
 

1 

 

 

 شرح بلوغ المرام  

 فضيلة الشيخ 

 محمد بن صالح بن عثيمين 

 هللا تعالى رحمه

 

بعد صالة العصر مباشرة في الجامع الكبير في مدينة  

عنيزة 
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 المقــــدمـــة

 )مقدمة تسجيالت االستقامة(

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أيها األخوة

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ملني والصالة والسالم على خامت النبيني وعلى آلة وصحبة والتابعني له بإحسان إلي يوم احلمد هلل رب العا

 الدين  

 أما بعد 

فيسر إخوانكم يف مؤسسة االستقامة اإلسالمية لإلنتاج والتوزيع يف عنيزة  أن يقدموا لكم تسجيال جديدا 

 حظهه اهلل تعا ى بعد صالة العصر لشرح بلوغ املرام  الذي يشرحه فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني

العصر  مباشرة يف اجلامع الكبري يف مدينة عنيزة وقد اخرتنا تسمية هذا الشرح :الشرح املختصر بعد صالة

وأربعمائة وألف من اهلجرة  وكانت بداية شرح الشيخ يف غرة شهر مجادى األو ى  يف عام سبعة عشر

الية الطهارة والصالة واجلنائز وقد جاء شرح هذه الكتب يف وتستمعون  يف هذه اجملموعة شرح الكتب الت

مثانية عشر شريطا  من األول إ ى السادس لكتاب الطهارة ومن السابع إ ى  يف كتابي الصالة واجلنائز واآلن 

 أيها األخوة مع الشريط األول .
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 )مقدمة قارئ المتن(

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحمد هلل رب العالمين والصال

الحافظ بن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام من أدلة األحكام 

. 

الحمد هلل على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصالة والسالم على نبيه ورسوله 

دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعه الذين وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة   محمد 

 ورثوا علمه والعلماء ورثة األنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا 

 أما بعد 

فهذا مختصر يشتمل على أصول األدلة الحديثية لألحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا 

ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي وال يستغن عنه 

اغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة إلرادة نصح األمة الر

فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود  وابن ماجة 

وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم وقد أقول األربعة وأحمد 

ثة من عداهم وعدا األخير والمتفق عليه البخاري وباألربعة من عدا الثالثة األُول وبالثال

ومسلم وقد ال أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين . وسميته بلوغ المرام من أدلة 

األحكام وهللا أسأل أن ال يجعل ما علمنا علينا وباال وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه 

 وتعالى .

 )كالم الشيخ (

 . بسم هللا الرحمن الرحيم

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد 

 بإحسان إلى يوم الدين . 

  أما بعد
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والذكر هو القرآن الكريم ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( فقد قال هللا عز وجل 

)  وإن هو إال جل وقال عز و ) إن هو إال ذكر وقرآن مبين  (كما قال تبارك وتعالى 

( حفظ هللا تعالى هذا القرآن من التحريف والتغيير ذكر لك ولقومك وسوف تسئلون 

والتبديل والزيادة والنقص وكل من حاول أن يحرف كالم هللا عز وجل قيض هللا له من 

يبين له باطنه وزيف قوله فبقى كتاب هللا تعالى محفوظا نحن نقول كتاب هللا تعالى 

تيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم إن هللا تعالى محفوظ ال يأ

بما قيض لها من العلماء الناصحين  الذين وهبهم هللا تعالى علما  حفظ سنة رسوله 

وحكمة فميزوا صحيحها من ضعيفها وميزوا شاذا من محفوظها ومنكرها من معروفها 

ماء صارت بينة واضحة ناصعة يعرف منها وكانت السنة بفضل هللا على هؤالء العل

الصحيح من الضعيف من الباطل وتنوعت أراء العلماء في تدوين السنة فمنهم من دونها 

على   المسانيد ومنهم من دونها على األبواب ومنهم من دونها على الرجال واختلفوا فيها 

ألسانيد بمعنى أنه اختالفا كثيرا لكن هي وهلل الحمد محفوظة . فمنهم من دونها على ا

يذكر مسند أبي بكر وحده يعني كل ما روي عن أبي بكر . مسند عمر وحده يعني كل ما 

روي عن عمر مسند عثمان وحده كل ما روي عن عثمان مسند على بن أبي طالب 

وحده كل ما روي عن على و هلم جرا ومنهم من ألف على البواب . األبواب يعني باب 

ضا كثير ومنهم من ألف على وجه مختصر ومنهم من ألف على كذا كتاب كذا وهذا أي

وجه مطول ومن خير ما ألف على وجه مختصر كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 

العسقالني رحمه هللا فأنه كتاب من أحسن الكتب وأجمعها كتاب بين فيه المؤلف رحمه 

من العلماء تجده يذكر  وهذه ميزة يتميز بها عن غيره ألن كثيرا ثهللا مرتبة األحادي

الشرط ومن رواه وخرجه لكن ال يذكر مرتبته في الصحة من عدمها أما هذا الكتاب فقد 

تميز بهذه الميزة ألن مؤلفه إما م حافظ رحمه هللا في علك الحديث بدأ هذا الكتاب بقوله 

ى نعمه الحمد هلل على نعمه الظاهرة والباطنة قديم وحديثا يحمد هللا سبحانه وتعالى عل

التي ال تحصى وكم هلل علينا من نعم عظيمة كثيرة ال نحصيها أبدا وإن تعوا نعمة هللا ال 
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 ) وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها إن اإلنسان لظلوم كفار(تحصوها إن هللا لغفور رحيم 

نعم هللا علينا ظاهرة وباطنة قديما وحديثا وفي قوله قديما وحديثا ما يسمى عند البالغيين 

براعة االستهالل الحديث الكتاب في الحديث ثم ذكر الصالة والسالم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا 

علمهم والعلماء ورثة األنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا العلماء ورثة األنبياء ألن هذه 

فمن يرشد الناس من يهد الناس كم يبين لهم  خاتم النبيين  محمد   األمة ال نبي فيها بعد

ورثوه في العلم وفي  دينهم من يتحمل المسؤولية فيهم هم العلماء الذين ورثوا محمد 

الدعوة وورثوه في العبادة واإلرشاد وفي الصبر على ذلك وليس كل من كان عالما يكون 

فا للموروث  فيما تركه لمن بعده وال يمكن أن الوارث البد أن يكون خل وارثا للنبي 

يكون العالم وارثا للنبي حتى يقوم بدعوته وبيان سنته والعمل بها ويكون داعيا إلي هللا 

بمقاله وحاله هذا هو  العالم الذي يقال أنه من ورثة األنبياء نسأل هللا أن يجعني وإياكم 

وموروثا  يعني ما أكرمهم وارثا وهم  منهم العلماء الذين ورثوا علمهم اكرم بهم وارثا

العلماء وموروثا وهم األنبياء ثم ذكر رحمه هللا تعالى مصطلحاته فيما يذكره عقب كل 

حديث لقد ذكر عقب كل حديث من خرجه من السبعة الذين هم اإلمام أحمد والبخاري 

ال وذكر ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة أبو بعضهم وقد بين ذلك مفص

رحمه هللا أن ما رواه البخاري ومسلم يسميه متفق عليه وهذا اصطالحه وعليه جرى 

أكثر الناس ومن العلماء من قال إن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم واإلمام أحمد 

كصاحب المنتقى رحمه هللا مجد الدين جد شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا تعالى عليه 

والرضوان هذا قال إذا قال المتفق عليه فالمراد اإلمام أحمد والبخاري  من هللا الرحمة

ومسلم قال الحافظ ابن حجر وقد ال أذكر معهما أي البخاري ومسلم غيرهما اكتفاء بما 

رواياه ألن البخاري ومسلم تلقت األمة كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما 

ماء أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مفيد بالقبول واالعتماد حتى ذكر بعض العل

للعلم اليقيني فعلى كل حال هذا الكتاب من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع وقد 
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شرعنا فيه اليوم وهلل الحمد وهو يوم الحد السابع والعشرين من شهر ربيع األول عام 

ه على خير وهذا الكتاب قال سبعة عشر وأربعمائة وألف نسأل هللا تعالى أن يرزقنا إتمام

المؤلف في أخر خطبته له قال نسأل اله تعالى أن ال يجعل ما علمنا عينا وباال يعني 

يجعل علمنا خيرا لنا ال وباال علينا ألن العلم أيها األخوة إما وبال على اإلنسان وإما خير 

بال عليه كما قال إن قاده إلى رضوان هللا فهذا خير وإن لم يقده إلى رضوان هللا فهذا و

علينا  االقرآن حجة لك أو عليك قال رحمه هللا أسال هللا أن ال يجعل ما علمن النبي 

 وباال و يرزقنا العمل بما يرضيه تبارك وتعالى نسأل هللا لنا وله ذلك وأن يتقبل منا ومنه 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

حمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا م

 قال الحافظ بن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى 

 كتاب الطهارة

 باب المياه 

يف البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته  أخرجه  ))عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل 

 والشافعي وأمحد . األربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزمية و الرتمذي ورواه مالك

إن املاء طهور ال ينجسه أخرجه الثالثة  وعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

 وصححه أمحد   

إن املاء  ال ينجسه شيء  إال ما غلب على  وعن أبي أمامة الباهلي رضى اهلل عنه قال : قال رسول اهلل 

فه أ]و حامت وللبيهقي املاء طهور إال إن تغري رحيه أو رحيه و طعمه و لونه أخرجه ابن ماجة وضع

 طعمه أو لونه بنجاسة حتدث فيه .((
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قال المؤلف ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى في مؤلفه بلوغ المرام  قال كتب 

الطهارة باب المياه بدأ العلماء رحمهم هللا الذين يتكلمون على الفقه بدءوا كتبهم الحديثية 

 وذلك ألن الطهارة تنقسم إلى قسمين .والمسائل 

 األول طهارة القلب            والثاني طهارة البدن .

فأما طهارة القلب فهي طهارة معنوية ومعناها أن يطهر اإلنسان قلبه من الشرك كله 

صغيره وكبيره ظاهره وخفيه ويطهره كذلك من إرادة البدعة  البدع كلها قليلها وكثيرها 

ويطهه كذلك من الغل والحقد على المؤمنين والحسد وكراهة ما يسر  قوليها وفعليها

المؤمن وغير ذلك مما يجب التنزه عنه وهذا هو األهم وأما الطهارة األخرى وهى 

 طهارة ابدن فهي طهارة ظاهرية ويقصد بها شيئان .

 األول : الطهارة من األحداث 

 لغائط وغير ذلك .الثاني : الطهارة من األنجاس واألقذار كاألبوال وا

أما النوع األول من الطهارة فيحصل باتباع الكتاب والسنة ودراستهما دراسة حقيقية 

 تشمل الدراسة اللفظية والدراسة المعنوية والتالوة واالتباع .

وأما الثاني فيحصل : بالماء ولهذا قال المؤلف بعد كتاب الطهارة باب المياه وجمعها 

ء طهور ال شك فيه ونجس ال شك فيه ومشتبه هل هو نجس أو باعتبار أنواعها ألن الما

طهور على ما يأتي أن شاء هللا تعالى فبدأ رحمه هللا فبدأ رحمه هللا بحديث أبي هريرة 

قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولهذا الحديث  رضى هللا عنه أن النبي 

رسول هللا أنا نركب البحر وليس  فقالوا يا سبب وهو أن قوما جاءوا إلى رسول هللا 

معنا ماء نتوضأ به فأمرهم أن يتوضئوا بماء البحر فقال لهم هو الطهور ماؤه يعني أن 

ماؤه طهور بالفتح ما تحصل به الطهارة وبالضم الطهور فعل الطهارة والمراد به هنا 

 يضر ألن المعنى األول  أو هو الذي ماؤه يطهر حتى لو تغير بالملوحة وغيرها فإنه ال

تغيره هذا لمكثه ال لطارئ فيه ثم إن الملوحة أيضا أصله من الماء . الطهور ماؤه وهذا 
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عام في كل مياه البحار حتى المستنقعات التي تكون في أٍرض السباخ وحتى الغدران 

 التي تكون من ألمطار كل ذلك طهور الطهور ماؤه .

وحره على بذل العلم ذكر لهم  النبي : لم يرد السؤال عنه ولكن من كرم  الحل ميتته 

ما قد يحتاجون إليه ألنه ربما ينفد ما عندهم من الطعام والشراب فيحتاجون إلى طعام 

فبين لهم أن البحر ميتته حالل وعموم الحديث يشمل كل أنواع القوت حتى لو كان نظيره 

عالى ذلك في القرآن في البر يحرم فإنه في البحر ال يحرم بل ميتته حالل وقد ذكر هللا ت

أما صيد البحر فهو القوت الذي )  أحل لكم صيد البحر متاع لكم وللسيارة ( : الكريم فقال

يؤخذ حيا وأما طعامه فهو القوت الذي يؤخذ ميتا هكذا فسره عبد هللا بن عباس رضى 

هللا عنه فعلى هذا فلو وجدت سمكا طافيا على ظهر الماء أو قد ألقته األمواج على 

ولما ذكر المؤلف   ساحل ووجدته ميتا فكله وال حرج عليك ألنه حالل بنص النبي  ال

رحمه هللا تعالى البحار ذكر المياه على سبيل العموم  فقال وعن أبي هريرة رضى هللا 

الماء عام كل ماء نبع من  إن الماء. إن الماء طهور ال ينجسه شيء .  عنه أن النبي

إنه طهور وقوله ال ينجسه شيء أي أن الماء يطهر وال األرض أو نزل من السماء ف

ينجس . وال ينجسه شيء لكن جاءت األحاديث بعد هذا تدل أنه إذا تغير لونه أو طعمه أو 

ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا فإنه يكون نجسا وعلى هذا فلو أن اإلنسان وجد ماءا قد 

ه أن السباع تشرب منه فأنه طهور جمعته األمطار ولو كان قليال ولو كان يغلب على ظن

ما دام لم يتغير طعمه وال لونه وال ريحه بنجاسة فإنه طهور ولو سقطت في الماء فأرة 

فماتت فيه ولم يتغير طعمه وال لونه وال ريحه بنجاسة فهو طهور يتطهر منه اإلنسان 

حيا فإنه ويشرب منه وال حرج عليه في ذلك إال إذا قيل إنه إذا شرب منه فإنه يضره ص

 ال يشرب  لكن يتوضأ منه وال حرج إذا القاعدة جميع مياه البحار طهور .

ثانيا جميع المياه على وجه األرض طهور إال إذا تغيرت بالنجاسة طعمها أو لونها أو  

ريحها فإن قال قائل فإن كانت النجاسة ليس لها رائحة بينة وليس لون ووقعت فيه وهي 

نقول : ظاهر الحديث أنها ال تنجسه لكن العلماء رحمهم هللا  كثيرة نسبيا فهل تنجسه ؟
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يقولون إذا كانت النجاسة ريحها ليس قويا ولونها يوافق لون الماء والطعم لم يتغير فأنه 

يقدر لو كان لونها يخالف لون الماء ثم بعد هذا التقدير إذا قدر أن الماء يتغير صار نجسا 

ال أن هذا ماء في إناء صغير بال فيه أحد لكن بوله ال وهذه نجاسة التقدير يعني أفرض مث

ريح له ألن اإلنسان إذا كان معه إدرار فأن لونه ال يتغير وريحه تكون ضعيفة وهنا البد 

أن نقدر أن هذا الشيء مخالف لونه للون الماء حتى نحكم عليه بالطهارة أو النجاسة فإذا 

قطت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور ال شككنا فهذا هو المشكوك فيه ألن الماء إذا س

إشكال فيه وإن غيرته فهو نجس ال إشكال فيه وإن تردد األمر بين أن تغيره أو ال فهو 

 مشكوك فيه والمشكوك فيه يرجع فيه إلي األصل وما هو األصل الطهارة وهللا أعلم .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ))الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم ع

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في األحاديث في بابا المياه عن أبي هريرة رضى هللا عنه 

ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم  قال : قال رسول هللا 

مسلم منه وألبى وللبخاري ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه ول

أن  قال نهى رسول هللا  داود وال يغتسل فيه من  الجنابة وعن رجل صحب النبي 

تغتسل المرأة بفضل الرجل  أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود 

كان يغتسل  والنسائي وإسناده صحيح . وعن ابن عباس رضى هللا عنهما  أن النبي 

 عنها أخرجه مسلم وألصحاب السنن أغتسل بعض أزواج النبي بفضل ميمونة رضى هللا

  في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء ال يجنب وصححه

 الترمذي وابن خزيمة .((

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذه أحاديث في بلوغ المرام ذكرها المؤلف في باب المياه من كتاب الطهارة عن أبي 

وعن ميمونة أما حديث أبي هريرة   رضى هللا عنه وعن رجل صحب النبي  هريرة

أن يغتسل اإلنسان في الماء الدائم وهو  ففيه مسألتان المسألة األولي  وفيها نهي النبي 
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جنب يعني عليه جنابة فوجد ماء في غدير أو نحوه فانغمس فيه ونوى الغسل من الجنابة 

أنه إذا رجل فاغتسل فيه من الجنابة وآخر كذلك  عن ذلك ووجه النهيفنهى النبي 

أن يغتسل فيه وثالث ورابع تلوث الماء وصار ير صالح لالستعمال ولهذا نهى النبي 

من الجنابة وإذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة والغسل من الجنابة واجب فكذلك ال 

ال يجري أما إذا كان يجري فال  غسل فيه من أجل التنظيف وإزالة األذى هذا إذا كان دائم 

بأس مثل أن يغتسل اإلنسان في بركة البركة هذه ال تجري لكنها يأتيها سواقي تصب فيها 

 وتجري فهذا ال بأس به .

قال ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي  أما الحديث الثاني ففيه ألفاظ أخري  أن النبي 

أن يبول في الماء الدائم  عنه الرسول  ال يجري ثم يغتسل فيه هذا أيضا مما نهى

الراكد الذي  ال يجري ثم يغتسل فيه الن هذا تناقض كيف تجعله مباال مكانا للنجس 

والقذر ثم تغتسل منه ففي هذا تناقض ثم إن اإلنسان إذا بال في الماء الراكد وجاء أخر 

بين فيه ومنه أن  فبال وثالث ورابع تنجس الماء وفي لفظ مسلم ثم يغتسل منه  والفرق

الذي يغتسل فيه يعني ينغمس فيه ومنه يعني يغترف منه ويغتسل به وكالهما منهي عنه 

للتناقض والتضاد وألبى داود وال يغتسل فيه من الجنابة وكما ذكرنا أن تقييده بالجنابة 

ليس إخراج  لما سواه من االغتسال ولكن إذا كان منهي عن االغتسال من  الجنابة فغيره 

 من باب أولى .

وهو مجهول لكن جهالة الصحابي ال تضر  أما الحديث التالي فعن رجل صحب النبي 

نهى أن أن النبي  ألن الصحابة كلهم ثقاة كلهم ال يمكن أن يكذب عن رسول هللا 

يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا هذا هو األفضل 

جل وزوجته عندهما إناء يمكن أن يغتسل الرجل قبل المرأة ثم والمشروع يعني مثال ر

نهي إرشاد ال  تأتي المرأة فتغتسل أو تغتسل المرأة ثم يأتي الرجل فيغتسل فنهى النبي 

نهي تحريم وأمر بحال أفضل من هاتين  الحالتين وهى أن يغترفا جميعا فيجلس الرجل 

ن هذا أوفر للماء وأجمع للقلب وأشد للمحبة إلى جانب اإلناء والمرأة إلي الجانب األخر أل
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إلى ذلك فأما الحديث الثالث فهو عن ميمونة رضى هللا بين الزوجين ولهذا أرشد النبي 

اغتسل بفضل ماءها فقالت إني جنب فقال إن الماء ال يجنب فدل ذلك  عنها أن النبي 

 ألولى وهللا الموفق . على أن النهي في الحديث األول ليس للتحريم وإنما لإلرشاد وا

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ذكر 

المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضى هللا عنه 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات  قال : قال رسول هللا 

والهن بالتراب . أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه و الترمذي أخراهن أو أوالهن وعن أ

قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من  أبي قتادة رضى هللا عنه أن رسول هللا 

 الطوافين عليكم . أخرجه األربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تعالى فيما ساقه من األحاديث في باب المياه في كتاب الطهارة قال المؤلف رحمه هللا 

 من بلوغ المرام .

طهور إناء أحدكم إذا ولغ  قال عن أبي هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا 

فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب يعني تطهيرا ويجوز الفتح على أنه ما 

 أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب .يطهر به لكن الضم أولى ُطهور

والكلب هنا هو الحيوان المعروف وظاهر الحديث أنه يشمل الكلب الذي يباح اقتنائه  

 وغيره والكالب التي يباح اقتنائها  ثالثة أنواع .
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كلب الحرث يعني يكون لإلنسان بستانا ويجعل فيه كلبا يحرث البستان عن  -1

 الذئاب والثعالب وغيرها .

ب الماشية يكون عند اإلنسان ماشية في البر يحتاج إلى حمايتها وحفظها كل -2

يتخذ كلبا ليحميها من الذئاب والسباع ومن السراق ونحوهم ألن بعض الكالب معلم 

 إذا أتي شخص أجنبي نبح حتى ينتبه صاحبه له .

كلب الصيد يتخذ اإلنسان كلبا يعلمه الصيد ويصيد به . فهذه ثالثة أنواع من   -3

لكالب المباحة وكذلك إذا كان اإلنسان في قصر يحتاج إلى كلب يحرس القصر ا

فال بأس ألن هذا أشد من حماية الماشية وإذا جاز اتخاذ البيت لحماية الماشية 

 فاتخاذه لحماية البيت وأهله من باب أولى . 

ذي على كل حال ظاهر الحديث إذا ولغ فيه الكلب يشمل الكلب الذي يباح اقتنائه وال

ال يباح اقتنائه وقد علمتم الذي يباح وما عدا ذلك فال يباح ويحرم على اإلنسان أن 

 يتخذ كلبا يلهو به أو يتخذه في غير هذه األنواع 

وقوله أوالهن بالتراب يعني معناه إذا غسله أول مرة ذر عليه التراب ثم دلفه به ثم 

ب في األولى صارت ما يكون ألنه إذا كان الترا نغسله ست غسالت وهذا أحس

الغسالت الباقية ال تحتاج إلى تراب ألن نجاستها خفت . وظاهر الحديث وجوب الغسل 

سبع مرات  وأن لم يكن هناك نجاسة ألن الولوغ في الغالب ال يغير الماء سيما إذا كان 

الماء كثيرا لكن الحديث عام فإن قال قائل فهل مثل ذلك نجاسته بالبول والعذرة والعرق 

لدمع وما أشبه ذلك ؟ قلنا أكثر العلماء على هذا يقولون بقية نجاسته كولوغه وا

وبعضهم يقول إن هذا خاص بالولوغ وعلى هذا أهل الظاهر وبعض أهل المعاني أيضا 

وقالوا إن فيه دودة صغيرة ال تدركها العين إذا ولغ الكلب في اإلناء تلوث اإلناء بها ثم 

زالت هذه الدودة الصغيرة وإال بقيت عالقة في اإلناء إذا غسل سبع مرات مع التراب 

فإذا استعمله الناس نزلت هذه الدودة مع الطعام والشراب وخرقت المعدة ومن ثم قال 
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بعض العلماء إنه ال يجزئ عن التراب غيره ولو كان أشد تنظيفا منه الن النبي عن أبي 

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن  طهور إناء هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا 

يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب خص التراب ولعل فيه خصيصة ال نعلمها  ثم إن 

التراب أحد أنواع الطهورين ألن الطهور إما ماء وإما تراب وغير التراب ليس يطهر 

التراب يطهر بالتيمم وهذا القول أرجح إال إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه 

مما يزيل أثر النجاسة ثم ذكر المؤلف رحمه هللا حديث أبي قتادة في الهرة وهي القط 

قال فيها  أو البس وهي معروفه إذا ولغت في اإلناء فإنها طاهرة ال تنجسه ألن النبي 

إنها ليست بنجس ثم علل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم يعني من األشياء التي 

في بيوتهم لشق على الناس التحرز منها ولكن من رحمته عز يكثر ترددها على الناس 

رفع عنها النجس وجعلها طاهرة وهللا عز وجل يحكم بما يشاء ولهذا الحمر مثال  لوج

قبل أن تحرم بساعات وهي حرام طيبة فما حرمت من حين حرمت صارت خبيثة نجسة 

طاهرة والحكمة من ذلك فاهلل عز وجل يحكم بما يشاء فالهرة سلب هللا نجاستها وكانت 

أن ال يشق هللا على العباد سبحانه وتعالى ألنه بالناس رؤوف رحيم وقوله أنها من 

الطوافين يقال أن هذه العلة هي العلة الحقيقية وعلى هذا فالفأرة وما أشبهها مما يكثر 

ت ترده في البيوت تكون من الطاهرات إذا ولغت في اإلناء فإنه يكون طاهرا أو إذا سقط

في اإلناء فخرجت منه حية فإنه يكون طاهرا وقوله إنها ليست بنجس يستثنى من  ذلك 

بولها وعذرها فإنه نجس ألن كل شيء ال يؤكل فبوله وعذرته نجسة حتى وإن كان 

طاهرا فهاهو اآلدمي مثال بوله وعذرته نجسة وهو طاهر في حياته  وكذلك بعد الموت  

ها وعذرتها فإنها نجسة والحق بعض العلماء بالهرة وكذلك  الهرة فهي طاهرة إال بول

ما كان دونها في الخلقة وإن كان نادر الوجود في البيوت وهذا القول ضعيف ألننا إذا 

قلنا بأن العلة هي الخلقة وإنما كان مثلها أو  دونها  فهو طاهر ألغينا العلة التي نص 

وز بل يقال كل ما يشق التحرز منه عليها الشرع وأثبتنا علة من عند أنفسنا وهذا ال يج
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 من الحيوان المحرم األكل فهو طاهر إال الكلب فإنه يستثنى ألنه نص عليه النبي 

 وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم .

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد 

اه عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال جاء أعرابي فبال في سياق األحاديث في باب المي

بذنوب  فلما قضى بوله أمر النبي  في طائفة المسجد فزجرهم الناس فنهاهم النبي 

عليه متفق عليه . وعن ابن عمر رضى هللا عنهما قال : قال رسول هللا  قمن ماء فأهري

 وأما الدمان فالطحال والكبد .  والحوت أحلت لنا ميتان ودمان فأما الميتتان فالجراد

 أخرجه  أحمد وابن ماجة وفيه ضعف .

 بسم هللا الرحمن الرحيم .

قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتبه بلوغ المرام  في باب المياه  فيما ساقه من األحاديث 

 في هذا الموضوع . 

األعرابي  عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد .

هو ساكن البادية والغالب على األعراب الجهل ألنهم ليسوا في المدن والقرى حتى 

وكان فيه برحة يعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله فهم جهال فدخل مسجد النبي 

متسع فتنحى طائفة وجعل يبول فزجره الناس أي نهروه بشدة ليقوم من بوله ألن 

قال ال تذرموه يعني  طهر من النجاسة فنهاهم النبي البول نجس والمسجد يجب أن ي

بذنوب من ماء ال تقطعوا عليه بوله دعوه يكمل فلما قضى من بوله أمر النبي 

والذنوب هو الدلو المملوءة فأهريق عليه ثم دعا األعرابي فقال له إن هذه المساجد ال 

فقال  قرآن أو كما قال يصلح فيها شيء من القذر إنما هي للصالة والتكبير وقراءة ال

األعرابي اللهم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا قال ذلك ألن الصحابة نهروه 

فتكلم معه بهدوء وبين له الحكم الشرعي على وجه أطمئن إليه  وزجروه وأما محمد 

 ففي هذا الحديث فوائد منها .
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األعرابي ظن أن هذه البرحة  أن الجاهل ال يكلم كما يكلم العالم وإنما يرفق به  ألن هذا

كالبر أي مكان يبول فيه اإلنسان فال بأس به  ومنها أي الفوائد أن الغالب على البادية 

الجهل وكذلك من كان في معنى البادية وهو الذي ال يحضر مجالس العلم وال يختلف 

لصحابة إلى العلماء فإنه سيغلب لعيه الجهل ومنها وجوب المبادرة بإنكار المنكر ألن ا

بادروا بإنكار المنكر وزجروه بشدة ومنها  أنه إذا كان المنكر ومنها إذا كان المنكر ال 

يزول إال بما هو أعظم فإنه ال ينكر بل يسكت عليه حتى ينكر فيما بعد ودليل ذلك أن 

نهى الصحابة أن يقطعوا عليه بوله ووجه ذلك أن المفسدة حصلت بأول  الرسول 

رة على نفس األعرابي وفيه أنه ربما يتلوث ثياب األعرابي البول وقطعه يه مض

وأفخاذه وربما تتلوث من المسجد بقعة كبيرة حيث يترشش البول فلما كان هذا المنكر 

باإلبقاء عليه  وهو البول في المسجد قطعه يترتب عليه ما هو أعظم منه أمر النبي 

إلى تحجيرها كما يفعل البعض ومنها أن األرض تطهر إذا صب عليها الماء وال حاجة 

بل يصب الماء على مكان النجاسة وتطهر األرض إال إذا كانت النجاسة لها جرم 

كالعذرة والدم الجاف فالبد أن يزال هذا الجرم ثم يغسل مكانه بصب الماء عليه ومن 

فوائد الحديث أن النجاسة على األرض ال يشترط فيها عدد يكفي أن تغمر بالماء فتطهر 

بتطهير األرض منه وهو فوائد الحديث ان بول اآلدمي نجس ولهذا أمر النبي  ومن

كذلك وقد ورد الوعيد على من ال يستنزه ويستبرء من بوله كما سيذكر إن شاء هللا 

تعالى ومن فوائد الحديث أنه يشترط للصالة طهارة البقعة ألن المسجد مكان الصالة 

بأن يراق على بوله الماء ومن فوائد الحديث أن ولو لم تشترط الطهارة ما أمر النبي 

ال يجوز إلقاء النجاسة في المساجد وكذلك ال يجوز إلقاء القمامة فيها ولو كانت طاهرة 

عرضت علي أجور أمتي  ألنه يجب أن تنزه المساجد عن األذى والقذر ألن النبي 

المساجد فرض  حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ومن فوائد الحديث أن تطهير

بذلك أريقوا على بوله وهو فرض كفاية إن قام به أحد يكفي كالموظف  ألمر النبي 

أو غيره وإال وجب على كل من علم بالنجاسة أن يزيلها أو يخبر من يزيلها ومن فوائد 
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في التعليم ولهذا نزل هذا  وتعليمه وحكمة النبي  الحديث حسن خلق النبي 

تي يستحقها لم يزجره ولم يوبخه ولم يقطب في وجهه بل كلمه الجاهل في المنزلة ال

حيث بين أن المساجد ال يصلح  بهدوء ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول 

فيها شيء من األذى والقذر وأنها بنيت لعبادة هللا عز وجل كالصالة والذكر وغيره 

اجد فال يباع فيها وال يشترى ومنها أيضا أن ال يفعل شيء يتعلق بالدنيا في هذه المس

وال تنشد الضالة وال يكتتب فيها بصنعة فلو كان اإلنسان خياطا وفعل هذا بها كان 

حراما ألنها لم تبنى للدنيا إنما بنيت لما يقرب هلل عز وجل ومن الفوائد أن البول نجس 

 موفق هيرها وأن طهارة األرض تكون بمكاثرتها بالماء وهللا الوان المساجد يجب تط

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب المياه عن ابن عمر رضى هللا 

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما  عنهما قال : قال رسو هللا 

أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف وعن أبي هريرة رضى هللا  الدمان فالكبد والطحال

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في  رسو ل هللا عنه قال : قال 

أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه 

 الداء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم .

ساق المؤلف ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب 

 هارة في باب المياه حديث عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما قال : قال رسو هللا الط

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال . 

أحلت يعني أحل هللا لنا ميتتان ودمان ثم فصل ذلك بأن الميتتين هما الجراد والحوت 

لكن المؤلف ذكر أن سنده ضعيف وهو ضعيف بالسند المرفوع  والدمان الكبد والطحال 

لكن صحيح موقوفا فإنه صح عن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما أن فعل ذلك 

والصحابي إذا قال أحلت لنا فله حكم الرفع ألن المحلل هو هللا ورسوله فإذا قال 

ميتة األولى الجراد ذلك . ميتتان ودمان ال الصحابي أحلت لنا يعني أحل لنا النبي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

17 

وهو معروف والجراد طائر يرسله هللا تعالى رحمه ويرسله نقمة قد يسلط على الزروع 

واألعشاب فيأكلها ويتلفها كما أرسله هللا تعالى على آل فرعون أرسل عليهم الطوفان 

والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت أرسل عليهم الجراد يأكل الزروع 

سد الماء والدم يأخذ من أبدانهم وغير ذلك المهم أن الجراد حالل ميتته والضفادع يف

وكان بعض الناس يجمعونه ويبيعونه فيأكله الناس وهو شهي طيب فإن وجدت جراد 

ميتا فهو حالل وإن وجدته حيا لم يحتج إلى تذكية ألنه ليس فيه دم . والحوت هو كل ما 

تته فإذا وجدت البحر قد لفظ حوتا ميتا فكله يعيش في الماء والبحار فهو حالل حيه ومي

وال بأس وإن وجدته حيا فأرسلته إلى أي مكان حتى مات فهو حالل دليل هذا من كتاب 

قال ابن  ) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (هللا تعالى  قوله جل وعال 

ت وأما الدمان اللذان عباس رضى هللا عنهما صيد البحر ما أخذ حيا من البحر من الحو

أحلهما هللا تعالى فالكبد والطحال وهما أيضا معروفان في جوف الحيوان الطحال ماسك 

. وأعلم أن  لبالكرش والكبد مستقل وكالهما من الدم لكنهما حالل أحلهما هللا عز وج

جميع ما ف البحر حالل حيه وميته سواء كان على شكل الذئاب أو الدواب أو على 

سواء أحل لكم صيد البحر وطعامه ( دمي أو أي شكل كان ألن هللا تعالى قال شكل اآل

أخذ حيا أم ميتا وكذلك الكبد والطحال هما حالل وكل ما يبقى من الدم بعد التذكية فهو 

حالل في العروق والقلب وغيره . وأفاد الحديث أن األصل في الميتة أنها حرام لقول 

والدم األصل فيه التحريم  إال ميتة السمك والجرادة ( ) حرمت عليكم الميت تعالى هللا

إال الطحال والكبد وما يبقى من الدم بعد لقوله هللا تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ( 

التذكية . وساق المؤلف رحمه هللا تعالى هذا الحديث في باب المياه إشارة إلى أن ما 

ي ماء ومات فيه وتغير الماء فإنه أي كان حالال فهو طاهر وعلى هذا فلو سقط الجراد ف

الماء طاهرا وكذلك لو سقط فيه حوت ومات وأنتن فصارت له رائحة فهو حالل أيضا 

وطاهر وليس بنجس وكذلك الدم فلو أن كبد الحيوان المذكى سقط في ماء وأحمر الماء 

نها منه فهو طهور يتطهر به ويشرب وال بأس منه وكذلك الطحال . وأعمل أن الدماء م
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طاهر ومنها نجس والطهر م الحيتان كلها كل دم الحوت طاهر ألن ميتته طاهرة وكل 

ما ميتته طاهرة فدمه طاهر وهذا ضابط ينفعنا كل شيء ميتته طاهرة فهو طاهر إال 

اآلدمي فإن  جمهور العلماء على أن دم بي آدم نجس لكن يعفى عن يسيره إال ما خرج 

دمي أختلف العلماء فيهم رحمهم هللا تعالى فمنهم من من السبيلين ونحن نقول دم اآل

يقول إنه نجس لكن ما خرج من غير السبيلين يعفى عن يسيره وما خرج مهما فال يعفى 

عنه ومنهم من يقول  إنه طاهر إال ما خرج من السبيلين فإنه نجس ال يعفى عنه وعلة 

ئه صار العضو نجسا ذلك قال لو كان دم اآلدمي نجسا لكان إذا قطع عضو من أعضا

ألن العضو أبلغ من الدم فإذا كان ما قطع منه وهو حي طاهر كيده ورجله وغلفته عند 

الختان طاهر فكذلك الدم يكون  طاهرا والن الصحابة رضى هللا عنهم كانوا يجرحون 

أنه أمر بغسل ثيابهم بل إن الشهداء الذين يستشهدون  في الغزو ولم ينقل عن النبي 

أن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم ولم يأمر  هللا وثيابهم ملطخة بالدماء أمر النبي في سبيل 

بغسلها ولو كانت دماء اآلدمي نجسه لوجب غسلها ألن الميت ال يجوز أن يتلوث كفنه 

بالنجاسة على كل حال القول بأن دم اآلدمي طاهر هو األصح إال ما خرج من السبيلين 

خالف العلماء ينبغي لإلنسان أن يغسل الدم عن ثوبه  لكن من باب االحتياط ومراعاة

احتياطا واتباعا ألكثر أهل العلم أما من حيث النظر فليس في السنة ما يدل على أن دم 

اإلنسان نجس إال ما خرج من السبيلين وهو أيضا قول موافق للقياس ألن أعلى ما نقول 

اهرا ودم ما ال يؤكل نجس قليله أن الدم جزء من اإلنسان وأجزاءه طاهرة فيكون الدم ط

وكثيره وال يستثنى منه شيء مثل الكلب والهر وال ينتفع بشيء منها ألن ميتتها نجسة 

) فكذلك دمائها ودم ما يؤكل نجس لكنه يعفى عن يسيره إذا خرجت الحياة لقوله تعالى 

فوحا أو قل ال أجد فيما أوحي إلى محرم على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مس

أي نجس فإن سألنا سأل ما تقولون في رجل فيه باصور يخرج  لحم خنزير فإنه رجس(

منه الدم وأخر فيه ناسور يخرج منه الدم نقول الباسور نجس ألنه يخرج من داخل 

الدبر والناصور ليس بنجس ألنه يخرج من خارج الدبر فهو جرح يكون خارج الدبر 
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وقد علمتم أن دم اآلدمي طاهرة إال ما خرج من أحد  لكنه قريب منه فهو كباقي الدمان

 السبيلين والباسور نجس قليله وكثيره وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضى هللا 

فليغمسه ثم لينزعه فإن في إذا وقع الذباب في شراب أحدكم  عنه قال : قال رسول هللا 

أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وذاد وإنه يتقي بجناحه الذي 

ما قطع من البهيمة   فيه الداء وعن أبي واقد الليثي رضى هللا عنه قال : قال النبي 

 وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له 

من الرحيم قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن بسم هللا الرح

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم  هريرة رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا  أبي 

فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي شفاء أخرجه البخاري وابو داود وذاد 

والذباب معروف وهو من أضعف الحيوانات وأحقرها وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء 

) يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين وأسرعها موتا ولهذا قال هللا تعالى 

تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه 

تعالى ال يستطيع أن يخلق ذبابا ( فجميع ما يعبد مندون هللا منه ضعف الطالب والمطلوب 

ولو أن الذباب أخذ منه شيئا ال يستنقذوه منه فحتى هو يغلبهم فهم ضعفاء فقد أمر النبي   

  ،إذا وقع في شراب من ماء أو لبن أو مرق أو أي شراب لو وقع فيه ذباب أمر أ

حد جناحيه ذلك بأن في أ نغمسه ثم ننزعه ثم نرميه أما الشراب فنشربه ثم علل النبي 

داء وفي األخر دواء وهو يتقي بجناحه الذي فه الداء إذا أهوى جعله األسفل  فإن نزعته 

قبل أن تغمسه صار الشراب فيه الداء دون الشفاء وإذا غمسته تقابل الشفاء والداء 

 فارتفع الداء ففي هذا الحديث من الفوائد .

أدوائها جاء بطب األبدان أيضا  كما جاء بطب القلوب والشفاء من أوال : أن النبي  

كلنا يعلم أنه  ففي السنة من وصف الدواء وبيان األدوية الشيء الكثير  والرسول 
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أمي ال يقرأ وال يكتب ولم يتعلم الطب فمن أين جاءه ذلك إال من الوحي فيكون ذلك 

 .   شاهدا على أنه رسول هللا حقا 

ة معروفة في الطب فالحار يداوي بالبارد ثانيا : أن األشياء تداوى بضدها وهذه قاعد

الحمى من فيح جهنم فأبردوها فالحمى إذا أصابت اإلنسان فإن دوائها بالتبريد قال 

 بالماء والحمى حرارة تبرد بالماء والطب الحاضر شاهد بذلك اآلن .

ثالثا : أن الذباب ميتته طاهرة وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله وإذا كانت 

ميتته طاهرة كان ما وقع فيه من الشراب طاهرا فأي شراب يقع فيه ذباب ويموت فهو 

قدم إليه الضب  طاهر ويشرب فإن كرهه اإلنسان فله تركه وال شيء عليه ألن النبي 

وهو حيوان معروف ولم يأكل منه فقيل له أحرام هو يا رسول هللا قال ال ولكنه ليس في 

ه وهو حالل فأن كانت نفسك ال تتحمل شراب وقع فيه أرض قومي فأجدني أعافه وترك

ذباب فال عليك أن ال تشربه فإن قال قائل إذا وقع الذباب في شراب فمات فيه فغمسته 

ثم أخرجته فهل يلزمني أن أخبره بأن الذباب وقع فيه ومات ؟ الجواب ال يلزمك ألن 

يم وال من الطهارة إلى موت الذباب فيه لم يؤثر شيئا ولم ينقله من الحل إلى التحر

النجاسة . الحق العلماء رحمهم هللا تعالى بذلك كل شيء يشبه الذباب وهو ما ليس له دم 

إذا جرح مثل البعوضة والجرادة والعقرب والخنفساء والجعل والدودة وما أشبه ذلك كل 

ن هذا ميتته طاهرة أما ما له نفس سائلة وهو حرام األكل فميتته نجسة وكذلك إذا كا

مباح الكل فإن ميتته نجسة مثل الفأرة فإن لها دم فإن سقطت في ماء وماتت فإن كان 

في  الماء قليال يتغير بها فهو نجس وإن كان ال يتغير بها فهو طهور ولهذا قال النبي 

الفأرة إذا سقطت في السمن فمات قال القوها وما حولها ثم كلوه لكن الذباب ما قال فيه 

ن سقطت في الماء وماتت  فإن الماء طهور ألن العقرب ليس لها دم بخالف العقرب فإ

والخالصة أن كل حيوان ليس له دم يسيل فميتته طاهرة وما له دم يسيل فميتته نجسه 

 وهللا الموفق 

 سؤل الشيخ عن صعق هذه  الحيوانات بالكهرباء 
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 وتا فقال ال بأس به ألن ليس من باب التعذيب بالنار وإنما يقضي عليها م

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب المياه عن

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو   أبي واقد الليثي رضى هللا عنه قال : قال النبي  

 ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تعالى في كتابه بلوغ المرام أبي واقد الليثي رضى هللا عنه قال : قال الحافظ رحمه هللا

 ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت .  قال النبي 

يعني أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يكون كميتة هذه البهيمة وعلى هذا 

من اآلدمي فما قطع من السمك والجراد ونحوها فإنه طاهر ألن ميتته طاهرة وما قطع 

فهو طاهر ألن ميتته طاهرة وما قطع من الشاة والبعير والبقر فهو نجس ألن ميتتهم 

نجسة وهذه قاعدة أخذ بها أهل العلم رحمهم هللا وأصلوها وفرعوا عليها تفريعات كثيرة 

فمنها إذا قطعت يد السارق مثال فاليد طاهرة كما أن اإلنسان لو مات فإن ميتته طاهرة 

لى علي الجزء يقال ال ال يصلى عليه ما دام أصله حيا ومعلوم إذا قطع يد ولكن هل يص

اإلنسان فإنه يبقى حيا أما لو كان ميتا مثل أن يموت إنسان في البر وتأكله السباع  وال 

نجد  إال يده أو رجله ونحو ذلك فإننا نصلي علي هذا الجزء ألنه جزء ميت لم يصلى 

السباع فصلي عليه ودفن ثم بعد  همات في البر وأكلتعليه ولو وجد جملة الميت الذي 

ذلك يوجد جزء منه فإنه ال يصلى عليها ألن قد صلى على األصل وكذلك يتفرع على 

هذا أنه لو قطع رجٌل رجَل شاة وهى حية فهي ال تحل له ألن الشاة إذا ماتت فهي نجسة 

ثم  اية وقطعت أوداجهفكذلك ما قطع منها يكون نجسا وحراما إال إذا ذكيت ذكاة شرع

قطع اإلنسان منها يدا أو رجال قبل أن تموت فإن هذه اليد أو الرجل حالل وذلك ألنها 

ذبحت وانتهت من الحياة وإن كانت قطعت من حي لكن من حي في حكم الميت فتكون 

هذه اليد الذي قطعت من الذبيحة ألن الذبيحة حالل وكذلك أيضا ولو قطع رجل جزء 
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جس ألن ميتته نجسة ولو قطع جزء من جراد أو سمك فهو حالل ألن من وزغ فهو ن

الميت منه حالل والمهم ما قطع نمن الحي فهو تابع لميتته طاهرة ونجاسة وحال 

وحرمة فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف رحمه هللا بهذا الحديث هنا ؟ قلنا من أجل أن 

ي ماء وغيرته فأنه يكون طاهرا يبين أنه لو قطع يد من حيوان ميت طاهرة ثم سقطت ف

 ولو كانت رجل شاة فقطعت ووقعت في ماء فغيرته فهو نجس ألن ميتة الشاة نجسة 

 باب اآلنية

ال تشربوا في آنية الذهب  عن حذيفة بن اليمان رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا 

فق عليه وعن أم والفضة وال تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة مت

الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر سلمة رضى هللا عنها قالت قال رسول هللا 

 في بطنه نار جهنم  متفق عليه 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى باب اآلنية واآلنية جمع إناء وهي األوعية التي تفرغ فيها 

ل يسل يحتاج إلى آنية األشياء وذكره المؤلف عقب كتاب الطهارة ألن الماء جوهر سيا

تحفظه ولهذا ذكر العلماء رحمهم هللا تعالى ومنهم المؤلف ذكروا باب اآلنية عقب كتاب 

) هو الذي خلق لكم ما  ىالطهارة واألصل في األواني أنها حالل مباحة لقول هللا تعال

في األرض جميعا ( فكل ما خلق هللا تعالى لنا في األرض فهو حالل لنا إال ما دل 

لدليل على تحريمه فتاح اآلنية من كل شيء كالحديد والزجاج وغيرها وكل شيء إال ا

ما حرمه هللا ورسوله ومن الذهب والفضة  فال يجوز للمسلم أن يأكل في آنية الذهب 

والفضة سواء كان إناء كبيرا كالصحفة والقدر والطاسة الكبيرة أو صغيرا كالملعقة 

عنه  ام بل ومن كبائر الذنوب ولهذا نهى النبي والشوكة وما أشبه ذلك كل هذا حر

كما في حديث حذيفة ثم بين الحكمة من ذلك فقال فهي لهم في الدنيا أي الكفار ألنهم 

في حياتهم الدنيا  ميأكلون ويتمتعون والنار مثوًى لهم فهم والعياذ باهلل عجلت لهم طيباته

رومون منها في اآلخرة ولهذا يأكلون في آنية الذهب والفضة ويشربون منه لكنهم مح

 فهي لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة  قال 
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ويفهم من الحديث أن في األكل في الذهب والفضة مع تحريمه مشابهة للكفار ألن ذلك 

من خصائصهم فهم الذين يفعلون ذلك أما المؤمن فال . ثم ذكر في حديث أم سلمة 

الفضة والذهب من باب أولى أنه  رضى هللا تعالى عنها وعيد من يفعل ذلك فذكر

يجرجر في بطنه نار جهنم يتجرعها نسأل هللا العافية فكل شربة يتجرعها وهذا كقوله 

تعالى ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم  نارا وسيصلون 

وأن سعيرا ( فدل هذان الحديثان على تحريم األكل والشرب في آنية الذهب والفضة 

ذلك من كبائر الذنوب قال أهل العلم وكذلك ما يطلى بهما مثل أن يكون من نحاس 

ويطليه بالذهب أو الفضة فهو حرام أما إذا كان مجرد لون فال بأس به ومع ذلك 

فاألولى تركه حتى ال يساء الظن به أو يقتدى به ويكون كالذي جر اإلثم على نفسه فهذا 

 هب و والفضة .نسأل هللا لنا ولكم الهداية وهللا الموفق حكم الكل والشرب في آنية الذ

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب اآلنية. عن ابن عباس رضى 

إذا دبغ اإلهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند  هللا تعالى عنهما قال : قال رسول هللا 

ضى هللا عنه قال : قال رسول األربعة أيما اهاب دبغ فقد طهر وعن سلمة بن المحق ر

دباغ جلود الميتة طهوها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضى هللا عنها قال مر هللا 

بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ  النبي 

 أخرجه أبو داود والنسائي .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

رها المؤلف رحمه هللا تعالى لبيان حكم جلود الميتة إذا دبغت هذه األحاديث التي ذك

وذكرها في باب اآلنية ألن الجلود تتخذ أواني مثل القرب والرايات وما  أشبهها وأعلم 

أن الميتة نجسة إال ما سبقت اإلشارة إليه  مثل ميتة اإلنسان والجراد وما ليس له نفس 

اللحم والشحم وكل أجزائها إال الشعر والوبر سائلة والميتة النجسة كل أجزائها نجسة 

والصوف والريش الشعر للماعز والبقر والوبر لإلبل والصوف للضأن والريش للطائر 

هذه األشياء األربعة في حكم المنفصل فإذا ماتت شاة وجز أهلها صوفها فهو طاهر ألنه 
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ومنهم من قال ال ليس به دم واختلفوا في العظام فمنهم من قال ينجس وعليه أكثرهم  

ينجس وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا تعالى يقول ألن العظام ال تحلها 

الحياة وليس فيه دم وكذلك كانت ميتة ما ليس به دم طاهرة فكذلك العظم يكون طاهرا 

وإن كان عظم ميتة ولكن البد من غسل ظاهره ألنه تنجس بالتقاء النجاسة بقينا في 

قبل الدبغ نجس ألنه من جملة الميتة وتدخله الحياة ويحتقن به الدم فهو قبل  الجلد فهو

الدبغ نجس ال يجوز االنتفاع به أما بعد الدبغ دبغا تاما  فقد اختلف العلماء فيه فمنهم أنه 

يكون طاهرا وهو الراجح  إذا دباغا كامال كجلد المذكاة تماما فيجوز استعماله في اللبن 

 لدهن  وفي الماء وفي ا

 الشريط الثاني

ولكن البد من غسل ظاهره ألنه تنجس بالتقاء النجاسة بقينا في الجلد فهو قبل الدبغ 

نجس ألنه من جملة الميتة وتدخله الحياة ويحتقن به الدم فهو قبل الدبغ نجس ال يجوز 

االنتفاع به ألي شيء  أما بعد الدبغ دبغا تاما بحيث يزول تغيره ونتنه  فقد اختلف 

العلماء فيه فمنهم أنه يكون طاهرا وهو الراجح  إذا دباغا كامال كجلد المذكاة تماما 

فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن  وغيره والدليل هذه األحاديث التي 

)أيما إهاب دبغ فقد طهر( وأيما أداة  ذكرها المؤلف رحمه اله تعالى وهو قول النبي 

إذا دبغت فإنها تكون طاهرة وكذلك قال )دباغ جلود الميتة شرط تعم جميع الجلود 

)مر بشاة يجرونها .  طهورها( أي أن الدباغ يطهرها وكذلك حديث ميمونة أن النبي 

هال أخذتم إهابها قالوا شاة ميتة تجر ألجل تلقى في البر للكالب والذئاب فقال : النبي 

الماء والقرظ وهو ما يدبغ به وهو نبات إنها ميتة ومعلوم أن الميتة نجسة قال يطهرها 

معروف فدل ذلك على أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كما ينتفع بجلد 

المذكاة وأختلف العلماء رحمهم هللا تعالى في جلود غير ما يؤكل كجلد الذئب والنمر 

دبغا تاما لعموم وما أشبه ذلك إذا دبغ هل يطهر أو ال ؟ فمنهم من قال إنه يطهر إذا دبغ 

أيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله دباغ جلود الميتة طهورها ومنهم من قال  قول النبي 
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إنه ال يطهر والفرق بينه وبين جلد المتية التي تحل للذكاة أن نجاسة جلود ما ال يؤكل 

نجاسة عينية وأما جلود ما ذكي فنجاستها طارئة ألنه لم ينجس إال بالموت فيكون 

ذا غسلته من نجاسة صار طاهرا وهذا القول أقرب أنه إذا دبغ جلد ما ال يؤكل كالثوب إ

لحمه فإنه ال يطهر بذلك وإذا دبغ جلد ما يؤكل لحمه بعد موته ولم يذكى فإنه يكون 

طاهرا ومناسبة ذكر ذلك في باب األوعية أن الجلود تتخذ أوعية أن الجلود تتخذ أوعية 

 قربا وما أشبه ذلك 

 

 

 الرحمن الرحيم  بسم هللا

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب اآلنية . عن أبي ثعلبة الخشني 

رضى هللا تعالى عنه قال : قلت يا رسول هللا إنا  بٍأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في 

 آنيتهم قال ال تأكلوا فيها إال أال تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه .   وعن

وأصحابه توضئوا من مزادة متفق عليه  عمران بن حصين رضى هللا عنه أن النبي 

انكسر فاتخذ  في حديث طويل . وعن أنس بن مالك رضى هللا عنه أن قدح النبي 

 مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري .

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ث في باب اآلنية قال المؤلف رحمه هللا تعالى فيما نقله من األحادي 

عن أبي ثعلبة الخشني رضى هللا تعالى عنه قال : قلت يا رسول هللا إنا  بٍأرض قوم 

أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال ال تأكلوا فيها إال أال تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. 

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا بذلك ألن هللا تعالى أنزل عليهم الكتابين 

التوراة واإلنجيل والتوراة هي األم واإلنجيل فرع عن التوراة ولهذا لم يكن فيه شيء 

كثير من المشروعات زائد عن ما في التوراة وأهل الكتاب لهم أحكامهم الخاصة من 
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بين سائر الكفار منها أن ذبائحهم حالل يعني ذبيحة اليهودي والنصراني حالل ال 

 تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما هللاكراهة فيها  دليل ذلك قول )

علمتم من الجوارح مكلبين( إلى قوله  )وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل 

. قال ابن عباس رضى هللا عنه طعامهم ذبائحهم ودليله أن النبي أهدت  إليه امرأة لكم (

هودي على خبز الشعير وإهالة سنخة من اليهود شاة في خيبر فأكل منها ودعاهم رجل ي

. تغيرت  رائحته وهذا يدل على أن ذبيحتهم حالل وهم اليهود والنصارى ثانيا أن 

نسائهم حالل للمسلمين فيجوز الزواج من اليهودية والنصرانية للمسلم وأما المرأة 

 المسلمة فال تحل للكافر على كل حال . ويذكر أن بعض الناس من النصارى قال لرجل

مسلم كيف يحل لكم أن تتزوجوا نسائنا وال يحل لنا أن نتزوج نسائكم قال المسلم نعم 

نحن نتزوج بنسائكم ألننا نؤمن برسولنا ورسولكم  وأما فتؤمنون برسولكم وال تؤمنون 

برسولنا . فألقم حجر وبهت . على كل خال هذه من أحكام اليهود والنصارى  ثالثا أن 

ذمة . بمعنى أن نعقد معهم الذمة ونبقيهم في بالدنا ويؤدون أهل الكتاب تعقد لهم ال

الجزية ونحميهم ونذب عنهم وال نمكن أحد يعتدي عليهم وهل يلحق مع أهل الكتاب 

سائر الكفار ؟ فيه قوالن للعلماء واألصح أن الكفار كلهم سواء في عقد الذمة كما أنهم 

ت الحاجة لذلك ويكون معاهد معصوم سواء في العهد فإنه يجوز أن نعاهد الكفار إذا دع

من قتل معاهدا لم يرح رائحة  الدم والمال واالعتداء عليه محرم ولهذا قال النبي 

 الجنة .

آنية الكفار هل هي حالل لنا أو ال سأل أبو ثعلبة الخشني رضى هللا عنه رسول هللا 

فيها إال أن ال  عن ذلك قال أنأكل في آنيتهم من صحون وقدور وغيرها قال ال تأكلوا

حتى ال نختلط بهم ليس لنجاستها  تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وإنما نهى النبي 

ألنه لو كانت نجسة لم يشترط أن ال نجد غيرها إذ لو كانت نجسة لقال اغسلوها ولم 

يشترط أن ال نجد غيرها إذ الغسل يطهرها إنما من اجل أن ال نختلط بهم كثيرا ألننا لو 

نأكل في آنيتهم ويأكلوا في آنيتنا صرنا شبه مختلطين واإلنسان يجب عليه أن يبتعد  كنا
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عن مخالطة الكفار مهما أمكن ألنهم نجس وال ينبغي لإلنسان أن يجالسهم كثيرا إال ما 

دعت الحاجة أو الضرورة إليه . نأخذ من هذا الحديث أننا ال نأكل في آنية الكفار إال 

ثم ذكر حديث عمران بن  نغسلها ونأكل فيها كما ذكر النبي أننا ال نجد غيرها ف

توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة .  حصين رضى هللا عنه أن النبي 

والمزادة عبادة عن جلدين غرز أحدهما باألخر فصارا قربة كبيرة وعاءا للماء وكان 

رجلين يطلبان  نبي وأصحابه فأرسل الذلك في قصة غريبة نفد الماء من عند النبي 

الماء أحدهما علي بن أبي طالب فوجدا امرأة قد أتت بالمزادة فيها الماء فسأالها عن 

الماء فقالت عهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت فاستبعدا الماء ثم طلبا منها أن تأتي 

فأنزل المزادة من على البعير وأمر أصحابه وكانوا  فجاءت إلى الرسول  للرسول 

كثيرا أن يشربوا منها ويسقوا اإلبل فسقوا ورووا والمزادة  لم تنقص شيئا ورجعت خلقا 

إلى قومها رجعت إلى قومها مبهوتة المزادة لم تنقص شيئا والقوم جمع غفير كلهم سقوا 

  ورووا فجاءت قومها فقالت لهم جئتكم من أسحر الناس أو من نبي . المهم أن النبي 

مزادة والمشركون ذبائحهم حران وجلود ذبائحهم إذا وأصحابه توضئوا من هذه ال

ذبحوها كجلود الميتة لكن المزادة مدبوغة فساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن جلد 

الميتة إذا دبغ صار طاهرا ال ينجس به الماء ولو تغير به وهذا هو الحق أنه إذا دبغ 

من ال تحل ذبائحهم .  ثم جلد ما ذكي فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميتة أو من ذبيحة 

 قدم النبي  ذكر حديث أنس بن مالك رضى هللا عنه وكان أنس خادم لرسول هللا 

وقالت يا رسول هللا  المدينة وكان ألنس نحو عشر سنين فأتت به أمه إلي رسول هللا 

هذا أنس بن مالك يخدمك فقبل وقال اللهم أطل عمره وأكثر ولده وبارك في ماله فأطل 

وبارك  ةعمره وحتى كان من أخر الصحابة موتا وأكثر ولده حتى بلغوا فوق المائ هللا

المهم أنه كان له في ماله حتى قيل أن له بستانين تثمر في العام مرتين لبركه دعائه 

وأتخذ مكان الشعب سلسلة من  فرقتين  فخرزه النبي  يخدمه فانكسر قدح النبي 

ذلك على أنه ال بأس بالفضة اليسيرة في اآلنية  فضة يعني خاطه بسلسة من فضة فدل
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بخالف الشرب في اآلنية التي كلها فضة فهذا حرام لكن الشيء الذي يربط به اإلناء ال 

قاعدة اقتصادية مهمة ليتنا نعمل بها وهي أنه إذا انكسر  بأس به وفي فعل الرسول 

 أن ترمه وتأتي الشيء أو شق الثوب وأمكن إصالحه فهذه هي السنة أن تصلحه ال

بغيره جديدا كما يفعله بعض المسرفين اآلن فالسنة أن تصلح الشيء وترممه وتستعمله 

هذا هو االقتصاد وما عال من اقتصد وهذا الحديث أصل في االقتصاد وهو أنه إذا أمكن 

إصالح المال واالنتفاع به فإن هذا هو السنة اآلن ولألسف الشديد لو يعطل في السيارة 

يء يبيعها اإلنسان بنصف الثمن وال يصلحها  ويشتري بها جديدة وربما استدان أقل ش

ثمن الجديدة نسأل هللا الهداية بل ربما لو خرج الموديل الجديد فيشتري منه ويترك 

 األول مع أنه صالح وهذا من اإلسراف الذي ال يحبه هللا عز وجل وهللا الموفق .

 بسم هللا الرحمن الرحيم .

 رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى أله وصحبه أجمعين .  الحمد هلل

 أما بعد 

 قال رحمه هللا عز وجل 

 باب إزالة النجاسة وبيانها

عن الخمر تتخذ خال قال :  عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال : سئل رسول هللا 

عنه قال : لما كان  قال ال أخرجه مسلم و الترمذي وقال حسن صحيح وعنه رضى هللا

أبا طلحة فنادى إن هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر  يوم خيبر أمر رسول هللا   

 . األهلية فإنها رجس متفق عليه

بسم هللا الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام 

تقذرة شرعا التي يجب التنزه منها باب إزالة النجاسة وبيانها والنجاسة هي العين المس

واألصل في األشياء الطهارة والحل وهاتان قاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يعرفهما 

لبني عليهما مال يحصى من المسائل فأي شيء يقول لك إنسان أنه حرام فقل له ما 

الدليل على ذلك وإال فهو حالل وأي شيء يقول لك إنه نجس فقل ما الدليل على ذلك 
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وإال فإنه طاهر إال العبادات فاألصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة لقول 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . والمراد أمر الدين من أحدث فيه  النبي 

ما ليس منه فإنه مردود عليه وال يقبل منه وهو آثم أيضا أما غير العبادات من 

ها فاألصل فيها الحل والطهارة إال ما دل الدليل على خالفه ثم المعامالت والمنافع وغير

 عن أنس بن مالك رضى هللا عنه قال : سئل رسول هللا قال المؤلف رحمه هللا تعالى 

عن الخمر تتخذ خال قال : قال ال . والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة فإنه خمر ألن 

وسكر حتى كأنه ملك من الملوك  ب الخمر شراب إذا شربه اإلنسان اشتدت لذته وطر

 أو وزير من الوزراء كما قال الشاعر الجاهلي 

ونشربها فتتركنا ملوكا   وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضى هللا عنه عم رسول هللا 

  حين أتاه النبي وهو سكران قبل أن تحرم الخمر فقال له حمزة هل أنتم إال عبيد

أن الخمر ال يختص بشيء معين يعني ليس هو العنب أبي قال ذلك وهو سكران وأعلم 

أو التمر أو الشعير أو غيره بل الخمر كل ما أسكر من أي نوع كان فإنه خمر وهو 

حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن أنكر تحريمه وهو ممن عاش بين 

تل ثم اختلف المسلمين فهو مرتد كافر يباح دمه يؤمر بالتوبة واإلقرار بالتحريم وإال ق

العلماء رحمهم هللا تعالى هل هي نجسة كالبول والغائط وروث الحمير وما أشبه ذلك   

أو طاهرة محرمة وبناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا نقول لمن قال أنها نجسة أين 

الدليل هي حرام ال شك كلن من قال أنها نجسة أين الدليل ؟ ليس هناك دليل في الواقع 

الخمر غاية ما في ذلك قوله تعالى يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر  على نجاسة

واألنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  والرجس هو 

النجس لقوله تعالى ) قل ال أجد فيما أوحي إلى محرم على طاعم يطعمه إال أن  يكون 

س أي نجس ولكن ال دليل في اآلية ألن هللا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رج

تعالى قرن الخمر بالميسر واألنصاب واألزالم وهذه الثالثة ليست بنجسة باالتفاق فما 

بال الثالثة تكون نجسة وهذه الثالثة التي قرنت معها وجعل الخبر خبرا واحدا عن 
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يطان فهي رجس الجميع فما بالها تكون نجسة وأيضا قال هللا تعالى رجس من عمل الش

عملي وليس رجسا ذاتيا وإذا لم يكن هناك دليل فاألصل الطهارة ثم نقول إن الخمر لما 

حرمت أراقها المسلمون في أسواق المدينة ولو كانت نجسة ما أراقوها في األسواق 

ألنه ال يجوز أن تصب المياه النجسة في مسالك الناس وطرقهم وأيضا فإنها لما حرمت 

بغسل األواني منها ولو كانت نجسة ألمرهم بغسل األواني ألنهم     لم يأمر النبي

بغسل األواني منها ألنها سوف يستعملونها ولهذا لما حرمت الحمر األهلية أمر النبي 

ومعه راوية  نجسة وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجال أتى إلى رسول هللا 

لم يعلم أنها حرمت  ها إلى الرسول خمر والراوية قربة كبيرة مملوءة بالخمر فأهدا

له أما علمت أنها حرمت والحرام ال يجوز قبوله فأمسك الرجل فساره  فقال النبي 

بما ساررته قال لت بعها يا رسول هللا فقال  أحد الصحابة فقال له بعها فقال له النبي 

ة وأراق الخمر إن هللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومنعه من بيعها ففتح الرجل فم الراوي

ولم يأمره أن يغسل الراوية ولم ينهه أن يصبه في مجلسه فل هذا على بحضرة النبي 

أن الخمر ليست بنجسة وإن كان جمهور العلماء على نجاستها ولكن إن تنازعتم في 

شيء فردوه إلى هللا والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى هللا فالصواب أنها 

 شك في تحريمها وبناءا على ذلك ما يوجد اآلن من العطور التي ليست نجسة لكن ال

يقال إن فيها نسبة كبيرة من الكحول ليست بنجسة ولو رشها اإلنسان على ثوبه فله أن 

يصلي فيه لكن ال شك أن تجنبها أولى لعموم قوله تعالى فاجتنبوه لكننا ال نحرمها 

بوا شربه بدليل التعليل وهو قوله إنما الحتمال أن يكون قوله تعالى فاجتنبوه أي اجتن

يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء  في الخمر والميسر وهذا ال يصير بمجر 

استعمالها رشا أو دهنا لكن اإلنسان يحتاط فال يستعمل هذه العطور التي فيها كحول إال 

ء من األشياء وصار عند الحاجة كأم يعقم بها حرجا وما أشبه ذلك ولكن إذا تخمر شي

خمرا هل يجوز أن نجعله خال بأن نصب عليه شيئا يزيد تخمره أو ال ؟ في هذا الحديث 

الذي ذكره المؤلف دليل على أنه ال يخلل وعالمة الخمر أنه يغلي فمثال لو جعل 
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عصيرا من عنب ومضى عليه أياما حارة تراه يطيش ويعلو هذا دليل على أنه صار 

يه مادة تجعله يهدأ ويزول إسكاره فهل هذا جائز أو ال؟ الجواب خمرا وربما يصب عل

كما في هذا الحديث أنه ال يجوز  لكن ماذا نصنع بها ؟ تراق في السوق وتهدر . وأتى 

المؤلف رحمه هللا تعالى بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها اتباعا ألكثر العلماء 

كما سمعتم وفهمتم من التقرير أن ليست بنجسة الذين قالوا إن الخمر نجسة والصواب 

 نجاسة حسية وهللا أعلم 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها  عن أنس 

أبا طلحة فنادى إن هللا  بن مالك رضى هللا عنه قال : لما كان يوم خيبر أمر رسول هللا 

مر األهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجة ورسوله ينهيانكم عن لحوم الح

بمني وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي   رضى هللا عنه قال : خطبنا النبي  

 أخرجه أحمد و الترمذي وصححه  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

عن   قال المؤلف رحمه هللا تعالى فيما نقله من األحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها

أبا طلحة فنادى إن  أنس بن مالك رضى هللا عنه قال : لما كان يوم خيبر أمر النبي 

هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية فإنها رجس و خيبر مكان معروف في 

كم وكان معاقل وحصون  150ميل أي  100الشمال الغربي من المدينة يبعد عنها نحو 

عنوة  من المدينة فتحها النبي  الذين أجالهم النبي ومزارع اليهود بني النضير 

وقسم أرضها بين المجاهدين واستعمل عليها اليهود قالوا يا محمد نحن أهل نخل وزرع 

 فنريد أن تبقينا في مزارعنا ونخيلنا  على أن لكم النصف ولنا النصف فأقرهم النبي 

هللا تعالى وبقوا يحرثوا على ذلك وقال نقركم على ذلك ما شئنا أو قال ما شاء 

عامل أهل خيبر بشطر ما ويزرعون ويقاسمهم المسلمون التمرة والزرع فإن النبي

يخرج منها وبقوا ما شاء هللا تعالى ثم نقضوا العهد في عهد أمير المؤمنين عمر رضى 

هللا عنه فأجالهم من خيبر إلي اذرعان نحو الشام خيبر غزوة معروفه من أراد التوسع 
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جع إلي كتب التاريخ المهم أن الحمر األهلية التي تركب اآلن كانت في األول حالال فلير

يأكلها الناس ويركبونها ويشربون البانها كاالبل تماما ثم إن هللا تعالى بحكمته حرمها 

أبا  الن هللا تعالى يحكم ما يريد ما شاء حرمه وما شاء حلله في خيبر أمر النبي 

نه جهوري الصوت أن ينادي في الناس إن هللا ورسوله طلحة وكان رضى هللا ع

ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية ثم علق فإنها رجس أي نجس وهذا دليل على فوائد 

كثيرة منها أن الحكم هلل عز وجل يحلل ما شاء ويحرم ما شاء وال معقب لحكمه ولو 

يله وتحريمه تابع شاء لحرم على العباد لك شيء ولو شاء لحلل لهم كل شيء لكن تحل

لحكمته عز وجل ورحمته ولهذا كان الحالل أكثر بكثير من الحرام وإليكم الدليل حيوان 

أيضا  %25والبر  %75البحر كله حالل  حيه وميته وقد قال العلماء إن البحر يتضمن 

البر أكثر ما في البر من الحيوان حالل والحرام قليل مما يدل على أن رحمه هللا سبقت 

وهللا تعالى ال يحلل إال لحكمة وال يحرم إال بحكمة ومن فوائد الحديث أنه ينبغي  غضبه

أمر أبا طلحة أن ينادي وعلى هذا إبالغ الشرع بأقوى وسيلة إبالغ بدليل أن النبي 

فيكون استعمال مكبر الصوت في الخطبة والمحاضرات والمواعظ مما جاءت بأصله 

قٌوى وسيلة إبالغ ومن فوائد الحديث أن حكم السنة وهو أ، يشرع إبالغ الناس بأ

حكم هلل ولهذا جاز أن يقرن حكم هللا وحكم رسوله بالوقت قال إن هللا  الرسول 

ورسوله ينهيانكم ولم يقل إن هللا ثم رسوله ألن حكم الرسول حكم هلل عز وجل قال هللا 

 ورسوله فقد ضل ) ومن يعص هللا( وقال تعالى  من يطع الرسول فقد أطاع هللاتعالى ) 

يحلفون باهلل لكم ليرضوكم وهللا ورسوله ولم يقل ثم رسوله وقال تعالى )  ضالال مبينا (

( واآليات في هذا أحق أن يرضوه وقال تعالى ولو أمهم رضوا ما أتاهم هللا ورسوله 

كثيرة تدل على أن إشراك هللا ورسوله في الواو في المسائل الشرعية ال بأس به أما في 

ألمور الكونية فال ال يكمن أن يشترك هللا ورسوله بالواو ولهذا لما جاء رجل يخاطب ا

ما شاء هللا وشئت قال أجعلتني هلل ندا أنكر عليه ليقول ما شاء هللا ثم شئت  النبي 

فيفرق بين األمور الكونية واألمور الشرعية . ومن فوائد الحديث أن األصل في النهي 
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أبا طلحة أن ينادي كان من أجل امنع ولهذا أمتنع  سول التحريم ألن أمر  الر

بأراقتها واتالفها حتى أنه أمر  الصحابة حتى إن القدور لتفور بلحم الحمر فأمر النبي 

أوال بكسر القدور قالوا يا رسول هللا أو نغسلها قال أو اغسلوها  ومن فوائد الحديث 

ول لشخص اذهب إلى هؤالء القوم وقل جواز التوكيل في إبالغ العلم يعني يجوز أن تق

وكل  لهم أن فالن يقول لكم إن هذا حرام أو حالل مما أحل هللا أو حرم هللا ألن النبي 

أبا طلحة أن ينادي في الناس إن هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ومن الفوائد أن 

ول إن أمر النبي كلمة اللحوم تشمل جميع األجزاء اللحم والشحم وغيره وعلى هذا فنق

 بالوضوء من لحم اإلبل يشمل جميع أجزاء اللحم من الشحم اللحم والكبد والكرش

وغيره أما  من قال من العلماء أنه خاص باللحم األحمر فهذا غير صحيح ومن فوائد 

حيث أنه لما ذكر الحكم ذكر الحكمة  لما قال ينهيانكم الحديث حسن تعليم الرسول 

ن الحكم بقوله إنها رجس من أجل أن تطيب النفوس وينقاد الناس عن لحوم الحمر بي

إذا ذكر  انقيادا تاما  الن اإلنسان إذا عرف الحكمة انقاد أكثر  ولهذا كان من هديه 

 الحكم ذكر الحكمة السيما في األمور التي تحتاج إلي زيادة طمائنينة النفس .

ح ؟ أن نقول كل حرام نجس ؟ ومن فوائد الحديث أن كل نجس حرام وهل العكس صحي

الجواب ال ليس كل حرام نجس الن السم حرام وليس بنجس والدخان حرام وليس 

 بنجس فنول كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا .

ومن الفوائد أن الحمر وهي من الطوافين علينا تستثنى من الطوافين وهى نجس ألن 

إنها ليست بنجس  قال رسول هللا  سيأتينا إن شاء هللا في حديث أبي قتادة في الهرة

إنها من الطوافين عليكم يعني من الحيوانات التي تترد كثيرا عليكم ولو كان نجسا لشق 

عليكم . وال شك أن الحمر يكثر تردداها علينا السيما من اقتناها للحل لكن هذا مستثنى 

من هذا كما  فالحر نجسة لكن عرقها وريقها وما يخرج من انفها طاهر ويستثنى أيضا

سيأتي إن شاء هللا الكالب التي يجوز اتخاذها فإنها من الطوافين علينا ومع ذلك  هي 

 نجسة إذا ولغ الكلب في اإلناء يغسل سبع مرات . وهللا الموفق 
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 )الحمر الوحشية حالل وطاهرة وهي معروفة في البر لكن هي اآلن انقطعت( 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

عالمين والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين . الحمد هلل رب ال

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها . عن 

وهو بمني وهو على راحلته  عمرو بن خارجة رضى هللا عنه قال : خطبنا النبي 

صححه . وعن عائشة رضى هللا ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد و الترمذي و

يغسل المني ثم يخرج إلى الصالة في ذلك الثوب وأنا  عنها قالت : كان رسول هللا 

 أنظر إلى ذلك الغسل متفق عليه  .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ساق المؤلف ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها حديث 

وهو بمني وهو على راحلته  نه قال : خطبنا النبي عمرو بن خارجة رضى هللا ع

ولعابها يسيل على كتفي . الخطبة هي تذكير الناس بموعظة أو أحكام شرعية أو أمر 

على ثالثة أقسام قسم دائمة مشروعة  بمعروف وما أشبه ذلك وكانت خطب النبي 

أن الفقهاء  مستمرة البد منها وذلك خطب الجمعة فإن خطبتي الجمعة البد منها حتى

يخطب خطبتين  رحمهم هللا يقولون أن الجمعة ال تصح إال بخطبتي وكان النبي 

يفصل بينهما بجلوس والثانية خطبة عارضة لسبب شرعي وذلك كخطبة الكسوف فإن 

لما كسفت الشمس خرج من بيته وصلى بالناس صالة الكسوف وهي معروفة النبي 

خطبة  أختلف العلماء رحمهم هللا تعالى هل هي وقام بعد الصالة فخطب الناس وهذه ال

خطبة مشروعة عند كل صالة كسوف كما تشرع الخطبة في العيدين أم أنها خطبة 

لعارض والصحيح أنها خطبة مشروعة وأنه يسن لصالة الكسوف خطبة تكون بعد 

الصالة يعظ الخطيب الناس فيها بما يناسب الحال والنوع الثالث من خطبه خطب لها 

فيخطب الناس     باب غير مرتبط باألمور الشرعية لكن يحدث حادث فيقوم النبي أس

في قصة بريرة لما كاتبت أهلها وجاءت تستعين عائشة رضى هللا عنها مثل خطبته 
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خذيها واشترطي عليهم الوالء فأبوا إال أن يكون لهم الوالء ولكن النبي  فقال النبي 

لناس فقال ما بال أقوام يشترطون ليست في كتاب هللا قال خذيه فأخذته ثم قام فخطب ا

ما كان من شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل وإن مائة شرط وفي لفظ وإن شرط مائة 

في حجة الوداع فقد خطب عليه الصالة  مرة ولها نظائر ومن ذلك خطب النبي 

الناس في  والسالم في عرفة وخطب في منى يوم العيد وفي أوسط أيام التشريق فخطب

منى على راحلته وكان عمرو بن خارجة حول الراحلة ولعابها يسيل من فمها على 

على تعليم الخلق  كتف عمرو بن خارجة ففي هذا الحديث فوائد منها حرص النبي 

في كل مناسبة وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة األنبياء أن يبينوا للناس كل ما 

اجة إلى الكالم تكلموا ز ومنها جواز الخطبة على الراحلة يحتاجون إليه كلما دعت الح

خطب على راحلته  وهذا مشروط بما لو لم يشق على الراحلة فإن شق   ألن النبي 

على الراحلة فإنه ال يجوز بل يريحها ويبركها ويخطب عليها وهي باركة مثال أما إن 

ال الكالم إلى الناس ومنها أن كان ال يؤثر عليها فخطبته عليها وهي قائمة أبلغ في إيص

أقر عمرا على ذلك ولم يأمره بغسله ولو كان نجسا لعاب البعير طاهر ألن النبي 

ألمره بغسله وفي هذا ضابط معروف وهو أن كل ما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه 

طاهر إال الدم وعلى هذا فريق البعير طاهر وكذلك ريقه وبوله وعرقه وغير ذلك إال 

فإن هللا تعالى نص على أن الدم المسفوح نجس فكل شيء يؤكل لحمه فإن كامل  الدم

العرنيين الذين قدموا المدينة فاستوخموها أمرهم أن يخرج منه طاهر ولهذا أمر النبي 

يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فهذا يدل على طهارة أبوالها كذلك 

الحمام وسائر الطيور المباحة فكل ما يخرج من شيء أيضا ما يخرج من الدجاج و

يؤكل لحمه فهو طاهر إال الدم وال نقول ألنه يخرج من طاهر ألن الهرة طاهرة ويخرج 

منها البول وهو نجس ومن الفوائد أيضا أنه كلما ارتفع الخطيب وتبين فإنه أكمل ألنه 

تباع واالستماع إليه ولهذا يفرق يسمع أكثر وألن الناس إذا رأوا المتكلم كان ذلك أشد لال

بين أن تسمع صوت إنسان وال تراه بين أن تسمعه وتراه فالثانية أشد انتباها وقد روى 
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كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم ألجل أن  عن الصحابة رضى هللا عنهم أن النبي 

 يجتمع لهم السماع والمشاهدة وهللا الموفق . 

 سان إذا أعتق عبدا صار وارثا له ( ) المهم أن اإلن) رد على سؤال (

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

. وعن نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها 

يغسل المني ثم يخرج إلى الصالة في  عائشة رضى هللا عنها قالت : كان رسول هللا 

ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول  ذلك الثوب وأنا أنظر إلى ذلك الغسل متفق عليه

فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحته يابسا بظفري من ثوبه وعن أبي  هللا 

يغسل من بول الجارية ويرش من بول  السمح رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا 

الغالم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن أسماء بنت أبي بكر رضى هللا 

قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم عنهما أن النبي 

 تصلي فيه متفق عليه .

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نقل الحافظ رحمه هللا في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها  

فيخرج إلى  عن عائشة رضى هللا عنها  أنها كانت تغسل المني من ثوب  رسول هللا 

وفي لفظ كانت تحته  الصالة وبقع الماء في ثوبه وفي لفظ كانت تحته من ثوب النبي 

يابسا بظفرها من ثوبه . وفي هذا الحديث بيان حكم المني وهو الماء الذي يخرج من 

) فلينظر اإلنسان دفقا بشهوة وهو الذي يخلق منه اإلنسان كما قال هللا تبارك وتعالى 

هذا الماء  خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب ( اإلنسان مما

الدافق على حسب ما جاء ف بحديث عائشة رضى هللا عنها بجميع ألفاظه طاهر كما 

هو مقتضى هذه األحاديث لكن إن كان رطبا فإن اإلنسان يغسله حتى يذهب ألن بقائه 

نه يحكه بظفره حتى يزول وبهذا على الثوب فيه شيء من االستقذار  وإن كان يابسا فإ

نعرف أن مني اإلنسان طاهر فإن غسله دفعا لتشويه المنظر إذا كان رطبا أو حكه إذا 
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كان يابسا فهو خير وإال فال حرج عليه قال العلماء والخارج من ذكر اإلنسان أربعة 

راب أشياء البول والمذي والمني والودي أما البول فرائق وهو من فضالت الطعام والش

وهو نجس كالعذرة ويغسل حتى يطهر المحل إن كان أرضا فإنه يكفي أن يصب على 

محل البول ماءا يغمره وإن كان ثوبا فيكفي أن يغسله مرتين أو ثالثا حتى يزول أثره 

وإن كان إناء فيغسله حتى يزول األثر وليس لذلك عدد معين لكن الغالب أنه ال يطهر 

ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس المرء به بأقل من ثالث أما المذي فهو 

يعني إذا ثارت شهوة اإلنسان ثم بردت يحس برطوبة  هذه الرطوبة تسمى َمْذيَا أو َمذيا 

هذه ليست بوال وال منيا بل وسط بينهما ولذلك ليست كالبول في وجوب الغسل وليست 

فرك وال عصر فلو حصل  كالمني في الطهارة بل يكفي أن يغمره اإلنسان بالماء بدون

المذي فإنه يصب عليه الماء حتى يعمه فقط ألنه عين بين طرفين البول النجس والمني 

الطاهر وليس هو ما يخرج من البعض لمرض في قنوات البول إما دائم أو غالب من 

غير شهوة فإن المذي البد أن يتقدمه شهوة أما الودي فإنه الماء األبيض الذي يخرج 

بعد االنتهاء منه هي بقية البول لكنها عصارة المثانة وحكمها كالبول يجب  عقب البول

غسلها فصار البول والودي نجسان  يجب غسلهما غسال تاما والمني طاهر ال يجب 

تطهير الثوب منه والبدن و المذي بينهما نجس لكن نجاسته خفيفة وإذا حصل من 

ه ويستثنى من البول بول الذكر اإلنسان يجب عليه غسل ذكره وأنثييه يعني خصيتي

الغالم الصغير الذي لم يفطم فإن بوله خفيف يكفي فيه النضح  والنضح أن يصب عليه 

قال يغسل من بول  ماء يغمره بدون عصر ودليل ذلك حديث أبي السمح أن النبي 

أنه أوتي بغالم لم يأكل الطعام فأقعده في الجارية ويرش من بول الغالم وصح عنه 

من حسن أخالقه رحيم بالصغار يرحم الصغار ويرق لهم أجلسه ألن الرسول  حجره

فدعا بماء فاتبعه إياه وال حاش الصبي وال  في حجره فبال الصبي في حجر النبي 

أحسن الناس أخالقا وهو على خلق عظيم كما قال ربه انتهره وال قال شيء ألن النبي 

ا تبين أن البول يستثنى منه بول الغالم تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ( فبهذ
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الذكر الصغير الذي لم يفطم فإنه يكفي فيه النضح أما األنثى فبولها كبول الكبير يغسل 

 غسال ولو كانت صغيره لم تفطم . وهللا الموفق 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن 

قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته رضى هللا عنهما أن النبي  أسماء بنت أبي بكر

ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضى هللا عنه 

قال قالت حولة يا رسول هللا فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء وال يضرك أثره أخرجه 

 الترمذي وسنده ضعيف .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى في باب إزالة النجاسة وبيانها وهو دم 

الحيض هل هو نجس أو طاهر ؟ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى عن 

في دم الحيض أن تحته المرأة يعني تحته   أسماء يدل على أنه نجس حيث أمر النبي 

ل جرم الدم ثم تقرصه بالماء والقرص هو الدلك بظفرها أو بحجر أو بنحوه مما يزي

بأطراف األصابع ثم تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه وهذا فيه دليل على أن دم 

الحيض نجس يجب غسله عند الصالة وفيه دليل أيضا على أن المرأة إذا تنجس ثوبها 

وثوبا  بدم الحيض فإنها تغسل الدم وتصلي فيه وال حاجة أن تجعل لها ثوبا للصالة

للعمل وثوبا للحيض كما تفعل بعض النساء اليوم بل الثوب واحد إذا أصابته النجاسة 

غسل وصلي فيه وال حرج وفي هذا الحديث دليل على تقدم إزالة النجاسة على الصالة 

ثم تصلي فيه واستدل كثير  يعني أن اإلنسان يطهر ثيابه أوال ثم يصلي لقول النبي 

أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط لصحة الصالة من العلماء بهذا على 

وعلى أن اإلنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه أو في مصاله وهي تمسه فإن 

صالته ال تصح ولكن لو أن اإلنسان وجد نجاسة ونسي أن يغسلها  ولم يتذكر إال بعد 

ال بعد انتهاء الصالة فصالته انتهاء الصالة فصالته صحيحة وكذلك لو لم يعلم بها إ

صحيحة لقوله تعالى ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( وهذا خطأ فإن ذكر في 
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أثناء الصالة أو علم بها في الصالة فإن كان يمكنه أن يخلع ما فيه نجاسة ويمضي في 

صالته فعل وأن لم يمكنه قطع الصالة وغسل النجاسة وصلى من جديد مثال ذلك رجل 

لما دخل في الصالة ذكر أن في سرواله نجاسة فنقول له أخلع السروال وامضي في 

صالتك وال حرج عليك أو ذكر أن على غترته نجاسة نقول أخلع الغترة وأمضي في 

كان يصلى بأصحاب ذات يوم فخلع نعليه  صالتك وال حرج  ودليل ذلك أن النبي 

ألهم ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا يا فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف من الصالة س

رسول هللا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ظنوا أن الصالة بالنعال نخس جوازها أو 

فقال لهم أنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما  لغير ذلك المهم أنهم اقتدوا بالرسول 

أثناء الصالة وأمكنه أن قذرا فخلعتهما فدل ذلك على أن اإلنسان إذا علم بالنجاسة في 

يزيل ما فيه النجاسة ويمضي في صالته فعل وكذلك لو لم يدخل إال بعد أن شرع في 

الصالة ثم ذكر فأنه يزيل ما أصابته النجاسة ويمضي في صالته أما لو كانت النجاسة 

على الثوب وليس عليه ثوب سواه وذكر أن فيه نجاسة في الصالة فهنا البد أن يقطع 

ألنه ال يمكن أن يخلع ثوبه لو خلعه لبقي عاريا فنقول اآلن أنصرف من صالتك الصالة 

 وأغسل الثوب وابتدأ من جديد .

وأما حديث أبي هريرة عن خوله أنها قالت يا رسول هللا فإن لم يذهب الدم قال يكفيك 

الماء وال يضرك أثره فالحديث كما قال المؤلف ضعيف لكن معناه صحيح يعني لو 

غسل الدم وذهب الدم وصارت أخر غسله من الماء لم تتغير بالدم لكن بقي   اإلنسان

اللون فاللون ال يضر ألن النجاسة زالت والمقصود زوال النجاسة دون لونها وهللا 

 الموفق .

 قال رحمه هللا تعالى .

 باب الوضوء

ي أنه  قال   لوال أن أشق على أمت عن أبي هريرة رضى هللا عنه عن رسول هللا 

ألمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة 
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وذكره البخاري تعليقا . وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات ثم 

تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثالث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى 

أسه ثم غسل رجله اليمنى إلى المرفق ثالث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح بر

توضأ نحو  الكعبين ثالث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول هللا 

 وضوئي هذا متفق عليه .

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الوضوء والوضوء هو التعبد هلل 

ه واليدين والرأس والرجلين فهو عبادة من عز وجل بتطهير األعضاء األربعة الوج

عليه مغفرة الذنوب وأخبر أن اإلنسان كلما توضأ أجل العبادات ولهذا رتب النبي 

ثم صلى  خرجت خطايا أعضائه مع أخر قطرة من الماء وأن من توضأ كما توضأ 

نسان إذا ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر هللا له ما تقدم من ذنبه فهو عبادة ينبغي لإل

أراد أن يتوضأ أن ينوي امتثال أمر هللا ألن هللا تعالى أمر بذلك فقال يأيها الذين أمنوا 

فإن  إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم الخ اآلية وأن يشعر أنه متأس برسول هللا 

توضأ كما جاء في القرآن والوضوء شرط لصحة الصالة ال يقبل هللا صالة  النبي 

فإن لم يجد ماء فليتيمم كما سيأتي إن شاء هللا تعالى في التيمم وللوضوء  بغير وضوء

صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة فالمجزئة أن غسل وجه ويديه إلى المرفقين ويمسح 

برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين والكامل سنذكره إن شاء هللا تعالى كما جاء في 

ف الحديث األول عن أبي هريرة رضى هللا عنه حديث عثمان رضى هللا عنه ذكر المؤل

قال ) لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك مع كل وضوء ( لوال أن  أن النبي 

أشق يعني أتعب وأحرج أمتي يعني أمة اإلجابة الذين استجابوا هلل وللرسول . ألمرتهم 

على األمة وهو  من اإللزام المشقةيعني أللزمتهم بالسواك مع كل وضوء ولكن منعه 

  ال يريد أن يشق على أمته فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والسواك مع الوضوء يكون

مع المضمضة ألن هذا هو محل تطهير الفم والسواك لتطهير الفم كما ضح عن النبي 
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  أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فيكون السواك مع المضمضة وإن شئت

وإن شئت قبل البداية ولكن أفضل ما يكون مع المضمضة  تسوكت بعد انتهاء الوضوء

يقول لوال  ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها تأكد السواك مع الوضوء  ألن النبي 

ال يحب أن  بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه  المشقة أللزمت األمة به ومنها أن النبي 

ليلة في صالة العشاء حتى  تأخر ذات يشق على األمة ولهذا أمثلة كثيرة منها أنه 

مضى عامة الليل أو ثلث الليل ثم خرج وصلى بالناس وقال إنها لوقتها لوال أن أشق 

صلى بأصحابه في رمضان ثالث ليال في القيام قيام رمضان ثم  على أمتي ومنها أن 

أمر إذا أشتد الحر  تأخر فقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ومنها أنه 

برد الناس بصالة الظهر يعني يؤخروها إلى قرب صالة العصر حتى تكثر األفياء أن ي

ال يحب المشقة  واألمثلة على هذا كثيرة لكن يجب أن نأخذ هذه الفائدة أن الرسول 

على أمته ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا خير اإلنسان بين شيئن فليختر أيسرهما ما لم 

فعل ذلك فإنه ما خير بين أمرين إال أختار أيسرهما ما لم ي يكن إثما كما كان النبي 

يكن إثما ومن ذلك إذا أختلف العلماء في مسألة وتكافأة األدلة ولم يتبين رجحان أحد 

القولين وكان أحدهما سهال والثاني صعبا فإننا نأخذ باألسهل ألن ذلك هو األوفق لرؤية 

 ( ويقول   بكم اليسر وال يريد بكم العسر) يريد هللاالشريعة وهللا تعالى يقول في كتابه 

حين يبعث البعوث للدعوة إلى هللا يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا ويقول إنما 

بعثت بالحنيفية السمحة ويقول إن الدين  بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ويقول 

الحمد أن دين اإلسالم دين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه واألدلة على هذا كثيرة وهلل 

اليسر والسهولة والسماحة واألخالق فما وجدت طريقا إلى التيسير وهو ال يغضب هللا 

ورسوله فاسلكه فإنه هو األوفق لروح الشريعة أسال هللا تعالى أن يرزقنا التمسك بها 

 ظاهرا وباطنا والوفاة عليها . أما حديث حمران فهو مولي من موالي أمير المؤمنين

عثمان رضي هللا عنه وعثمان كماال يخفى هو الخلفة الثالث لهذه األمة أول الخلفاء أبو 

بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع المسلمين لكن شذ عن هذا إال الرافضة حيث 
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ادعوا كذبا وزورا أن أولى الناس بالخالفة علي بن أبي طالب وكذبوا على علي بن أبي 

ن كلهم . الصحابة بايعوا ألبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم طالب وكذبوا على المسلمي

لعلي ومن قال إن على أحق بالخالفة فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار وقدح فيهم لكن 

الرافضة ال يبالون نسأل هللا العافية على كل حال عثمان رضي هللا عنه هو الخليفة 

فاء يريدون أن ينشروا دين هللا الثالث لهذه األمة وكان رضي هللا عنه كغيره من الخل

فدعا بوضوء أي  تعالى بالقول وبالفعل فأراد أن يري المسلمين كيف كان الرسول 

ماء يتوضأ به فأوتي بماء فغسل كفيه ثالثا ثم تمضمض وأستنشق واستنثر ثم غسل 

ا وجهه ثالثا ثم يديه إلى المرفقين ثالثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثالث

توضأ مثل وضوئي هذا علم الناس رضي هللا عنه بالفعل ألن  ثم قال رأيت النبي 

المشاهدة تكون فيها فائدتان األول اإلطالع على معرفة الشيء الثانية أن المشاهدة تطبع 

الشيء بالذهن وصار يتصوره دائما وسيأتي إن شاء هللا الكالم على هذا الحديث وفي 

تنجاء ال دخل له في الوضوء وهو تطهير القبل والدبر مما الحديث دليل على أن االس

يخرج من بول أو غائط ال دخل له في الوضوء إطالقا إنما هو إزالة النجاسة متى 

أزلتها ولم تعد مرة ثانية فال حاجة لالستنجاء عند الوضوء ألنه ال عالقة له به وهللا 

 الموفق .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 هللا تعالى في باب الوضوء .نقل المؤلف رحمه 

وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات ثم تمضمض واستنشق 

واستنثر ثم غسل وجهه ثالث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثالث مرات ثم 

اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثالث مرات ثم 

 توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه . ال رأيت رسول هللا اليسرى مثل ذلك ثم ق

قال : ومسح برأسه واحدة أخرجه   وعن علي رضي هللا عنه في صفة وضوء النبي 

أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في 
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ضوء قال ومسح الباب وعن عبد هللا بن زيد بن عاصم رضي هللا عنهما في صفة الو

برأسه فاقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى  رسول هللا 

ذهب بهما إلى قفاه وردهما إلى المكان الذي بدأ منه وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا 

عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح 

ر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة  وعن أبي هريرة بإبهاميه ظاه

إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثالثا فإن  رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

 الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه .

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى عدد من األحاديث  في كيفية صفة الوضوء وذلك أنه 

العبادات يثاب عليه اإلنسان كما مرت اإلشارة إليه من ذلك حديث حمران  عبادة من

مولى عثمان رضي هللا عنه أن عثمان دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به وذكر صفة 

الوضوء وسبق الكالم عليها وفيه من الفوائد تواضع الصحابة رضي هللا عنهم حيث 

ضأ والناس ينظرون حتى يري تواضع الخليفة الراشد رضي هللا عنه فجاء بماء وتو

الناس تطبيق الوضوء فعال وفي حديث علي وما بعده عبد هللا بن زيد دليل على أن 

األفضل أن يتوضأ ثالثا ثالثا يغسل وجهه ثالثا ويديه إلى المرفقين ثالثا ويستنشق 

ويستنثر ثالثا ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثالثا لكن الرأس ال يمسح إال مرة 

وكيفية المسح األفضل أن يمر بيديه من مقدم الرأس إلي قفاه ثم يردهما وال يكرر  فقط

وكذلك مسح األذنين يدخل السباحتين وهما ما بين الوسطى واإلبهام في السماخين وهو 

السقف الذي في وسط األذن ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وهو الذي يلي الرأس هذه هي 

ن اإلنسان اقتصر على غسل وجهه مرة وعلى الصفة المستحبة والفضل ولو أ

المضمضة مرة وغسل اليدين إلى المرفقين مرة ومسح الرأس واألذنين وغسل الرجلين 

مرة لكفى ألن هذا هوالذي ذكره هللا في القرآن وأعلم أنه يكره لإلنسان أن يزيد على 

ن مرتين توضأ مرة مرة ومرتي ثالثة بل بعض العلماء يقول إنه حرام ألن النبي 

وثالثا ثالثا وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم  وكذلك يكره أن يغسل رأسه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

44 

بدال عن مسحه لو قال قائل متنطع بدل من المسح الغسل أفضل وأنظف قلنا هذا بدعة 

وأنت لإلثم أقرب منك إلى السالمة حتى أن بعض العلماء يقول من غسل رأسه بدال من 

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد وفي كيفية  النبي مسحه لم يجزئه لقول 

الوضوء دليل على رحمة هللا تعالى وحكمته أنظر الرأس يمسح وال يغسل لماذا ؟ ألنك 

لو غسلت الرأس لنزل الماء إألى الكتفين وإلى الظهر وال سيما إذا كان اإلنسان كثير 

هللا تعالى أنه جعل الرأس ال يغسل الشعر فإنه يتألم ويتأذى في أيام الشتاء فمن رحمه 

 وإنما يمسح .وهللا الموفق

 س : سئل الشيخ عن التخليل 

إذا علمت أن  )ج : التخليل ليس بواجب ال في أصابع اليدين وال في أصابع الرجلين

الماء وصل إلى ما بينها أو غلب على ظنك فإن لم تعلم بأن تكون األصابع متالصقة 

بعهم متالصقة تالصقا تاما يحتاج إلى تخليل فهنا البد من ألن بعض الناس تكون أصا

 التخليل ( 

 بسم هللا الحمن الرحيم

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثالثا فإن  رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

شومه متفق عليه . وعنه رضي هللا عنه إذا استيقظ أحدكم من الشيطان يبيت على خي

نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده متفق عليه 

 وهذا لفظ مسلم .

 بسم هللا الرحمن الرحيم . 

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في باب الوضوء فيما نقله عن أبي هريرة رضي هللا عنه 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثالثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه .  ن النبي أ

إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار ولكن قوله فإن  قوله 

الشيطان يبيت على خيشومه يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل ألن البيتوتة ال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

45 

ل وعلى كل حال فإن هللا تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم فإذا نام تكون إال في اللي

باالستنثار وهو أن  بات الشيطان على خيشومه بإذن هللا عز وجل فأمر النبي 

تستنشق الماء ثم تستنثره ثالث مرات تطهيرا للخيشوم من أثر الشيطان وهذا التسليط 

ي إال أننا نعلم أنه لم يسلط إال لحكمة وهو من  هللا عظ زجل له حكمة لكننا ال نعلم ما ه

غير أستنثار الوضوء ألن استنثار الوضوء يكون من أعمال الوضوء لكن هذا استنثار 

خاص حتى لو فرض أن اإلنسان في البر وليس عنده ماء ويريد أن يتيمم بدل الوضوء 

أرشد  النبي نقول أستنثر ثالثا لهذه الحكمة . أما حديث أبي هريرة التالي فهو أن 

األمة إلى أن اإلنسان إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ فال يغمس يده في اإلناء حتى 

ليس عندهم صنابير ماء إنما هي أواني توضع  يغسلها ثالثا وكانوا في عهد الرسول 

 فيها المياه ويتوضأ منها ويغتسل منها واإلنسان البد له أن يغمس يده فنهى الرسول 

الرجل يده حتى يغسلها ثالثا وبين الحكمة من ذلك في قوله فإن أحدكم ال أن يغمس 

يدري أين باتت يده والمراد أنه قد يكون الشيطان عبث بها وألقى فيها أوساخا وهو ال 

يدري وإال فكل واحد يدري أن يده باتت في فراشه لكن مراده أنه ال يدري ما حصل 

السابق في االستنثار بأن الشيطان يبيت على  بها فيكون هذا التعليم شبيها بالتعليم

الخيشوم فهنا ربما يسلط على النائم ويضع في يديه أشياء ملوثة ضارة فبهذا نهى أن 

يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا ولكن لو غمسها ؟ نقول له لو غمستها قبل أن 

أما الماء فإنه الرسول تغسلها ثالثا فاستغفر هللا وتب إلى هللا وال تعد لما نهاك عنه 

هنا لم يتعرض للماء اطالقا ال قال أنه باق على طهوريته ال يتأثر بشيء ألن النبي 

يكون طهورا وال أنه نجسا فعلى هذا يبقى على  ما كان عليه وهو أنه طهور وهللا 

 الموفق 

 س : سئل الشيخ عن حديث من لم يخلل يده من الوضوء فليخلله من نار جهنم .
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الحديث الذي ذكرت من لم يخلل يده من الوضوء فليخلله من نار جهنم . حديث ج : 

موضوع كذب ال يصح ألن تخليل األصابع سنة إال إذا علمت أن الماء لم يصل إلى ما 

 بينها فخللها .

 بسم هللا الرحمن الرحيم .

ة نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب الوضوء عن لقيط بن صبر

أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع وبالغ في  رضي هللا عنه قال : قال سول هللا 

االستنشاق إال أن تكون صائما أخرجه األربعة وصححه ابن خزيمة وألبي داود في 

كان يخلل لحيته  رواية إذا توضأت فمضمض وعن عثمان رضي هللا عنه أن النبي 

بسم هللا الرحمن الرحيم مما ذكره  في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة

المؤلف رحمه هللا تعالى من أحاديث الوضوء حديث لقيط بن صبرة رضي هللا عنه أن 

فيه  قال أسبغ الوضوء يعني أتمه وإتمام الوضوء يكون باتباع النبي  النبي 

واإلسباغه هو اإلتمام كما جاء به القرآن كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 

باطنة أي أتمها فمثال في غسل الوجه تغسل الوجه كله من األذن إلى األذن عرضا و

 ومن منحنى الجبهة من عند الرأس إلى أسفل اللحية طوال   

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم .

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين 
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 الى في سياق األحاديث في باب الوضوءنقل المؤلف رحمه هللا تع

ِ  َوَعْن لَِقيِط ْبُن َصْبَرةَ,  أَْسبِْغ اَْلُوُضوَء, َوَخل ِْل بَْيَن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َحهُ  اأَْلََصابِعِ, َوبَاِلْغ فِي ااَِلْستِْنَشاِق, إاِله أَْن تَُكوَن َصائًِما أَْخَرَجهُ اأَْلَْربَعَةُ, َوَصحه

أَْت فََمْضِمْض     (1)ْبُن ُخَزْيَمة َ  اِ   .   (2)َوأِلَبِي َداُوَد فِي ِرَوايٍَة: إِذَا تََوضه

أَْخَرَجهُ  َكاَن يَُخل ُِل ِلْحيَتَهُ فِي اَْلُوُضوِء  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن ُعثَْماَن  -40

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ   , َوَصحه اَلت ِْرِمِذيُّ
(3)   . 

  الرحمن الرحيمبسم هللا

مما ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى من أحاديث الوضوء حديث لقيط بن  

قال أسبغ الوضوء يعني أتمه وإتمام الوضوء يكون  أن النبي  صبرة 

فيه واإلسباغ هو اإلتمام كما جاء به القرآن كما قال تعالى  باتباع النبي 

مثال في غسل الوجه تغسل أي أتمها ف )وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة(

الوجه كله من األذن إلى األذن عرضا ومن منحنى الجبهة من عند الرأس إلى 

أسفل اللحية طوال في اليدين تغسل اليدين من أطراف األصابع إلى المرفقين 

أنه كان يغسل  وال تزد لكن المرفقان داخالن في الغسل ألنه ثبت عن النبي 

أنه يتوضأ حتى يبلغ منكبيه عند بو هريرة مرفقاه في الغسل وأما صنع أ

 غسل يديه فهذا اجتهاد منه رضي هللا عنه قد يصيب وقد يخطئ لكن النبي 

كان ال يزيد على أن يدير الماء على مرفقيه فقط وتمسح الرأس تبدأ بمقدمه 

                                                 
(، وابن ماجه 38(، والترمذي، )69و  66/ 1(، والنسائي )143و  142صحيح. رواه أبو داود ) - 1

 ( من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به. 168و  150(، وابن خزيمة )448)
 ( . 144صحيح. سنن أبي داود ) - 2
( وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني 79-78/ 1(، وابن خزيمة )31صحيح. رواه الترمذي ) - 3

بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي هللا عنهم، وقد ذكرت ذلك مفصال في 

 . "األصل"
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إلى قفاك ثم ترد يديك وتمسح معه األذنين وتغسل الرجلين إلى الكعبين وهما 

ناتئان في اسفل الساق وهما داخالن في الغسل مع المضمضة العظمان ال

واالستنشاق هذا هو إسباغ الوضوء . أسبغ الوضوء وخلل بين األصابع 

ليس  بين األصابع وكانوا في عهد الرسول  ءوالتخليل معناه إدخال الما

عندهم هذا الماء الغزير الكثير الذي يخرج من الصنابير بغزارة إذا غسلت 

كان الماء يكون ف الماء بينها بدون تخليل أما في عهد الرسول  يدك دخل

باإلناء وهو قليل حتى كان ابن عباس رضي هللا عنهما يتوضأ وال يرى أثر 

وضوئه إال رشاش قليل حوله من قلة استعمال الماء فالبد من تخليل األصابع 

ن ألن أصابع قال أهل العلم وتخليل أصابع الرجلين أوكد من تخليل أصابع اليدي

بالتخليل بين األصابع   يالرجلين غالبا متراصة فتحتاج إلى تخليل وأمر النب

عام يشمل أصابع الرجلين واليدين الثالث قال وبالغ في االستنشاق إال أن 

تكون صائما االستنشاق هو سحب الماء في األنفس بنفس إلى داخل األنف 

إلنسان صائما ألنه لو بالغ وهو بالمبالغة فيه إال أن يكون ا فأمر النبي 

 صائم فربما يصل الماء إلي معدته من حيث ال يشعر فلذلك استثنى النبي 

الصائم فال يبالغ في االستنشاق فاستفدنا من هذا الحديث فوائد منها حرص 

على تعليم األمة حيث كان يوصيهم بما فيه كمال دينهم ومنها النبي 

له وهو نوعان واجب ومستحب فالواجب أن مشروعية إسباغ الوضوء أي إكما

يغسل مرة واحدة والمستحب الثالث والسنة أن يتوضأ مرة مرة أحيانا ومرتين 

مرتين أحيانا وثالثا ثالثا أحيانا وال يزيد وكذلك يتوضأ بغسل الوجه ثالثا 

واليدين مرتين والرجلين مرة في وضوء واحد ألن كل هذا مما جاءت به السنة 

بغي له أن يفعل كل ما جاءت به السنة حتى يكون مستوعبا لما جاء واإلنسان ين
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وحتى ال ينسى شيئا مما جاءت به الشريعة ألن العمل بالشريعة  عن النبي 

حفظ لها ومن فوائد الحديث مشروعية تخليل األصابع والتخليل نوعان واجب 

تراصها  وذلك فيما إذا علمنا أن الماء ال يصل إلى األصابع لقلته أو لشدة

ومستحب وهو إذا علمنا أن الماء يصل بينها ولكن من باب االحتياط أن يخلل 

بينها ومن الفوائد أن يبالغ في االستنشاق إال لو كان صائما فال يبالغ وأيضا لو 

) ال  كانت المبالغة تضره  صحيا ألن الضرر منفي شرعا لقول النبي 

ط وذلك بقوله إال أن تكون ضرر وال ضرار ( ومن الفوائد إعمال االحتيا

صائما يعني أن اإلنسان يحتاط في عبادته فال يفعل شيئا يخشى أن يفسدها 

وأيضا من الفوائد أن ما وصل إلى الجوف من طريق األنف فإنه مفطر كالذي 

يصل من طريق الفم ألن األنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة وأما ما وصل من 

األذن فهذا ال بأس به ف،ه ال يضر حتى  طريق العين واألذن كالكحل وقطرة

لو وجد طعمه في حلقه ألنه ليس منفذا معتادا وكذلك لو جرح اإلنسان فداوى 

الجرح بما يعلق بعروقه فإنه ال يفطر أيضا وكذلك لو أخذ إبرة في العضل أو 

الفخذ أو العرق فإنه ال يضره أيضا ألنه ليس أكال وشربا .. وفي رواية أخرى 

فمضمض فذكر المضمضة وأمر بها وأتي بهذه الرواية ليجيب أن  إذا توضأت

المضمضة واجبة ونحن لسنا بحاجة إليها وإال فهي تقوي الحكم والمضمضة 

واالستنشاق داخالن في غسل الوجه وهما من الوجه بال شك وثبت عن النبي 

  أنه كان يتمضمض ويستنشق 

لحيته في الوضوء  يخلل فهو أنه رأى النبي   أما حديث عثمان  

كانت كثيفة فكان يخللها من  وإسناده حسن وال بأس به وذلك أن لحية النبي 

أجل أن يدخل الماء بينها ولكن هذا ليس بواجب وقد قال أهل العلم رحمهم هللا 
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أن الشعر بالنسبة للتطهير ثالثة أنواع . األول يجب إيصال الماء إلى ظاهره 

البد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه  وباطنه وذلك في غسل الجنابة

 ويخلل اللحية وكذلك المرأة تخلل الرأس حتى يصل الماء إلى أصول الشعر .

والثاني ال يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو 

ثقيال وهذا في التيمم . فالمتيمم يمسح يده بيديه وال يحتاج أن يخلل اللحية 

 مم عن جنابة أو حدث أصغر .سواء كان التي

والثالث : التفصيل إذا كان الشعر كثيفا ال يتبين من ورائه لون الجلد 

فأنه يجب غسل ما تحته في غسل الجنابة وال يجب في الوضوء وأن كان 

خفيفا يرى من ورائه لون الجلد فإنه يجب وصول الماء إلى أصوله في 

 الوضوء وفي الجنابة وهللا الموفق 

  الرحمن الرحيم بسم هللا

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب الوضوء عن 

ِ ْبِن َزْيٍد  -41 , فََجعََل  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن َعْبِد ّللََاه أَتَى بِثُلُثَْي ُمد ٍ

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ    يَْدلُُك ِذَراَعْيِه   .   (4)أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوَصحه

يَأُْخذُ أِلُذُنَْيِه َماًء ِخاَلَف اَْلَماِء اَلهِذي  َوَعْنهُ, أَنههُ َرأَى اَلنهبِيه  -42

أَْخَرَجهُ اَْلبَْيَهِقي  ُ    أََخذَ ِلَرأِْسِه.
(5)  . 

َوُهَو ِعْنَد "ُمْسِلٍم" ِمْن َهذَا اَْلَوْجِه بِلَْفٍظ: َوَمَسَح بَِرأِْسِه بَِماٍء َغْيَر 

 .   (6)ْيِه, َوُهَو اَْلَمْحفُوظ ُ  فَْضِل يَدَ 

                                                 
 ( واللفظ البن خزيمة. 118(، وابن خزيمة )4/39صحيح. رواه أحمد ) - 4
 ( وقال: "هذا إسناد صحيح". 65/ 1البيهقي ) - 5
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ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -43  يَقُوُل:  قَاَل: َسِمْعَت َرُسوَل ّللََاه

ِليَن, ِمْن أَثَِر اَْلُوُضوِء, فََمْن  ا ُمَحجه تِي يَأْتُوَن يَْوَم اَْلِقيَاَمِة ُغرًّ "إِنه أُمه

تَهُ   (7)فَْليَْفعَْل.  ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلم ٍ   اِْستََطاَع ِمْنُكْم أَْن يُِطيَل ُغره

  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  تناولنا في الدرس الماضي حديث عثمان رضي هللا عنه أن النبي 

كان يخلل لحيته في الوضوء وبينا أن الشعر بالنسبة للطهارة ينقسم إلى ثالثة 

ى أصوله سواء أن كان كثيفا أو خفيفا وذلك أقسام األول يجب إيصال الماء إل

في غسل الجنابة أو غسل الحيض للمرأة والثاني ما ال يجب سواء كان الشعر 

خفيفا أو كثيفا وذلك في طهارة التيمم . والثالث : ما فيه التفصيل فيجب 

إيصال الماء إلى أصوله إن كان خفيفا وال يجب إن كان كثيفا وذلك في 

كان يخلل لحيته في الوضوء دليل على الحديث أن النبي  الوضوء . وفي هذا

كان ذا لحية وهذا أمر ال شك فيه وكانت لحيه كثيفة عريضة وكان أن النبي 

  يأمر بإعفاء اللحية ويقول خالفوا المجوس وأخبر أ، إعفائها ما الفطرة التي

 فطر الناس عليها وهي أيضا من سنن أخوانه من المرسلين كما في قوله

تعالى عن هارون عندما قال ألخيه موسى ) يا ابن أم ال تأخذ بلحيتي وال 

برأسي ( وكان الناس فيما سبق من الزمان يعيبون عيبا شديدا على من حلق 

لحيته ويقولون ال يحلق لحيته إالالكافر ولكن مع اآلسف أنه لما حصل 

                                                                                                                                                 
 (، وقال البيهقي: "وهذا أصح من الذي قبله" . 236صحيح. رواه مسلم ) - 6
ن كالم أبي مدرج م…" ( وقوله: "فمن استطاع 35( )246(، ومسلم )136صحيح. رواه البخاري ) - 7

 هريرة. وهللا أعلم. 
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مين برهة من االستعمار الكافر على بعض بالد المسلمين واحتلوا بالد المسل

الزمن اكتسب المسلمون لضعفهم من أخالق هؤالء الكفار ألن العادة أن 

الضعيف يقتدي بالقوي وقد ابتلي المسلمون باستعمار بالدهم من الغرب أو 

الشرق وأهل الغرب والشرق إما يهود أو نصارى أو وثنيون فلما استولوا 

ر من المسلمين يحلقون على المسلمين اكسبوهم من أخالقهم الذميمة فصار كثي

وعصوه في أمر فقد جمعوا  لحاهم مع اآلسف مخالفين بذلك هدى النبي 

 بين المخالفة في الهدى والعصيان في األمر والعياذ باهلل فعصوا أمر النبي 

واتبعوا أهوائهم وصاروا يحلقون لحاهم حتى أن الواحد يحافظ على حلق 

السواك وغيره تجده كل صباح يمر لحيته أكثر مما يحافظ على نظافة فمه ب

عليها بالموس ومنهم من أبتلي بأشد من ذلك فصار ينتفها نتفا فيدخل في 

النامصة والمتنصة فيكون معرضا نفسه للدخول في  النمص قد لعن النبي 

اللعنة والعياذ باهلل والعجب أ، الشيطان يلعب بالناس إال من عصم اله تعالى 

ه ولكنه يعفي شاربه ويبقيه وطال حتى ينزل في تجده يحافظ على حلق لحيت

اإلناء وهو يشرب لكنه ال يهمه ذلك ألن الشيطان لعب به سفه حلمه . وإعفاء 

اللحية وحف الشارب هو أحد الفطر التي فطر اله الناس عليها ومن ذلك أن 

قوما ابتلوا باإلبقاء على أظفارهم ال يقصونها مع أن قصها من الفطرة التي 

لكن بعض الناس يبقي أظافره إما تغافال أو تكاسال ومنهم  ها النبي حث علي

من يفعل تشبها بالكفار ألن الكفار يطيلونها إما للدفاع عن أنفسهم ويجعلونها 

وأما الظفر فمدى الحبشة يتخذها  لهم بمنزلة السكاكين كما قال النبي  

ون بها عن أنفسهم . الحبشة حتى تكون كالحراب لهم يذكون بها الحيوان ويدافع

المهم أن البعض يتخذ األظافر وال يقصها وهذا خالفا للسنة وخالف الفطرة 
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والنظافة وأيضا مما يتعلق بالفطرة نتف اإلبط فإن بعض الناس ال ينتف إبطه 

واإلبط يكون فيه الشعر في باطنه فمقل ومستكثر لكن بعض الناس ال يهمه 

ينتن ويتأذى من كان على جنبه مع أن ربما يبقى الشعر مدة طويلة فيكثر و

أمر بنتفه ومما يتعلق بالفطرة حلق العانة فإن بعض الناس أيضا  النبي  

ذلك بأربعين يوما فقط  يتهاون فيها وتجده يغفل مدة طويلة وقد وقت النبي 

الشارب األظفار واآلباط والعانة قا ألنس بن مالك  ال يزيد على أٍربعين يوم 

لنا في ذلك أي في هذه األربعة أن ال تترك فوق  وقت النبي  رضي هللا عنه

أٍربعين يوما على رأس كل شهر نظف نفسك منها لكن الشارب قال العلماء 

ينبغي أن يقصه كل يوم جمعه ألنه سريع النمو وإذا نما يخالط الشراب فعلى 

رسول كل حال هذه األمور ينبغي للمؤمن أن يكمل إيمانه بها امتثاال ألمر ال

  وامتثال أمر الرسول من امتثال أمر هللا تعالى كما قال تعالى ) من يطع

الرسول فقد أطاع هللا ( والنظافة والسواك الذي جاء به اإلسالم موافقا للفطرة 

 وهللا الموفق .

 س :

ج : اإلسراف في الماء في الوضوء غلط وسيأتي إن شاء هللا تعالى في 

أوتي بثلثي مد فتوضأ به وبقيت مسأألة  رسول حديث عبد هللا بن زيد أن ال

بعض الناس يقول إنني ال أتمكن من نتف اإلبط يصعب علي جدا ؟ نقول ليس 

 بالزم نتفه فهناك مواد كيميائية يدهن بها فيسقط الشعر .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب الوضوء عن 
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ِ ْبِن َزْيٍد َوعَ  -41 , فََجعََل  أَنه اَلنهبِيه  ْن َعْبِد ّللََاه أَتَى بِثُلُثَْي ُمد ٍ

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ    يَْدلُُك ِذَراَعْيِه   .   (8)أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوَصحه

ِء اَلهِذي يَأُْخذُ أِلُذُنَْيِه َماًء ِخاَلَف اَْلَما َوَعْنهُ, أَنههُ َرأَى اَلنهبِيه  -42

أَْخَرَجهُ اَْلبَْيَهِقي  ُ    أََخذَ ِلَرأِْسِه.
(9)  . 

َوُهَو ِعْنَد "ُمْسِلٍم" ِمْن َهذَا اَْلَوْجِه بِلَْفٍظ: َوَمَسَح بَِرأِْسِه بَِماٍء َغْيَر 

 .   (10)فَْضِل يََدْيِه, َوُهَو اَْلَمْحفُوظ ُ  

 .   (11)َواللَّْفُظ ِلُمْسِلم ٍ  
 الرحيم  بسم هللا الرحمن

 في صفة وضوء النبي  هذان حديثان  وردا عن عبد هللا بن زيد 

أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه يعني ثلثي مد   األول أنه رأى النبي 

يتوضأ به فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه وذلك ألن الماء الذي توضأ به كان 

لصاع ألن ا 15من  2قليال ثلثا مد وهو يساوي بالنسبة للصاع عندنا 

المعروف عندنا خمسة أمداد بالمد النبوي وهذا يدل على أنه ينبغي على 

المسلم أن يقلل من استعمال الماء في الوضوء وأن ال يسرف فيه وهذا ممكن 

إذا كان يتوضأ من إناء ألنه سوف يخفف لكن إذا كان يتوضأ من المواسير 

كان قليال يخشى فتقييده بهذا متعذر . وزفي الحديث دليل على الماء إذا 

اإلنسان أن ال يعم جميع العضو فإنه يدلكه ليتيقن من جريان الماء على جميع 

                                                 
 ( واللفظ البن خزيمة. 118(، وابن خزيمة )4/39صحيح. رواه أحمد ) - 8
 ( وقال: "هذا إسناد صحيح". 65/ 1البيهقي ) - 9

 (، وقال البيهقي: "وهذا أصح من الذي قبله" . 236صحيح. رواه مسلم ) - 10
مدرج من كالم أبي …" وقوله: "فمن استطاع ( 35( )246(، ومسلم )136صحيح. رواه البخاري ) - 11

 هريرة. وهللا أعلم. 
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العضو ومثله إذا كان قد تدهن بدهن فإنه ينبغي أن يمر يده على العضو ليتأكد 

أن الماء جرى على جميع العضو ألنه يشترط أن يجري الماء على األعضاء 

ني لو بل اإلنسان يده ومسح وجهه أو حتى يتقاطر منها وال يجزئ المسح يع

 ذراعه أو رجله ال يجزئه ذلك ألن هذا مسح وليس بغسل .

توضأ فأخذ ألذنيه ماءا غير وأما حديثه الثاني ففيه أنه رأى النبي 

الذي أخذه لرأسه لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح والصحيح أن أخذ ماءا 

في صحيحه فيكون هو  لرأسه غير فضل يديه وذلك هو الذي رواه مسلم

المحفوظ وهو الصحيح ووجه ذلك من حيث المعنى أن األذنين من الرأس فال 

حاجة أن يأخذ لهما ماءا جديدا بخالف الرأس فأنه ليس من اليدين ولهذا كان 

إذا غسل يديه أخذ ماءا لمسح رأسه ويمسح أذنيه بما بقى من رأس وال النبي 

  الموفق يحتاج أن  يأخذ ماءا جديدا  وهللا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب الوضوء 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -43 "إِنه يَقُوُل:  قَاَل: َسِمْعَت َرُسوَل ّللََاه

ِليَن, ِمْن أَثَِر اَْلُوُضوءِ  ا ُمَحجه تِي يَأْتُوَن يَْوَم اَْلِقيَاَمِة ُغرًّ , فََمْن اِْستََطاَع أُمه

تَهُ فَْليَْفعَْل.  ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلم ٍ   ِمْنُكْم أَْن يُِطيَل ُغره
(12)   . 

                                                 
مدرج من كالم أبي …" ( وقوله: "فمن استطاع 35( )246(، ومسلم )136صحيح. رواه البخاري ) - 12

 هريرة. وهللا أعلم. 
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ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن اَلنهبِيُّ  -44 يُْعِجبُهُ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

ِلِه, َوطُ  ُن فِي تَنَعُِّلِه, َوتََرجُّ ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    ُهوِرهُ, َوفِي َشأْنِِه ُكل ِِه.اَلتهيَمُّ

(13)   . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذكر الحافظ في كتابه بلوغ المرام في بابا الوضوء  حديث أبي هريرة 

يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة  رضي هللا  عنه قال سمعت رسول هللا 

وهو ابيض الوجه والتحجيل  غرال محجلين من أثر الوضوء الغر من األغر

بياض أطراف األعضاء وذلك أن الوضوء يكون في الوجه وفي اليدين وفي 

الرجلين فإذا جاءت هذه األمة يوم القيامة صار على هذه األعضاء نور يتألأل 

أبيض يعرفون به دون غيرهم من األمم ولهذا جاء في الحديث سيما لكم ليست 

تأتي وهلل الحمد فيها هذا البياض في وجوهها  لغيركم فهذه األمة يوم القيامة

وفي أيديها وأرجلها من أثر الوضوء وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها 

إثبات الحشر يوم القيامة وهو اليوم اآلخر واإليمان به أحد أركان اإليمان 

لجبريل حين سأله عن اإليمان قال أن تؤمن باهلل ومالئكته  الستة كما قال 

ورسله واليوم األخر والقدر خيره وشره فمن لم يؤمن بالبعث وشك فيه  وكتبه

فهو كافر ألنه مكذب هللا ورسوله وإجماع المسلمين والبد أن يبعث الناس ألنه 

إيجاد هذه الخليقة و إمضاء هذه األحكام القدرية والحكام الشرعية عيها 

عروف والنهي وإرسال الرسل وإنزال الكتب ومشروعية الجهاد واألمر بالم

عن المنكر كل هذا ال يمكن أن يكون عبثا يخلق الناس ويوجدون ويؤمن هؤالء 

فيقتلوا الكفار وما أشبه ذلك ثم تذهب المسألة سدى ال يحشرون وال يبعثون وال 

                                                 
 ( من طريق مسروق، عن عائشة، به . 67( )268(، ومسلم )168صحيح. رواه البخاري ) - 13
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يحاسبون هذا شيء عبث ولهذا قال تعالى ) وما خلقنا السماء واألرض  وما 

ل للذين كفروا من النار (  فالذي يظن أن بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فوي

هذه الخليقة ال تبعث هذا كافر والعياذ باهلل ) زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 

بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على هللا يسير ( وفي هذا دليل على 

ه أن الوضوء له قدر كبير على هذه األمة وأنهم يأتون يوم القيامة على هذ

الصفة تعرف به هذه األمة وفي هذا دليل على أن هلل أن يختص برحمته من 

يشاء وكم من وكم من فرائض ومناقب اختصت بها هذه األمة وهلل الحمد 

أعطيت  مجموعة وأحيانا يفرقها قال   خيرات كثيرة أحيانا يبينها الرسول

وجعلت لي خمسا لم يعطهن نبي من األنبياء قبلي نصرت بالرعب مسية شهر 

األرض مسجدا وطهور وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي وأعطيت 

الشفاعة وكانت النبي يبحث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة فهذه األمة 

والحمد هلل لها فضائل كثيرة تميزت بها عن سائر األمم أما قوله فمن استطاع 

كما أشار  ول منكم أن يطيل غرلته فليفعل فهذا مدرج ليس من كالم الرس

 إلي ذلك المحققون ومنهم ابن القيم رحمه هللا تعالى في النونية قال 

وإطالة الغرات ليس بممكن                   أيضا وهذا واضـح التـبيان وقال 

 أبو هريرة قالـها  من                  كيسه فغدا يميزه أولو العرفان 

كن أن يطال الوجه عن حده ويدل على هذا أن الغرة هي الوجه وهل يم

؟ ال التحجيل يمكن فيمكن أن تزيد الماء إلى نصف الساق أو ثلثه يكن الغرة 

ال يتكلم بشيء محال وعلى هذا فليس من السنة أن  ال يمكن تطويلها والنبي 

يزيد اإلنسان على غسل الوجه يعني ال يقل أزود الغرة فأغسل نصف الرأس 
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هذا فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته من مع الوجه فهذا ال يصح وعلى 

كالم أبي هريرة رضي هللا عنه فإذا قال قائل إذا كانت من كالم أبي هريرة 

فهل يمكن أن يخطئ أبو هريرة ؟ الجواب يمكن أن يخطئ أبو هريرة وال 

ألن الشيء الغير ممكن شرعا أو غير ممكن قدرا  يخطئ محمد رسول هللا 

. أما حديث عائشة والذي ذكره بعد هذا  رسول هللا  ال يمكن أن يصح عن

يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره الحديث قالت كان رسول هللا 

وشأنه كله تنعله يعني لباس النعل إذا أراد أن يلبس النعل يبدأ برجله اليمنى إذا 

بدأ أٍراد أن يرجل رأسه يبدأ بالجانب األيمن كما أنه لما حلق رأسه بالحج 

يتخذ الشعر بالجانب األيمن والترجل هو تسريح الشعر ومسحه ودهنه وكان 

يفعل هذا فمن السنة  شعر الرأس ألن الناس في عهده يتخذون ذلك فكان 

لمحبته  المطلوبة شرعا أن تكون كما يكون الناس ما لم يكن محرما فكان 

ه ويدهنه ويمشطه للنظافة وألن النظافة من الدين كان يرجل شعره يعني يسرح

حتى أنه وهو معتكف كان يخرج رأسه من المسجد إلى فترجل رأسه وهو 

المهم أن يترجل لكنه نهى عن الترجل إال غبا يعني نهى أن يرجل  معتكف 

رأسه كل يوم حتى ال يكون ليس له هم إال أصالح الهندام وإصالح الشعر 

يرجل وما أشبه ذلك أما  والثياب لكن إذا كان يوم ويوم يومين ما يرجل ويوم

ظهروه فكان يسبغ الوضوء وكذلك الغسل يبدأ باليمين ما لم يكن عضوا واحدا 

كالوجه مثال فال نقل أبدأ بيمين الوجه خذ بيدين وأغسل وجهك جميعا لكن لو 

فرض أنه ال يستطيع أن يأخذ بيديه جميعا ويأخذ بيد واحدة فهل يبدأ باليمين 

هته يحتمل هذا وهذا والمر في ذلك واسع لكن عندما أو يبدأ من فوق ناحية جب

يريد أن يبدأ بيديه بماذا يبدأ باليمين وكذلك الرجلين أما األذنان فهما من 
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الرأس وهما عضو واحد ولهذا يمسح أذنيه جميعا  ال يبدأ باليمنى قبل اليسرى 

ال وفي إال إذا كان ال يستطيع أن يمسح إال بيد واحدة فيبدأ باليمنى وطهوره ق

شأنه كله يعني كل أحواله يبدأ باليمين فاألصل البداية باليمين والعلماء رحمهم 

أن يستجمر  هللا يقولون أمور القذر واألذى تكون باليسار ولهذا نهى النبي 

اإلنسان بيمينه   باألحجار أو أن يستنجى بالماء بيمينه . اليسرى لألذى فمثال 

يستجمر أو  يستنشق أو يغسل النجاسة  إذا أراد اإلنسان أن يستنجي أو

فبيساره  ألنه أذى فكل أذى نقدم له اليسار وكل خلع نقدم له اليسار يعني أراد 

اإلنسان أن يخلع نعليه يبدأ باليسرى أراد خلع ثوبه يبدأ باليسرى أراد خلع 

سرواله يخرج اليسرى قبل ولو أراد أن يلبسه يدخل اليمنى فاللبس إكرام يبدأ 

اليمين والخلع ضد اإلكرام فيبدأ فيه باليسار إذا أراد اإلنسان أن يخرج فيه ب

من المسجد يقدم اليسرى وإذا أن يدخل يقدم اليمنى وإذا أراد أن يدخل الحمام 

يقدم اليسرى ألن الحمام أقذر من غيره وعند الخروج يقدم اليمنى وهذه 

تتبع واالستقراء من السنة القاعدة ذكرها أهل العلم رحمهم هللا تعالى أخذوها بال

أن اليسرى تقدم لألذى والقذر واليمنى تقدم لما سواه بقى علينا عندما تريد أن 

تكرم أحدا هل تبدأ باأليمن أم باأليسر أو بمن ؟ إن كان أحدهما عن يمينك 

واألخر عن يسارك فأبدأ باليمين سواء كان أشرف أو دون فمثال إذا عنده 

عن يساره وأراد أن يعطيهما شيئا يبدأ ؟ قالوا  صبى عن يمينه ورجل وقور

باليمين قال صبى يا أخوان وهذا رجل شريف وقور ثم قا ليبدأ بالصبي أما إذا 

كان أمامه تبدأ بالكبير مثال إنسان دخل مكان وأراد أن يسلم يبدأ بالكبير ما 

أن يعطى وكان بيده سواك فأتاه ناس فأراد  يبدأ باليمين ولهذا لما أراد النبي 

اليمين فقيل له كبر كبر فيجب أن نعرف الفرق بين أن يقابل اإلنسان أحدا 
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وبين أن يكون أحدهما عن يمينه واألخر عن يساره ففي األولى يبدأ بالكبر 

وفي الثانية يبدأ باليمين ودليل هذا أن ابن عباس رضي هللا عنهما كان على 

ففرغ من  ار الرسول وكان األشياخ والكبراء على يس يمين الرسول 

اإلناء فأستأذن ابن عباس فقال ال أوثر سؤرك يا رسول هللا أحدا فأعطاه ابن 

عباس واألشياخ على يساره ألنه يبدأ باليمين في مثل هذه الصورة وهللا 

 الموفق . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب الوضوء

ِ  ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوعَ  -45 أْتُْم   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِذَا تََوضه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ    .   (14)فابدأوا بَِميَاِمنُِكْم   أَْخَرَجهُ اأَْلَْربَعَةُ, َوَصحه

أَ, فََمَسَح  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبٍَة  -46 تََوضه

 .   (15)أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ    ِصيَتِِه, َوَعلَى اَْلِعَماَمِة َواْلُخفهْيِن.بِنَا

ُ َعْنُهَما  -47 ِ َرِضَي ّللََاه ِ -َوَعْن َجابٍِر ْبِن َعْبِد ّللََاه فِي ِصفَِة َحج 

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  ِ َصلهى ّللََاه ُ ِبهِ   قَاَل  -اَلنهبِي  أَْخَرَجهُ    اِْبَدُؤوا بَِما بََدأَ ّللََاه

, َهَكذَا بِلَْفِظ اأَْلَْمر ِ   النهَسائِيُّ
 .   (17)َوُهَو ِعْنَد ُمْسِلٍم بِلَْفِظ اَْلَخبَر ِ   (16)

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
(، وابن ماجه 482/ 5(، والنسائي في "الكبرى" )1766(، والترمذي )4141ه أبو داود )صحيح. روا - 14

( واللفظ البن ماجه. وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: "إذا لبستم، 178(، وابن خزيمة )402)

نه. ومن وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم". وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميام

 هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه هللا في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على اإلطالق. 
 (. 83( )274صحيح. رواه مسلم ) - 15
 (. 536صحيح. النسائي ) - 16
 (. 742(، أي: بلفظ: "أبدأ" وانظر رقم )2/888مسلم ) - 17
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ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء 

به التيمن في كان يعجأحاديث سبق الكالم عليها ومنها حديث عائشة أنه 

تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وسبق الكالم على هذا الحديث وبيان 

قال إذا توضأتم فابدءوا  ما يشتمل عليه أما حديث أبي هريرة أن النبي 

بميامنكم فهو أمر يعني اإلنسان إذا توضأ  يبدأ باليمين  والذي فيه التيامن 

بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى  اليدان والرجالن وعلى هذا فيبدأ اإلنسان

أما  وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى ألن هذا هو الذي أمر به النبي 

توضأ فمسح على ناصيته  أن النبي  حديث المغيرة بن شعبة فهو يروي 

يلبس  في سفر وكان وعلى العمامة والخفين وكان المغيرة مع النبي 

لوقت ويلبس الخفين وما زال الناس العمامة ألنها من لبس الناس في ذلك ا

يلبسون الخفين إلى يومنا هذا أما العمائم فاختلفت األعراف فتغيرت األمور 

ففي هذا الحديث دليل على جواز لبس العمامة وهو كذلك فلبسها جائز ما لم 

يخالف العادة فأن خالف العادة صار لباس شهرة ولهذا لو لبس العمامة رجل 

سونها لصار شهرة يشار إليه باألصابع ولبسها ليس من يعيش في قوم ال يلب

السنة فنقول افعل السنة ولو أشار الناس إليك بل هو من أمور العادة وفي 

الحديث دليل على جواز االقتصار على مسح بعض الرأس لقوله على ناصيته 

وبهذا أخذ بعض أهل العلم وقال إن الرأس ال يجب استيعابه بالمسح بل يكفي 

عضها لكنه ال داللة في الحديث على ذلك إنما يدل الحديث على أن من مسح ب

كان عليه العمامة كفاه مسح الناصية ألن العمامة ال تغطي الرأس كله بل 

تظهر الناصية فإذا كان عليه عمامة كفاه مسح الناصية أما إذا لم يكن عليه 

واز عمامة فالواجب أن يمسح جميع الرأس كما سبق وفيه دليل على ج

المسح على الخفين والخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وأما ما 

يلبس من الصوف والقطن فهو جورب وسيأتي إن شاء هللا الكالم على  مسح 

العمامة والخفين كما ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى . وأما حديث جابر ففيه 

ج إلى المسعى فلما لما انتهى من طواف البيت وصلى ركعتين خر أن النبي 

دنا من الصفا قرأ) إن الصفا والمروة من شعائر هللا ( وقال ابدءوا بما بدأ هللا 

به هكذا رواية النسائي لكنها في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ هللا به وال يمنع أن 

قال أبدأ بما بدأ هللا به ثم أمر األمة فقال أبدءوا بما أمر هللا يكون الرسول 

ل في قوله أبدأ أو أبدأ بما بدأ هللا به دليل على الترتيب بين به على كل حا

أعضاء الوضوء يعني تبدأ أوال بغسل الوجه ثم اليدين ثم بمسح الرأس ثم 

الرجلين فلو قدمت بعضها على بعض صار باطال ألنه خالف ما أمر هللا به 
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وقد قال  بقول إذا قمت إلى الصالة فاغسلوا وجهكم وأيدكم إلى المرافق   اآلية

 من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد وهللا الموفق . النبي 

 س : سؤال عن الجبيرة 

ج : الجبيرة بارك هللا فيك التي توضع على  الكسر أو الجرح فإنها 

تمسح كلها في الحدث الصغر واألكبر وليس لها مدة كالخف ل ما دام اإلنسان 

 محتاجا إليها فيمسح عليها .

 رحمن الرحيم بسم هللا ال

أَ أََداَر اَْلَماَء َعلَى  قَاَل: َكاَن اَلنهبِيه أي جابر بن عبد هللا َوَعْنهُ  إِذَا تََوضه

اَرقُْطنِيُّ بِِإْسنَاِد َضِعيف ٍ    ُمْرفَقَْيِه. أَْخَرَجهُ اَلده
(18)   . 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -49 َء ِلَمْن لَْم اَل ُوُضو  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ِ َعلَْيِه   أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َواْبُن َماَجْه, بِِإْسنَاٍد َضِعيف ٍ   يَْذُكِر اِْسَم ّللََاه

(19)  . 

ِ: َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيد ٍ   -50 َوِللتْرِمِذي 
(20)  . 

 .   (22)فِيِه َشْيء ٌ  . قَاَل أَْحَمدُ: اَل يَثْبُُت  (21)َوأَبِي َسِعيٍد نَْحُوه ُ   -51

52-  ِ ِه قَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل ّللََاه ٍف, َعْن أَبِيِه, َعْن َجد ِ َوَعْن َطْلَحةَ ْبِن ُمَصر ِ

 .53أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد بِِإْسنَاِد َضِعيف ٍ   يَْفِصُل بَْيَن اَْلَمْضَمَضِة َوااِلْستِْنَشاِق- 

 ٍ َواْستَْنثََر ثاََلثًا,  ثُمه تََمْضَمَض   -ُضوءِ فِي ِصفَِة اَْلوُ - َوَعْن َعِلي 
                                                 

 ( . 1/15/83ضعيف جدا. رواه الدارقطني ) - 18
 ( . 399(، وابن ماجه )101(، وأبو داود )2/418واه أحمد )حسن بشواهده . ر - 19
 (. 25سنن الترمذي ) - 20
 ( . 113-112"العلل الكبير" ) - 21
(. قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من 1/16/3كما في "مسائل ابن هانيء" ) - 22

 الحافظ، وقد فصلت القول فيه في "األصل". 
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ِ اَلهِذي يَأُْخذُ ِمْنهُ اَْلَماَء  َسائِي  ُ  أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َوالنه   يَُمْضِمُض َويَْنثُِر ِمْن اَْلَكف 

(23)   . 

ِ ْبِن َزْيٍد  -54 يََدهُ,  َل ثُمه أَْدخَ   -فِي ِصفَِة اَْلُوُضوءِ - َوَعْن َعْبِد ّللََاه

ٍ َواِحَدٍة, يَْفعَُل ذَِلَك ثاََلثًا   . (24)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    فََمْضَمَض َواْستَْنَشَق ِمْن َكف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه أحاديث تتعلق بالوضوء ساقها المؤلف رحمه في كتابه بلوغ 

مرفقيه  الماء على أدارتوضأ  إذا المرام منها حديث جابر انه رأى النبي 

 إسنادهغسل يديه غسل مرفقيه معهما وهذا الحديث كما قال المؤلف  إذايعني 

يغسل  أنتوضأ البد   إذاضعيف لكنه صحيح من حيث المعنى فاإلنسان 

 إلى األصابع أطرافيكون الغسل كامال لليد من  أنالمرفقين مع الذراع والبد 

فيما يروى عنه ال  المرفقين ومنها التسمية في الوضوء فقد قال النبي 

وضوء لمن لم يذكر اسم هللا عليه لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف 

احمد ال يثبت فيه شيء ولهذا اختلف العلماء  اإلمامضعيف وقال  إسناده

ليست  أنهاال والصحيح  أمرحمهم هللا تعالى هل التسمية في الوضوء واجبة 

يسم  أن األفضلوءه صحيح لكن توضأ ولم يسم فوض إذا اإلنسانواجبة وان 

يذكر هللا  أن أرادكان في بيت الخالء ) المرحاض ( فانه ال يسم وان  إذاأال 

الذين  أنالتسمية ليست واجبة ولهذا نرى  أنبقلبه فال باس  لكن المهم 

كان يسمي عند الوضوء  النبي  أنلم يذكروا  وصفوا وضوء النبي 

ثم يستنثر  أوالصل بينهما فيتمضمض ومنها  المضمضة واالستنشاق هل يف

                                                 
 (. 34الحديث المتقدم برقم ) صحيح. وهو جزء من - 23
 (. 35صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم ) - 24
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في ذلك واقرب ما يكون انه  األحاديثيجمعهما في كف واحد اختلفت  أوثانيا 

غرفة يتمضمض منها ويستنشق والغرفة الثانية كذلك والثالثة كذلك  يأخذ

في ذلك  فيكون ثالث مرات في ثالث غرفات هذا اقرب ما روي عن النبي 

مضمضة واالستنشاق فنرجو انه ليس به ولو انه تمضمض وفصل بين ال

 الجمع .وهللا الموفق  األفضلباس لكن 

َرُجاًل, َوفِي قََدِمِه ِمثُْل اَلظُّْفِر لَْم  َرأَى اَلنهبِيُّ قَاَل:  َوَعْن أَنٍَس  -55

َسائِي  ُ  لنه أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد, َوا  يُِصْبهُ اَْلَماُء. فَقَاَل: "اِْرِجْع فَأَْحِسْن ُوُضوَءَك" 

(25)   . 

56-  ِ اعِ إِلَى  َوَعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل ّللََاه , َويَْغتَِسُل بِالصه أُ بِاْلُمد ِ يَتََوضه

 .   (26)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    َخْمَسِة أَْمَداٍد 

ِ  َوَعْن ُعَمَر  -57 أُ, َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد يَتَوَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه ضه

ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ, َوأَْشَهُد أَنه  فَيُْسبُِغ اَْلُوُضوَء, ثُمه يَقُوُل: أَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إاِله ّللََاه

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ, إاِله فُتَِحْت لَهُ أَْبَواُب اَْلَجنهِة"   أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ   ُمَحمه
(27)  . 

 

                                                 
في عزوه للنسائي، إذا لم يروه ال في  -رحمه هللا-(. ووهم الحافظ 173صحيح. رواه أبو داود ) - 25

 "الكبرى" وال في "الصغرى" وهللا أعلم. 
 (. 51( )325(، ومسلم )201صحيح. رواه البخاري ) - 26
( عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية اإلبل، فجاءت نوبتي، فروحتها 234صحيح. رواه مسلم ) - 27

بعشي، فأدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم 

لجنة" يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت له ا

قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد 

 رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره. وزاد: "الثمانية، يدخل من أيها شاء". 
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ِريَن َواَلت ِْرِمِذيُّ  ابِيَن, َواْجعَْلنِي ِمْن اَْلُمتََطه ِ    , َوَزاَد: اَللهُهمه اِْجعَْلنِي ِمْن اَلتهوه

(28) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في بقية باب الوضوء التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في بلوغ المرام فمنها أن النبي  

في القصيم  اآلن. الصاع النبوي اقل من الصاع الموجود عندنا  مدادمسة أخ ألكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 

 زنة الصاع النبوي ثمانين لاير فرنسي وان زنة الصاع الموجود  أنينحو الخمس ويزيد قليال وقد ذكر لنا مشايخنا 

رياالت وهذا الفرق بنحو ما قلنا الخمس أو يزيد قليال واما 104

كان يقتصد حتى في  يت إذا عرفت أن النبي المد فهو ربع الصاع فإذا رأ

االقتصادية وهو انه ينبغي  األسسمن  أساساستعمال ماء الطهارة وهذا 

وال في الشرب وال في اللباس  اآلكلال في  أبداال يسرف في شيء  أن لإلنسان

االقتصاد نصف المعيشة ذلك وال في المسكن وال في المركوب وال في غير 

اقتصد  وإذا طبقت هذا اليوم على حال الناس اليوم رأيت  وقد قيل ما عال من

العجب العجاب وان أكثر الناس يعيشون في افراط  وتبذير حتى الفقير الذي ال 

يجد شيئا تجده يرتدي  ويأثر نفسه وهمته من اجل أمور كمالية ال داعي لها 

ين على تجد الفقير  مثال يعمر بيتا ال يكون لمثله فوق مستواه بكثير ويستد

فرغ ذهب  يجمله بالديكور  والفرش  وغيرها وكل  إذاذلك الدراهم الكثيرة ثم 

ذلك دين ثم عند المركوب يشتري السيارة الفخمة التي  يكفيه ربعها فيشتري 

 أو  ألفا 20وربما يكفيه   ألف 100 أو  ألف 80و ألف 70ب 

 أن لإلنسانوز والتبذير وال يج اإلسرافذلك كل هذا من الغلط ومن  أشبهما 

مرغوبا فيه الرشد  أمراال لو كان الدين  أم أيوفييستدين على شيء ال يدري 

يزوجه المرأة وقال له ما  أن الرج اللذي طلب من الرسول  النبي  إليه
                                                 

 (، وهذه الزيادة التي عند الترمذي ال تصح، كما هو مبين "باألصل". 55سنن الترمذي ) - 28
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لم يبق  إياه أعطيتها أن إزاركقال  إزاريعندك شيء يعني صداقا قال عندي 

لتمس ولو خاتما من حديد فطلب ما كان لها صداق فا أبقيتهوإن  إزارلك 

الرجل فلم يجد شيئا فقال امعك شيء من القرآن فقال نعم سورة كذا وكذا فقال 

زوجتكها بما معك من القرآن ولم يقل استرقض من الناس واشغل ذمتك 

وان يقتصر بقدر المستطاع كذلك  لإلنسانبالديون فدل هذا على انه ال ينبغي 

 أهلههو  أالغداء ربع ما يقدمون حتى ولو لم يوجد بعض الناس يكفيه من ال

من الغلط ال سيما  أيضاوهذا  أربعةتجده يجعل غداءا كثيرا يكفي لعشرة وهو 

االقتصاد كله خير سواء في ماء  يأكلهاكانت الفضلة ال يوجد لها من  إذا

 في غيره . أوالوضوء 

ه مثل رأى رجال قد توضأ وفي قدم النبي  أنالحديث الثاني فهو  أما

الظفر لم يصبها الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك فهذا يدل  على انه يجب 

على اإلنسان أن يستوعب جميع أعضاء الوضوء بالطهارة وانه إذا لم يفعل 

فان وضوءه لم يصح ثم أن ذكر عن قرب فان يعيد العضو الذي حدث فيه 

 الخلل وان طالت المدة فانه يعيد الوضوء من أوله . 

رجل توضأ ثم خرج من الميضأة و إذا  مرفقه لم يصبه الماء  إذا رأيت

فهنا نقول اغسل المرفق وامسح رأسك و أذنيك واغسل قدميك فانه البد من 

الترتيب  فيغسل ما حصل به الخلل وما بعده و أما إذا كان الخلل في القدم  

 وذكر حين طلع من الميضأة رأى أن بعض قدمه لم يصبه الماء فنه يغسل ما

لم يصبه الماء وكفاه الن القدم هي آخر شيء ليس بعها شيء من األعضاء 
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أما أن لم يذكر أال بعد مدة طويلة فانه البد أن يعيد الوضوء من أوله الن 

 الوضوء عبادة واحدة فالبد أن يكون بعضه يوالى بعضا .

واما حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فسيأتي الكالم عنه في 

 م الدرس القاد

إذا نسى المضمضة واالستنشاق فانه يتمضمض ثم يستنشق ويغسل يديه  

ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه كما قلت لكم يعد الذي حصل به الخلل وما 

 بعده أال إذا قد طال الفصل أي عذر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في بقية األحاديث في باب الوضوء 

ِ  ُعَمَر  َوَعنْ  - أُ, فَيُْسبُِغ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد يَتََوضه

ًدا  ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ, َوأَْشَهُد أَنه ُمَحمه اَْلُوُضوَء, ثُمه يَقُوُل: أَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إِاله ّللََاه

 .  (29)هُ أَْبَواُب اَْلَجنهِة"   أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ  َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ, إاِله فُتَِحْت لَ 

ِريَن     ابِيَن, َواْجعَْلنِي ِمْن اَْلُمتََطه ِ , َوَزاَد: اَللهُهمه اِْجعَْلنِي ِمْن اَلتهوه َواَلت ِْرِمِذيُّ
(30) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 

                                                 
( عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية اإلبل، فجاءت نوبتي، فروحتها 234رواه مسلم ) صحيح. - 29

بعشي، فأدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم 

يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت له الجنة" 

قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد 

 رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره. وزاد: "الثمانية، يدخل من أيها شاء". 
 (، وهذه الزيادة التي عند الترمذي ال تصح، كما هو مبين "باألصل". 55سنن الترمذي ) - 30
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ى هللا أن رسول هللا صل في هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب  

عليه وسلم قال ) ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن ال 

 الحديث (  0000اله أال هللا وحده ال شريك له  

وقوله عليه الصالة والسالم ما منكم من أحد يتوضأ  الوضوء سبق  

أنه غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومن غسل الوجه المضمضة 

ل اليدين إلى المرفقين  ومسح الرأس ومنه األذنان وغسل واالستنشاق وغس

الرجلين إلى الكعبين إذا توضأ اإلنسان هذا الوضوء  واسبغه يعني أتمه 

واإلسباغ يعني اإلتمام قال تعالى ) واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ( أي 

أتمها ثم يقول أشهد أن ال اله أال هللا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد 

يعني نطقا بلسانه واعتقادا بقلبه انه ال معبود حٌق أال هللا فكل ما عبد سوى 

هللا فإنه باطل كما قال تعالى ) ذلك بأن هللا هو الحق وان ما يدعون من دونه 

هو الباطل وأن هللا هو العلي الكبير ( فمعنى قول ال اله أال هللا  يعني ال معبودا 

عبودا باطل  ال ينفع عابديه شيء بل قد قال حٌق أال هللا وما سوى ذلك فإنه م

تعالى ) إنكم وما تعبدون من دون هللا  حصب جهنم أنتم له واردون ( أي 

تحصبون في جهنم والعياذ باهلل  ومعنى تحصبون أي ترمون  كما يرمي 

اإلنسان الحصبى أي الحصى الصغار فالمعنى أنتم حصب جهنم  انتم لها 

ما وردوها  إذ لو كانت آلهة حقا ما وردت النار  واردون لو كان هؤالء آلهة

وال ورد عابدوها النار لكنها آلهة باطلة إذاً معنى قولك ال اله إال هللا يعني انك 

تقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك انه ال أحد يعبد سوى هللا إال وهو باطل 

عبد هللا محمدا عبده ورسوله . محمد هو محمد بن فالعبادة حقا هلل واشهد أن 

بعثه هللا تعالى بمكة  وهاجر إلى المدينة  بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
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الناس عبادة  واعبدهم هلل  أقوىفهو عبد وهو  بامر هللا تعالى وتوفي فيها 

بل هو واتقاهم هلل وأخشاهم هلل واقومهم المر هللا هو عبد ورسول ال يكذب 

اللهم اجعلني من التوابين  –ورسوله محمدا عبده  أنالصادق المصدوق واشهد 

واجعلني من المتطهرين هذا اللفظ وإن كان في الترمذي ولكن معناه صحيح 

الن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين فمن هو التواب . التواب هو الرجاع 

فعل ذنبا ذكر هللا  فإذاطاعته  إلىهللا من معصيته  إلىهللا تعالى الذي يرجع  إلى

وتاب  اغفر لياللهم  ي ذكر عظمة هللا وذكر عقاب هللا فاستغفر وقالتعالى يعن

 بأدائهمن هذا الواجب ثم قام  أنا أينبواجب ذكر هللا ثم قال  أخل وإذاهللا  إلى

واجعلني  –كان قد فات وقته فيعبد هللا عز وجل  محبة وتعظيما  أنقضاوه  أو

 األحداثيئان رفع من المتطهرين الذين يتطهرون الطهارة الحسية وهو ش

 أنرفع حدث واما ازالة خبث فتسأل هللا  أماوتنظيف االنجاس فالطهارة 

يجعلك من المتطهرين هذه الطهارة الظاهرة الحسية وكذلك الطهارة المعنوية 

ومن الغل على المسلمين من طهارة القلب من الشرك من الشك من النفاق 

 أنغير ذلك مما يجب  إلىل الحقد من الحسد ومن كراهة الحق ومحبة الباط

عليها  ألنهاقلبه منه وطهارة القلب اعظم من طهارة البدن   اإلنسانيطهر 

 أنالذين لم يرد هللا  أولئكلم يتطهر قلبه فسد جسمه كله قال تعالى )  إذاالمدار 

عذاب عظيم ( هذا ذكر  اآلخرةيطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في 

يسأل  أنظاهره بالوضوء ناسب لما طهر  اإلنسان مناسب ودعاء مناسب الن

هلل عز وجل  باإلخالصيتطهر باطنه  أنهللا الطهارة طهارة الباطن  بل ناسب 

اسبغ الوضوء وقال هذا الذكر   قال رسول هللا  فإذاوالشهادة لرسوله بالحق 

الجنة وابواب الجنة ثمانية كل باب له  أبوابصلى هللا عليه وسلم  فتحت له 
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باب الريان للصائمين باب الصالة الهل الصالة باب الجهاد  مخصصون  وامأق

كان  إذا األبوابمن كل  اإلنسانيدخل  أنالهل الجهاد وهلم جرا لكن ال يمنع 

كلها  تفتح  األبوابالعبادات بنصيب دعي من  أنواعقد اتى من كل واحدة من 

الجنة كلها  أهل أعمالهللا يسر له  أنتفتح بمعنى الجنة ولكن كيف  أبوابله 

العمل الذي يدخل به الجنة  فتحت عمل  إذا اإلنسانتيسر له الن  األعمالكل 

جعلنا هللا  األبوابالجنة من كل  أعمالهللا ييسر له  أنفالمعنى  أبوابهاله 

فرغت من الوضوء قل اشهد  إذامنها  فالحرص يا اخي على هذا الذكر  وإياكم

محمد عبده ورسوله اللهم  أنوحده ال شريك له  هللا واشهد  إالال اله  أن

 اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين  وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 باب المسح على الخفين
 

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى باب المسح على الخفين 

ِ ُكْنُت َمَع اَلنه قَاَل:  َعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  -58 أَ, فَأَْهَوْيُت  بِي  فَتََوضه

ُمتهفٌَق أِلَْنِزَع ُخفهْيِه, فَقَاَل: "َدْعُهَما, فَِإن ِي أَْدَخْلتُُهَما َطاِهَرتَْيِن" فََمَسَح َعلَْيِهَما 

 .   (31)َعلَْيه ِ  

: أَنه اَلنهبِيه  -59 ِ َمَسَح أَْعلَى اَلْ  َوِلْْلَْربَعَِة َعْنهُ إِاله النهَسائِيه ُخف 

 .  (32)َوفِي إِْسنَاِدِه َضْعف ٌ    َوأَْسفَلَهُ 

                                                 
 (. 79( )274(، ومسلم )206البخاري )صحيح. رواه  - 31
( وله عدة علل، وقد ضعفه جمع 550(، وابن ماجه )97(، والترمذي )165ضعيف. رواه أبو داود ) - 32

 كثير من األئمة. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال المؤلف الحافظ بن حجر رحمه هللا تعالى باب المسح على الخفين 

الواردة في صفة الوضوء الن الخفين ما يلبس  األحاديثذكر  أنذكر ذلك بعد 

 أوى القدمين من صوف كان الملبوس عل وإذانحوه  أوعلى الرجل من جلد 

ذلك يسمى جورب ويسمى عند العامة شراب من محاسن  أشبهما  أوقطن 

وتيسيرها وتسهيلها وذلك الشريعة والمسح على الخفين من محاسن الشريعة 

ضربه  وإذاالن القدمين وال سيما في الشتاء يلحقهما البرد ويتعب الرجل  

لك  فكان من محاسن ذ أشبهما  أوعقبه  أو  أصابعهشيء يدمي  أدنى

على  أولهم المسح على الخفين  أباحيسر هللا على العباد  أنالشريعة 

 أنيلبسهما على طهارة  فال يصح   أن األولالجوارح ولكن بشروط  الشرط 

لبسهما على غير طهارة  ودليل ذلك حديث المغيرة بن  إذايمسح عل الخفين 

 عليه وسلم وكان النبي صلى شعبة رضي هللا عنه انه كان مع النبي صلى هللا

هللا عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رجليه اهوى المغيرة لينزع خفيه فقال النبي 

صلى هللا عليه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما  فبقوله 

يكون لبس الخفين على طهارة فان  أنطاهرتين دليل على انه البد  أدخلتهما

ينزعهما    أنضوء بعد ذلك وجب عليه الو أرادلبس على غير طهارة و

صلى النه  أنالوضوء والصالة   إعدادويغسل قدميه فان نسي ومسح عليهما 

كان عليه خفان  إذا اإلنسان أنلبسهما على غير طهارة وفي هذا دليل على 

يمسح عليهما وال يخلعهما الن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  أن األفضلفان 

والمسح عليهما  إبقائهما أنطاهرتين فدل ذلك على  اأدخلتهمدعهما فاني 

افضل وفي هذا الحديث دليل على جواز معوانة المتوضأ على وضوئه الن 
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يطلب  أن لإلنسانالنبي صلى هللا اعانه المغيرة وال بأس بذلك ولكن ال ينبغي 

يكرمك ويساعدك  أنيريد  أحديعينه الن سؤال الناس مذموم لكن لو كان  أحد

تمكنه من ذلك الن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقبل الهدية   أن ضلفاألف

من معاونته وخير الهدي هدي النبي صلى هللا عليه  أصاحبهويثيب ويمكن 

خدمه الناس فال  إذاوالترفع  اإلعجابوسلم لكن من خاف على نفسه من 

لحديث يخدمه ولكل مقام مقال وفي هذا ا أحديسد الباب وان ال يمكن  أنبأس 

يمسح كنادر  أنيكون الخفان طاهرين يعني ال يصح  أندليل على انه البد من 

نجسات كما يفعله بعض الجهال يشترى من الكنادر التي جلودها من جلود 

 ألنهاذلك ثم يمسح عليه   وهذا ال يجوز  أشبهما  أوجلود الحيات  أوالسباع 

اغ وان كان بعض العلماء ال تطهر بالدب ألنهاجلود نجسة على القول الراجح 

دبغ  إهابدبغت صارت طاهرة  لعموم قوله ايما  إذايقول  إن جلود السباع 

 أن لإلنسانتبقى على نجاستها وانه ال يجوز  أنهافقد طهر والقول الراجح 

 يده رطبه تنجست يده وهللا الموفق  أومسه وهي رطبه  إذايلبسها وانه 

يتيقن انه ادخلهما  أنسح النه البد ال فال يم أوشك انهما طاهرتين  إذا

 طاهرتين 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب المسح على  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 الخفين 
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    -  ٍ ِ أَْولَى قَاَل:  َوَعْن َعِلي  أْيِ لََكاَن أَْسفَُل اَْلُخف  يُن بِالرَّ لَْو َكاَن اَلد ِ

ِ بِاْلَمْسحِ ِمْن أَْعاَل  َّ ََ أَْخَرَجهُ   يَْمَسُح َعلَى َظاِهِر ُخفَّْيِه  هُ  َوقَْد َرأَْيُت َرُسوَل 

 .   (33)أَبُو دَاُودَ بِإِْسنَاٍد َحَسن ٍ  

ِ قَاَل:  َوَعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّاٍل  -61 َّ ََ يَأُْمُرنَا إِذَا ُكنَّا َسْفًرا  َكاَن َرُسوُل 

نَا ثاََلثَةَ أَيَّاٍم َولَيَاِليَُهنَّ  إاِلَّ ِمْن َجنَابٍَة َولَِكْن ِمْن َغائٍِط  َوبَْوٍل  أَْن اَل نَْنِزَع ِخفَافَ 

َحاه ُ    َونَْوٍم  أَْخَرَجهُ النََّسائِيُّ  َواَلت ِْرِمِذيُّ َواللَّْفُظ لَهُ  َواْبُن ُخَزْيَمةَ َوَصحَّ
(34)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مسح على خفيه  وذكر  النبي  أنعلى الخفين  سبق لنا في باب المسح 

الخف و  أعلىمسح  النبي  أنالمؤلف في حديث المغيرة رواية ضعيفة 

 علىأسفله ولكن هذه الرواية شاذة منكر ال عبرة بها و المسح إنما  يكون أل

لكان  بالرأيانه قال لو كان الدين  طالب  أبيالخف كما في حديث علي بن 

 أوخفيه  أعلىيمسح  النبي  رأيتوقد  أعالهبالمسح من  أولىاسفل الخف 

يعني بادي  بالرأيوالمراد  بالرأيلو كان الدين  الخف يقول  أعلىقال 

الن اسفل الخف  أولىيقول مسح اسفل الخف  اإلنسانوهلة لكان  أول الرأي

 اإلنسانتأمل  إذاولكن  أولىفكان مسحه  واألذىويعلق به التراب  لْلرض

وذلك  أعالهمن   أولىالخف  أعلى أنلوجد  الرأيعين العقل ال بعين ونظر ب

ال يزيده تطهيرا بل يزيده تلويثا الن المسح ليس غسال حتى  أسفلهالن مسح 

تبل يدك بالماء ثم تمرها على المكان وهذا لو  أنوالوسخ المسح  األذىيزيل 

                                                 
 (. 162صحيح. رواه أبو داود ) - 33
(، وقال الترمذي: حسن 196(، وابن خزيمة )96(، والترمذي )84-1/83حسن. رواه النسائي ) - 34

 حيح. ص
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 أعلى أنيدل على  تلويثا فكان العقل والدين  إاللكان ال يزيده  باألسفلكان 

تبل يديك  أنالخف هو الذي يمسح يعني ظاهر القدم وكيفية المسح هي 

ساقه مرة واحدة الن كل  إلى أصابعهبالماء ثم تمسح ظاهر الخف من 

ثم اليسرى ثانيا أو تمسح  أوالممسوح ال يكرر مسحه . ثم هل تمسح اليمني 

يمسح هما  إلنسانا أنبهما جميعا يحتمل .السنة لم تصرح بهذا فيحتمل 

جميعا اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى 

في هذا واسع و  واألمرال باليمنى ثم ثانيا باليسرى كالغسل أوتبدأ  أنويحتمل 

في  الخف  وثبت عن علي  أعلىيمسح على  النبي  رأيتولقد  يقول 

طالب من  أبيفعلي بن  وسلم وقت المسح على الخفين  أنصحيح مسلم 

المسح على الخفين  و أحاديث المسح على الخفين  أحاديثمن روى  ةلمج

متواترة  ثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ثبوت ال شك فيه ومع ذلك فان 

الرافضة يمنعون المسح على الخفين يقولون ما فيه مسح مع من جملة من 

األئمة عندهم وهو هلي  أمامين المسح على الخف أحاديثمن روي   أيرواها 

  آرائهمهؤالء القوم انما يتعبدون  هلل تعالى في  أنطالب مما يدل على  أبيبن 

العلم رحمهم هللا بعض  أهلال بما دل عليه الشرع وعلى كل حال ذكر  بعض 

السنة ذكروا هذا الحكم اعني المسح على الخفين في مؤلفاتهم في العقائد  أهل

العقائد لكن لما كان شعار الرافضة وهم من رؤساء البدع  ليست من أنهامع 

السنة المسح على الخفين في  أهللما كان شعارهم عدم المسح جعل بعض 

العقيدة النه شعار ظاهر. الرافض ال يمسح على الخفين فلذلك لما كان هذا 

السنة من عقائدهم  المسح على الخفين ثم  أهلالشعار لرؤساء البدع جعله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

75 

شاء هللا تعالى  أنمسح على الخفين له وقت معين وله حال معينة يأتي ال أن

 الكالم عليها في المستقبل 

 س :

تأخذ له ماء  أنالوضوء البد  أعضاءج :كل عضوء بارك هللا فيك من 

 جديد

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

     

 نقل المؤلف رحمه هللا في سياق األحاديث في باب المسح على الخفين:

ِ قَاَل:  َصْفَواَن ْبِن َعسهاٍل  نْ عَ     يَأُْمُرنَا إِذَا ُكنها َسْفًرا  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

, إاِله ِمْن َجنَابٍَة َولَِكْن ِمْن َغائٍِط, َوبَْوٍل,  أَْن اَل نَْنِزَع ِخفَافَنَا ثاََلثَةَ أَيهاٍم َولَيَاِليَُهنه

, َواَ   َونَْوٍم  َحاه ُ  أَْخَرَجهُ النهَسائِيُّ لت ِْرِمِذيُّ َواللهْفُظ لَهُ, َواْبُن ُخَزْيَمةَ َوَصحه
(35)   . 

ِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب  -62 ثاََلثَةَ أَيهاٍم  َجعََل اَلنهبِيُّ قَاَل:  َوَعْن َعِلي 

  ى اَْلُخفهْيِن َولَيَاِليَُهنه ِلْلُمَسافِِر, َويَْوًما َولَْيلَةً ِلْلُمِقيِم. يَْعنِي: فِي اَْلَمْسحِ َعلَ 

 . (36)أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه أحاديث في المسح على الخفين ساقها المؤلف رحمه هللا في بلوغ  

المرام األول عن صفوان بن عسال رضي هللا عنه قال كان النبي صلى هللا 
                                                 

(، وقال الترمذي: حسن 196(، وابن خزيمة )96(، والترمذي )84-1/83حسن. رواه النسائي ) - 35

 صحيح. 
( من طريق شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على 276صحيح. رواه مسلم ) - 36

 عليه وسلم. الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول هللا صلى هللا

 فسألناه فقال: فذكره دون قوله: يعني في المسح على الخفين، فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ. 
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م ولياليهن إال من ثالثة أيا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا  أال ننزع  خفافنا

جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقوله رضي هللا عنه كان النبي يأمرنا إال 

ننزع الن اإلنسان إذا كان عليه خفان أو جوارب  وللشراب ولبسها على 

طهارة فانه إذا أراد أن يتوضأ ال ينزعهما بل يمسح عليهما كما قال النبي 

فسح عليهما لكن في حديث صفوان  للمغيرة دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين

رضي هللا عنه فائدتان األولى: مدة المسح والفائدة الثانية :ما هو الحدث الذي 

يمسح فيه على الخفين أما المدة فيوم وليلة وثالثة أيام للمسافر تبتدأ من أول 

مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بتمام  ثالثة أيام  فإذا لبس فلبس صالة الفجر 

الحدث عند صالة الظهر فابتداء المدة من صالة الظهر  من الوقت ومسح بعد 

الذي مسح  وإذا كان لبس بعد الفجر من الساعة السادسة ومسح الساعة الثانية 

عشر فابتداء المدة من الساعة الثانية عشر يعني ما قبل المسحة األولى ال 

ا الفائدة الثانية يحسب من المدة هذه قاعدة المسحة األولى يعني بعد الحدث . أم

في حديث صفوان فهي ما هو الحدث الذي يمسح فيه على الخفين . الحدث 

هو الغائط والبول والنوم يعني الحدث األصغر أما الجنابة فال وعلى هذا فإذا 

كان على اإلنسان جنابة وقد لبس خفيه وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل 

البدن إال الجبيرة وستأتي أن شاء  جميع بدنه الن الجنابة يجب فيها غسل جميع

هللا وفي هذا الحديث اعني حديث صفوان دليل على أن البول والغائط ينقضان 

الوضوء وخروج الريح من الدبر ينقض الوضوء واكل لحم اإلبل ينقض 

الوضوء والونم المستغرق الذي ال يحث اإلنسان بنفسه لو احدث ينقض 

 مسح على الخفين .الوضوء أما الغسل فال يجوز فيه ال
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المسح للمقيم يوم وليلة ابتداًء  أنالذي بعده دليل على  حديث على 

قدرنا انه لبس الخف في صالة الفجر وبقي  فإذامرة مسح بعد الحدث  أولمن 

مرة في  أولصلى العشاء من يومه ومسح على الخف  أن إلىعلى طهارة 

تدي من المسح في اليوم الفجر من اليوم الثاني فما قبل المسح ال يحسب يب

ربما يصلى البسا خفيه اكثر من  أو اإلنسانالثاني  وحينئذ ربما يمسح 

مرة مسحت فما  أولحسبت من  إذا انكعشرين صالة حسب انتقاد الوضوء 

 إلىلبس لصالة الفجر يوم السبت ولم يحدث  إذامرة ال تحسبه فمثال  أولقبل 

ابتداء المدة من صباح يوم  األحدر يوم نام ومسح الساعة الثالثة لصالة الفج أن

 األحدوما قبل المسح ال يحسب فيكون السبت هذا غير محسوب يبدأ من  األحد

قدرنا انه مسح لصالة فجر االثنين وبقي على طهارته  وإذاوليلة االثنين كاملة 

حتى نام ليلة الثالثاء أيضا يوم االثنين ما يحسب عليه النه لم ينتقض وضوءه 

. 

الخف قبل المدة فهل  أوخلع الجوارب  اإلنسان أنلو  أيضانا ثم ه

 إالينتقض وضوءه ؟ الجواب ال ينتقض وباق على طهارته لكن ال يعيد لبسها 

لو انقضت المدة وهو على طهارة فان طهارته ال  أيضاعلى طهارة كذلك 

 أنينتقض وضوءه هذا القول هو الراجح   أن إلىتنتقض يبقى على وضوءه 

 ء ال ينتقض بتمام المدة وال بخلع الخفين وهللا الموفق الوضو

الدبر والقيئ ال  أوما خرج من القبل  إالج : الدم ال ينقض الوضوء 

البول والغائط  إالينقض الوضوء وكل ما خرج من البدن ال ينقض الوضوء 

 والريح 
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في باب المسح على  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

  الخفين

ِ قَاَل:  َوَعْن ثَْوبَاَن  -63 َسِريهةً, فَأََمَرُهْم أَْن  بَعََث َرُسوُل ّللََاه

َرَواهُ   يَْعنِي: اَْلِخفَاَف  -َوالتهَساِخينِ -يَْعنِي: اَْلعََمائَِم  -يَْمَسُحوا َعلَى اَْلعََصائِِب 

َحهُ اَْلَحاِكم ُ    .   (37)أَْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َوَصحه

أَ أََحُدُكْم  : -َمْرفُوًعا-أَنٍَس َعْن[ [و -َمْوقُوفًا-َوَعْن ُعَمَر  -64 إِذَا تََوضه

َولَبَِس ُخفهْيِه فَْليَْمَسْح َعلَْيِهَما, َوْليَُصل ِ فِيِهَما, َواَل يَْخلَْعُهَما إِْن َشاَء إاِله ِمْن 

, َواْلَحاِكُم َوصَ  َحه ُ  َجنَابٍَة"   أَْخَرَجهُ اَلدهاَرقُْطنِيُّ  .   (38)حه

ِ  َوَعْن أَبِي بَْكَرةَ  -65 َص ِلْلُمَسافِِر ثاََلثَةَ أَيهاٍم  َعْن اَلنهبِي  أَنههُ َرخه

َر فَلَبَِس ُخفهْيِه: أَْن يَْمَسَح َعلَْيِهَما    , َوِلْلُمِقيِم يَْوًما َولَْيلَةً, إِذَا تََطهه َولَيَاِليَُهنه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ  يُّ  اَلدَّاَرقُْطنِ أَْخَرَجهُ   .   (39)َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث في بقيه المسح على ما يلبس من الخفين وغيره وقد سبق 

لنا انه يمسح على الخفين والجوارب بشروط أن يلبسها على طهارة وان يكون 

للمقيم وثالثة في الحدث األصغر وان يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة 

أيام بلياليهن للمسافر فال مسح بعد ذلك  وسبق لنا انه إذا تمت المدة واإلنسان 

على طهارة فهو باق على طهارته حتى يحدث وسبق لنا أيضا انه إذا خلع 

                                                 
 (، وقد أعل الحديث بما ال يقدح. 169(، والحاكم )146(، وأبو داود )577صحيح. رواه أحمد ) - 37
 ( . 181(، والحاكم )204 - 103انظر الدارقطني ) - 38
(، وهو وإن كان ضعيف السند، إال أن له شواهد 192(، وابن خزيمة )194دارقطني )حسن. رواه ال - 39

 ذكرتها "باألصل" ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في "العلل". 
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الخفين أو الجوارب بعد مسحهما فهو باق على طهارته حتى يحدث أما حديث 

يمسحوا  أن فأمرهمبعث سرية  ثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه أن النبي 

على التساخين وعلى العصائب العصائب يعني العمائم والتساخين يعني 

لبست عليها ففي هذا  إذاتسخن بها الرجل  ألنهاالجوارب وسميت تساخين 

يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل سواء  اإلنسان أنالحديث دليل على 

ثقيال كل ما تلبسه على رجلك  وأغير مخرق سواء كان خفيا  أوكان مخرقا 

 إالمما يحصل به فائدة التسخين فانه يمسح عليه واما اشتراط بعض العلماء 

يكون فيه خرق وان يكون صفيقا فهذا ال دليل عليه امسح ما دام اسم الخف 

شيئا فليس لنا  هللا تعالى ورسوله  أطلق وإذاباقيا النه جاء مطلقا بدون قيد 

هللا ورسوله على  أطلقهده تضييق على الناس فيبقى ما نقيده الن تقيي أن

 العمائم فيمسح عليها  أماوال يقيد بشيء  إطالقه
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 الشريط الرابع 

 

 

ِ قَاَل:  َوَعْن ثَْوبَاَن  َسِريهةً, فَأََمَرُهْم أَْن يَْمَسُحوا َعلَى  بَعََث َرُسوُل ّللََاه

َرَواهُ أَْحَمُد, َوأَبُو   يَْعنِي: اَْلِخفَاَف  -َوالتهَساِخينِ -َمائَِم يَْعنِي: اَْلعَ  -اَْلعََصائِِب 

َحهُ اَْلَحاِكم ُ    .   (40)َداُوَد, َوَصحه

َ أََحُدُكْم  : -َمْرفُوًعا-أَنٍَس َعْن[ [و -َمْوقُوفًا-َوَعْن ُعَمَر  -64 أ إِذَا تََوضه

َصل ِ فِيِهَما, َواَل يَْخلَْعُهَما إِْن َشاَء إاِله ِمْن َولَبَِس ُخفهْيِه فَْليَْمَسْح َعلَْيِهَما, َوْليُ 

َحه ُ   , َواْلَحاِكُم َوَصحه اَرقُْطنِيُّ َجنَابٍَة"  أَْخَرَجهُ اَلده
(41)   . 

ِ  َوَعْن أَبِي بَْكَرةَ  -65 َص ِلْلُمَسافِِر ثاََلثَةَ أَيهاٍم   َعْن اَلنهبِي  أَنههُ َرخه

, َولِ  َر فَلَبَِس ُخفهْيِه: أَْن يَْمَسَح َعلَْيِهَما   َولَيَاِليَُهنه ْلُمِقيِم يَْوًما َولَْيلَةً, إِذَا تََطهه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ   , َوَصحه اَرقُْطنِيُّ أَْخَرَجهُ اَلده
(42)   . 

ِ ْبِن ِعَماَرةَ  -66 ِ أَْمَسُح َعلَى اَلْ أَنههُ قَاَل:  َوَعْن أُبَي  ُخفهْيِن? يَا َرُسوَل ّللََاه

قَاَل: "نَعَْم" قَاَل: يَْوًما? قَاَل: "نَعَْم", قَاَل: َويَْوَمْيِن? قَاَل: "نَعَْم", قَاَل: 

 ِ  (43)    َوثاََلثَةً? قَاَل: "نَعَْم, َوَما ِشئَْت" أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد, َوقَاَل: لَْيَس بِاْلقَِوي 

  . 

                                                 
 (، وقد أعل الحديث بما ال يقدح. 169(، والحاكم )146(، وأبو داود )577صحيح. رواه أحمد ) - 40
 ( . 181(، والحاكم )204 - 103انظر الدارقطني ) - 41
(، وهو وإن كان ضعيف السند، إال أن له 192(، وابن خزيمة )194حسن. رواه الدارقطني ) - 42

 شواهد ذكرتها "باألصل" ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في "العلل". 
 (. 158ضعيف. رواه أبو داود ) - 43
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غيره وقد سبق لنا أنه يمسح على هذه بقية األحاديث في ما يابس من الخفين و

الخفين والجوارب بشروط  أن يلبسها على طهارة وان يكون في الحدث 

األصغر وان يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليهن 

للمسافر وال مسح بعد ذلك وسبق لنا أنه إذا تمت المدة واإلنسان على طهارة 

دث وسبق لنا أيضا أنه إذا خلع  الخفين أو الجوارب بقي على طهارة حتى يح

بعد مسحهما فهو باق على طهارة حتى يحدث.  أما حديث ثوبان الذي ذكره 

المؤلف ففيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على 

التساخين وعلى العصائب و العصائب يعني العمائم والتساخين الجوارب 

ين ألنها تسخن بها الرجل إذا لبست عليها ففي هذا الحديث دليل وسميت تساخ

على اإلنسان يمسح  على ما يحصل به تسخين الرجل سواء كان مخرقا أو 

غير مخرق وسواء كان خفيفا أو ثقيال كل ما تلبسه على رجلك  مما يحصل به 

يه فائدة التسخين فأنه  يمسح عليه وأما اشتراط بعض العلماء أن ال يكون ف

خرق وان يكون  صفيقا فهذا ال دليل عليه امسح ما دام اسم الخف باقيا النه 

جاء مطلقا بدون قيد وإذا أطلق هللا ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده الن تقييده 

تضييق على الناس فيبقى ما أطلقه هللا ورسوله على إطالقه  وال يقيد بشيء أما 

ن على رأسه فانه يمسح عليها  واختلف العمائم فيمسح عليها إذا أدار اإلنسا

العلماء رحمهم هللا هل تلحق بالخف فيكون البد أن يلبسها عل طهارة وتكون 

موقتة بيوم وليلة للمقيم وللمسافر ثالثة أيام أو ال تلحق به  واألصل عدم 

اإللحاق الن الفرق بين الرجل والرأس ظاهر الرأس ال يجب غسله  من أول 

رة  المسح فطهارته أخف من طهارة الرجل  أما الرجل فهي األمر طهارته طها

غسل أال مع الجوارب أو الخفين وحينئذ ال يصح القياس وعلى هذا فمتى لبس 
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اإلنسان العمامة على طهارة أو على غير طهارة بمدة أو بغير مدة فيمسح ما 

ولكن البد أن تكون عمامة  0فأي00دامت على رأسه يمسح  ولكن إذا خلعها 

حصل في نزعها شيء من المشقة و أما الغترة والطاقية وما شابهها فال تمسح ي

ألنها ليست كالعمامة العمامة تحتاج إلى لف والى  اخذ أو إدخال بعضها في 

بعض ويحصل بها من تسخين الرأس  ما يخشى على الرأس  إذا خلعها  ومسح 

أهون من الخفين الرأس أن تتأثر بعد الحرارة ببرودة  لهذا صارت العمامة 

واشترط بعض العلماء أن تكون لها ذؤابة   يعني أن يكون طرفها من الخلف 

مرخى أو أن تكون محنكة يعني ملفوفة على الحنك ولكن هذا ليس بصحيح 

الصحيح انه مادامت عمامة يمسح عليها أال في الحدث األكبر  يعني الحدث 

س فال تمسح في الحدث األكبر ما فيه شيء ممسوح كل شيء يغسل حتى الرأ

األكبر و أما حديث انس و ابن عمر موقوفا وما بعده ففيه دليل على أن اإلنسان 

البد أن يلبس الخفين على طهارة  كاملة لقوله إذا توضأ وعلى هذا فإذا غسل 

رجله ثم لبس الخف ثم غسل الرجل األخرى ثم لبس الخف فانه ال يمسح ألنه 

ته فالبد أن يتم الطهارة أوال ثم يمسح وقال بعض لبس اليمنى قبل أن تتم طهار

العلماء انه ال بأس أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها  الخف ثم الرجل اليسرى 

ثم يدخلها الخف ولكن األحوط أن ال يدخل اليمنى حتى تتم طهارته وبقي علينا 

شيء مما يمسح وهو الجبيرة يعني اللفافة التي تلف على أو كسر أو جرح  

هذه تمسح في الحدث األصغر واألكبر وليس لها وقت محدود وال يشترط أن ف

تلبس على طهارة يعني مثال اإلنسان إذا انكسرت ذراعه ثم لف عليها جبائر أو 

جبس أو كان به جرح ولف عليها لفافة تحتها دواء  فانه يمسح على هذه اللفافة  

يلبسها على طهارة  في الحدث األكبر واألصغر بدون توقيت وال يشترط أن
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وكذلك لو كان على ظهره لزقة لوجود ألم فيه فانه يمسح عليها في الحدث 

 األكبر بان يمر يده عليها ويكفى عنه غسل حتى تبر ويزيلها وهللا الموفق .

ج :المسح على العمامة بان يدير يده عليها ويسن أن يمسح ما ظهر من مقدم 

 رأسه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وِء ـُ اَْلُوض نَـَوا قـضبَاُب       

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

 أجمعين قال رحمه هللا تعالى باب نوا قض الوضوء 

ِ قَاَل:  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك  -67  -َعلَى َعْهِدهِ - َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل ّللََاه

ئُوَن يَْنتَِظُروَن اَلْ  أَْخَرَجهُ أَبُو   ِعَشاَء َحتهى تَْخِفَق ُرُؤوُسُهْم, ثُمه يَُصلُّوَن َواَل يَتََوضه

اَرقُْطنِي  ُ   َحهُ اَلده َداُوَد, َوَصحه
(44)  . 

 .   (45)َوأَْصلُهُ فِي ُمْسِلم ٍ  

ُ َعْنَها قَالَْت: َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت  -68 أَبِي ُحبَْيٍش َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ ِ! إِن ِي اِْمَرأَةٌ أُْستََحاُض فاََل أَْطُهُر, أَفَأََدُع  إِلَى اَلنهبِي  فَقَالَْت: يَا َرُسوَل ّللََاه

اَلةَ? قَاَل: "اَل. إِنهَما ذَِلَك ِعْرٌق, َولَْيَس بَِحْيٍض, فَِإذَا أَْقبَلَْت َحْيَضتُِك فََدِعي  اَلصه

اَلةَ, َوإِذَا أَدْ  َم, ثُمه َصل ِي اَلصه  .  (46)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    بََرْت فَاْغِسِلي َعْنِك اَلده

                                                 
 ( وقال الدار قطني: صحيح . 1/131/3والدارقطني ) (،200صحيح . رواه أبو داود ) - 44
( ولفظه: كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينامون. ثم يصلون وال  376مسلم )  - 45

 يتوضأون . وله روايات أخرى ذكرتها "باألصل". 
 (. 333(، ومسلم )328صحيح. رواه البخاري ) - 46
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ئِي ِلُكل ِ َصاَلٍة     ِ: ثُمه تََوضه َوِلْلبَُخاِري 
(47)  . 

 .  (48)َوأََشاَر ُمْسِلٌم إِلَى أَنههُ َحذَفََها َعْمًد ا  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

به بلوغ المرام  باب نواقض الوضوء قال ابن حجر رضي هللا عنه في كتا 

ونواقض الوضوء يعني مفسداته والعلماء رحمهم هللا يعبرون عن المفسدات 

بتعبيرات متعددة متنوعة فهنا قالوا نواقض الوضوء وفي الصالة سموها 

مبطالت الصالة وفي الصوم مفسدات الصوم وهذه تعبيرات كلها معناها واحد 

يعني التي إذا وجدت انتقض الوضوء وصار  فنواقض الوضوء يعني مفسداته

البد من وضوء جديد عند إرادة الصالة  واعلم أن األصل أن الرجل إذا توضأ 

وضوءا على الوجه الشرعي فان وضوءه باق وال ينتقض أال بدليل وإذا عرفت 

هذه القاعدة فان أي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل وجه هذه 

ا ثبت بدليل شرعي ال يمكن أن يرفع أال بدليل شرعي فإذا ثبت أن القاعدة أن م

هذا الوضوء صح بمقتضى الدليل الشرعي فان أي إنسان يقول أن هذا 

الوضوء فسد فعليه بدليل الشرع وعلى هذا فأي إنسان يقول لك مثال  هذا 

ينقض الوضوء قل له أين الدليل هات الدليل إذا قال لك مس المرأة بشهوة 

ض الوضوء قل له أين الدليل إذا قال لك القيء ينقض الوضوء قل له أين ينق

الدليل إذا قال لك الدم الخارج من البدن ينقض الوضوء قل أين الدليل كل شيء 

                                                 
 /فتح ( . 1/332) - 47
حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره". قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن إذ قال: "وفي  - 48

 لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في "األصل". 
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يقال لك انه ينقض الوضوء فقل لمن قاله أين الدليل فان جاء بدليل شرعي 

 لوضوء صحيح أخذناه وإال فقوله مردود ويعمل باألصل وهو بقاء ا

من نواقض الوضوء : البول والغائض والريح  وقد سبق في حديث  

صفوان بن عسال في باب المسح على الخفين  ولكن من غائط وبول وثبت 

في حديث أبي هريرة  في الرجل يكون في بطنه الشيء   أيضا عن النبي 

يعني قرقرة مثال فيخرج عليه اخرج منه أو ال فقال ال ينطلق حتى يسمع 

وت أو يجد ريح فإذا كانت الريح وهي هواء خارج من الدبر تنقض ص

الوضوء وكذلك كل ما خرج من الدبر أو من القبل  سواء كان معهودا أو غير 

معهود فانه ينقض الوضوء هذا واحد  النوم سبق أيضا في حديث صفوان بن 

عسال انه قال ولكن من غائط وبول ونوم فالنوم ينقض الوضوء ولكن حديث 

انس الذي ذكره المؤلف رحمه هللا مصدرا به باب نواقض الوضوء  يدل على 

أن النوم فيه تفصيل أن ذلك دم عرق وامرها أن تتوضأ لكل صالة فدل هذا 

ينتظرون العشاء  على أن فقد قال انس رضي هللا عنه كان أصحاب النبي 

صالة يحب أن يؤخر من   االخرة يعني يحضرون إلى المسجد وكان النبي 

العشاء حتى انه ذات ليلة   خرج وقد مضى ثلث الليل فقال انه لوقتها لوال أن 

حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون  اشق على أمتي فكان الصحابة ينتظرونه 

وال يتوضئون  تخفق يعني تنزل من النوم ثم يصلون وال يتوضئون وعلى هذه 

النوم بحيث لو احدث  النوم يكون فيه التفصيل إذا كان اإلنسان لم يتعمق في

الحس فان نومه ال ينقض الوضوء حتى لو بقي مدة طويلة ينعس لكن لو 

احدث الحس في نفسه فانه ال ينتقض الوضوء  حتى لو كان نائم على وسادة 

وصار يخيل إليه انه نام ولكن لو احدث الحس فانه ال ينتقض الوضوء  المهم 
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قض وضوئه فانه ال ينتقض بهذا أن يكون معه صحو ما دام يحس بنفسه لو انت

النوم فان استغرق في النوم وصار لو احدث ما أحس بنفسه  فانه ينتقض 

وضوئه حتى لو فرضنا أن عنده رجل يسمع ويشم وقال لهذا النائم إنني لم 

اسمع صوتا ولم أجد ريحا ولكن النائم قد تعمق في النوم فان نومه  يفسد 

يكون األمر ظاهر بأنه لم يحدث لكن وضوئه وينتقض الضوء مع انه ربما 

العبرة في نفس اإلنسان  مادام لو احدث لم يحس فان وضوئه ينتقض  هذا أحد 

نوا قض الوضوء  من) نوا قض الوضوء( الدم إذا خرج من قبل المرأة أن كان 

قال  حيضا أوجب الغسل وان كان استحاضة أوجب الوضوء الن النبي 

ضوء سواء كان قليال أم كثيرا وسواء كان له الخارج من الفرجين ناقض للو

جرم كالبول والغائط والدم  أو لم يكن له جرم كالريح إال أن الريح من قبل 

المرأة ال ينقض الوضوء الن الريح الخارج من قبل المرأة ليس بريح خارج 

من البطن لكنه من نفس الفرج  فال ينقض الوضوء  واما الريح من الدبر 

 ألنها تخرج من البطن  من النجاسات  وهللا الموفق  فناقضة للوضوء

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب نوا قض الوضوء

ُ َعْنَها قَالَْت: َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحبَْيٍش إِلَى  -68  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ اَلةَ? فَقَ  اَلنهبِي  ِ! إِن ِي اِْمَرأَةٌ أُْستََحاُض فاََل أَْطُهُر, أَفَأََدُع اَلصه الَْت: يَا َرُسوَل ّللََاه
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اَلةَ,  قَاَل: "اَل. إِنهَما ذَِلَك ِعْرٌق, َولَْيَس بَِحْيٍض, فَِإذَا أَْقبَلَْت َحْيَضتُِك فََدِعي اَلصه

َم, ثُ َوإِذَا أَْدبََرْت فَاْغِسِلي َعْنِك   ( . 49مه َصل ِي   ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  )اَلده

ئِي ِلُكل ِ َصاَلٍة    ) ِ: ثُمه تََوضه  ( . 50َوِلْلبَُخاِري 

 ( . 51َوأََشاَر ُمْسِلٌم إِلَى أَنههُ َحذَفََها َعْمًد ا  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذكر المؤلف رحمه هللا في كتاب بلوغ المرام ما نقله عن عائشة رضي هللا  

هللا أنى  لفقالت يا رسو ها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عن

استحاض يعني  تصيبني حيضة شديدة  -استحاض فال اطهر أفأدع الصالة   

طويلة المدى  فال اطهر وظاهر الحديث أنها ترى الدم كل الشهر لقولها فال 

الذي يخرج دم أفادع الصالة  قال ال إنما ذلك عرق يعني هذا الدم  -اطهر  

عرق ودم الحيض ليس دم عرق بل هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم بإذن هللا 

عز وجل ودم العرق يختلف عن دم الحيض ثم أمرها النبي صلى هللا عليه 

وسلم أن تدع الصالة إذا أقبلت الحيضة  يعني إذا جاء وقتها تدع الصالة ثم إذا 

ما أصابها من الدم إال أنها تتوضأ أدبرت وانتهى وقتها تغتسل وتصلي وتطهر 

لكل صالة فمثال إذا كانت  هذه المرأة  ترى الدم مدة  عشرون يوم  في كل 

شهر أو كل الشهر ولها عادة سابقة  فإننا نقول لها اجلسي عادتك السابقة  فقط 

ثم اغتسلي وصلي حتى وإن كان الدم يجري فلتغتسل وتصلي مثال هذا امرأة 

                                                 
 (. 333(، ومسلم )328صحيح. رواه البخاري ) - 49
 /فتح ( . 1/332) - 50
ك قال النسائي، ولكن إذ قال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره". قلت: ومثل ذل - 51
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أيام ثم أصيبت بمرض االستحاضة فصار الدم يمشي معها  كانت عادتها تسعة

دائما أو اكثر الزمن نقول إذا جاء وقت العادة فاجلسي ال تصلي وال يأتيها 

الزوج وال تصوم وتجتنب كل ما تجتنبه الحائض فإذا انتهت السبعة أيام التي 

هي عادتها فلتغسل الدم ولتغتسل ثم تصلي فإذا جاء وقت الصالة  ثانية 

وضأت وصلت ثم إذا جاء وقت الثالثة توضأت وصلت قال أهل العلم وكذلك ت

من به حدث دائم كرجل فيه  سلس بول  ال يمسك البول فهذا أيضا حكمه حكم  

المستحاضة في انه يتوضأ كلما دخل وقت الصالة وإذا توضأ بعد دخول وقت 

عض الصالة فليصلي ما شاء من فروض ونوافل وكذلك من به سلس ريح فب

الناس يكون به أرياح كثيرة غازات في بطنه ال يستطيع أن يمسكها فحكمه 

حكم من به سلس البول نقول له ال تتوضأ للصالة إال إذا دخل وقتها وإذا خرج 

منك شيء ال تطيقه وال تستطيع منعه فانه ال ينقض الوضوء لقوله تعالى ) ال 

 يكلف هللا نفس إال وسعها ( وهللا الموفق 

  الرحمن الرحيم بسم هللا

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب نوا قض 

 الوضوء 

ِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب  -69 ُكْنُت َرُجالً َمذهاًء, فَأََمْرُت اَْلِمْقَداَد قَاَل:  َوَعْن َعِلي 

ُمتهفٌَق َعلَْيِه,   اَْلُوُضوُء فََسأَلَهُ ? فَقَاَل: "فِيِه  ْبَن اأَْلَْسَوِد أَْن يَْسأََل اَلنهبِيه 

َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري  ِ  
(52)   . 

                                                 
 (، ولفظ مسلم: )منه( بدل )فيه(. 303(، ومسلم )132صحيح. رواه البخاري ) - 52
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ُ َعْنَها; أَنه اَلنهبِيه  -70 قَبهَل بَْعَض نَِسائِِه, ثُمه  َوَعْن َعائَِشةَ, َرِضَي ّللََاه

أْ  اَلِة َولَْم يَتََوضه اِري  ُ  أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوَضعهفَهُ اَْلبُخَ   َخَرَج إِلَى اَلصه
(53)   . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

سبق لنا شيء من نوا قض الوضوء البول والغائط والريح والنوم ثم ذكر 

المؤلف رحمه هللا في سياق األحاديث التي ذكرها في هذا الباب حديث علي بن 

وزوج ابنته فاطمة رضي هللا عنها .  وهو ابن عم رسول هللا  أبي طالب 

مذاءا يعني كثير المذي والمذي هو ماء رقيق يخرج عقب انه كان رجال 

بهذا  أحسبالشهوة وبردت الشهوة  اإلنسان أحس فإذابه  إحساسالشهوة بدون 

يحس بخروجه لكن يحس برطوبته وهو يعتري كثيرا من  أنالماء لكنه بدون 

الناس بل اكثر الرجال يحصل لهم هذا ومن الناس من ال يحصل له ذلك وكان 

 يسال الرسول  أنمنه استحيى  طالب لمكان ابنة الرسول  أبي علي بن

عن ذلك مخافة أن يواجه الرسول  يسال النبي  أن  األسودفامر المقداد بن 

  بما يتلق بالشهوة وابنته معه فسأله أي أن المقداد سال النبي  فقال فيه

وق جاءت الوضوء يعني انه إذا خرج من اإلنسان المذي وجب عليه الوضوء 

أحاديث أخرى تدخل انه يجب عليه غسل الذكر والوضوء وأحاديث أخرى في 

السنن على انه يجب عليه غسل الذكر والخصيتين والوضوء أيضا فدل ذلك 

أمر بالوضوء منه وانه يجب غسل  على أن المذي ناقض للوضوء الن النبي 

عني الخصيتين الذكر وإن لم يصبه شيء من المذي ويجب غسل األنثين كذلك ي

وإن لم يصبهما منه قال علماء الطب والحكمة من غسل الذكر واالنثيين انه 
                                                 

(، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إال أن هناك من صححه 610صحيح. رواه أحمد ) - 53

 وهو الصواب. 
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يقلل خروج المذي وربما يقطعه ففيه فائدة طبية مع الفائدة الشريعة وفي هذا 

الحديث فوائد منها : انه ال ينبغي لإلنسان أن يصارح أصهاره يعني أهل 

ا قد يكون خارما للمروءة . ومنها زوجته بشيء يتعلق بالشهوة والفرج فإن هذ

أن اإلنسان إذا يستحي أن يسال وجب عليه أن يوكل من يسال عنه فيما يحتاج 

إلى معرفته الن علي بن أبي طالب لم يمنعه الحياء أن يوكل من يسال واما أن 

يترك السؤال إذا كان يستحيي في أمر من يلزمه معرفته فإن هذا ال يجوز 

في العلم يعني يجوز أن توكل إنسانا تقول اذهب إلى حلقة  ومنها جواز التوكيل

فالن وأتني بما يقول من العلم أو أن توكل إنسانا يسال لك عن مسالة دينية لكن 

بشرط أن تكون واثقا بأمانته وحفظه يعني أن تكون عندك ثقة بحفظه وأمانته 

نثيين  في لئال يخدعك أو يتوهم خالف ما سمع ومنها انه يجب غسل الذكر واال

المذي وانه يجب فيه الوضوء وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من اجله أن 

المذي ناقض للوضوء وسبق أن طهارة خفيفة يكتفي فيها بالنضح إذا اصابه 

الثوب أو إصابة البدن فيكفي أن تعم المحل بالماء بدون عصر وبدون دلك الن 

 نجاسته خفيفة 

قبل بعض نسائه  ا فهي تذكر أن النبي أما حديث عائشة رضي هللا عنه

وخرج إلى الصالة ولم يتوضأ والحديث وإن كان ضعيف السند لكنه حجة فيما 

ثبت من طرق أخرى وهو أن مس المرأة ال ينقض الوضوء ومباشرتها ال 

تنقض الوضوء حتى وإن كان بشهوة ما لم يحدث منه شيء فلو أن إنسانا قبل 

غير الفرج وهو على وضوء فإنه يصلي وال زوجته أو ضمها أو باشرها ب

وضوء عليه إال أن يخرج منه مذي أو ودي فيجب حكم ذلك وال يرد على هذا 

قوله تعالى أو المستم النساء الن المراد بالمالمسة في اآلية الكريمة الجماع 
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وليس المس باليد كما فسر ذلك عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما اآلية به 

النساء أي جامعتموهن ولهذا قال بعض الصحابة رضي هللا عنهم  فقال المستم

في تقبيل المرأة واإلنسان على وضوء قال ما أبالي أقبلت امرأتي أم شممت 

ريحانا يعني إنني لو حصل لي متعة التقبيل وسرور فان ذلك  ال يضر  كما لو 

لك مس شم اإلنسان ريحانا وسر بذلك وتمتع بشمه فإنه ال ينتقض وضوءه فكذ

 المرأة . وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب نوا قض 

 الوضوء 

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -71 إِذَا َوَجَد أََحُدُكْم فِي   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ِمْنهُ َشْيٌء, أَْم اَل? فاََل يَْخُرَجنه ِمْن اَْلَمْسِجِد  بَْطنِِه َشْيئًا, فَأَْشَكَل َعلَْيِه: أََخَرجَ 

 ( .  54َحتهى يَْسَمَع َصْوتًا, أَْو يَِجَد ِريًحا أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى فيما ساقه من أحاديث في باب نوا قض  

إِذَا َوَجدَ أََحدُُكْم فِي بَْطنِِه َشْيئًا  فَأَْشَكَل  أن النبي  الوضوء عن أبي هريرة 

َعلَْيِه: أََخَرَج ِمْنهُ َشْيٌء  أَْم اَل? فاََل يَْخُرَجنَّ ِمْن اَْلَمْسِجِد َحتَّى يَْسَمَع َصْوتًا  أَْو 

. هذا يعني أن اإلنسان قد يحس في بطنه قرقرة أو انتفاخا وما أشبه  يَِجدَ ِريًحا

هذا الحكم وانه  يه اخرج  منه شيء أم لم يخرج فبين النبي ذلك فيشكل عل

يجد ريحا وهذا  أوباق على طهارته فال يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا 

                                                 
 .  (362صحيح. مسلم ) - 54
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بقاء ما كان على ما  األصلالحديث اصل عظيم في البناء على ما ثبت وان 

ة كان وقد اخذ العلماء منه مسائل كثيرة في الطهارة والصالة والصيام والزكا

 فإذابقاء ما كان على ما كان  األصل أنالفقه وهو  أبوابوالحج والبيع وجميع 

بما  أوالوأنه لم يحصل شيء فنبدأ  األصلفابني على  األصلشككت هل ارتفع 

 إلىال فال يلتف  أوهل خرج منه ريح  اإلنسانعلى  أشكل إذادل عليه الحديث 

هر حتى يتيقن انه احدث هذا يستمر يصلي ويقرأ ويعمل كل شيء يعمله الطا

بقاء الطهارة ومن ذلك ما يوسوس به الشيطان كثيرا من خروج  األصلالن 

شيء من الذكر فأن بعض الناس يحس ببرودة على راس ذكره ويظن انه قد 

خرج منه شيء فال يلتف لهذا وليتلهى عنه وال يذهب يبحث الن بعض الناس 

 أمينظر هل خرج منه شيء بالبرودة هذه ذهب يكشف عن عورته و أحس إذا

بقوله هلك المتنطعون  ال وهذا غلط هذا من التنطع الذي حذر منه الرسول 

احمد بن حنبل يقول يتلهى عن ذلك  اإلمام رأسهموالعلماء رحمهم هللا وعلى 

ماءا  إزاره أوبعض العلماء قال يرش على سراويله   أنحتى  إليهوال يلتفت 

لو احدث ونقض  اإلنسان أن أيضاه ومن ذلك ال يلبس الشيطان علي أنالجل 

ال فنقول انك لم تتوضأ الن  أوالوضوء ثم حضر وقت الصالة وشك هل توضأ 

انتهى منها  أنفي صالته بعد  اإلنسانعدم الوضوء ومن ذلك لو شك  األصل

هذا وال يعتبر  إلىذلك فال يلتفت  أشبهما  أوثالثا  أوخمسا  أو أربعاهل صلى 

 أشواطفرغ منه هل طاف سبعة  أنفي الطواف بعد  اإلنسانك ومن ذلك لو ش

 أوفرغ منه هل سعى سبعا  أنول شك في السعي بعد  أيضافال يلتف لهذا ومنه 

ال  أوومنه أيضا لو شك الرجل هل باع هذا الشيء على فالن  إليهاقل فال يلتف 

ذلك لو  ال فال تطلق ومن أمذلك ومن هذا لو شك هل طلق زوجته  إلىفال يلتف 
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 إلىال افعله فال يلتفت  أنىحلفت  أنىيفعل شيئا ثم قال أخشى  أن أرادشك لو 

الفقه وهي  أبوابهذا الحديث دل على قاعدة عظيمة تشمل جميع  أنذلك المهم 

لو انه فعل شيئا مما يظنه  أيضابقاء ما كان على ما كان ومن ذلك  األصل أن

بقاء ما كان على ما كان ومن  األصل مفسدا للصوم مفطرا لكنه لم يتيقن فنقول

يشك هل مس المرأة  أنال مثل  أمذلك لو شك هل هذا الشيء ناقض للوضوء 

ال نقول ما ينقض الوضوء ما دام ما عندك يقين وهكذا قاعدة  أمناقض للوضوء 

الريح ناقض  أنعظيمة جدا ومن فوائد هذا  الحديث بعد هذه القاعدة العظيمة 

يجد ريحا ومن فوائده العمل بالسماع ولكن  أويسمع صوتا للوضوء لقوله حتى 

 اإلنساناقل  فإذا إليهلو كان وهما فانه ال يلتفت  أمايكون سماعا محققا  أنالبد 

 بأيالذي حصل له الشك رجل ال يشم وال يسمع قلنا متى تيقن  أنلو فرضنا 

ال ينصرف إنما ذكر هذا للتمثيل فقط والمراد  طريقة عمل بها ورسول هللا 

 حتى يتيقن وهللا الموفق 

ال بعد نقض الوضوء فلينصرف من  أمانه توضأ  اإلنسانشك  إذاج: 

 ويكمل بهم بعض الجماعة  إماماالصالة ولو كان 

72 -  ٍ قَاَل: قَاَل َرُجٌل: َمَسْسُت ذََكِري أَْو قَاَل  َوَعْن َطْلِق ْبِن َعِلي 

ُجُل يََمسُّ ذََكَرهُ فِي اَلصه  "اَل, إِنهَما ُهَو  اَلِة, أََعلَْيِه ُوُضوٍء ? فَقَاَل اَلنهبِيُّ اَلره

َحهُ اِْبُن ِحبهان َ  )   بَْضعَةٌ ِمْنكَ   ( . 55أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ, َوَصحه

                                                 
(، 483(، وابن ماجه )85(، والترمذي )101(، والنسائي )183و  182حسن. رواه أبو داود ) - 55

موارد(. ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال  207(، وابن حبان )43وأحمد )

صحيح إال أنهم ال حجة  -خبر طلق-( ولنعم ما قال: "هذا الخبر 139ابن حزم في "المحلي" )

ه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود األمر بالوضوء من لهم في

مس الفرج، هذا ال شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول هللا صلى هللا 
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ِ: ُهَو أَْحَسُن ِمْن َحِديِث بُْسَرةَ.   َوقَاَل اِْبُن اَْلَمِدينِي 

ِ  َوَعْن بُْسَرةَ بِْنِت َصْفَوانَ  -73 ُ َعْنَها; أَنه َرُسوَل ّللََاه قَاَل:  َرِضَي ّللََاه

, َواْبُن ِحبهان َ   َحهُ اَلت ِْرِمِذيُّ أْ"   أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ, َوَصحه "َمْن َمسه ذََكَرهُ فَْليَتََوضه

(56 . ) 

: ُهَو أََصحُّ َشْيٍء فِي َهذَا اَْلبَاِب.    َوقَاَل اَْلبَُخاِريُّ

 رحمن الرحيم بسم هللا ال

 نوا قضذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب 

الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر وذكر في ذلك  األحاديثالوضوء 

سئل عن الرجل  يمس ذكره  النبي  أنحديث طلق بن على  أولهماحديثين 

باليد وبدون  هو بضعة منك والمس يكون إنماالوضوء قال ال  أعليهفي الصالة 

 أيضاحائل الن المس بغير اليد ال يسمى مسا والمس بحائل ال يسمى مسا 

سئل عن مس الذكر هل ينقض  النبي  أن األوللوجود الحائل ففي الحديث 

جزء  أيهو بضعة منك  إنماالوضوء قال ال ثم علله بعلة ثابتة ال تتغير وقال 

شيئا من أعضائه لم  أوأذنه  أو هرأس أولو مس بيده رجله  اإلنسان أنمنك فكما 

حديث بسرة ففيه  أمامس ذكره النه جزء من البدن  إذاينتقض وضوءه كذلك 

قال من مس ذكره فليتوضأ وقد اختلف العلماء رحمهم هللا تعالى  النبي  أن
                                                                                                                                                 

عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، وال يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، واألخذ بما تيقن أنه 

ها: أن كالمه عليه السالم: "هل هو إال بضعة منك؟" دليل بين على أنه كان قبل منسوخ. وثاني

األمر بالوضوء منه؛ ألنه لو كان بعده لم يقل عليه السالم هذا الكالم، بل كان يبين أن األمر 

 بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصال، وأنه كسائر األعضاء" . 
(، وأحمد 479(، وابن ماجه )82(، والترمذي )100(، والنسائي )181اه أبو داود )صحيح. رو - 56

موارد(. وقد أعل هذا الحديث بما ال يقدح، كما هو مبين  212(، وابن حبان )406/ 6)

 "باألصل". 
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ال والصحيح انه  أوذكره هل  ينتقض وضوءه  اإلنسانمس  إذافي هذه المسألة 

شهوة وبهذا نجمع بين حديث طلق بن على وحديث بسرة ما كان ب إالال ينتقض 

مس ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه ال ينتقض وضوءه النه ال  إذاوهو انه 

فرق وإن مسه المس الخاص بالذكر الذي تكون به الشهوة فانه ينتقض وضوءه 

هذا هو اقرب ما قيل في هذه المسالة وبعضهم قال حديث بسرة على سبيل 

مس الذكر ال يجب فيه  أنوحديث طلق على سبيل الوجوب يعني االستحباب 

اصح  انه إن مسه بشهوة  األولالوضوء ولكن يستحب فيه الوضوء ولكن 

 إذاتوضأ فهو خير هذا  أنوجب الوضوء وإن مسه بغير شهوة لم يجب لكن 

  إنسانفي هذا مثل  إشكاللم يقصد المس فانه ينتقض وال  إذا أماقصد المس 

 يربط سرواله فمسه بال قصد فهذا ال ينتقض وضوءه وهللا الموفق  أن أراد

 الوضوء  نواقضفي باب  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ َصلهى َعلَْيِه َوَسلهَم  -74 ُ َعْنَها; أَنه َرُسوَل ّللََاه َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

أْ, ثُمه ِليَْبِن قَاَل: َمْن أََصابَهُ قَْيٌء أَْو رُ  َعاٌف, أَْو قَلٌَس, أَْو َمْذٌي فَْليَْنَصِرْف فَْليَتََوضه

 .  (57)َعلَى َصاَلتِِه, َوُهَو فِي ذَِلَك اَل يَتََكلهُم   أَْخَرَجهُ اِْبُن َماَج ه  

 َوَضعهفَهُ أَْحَمُد َوَغْيُرهُ.  

ُ َعْنهُ  -75  َما; أَنه َرُجالً َسأََل اَلنهبِيه َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ َرِضَي ّللََاه

بِِل ? قَاَل: نَعَْم  أُ ِمْن لُُحوِم اإَْلِ أُ ِمْن لُُحوِم اَْلغَنَِم? قَاَل: إِْن ِشئَْت قَاَل: أَتََوضه   أَتََوضه

 .   (58)أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ  

                                                 
 (. 1221ضعيف. رواه ابن ماجه ) - 57
 (. 360صحيح. رواه مسلم ) - 58
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ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -76 سهَل َمْيتًا َمْن غَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

, َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَحسهنَه ُ     أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوالنهَسائِيُّ
أْ فَْليَْغتَِسْل, َوَمْن َحَملَهُ فَْليَتََوضه

(59)  . 

 َوقَاَل أَْحَمُد: اَل يَِصحُّ فِي َهذَا اَْلبَاِب َشْيٌء. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تاب بلوغ المرام فيما ساقه من قال ابن حجر رحمه هللا تعالى في ك

  األحاديث في باب نوا قض الوضوء عن عائشة رضي هللا عنها  أن  النبي 

أْ  ثُمَّ ِليَْبِن َعلَى مذي  أورعاف قلس   أوقال من أصابه قيئ  فَْليَْنَصِرْف فَْليَتََوضَّ

ؤلف رحمه هللا تعالى هذا الحديث كما ذكره المَصاَلتِِه  َوُهَو فِي ذَِلَك اَل يَتََكلَُّم   

وعذر المؤلف في ذكره ليبين انه ضعيف ال   ضعيف ال يصح عن النبي

يعتمد عليه ومعنى الحديث أن اإلنسان إذا كان يصلي فقاء أو أصابه  قلس وهو 

ما يخرج من المعدة ملئ الفم واقل أو أصابه مذي أو أصابه رعاف فليذهب 

ته إذا عرفت أن هذه هي ويتوضأ وهو على صالته ثم يرجع ويكمل صال

الصورة في هذا الحديث تبين لك انه ضعيف وانه ال يمكن أن يصح عن النبي 

  الحمام ويتوضأ ويرجع  إلىمثال ينتقض وضوءه ثم يذهب  إنسانكيف

ويكمل صالته هذا شاذ ومنكر وهو ضعيف ال يصح لكن كما قلنا لكم المؤلف 

 األمورما يتعلق بهذه  أما حدأذكره هنا ليبين انه ضعيف حتى ال يغتر به 

 التي ذكرت بالحديث  األربعة

                                                 
(. والحديث قد أعله جماعة كاإلمام أحمد كما 993لترمذي )(، وا7675صحيح. رواه أحمد رقم ) - 59

نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة ال تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر 

 "األصل" إن شئت معرفة ذلك. "تنبيه": وهم الحافظ عي عزوه للنسائي. وهللا أعلم . 
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وهو  اإلنسانقاء  فإذافأوال : القيء. القيء ال ينقض الوضوء مهما كان 

ال اكثر  أوعلى وضوء فوضوءه باق يصلي وال حرج عليه وهل القيء  نجس 

ينظف الثوب والبدن منه وقال بعض العلماء انه  أنالعلماء على انه نجس يجب 

الن هذا من األمور التي تقع  يس بنجس النه لو كان نجسا لبينه الرسول ل

كثيرا واألمة مبتالة به ولو كان ينقض الوضوء لبينه هللا ورسوله كما بين البول 

نجس علم انه ليس  ءوالغائط والريح فلما لم يوجد في القرآن والسنة أن القي

وانه ال دليل على نجاسته  بنجس األصل أن القيء ال ينقض الوضوء قل أو كثر

والنجاسة تحتاج إلى دليل الن األصل في األشياء الحل واألصل فيها الطهارة 

إال ما قام الدليل على انه نجس أو انه حرام لكن مع ذلك ال باس باإلنسان إذا  

 أصاب ثوبه قيء أو اصب جسده أن يتنظف منه احتاطا .

من أصابه المذي فعليه أن الثانية : المذي المذي نجس ينقض الوضوء و

يغسل ذكره وخصيتيه والمذي هو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة وليس مع 

الشهوة بل هو عقيبها إذا فترت الشهوة أحس اإلنسان برطوبة هذا نجس يوجب 

 الوضوء ويغسل لكنه غسله غسل خفيف ينضح نضحا .

إذا تجشى ثالثا: القلس وهو ما كان ملئ الفم أو اقل مما يخرج من المعدة 

اإلنسان يعني إذا فغر خرج منه هذا الشيء القليل هذا ليس بنجس وال ينقض 

 الوضوء .

رابعا : الرعاف الدم الذي يخرج من األنف هذا ال ينقض الوضوء قل أو 

كثر لكن هل هو نجس أو ال اكثر العلماء على انه نجس لكن ال دليل على 

الذكر أو من الدبر أو من فرج  نجاسة دم اآلدمي أال ما خرج من السبيلين من
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المرأة أما ما سوى ذلك فال دليل على نجاسته وكان الصحابة رضي هللا تعالى 

عنهم يصلون بثيابهم في أيام الحروب وهي ملطخة بالدماء الكثيرة وال 

يغسلونها لكن ال شك أن غسله  احسن أوال لصورته  وثانيا دفعا لخالف اكثر 

بعة المذكورة في حديث عائشة لكن الحديث ضعيف العلماء هذا حكم هذه األر

 كما سمعتم في كالم المؤلف .

أما الحديث الثاني فهو حديث جابر في لحم اإلبل ولحم الغنم هل ينقض 

هل يتوضأ  ذلك وفصله أما لحم الغنم فسئل النبي  الوضوء أم ال بين النبي 

 تتوضأ لكن إن منه اإلنسان قال إن شئت  يعني إن شئت توضأ وإن شئت فال

كان مطبوخا فاألفضل أن يتوضأ الن األفضل لإلنسان أن يتوضأ مما مست 

النار وإن كان نيا فليس له ثواب وليس عليه عقاب أما اإلبل فقال اتوضأ من 

لحوم اإلبل قال نعم فقوله في لحم الغنم إن شئت وفي لحم اإلبل نعم يدل على 

ان مخيرا فيه اإلنسان فلما خيره النبي أن لحم اإلبل يجب الوضوء منه و أال لك

  في لحم الغنم وقال في لحم اإلبل نعم علم أن الوضوء من لحم اإلبل واجب

فإذا آكل اإلنسان لحم اإلبل وهو متوضأ انتقض وضوءه سواء كان اللحم احمر 

أو شحما أو كرشا أو أمعاًء أو كبدا أو قلبا أو راسا كل ما في جلد البعير وال 

لم يستفصل   القليل والكثير وال بين النيئ والمطبوخ الن الرسول  فرق بين

ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك االستفصال في مقام االحتمال 

ينزل منزلة العموم في المقال فإن قال قائل ما تقولون في لبن اإلبل هل ينقض 

أما اللبن فلم يرد  الوضوء قلنا ال ينقض الوضوء الن النص إنما ورد في اللحم

النص في وجوب الوضوء منه لكن إن توضأ فهو احسن والدليل على عدم 

الوجوب أن قوما من ُعرينة وُجهينة قدموا المدينة فأصابهم مرض فأمرهم 
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أن يخرجوا إلى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها وألبانها ولم  النبي 

لط وُشرب فأنه ينفع من المرض يأمرهم بالوضوء الن لبن الناقة وبولها إذا خ

هؤالء القوم خرجوا إلى ابل الصدقة وشربوا من ألبانها وابوالها وصحوا 

عافاهم هللا لكنهم بدلوا نعمة هللا كفرا قتلوا الراعي وثملوا عينيه قبل أن يقتلوه 

وثمل العين معناه أن اإلنسان يحفي مخيطا حديدا من نار حتى يجمر ثم يكحل 

نفجر والعياذ باهلل ثم قتلوا الراعي واستاقوا اإلبل ذهبوا بها به العين حتى ت

 فارسل في طلبهم فأوتى بهم إلى المدينة فأمر  وجاء الخبر إلى رسول هللا 

أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم 

نا تركهم في حرة المدينة في الشمس في الرمضاء وجعلوا يستسقون اسقو

حتى ماتوا النهم فعلوا فعله شنيعة والعياذ باهلل  أعطونا ماءا فتركهم النبي 

يمن عليهم ويخرجهم إلى ابل الصدقة مرضى ويداويهم ثم لما  الرسول 

صحوا والعياذ باهلل قتلوا الراعي واخذوا اإلبل هذه فعلة شنعاء جدا وكان 

مت العقوبة حتى يرتدع جزائهم هذا الجزاء الصارم النه كلما عظم الذنب عظ

الناس إذ أن الناس لو ترك المجال لهم مفتوحا أو تهاون الوالة في عقوبتهم 

فإنهم والعياذ باهلل يفسدون في األرض وقد قال هللا تعالى في كتابه الكريم إنما 

جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو 

رجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي يصلبوا أو تقطع أيدهم وا

في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم وما رأينا ذنبا يجمع لصاحبة بين 

العقوبتين عقوبة الدنيا واآلخرة إال هذا والعياذ باهلل عقوبة شديدة خزي في الدنيا 

ولهم في اآلخرة عذاب عظيم الن هؤالء يسعون في األرض فسادا ويحاربون 

 بمحاربة دينه ويحاربون رسوله بمحاربة شريعته فكان هذا جزائهم والدين هللا
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اإلسالمي دين رجمة حزم وصرامة  في موضعها وهذه الصرامة في الحدود 

هي رحمة هللا النه يرتدع بها الناس وتستقيم أحوالهم ارأيتم قول هللا عز وجل 

قتلنا القاتل فسمى  )ولكم في القصاص حياة ( يعني إذا قتل إنسان شخصا عمدا

هللا ذلك حياة مع انه بدل ما يموت واحد يموت اثنين لكن يحيا باالثنين أمما 

عظيمة ولهذا قال ) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب انتبه يا أولي 

األلباب ال تقول إذا قتلنا اثنين زدنا الطين بلة ال هذا حياة استعمل عقلك ) ولكم 

ولي األلباب انتبه يا أولي األلباب لعلكم تتقون ( المهم أن في القصاص حياة يا أ

هؤالء الذين خرجوا إلى ابل الصدقة وشربوا من ألبانها وابوالها لم يأمرهم 

النبي ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب انتبه يا أولي األلباب إذا شربوا 

بواجب لكنه اللبن أن يتوضؤا فدل ذلك على أن الوضوء من لبن اإلبل ليس 

قال توضوءا من البان  أحوط النه روى احمد في المسند بسند جيد أن النبي 

 اإلبل أمر بالوضوء منها لكنه على سبيل االستحباب وهللا اعلم 

ج :المرق ال ينقض الوضوء أيضا إنما إن كان فيه لحما ولو صغيرا فإنه 

 ينقض الوضوء إذا آكل اللحم 

ِ  ةَ َوَعْن أَبِي ُهَرْيرَ  -76 َمْن َغسهَل َمْيتًا   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

, َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَحسهنَه ُ    أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوالنهَسائِيُّ
أْ فَْليَْغتَِسْل, َوَمْن َحَملَهُ فَْليَتََوضه

(60)  . 

 َوقَاَل أَْحَمُد: اَل يَِصحُّ فِي َهذَا اَْلبَاِب َشْيٌء.  

                                                 
حديث قد أعله جماعة كاإلمام أحمد كما (. وال993(، والترمذي )7675صحيح. رواه أحمد رقم ) - 60

نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة ال تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر 

 "األصل" إن شئت معرفة ذلك. "تنبيه": وهم الحافظ عي عزوه للنسائي. وهللا أعلم . 
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ُ; أَنه فِي اَْلِكتَاِب اَلهِذي َكتَبَهُ َوَعْن  -77 ِ ْبِن أَبِي بَْكٍر َرِحَمهُ ّللََاه َعْبِد ّللََاه

 ِ َرَواهُ َماِلٌك ُمْرَسالً, ِلعَْمِرو ْبِن َحْزٍم: أَْن اَل يََمسه اَْلقُْرآَن إاِله َطاِهٌر  َرُسوُل ّللََاه

, َواْبُن ِحبهاَن, َوُهوَ   َمْعلُوٌل.   َوَوَصلَهُ النهَسائِيُّ

78-  ِ ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ّللََاه َ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه يُْذُكُر ّللََاه

َرَواهُ ُمْسِلٌم, َوَعلهقَهُ اَْلبَُخاِري  ُ    َعلَى ُكل ِ أَْحيَانِِه 
(61)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم .  

غ المرام فيمانقله عن أبي قال ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلو

ِ  هريرة  أْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه َمْن َغسهَل َمْيتًا فَْليَْغتَِسْل, َوَمْن َحَملَهُ فَْليَتََوضه

. 

تغسيل الميت فرض كفاية يجب على المسلمين إذا مات منهم ميت أن 

فجاءوا في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة  يغسلوه لقول النبي 

 يستفتونه رجل محرم واقف بعرفة سقط من راحلته فمات  للرسول 

ماذا يفعلون به قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في  فجاءوا يسألون النبي 

فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني يقوم من  رأسهثوبين وال تحنطوه وال تخمروا 

كان  إذاجاهد في سبيل هللا قبره يقول لبيك اللهم لبيك النه مات في عبادة كالم

يوم القيامة خرج من قبره وجرحه ينزف دما اللون لون الدم والريح ريح 

فرض  أمرفي الرجل الذي مات محرما اغسلوه هذا  المسك هكذا قال النبي 

كفاية بماء وسدر الن السدر ينظف البدن تنظيفا قويا وكفنوه في ثوبين ثياب 

 إزارهله بخرقه جديدة كفنوه في  تأتوان ال مات المحرمي إذااإلحرام ولهذا 

                                                 
 ( . 373/فتح(، ووصله مسلم )214صحيح. علقه البخاري ) - 61
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 رأسهوال تحنطوه يعني ال تجعلوا فيه طيبا وال تخمرا  النبي  أمروردائه كما 

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فقول  رأسهيعني ال تغطوه الن المحرم ال يغطى 

 إنسانغسله  إذاالرسول هنا إن صح الحديث من غسل ميتا فليغتسل يعني 

غسيله فإنه يغتسل لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل وباشر ت

االستحباب النه ال موجب للغسل ولكن على سبيل االستحباب إن صح الحديث 

واالمام احمد رحمه هللا تعالى ال يصحح الحديث يقول هذا الحديث غير صحيح 

إن صح الحديث  أيضاال يصح في هذا الباب شيء ومن حمله فليتوضأ هذا 

يحمله على وضوء حتى ال يتأخر في الصالة  أنالذي يحمله ينبغي  أنني فالمع

مصلى الجنائز  إلى أوالمسجد   إلىكان حامال له من بيته  إذاعلى الميت النه 

كان  إذاكان على وضوء لم يتأخر واال تأخر هذا إن صح الحديث لكن  فإذا

هللا تعالى فقد  السنة احمد بن حنبل رحمه أهل أمامالحديث ال يصح كما قال 

 أيضاكفينا همه وعلى هذا فمن غسل ميتا فال يجب عليه الغسل وال يؤمر به 

يصلي عليه فالبد من الوضوء لعموم  أن أرادومن حمله فال يتوضأ لكن من 

 احدث حتى يتوضأ . إذا أحداال يقبل هللا صالة  قول النبي

ال يمس أتبه له ذكر في الكتاب الذي ك النبي أنحديث عمرو بن حزم  أما

طاهر فهذا الحديث اختلف المحدثون في وصله وإرساله ولكن األمة  إالالقرآن 

تلقته بالقبول وعملوا به وارتضوه وعلى هذا فيكون صحيحا باعتبار عمل 

طاهر يعني طاهر من الحدثين  إالاألمة  به وإن كان مرسال فال يمس القرآن 

 إذابوضوء وأما  إالف فال تمسه تمس المصح أنأردت  فإذاواألصغر  األكبر

مسسته من وراء حائل فال باس به ولو كنت  أومسواك  أوقلبت صفحاته بعود 

مس الظرف الذي يجعل فيه المصحف فال باس به  أماعلى غير الوضوء 
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وكذلك مس جرابه الذي ينفصل منه فال باس به واما جلدة المصحف المتصلة 

 . به والمخيطة به فلها حكمه فال تلمس

يذكر هللا على  واما حديث عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت كان النبي 

الذكر ال يشترط له طهور اذكر هللا على كل حال حتى لو  أنكل احيانه فالمعنى 

جنب حتى تغتسل وعلى هذا فإذا  وأنتكنت جنبا فاذكر هللا لكن ال تقرأ القرآن 

هللا وهو على غير  إالبر وال اله سبحان هللا والحمد هلل وهللا اك اإلنسانقال 

التفسير فال باس النه ليس المصحف  اإلنسانالوضوء فال باس كذلك لو مس 

هو  إنماوكذلك لو مس كتابا فيه آيات فال باس به النه ليس بمصحف المحرم 

تمسه  إاللماذا قلنا تعظيما لكالم هللا تعالى  اإلنسانقال  فإذامس المصحف فقط 

بهذا نعرف  انه يجب علينا احترام المصحف النه كالم ربنا طاهر و وأنت إال

القذرة وال نفعل شيئا يكون فيه  األماكنعز وجل فال نلقيه في األسواق وال في 

تمتهن كالم هللا سبحانه وتعالى وهو  أنعظيم  أمرالنه  أبداامتهان للقرآن 

 الموفق اشرف الكالم واصدق الكالم واحسن الكالم وانفع الكالم . وهللا 

ج : ال ال الذي يموت في اإلحرام ليس شهيدا لكنه يكفن كما سمعت في 

 ذلك  أشبهما  أومبطون  أوغريق   أوكان مثال حريق  أن إال  اإلحرامثوب 

 أن أويحط النظارات على المصحف وال باس  اإلنسان أنيجوز  أي 2ج

 يكون تحته  اآلخرالكتاب  أن األفضللكن  آخريضع عليه كتابا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في كتابه بلوغ  األحاديثمقل المؤلف رحمه هللا تعالى فيما ساقه من 

 الوضوء  نواقضالمرام في باب 
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78-  ِ ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ّللََاه َ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه يُْذُكُر ّللََاه

َعلهقَهُ اَْلبَُخاِري  ُ  َرَواهُ ُمْسِلٌم, وَ َعلَى ُكل ِ أَْحيَانِِه 
(62)   . 

أْ  أَنه اَلنهبِيه   َماِلٍك[ ْبِن [َوَعْن أَنَِس  -79   اِْحتََجَم َوَصلهى, َولَْم يَتََوضه

, َولَيهنَه ُ   اَرقُْطنِيُّ أَْخَرَجهُ اَلده
(63)   . 

ِ  َوَعْن ُمعَاِويَةَ  -80 اُء السهِه, فَِإذَا اْلعَْيُن ِوكَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أْ    نَاَمْت اَْلعَْينَاِن اِْستَْطلََق اَْلِوَكاُء  َرَواهُ أَْحَمُد, َوالطهبََرانِيُّ َوَزاَد  َوَمْن نَاَم فَْليَتََوضه

ٍ ُدوَن قَْوِلِه:  يَاَدةُ فِي َهذَا اَْلَحِديِث ِعْنَد أَبِي َداُوَد ِمْن َحِديِث َعِلي  َوَهِذِه اَلز ِ

ْسنَاَدْيِن َضْعف ٌ  اِْستَطْ  لََق اَْلِوَكاُء   َوفِي ِكاَل اإْلِ
(64)  . 

َوأِلَبِي َداُوَد أَْيًضا, َعْن اِْبِن َعبهاٍس َمْرفُوًعا: إِنهَما اَْلُوُضوُء َعلَى  -81

 .   (65)َمْن نَاَم ُمْضَطِجعًا   َوفِي إِْسنَاِدِه َضْعٌف أَْيًض ا  

ِ  َوَعِن اِْبِن َعبهاٍس َرِضيَ  -82 ُ َعْنُهَما; أَنه َرُسوَل ّللََاه يَأْتِي قَاَل:  ّللََاه

أََحَدُكُم الشهْيَطاُن فِي َصاَلتِِه, فَيَْنفُُخ فِي َمْقعََدتِِه فَيَُخيهُل إِلَْيِه أَنههُ أَْحَدَث, َولَْم 

َد ِريًحا   أَْخَرَجهُ يُْحِدْث, فَِإذَا َوَجَد ذَِلَك فاََل يَْنَصِرُف َحتهى يَْسَمَع َصْوتًا أَْو يَجِ 

ار ُ    .  (66)اَْلبَزه

ِ ْبِن َزْيد ٍ   -83 ِحيَحْيِن ِمْن َحِديِث َعْبِد ّللََاه  .  (67)َوأَْصلُهُ فِي اَلصه

                                                 
 ( . 373/فتح(، ووصله مسلم )214البخاري ) صحيح. علقه - 62
 (. 152-151ضعيف. رواه الدارقطني ) - 63
 ( وفي األصل زيادة تفصيل. 203(، وأبو داود )4/97حسن. رواه أحمد ) - 64
 (. 202منكر. رواه أبو داود ) - 65
 (. 281رواه البزار ) - 66
يخيل إليه أن يجد الشيء في  صحيح. ولفظه: شكي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم: الرجل - 67

 (. 361(، ومسلم )137الصالة؟ قال: "ال ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا". البخاري )
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 َوِلُمْسِلٍم: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ نَْحُوهُ.  -84

 

الشهْيَطاُن, فَقَاَل: َوِلْلَحاِكِم. َعْن أَبِي َسِعيٍد َمْرفُوًعا: إِذَا َجاَء أََحَدُكُم  -85

 إِنهَك أَْحَدثَْت, فَْليَقُْل: َكذَْبَت  

 . (68)َوأَْخَرَجهُ اِْبُن ِحبهاَن بِلَْفِظ: فَْليَقُْل فِي نَْفِسِه    

هذه األحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في باب نوا 

يتقدم . عن عائشة  قض الوضوء سبق الكالم على اكثر أحكامها لكن نذكر ما لم

يذكر هللا على كل احيانه يعني ال يمنعه عن  رضي هللا عنها قالت كان النبي 

ذكر هللا شيء يذكر هللا قائما وقاعدا ومضجعا وعلى وضوء وعلى غير 

 إلى أتىرجال  أنحتى  األعمالوضوء الن دوام ذكر هللا عز وج لمن افضل 

ال  الم  قد كثرت علي فقال له النبي فقال يا رسول هللا إن شرائع اإلسالنبي 

 أولييزال لسانك رطبا بذكر هللا يعني اكثر من الذكر وقد امتدح هللا عز وجل 

القلب اليقظ  أنالذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم والحقيقة  األلباب

 رأىهللا عز وجل إن  آياتوهو من  إاليذكر هللا في كل شيء النه ال يرى شيئا 

شيء فانه يذكر  أي أوونباتها  األرض  أوالسماء  رأى أووكيف خلقته  إلنسانا

 بذلك ربه عز وجل 

 تدل على انه الواحد                       أيةففي كل شيء له 

                                                 
(، وتمامه عندهما: "حتى يسمع صوتا بأذنه، 2666(، وابن حبان )134ضعيف. رواه الحاكم ) - 68

 أو يجد ريحا بأنفه". 
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حتى وإن كان جنبا يقول ال اله  أحوالهيذكر هللا على كل  فكان الرسول 

القرآن النه ال يقراءه  إالباهلل  إال قوة    ال حول والهللا. الحمد هلل  سبحان هللا إال

مر علينا الكالم على أحكامه  حديث انس  أيضاوهو جنب حتى يغتسل كذلك 

احتجم وصلى ولم يتوضأ والحجامة معروفة وهي استخراج  وهوان النبي 

هي  األدوية التي نص عليها النبي  أنواعالدم الفاسد من البدن وهي من 

من اعتادها مفيدة جدا ومن لم يعتدها فهي في حقه سهلة ال والعسل والكي فهي ل

الدم قد هاج به والحجامة  رأىيحتجم كلما  أنيهتم بها لكن من اعتادها فالبد 

 أنال تنقض الوضوء ولو خرج منها دم كثير النه سبق لنا  أنهامنها  أحكاملها 

من من شيء واحد وهو ما خرج  إالالخارج من البدن ال ينقض الوضوء 

السبيلين القبل والدبر وما عدا ذلك فانه ال ينقض الوضوء القيء والدم وماء 

 أنالحجامة  أحكامكثرت ومن  أوالقروح وغيرها كلها ال تنقض الوضوء قلت 

قال افطر الحاجم كان صائما واحتجم بطل صومه الن النبي  إذا اإلنسان

أن يحتجم فقد ثبت والمحجوم ومن أحكامها أنها تجوز للمحرم يجوز للمحرم 

حلق الشعر الذي في  إلىذلك  أدىانه احتجم وهو محرم حتى لو  عن النبي 

محرما وهاج به الدم  إنسانفال باس يعني لو كان  رأسهمكان الحجامة من 

يحتجم وعليه  أنفانه يحلق الشعر فانه ال يمكن  رأسهالحجامة في  إلىواحتاج 

الحجامة لها  أن أيضاوال فدية ومنها  مأثشعر يحلقه ويحتجم وال شيء عليه ال 

معينة في الشهر يعرفها الذين يتعاطونها ليس كطل وقت تحتجم ال فيه  أوقات

من الشهر ال تحتجم عند ضمور الهالل وعند مليء القمر بل بين ذلك  أوقات

يحتجم الن بعض الناس الذي اعتادوا  أنوصار البد  باإلنسانهاج الدم  إذالكن 
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وقت يهيج بك الدم  أيلم يحتجم ربما يغمى عليه فيسقط فهذا  إذاالحجامة 

 فاحتجم .

النوم ال  أنفهي فيما يتعلق بالنوم وقد ذكرنا فيما سبق  األحاديثبقية  أما

 لم يحس بنفسه  اإلنسانكان عميقا بحيث لو احدث  إذا إالينقض الوضوء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والسالم على نبينامحمد وعلى اله الحمد هلل رب العالمين والصالة 

  أجمعينوصحبه 

 

ِ قَاَل:  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك  -86 إِذَا َدَخَل اَْلَخاَلَء َوَضَع  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 .   (69)أَْخَرَجهُ اأَْلَْربَعَةُ, َوُهَو َمْعلُول ٌ    َخاتََمهُ 

87-  ِ ا َدَخَل اَْلَخاَلَء قَاَل: "اَللهُهمه إِن ِي إِذَ  َوَعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 .  (70)أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَة ُ    أَُعوذُ بَِك ِمْن اَْلُخبُِث َواْلَخبَائِِث" 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف ابن حجر رحمه هللا تعالى باب آداب قضاء الحاجة يعني باب 

إذا أراد البول أو الغائط لكن العلماء اآلداب التي ينبغي لإلنسان أن يتخلق بها 

رحمهم هللا يكنون عن األشياء التي يستقبح ذكرها بما يدل عليها فيسمون البول 

والغائط يسمونه الحاجة واعلم أن هللا عز وجل له رحمة عليك عظيمة فهذا 

                                                 
 (. 303(، وابن ماجه )1/178(، والنسائي )6174(، والترمذي )19منكر . رواه أبو داود ) - 69
(، والنسائي 5(، والترمذي )4(، وأبو داود )375(، ومسلم )142صحيح. رواه البخاري ) - 70

 (. 282و  101و  3/99(، أحمد )296(، وابن ماجه )10)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

108 

قال تعالى افراءيتم ما  الطعام الذي يأتي إليك أوال من أنبته هو هللا عز وجل  

ون أءنتم تزرعونه أم نحن الزارعون والجواب على هذا بدهي واضح هو تحرث

أن الزارع هو هللا تعالى لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون  إنا لمغرمون بل 

نحن محرومون يعني لو شاء هللا عز وجل لجعل هذا الزرع بعد نباته واستوائه 

اء ما أنبتناه بل قال وتهيئه لألكل جعله حطاما ففات عليكم ولم يقل  ولو نش

لجعلناه حطاما بعد تعلق النفوس به ويتهيأ يجعله هللا عز وجل حطاما ال ينتفع 

به انظر إلى هذا الطعام الذي تآكله من زرعه ونماه ويسره إلى أن وصل إليك 

من الذي أنضجه إلى آخر ماال يعد وال يحصى ثم انظر كيف تتلذذ بآكله 

وأنت متلذذ به في فمك متغذ به في معدتك ثم  وتطلبه إذا احتجت إليه فتأكله

انظر إلى ما اودع هللا تعالى في هذا الجسم من اآليات العظيمة التي نبه هللا 

تعالى إليها بقوله وفي أنفسكم أفال تبصرون البدن معامل عظيمة في مومياء 

عظيمة جدا الكبد األمعاء الكلى  الطحال كل شيء له عملية خاصة بإذن هللا 

وجل ثم انظر كيف يمتص هذا الجسم من الطعام ما كان غذاًء له ثم جعل عز 

هللا لما ال فائدة منه جعل له مخارج معينة يخرج منها بسهولة باختياره إال من 

أصيب بمرض بانطالق بول أو نحوه واال فهو بالخيار نعمة من هللا عز وجل 

هللا لحبسه لو  ثم انظر كيف يخرج هذا الشيء يخرج بيسر وسهولة ولو شاء

شاء هللا لحبس البول  فضاقت عليك األرض بما رحبت وادى ذلك إلى هالكك 

ولو شاء هللا لحبس الريح أو الغائط لكنها نعم عظيمة ثم انظر إلى هذه الريح 

التي يجعلها هللا في البطن فأنها تفتح األمعاء حتى يسهل خروج الطعام أو 

ء الدقيقة إلى مخارجه المهم لو أراد خروج السفل من الطعام مع هذه األمعا

اإلنسان يعدد هذه النعم العظيمة لعجز عنها كما قال عز وجل ) وإن تعدوا نعمة 
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هللا ال تحصوها ( ثم انظر إلى نعمة اله تعالى من الناحية الشرعية حيث جعل 

لتناول هذا الغذاء ذكرا وجعل الخراجه ذكرا أما ذكر هللا عند تناوله فالبسملة 

 إذاسلمة وهو ربيبه قال يا غالم سم هللا  أبيلعمر بن  أوله قال النبي في 

 اآلكلانتهيت من  إذا أيضاتأكل وكل بيمينك وكل مما يليك كذلك  أن أردت

تحمد هللا عز وجل فان هللا يرضى  أنهللا وتنتفع به  إلىهناك ذكر تتقرب بها 

 أيضاحمده عليها كذلك فيحمده عليها ويشرب الشربة في األكلة يأكلعن العبد 

هذا الطعام له ذكر عند االبتداء وعند االنتهاء عند االبتداء عند  إخراجعند 

االبتداء ذكر انس بن مالك رضي هللا عنه فيما ذكره المؤلف رحمه هللا إن النبي 

  دخل الخالء  إذاباهلل من  الخبث والخبائث  أعوذدخل الخالء قال  إذاكان

دخوله قال اللهم  أراد إذادخل في جوفه  إذاليس المعنى  دخوله أراد إذايعني 

 فكأنكالشر  أهلبك من الخبث والخبائث الخبث الشر والخبائث  أعوذ أنى

الُخبُث بضم  األولىوروي في الكلمة  أهلهاستعذت باهلل عز وجل من الشر و

 العلم بان الخبث جمع خبيث وهو الشيطان والخبائث أهلالباء والخبائث فسرها 

وانما  وإناثهااستعاذ من ذكران الشياطين  فكأنهالشياطين  إناثجمع خبيثة وهي 

القذرة  األماكنيستعيذ باهلل منهم في هذا الحال الن الخالء وهي  أنناسب 

 الشياطين ومساكنهم .  مأوىالمعدة لقضاء الحاجة هي 

هللا عز وجل حكيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 

لطيبون والطيبون للطيبات مأوى المالئكة الكرام بيوت هللا تعالى المساجد ل

 فإذاالنتنة الخبيثة  األماكنوماوى الشياطين الحشوش محل قضاء الحاجة 

دخلت فربما ينالك شر من هؤالء الشياطين التي في هذا المكان القذر فتقول 

ردة الجن في الخالء باهلل من شر الخبث والخبائث ولهذا اكثر ما تسلط م أعوذ
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يستعيذ باهلل منهم فيناله شر ولهذا  أنمن دون  اإلنسانمساكنه فقد يدخل  ألنها

باهلل من الخبث والخبائث وكذلك ورد في الحديث  أعوذالدخول  أردت إذاقل 

باهلل من الخبث والخبائث  أعوذتقول بسم هللا  أنلكن ليس في الصحيحين 

الشريعة اإلسالمية شاملة  أنوجل واعلم فاحرص يا أخي على ذكر هللا عز 

عامة كل شيء له مدخل فيه اللباس الطعام الشراب النوم دخول المسجد والبيت 

 أن أردت إذاوالخالء والجماع كل شيء الشريعة اإلسالمية عامة شاملة حتى 

وكذلك السروال تدخل  األيسرتلبس تقدم اليد اليمنى تدخل الكم األيمن قبل 

قبل اليسرى وفي الخلع العكس تخلع اليسرى قبل اليمنى فكل رجلك اليمنى 

عليها  وإياكميميتنا  أنشيء وهلل الحمد في الشريعة اإلسالمية  نسال هللا تعالى 

 أن إنسانيمكن لكل  أنهذه الشريعة عامة شاملة ك لشيء تدخل فيه بمعنى 

 هللا تعالى وهللا الموفق  إلىيجعل كل عمل له عبادة يتقرب بها 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

88-  ِ يَْدُخُل اَْلَخاَلَء, فَأَْحِمُل أَنَا َوُغاَلٌم  َوَعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 .   (71)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    نَْحِوي إَِداَوةً ِمْن َماٍء َوَعنََزةً, فَيَْستَْنِجي بِاْلَماِء 

َداَوةَ".  قَاَل ِلي اَلنهبِيُّ قَاَل:  َوَعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  -89 "ُخِذ اإَْلِ

 .   (72)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    فَاْنَطلََق َحتهى تََواَرى َعن ِي, فَقََضى َحاَجتَهُ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
( واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا 70(، )271(، ومسلم )150صحيح. رواه البخاري ) - 71

 والرمح، فيه زج. 
 (. 77( )274(، ومسلم )363صحيح. رواه البخاري ) - 72
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دخل الخالء  إذاكان  سبق لنا في الدرس الماضي قبل أمس أن النبي 

ه محمد رسول هللا  محمد في األسفل قد كتب عليوضع خاتمه وكان خاتمه 

الختم حين كان يكاتب  ورسول في الوسط ولفظ الجاللة فوق وقد اتخذ النبي 

مختوما  إالالدين اإلسالمي  فقيل له انهم ال يقبلون كتابا  إلىالملوك يدعوهم 

فاتخذ الخاتم وجعل هذا الكتاب مكتوبا عليه محمد رسول هللا ولبس الخاتم ليس 

النساء فهو حليتهن تتحلى به المرأة لزوجها والمرأة  أماه مباح للرجال بسنة لكن

الرج لفال  أماتتحلى لزوجها بكل ما يوجد المودة بينها وبينه  أنمطلوب منها 

لكنه ال  أيضالكن يباح له اتخاذ الخاتم وليس بحرام عليه وليس بمطلوب منه 

 رأىى الرجال حتى انه حرم ذلك عل يلبس شيئا من خواتم الذهب الن النبي 

جمرة من نار فيضعها في يده  إلى أحدكمرجال في يده خاتم من ذهب فقال يعمد 

الخاتم الذهب من يد البسه وطرحه فلما انصرف  نزع النبي  أيضاوكذلك 

قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال ال وهللا ال اخذ خاتما رمى به النبي  النبي 

وضع خاتمه الن فيه اسم هللا ولهذا اخذ من هذا  وانما كان إذا دخل الخالء

بيت  إلىال يدخل بشيء فيه اسم هللا  اإلنسان أنالحديث العلماء رحمهم هللا 

دخوله بشيء فيه ذكر هللا  إلىالخالء تكريما السم هللا عز وجل لكن إن احتاج 

عبد  أوال كان عليه خاتم نقش عليه اسمه عبد هللا مث إذافليجعله خفيا قال العلماء 

دخوله معه في الخالء فليجعل خطه مما يلي باطن يده  إلىالرحمن واحتاج 

أوراق  اإلنسانكان مع  إذا أيضاوليقبض عليه حتى ال يبرز ويظهر ومثل ذلك 

تسرق لو  أنكان لحاجة كما لو خاف  إذا إالفيها ذكر هللا فال يدخل بها الخالء 

يطلع عليها  أنيخشى  أشياءكان فيها  أوينساها  أنخاف  أوجعلها خارج الباب 

كانت في جيبه خفيه ال تظهر  إذاكان لحاجة ال باس وال سيما  إذاالناس المهم 
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يدخل ومعه المصحف الن كالم هللا  أنواما المصحف فقال العلماء انه يحرم 

وضع المصحف  إذاكان في محل عام وخاف  إذاتعالى اشرف الكالم قالوا إال  

يدخل ومعه المصحف لكن يكن في جيبه  أنرورة فال باس يسرق فهذه ض أن

 مغطى حتى ال يكون ظاهرا . وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب آداب قضاء  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 الحاجة 

ِ  قَاَل:  أي عن انس  َوَعْنهُ  -88 َء, يَْدُخُل اَْلَخاَل  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    فَأَْحِمُل أَنَا َوُغاَلٌم نَْحِوي إَِداَوةً ِمْن َماٍء َوَعنََزةً, فَيَْستَْنِجي بِاْلَماِء 

(73)   . 

َداَوةَ".  قَاَل ِلي اَلنهبِيُّ قَاَل:  َوَعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  -89 "ُخِذ اإَْلِ

  .   (74)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    ي, فَقََضى َحاَجتَهُ فَاْنَطلََق َحتهى تََواَرى َعن ِ 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -90 ِعنِيَن: اَلهِذي   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه هقُوا اَلاله اِت

 .  (75)يَتََخلهى فِي َطِريِق اَلنهاِس, أَْو فِي ِظل ِِهْم   َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  

 .  (76), َعْن ُمعَاٍذ: َواْلَمَواِرَد    َزاَد أَبُو َداُودَ  -91

 .   (77)َوأِلَْحَمَد; َعِن اْبِن َعبهاٍس: أَْو نَْقعِ َماٍء   َوفِيِهَما َضْعف ٌ   - 92

                                                 
( واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا 70(، )271(، ومسلم )150صحيح. رواه البخاري ) - 73

 والرمح، فيه زج. 
 (. 77( )274(، ومسلم )363صحيح. رواه البخاري ) - 74
 (. 269صحيح. رواه مسلم ) - 75
( ولفظه: "اتقوا المالعن 26أي بلفظ: "والموارد" وباقيه صحيح. رواه أبو داود )ضعيف.  - 76

 الثالث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل". 
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َوأَْخَرَج اَلطهبََرانِيُّ اَلنهْهَي َعن ْ   -93
تَْحِت اأَْلَْشَجاِر اَْلُمثِْمَرِة, َوَضفهِة  (78)

 .   (79)َحِديِث اِْبِن ُعَمَر بَِسنٍَد َضِعيف ٍ   اَلنهْهِر اْلَجاِري. ِمنْ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه بلوغ المرام في باب آداب 

يدخل  قال كان النبي  قضاء الحاجة تتعلق باالستنجاء فعن انس بن مالك 

َ الخالء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة المرحاض  ْحِمُل أَنَا َوُغاَلٌم نَْحِوي فَأ

في الخالء  وهذا يدل على انه يتحدث عن فعل الرسول  إِدَاَوةً ِمْن َماٍء َوَعنََزةً 

يحمل اداوة من ماء وهي وعاء من جلد يجعل فيه الماء كالدلو واما العنزة فهي 

يصلي  أن أراد إذا يركزها النبي  الرأسرمح قصير في طرفه حديدة مدبوبة 

يستتر  أنقضاء الحاجة من اجل  أراد إذا أيضاتكون سترة له ويركزها حتى 

فَأَْحِمُل أَنَا َوُغاَلٌم نَْحِوي إِدَاَوةً ِمْن بالثوب الذي يضعه عليها فكان انس يقول 

فيستنجي بالماء ففي هذا الحديث دليل على جواز االستنجاء بالماء  َماٍء َوَعنََزةً 

وإن لم يستجمر باألحجار أو يتمندل بالمنديل من البول أو الغائط وانه كاف 

ولعل قائال يقول كيف يستنجي بالماء فيلوث يده بالنجاسة ؟ فنقول هو يلوث يده 

بالنجاسة من اجل إزالة النجاسة والتلوث بها من اجل إزالتها ال يعد قبحا وال 

 مخالفا للمروءة ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه ثياب اإلحرام

أو في بدنه ثم اخذ ماء فجعل يغسله فهنا سوف يباشر الطيب والمحرم ال يجوز 

له مباشرة الطيب فيقال إن هذا باشر الطيب من اجل إزالة الطيب فال يعد 

                                                                                                                                                 
 (. 2715ضعيف. رواه أحمد ) - 77
 أي: التخلي.  - 78
(، وفي "الكبير" 349منكر. رواه الطبراني بتمامه في "األوسط" كما في مجمع البحرين ) - 79

 (. 104شطر األخير منه كما في "مجمع الزوائد" )ال
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مستعمال له ففي هذا الحديث دليال على انه ال باس أن يقتصر على الماء بدون 

استخدام األحرار يعني  األحجار وبدون المناديل وفي الحديث دليل على جواز

والغالم الذي معه فيجوز  استخدم انس بن مالك  غير العبيد الن النبي 

بغير أجرة لكن الصغار ال  أوسواًء باجرة  األحراريستخدم  أن لإلنسان

فيما جرت به العادة مثال لو كان عندك صبي  إالوليهم  بإذن إاليستخدمهم 

 أنفي الشيء اليسير مثال  إالوليه  نبإذ إالعمره عشر سنوات فال تستخدمه 

في مكان قريب فال باس النه قد  إياهتقول له اعطني الشيء الفالني ناولني 

قريب لكن ليس بالمكان  أومكان بعيد  إلىترسله  أن أماجرت العادة به 

وليه الن الصغير ال يتصرف بنفسه التصرف  بإذن إالالحاضر فال تفعل 

 الكامل .

من جلد   إناءقال خذ االداوة وهي  النبي  أنرة فيقول واما حديث المغي

المغيرة فيقول فانطلق حتى  فأخذهايشبه الدلو يحمله المسافرون خذ االداوة 

 أحدتوارى عني فقضى حاجته توارى يعني تغطى انطلق بعيدا حتى ال يراه 

تقضي حاجتك فابعد حتى ال  أنفي البر  أردت إذاوهذا من آداب قضاء الحاجة 

يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من  اإلنسانيراك الناس الن كون 

تكون في وادي  أن أماالقبح وفيه شيء من خرم المروءة لكن ابعد حتى ال ترى 

ال تقعد  أنفي سيارة المهم  أو أكمةفي  أوتتوارى في شجرة  أوتستظل  أن أو

تفعل الن هذا يخالف الناي حتى لو استدبرتهم ولم يشاهدوا عورتك ال  أمام

الناس فهذا حرام وال يجوز . وهللا  أماميجلس ويكشف عورته  أن أماالمروءة 

 اعلم  
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 الشريط الخامس

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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اب نقل الحافظ ابن حجر في سياق األحاديث في كتابه بلوغ المرام ب

 آداب قضاء الحاجة 

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -90 ِعنِيَن:   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه هقُوا اَلاله اِت

 .  (80)اَلهِذي يَتََخلهى فِي َطِريِق اَلنهاِس, أَْو فِي ِظل ِِهْم   َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  

(ولفظه: "اتقوا 81) َزاَد أَبُو َداُوَد, َعْن ُمعَاٍذ: َواْلَمَواِرَد    -91

 المالعن الثالث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. 

 .   (82)َوأِلَْحَمَد; َعِن اْبِن َعبهاٍس: أَْو نَْقعِ َماٍء   َوفِيِهَما َضْعف ٌ   - 92

َوأَْخَرَج اَلطهبََرانِيُّ اَلنهْهَي َعن ْ   -93
تَْحِت اأَْلَْشَجاِر اَْلُمثِْمَرِة,  (83)

 .   (84)َضفهِة اَلنهْهِر اْلَجاِري. ِمْن َحِديِث اِْبِن ُعَمَر بَِسنٍَد َضِعيف ٍ  وَ 

ِ  َوَعْن َجابٍِر  -94 ُجاَلِن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه َط اَلره إِذَا تَغَوه

 َ ثَا. فَِإنه ّللََاه  يَْمقُُت َعلَى ذَِلَك   فَْليَتََواَر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعْن َصاِحبِِه, َواَل يَتََحده

َحهُ اِْبُن اَلسهَكِن, َواْبُن اَْلقَطهاِن, َوُهَو َمْعلُول ٌ   (85) احمدَرَواهُ .   .   (86)َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 (. 269صحيح. رواه مسلم ) - 80
( ولفظه: "اتقوا المالعن 26ضعيف. أي بلفظ: "والموارد" وباقيه صحيح. رواه أبو داود ) - 81

 الثالث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل". 
 (. 2715ضعيف. رواه أحمد ) - 82
 أي: التخلي.  - 83
(، وفي "الكبير" 349منكر. رواه الطبراني بتمامه في "األوسط" كما في مجمع البحرين ) - 84

 (. 104الشطر األخير منه كما في "مجمع الزوائد" )
كذا باألصل دون ذكر من أخرجه، ولم أجده من حديث جابر، وهو عند أحمد وأبي داود من  - 85

 حديث أبي سعيد. 
 ضعيف. وانظر األصل.  - 86
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هذه بعض األحاديث في بيان المواضع التي ال يجوز فيها البول وال 

 الغائط .

سان أن يبول في الطريق وال أن أوال : طريق الناس فإنه ال يجوز لإلن

وثيابهم فلهذا  أقدامهميتغوط فيها الن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس 

 أوسببا للعن فقال اتقوا الالعنين الذي يتخلى في طريق الناس  جعله النبي 

 أيضاظلهم والتخلي هنا يشمل البول والغائط الن في كل منهما تخليا وكذلك 

يجلسوا  أنفي مجالس الناس التي جرت العادة  اإلنسانيتغوط  أنال يجوز 

المجالس  إلىفي الشمس الن الناس يحتاجون  أوفيها سواء كان ذلك في الظل 

المجلس  إلىالمجلس الذي فيه الشمس وفي الصيف  إلىويحتاجون في الشتاء 

يبول في مجالس الناس قال  أويتغوط  أن لإلنسانالذي فيه الظل فال يجوز 

كانوا يجلسون على شيء محرم كان يجلسوا على  إذا إالالعلم  لأهبعض 

يتغوط  أنغيبة الناس فال باس  أولعب القمار  أوالشيشة  أوشرب الدخان 

يتغوط في المجالس وهؤالء  أنليفرقهم ولكن هذا فيه نظر بل يقال ال يجوز 

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن  أنالذين يجلسون على المنكر يجب  عليه 

 األشجارال يجوز التغوط تحت  أيضالمنكر فهذا شيء وهذا شيء . وكذلك ا

ذلك  أشبهالمثمرة سواء كانت ثمارا مما يؤكل كالنخيل والعنب البرتقال وما 

انه ربما يتساقط من هذا الشجر ما هو طعام  األولالن هذا فيه محظوران 

هذه الثمار وعلى يجني  يأتيبذلك من   يتأذىللناس والطعام محترم وثانيا انه 

كانت الثمار ال تؤكل كثمار القرظ الذي يدبغ به وغير ذلك فانه ال  فإذاهذا 

التي فيها ثمار يتخذها الناس  األشجاريبول تحت هذه  أويتغوط  أنيجوز 

شئت  وإذاليجنيها  أتىلحاجاتهم الن هذه وان لم تكن مطعومة لكن تؤذي من 
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مكان يؤذي المسلمين  أيغائط في  أوقاعدة عامة فقل ال يجوز التغوط ببول 

 أذيةغير لما في ذلك من  أومثمرة  أشجار أومشمسا  أوسواء إن كان ظال 

الهين قال هللا تعالى ) والذين يؤذون  باألمرالمسلمين ليست  وأذيةالمسلمين 

مبينا ( وال فرق  وأثماالمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 

يتغوط  أويبول  أن  لإلنسانال يجوز  أيضاالفعلية وكذلك  أوالقولية  ةاألذيبين 

فيمر به وهو  إنسان يأتيقليال  النه ربما  إالفي طريق الناس الذي ال يسلك 

 رطب فيتلوث ويتنجس .

التي ذكرها المؤلف هنا فهي الرجالن يجلسان على  األحاديث آخر أما

بان يستتر  اآلخرهما يتوارى عن كل واحد من أن النبي  أمرقضاء الحاجة 

يبغضه الن هذا والعياذ باهلل فيه كشف  أيواال يتحدثا فان هللا يمقت على ذلك 

 اإلنسانيفعل  أنالعورة  وفيه خرم المروءة وكأن في هذا الحديث وهللا اعلم 

الحديث غفلوا  إلىتجاذب الناس  إذافي الخالء الن الحديث  تأخرهما يوجب 

يتحدث  أن لإلنسانانه ال ينبغي  إلى إشارةالمكث فكأن فيه  وأطالواوسهوا 

ه يحرم الجلوس على أنيفعل ما يطيل بقائه ولهذا قال العلماء  أوففي الخالء 

ينتهي يجب عليه  أنمن حين  اإلنسانوان  إليهقضاء الحاجة اكثر مما يحتاج 

ناس ال كان مبتلى بمرض التقاطر الن بعض ال إذايقوم وال يتأخر اللهم  أن

ثالثا حتى تنتهي نقط  أويخرج البول منه جميعا دفعه واحدة ربما يبقى دقيقتين 

ما يفعله الكفار من صنع  أنالبول فهذا على حسب الحاجة وبه نعرف 

 أوويأخذ بعضهم الجريدة  أرجلهمالمجالس التي يجلسون عليها ويدلون 

 أننه يسهو ويلهو المجلة يقرأها في الحمام فيبقى مدة طويلة ال أوالصحيفة 

ه من خرم المروءة ومن السفه في العقل الن هذا المكان ليس أنهذا ال شك 
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انه مأوى الشياطين لكن من حكمة هللا  إذمكان جلوس للمطالعة والمراجعة 

يأوي لما يشاكله الخبيثات للخبيثين لما كانت هذه  إنسانكل  أنعز وجل 

هم أولياء =ين ألالكفار  المراحيض محل الخبث والشياطين صار هؤالء

صاروا يألفون  الشياطين كما قال تعالى ) والذين كفروا اوليائهم الطاغوت (

ويبقون فيها ألنهم خبثاء لمكان خبيث فالحمد هلل على نعمة  األماكنهذه 

يديم علينا وعليكم هذه النعمة وان يتوفنا عليها انه  أنونسأل هللا تعالى  اإلسالم

 على كل شيء قدير 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب آداب قضاء الحاجة

ِ  َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ  -95 اَل يُْمِسَكنه أََحُدُكْم   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

نَاِء    ذََكَرهُ بِيَِمينِِه, َوُهَو يَبُوُل, َواَل يَتََمسهْح ِمْن اَْلَخاَلءِ  بِيَِمينِِه, َواَل يَتَنَفهْس فِي اإَْلِ

 .   (87)ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلم ٍ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

جاء فيها  وأنهاكاملة من كل وجه  اإلسالميةالشريعة  أنتقدم لنا 

إخبار الناس  بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من ذلك من ساقه المؤلف 

                                                 
 ( . 63( )267(، ومسلم )153يح. رواه البخاري )صح - 87
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 قَتَاَدةَ  أبيمه هللا في بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة عن رح

 ِ وهذا نهي  ََل يُْمِسَكنه أََحُدُكْم َذَكَرهُ بِيَِمينِِه, َوُهَو يَبُولُ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ذكره بيمينه وهو يبول تكريما لليمين َلن  اإلنسانَل يمس  أن من النبي 

كان الرشاش فانه ينبغي  فإذالبول قد يحصل منه رشاش في حال ا اإلنسان

 إلى اإلنسانقد يضطر  أحيانايكون على اليد اليسرى دون اليمنى ولكن  أن

صلبة ويده اليسرى  األرضتكون  أنهذا  فال باس مثل  إلىاضطر  فإذاذلك 

مسك ذكره بيمينه فال   إلىيكون محتاجا  إذايحركها فحين  أنَل يستطيع 

ذكره  أحدكمنهى عن ذلك قال َل يمسن  بدون حاجة فان النبي  ماأباس به 

 أن أراد إذابيمينه وهو يبول ثانيا قال وَل يتمسح من الخالء بيمينه يعني 

يستجمر فانه َل يتمسح بيمينه والعلة  أويطهر محل الخارج يعني يستنجي 

في ذلك والحكمة ما سبق هي تكريما لليمين وعليه فيمسح بيساره َل 

 أيضاوهذا  اإلناءباَلستجمار وَل في اَلستنجاء والثالث قال وَل يتنفس في 

َلن فيه أذية وربما يكون فيه ضرر وذلك حينما  مما نهى عنه الرسول 

غيره فانه َل يتنفس في  أومرقا  أولبنا  أويشرب ماًء   أن اإلنسانيريد 

رب الماء له سنن ش أنثم يتنفس واعلم  اإلناءيتنفس يفصل  أراد إذا  اإلناء

يشرب وقال بعض العلماء  أن أراد إذاالقولية فان يسمي  أماقولية وفعلية 

يشرب لئال يشاركه الشيطان في شربه كذلك  أن داأر إذايسمي  أنيجب 

السنن الفعلية فانه يتنفس ثالث مرات  أماانتهى حمد هللا  إذاانه  أيضا

ثالث مرات اهنأ وأبرأ  تنفس إذاعن فمه في كل مرة فانه  اإلناءويفصل 

وامرأ فيه ثالث فوائد الهناء والبراءة من الظمأ وانه يكون امرأ اسهل 

يمص الماء مصا كما  اإلنسان أنلخروجه وهضمه ومن السنن الفعلية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

121 

المعدة شيئا فشيئا  إلىينزل  أنيمص الصبي اللبن من الثدي من اجل 

المعدة  إلىى َل ينزل ويكتسب من حرارة الفم ما يجعله مناسبا للمعدة حت

وهو بار جدا فيؤثر عليها وَلسيما مع العطش الشديد فان العطش الشديد 

الماء البارد دفعة واحدة تبرد فينبغي في  إليهانزل  فإذايرفع حرارة المعدة  

غيره من األشربة فيعبه عبا كاللبن والمرق  أمايمصه مصا  أنشرب الماء 

وأنها  اإلسالميةيل على شمول الشريعة ذلك وفي هذا الحديث دل  أشبهوما 

يثبتنا وإياكم عليها  أنبينته للناس فنسأل هللا   إَلوهلل الحمد ما تركت شيئا 

  اآلخرةالعفو والعافية في الدنيا و وإياكموان يرزقنا 

 باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى حرام َلن النبي  اآلكلج : 

 يأكلله ويشرب بشماله ورأى رجال بشما يأكلنهى عنه وقال إن الشيطان 

قال ما استطعت فما رفع الرجل  أستطيعبيمينه فقال َل  يأكل أنبشماله فأمره 

باليمين والشرب باليمين  اآلكلفمه ابد وهذا يدل على وجوب  إلىيده اليمنى 

فهو غلط  بيساره الكأساخذ  يأكلكان  إذاوهو كذلك وما اعتاده بعض الناس 

للضرورة وَل ضرورة هنا َلسيما في الوقت  إَل يبا  خطأ َلن المحرم َل

الحاضر لما كانت الكؤوس كل واحد له كاس خاصة يعني بعض الناس يقول 

َل يوجد هذا الخوف لذلك  اآلنألوث الكأس على من يشرب بعدي  أنأخشى 

 أمر ينبهه َلن الرسول  أنأخاه يشرب باليسار يجب  رأى إذا اإلنسان

 والنهي عن المنكر وهو واجب . وهللا الموفق باألمر بالمعروف 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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ِ قَاَل:  َوَعْن َسْلَماَن  -96 "أَْن نَْستَْقبَِل اَْلِقْبلَةَ  لَقَْد نََهانَا َرُسوُل ّللََاه

ِمْن ثاََلثَِة أَْحَجاٍر, بِغَائٍِط أَْو بَْوٍل, أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بِاْليَِميِن, أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بِأَقَله 

 .  (88)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ    أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بَِرِجيعٍ أَْو َعْظٍم" 

اَل تَْستَْقبِلُوا اَْلِقْبلَةَ بِغَائٍِط َواَل   َوِللسهْبعَِة ِمْن َحِديِث أَبِي أَيُّوَب  -97

بُوا     قُوا أَْو َغر ِ بَْوٍل, َولَِكْن َشر ِ
(89)   . 

  الرحمن الرحيم بسم هللا

قال المؤلف رحمه هللا تعالى فيما نقله من األحاديث في باب آداب 

وسلمان هو الفارسي وهو من فارس آمن بالنبي  قضاء الحاجة عن سلمان 

  وقال عنه فيما يروى عن النبي  البيت يعني من هذه  أهلسلمان منا

أمنوا  إذا األمموإن كان فارسيا الن الفرس والروم وغيرهم من  األمة

وصار ال فرق بينهم وبين العرب إال بالتقوى  أمتهصاروا من بالرسول 

فمن كان منهم اتقى هلل فهو اكرم عند هللا عظ زجل وإن كان جنس العرب 

ال  والنبي  افضل من غيره الن العرب هم الذين بعث منهم الرسول 

من  أو األمةى من هذه في أزكى الشعوب والقبائل اختاره هللا تعال إاليبعث 

هذا الشعب  افضل الشعوب  أنمن قريش مما يدل على  أيهذا الشعب 

ابن تيميه رحمه هللا تعالى في كتابه  اإلسالمكما ذكره شيخ  األمموافضل 

اقتضاء الصراط المستقيم وهو واضح الن هللا تعالى ما كان ليبعث افضل 

من من غير العرب فإنه في افضل الشعوب وهم العرب لكن من آ إالالرسل 
                                                 

( قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى هللا عليه وسلم كل شيء حتى 262صحيح. رواه مسلم ) - 88

 الخراءة. قال: أجل. لقد نهانا... الحديث. 
(، 23-12(، والنسائي )9(، وأبو داود )264(، ومسلم )394و  144صحيح. رواه البخاري ) - 89

 (. 421و  417و  416و  414/ 5(، وأحمد )318(، وابن ماجه )8ي )الترمذ
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والتقوى  فهو اكرم عند هللا تعالى  واإليمانكان خيرا من العربي في العلم  إذا

بول وهذا من آداب قضاء  أونستقبل القبلة بغائط  أن  سلمان يقول لقد نهانا  

ال تستقبل القبلة بغائط وال بول ال في البنيان يعني في البر وال في  أنالحاجة 

كان  وإذاالمراحيض ال بغائط وال بول الن القبلة تجاه بيت هللا  البلد يعني في

القبلة فهذا يدل على تعظيم هذه  إلىيصلي  أنعلى كل مصل  أوجبهللا قد 

أن يستقبل الغائط ينافي التعظيم ولهذا نهى النبي  أوالقبلة  واستقبالها بالبول 

 إلىقصيم فإنه يتجه كانت وجهته ال إذااإلنسان القبلة بغائط أو بول فمثالً 

الغرب الن  أوالشرق  إلىكانت المدينة يتجه  وإذاالشمال  إلى أوالجنوب 

قال ألهل المدينة ال تستقبلوا القبلة بغائط أو بول وال تستدبروها  النبي 

الجهات الممنوعة بين لهم الجهات   ولكن شرقوا أو غربوا فلما بين لهم 

 أنذكر الممنوع ذكر الجائز من اجل  ذاإالجائزة الن هذه من عادة الرسول 

يستقبل القبلة  أن اإلنسانيحرم على  إذاً الناس يسهل عليهم ترك الممنوع 

 أبوبول ال في الفضاء وال في البنيان والدليل حديث سلمان وحديث  أوبغائط 

 أبيالحفاظ المخرجين للحديث اخرجوا عن  األئمةالسبعة  أخرجهالذي  أيوب

قال ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها بغائط  عن النبي   األنصاري أيوب

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض  أيوب أبوغربوا قال  أووال بول ولكن شرقوا 

استقبال  أنقد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر هللا وهذا دليل على 

متجها القبلة ال يجوز ال في الفضاء وال في البنيان وعليه فمن كان مرحاضه 

 أوجهة اليمين  إلىيغيره كسر الكرسي ويصرفه  أنالقبلة وجب عليه  إلى

ينتهي ويكون هذا من  أن إلىيجلس  أنالشمال وال كان عاصيا هلل من حين 

من  األذىتجلس على هذا الكرسي تخرج  أنكفران النعمة هللا يمن عليك 
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هللا تعالى مقيم على معصيته هذا ينافي الشكر و وأنتغائط  أوبطنك بول 

هللا (يعني من يعص الرسول فقد عصى هللا  أطاعيقول )من يطع الرسول فقد 

 أنيقول ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وجب علينا  كان الرسول  وإذا

اكثر  أوكسرته خسرت مائة لاير  إذا أناقال القائل  إذانقول سمعنا واطعنا لكن 

فعلت هذا ولتخسر  إذا أنتيا ؟ الدنيا , خسران الدين وال الدن أولىنقول أيما 

 يأتيبنفسك وتسلم عائلتك ويسلم من  أنتتسلم 1000لاير 200

يشتريه في المستقبل البيت ربما انك  أومن بعدك ويسلم من يستأجر البيت 

من كان له  إذاً  أنتعليك  اإلثميورث من بعدك ويبيعه الورثة فيكون  أوتبيعه 

عن  أوليه تعديله حتى تكون القبلة عن اليمين مرحاض مستقبل القبلة وجب ع

مستدبر  اإلنسانجلس  إذااالستدبار فهذا مختلف فيه يعني مثال  أماالشمال 

كنت في  إذاكان في الفضاء فهو حرام ال شك فيه ولذلك يجب عليك  فإذاالقبلة 

ال تكون القبلة أمامك  أنتقضي حاجتك البد  أنالفضاء يعني في البر وأردت 

كنت في البر حرم عليك االستقبال  فإذاشمالك  أوورائك بل عن يمينك وال 

 أبيكنت في مراحيض مبنية حرم عليك االستقبال لحديث  وإذاواالستدبار 

فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر هللا واما  أيوب

ن القبلة على الكرسي تكو اإلنسانجلس  إذايكون المرحاض  أناالستدبار مثل 

وراءه فهذا مختلف فيه فمن العلماء من قال انه جائز ومنهم من قال انه 

ابن تيميه رحمه هللا تعالى قال انه ال يجوز  اإلسالمممنوع ومنهم شيخ 

ال تستقبلوا القبلة  أيوب أبياستدبار القبلة ولو كنت  في البنيان لعموم حديث 

لكن الظاهر الجواز  أحوطه قول أنوال تستدبروها بغائط وال بول وال شك 

يعني استدبار القبلة في البنيان ال باس به الدليل قال ابن عمر رضي هللا عنهما 
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يقضي حاجته مستقبل الشام  النبي  فرأيترقيت يوما على بيت حفصة 

يخصص عموم قوله الن الفعل سنة والقول  مستقبل الكعبة وفعل الرسول 

ه مستدبر الكعبة مستقبل الشام في يقضي حاجت كان الرسول  فإذاسنة 

ال ندري هل النهي  ألنناالجمع قد يقول قائل مثال انه ال يجوز  أمكنالبنيان 

كان  أنبعد ذلك قد يكون النهي عن االستقبال واالستدبار بعد  أوقبل ذلك 

العموم والخصوص ال يشترط فيهما العلم  أنالرسول يستدبرها ال ندري فيقال 

لحق  أوبمعنى انه يخصص العام بما يخصصه سواء سبق  خرالتأ أوبالتقدم 

  شاء هللا تعالى بقية الكالم عن حيث سلمان  أن ويأتي

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أجمعينالحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

 . في باب آداب قضاء الحاجة األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ قَاَل:  َوَعْن َسْلَماَن  -96 "أَْن نَْستَْقبَِل اَْلِقْبلَةَ  لَقَْد نََهانَا َرُسوُل ّللََاه

بِغَائٍِط أَْو بَْوٍل, أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بِاْليَِميِن, أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بِأَقَله ِمْن ثاََلثَِة أَْحَجاٍر, 

 .  (90)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ    َعْظٍم"  أَْو أَْن نَْستَْنِجَي بَِرِجيعٍ أَوْ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل الحافظ ابن حجر رحمه هللا في كتابه بلوغ المرام في آداب قضاء 

انه قال لقد نهانا  الحاجة مما ذكر من األحاديث حديث سلمان الفارسي 

ه رجال من المشركين قال ل أنوذكر الحديث وسبب تحديثه بهذا  رسول هللا 

                                                 
( قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى هللا عليه وسلم كل شيء حتى 262صحيح. رواه مسلم ) - 90

 الخراءة. قال: أجل. لقد نهانا... الحديث. 
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قضاء  آدابعلمكم نبيكم حتى الخراءه يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى 

كل شيء ما من  أمتهعلم  الحاجة قال اجل يعني علمنا كل شيء فالنبي 

 إالما من خير   إياهوعلمها  إالدينها ودنياها  أمورفي  األمةشيء تحتاجه 

هللا وسالمه بينه وحذرهم منه صلوات  إالدلهم عليه وحثهم عليه وما من شر 

ذر لقد توفي  أبوهالك قال  إالبيضاء نقية ال يزيغ عنها  أمتهعليه حتى يرك 

ذكر لنا منها علما حتى  إالوما طائر يقلب جناحيه في السماء  رسول هللا 

المته منها علما فما من شيء يحتاجه  الطيور في السماء ذكر الرسول 

 أنللرجل المشرك نعم لقد نهانا  بينه لهم حتى الخراءة قال سلمان إالالناس 

بول وسبق لنا الكالم على هذه الجملة وبينا انه ال يحل  أونستقبل القبلة بغائط 

كانت  إذايستدبرها وانه  أنيستقبل القبلة حال قضاء الحاجة وال  أن لإلنسان

 أماالمراحيض قد بنيت واتجاهها للقبلة وجب نقلها وصرفها عن اتجاه القبلة و

كان في البنيان وفي مكان محيط به  إذا اإلنسان أنالقبلة فذكرنا استدبار 

نستقبل القبلة  أنجدران فال بأس أن يستدبرها قال رضي هللا عنه لقد نهانا 

 أنبول وان نستنجي باليمين يعني نهى النبي صلى هللا عليه وسلم  أوبغائط 

ال  أنبالماء المهم  أوبالتراب  أوبالمناديل  أونستنجي باليمين سواء باألحجار 

شيء ؟باليد  بأيالدبر وإنما يكون ذلك  أوتجعل اليد اليمنى تباشر تنقية القبل 

والقذر ولذلك عندما  لألذىاليسرى الن اليمنى تقدم على اليسرى واليسرى 

فال يتمخض باليد  األذىيتمخض بان يخرج ما في انفه من  أن اإلنسانيريد 

اليسرى تقدم لألذى  أنقاعدة عند العلماء اليمنى بل باليد اليسرى الن ال

يأكل باليمين  أن أمريأكل بالشمال و أن اإلنسانواليمنى لما سوها ولهذا نُهي 

أخذه وباليمين  هيعطي بالشمال ويأخذ بالشمال بل يكون إعطاء أنونُهي  
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 أطلقمن ثالثة أحجار  وهنا  بأقلنستنجي باليمين وان نستنجي  أنوقوله 

 بأقل اإلنسانيستجمر  أنبه االستجمار يعني نهى الرسول  رادأاالستنجاء و

مسح ذكره بعد انتهاء  إنسانمن ثالثة أحجار  حتى ولو انقي يعني انه لو 

يمسح الثالثة  أنقلنا البد  إطالقاما بقي  فيه رطوبة  أنقىالبول مرة ثم الثانية و

 فإذا أحجارة من ثالث بأقليستجمر  أنالن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى 

في الرابعة قلنا له زد خامسة الن  أنقى فإذامسح الثالثة ولم ينقي زاد الرابعة 

 إذايكون على وتر فقال  أنباالستجمار  أمرالنبي صلى هللا عليه وسلم 

بست مثال يزيد  أنقى وإذايزيد خامسة   بأربع أنقى إذافليوتر  أحدكماستجمر 

عظم يعني  أوقال وان نستنجي برجيع و  أحجارسابعة وال ينقص عن ثالثة 

 أنعظم والرجيع هو ارواث البهائم ووجه ذلك  أونستنجي برجيع  أنونهى 

أرواث البهائم إن كانت نجسة كأرواث الحمير والبغال فإنه ال يجوز 

 اإلبلنجاسة وإن كانت طاهرة كبعر  إال اإلنسانال تزيد  ألنهااالستجمار بها 

علف بهائم الجن  ألنهافإنه ال يجوز االستجمار بها ذلك  أشبهوسلق البقر وما 

وكان منهم مسلمون الجن ذكر هللا تعالى  الرسول  إلىفإن  الدن لما وفدوا 

قصم مسلم وقسم كافر قسم صالح دون ذلك  أقسامفي سورة الجن انهم ثالث 

وكافر خالص وصالح ودون ذلك فكما  اإليمانمسلم كامل  أقسام أربعةفهذه 

الجن فيهم الصالحون  أيضاس فيهم الكافر والفاسق والمؤمن كذلك األن أن

وفيهم دون ذلك فيهم الفاسقون وهم الكفار وفيهم المسلمون المهم الذين وفدوا 

قالوا أنصتوا  إليهآمنوا به وصدقوا ولما اجتمعوا  رسول هللا  إلىمن الجن 

 إلىوا  ولوا القرآن فلما قض إلىليستمعوا  أنصتوايعني قال بعضهم لبعض 

 أنصتوا باإلنصاتقومهم منذرين فانظر آداب الجن في حضور الذكر تواصوا 
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ولهذا قال فلما  انتهى الرسول  أن إلىحتى ال  يفوتهم شيء من الكالم وبقوا 

من يخلص الرسول  أنقومهم منذرين يعني ما قاموا قبل  إلىقضي ولوا 

ذر خطر عليه أن ينصرف عن الذكر الن اإلنسان الذي يقوم من الذكر بون ع

ذكر هللا عز وجل بدون عذر أما كان له عذر فال باس لكن إذا حضرت 

مجالس الذكر ال تنصرف حتى يقضي ال يكن الجن أءدب منك الجن لما قضي 

ولوا إلى قومهم منذرين فانتفعوا هم وذهبوا دعاة إلى الحق فقالوا إنا سمعنا 

ن يديه المهم أن ال يجوز أن يستجمر كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بي

اإلنسان بروث البهائم  إن كان نجسا فلنجاسته وإن كان طاهرا فالحترامه النه 

يستجمر بعظم  أن لإلنسانال يجوز  أيضاعظم كذلك  أوعلف بهائم الجن 

غيره  أوبقرة  أوبعير  أوالعظم إن كان من مذكاة يعني عظم من شاة مذبوحة 

كن ال يجوز االستجمار به النه زاد الجن طعام الجن هذه مما ذكي فهو طاهر ل

قال للوفد الذي  العظام التي نرمي بها يجدها الجن مملوءة لحما فإن النبي 

لكم كل عظم ذكر اسم هللا عليه تجدونه افر ما يكون لحما سبحان هللا  أتوه

لك في الزبالة يكون لحما نقول نعم يكون لحم نؤمن بذ أوعظم تحت الجدار 

لكننا ال نراه الن الجن محجوبون عنا هم  الن الذي اخبرنا من ؟ الرسول 

واطعمتهم واحوالهم ما ندري عنهم شيئا لكنا نؤمن بما اخبر به الصادق 

استجمر  اإلنسان أنولكم كل بعرة علف لدوابكم فلهذا فلوا  المصدوق 

محل وذلك النه ببعرة ثالث مرات وانقت تماما فإن ذلك ال ينفعه وال يطهر ال

وكذلك يقال في العظام فالعظام الطاهرة  استجمر بما نهى عنه الرسول 

تكون لحما للجن والعظام النجسة كعظم الحمار ال يجوز االستجمار  أنهاعرفنا 

تستجير من  أنبها لماذا النه نجس ال تزيد االنساناال نجاسة وال يمكن 
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الشريعة  أنيتبين لنا  حاديثاألالرمضاء بالنار فبهذا الحديث وبغيره من 

االستجمار يجب  أنشاملة عامة لكل شيء وفهمنا من هذاالحديث  اإلسالمية

يكون بشيء طاهر وان يمذكون بغير محترم فال يجوز االستتجمار بالطعام  أن

العلم  أهلفيها كالم  أووال بعلف البهائم وال باالوراق التي فيها ذكر هللا 

كالم فاضي فهذه ال حرمة لها  إالراق التي ليس فيها االو أماالشرعي كالفقه 

لكن االوراق التي فيها ما يحترم من كالم العلماء واشد كم ذلك كالم هللا 

يكون االستجمار بثالثة  أنورسوله فهذه ال يجوز االستجمار بها كذلك البد 

بما  اإلنساننقي   وإذافاكثر فال يجوز االقتصار على حجر واحد  أحجار

االستجمار به وبالعدد المطلوب صار كمن غسل فرجه تماما يعني  يجوز

بغيره فانه ال ينجس الثياب الن  أوكالماء تماما لو ترطب المحل بعرق 

 باالستجمار يكون طاهرا تماما 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب قضاء الحاجة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنَهاَوَعْن َعائِ  -98 َمْن أَتَى قَاَل:  أَنه اَلنهبِيه  قالت: َشةَ َرِضَي ّللََاه

 .   (91)اَْلغَائَِط فَْليَْستَتِْر  َرَواهُ أَبُو َداُود َ  

  َكاَن إِذَا َخَرَج ِمْن اَْلغَائِِط قَاَل: "ُغْفَرانََك"  َوَعْنَها; أَنه اَلنهبِيه  -99

َحهُ أَبُو َحاتٍِم, َواْلَحاِكم ُ  أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ. َوصَ   .   (92)حه

                                                 
يرة عند أبي ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي هللا عنها، وإنما الحديث ألبي هر - 91

 (. 35داود )
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اَْلغَائَِط, فَأََمَرنِي أَْن  أَتَى اَلنهبِيُّ قَاَل:  َوَعِن اْبِن َمْسعُوٍد  -100

آتِيَهُ بِثاََلثَِة أَْحَجاٍر, فََوَجْدُت َحَجَرْيِن, َولَْم أَِجْد ثَاِلثًا. فَأَتَْيتُهُ بَِرْوثٍَة. فَأََخذَُهَما 

ْوثَةَ, َوقَاَل: "َهذَا َوأَلْ  أَْخَرَجهُ اَْلبَُخاِري  ُ    ِرْكٌس" رجس أو قَى اَلره
(93)  . 

: ائْتِنِي بِغَْيِرَها     اَرقُْطنِيُّ َزاَد أَْحَمُد, َواَلده
(94) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه أحاديث ساقها ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه البلوغ في باب 

 إذاقال  جة منها حديث عائشة رضي هللا عنها أن النبي آداب قضاء الحا

الغائط فليستتر الغائط يعني المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه  أحدكمأتى 

فليستتر يعني عن الناس واالستتار نوعان استتار واجب وهو الذي يكون فيه 

ستر العورة واستتار سنة مستحب وهو الذي يستر فيه اإلنسان عن الناس 

انطلق حتى توارى  يستر جميع بدنه كما سبق في حديث المغيرة أن النبي 

الواجبة  اآلدابوستر العورة من  اآلدابعنهم فقضى حاجته وهذا من 

في حديث عائشة رضي هللا  أيضاالمستحبة وذكر  اآلدابواالستتار جملة من 

رانك خرج من الغائط قال غفرانك يعني اسألك غف إذاكان  النبي  أنعنها 

 أنوالغفران مصدر غفر يغفر كالشكران مصدر شكر يشكر والمراد بالمغفرة 

هللا تعال يستر الذنب ذنبك ويعفو عنك فال يعاقبك عليه والمغفرة تكون في 

 اآلخرةفاما في الدنيا فإن الحسنات يذهبن السيئات واما في  واألبخرةالدنيا 
                                                                                                                                                 

(، والنسائي في "عمل اليوم 300(، وابن ماجه )7(، والترمذي )30حسن. رواه أبو داود ) - 92

(، من حديث عائشة 185(، والحاكم )1444(، وابن حبان )655(، وأحمد )79والليلة" )

 رضي هللا عنها . 
 (. 156صحيح. رواه البخاري ) - 93
( واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: "ائتني 55/ 1لدارقطني )(، وا450/ 1رواه أحمد ) - 94

 بحجر". وهي زيادة صحيحة. 
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به يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا فإن هللا تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنو

اغفرها لك اليوم  وأناوكذا ثم يقول هللا تعالى إني سترتها عليك في الدنيا 

السبب في  أنواختلف العلماء في السبب لماذا كان يقول غفرانك والصحيح 

  األذىيخليه من  أنالمؤذي في بدنه سال هللا  األذىلما تخلى  اإلنسان أنهذا 

وهذا الخارج الخبيث  اإلنسانن الذنوب تثقل الكاهل وتهلك هو العقوبة ال إلى

 أوالهالك لو احتبس البول  إلىويثقل كاهله ويؤدي  اإلنسانيؤذي  أيضا

 األذىهللا خفف عنه بخروج هذا  أن اإلنسانفلما تذكر  اإلنسانالغائط هلك 

يخفف عنه ذنوبه هذا هو اصح ما قيل في السبب والحكمة من  أنسال هللا 

خرجت من الحمام قدم رجلك اليمنى  فإذاخرج قال غفرانك  إذا اإلنسانل قو

 األذىفقدم رجلك اليمنى وقل غفرانك وإن زدت الحمد هلل الذي اذهب عني 

 وعافاني فحسن .

 أن فأمرهآتي الغائط  النبي  أنواما حديث ابن مسعود رضي هللا عنه 

خذ روثة وجاء بها جهال منه فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فا أحجاربثالثة  يأتيه

قال  أورجس  أنهاالحجرين وألقى الروثة وقال  رضي هللا عنه فاخذ النبي 

فدل هذا على أن االستجمار ال يكفي بأقل من ثالثة أحجار  ائْتِنِي بِغَْيِرَهاركس 

رجس  بأنهاعلل رد الروثة  وعلى أن االستنجاء بالنجس ال يفيد الن النبي 

روثة حمار وروث الحمار نجس وفي هذا الحديث دليل  هاألننجس وهذا  أي

 يستخدم الحر  أن لإلنسانانه يجوز  األحرارعلى استخدام 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله 

 وصحبه 

 قال رحمه هللا تعالى 

 باب الغسل وحكم الجنب 

 َوُحْكم  اَْلُجنُب   بَاُب اَْلغُْسل    

108-  ِ ِ  َعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  اَْلَماُء   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 .  (95)ِمْن اَْلَماِء   َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  

 

َوأَْصلُهُ فِي اَْلبَُخاِري  ِ  
(96)   . 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -109 ا َجلََس بَْيَن إِذَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ُشعَبَِها اأَْلَْربَعِ, ثُمه َجَهَدَها, فَقَْد َوَجَب اَْلغُْسُل   ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  
(97)  . 

 .   (98)َزاَد ُمْسِلٌم: "َوإِْن لَْم يُْنِزْل "  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
(، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه 343صحيح. رواه مسلم ) - 95

وسلم يوم االثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لى باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أعجلنا ع

الرجل" فقال عتبان: يا رسول هللا. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال 

 الحديث . …" رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنما
 فعليك الوضوء" وهو رواية لمسلم.  -و قحطتأ-(، ولفظه: "إذا أعجلت  180البخاري. )  - 96
 (. 348(، ومسلم )291صحيح. رواه البخاري ) - 97
 وهي صحيحة أيضا.  - 98
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قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الغسل 

الجنب تركنا الكالم على بقية أحاديث الباب السابق الن معناها قد تقدم  وحكم

لنا وشرحناها وال حاجة إلى إعادته فبدأنا بهذا الباب باب الغسل وحكم الجنب 

أي بيان ما يوجب الغسل وذلك أن الطهارة نوعان طهارة من الحدث األصغر 

ليدين والرأس توجب الوضوء فقط وهي تطهير األعضاء األربعة الوجه وا

والرجلين وطهارة كبرى توجب الغسل يعني غسل البدن كله وفي هذا الباب 

بين المؤلف رحمه هللا تعالى ما تيسر من ذلك فذكر حديث أبي سعيد الخدري 

يعني ماء الطهارة  األولقال الماء من الماء, الماء  رضى هللا عنه أن النبي 

المني  بإنزال باإلنزال إالغسل ال يجب ال أنوالماء الثاني يعني المني المعنى 

 اإلنزالمن  إالالسالم انه ال يجب الغسل  أولكان في  األمروهذا كان في أول 

لم ينزل ففي هذا الحديث دليل على  إذافال غسل عليه  اإلنسانحتى لو جامع 

 أوبضم  أونزل بتقبيل  أوانه متى نزل المني وجب الغسل سواء نزل بجماع 

 باإلنساننزل المني لمرض  إذاينزل بشهوة واما  أنر ذلك المهم غي أوتفكير 

فإنه ال يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء فقط والماء الذي يوجب الغسل هو 

مما خلق خلق من ماء دافق ( والدافق هو  اإلنسانالدافق كما قال ) فينظر 

الذي ليس هللا يخرج من جميع البدن واما  بإذنالموجب للغسل الن هذا الدافق 

استيقظ ووجد على  إذاكان من نائم فالنام  إذا إالبدافق فانه ال يوجب الغسل 

لباسه منيا فانه يجب عليه الغسل وان لم يذكر االحتالم الن النائم ال يشعر 

 إذاربما يحتلم ويخرج منه المني بلذة ولكن بدون شعور على كل حال المني 

كان يغير لذة فال  إذا أمايوجب الغسل يكون بلذة حتى  أنكان من يقظان فالبد 

كان من نائم بان استيقظ النائم فوجد على لباسه  إذا أماالوضوء  إاليجب فيه 
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 إنزالموجبات الغسل  أحديغتسل هذا  أنفخذه اثر الجنابة فإنه يجب عليه  أو

لم ينزل  أمسواء انزل  امرأتهالمني الموجب الثاني الجماع فمتى جامع الرجل 

الحشفة ولهذا قال   أولج أوجميع ذكره  أولجيغتسل وسواء  أنب عليه فإنه يج

ثم  األربعجلس بين شعبها  إذا  هريرة رضي هللا عنه عن النبي  أبيعن 

وهن اليدان والرجالن وهو كناية عن  األربعجهدها فقد وجب الغسل شعبها 

قول النبي فيها ذكره ولو بقدر الحشفة ل أولج أيالجماع ولهذا قال ثم جهدها 

 التقى الختانان فقد وجب والختانان المراد به ختان الذكر الذي حده من  إذا

غيب الحشفة فإنه  إذاالعلماء يقولون  أنوالمهم  األنثىفوق الحشة وختان 

لم ينزل ولهذا قال في رواية  أميجب الغسل على الرجل والمرأة سواء انزل 

المني  إنزال األولوجبان للغسل مسلم فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فهذان م

 والثاني الجماع وإن لم ينزل . وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ِ قَاَل:  َماِلٍك[ ْبِن [َوَعْن أَنَِس  -111 فِي اَْلَمْرأَِة تََرى - قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ُجلُ   .  (99)َعلَْيه ِ   ُمتهفَقٌ   قَاَل: "تَْغتَِسُل"  -فِي َمنَاِمَها َما يََرى اَلره

َزاَد ُمْسِلٌم: فَقَالَْت أُمُّ ُسلَْيم ٍ  
َوَهْل يَُكوُن َهذَا? قَاَل: "نَعَْم فَِمْن أَْيَن (100)

 .   (101)يَُكوُن اَلشهبَهُ?   

                                                 
 إذا الحديث لم يروه البخاري.  -رحمه هللا-عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ  - 99

 . تحرف في "األصلين" إلى "أم سلمة" وما أثبته من صحيح مسلم - 100
( وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي هللا صلى  311لم ) صحيح. رواه مس - 101

هللا عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
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ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن اَلنهبِيه  -112 يَْغتَِسُل  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

َرَواهُ   َجنَابَِة, َويَْوَم اَْلُجُمعَِة, َوِمْن اَْلِحَجاَمِة, َوِمْن ُغْسِل اَْلَمي ِِت ِمْن أَْربَعٍ: ِمْن اَلْ 

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ    .   (102)أَبُو َداُوَد, َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى 

ِ  ْبِن َماِلٍك[ َوَعْن أَنَِس  فِي اَْلَمْرأَةِ تََرى فِي -  قَاَل: قَاَل َرُسوُل للََاَ

يعني بذلك االحتالم إذا احتلمت المرأة فهل عليها من  َمنَاِمَها َما يََرى اَلَرُجلُ 

المرأة  أنهي رأت الماء يعني الجنابة ففهم من هذا  إذانعم  غسل قال النبي 

فمن يكون هذا قال نعم  أوسلمة  أمذلك قالت  قد تحتلم ولهذا لما قال النبي 

للرجل كذلك  أنللمرأة ماء يحصل عند الشهوة كما  أنيكون الشبة يعني  أين

رجال  أناحتلمت ورأت  إذا أنهاالماء ففيه دليل على  رأت إذا وقوله 

احتلم  إذا أيضايجامعها ولم تر شيئا بعد اليقظة فال شيء عليها وهكذا الرجل 

 إذافال شيء عليه واما  في الليل فرأى انه يجامع ولم ير شيئا بع استيقاظه

بلال ولم يدر اهو بول  رأى وإذاشيئا بعد استيقاظه فإنه يجب عليه الغسل  رأى

عليه فإنه يغسله وال يجب عليه الغسل احتاطا وال يجب عليه  أشكلمني و أو

قميصه  أوفي لباسه يعني في سرواله  رأىفإن  أجنب بأنهالغسل النه لم يتيقن 

من نومة سابقة فإنه  أوو من النومة التي استيقظ منها اثر الجنابة ولم يدر اه

                                                                                                                                                 

وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون 

هللا عليه وسلم: "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. هذا؟ فقال نبي هللا صلى 

 وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه". 
(، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند 256(، وابن خزيمة )348ضعيف. رواه أبو داود ) - 102

 ابن خزيمة من قوله!! . 
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نومة نامها مثال ذلك رجل لما كان بعد الظهر وجد في لباسه  آخريجعله من 

من نوم الليل إن كان من نوم  أواثر المني وال يدر هل هو من نوم القائلة 

يغتسل  صالة الظهر وإن كان من نوم الليل فإنه إالالقائلة فإنه يغتسل وال يعيد 

نوم الن ما قبلها  آخرويعيد الفجر والظهر نقول اجعله من نوم القائلة من 

 عدم الجنابة . واألصلمشكوك فيه 

من الجنابة  أربعةكان يغتسل من   النبي  أنثم ذكر حديث عائشة 

كان يغتسل منها لكنها  أشياء أربعةويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت 

به واما غسل الجمعة  إالفواجب وال تصح الصالة  غسل الجنابة أماتختلف 

فواجب لكن تصح الصالة بدونه واما غسل الحجامة فهو سنة النه يعيد للجسد 

الدم منه واما غسل بعد تغسيل الميت فهو سنة وليس  إخراجنشاطه بعد 

 بواجب .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اب الغسل وحكم الجنب في ب األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِة ثَُماَمةَ ْبِن أُثَاٍل, ِعْنَدَما أَْسلَم-  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -113  -فِي قِصه

اق ِ    أَْن يَْغتَِسَل  َوأََمَرهُ اَلنهبِيُّ  زه َرَواهُ َعْبُد اَلره
(103)  . 

 .   (104)َوأَْصلُهُ ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  

ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد  -114 ُغْسُل اَْلُجُمعَِة قَاَل:  أَنه َرُسوَل ّللََاه

َواِجٌب َعلَى ُكل ِ ُمْحتَِلٍم   أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَة ُ  
(105)   . 

                                                 
 ( وفيه: "فأمره أن يغتسل فاغتسل". 10/9834-6/9ف عبد الرازق" )صحيح. وهو في "مصن - 103
 -أي: ثمامة-( من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: "فانطلق 1764(، ومسلم )4372البخاري ) - 104

 إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل". 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

137 

ِ   بن جندب َوَعْن َسُمَرةَ  -115 َمْن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َ يَْوَم اَْلُجُمعَِة فَبَِها َونِْعَمْت, َوَمْن اِْغتََسلَ  أ فَاْلغُْسُل أَْفَضُل   َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ,  تََوضه

َوَحسهنَهُ اَلت ِْرِمِذي  ُ  
(106)   . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في باب الغسل وحكم الجنب من بلوغ 

الكالم عليها ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي هللا عنه  المرام أحاديث سبق

 فذكر أبو هريرة أن ثمامة بن اثال اسلم أمره النبي فيمن اسلم هل يغتسل أو ال

 ليس هو للوجوب على القول الراحج وانما هو  األمريغتسل وهذا  أن

بدون  كثيرون ال يحصون كثرة على عهد النبي  أناسلالستحباب النه اسلم 

يخفى عن  اإلسالماعني االغتسال بعد  األمريأمرهم باالغتسال ومثل هذا  أن

لم يبين ذلك لمن يسلم ولم يشتهر مع انه  كان الرسول  وإذاحديثا من اسلم 

 اإلنساناسلم  فإذامما تتوافر الدواعي على نقله دل ذلك على انه ليس بواجب 

 أماتغتسل تطهيرا لجسمك كما طهرت قلبك من الشرك  أن األفضلقلنا له 

يختتن  أنالوجوب فال لكن الختان يجب على من اسلم ولم يختتن يجب عليه 

يسلم الرتد  أنبالختان من حين  أمرناهلو  أنناخيف  إذاالن الختان واجب لكن 

من قلبه ويدخل  اإلسالمبذلك ننتظر حتى يتمكن  نأمرهال  فإننا اإلسالمعن 

بعض الذين اسلموا حديثا ربما لو  أيالن بعضهم  نأمرهقلبه حينئذ  اإليمان

                                                                                                                                                 
بن (، وا3/92(، والنسائي )341(، وأبو داود )846(، ومسلم )879صحيح. رواه البخاري ) - 105

 (. "تنبيه": وهم الحافظ رحمه هللا في عزوه الحديث للترمذي. 60/ 3(، وأحمد )1089ماجه )
(، 22و  15و  51(، وأحمد )3/94(، والنسائي )497(، والترمذي )354حسن. رواه أبو داود ) - 106

وقال الترمذي: "حديث حسن". قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه هللا إذ 

ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس. انظر "الجمعة وفضلها" ألبي الحديث 

 بتحقيقي( والحافظ نفسه عزاه في "الفتح" ألصحاب السنن الثالثة.  31بكر المروزي )
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نأمرهم بشيء من  أنيمكن  فال اإلسالمتختتن ينفر ويدع  أنقلت البد 

 اإلسالمبل ننتظر حتى يتمكن  اإلسالمنهدم  أنمن اجل  اإلسالممشروعات 

سعيد رضي هللا عنه في غسل  أبيبالختان ثم ذكر حديث  أمرناهمن قلبه 

انه قال غسل الجمعة واجب على  سعيد عن رسول هللا  أبوالجنب فقد روى 

الزم  أييجب في الجمعة واجب كل محتلم غسل الجمعة يعني الغسل الذي 

على كل بالغ وهذا يدل على وجوب غسل الجمعة على كل  أيعلى كل محتلم 

بالغ ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة واما من لم يحضر الجمعة كالنساء 

ذلك  أشبهلم يكونوا في بلد تقام فيه الجمعة وما  إذاوالمرضى والمسافرين 

ى من لم يحضر الجمعة حتى ولو كان فهؤالء ال غسل عليهم الغسل واجب عل

النهار فإن الجمعة  آخرمسافرا وهو في بلد نازل يوم الجمعة ويمشي منها 

تعذر عليه الغسل سقط الواجب وهذا  إذاواجبة عليه وغسلها واجب عليه لكن 

صلى الجمعة بال  اإلنسان أنالغسل الواجب ليس عن جنابة ولهذا لو فرض 

صالة الجمعة صحيحة الن هذا الغسل لتطهر وليس  ولكن أثماغتسال قلنا انك 

تطهرتم ليومكم هذا وهذا القول اعني  إنكملو  عن حدث كما قال النبي 

العلماء والدليل فيه واضح  أقوالالقول بالوجوب لغسل الجمعة هو الراحج من 

وهو اعلم  قال غسل الجمعة واجب والقائل من الرسول  جدا فإن النبي 

هللا ال شك يعلم الواجب من الشريعة وغير الواجب ثم هو  الخلق بشريعة

يعبر عن شيء ليس بالزم  أنافصح الخلق في كالمه وبالغته فال يمكن 

يعبر بما يدل على  أنانصح الخلق ال يمكن  أيضافيقول انه واجب ثم هو 

الوجوب وليس بواجب النه لو عبر عن الشيء الذي ليس بواجب بلفظ 

كالمه صريح ما فيه تعمية وال  مية ولكن الرسول الوجوب لعد هذا تع
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المؤمنين عمر بن  أمير أنتضليل وضح وضوح الشمس ثم انه يؤيد الوجوب 

 المؤمنين عثمان  أميركان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل  الخطاب 

 أنالمؤمنين عمر هو الخليفة فدخل عثمان فانتقده  أميروهو يخطب وكان 

توضأت ثم  أنالمؤمنين ما زدت على   أميروهللا يا  في الحضور فقال تأخر

الجمعة  أحدكم أتىا إذ يعني ما اغتسلت وقد قال النبي  أيضاوالوضوء  أتيت

م الناس وهو يخطب ومقام عثمان رضي هللا عنه في أمافليغتسل فوبخه 

من الناس الذين يوبخون هذا التوبيخ  أو األعرابمعروف ليس من  اإلسالم

يوبخه هذا التوبيخ في هذا  أنالناس وال يمكن المير المؤمنين عمر  أعين أمام

يقول لماذا  أنقد يأخذه العجب  اإلنسانوهو يرى انه واجب ولذلك  إالالمجمع 

الحديث صريح واضح من  أنعدم الوجوب مع  إلىذهب بعض العلماء 

افصح الخلق وانصح الخق واعلم الخلق بشريعة هللا تعالى كيف يكون هذا 

كن الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بالحديث الذي بعده حديث سمرة بن ل

قال  من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت  النبي  أنجندب رضي هللا عنه 

فبالرخصة اخذ ونعمت الرخصة لكن هذا  أيومن اغتسل فالغسل افضل فبها 

البيضة كسر الحجر ب إذا إالسعيد  أبييعارض حديث  أن أبداالحديث ال يمكن 

الحجر يكسر بالبيضة وال البيضة تكسر بالحجر ؟ البيضة تكسر بالحجر  

الحديث المخرجين أخرجوه وهو  أئمةالسبعة كل  أخرجهسعيد  أبيفحديث 

 أوالعلماء قد اختلفوا في كونه منقطعا  أن أوالواضح وصريح وحديث سمرة 

ن المحدثين متصال الن هذا مبني على رواية الحسن عن سمرة وفيه خالف بي

تأملت اللفظ لم تجد عليه نور لفظ النبوة من توضأ يوم الجمعة  إذاوثانيا انك 

له نور وطالوة  فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل كالم الرسول 
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وحالوة وهذا اللفظ كما ترى فيه شيء من الركاكة ولذلك نقول حديث سمرة 

سعيد النه قد  أبيهذا ضعيف سندا وركيك متنا وضعيف بالنسبة لحديث 

السبعة وواضح وبَيٌن  وحديث سمرة لم يخرجه البخاري وال مسلم  أخرجه

يجب على كل  بأنهوفيه هذه الركاكة في متنه لذلك نحن ندين هللا عز وجل 

من ال يحضرها كالنساء والمرضى  إاليغتسل للجمعة قبل الصالة  أنمسلم 

ذلك فغن قال قائل متى  أشبها والمسافر الذي ليس في بلد تقام فيه الجمعة وم

 األفضلمن طلوع الشمس ؟ نقول  أويكون االغتسال هل هو من طلوع الفجر 

الجمعة هذا  إلىيكون من بعد طلوع الشمس عند الرواح تغتسل ثم تسير  أن

 وهللا الموفق  األفضلهو 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

116-  ٍ ِ قَاَل:  َوَعْن َعِلي  يُْقِرئُنَا اَْلقُْرآَن َما لَْم   َكاَن َرُسوُل ّللََاه

َحهُ اِْبُن ِحبهان َ   يَُكْن ُجنُبًا  ِ َوَحسهنَةُ, َوَصحه َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ, َوَهذَا لَْفُظ اَلت ِْرِمِذي 

(107)   . 

 

117-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  إِذَا   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أْ بَْينَُهَما ُوُضوًءا   َرَواهُ ُمْسِلم ٌ   أَتَى أََحُدُكمْ  أَْهلَهُ, ثُمه أََراَد أَْن يَعُوَد فَْليَتََوضه
(108) 

 . 

                                                 
(، 594(، ابن ماجه )146(، والترمذي )144(، والنسائي )229ضعيف. رواه أبو داود ) - 107

 (. ولبعضهم ألفاظ أخر. 799(، وابن حبان )1/83وأحمد )
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 .   (109)َزاَد اَْلَحاِكُم: فَِإنههُ أَْنَشُط ِلْلعَْوِد    

ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن َرُسوُل  -118 َوِلْْلَْربَعَِة َعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ  .  (110)َوُهَو َمْعلُول ٌ    يَنَاُم َوُهَو ُجنٌُب, ِمْن َغْيِر أَْن يََمسه َماًء   ّللََاه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى فيما نقل من األحاديث في باب غسل 

الجنابة وأحكام الجنب عن على بن أبي طالب رضي هللا عنه قال: كان النبي 

  كان على جنابة  إذا إاللم يكون جنبا يعني يعلمهم القرآن يقرئنا القرآن ما

في هذا   يقرئهمكان الُمعَلَمون جنبا فال  إذاوفي لفظ ما لم نكن جنبا يعني 

على تعليم  القرآن وقد حث  أمتهكان يعلم  النبي  أنالحديث دليل على 

تعليم القرآن فقال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا يشمل تعليم لفظه و

قال خيركم من  معناه فيكون الذي يعلم التفسير خير الناس الن الرسول 

تعلم القرآن وعلمه والذي يعلم في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد خير 

القرآن الكريم وفي هذا الحديث دليل على  ألفاظالنه يعلم الناس  أيضاالناس 

 أوتعلما لقوله ما لم يكن جنبا  الذي عليه جنابة ال يقرأ القرآن ال تعليما وال أن

يقرا القران وهو  أناللفظ الثاني ما لم نكن جنبا وهذا يدل على انه ال يحل 

من اجل واجب مثله لذلك  إالالقرآن واجب وال يترك الواجب  إبالغجنب الن 

                                                                                                                                                 
 (. 308صحيح. رواه مسلم ) - 108
 ( وهي زيادة صحيحة أيضا. 152مستدرك الحاكم ) - 109
(، وابن ماجه 119و  118( والنسائي في "الكبرى"، والترمذي )228صحيح. رواه أبو داود ) - 110

صحة (. وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في "األصل" إذ ليست كل علة تقدح في 583)

 ( بتحقيقي. 129الحديث. وانظر أيضا "ناسخ الحديث ومنسوخه" البن شاهين )
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الذكر  أمايتلوى شيئا من القرآن و أنكان جنبا  إذا اإلنساننقول يحرم على 

يقول القائل ربنا أتنا في الدنيا حسنة  أنن فال باس به مثل الذي يوافق القرآ

 أنىسبحان  أنت إاليقول ال اله  أنحسنة وقنا عذاب النار ومثل  اآلخرةوفي 

 إليهيقول إنا هلل وإنا  أنكنت من الظالمين يريد الذكر فال باس به مثل 

ذكر كما راجعون يريد الذكر فال باس ولو كان جنبا الن الجنابة ال تمنع ال

يذكر هللا على كل احيانه واما  قالت عائشة رضي هللا عنها كان النبي 

ال ؟ فمنهم من  أوالحائض اختلف فيها العلماء هل يحرم عليها قراءة القرآن 

قال انه ال يحرم عليها قراءة القرآن ال تعلما وال تعليما وال تعبدا وال تحصنا 

منع الحائض من قراءة القرآن وذلك النه ليس في السنة نص صحيح صريح ي

يتخلص منها باالغتسال  أنوال تقاس على الجنب الن صاحب الجنابة يمكنه 

توفق الدم فلهذا رخص لها ما لم يرخص للجنب ومن  أنوالحائض ال يمكنها 

العلماء من قال انه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب ومنهم من قال قوال 

 أومن تعليم  إليهبه وما كان تعبدا فال تحتاج  فال باس إليهما تحتاج  أنوسطا 

التحصن بالقرآن كأية الكرسي في الورد  أوتعاهد القرآن لئال تنساه  أوالتعلم 

تقرأ  أنالحاجة فال باس  إليهذلك وهذا قول وسط انه ما دعت  أشبهوما 

 القرآن ولو كان عليها الحيض واما مجرد التعبد فال وهللا الموفق 

 رحمن الرحيم بسم هللا ال
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117-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  إِذَا   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أْ بَْينَُهَما ُوُضوًءا   َرَواهُ ُمْسِلم ٌ   أَتَى أََحُدُكْم أَْهلَهُ, ثُمه أََراَد أَْن يَعُوَد فَْليَتََوضه
(111) 

 . 

 .   (112)ْوِد    َزاَد اَْلَحاِكُم: فَِإنههُ أَْنَشُط ِلْلعَ 

ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن َرُسوُل  -118 َوِلْْلَْربَعَِة َعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ  .  (113)َوُهَو َمْعلُول ٌ    يَنَاُم َوُهَو ُجنٌُب, ِمْن َغْيِر أَْن يََمسه َماًء  ّللََاه

ُ َعْنَها قَالَْت: َكاَن رَ  -119 ِ َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه إِذَا  ُسوُل ّللََاه

اِْغتََسَل ِمْن اَْلَجنَابَِة يَْبَدأُ فَيَْغِسُل يََدْيِه, ثُمه يُْفِرُغ بِيَِمينِِه َعلَى ِشَماِلِه, فَيَْغِسُل 

أُ, ثُمه يَأُْخذُ اَْلَماَء, فَيُْدِخُل أََصابِعَهُ فِي أُُصوِل اَلشهْعِر, ثُمه َحفََن  فَْرَجهُ, ثُمه يَتََوضه

ُمتهفٌَق   لَى َرأِْسِه ثاََلَث َحفَنَاٍت, ثُمه أَفَاَض َعلَى َسائِِر َجَسِدِه, ثُمه َغَسَل ِرْجلَْيِه عَ 

 .  (114)َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلم ٍ  

َولَُهَما فِي َحِديِث َمْيُمونَةَ: ثُمه أَْفَرَغ َعلَى فَْرِجِه, فَغََسلَهُ  -120

 بَِها اأَْلَْرَض بِِشَماِلِه, ثُمه َضَرَب 

 َوفِي ِرَوايٍَة: فََمَسَحَها بِالتَُّراِب  

                                                 
 (. 308صحيح. رواه مسلم ) - 111
 ( وهي زيادة صحيحة أيضا. 152مستدرك الحاكم ) - 112
(، وابن ماجه 119و  118( والنسائي في "الكبرى"، والترمذي )228صحيح. رواه أبو داود ) - 113

عله فتفصيل ذلك في "األصل" إذ ليست كل علة تقدح في صحة (. وأما عن تعليل من أ583)

 ( بتحقيقي. 129الحديث. وانظر أيضا "ناسخ الحديث ومنسوخه" البن شاهين )
(، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: 316(، ومسلم )248صحيح. رواه البخاري ) - 114

 استبرأ". "أصول الشعر" إضافة وهي قولها: "حتى إذا رأى أن قد 
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َوفِي آِخِرِه: ثُمه أَتَْيتُهُ بِاْلِمْنِديِل   فََردههُ, َوفِيِه: َوَجعََل يَْنفُُض اْلَماَء بِيَِدِه   

(115) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

بالجنب  هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق

منها أن اإلنسان إذا أتى أهله  يعني جامع أهله أراد أن يعود مرة ثانية 

فليتوضأ بينهما وضوءا وذلك لوجهين الوجه األول أن الوضوء يخفف الجنابة 

والثاني انه يعطي الجسد نشاطا الن اإلنسان بعد الجماع واإلنزال يفتر 

فاد من هذا الحديث ويضعف ويكسل إذا  توضأ عاد عليه بعض النشاط فيست

أن الدين اإلسالمي شامل لمصالح البدن ومصالح القلب وامور الدين والدنيا 

ويستفاد منه أن اإلنسان إذا أراد أن يأتي أهله مره ثانية بعد األول فإنه يتوضأ 

بان يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه وهذا ليس على سبيل 

يطوف على   أحيانا ذا كان النبي الوجوب بل على سبيل االستحباب وله

ينام بعد  أن أراد إذا اإلنسان أن أيضانسائه  كلهن بغسل واحد ومن ذلك 

يغتسل فإن لم يمكن فليتوضأ فإن لم يمكن فينم وال حرج  أن فاألفضلالجماع 

أحيانا يجامع يعني يأتي أهله ثم ينام وال يمس ماًء ولكن عليه الن النبي 

سئل أيرقد  يتوضأ الن النبي  أنام على جنابة دون ين أن لإلنسانيكره 

ال يدري فلعل هذه  اإلنسانتوضأ فليرقد والن  إذاأحدنا وهو جنب قال نعم 

يغتسل وهو افضل  أنينام على جنابة بل إما  أنرقدة يرقدها فال ينبغي  آخر

يتوضأ ثم ذكر صفة الغسل في حديث عائشة وميمونة رضي هللا عنهما  أو

                                                 
 (. 317(، وانظر أطرافه، ومسلم )249صحيح. رواه البخاري، ) - 115
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رفع الجنابة  اإلنسانينوي  أنه صفتان صفة واجبة البد منها وهي والغسل ل

ينوي الصالة ونحوها مما البد فيه من الغسل ثم يعم بدنه جميعا بالماء  أن أو

وانغمس في بركة  اإلنسانمع المضمضة واالستنشاق وهذا مجز فلو نوى 

 أما ه وإن لم يتوضأ ولكن البد من المضمضة واالستنشاق .أجزئوخرج منها 

يغسل فرجه وينظفه مما حصل من  أن واألفضل األكملالصفة الثانية فهي 

يروي  ياتثحثالث  رأسهاثر الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كامال ثم يحثو على 

ولو اقتصر على  األفضلشعره ثم يغسل سائر بدنه وهذا هو  أصولبذلك 

 أنمن النصوص دليل على  أيضالكفي وفي هذا الحديث وغيره  األول

اغسل من الجنابة كفاه عن الوضوء فالوضوء قبل الغسل سنة  إذا اإلنسان

 واألصغر األكبروليس بواجب ولو اقتصر على الغسل يرتفع عنه الحدث 

 وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في كتاب بلوغ المرام  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 باب الغسل وحكم الجنب    

121-  ِ ُ َعْنَها قَالَْت: قُْلُت: يَا َرُسوَل ّللََاه َوَعْن أُم ِ َسلََمةَ َرِضَي ّللََاه

إِن ِي اِْمَرأَةٌ أَُشدُّ َشْعَر َرأِْسي, أَفَأَْنقُُضهُ ِلغُْسِل اَْلَجنَابَِة? َوفِي ِرَوايٍَة: َواْلَحْيَضِة? 

 (116)ِسِك ثاََلَث َحثَيَاٍت"   َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  فَقَاَل: "اَل, إِنهَما يَْكِفيِك أَْن تَْحثِي َعلَى َرأْ 

  . 

                                                 
 (، وزاد: "ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". 330صحيح. رواه مسلم ) - 116
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122-  ِ ُ َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِن ِي اَل   َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ    .   (117)أُِحلُّ اَْلَمْسِجَد ِلَحائٍِض َواَل ُجنٌُب   َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوَصحه

123-  ِ ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد,  َوَعْنَها قَالَْت: ُكْنُت أَْغتَِسُل أَنَا َوَرُسوُل ّللََاه

 .  (118)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    تَْختَِلُف أَْيِدينَا فِيِه ِمَن اَْلَجنَابَِة 

 .   (119)َزاَد اِْبُن ِحبهاَن: َوتَْلتَِقي  

ِ قَاَل: قَاَل رَ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -124 إِنه تَْحَت ُكل ِ   ُسوُل ّللََاه

َشْعَرٍة َجنَابَةً, فَاْغِسلُوا اَلشهْعَر, َوأَْنقُوا اَْلبََشَر   َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َواَلت ِْرِمِذيُّ 

 .  (120)َوَضعهفَاه ُ  

 .   (121)َوأِلَْحَمَد َعْن َعائَِشةَ نَْحُوهُ, َوفِيِه َراٍو َمْجُهول ٌ   -125

 لرحمن الرحيم بسم هللا ا

هذه بقية األحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر في باب الغسل وحكم 

 الجنب من كتابه بلوغ المرام .

لما  النبي  أن سبق لنا في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي 

بالمنديل من  أتتهفرغ من غسله أتته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده 

رداءه شيء من الرطوبة فتؤذيه  أو إزارهال يكون في يتنشف به حتى  أناجل 

                                                 
 (. 1327(، وابن خزيمة )232ضعيف. رواه أبو داود ) - 117
"من الجنابة  (، وليس عند البخاري لفظه:45( )321(، ومسلم )261صحيح. رواه البخاري ) - 118

 ." 
( مال إلى أنها 1/373( وسندها صحيح، إال أن الحافظ في "الفتح" )1111ابن حبان برقم ) - 119

 مدرجة. 
 (. 106(، والترمذي )248منكر. رواه أبو داود ) - 120
 (. 654ضعيف. رواه أحمد ) - 121

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

147 

رد ذلك وجعل ينفض الماء بيده يعني يسلته من بدنه وينفضه  ولكن النبي 

 إذا اإلنسانيتنشف  أناستدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه ال ينبغي 

ميمونة بالمنديل يدل  إتياناغتسل واستدل به بعضهم على العكس وقالوا إن 

يزيل عنهما  أنوكونه ردها  ال ألجل  ذلك من عادة الرسول  نأعلى 

التمندل ال باس به يعني  أنيزيله بيده ينفضه بيده والصحيح  أنالجنابة بدليل 

الشتاء النه لو  أياميستعمل المنديل والسيما في  أناغتسل  إذا لإلنسانيجوز 

انتهى من غسل  إذابقى الماء ثم ترطب ثيابه تأذى به فعلى كل حال ال باس 

رد المنديل التي  يتنشف بالمنديل وكن الرسول  أنغسل الجمعة  أوالجنابة 

غير  أوجاءت بها ميمونة ال ندري ما السبب ربما تكون المنديل لم تكن نظيفة 

فرغ من  إذا اإلنسانيتمندل  أنهللا اعلم المهم انه ال حرج  أسبابذلك من 

 االغتسال .

هللا تعالى عنها فإنها كانت تشد شعر رأسها سلمة رضي  أمواما حديث 

اغتسلت  إذاتنفضه  أنهل يلزمها  يعني تضفره تجعله جدايل فسألت النبي 

الشعر وتغسل  أصولمن الحيض فقال ال يلزمك ولكن تروي  أومن الجنابة 

وهذا يكفيها سواء كانت في غسل  أجزاءهجميع  إلىالشعر بالماء حتى يدخل 

 الحيضة الن المقصود تعميم الماء لسائر الجسد . في غسل أوالجنابة 

قال : إني ال احل  النبي  أنثم ذكر حديث عائشة رضي هللا عنها 

تمكث في المسجد  أنالمسجد لحائض وال جنب والمعني انه ال يجوز للحائض 

 أن أمرفي العيد  غير ذلك الن النبي  أوالمحاضرة  أوولو الستماع الذكر 

الحائض ال  أنيعتزلن المصلى وهذا يدل على  أنر الحيض تخرج النساء وام
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تبقى في المسجد واما مرورها بالمسجد فال باس يعني تمر من باب  أنيجوز 

وتذهب بها فال باس وكذلك عند  تأخذهاتدخل المسجد لحاجة  أوباب  إلى

ويدخل  أهلهمسافرا ثم يكون معه  اإلنسانيكون  أنالضرورة فال باس مثل 

عند باب  أوفي السيارة  أبقاها إذايصلي فيه ويخشى على المرأة المسجد ل

 إذاالمسجد فتدخل المسجد للضرورة ال باس بذلك ويتعلق بهذه المسألة المرأة 

 أنعمرة وهي حائض فمن المعلوم انه يشق عليها  أوفي حج  أهلهاكانت مع 

في  تبقى وحدها في السيارة حتى يطوفوا ويسعوا فماذا تصنع نقول تدخل

خرج المعتكف من المسجد  إذاالمسعى فإنه ليس من المسجد الحرام ولذلك 

كان هناك ضرورة الن المسعى ليس  إذا إالالمسعى بطل اعتكافه  إلىالحرام 

يمكثا في المسعى ويجوز  أنيجوز للحائض والجنب  أيضامن المسجد وكذلك 

يجوز الطواف فيه البيع والشراء في المسعى النه ليس من المسجد الحرام وال 

ازدحم الناس وصاروا  إذايكون في المسجد وعلى هذا  أنفالطواف البد 

المهبط الذي على المسعى ال ينزلون النهم  إلى إذايطوفون في السطح فانهم 

يكون في المسجد فال يصح  أنلو نزلوا لخرجوا من المسجد والطواف البد 

 اإلنساني الصف ولم يتمكن كان هناك ازدحام كبير ف إذا إالطوافهم اللهم 

بعض  إلىالمسعى والناس كلهم مجتمعون بعضهم  إلىينزل   أن إلىواضطر 

مع السعة فال يجوز الطواف في المسعى  أماال يكون في هذا باس  أنفنرجو 

إنه ال يحل المسجد لجنب  النه ليس من المسجد كذلك الجنب يقول الرسول 

دخل المسد آذى  فإذاتدخل بيتا فيه جنب  المالئكة ال أنوالحكمة وهللا اعلم 

ثوما فال  أوبصال  آكلمن  محلهم المساجد كما قال النبي  ألنهاالمالئكة 

يدخل المسجد  أنيقربن مساجدنا فإن ذلك يؤذي المالئكة فال يحل للجنب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

149 

عابري سبيل (  إالعبور فال باس كما قال تعالى ) وال جنبا  أماويمكث فيه 

يمكث في المسجد يعني إن  أنلم يتوضأ فإن توضأ الجنب جاز قال العلماء ما 

يمكث في المسجد  أنتوضأ كما يتوضأ للصالة بدون اغتسال فال باس 

واستدلوا بان الصحابة رضي هللا عنهم العزاب كانوا ينامون في المسجد وكان 

يمكث في  أنمنهم توضأ وعاد فنام هذا مما يباح للجنب   أجنب إذاالواحد  

بدون وضوء فال وعلى هذا فنقول الجنب ال يصلي النه  أماتوضأ  إذاجد المس

لضرورة  أوبوضوء  إالحرام عليه وال يقرأ القرآن وال يمكث في المسجد 

يمكث في المسجد  أنلغير الضرورة فال يجوز  أما آخرفالضرورات شيء 

 قال إنه ال يحله لجنب . الن النبي 

يعم بدنه  أن اإلنسانلى انه يجب على ففيها دليل ع األحاديثبقية  أما

خاتم ضيق ال يمر الماء  أوكله بالغسل ال يدع شيء حتى لو كان عليه لفافة 

جميع البدن وهللا  إلىيزيل ذلك وان يصل الماء  أنمن تحته فالواجب عليه 

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى 

مِ   
ُّ
م
َ
ي
َّ
لت

َ
 ا
ُ
اب

َ
 ب

 

ُ َعْنُهَما; أَنه اَلنهبِيه عَ  -126 ِ َرِضَي ّللََاه قَاَل:  ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ّللََاه

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر, َوُجِعلَْت ِلي  أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنه أََحٌد قَْبِلي: نُِصْرُت بِالرُّ
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اَلةُ فَْليَُصل ِ   َوذََكَر اَْلَحِديث َ  اأَْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا, فَأَيَُّما َرُجٍل أَْدَرَكتْهُ اَ  لصه

(122)   . 

ِعْنَد ُمْسِلٍم: َوُجِعلَْت تُْربَتَُها لَنَا   َوفِي َحِديِث ُحذَْيفَةَ  -127

 .  (123)َطُهوًرا, إِذَا لَْم نَِجِد اَْلَماَء    

128-  ٍ  .  (124)  َوُجِعَل اَلتَُّراُب ِلي َطُهوًرا  ِعْنَد أَْحَمَد:  َوَعْن َعِلي 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في كتابه بلوغ المرام باب التيمم لما 

ذكر رحمه هللا تعالى الطهارة بالماء وضوءا وغسال ذكر التيمم وهي الطهارة 

بصعيد األرض وذلك بان يضرب اإلنسان  بيده على األرض فيمسح يديه 

يمم بدال عن طهارة الماء وهي من خصائص وكفيه فقط وهي أي طهارة الت

قال   هذه األمة كما في حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن النبي  

وفضل هللا تعالى واسع  األنبياءخمسا لم يعطهن نبي قبلي يعني من   أعطيت

من فضله ومن شاء لم يعطه الن  أعطاهوال حجر على هللا تعالى فمن شاء 

عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ال مانع لما أعطى الملك ملك هللا 
                                                 

تحل ألحد  ( وتمامه: "وأحلت لي المغانم ولم521(، ومسلم )335صحيح. رواه البخاري ) - 122

قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق 

للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في األصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط 

 "متفق عليه". 
فوف (، وأوله: "فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كص522صحيح. رواه مسلم ) - 123

 المالئكة، وجعلت..." الحديث. 
( وتمام لفظه: "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء" فقلنا: يا رسول هللا! 763حسن. رواه أحمد ) - 124

ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي 

 طهورا، وجعلت أمتي خير األمم". 
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هللا تعالى خمسا فضلني  أعطانيخمسا يعني  أعطيتوال معطي لما منع يقول 

بها على اإلنسان من قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني انه إذا كان له 

عدو من الكفار فإن عدوه يكون مرهوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر 

فانهم لن يستقيموا ابد ولن يصمدوا  باألعداءالمعلوم أن الرعب إذا نزل ومن 

 أمام من يقاتلهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريط السادس

فانهم لنن يسنتقيموا ابند ولنن  باألعداءومن المعلوم أن الرعب إذا نزل 

اننزل هللا تعنالى  إذايصمدوا أمنام منن يقناتلهم وهنو منن اكبنر العنون والنصنر 

وَلمتننه لكننن َلمتننه  الننذين يجاهنندون  وهننذه للنبنني  الرعننب فنني قلننب العنندو

تكون كلمنة هللا هني العلينا َل منن اجنل عصنبية  أنيقاتلون من اجل  أيجهادا 

كننان المسننلمون حقيقننة يقنناتلون هلل  إذاذلننك  أشننبهمننا  أوعروبننة  أوحميننة  أو
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النذين يقناتلون منن  أماوباهلل وفي هللا فإنهم منصورون بالرعب مسيرة شهر 

َل يقيمونننه ألجننل التربننة فقننط فهننؤَلء  أويار يقيمننون عليهننا ديننن هللا اجننل النند

سننئل عننن الرجننل يقاتننل شننجاعة  ليسننوا مقنناتلين فنني سننبيل هللا َلن النبنني 

ذلك في سبيل هللا قال من قاتل لتكنون كلمنة هللا  أيويقاتل حمية ويقاتل رياًء 

كلمنة هللا هني هي العليا فهو في سبيل هللا ليس هناك غيره منن يقاتنل لتكنون 

 العليا وليقام دين هللا في ارض هللا فهذا هو المقاتل في سبيل هللا .

 األرضمسننجدا وطهننورا جعننل هللا  األرضالثانيننة قننال : وجعلننت لنني 

 األمنميتطهر به وهذا هو الشاهد وكانت  أيوَلمته مسجدا وطهورا  للنبي 

الندير ومننا  أوعنة فني البي أوفني مكنان معنين فني الكنسنية  إَلقبلننا َل يصنلون 

تصنلي فينه كنذلك فني الطهنور  األرضمكان منن  أي األمةذلك لكن هذه  أشبه

لنم يجندوا مناًء لنم يصنلوا وبقنت الصنالة ديننا فني ذممهنم  إذاقبلننا  األممكانت 

 أنحتى يجدا الماء ثم يتطهرون به ثم يقضون ما فاتهم من الصنالة وَل شنك 

 أيماد رفع هللا عنها هذه المشقة وهلل الحم األمةهذه مشقة عظيمة ولكن هذه 

 أنبنين  األرضوَل فنرق فني  الصنالة فليصنل كمنا قنال النبني  أدركتنهرجل 

 أرضنالنم يخصنص غير ذلنك َلن النبني  أوحجرية  أوسبخة  أوتكون رملة 

دون ارض وكذلك في اآلينة الكريمنة  ) فتيممنوا صنعيدا طيبنا (ولنم يخصنص 

مسننلم جعلننت تربتهننا لنننا طهننورا  هللا تعننالى صننعيدا دون صننعيد وامننا حننديث

وحديث احمد جعنل التنراب لني طهنور فهنذا َل يقتضني التخصنيص َلن بعنض 

أفنننراد العنننام إذا ذكنننر فننني حكنننم يوافنننق أو يناسنننب العنننام فإننننه َل يننندل علنننى 

التخصنننيص فيقنننال هنننذا ذكنننر بعنننض أفنننراد العنننام بننننفس الحكنننم وَل يقتضننني 

كننم يخننالف العننام التخصننيص . والتخصننيص أن يننذكر بعننض أفننراد العننام بح
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ا كنان بحكنم يوافقنه فهنذا لنيس بتخصنيص إذفيكون مخرجا منن العمنوم وامنا 

شاء هللا بقية الكنالم  أن ويأتييتيمم بكل ارض  أن لإلنسانوعلى هذا فيجوز 

 على الحديث .

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 قال رحمه هللا تعالى باب التيمم 

ِم     بَاُب اَلتهيَمُّ

ُ َعْنُهَمننا; أَنه اَلنهبِننيه َعننْن َجننابِ  -126 ِ َرِضننَي ّللََاه قَنناَل:  ِر ْبننِن َعْبننِد ّللََاه

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر, َوُجِعلَنْت ِلني  أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنه أََحٌد قَْبِلي: نُِصْرُت بِالرُّ

ناَل  ةُ فَْليَُصنل ِ   َوذََكنَر اَْلَحنِديثَ   اأَْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا, فَأَيَُّمنا َرُجنٍل أَْدَرَكتْنهُ اَلصه

(125)   . 

َوفِي َحِديِث ُحذَْيفَنةَ ِعْننَد ُمْسنِلٍم: َوُجِعلَنْت تُْربَتَُهنا لَنَنا َطُهنوًرا,  -127

 .  (126)إِذَا لَْم نَِجِد اَْلَماَء    

128-  ٍ  .  (127)َوُجِعَل اَلتَُّراُب ِلي َطُهوًرا    ِعْنَد أَْحَمَد:  َوَعْن َعِلي 

 

 

                                                 
( وتمامه: "وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد 521(، ومسلم )353صحيح. رواه البخاري ) - 125

قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق 

للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في األصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط 

 "متفق عليه". 
وأوله: "فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف  (،522صحيح. رواه مسلم ) - 126

 المالئكة، وجعلت..." الحديث. 
( وتمام لفظه: "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء" فقلنا: يا رسول هللا! 763حسن. رواه أحمد ) - 127

ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي 

 لت أمتي خير األمم". طهورا، وجع
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 بسم هللا الرحمن الرحيم   

مسنجدا وطهنورا .  األرضجعلنت لني  سبق الكالم على ابتداء ونكمل الكالم عليه أن شناء هللا تعنالى يقنول 
يطهننر مننن  أيمكانننا للصننالة وطهننورا  أيمسننجدا  األرضالجاعننل لننذلك هننو هللا عننز وجننل لقنند جعننل هللا هننذه 

 أنمسنجد فمنن قنال منن النناس  األرضجمينع  أن األصنلو وهو كونها مسجدا فإن هذا هن األولفاما  األحداث
 إذا األصنلمسجد وبناًءا على هذا  األرضجميع  أن فاألصل إالهذه البقعة ال تصح فيها الصالة فعليه الدليل و

 وقنند قننال النبنني  األرضمننن  ألنهنناارض مغصننوبة فالصننالة صننحيحة  أوفنني دار مغصننوبة  اإلنسننانصننلى 
ال شك اننه آثنم بغصنبه األرض واسنتيالئه عليهنا   أخرىرا والغصب له جهة مسجدا وطهو األرضجعلت لي 

لكن الصالة ليس لها دخل في الموضوع كنذلك أيضنا لنو صنلى إنسنان فني المسنجد الحنرام فني الكعبنة أو فني 
الحجر فريضة أو نافلة فصالته صنحيحة ألنهنا منن األرض فتندخل فني العمنوم وكنذلك لنو صنلى اإلنسنان فني 

 إذا أمنامسجدا وطهورا  األرضجعلت لي  ه صحيحة الن الشارع من األرض وقد قال النبي الشارع فصالت
فني مقبنرة فإننه ال  اإلنسناندل الدليل على انه ال يصلي في هذا المكان المعين فال يصلى فينه مثالنه لنو صنلى 

سند  الن النبني   أمامنه أوعن شماله  أوعن يمينه  أويصلى في المقبرة سواًء كانت القبور خلفة  أنيصح 
اننه يسننتثنى مننن ذلننك الصننالة علننى  إالجمينع طننرق الشننرك والصننالة فنني المقنابر وسننيلة مننن وسننائل الشننرك 

صنلى علننى قبنر بعند دفننن والن الصنالة فنني  يصنلى عليهننا فني المقبنرة الن النبنني  أنالجننازة فإننه ال بنناس 
فلوجنود هنذا السنبب الحسني الظناهر المقبرة لها سبب معلوم ظاهر يرى وهو كون الميت بين يندي المصنلي 

 أماكنهناوهني  اإلبنلأعطنان  األمناكنممنا نهنى عننه منن  أيضايضعف كون الصالة وسيلة لعبادة القبور كذلك 
تجند فني البنر مبنارك  أنفيها وتبيت فيها هنذه ال تصنح فيهنا الصنالة زامنا مباركهنا العارضنة مثنل  تأويالتي 
نهنى  وتبيت فيها فهذه ال يصلى فيهناال ن  النبني  إليها تأويالتي  األمكنةتصلي فيه لكن  أنفال باس  اإلبل

سنئل  عن الصالة في مبارك اإلبل يعني في اعطانها واما النم فيصلى في اعطانها وال باس بنذلك الن النني 
النجسة فنال  األماكنالتي ينهى عن الصالة فيها  األماكنمن  أيضاأنصلي في مرابض الغنم قال نعم ومن ذلك 

المسنجد مكنان  أنيطهنر مكاننه حينث  أن أمنري فني المسنجد األعرابنلما بنال  جوز الصالة فيها الن النبي ت
علنى  اإلنسنانيصنلي  أنالصنالة نجاسنة وهنذا يندل علنى اننه ال يمكنن  أمناكنيكنون فني  أنللصالة فنال يمكنن 
سنجادة يصنلي عليهنا فني كنان ال يباشنرها كمنا لنو كنان عننده  إذا أماكان يباشر النجاسة  إذاشيء نجس لكن 

طرفهنا نجاسنة لكننه ال يمننس النجاسنة وال يسنجد عليهننا وال يركنع عليهنا وال يجلنس عليهننا فنال بناس النننه ال 
منا دل الندليل علنى اننه ال  إالكلهنا مسنجد يصنلى فينه  األرضهذه قاعدة خذها معنك  أنيباشر النجاسة المهم 

 واألصنغر األكبريتطهر به ولكن يتطهر به من الحدث  أيقال وطهورا  أيضايصلى فيه فيؤخذ بالدليل . كذلك 
نجاسنة علنى بدننه ولنيس عننده مناء  أونجاسنة علنى ثوبنه  اإلنسانواما النجاسة فال يتيمم لها فلو كان على 
 اكبر ولم يجد ماء فإنه يتيمم . أوكان محدثا حدثا اصغر  إذايغسلها وصلى فانه ال يتيمم بخالف ما 

الرمليننة والطينيننة والصننحراء  األرضمحننل للتننيمم  األرضهننذا عننام كننل  رضاألجعلننت لنني  وفنني قولننه 
 األسننفاركننان يسننافر ويتننيمم فنني  لننم يسننتثن شننيئا والنننه  واليابسننة والنديننة كلهننا يتننيمم بهننا الن النبنني 

فابتلنت  أمطنرتتبنوك وكنذلك قند تكنون  إلنىالتي مر بها وهو ذاهب  األرضقد تكون رملية كما في  واألرض
يتينيم بهنا وفني قولنه  األرضجمينع  أنبنأرض لهنا غبنار المهنم  إالاننه قنال ال تتيممنوا  عن النبي ولم يرد 
 طهورا دليل على أن التيمم مطهر وليس كما قال بعض العلماء انه مبيح وليس بمطهر بل هنو مطهنر فنإذا

وقنت الصنالة تيممت لصنالة النافلنة فصنل بنه الفريضنة وإذا تيممنت لصنالة وبقينت علنى طهارتنك حتنى دخنل 
األخرى فال تعد التيمم يكفي التيمم األول ما دمت لم تحندث وإذا تيممنت عنن الجنابنة أول منرة فنال تعند التينيم 

المناء طهنور  أنجعنل التنراب طهنورا كمنا  عن الجنابة إال بجنابة أخرى جديدة وهلم جنرا المهنم أن النبني 
 النجاسات فال .وهللا الموفق . اأم لْلحداثفما يطهره الماء يطهره التيمم هذا بالنسبة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   
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 قال المؤلف رحمه هللا تعالى باب التيمم 

ِم ــاُب اَلتهيَ ـبَ     مُّ

 

ُ َعْنُهَمننا; أَنه اَلنهبِننيه  -126 ِ َرِضننَي ّللََاه قَنناَل:  َعننْن َجننابِِر ْبننِن َعْبننِد ّللََاه

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر, َوُجِعلَنْت ِلني  أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنه أََحدٌ  قَْبِلي: نُِصْرُت بِالرُّ

ناَلةُ فَْليَُصنل ِ   َوذََكنَر اَْلَحنِديثَ    اأَْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا, فَأَيَُّمنا َرُجنٍل أَْدَرَكتْنهُ اَلصه

(128)   . 

لَنَنا َطُهنوًرا, َوفِي َحِديِث ُحذَْيفَنةَ ِعْننَد ُمْسنِلٍم: َوُجِعلَنْت تُْربَتَُهنا  -127

 .  (129)إِذَا لَْم نَِجِد اَْلَماَء    

128-  ٍ  . (130)َوُجِعَل اَلتَُّراُب ِلي َطُهوًرا    ِعْنَد أَْحَمَد:  َوَعْن َعِلي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 أنسبق الكالم على حديث جاابر رضاي هللا عناه فاي بعاض جملاه منهاا 

كلهاا مساجد  األرض أنرا وبيناا مسجدا وطهو األرضقال جعلت لي  النبي 

 األرضما دل الدليل علاى اناه ال يصالى فياه وان جمياع  إالتصح الصالة فيها 

                                                 
( وتمامه: "وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد 521(، ومسلم )335صحيح. رواه البخاري ) - 128

قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق 

ه سقط للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في األصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعل

 "متفق عليه". 
(، وأوله: "فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف 522صحيح. رواه مسلم ) - 129

 المالئكة، وجعلت..." الحديث. 
( وتمام لفظه: "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء" فقلنا: يا رسول هللا! 763حسن. رواه أحمد ) - 130

األرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي  ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح

 طهورا، وجعلت أمتي خير األمم". 
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يابسااة  أوصااخرية نديااة  أوترابيااة  أويتاايمم عليهااا سااواء كاناات  رمليااة  أيضااا

المحافظاة علاى الوقات اشاد اعتباارا  أنلعموم الحديث وفي الحديث من الفوائد 

في الوقت على كل حال ولهاذا  اإلنسانهذا يصلي من المحافظة على غيرها ول

يتوضاأ فإناه يصالي  أنيتايمم وال يساتطيع  أنال يساتطيع  اإلنسان أنلو فرض 

 أدركتاهرجال  أيمااولو باال تايمم وال وضاوء الن الوقات مقادم علاى كال شايء 

لي الغنائم ولام تحال  أحلتحال كان وفي بقية الحديث  أيالصالة فليصل على 

 أنائم هااي مااا يغنمااه المساالمون ماان الكفااار عنااد قتااالهم وذلااك الحااد قبلااي الغناا

بالجهاد والجهاد فارض كفاياة فاإذا جاهادوا الكفاار وغنماوا  مأمورونالمسلمين 

جعاال رزقاي تحاات ظال رمحااي  أماوالهم فالغناائم هااذه حاالل كمااا قاال النباي 

ار فالمغاانم ماا يؤخاذ مان الكفا ) ومغاانم كثيارة تاخاذونها (وكما قاال هللا تعاالى 

 أعادائهمغنماوا مان  إذاالساابقة فاإنهم  األمام أماا األماةبالقتال وهي حاالل لهاذه 

جمعوها في مكان ثم انزل هللا من السماء نارا فأحرقتها فال يستفيد منهاا  أمواال

وهلل الحماد احال هللا لهاا المغاانم يعناي ماا كسابوه مان  األماةالمسلمون لكن هذه 

 الكفار بالقتال .

يشاافع  أنوهااي  هااي الشاافاعة الخاصااة بالرسااول وأعطياات الشاافاعة و

للخلق يوم القيامة حين يحشرون حفاة عراة غرال نحشر يوم القيامة ليس علينا 

لم يختنوا في الدنيا يرجعاون  كأنهمثياب وال نعال والختان يرجع فيكون الناس 

الحاديث بهماا يعناي لايس معهام أماوال الحار والعباد  ألفاظعلى هذا وفي بعض 

والمالك والمملوك كلهم في صعيد واحد كلهم عاراة ولماا قالات  واألنثىوالذكر 

عائشااة يااا رسااول هللا الرجااال والنساااء يعنااي يحشاارون جميعااا عااراة قااال نعاام 

يهمهام ذلاك كال ال هاي بنفساه ال ينظار  أناشد مان  األمرالرجال والنساء لكن 
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فاوق سانة والشامس  ألفبعضهم لبعض الن الهول شديد اليوم مقداره خمسون 

الرؤوس بمقدار ميل والجبال تطاير هباًء منبثا إن زلزلاة السااعة شايء عظايم 

ويلحق الناس من الغم والكرب ماال يطيقون فيقول بعضاهم لابعض اطلباوا مان 

هللا خلقااه  أنآدم يذكروناه بنعماة هللا علياه  إلاى  يااأتونيشافع لناا عناد هللا تعاالى 

اشاافع لنااا عنااد ربااك فيااذكر  كاال شاايء أسااماءبيااده واسااجد لااه المالئكااة وعلمااه 

هللا  إلاىيشافع  أنمن الشجرة فأكل منها فيخجل  اآلكلهللا نهاه عن  أنمعصيته 

ماان الشااجرة تاااب منااه فتاااب هللا عليااه  أكلااه أنوقااد عصااى هللا عااز وجاال مااع 

 فيأتونواجتباه سبحانه وتعالى وهداه لكن المقام مقام عظيم شديد صعب يتعذر 

وياذكرون نعام هللا  األرض إلاىرساول بعثاه هللا  لأو أنتنوح ويقولون له  إلى

سال ما ليس له باه  بأنهعليه اشفع لنا عند ربك من هذا الموقف العظيم فيعتذر 

كاان كاافرا  أبنائاه أحاد إال أهلاه فأنجااه أهلهعلم وهو انه قال هللا له انه سينجيه 

ني فاغرقه هللا تعالى فقال نوح رب إن ابني مان أهلاي وإن وعادك حاق ووعادت

 تنجيني وأهلي قال هللا تعالى أن

) إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح فال تساألني ماا لايس لاك باه عام إناي  

الرسال  أولهذا كالم هللا عز وجل لناوح رساول تكون من الجاهلين( أناعظك 

العزم يقول له هذا الكالم العظيم إنه ليس من اهلك إنه يعني ساؤالك  أوليومن 

عماال غياار صااالح  فااال تسااالني مااا لاايس لااك بااه علاام إنااي  ننجيااه وهااو كااافر أن

قاال هللا  الرسل  أولتكون من الجاهلين كالم شديد عظيم جدا هذا  أناعظك 

للااذي انعاام هللا عليااه  )وإذ تقااولقااال هللا تعااالى  لااه هااذا وأخاار الرساال محمااد 

وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق هللا وتخفي في نفسك ما تبدياه وتخشاى 

موعظة عظيمة شاديدة جادا علاى مان ؟  أيضاهذه  تخشاه ( أن أحقس وهللا النا
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يقول هللا له هذا الن هللا عظيم عاز وجال وال ينفاع عناده  على افضل الرسل 

عند هللا اتقاكم ( رزقناي هللا وإيااكم التقاوى ماا فياه  أكرمكمنسب وال حسب إن 

ناوح  إلاى ياأتونقاين المت إالال قريب وال بعيد النااس عناد رب العاالمين ساواء 

إماام الحنفااء   إباراهيم إلاى ياأتونساال ماا لايس لاه باه علام  بأناهيعتذر بماذا 

الشاافاعة ويذكرونااه بنعمااة هللا عليااه ولكنااه  يسااألونهوخلياال الاارحمن عااز وجاال 

لكاان لماا كااان  اإلنساانيعتاذر الناه كااذب ثاالث كاذبات وهااي تورياة ال يااأُم بهاا 

يتقاادم للشاافاعة  أنمثاال هااذا يمنعااه  أن ىرأعظاايم  واألماارالمقااام مقااام شاافاعة 

وقصااته فااي  إساارائيلبنااي  أنبياااءوهااو افضاال  موسااى  إلااىفيعتااذر فيااذهبون 

القرآن كثيرة معروفة وهو قوي في ذات هللا عز وجل ويذكرون نعمة هللا عليه 

هللا تعالى كلمه تكليما اصاطفاه بكالماه وكتاب لاه التاوراة بياده ولكناه يعتاذر  أن

لم ياؤمر بقتلهاا وهاو القبطاي الاذي رآه فاي شاجار ماع رجال مان قتل نفسا  بأنه

سااهل النااه تاااب ماان ذلااك  األماار أنماان قااوم موسااى فيعتااذر مااع  إساارائيلبنااي 

خطيار والشافاعة  واألمارالرسالة لكان كماا قلات لكام المقاام مقاام عظايم  وأوتي

عيسي كل واحد يحولهم علاى مان  إلى يأتونليس هينة في هذا المقام يعتذر ثم 

عيسى فيعتذر لكنه ال يذكر ذنبه يعتذر بان هناك مقام ارفع من  إلى يأتونه بعد

شايئا مان هاذا ال بال يقاول  أوال يقاول اناه فعال ذنباا  مقامه وهو مقام محماد 

رسول  إلى فيأتون تأخرمحمد عبد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما  إلىاذهبوا 

هللا تعااالى لااه هااذه  فيااأذنشاافع ي أنرب العاازة  يسااتأذنلهااا ثاام  أناااويقااول  هللا 

وهاي داخلاة فاي ضامن  أحادوحده لم يشاركه فيها  الرسول  أعطيهاالشفاعة 

يبعثاك رباك مقاماا محماودا  أنقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلاة لاك عساى 

مم تحت شفاعته هذه  المؤمن والكافر من كان األوهذا وهللا المقام المحمود كل 
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يظهار  أن أرادربناا جال وعاال كياف  إلاىها وانظر من هذه ومن كان من غير

 إباراهيمثام ناوح ثام  آدم إلىيذهبوا  أنالهم هللا تعالى الناس  فضل هذا النبي 

مان  إلياهولو شاء هللا لذهبوا  رسول هللا  إلىثم موسى ثم عيسى حتى انتهت 

يحصل هذا التاردد لكان هللا جال وعاال ولاه الحماد والفضال  أندون  األمر أول

 وأبااوكلهام  األنبياااءيظهار شاارف هاذا النباي الكااريم باان تتعاذر  أن أرادلمناة وا

 أنونحان نشاكر هللا تعاالى  رسول هللا  إلى تأتىعن الشفاعة حتى  آدمالبشر 

نااا إماميكااون  أنيحقااق لنااا اتباعااه فاانعم علينااا  أننسااال هللا  أمتااهجعلنااا ماان 

 أنبحانه وتعاالى ونسااله ورسولنا وقدوتنا بهاذه المنزلاة العظيماة فنشاكر هللا سا

 يتوفانا على ملته وان يحشرنا في زمرته وان يدخلنا في شفاعته .

كنان هللا عنز وجنل يصنلي علنى  إذايصلى ويسلم علنيهم  األنبياءج: نعم 

 .  أولى فاألنبياءالمؤمنين 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى باب التيمم  

ُ َعْنُهَمننا; أَنه اَلنهبِننيه َعننْن َجننابِِر ْبننِن َعْبنن -126 ِ َرِضننَي ّللََاه قَنناَل:  ِد ّللََاه

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر, َوُجِعلَنْت ِلني  أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنه أََحٌد قَْبِلي: نُِصْرُت بِالرُّ

ناَلةُ فَْليَُصنل ِ  َوذََكنَر اَْلَحنِديثَ      اأَْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا, فَأَيَُّمنا َرُجنٍل أَْدَرَكتْنهُ اَلصه

(131)   . 

                                                 
( وتمامه: "وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد 521(، ومسلم )335صحيح. رواه البخاري ) - 131

قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق 

يث في األصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط للبخاري. تنبيه: هكذا الحد

 "متفق عليه". 
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َوفِي َحِديِث ُحذَْيفَنةَ ِعْننَد ُمْسنِلٍم: َوُجِعلَنْت تُْربَتَُهنا لَنَنا َطُهنوًرا,  -127

 .  (132)إِذَا لَْم نَِجِد اَْلَماَء    

128-  ٍ  . (133)َوُجِعَل اَلتَُّراُب ِلي َطُهوًرا    ِعْنَد أَْحَمَد:  َوَعْن َعِلي 

 ن الرحيم بسم هللا الرحم

اقل المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلاوغ المارام فاي بااب التايمم أول 

حديث مناه وهاو حاديث جاابر بان عباد هللا رضاي هللا عناه وسابق الكاالم علاى 

قوماه  إلاىوكاان النباي يبعاث  اكثر جمله وبقيت الجملة الخامسة وهاي قولاه 

لرسال الساابقون ا الناس عامة وهذا من خصاائص النباي  إلىخاصة وبعثت 

وناوح فاي  إسارائيلفاي بناي  إسارائيلبناي  فأنبيااءخاصاة  أقاوامهم إلىيبعثون 

قوماه فقاط  إلاىقومه وهود لقومه وصالح لقومه وهكذا بقية الرسل كال مرسال 

الشرائع الن كل رسول بعث بما  أصولولذلك كانت شرائعهم مختلفة في غير 

محمااد  أمااارعة ومنهاجننا ( ) لكننل جعلنننا منننكم شنن يناسااب قومااه كمااا قااال تعااالى

يااوم  إلااى واألنااسالجاان  إلااىجميااع البشاار باال  إلااىفإنااه رسااول  رسااول هللا 

الخالادة الباقياة الاذي ال يمكان  اآلياة هيالقرآن العظيم  آيتهالقيامة ولذلك كانت 

كااال ماان كاال وجااه كمااا قااال تعااالى ونزلنااا عليااك  أحكامااهتنفااد معانيااة وال  أن

كما قراءه رسول  اآلن نقرأه أيدينالقرآن الذي بين الكتاب تبيانا لكل شيء هذا ا

بكر وعمر وباقي الصحابة رضوان هللا تعالى علايهم لام  أبووكما قراءه  هللا 

                                                 
(، وأوله: "فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف 522صحيح. رواه مسلم ) - 132

 المالئكة، وجعلت..." الحديث. 
هللا!  ( وتمام لفظه: "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء" فقلنا: يا رسول763حسن. رواه أحمد ) - 133

ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي 

 طهورا، وجعلت أمتي خير األمم". 
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ومان  األرضيارث هللا  أن إلاىيتغير ولم يتبدل محفوظا من عند هللا عز وجل 

عليها هذا القرآن باق والشريعة باقية وهي صالحة لكل زمان ومكاان ال يمكان 

بما يكاون فياه مفاساد بال هاي  أوبما يناقض المالح  اإلسالميةالشريعة  تأتى أن

ومغاربهااا  األرضفااي مشااارق  أمااةشااريعة صااالحة لكاال زمااان ومكااان ولكاال 

ويجاب علاى  إلايهمالن مرسل  يؤمنوا بمحمد  أنولهذا يجب على كل البشر 

لحجاة علاى ينشاروها فاي العاالم حتاى تقاوم ا أنمحمد الذين بلغتهم الادعوة  أمة

النه ذكر في كتبهم وبين  الكتاب الن يؤمنوا بمحمد  أهلالجميع ويجب على 

ووضح حتى انهم يعرفونه كما يعرفاون أبناائهم ال يخفاى علايهم ولكانهم قااتلهم 

 أنفحسادوا العارب   أبناائهمياوم القياماة يعرفوناه كماا يعرفاون  إلىهللا ولعنهم 

 األنبيااءلكتاب الساابقة وبشارت باه كان فايهم هاذا الرساول الاذي ناوه عناه فاي ا

قااد  األنبياااءيؤمنااوا بااه كاال  أنالعهااد والميثاااق إن جاااءهم  األنبياااءواخااذ علااى 

 بعث محمد اتبعوه قال هللا تبارك وتعاالى إذاهللا عهدا وميثاقا غليظا انه  أعطوا

وإذ اخننذ هللا ميثنناق النبيننين لمننا أتيننتكم مننن كتنناب وحكمننة ثننم جنناءكم رسننول  )

معكنم  وأنناقنال فاشنهدوا  أقررنناكم لتؤمنن بنه ولتنصنرنه قنالوا مصدق لما مع

ولهاذا اقسام  يتبعاوا الرساول  أنيجاب علايهم  أممهام( وكاذلك من الشاهدين 

انه ال يسمع به يهوديا وال نصارانيا ثام ال ياؤمن باه ويتبعاه إال كاان الرسول 

تابااا كناات تتبااع ك إذايتبااع كتابااا نقااول  بأنااهماان أصااحاب النااار حتااى وإن زعاام 

كذب  فإذا تؤمن بالرسول  أنوكنت صادقا في ذلك فالبد  اإلنجيل أوالتوراة 

قال انه رسول العارب خاصاة فهاو كاافر بعيساى إن كاان نصارانيا  أوالرسول 

بال انهام يادعون  اآلنوبموسى إن كان يهوديا وبمحمد كماهم يعلنون الكفر باه 

ين وكذلك اليهاود ولاوال الكفر به تجد الدعايات النصرانية في كل وقت وح إلى
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ما كان بينهم وبين العرب من الحروب لرأيت نشر اليهودياة فاي كال مكاان ثام 

 األسافماع  األساواقكتاباا يبيااع فاي  رأيتإنهم خبثاء يدعون من طرف خفي 

فاي التااين  أنلكان اكثار الناااس يجهلاون فاي الواقااع اسامه التاين والزيتااون ذكار 

 أنلماذا النهم لان يعجازوا  أتدرون نجيلواإلوالزيتون شفاء واستشهد بالتوارة 

مان  واإلنجيالالتاوراة  باأقوالالمشاهورين لكان أتاوا  األطبااء باأقواليستشهدوا 

يتشربها الناس وان يقبلوها وان يعرفوها الصغار والكباار ومان اجال   أناجل 

ثام يكاون مرورهماا علاى  واإلنجيالانه لاو شافي قاال هاذا ماا دل علياه التاوراة 

هينااا ثاام يقااع فااي قلااوب المساالمين تعظاايم هااذين الكتااابين  أماارا الاانشء المساالم

واالقتداء بما فيها والنصارى لهم دعايات عظيمة مخطط لها ومدروساة ليسات 

كماا نسامع عان  لألخاالقإليناا ويعزونناا فاي كال شايء بالنسابة  يأتونارتجالية 

عبااار القناااوات الفضاااائية وكاااذلك باااالمجالت  تاااأتىالخليعاااة التاااي  األفاااالمهاااذه 

وقااع فااي قلااب  إذامااا يخاال بالعقياادة النااه  إلااى األمااروصاال  أن إلااىوالصااحف 

نتبعهاا ونادع  أنمحرفاة فاناه خطار  أنهااماع  واإلنجيالتعظايم التاوراة  اإلنسان

لام  إذانحان ناؤمن بهماا وناؤمن اناه  واإلنجيالاكفر باالتوراة  أقولا ال أنالقرآن 

علااى موسااى  نزلااتأنااؤمن بهمااا فلساانا بمااؤمنين لكننااا نااؤمن بااالتوراة التااي 

قاد  أنهاا أيضاايحرفا ويبدال  ثم ناؤمن  أنالذي انزل على عيسى قبل  واإلنجيل

ال يرضاى عناد هللا وال  اإلساالميةنساخت شارائعها وماا فيهاا مخاالف للشاريعة 

يادخلوا  أنبعادا مان هللا عاز وجال لكان هام يريادون  إاليقبل وال يزياد صااحبه 

 أنذه الناحية هللا اكبار ضااقت الادنيا على المسلمين ما يخل بعقيدتهم ولو من ه

 واإلنجيالعن طريق التوراة  إالال نجد ما يدل على الشفاء في هذه المخلوقات 

ولكن هو الكيد واقول بحول هللا تعالى انهم يكيادون كيادا وهللا تعاالى يكياد كيادا 
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والمسالمين  اإلساالميعاز  أنرويدا نساأل هللا تعاالى  أمهلهمولكن مهل الكافرين 

 . الدين والملحدين والمنافقين أعداءن يذل الشرك والمشركين وان يدمر وا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب التيمم  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنُهَما قَاَل: بَعَثَنِني اَلنهبِنيُّ  -129 اِر ْبِن يَاِسٍر َرِضَي ّللََاه  َوَعْن َعمه

 َ ْغتُ فِي َحاَجٍة, فَأ ِعيِد َكَمنا تَ  ْجنَْبُت, فَلَْم أَِجِد اَْلَماَء, فَتََمره ابهنةُ, ثُنمه تفِي اَلصه ُغ اَلده َمنره

فَذََكْرُت ذَِلَك لَهُ, فَقَاَل: "إِنهَما َكناَن يَْكِفينَك أَْن تَقُنوَل بِيَنَدْيَك َهَكنذَا"  أَتَْيُت اَلنهبِيه 

نَماَل َعلَنى اَْليَِمنيِن, َوَظناِهَر ثُمه َضَرَب بِيََدْيِه اأَْلَْرَض َضرْ  بَةً َواِحنَدةً, ثُنمه َمَسنَح اَلش ِ

 .  (134)ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلم ٍ    َكفهْيِه َوَوْجَههُ 

ِ: َوَضننَرَب بَِكفهْيننِه اأَْلَْرَض, َونَفَننَخ فِيِهَمننا, ثُننمه َمَسننَح  َوفِنني ِرَوايَننٍة ِلْلبَُخنناِري 

 .   (135)هُ َوَكفهْيه ِ  بِِهَما َوْجهَ 

130-  ِ ُ َعْنُهَمننا قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه   َوَعننِن اِْبننِن ُعَمننَر َرِضننَي ّللََاه

 , اَرقُْطنِيُّ ُم َضْربَتَاِن َضْربَةٌ ِلْلَوْجِه, َوَضْربَةٌ ِلْليََدْيِن إِلَى اَْلِمْرفَقَْيِن   َرَواهُ اَلده التهيَمُّ

ةُ  َح اأَْلَئِمه  .   (136)َوْقفَه ُ   َوَصحه

ِ  َوَعنننْن أَبِننني ُهَرْينننَرةَ  -131 نننِعيُد   قَننناَل: قَننناَل َرُسنننوُل ّللََاه اَلصه

 ,َ ُوُضننوُء اَْلُمْسننِلِم, َوإِْن لَننْم يَِجننِد اَْلَمنناَء َعْشننَر ِسنننِيَن, فَننِإذَا َوَجننَد اَْلَمنناَء فَْليَتهننِق ّللََاه

                                                 
 (. 368(، ومسلم )347صحيح. رواه البخاري ) - 134
 (. 338البخاري رقم ) - 135
 (. 1806ضعيف جدا. رواه الدارقطني ) - 136
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ارُ  َحهُ اِْبنُ َوْليُِمسههُ بََشَرتَهُ  َرَواهُ اَْلبَزه اَرقُْطنِيُّ و[ [ اَْلقَطهاِن, , َوَصحه َب اَلده لَِكْن َصوه

إِْرَسالَه ُ  
(137)  . 

َحه ُ   -132 ِ: َعْن أَبِي ذَر ٍ نَْحُوهُ, َوَصحه َوِللت ِْرِمِذي 
(138)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث فاي أحكاام التايمم منهاا حاديث عماار بان ياسار رضاي هللا 

جناباة ولايس عناده مااء  أصاابتهبعثه فاي حاجاة فاجناب يعناي  أن النبي عنه 

ففكار رضااي هللا عناه ماااذا يصانع وكااان ال يعلام عاان صافة التاايمم عان الجنابااة 

كما تتقلاب الداباة  األرضفتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني تقلب على 

 النباي  تاىأيعم جميع البدن ثام صالى ثام  أنالتيمم كالغسل يجب  أنظنا منه 

تقااول بيااديك هكااذا وضاارب بيديااه  أنبعااد ذلااك واخبااره فقااال إنمااا كااان يكفيااك 

أن يعيااد الصااالة النااه النبااي  يااأمرهفمسااح بهمااا وجهااه وكفيااه ولاام  األرض

رضي هللا عنه اجتهد وظان أن هاذا هاو الواجاب ففعلاه ففاي هاذا الحاديث دليال 

ن والساانة علااى حكاام علااى فوائااد منهااا أن اإلنسااان إذا لاام يجااد الاانص ماان القاارآ

وإن اخطاأ فلاه  أجارانفلاه  أصاابالمسألة فله أن يجتهاد وال يتوقاف يجتهاد إن 

عمااار باان ياساار رضااي هللا عنااه حينمااا اجتهااد  اجاار ولهااذا لاام يعنااف النبااي 

وتمرغ في الصعيد ومنها انه يجاوز التايمم عان الجناباة كماا يجاوز التايمم عان 

والحمد اجمعوا على انه ال  األمةوقد كان فيه خالف قديم لكن  األصغرالحدث 

التايمم عان  أنومنهاا  األصاغريتيمم عن الجنابة كما يتيمم عن الحادث  أنباس 

                                                 
 بعده يشهد له.  زوائد( وما 310صحيح. رواه البزار ) - 137
( ولفظه: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 124صحيح. رواه الترمذي ) - 138

 عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير" وقال: "حديث حسن صحيح". 
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 أنساواء بخاالف طهاارة المااء فاي الجناباة الباد  األصغرالجنابة وعن الحدث 

التايمم  أمااة كماا هاو معاروف األربعا فاألعضاءيعم جميع البدن واما الوضوء 

 أنماان فوائااد حااديث عمااار  أيجااه والكفااان ومنهااا ففااي عضااوين فقااط همااا الو

تقول كاذا  أنقال إنما كان يكفيك  التيمم ضربة واحدة ال ضربتان الن النبي 

بادأ باه قبلهماا وهاو  ومنها انه يبدأ بمسح الوجه قبال مساح اليادين الن النباي 

كااذلك فااي القاارآن الكااريم قااال هللا تعااالى ) فامسااحوا بوجااوهكم وأيااديكم منااه ( 

 األنافيعم جميع الوجه بالتيمم وقد كان بعاض العاوام يمساح  أنالبد  أنها ومن

 األذن إلااى األذنتمساح جمياع الوجاه مان  أنوماا حولاه وهاذا تقصاير بال الباد 

اساافل اللحيااة ومنهااا انااه ال يجااب تخلياال الشااعر  إلااىوماان منحنااى الجبهااة فااوق 

 م يخلل النبي بخالف الماء ولذلك ل األكبروال  األصغربالتيمم ال في الحدث 

قاال  بذلك زمنها انه ال تشاترط التسامية فاي التايمم الن النباي  أمرلحيته وال 

بها بل لاو قاال  يأمرتقول هكذا ولم يذكر التسمية ولم  أنلعمار إنما كان يكفيك 

قائل انه ال تشرع التسمية في التيمم لكاان لاه وجاه لكان العلمااء قاساوا وجاوب 

ليست واجبة ال في  أنهابها في الوضوء والصحيح التسمية في التيمم على وجو

التاايمم عاان الجنابااة كالغساال  أنالوضااوء وال فااي الغساال وال فااي التاايمم ومنهااا 

مرة عن الجنابة فإنك ال تتيمم مرة ثانية عن الجنابة حتاى  أولتيممت  إذايعني 

حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحماه هللا بعاد  أنتجد الماء فتغتسل ومنها 

لك وهو قوله التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين والمرفقين ضعيف ذ

خاالف الحاديث الصاحيح فهاو  إذاالنه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح والحديث 

شاااذ باال إن شاائت فقاال إنااه منكاار الن رواتااه ضااعفاء وعلااى هااذا فااال عباارة بااه 

 اعين .فالتيمم ضربة واحدة فقط يمسح بها الوجه ثم الكفان فقط دون الذر
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التيمم وضوء  أن هريرة رضي هللا عنه فقد ذكر النبي  أبيحديث  أما

التايمم بمنزلاة الوضاوء حتاى لاو  أنالمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين يعني 

بقياات عشاار ساانوات مااا عناادك ماااء فانااه كاااف قااال فااإن وجااد الماااء فليتااق هللا 

جنابة ثم وجد الماء  تيمم عن إذا اإلنسان أنوليمسه بشرته وفي هذا دليل على 

ثام وجاد المااء وجاب علياه  األصغرتيمم عن لحدث  وإذاوجب عليه االغتسال 

  لوضوء وهللا الموفق

 س: عن المسح على الجبيرة 

 مسحها تكفي يكفي المسح عن التيمم . إذاج: ال الجبيرة 

 يدير المسح عليها كلها . أنالجبيرة تمسح كلها البد 

 ذلك . أشبهما  أوالكسر  أوجرح الجبيرة هي اللزقة على ال

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

133-  ِ َخننَرَج َرُجنناَلِن فِنني َسننفٍَر,   قَنناَل:  َوَعننْن أَبِنني َسننِعيٍد اَْلُخننْدِري 

نناَلةَ  َمننا َصننِعيًدا َطي ِبًننا, فََصننلهيَا, ثُننمه َوَجننَدا  -َولَننْيَس َمعَُهَمننا َمنناءٌ -فََحَضننَرْت اَلصه فَتَيَمه

نناَلةَ َواْلُوُضننوَء, َولَننْم يُِعننِد اآَْلَخننُر, ثُننمه أَتَيَننا اَْلَمنناَء فِنني  اَْلَوْقننِت. فَأََعنناَد أََحننُدُهَما اَلصه

 ِ نننهةَ َوأَْجَزأَتْننَك  َرُسننوَل ّللََاه فَننذََكَرا ذَِلننَك لَننهُ, فَقَنناَل ِللهننِذي لَننْم يُِعننْد: "أََصننْبَت اَلسُّ

تَْيِن" َصنناَلتَُك" َوقَنناَل ِلْرَخننِر: "لَننَك اأَْلَْجننُر َمنن   النهَسننائِي  ُو[  [َرَواهُ أَبُننو َداُوَد,  ره

(139). 

                                                 
 (. 113(، والنسائي )338صحيح. رواه أبو داود ) - 139
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى فيماا نقلاه مان األحادياث فاي بااب 

عن أبي سعيد الخادري رضاي هللا عناه أن رجلاين خرجاا فاي سافر فاي  التيمم 

صااالة كاناات  أييعااين خرجااا مسااافرين فحضاارت الصااالة ولاام  عهااد النبااي 

قد حضرت وليس عندهما ماء فتيمما صاعيدا طيباا ثام  أنهاوهذا ال يضر المهم 

 أمااصاليا وجادا المااء  أنصليا ثم عبد الصالة وجدا الماء في الوقت يعني بعد 

فتوضاأ واعااد الصاالة  اآلخار أمااو األولاىفلم يصال واكتفاى بالصاالة  أحدهما

لام يعاد الصاالة الناه  فاألولله اجتهاده  سانإنفاختلفا رضي هللا عنهما الن كل 

 األصااغربالوضااوء ماان الحاادث  أماارههللا عااز وجاال  أنبااه حيااث  أماارفعاال مااا 

ماال يجااد الماااء تاايمم فهااذا الرجاال فعاال كااذلك  تاايمم  وإذاوبالغساال ماان الجنابااة 

الثاني فاجتهااده اناه يقاول ماا دام الوقات باقياا ولام  أماوصلى لعدم وجود الماء 

واصلي فاجتهد كل منهما اجتهاده ولكان لماا  أتوضأوضوء فني اصل الصالة ب

السانة واجزأتاك صاالتك ومعلاوم  أصابتبذلك قال للذي لم يعد  اخبرا النبي 

 أمارالسنة هي الحق وأجزأتك صالتك النه صلى على الوجه الذي   إصابة أن

الناه مارتين  األجاربه لم يجد الماء فتيمم فأجزاته الصالة واما الثااني فقاال لاك 

قد عمل مجتهدا متأوال وهللا سبحانه ال يضيع اجار مان احسان عماال فصاار لاه 

الصاالة الن صاالته اجزأتاه ولام  بإعادة األول النبي  يأمرمرتين ولم  األجر

 إذا إاليوبخ الثاني النه مجتهد والمجتهاد ال ياوبخ حتاى لاو اخطاأ فأناه ال ياوبخ 

بن زيد رضي هللا عناه فقاد  مةأسافي قصة  فعل شيئا عظيما كما فعل النبي 

أساامة قاال  أدركاهلحق أسامة رضي هللا عنه رجاال مان المشاركين ليقتلاه فلماا 

انااه قالهااا خوفااا ماان القتاال  أسااامةهللا فظاان  إالال الااه  أنالرجاال المشاارك أشااهد 
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قال ال اله  أنقتلته بعد  أسامةيا  بذلك فقال: له الرسول  فقتله فاخبر النبي 

نعم يا رسول هللا  الناه قالهاا تعاوذا يعناي خوفاا مان القتال ماا قالهاا هللا قال : إال

هللا قاال: نعام الناه قالهاا تعاوذا قاال:  إالقاال: ال الاه  أنبرضاه قال: اقتلتاه بعاد 

فماا زال  أساامةهللا قال: نعم ألنه قالها تعاوذا قاال:  إالقال: ال اله  أناقتلته بعد 

قال:  أنل له الرسول قال: اقتلته بعد قا أسلمتلم اكن  أنىيكررها حتى تمنيت 

 هللا قال: نعم النه قالها تعوذا  إالال اله 

 األماارجااءت ياوم القياماة فوبخاه الن  إذاهللا  إال: كياف تصانع باال الاه  

  أنسااعيد دلياال علااى  أباايعظاايم ففااي هااذا الحااديث الااذي ساااقه المؤلااف حااديث 

 أمطارت أو أحادباه  أتاى مااأتيمم لعدم وجود الماء ثم حضر المااء  إذا اإلنسان

مكان فيه الماء فإنه ال يعد والشايء علياه تجزئاه صاالته  إلىوصل  أوالسماء 

عمال العمال ماارتين اجتهاادا فإناه يااؤجر  إذا اإلنساان أندليال علااى  أيضااوفياه 

مرتين فضال من هللا عز وجل وإال  فالثاني لما لم يكن على السنة لايس لهااجر 

 أوساعهللا علياه الن فضال هللا تعاالى  أثاباههللا  إلىبا فيه لكن لما كان يعمله تقر

من منعه ورحمته سبقت غضبه فإن قال قائل لو حصالت مثال هاذه القضاية ثام 

طلاب  أريديعني تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت  وأعاد قال  اإلنسان أعاد

مارتين ؟ الجاواب  األجارال يعيد فهل لاه  أنالسنة  أنمرتين وهو يدري  األجر

 إلاىعلم السنة وخالفهاا فلايس لاه اجار بال هاو  إذامرتين ألنه  األجر ليس له ال

 إذااالجتهاد ال ينكر علاى صااحبه  أنالوزر اقرب وفي هذا الحديث دليل على 

اجتهاده فإنه  إليه أوصلهعلم منه حسن النية وانه لم ينو المخالفة لكن هذا الذي 

 امرأتاهمعاه  إنساانا أنفاال فلاو  اراإلنكا أمااال ينكر عليه لكن يبين له الصاواب 

هذا هو المعروف عناد علماائهم وانهام ال يارون باه  أنكاشفة وجهها بناء على 
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اجتهااده لكان ينصاح  إلياه أداهباس فهاذا ال ينكار علياه الناه مجتهاد وهاذا الاذي 

تساتر وجههاا  أنويقال إن هذا قول ضعيف والقاول الصاحيح اناه يجاب عليهاا 

 واألماارماان جهااة الحساابة  أماااة الحكاام الشاارعي ويبااين لااه ذلااك هااذا ماان جهاا

كااان فااي بلااد محااافظ ال  إذايمكاار عليااه  أنبااالمعروف والنهااي عاان المنكاار فلااه 

ينكر ويقال حتى وإن كان هذا مذهبهم فأنت  أنتكشف النساء وجوههن فيه فله 

فااي بلااد لاايس هااذا مااذهبهم فينكاار عليااه حتااى ال تقتاادي النساااء بعضااهن باابعض 

 األماةالتأديبي الذي يقصد باه حفاظ  األمرالشرعي وبين  مراألفهناك فرق بين 

لحام ابال وصالى  آكل إنسان رأيتالضعيفة كذلك لو  األموروعدم انزالقها في 

ولم يتوضأ ال تنكر عليه مع انه صلى في نظارك وهاو محادث فاي نظارك اناه 

مختلفاا فيااه هال ياانقض  اإلباالتغاوط لكاان لماا كااان لحام  أوصالى كمااا لاو تبااول 

تنكر ألنه محل اجتهااد لكان تنصاحه وتخباره  أنال فليس لك الحق  أم الوضوء

ينقض الوضوء لحمه كله ينقض الوضوء الكبد والقلب والكرش  اإلبلبان لحم 

فعلياك  اإلبالبالوضوء مان لحام  أمروسائر لحمه ينقض الوضوء الن الرسول 

ل ساواء لحام ابا أكلات إذابوضوء  إالبما دل عليه الدليل وان ال تصل  تأخذ أن

فيهاا واساع  األمارمساائل االجتهااد والحماد هلل  أنمطبوخا المهام  أوكان نيا  أن

علااى الرجاال الااذي اجتهااد  الرسااول  أنكاارهااذه المسااألة مااا  إلااىولهااذا انظاار 

يعاارف ماادارك  أن لإلنسااانكثياارة فااي الساانة فالااذي ينبغااي  أمثلااةفاخطااأ ولهااذا 

كت في غير محل الساكوت وان ال يس اإلنكارالحق وان ال ينكر في غير محل 

تاايمم  إنسااانفلكاال مقااام مقااال فااإن قااال قائاال فااإن وجااد الماااء وهااو يصاالي مااثال 

بصاحبه قد جاء بالماء وهو يصلي ما بعد انتهى هل يخرج  وإذاوشرع يصلي 

يستمر فاي صاالته ؟ قلناا بال يخارج مان  أومن الصالة ويتوضأ ويعيد الصالة 
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 وإذاناه لماا وجاد المااء بطال التايمم الصالة ويتوضأ ويبدأ الصاالة مان جدياد ال

بااطال والصاالة ال  وأخرهااصاحيحا  أولهااالصاالة صاار  آخاربطل التيمم فاي 

فنقااول هااذا يقطااع صااالته ويتوضااأ ويعيااد  أولهااابطاال  أخرهااابطاال  إذاتتجاازأ 

 الصالة من جديد وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 في باب التيمم  حاديثاألنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنُهَما فِي قَْوِلِه  -134 َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى   َوَعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

ِ َواْلقُنُروُح,  (140)أَْو َعلَى َسفٍَر  ُجنِل اَْلِجَراَحنةُ فِني َسنبِيِل ّللََاه قَناَل: "إِذَا َكانَنْت بِالره

اَرقُْطنِيُّ َمْوقُوفًا, َوَرفَعَهُ فَيُْجنُِب, فَيََخاُف أَْن يَُموَت إِ  َم" . َرَواهُ اَلده ْن اِْغتََسَل: تَيَمه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ, َواْلَحاِكم ُ   اُر, َوَصحه  .   (141)اَْلبَزه

135-  ٍ ِ قَاَل:  َوَعْن َعِلي  اِْنَكَسنَرْت إِْحنَدى َزْننَديه فََسنأَلَْت َرُسنوَل ّللََاه

  ْ(142)َرَواهُ اِْبُن َماَجه بَِسنٍَد َواٍه ِجدًّ ا   َسَح َعلَى اَْلَجبَائِِر فَأََمَرنِي أَْن أَم   . 

ُجنِل اَلهنِذي ْبنُن [َوَعْن َجابِرٍ   -136 ُ َعْنُهَمنا فِني اَلره ِ[ َرِضنَي ّللََاه َعْبنِد ّللََاه

, فَاْغتََسَل فََماَت  َم, َويَْعِص -ُشجه َب َعلَى ُجْرِحِه ِخْرقَةً, : "إِنهَما َكاَن يَْكِفيِه أَْن يَتَيَمه

َرَواهُ أَبُو َداُوَد بَِسننٍَد فِينِه َضنْعٌف, َوفِينِه  ثُمه يَْمَسَح َعلَْيَها َويَْغِسَل َسائَِر َجَسِدِه" 

 .   (143)اِْختاَِلٌف َعلَى ُرَواتِه ِ  

                                                 
 (. 113لنسائي )(، وا338صحيح. رواه أبو داود ) - 140
(. والمرفوع رواه ابن خزيمة 177/9ضعيف موقوفا، ومرفوعا. والموقوف رواه الدار قطني ) - 141

 (. 165(، والحاكم )272)
 (. 657موضوع. رواه ابن ماجه ) - 142
( من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجال منا حجر 336ضعيف. رواه أبو داود ) - 143

تلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما فشجه في رأسه، ثم اح
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نننهِة أَْن  -137 ُ َعْنُهَمننا قَنناَل: ِمننْن اَلسُّ اَل َوَعننِن اْبننِن َعبهنناٍس َرِضننَي ّللََاه

ننناَلِة اأَْلُْخنننَرى   َرَواهُ  ُم ِللصه ِم إِاله َصننناَلةً َواِحنننَدةً, ثُنننمه يَتَنننيَمه ُجنننُل بِنننالتهيَمُّ يَُصنننل َِي اَلره

اَرقُْطنِيُّ بِِإْسنَاٍد َضِعيٍف ِجدًّ ا   اَلده
(144)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

باائر هذه أحاديث فاي بياان الرجال تكاون فياه الجراحاة أو تكاون فياه الج

علااى الكساار ماااذا يصاانع يقااول العلماااء رحمهاام هللا تعااالى إن الواجااب علااى 

اإلنسان إذا كان فيه جرح وغسل العضو الاذي فياه الجارح أن يغساله كلاه فاإن 

خاااف ماان غساال الجاارح خاااف ماان الماااء  فإنااه يمسااحه مسااحا يعنااي يباال يااده 

ثالثاة  ويمرها على الجرح فإن خاف من ذلاك أيضاا فإناه يتايمم فتاون المراتاب

الغسل أوال ثم المسح ثم التيمم وكذلك إذا كان على اإلنسان جبيرة يعني قد لف 

على يده جبيرة وذلك إذا انكسرت اليد مثال ثام جبارت ولاف عليهاا خرقاة فإناه 

يمسح على الخرقة في الحدث األكبر واألصغر إلى أن تبارأ فاإذا برئات أزالهاا 

ا حاديث ابان عبااس األخيار أن مان وال يحتاج إلاى إعاادة الغسال أو التايمم واما

السنة أن اإلنسان إذا  صلى باالتيمم أعااد التايمم للصاالة األخارى فهاو ضاعيف 

باه الناه ال عمال علياه فاالتيمم كماا  ياأتجداكما قال المؤلاف وليات المؤلاف لام 

سبق يقوم مقام الماء إذا تيمم اإلنسان فهو على طهارتاه حتاى لاو خارج الوقات 

 ا لم يحدث وهللا الموفق .فهو باق على طهارته م

                                                                                                                                                 

نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى هللا عليه 

وسلم أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم هللا، أال سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، ..." 

( فهو 764حسين على الحديث ألن له شواهد كما في "جامع األصول" )الحديث. وإطالق الت

من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ 

 فيبقي على ضعفه. وهللا أعلم.  -وهو محل الشاهد-
 (. 185ضعيف جدا. رواه الدارقطني ) - 144
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 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 قال رحمه هللا تعالى باب الحيض 

ُ َعْنَها قَالَْت: إِنه فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحبَْيٍش  -138 َعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ يُْعَرُف, فَِإذَا َكناَن  "إِنه َدَم اَْلَحْيِض َدٌم أَْسَودُ  َكانَْت تُْستََحاُض, فَقَاَل َرُسوُل ّللََاه

ئِي, َوَصنل ِي"  ذَِلَك فَأَْمِسِكي اَلِة, فَِإذَا َكاَن اآَْلَخُر فَتََوضه َرَواهُ أَبُنو َداُوَد,   ِمَن اَلصه

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن, َواْلَحاِكُم, َواْستَْنَكَرهُ أَبُو َحاتِم ٍ   , َوَصحه َوالنهَسائِيُّ
(145)   . 

ْسَماَء بِْنِت ُعَمنْيٍس ِعْننَد أَبِني َداُوَد: ِلنتَْجِلْس فِني َوفِي َحِديِث أَ  -139

ِمننْرَكٍن, فَننِإذَا َرأَْت ُصننْفَرةً فَننْوَق اَْلَمنناِء, فَْلتَْغتَِسننْل ِللظُّْهننِر َواْلعَْصننِر ُغْسننالً َواِحننًدا, 

نأْ فِيَمنا َوتَْغتَِسْل ِلْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ُغْسنالً َواِحنًدا, َوتَْغتَِسنْل ِلْلفَْجنِر ُغْسنالً  , َوتَتََوضه

 .   (146)بَْيَن ذَِلَك    

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

قال المؤلف رحمه في كتابه بلاوغ المارام بااب الحايض وضاعه المؤلاف 

رحماه هللا تعااالى كغياره ماان العلمااء فااي كتااب الطهااارة الن أهام مااا يتعلاق بااه 

 فاي كتااب العادد فلاه عالقاة وإالالطهارة حيث إن الطهارة من شروط الصاالة 

 الن العاادد بابهااا مبنااي علااى الحاايض والنفاااس اعنااي وضااع الحماال لكاان ذكااره

 العلماء رحمهم هللا في كتاب الطهارة الن أهم ما يتعلق به هو الطهارة . 

                                                 
( وزادوا 174(، والحاكم )1348(، وابن حبان )185(، والنسائي )286حسن. رواه أبو داود ) - 145

 خال ابن حبان: "فإنما هو عرق". 
(، عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول هللا. إن فاطمة 296صحيح. رواه أبو داود ) - 146

بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 سبحان هللا! هذا من الشيطان، لتجلس..." الحديث. "
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الحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد المرأة إذا بلغت سنا تتهيأ باه للحمال الناه 

ال يأكال وال يشارب  أماهي بطان فاالجنين فا أمهبإذن هللا يغذي الجنين في بطن 

ولكان هللا تعااالى جعاال فااي وسااط بطنااه جعال ساارة منغمسااة فااي جاادران الاارحم 

تمتص الدم ليتغذى به الجنين وهللا سبحانه وتعالى على كل شيء قادير ولهاذى 

يتغذى به لكنه ال يصل إلى معدتاه الناه لاو وصال الادم إلاى المعادة احتااج إلاى 

كناه باإذن هللا يتفارق هاذا الادم فاي عروقاه وال البراز والبول وهذا غير ممكن ل

يحتاج إلى خروج وهذا الدم دم طبيعي جعله هللا في المرأة منذ خلقت كماا قاال 

المؤمنين عائشة رضاي هللا عنهاا فاي حجاة الاوداع  أمحين دخل على  النبي 

باالعمرة متمتعاة فادخل عليهاا وهاي  أحرمت أنالطريق بعد  أثناءوحاضت في 

لان تطاوف ولان تساعى وهاي حاائض  أنهااعرفات  ألنهاا عنهاا تبكي رضي هللا

مسابوقا بطاواف فقاال  إالالن الطواف ال يصح من الحائض والساعي ال يصاح 

حائض قال إن هذا شي كتباه هللا علاى بناات آدم فادل هاذا  أنها أخبرتهما شأنك 

طبيعاة المارأة  أنولكان السابب  إسارائيله ليس سببه نساء بناي أنالحديث على 

الحاائض  أنوهذا الحيض لها أحكام متعددة كثيرة تبلاغ عاددا كثيارا منهاا هكذا 

ال تقضاي الصاالة  أنهااومنهاا  آثمةالمسلمين ولو صلت فهي  بإجماعال تصلي 

الخااوارج  إاللاام يخااالف فااي هااذا  أيضااا باإلجماااعالتااي تماار بهااا وهااي حااائض 

 أنلمون علاى المتشددين في الدين هم الذين حالفوا في ذلك وإال فقد اجمع المس

تصااوم ال فريضااة وال  أنالحااائض ال تقضااي الصااالة ومنهااا انااه يحاارم عليهااا 

لاو صاامت فهاي آثماة وال يجزئهاا وهاذا  أنهااومنهاا  باإلجماع أيضانافلة وهذا 

كااان  إذاوجااب عليهااا القضاااء  أفطاارت إذا أنهااا أيضاااومنهااا   باإلجماااع أيضااا

تقضااي الصااالة وقااد  فالحااائض تقضاي الصااوم وال إجماااعالصاوم واجبااا وهااذا 
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المااؤمنين عائشااة رضااي هللا عنهااا قالاات لهااا مااا بااال الحااائض  أمسااالت اماارأة 

ماان  أنااتيعنااي  أنااتتقضااي الصااوم وال تقضااي الصااالة قالاات لهااا احروريااة 

قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال  اسألالخوارج قالت ال ولكني 

حائض تجاب عليهاا الصاالة المرأة ال أننؤمر بقضاء الصالة والخوارج يرون 

 بعد طهارتها فتقضيها . إاللكن ال تصليها 

الحيض له عالمات ذكر في هذا الحديث حديث عائشاة رضاي هللا عنهاا 

دم الحيض اسود يُْعاَرف  أنفاخبرها  حبيش سالت النبي  أبيفاطمة بنت  أن

انااه اسااود ودم اإلستحاضااة  أواللااه رائحااة فلااه عالمااات  أيوفااي لفااظ يُْعاارف 

دم عارق  بأناهدم االستحاضاة  حمر كغيره مان الادماء ولهاذا وصاف النباي ا

دم الحايض فهاو اساود . الثااني اناه يعارف  أمااودماء العروق معروفة حمراء 

دم الحاااايض غلاااايظ ودم  أنيعنااااي لااااه رائحااااة منتنااااة كريهااااة الفاااارق الثالااااث 

م الحاايض ال  أناالستحاضااة لاايس غليظااا رقيقااا النااه دم عاارق الفاارق الرابااع 

عالمااات تفاارق بااين   أربااعجمااد بخااالف دم االستحاضااة فإنااه يتجمااد فهااذه يت

 الحيض واالستحاضة . 

الحايض ثام  أياامتجلس  أناالستحاضة ؟ حكمها  أتتها إذافما حكم المرأة 

تغتسل وتصلي ولو كان الدم يمشي الن ما عدا الحيض تجب فيه الصالة فمثال 

هاذه مستحاضاة  أياامهار عشارة الادم عشارين يوماا وتط يأتيهااذكرناا امارأة  إذا

قالات  إذاكانت ليس لها عادة سابقة اجلسي دم الحيض ثم اغتسالي  إذانقول لها 

المنااتن الثخااين الااذي ال يتجمااد هااذا دم  األسااودمااا هااو دم الحاايض نقااول هااو 

حيضاها ساواء لايس فياه فارق قلناا  أنقالات  فاإذاحيضاها  أنقالت  فإذاالحيض 
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فاي نصاف  أتاهاا إذاالحايض فماثال  أتااكماا  أولسبعة مان  أو أياماجلسي ستة 

ساابعة وفااي الشااهر الثاااني ماان  أو أيااامنقااول اجلسااي سااتة  أتاهااامااا  أولالشااهر 

عادتهااا إن كاناات  إلااىساابعة فالمستحاضااة ترجااع  أو أيااامالنصااف اجلسااي سااتة 

قاال  فاإذاسابعة  أو أياامعادة غالب النساء ساتة  إلىالتمييز ثم  إلىذات عادة ثم 

قال لعائشة  ل تطوف ؟ قلنا ال الحائض ال تطوف الن النبي قائل الحائض ه

 إلااىالرجااوع  أراداحرمااي بااالحج وال تطااوفي وال تسااعي  حتااى تطهااري ولمااا 

المؤمنين رضاي هللا عنهاا  أمهاتالمدينة قيل له إن صفية قد حاضت وهي من 

الحاائض  أنفادل ذلاك علاى  فانفرواقد افاضت قال  أنهاقال أحابستنا هي قالوا 

 أنالعمارة وجاب عليهاا  أوالحاج  أركانكان طوافها ركنا من  إذا تطوف بل ال

تبقى حتى تطهر ثم تطوف فاإن كانات ال يمكنهاا البقااء نقاول اذهباي ماع اهلاك 

ترجاع  أنقالت انهاال يمكان  فإذاطهرت ارجعي  وإذا إحرامكباقية على  وأنت

الرجاوع قلناا  أنال يمكنها  أخرىفي بالد  أو آسياشرق  أقصىكما لو كان في 

فاي  إالحينئذ تطوف للضرورة وهي حائض فتتلجم ثام تطاوف وهاذا ال يجاوز 

 أنحال الضرورة القصوى وعلى هذا فالمرأة التي في السعودية مثال ال يمكن 

طهارت رجعات  إذاتاذهب ماع قومهاا ثام  أنتلحقها الضرورة الن مان الممكان 

مان المقيماين يعناي ليساوا الجزيرة العربية حتى لو كانوا  أقصىولو كانت في 

طهرت عاد  وإذا إحرامهاترجع وهي على ما بقى من  أنمن السعوديين يمكن 

  بها محرمها وطافت وهللا الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم  
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أَنه اَْليَُهنننوَد َكنننانُوا إِذَا َحاَضنننْت اَْلَمنننْرأَةُ لَنننْم   َوَعنننْن أَنَنننٍس  -144

 .   (147)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ    "اِْصنَعُوا ُكله َشْيٍء إِاله اَلن َِكاَح"  يُّ يَُؤاِكلُوَها, فَقَاَل اَلنهبِ 

145-  ِ ُ َعْنَهنننا قَالَنننْت: َكننناَن َرُسنننوُل ّللََاه  َوَعنننْن َعائَِشنننةَ َرِضنننَي ّللََاه

هِزُر, فَيُبَاِشُرنِي َوأَنَا َحائٌِض   .   (148)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    يَأُْمُرنِي فَأَت

ا ِجئْنَا َسِرَف ِحْضنُت, َوعَ  -148 ُ َعْنَها قَالَْت: لَمه ْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

, َغْيَر أَْن اَل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت َحتهى تَْطُهِري"  فَقَاَل اَلنهبِيُّ    "اِْفعَِلي َما يَْفعَُل اَْلَحاجُّ

 .   (149)   ٍطويل ُمتهفٌَق َعلَْيِه فِي َحِديث

 لرحيم بسم هللا الرحمن ا  

هذه األحاديث التي استمعنا إليهاا سااقها الحاافظ ابان حجار رحماه تعاالى 

في كتاباه بلاوغ المارام فاي بااب الحايض منهاا حاديث اناس رضاي هللا عناه أن 

اليهاااود كاااانوا إذا خاضااات المااارأة ال يأكلونهاااا وال يشااااربونها وال يجالساااونها 

ون فاي الطهاارة يبتعدون عنهاا وهاذا مان تشاددهم فاي الطهاارة واليهاود يتشادد

حتى قيل انه إذا تانجس الثاوب عنادهم ال يطهاره إال انهام يقصاوا القطعاة التاي 

النجاسة وال يمكن أن يطهر بالغسل عندهم وعلى عكس النصارى لاو  أصابتها

                                                 
( ولفظه: عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم 302صحيح. رواه مسلم ) - 147

يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم النبي صلى هللا 

َك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُوا الن َِساَء فِي اْلَمِحيِض عليه وسلم، فأنزل هللا تعالى: َويَْسأَلُونَ

إلى آخر اآلية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إال النكاح" فبلغ ذلك 

اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير 

بن بشر فقاال: يا رسول هللا! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فال نجامعهن؟ فتغير وجه رسول وعباد 

هللا صلى هللا عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى 

النبي صلى هللا عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. ومعنى 

 غضب.  "وجد":
 (، واللفظ للبخاري. 293(، ومسلم )300صحيح. رواه البخاري ) - 148
 (. 120( )1211(، ومسلم )305صحيح. رواه البخاري ) - 149
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يرى العذرة على ثوباه ال يباالى بهاا ولهاذا كانات هاذه األماة فاي بااب الطهاارة 

ن والنصارى يتهاونون وهذا داخل وسطا بين اليهود والنصارى اليهود يتشددو

في ضمن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكوناوا شاهداء علاى النااس ( 

المتااه اصاانعوا كاال شاايء يعنااي قاااربوا النساااء ولااو كاان حيضااا  فقااال النبااي 

يساتمتع  أنالجماع وعلى هاذا فيجاوز للرجال  أيالنكاح   إالاصنعوا كل شيء 

ه ال يجامعهاا فاي الفارج واماا التقبيال والضام ان إالبزوجته الحائض بكل شيء 

 أراد إذا لإلنساانوالمباشرة فيما دون الفرج فاإن ذلاك ال بااس باه ولكان ينبغاي 

عليهااا لاائال يشاااهد محاال الاادم  إزارتجعاال  أيتتاازر  أن يأمرهااا أنيباشاارها  أن

 ياأمرني والقذر فيتقزز منهاا وتكرههاا نفساه ولهاذا تقاول عائشاة كاان النباي 

 إذا أمااحائض لئال يارى منهاا ماا يكاره  وأناني البس إزارا فيباشرني فاتزر يع

ال  أيضاايجامعها وليس عليها شيء وكذلك هو   أنلم تكن حائضا فأنه ال باس 

يتغطياا بشايء    أنذلاك  أراد إذايجامعها وليس علياه شايء لكان ينبغاي  أنباس 

 أنرجال لاك بلحاف حتى ال تبرز عورتهما بروزا ظااهرا وعلاى هاذا فنقاول لل

تباشارها فيماا  أن أردت إذاالجمااع لكان  إالتباشر زوجتك الحائض بكل شايء 

 . ذلك فمرها فلتتزر تأسيا برسول هللا  أشبهما  أوبين الفخذين مثال 

التي ذكرها حديث عائشة رضي هللا عنهاا حاين حاضات  األحاديثومن 

حاج بنساائه قاد  بسرد مكان معروف في طريق مكة من المدينة وكان النباي 

الحاج وفاي  إلاىفي حجة الوداع واعتمرن يعني احرمن باالعمرة متمتعاات بهاا 

الطريااق وفااي ساارد حاضاات عائشااة رضااي هللا عنهااا فاادخل عليهااا النبااي  أثناااء

 بأنهااا أصاابها الحاايض فقااال لهااا  فأخبرتااهوهاي تبكااي فقااال لهااا ماا يبكيااك 

 تعاالى قادرا علاى بناات كتباه هللا آدممسليا لها إن هذا شيء كتبه هللا على بنات 
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تجعال عمرتهاا  أن أمرهاهللا تعالى بخراب العالم ثم  يأذن أن إلىمنذ خلقن  آدم

ال تطاوفي  أنحجا وتكون قارنة ولكنه قال هال اصنعي ماا يصانع الحااج غيار 

بالبيت وكذلك ال تساعى باين الصافا والماروة ففعلات رضاي هللا عنهاا ففاي هاذا 

تساعى فلاو  أنتطاوف بالبيات ويحال لهاا  أنهاا الحاائض ال ياح لل أندليل على 

الطواف حاضات لقلناا لهاا اساع وال حارج الن المساعى  إكمالطافت وبعد  أنها

معتكفااا فااي المسااجد  اإلنسااانخااارج المسااجد الحاارام لاايس منااه ولهااذا فلااو كااان 

خااارج  إلااىالمسااعى الن يكااون قااد خاارج  إلااىيخاارج  أنالحاارام فإنااه ال يجااوز 

 أنلطواف فيه الناه خاارج المساجد ويجاوز للحاائض ال يصح ا وأيضاالمسجد 

ذلك ويجوز البيع والشراء فيه النه ليس من  أشبهما  أو أهلهاتجلس فيه تنتظر 

 أتاهااا إذاتسااعى  أنالحااائض ال تطااوف بالبياات ولهااا  أنالمسااجد الحاارام المهاام 

الحاائض ال تمكااث فااي المسااجد  أنالحايض بعااد الطااواف وفاي هااذا دلياال علااى 

 أمارهنصاالة العياد  إلاىيخارجن  أنالحيض حين امارهن  لنبي ا أمرولهذا 

دخلات مصالى العياد فاي  إذايعتزلن المصلى الن مصلى العيد مسجد ولهاذا  أن

إذا دخال استسقاء فال تجلس حتاى تصالي ركعتاين لعماوم قاول النباي  أوعيد 

أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين فإن قال قائل هل يصاح أن تقاف 

في مزدلفة وفي منى وترمي الجمارات ؟ قلناا نعام كال هاذا جاائز واماا بعرفة و

الحج ثم جاءها الحيض قبل  أكملتالطواف فال ويسقط عنها طواف الوداع إذا 

النااس وهام ينصارفون مان كال  أمر أن تطوف للوداع سقط عنها الن النبي 

 اناه خفاف عان الحاائض وهللا إالعهده بالبيات  آخرال ينفر حتى يكون  أنوجه 

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   
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 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في باب الحيض من كتاب بلوغ المرام 

ُ َعْنَها قَالَْت: َكانَِت اَلنُّفََساُء تَْقعُُد فِني  -150 َوَعْن أُم ِ َسلََمةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ , َواللهْفننُظ َروَ   بَْعننَد نِفَاِسننَها أَْربَِعننيَن  َعْهننِد َرُسننوِل ّللََاه اهُ اَْلَخْمَسننةُ إِاله النهَسننائِيه

أِلَبِي َداُود َ  
(150)  . 

َحهُ   بِقََضنناِء َصنناَلِة اَلن ِفَنناِس  َوفِنني لَْفننٍظ لَننهُ: َولَننْم يَأُْمْرَهننا اَلنهبِننيُّ  َوَصننحه

 .  (151)اَْلَحاِكم ُ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

الحاايض واعلاام أن الاادماء  هااذا الحااديث آخاار مااا نقلااه المؤلااف ماان كتاااب

التي تصيب المرأة أنواع الحايض وهاو دم طبيعاة وجبلاة كتباه هللا تعاالى علاى 

بنات آدم والثااني النفااس وهاذا الاذي يخارج عناد الاوالدة والثالاث االستحاضاة 

وهذا الدم الذي يطبق على المرأة ويستمر عليها والرابع دم الفسااد وهاذا الاذي 

الحايض وقاد سابق  أهمهااحيضا فهذه أربعاة دمااء تراه الحامل على وجه ليس 

الكالم فيه والنفاس هو الدم الذي يأتي عند والدة المرأة أما قبل الوالدة بيوم أو 

يومين مع الطلق واما بعد الوالدة وليس الزما لكل امرأة بل من النساء من تلد 

أة بال دم يعني يخرج الجنين بادون أن يكاون هنااك دم ساائل يساتمر علاى المار

ولهذا قال العلمااء رحمهام هللا تعاالى إن النفااس ال حاد ألقلاه ربماا تبقاى المارأة 

يوماا أو إلاى ساتين يوماا أو حتاى سابعين  أربعاينياوم أو ياومين أو اكثار حتاى 

يوما لكن الراجح أن أعاله ستون يوما واما اقله فال حد له قد تطهر المرأة بعد 

                                                 
( وقال 6/300(، وأحمد )648(، وابن ماجه )139(، والترمذي )311ضعيف. رواه أبو داود ) - 150

 الترمذي: "غريب". 
 (. 175(، والحاكم )123ضعيف. كسابقه، وهو عند أبي داود ) - 151
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ت المرأة من النفاس فإنه يلزمهاا أن يومين أو ثالثة أو خمسة أو اقل وإذا طهر

تصلي حتى قبل عشرة أيام وان تصاوم رمضاان ويجاوز لزوجهاا أن يجامعهاا 

لاام تصااب نفاااس ولكاان النفاااس يختلااف عاان الحاايض فااي بعااض  كأنهاااوتعااود 

لما اخبره عمر بان  األمور منها أن طالق الحائض محرم ال يحل الن النبي 

 بان عمار طلاق زوجتاه وهاي حاائض ابناه عباد هللا أنالخطاب رضي هللا عنه 

طلقااتم  إذاالن هااذا معصااية هلل قااال هللا تعااالى يااا ايهااا النبااي  تغاايظ الرسااول 

فاي  أويطلقهاا وهاي حامال  أنلعدتها  المرأةالنساء فطلقوهن لعدتهن ( وطالق 

ظهر لم يجامعها فياه فاي هااتين الصاورتين فقاط هاذا الطاالق للعادة أن يطلقهاا 

لم يجامعها فيه فإن طلقها وهي حائض فهاو عااص هلل وهى حامل أو في طهر 

عز وجل وأيضا لو طلقها في طهر جامعها فيه الناه لام يطلاق للعادة النفااس ال 

يحرم فيه الطالق لو طلق اإلنسان امرأته وهي نفساء فال باس ألنها تبتدأ العدة 

من حين أن يطلقهاا ووجاه ذلاك أن النفااس ال يحتساب مان العادة واماا الحايض 

حتسااب ماان العاادة الن عاادة الماارأة إذا طلقاات ثااالث حاايض لكاان النفاااس ال في

باذلك الناه  ياأثميحتسب من العدة ولذلك إذا طلقها وهي نفسا وقاع الطاالق ولام 

حاامال  أويطلقهاا طااهرا  أنلعمر مر عبد هللا  طلق للعدة واما قول الرسول 

ويادل لهاذا فإن مراده طاهرا من الحيض الذي طلقهاا فياه ولايس علاى عموماه 

 أنهللا قال طلقوهن لعادتهن  وان المطلاق علاى نفااس مطلاق للعادة وينبغاي  أن

الاادم  أنال تتساارع فااي تاارك الصااالة حتااى يتبااين  أنالطلااق  أصااابها إذا الماارأة

خرج وانه دم نفااس واماا ماا تاراه الحامال بادون طلاق فهاذا ينظار فياه إن كاان 

ة فهااو حاايض وإن تغياار تحماال علااى عادتااه العادياا أنحيضااا مسااتمرا ماان قباال 

الغالاب  أنالحمل ثام عااد فلايس بحايض وذلاك  أولانقطع في  أوفليس بحيض 
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احمااد رحمااه هللا تعااالى إنمااا تعاارف النساااء  اإلمااامالحواماال ال يحضاان قااال  أن

 الحمل بانقطاع الحيض وهللا الموفق.

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

الننه وحبننه وسننلم  الحمنند هلل والصننالة والسننالم علننى نبينننا محمنند وعلننى

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى   أجمعين

ه تَاُب اَلصــكِ   اَلِة ــ

 يِت ـِ بَاُب اَْلَمَواق

 

151-  ِ ُ َعْنُهَمننا; أَنه نَبِننيه ّللََاه ِ ْبننِن َعْمننِرٍو َرِضننَي ّللََاه  َعننْن َعْبننِد ّللََاه

ُجنِل َكُطوِلنِه  َمنا لَنْم يَْحُضنْر  َوْقُت اَلظُّْهِر إِذَا َزالَنْت اَلشهنْمُس,  َوَكناَن ِظنلُّ قَاَل:  اَلره

َما لَْم تَْصفَره اَلشهْمُس,  َوَوْقُت َصاَلِة اَْلَمْغِرِب َما لَنْم يَِغنْب  اَْلعَْصُر,  َوَوْقُت اَْلعَْصرِ 

ن ْبحِ اَلشهفَُق,  َوَوْقُت َصاَلِة اَْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اَللهْينِل اأَْلَْوَسنِط,  َوَوْقنُت َصناَلِة اَلصُّ

 .   (152)ِمْن ُطلُوعِ اَْلفَْجِر َما لَْم تَْطلُْع اَلشهْمُس   َرَواهُ ُمْسِلٌم  

َولَننهُ ِمننْن َحننِديِث بَُرْيننَدةَ فِنني اَْلعَْصننِر: َوالشهننْمُس بَْيَضنناُء نَِقيهننةٌ     -152

(153)   . 

َوِمْن َحِديِث أَبِي ُموَسى: َوالشهْمُس ُمْرتَِفعَةٌ     -153
(154)   . 

                                                 
(، وتمامه: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإنها 173( )612صحيح. رواه مسلم ) - 152

 تطلع بين قرني شيطان". وله ألفاظ أخر. 
( وعنده: "والشمس مرتفعة... ". ومعنى "بيضاء نقية": أي: لم 613صحيح. رواه مسلم ) - 153

 سابق: "ما لم تصفر الشمس". يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث ال
 ( من حديث طويل، وفيه: "ثم أمره، فأقام بالعصر... ". 614صحيح. رواه مسلم ) - 154
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154-  ِ ِ قَنناَل: َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه يَُصننل َِي  َوَعننْن أَبِنني بَننْرَزةَ اأْلَْسننلَِمي 

اَْلعَْصَر, ثُمه يَْرِجُع أََحُدنَا إِلَى َرْحِلِه  فِني أَْقَصنى اَْلَمِدينَنِة  َوالشهنْمُس َحيهنةٌ,  َوَكناَن 

َر ِمْن اَْلِعَشاِء,  َوَكاَن يَْكَرهُ اَل نهْوَم قَْبلََها  َواْلَحِديَث بَْعَدَها,  َوَكاَن يَْستَِحبُّ أَْن يَُؤخ ِ

نت ِيَن إِلَنى اَْلِمائَنِة  ُجنُل َجِليَسنهُ,  َويَْقنَرأُ بِالس ِ   يَْنفَتُِل ِمْن َصاَلِة اَْلغََداِة ِحيَن يَْعِرُف اَلره

 .   (155)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

تاباه بلاوغ المارام كتااب الصاالة لماا قال المؤلاف رحماه هللا تعاالى فاي ك

فرغ رحمه هللا تعالى من ذكار الطهاارة وماا يتعلاق بهاا ذكار الصاالة والصاالة 

هااي أحااد أركااان اإلسااالم العظااام  وهااي اعظاام أركااان اإلسااالم بعااد الشااهادتين 

وهااي التااي ال تسااقط عاان أحااد البااد أن يصااليها المساالم أمااا الزكاااة فتسااقط عاان 

ط عن العاجز واما الحج فاال يجاب إال علاى المساتطيع الفقير واما الصيام فيسق

أمااا الصااالة فااال تسااقط عاان أحااد البااد أن يصاالي اإلنسااان بكاال حااال ولهااذا ماان 

تركها أي الصاالة كساال وتهاوناا فهاو كاافر مرتاد خاارج عان اإلساالم والعيااذ 

باهلل ال يرث وال يورث وإذا مات فإنه ال يغسل وال يكفان وال يصالى علياه وال 

ي مقابر المسلمين وال يقاال لاه اللهام اغفار لاه وارحماه وإنماا يخارج باه يدفن ف

إلى ناحية من البر ويحفر له حفارة يرماث فيهاا كماا ترماث جيفاة الحماار الناه 

سبيال من الحمار ومن جمياع البهاائم إال إذا تااب وهاداه هللا  أضلكافر والكافر 

ا علاى تركهاا حتاى الصالة فال باس يعود إلاى إساالمه أماا إن بقاى مصار أقامو

                                                 
( واللفظ للبخاري. و "رحله": بفتح الراء وسكون 647(، ومسلم )547صحيح. رواه البخاري ) - 155

، وصح عن أحد الحاء المهملة "مسكنة". و "حية": أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة

 التابعين قوله: حياتها أن تجد حرها. و "ينفتل": أي: ينصرف. 
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 مات فهذا حاله نسأل هللا العافية والصالة فرضاها هللا عاز وجال علاى النباي 

فوق الساماوات لايس  الرسول وفرضها عليه وهو  إلىبدون واسطة من هللا 

وفرضها خمسين صالة كال ياوم وليلاة لكان هللا تعاالى خفاف علاى  األرضفي 

فااي المياازان واهمااا العباااد وصااارت خمااس صاالوات بالفعاال لكنهااا خمسااون 

ماان  أحكامااااكثاار  ألنهاااشااروطها الوقاات لكاان المؤلااف رحمااه هللا قاام الطهااارة 

للصلوات  الوقت ثم بدأ لما ذكر كتاب الصالة بدأ بالوقت فذكر توقيت النبي 

زالت الشمس وكان ظل الرجال كطولاه ماا  إذاالخمس مفصلة قال وقت الظهر 

زالات الشامس  إذاالعصار  يحضار وقات أن إلاىلم تحضر وقت العصار يعناي 

طلعاات  إذاالشاامس  أنمالاات نحااو الغااروب وعالمتهااا بالظاال وذلااك  إذايعنااي 

ارتفاع لكال شايء واقاف ظال نحاو المغارب وكلماا ارتفعات الشامس قصار هاذا 

الشامس قاد زالات  أنوبدأ بالزيادة فهذه هي العالمة عالماة  هي أنت فإذاالظل 

غروبها نصفين فالنصف  إلى تقسم ما بين طلوع الشمس أنوطريقا بالساعات 

انتصافت فهاذا هاو  فإذاالمغرب  إلىتقطع السماء من المشرق  ألنهاهو الزوال 

انتصافت فيمااا باين المشاارق والمغارب فهااذا هاو الاازوال يمتاد وقاات  إذاالازوال 

دخول وقت العصر وليس بينهما شيء يعني ما فه وقت بين الظهر  إلىالظهر 

دخااول وقاات العصاار  إلااىال الشاامس والعصاار باال يمتااد وقاات الظهاار ماان زو

تكاون  أن إلاىما لم تصفر الشمس يعناي يبقاى  ووقت العصر كما قال النبي 

اصافر  إلاىنقلاب لونهاا  إذاصفراء وهو يختلف باختالف الفصاول والمهام اناه 

 إلاىوقتهاا يمتاد  أنانتهى وقت العصر ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح 

الصاالة  تأخيرس وغروب الشمس ال يجوز الغروب لكن ما بين اصفرار الشم

لضرورة ووقت المغرب ما لم يغاب الشافق يعناي مان غاروب الشامس  إال إليه
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 فاإذاالاذي يتباع الشامس بعاد الغاروب  األحماريغيب الشفق وهاو اللاون  أن إلى

هاذه  األرباعنصف الليل ثم ينتهاي وقات الفارائض  إلىغاب دخل وقت العشاء 

 ع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة .طلو إلىويبقى من نصف الليل 

 

 

 الشريط السابع

ه تَاُب اَلصــكِ   اَلِة ــ

 يِت ـِ بَاُب اَْلَمَواق

151-  ِ ُ َعْنُهَمننا; أَنه نَبِننيه ّللََاه ِ ْبننِن َعْمننِرٍو َرِضننَي ّللََاه  َعننْن َعْبننِد ّللََاه

ُجنِل َكُطوِلنِه  َمنا لَنْم يَْحُضنْر  َوْقُت اَلظُّْهِر إِذَا َزالَنْت اَلشهنْمُس,  َوَكناَن ِظنلُّ قَاَل:  اَلره

اَْلعَْصُر,  َوَوْقُت اَْلعَْصِر َما لَْم تَْصفَره اَلشهْمُس,  َوَوْقُت َصاَلِة اَْلَمْغِرِب َما لَنْم يَِغنْب 

ن ْبحِ اَلشهفَُق,  َوَوْقُت َصاَلِة اَْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اَللهْينِل اأَْلَْوَسنِط,  َوَوْقنُت َصناَلِة اَلصُّ

 .   (156)ِمْن ُطلُوعِ اَْلفَْجِر َما لَْم تَْطلُْع اَلشهْمُس   َرَواهُ ُمْسِلٌم  

َولَننهُ ِمننْن َحننِديِث بَُرْيننَدةَ فِنني اَْلعَْصننِر: َوالشهننْمُس بَْيَضنناُء نَِقيهننةٌ     -152

(157)   . 

َوِمْن َحِديِث أَبِي ُموَسى: َوالشهْمُس ُمْرتَِفعَةٌ     -153
(158)   . 

                                                 
(، وتمامه: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإنها تطلع بين 173( )612صحيح. رواه مسلم ) - 156

 قرني شيطان". وله ألفاظ أخر. 
نقية": أي: لم يدخلها شيء  ( وعنده: "والشمس مرتفعة... ". ومعنى "بيضاء613صحيح. رواه مسلم ) - 157

 من الصفرة، وفي الحديث السابق: "ما لم تصفر الشمس". 
 ( من حديث طويل، وفيه: "ثم أمره، فأقام بالعصر... ". 614صحيح. رواه مسلم ) - 158
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154-  ِ ِ قَنناَل: َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه يَُصننل َِي  َوَعننْن أَبِنني بَننْرَزةَ اأْلَْسننلَِمي 

اَْلعَْصَر, ثُمه يَْرِجُع أََحُدنَا إِلَى َرْحِلِه  فِني أَْقَصنى اَْلَمِدينَنِة  َوالشهنْمُس َحيهنةٌ,  َوَكناَن 

َر ِمْن اَْلِعَشاِء, نهْوَم قَْبلََها  َواْلَحِديَث بَْعَدَها,  َوَكاَن َوَكاَن يَْكَرهُ اَل  يَْستَِحبُّ أَْن يَُؤخ ِ

نت ِيَن إِلَنى اَْلِمائَنِة  ُجنُل َجِليَسنهُ,  َويَْقنَرأُ بِالس ِ   يَْنفَتُِل ِمْن َصاَلِة اَْلغََداِة ِحيَن يَْعِرُف اَلره

 .   (159)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

تاباه بلاوغ المارام كتااب الصاالة لماا قال المؤلاف رحماه هللا تعاالى فاي ك

فرغ رحمه هللا تعالى من ذكار الطهاارة وماا يتعلاق بهاا ذكار الصاالة والصاالة 

هااي أحااد أركااان اإلسااالم العظااام  وهااي اعظاام أركااان اإلسااالم بعااد الشااهادتين 

وهااي التااي ال تسااقط عاان أحااد البااد أن يصااليها المساالم أمااا الزكاااة فتسااقط عاان 

ط عن العاجز واما الحج فاال يجاب إال علاى المساتطيع الفقير واما الصيام فيسق

أمااا الصااالة فااال تسااقط عاان أحااد البااد أن يصاالي اإلنسااان بكاال حااال ولهااذا ماان 

تركها أي الصاالة كساال وتهاوناا فهاو كاافر مرتاد خاارج عان اإلساالم والعيااذ 

باهلل ال يرث وال يورث وإذا مات فإنه ال يغسل وال يكفان وال يصالى علياه وال 

ي مقابر المسلمين وال يقاال لاه اللهام اغفار لاه وارحماه وإنماا يخارج باه يدفن ف

إلى ناحية من البر ويحفر له حفارة يرماث فيهاا كماا ترماث جيفاة الحماار الناه 

سبيال من الحمار ومن جمياع البهاائم إال إذا تااب وهاداه هللا  أضلكافر والكافر 

ا علاى تركهاا حتاى الصالة فال باس يعود إلاى إساالمه أماا إن بقاى مصار أقامو

                                                 
( واللفظ للبخاري. و "رحله": بفتح الراء وسكون الحاء 647(، ومسلم )547صحيح. رواه البخاري ) - 159

نة". و "حية": أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين قوله: المهملة "مسك

 حياتها أن تجد حرها. و "ينفتل": أي: ينصرف. 
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 مات فهذا حاله نسأل هللا العافية والصالة فرضاها هللا عاز وجال علاى النباي 

فوق الساماوات لايس  الرسول وفرضها عليه وهو  إلىبدون واسطة من هللا 

وفرضها خمسين صالة كال ياوم وليلاة لكان هللا تعاالى خفاف علاى  األرضفي 

فااي المياازان واهمااا العباااد وصااارت خمااس صاالوات بالفعاال لكنهااا خمسااون 

ماان  أحكامااااكثاار  ألنهاااشااروطها الوقاات لكاان المؤلااف رحمااه هللا قاام الطهااارة 

للصلوات  الوقت ثم بدأ لما ذكر كتاب الصالة بدأ بالوقت فذكر توقيت النبي 

زالت الشمس وكان ظل الرجال كطولاه ماا  إذاالخمس مفصلة قال وقت الظهر 

زالات الشامس  إذاالعصار  يحضار وقات أن إلاىلم تحضر وقت العصار يعناي 

طلعاات  إذاالشاامس  أنمالاات نحااو الغااروب وعالمتهااا بالظاال وذلااك  إذايعنااي 

ارتفاع لكال شايء واقاف ظال نحاو المغارب وكلماا ارتفعات الشامس قصار هاذا 

الشامس قاد زالات  أنوبدأ بالزيادة فهذه هي العالمة عالماة  هي أنت فإذاالظل 

غروبها نصفين فالنصف  إلى تقسم ما بين طلوع الشمس أنوطريقا بالساعات 

انتصافت فهاذا هاو  فإذاالمغرب  إلىتقطع السماء من المشرق  ألنهاهو الزوال 

انتصافت فيمااا باين المشاارق والمغارب فهااذا هاو الاازوال يمتاد وقاات  إذاالازوال 

دخول وقت العصر وليس بينهما شيء يعني ما فه وقت بين الظهر  إلىالظهر 

دخااول وقاات العصاار  إلااىال الشاامس والعصاار باال يمتااد وقاات الظهاار ماان زو

تكاون  أن إلاىما لم تصفر الشمس يعناي يبقاى  ووقت العصر كما قال النبي 

اصافر  إلاىنقلاب لونهاا  إذاصفراء وهو يختلف باختالف الفصاول والمهام اناه 

 إلاىوقتهاا يمتاد  أنانتهى وقت العصر ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح 

الصاالة  تأخيرس وغروب الشمس ال يجوز الغروب لكن ما بين اصفرار الشم

لضرورة ووقت المغرب ما لم يغاب الشافق يعناي مان غاروب الشامس  إال إليه
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 فاإذاالاذي يتباع الشامس بعاد الغاروب  األحماريغيب الشفق وهاو اللاون  أن إلى

هاذه  األرباعنصف الليل ثم ينتهاي وقات الفارائض  إلىغاب دخل وقت العشاء 

ع الفجاار لاايس وقتااا للصاالوات المفروضااة طلااو إلااىويبقااى ماان نصااف اللياال 

طلاوع الشامس  إلىنقسم ما بين غروب الشمس  أن.وكيف نعرف نصف الليل 

نصفين فنصف الليل هاو ماا بينهماا وربماا يقاال نقسام ماا باين غاروب الشامس 

وطلااوع الفجاار فهااذا هااو منتهااى وقاات صااالة العشاااء ووقاات الفجاار ماان طلااوع 

تحرز واالحتاراز التاام لطلاوع الفجار تطلع الشمس ولكن يجب ال أن إلىالفجر 

يكاون خفياا فاال  األناوارالن طلوع الفجر وال سيما في عصارنا هاذا وماع وقام 

ولقااد كااان  آذنانتظاار حتااى تاارى الفجاار ثاام  األذانتتعجاال فااي الصااالة وال فااي 

الناااس  أياديبعاض النااس يااؤذن للفجار مبكاارا اعتماادا علاى التقااويم الاذي بااين 

الفجر خمس دقائق وعلى هاذا فاالمؤذن ينتظار خماس  وهذا التقويم قد قدم وقت

الناس الياوم الن بحساب الحسااب المحارر تباين  بأيديدقائق بعد التوقيت الذي 

التقويم مقدم خمس دقائق علاى مادار السانة كلهاا وفاي صاالة الفجار خاصاة  أن

فقط ما  اإلحرامعلى الوقت بقدر تكبيرة  اإلنسانواالحتياط واجب النه لو تقدم 

واجااب والحمااد هلل ال يضاار لااو اخاارت خمااس  أماارالصااالة فاالحتياااط صااحت 

 دقائق واذنت فانه يصلي الناس الذي يكون على اليقين وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

فننني بننناب  األحادينننثنقننل المؤلنننف رحمنننه هللا تعنننالى فنني سنننياق 

 المواقيت 
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ِ قَاَل: َكاَن رَ  - ِ َوَعْن أَبِي بَْرَزةَ اأْلَْسلَِمي  يَُصل َِي اَْلعَْصَر,  ُسوُل ّللََاه

ثُمه يَْرِجُع أََحُدنَا إِلَى َرْحِلِه  فِي أَْقَصى اَْلَمِدينَِة  َوالشهْمُس َحيهةٌ,  َوَكاَن 

َر ِمْن اَْلِعَشاِء,  َوَكاَن يَْكَرهُ اَلنهْوَم قَْبلََها  َواْلَحِديَث  يَْستَِحبُّ أَْن يَُؤخ ِ

ُجُل َجِليَسهُ,  بَْعَدَها,  َوَكاَن  يَْنفَِتُل ِمْن َصاَلِة اَْلغََداِة ِحيَن يَْعِرُف اَلره

ت ِيَن إِلَى اَْلِمائَِة كان َو  .   (160)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    يَْقَرأُ بِالس ِ

 يقدمها  َوِعْنَدُهَما ِمْن َحِديِث َجابٍِر: َواْلِعَشاَء أَْحيَانًا -155

َر,  : إِذَا َرآهُ يؤخرها  َوأَْحيَانًا َل, َوإِذَا َرآُهْم أَْبَطئُوا أَخه ْم اِْجتََمعُوا َعجه

ْبَح: َكاَن اَلنهبِيه   .   (161)   يَُصل ِيَها بِغَلٍَس  َوالصُّ

َوِلُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث أَبِي ُموَسى: فَأَقَاَم اَْلفَْجَر ِحيَن اِْنَشقه  -156

 ْعُضُهْم بَْعًضا   اَْلفَْجُر, َوالنهاُس اَل يََكاُد يَْعِرُف بَ 

ِ  َوَعْن َرافِعِ ْبِن َخِديجٍ قَاَل: ُكنها نَُصل ِي اَْلَمْغِربَ  -157 َمَع اَلنهبِي 

  (162)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    فَيَْنَصِرُف أََحُدنَا َوإِنههُ لَيُْبِصُر َمَواقَِع نَْبِلِه   . 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -158 ِ َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه  أَْعتََم َرُسوُل ّللََاه

ةُ اَللهْيِل,  ثُمه َخَرَج, فََصلهى, َوقَاَل:  ذَاَت لَْيلٍَة بِاْلعََشاِء,  َحتهى ذََهَب َعامه

تِي"   .   (163)َرَواهُ ُمْسِلٌم    "إِنههُ لََوْقتَُها لَْواَل أَْن أَُشقه َعلَى أُمه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
                                                 

( واللفظ للبخاري. و "رحله": بفتح الراء وسكون الحاء 647(، ومسلم )547صحيح. رواه البخاري ) - 160

في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين قوله: المهملة "مسكنة". و "حية": أي بيضاء نقية كما 

 حياتها أن تجد حرها. و "ينفتل": أي: ينصرف. 
(، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: "والعشاء أحيانا 646(، ومسلم )560صحيح. رواه البخاري ) - 161

 يؤخرها، وأحيانا يعجل". 
(: "ومقتضاه 41/ 2"الفتح" )(. وقال الحافظ في 637(، ومسلم )559صحيح. رواه البخاري ) - 162

 المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق". 
 (. و "أعتم": أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته. 219( )638صحيح. رواه مسلم ) - 163
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اقها المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام التي س األحاديثهذه 

يبااادر بهااا الفجاار  أنفااي جميااع الصاالوات  األفضاال أنتاادل علااى مسااائل منهااا 

في العشاء يستحب  اشتد الحر وانه  إذا إالوالعصر والمغرب وكذلك الظهر 

شاااق علاااى  إذا إالصاااالة العشااااء فهاااو افضااال  أخااارتياااؤخر منهاااا فكلماااا  أن

اجتمعاوا  رآهام إذا إمامهم فال تؤخر ولهاذا كاان رساول هللا  وأنتالمأمومين 

واعتم ذات ليلة في صالة العشاء ثم خارج فصالى  آخر أبطئوا رآهم وإذاعجل 

وفااي هااذه  أمتااياشااق علااى  أنوقااال وقااد ذهااب عامااة اللياال إنااه لوقتهااا لااوال 

يكاره الناوم قبال العشااء الن الناوم قبال  النباي  أندليل علاى  أيضا األحاديث

 أنيناام نوماا عميقاا وال يقاوم وإماا  أنإماا  أمارينالعشاء يحصل به واحاد مان 

يكااره النااوم قباال العشاااء  ينااام نومااا خفيفااا فيقااوم وهااو كسااالن ولهااذا كااان 

تحاادث بعااد العشاااء ربمااا يطااول بااه  إذاالنااه  يكرهااه  أيضاااوالحااديث بعاادها 

ن ماان صااالة الحااديث فيتااأخر فااي النااوم فااال يااتمكن ماان التهجااد وربمااا ال يااتمك

 أهالالفجر في وقتهاا وربماا ياتمكن مان الصاالة لكان ماع كسال وخماول ثام إن 

 آخارالليال افضال بكثيار مان الناوم فاي  أولالعلم بالطاب يقولاون إن الناوم فاي 

في النهاار وهاذا عكاس حاال النااس الياوم اكثار النااس الياوم يساهرون  أوالليل 

 إلااىقاااموا  إذااللياال ثاام بعااد منتصااف  إالسااهرا طااويال بعااد العشاااء ال ينااامون 

الفجر قاموا كسالى ثم ينامون في النهار إن كاانوا ذوي عمال وظيفاي اضااعوا 

 أنهاام علااى كساال وسااأم ولااو  فااإذاجاااءوا  وإذافااي المجاايء  فتااأخروا أعمااالهم

اناه  إاليصلوا العشاء لكان ذلك خيرا لهم  أنوناموا بعد  الناس اقتدوا بنبيهم 

ماا  أوالضايوف  أو األهالاء الحاديث اليساير ماع استثنى من الحديث بعاد العشا

يطيال هاذا الطاول  اإلنساانعند الحاجاة فهاذا ال بااس باه لكان كاون  أوبه  أشبه
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على مساائل فيهاا  أوالعظيم وربما يكون بقائه سهران على مسائل ال خير فيها 

كاذلك اساتثنى  يهاتم بنفساه وان يقتادي بنبياه  أن لإلنسانضرر فالذي ينبغي 

هريارة  أباوالحاديث كماا كاان  أوالسهر في طلاب العلام وتحفاظ القارآن العلماء 

النبي  أوصاهولهذا  رضي هللا عنه  يسهر في الليل يتحفظ حديث رسول هللا 

 ينام حتى ال ينام نوما عميقا فال ياوتر فقاال رضاي هللا عناه  أنيوتر قبل  أن

شاهر وان  من كال أيامبثالث ركعتي الضحى وصيام ثالثة  خليلي  أوصاني

 وهللا الموفق  أنام أنقبل  أوتر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

فننني بننناب  األحادينننثنقننل المؤلنننف رحمنننه هللا تعنننالى فنني سنننياق 

 المواقيت 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -161 قَاَل: َمْن أَْدَرَك  أَنه َرُسوَل ّللََاه

ْبحِ َرْكَعةً قَْبِل أَْن تَْطلَُع اَلشهْمسُ  ْبَح, َوَمْن أَْدَرَك  ِمْن اَلصُّ فَقَْد أَْدَرَك اَلصُّ

َرْكعَةً ِمْن اَْلعَْصِر َقْبَل أَْن تَْغُرَب اَلشهْمُس فَقَْد أَْدَرَك اَْلَعْصَر   ُمتهفٌَق 

 ( . 164َعلَْيِه  )

َوِلُمْسِلٍم َعْن َعائَِشةَ نَْحَوهُ, َوقَاَل: "َسْجَدةً" بََدَل "َرْكعَةً". ثَُم قَاَل:  -162

 ( .  165الَسْجَدةُ إِنََما ِهَي اَلَرْكعَةُ  )وَ 

                                                 
 (. 608(، ومسلم )579صحيح. رواه البخاري ) - 164
من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح ( ولفظه: "609صحيح. رواه مسلم ) - 165

 قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة. 
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163-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  يَقُوُل:  قَاَل: َسِمْعَت َرُسوَل للََاَ

  ْبحِ َحتَى تَْطلَُع اَلَشْمُس َواَل َصاَلةَ بَْعَد اَْلعَْصِر َحتَى تَِغيَب اَل َصاَلةَ بَْعَد اَلصُّ

 فٌَق َعلَْيِه. اَلَشْمُس   ُمتَ 

 ( .  166َولَْفُظ ُمْسِلٍم: اَل َصاَلةَ بَْعَد َصاَلةِ اَْلفَْجِر    )

164-  ِ  َولَهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر: ثاََلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل للََاَ

ُع اَلَشْمُس ( نَْقبَُر فِيِهَن َمْوتَانَا: ِحيَن تَْطلُ 167يَْنَهانَا أَْن نَُصل ِي فِيِهَن, َوأَْن  )

( اَلَشْمُس, 168بَاِزَغةً َحتَى تَْرتَِفَع, َوِحيَن يَقُوُم قَائُِم اَلَظِهيَرةِ َحتَى تَُزوَل  )

 ( . 170( اَلَشْمُس ِلْلغُُروِب    )169َوِحيَن تَتََضيَُف  )

ِ" ِمْن:   َواْلُحْكُم اَلثَانِي ِعْنَد "اَلَشافِِعي 

بَِسنٍَد َضِعيٍف. َوَزاَد: إاَِل يَْوَم اَْلُجْمعَِة   َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ  -165

(171 . ) 

 ( .  172َوَكَذا أِلَبِي َداُوَد: َعْن أَبِي قَتَاَدةَ نَْحُوهُ  ) -166

                                                 
( وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع". وأن لفظ 827(، ومسلم )586صحيح. رواه البخاري ) - 166

صر على النهي بعد صالة مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصالة بعد الع

 الفجر. وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب". 
 في مسلم: "أو أن".  - 167
 في مسلم: "تميل" .  - 168
 في مسلم: "تتضيف". وهي بمعنى "تميل" .  - 169
(. و "قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط 831صحيح. رواه مسلم ) - 170

 ذلك يبطئ حركتها. السماء فإنها عند 
( عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى هللا عليه وسلم 408/ 139ضعيف جدا. رواه الشافعي في "المسند" ) - 171

 نهى عن الصالة نصف النهار، حتى تزول الشمس إال يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان. 
عليه وسلم؛ أنه كره الصالة نصف ( عن أبي قتادة، عن النبي صلى هللا 1083ضعيف. رواه أبو داود ) - 172

النهار إال يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إال يوم الجمعة". قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما 

(: "اختلف الناس في كراهة الصالة 1/380عن الصالة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" )

ت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت نصف النهار على ثالثة أقوال. أحدها: أنه ليس وق
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ِ  َوَعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم  -167 يَا بَنِي َعْبِد   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أَ[ بَِهَذا اَْلبَْيِت َوَصلهى أَيهةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلٍ  َمنَاٍف, ََل تَْمنَعُوا أََحًدا َطافَ 

, َواْبُن ِحبهاَن  )وْ  َحهُ اَلت ِْرِمِذيُّ   ( .173نََهاٍر   َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ, َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث فيما يتعلق بأوقات الصالة منها حديث أبي هريرة رضي هللا 

تطلع الشمس فقد  أنركعة من الصبح قبل  أدركقال : من  نبي عنه أن ال

 أدركتغرب الشمس فقد  أنركعة من العصر قبل  أدركالصبح ومن  أدرك

انم حتى لم يبقى  أولو قدر انه نسى  اإلنسان أنالعصر معنى هذا الحديث 

تطلع الشمس فقد  أنركعة قبل  أدركمقدار ركعة ثم  إالعلى طلوع الشمس 

صالها كلها في الوقت وهذه من رحمة هللا عز وجل  كأنهفجر يعني ال أدرك

مقدار ركعة ولكن  إالال يبقى  أن إلىيؤخر الصالة  أن لإلنسانولكن ال يجوز 

رحمته سبقت غضبه وان  أنمن رحمة هللا تعالى بالعباد  أنبين  الرسول 

كالذي الفجر وصار  أدركتطلع الشمس فقد  أنركعة من الفجر قبل  أدركمن 

 أنقد مر علينا  أليسجميع الصالة في وقتها وكذلك في العصر فإن قال قائل 

اصفرار الشمس وقت  إلىاصفرار الشمس قلنا بلى لكنه  إلىصالة العصر 

تؤخر ما لم تصفر الشمس واما الغروب فهو قوت  أناحتياط يعني لك 

بعد  ما إلىيؤخر صالة العصر  أن إلىاضطر   إنسان أنضرورة يعني لو 

                                                                                                                                                 

كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت 

كراهة إال يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي". ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو 

 ديث الصحيحة. أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه األحا
(، 1254(، وابن ماجه )868(، والترمذي )523و  184(، والنسائي )1894صحيح. رواه أبو داود ) - 173

(. وقال الترمذي: 1554و  1553و  1552(، وابن حبان )84و  83و  82و  81و  4/80وأحمد )

 "حديث حسن صحيح". 
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 أدرك إذاصالها كلها في الوقت  كأنما أدركهااصفرار الشمس فإنه يكون قد 

 سعيد الخدري رضي هللا عنه  أبيتغرب الشمس واما حديث  أنركعة قبل 

وحديث عقبة بن عامر ففيه بيان أوقات النهي أوقات النهي خمسة في البسط 

أن ترتفع  وثالثة في االختصار أما االختصار فهي من صالة الفجر إلى

الشمس قيد رمح وهذه المسافة تقطعها الشمس في حوالي ما بين الربع الساعة 

إلى ثلث الساعة وعند قيامها حتى تزول يعني عند قيامها يعني عند زوال 

الشمس قبيل الزوال بعشرة دقائق ومن صالة العصر إلى الغروب هذه ثالثة 

الشمس قيد رمح وقبل أوقات في االختصار من صالة الصبح إلى أن ترتفع 

زوال الشمس بعشر دقائق ومن صالة العصر إلى الغروب أما المفصل فهي 

من صالة الصبح إلى أن تطلع الشمس ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد 

رمح وعند الزوال ومن صالة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب أي 

ى الغروب تكون حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن بعد ذلك إل

 أن إلىخمسة وتختلف هذه األوقات بان الثالثة التي هي من طلوع الشمس 

تضيفت  للغروب حتى تغرب  وإذاترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول 

هذه الثالثة ال تجوز فيها الصالة وال يجوز فيها دفن الميت وعلى هذا فلو 

طلعت ننتظر حتى ترتفع قيد  وأالمقبرة ومعنا جنازة قريبا ما تطلع  إلىوصلنا 

نا حضرنا أنرمح وال ندفن الميت في هذا الوقت وكذلك عند زوال الشمس لو 

القبور حين بقى على صالة الظهر عشر دقائق ال ندفن حتى تزول  إلى

 أنالمقبرة والشمس قد بقى عليها  إلىالشمس وكذلك في العصر لو انتهينا 

ن الميت حتى تغيب الشمس هذه يدف أنتغيب مقدار رمح فإنه ال يجوز 

: الفريضة فهي متى أوالالمنهي عن الصالة فيها يستثنى فيها مسائل  األوقات
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نهار النه ليس على الفرائض نهي  أووقت من ليل  أيذكرتها فصلها في 

.ثانيا : يستثنى من ذلك ماله سبب مثل تحية المسجد تصليها متى دخلت 

عند الغروب  أوبعد العصر  أولصبح وقت سواء بعد صالة ا أيالمسجد في 

بالكعبة فإنه يصلي  اإلنسانطاف  إذاوقت ثالثا : ركعتي الطواف  أيفي  أو

 أيفي  اإلنسانتوضأ  إذاساعة كان رابعا : سنة الوضوء  أيركعتي الطواف 

 إذايصلي ركعتين فياي وقت كان خامسا : سنة الفجر  أنوقت فإنه يستحب 

تلصليها بعد الصالة  أنلناس يصلون الفجر فلك فاتت بحيث دخلت المسجد وا

وقت كان متى  أيكل نفل له سبب فإنه يصلى في  أنلها سبب والقاعدة  ألنها

 وجد السبب فصل .

قال: يا بني عبد  النبي  أنواما حديث جبير بن مطعم رضي هللا عنه 

 أوساعة شاء من ليل  أيةطاف بهذا البيت وصلى فيه  أحدامناف ال تمنعوا 

المقيدة التي فيها النهي عن صالة النفل  األحاديثنهار فهذا مطلق يحمل على 

 أنالقائمين عن المسجد الحرام  إلىوجه هذا  لم يكن لها لكن رسول هللا  إذا

نهار وقد استدل به  أووقت شاء من ليل  أيتباح له الصالة في  أحداال يمنعوا 

في المسجد الحرام ولكن  بعض العلماء على انه ال نهي عن صالة النفل

الصواب خالف ذلك وان هذا يحمل على ما جاء في  النصوص من التقييد 

 .وهللا الموفق 

 فال باس . أخرهاج : يصلي بعد صالة الفجر مباشرة ولو 

 بسم هللا الرحمن الرحيم .
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169-  ِ ُ َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل للََاَ    َوَعْن اِْبِن َعبَاٍس َرِضَي للََاَ

ُم اَلَطعَاَم َوتَِحلُّ فِيِه اَلَصاَلةُ, َوفَْجٌر تَْحُرُم فِيِه اَلَصاَلةُ   -اَْلفَْجُر فَْجَراِن: فَْجٌر يَُحر ِ

ْبحِ  َويَِحَل فِيِه اَلَطعَاُم   َرَواهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ, َواْلَحاِكُم, َوَصَحَحاهُ   -أَْي: َصاَلةُ اَلصُّ

(174  . ) 

ُم  َحاِكِم فِي َحِديِث َجابٍِر َوِللْ  -170 نَْحُوهُ, َوَزاَد فِي اَلَِذي يَُحر ِ

ْرَحان     اَلَطعَاَم: إِنَهُ يَْذَهُب ُمْستَِطيالً فِي اأَْلُفُِق   َوفِي اآَْلَخِر: إِنَهُ َكذَنَِب اَلس ِ

(175  . ) 

 بسم هللا الرحم الرحيم 

تطلع الشمس  أن إلىفجر  طلع ال إذاصالة الفجر يدخل وقتها  أنتقدم لنا 

الفجر فجران فجر تحل فيه الصالة  أنفي هذا الحديث  وقد بين لنا النبي 

تحرم فيه الصالة ويح ل فيه  آخرعلى الصائم وفجر  أيويحرم فيه الطعام 

الطعام يعني للصائم وفي حديث جابر ذكر فرقا بينهما بان الذي يحرم الطعام 

الجنوب  إلىيعني يمتد من الشمال  ألفقاويحل الصالة يكون مستطيرا في 

 األفقواما الثاني الذي يحرم الصالة ويحل الطعام فهو يذهب مستطيال في 

صالة  أنالمغرب فتبين في هذا الحديث  إلىبان ينشق طوال من المشرق 

 بعد طلوع الفجر لقوله تحل فيه الصالة وان الطعام على إالالصبح ال تحل 

فاالن تبين لقول هللا تبارك وتعالى )  إذاطلع الفجر بل  إذا إالالصائم ال يحرم 

باشروهن وابتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط  

قال حتى يتبين ولم يقل حتى يطلع  من الفجر ( األسودمن الخيط  األبيض

                                                 
 له ما بعده.  (، ويشهد191(، وعنه الحاكم )356صحيح. رواه ابن خزيمة ) - 174
( وقال: "إسناده صحيح". وقال الذهبي: "صحيح". "والسرحان": هو: 191صحيح. رواه الحاكم ) - 175

 الذئب، والمراد أنه ال يذهب مستطيال ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني. 
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شرب  أو آكلفليس عليه شيء لو  لإلنسانيعني لو فرض انه طلع ولم يتبين 

الفجر كما جاء في الحديث فجران قال العلماء هما فجران  أنيتبين واعم حتى 

في  األولصادق والثاني كاذب وذكروا بينهما ثالثة فروق الفرق  أحدهما

الغرب  إلىالجنوب والكاذب من الشرق  إلىشكلهما فالصادق يمتد من الشمال 

 مستطيل كذنب السرحان يعني الذئب .

ظلمه بل  النور متصل باألفق  األفقينه وبين الصادق ليس ب أنالثاني : 

.  األفق آخر إلىالنور ال يمتد  أنظلمة يعني  األفقواما الكاذب فبينه وبين 

الفجر الكاذب المستطيل يظلم بعد ذلك وال يستمر النور فيه  أنالفرق الثالث : 

 واما الصادق فانه ال يظلم بل يزداد قوة حتى تطلع الشمس .

بين الفجر الصادق والكاذب وفي هذا الحديث حديث ابن  هذه ثالثة فروق

وان  قد بين المته البيان التام وبلغ البالغ المبين  النبي  أنعباس بيان 

 إالترك الناس على بيضاء نقية يعني على جادة بيضاء نقية ال يزيغ عنها 

علنا .وهللا لها وان يوفقنا لتطبيقها سرا و وإياكميهدينا  أنهالك نسأل هللا تعالى 

 الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى اله 

 قال رحمه هللا تعالى  أجمعينوصحبه 

   
ُ
اب

َ
انِ  ب

َ
ذ

َ أ
ْل

َ
 ا
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ِ ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد َرب ِِه  -178 َوأَنَا -قَاَل: َطاَف بِي  َعْن َعْبِد للََاَ

ِ أَْكبَُر, فََذَكَر اآَْلَذاَن  -نَائِمٌ  ُ أَْكبََر للََاَ بِتَْربِيع اَلتَْكبِيِر بِغَْيِر  -َرُجٌل فََقاَل: تَقُوُل: "للََاَ

قَاَمةَ فَُراَدى, إاَِل قَْد قَاَمِت اَلَصاَلةُ  قَاَل: فَلََما أَْصبَْحُت أَتَْيُت َرُسوَل  -تَْرِجيعٍ, َواإْلِ

 ِ ..."  اَْلَحِديَث. أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َوَصَحَحهُ فَقَاَل:  للََاَ ٍ "إِنََها َلُرْؤيَا َحق 

, َواْبُن ُخَزْيَمةَ  )  ( . 176اَلت ِْرِمِذيُّ

َوَزاَد أَْحَمُد فِي آِخِرِه قَِصةَ قَْوِل باَِلٍل فِي آذَاِن اَْلفَْجِر: اَلَصاَلةُ َخْيٌر ِمَن اَلنَْوِم    

(177. )   

ُن فِي  -179 َواِلْبِن ُخَزْيَمةَ: َعْن أَنٍَس قَاَل: ِمْن اَلسُّنَِة إَِذا قَاَل اَْلُمَؤذ ِ

 ( . 178َحيٌّ َعلَى اَْلفَاَلحِ, قَاَل: اَلَصاَلةُ َخْيٌر ِمَن اَلنَْوِم    ) اَْلفَْجِر:

, فََذَكَر َعلََمهُ اآَْلَذانَ  أََن اَلنَبَِي   َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ  -180

 ( . 179فِيِه اَلتَْرِجيَع   أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم. َولَِكْن َذَكَر اَلتَْكبِيَر فِي أََوِلِه َمَرتَْيِن فَقَْط  )

 ( .  180َوَرَواهُ اَْلَخْمَسةُ فََذَكُروهُ ُمَربَعًا  )

َذاَن, قَاَل: أُِمَر باَِلٌل أَْن يَْشفََع اآَْل  ْبِن َماِلٍك[ َوَعْن أَنَِس  -181

قَاَمةَ, يَْعنِي قَْولَهُ: قَْد قَاَمِت اَلَصاَلةُ  ُمتَفٌَق َعلَْيِه, َولَْم يَْذُكرْ  قَاَمةَ, إاَِل اإَْلِ  َويُوتَِر اإَْلِ

 ( . 181ُمْسِلٌم ااَِلْستِثْنَاَء  )

                                                 
(، وابن خزيمة 34/ 4(، وأحمد )189(، والترمذي )499صحيح وإسناده حسن. رواه أبو داود ) - 176

(: "خبر ثابت صحيح من 197( وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال ابن خزيمة )371)

 جهة النقل". 
 انظر ما قبله.  - 177
 ( بسند صحيح. 386رواه ابن خزيمة ) - 178
(. "والترجيع": أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة 379صحيح. رواه مسلم ) - 179

 وت مرتفع. أخرى بص
(، وأحمد 709(، وابن ماجه ) 192(، والترمذي )5-4/ 2(، والنسائي )502صحيح. رواه أبو داود ) - 180

 (، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 401/ 6و  409/ 3)
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ان هو واالذ األذانقال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب 

الن اليهود  األمةبدخول وقت الصالة وهو من نعم هللا تعالى على هذه  اإلعالم

يعلنون لمجيء صالتهم بما يسمى البوق والنصارى بما يسمى الناقوس 

الطيب  األذانوهلل الحمد يسر هللا لها هذا  األمةلهو لكن هذه  آلةوكالهما 

المدينة وكثروا فيها  المبارك والصحابة رضي هللا تعالى عنهم لما قدموا

ثم  األذانوصارت المدينة مدينة إسالم وبلدا تقام فيه الشعائر فرض هللا عليهم 

إنهم اختلفوا فقال بعضهم فقال بعضهم نستعمل البوق وقال اخرون نستعمل 

الوقت قد  أنالناقوس وقال أخرون بل نوقد نارا عظيمة تضيء المدينة يعلم 

ى بعض الصحابة بان رأوا في المنام رجال دخل  فهذى هللا سبحانه وتعال

أخره فلما اصبح  إلىوقال تقول هللا اكبر هللا اكبر  األذانيطوف عليهم فعلمهم 

لرويا  أنهابذلك فقال  الرائي وهو عبد هللا بن زيد بن عبد ربه اخبر النبي 

لما  أيضابالل فالقه عليه فإنه أندى صوتا منك وجاء عمر  إلىحق إذهب 

فاتفقت الرؤيا واقرها  رأىمثلما  رأيتذان فقال يا رسول هللا إني سمع باال

وصار المسلمون وهلل الحمد يعلنون بهذا التكبير والتعظيم له عز  النبي 

الصالة  إلىبالرسالة والدعوة  وجل والتوحيد للخالق والشهادة لمحمد 

وقت واالذان الكفاح والختام بالتوحيد ذكر عظيم واعالم بدخول ال إلىوالدعوة 

في حديث  قام به من يكفي سقط عن الباقين ولهذا قال النبي  إذافرض كفاية 

 إذافهو فرض كفاية  أحدكمحضرت الصالة فليؤذن لكم  إذامالك بن الحويرث 

 آذنيكون من شخص واحد فلو  أنقام به من يكفي سقط عن الباقين والبد 

                                                                                                                                                 
 (. 378(، ومسلم )605صحيح. رواه البخاري ) - 181
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كان  وإذاذن شخص واحد يكون المؤ أنلم يجز النه البد  آخرشخص وكمله 

من الشريط  األذانال يجزئ  أن أولىيقوم باالذان اثنان فمن باب  أنال يمكن 

المسجل خالفا لما يفعله بعض الناس في الشركات والمكاتب يجعلون شريطا 

يستغنى به عن  أناشتغل هذا ال يجوز وال يجوز  األذانحان  إذامسجال 

الن هذا مجرد حكاية صوت فال  الذي قوم به رجل من المسلمين األذان

تحصل به الكفاية لكن لما دب  المسلمين العجز وكثر فيهم الجهل في دين هللا 

فصاروا يفتحون المسجل ويقتدون به  اإلعالمالمراد بذلك مجرد  أنظنوا 

يكون  أنوهذا غلط عظيم ال يحل االقتصار عليه وال  تبرأ به الذمة البد 

ال يصح قبل الوقت ال في الفجر وال  األذانثم إن  من ذاكر هلل عز وجل األذان

 أحدكمحضرت الصالة فليؤذن لكم  إذاقال  الن النبي  األوقاتفي غيره من 

يؤخر معها كالظهر مثال في  األذانكانت الصالة مما يسن تأخيره فان  وإذا

معها  األذاناشتد الحر فإنه تؤخر حتى يخف الحر ويؤخر  إذاحال اإلبراد 

يؤذن فقال ابرد ثم انتظر ثم قام  أنفي سفر فأراد بالل  كان النبي ولهذا 

له  آذنالثالثة  أوليؤذن فقال ابرد ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال ابرد وفي الرابعة 

 األذان أنفدل هذا على  آذنرأوا فيء التلول وانكسرت االفياء قال له  أنبعد 

لصالة في الصالة التي يسن ا إرادةيكون عند دخول الوقت ويكون كذلك عند 

قوي  األداءيكون من رجل طيب حسن  أنينبغي  األذانتأخيرها ثم إن 

كان على محل عال فهو افضل واحسن وقد يسر اله تعالى وهلل  وإذاالصوت 

الميكروفون فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع  اآللةالحمد هذه 

صوتا وأوسع  أقوىوجل ألنه  اذانه من على المنارة وهذه من نعمة هللا عز

لألذان شروطا غير دخول الوقت .  أنانتشارا مع السهولة والتيسير وليعلم 
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فال يلحن فيه لحنا يخل المعنى فال  األكملعلى الوجه  اإلنسانيؤديه  أنمنها 

عند كثير  أيضاقال هللا اكبآر وال يصح  إذاقال آهلل اكبر وال  إذا األذانيصح 

محمدا  أننقول اشهد  أنمحمدا رسوَل هللا بل البد  أنال اشهد ق إذامن العلماء 

يكون مرتبا فلو بدا بالتشهد قبل التكبير لم يجزه يبأ  أن أيضارسوُل هللا والبد 

محمدا رسول هللا ثم حي  أنهللا ثم شهادة  إالال اله  أنثم بشهادة  أوالبالتكبير 

 أذانيقول في  أنهليل ويسن على الصالة ثم حي على الفالح ثم التكبير ثم الت

يقول الصالة خير من النوم مرتين بعد قوله  أنالفجر الذي بعد طلوع الفجر 

يقوله الصالة خير من  أن األفضلحي على الفالح لكن هذا ليس بواجب لكن 

الصالة فإنه الصالة خير من النوم وهللا اعلم  إلىالنوم كأنه يقول للناس قوموا 

. 

 رحيم بسم هللا الرحمن ال

  األذانفي باب  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

أُِمَر باَِلٌل أَْن يَْشفََع اآَْلذَاَن, َويُوتَِر  قَاَل:  ْبِن َماِلٍك[ َوَعْن أَنَِس  -

قَاَمةَ, يَْعنِي قَْولَهُ: قَْد قَاَمِت اَلَصاَلةُ   ُمتَفٌَق َعلَْيهِ  قَاَمةَ, إِاَل اإَْلِ , َولَْم يَْذُكْر ُمْسِلٌم اإَْلِ

 ( . 182ااَِلْستِثْنَاَء  )

ِ: أََمَر اَلنَبِيُّ   ( .  183باَِلالً    ) َوِللنََسائِي 

ُن َوأَتَتَبَُع فَاهُ, َهاُهنَا  َوَعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ  -182 قَاَل: َرأَْيُت باَِلالً يَُؤذ ِ

 ( . 184أَْحَمُد, َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَصَحَحهُ  ) َوَهاُهنَا, َوإِْصبَعَاهُ فِي أُذُنَْيِه َرَواهُ 

                                                 
 (. 378(، ومسلم )605صحيح. رواه البخاري ) - 182
 ( . 2/3لنسائي )صحيح. رواه ا - 183
 (، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 197(، والترمذي )309-4/308صحيح. رواه أحمد ) - 184
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 ( . 185َواِلْبِن َماَجْه: َوَجعََل إِْصبَعَْيِه فِي أُذُنَْيِه  )

 َوأِلَبِي َداُوَد: لََوى ُعنُقَهُ, لََما بَلََغ "َحَي َعَلى اَلَصاَلةِ " يَِمينًا َوِشَماالً َولَمْ 

 ( . 186يَْستَِدْر    )

 ( .  187ِحيَحْيِن  )َوأَْصِلِه فِي اَلصَ 

أَْعَجبَهُ َصْوتُهُ, فَعَلََمهُ  أََن اَلنَبَِي   َوَعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ  -183

 ( .  188اآَْلَذاَن   َرَواهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ  )

184-  ِ ُ َعْنُهَما قَاَل: َصلَْيُت َمَع اَلنَبِي  َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةٍ َرِضَي للََاَ

  ِ( . 189يَدْيِن, َغْيَر َمَرةٍ َواَل َمَرتَْيِن, بِغَْيِر أََذاٍن َواَل إِقَاَمٍة   َرَواهُ ُمْسِلٌم  )اَْلع 

ُ َعْنُهَما, عليه ِ َونَْحُوهُ فِي اَْلُمتَفَق -185 : َعْن اِْبِن َعبَاٍس َرِضَي للََاَ

 ( .  190َوَغْيُرهُ  )

ِث اَلَطِويِل, فِي نَْومُهْم َعْن فِي اَْلَحِدي َوَعْن أَبِي قَتَاَدةٌ  -186

ِ  -اَلَصاَلةِ  َكَما َكاَن يَْصنَُع ُكَل يَْوٍم   َرَواهُ  ثَُم أَذََن باَِلٌل, فََصلَى َرُسوُل للََاَ

 ( .  191ُمْسِلٌم  )

َب أَتَى اَْلُمْزَدِلفَةَ فََصلَى بَِها اَْلَمْغرِ  َولَهُ َعْن َجابٍِر; أََن اَلنَبَِي  -187

 ( .  192َواْلِعَشاَء, بِأََذاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمتَْيِن    )

                                                 
 (، وهو صحيح أيضا، وإن كان في سنده ضعيف. 711ابن ماجه ) - 185
 ( وهو منكر . 520أبو داود ) - 186
أنه رأى بالال يؤذن. (، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه؛ 503(، ومسلم )634قلت. هو في البخاري ) - 187

 قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. 
 (. 377رواه ابن خزيمة ) - 188
 (. 887صحيح. رواه مسلم ) - 189
 وتخريجه وسياق لفظه باألصل.  - 190
 ( في حديث طويل. 681صحيح. رواه مسلم ) - 191
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: َجَمَع بَْيَن اَْلَمْغِرِب  رضي هللا عنهما  َولَهُ َعْن اِْبِن ُعَمرَ  -188

 ( . 193َواْلِعَشاِء بِإِقَاَمٍة َواِحَدةٍ    )

 َزاَد أَبُو َداُوَد: ِلُكل ِ َصاَلةٍ   . 

 نَاِد فِي َواِحَدةٍ ِمْنُهَما   .  َوفِي ِرَوايَِة لَهُ: َولَْم يُ 

قَااَل:  رضي هللا عنهم  َوَعْن اِْبِن ُعَمَر, َوَعائَِشةَ  -190و  189

 ِ ُن بِلَْيٍل, فَُكلُوا َواْشَربُوا َحتَى يُنَاِدَي اِْبُن أُم ِ   قَاَل َرُسوُل للََاَ  إَِن باَِلالً يَُؤذ ِ

  يُنَاِدي, َحتَى يُقَاَل لَهُ: أَْصبَْحَت, أَْصبَْحَت  َمْكتُوٍم", َوَكاَن َرُجالً أَْعَمى الَ 

 ( . 194ُمتَفٌَق َعلَْيِه  )

 ( .  195َوفِي آِخِرِه إِْدَراٌج  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق باألذان 

خمسة عشرة جملة هللا اكبر  وذلك أن األذان يكون شفعا واإلقامة وترا فاألذان

                                                                                                                                                 
"ولم يسبح بينهما شيئا".  /عبد الباقي(، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله:2/891صحيح. رواه مسلم ) - 192

وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة صالة ركعتين  -ليلة مزدلفة-قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة 

سنة المغرب اعتمادا منه على رواية ابن مسعود التي في "البخاري" فهو خطأ، وقد رددت عيه 

 مفصال "باألصل". 
قوله: "بإقامة واحدة" أي: لكل صالة كما هي رواية ( و290و  289( )1288صحيح. رواه مسلم ) - 193

(، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: "ولم 1928أبي داود )

 يناد في واحدة منهما" فهي شاذة. وهللا أعلم. 
 ( واللفظ للبخاري. 1092(، ومسلم )617صحيح. رواه البخاري ) - 194
م، منها إدراج كالم بعض الرواة في متن الحديث، وقد يقع اإلدراج في أول الحديث وفي اإلدراج أقسا - 195

وسطه، كما يقع عقبه، كما في المثال المذكور هنا. والجملة المدرجة هي قوله: "وكان رجال أعمى ال 

ينادي، حتى يقال له: أصبحت. أصبحت". والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك الطحاوي 

"شرح المعاني" وغيره باإلسناد الصحيح من نفس طريق البخاري، خالفا لما جزم به ابن قدامة في: 

 في "المغني" من أن القائل هو ابن عمر. ولكن ال يمنع من أن ابن شهاب قاله أن يكون قاله غيره. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

203 

أربع مرات في أوله والشهادتان أربع وحي على الصالة حي على الفالح أربع 

وهللا اكبر مرتين ثم التوحيد هذه خمسة عشرة جملة واإلقامة إحدى عشرة 

جملة الن التكبير في أولها مرتين فقط والتشهد مرة مرة والحيعلتان مرة مرة 

ن فهي إحدى عشرة جملة واما الصالة خير من واما قد قامت الصالة فمرتي

النوم فهي سنة في أذان الفجر فقط وليس بواجب ومما تدل عليه هذه األحاديث 

 . 

أنه ينبغي للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه قال العلماء الن ذلك ارفع 

للصوت النه إذا جعلها في أذنيه إنحبس الصوت وصار مخرجه واحدا فصار 

ت وأعلى ويستفاد منه أن استعمال مكبر الصوت في األذان ذلك أندى للصو

من األمور المطلوبة النه ابلغ في اإلعالن وأوسع واشمل ومن ذلك أيضا أن 

المؤذن يلتفت في حي على الصالة حي على الفالح عن اليمين وعن الشمال 

واختلف العلماء رحمهم هللا تعالى هل يقول حي على الصالة على اليمين حي 

الصالة على اليسار وحي على الفالح على اليمين حي على الفالح على  على

اليسار أو يقول حي على الصالة على اليمين مرتين وحي على الفالح على 

اليسار مرتين ولكل وجه نظر المهم أن يلتفت . لكن هذا في عصر الصحابة 

القط رضي هللا عنهم وفي العصور التالية أما اآلن فإن المؤذن يؤذن أما 

الصوت ليس في المنارة حتى يلتفت يمينا وشماال من اجل أن يبلغ الصوت 

من عن يمينه ومن على شماله وعلى هذا فإذا علمنا أن االلتفات ليس سنة 

بذاته وانما هو من اجل أن يبلغ الذين عن اليمين والذين عن الشمال قلنا من 

ويكون مكبر الصوت كان يؤذن في القط الصوت فال يلتفت فبنظر تلقاء وجه 

في المنارة عن اإلمام وعن اليمين وعن الشمال وعن الخلف كما هو موجود 
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على المناير يجعلون أربع سماعات وما يؤخذ من هذه األحاديث أن اإلنسان 

إذا فاتته الصالة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت فإنه يؤذن كما فعل 

الليل ونام وأمر بالل  بأخري سفر ونزل حينما أدلج ذات ليلة وهو ف النبي 

حر  إاليرقب الفجر ولكن بالال نام مثل غيره ما أيقظهم  أنرضي هللا عنه 

بالرحيل من المكان تقدموا قليال عن هذا  الشمس  فاستيقظوا أمر النبي 

بالال فأذن وصلى سنة الفجر ثم صلى صالة الفجر كما كان  أمرالمكان ثم 

المقضية ينادى لها ال يقال فات  أنفاد من هذا الحديث يصليها كل يوم ويست

المقضية تقضى على حسبها فما يقضى   وأيضاتبع الصالة  األذانالوقت الن 

من صالة الليل في النهار يجهر فيه وما يقضى من صالة النهار في الليل ال 

راتبة الفجر ومما  الرواتب تقضى كما قضى النبي  أن أيضايجهر وفيه 

ساغ الجمع بين الصالتين كالظهر  إذاالمجمع  أن األحاديثد من هذه يستفا

يعني  إقامةواحد ولكل صالة  أذانالمغرب والعشاء فإنه يكفي  أووالعصر 

 أذانبالل  آذنحين جمع في عرفة  واحد وإقامتين كما فعل النبي  أذان

واحد  أذان آذنواحدا وأقام مرتين للظهر مرة وللعصر مرة وكذلك في مزدلفة 

 .وهللا الموفق  إقامةوللعشاء  إقامةوأقام للمغرب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله 

  أجمعينوصحبه 
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-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  إِذَا َسِمْعتُْم   قَاَل: قَاَل َرُسوُل للََاَ

ُن  اَلن َِداَء,  ( . 196ُمتَفٌَق َعلَْيِه  )  فَقُولُوا ِمثَْل َما يَقُوُل اَْلُمَؤذ ِ

ِ: َعْن ُمعَاِويَةَ  ) -193  ( . 197َوِلْلبَُخاِري 

ُن َكِلَمةً  َوِلُمْسِلٍم:  -194 َعْن ُعَمَر فِي فَْضِل اَْلقَْوِل َكَما يَقُوُل اَْلُمَؤذ ِ

    (198  . )وُل: "اَل َحْوَل َواَل قَُوةَ إِاَل بِاَّلََلِ" َكِلَمةً, ِسَوى اَْلَحْيعَلَتَْيِن, فَيَقُ 

ِ   َوَعْن ُعثَْماَن ْبِن أَبِي اْلعَاِص  -195 أَنَهُ قَاَل : يَا َرُسوَل للََاَ

نًا فاِْجعَْلنِي إَِماَم قَْوِمي .  اَل قَاَل : "أَْنَت إَِماُمُهْم , َواْقتَِد بِأَْضعَِفِهْم , َواِتَِخْذ ُمَؤذ ِ

أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ , َوَحَسنَهُ اَلت ِْرِمِذيُّ , َوَصَحَحهُ   يَأُْخذُ َعلَى أََذانِِه أَْجًرا 

 (  199اَْلَحاِكُم .  )

                                                 
 (. 383(، ومسلم )611صحيح. رواه البخاري ) - 196
( من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف 914له برقم ) ( وفي رواية612صحيح. رواه البخاري ) - 197

قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: هللا أكبر. هللا أكبر. قال 

معاوية: هللا أكبر. هللا أكبر. قال: أشهد أن ال إله إال هللا. فقال معاوية: أنا فقال: أشهد أن محمدا رسول 

عاوية: وأنا. فلما قضى التأذين. قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه هللا. فقال م

 يقول: ما سمعتم مني من مقالتي.  -حين أذن المؤذن-وسلم على هذا المجلس 
( ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى 385صحيح. رواه مسلم ) - 198

ذ قال المؤذن: هللا أكبر. هللا أكبر. فقال أحدكم: هللا أكبر. هللا أكبر. ثم قال: أشهد أن ال هللا عليه وسلم: "إ

إله إال هللا. قال: أشهد أن ال إله إال هللا. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول هللا. قال: أشهد أن محمدا رسول 

ل: حي على الفالح. قال: ال حول هللا. ثم قال: حي على الصالة . قال: ال حول وال قوة إال باهلل. ثم قا

وال قوة إال باهلل. ثم قال: هللا أكبر. هللا أكبر. قال: هللا أكبر . هللا أكبر . ثم قال: ال إله إال هللا. قال: ال إله 

 إال هللا. من قلبه دخل الجنة". 
( ، 217و4/21( ، وأحمد )714( ، وابن ماجه )209( ، والترمذي )531صحيح . رواه أبو داود ) - 199

( . وقال الترمذي : حسن كما نقل الحافظ عنه ، ويتأيد نقل الحافظ بنقل غيره 201و1/199والحاكم )

من األئمة اآلخرين كالنووي ، والزيلعي، والمزي وغيرهم ، إال أنه في بعض النسخ التي اعتمد عليها 

ؤيد ذلك إلى اآلن. فاهلل قول الترمذي : "حسن صحيح" . ولم أجد ما ي -رحمه هللا-الشيخ أحمد شاكر 

أعلم . قلت : ولفظ وطريق الحديث عند الترمذي ، وابن ماجه يختلف عنه عند الباقين ، ولم يكن 

 العزو لهم كلهم هكذا إجماال .  -رحمه هللا-يحسن من الحافظ 
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َوإِذَا   قَاَل : قَاَل لَنَا اَلنَبِيُّ  َوَعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث  -196

ْن لَُكْم  اَْلَحِديَث أَْخَرَجهُ اَلَسْبعَةُ .    أََحُدُكْم . . . َحَضَرِت اَلَصاَلةُ فَْليَُؤذ ِ

(200  ) 

ِ  َوَعْن َجابٍِر  -197  إَِذا أَذَْنتَ  قَاَل ِلباَِلٍل :  أََن َرُسوَل للََاَ

ِكُل ِمْن فَتََرَسْل , َوإِذَا أَقَْمُت فَاْحُدْر , َواْجعَْل بَْيَن أَذَانَِك َوإِقَاَمتَِك قَْدَر َما يَْفُرُغ اآَْل 

 ( .  201اَْلَحِديَث . َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ َوَضعَفَهُ .  )  أَْكِلِه 

ُن إاَِل  قَاَل :  أََن اَلنَبَِي  َولَهُ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -198 اَل يَُؤذ ِ

ٌئ   ( .  202َوَضعَفَهُ أَْيًضا  )  ُمتََوض ِ

 وفًا . فَاْلَحِديُث َضِعيٌف َمْرفُوًعا َوَمْوقُ 

ِ  َولَهُ : َعْن ِزيَاِد ْبِن اَْلَحاِرِث  -199   قَاَل : قَاَل َرُسوُل للََاَ

 ( . 203َوَضعَفَهُ أَْيًضا  )  َوَمْن أَذََن فَُهَو يُِقيُم 

                                                 
ي ( ، والترمذ2/9( ، والنسائي )589( ، وأبو داود )674( ، ومسلم )628صحيح . رواه البخاري ) - 200

( وله ألفاظ ، وهو عند بعضهم مطوال ، 5/53و 3/436( ، وأحمد )9799( ، وابن ماجه )205)

وعند بعضهم مختصرا . وزاد البخاري في بعض رواياته : "وصلوا كما رأيتموني أصلي" وهي عند 

أحمد بلفظ : "كما تروني أصلي" ، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة سوى 

 ( . 327. وانظر رقم ) البخاري
( ، وتمامه : "والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، 1959منكر . رواه الترمذي ) - 201

وال تقوموا حتى تروني" . وقال الترمذي : "حديث جابر هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ، من 

خ بصري" . قلت: عبد المنعم : هو ابن حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول ، وعبد المنعم : شي

 نعيم األسواري ، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم . 
( وضعَّفه باالنقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة . قلت : ورواه أيضا 200ضعيف . رواه الترمذي ) - 202

 ة إال متوضئ ". بلفظ : "ال ينادي بالصال -وال يصح أيضا  -( موقوفا على أبي هريرة 201)
( وقال : "حديث زياد إنما نعرفه من حديث اإلفريقي ، واإلفريقي 199ضعيف . رواه الترمذي ) - 203

ضعيف عند أهل الحديث". قلت: نعم هذا هو الصواب ، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعالمة أحمد 

ح حديثه ، وكالحازمي الذي حسَّن حديث -رحمه هللا-شاكر   ه. الذي وثقه ، وصحَّ
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ِ ْبِن َزْيٍد أَنَهُ قَاَل : أَنَا َرأَْيتُهُ  -200  -َوأِلَبِي َداُوَد: فِي َحِديِث َعْبِد للََاَ

َوأَنَا ُكْنُت أُِريُدهُ . قَاَل : "فَأَقِْم أَْنَت " َوفِيِه َضْعٌف أَْيًضا   -ي : اأَْلََذاُن يَْعنِ 

(204  . ) 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -201 ُن أَْملَُك   قَاَل : قَاَل َرُسوُل للََاَ اَْلُمَؤذ ِ

قَاَمِة  َماُم أَْملَُك بِاإْلِ ٍ َوَضعَفَهُ .  )َرَواهُ   بِاأْلََذاِن , َواإْلِ  ( 205اِْبُن َعِدي 

ٍ ِمْن قَْوِلِه  ) -202 ِ نَْحُوهُ : َعْن َعِلي   ( .  206َوِلْلبَْيَهِقي 

ِ  َوَعْن أَنٍَس  -203 اَل يَُردُّ اَلدَُّعاُء بَْيَن   قَاَل : قَاَل َرُسوُل للََاَ

قَاَمِة   ( .  207اِْبُن ُخَزْيَمةَ .  ) َرَواهُ النََسائِيُّ , َوَصَحَحهُ   اأَْلََذاِن َواإْلِ

204- ٍَعْنهُ  -َوَعْن َجابِر ُ ِ  -َرِضَي للََاَ َمْن  قَاَل :  أََن َرُسوَل للََاَ

َوالَصاَلةِ اَْلقَائَِمِة , آِت  قَاَل ِحيَن يَْسَمُع اَلن َِداَء : اَللَُهَم َرَب َهِذِه اَلَدْعَوةِ اَلتَاَمِة ,

يلَةَ َواْلفَِضيلَةَ , َواْبعَثْهُ َمقَاًما َمْحُموًدا اَلَِذي َوَعْدتَهُ , َحلَْت لَهُ ُمَحَمًدا اَْلَوسِ 

 (  208أَْخَرَجهُ اأَْلَْربَعَةُ .  )  َشفَاَعتِي يَْوَم اَْلِقيَاَمِة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 (. 512ضعيف . رواه أبو داود ) - 204
( وفي سنده شريك بن عبد هللا القاضي ، وهو سيئ 4/1327ضعيف . رواه ابن عدي في "الكامل" ) - 205

 الحفظ . وبه أعله ابن عدي . 
 ( ولفظه : "المؤذن أملك باألذان ، واإلمام أملك باإلقامة ". 2/19صحيح موقوفا . رواه البيهقي ) - 206
( ، وابن خزيمة في "صحيحه" 69و68و67. رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة " ) صحيح - 207

( وذاد فيه : "فماذا نقول يا رسول هللا ؟ قال : سلوا هللا 3594( . ورواه الترمذي )427و426و425)

د بها يحيى بن يمان ، وفي حفظه ضعف  ، العافية في الدنيا واآلخرة ". قلت : وهي زيادة ضعيفة تفرَّ

 وفي "األصل" زيادة تفصيل في طرق الحديث وألفاظه. 
صحيح . وهذا الحديث ال يوجد في "األصل" ، وإنما هو من "أ" مع اإلشارة في الهامش إلى أنه من  - 208

نسخة ، فأنا أثبته هنا زائدا ، وإن كانت النفس تطمئن إلى ما في "األصل" أكثر ، خاصة وفيه َوْهٌم 

( ، 27 - 2/26( ، والنسائي )529( ، وأبو داود )614لم . رواه البخاري )في التخريج . وهللا أع

 ( . 722( ، وابن ماجه )211والترمذي )
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من  األذانالتي ساقها الحافظ ابن حر رحمه هللا في باب  األحاديثهذه 

 إالمن سمع المؤذن فليقل مثلما يقول  أن أمر لوغ المرام منها النبي كتابه ب

باهلل وعلى  إالفي حي على الصالة حي على الفالح فيقول ال حول وال قوة 

قال حي على  إذا إالقال هللا اكبر فقل هللا اكبر وتابع حتى ينتهي  فإذاهذا 

 إالل ال حول وال قوة باهلل حي على الفالح ق إالالصالة فقل ال حول وال قوه 

 إالقال الصالة خير من النوم فقل مثلها لعموم الحديث ولم يستثنى  وإذاباهلل 

سمع  إذا اإلنسان أنمثلما يقول ومنها  اإلنسانالحيعلتان وما سواهما فيقول 

حال كان حتى لو كان يقرأ فيتابع المؤذن  أيالمؤذن فيقل مثلما يقول على 

علماء من قال حتى لو كان في صالة فإنه يجيب كان في صالة فمن ال وإذا

عطس  إذاالمؤذن الن هذا ذكر وجد سببه في الصالة فكان مشروعا كالرجل 

في الصالة فإنه يحمد هللا تعالى ولكن الصحيح انه ال يتابع المؤذن في الصالة 

الحمد كلمة واحدة ال تشغله عن  أنوالفرق بينه وبين الحمد عند العطاس 

هذا كلمات تشغله عن الصالة والصالة فيها شغل وهي ذكر هلل صالته لكن 

سلم الن المدة  إذاسلم ؟ يقول بعض العلماء يقضيه  إذالكن هل يقضيه  أيضا

وهو على قضاء الحاجة فإنه ال يجيب  اإلنسانسمع  إذاليست طويلة كذلك 

ال انتهى فإن من العلماء من ق إذاألنه ال يمكن الذكر في هذا الموضع ولكن 

ا انتهى من إذ اإلنسان أن األحاديثيقضيه بعد انتهائه ومما دلت عليه هذه 

الوسيلة يقول اللهم رب هذه الدعوة  المؤذن فانه يسال هللا تعالى للنبي  إجابة

رب لهذه  التامة والصالة القائمة . رب هذه الدعوة التامة سماه النبي 

عالى على لسان رسوله الدعوة التامة النه هو الذي شرعها سبحانه وت

 وكذلك في القرآن فإن القرآن قد ذكر هللا تعالى فيه القرآن لقوله تعالى وإذا
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ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوها ولعبا وقوله إذا نودي للصالة من يوم 

الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا رب هذه الدعوة التامة يعني األذان والصالة 

والوسيلة  دا الوسيلة محمدا هو رسول هللا القائمة يعني اإلقامة آت محم

لعبد من  إالتكون  أنال ينبغي  درجات الجنة قال النبي  أعلىدرجة هي 

هو وابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا  أنا أكون أنعباد هللا تعالى وارجو 

الموقف ومنه الشفاعة كما سبق لنا في باب التيمم فإنها من  أهليعني يحمده 

) ومن قوله إلىوقوله الذي وعدته يشير  م المحمود الذي يبعث عليه المقا

إنك ال تخلف يبعثك ربك مقاما محمودا(  أنالليل فتهجد به نافلة لك عسى 

ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة يختم بها هذا  األخيرةالميعاد هذه الجملة 

هل يقوله المؤذن و األذانبعد فرا  اإلنسانيقوله  أنالدعاء . هذا مما ينبغي 

نفسه ؟ نقول نعم يقوله المؤذن وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول مثلما يقول 

؟ في هذا خالف بين العلماء منهم من قال إن المؤذن يتابع فإذا قال هللا اكبر 

يقول هللا اكبر سرا كما يقوله من سمعه والصحيح انه ال يقول لكن الدعاء 

يدعو هللا تعالى فإن  أنوالسامع وينبغي بعد ذلك  يقوله المؤذن األذانالذي بعد 

 األذانالدعاء بين  حري باالجابة كما قال  واإلقامة األذانالدعاء بين 

تصلي على  أن أيضاال يرد فادعو هللا تعالى بما شئت ومن ذلك  واإلقامة

 فرغت قل اللهم صل على محمد ثم سل هللا الوسيلة للرسول  إذا النبي 

محمدا رسول  أنهللا اشهد  إالال اله  أنقال المؤذن اشهد  إذاتقول  أنومنها 

دينا وبمحمد رسوال فبعض  وباإلسالمتقول رضيت باهلل ربا  أنهللا وتابعته 

فرغ ولكن  إذايسمع المؤذن وبعض الناس يقولها  أنالناس يقولها من حين 

 ا ثم تقولها .فيهم اإلمامتقال عند الشهادتين بعد متابعة  أنهاظاهر الحديث 
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املك  اإلمام أنضعيفة لكن عليها العمل وهي  أحاديثثم ذكر المؤلف 

موكولة  واإلقامةموكول المؤذن  األذانالن  لألذانوالمؤذن املك  لإلقامة

 أنتارة يكون باللفظ مثل  اإلمامواذن  اإلمام آذنبعد  إالفال تقام الصالة  لإلمام

 أناقبل تقام الصالة ومنها  إذاانه  يقول اقم الصالة وتارة يكون بالعادة

عثمان الثقفي أن يتخذ مؤذنا ال يتخذ على اذانه أجرا وهذا  أوصى الرسول 

والمؤذنين فهذا  األئمةمن  اآلنالناس  يأخذهعلى سبيل االستحباب واما ما 

بل هو من باب المكافأة من بيت المال فليس به حرج  اإلجارةليس من باب 

فصل  واإلقامة األذانيجعل بين  أن أيضاومن ذلك  وجه من الوجوه بأي

يكون هناك سعة للناس  أنيتمكن الناس فيه من الوضوء ونحو ذلك الجل 

 المسجد الن ذلك من باب الرفق بالناس وهللا الموفق . إلى يأتونالذين 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى باب شرط الصالة 

اَلةِ  ُشـبَـــاُب     ـُروِط اَلصَّ

 

ِ ْبِن َطْلٍق  -205 ِ  َعْن َعِلي  إِذَا فََسا أََحُدُكْم فِي   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َحهُ اِْبُن  اَلةَ   َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ , َوَصحه أْ , َوْليُِعْد اَلصه اَلِة فَْليَْنَصِرْف , َوْليَتََوضه اَلصه

  (209)ِحبهاَن .  

                                                 
( ، والترمذي 140 - 137( ، والنسائي في "عشرة النساء " ، )205ضعيف . رواه أبو داود ) - 209

ا نَبَّهَ على ذلك ابن ( وجعله من مسند علي بن أبي طالب ، وهو خطأ منه كم1/86( ، وأحمد )1166)

( . قلت : والحديث ضعيف؛ ألن 2237( ، وابن حبان في "صحيحه" )385/ 1كثير في "التفسير" )

َمدَاره على مجهول هذا أوال . وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، وهذه 
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 لرحمن الرحيم بسم هللا ا

قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب شروط الصالة  

وشروط الصالة نوعان : شروط للوجوب وشروط للصحة فاما شروط 

ضد الكفر  اإلسالموالبلوغ والعقل وانتفاء الموانع .  اإلسالمالوجوب فهي 

ثم صل  أوالنقول اسلم بها بل  نأمرهال  أنناوالكافر ال تجب عليه الصالة يعني 

ما تدعوهم  أولاليمن فليكن  إلىلمعاذ بن جبل حين بعثه  ثانيا لقول النبي 

لذلك  أجابوكهللا وان محمدا رسول هللا فإن هم  إالال اله  أنشهادة  إليه

 هللا فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . أنفاعلمهم 

تم له سبع  إذاة لكن يؤمر بها الثاني : البلوغ فالصغير ال تجب عليه الصال

بذلك وانما يؤمر  تم له عشر سنين المر النبي  إذاسنين ويضرب عليها 

ن يبلغ أبلغ وابن عشر يمكن  إذايتهيأ ألدائها  أنبسبع ويضرب لعشر من اجل 

يحتلم الصبي له عشر سنين  بعد تمامها لذلك يضرب عليها  أنيعني يمكن 

 اه قد اعتادها وهانت وسهلت عليه.بلغ وجد فإذاحتى يتهيأ لها 

الثالث : العقل وضده الجنون وتغطية العقل فالمجنون ليس عليه صالة 

وكذلك المهوس الذي اختزل عقله وإن لم يكن منه حال منكرة لكنه ال يدري 

لحادث فإنه ال  أوعليه لمرض  أغمىوال يميز فال صالة عليه وكذلك من 

اما من زال عقله بسبب منه عليه القضاء صحا و إذاصالة عليه وال يقضيها 

صحا  إذاثالثة لم يصُح فإنه  أوكما لو غاب عقله بالبنج مثال وبقى صالتين 

                                                                                                                                                 

-ه ابن ماجه ، وهذا من أوهام الحافظ الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا : الحديث لم يرو

 .  -رحمه هللا
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شرب مسرا فسكر  اإلنسان أنيقض الن ذلك بفعله وكذلك والعياذ باهلل لو 

 فعليه قضاء الصالة .

ب عليها نفست فإنها ال تج أوحاضت  إذا المرأةالرابع : انتفاء الموانع مثل 

المؤمنين رضي هللا عنها كان يصيبنا ذلك  أمالصالة وال تؤمر بقضائها لقول 

 فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة .

القسم الثاني من شروط الصالة شروط الصحة وهي التي تتوقف عليها 

 األكبرال تصح بدونها فمنها الطهارة من الحدثين  أنهاصحة الصالة بمعني 

 أواصغر ناسيا  أوواجتناب النجاسة فمن صلى محدثا حدثا اكبر  واألصغر

 أنجاهال فعليه الوضوء واإلعادة فلو صلى وهو محدث وهو ناس ثم ذكر بعد 

جنابة ولم  أصابتهيتوضأ ويعيد الصالة ومن  أنعليه  أوجبناانتهى من الصالة 

د صلى الفجر بع إالصلى كرجل احتلم بالليل ولم يعلم بها  أنبعد  إاليعلم بها 

وجب عليه الغسل واعادة الصالة الن الطهارة من الحدث شرط لصحة 

يصلي وفي ثوبه  أن لإلنسانمن النجاسة ال يجوز  أيضاالصالة الطهارة 

على مكان نجس الن من شرط صحة الصالة اجتناب  أوفي بدنه  أونجاسة 

وصلى في نسى  إذاالنجاسة لكن النجاسة تختلف عن الطهارة من الحدث النه 

على مكان نجس وهو ال يدري  أوكان على بدنه نجاسة  أوثوب نجس 

 أنفصالته صحيحة الن اجتناب النجاسة يعذر فيه بالجهل والنسيان ولو 

ينصرف ويتوضأ ويعيدها  أنالصالة فإنه يجب عليه  أثناءاحدث في  اإلنسان

من الحق ولهذا  استحي فإن هللا ال يستحي أمام أنا أومع الجماعة  أناوال يقول 

في الصالة فلينصرف وليتوضأ  أحدكمفسا  إذاجاء في حديث على بن طلق 

 أنالصالة وجب عليه  أثناءفي  اإلنساناحدث  فإذاوليعد الصالة ألنه احدث 
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ينصرف ويتوضأ ويعيد الصالة من جديد وكذلك لو شرع في الصالة ثم ذكر 

ينصرف ويتوضأ ويعد  أنالصالة انه على غير وضوء وجب عليه  أثناءفي 

ال يذمه الناس وان ال  أنالصالة من جديد وال يستح ثم إن هنا حيلة توجب 

ارعف والرعاف  كأنهيلومه الناس وذلك بان ينصرف ويضع يده على انفه 

كل معرض له فينصرف ويتوضأ ويعيد الصالة وفي هذا الحديث حديث على 

كان ذلك  إذاا يستحيا منه بم اإلنسانيصرح  أنبن طلق دليل على انه ال باس 

يقول مثل هذه  أنالن اكثر الناس يستحي  أحدكمافسا  إذلغرض صحيح لقوله 

العبارة ولكن نقول إن هللا ال يستح من الحق ما دام في ذلك مصلحة فال باس . 

 وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحم الرحيم 

 أجمعينه الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى اله وصحب

في باب شرط الصالة من  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 كتابه بلوغ المرام 

ِ  َوَعْن َعائَِشةَ - َمْن أََصابَهُ قَْيٌء , أَْو ُرَعاٌف ,   قَالَْت : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أْ , ثُمه ِليَْبِن َعلَ     ى َصاَلتِِه , َوُهَو فِي ذَِلَك اَل يَتََكلهمُ أَْو َمْذٌي , فَْليَْنَصِرْف , فَْليَتََوضه

 ( .  210َرَواهُ اِْبُن َماَجْه , َوَضعهفَهُ أَْحَمُد  )

207-  ِ ُ َصاَلةَ  َوَعْنَها , َعْن اَلنهبِي  َحائٍِض إِاله بِِخَماٍر    قَاَل : اَل يَْقبَُل ّللََاه

 (  211َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ.  )َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إاِله النهَسائِيُّ , َوَصحه 

                                                 
 (. 74تقدم تخريجه برقم ) - 210
( ، وابن ماجه 377( ، والترمذي )641صحيح . وإن أعله بعضهم بما ال يقدح . ورواه أبو داود ) - 211

 (. 775( ، وابن خزيمة )259و  218و  6/150( ، وأحمد )655)
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قَاَل لَهُ : إِْن َكاَن اَلثهْوُب َواِسعًا  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن َجابٍِر  -208

اَلِة  -فَاْلتَِحْف بِِه"    َوإِْن  -َوِلُمْسِلٍم : "فََخاِلْف بَْيَن َطَرفَْيِه  -يَْعنِي : فِي اَلصه

 (  212. ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  )بِِه "    َكاَن َضي ِقًا فَاتهِزرْ 

اَل يَُصل ِي أََحُدُكْم فِي اَلثهْوِب   َولَُهَما ِمْن َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ  -209

 (213اَْلَواِحِد لَْيَس َعلَى َعاتِِقِه ِمْنهُ َشْيٌء    )

 بسم هللا الرحم الرحيم 

رة في ساقها ابن حجر في بلوغ المرام لبيان حكم ستر العو األحاديثهذه 

خذوا  آدمالصالة وستر العورة في الصالة واجب لقول هللا تعالى ) يا بني 

زينتكم عند كل مسجد ( أي عند كل صالة أمر هللا تعالى بأخذ الزينة وهي 

اللباس عند كل صالة وبين في السنة أن هذا األمر للوجوب وانه ال تصح 

قل بعض العلماء الصالة لمن قدر على ستر عورته إذا صلى عريانا  وقد ن

اإلجماع على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فإنه صالته ال 

تصح أما أن كان عاجزا فإن هللا تعالى يقول ) ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ( 

مثل أن يكون في البر وقد احترق ثوبه وليس عنده شيء فهذا إذا وجبت 

أهل العلم والعورة في الصالة الصالة البد أن يصلي وإن كان عريانا قال 

تنقسم إلى ثالثة أقسام عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة أما العورة 

المخففة فهي عورة الذكر من سبع سنوات إلى عشر فهذا يكفيه أن يستر 

سوءتيه يعني القبل والدبر ويصلي واما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة 

إال وجهها لحديث عائشة رضي هللا عنها أن  البالغة فهذه عورتها جميع بدنها

                                                 
 ( ، واللفظ هنا للبخاري. 3010سلم )( ، وم361صحيح . رواه البخاري ) - 212
 (. 516( ، ومسلم )359"صحيح . رواه البخاري" ) - 213
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بخمار حائض يعني بالغة للحيض  إالقال ال يقبل هللا صالة حائض  النبي 

ال تصلي لكن المراد من بلغت بالحيض فهذه  ألنهاوليس معناه حائض بالفعل 

معلوم لكن  أمروبقية البدن ستره  رأسهابخمار يغطي  إالال تقبل صالتها 

ال  أورحمهم هللا تعالى في الكفين والقدمين هل هما من العورة اختلف العلماء 

وهذا في الصالة ال في النظر ؟ فمن العلماء من رخص في الصالة وكفاها 

الوجه فقط  بإخراج إالوقدماها ظاهرتان ومن منهم من قال ال يرخص لها 

صلت ولم  أنهاوقالت  سألتنا امرأة أنهذا هو االحتياط لكن لو  أنوالشك 

 أماال تعود . أن األحسنصالتها صحيحة لكن  أنتستر الكفين والقدمين قلنا 

المتوسطة فهي ما عدا ذلك وهي ما بين السرة والركبة ويشمل عورة الذكر 

التي دون  المرأةيشيب وكذلك عورة  أن إلىيتم له عشر سنين  أنمن حين 

هوالء كلهم على ما قاله الفقهاء رحمهم هللا ف األمةالبلوغ وكذلك عورة 

في اللباس المعتاد فالمراة  أماعورتهم ما بين السرة والركبة هذا في الصالة 

تلبس لباسا ساترا وكان لباس نساء الصحابة يستر ما بين الكعب  أنالبد 

 أوتتلفع بالمرط  أنهاخرجت للسوق معروف  وإذاكانت في بيتها  إذاوالكف 

 شبهه .

قال له إن كان الثوب واسعا  نبي ال أنواما حديث جابر رضي هللا عنه 

ثوب واسع فإنه  إنسانكان عند  إذافالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به يعني 

يجعله لحافا يشمل جميع بدنه وإن كان ضيقا ال يسع البدن كله  فإنه يتزر به 

يستر ما فوق السرة في حال  أنيجب عليه  ألالرجل  أنفدل ذلك على 

هريرة ال يصل  أبيفي حديث  تره لقول النبي يس أن األفضلالصالة لكن 

في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء واشترط العلماء رحمهم هللا  أحدكم
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يكون طاهرا الن النجس ال  أنفي الثوب الذي تستر به العورة في الصالة 

أن في نعليه قذر تجوز الصالة فيه ولهذا لما اخبر جبريل عليه السالم النبي 

صلي فيهما خلعهما فدل ذلك على انه ال يجوز لإلنسان أن يلبس شيئا وكان ي

نجسا اشترطوا أيضا أن يكون مباحا فإن كان مغصوبا مثل إنسان سرق ثوبا 

وصلى فيه أو كان رجال ولبس ثوب حرير وصلى فيه فقالوا إن صالته ال 

ب تصح وهم مختلفون في هذا منهم من قال تصح مع اإلثم يعني أثم لبس الثو

المحرم ومنهم من قال ال تصح فإن قال قائل فإن كان اإلنسان في البر وليس 

معه إال ثوب نجس ولم يد ماء يغسله به ماذا يصنع ؟ نقول يصلي فيه وال 

) ال يكلف هللا نفسا ويقول  ) فتقوا هللا ما  استطعتم (حرج عليه الن هللا يقول 

صلي وال إعادة عليه خالفا وال يترك الصالة وفي هذا الحال ي إال وسعها (

لمن قال من العلماء يصلي ثم يعيد فهذا قول ضعيف وهللا تعالى لم يوجب 

العبادة مرتين على العباد وقد فعلوا ما امروا به  فهذا الرجل الذي لم يجد أل 

بها وحين اذاً ال اعادة عليه وهللا  مأموراثوبا نجسا فإنه يصلي فيه صالة 

 الموفق 

يف ال يستر العورة فمثال إذا لبس اإلنسان ترى من وراءه ج: الثوب الخف

 البشرة ولون الجلد يعني يعرف إذا اسود أو احمر أو ابيض فهذا ال ينفع 

 بسم هللا الرحمن الرحم 

اَل يَُصل ِي أََحُدُكْم   ِمْن َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ  أي البخاري ومسلم  َولَُهَما -

 (  214لَْيَس َعلَى َعاتِِقِه ِمْنهُ َشْيٌء    ) فِي اَلثهْوِب اَْلَواِحدِ 

                                                 
 (. 516( ، ومسلم )359"صحيح . رواه البخاري" ) - 214
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ُ َعْنَها -َوَعْن أُم ِ َسلََمةَ  -210 ِ  -َرِضَي ّللََاه   ; أَنهَها َسأَلَْت اَلنهبِي 

ْرُع َسابِغًا  أَتَُصل ِي اَْلَمْرأَةُ فِي ِدْرعٍ َوِخَماٍر , بِغَْيِر إَِزاٍر ? قَاَل : "إِذَا َكاَن اَلد ِ

ي ُظهُ  ةُ َوْقفَهُ .  يُغَط ِ َح اأَْلَئِمه وَر قََدَمْيَها   أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َوَصحه
(215)   

ِ  َوَعْن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ  -211 فِي لَْيلٍَة  قَاَل : ُكنها َمَع اَلنهبِي 

ا َطلَعَِت اَل شهْمُس إِذَا نَْحُن َصلهْينَا َمْظلََمٍة , فَأَْشَكلَْت َعلَْينَا اَْلِقْبلَةُ , فََصلهْينَا . فَلَمه

ِ (  أَْخَرَجهُ اَلت ِْرِمِذيُّ  إِلَى َغْيِر اَْلِقْبلَِة , فَنََزلَْت : )فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمه َوْجهُ ّللََاه

 (  216َوَضعهفَهُ .  )

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -212 ِق َما بَْيَن اَْلَمْشرِ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

اهُ اَْلبَُخاِريُّ .  )  (  217َواْلَمْغِرِب قِْبلَةٌ   َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ , َوقَوه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
( ، وقال عقبه : "روى هذا الحديث مالك بن أنس ، 640"ضعيف مرفوعا وموقوفا" . رواه أبو داود ) - 215

عيل بن جعفر ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق عن محمد وبكر بن مضر ، وحفص بن غياث ، وإسما

قصروا به على أم  -صلى هللا عليه وسلم-بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي 

" . قلت : وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل الحافظ عن األئمة ، ولكن ال  -رضي هللا عنها -سلمة 

بين صواب الرواية وصحتها ، إذ الموقوف أيضا سنده ضعيف ، وعليه  يعني صحة الموقوف ، فَفَْرقٌ 

 ( وقول تابعه الفقي بأن الموقوف له حكم الرفع !!. 1/276فال حجة في قول الصنعاني في "السبل" )
( ، وقال : "هذا حديث غريب ، ال نعرفه إلى من حديث أشعث السمان 2957و  345رواه الترمذي ) - 216

ن عاصم بن عبيد هللا ، وأشعث يَُضعَُّف في الحديث" . ونحو ذلك قال في الموطن ؛ أبي الربيع ، ع

األول . قلت : العلة ليست في أشعث فقط ، فهو وإن كان متروكا إال أن عاصم بن عبيد هللا أيضا سيئ 

تابعة إلى أن هذا الحديث ال علة له إال عاصم بن عبيد هللا باعتبار م -حفظه هللا-الحفظ . وذهب شيخنا 

( ، وأقول : هذا َوْهم 1145ألشعث كما عند أبي داود الطيالسي ) -وهو ثقة  -عمرو بن قيس المالئي 

، فإن الُمتَابع هو "عمر بن قيس سندل" وهو متروك أيضا ، ولعل وقوع  -حفظه هللا-من الشيخ 

ذا الحديث فهو التحريف في "مسند الطيالسي" كان سبب ذلك الوهم . وأما حديث جابر الذي يشهد له

 أوهى منه فال يفرح به . وعليه فال ينفك الضعف عن الحديث بل هو ضعيف جدا كما تقدم . 
( وقال : حديث حسن صحيح . قلت : وليس في إسناده إال الحسن بن 344صحيح . رواه الترمذي ) - 217

لطريق هو الذي بكر شيخ الترمذي فيه جهالة ، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها ، إال أن هذا ا

اه البخاري .   قوَّ
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ذكرنا أن من شروط الصالة حفظ العورة وأنه البد أن تكون الثياب طاهرة 

 مباحة ساترة ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي 

لين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء . الثوب قال:  ال يص

الواحد يعني بذلك اإلزار أو الرداء ال يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء 

فدل ذلك على انه يجب على اإلنسان إذا كان عنده ثوب واسعان يستر منكبيه 

يستر  أو  أحد منكبيه لقوله ليس على عاتقه منه شيء ولكن لو صلى دون أن

 عاتقيه فال باس إنما األفضل أن يستر عاتقيه .

قال في الثوب  ثم ذكر حديث أم سلمة رضي هللا عنها وهو أن النبي 

ال باس به إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها  وهو دليل على  للمرأةالواحد 

ثوب واسع عند الصالة يغطي ظهور القدمين  للمرأةانه البد أن يكون 

يجب ستر باطن القدمين وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن ال  أنوظاهرة 

 قدميها فال باس .

ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي هللا عنه بما يتعلق باستقبال القبلة 

باستقبال القبلة لكنه يسقط في  إالوهو من شروط الصالة فال تصح الصالة 

لة في السفر عند العجز والثاني عند الخوف والثالث الناف األولثالثة مواضع 

 اإلنسانالعجز فان يكون  أمافي هذه المواطن الثالثة ال يجب استقبال القبلة 

حيث  إلىالقبلة فيصل  إلىمثال على سرير في مرضه وليس عنده من يوجهه 

 إلىاستطاع واما الخوف فرجل قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه 

)اتقوا ذلك قول هللا تعالى  القبلة ودليل إلىغير القبلة فيصل ولو كان ظهره 

) وقوله تعالى  وسعها ( إال) ال يكلف هللا نفسا وقوله تعالى  هللا ما استطعتم (

واما الثالث وهو النافلة في السفر فقد ثبت عن  ركبانا ( أوفإن خفتم فرجاال 
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في اكثر من حديث انه كان يصلي على راحلته  النبي 

 أوللة كان في حيثما توجهت به ثم إن استقبال القب

كان يستقبل بيت المقدس نحو ستة عشر شهرا يعني سنة  قدوم النبي 

الكعبة من كان  إلىالكعبة فالواجب االتجاه  إلىيتجه  أن أمراشهر ثم  أربعةو

عين المبني كالذي يكونون في المسجد  إلىيتجه  أنيشاهد الكعبة وجب 

ي ال يتمكن من رؤيتها كالذي عين الكعبة واما الذ إلىيتوجهوا  أنالحرام البد 

فيكفيه استقبال الجهة ويدل على هذا  أخرىفي بالد  أومكة  أطرافيكون في 

المدينة  أهل أنألهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وذلك  قوله 

قبلتهم الجنوب فمن المشرق والمغرب كله وجه للقبلة فاالنحراف اليسير ال 

اليسار فإنه يضر  أويث تكون القبلة عن اليمين االنحراف الكبير بح أمايضر 

 واإلنسانال تصح الصالة  أيفي المواطن التي ذكرنا  إالوال تصح الصالة 

 اإلنسانخفيت القبلة على  فإذافي المواطن التي ذكرناها  إالغير مستقبل القبلة 

يفعل وان  أنيعرفها بسؤال من يثق به وجب عليه  أنلظرف فإن كان يمكنه 

فذلك المطلوب وإن تبين انه  أصابمكن تحرى واتجه ثم إن تبين انه لم ي

 ) وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثماخطأ فهو معفو عنه لقول هللا تعالى 

في البر وان لم تكن مسافرا كما لو خرجت  أوكنت في السفر  فإذا وجه هللا (

الجهات وثليت جهة من  إلىالنزهة وحان وقت الصالة وتحريت واتجهت  إلى

ثم تبين انك على غعير القبلة فال حرج عليك ولكن بماذانستدل على القبلة  إليها

كلها تدل على  ألنهاكنا في السفر نستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم  إذا

كنت  إذاالقبلة الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب يعني مثال 

 وإذاالمشرق  إلىغرب مكة فاتجه كنت  إذاالمغرب  إلىشرقا عن مكة فاتجه 
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الجنوب  إلىكنت شمال مكة فاتجه  وإذاالشمال  إلىكنت جنوب مكة فاتجه 

فالشمس اكبر دليل وفي الليل  القمر القمر يشرق من المشرق ويغرب من 

 فإذاالمغرب فهو لم القمر فالنجوم فالقطب الشمالي شمال كما هو  معروف 

وهللا  إليهاثم اعرف موقع القبلة واتجه عرفت هذا فاعرف موقعك من القطب 

 الموفق .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى اله وصحبه اجمعين 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق االحاديث في باب شروط الصالة من 

 كتاب بلوغ المرام .

ِ اَل : قَ  َوَعْن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ  - يَُصل ِي َعلَى َراِحلَتِِه  َرأَْيُت َرُسوَل ّللََاه

َهْت بِِه     (218)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    َحْيُث تََوجه

َزاَد اَْلبَُخاِريُّ : يُوِمُئ بَِرأِْسِه , َولَْم يَُكْن يَْصنَعُهُ فِي اَْلَمْكتُوبَِة    
(219)  . 

َع َوأِلَبِي َداُوَد : ِمْن َحِديِث أَنَ  -214 ٍس : َكاَن إِذَا َسافََر فَأََراَد أَْن يَتََطوه

اِْستَْقبََل بِنَاقَتِِه اَْلِقْبلَِة , فََكبهَر , ثُمه َصلهى َحْيُث َكاَن َوْجهَ ِرَكابِِه   َوإِْسنَاُدهُ َحَسٌن .  

(220)   

ِ  نأ َوَعْن أَبِي َسِعيٍد  -215 ٌد إاِله اأَْلَْرُض ُكلَُّها َمْسجِ قال :  اَلنهبِي 

اَم   َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ , َولَهُ ِعلهةٌ .   اَْلَمْقبََرةَ َواْلَحمه
(221)   . 

                                                 
( وهذه الصالة صالة السبحة بالليل كما في رواية 701( ، ومسلم )1093صحيح رواه البخاري ) - 218

 مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري . 
 السجود . ( ، ويومئ برأسه أي في الركوع و1097هذه الزيادة للبخاري برقم ) - 219
 ( وصححه غير واحد . 1225حسن . رواه أبو داود ) - 220
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ُ َعْنُهَما -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -216 أَْن  نََهى اَلنهبِيُّ : قَاَل[ [-َرِضَي ّللََاه

ْقبََرِة , َوقَاِرَعِة اَلطهِريِق , يَُصلهى فِي َسْبعِ َمَواِطَن : اَْلَمْزبَلَِة , َواْلَمْجَزَرِة , َواْلمَ 

 ِ بِِل , َوفَْوَق َظْهِر بَْيِت ّللََاه اِم , َوَمعَاِطِن اإَْلِ َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ َوَضعهفَهُ    َواْلَحمه
(222) 

  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

استقبال القبلة شرط لصحة الصالة وان من  أنبقى لنا من الدرس الماضي 

ر القبلة فال صالة له وذكرنا انه يستثنى من ذلك العاجز غي إلىصلى 

بعض الناس ينزل بيتا  أنوالخائف والمتنفل في السفر وبقي علينا مسألة وهي 

 إليهاالقبلة وال يكون متجها  إلىجديدا يستأجره مثال ثم يصلي يظن انه متجه 

ك وذل اإلعادةشهرين وجب عليه  أوفهذا يعيد صالته حتى لو صلى شهرا 

القبلة حتى يكون على  أينالبيت  أهليسأل  أنالنه يجب على من نزل بيتا 

يصلي هكذا فهذا ال يجوز فاستقبال القبلة شرط في  أن أما األمربصيرة من 

بها ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال  إالصحة الصالة ال تصح الصالة 

بعير  أوعلى راحلته  المتنفل في السفر ال يلزمه استقبال القبلة مسافرا أنعلى 

يتنفل وهو مسافر فال باس يتنفل ولو كان وجهه  أنشيء يريد  أي أوسيارة  أو

كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به وفي  غير القبلة الن النبي  إلى

                                                                                                                                                 
( ، وهو وإن كان معلوال باإلرسال ؛ إال أنها ليست بعلة قادحة ، ولذلك 317صحيح . رواه الترمذي ) - 221

( . ونقل ابن تيمية في "الفتاوى" 1/277مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في "التلخيص" )

 فاظ له . ( تصحيح الح22/160)
ف في األصل : "ابن عمر" إلى : "ابن عمرو" . رواه الترمذي ) - 222 ( . وهذا 346/347منكر . وقد تحرَّ

الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي ، وكما هو صنيع ابن عدي في "الكامل" ، 

ق آخر ال يشفع لمن والذهبي في الميزان إذ َعدَّا هذا الحديث من مناكيره ، ومجيء الحديث من طري

حه ! كالعالمة الشيخ أحمد شاكر  ، إذ هما "جميعا واهيين" كما قال أبو حاتم في  -رحمه هللا-صحَّ

 (. 1/148"العلل" )
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المسافر يتنفل واما قول بعض الجهال من السنة في  أنهذا الحديث دليل على 

ما  إالال اصل لها بل من السنة فعل السنة  السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة

استثنى والذي دلت السنة على استثنائه وانه ال يصلى راتبة الظهر والمغرب 

ن ال تصليها وما عدا ذلك فصله صل إوالعشاء هذه الثالث السنة في السفر 

كل شيء تهجد بالليل وصل الضحى وتحية المسجد واالستخارة وكل شيء 

في هذه الثالث فالسنة  إالء السفر والحضر سواء والخسوف وسنة الوضو

 أن أرادعدمها ولكن لو كان مسافر في المسجد الحرام ينتظر صالة الظهر 

ينتفل تنفال غير راتب نقول ال باس صل ما دام غير راتب صل ما شئت النه 

في ترك المستحبات وفي ذلك دليل على  أفضليةليس هناك نهي وليس هناك 

صلى على راحلة في السفر فإنه يومئ النه ال يمكن السجود  إذا اإلنسان أن

يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع ولكن ال نشير 

يشغل قلبه بمراقبة  أن أما أمرينيتنفل الن هذا بين  أنعلى سائق السيارة 

يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب  أنيشغل قلبه بالنافلة واما  أنالطريق واما 

عن الصالة بحضر الطعام الن قلبه يتعلق به وال  ولهذا نهى النبي 

 أنيستحضر ما يقول ويفعل في صالته وعلى هذا فساق السيارة ال نرى 

اقبل على صالته اعرض عن مسؤوليته في قيادة  أنيتنفل النه على خطر 

تتعلق  أحاديثالسيارة وإن اشتغل بقيادة السيارة اعرض عن صالته ثم ذكر 

 الصالة  ماكنبأ
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 الشريط الثامن 

 

 اإلنسان أنفي ترك المستحبات وفي ذلك دليل على  أفضليةوليس هناك 

صلى على راحلة في السفر فإنه يومئ النه ال يمكن السجود يومئ  إذا

بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع ولكن ال نشير على 

يشغل قلبه بمراقبة الطريق  أن أما أمرينيتنفل الن هذا بين  أنسائق السيارة 

يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب ولهذا نهى  أنيشغل قلبه بالنافلة واما  أنواما 

 عن الصالة بحضر الطعام الن قلب النبي 

ه يتعلق به وال يستحضر ما يقول ويفعل في صالته وعلى هذا فساق 

ى صالته اعرض عن اقبل عل أنيتنفل النه على خطر  أنالسيارة ال نرى 

مسئوليته في قيادة السيارة وإن اشتغل بقيادة السيارة اعرض عن صالته .وهللا 

 الموفق .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب شروط الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 
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ِ  نأ َوَعْن أَبِي َسِعيٍد  -215 َمْسِجٌد إاِله اأَْلَْرُض ُكلَُّها قال :  اَلنهبِي 

اَم   َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ , َولَهُ ِعلهةٌ .   اَْلَمْقبََرةَ َواْلَحمه
(223)   . 

ُ َعْنُهَما -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -216 أَْن  قَاَل[ : نََهى اَلنهبِيُّ -َرِضَي ّللََاه

اْلَمْقبََرِة , َوقَاِرَعِة اَلطهِريِق , يَُصلهى فِي َسْبعِ َمَواِطَن : اَْلَمْزبَلَِة , َواْلَمْجَزَرِة , وَ 

ِ   َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ َوَضعهفَهُ  ) بِِل , َوفَْوَق َظْهِر بَْيِت ّللََاه اِم , َوَمعَاِطِن اإَْلِ ( 224َواْلَحمه

  . 

217-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َمْرثٍَد اَْلغَنَِوي  يَقُوُل :  قَاَل : َسِمْعَت َرُسوَل ّللََاه

 (  225تَُصلُّوا إِلَى اَْلقُبُوِر , َواَل تَْجِلُسوا َعلَْيَها   َرَواهُ ُمْسِلٌم .  )اَل 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مرثد في  وأبيسعيد وابن عمر  أبينقل المؤلف رحمه هللا تعالى حديث 

كلها  األرض أنالتي يصلى فيها والتي ال يصلى فيها واعلم  األمكنةبيان 

مسجدا  األرضجعلت لي   تصلى فيها لقول النبي  أنمسجد كلها يصح 

فالصالة فيه صحيحة فرضها ونفلها لكن  األرضوطهورا فكل مكان في 

منها المقبرة فإن المقبرة ال تصح الصالة فيها سواء كانت القبور  أشياءيستثنى 

كلها  األرضقال  خلفك الن النبي  أووراءك  أمعن شمالك  أوعن يمينك 

                                                 
( ، وهو وإن كان معلوال باإلرسال ؛ إال أنها ليست بعلة قادحة ، 317صحيح . رواه الترمذي ) - 223

( . ونقل ابن تيمية في 1/277"التلخيص" ) ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في

 ( تصحيح الحفاظ له . 22/160"الفتاوى" )
ف في األصل : "ابن عمر" إلى : "ابن عمرو" . رواه الترمذي ) - 224 ( . 346/347منكر . وقد تحرَّ

وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي ، وكما هو صنيع ابن عدي في 

بي في الميزان إذ َعدَّا هذا الحديث من مناكيره ، ومجيء الحديث من طريق "الكامل" ، والذه

حه ! كالعالمة الشيخ أحمد شاكر  ، إذ هما "جميعا واهيين"  -رحمه هللا-آخر ال يشفع لمن صحَّ

 (. 1/148كما قال أبو حاتم في "العلل" )
 ( . وفي "أ" : "أخرجه" بدل : "رواه" . 972صحيح . رواه مسلم ) - 225
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في ما بين  أوبرة وسواء صليت في طرفها الذي ليس فيه القبور المق إالمسجد 

تصلي ولو صليت  أنالقبور مادم تداخل سور المقبرة فإنه ال يحل لك 

فصالتك باطلة ويستثنى من الصالة في المقبرة الصالة على الجنازة النه 

انه صلى على القبر فالصالة على الجنازة ال باس بها النه  ثبتعن النبي 

 انه صلى على قبر . فيها ركوع وال سجود والنه ورد عن النبي  ليس

الموضع الثاني مما ال تصح فيه الصالة الحمام فإن الحمام مأوى الشياطين 

 أووما كان مأوى الشياطين ال تصح الصالة فيه سواء كان داخل الغرفة 

وذلك انه لو  أيضافوق سطحه  أوخارج الغرفة مما يحيط به سور الحمام 

انت هناك بناية بنيت للحمام فإن ال تصح الصالة فيها مطلقا وأما لو كانت ك

يصلى على السقف الن  أنمراحيض داخل سقف المسجد مثال فإنه ال باس 

هذا ليس سقفا للمراحيض بل هو للسجد كما يوجد في بعض المساجد يكون 

 أنتكون المراحيض اسفل ويكون سقف المسجد شامال لها فال باس  أنمثال 

 يصلى على السقف .

 ال يصلى فيها الن النبي  اإلبلواعطان  اإلبلالموضع الثالث : اعطان 

 إليهاالتي تقيم فيها وتأوي  األمكنةهي  اإلبلنهى عن الصالة فيها واعطان 

وليس في المرابض التي تربض فيها ثم تقوم وال تعود هذا ال باس بع فمثال لو 

وتقيم فيه  إليه تأويكان مما  إذا أماه وجدت في البر مكان البل فصل في

نهى عن  وتعطن فيه بعد الشرب فإن ذلك ال تجوز الصالة فيه الن النبي 

 مرابض الغنم والبقر فال باس بالصالة فيها . أماذلك 

لو كنت في  أماالموضع الرابع : النجس والنجس ال تصح الصالة فيه 

تصلي في الطاهر  أنباس مكان حجرة مثال بعضها نجس واألخر طاهر فال 
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يصلي على  أن لإلنسانيكون طاهرا فال يجوز  أنلكن مكان صالتك البد 

يصب على  أن أمرفي المسجد  األعرابيلما بال  شيء نجس الن النبي 

 بوله ماٌء حتى يطهر .

قبر يعني تصلي وبين يديك قبر ولو كان  إلىتصلي  أنالموضع الخامس : 

تصل وإن صليت فإن صالتك باطلة لقول  أنحل لك في غير المقبرة فإنه ال ي

القبور يعني ال تجعلوها قبلة لكم فأما لو كان حول  إلىال تصلوا  النبي 

المسجد مقبرة لكن قد جال بينها وبين المسجد جدار فال باس بالصالة في 

يصلي  كأنهكان الجدار قصيرا بحيث يكون الذي يصلي فيه  إذا إالالمسجد 

 ال تصح الصالة فيها . أماكننا ممنوع . هذه القبر فه إلى

الصالة في المكان المغصوب فهذه محل خالف بين العلماء منهم من  أما

الغصب وهذا هو  أثميقول إن الصالة ال تصح ومنهم من يقول تصح وعليه 

الصالة في المكان المغصوب صحيحة لكن على الغاصب  أنالقول الراجح 

من  ألنهاالكعبة المشرفة جائز فرضها ونفلها الغصب كذلك الصالة في  أثم

فهي داخلة في  العموم فتصح صالة الفريضة والنافلة فيها واما  األرض

قارعة الطريق يعني السوق الذي يمر به الناس فإن كان محال لسير الناس 

  أنيمشوا فاما  أنفالصالة فيه حرام النه تضييق على الناس والناس البد 

يشوشوا عليك صالتك فال تحل  أنهم من السير واما تضيق عليهم وتمنع

الطريق خاليا فال باس بذلك الن حديث  أنالصالة في الطريق لكن لو فرض 

 . ابن عمر حديث ضعيف لم يصح عن ابن عمر والعن النبي 

على الشيء الطاهر  اإلنسانوأما الصالة في المجزرة و المزبلة فإن صلى 

تبتعد عنها لئال يتأذى بالرائحة وتتشوش عليه  أن األولىمنها فال باس لكن 
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 أنالصالة وإن صلى على المكان النجس فال يجوز الن من شروط الصالة 

 يكون المحل طاهرا وهللا الموفق .

 أرادج: المساجد التي تبنى على القبور ال تصح الصالة فيها ولهذا لما 

انه قبور المشركين يعمل مسجده في المدينة وكان في مك أومعمر  أن النبي 

 نبشها 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب شروط الصالة 

ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد  -218 إِذَا َجاَء أََحُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أَذًى أَْو قَذًَرا فَْليَْمَسْحهُ , َوْليَُصل ِ فِيِهَما   اَْلَمْسِجَد , فَْليَْنُظْر, فَِإْن َرأَى فِي نَْعلَْيِه 

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ      (226)أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد , َوَصحه

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -219 إِذَا َوِطَئ أََحُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن  اأَْلَذَى بُِخفهْيِه فََطُهوُرهَُما اَلتُّرَ   227)اُب   أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
حه ابن خزيمة )650صحيح. رواه أبو داود ) - 226  -( ، ولفظه : قال أبو سعيد الخدري 786( وصحَّ

يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه ، فوضعهما  -صلى هللا عليه سلم-بينما رسول  -رضي هللا عنه

 -صلى هللا عليه وسلم-عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول هللا 

ته قال : "ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ " قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، صال

-: "إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن فيها قذرا ". وقال  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 

ال يضر : "إذا جاء أحدكم . . . الحديث " . قلت : وأُِعلَّ باإلرسال ، و -صلى هللا عليه وسلم

ذلك ، خاصة وهناك ما يشهد له ، ثم الموصول هو الراجح ، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في 

 ( . 1/330/121"العلل" )
حه ابن حبان )386صحيح . رواه أبو داود ) - 227 ( ، وهو وإن كان حسن اإلسناد إال 1404( ، وصحَّ

 أنه صحيح بشواهده المذكورة "باألصل". 
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هذان الحديثان نقلهما الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ 

طاهر الثوب  اإلنسانيكون  أنانه البد  إلى إشارةالمرام في شروط الصالة 

 األذىمن وطئ  أمر فالن النبي  الثوب أماوطاهر البدن وطاهر البقعة 

 أن اخبر  أيضاويصلي فيهما وكذلك  األذىيميط ما فيهما من  أنبنعليه 

ثم  األذىوطئ  إذابنعليه فإن طهورهما التراب يعني  األذىوطئ  إذا اإلنسان

 أنبالمشي عليها فإنهما تطهران فدل ذلك على انه البد  األذىمشى وزال 

على البدن كله مثل السراويل  أوفي القدمين  يكون الملبوس طاهرا سواء

ذلك الن  إلى اإلشارةوالقميص والرداء وغير ذلك واما طهارة البقعة فقد سبق 

يطهر ويراق عليه الماء ألجل  أن أمرفي المسجد  األعرابيلما بال  النبي 

وجب تطهير ما  إذايكون طاهرا , واما البدن فوجه وجوب تطهيره انه  أن

 أولىفطهارة بدنه من باب  اإلنسانيصلى عليه وهو منفصل عن يلبس وما 

وهللا  واألنجاس األحداثبين يدي ربه وهو طاهر من  اإلنسانحتى يقف 

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 في باب شروط الصالة  األحاديثمقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ قَ  َوَعْن ُمعَاِويَةَ ْبِن اَْلَحَكِم  -220 إِنه َهِذِه   اَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

اَلةَ اَل يَْصلُُح فِيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم اَلنهاِس , إِنهَما ُهَو اَلتهْسبِيُح , َوالتهْكبِيُر ,  اَلصه

 ( .  228َوقَِراَءةُ اَْلقُْرآِن   َرَواهُ ُمْسِلٌم  )

                                                 
 ( في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية . 537)صحيح . رواه مسلم  - 228
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اَلِة َعلَى َعْهِد  قَاَل : إِنْ  َوَعْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم  -221 ُكنها لَنَتََكلهُم فِي اَلصه

 ِ لََواِت  اَلنهبِي  يَُكل ُِم أََحُدنَا َصاِحبَهُ بَِحاَجتِِه , َحتهى نََزلَْت : )َحافُِظوا َعلَى اَلصه

ِ قَانِتِيَن( اَلِة اَْلُوْسَطى َوقُوُموا ّلِِله وِت [ , فَأُِمْرنَا بِالسُّكُ 238اَْلبَقََرة : َوالصه

 (  229, َونُِهينَا َعْن اَْلَكاَلِم   ُمتهفٌَق َعلَْيِه , َواللهْفُظ ِلُمْسِلٍم  )

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 222 َجاِل ,   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه اَلتهْسبِيُح ِللر ِ

 ( . 230َوالتهْصِفيُق ِللن َِساِء   ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  )

اَلِة   .  َزاَد ُمْسِلٌم  فِ   ي اَلصه

يِر , َعْن أَبِيِه قَاَل : َرأَْيُت َرُسوَل  -223 خ ِ ِ ْبِن الش ِ ِف ْبِن َعْبِد ّللََاه َوَعْن ُمَطر ِ

 ِ  يَُصل ِي , َوفِي َصْدِرِه أَِزيٌز َكأَِزيِز اَْلِمْرَجِل , ِمْن اَْلبَُكاِء   ّللََاه

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن .  ) أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ , إِاله اِْبَن َماَجهْ   (  231, َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 إذاالمصلي انك  أيهافي بيان حكم الكالم في الصالة وأعلم  األحاديثهذه 

كبرت ورفعت  يديك ووقفت بين يدي هللا تعالى فإنك تناجي هللا سبحانه 

لى حمدني عبدي قلت الحمد هلل رب العالمين قال هللا تعا إذاوتعالى ويناجيك 

قتل مالك يوم الدين قال  وإذاعلي عبدي  أثنىقلت الرحمن الرحيم قال  وإذا

نستعيد قال هللا تعالى هذا  وإياكنعبد  إياكقلت  وإذاهللا تعالى مجدني عبدي 

                                                 
( ، إلى أن مسلًما لم يَُسْق من اآلية إلى قوله 539( ، ومسلم )1200صحيح . رواه البخاري ) - 229

 تعالى : )وقوموا هلل قانتين( . 
 ( . 422( ، ومسلم )1203صحيح . رواه البخاري ) - 230
( ، وأحمد 315( ، والترمذي في الشمائل )3/13ي )( ، والنسائ904صحيح . رواه أبو داود ) - 231

( . والمرجل : الِقْدر . األزيز : صوت 753و  665( ، وصححه ابن خزيمة )26و  4/25)

 غليانها . 
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قلت اهدنا الصراط المستقيم قال هللا تعالى هذا  وإذابيني وبين عبدي نصفين 

تناجي هللا تعالى فال تناجي غيره من منت  فإذالعبدي ولعبدي ما سأل 

المخلوقين ولهذا انزل هللا تعالى حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 

وقوموا هلل قانتين قال زيد بن أرقم راوي الحديث فامرنا بالسكوت ونهينا عن 

ال يدري  اإلنسانكان  إذاالكالم فإن هذا هو حقيقة القنوت هلل عز وجل لكن 

الكالم حرام فصالته صحيحة لحديث معاوية ابن  أندري وتكلم وهو ال ي

الحكم رضي  هللا عنه وهو انه دخل يوما في الصالة فعطس رجل من القوم 

وهو يصلي فقال الحمد هلل فقال له معاوية بن الحكم رضي هللا عنه يرحمك هللا 

منكرين عليه فقال يا ثكل امياه تكلم  بأبصارهم إليه ينظرونفجعل الصحابة 

يسكتونه فسكت فلما انتهى من  أفخاذهمرة ثانية فجعلوا يضربون على م

معلما احسن تعليما  رأيتقال معاوية فبابي هو وامي ما  الصالة دعاه النبي 

وهللا ما قهرني وما نهرني يعني لم يعبس في وجهي ولم ينهرني في  منه 

 يصلح فيها بلطف ولين قال له إن هذه الصالة ال كالمه وإنما كلمه النبي 

 كما قال   أوشيء من كالم الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 

تكلم  إذا اإلنسان أنفي هذا الحديث دليل على مسائل منها  ما نحن بصدده 

 يأمرلم  الكالم ال باس به فصالته صحيحة الن النبي  أنوهو يصلي يظن 

 أنمره بإعادتها ومن فوائد الحديث الصالة ول و كانت باطلة ال بإعادةمعاوية 

 أوراكعا  أوعطس في الصالة قال الحمد هلل سواء كانت قائما  إذا اإلنسان

 فأنهاعطست فاحمد هللا  إذا أولىساجدا وفي غير الصالة من باب  أوقاعدا 

نعمة من هللا تعالى عليك فتحمد هللا سبحانه وتعالى على هذا ومن الفوائد 

 بأبصارهمجة الن الصحابة رضي هللا عنهم رموا معاوية جواز االلتفات للحا
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شمالهم ومنها جواز الحركة للحاجة  أوعن أيمانهم  أماومعاوية ليس أمامهم 

يسكتون معاوية ولم ينكر  أفخاذهمالن الصحابة جعلوا يضربون على  أيضا

وحسن خلقه وحكمته حيث إنه  ومنها حسن تعليم النبي  عليهم النبي 

يتكلم وهو يعلم انه حرام وهو  أنمنزلته فهذا الرجل لم يتعمد  نسانإينزل كل 

 أهاله ليس أنمن حاله  ليتق هللا عز وجل فعلم النبي  إالما جاء يصلي 

ذكر الشيء الممنوع  إذا لإلنسانالنهر بعامله بحاله ومنها انه ينبغي  أوللتوبيخ 

الصالة ال يصح فيها لما قال له أن هذه يذكر الشيء المباح فإن النبي  أن

هي التسبيح والتكبير  إنماشيء من كالم الناس بين ما يصح في الصالة وقال 

 أوومنها جواز رواية الحديث بالمعنى الن قوله  وقراءة القران أو كما قا ل

نقل الحدي  إذا باإلنسانما معناه لكن يحسن  أوكما قال يعني انه قال هذا  

 النبي  أنكما قال معاوية رضي اله عنه ومنها كما قال  أويقول  أنبالمعنى 

يسبحوا ولهذا  أن أمرهم أفخاذهمالصحابة الذين جعلوا يضربون على  أمر

هريرة إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصالة  أبيجاء في حديث 

 إذافقال إنما التسبيح للرجال واما النساء فال تسبح في الصالة الن النساء 

 المرأةشوشن على الرجال وربما يكون صوت  أصواتهنعن سبحن ورف

الرجال  أمارخيما حسنا فيحصل بذلك فتنة واما التصفيق فليس بصوت 

نابه شيء وذلك تنبيها  إذا لإلمامفيسبحون هللا عز وجل يقولون سبحان هللا 

قلة علم فيسبحون هللا تنزيها له سبحانه  أواخطأ لسهو  إنما اإلمامالن  لإلمام

ينبه  أن أرادمن  أنعالى عما ال يليق به من الجهل والنسيان فهذا هو السبب وت

الحركة للحاجة ال باس  أنيقول سبحان هللا وفي هذا الحديث دليل على  اإلمام

يصفقن في الصالة لكن هذه حركة لمصلحة  أنللنساء  الرسول  آذنبها كما 
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ة ال باس حتى لو كان التسبيح في غير موضع الحاج أنالصالة ومن الفوائد 

كان  إذافانه يقول سبحان هللا  أمامهفاخطأ  أمامهيستمع لقراءة  أويقرا  اإلنسان

 أمامهوهو يصلي لفعل غير  اإلنسانيرد عليه ولكن هل يسبح  أنال يستطيع 

ثالثة في الراتبة  إلى؟ الجواب ال يعني لو كان واحد يصلي جنبك ورايته قام 

لك وال يوجد بين صالتك  إمامافي صالة النه ليس  وأنتال تقل سبحان هللا 

 إذاوصالته ارتباط نعم لو حركنه بيدك تنبيها له ال باس لكن يعفى في الكالم 

كان  النبي  أنكما جاء في حديث عبد هللا بن الشخير  اإلنسانغصبا عن 

صار يغلي الن  إذاكأزيز المرجل وهو القدر  أزيزيصلي وكان لصدره 

كان الكالم بغير  فإذاانا كان يكون له ذلك من خشية هللا تعالى أحيالرسول 

عليه  استأذن اإلنسان أنفانه ال يبطل الصالة حتى لو فرض  اإلنسانقصد من 

ال تبطل صالته  فأنهاقال نعم   أوفاجاب ناسيا انه في صالة قال ادخل  أحد

قصد ) اح النه بغير قصد منه وكذلك لو سقط عليه شيء هو يصلي فقال بغير 

وسعها ( وهللا  إالمثال ( فإن ذلك ال يضر النه بغير قصد وال يكلف هللا نفسا 

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 في باب شروط الصالة  األحاديثمقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

224 -  ٍ ِ  َوَعْن َعلَي  فَُكْنُت َمْدَخاَلِن ,  قَاَل : َكاَن ِلي َمَع َرُسوِل ّللََاه

 (  232إِذَا أَتَْيتُهُ َوُهَو يَُصل ِي تَنَْحنََح ِلي   َرَواهُ النهَسائِيُّ , َواْبُن َماَجْه .  )

                                                 
ضعيف . بهذا اللفظ ، حسن بلفظ "سبح" بدل "تنحنح" وكنت فصلت القول فيه في تخريجي  - 232

المجلد الخامس . ثم طبع المشكل بعد تشويه "لمشكل اآلثار " للطحاوي ، الحديث األول من 

العمل باتفاق لصين كبيرين ؛ أحدهما الناشر والثاني شاهد ومراجع كما تشهد بذلك خطوطهما 

 التي بحوزتي، وعما قريب سيعرف الناس حقيقة األمر. وإلى هللا المشتكى. 
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ُ َعْنُهَما -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -225 قَاَل[ : قُْلُت ِلباَِلٍل : َكْيَف -َرِضَي ّللََاه

َن َعلَْيِه , َوُهَو يَُصل ِي ? قَاَل : يَقُوُل يَُرده َعلَْيِهْم ِحيَن يَُسل ُِمو َرأَْيُت اَلنهبِيه 

َحهُ  )  (  233َهَكذَا , َوبََسَط َكفههُ   أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد , َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَصحه

ِ  َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ  -226 يَُصل ِي َوُهَو َحاِمٌل  قَاَل : َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 ( 234فَِإذَا َسَجَد َوَضعََها , َوإِذَا قَاَم َحَملََها   ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  )أَُماَمةَ بِْنِت َزْينََب , 

 َوِلُمْسِلٍم : َوُهَو يَُؤمُّ اَلنهاَس فِي اَْلَمْسِجِد   .  

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -227 اُْقتُلُوا اأَْلَْسَوَدْيِن فِي   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

اَلِة : اَلْ  َحهُ اِْبُن ِحبهاَن  )اَلصه  ( .235َحيهةَ, َواْلعَْقَرَب   أَْخَرَجهُ اأَْلَْربَعَةُ , َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

سبق لنا في الدرس الماضي حكم الكالم في الصالة وان ما جاء من غير 

 أو إليه أتىفي صالته تنبيها لمن  اإلنسانتنحنح  إذا أيضافإنه ال يؤثر وكذلك 

ذلك فال باس لقول على رضي هللا عنه كان لي مدخالن من رسول  بهأشما 

دخلت  فإذايعين زمان الحصول يعني وقت في الليل ووقت في النهار هللا 

لو كانت  ألنهاالنحنحة ليست بكالم  أنوو يصلي تنحنح لي فدل هذا على 

جة بدون حا أمالحاجة  إاليتنحنح  أنكالما ال بطلت الصالة ولكن ال ينبغي 

من الحركة الزائدة على المشروع في الصالة فتكون مكروهة  ألنهافال ينبغي 

وهو يصلي فإنه ال يرد باللفظ  اإلنسانسلم على  إذاللحاجة واما  إال األقلعلى 

                                                 
"حسن صحيح" . قلت : ( ، وقال الترمذي : 368( ، والترمذي )927صحيح . رواه أبو داود ) - 233

 ولفظه : "كان يشير بيده " . 
 ( . 543( ، ومسلم )516صحيح . رواه البخاري ) - 234
( 1245( ، وابن ماجه )390( ، والترمذي )3/10( ، والنسائي )921صحيح . رواه أبو داود ) - 235

 ( . وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح" . 2352، وصححه ابن حبان برقم )
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لو قال عليكم السالم بطلت صالته لكن يشير بيده يبسطها هكذا الن ابن عمر 

سلموا عليه بسط  إذا النبي  أنرضي هللا عنهما سأل بالال عن ذلك فاخبره 

قتادة رضي هللا عنه في حكم العمل والحركة  أبيكفه ثم ذكر المؤلف حديث 

حركة واجبة  أقسامفي الصالة الحركة في الصالة قال العلماء إنها خمسة 

الواجبة  أماوحركة محرمة وحركة مستحبة وحركة مكروهة وحركة مباحة 

غير  إلىذه واجبة مثاله انسنا يصلي فهي التي يتوقف عليها صحة الصالة ه

يمينه فهذه حركة  إلىالقبلة فجاءه رجل وقال له إن القبلة على يمينك فانحرف 

بهذا االنحراف ومثله ما حصل ألهل قباء  إالال تتم الصالة  ألنهالكنها واجبة 

 إلىرجل وهم في صالة الفجر فاخبرهم بتوجيه القبلة  أتاهموهم يصلون حيث 

 أنجهة الجنوب وكذلك لو  إلىنحرفوا وهم يصلون من جهة الشمال الكعبة فا

في ثوبه نجاسة وامكنه خلعه وهو يصلي فانه يجب عليه خلعه  رأى اإلنسان

وهذه حركة واجبة النه يتوقف عليها صحة الصالة والحركة المحرمة هي ما 

ينافي الصالة مثل القهقهة يعني الضحك بصوت هذا وإن قل يبطل الصالة 

مثال يصلي فجعل شخص  إنساننه ينافي الصالة تماما ومثل اللعب يعي ال

يلعب كرة مثال فلو لعب معه ولو قليال بطلت صالته الن هذا ينافي الصالة 

وكذلك العمل الكثير فهو حرم ويبطل الصالة والحركة المستحبة فهي التي 

وهو  مامهأفرجة انفتحت  إلىيتقدم المصلي  أنيكوون فيها كمال الصالة مثل 

فتقدم هذه  األوليصلي مثال هو في الصف الثاني فانفتحت فرجة في الصف 

مع ابن عباس رضي عنهما  سنة الن فيها كمال الصالة ومثل ما فعل النبي 

 إلىقام يصلي في الليل فقام ابن عباس رضي هللا عنهما ووقف  فإن النبي 

 ألنهاحركة مستحبة  أيضااليمين فهذه  إلىمن اليسار  يساره فأداره النبي 
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من كمال الصالة واما المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة يعني ليست لعبا في 

  أوليس كثيرة كما يفعل بعض الناس من تعديل الغترة  أيضاالصالة لكنها 

 أشبهيتفطن لشيء وهو يصلي فيكتبه وما  أوذلك  أشبهالنظر في الساعة وما 

لحاجة . وأما المباحة فهي الحركة  إالهة ذلك هذا حركة يسيرة لكنها مكرو

الحركة اليسيرة للحاجة مثال الذي للضرورة كما لو كان  أوالكثيرة للضرورة 

يقتله فهرب منه وهو يصلي فإن هذه  أنيصلي فأحس بعدو يريد  اإلنسان

للضرورة  وكذلك لو  ألنهاحركة كثيرة في العادة لكنها ال تبطل الصالة 

فجعل يحاول قتلها فال باس ولو كثر العمل الن هذا  عقرب أوهاجمته حية 

 للضرورة .

كان يصلي  النبي  أنقتادة رضي هللا عنه  أبيثم ذكر المؤلف حديث 

 رسول هللا  أنيعني  بالناس وهو حامال أمامة بنت زينب بنت رسول هللا 

رحيما شفيقا حريصا  جدها من قبل األم فهي طفلة صغيرة وكان الرسول 

صاحت  أوتطييب قلوب الناس حتى الصغار فهذه الطفلة لعلها تعلقت به على 

 أخذهاذلك وقد قيل إن ذلك حين موت أمها زينب رضي هللا عنها  أشبهما  أو

قام حملها على كتفه  إذاوهو يصلي بالناس فجعل يحملها وهو يصلي  النبي 

متفرقة فهذه حركات متعددة لكنها للحاجة و األرضسجد وضعها على  وإذا

يعني حركة القيام وحركة السجود هذه وإن تعددت ولكنها متفرقة فال  أيضا

وقد  أخالقااحسن الناس  النبي  أنتبطل الصالة وفي هذه القصة دليل على 

عنده طفلة في البيت تصيح  إنسان أنالناس واتقاهم هلل فلو  أخشى كان 

 وإذاقام حملها  إذان على صدره وكا أومتعلقة به وأخذها وحملها على كتفه 

سجد وضعها يسكتها فإن هذا ال باس به النه فعله من هو خير منا فعله رسول 
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قلنا  تأخرغفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما  فإن قال قائل فإن النبي  هللا 

دليل على  أيضاوفيه  أسوةالناس واتقاهم هلل ولك فيه  أخشى لكن الرسول 

سته فهو طاهر وإن كان يغلب على الظن انه نجس لم نعلم نجا إذاالصبي  أن

تحمله في الصالة وان تحمله في الطواف  أنلم تعلم فإنه طاهر يجوز  إذالكن 

وإن كان يصلى في جماعة  اإلنساندليل على  أيضاوال حرج عليك وفيه 

وحصل مثل هذا الحالة يفعله وال يبالي حتى لو انتقده الناس يقول هذا فعل 

خير منا ولنعلم الناس السهولة في الدين واليسر والسماحة وهو  النبي 

الذين واصلوا في الصوم نهاهم  والتشدد في الدين تعمق ولهذا عاقب النبي 

نهاهم رافة بهم وهم قادرون  إنمالكنهم صاموا رضي هللا عنهم ظنا منهم انه 

متعمقون فواصل بهم يوما ويوما حتى هل هالل  بأنهم لكن رسول هللا 

الهالل لزدتكم  وقال انه فعل ذلك ليعلم هؤالء المتعمقون  تأخرشوال وقال لو 

متعمقون وهم صحابة رضي هللا  بأنهم انهم على غير شيء فوصفهم النبي 

قال كلمة موجزة عنهم لكن التشدد في الدين ليس من الدين الن النبي 

ما شاءوا  واضحة قال الدين يسر لكنه ليس يسرا على مزاج الناس يفعلون

ويقولون الدين يسر لكن كل تشريعاته يسر والحمد هلل نسأل هللا تعالى أن 

 يرزقنا وإياكم التمسك به والوفاة عليه 

ج: أي نع إذا صارت الطفلة ما تسكت تشيلها إذا قامت رفعتها وإذا سجدت 

  األرضوضعتها على 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

لسالم على نبينامحمدا وعلى اله الحمد هلل رب العالمين والصالة وا

  أجمعينوصحبه 
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 في باب سترة المصلي  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 بَـــاُب ُســتَْرِة اَْلُمَصــل ِي    

 

ِ  َعْن أَبِي ُجَهْيِم ْبِن اَْلَحاِرِث  -228 لَْو يَْعلَُم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ثِْم لََكاَن أَْن يَِقَف أَْربَِعيَن َخْيًرا لَهُ ِمْن  اَْلَمارُّ بَْينَ  يََديِ اَْلُمَصل ِي َماذَا َعلَْيِه ِمْن اإَْلِ

(  . ِ  ( 236أَْن يَُمره بَْيَن يََدْيِه   ُمتهفٌَق َعلَْيِه , َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 

اِر" ِمْن َوْجٍه آَخَر : أَْربَِعيَن َخِري  (  237فًا    )َوَوقََع فِي "اَْلبَزه

                                                 
( ، واللفظ متفق عليه ، ولذلك ال وجه لقول 507( ، ومسلم )510واه البخاري )صحيح . ر - 236

أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله :  -رحمه هللا-الحافظ : أن اللفظ للبخاري ، وإن قصد 

"من اإلثم" فليس بصحيح؛ ألن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم ، فحقه الحذف ، 

نها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في : وإن احتج ُمحتٌج أ

( : "وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ، والحديث في 1/858"الفتح" )

"الموطأ" بدونها . وقال ابن عبد البر: لم يُْختَلف على مالك في شيء منه ، وكذا رواه باقي 

لمستخرجات بدونها ، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، الستة ، وأصحاب المسانيد ، وا

لكن في "مصنف ابن أبي شيبة ": "يعني : من اإلثم " فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل 

البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصال؛ ألنه لم يكن من أهل العلم وال من الُحفَّاظ ، بل كان 

ام" للبخاري وأطلق ، فِعيَب ذلك عليه ، وعلى راوية ، وقد عزاه المحب الطبري في "األحك

صاحب "العمدة" في إيهامه أنها في "الصحيحين" ، وأنكر ابن الصالح في "مشكل الوسيط " 

على من أثبتها في الخبر، فقال : لفظ اإلثم ليس في الحديث صريحا ، ولما ذكره النووي في 

ربعين لعبد القادر الهروي : "ماذا "شرح المهذب " دونها قال : وفي رواية رويناها في األ

عليه من اإلثم " . ا. هـ . قلت : وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه ، وينسب هذا اللفظ : 

:  -أحد رواة الحديث  -"من اإلثم" للبخاري . تنبيه : روى البخاري ومسلم قول أبي النضر 

 . "ال أدري أقال : أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة "
فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا ،  - -رحمه هللا- -شاذ . وهذا من أخطاء ابن عيينة  - 237

ففي المتن قوله : "خريفا " كما هنا ، وأما في اإلسناد فقد كان يخالف الثوري ، ومالكا ، غير 

قم أني وجدته رجع إلى الصواب في السند ، كما ذكرت ذلك في "المشكل" عند الحديث ر

(86 . ) 
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ُ َعْنَها -َوَعْن َعائَِشةَ  -229 ِ  -َرِضَي ّللََاه فِي  - قَالَْت : ُسئَِل َرُسوُل ّللََاه

ْحِل   أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم  -َغْزَوِة تَبُوَك  َعْن ُستَْرِة اَْلُمَصل ِي . فَقَاَل : "ِمثُْل ُمْؤِخَرِة اَلره

(  .238  ) 

ِ  َوَعْن َسْبَرةَ ْبِن َمْعبَدٍ  -230 ِ  اَْلُجَهنِي  ِليَْستَتِْر   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 (  239أََحُدُكْم فِي َصاَلتِِه َولَْو بَِسْهٍم   أَْخَرَجهُ اَْلَحاِكُم  )

ِ  َوَعْن أَبِي ذَر ٍ  - 231 يَْقَطُع َصاَلةَ اَْلَمْرِء   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ْحِل إِذَا لَْم يَكُ  -اَْلُمْسِلِم  اَْلَمْرأَةُ , َواْلِحَماُر , َواْلَكْلُب  -ْن بَْيَن يََدْيِه ِمثُْل ُمْؤِخَرِة اَلره

( 240اأَْلَْسَوُد . . . " اَْلَحِديَث .  َوفِيِه  اَْلَكْلُب اأَْلَْسَوِد َشْيَطاٌن   . أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم  )

 . 

 (  241: "اَْلَكْلِب"  ) نَْحُوهُ ُدونَ  َولَهُ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -232

ِ : َعْن اِْبِن َعبهاٍس  -233 ُ َعْنُهَما -َوأِلَبِي َداُوَد , َوالنهَسائِي   -َرِضَي ّللََاه

 (  . 242نَْحُوهُ , ُدوَن آِخِرِه . َوقَيهَد اَْلَمْرأَةَ بِاْلَحائِِض  )

                                                 
( ، ووقع في "األصل" : "ستر" بدل : "ُسترة" . و "مؤخرة الرحل" 500صحيح . رواه مسلم ) - 238

 : هي الخشبة التي يستند إليها الراكب . 
 ( . 1/278( ، واللفظ الذي ساقه الحافظ البن أبي شيبة )1/252حسن . رواه الحاكم ) - 239
ظ بمعناه ، وإال فلفظه عند مسلم هو : "إذا قام أحدكم ( ، وساقه الحاف510صحيح . رواه مسلم ) - 240

يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل . فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 

الرحل فإنه يقطع صالته الحمار ، والمرأة والكلب األسود". قال عبد هللا بن الصامت : قلت يا 

كلب األحمر من الكلب األصفر ؟! قال يا ابن أخي ! سألت أبا ذر ! ما بال الكلب األسود من ال

 فقال : "الكلب األسود شيطان" .  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
( ولفظه : "يقطع الصالة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك 511صحيح . رواه مسلم ) - 241

وإال فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ  مثل مؤخرة الرحل" . وقول الحافظ : "دون الكلب" لعله َوْهم ،

 "الكلب" أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب . وهللا أعلم . 
( ولفظه : "يقطع الصالة :المرأة الحائض . والكلب". 703صحيح مرفوعا . رواه أبو داود ) - 242

 ( . 2/64وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس )
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234-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  إِذَا َصلهى    قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

أََحُدُكْم إِلَى َشْيٍء يَْستُُرهُ ِمْن اَلنهاِس , فَأََراَد أََحٌد أَْن يَْجتَاَز بَْيَن يََدْيِه فَْليَْدفَْعهُ , 

 ( 243فَِإْن أَبَى فَْليُقَاتِْلهُ , فَِإنهَما ُهَو َشْيَطاٌن   ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  )

 ( .  244عَهُ اَْلقَِريَن    )َوفِي ِرَوايٍَة : فَِإنه مَ  -235

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -236 إِذَا َصلهى أََحُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

فَْليَْجعَْل تِْلقَاَء َوْجِهِه َشْيئًا , فَِإْن لَْم يَِجْد فَْليَْنِصْب َعًصا , فَِإْن لَْم يَُكْن فَْليَُخطه 

َحهُ اِْبُن َخطًّا , ثُمه اَل يَُضرُّ  هُ َمْن َمره بَْيَن يََدْيِه   أَْخَرَجهُ أَْحَمُد َواْبُن َماَجْه , َوَصحه

 (  245ِحبهاَن , َولَْم يُِصْب َمْن َزَعَم أَنههُ ُمْضَطِرٌب , بَْل ُهَو َحَسٌن .  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

حل في باب سترة والمصلي وقد سبق لنا انه ال ي األحاديثهذه بقية 

يصلي في  اإلنسانكان  وإذافي المطاف  إاليمر بين يدي المصلي  أن لإلنسان

يمر بين  أن  اإلنسانالمطاف فال حرج على  أما اإلمامكان مع  وإذاالممرات 

كان يطوف الن المصلين في المطاف ليس لهم حق المطاف  إذيديه المصلين 

 آخرمكان  أيفي  أو مإبراهيصلوا في المطاف سواء خلف مقام  فإذاللطائفين 

صلوا في الممرات مثل طرق  إذا أيضافإنه ال حرمة لهم وال حق لهم كذلك 

وان يتخطى  أيديهميمر بين  أنالمسجد وأبوابه فإنه ال حرمة لهم ولإلنسان 
                                                 

 ( وعند مسلم : "فليدفع في نحره" . 505، ومسلم ) (509صحيح . رواه البخاري ) - 243
( من حديث ابن عمر ، ووهم الصنعاني في "السبل" فجعلها من 506صحيح . وهي لمسلم ) - 244

 حديث أبي هريرة !. 
ضعيف ؛ الضطرابه ، وجهالة بعض رواته ، وممن ضعفه سفيان بن عيينة ، والشافعي ،  - 245

( ، 943( ، وابن ماجه )266و 255و 2/249رواه أحمد )والبغوي ، والعراقي ، وغيرهم . و

( ونفي االضطراب من الحافظ قد يمشى ، أما التحسين فال ، إذ لو سلمنا 2361وابن حبان )

بنفي االضطراب تبقى الجهالة ، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة ، كما هو 

 مذكور "باألصل". 
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 أماكنرقابهم النهم هم الذين اعتدوا على المسلمين وضيقوا عليهم في 

سترة للمأمومين فال حرج  اإلمامسترة فإن  اإلمامكان مع  إذامرورهم والثالث 

لحاجة النه يشوش علي   إاليفعل  أنيمر بين يدي المأمومين لكن ال ينبغي  أن

 أبيبقية الباب فذكر المؤلف حديث  أماالمصلين وإن كان ال يخل بصالتهم 

ولم يضع  اإلنسانصلى  إذابين انه  النبي  أنذر الغفاري رضي هللا عنه 

فإن صالته تبطل ويجب  األسودوالحمار والكلب  المرأةه سترة ومر بين يدي

 إذمرت من وراء السترة فال حرج وكذلك  إذايعيدها من جديد وأما  أنعليه 

الثالثة  األشياءلم يكن له سترة ومرت من فوق موضع سجوده فال حرج هذه 

لم  إذامر بين يدي المصلي بين يدي المصلي فإنه يقطع صالته  إذا: الحمار 

خاصة  األسودمر الكلب  وإذايعيدها من جديد  أنن من وراء سترة فعليه يك

الحائض يعني  المرأةمرت  وإذايعيدها من جديد  أنفإنه يقطع صالته وعليه 

مرت  إذا أمامن جديد  اإلعادةالتي قد بلغت فإنها تقطع صالته ويجب عليه 

 وسؤل النبي  التي دون البلوغ فإنه ال تبطل الصالة لكنها تنقصها المرأة

 أماشيطان  األسود؟ فقال إن الكلب  األسودلماذا يختص قطع الصالة بالكلب 

يمر بين يديه  أن أحد أرادوضع له سترة  إذا اإلنسان أنسعيد ففيه  أبيحديث 

مقاتلته يعني مضاربته فإنه  إلى أدىبينه وبين سترته فإنه يدفعه حتى لو  أي

 يمر اعتدى عليه فإن أبى يقول البني  أنيدفعه وذلك الن هذا الذي يريد 

منع هذا المار  أدى إذافليقاتله فإنما هو شيطان لكن قال العلماء رحمهم هللا إنه 

 أنكثرة الحركة في الصالة كما لو كان الذين يمرون كثيرا فإنه ال يلزمه  إلى

يمنعه في هذا الحال النه لو تشاغل بمنع الناس المارين لبطلت صالته من 

بطالن  إلىالمدافعة  أيلم يؤد ذلك  إذاة الحركة فقيدوا هذا الحديث بما كثر
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ذلك فإنه ال يدفع كل من مر وإنما يدفع  إلى أذىالصالة بكثرة الحركة فإن 

 واحد بعد واحد حتى ال تبطل صالته وهللا الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ب قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام با

اَلِة     ِ َعلَى اَْلُخُشوعِ فِي اَلصه  بَاُب اَْلَحث 

 

ِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -238 ُجُل  قَاَل : نََهى َرُسوُل ّللََاه أَْن يَُصل َِي اَلره

 ( 246ُمْختَِصًرا   ُمتهفٌَق َعلَْيِه , َواللهْفُظ ِلُمْسِلٍم .  )

 ( 247ِصَرتِِه  )َوَمْعنَاهُ : أَْن يَْجعََل يََدهُ َعلَى َخا

ِ : َعْن َعائَِشةَ  -239 ُ َعْنَها -َوفِي اَْلبَُخاِري  أَنه ذَِلَك فِْعُل  -َرِضَي ّللََاه

 (  248) في صالتهم  اَْليَُهوِد 

ُ َعْنهُ  -َوَعْن أَنٍَس  -240 ِ  -َرِضَي ّللََاه َم  أَنه َرُسوَل ّللََاه قَاَل : إِذَا قُد ِ

 (249ْبَل أَْن تَُصلُّوا اَْلَمْغِرَب   ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  )اَْلعََشاُء فَاْبَدُءوا بِِه قَ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 ( . 545( ، ومسلم )2201و 1219صحيح . رواه البخاري ) - 246
قلت : وفسره الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا لاللتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير  - 247

 أخرى لهذا اللفظ . 
 -رضي هللا عنها -( من طريق مسروق ، عن عائشة 3458صحيح موقوفا . رواه البخاري ) - 248

 ن اليهود تفعله . كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته ، وتقول : إ
َم" وعندهما 557( ، ومسلم )672صحيح . رواه البخاري ) - 249 َب" بدل "قُد ِ ( ، وعند مسلم "قُر ِ

 "تصلوا صالة المغرب" . وزادا : "وال تعجلوا عند عشائكم " . 
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قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الحث على 

 الخشوع في الصالة 

يحضر قلبه في  اإلنسان أنالخشوع في الصالة يعني حضور القلب 

ال يوسوس وال يفكر في غير صالته التسليم بحيث  إلىصالته من التكبير 

والخشوع في الصالة هو لب الصالة وروحها وصالة بال خشوع كقشور بال 

الخشوع في الصالة واجب فهيا وان من  أن إلىلُب ولهذا ذهب بعض العلماء 

 أنغلب على اكثر صالته الوسواس والتفكير فإن صالته ال تصح وعليه 

وهذا قول  أكثرهافي  أوفي الصالة  اأميعيدها مرة ثانية حتى يحضر قلبه 

ذلك  إلىابن تيميه رحمه هللا تعالى انه يميل  اإلسالمقوي وظاهر كالم شيخ 

كما في كتابه القواعد النورانية ولكن اكثر العلماء يقولون انه ال تجب عليه 

 أنغفل في صالته وصار يفكر ويوسوس إنما قلنا ذلك ليتبين لكم  إذا اإلعادة

يعالج نفسه حتى  أن  اإلنسانمهم وانه يجب على  أمرهالصالة الخشوع في 

كيف تقف بين يدي هللا عز  وإاليصلي صالة لها لُب ولها روح ولها معنى 

في  أمانستعين وقلبك يجول يمينا وشماال  وإياكنعبد  إياكوجل تخاطبه تقول 

م واما في كتب علمك حتى لو كنت تفكر في العل أصحابكمجالس  أو األسواق

فإن ذلك ينافي الخشوع في الصالة اجعل قلبك دائما حاضر في الصالة ثم 

يضع يده  أنمختصرا ومعناه  اإلنسانيصلي  أن ذكر المؤلف نهى النبي 

من  أوعلى خاصرته والخاصرة ما فوق )الحقو( وهي اسفل البطن من اليمين 

هم ذلك من فعل اليهود في صالتهم ان أنالشمال وزاد في حديث عائشة 

يده اليمنى  اإلنسانيضع  أنيصلون مختصرين الن المشروع في الصالة 

سواء كان في  األفضلعلى ذراعه اليسرى ويضعهما على صدره هذا هو 
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الذي بعده تضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى  أوالقيام الذي قبل الركع 

قام  إذاوتضعهما جميعا على صدرك هذا هو السنة ونرى بعض االخوة 

تقريبا يعني يميلها  إبطهيضع يده اليمنى على اليسرى ثم يدسها تحت  يصلي

ما  وهذا خالف السنة بل هو من البدعة يعني الرسول  األيسرالجانب  إلى

كان يفعل هكذا في صالته وهؤالء يفعلون ذلك على انه سنة فيكونون بذلك 

القلب   قال لي بعض الناس إنهم يقولون إن مبتدعين مخالفين هدي النبي 

وهذا غلط هذا قياس  األيسرفنضع اليدين على الجانب  األيسرمن الجانب 

منكم شخصا يصلي وهو واضعا  رأىفاسد في مقابلة النص وعلى هذا فمن 

يده اليمني على اليسرى على الجنب هكذا فلينصحه وليقل له هذا من البدع 

الصالة  إذاً ها لم يفعل المنكرة كيف تشرع في عبادة والرسول  األمورومن 

مختصرا منهي عنها وهل النهي للتحريم ؟ قال بعضهم إنه للتحريم الن 

الن فيه مشابهة لليهود في عباداتهم ومشابهة  وأيضاالنهي للتحريم  أن األصل

 األمرمن تشبه بقوم فهو منهم ثم ذكر المؤلف  الكفار محرمة كما قال النبي 

المؤذن  آذنقدم العشاء وقد  إذايعني بالعشاء قبل الصالة  اإلنسانان يبدأ ب

تبقى  أنتذهب تصلي وقلبك مشغول بالطعام وأما  أن أما أمرينبين  وأنت

وتشبع ثم تذهب  وتأكلتبقى  أنثم تذهب وتصلي األرجح الثاني  وتأكل

الجماعة فهذا المطلوب وإن لم تدرك فال شيء عليك الن  أدركتوتصلي إن 

الطعام انشغل قلبه عن الصالة وهذا مما استدل ذهب وقلبه متعلق ب إذا اإلنسان

رحمه هللا تعالى على وجوب الخشوع  اإلسالمالعلم ومنهم شيخ  أهلبه بعض 

 إالتترك واجب الجماعة فإن الواجب ال يسقط  أنجاز  إذافي الصالة قال 

بواجب لكن اكثر العلماء كما قلت لكم يقولون انه ال يبطل الصالة لكن يدل 
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 بأمراكثر مما يتعلق  اإلنسانتعلق بنفس العبادة يحافظ عليه ما ي أنعلى 

مطلوبة لكن الخشوع في الصالة الصق بالصالة  أنهاخارج الجماعة ال شك 

تشتهيه فال تذهب  وأنتقدم لك الطعام  إذامن صالة الجماعة والخالصة انه 

طن انه ينبغي التف إالفي المسجد ال تذهب حتى تاكل  أوتصلي سواء في بيتك 

ال لكن لو فرض  آذن إذا إاللمسألة وهي انه ال يجعل ذلك عادة ال يقدم العشاء 

ثم قدم الطعام فانه ال  األذانبعد  إالتلهي بشغله ولم يتفرغ للطعام  اإلنسان أن

 يتفرغ للصالة ويشغل قلبه فيها  أنبعد الصالة من اجل  إاليبدأ به 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب الحث على  األحاديث تعالى في سياق نقل المؤلف رحمه هللا

 الخشوع في الصالة 

ِ   (250َوَعْن أَبِي ذَر ٍ  -241 إِذَا قَاَم أََحُدُكْم   ( قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ْحَمةَ تَُواِجُههُ   َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ بِِإْسنَ  اَلِة فاََل يَْمَسحِ اَْلَحَصى , فَِإنه اَلره اٍد فِي اَلصه

 ( 251َصِحيحٍ  )

 ( 252َوَزاَد أَْحَمُد : "َواِحَدةً أَْو َدْع"  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 وقع في "أ" : "أبي هريرة" وهو خطأ .  - 250
( ، 1027( ، وابن ماجه )379لترمذي )( ، وا3/6( ، والنسائي )945ضعيف . رواه أبو داود ) - 251

( من طريق أبي األحوص ، عن أبي ذر . وقال الترمذي : "حديث 179و163و5/150وأحمد )

حسن " . قلت : كال . فإن أبا األحوص "ال يعرف له حال " كما قال ابن القطان ، والعجب بن 

في "التقريب" عن أبي إذ أطلق القول بصحة اإلسناد هنا . بينما قال  -رحمه هللا-الحافظ 

األحوص : "مقبول" يعني : إذا توبع وإال فَلَي ِن الحديث . قلت : وفي الحديث علة أخرى ، فهو 

 ضعيف على أية حال . 
( وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو ُمتََكلَّم فيه من قِبَل 5/163صحيح . رواه أحمد ) - 252

 لحديث التالي . حفظه إال أنه حفظه ، ومما يدل على ذلك ا
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خالي  اإلنسانيكون  أنالخشوع في الصالة  إلىسبق لنا انه مما يدعو 

بحضرة الطعام  اإلنسانيصلي  أننهى  الذهن بعيدا عما يشغله وان النبي 

اء فإنه ال يصلي حتى يشبع النه لو غد أوحضر الطعام عشاء  إذا اإلنسانوان 

ذهب يصلي وهو في هذه الحال تعلق قلبه بالطعام وانشغل عن الصالة وكذلك 

ريح فإنه ال  أوغائط  أوكان محصورا ببول  إذايدافعه األخبثان يعني  إذا كان

صلى وهو محصور صار ذلك سبا  إذايصلي حتى يتخلى من ذلك النه 

يسرع في صالته وال يطمئن وكان في  أنالنشغال قلبه وصار يحرص على 

وهو يدافع  اإلنسانيصلي  أن ذلك ضرر عليه في بدنه ولهذا نهى النبي 

يدافع االخبثين ولو ذهب يقضي  اإلنسانقال قائل أرأيتم لو كان  فإذااالخبثين 

الحاجة ثم يتوضأ فاتته صالة الجماعة فهل يدخل مع الجماعة على هذه الحال 

ثم يتوضأ ويصلي ؟ قلنا الثاني يعني نقول اذهب وتخًل  يذهب ويتحلى أو

من المحافظة على  أولىوتوضأ وصل الن المحافظة على شيء بنفس الصالة 

كل مشغل للقلب فإنه  أنيستفاد من هذا الحديث  أيضاشيء خارج منها كذلك 

عنده صبيان في  اإلنسان أنفي حال وجوده فلو فرضنا  اإلنسانال يصل 

يسكتهم ثم  أويصلي وهم يصيحون ولو دخل يصلي انشغل بهم  أن أرادالبيت 

ثم صل الن كونك تنشغل بهم هذا يخل بالصالة  أواليصلي ؟ نقول سكتهم 

في حال ينشغل فيها قلبك عم حضور الصالة  وأنتوهكذا كل مشغل ال تصل 

ما يكون وقد ذكرنا لكم فيما  أهمالن حضور القلب في الصالة مهم جدا من 

ه يجب  الخشوع في الصالة يعني يجب أنالعلم ذكر  أهلبعض  أنسبق 

ال يشغل المصلي  أن أيضاالخشوع  إلىحضور القلب في الصالة ومما يدعو 

محل سجوده وقال واحدة  اإلنسانيمسح  أن نفسه بالحركة ولهذا نهى النبي 
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انشغل بمسح  إذا اإلنسان أندع وان كان فالبد فواحدة وال تزد وذلك  أو

 أنذلك مثل  إلىيحتاج  أحياناع سجوده فهذه حركة ال داعي لها لكن موض

يزيلها عن موضع  أنصغيرة فاراد  أحجاريكون المصلي في صحراء وفيها 

شوك  األرضسجوده عن محل جبهته فهذه حلة ال باس بها وكذلك لو كان في 

 فال وإالحاجة  ألنهايزول عن محل جبهته فال باس  أنفمسحه بيده من اجل 

يمسح الن ذلك حركة في الصالة ال داعي لها ومن الحركات التي ال داعي 

المشلح  أوبتحريك الغترة  أوالساعة  إلىلها ما يفعله بعض الناس من النظر 

ذلك فهذا كله مما ينافي الخشوع في الصالة ولهذا يذكر  أشبهما  أوالقلم  أو

ته فقال لو خشع رجال يصلي يعبث في لحي رأىعن عمر رضي هللا عنه انه 

قلب هذا لخشعت جوارحه يعني لو كان قلبه حاضرا مقبال على الصالة 

يبتعد عن كل  أن لإلنسانفالحاصل انه ينبغي  أعضائهلخشعت جوارحه يعني 

 شيء يخل بحضور قلبه في الصالة وهللا الموفق .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

باب الحث على  في األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 الخشوع في الصالة 

ُ َعْنَها--َعْن َعائَِشةَ  - 243 ِ  --َرِضَي ّللََاه َعْن  قَالَْت : َسأَْلُت َرُسوَل ّللََاه

اَلِة ? فَقَاَل : "ُهَو اِْختاَِلٌس يَْختَِلُسهُ اَلشهْيَطاُن ِمْن َصاَلِة اَْلعَْبِد    ااَِلْلتِفَاِت فِي اَلصه

 (  253يُّ .  )َرَواهُ اَْلبَُخارِ 

                                                 
 ( . 751صحيح . رواه البخاري ) - 253
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ِ : َعْن أَنٍَس  -244 َحهُ  -َوِللت ِْرِمِذي  اَلِة ,   -َوَصحه إِيهاَك َوااِلْلتِفَاَت فِي اَلصه

عِ    )  (  254فَِإنههُ َهلََكةٌ , فَِإْن َكاَن فاََل بُده فَِفي اَلتهَطوُّ

ِ  َوَعْن أَنٍَس  -245 اَلِة إِذَا َكاَن أَحَ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه ُدُكْم فِي اَلصه

فَِإنههُ يُنَاِجي َربههُ , فاََل يَْبُزقَنه بَْيَن يََدْيِه َواَل َعْن يَِمينِِه , َولَِكْن َعْن ِشَماِلِه تَْحَت 

 ( 255قََدِمِه   ُمتهفٌَق َعلَْيِه  )

 (  256َوفِي ِرَوايٍَة : أَْو تَْحَت قََدِمِه    )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب الخشوع في الصالة سبق  أحاديثؤلف رحمه هللا تعالى نقل الم

 أنهاالكالم على بعضها ومنه ما في هذا الدرس عن عائشة رضي هللا عنها 

عن االلتفات في الصالة فقال هو اختالس يختلسه الشيطان من  سألت النبي 

 اأمصالة العبد االلتفات في الصالة نوعان التفات بالقلب والتفات بالبدن 

دخل في الصالة  إذايسرح كما يقولون يعني  اإلنسان أنااللتفات بالقلب فمعناه 

صار يوجس يمينا وشماال ماذا فعل وماذا سيفعل وماذا كان وماذا سيكون وما 

الرجل  أنذلك وهذا يخل بالخشوع في الصالة وينقص اجر الصالة حتى  أشبه

عشرها  أوخمسها  أوربعها  أونصفها  إاللينصرف من صالته وما كتب له 

اقل من ذلك حسب حضور قلبه في الصالة فكلما ابعد في الهواجيس  أو

االلتفات بالبدن  أماوانشغل بها نقص من صالته بقدرها وهذا التفات بالقلب 

                                                 
( ، وللحديث تتمة طويلة ، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي 589ضعيف . رواه الترمذي ) - 254

تصحيحه ، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه ، وبيان ذلك 

 "باألصل" . 
 ( . 551لم )( ، ومس1214صحيح . رواه البخاري ) - 255
 .  413هي للبخاري في مواطن ، منها رقم  - 256
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فهو نوعان التفات بالبدن كله فهذا يبطل الصالة النه يعني االنصراف عن 

الصالة وهو الذي ذكره في هذا  القبلة والتفات بالرقبة فقط فهذا ينقص اجر

الحديث انه اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد يعين سرقة يسرقها  النه 

ينظر  أنالمشروع في حق المصلي  أن إذانقصت صالته  اإلنسانالتفت  إذا

جلس للتشهد فانه ينظر إلى  أوجلس بين السجدتين  إذا إالموضع السجود  إلى

موضع  إلىو يشير بها واما ما عدا ذلك فانه ينظر يده وه إلى اإلشارةموضع 

 إلىالكعبة ولكن ينظرون  إلىسجوده حتى الذين في البيت الحرام ال ينظرون 

 إلىفي حال الجلوس واما النظر  اإلشارةموضع  إلى أوموضع السجود 

نظر  إذا اإلنسانالكعبة فانه خالف المشروع ومما يوجب انشغال الفكر الن 

كان  إذابما يفكر في الكعبة وفي بنايتها وربما ينشغل بالطائفين الكعبة ر إلى

الكعبة ليس من العبادة كما  إلىهذا والنظر  أشبههو ينتفل وهم يطوفون وما 

 إلىالنظر  أندليل وال دليل على  إلىيزعم بعض العلماء الن هذا يحتاج 

االلتفات  كغيرها من مخلوقات هللا عز وجل فهذا إليهاالكعبة عبادة النظر 

بالرقبة والكتف  آخربالبدن له نوعان نوع بكل البدن فخذا يبطل الصالة ونوع 

 اإلنسانيخاف  أنكان لحاجة فال باس مثل  إذا إالفهذا ال يبطلها ولكن ينقصها 

كان  إذايلتفت  أنذلك فهنا ال باس  أشبهما  أومن سبع يعدو عليه  أومن عدو 

نه اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد لغير حاجة فإنه يكره ال أمالحاجة 

كان في المسجد الحرام فإن  إذالمسالة وهو  اإلنسانيتنبه  أنوهنا يجب 

يتجه  أنعين الكعبة ما دام يمنكه مشاهدتها وال يصح  إلىيتجه  أنالواجب 

العلم  أهلعينها كما قال ذلك  إصابةجهتها الن فرض من قرب من القبلة  إلى

الجهة وهذا خطأ  إلىالمسجد الحارم ممن يصلون ويتجهون  ونرى كثيرا في
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 اإلنسانيتجه  أنالمطاف وما حوله يمكن  أنعظيم لكن بحمد اله تعالى نجد 

  إلىما فوق السطح فقد اتجهت بالطه  أماعين الكعبة النه يشاهدها   إلىفيه 

د الحرام فيه واما الدور الثاني فإن القائمين على المسج إشكالجهة القبلة فال 

عين  إلىيصلي عليها فإنه يتجه  اإلنسانقام  إذاقد وضعوا خطوطا دقيقة 

الكعبة وفي هذا الحديث التحذير من االلتفات في الصالة كما جاء في الحديث 

وااللتفات في الصالة فإن هلكة النه ما دام اختالس يختلسه أعدى  إياك اآلخر

 أنافضل العبادات فعليك  هيعدو لك وهو الشيطان يختلسه م صالة التي 

 الضرورة وهللا الموفق  أودعت الحاجة  إذا إالتحذر من هذا وان ال تلفت 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب الحث على  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 الخشوع في الصالة 

ِ  َوَعْن أَنٍَس  -245 اَلِة إِذَا كَ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه اَن أََحُدُكْم فِي اَلصه

فَِإنههُ يُنَاِجي َربههُ , فاََل يَْبُزقَنه بَْيَن يََدْيِه َواَل َعْن يَِمينِِه , َولَِكْن َعْن ِشَماِلِه تَْحَت 

 ( 257قََدِمِه   ُمتهفٌَق َعلَْيِه  )

 (  258َوفِي ِرَوايٍَة : أَْو تَْحَت قََدِمِه    )

ُ َعْنَها-اَن قَِراٌم ِلعَائَِشةَ َوَعْنهُ قَاَل : كَ  -246 َستََرْت بِِه َجانَِب  -َرِضَي ّللََاه

أَِميِطي َعنها قَِراَمِك َهذَا , فَِإنههُ اَل تََزاُل تََصاِويُرهُ تَْعِرُض ِلي  بَْيتَِها فَقَاَل اَلنهبِيُّ 

 ( 259فِي َصاَلتِي   َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ  )

                                                 
 ( . 551( ، ومسلم )1214صحيح . رواه البخاري ) - 257
 .  413هي للبخاري في مواطن ، منها رقم  - 258
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ِة أَْنبَِجانِيهِة أَبِي َجْهٍم , َوفِيِه : فَِإنهَها َواتهفَقَا َعلَى حَ  -247 ِديثَِها فِي قِصه

 (  260أَْلَهتْنِي َعْن َصاَلتِي    )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب الخشوع في  األحاديثقال المؤلف رحمه هللا تعالى فيما ساقه من 

قام   إذاقال  النبي  أنالصالة في كتابه بلوغ المرام عن انس رضي هللا عنه 

دخل  إذا اإلنسان أنيصلي فإنه يناجي ربه يناجيه يعني يخاطبه وذلك  أحدكم

في الصالة فقد دخل على هللا عز وجل ووقف بين يديه فليستشعر انه يخاطب 

هللا تبارك وتعالى ولهذا يقول سبحانك اللهم وبحمدك فيخاطب هللا بكامل 

قال قسمت الصالة بيني وبين  هللا تعالى أن صفاته وقد ثبت عن النبي 

قال الحمد هلل رب العالمين قال هللا تعالى حمدني عبدي هذه  فإذاعبدي نصفين 

قلت الحمد هلل رب العالمين قال هللا عز وجل حمدني عبدي يسمعك  إذامناجاة 

قال الرحمن الرحيم قال  وإذاسبحانه وتعالى ويرد عليك يقول حمدني عبدي 

يستحضر هذا  أبناال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ق وإذاعلي عبدي  أثنى

عند الصالة اكثر الناس يقرأ الفاتحة مجرد قراءة ال يشعر بهذا المعني العظيم 

نستعين قال هللا  وإياكنعبد  إياكقال  فإذاهللا عز وجل  إجابة أيةانه كلما قرأ 

بادة هلل نعبد الع إياكتعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 

                                                                                                                                                 
( . و"القرام" بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف 374صحيح . رواه البخاري ) - 259

 نًا ومعنى. ذو ألوان و" أميطي": أزيلي وزْ 
قالت :  -رضي هللا عنها-( ولفظه : عن عائشة 556( ، ومسلم )373صحيح . رواه البخاري ) - 260

في خميصة ذات أعالم ، فنظر إلى أعالمها نظرة ، فلما  -صلى هللا عليه وسلم-"صلى النبي 

ا ألهتني انصرف قال : "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنه

عن صالتي" و"الخميصة" : كساء مربع من صوف . و"األنبجانية" : كساء يتخذ من صوف ، 

 وله خمل ، وال علم له. 
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نستعين يقول  وإياكنعبد  إياكواالستعانة استعانة باهلل على امور دينك ودنياك 

قال اهدنا  فإذاهللا عز وجل هذا بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 

عليهم غير المغضوب عليهم وال  أنعمتالصراط المستقيم صراط الذين 

بدي ولعبدي ما سأل هذا يقول هللا عز وجل هذه لع آياتالضالين هذه الثالث 

تصلي فلو  فرض انك تناجي  وأنتوجه المناجاة انك تناجي هللا عز وجل 

رئيسا من رؤساء الدنيا الست تشعر بالهيبة والتعظيم وانك في مقام  أوملكا 

فيجب  واألرضعال رفيع هنا تخاطب ملك الملوك عز وجل خالق السماوات 

فال يبزقن قبل وجهه والعن يمينه   تكون معه متأدبا معظما له ولهذا قال أن

 وأنتغيرها ال تبزق قبل وجهك  أوالبزاق معروف التفل الغليظ من نخامة 

مع هللا عز وجل لو انك بين  أدبالن هذا سوء  أثم فأنتتصلي فإن فعلت ذلك 

تبزق بين يديه  أنكبير ما استطعت  أوسلطان  أووزير  أو أمير إنسانيدي 

 عز وجل ولهذا قال فال يبزقن قبل وجهه فإن هللا قبل بين يدي هللا وأنتفكيف 

الذي  اإلمامنخامة في جدار المسجد في قبلته عزل  النبي  رأىوجهه ولما 

للمسلمين  إمامايكون  أنمع هللا عز وجل فلم يصلح  األدب أساءتنخم النه 

تنخم في الصالة قبل وجهه كان آثما ووجب  إذا اإلنسان أنوهذا يدل على 

تته نخامة قال ولكن عن  إذاولكن ماذا يصنع  إماماكان  إذا اإلمامةالته عن إز

لم يكن في المسجد يتفل عن يساره ولو التفت ما  إذاتحت قدمه هذا  أويساره 

تحت قدمه يعني يبزق تحت القدم ويطأ عليها  أوفيه مانع النه التفات لحاجة 

لو كانت نجسة ما  ألنهارة النخامة طاه أنحتى تزول ويستفاد من هذا الحديث 

كان في المسجد ماذا يصنع ؟ نقول  فإذاقال قائل  فإذايبزق تحت قدمه  أنصح 

ال يبزقن  أوكان معه منديل ففي المنديل وإن لم يكن معه ففي ثوبه المهم  إذا
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في المسجد  إذا كانقبل وجهه وال عن يمينه وال عن يساره وال تحت قدمه 

لى كل حال وهما قبل الوجه واليمين وهنا جهتان فهاتان جهتان ممنوعتان ع

كان في المسجد وهما اليسار وتحت القدم فماذا يبقى ؟ يبقى كما  إذاممنوعتان 

إن هللا قبل وجهه دليل  منديله وفي قوله  أويبزق في ثوبه  أنقال العلماء 

) وهلل على سعته سعة هللا عز وجل الن هللا واسع عليم  كما قال تعالى 

محيط بكل  شرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع عليم (الم

بل هللا تعالى في السماء  األرضهللا في  أنشيء جل وعال ولكن ليس يعني 

كافر  اإلسالمفهو مرتد عن  األرضهللا في  أنمستو على عرشه ومن قال 

قص لرب باهلل عز وجل النه مكذب بالقرآن والسنة واجماع المسلمين  متن

حالة  األمكنةتكون  أنالعالمين عز وجل فاهلل تعالى ال يحويه مكان وال يمكن 

فقد كفر  األرضهللا في  أنفيه بل هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء فمن قال 

هللا وان يؤمن بان هللا تعالى  إلىيتوب  أنفيجب عليه  اإلسالموارتد عن دين 

) وقال عز وجل  فوق عبادة ( ) وهو القاهرفوق كل شيء كما قال تعالى 

عال على العرش عز وجل علًو يليق  أي الرحمن على العرش استوى (

بعظمته وجالله والعرش فوق كل شيء فوق المخلوقات كلها الن هللا تعالى 

استوى عليه فهو فوق المخلوقات وهللا تعالى فوق العرش ومع ذلك فهو قبل 

وجه المصلي وهو فوق ؟ نقول وجه المصلي فلو قال قائل كيف يكون قبل 

ما قدر هللا حق قدره وال عرف عظمة هللا تعالى الن  اإليرادالذي يورد هذا 

يكون فوق كل شيء  أنهللا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو قادر على 

يكون عاليا فهاهنا مثل نحن  أنقبل الشيء ال يمنع  وأيضاوقبل وجه المصلي 

تكون تكون قبل وجوهنا وهي فوق في السماء  أيننقابل الشمس عند الغروب 
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 أناخبر هللا عن نفسه بشيء  إذاالخالق فيجب عليك  أماهذا في المخلوقات 

قاصر ال تستطيع  انكتقول آمنا وصدقنا وال تقل سوى ذلك ال تقل كيف ولما 

تحيط بكل شيء وإني أسألك ما هي روحك  أنتدرك كل شيء وال تستطيع  أن

( هذه الروح التي ربي أمر ونك عن الروح قل الروح منويسأل؟ ما ندري )

فارقت البدن هلكنا ومع ذلك ال ندري ما هي ال نعلم  وإذاونعيش بها  أبداننافي 

  اإلنسان أنما جاء في الكتاب والسنة فقط وهذا يد لعلى  إالمن صفات الروح 

ربي  أمر) قل الروح من قاصر ولهذا لما قالوا ما هي الروح قال هللا تعالى 

(  كأن هللا يوبخهم يقول تسأل عن الروح ما بقى  قليال إالمن العلم  أوتيتموما 

تورد على  أن  إياكالروح وهكذا صفات الرب عز وجل  إاللك من العلم 

مبتدع كل  فأنتعلى غيرك  لما وكيف هذه دعها عنك إن فعلت ذلك  أوقلبك 

سمعنا وآمنا وصدقنا وال  يقول أنما اخبر هللا به عن نفسه فواجب المؤمن 

) يعلم ما بين ال نحيط باهلل عز وجل كما قال تعالى  ألننايتعرض كيف ولما 

  وهللا الموفق  وما خلفهم وال يحيطون به علما ( أيديهم

وكذلك ال تجعل نقوشا تصلي عليها كالنقوش التي تكون في بعض  

تزيل  أنعائشة  أمر السجادات تلهي  كل هذا ينبغي إزالته  الن النبي 

ا إذ إالالقرام عن الجدار وفي هذا دليل على جواز ستر الجدار لكن ال ينبغي 

يتلف الجو فيكون باردا في  أن أوستره عن الغبار  أنكان هناك حاجة مثل 

 أنقال ما امرنا  لمجرد الزينة فإن النبي  أماالصيف ودافئ في الشتاء 

 صحة فال باس .كان فيه م إذانكسو الحجارة والطين لكن 

أهدى إليه رجل  النبي  أنجهم وذلك  أبيثم ذكر المؤلف حديث انبجانية 

من الصحابة ياقال له أبو جهم خميصة يعني مساًء معلما له أعالم فصلي به 
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 أبي إلىفلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه  إليهاذات يوم فنظر  النبي 

انفا عن صالتي ففيه دليل على ما  نيأتهتجهم فإنها  أبيبانبجانية  وأتونيجهم 

 إذافإنه يتخلى عنه في صالته جتى الثياب  اإلنسانكل شيء يشغل  أنذكرنا 

تشغله في الصالة فليزلها وليتخل عنها وكذلك قال العلماء مما  أنهاقدرنا 

يضع في جيبه  أنيشغل لو انه حمل شيئا ثقيال في الصالة فإنه ال ينبغي مثل 

ه عن الصالة فال يفعل فكل ما يشغل عن الصالة فاجتنبه وفي شيئا ثقيال يشغل

جهم  أبيفإنه لما رد على  جهم حسن خلق النبي  أبيهذا الحديث حديث 

فالنبي  الخميصة قال ائتوني بانبجانيته حتى ال ينكسر قلبه فيقول لماذا ردها 

  لحة كان لمص إذاردها وطلب سواها وفيه دليل على انه يجوز سؤال الغير

يكون جبر  أنكان لمصلحة مثل  إذاتقول للشخص اعطني كذا  أنيعني يجوز 

يخدمك  أنفرحه وسروره الن بعض الناس لو تقول اعطني كذا يفرح  أوقلبه 

 أنيعطيك شيئا تطلبه منه فهذا ال يدخل في السؤال المذموم السؤال المذموم  أو

 فهذا خير  تدخل السرور عليه بسؤالك أنتحرج غيرك بسؤالك واما 

قال  النبي  أنالسماء  إلى أبصارهمثم ذكر حديث جابر فيمن يرفعون 

لتخطفن  أوفي ذلك قوال شديدا واشتد قوله فيه حتى انه قال لينتهن عن ذلك 

السماء  إلىترفع بصرك  أنوالعياذ باهلل ففي الصالة ال يجوز لك  أبصارهم

رفع بصره  إذالماء يقول الن هذا محرم بل من كبائر الذنوب بل إن بعض الع

يستأنفها منن جديد الن هذه معصية   أنالسماء بطلت صالته ووجب عليه  إلى

مع هللا تعالى الن المصلي ينبغي له  أدبمنهي عنها والسبب في هذا انه سوء 

 إذاالسماء نشاهد بعض الناس  إلىوال يرفع بصره  رأسهيخضع ويطمن   أن

السماء وهذا حرام عليه ال يجوز بل  إلى قال سمع هللا لمن حمده رفع بصره
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يعيدها من جديد فليتنبه  أنبعض العلماء يقول إن صالته باطلة يجب  أننقول 

موضع سجوده  إلىينظر ؟ نقول ينظر  أين إلىقال قائل  فإذاهذا  إلى اإلنسان

الجلوس بين  أوفي حال التشهد  إالموضع السجود  إلىوينظر  رأسهيطمن 

 إلىوماعدا ذلك فلينظر  إصبعه إلىفإنه ينظر  بإصبعهشير السجدتين حيث ي

 موضع سجوده وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب الحث على  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 الخشوع في الصالة 

 

ُ َعْنَها-َولَهُ : َعْن َعائَِشةَ  -249 ِ اَل قَالَْت : َسِمْعُت رَ  -َرِضَي ّللََاه ُسوَل ّللََاه

 (  261َصاَلةَ بَِحْضَرِة َطعَاٍم , َواَل ُهَو يَُدافِعُهُ اأْلَْخبَثَاِن    )

 (  262يَقُوُل : اَل َصاَلةَ بَِحْضَرِة َطعَاٍم , َواَل ُهَو يَُدافِعُهُ اأْلَْخبَثَاِن    ) 

                                                 
( وفي الحديث قصة ال بأس من ذكرها . قال ابن أبي عتيق : تحدثت 560صحيح . رواه مسلم ) - 261

لحانة . وكان ألم ولد فقالت  حديثا . وكان القاسم رجال -رضي هللا عنها-أنا والقاسم عند عائشة 

له عائشة : ما لك ال تحدَّث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت . هذا 

أدَّبَتْه أمه وأنت أدبتك أمك . قال : فغضب القاسم وأَضبَّ عليها . فلما رأى مائدة عائشة قد أتي 

قال : إني أصلي . قالت : اجلس ُغدَر !  بها قام . قالت : أين ؟ قال : أصلي . قالت : اجلس .

 الحديث. و"األخبثان" هما : البول والغائط .  -:  -صلى هللا عليه وسلم-إني سمعت رسول هللا 
( وفي الحديث قصة ال بأس من ذكرها . قال ابن أبي عتيق : تحدثت 560صحيح . رواه مسلم ) - 262

وكان القاسم رجال لحانة . وكان ألم ولد فقالت حديثا .  -رضي هللا عنها-أنا والقاسم عند عائشة 

له عائشة : ما لك ال تحدَّث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت . هذا 

أدَّبَتْه أمه وأنت أدبتك أمك . قال : فغضب القاسم وأَضبَّ عليها . فلما رأى مائدة عائشة قد أتي 

. قالت : اجلس . قال : إني أصلي . قالت : اجلس ُغدَر !  بها قام . قالت : أين ؟ قال : أصلي

 الحديث. و"األخبثان" هما : البول والغائط .  -:  -صلى هللا عليه وسلم-إني سمعت رسول هللا 
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ُب ِمْن اَلشهْيَطاِن فَِإذَا قَاَل : اَلتهثَاؤُ  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -250

 ( 263تَثَاَءَب أََحُدُكْم فَْليَْكِظْم َما اِْستََطاَع   َرَواهُ ُمْسِلٌم  )

اَلِة    )  ( .  264َواَلت ِْرِمِذيُّ , َوَزاَد : فِي اَلصه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى فيما ساقه من األحاديث في باب الحث على 

اَل َصاَلةَ قال   النبي  أنوع في الصالة نقل عن عائشة رضي هللا عنها الخش

ال صالة يعني ال تصلوا (  265بَِحْضَرةِ َطعَاٍم , َواَل ُهَو يَُدافِعُهُ اأْلَْخبَثَاِن    )

النفي هنا بمعنى النهي بحضرة طعام يعني إذا حضر الطعام بين يدي اإلنسان 

ال يصلي حتى يأكل ويشبع وقولنا هو يحل  وهو يشتهيه وقد حل له أكله فإنه

له أكله  احترازا فيما لو قدم الفطور لإلنسان فإنه يصل ولو كان حضر 

الطعام النه ال يمكنه أن يأكل منه لكن إذا حضر وقد حل له اآلكل وهو مشته 

إياه فإنه ال يحل له أن يصلي حتى يقض نهمته منه ويشبع وكان ابن عمر 

من اشد الناس ورعا وتمسكا بالسنة كان يقدم له العشاء  رضي هللا عنهما وهو

فيتعشى وه يسمع قراءة اإلمام وال يذهب يصلي الن المحافظة على ما يتعلق 

بصلب الصالة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج وهو الجماعة 

                                                 
 ( . 2994صحيح . رواه مسلم ) - 263
( وهو من نفس طريق مسلم ، وهذه الزيادة موضعها بعد قوله : 370صحيح . رواه الترمذي ) - 264

 "التثاؤب" . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
( وفي الحديث قصة ال بأس من ذكرها . قال ابن أبي عتيق : تحدثت 560صحيح . رواه مسلم ) - 265

حديثا . وكان القاسم رجال لحانة . وكان ألم ولد فقالت  -رضي هللا عنها-أنا والقاسم عند عائشة 

ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت . هذا له عائشة : ما لك ال تحدَّث كما يتحدث 

أدَّبَتْه أمه وأنت أدبتك أمك . قال : فغضب القاسم وأَضبَّ عليها . فلما رأى مائدة عائشة قد أتي 

بها قام . قالت : أين ؟ قال : أصلي . قالت : اجلس . قال : إني أصلي . قالت : اجلس ُغدَر ! 

 الحديث. و"األخبثان" هما : البول والغائط .  -:  - عليه وسلمصلى هللا-إني سمعت رسول هللا 
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أما إذا حضر الطعام وهو ال يريد أن يأكل وال يشتهيه فإنه يصلي النه لو 

في هذه الحال لم ينشغل فكره وال باله  و أما قوله وهو يدافعه االخبثان صلى 

فالمراد وهو يدافعه البول أو الغائط ألنهما خبثان نجسان فإذا كان اإلنسان 

محصورا يدافع االخبثان المعنى انه محتاج إلى أن يبول أو يتغوط فإنه ال 

صالة إسراعا مخال يصل ألنه حين إذاً سوف ينشغل باله وربما يسرع في ال

بها ثم إن في حبس أو الغائط ضررا على البدن الن هللا تعالى جعل لهما 

مخارج إذا منع من المخرج مع دعاء الحاجة إلى ذلك فإنه ال شك انه يضر 

أن يصلي اإلنسان في هذه الحال أما إذا أحس بذلك شيئا  فلهذا نهى النبي 

يدافع وقد اشتد عليه الحصر فإنه  يسيرا فال باس بذلك أن يصلي لكن إذا كان

ال يجوز له أن يصلي حتى أن اإلنسان لو فرض انه دخل مع الجماعة ثم  در 

عليه البول وحصره فإنه ينصرف ويقطع صالته وال حرج عليه ألنه إنما 

حصره  إذايترك الجماعة  أنيجوز  اإلنسانقطعها بعذر شرعي وال شك بان 

ه واختلف العلماء لو قاض وقت الصالة الغائط حتى يقضي حاجت أوالبول 

من نومه قبيل طلوع الشمس ويكون محصورا فهل  اإلنسانيستيقظ  أنمثل 

نقول بل يقضي  أوالوقت  إدراكيبول ويصلي من اجل  أننقول يتوضأ دون 

حاجته ثم يتوضأ ويصلي ولو طلع الوقت ؟ الصحيح انه يقضي حاجته 

 أحيانال ومثل ذلك لو حصره الريح ويتَوضأ ويقبل على ربه وهو فارغ البا

غازات في بطنه يشق عليه منعها وتؤلمه كثيرا فهي مثل  اإلنسانيكون في 

الغائط ال يصل حتى يذهب ويستريح بخروج الريح ثم يتوضأ ويصل  أوالبول 

 أماعن صالته فإنه ال يصل حتى ينتهي منه  اإلنسانومثله كل ما يشغل 

إنه من الشيطان  . التثاؤب يقول النبي  الحديث الثاني فهو عن التثاؤب
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اخبر انه  وكيف كان من الشيطان؟ نقول آمنا باهلل ورسوله وصدقنا النبي 

 أنمن الشيطان أما كيف يكون ذلك ؟ فليس الينا اله اعلم كيف يكون ذلك هل 

المعني انه يدل  أن أوحتى يتثاءب  آدمالشيطان له سلطة يتسلط على جسد ابن 

واالسترخاء فهو من الشيطان ليثبط عن العبادة ولهذا قيده في على الكسل 

 أمانقول إنه من الشيطان  أنرواية الترمذي التثاؤب في الصالة لكن الصحيح 

أتاه  إذافليكظم ما  استطاع يعني  أحدكمكيف كان فاهلل اعلم فإذا تثاءب 

تاه أ إذاتجده  اآلنالتثاؤب ال يفتح فمه ويصوت كما يفعل بعض العامة 

التثاؤب فتح فمه وربما يكون معه صوت ال هذا منهي عنه بل اكظم ما 

استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك حتى ال يكون للشيطان عليك 

ولم يضع يده على فمه يضحك منه  اإلنسانتثاءب  إذاسبيل الن الشيطان 

ؤب أصابك التثا إذا فأنتالتثاؤب من الشيطان  أنويسخر به النه غلبه حيث 

غير الصالة فاكظم فإن لم تستطع فضع يدك على فمك وظاهر  أوفي الصالة 

 إذاباهلل من الشيطان الرجيم بل يكزم ما استطاع ثم  أعوذالحديث انه ال يقول 

باهلل من الشيطان الرجيم  أعوذلم يستطع وضع يده على فمه ولكن ال يقول 

هلل من الشيطان الرجيم با أعوذتثاءبوا قالوا  إذابعض العامة  أنوبه نعرف 

كما بين الفعل  مشروعا لبينه النبي  أمراليسوا على صواب النه لو كان 

 يكظم وهللا الموفق   أنلم يستطع  إذاالمشروع وهو وضع اليد على الفم  

 أسمنتكان مع العمال وعندهم خلطة  إذاج: نعم هم معذورون في هذا 

وفسد عليهم فال  األسمنتة يبس الصالة صالة الجماع إلىذهبوا  إذاويخشون 

الخباز لو خاف على خبزه في التنور وكذلك صاحب الدابة  أيضاباس وكذلك 

 تهرب كل هؤالء يعذرون بترك الجماعة الن هذا يشغلهم  أنخاف  إذا
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 الشريط التاسع 

و أما قوله وهو يدافعه األخبثان  فالمراد وهو يدافعه البول أو الغائط 

ان فإذا كان اإلنسان محصورا يدافع االخبثان المعنى انه ألنهما خبثان نجس

محتاج إلى أن يبول أو يتغوط فإنه ال يصل ألنه حينئذً سوف ينشغل باله 

وربما يسرع في الصالة إسراعا مخال بها ثم إن في حبس أو الغائط ضررا 

على البدن الن هللا تعالى جعل لهما مخارج إذا منع من المخرج مع دعاء 

أن يصلي اإلنسان  إلى ذلك فإنه ال شك انه يضر فلهذا نهى النبي  الحاجة

في هذه الحال أما إذا أحس بذلك شيئا يسيرا فال باس بذلك أن يصلي لكن إذا 

كان يدافع وقد اشتد عليه الحصر فإنه ال يجوز له أن يصلي حتى أن اإلنسان 

ينصرف لو فرض انه دخل مع الجماعة ثم  در عليه البول وحصره فإنه 

ويقطع صالته وال حرج عليه ألنه إنما قطعها بعذر شرعي وال شك بان 

الغائط حتى يقضي  أوحصره البول  إذايترك الجماعة  أنيجوز  اإلنسان

من  اإلنسانيستيقظ  أنحاجته واختلف العلماء لو قاض وقت الصالة مثل 

يبول  أننومه قبيل طلوع الشمس ويكون محصورا فهل نقول يتوضأ دون 

نقول بل يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي  أوالوقت  إدراكويصلي من اجل 

ولو طلع الوقت ؟ الصحيح انه يقضي حاجته ويتَوضأ ويقبل على ربه وهو 

غازات في  اإلنسانيكون في  أحيانافارغ البال ومثل ذلك لو حصره الريح 

حتى الغائط ال يصل  أوبطنه يشق عليه منعها وتؤلمه كثيرا فهي مثل البول 

 اإلنسانيذهب ويستريح بخروج الريح ثم يتوضأ ويصل ومثله كل ما يشغل 
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الحديث الثاني فهو عن التثاؤب .  أماعن صالته فإنه ال يصل حتى ينتهي منه 

إنه من الشيطان وكيف كان من الشيطان؟ نقول آمنا  التثاؤب يقول النبي 

كيف يكون ذلك ؟  اخبر انه من الشيطان أما باهلل ورسوله وصدقنا النبي 

الشيطان له سلطة يتسلط على جسد  أناله اعلم كيف يكون ذلك هل  إلينافليس 

المعني انه يدل على الكسل واالسترخاء فهو من  أن أوحتى يتثاءب  آدمابن 

الشيطان ليثبط عن العبادة ولهذا قيده في رواية الترمذي التثاؤب في الصالة 

كيف كان فاهلل اعلم فإذا تثاءب  أمان نقول إنه من الشيطا أنلكن الصحيح 

أتاه التثاؤب ال يفتح فمه ويصوت كما  إذافليكظم ما  استطاع يعني  أحدكم

أتاه التثاؤب فتح فمه وربما يكون معه صوت  إذاتجده  اآلنيفعل بعض العامة 

ال هذا منهي عنه بل اكظم ما استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك 

ولم يضع  اإلنسانتثاءب  إذاعليك سبيل الن الشيطان  حتى ال يكون للشيطان

التثاؤب من الشيطان  أنيده على فمه يضحك منه ويسخر به النه غلبه حيث 

غير الصالة فاكظم فإن لم تستطع  أوأصابك التثاؤب في الصالة  إذا فأنت

باهلل من الشيطان  أعوذفضع يدك على فمك وظاهر الحديث انه ال يقول 

لم يستطع وضع يده على فمه ولكن ال يقول  إذاظم ما استطاع ثم الرجيم بل يك

تثاءبوا قالوا  إذابعض العامة  أنباهلل من الشيطان الرجيم وبه نعرف  أعوذ

مشروعا  أمراباهلل من الشيطان الرجيم ليسوا على صواب النه لو كان  أعوذ

لم يستطع  ذاإكما بين الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم   لبينه النبي 

 يكظم وهللا الموفق   أن

 أسمنتكان مع العمال وعندهم خلطة  إذاج: نعم هم معذورون في هذا 

وفسد عليهم فال  األسمنتالصالة صالة الجماعة يبس  إلىذهبوا  إذاويخشون 
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الخباز لو خاف على خبزه في التنور وكذلك صاحب الدابة  أيضاباس وكذلك 

 عذرون بترك الجماعة الن هذا يشغلهم تهرب كل هؤالء ي أنخاف  إذا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي نبينا محمدا وعلى اله 

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام  أجمعينوأصحابه 

. 

 بَاُب اَْلَمَساِجِد    

 

ُ -َعْن َعائَِشةَ  -251 ِ  -َعْنَها َرِضَي ّللََاه  قَالَْت : أََمَر َرُسوُل ّللََاه

َرَواهُ أَْحَمُد , َوأَبُو   بِبِنَاِء اَْلَمَساِجِد فِي اَلدُّوِر , َوأَْن تُنَظهَف , َوتَُطيهَب.

َح إِْرَسالَهُ .  َداُوَد , َواَلت ِْرِمِذيُّ , َوَصحه

  (266)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

لى في كتابه بلوغ المرام باب المساجد والمساجد قال المؤلف رحمه هللا تعا

لم  أوجمع مسجد وهو موطن السجود ويلق على موطن السجود سواء بيني 

 األرض مسجدا وطهورا فكل األرضجعلت لي  يبنى مثل قول النبي 

المقبرة والحمام  إالكلها مسجد  األرضمسجد كما جاء في حديث الترمذي 

                                                 
( ، وتعليل الترمذي إياه 594( ، والترمذي )455( ، وأبو داود )6/279صحيح . رواه أحمد ) - 266

باإلرسال ليس بشيء . "فائدة" : قوله : "ببناء المساجد في الدور " قال سفيان بن عيينة : يعني : في 

 القبائل . 
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ى وتعد للصالة فيها وهو المراد هنا والمساجد ويطلق على المساجد التي تبن

التي تبنى وتعد للصالة فيها نوعان نوع مخصص من عند هللا تعالى ونوع 

فهو ثالثة مساجد  األولمخصص يضعه البشر ويبنونه ويعتمدونه مسجدا فأما 

ال تزيد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد األقصى هذه ثالثة مساجد 

المسجد الحرام هو  أنوجل وجعل لها مزية خاصة فمنها  وضعها هللا عز

صالة ثم المسجد النبوي والصالة فيه خير من  ألفأفضلها والصالة فيه بمائة 

والصالة فيه  األقصىالمسجد الحرام ثم المسجد  إالصالة فيما سواه  ألف

الرحال كما قال  إليهابخمس مائة صالة وهذه الثالث مساجد هي التي تشد 

لثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا  إالال تشد الرحال  ي النب

الرحل لمسجد في الرياض مثال قلنا هذا  اإلنسانوالمسجد األقصى فلو شد 

 أرادالمساجد الثالثة ولو  إالالرحال  إليهاحرام وال يحل النه ال مساجد تشد 

نا هذا حرام مسجد في مكة غير المسجد الحرام قل إلىيشد الرحل  أن اإلنسان

مسجد في فلسطين  أومسجد في المدينة  إلىيشد الرحل  أن أرادوكذلك لو 

ثالثة مساجد هذه  إلى إالغير هذين المسجدين قلنا هذا حرام ال تشد الرحال 

المساجد لو زيد فيها فإن الزيادة لها حكم المزيد ولو بلغت ما بلغت فمثال 

ا حكم المسجد الحرام الذي كان الزيادة التي حصلت في المسجد الحرام حكمه

والزيادة التي حصلت في المسجد النبوي حكمها حكم  في عهد الرسول 

عثمان رضي هللا عنه  الزيادة من نحو  ادولهذا لما ز الرسول  أيامالمسجد 

هو  األولالصف  أنالقبلة صار المسلمون يصلون في هذه الزيادة ويرون 

ن فيصلون في المسجد الذي كان معروف في هذه الزيادة وال يتأخرو األول

 األقصىالن الزيادة لها حكم المزيد وكذلك يقال في المسجد  في عهد النبي  
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غير المساجد الثالثة فإن  األخرىالمساجد  أما األصلما زيد فيه فله حكم 

يقيموا المساجد في الدور والمراد  أنإقامتها فرض كفاية يجب على المسلمين 

يضعوا في كل حي  أنيه نحن بالحواري يجب على المسلمين بالدور ما نسم

مسجدا يجمعهم ويصلون فيه ويعتكفون فيع ويقرءون القران والعلم ولهذا 

ببناء المساجد في الدور يعني  النبي  أمرقالت عائشة رضي هللا عنها 

ولهذا جاء  األذى إزالةتنظف وتطيب والتنظيف  أنالحارات واألحياء وأمر 

حتى القذاة  أمتي أجورانه قال عرضت علي  ث عن النبي في الحدي

من  اإلنسان أخرجه إذايخرجها الرجل من المسجد يعني حتى الشيء الصغير 

السوداء كانت تنظف مسجد    المرأةفي ذلك. ولما ماتت  أجراالمسجد فإن له 

تزيل عنها القمامة ماتت في الليل وكأن الصحابة رضي هللا عنهم  الرسول 

فيخبرونه بجنازتها فدفنوها ليال فلما سأل  ال يزعجوا الرسول  أنبوا اح

قالوا إنها ماتت فقال هال كنتم آذنتموني فكأنهم حقروا من شأنها فقال  النبي 

وصلى على قبرها وهذا دل على  دلوني على قبرها فخرج هو بنفسه 

ضع فيها يو أنتطيب  يعني   أنفضيلة خدمة المساجد وتنظيفها وأما قول 

البخور ولهذا كان السلف يطيبون المساجد  أوالطيب سواء كان من الدهن 

بالبخور كما في حديث نعيم بن المجمر قال العلماء انه سمى بذلك النه كان 

في هذا الحديث دليل على وجوب  أنيجمر المسجد يعني يبخره . الحاصل 

بيوت هللا واحب  ألنهاتنظف وتطيب  أنهاوعلى  األحياءالمساجد في  إقامة

 أوبصال   آكلهللا المساجد وألنها مأوى المالئكة ولهذا نهى من  إلىالبقاع 

ثوما عن دخول المسجد حتى وإن كان ال يريد الصالة فإنه ال يدخل المسجد 

 من اجل رائحته التي تتأذى بها المالئكة وهللا اعلم .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ة والسالم على نبيا محمدا وعلى الحمد هلل رب العالمين والصال

  أجمعيناله وصحبه 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -252 ُ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه قَاتََل ّللََاه

  (267)اَْليَُهوَد : اِتهَخذُوا قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َمَساِجَد   ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  

   (268)َوَزاَد ُمْسِلُم  َوالنهَصاَرى    

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث التي ذكرها في باب 

قال قاتل هللا اليهود  المساجد عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي 

مساجد اليهود هم الذين يدعون انهم اتباع  أنبيائهموالنصارى اتخذوا قبور 

وكلهم بعد بعثة  انهم اتباع عيسى والنصارى هم الذين يدعون  موسى 

اليهود فقد كفروا بموسى حين  أماليسوا اتباعا ال لموسى وال لعيسى  النبي 

مريم  أنكفروا بعيسى الن اليهود كافرون بعيسى يرون انه ليس نبيا وسرون 

التي أحصنت فرجها بغي زانية والعياذ باهلل ويقولون إن عيسى ولد زنى ولهذا 

فهم  ) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (ما قال هللا عز وجل حاولوا قتلة ك

ولكنهم حقيقة لم يقتلوه  في نيتهم وفي عملهم قتلة قاتلون لعيسى بن مريم 

 وكان هللا عزيزا حكيما( إليه) بل رفعه هللا كما قال  إليهالن هللا تعالى رفعه 

 كفروا بمحمد  فهم كفروا بموسى لكفرهم بعيسى ثم زادوا على ذلك انهم

) واذ اخذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من خاتم النبيين الذي قال هللا تعالى فيه

                                                 
 ( . 530( ، ومسلم )437حيح . رواه البخاري )ص - 267
 ( وأوله "لعن" بدل : "قاتل" . 21( )530برقم ) - 268
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كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 

معكم من  وأناقال فاشهدوا  أقررنااءقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا 

 األنبياءالذي اخذ هللا على جميع  حمد م الشاهدين وأنا معكم من الشاهدين(

يؤمنوا به كفر  أنيؤمنوا به واخذ عليهم العهد والميثاق الشديد الغليظ على  أن

وأمنوا بموسى     النصارى فإنهم تبعوا عيسى  أمابه اليهود والنصارى 

 وكذبوه فصاروا بذلك كفرةً بعيسى وموسى ومحمد  لكنهم كفروا بمحمد 

ود والنصارى كفرة بجميع الرسل عليهم السالم الن من كذب اليه أيبل هم 

) كذبت قوم نوح رسوال واحد فقد كذب جميع المرسلين كما قال تعالى 

قبل نوح لكن لما كذبوا نوحا صاروا مكذبين  أحدمع انه لم يرسل  المرسلين (

 إلىلجميع الرسل النصارى اسمهم النصارى في الكتاب والسنة وكالم العلماء 

 أنمسيحيين من اجل  أنفسهمترقت اوربا التي تدين بدين النصارى فسموا  أن

يموهوا على الناس انهم اتباع رسول فقالوا  أنيخففوا الوطأة ومن اجل 

عيسى بن مريم والمسيح بن مريم نشهد باهلل انه بريء  إلىالمسيحيين نسبة 

) يا بني  عيسى يقول لهم أليسبل كذبوا عيسى  منهم النهم كذبوا محمدا 

إني رسول هللا إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول  إسرائيل

يعني  من بعدي اسمه احمد فما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ( يأتي

هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين فردوا بشارة عيسى 

يوهموا الناس انهم  أنجل مسيحيين تلطفا وأل  أنفسهموهذا تكذيب له سموا 

قوله  إلىعلى دين المسيح وهم كافرون به بال شك وهو بريء منهم واستمع 

) يا عيسى بن مريم أءنت قلت للناس اتخذوني وأمي ألهين من دون هللا تعالى 

ما ليس بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما  أقول أنقال سبحانك ما يكون لي 
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فهؤالء اليهود  عالم الغيوب ( أنتسك انك في نفسي وال اعلم ما في نف

والنصارى كفرة ليسوا على دين ومن زعم انهم على دين مرضي عند هللا بعد 

) إن بعثة محمد كافر مثلهم بل اشد منهم النه مكذب للقرآن والقرآن قد كفرهم 

الكتاب والشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر  أهلالذين من 

 أشبهثالثة وما  األديانقال إن دينهم مقبول وانهم على دين وان فمن  البرية (

 دين محمد  إالدين  اآلنذلك مما يروجون به على الناس فإنه كافر ما فيه 

نسخت ال فرق بين دين عيسى ودين موسى ودسن صالح ودسن  األديانكل 

 والذي نسخها هو الذي شرعها اإلسالميهود ودسن نوح كلها منسوخة بالدين 

بهذا الدين  األديانكله نسخ هذه  األمر   وهو الذي له الحكم واليه يرجع أوال

المحمدي جعلنا هللا من اتباعه فالمهم هؤالء اليهود والنصارى ليسوا على دين 

اليهود  أنيدعون انهم على دين وليسوا كذلك ثم اعلم  اآلنلكن هم  أبدا

لم  اآلن إلىبالعداوة وهم حتى لو تظاهروا  أولياءوالنصارى أولياء بعضهم 

 أيها) يا كما قال هللا تعالى وهو عالم بذات الصدور  أولياءيتظاهروا بها فإنهم 

هذا  بعض ( أولياءبعضهم  أولياءالذين أمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 

هناك فرقا بين اليهود والنصارى  أنكالمه وهو اعلم بذات الصدور ال تظن 

كلهم على حد سواء في محاربة  اإلسالمهم يحاربون كل اإلسالمفي محاربة 

الواقع كما اخبر هللا  أنومن تتبع الحوادث منذ فجر التاريخ عرف  اإلسالم

يوالي بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويدافع  أولياءعز وجل انهم 

بالصراحة والوضوح  أحيانابالخيانة والخفاء  أحيانابعضهم عن بعض لكن 

 أنبيائهممساجد يعين لما مات  أنبيائهملنصارى اتخذوا قبور هؤالء اليهود وا

يحذر ما  وسيلة للشرك وقد قال النبي  أوجعلوا عليهم مساجد وهذا شرك 
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لعن من اتخذ القبور  صنعوا حتى إنه وهو في سياق الموت يقول ذلك 

اليوم من جعلوا قبور  اإلسالمية األمةمساجد ومع األسف الشديد انه يوجد في 

وهللا اعلم بحالهم  أولياءيتخذونهم  أولياءمساجد جعلوا  األنبياءن هم دون م

وبنوا على قبورهم مساجد وجعلوا يطوفون بها ويحترمونها ويعظمونها 

شرك واما وسيلة للشرك ولكن  أماوينذرون لها ويتصدقون لها وهذا كله 

لوا يا رسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة قا صدق رسول هللا

 األمةهللا اليهود والنصارى قال فمن يعني هم اليهود والنصارى فتبع فئام من 

حكم بناء المساجد على القبور محرم ملعون فاعله كما  إذااليهود والنصارى 

بقى  وإذايهدم المسجد  أنبني قبر على مسجد يجب  فإذا اخبر بذلك النبي 

لصالة فيه ال نه أشد من مسجد بحكم السلطة حرمت الصالة فيه وبطلت ا

فالمساجد المبنية على القبور اشد من  أبداالضرار الذي قال هللا فيه ال تقم فيه 

مسجد الضرار لذلك نقول الصالة في المساجد المبنية على القبور باطلة 

في بيته وحده ال يصلي في هذه المساجد واما لو  اإلنسانوحرام ولو صلى 

  إلىن فيه فالواجب نبش هذا القبر ونقل من دفن فيه ثم دف أوالبني المسجد 

يبقى فيه فإن بقي بحكم السلطة  أنمقابر المسلمين إن كان مسلما وال يجوز 

نظرنا إن كان مبنيا في القبلة وليس بينه و بين القبلة حائل فإنه ال يصلى في 

 إلى انه نهى عن الصالة هذا المسجد النه مستقبل القبر وقد ثبت عن النبي 

الخلف فالصالة في المسجد صحيحة  أوالشمال  أوالقبور وإن كان عن اليمين 

الن المسجد سابق على القبر. وحكم الصالة في المساجد التي بنيت على 

في المسجد  قبر النبي  أليسالتي دفن فيها الموتى فإن قال قائل  أوالقبور 

لم يدفن فيه فليس   لم يبن على القبر والرسول النبوي لكن مسجد النبي 
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وال الثاني المسجد لم يبن على القبر والرسول لم يدفن في  األولفيه المحظور 

كان في حجرة منفصلة عن المسجد لكن لما وسع  المسجد وقبر النبي 

حولها لما  أووتسعين  أربعمن الهجرة في سنة  األولىالمائة  آخرالمسجد في 

د ولعلهم ادخلوها صيانة لها لئال يعتدي وسع المسجد ادخلوا الحجرة في المسج

ال ندري ما هو لكنها ال تدخل في بناء  األسبابلسبب من  أو أحدعليها 

المساجد على القبور وال في دفن الموتى في المساجد خارجة عن هذا وهذا 

يحتج بها وإن احتج محتج بذلك بينا له الفرق  أنفال حجة فيها وال يمكن الحد 

 بميت يدفنه فيه وبين قبر النبي  يأتي أومسجدا على قبر  فرق بين من يبني

 وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب المساجد  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

َخْيالً ,  بَعََث اَلنهبِيُّ  قَاَل :  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -254

اَْلَحِديَث .   بَِساِريٍَة ِمْن َسَواِري اَْلَمْسِجِد  فََجاَءْت بَِرُجٍل , فََرَبُطوهُ 

   (269)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

ُمره بَِحسهاَن يَْنُشُد فِي اَْلَمْسِجِد ,  أَنه ُعَمَر   َوَعْنهُ  -255

.   فَلََحَظ إِلَْيِه , فَقَاَل : "قَْد ُكْنُت أَْنُشُد , َوفِيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك 

   (270)تهفٌَق َعلَْيِه .  مُ 

                                                 
 ( . 113صحيح . انظر رقم ) - 269
 ( . 2485( ، ومسلم )3212صحيح . رواه البخاري ) - 270
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256-  ِ َمْن َسِمَع َرُجالً يَْنُشُد   َوَعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ُ َعلَْيَك , فَِإنه اَْلَمَساِجَد لَْم تُْبَن ِلَهذَا  َضالهةً فِي اَْلَمْسِجِد فَْليَقُْل : اَل َردهَها ّللََاه

    ٌ (271)َرَواهُ ُمْسِلم   

ِ َوعَ  -257 إِذَا َرأَْيتُْم َمْن يَبِيُع , أَْو   ْنهُ : أَنه َرُسوَل ّللََاه

ُ تَِجاَرتََك  َرَواهُ النهَسائِيُّ ,   يَْبتَاُع فِي اَْلَمْسِجِد , فَقُولُوا : اَل أَْربََح ّللََاه

َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَحسهنَهُ .  
(272)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

المساجد من بلوغ  أحكاممؤلف رحمه هللا في باب ساقها ال  أحاديثهذه  

بعث رجال يعني للغزو  النبي  أنفيه  األولالمرام فيها مسائل فالحديث 

والقتال في سبيل هللا فأتوا برجل من الكفار فربطوه في سارية المسجد وهو 

 أنالعامود الذي يوضع عليه السقف  ففي هذا دليل على جواز هذه الحال 

يدخل على سبيل  أوالمسجد ويربط في سارية من السواري  يدخل الكافر

ما  أوالقران  إلىيستمع  أنندخله من اجل  أنهللا عز وجل مثل  إلىالدعوة 

 أوكان هذا الكافر عنده معرفة بإصالح الكهرباء  إذاذلك وكذلك ندخله   أشبه

 يدخل الن ذلك من مصلحة أنغير ذلك مما يعرفه هذا الكافر فإنه ال باس 

لم يكن لمصلحة المسجد فإن الكافر ال يدخل الن هللا تعالى  إذاالمسجد واما 

قال في المشركين إنهم نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمكة ال 

النصراني وال الذي ال يصلي  أوال المشرك وال اليهودي  أبدايدخلها الكفار 

                                                 
 ( . 568صحيح . رواه مسلم ) - 271
( وزادا : "وإذا رأيتم من 176لليلة" )( . والنسائي في "عمل اليوم وا1321صحيح . رواه الترمذي ) - 272

 ينشد ضالة في المسجد ، فقولوا : ال رد هللا عليك " . وقال الترمذي : "حسن غريب" . 
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دخل مكة الن البيت الحرام ي أنالن الذي ال يصلي كافر مرتد فال يحل له 

 إذا إالال يدخلها الكفار  أيضايدخله المساجد  أنوحرم مكة كله ال يجل للكافر 

 ال لإلسالم والمسلمين . أوللمسجد  أماكان في ذلك مصلحة 

 يأتي أنانه ال يجوز فيها إنشاد الضالة وهو  أيضاالمساجد  أحكامومن 

 أوول من رد لي الشيء الفالني قد ضاع له شيء فيقف في المسجد ويق إنسان

عبارة كانت المهم انهم يسألوا الناس هل وجدوا  بأي أومن وجد لي كذا 

 أنمن سمع شخصا يقول ذلك  النبي  أمرال فهذا حرام ولذلك  أوضالتهم 

سمعتم من ينشد الضالة في المسجد  إذايدعو عليه بان هللا ال يردها عليه فقال 

ال يردها عليه ولم  أنادعوا هللا يعني ادعوا هللا  أي فقولوا ال ردها هللا عليك

النه فعل محرما ال يليق بالمسجد وسواء كان الضائع  إالبهذا  النبي  يأمر

غير ذلك وقوله فإن المساجد لم تبن لهذا يحتمل انه من  أومتاع  أودراهم 

ا حتى نقول ال ردها عليه فإن المساجد لم تبن لهذ أنناجملة ما يقال له يعني 

يطيب قلبه وال يكن في نفسه شيء ويحتمل انه تعليل للحكم وانه ال يقال مع 

يقال  أنمن المصلحة  أن اإلنسان رأى إذاالدعاء على من انشد الضالة لكن 

مع الدعاء بان يقول ال ردها هللا عليك فان المساجد لم تبن لهذا وانما بنيت 

 للصالة والذكر .

يبتاع .  أورايتم من يبيع  إذا فقد قال النبي البيع والشراء  أيضاوكذلك 

يبيع يعرض السلعة يبتاع يشتري السلعة في المسجد فقولوا ال اربح هللا 

ندعوا عليه بان هللا  أنتجارتك فال يجوز البيع والشراء في المسجد وقد امرنا 

يقول شخص في المسجد يا فالن  أنال يربح تجارته وهذا ظاهر ومن ذلك 

منها كذا وكذا فهذا بيع وشراء  أريدعة الفالنية فيقول نعم فيقول عندك السل
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حرام الن البيع والشراء ليس له صيغة معينة بل كل ما دل على عقد البيع 

معه ورقة  إنسانمصارفة يعني  اإلنسانباع  إذا أيضافإنه بيع وشراء  وكذلك 

ن ذلك فئة مائة لاير أعطاها لشخص وقال اعطني فئة عشرة هذا حرام ال

لو كان مع  أنمصارفة وهي نوع من البيع لكن يبدو وهللا اعمل يظهر لنا 

يعطيه اقل من  أن أرادعشرة رياالت ومر به مسكين في المسجد  اإلنسان

الفقير  إلىعشرة فقال هذه عشرة واعطني ثمانية فهذا ال باس به النه إحسان 

ليس بيعا وشراء من هذا ليس به باس وهو  أنوليس من باب التجارة فالظاهر 

وجد  إنساناجل الربح والتجارة فليس به باس  واما الوفاء في المسجد يعني 

هو ايفاء  إنماصاحبه الذي يطلبه فهذا ال باس به الن هذا ليس بيعا وال شراء 

 أناستعار منه شيئا ثم رده فال باس واما اإلجارة مثل  إذاواستيفاء ومن ذلك 

يتك بكذا فهذا حرام فان قال قائل فإذا عقد يتفق مع شخص يقول اجر لي ب

 ال ؟ الجواب ال يتم الن النبي  أماإلجارة في المسجد فهل يتم العقد  أوالبيع 

 قال كل شرط ليس في كتاب هللا فإنما هو باطل وإن كان مائة شرط .

 أميرال مر  أووذكر المؤلف حديث إنشاد الشعر في المسجد هل هو جائز 

مر  اإلسالمالخطاب رضي هللا عنه بحسان بن ثابت شاعر  المؤمنين عمر بن

كالمستنكر فقال له حسان لقد كنت انشد فيه  إليهبه وهو ينشد قصائد فلحظ 

يعين كأنه يقول ال تنكر علي  وفيه من هو خير منك يعني بذلك رسول هللا 

مع  األدبلقد كنت انشد وفيه من هو خير منك وال يقال إن هذا من باب سوء 

قال له قائل فيه من هو خير منك  إذاالمؤمنين عمر بن الخطاب يفرح   ميرأ

الشعر  إنشادرسول هللا خير منه لكن  أنيفرح بالشريعة وهو يؤمن إيمانا تاما 

لو كان  أيضاذلك ال يجوز كذلك  أشبهالذي فيه الغزل والتغني بالمردان وما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

272 

 النبي  إذا كانهم يشوش علي أنيشوش على الذين بالمسجد فإنه ال يجوز 

يشوش بعضهم على بعض بالقرآن فالجهر بالشعر من باب  أننهى الصحابة 

 وهللا الموفق  أولى

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

  أجمعين

 في باب المساجد  األحاديثمقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ وَ  - اَل تُقَاُم اَْلُحُدوُد   َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َرَواهُ أَْحَمُد , َوأَبُو َداُوَد بَِسنٍَد   فِي اَْلَمَساِجِد , َواَل يُْستَقَاُد فِيَها 

   (273)َضِعيف ٍ  

ُ َعْنَها-َوَعْن َعائَِشةَ  -259 ِصيَب َسْعٌد أُ  قَالَْت :  -َرِضَي ّللََاه

 ِ َخْيَمةً فِي اَْلَمْسِجِد , ِليَعُوَدُه  يَْوَم اَْلَخْنَدِق , فََضَرَب َعلَْيِه َرُسوُل ّللََاه

   (274)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    ِمْن قَِريٍب 

ِ  َوَعْنَها قَالَْت :  -260 يَْستُُرنِي , َوأَنَا  َرأَْيُت َرُسوَل ّللََاه

اَْلَحِديَث . ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    َشِة يَْلعَبُوَن فِي اَْلَمْسِجِد . . . أَْنُظُر إِلَى اَْلَحبَ 

(275)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
( ، وإذا كان الحافظ ضعَّفه هنا ، فقد قال في 4490( ، وأبو داود )3/434حسن . رواه أحمد ) - 273

 ( : "ال بأس بإسناده" . 4/78"التلخيص" )
 ( . 1769( ، ومسلم )463واه البخاري )صحيح . ر - 274
 ( . 892( ، ومسلم )454صحيح . رواه البخاري ) - 275

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

273 

من أحكام المساجد التي ثبتت بها السنة ما سبق من النهي عن البيع 

والشراء في المسجد وأن اإلنسان إذا رأى من يبيع أو يشتري في المسجد 

ارتك وكذلك إنشاد الضالة يعني البحث عنها من يرد علي فليقل ال اربح هللا تج

الضالة وما أشبه ذلك ومن أحكام المساجد أن ال تقام فيها الحدود وان ال 

يستقاد فيها أما الحدود فهي العقوبات المقدرة في الشرع لفعل معصية هذا هو 

صنين الحد المراد به هنا مثل حد الزنا فن الزاني والوانية إذا لم يكونا مح

يجلدان على مائة جلدة ويغربان عن الوطن لمدة سنة كاملة وفائدة الحدود أن 

المحدود ال يعاقب في اآلخرة تكفي عقوبته في الدنيا وفيها ردعا عن المعصية 

الن الناس إذا علموا انهم سيقام عليهم الحد لفعل هذه المعصية تركوها ففيه 

لمعصية وعوقب عليها وهي أنها فائدتان فائدة للمحدود المجرم الذي فعل ا

تكفر ما حصل منه من اإلثم والثانية أنها تردع غير المحدود عن فعل هذه 

المعصية ومن الحدود قطع يد السارق ومنها أن من حارب هللا ورسوله 

وسعى في األرض فسادا فإن جزائه أن تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من 

الحدود في المساجد واما التعزيز بغير  األرض أو يقتلوا أو يصلبوا فال تقام

الحد فال باس به إذا لم يكن به ضرر على أهل المسجد كالتعزيز بالسوط 

والسوطين وما أشبه ذلك بشرط أن ال يكون في ذلك ضرر على أهل المسجد 

ومن أحكام المساجد انه يجوز أن يضرب في المسجد الواسع خيمة صغيرة 

أو المصلحة كما في حديث عائشة  إلى ذلك  تكون لإلنسان إذا دعت الحاجة

ضرب على سعد بن معاذ رضي هللا عنه حين  رضي هللا عنها أن النبي 

في غزوة الخندق حتى يعوده عن قرب وكان سعد بن معاذ رضي هللا  أصيب

عنه هو سيد األوس وحلفائهم بنو قريظة وله معهم موقف معروف فهذا 
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في  أصيبحابة وهو سيد األوس ولما الرجل رضي هللا عنه من أفاضل الص

ضرب عليه قبة في  أكحله في غزوة الخندق وكان عزيزا على النبي 

يعوده عن قرب فدل ذلك على جواز ضرب  أنالمسجد يعني خيمة من اجل 

ال يحصل بذلك ضرر  أنالحاجة لكن بشرط  أوالقبة في المسجد للمصلحة 

المساجد انه يجوز فيها اللعب  أحكامالمسجد كالتضييق ونحوه ومن  أهلعلى 

كان فيه مصلحة كما  إذاذلك  أشبهبالحراب والسيوف والرماح والبنادق وما 

اقر هم تأليفا لهم  الحبشة على اللعب في المسجد فإن النبي  اقر النبي 

دين واسع ليس كدين النصارى وال كدين اليهود بل هو دين  اإلسالم أنوبيان 

هل وفي حديث عائشة رضي هللا عنها قي قصة الحبشة قيم فيه التسامح والتسا

الرجل وليست كالرجل فإن الرجل  إلىتنظر  أنيجوز لها  المرأة أندليل على 

زوجته وما  أوكانت من محارمه  إذا إال المرأة إلىينظر  أنال يجوز له 

تمتع  أوال يكون في ذلك شهوة  أنالرجال بشرط  إلىتنظر  أنفيجوز  المرأة

حيث مكن  أهلهو مجرد نظر وفيه دليل على حسن خلق النبي مع وإنما ه

الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهو  إلىتنظر  أنعائشة رضي هللا عنها 

 هي فتراهم وال حرج في ذلك وهللا الموفق  أمالئال يروها  يسترها 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

َها ِخبَاٌء فِي اَْلَمْسِجِد , فََكانَْت أَنه َوِليَدةً َسْوَداَء َكاَن لَ  َوَعْنَها :  -

   (276)اَْلَحِديَث. ُمتهِفٌق َعلَْيه ِ    تَأْتِينِي , فَتََحدهُث ِعْنِدي . . . 

                                                 
( . ولفظه كما في البخاري : عن عائشة ، أن وليدة كانت سوداء لحي 439صحيح . رواه البخاري ) - 276

لت : من العرب فأعتقوها ، فكانت معهم . قالت : فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور . قا

فوضعته ـ أو وقع منها ـ فمرت به حدياةٌ وهو ُمْلقًى ، فحسبته لحًما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه 

. قالت : فاتهموني به . قالت : فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قُبُلَها. قالت : وهللا إني لقائمة معهم إذ مرت 
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ِ  َوَعْن أَنٍَس  -262 اَْلبَُزاُق فِي   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

   (277)َعلَْيِه .   ُمتهفَقٌ   اَْلَمْسِجِد َخِطيئَةٌ َوَكفهاَرتَُها َدْفنَُها 

263-  ِ اَل تَقُوُم اَلسهاَعةُ َحتهى   َوَعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 إاِله اَلت ِْرِمِذيُّ ,   يَتَبَاَهى اَلنهاُس فِي اَْلَمَساِجِد 
أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمة َ      (278)َوَصحه

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس  -264 ِ  -َرِضَي ّللََاه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

   َما أُِمْرُت بِتَْشيِيِد اَْلَمَساِجِد   َُحه أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد , َوَصحه

   (279)اِْبُن ِحبهاَن .  

ِ  َوَعْن أَنٍَس  -265 ُعِرَضْت َعلَيه   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

تِ  ُجُل ِمْن اَْلَمْسِجِد أُُجوُر أُمه َرَواهُ أَبُو   ي , َحتهى اَْلقَذَاةُ يُْخِرُجَها اَلره

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ .   َداُوَد , َواَلت ِْرِمِذيُّ َواْستَْغَربَهُ , َوَصحه
(280)   

                                                                                                                                                 

الذي اتهمتموني به زعمتم ، وأنا منه بريئة  الحدياة فألقته . قالت : فوقع بينهم . قالت : فقلت : هذا

وهو ذا هو . قالت : فجاءت إلى رسول هللا ، فأسلمت . قالت عائشة : فكان لها خباء في المسجد ، أو 

ويوم  7/ 6حفش ، قالت : فكانت تأتيني ، فتحدث عندي . قالت : فال تجلس عندي مجلسا إال قالت : /

. قالت عائشة : فقلت لها : ما  6/ 7إنه من بلدة الكفر أنجاني /أال  7/ 7الوشاح من تعاجيب ربنا /

شأنك ال تقعدين معي مقعدا إال قلت هذا ؟ قالت : فحدثتني بهذا الحديث . "تنبيه" : الحديث من أفراد 

 البخاري ، وعزوه لمسلم وهم من الحافظ ـ رحمه هللا ـ وهللا أعلم . 
 ( ، وفي لفظ لمسلم "التفل" . 552)( ، ومسلم 415صحيح . رواه البخاري ) - 277
 145و  3/134( ، وأحمد )739( ، وابن ماجه )2/32( ، والنسائي )449صحيح . رواه أبو داود ) - 278

 ( . 1323( ، وابن خزيمة )283و 230و 152و
كما  ( ، وعندهما : قال ابن عباس : "لَتَُزْخِرفُنََّها1615( ، وابن حبان )448صحيح . رواه أبو داود ) - 279

زخرفتها اليهود والنصارى" . قلت : والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم 

هو : "رفع البناء  -(350-2/349كما قال البغوي في "شرح السنة " )-/ فتح ( . والتشييد 1/539)

َل بناؤها ، يقال : شا ِ د الرجل وتطويله ، ومنه قوله سبحانه وتعالى )في بروج مشيدة( وهي التي ُطو 

بناءه يشيده ، وشيَّد يشي ده ، وقيل : البروج المشيدة : الحصون المجصصة ، والشيد : الجص . . . 

فوا وبدلوا أمر دينهم ،  وقول ابن عباس معناه : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرَّ

اجد ، والمباهاة بتشييدها وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى الُمَراَءات بالمس

 وتزيينها " . 
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ِ  َوَعْن أَِبي قَتَاَدةَ  -266 إِذَا َدَخَل   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

   (281)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    ْلَمْسِجَد فاََل يَْجِلْس َحتهى يَُصل َِي َرْكعَتَْيِن أََحُدُكْم اَ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

التي ساقها المؤلف من بلوغ المرام تدل على مسائل منها   األحاديثهذه 

انه عند عمارتها يشيدونها  أييتباهوا بالمساجد  أنانه ال ينبغي للناس 

ويجعلونها وكأنها قصور الملوك فإن هذا من عالما الساعة حيث ويزخرفونها 

ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد فتباهي الناس في المساجد  قال 

تكون محال  أنتكون عليها النه ال ينبغي  أنيخرجها عن الحال التي ينبغي 

ى تكون للزينة والتفات القلوب لما فيها من زينة وإنما تكون متواضعة حت

بتشييد المساجد تشييدها يعني طليها  أمرتما  اقرب للقلوب ولهذا قال 

بالشيد وهو الجص وشبهه والمراد زخرفتها والتباهي بها وقد كان بعض 

الجهال يقول منتقضا على بعض المساجد التي لم تزخرف يقول أليست لو 

والزخرفة فظن كانت بيتا لك لحسنتها وجملتها وأدخلت عليها شيئا من الزينة 

الذي يريد  اإلنسانبيت هللا المبني للعبادة وقراءة القران والذكر مثل بيت  أن

يجاري غيره في زخرفة البيت وهذا غلط  أن أويفخر به على غيره  أن

بعض الناس يؤذي المساجد  أنمحض المساجد للعبادة وعلى العكس من ذلك 

  يجوز ولهذا قال النبي يبزق وهذا ال أوبعض الناس يتنخم فيها  أنفمنها 

يفعل الذنب لكن  أن لإلنسانالبزاق في المسجد خطيئة وهي الذنب وال يجوز 

                                                                                                                                                 
( ، وقال الترمذي : "هذا 1297( ، وابن خزيمة )2916، والترمذي ) 4619ضعيف . رواه أبو داود ) - 280

 حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه . وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه " . 
( ، واللفظ للبخاري . ولهما : "فليركع ركعتين قبل 714لم )( ، ومس 11639صحيح . رواه البخاري ) - 281

 أن يجلس" . ولمسلم : "فال يجلس حتى يركع ركعتين " . 
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فعله كيف يتوب منه قال وكفارتها دفنها وهذا في المساجد التي كانت قديما  إذا

 أنفكفارتها  اآلنفي مساجدنا  أماذلك  أشبهتفرش بالحصى والرمل وما 

والحمد هلل قد وسع هللا فيه ال تكاد تجد  األمرن يمسحها حتى تذهب وتزول ثم إ

في المسجد فال  أمافي ثوبه  أوومعه منديل يستطيعان يستعمله   إال إنسانا

 ينظف المساجد كما قال  اإلنسان أنيجوز ولهذا كان من الثواب واالجر 

 األذىحتى القذاة يخرجها من المسجد وهي  أمتي أجورعرضت علي 

ذلك ففيه دليل على تنظيف المساجد  أشبهشر الحبة وما الصغير كالريشة وق

 أيضا أحكامهازخرفتها فال .ومن  أماالمطلوبة المحبوبة  األموروان ذلك من 

 أبيدخل المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين كما في حديث  إذا اإلنسان أن

بعد  أوفي المساء في العصر  أوقتادة رضي هللا عنه سواء كان في الصباح 

دخل المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين  إذاساعة كانت  أيفجر في ال

لم يكن على طهارة فمعلوم انه ال يصلي  إذاكان عل طهارة واما  إذاوهذا 

دخل  إذاوانتم على طهارة بل قال  إالال تدخلوا المساجد  ولهذا لم يقل النبي 

فصل  المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين فإن كنت على طهارة أحدكم

 اإلنسانفال صالة بدون وضوء وال يستثن من ذلك شيء حتى لو دخل  وإال

ذلك فال يجلس حتى يصلي  أشبهما  أوتالوة قرآن  أوبحضور حلقة ذكر 

 ركعتين وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى باب صفة الصالة 

اَلِة     بَاُب ِصفَِة اَلصه
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اَلِة قَاَل :  أَنه اَلنهبِيه  ُهَرْيَرةَ َعْن أَبِي  -267 إِذَا قُْمُت إِلَى اَلصه

فَأَْسبِغِ اَْلُوُضوَء , ثُمه اِْستَْقبِِل اَْلِقْبلَةَ , فََكب ِْر , ثُمه اِْقَرأْ َما تَيَسهَر َمعََك ِمْن 

َحتهى تَْعتَِدَل قَائًِما , ثُمه  اَْلقُْرآِن , ثُمه اِْرَكْع َحتهى تَْطَمئِنه َراِكعًا , ثُمه اِْرفَعْ 

اُْسُجْد َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْطَمئِنه َجاِلًسا , ثُمه اُْسُجْد 

َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , , ثُمه اِْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلتَِك ُكل َِها   أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ , 

ِ  َواللهْفُظ ِللْ  بَُخاِري 
(282)  

  (283)َواِلْبِن َماَجْه بِِإْسنَاِد ُمْسِلٍم : َحتهى تَْطَمئِنه قَائًِما    

َوفِي  (284)َوِمثْلُهُ فِي َحِديِث ِرفَاَعةَ ِعْنَد أَْحَمَد َواْبِن ِحبهاَن   -268

  (285)لَْفٍظ أِلَْحَمَد : فَأَقِْم ُصْلبََك َحتهى تَْرِجَع اَْلِعَظاُم    

 ْبِن َرافِعٍ : إِنهَها لَْن  َوِلل
ِ , َوأَبِي َداُوَد ِمْن َحِديِث ِرفَاَعةَ نهَسائِي 

(286) 

 , َ ُ , ثُمه يَُكب َِر ّللََاه تَتِمُّ َصاَلةُ أََحِدُكْم َحتهى يُْسبَِغ اَْلُوُضوَء َكَما أََمَرهُ ّللََاه

ْن َكاَن َمعََك قُْرآٌن فَاْقَرأْ فَإِ (288)َوفِيَها   (287)َويَْحَمَدهُ , َويُثْنَِي َعَلْيِه   .  

َ , َوَكب ِْرهُ , وهل ِْلهُ       (289)َوإاِله فَاْحَمِد ّللََاه

                                                 
( ، 2/124( ، والنسائي )856( ، وأبو داود )397( ، ومسلم )757صحيح . رواه البخاري ) - 282

ظ قد فصلت القول ( وللحديث طرق وألفا2/437( ، وأحمد )1060( ، وابن ماجه )303والترمذي )

فيها في "األصل" ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض 

 اختالف . 
 قلت : وهو على شرط الشيخين .  - 283
( بسند صحيح ، وأما عزوها 4/340يريد قوله : "ثم ارفع حتى تطمئن قائما" . قلت: هي عند أحمد ) - 284

  وهما . البن حبان فما أظنه إال
 ( وزادا : "إلى مفاصلها " . 1787( ، وابن حبان )4/340صحيح . وهذه الرواية عند أحمد ) - 285
 كذا باألصل ، وفي النسائي : "لم" ، وفي أبي داود : "ال" .  - 286
 ( . 2/226( ، والنسائي )858صحيح . رواه أبو داود ) - 287
 أي : في رواية .  - 288
 ( . 861)صحيح . رواه أبو داود  - 289
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    ُ َوأِلَبِي َداُوَد : ثُمه اِْقَرأْ بِأُم ِ اَْلقُْرآِن َوبَِما َشاَء ّللََاه
(290)  

َواِلْبِن ِحبهاَن : ثُمه بَِما ِشئَْت    
(291)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أنقتادة رضي هللا عنه  أبيالمساجد حديث  أحكامباب  آخربق لنا في س

المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين وهذه  أحدكمدخل  إذاقال  النبي 

دخل المسجد فال يجلس  إذا اإلنسان أنالعلم تحية المسجد   أهلتسمى عند 

 اإذ أمادخل على طهارة  إذاحتى يصلي ركعتين وسبق لنا انه مشروط بما 

يصلي وهو غير متوضأ وظاهر  أنكان على غير طهارة فإنه ال يكمن 

وقت كان فال يجلس حتى يصلي  أيدخل المسجد في  إذا اإلنسان أنالحديث 

النهي مثل بعد صالة الفجر وبعد طلوع الشمس قبل  أوقاتركعتين حتى في 

وقت تدخل ال تجلس  أيترتفع بعد صالة العصر وعند الغروب والزوال  أن

 أنتى تصلي ركعتين واختلف العلماء رحمهم هللا فمنهم من قال انه يج ح

ومن يعص  جلس بدون صالة فهو عاص لرسول هللا  إذايصلي وانه 

فقد عصى هللا تعالى وأنه يكون آثما وجمهور العلماء على انهما  رسول هللا 

لت يدعهما حتى لو دخ أن لإلنسان إطالقاسنة لكنهما سنة مؤكدة ال ينبغي 

االستماع  أنوالخطيب يخطب يوم الجمعة ال تجلس حتى تصلي ركعتين مع 

دخل  إذا اإلنسان أن إالخطبة الجمعة واجب لكن تحية المسجد مؤكدة جدا  إلى

يتفرغ الستماع  أنواالمام يخطب فإنه يصلي الركعتين ويخففهما من اج 

ف حتى يتمم دخلت والمؤذن يؤذن فإن كان في غير جمعة فق إذاالخطبة كذلك 

                                                 
 ( . 8529صحيح . رواه أبو داود ) - 290
 ( . 1787صحيح . رواه ابن حبان ) - 291
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 إذا أماتتابعه وتدعو بعده بالدعاء المعروف ثم صل  أنالمؤذن أذانه الجل 

فال تتابع المؤذن صل  اإلمامالجمعة الثاني الذي يكون عند حضور  أذانكان 

الركعتين ولو كان يؤذن حتى تتفرغ الستماع الخطبة الن استماع الخطبة 

 اجل فعل السنة وقوله واجب وإجابة المؤذن سنة فال تترك الواجب من 

حتى يصلي ركعتين طيب لو صلى ثالث ركعات مثل لو دخل وهو لم يصل 

صلى  إذاالمغرب فصلى المغرب فه ليكف عن الركعتين ؟ نقول نعم يكفي 

يوتر  أندخل المسجد ومن نيته  وإذاثالث ركعات فقد صلى ركعتين وزاد 

بتحية المسجد الن  أتىعني بما يلزم ي أتىبركعة فأتى بركعة فقط فالظاهر انه 

دخل  فإذافال يجلس حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب  قول الرسول 

وصلى الوتر ركعة أجزى ولو انه  آخرصلى العشاء في مسجد  أنبعد  إنسان

دخل المسجد وكان يقرأ القران فمر بأية سجدة وسجد فهل تغن عن صالة 

دخل  وإذابصالة ركعتين  الركعتين ؟ نقول ال تغن الن هذا سجود وليس

 أويشرب مثال فهل يجلس ليشرب ثم يصلي ركعتين  أنالمسجد وهو يريد 

يشرب قائما ثم يصلي  أننقول اشرب قائما ثم صل ؟ الثاني هو اإلحسان 

انه شرب قائما في زمزم وشرب  ركعتين الن الشرب قائما ورد عن النبي 

شرب منه قائما فنقول اشرب قائما حين استيقظ من الليل فوجد شنا معلقا ف

واإلمام يصلي الفريضة ودخل مع  اإلنساندخل  وإذاقائما ثم صل الركعتين 

كان من جنس اجتمعتا فتتداخالن ويكتفى  إذاكفاه عن الركعتين النهما  اإلمام

المسجد لصالة الفجر. الراتبة  إلىأتيت  إذاوعلى هذا  اآلخرعن  بأحدهما

المسجد ال تكفي عن الراتبة والجمع بينهما بنية تكفي عن تحية المسجد وتحية 

 واحدة ال باس به وهللا الموفق 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال  أجمعينوالصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

اَلِة رحمه هللا تعالى   بَاُب ِصفَِة اَلصه

اَلِة إِ قَاَل :  أَنه اَلنهبِيه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -267 ذَا قُْمُت إِلَى اَلصه

فَأَْسبِغِ اَْلُوُضوَء , ثُمه اِْستَْقبِِل اَْلِقْبلَةَ , فََكب ِْر , ثُمه اِْقَرأْ َما تَيَسهَر َمعََك ِمْن 

اَْلقُْرآِن , ثُمه اِْرَكْع َحتهى تَْطَمئِنه َراِكعًا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْعتَِدَل قَائًِما , ثُمه 

ْد َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْطَمئِنه َجاِلًسا , ثُمه اُْسُجْد اُْسجُ 

أَْخَرَجهُ   َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , , ثُمه اِْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلتَِك ُكل َِها 

  ِ اَلسهْبعَةُ , َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(292)  

     (293)َحتهى تَْطَمئِنه قَائًِما  نَاِد ُمْسِلٍم : َواِلْبِن َماَجْه بِِإسْ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب ضفة الصالة 

واعلم انه البد في كل عبادة من  اإلنسانصفتها يعني بذلك كيف يصل 

وجه هللا  إالعبادته : اإلخالص هلل تبارك وتعالى لئال ينوي ب األولشرطين 

 وهذا يتكلم عليه الذين يتكلون في التوحيد . اآلخرةتعالى والدار 

تتابع  أنالفقه وال يمكن  أهلوهذا يتكلم عليه  والثاني : المتابعة للرسول 

إال إذا عرفت كيف يفعل ولهذا تجد العلماء رحمهم هللا تعالى اعني النبي 

                                                 
( ، 2/124( ، والنسائي )856( ، وأبو داود )397( ، ومسلم )757صحيح . رواه البخاري ) - 292

( وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول 2/437( ، وأحمد )1060( ، وابن ماجه )303والترمذي )

صل" ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض فيها في "األ

 اختالف . 
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ء وعلى صفة الصالة وعلى صفة علماء الفقه يتكلمون على صفة الوضو

صلى وكان يقول  والنبي  الحج كل ذلك من اجل تحقيق متابعة النبي 

صلوا كما رأيتموني اصلي ابتدأ المؤلف رحمه هللا تعالى هذا الباب بحديث 

هريرة رضي هللا عنه الذي يعرف عند العلماء بحديث المسيء في  أبي

 النبي  إلىطمئن فيها ثم جاء فصلى صالة ال ي أتىرجال  أنصالته وذلك 

فسلم فرد عليه السالم وقال لها رجع فصل فإنك  أصحابهوهو في المسجد مع 

رمقه ورأى انهال يطمئن قال ارجع فصل فأنك لم تصل  لم تصل الن النبي 

ألنه لم يطمئن في صالته والذي ال يطمئن في صالته وجودها كالعدم ولهذا 

ة تبرئ ذمتك وتجزئ عن فريضتك فرجع لم تصل صال أيقال إنك لم تصل 

ألنه جاهل ثم عاد فسلم على النبي  األولىالرج لو صلى لكنه صلى كصالته 

  فرد عليه السالم وقال له ارجع فصل فأنك لم تصل فرجع وصلى لكن

فرد عليه وقال  بدون طمأنينة ثم عاد فسلم على النبي  األولىكصالته 

جل والذي بعثك بالحق ال احسن غير هذا ارجع فصل فأنك لم تصل فقال الر

بالحق وهو رب العالمين  فعلمني فأقسم رضي هللا عنه بالذي بعث محمدا 

يقول وهللا ال  أنجل وعال انه ال يحسن غير هذا وإنما اختار هذا القسم دون 

في هذا فهو حق يجب  ما يقوله النبي   أناحسن غير هذا ليكون إقرارا منه 

 إلىالتعليم وان نفسه تتطلع  إلىأحوج ما يكون  النبي  رآهما االلتزام به فل

الصالة فاسبغ  إلىقمت  إذاهذا علمه  قال  إلىذلك وانه متشوق ومتشوف 

تقوم للصالة فاسبغ الوضوء يعني توضأ وضوء  أن أردت إذاالوضوء يعني 

قبلة معلومة ثم استقبل ال ألنهاصفة الوضوء  كامال ولم يبين النبي  أيسابغا 

وهي  اإلحرامفكبر واستقبال القبلة شرط لصحة الصالة فكبر يعني تكبيرة 
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 أنبها ومعني كبر  إاليدخل في الصالة  أنالصالة ال يمكن  أركانركن من 

النه جاهل    قل هللا اكبر ثم أقرا ما تيسر معك من القران ولم يعين له النبي

بفاتحة الكتاب فإن صحت يقرأ  أنال يدري وفي بعض الروايات انه عين له 

الكثيرة على انه ال صالة لمن  األدلةهذه الرواية فذاك وإن لم تصح فقد دلت 

يحني  أنلم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا والركوع هو 

ظهره ويعتمد بيديه على ركبته وهو دليل على تعظيم الراكع هلل عز  اإلنسان

 اإلنسانيقول  أنعظيم ولهذا شرع في الركوع وجل الن االنحناء دليل على الت

سبحان ربي العظيم . وقوله حتى تطمئن قال العلماء الطمأنينة هي سكون 

 وهللا الموفق . األعضاء

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى .

اَلِة قَاَل :  أَنه اَلنهبِيه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -267 إِذَا قُْمُت إِلَى اَلصه

اَْلُوُضوَء , ثُمه اِْستَْقبِِل اَْلِقْبلَةَ , فََكب ِْر , ثُمه اِْقَرأْ َما تَيَسهَر َمعََك ِمْن  فَأَْسبِغِ 

اَْلقُْرآِن , ثُمه اِْرَكْع َحتهى تَْطَمئِنه َراِكعًا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْعتَِدَل قَائًِما , ثُمه 

اِْرفَْع َحتهى تَْطَمئِنه َجاِلًسا , ثُمه اُْسُجْد اُْسُجْد َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , ثُمه 

َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , , ثُمه اِْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلتَِك ُكل َِها   أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ , 

  ِ َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(294)  

  (295)ًما    َواِلْبِن َماَجْه بِِإْسنَاِد ُمْسِلٍم : َحتهى تَْطَمئِنه قَائِ 

                                                 
( ، 2/124( ، والنسائي )856( ، وأبو داود )397( ، ومسلم )757صحيح . رواه البخاري ) - 294

طرق وألفاظ قد فصلت القول  ( وللحديث2/437( ، وأحمد )1060( ، وابن ماجه )303والترمذي )

فيها في "األصل" ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض 

 اختالف . 
 قلت : وهو على شرط الشيخين .  - 295

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

284 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

سبق الكالم على أول هذا الحديث في الدرس الماضي ونحن نتكلم عليه إن 

الصالة فاسبغ الوضوء يعني  إلىقمت  إذا شاء هللا فقرة فقرة أوال قال : 

الصالة ال تصح بغير وضوء وهو  أنتوضأ وضوًء كامال وهذا دليل على 

 أناحدث حتى يتوضأ فلو  إذا أحدكمبل هللا صالة ال يق كذلك لقول النبي 

صلى بغير وضوء متعمدا فصالته باطلة وهو أثم وذهب بعض العلماء  إنسان

والعياذ باهلل وكفر  اإلسالمالصالة بغير وضوء عمدا ردة عن  أي  أنها إلى

ويغتسل النه استهزاء باهلل تبارك  إسالمهيجدد  أن إلىيحتاج  اإلنسانوأن 

ذكر يتوضأ ويعد الصالة ولو  إذالو انه صلى بغير وضوء ناسيا فإنه وتعالى و

وهو ال يدري انه ينقض  اإلبللحم  يأكل أنانه صلى بغير وضوء جاهال مثل 

يتوضأ ويعيد  أنالوضوء ثم يتبين له انه ينقض الوضوء فإنه يجب عليه 

ل على الصالة الن الوضوء شرط لصحة الصالة وقوله ثم استقبل القبلة هذا يد

) ومن حيث خرجت فول وجهك شطر وجوب استقبال القبلة لقول هللا تعالى 

 إالفال تصح الصالة  ( المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

 إلىتتجه  أنباستقبال القبلة فإن كنت في المسجد الحرام تشاهد الكعبة فالبد 

 إلى اإلنسانفلو صلى جهتها والجهة كافية  إلىعينها وإن كنت بعيدا فاتجه 

يعيد الصالة  أنغير القبلة عالما ذاكرا فإنه أثم وصالته مردودة ويجب عليه 

يكون في البر ال يجد   أنغير القبلة مجتهدا مثل  إلىمن جديد ولو صلى 

تبين له بعد  إذاالقبلة فانه  أنهاجهة ظن  إلىمحاريب مساجد واجتهد وصلى 

حة النه اتقى هللا ما استطاع ويسقط استقبال دلك انه لغير القبلة فصالته صحي

غير القبلة وليس  إلىيكون شخصا مريضا متجها  أنالقبلة بالعجز عنها مثل 
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غير القبلة فصالته صحيحة النه عاجز وقد قال  إلىيوجهه فصلى  أحداعنده 

يكون  أنبالخوف مثل  أيضاويسقط  وسعها ( إال) ال يكلف هللا نفسا هللا تعالى 

تكون عن  أوهاربا من عدو والعدو جاءه من قبل القبلة فيستدبر القبلة  إنسان

 إلىيصلي وال حرج عليه النه مضطر  أيضاشماله  هذا ال باس به  أويمينه 

مسافرا  اإلنسانكان  إذاي السفر فذلك خائف ويسقط استقبال القبلة في النافلة 

ظهره الن ذلك ثبت فانه يصلي النافلة حيث كان وجهه ولو كانت القبلة خلف 

كان في السفر فانه يصلي حيث كان وجهه لكن هذا في  إذاانه  عن النبي 

القبلة هذا قوله استقبل القبلة  إلىينزل ويتجه  أنالفريضة فالبد  أماالنافلة فقط 

تكون بلفظ  أنوالبد  اإلحراموقوله كبر يعني قل هللا اكبر وهذه تسمى تكبيرة 

 أنغير ذلك لم تصح صالته البد  أوهللا اجل  أواعلم  هللا اكبر فإن قال  هللا

يمد همزة اكبر  أنيمد الهمزة فبقول آهلل اكبر وال  أنيقول هللا اكبر وال يجوز  

فعله فإن تكبيره ال يصح وال يجوز  إذافيقول هللا آكبر وال يمد الباء كل هذا 

كون لحنا يحيل ينصب لفظ الجاللة فإنه يختل المعنى اختالال بينا في أن أيضا

 واإلقامة األذانفي  أيضاالمعنى وال تنعقد الصالة به وال تصح وكذلك 

به الذمة النه لحن يحيل المعنى  تبرأوتكبيرات الصالة فإن ذلك ال يجزئه وال 

شحمة  إلى أوحذو المنكبين  إلىيرفع يديه  أنوقوله كبر يسن عند هذا التكبير 

بتداء الرفع مع ابتداء التكبير وإن شاء كما جاءت بذلك السنة ويكون ا أذنيه

رفع يديه ثم كبر وإن شاء كبر وأتم التكبير ثم رفع يديه كل ذلك سنة ثم بهد 

هذا يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ذال هلل عز وجل وخضوع 

 وأيضايجعلها تحت سرته لعدم صحة الحديث في ذلك  أنبين يديه وال ينبغي 

 أندم صحة الحديث واقرب ما فيه حديث وائل بن حجر وال على سترته لع
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إن شاء هللا تتمة الكالم على هذا  ويأتيكان يضعهما على صدره  الرسول 

 الحديث 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى باب صفة الصالة 

اَلِة إِذَا قُْمُت إِلَ قَاَل :  أَنه اَلنهبِيه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -267 ى اَلصه

فَأَْسبِغِ اَْلُوُضوَء , ثُمه اِْستَْقبِِل اَْلِقْبلَةَ , فََكب ِْر , ثُمه اِْقَرأْ َما تَيَسهَر َمعََك ِمْن 

اَْلقُْرآِن , ثُمه اِْرَكْع َحتهى تَْطَمئِنه َراِكعًا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْعتَِدَل قَائًِما , ثُمه 

ئِنه َساِجًدا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْطَمئِنه َجاِلًسا , ثُمه اُْسُجْد اُْسُجْد َحتهى تَْطمَ 

أَْخَرَجهُ   َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , , ثُمه اِْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلتَِك ُكل َِها 

  ِ اَلسهْبعَةُ , َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(296)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أول هذا الحديث الذي جمع غالب صفة الصالة سبق الكالم على 

ما كان سهال  أيللرجل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن  قال النبي 

تدل على انه  أحاديثماذا يقرأ لكن هناك  ويسيرا عليك ولم يبين له النبي 

 أنالبد من قراءة فاتحة الكتاب يعني سورة الحمد هلل رب العالمين الخ البد 

منفردا وسواء في الفريضة  أو مأموما أو إماماكعة سواء كان تقرأ في كل ر

يقرأها ولو  أنفالبد  اإلمامفي النافلة حتى في الصالة الجهرية وكان مع  أو

                                                 
( ، 2/124( ، والنسائي )856( ، وأبو داود )397( ، ومسلم )757صحيح . رواه البخاري ) - 296

( وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول 2/437( ، وأحمد )1060ن ماجه )( ، واب303والترمذي )

فيها في "األصل" ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض 

 اختالف . 
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انصرف ذات يوم من  يقرأ الن هذا الن هذا مستثنى فإن النبي  اإلمامكان 

القرآن فإن  بأم إاليقرءون خلفه فقال لهم ال تفعلوا  أصحابهصالة الفجر وكان 

واإلمام راكع  اإلنسانجاء  إذا إالال صالة لمن لم يقرأ بها وال تسقط الفاتحة 

ثم يركع لكن يكبر تكبيرة  اإلحرامفإنه هنا تسقط عنه الفاتحة يكبر تكبيرة 

وهو قائم معتدل ثم يركع وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة ودليل  اإلحرام

راكعا فأسرع وركع قبل  المسجد والنبي  أتىبكرة  أبورجال يقال له  أنذلك 

يدخل في الصف ثم دخل في الصف ولم يقرا الفاتحة فلما انصرف النبي  أن

فقال له زادك هللا حرصا وال  أنابكرة   أبومن صالته سأل من الفاعل فقال 

 أنالركوع فيها فدل ذلك على  أدركيعيد الركعة التي  أن يأمرهتعد ولم 

سقطت عنه الفاتحة ووجهه من جهة  اإلماملركوع مع ا أدرك إذا اإلنسان

الفاتحة إنما تقرأ حال القيام وهذا الرجل سقط عنه القيام من اجل  أنالنظر 

في الركوع فسقطت عنه الفاتحة فإنه كان ال يعرف الفاتحة  اإلماممتابعة 

ويعرف غيرها من القرآن قرأ بقدرها من القرآن فإن لم يعرف شيئا من 

 ح وهلل وكبر كما جاء ذلك في السنة .القرآن سب

قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا والركوع يعني انحناء الظهر قال العلماء 

والفرض منه االنحناء بحيث يمكن الرجل المعتدل  مس ركبتيه بيديه وقولهم 

الطويل اليدين الن الطويل  أوالمعتدل احترازا من الرجل القصير اليدين 

 إالركبتيه وهو قريب الوقوف والقصير اليدين ال يمكنه يمس  أناليدين يمكنه 

يمس ركبتيه  أنينحني بقدر  أنركع ركوعا  تاما فالواجب من الركوع  إذا

يكون  أنكان معتدل اليدين وقال بعض العلماء الواجب من الركوع  إذابيديه 

ع حد جيد وعند الركو أيضاالقيام التام وهذا  إلىالركوع التام اقرب منه  إلى
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 األصابعحذو منكبيه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي  إلىيرفع يديه  أنالسنة 

 أيضاسبعا ويقول  أوخمسا  أوويقول سبحان ربي العظيم يكررها ثالثا 

سبوح قدوس رب  أيضاسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول 

إني  إال لنبي يقرأ القرآن وهو راكع لقول ا أنالمالئكة والروح وال يجوز له 

ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب فاما  أواقرأ القرآن راكعا  أننهيت 

 أنيستجاب لكم ( وينبغي في الركوع  أنالسجود فاكثروا من الدعاء فقمن 

موازنا لظهره محاذيا له ال  رأسهيقوس الظهر وان يجعل  أنيخفض ظهره ال 

محاذيا لظهره وتسوية  أسهوروال ينزلها فيكون مستو الظهر  رأسهيرفع 

ليسو ظهره بحيث لو صب عليه الماء  النبي  أنالظهر هنا سنة حتى 

قائال سمع هللا  رأسهثم بعد يسبح يرفع  األكملالستقر من شدة التسوية هذا هو 

والمنفرد واما المأموم فيقول في حال نهوضه ربنا ولك الحمد  اإلماملمن حمده 

 ويأتيسمع هللا لمن حمده فقوال ربنا ولك الحمد  ماإلماقال  إذا لقول النبي 

 شاء هللا بقية الكالم على هذا في الدرس القادم . أن

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قال رحمه هللا تعالى باب صفة الصالة 

اَلِة قَاَل :  أَنه اَلنهبِيه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -267 إِذَا قُْمُت إِلَى اَلصه

ْلُوُضوَء , ثُمه اِْستَْقبِِل اَْلِقْبلَةَ , فََكب ِْر , ثُمه اِْقَرأْ َما تَيَسهَر َمعََك ِمْن فَأَْسبِغِ اَ 

اَْلقُْرآِن , ثُمه اِْرَكْع َحتهى تَْطَمئِنه َراِكعًا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْعتَِدَل قَائًِما , ثُمه 

ْرفَْع َحتهى تَْطَمئِنه َجاِلًسا , ثُمه اُْسُجْد اُْسُجْد َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , ثُمه اِ
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َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , , ثُمه اِْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلتَِك ُكل َِها   أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ , 

  ِ َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(297)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الصالة فاسبغ  إلىقمت  اإذسبق الكالم على جملتين من هذا الحديث وهما 

الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما معك من القران ثم اركع حتى تطمئن 

رفعت فقل سمع  وإذاراكعا قال : ثم ارفع حتى تطمئن رافعا يعني من الركوع 

فيقول بدلها ربنا ولك  المأموممنفردا وأما  أو إماماهللا لمن حمده إن كنت 

ن قائما فالطمأنينة في القيام بعد الركوع كالطمأنينة في الحمد ثم قال حتى تطمئ

تجعل القيام بعد الركوع بقدر الركوع كما قال ذلك البراء  أنالركوع والسنة 

ركوعه وقيامة بعد  أنووجد  رضي هللا عنه حين رمق صالة النبي 

الركوع قريبا من السواء يعني قيامه من الركوع كان قريبا من الركوع وبه 

رايتهم يصلون  رفعوا من الركوع ثم سجدوا بسرعة  إذاخطأ من  نعرف

تكون  أنهؤالء إن كانوا لم يطمئنوا  وإن اطمئنوا فصالتهم ناقصة الن السنة 

يستتم قائما ربنا  أنوالمنفرد بعد  اإلمامالصالة متقاربة في هذا القيام يقول 

وملئ  األرضلئ ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه   ملئ السماوات وم

ما بينهما  وملئ ما شئت من شيء بعد وإن قال ربنا ولك الحمد ملئ 

ما قال العبد وكلنا لك  أحقالثناء  أهلالسماوات وملئ ما شئت من شيء بعد 

                                                 
( ، 2/124( ، والنسائي )856( ، وأبو داود )397( ، ومسلم )757صحيح . رواه البخاري ) - 297

( وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول 2/437( ، وأحمد )1060وابن ماجه ) ( ،303والترمذي )

فيها في "األصل" ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض 

 اختالف . 
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وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد يعني  أعطيتعبد ال مانع لما 

 يقول هذا مرة وهذا . 

تطمئن في القيام بعد الركوع  أنن ساجدا يعني بعد قال ثم اسجد حتى تطمئ

على ركبتي  السجود على  أواسجد ولكن كيف السجود  اسجد على يدي 

في  أومريضا  اإلنسانإن كان  إالثم اليدين  أوالالركبتين يعني تبدأ بالركبتين 

مع  أمايقدم يديه فال حرج  أن إالذلك وال يستطيع  أشبهما  أوظهره وجع 

في سجوده كبروك  اإلنسانيبرك  أننهي  فليقدم الركبتين الن النبي  القدرة 

برك يقدم يديه كما هو مشاهد ومعروف ثم إن  هذا هو  إذاالبعير والبعير 

قائم فهذا هو القول الراجح وأما من قال انه يقدم  اإلنسانالترتيب الجسدي الن 

رك كما يبرك البعير فال يب أحدكمسجد   إذاهريرة  أبياليدين واستدل بحديث 

لم يقل فال يبرك على ما  النبي  أنوقال إن ركبتي البعير في يديه فجوابه 

يبرك عليه البعير لو قال هكذا قلنا ال تبرك على الركب لكن قال فال يبرك كما 

يبرك والفرق بين العبارتين واضح فال يبرك نهي عن الكيفية والكيفية في 

 إذا إالال إشكال في هذا فعلى كل حال قدم اليدين برك يقدم اليدين  إذاالعبير 

تقدم اليدين السجود قال حتى تطمئن  أنيشق عليك فال باس  أوكنت عاجزا 

نسجد  أنامرنا  السبعة كما قال النبي  األعضاءيسجد على  أنساجدا ويجب 

 األنف أنتعني  اإلشارةوهذه  األنف إلىالجبهة وأشار بيده  أعضاءعلى سبعة 

للجبهة وليس عضوا مستقال واليدين يعني الكفين والركبتين وأطراف تابع 

يرفع ظهره  أنهذا السجود واجبا وينبغي في السجود  األصابعالقدمين يعني 

سجد  إذاعن فخذيه يعني يعلوي ويحدودب وال يمتد كما يفعله بعض الجهال 

 أماترفع ظهرك  أنقريب من ذلك هذا خالف السنة والسنة  أومد نفسه 
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نستقبل بأصابعها القبلة وتكون  األصابعبالنسبة لليدين فتضعهما مضمومة 

 إذا إالكل هذا جائز وتفرجهما عن جنبيك  أذنيكتكون حذاء  أوحذو المنكبين 

جنبك فال تجافي النه  إلىيتأذى الذي  أنكنت في الصف في الجماعة وخفت 

يسجد وينضم على يؤذي الناس من اجل فعل سنة وإنما  أن لإلنسانال ينبغي 

 األعلىحسب ما يتقي به أذية جاره وفي هذا السجود يقول سبحان ريب 

السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن  أماقال  ويكثر من الدعاء الن النبي 

لطول السجود فال حرج  أوتعب لمرض  وإذااعلم  أهليستجاب لكم قال  أن

النهي عن  ن النبي يضع مرفقيه على ركبتيه لتساعد اليدين وثبت ع أن

يديه  أحدكمال يبسط  في حال السجود فقال  األرضوضع الذراعين على 

هذا الذي يسجد  ربض مد يديه فشبه النبي  إذاانبساط الكلب يعني الكلب 

 إن شاء هللا البقية . ويأتيعلى ذراعية بالكلب تحذيرا من هذا الفعل 

 ج : ال يقول سمع هللا لمن حمده 

 رحمن الرحيمبسم هللا ال

 قال رحمه هللا تعالى باب صفة الصالة 

اَلِة قَاَل :  أَنه اَلنهبِيه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -267 إِذَا قُْمُت إِلَى اَلصه

فَأَْسبِغِ اَْلُوُضوَء , ثُمه اِْستَْقبِِل اَْلِقْبلَةَ , فََكب ِْر , ثُمه اِْقَرأْ َما تَيَسهَر َمعََك ِمْن 

آِن , ثُمه اِْرَكْع َحتهى تَْطَمئِنه َراِكعًا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْعتَِدَل قَائًِما , ثُمه اَْلقُرْ 

اُْسُجْد َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , ثُمه اِْرفَْع َحتهى تَْطَمئِنه َجاِلًسا , ثُمه اُْسُجْد 
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ي َصاَلتَِك ُكل َِها   أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ , َحتهى تَْطَمئِنه َساِجًدا , , ثُمه اِْفعَْل ذَِلَك فِ 

  ِ َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(298)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

السجود تسجد حتى  إلىانتهينا  أن إلىهذا الحديث  أولسبق الكالم على 

يكون على سبعة اعظم الجبهة ومنها  أنالسجود يجب   أنتطمئن ساجدا وبينا 

يضع يجديه على  اإلنسانركبتين  وأطراف القدمين وأن والكفين وال األنف

يرفعهما قليال حتى يحاذي  أويجعل الجبهة بينهما  أوبحاء منكبيه  األرض

بالنسبة للرجلين فالركبتان يبقيان على طبيعتهما بدون ضم وال  أماالجبهة 

بعض وال يفرجهما ويقول سبحان ربي  إلىتفريج واما القدمان فيضم بعضهما 

ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا وهذا جلوس بين  ويدعو قال النبي  لىاألع

فيه ركن في هذه  أيضاالصالة والطمأنينة  أركانالسجدتين وهو ركن من 

الجلسة يفترش فينصب قدمه اليمنى يجعلها واقفة ويجلس على اليسرى على 

منى يضع اليد اليمنى على الركبة الي أنعلى فخذيه وأما  أمابطنها ويضع يديه 

الخنصر والبنصر ويحلق  أصابعهواليد اليسرى يلقمها الركبة ويضم من 

 إشارة إصبعهاإلبهام مع الوسطى ويبقي السبابة مرتفعة قليال كلما دعا رفع 

علو هللا عز وجل  ويقول ربي اغفر لى ثالث مرات ربي اغفر لي  إلى

ية كاألولى وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني ثم يسجد السجدة الثان

الركعة الثانية في خالل الركعة الثانية هل يجلس ويستريح ثم  إلىثم يقوم 

                                                 
( ، 2/124( ، والنسائي )856( ، وأبو داود )397( ، ومسلم )757صحيح . رواه البخاري ) - 298

( وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول 2/437( ، وأحمد )1060( ، وابن ماجه )303والترمذي )

فيها في "األصل" ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض 

 اختالف . 
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العلماء في هذه  أقوالالقيام ؟ الصحيح من  إلىينهض من السجود  أوينهض 

 أنهذه الجلسة جلس مثل  إلىكان محتاجا  إذا اإلنسانالمسألة الوسط  وهوان 

م ناهضا فهذا يجلس لكن هذه يقو أنال يستطيع  أومريضا  أويكون كبيرا 

الجلسة ليس لها تكبير قبلها وال بعدها وليس فيها ذكر إنما هي تيسير على 

القيام وتسمى هذه عند العلماء  إلىال يقوم ناهضا من السجود  أن اإلنسان

انه فعلها كما  يستريح فيها وقد ثبت عن النبي  اإلنسانجلسة االستراحة الن 

رث لكن فعلها وهللا اعلم للحاجة الن مالك من الوفود في حديث مالك بن الحوي

ذاك قد أخذه اللحم  إذ الذين وفدوا في السنة التاسعة من الهجرة وكان النبي 

هللا  إلىالعبادات وإن كانت محبوبة  أنكان يستريح في هذا ومعلوم  فلعله 

ا شرعت ولهذ أنفسناعز وجل لكن هللا تعالى يريد بنا اليسر وان ال نشق على 

 األولىثم يصلي الركعة الثانية كالركعة   إليهاهذه الجلسة لمن كان يحتاج 

وسيأتي أن شاء هللا تعالى بقية الكالم على هذا  األولتماما ثم يجلس للتشهد 

 . األحاديثالحديث وما يليه من 
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 الشريط العاشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ياق األحاديث في باب صفة الصالة قال المؤلف رحمه هللا تعالى في س

269-  ِ إِذَا َكبهَر  َرأَْيُت اَلنهبِيه قَاَل :  َوَعْن أَبِي ُحَمْيٍد اَلسهاِعِدي 

َجعََل يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَْيِه , َوإِذَا َرَكَع أَْمَكَن يََدْيِه ِمْن ُرْكبَتَْيِه , ثُمه َهَصَر 

هُ اِْستََوى َحتهى يَعُوَد ُكلُّ فَقَاٍر َمَكانَهُ , فَِإذَا َسَجَد َظْهِرِه , فَِإذَا َرفََع َرأْسَ 

َوَضَع يََدْيِه َغْيَر ُمْفتَِرٍش َواَل قَابِِضِهَما , َواْستَْقبََل بِأَْطَراِف أََصابِعِ 

ْكعَتَْيِن َجلََس َعلَى ِرْجِلِه اَْليُْسَرى  ِرْجلَْيِه اَْلِقْبَلةَ , َوإِذَا َجلََس فِي اَلره

َم ِرْجلَهُ اَْليُْسَرى  ْكعَِة اأَْلَِخيَرِة قَده َونََصَب اَْليُْمنَى , َوإِذَا َجلََس فِي اَلره

أَْخَرَجهُ اَْلبَُخاِريُّ    َونََصَب اأَْلُْخَرى , َوقَعََد َعلَى َمْقعََدتِِه 
(299)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ي صفة صالة حميد الساعدي رضي هللا عنه ف أبيهذا الحديث حديث 

فإنه  اإلحرامأشياء لم يذكرها فيما سبق منها رفع اليدين عند تكبيرة  النبي 

وقد ورد في ذلك ثالث صفات الصفة  اإلحراميرفع يديه  عند تكبيرة  أنيسن 

يرفع  أنيبتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه بانتهائه والثاني  أن:  األولى

ثم يرفع يديه وكل هذا جائز وفيه  أواليكبر  أنثة ثم يكبر  والثال أواليديه 

 إنماو  يقوسهركع خفض ظهره يعني لم  إذا النبي  أنفي هذا الحديث  أيضا

يمكن  أيضاوكان  واألكمل األفضليخفضه حتى يكون مساويا لرأسه وهذا هو 

 األصابعيديه من ركبتيه يعني يضع اليدين على الركبتين قال العلماء مفرجة 
                                                 

( . و"هصر " : أي : ثناه في استواء من غير تقويس . قاله 828صحيح . رواه البخاري ) - 299

 الخطابي. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

295 

 األولتمكن اكثر كأنه قابض على ركبتيه ومنها التفريق بين التشهد حتى ي

يفترش يعني ينصب رجله اليمنى ويجلس على  األولففي التشهد  واألخير

ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من  األخيررجله اليسرى وفي التشهد 

وهذا في كل صالة فيها تشهدان  األرضويمكن مقعدته من  األيمنالجانب 

على هذا الوضع ويسمى التورك واما الثنائية كالفجر  األخيرن التشهد يكو

وصالة الليل والسنن الرواتب والصالة المقصورة في السفر فهذه ليس فيها 

يكون في الثالثية والرباعية في التشهد األخير وثمة  إنماتورك . الن التورك 

يسرى ويخرجهما بأتي برجليه اليمنى وال اإلنسان أنصفة ثانية في التورك 

يسدل رجله اليمنى ويدخل رجله  أنثالثة  أيضاوفيه  األيمنمن الجانب 

 فإذااليسرى بين الفخذ والساق كل هذا ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

رفع من الركوع  إذاانه  أيضاهذا مرة وهذا مرة كان خيرا وفيه  اإلنسانفعل 

ل فقار موضعه خالفا لما يفعله استوى قائما يعني اعتدل واستقر حتى يعود ك

يستقر وهذا يبطل الصالة  أنمن يركع ويرفع يسجد بدون  اآلنبعض الناس 

حذو  إلىوبقي موضع ثاني يرفع يديه فيه وهو عند الركوع يرفع يديه 

رفع من الركوع  إذاوكذلك  األذنينشحمة  إلى أو أذنيهفروع   إلى أوالمنكبين 

رفع يديه وفي ما سوى ذلك ليس فيه رفع  األول التشهد إلىقام  وإذارفع يديه 

اليدين فال يرفع عند السجود وال عند الرفع من السجود وال عند الجلوس بين 

السجدتين والحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف فيه انقالب على الراوي  

الرسول كان يرفع يديه في كل خفض ورفع  والصواب انه يكبر في  أنوهو 

مواضع عند تكبيرة  أربعةفي  إالرفع اليدين فال يكون  ماأكل خفض ورفع 
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وهللا  األولوعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من  التشهد   اإلحرام

 الموفق 

 أركانبركن من  أخلسؤال الذي يضع رجل على رجل في السجود فقد 

وكذلك بعض  اإلنسانيقوم به  أنالصالة فال تصح صالته  النه ركن البد 

ال يصح سجوده  أيضالناس يرفع رجله في السجود ويستمر رافعا لها هذا ا

 لم يصح سجوده لم تصح صالته  وإذا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

     

ِ :قَاَل  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -271 اَلِة  إِذَا َكاَن َرُسوُل ّللََاه َكبهَر ِللصه

ةً , قَْبِل أَْن يَْقَرأَ , فََسأَْلتُهُ , فَقَاَل : "أَقُوُل : اَللهُهمه بَاِعْد بَْينِي َوبَْيَن هه َسَكَت ُهنَي

َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَْيَن اَْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب , اَللهُهمه نق ِنِي ِمْن َخَطايَاَي َكَما يُنَقهى 

ْلجِ َواْلبََرِد اَلثه 
نَِس , اَللهُهمه اِْغِسْلنِي ِمْن َخَطايَاَي بِاْلَماِء َوالثه ْوُب اأَْلَْبيَُض ِمْن اَلده

   (300)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  :

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

هذا حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ساقه المؤلف في باب صفة الصالة 

ي استفتاح الصالة من المعلوم أن اإلنسان  أول وفيهما بيان ما يقوله اإلنسان ف

ما يدخل في الصالة يكبر وهذه تكبيرة اإلحرام ثم يستفتح واالستفتاح جاءت 

                                                 
( ، وتحرف في "أ" إلى "هنيهة" و )هنية( 598( ، ومسلم )744صحيح . رواه البخاري ) - 300

 تصغير "هنة" أي : قليال من الزمن . 
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فيه أنواع عن النبي صلى هللا عليه وعلى اله وسلم فأي نوع استفتحت به 

أدركت السنة لكن األفضل أن اإلنسان يستفتح بهذا مرة وهذا مرة إذا كان 

من هذا االستفتاح ما ذكره  أبو هريرة رضي هللا عنه  قال كان يعرف ذلك ف

إذا كبر للصالة سكت هنيهة يعني سكوتا قليال قبل أن يقرأ فقال له  النبي 

وأمي يا رسول هللا ماذا تقول بين التكبير  أنتأبو هريرة رضي هللا عنه بابي 

بين المشرق  اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت أقولوالقراءة فقال 

من الدنس اللهم  األبيضوالمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 

أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد . ففي هذا الحديث فوائد منها حرص 

هريرة النبي  أبوالصحابة رضي هللا عنهم على معرفة الحق والعلم ولهذا سأل 

  حق الرسول في  اإلنسانماذا يقول ومنها جواز قول أووأمي  أنت بأي 

وأمي واقدم  أبي فأنت إلىبابي هو وأمي يعني أفديك بابي وأمي فأنت احب 

بالنفس واألب واألم  وأمي فداء لك ومن المعلوم انه يجب فداء النبي  أبي

الناس حق عليك ومن فوائد هذا الحديث فقه الصحابة  أحق والولد النه 

يرة اسلم سنة سبع من الهجرة ومع ذلك كان هر أبورضي هللا عنهم فها هو 

عنده هذا الفقه حيث قال أرأيت سكوت بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ففهم 

 أنيكون سكوت  في الصالة ليس فيه ذكر البد  أنرضي هللا عنه انه ال يمكن 

يقول شيئا لكنه ال يجهر به فهو لم يقل أرأيت سكوت بين التكبير والقراءة ما 

ل قال ما تقول فيه فهو يدل على انه كان يعلم انه يقول شيئا لكنه اسر به هو ب

الصالة ليس فيها  سكوت كلها  أنوهذا من فقه الصحابة رضي هللا عنهم وهو 

إما قرأن وإما ثناء على هللا تعالى وإما دعاء وإما  أخرها إلى أولهاذكر من 

لى عدم الجهل بالقول السكوت يطلق ع أن أيضاتسبيح كلها ذكر ومن فوائده 
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حيث قال سكوتك مع انه ما سكت لكن عدم الجهل بالقول يطلق عليه السكوت 

فإنه من حين سأله  وعلى تواضعه  األمةعلى تعليم  ومنها حرص النبي 

هريرة أجاب لما في ذلك من نشر العلم ومنها بيان قول من قال من  أبو

ة من اجل تعليم الناس فيقال يجهر بالذكر عقب الصال الرسول  أنالعلماء 

 بإمكانهيخالف ما يرى انه الحق من اجل التعليم النه  أنال يمكن  النبي  أن

السنة فيه السر  أنيجهر ولهذا كان ال يجهر باالستفتاح حيث  أنيعلم بدون  أن

فيه  األفضلفقول من قال من العلماء رحمهم هللا إن الذكر بعد الصالة 

يعلم الناس كان يجهر بذلك ليعلم الناس . الرسول  اإلسرار وان الرسول 

بدون أن يجهر به يقول للناس قولوا كذا وكذا بل قد قال لهم لما شكا إليه فقراء 

يقولوا سبحان هللا والحمد  أن األنصار أن األغنياء سبقوهم أرشدهم النبي 

بلغ من  مهما اإلنسانهلل وهللا اكبر ثالثا وثالثين دبر كل صالة لكن مشكلة 

يؤول النصوص على وجه مستكره من اجل  أناعتقد شيئا حاول  إذاالعلم انه 

يوافق ما كان يراه وهذه محنة ابتلي بها كثير من العلماء تجدهم يرون قوال  أن

فتاتي السنة على خالفه فيذهب يؤولها تأويال مستكرها ال يقبل من  األقوالمن 

تكون متبوعة ال  أنلنصوص يجب وهذا غلط عظيم ا رأيهيبقى على  أناجل 

 رأيكتتبعك  أنبل يجب  رأيك إلىتجر النصوص  أنتابعة يعني ال  يجوز لك 

 تابعا للنصوص ومن فوائد هذا الحديث وهو قوله  رأيكالنصوص وان تجعل 

 اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى أخره إشارة إلى أن الرسل  قد يقع

الستمرار في الخطأ وهذا هو الفرق بينهم منهم الخطأ ولكنهم معصومون من ا

وبين أممهم األمم غير معصومين من اإلصرار على الخطأ قد يخطئ اإلنسان 

ويبقى على خطئه فال يمن هللا عليه بعلم وال يمين عليه بهداية لكن الرسل 
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عيهم الصالة والسالم وإن وقع منهم الخطأ فإن مرجعهم إلى التوبة أن يتوب 

ينجي ابنه من الغرق فماذا قال هللا  أنسأل هللا تعالى  ذا نوح هللا عليهم وله

تعالى له قال له إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح فال تسألني ما ليس لك 

 أنىربه قال رب  تكون من الجاهلين . فاستغفر نوح  أن أعظكبه علم إني 

الخاسرين  تغفر لي وترحمني اكن من وإالأسألك ما ليس به علم  أنبك  أعوذ

لكنه  اللهم باعد بيني وبين خطاياي صريح انه قد يخطي  فقول الرسول 

يتوب ثم إن غالب  أنيتعمد البقاء واالستمرار على الخطيئة البد  أنال يمكن 

كله صادر عن اجتهاد لكنه اخطأ فيه مثل  ما كان فيه خطأ عن الرسول 

ُ َعنَك ِلَم أَِذنَت قوله تعالى ) لَُهْم َحتَى يَتَبَيََن لََك الَِذيَن َصَدقُواْ َوتَْعلََم }َعفَا للَا 

يأذن لهؤالء  أن( يعني عاتبه على هذا ( سورة التوبة43اْلَكاِذبِيَن{ )

اللطف في  إلىيعلم حقيقتهم قال عفا هللا عنك ولكن انظر  أنالمنافقين قبل 

عنك وقال عز  ما بدأ بالعفو عن الخطيئة قال عفا هللا أول مخاطبة الرسول 

النبي لم تحرم ما احل هللا لك تبتغي مرضاة أزواجك وهللا غفور  أيهاوجل يا 

يحرم ما احل هللا له ابتغاء  أنهذا ال يليق  أنرحيم فغفر هللا له لكن بين له 

الرسل عليهم الصالة والسالم فد يقع منهم الخطأ  أنمرضاة أزواجه فالحاصل 

لم يكن عن اجتهاد فإنه  وإذاينبههم هللا عليه وقع فغالبه عن اجتهاد  إذالكن 

فهم يقعون في  األممغيرهم وهم  أمايفغر هللا لهم وييسر لهم التوبة   أنالبد 

 الخطأ عن اجتهاد وعن عمد وربما يبتلون فال يوفقون للتوبة .

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا 

نذكر شيئا متباعدا قلنا بينهما  أنأردنا  إذاكون ولهذا يضرب مثال ألبعد ما ي

كما ما بين المشرق والمغرب يعين أبعدها عني اللهم نقني من خطاياي وهذه 
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باعد بيني وبينها حتى ال أقع فيها والثانية نقني  األولى األولىمرتبة اشد من 

وإنما  من الدنس األبيضأصبتها نقني من خطاياي كما ينقى الثوب  إذامنها 

دنس يصيبه يتبين ولهذا تجد  أي األبيضالن الثوب  األبيضذكر الثوب 

 األبيض أماغسل  إلىفترة طويلة ال يحتاج  األسوديلبس الثوب  اإلنسان

من الدنس المرتبة الثالثة زيادة  األبيضفعكس ذلك ولهذا قال كما ينقى الثوب 

والثلج والبرد الماء  على التنفية التطهير اللهم أغسلني من خطاياي بالماء

قال قائل المعروف  فإذامنظف الثلج والبرد مبرد فجمع بين التنظيف والبرودة 

الماء الساخن أسرع في اإلنقاء واشد فلماذا قال الثلج والبرد ؟ قال العلماء  أن

الن الذنوب عقوباتها حارة مؤلمة فيناسب ذكر البرودة التي تقابل الحرارة 

ًً واإليالم  نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما  اإلحرامبرنا تكبيرة ك إذا إذاَ

 األبيضباعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 

من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد . هل نقول غير 

دك وال شئنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ج إذاذلك؟ نعم  

تقول هذا إحياء  أحياناتقول هذا  أحياناتبادل بينها  أن األفضلاله غيرك لكن 

 للسنتين جميعا وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 -في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 .  (301)  َونَْحُوهُ َعْن أَبِي َسِعيٍد َمْرفُوًعا ِعْنَد اَْلَخْمَسةِ 

                                                 
( 804( ، وابن ماجه )242( ، والترمذي )2/132( ، والنسائي )775ضعيف . رواه أبو داود ) - 301

" . قلت : وله شواهد إال أنها ( . وقال اإلمام أحمد : "ال يصح هذا الحديث 3/50، وأحمد )

( ، وضعَّفه الترمذي ، 806( ، وابن ماجه )243معلولة كلها ، فعن عائشة عند الترمذي )

والدارقطني ، والبيهقي ، وأعله أبو داود . وعن أنس عند الدارقطني ، والطبراني ، ولكن قال 
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ِ اَلسهِميعِ اَْلعَِليِم ِمَن اَلشهْيَطاِن   بِاّلَِله
َوفِيِه : َوَكاَن يَقُوُل بَْعَد اَلتهْكبِيِر : أَُعوذُ

ِجيِم , ِمْن َهْمِزِه , َونَْفِخِه , َونَْفثِِه     اَلره
(302)   

ُ َعْنَها-َوَعْن َعائَِشةَ  -274 ِ  -َرِضَي ّللََاه   قَالَْت : َكاَن َرُسوُل ّللََاه

ِ اَْلعَالَِميَن ( َوَكاَن إِذَا  ِ َرب  اَلةَ بِالتهْكبِيِر , َواْلِقَراَءةَ : بِـ )اَْلَحْمُد ّلِِله يَْستَْفتُِح اَلصه

ْبهُ , َولَِكْن بَْيَن ذَِلَك . َوَكاَن إِذَا َرفََع ِمْن  ِ َرَكَع لَْم يُْشِخْص َرأَْسهُ , َولَْم يَُصو 

ُكوعِ لَْم يَْسجُ  ْد َحتهى يَْستَِوَي قَائًِما . َوإِذَا َرفََع ِمْن اَلسُُّجوِد لَْم يَْسُجْد َحتهى اَلرُّ

يَْستَِوَي َجاِلًسا . َوَكاَن يَقُوُل فِي ُكل ِ َرْكعَتَْيِن اَلتهِحيهةَ . َوَكاَن يَْفِرُش ِرْجلَهُ 

اَلشهْيَطاِن , َويَْنَهى أَْن يَْفتَِرَش اَْليُْسَرى َويَْنِصُب اَْليُْمنَى . َوَكاَن يَْنَهى َعْن ُعْقبَِة 

اَلةَ بِالتهْسِليِم  ُجُل ِزَراَعْيِه اِْفتَِراَش اَلسهبُعِ . َوَكاَن يُْختَُم اَلصه أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم ,   اَلره

   (303)َولَهُ ِعلهةٌ  

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -275 اَن يَْرفَُع يََدْيِه كَ  أَنه اَلنهبِيه   -َرِضَي ّللََاه

ُكوعِ  ُكوعِ , َوإِذَا َرفََع َرأَْسهُ ِمْن اَلرُّ اَلةَ , َوإِذَا َكبهَر ِللرُّ   َحْذَو َمْنِكبَْيِه إِذَا اِْفتَتََح اَلصه

   (304)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

يَُحاِذَي  َوفِي َحِديِث أَبِي ُحَمْيٍد , ِعْنَد أَبِي َداُوَد : يَْرفَُع يََدْيِه َحتهى -276

بِِهَما َمْنِكبَْيِه, ثُمه يَُكب َِر    
(305)   

                                                                                                                                                 

. والعجب من تقاطر  ( : "حديث كذب ، ال أصل له "1/135/374عنه أبو حاتم في "العلل" )

 قوم على العمل بهذا الدليل الضعيف من دون ما يزيد على عشرة أدلة أخرى في الباب !. 
أما هذا اللفظ فهو صحيح . فقد روي عن جماعة غير أبي سعيد ، باإلضافة إلى بعض المراسيل  - 302

عض الرواة : تفسير من ب -كأبي داود  -، وقد ذكرتها كلها مفصلة "باألصل" . وعند بعضهم 

 "نفخه: الكبر . وهمزه : الموت . ونفثه : الشعر". 
( ، وأما عن علته ، فقد أفصح الحافظ عنها في "التلخيص" 498ضعيف . رواه مسلم ) - 303

( فقال : "هو من رواية أبي الجوزاء عنها ، وقال ابن عبد البر : هو مرسل ، لم يسمع 1/217)

فسه عن ذات اإلسناد في موضع آخر : "رجال إسناده ثقات أبو الجوزاء منها" ، وقال الحافظ ن

 ، لكن فيه انقطاع" . 
 ( . 390( ، ومسلم )735صحيح . رواه البخاري ) - 304
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نَْحُو َحِديِث اِْبِن ُعَمَر , َولَِكْن  َوِلُمْسِلٍم َعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث  -277

 .   (306)َحتهى يَُحاِذَي بِِهَما فُُروَع أُذُنَْيِه    قَاَل : 

ِ قَاَل :  َوَعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر  - 278 فََوَضَع يََدهُ  َصلهْيُت َمَع اَلنهبِي 

   (307)أَْخَرَجهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ    اَْليُْمنَى َعلَى يَِدِه اَْليُْسَرى َعلَى َصْدِرِه 

اِمِت  -279 ِ  َوَعْن ُعبَاَدةَ ْبِن اَلصه اَل َصاَلةَ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

  (308)ْرآِن   ُمتهفٌَق َعلَْيِه  ِلَمْن لَْم يَْقَرأْ بِأُم ِ اَْلقُ 

ِ : اَل تَْجِزي َصاَلةٌ اَل يُْقَرأُ فِيَها بِفَاتَِحِة  اَرقُْطنِي  َوفِي ِرَوايٍَة , اِلْبِن ِحبهاَن َواَلده

  (309)اَْلِكتَاِب    

ِ , َواْبِن ِحبهاَن : لَعَلهكُ  ْم تَْقَرُءوَن َوفِي أُْخَرى , أِلَْحَمَد َوأَبِي َداُوَد , َواَلت ِْرِمِذي 

َخْلَف إَِماِمُكْم ? " قُْلنَا : نِْعَم . قَاَل : "اَل تَْفعَلُوا إِاله بِفَاتَِحِة اَْلِكتَاِب , فَِإنههُ اَل 

   (310)َصاَلِة ِلَمْن لَْم يَْقَرأْ بَِها    

وَن َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َكانُوا يَْفتَتِحُ  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن أَنٍَس  -280

ِ اَْلعَالَِميَن ( ِ َرب  اَلِة بِـ )اَْلَحْمُد ّلِِله   (311)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    اَلصه

                                                                                                                                                 
 ( . 730صحيح . رواه أبو داود ) - 305
 ( . 26( )391صحيح . رواه مسلم ) - 306
شواهد تشهد له ، ( ، وهو وإن كان بسند ضعيف ، إال أن له 479صحيح . رواه ابن خزيمة ) - 307

. طبعة مكتبة  -حفظه هللا تعالى-وهي مذكورة باألصل ، وانظر مقدمة "صفة الصالة" لشيخنا 

 المعارف بالرياض . 
( ، واللفظ لمسلم ، وأما اللفظ المتفق عليه فهو :  394( ، ومسلم )756صحيح . رواه البخاري ) - 308

 "ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . 
( من حديث عبادة ، وقال الدارقطني : "هذا إسناد  322 - 321/ 1ح . رواه الدارقطني )صحي - 309

( فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة 1789صحيح" . وأما رواية ابن حبان )

، عن أبي هريرة ، به وزاد من قول عبد الرحمن ألبي هريرة : "قلت: وإن كنت خلف اإلمام ؟ 

 ، وقال : اقرأ في نفسك " . قال : فأخذ بيدي
( ، وابن حبان 311( ، والترمذي )823( ، وأبو داود )322 - 5/321حسن . رواه أحمد ) - 310

 (. وقال الترمذي : "حديث حسن " . 1785)
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ِل قَِراَءٍة َواَل فِي  ِحيِم ( فِي أَوه ْحَمِن اَلره ِ اَلره َزاَد ُمْسِلٌم: اَل يَْذُكُروَن : )بِْسِم ّللََاه

  (312)آِخِرَها   .  

ِ َواْبِن ُخَزْيَمةَ : اَل يَْجَهُروَن َوفِي ِرَوايٍَة أِلَْحَمَد , َوالنهسَ  ْحَمِن ائِي  ِ اَلره بِبِْسِم ّللََاه

ِحيم ِ     اَلره
(313)  

وَن   .   َوفِي أُْخَرى اِلْبِن ُخَزْيَمةَ : َكانُوا يُِسرُّ
(314)  

 .   (315)َوَعلَى َهذَا يُْحَمُل اَلنهْفُي فِي ِرَوايَِة ُمْسِلٍم , ِخاَلفًا ِلَمْن أََعلهَها.  

ِر  -281 َصلهْيُت َوَراَء أَبِي ُهَرْيَرةَ فَقََرأَ : قَاَل :  َوَعْن نُعَْيٍم اَْلُمَجم ِ

ال ِيَن( , ِحيِم( . ثُمه قََرأَ بِأُم ِ اَْلقُْرآِن , َحتهى إِذَا بَلََغ : )َواَل اَلضه ْحَمِن اَلره ِ اَلره  )بِْسِم ّللََاه

ُ أَْكبَُر . ثُمه يَقُوُل  قَاَل : "آِميَن" َويَقُوُل ُكلهَما َسَجَد , َوإِذَا قَاَم ِمْن اَْلُجلُوِس : ّللََاه

 ِ َرَواهُ النهَسائِيُّ    إِذَا َسلهَم : َواَلهِذي نَْفِسي بِيَِدِه إِن ِي أَلَْشبَُهُكْم َصاَلةً بَِرُسوِل ّللََاه

   (316)َواْبُن ُخَزْيَمةَ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                 
 ( ، واللفظ للبخاري . 399( ، ومسلم )743صحيح . رواه البخاري ) - 311
ا من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق وهي زيادة صحيحة ، وأسوق هنا الرواية بتمامه - 312

وأبي بكر ، وعمر ،  -صلى هللا عليه وسلم-البخاري . قال أنس بن مالك : "صليت خلف النبي 

وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد هلل رب العالمين . ال يذكرون : بسم هللا الرحمن الرحيم . في 

حدا منهم يقرأ : بسم هللا الرحمن الرحيم . أول قراءة وال في آخرها" . وفي رواية : فلم أسمع أ

 قلت : وقد أعل بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما ال يقدح. 
( ، واللفظ ألحمد . 1/250( ، وابن خزيمة )2/135( ، والنسائي )3/275صحيح . رواه أحمد ) - 313

 ( . 228وقد أعله بعضهم باالضطراب ، وأجاب على هذه العلة الحافظ في "الفتح" )
كان يسر ببسم هللا  -صلى هللا عليه وسلم-( ، بسند ضعيف ؛ أن رسول هللا 498ابن خزيمة ) - 314

 الرحمن الرحيم في الصالة ، وأبو بكر ، وعمر . 
قلت : نعم . ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة ، وقد تبين أنها ال تثبت ، وأما عن إعالل رواية  - 315

 ي "الفتح" أحسن جواب. مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه ف
 ( . 499( ، وابن خزيمة )2/134صحيح . رواه النسائي ) - 316
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االستفتاح  إلىتقدم الكالم على اكثر ما فيها لكننا نعود  ثاألحاديهذه 

اللهم باعد   اإلنسانيقول  أن اإلحراماستفتاح الصالة بعد تكبيرة  أنونقول 

بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي 

والثلج من الدنس  اللهم اغسلني من خطاياي بالماء  األبيضكما ينقى الثوب 

 أمايقول ) سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك   (  أووالبرد 

أنزهه  أيفقد شرحناه باألمس واما الثاني فمعنى سبحانك اللهم وبحمدك  األول

كامل الصفات واسع الهبات  بأنكعن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين 

 أيرنه بقوله وبحمدك عظيم السلطان لهم المجد كله والحمد كله ولهذا ق

انك تجمع بين تنزيه هللا عز وجل عن  أيوأحمدك فالباء هنا للمصاحبة 

النقائص والعيوب وبين الثناء عليه بحمده سبحانه وتعالى وتبارك اسمك يعني  

اسمك تنال فيه بركة ولهذا ربما يتوقف حل الطعام على البسملة فلهذا لو  أن

هللا صارت ميتة تحرم عليه ولو صاد  ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم إنسان أن

 أكلهصيدا ولمم يقل بسم هللا عند ارسال السهم صار حرام ميتة ال يجوز 

ذاكرا  أوترك اسم هللا عليها سواء كان ناسيا  إذاوالصحيح انه ال تحل الذبيحة 

ِ َعلَْيهِ لعموم قول هللا تعالى  َوإِنَهُ لَِفْسٌق َوإَِن  }َوالَ تَأُْكلُواْ ِمَما لَْم يُْذَكِر اْسُم للَا 

الَشيَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَى أَْوِليَآئِِهْم ِليَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُكْم لَُمْشِرُكوَن{ 

من شيء لم يذكر اسم  اإلنسانيأكل  أنوهذا نهي  ( سورة األنعام121)

ال والذابح  أوعليه وهو لم يدري اذكر اسم هللا  اآلكل آكلهللا عليه لكن لو 

 إلىقوم جاءوا  أنمسلم فهو ال حرج عليه الن عائشة رضي هللا عنها ذكرت 

ال قال  أمقوم يأتوننا باللحم ال ندري اذكر اسم هللا عليه  أنفقالوا  النبي 

من أثار اسم هللا  أيسموا انتم وكلوا  قالت وكانوا حديث عهد بالكفر  ومنها 
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امتنع الشيطان من  آكلسمى على  إذا اإلنسان نأعز وجل ونزول البركة به 

القول الراجح   أنولهذا نقول  أكلهلم يسم شاركه الشيطان في  وإذامشاركته 

يأكل بال  أن لإلنسانوالشرب واجبة وانه ال يحل   اآلكلالتسمية على  أن

وسط  أوالطعام  أثناءيشرب بال تسمية فأن نسي وذكر في  أنتسمية وال 

 )له واخره وان نسي حتى خلص فقد قال هللا ز وجل أوسم هللا الشراب قال ب

ن أومن ذلك  (( سورة البقرة286) (َربَنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا

 أنالتسمية على الوضوء اكمل وافضل مما لو ترك التسمية قال بعض العلماء 

هي  إنمااجبة ولكنها سنة ليست و أنهاالتسمية على الوضوء واجبة والصحيح 

 أنتعطي الوضوء كمال كل هذا من أثار قوله وتبارك اسمك ومن ذلك 

وقال بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما  أهله أتى إذا اإلنسان

انثى فان الشيطان ال يضره وكل  أورزقتنا ثم يقدر هللا بينهما ولد ذكر كان 

كا وعلى كل حال فاسم هللا تعالى مباركا تحل هذا من كون اسم هللا تعالى مبار

كل  لم يسم هللا على الشيء وقد روي عن النبي  إذابه البركة ونزع البركة 

ناقص البركة وهذا الحديث  أيذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا فهو ابتر  أمر

اختلف علماء الحديث في تصحيحه فمنهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم 

مهم وكل ذلك من بركة اسم هللا تبارك  أمرالبسملة  أنن الشك من  ضعفه  لك

وتعالى وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك فالجد هنا بمعني العظمة والسلطان 

األم الن هللا تعالى لم يلد ولم يولد لكن تعالى جدك  أووليس الجد هو أب األب 

السلطان تعالت عظمتك وسلطانك فهو سبحانه وتعالى عظيم العظمة عظيم  أي

ال اله حق سواك فكل  أيوالغني والجود والكرم وتعالى جدك وال اله غيرك 

التي تعبد من دون هللا كلها باطلة االله الحق هو هللا تبارك وتعالى وال  اآللة
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}ذَِلَك بِأََن للََاَ هَُو  ويقال إنه اله فإنه باطل األرضاله غيرك كل ما يوجد في 

( 62ُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطُل َوأََن للََاَ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر{ )اْلَحقُّ َوأََن َما يَدْ 

المالئكة فإنه عبدهم على وجه باطل ال  أو األنبياءحتى من عبد  سورة الحـج

هللا ال اله غيره حتى المسيخ عيسى  بن مريم عبده من عبده من الناس  إالاله 

كان يوم القيامة فإنها تلقى في جهنم  إذا ةاآللولكنه عبادة باطلة وكل هذه 

الحجر ال يعذب لكن إهانة لعابديها   األحجارإذالال لعابديها حتى لو كانت من 

}إِنَُكْم َوَما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن للََاِ )تلقى في نار جهنم كما قال هللا تبارك وتعالى 

ْو َكاَن َهُؤاَلء آِلَهةً َما َوَرُدوَها ( }لَ 98َحَصُب َجَهنََم أَنتُْم لََها َواِرُدوَن{ )

( }لَُهْم فِيَها َزفِيٌر َوُهْم فِيَها اَل يَْسَمعُوَن{ 99َوُكلٌّ فِيَها َخاِلُدوَن{ )

ولما نزلت هذه  آلهةلكنهم ليسوا  أنفسهمالنجوا  (( سورة األنبياء100)

في  تحصب ألهتنا أنتزعم  أنت فرح المشركون بها وقالوا للرسول  اآلية

}َوقَالُوا في النار قال هللا تعالى  أيطرحالنار وعيسى بن مريم يعبد من دون هللا 

( 58أَآِلَهتُنَا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ لََك إِاَل َجَداًل بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُموَن{ )

فانزل هللا تعالى بعد قولهم وكل فيها خالدون وهم فيها ال  سورة الزخرف

نَا اْلُحْسنَى أُْولَئَِك َعْنَها ُمْبعَُدوَن{ نزل بعدها يسمعون ( ا }إَِن الَِذيَن َسبَقَْت لَُهم م ِ

( }اَل يَْسَمعُوَن َحِسيَسَها َوُهْم فِي َما اْشتََهْت أَنفُُسُهْم َخاِلُدوَن{ 101)

َذا يَْوُمُكُم الَِذي ُكنتُْم ( }اَل يَْحُزنُُهُم اْلفََزُع اأْلَْكبَُر َوتَتَلَقَاُهُم اْلَماَلئَِكةُ هَ 102)

دفع دعوى هؤالء  اآليةففي هذه  (( سورة األنبياء103تُوَعُدوَن { )

 أحدممن سبقت له من هللا الحسنى وهو  المشركين الن عيسى بن مريم 

العزم فأولو العزم من الرسل هم خمسة نوح  أولوالرسل الخمسة الذين هم 

الصالة والسالم وأفضلهم محمد ثم وموسى وعيسى ومحمد عليهم  وإبراهيم
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ثم موسى وعيسى ونوح في درجة واحدة نوح سبقه بالرسالة وبمعاناة  إبراهيم

 التام  باإليذاءخمسين عاما وعيسى بن مريم سبقه  إالسنة  ألفقومه لبث فيهم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رجمه تعالى في سياق 

ُ َعْنَهاَرِضَي -َوَعْن َعائَِشةَ  - ِ  -ّللََاه اَلةَ  قَالَْت : َكاَن َرُسوُل ّللََاه يَْستَْفتُِح اَلصه

ِ اَْلعَالَِميَن ( َوَكاَن إِذَا َرَكَع لَْم يُْشِخْص  ِ َرب  بِالتهْكبِيِر , َواْلِقَراَءةَ : بِـ )اَْلَحْمُد ّلِِله

ْبهُ , َولَِكْن بَْيَن ذَِلَك . َوَكا ِ ُكوعِ لَْم يَْسُجْد َحتهى َرأَْسهُ , َولَْم يَُصو  َن إِذَا َرفََع ِمْن اَلرُّ

يَْستَِوَي قَائًِما . َوإِذَا َرفََع ِمْن اَلسُُّجوِد لَْم يَْسُجْد َحتهى يَْستَِوَي َجاِلًسا . َوَكاَن 

ْليُْمنَى . يَقُوُل فِي ُكل ِ َرْكعَتَْيِن اَلتهِحيهةَ . َوَكاَن يَْفِرُش ِرْجلَهُ اَْليُْسَرى َويَْنِصُب اَ 

ُجُل ِزَراَعْيِه اِْفتَِراَش  َوَكاَن يَْنَهى َعْن ُعْقبَِة اَلشهْيَطاِن , َويَْنَهى أَْن يَْفتَِرَش اَلره

اَلةَ بِالتهْسِليِم     (317)أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم , َولَهُ ِعلهةٌ    اَلسهبُعِ . َوَكاَن يُْختَُم اَلصه

ُ َعْنُهَما َرِضيَ -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -275 َكاَن يَْرفَُع يََدْيِه  أَنه اَلنهبِيه   -ّللََاه

ُكوعِ  ُكوعِ , َوإِذَا َرفََع َرأَْسهُ ِمْن اَلرُّ اَلةَ , َوإِذَا َكبهَر ِللرُّ   َحْذَو َمْنِكبَْيِه إِذَا اِْفتَتََح اَلصه

   (318)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

َد أَبِي َداُوَد : يَْرفَُع يََدْيِه َحتهى يَُحاِذَي َوفِي َحِديِث أَبِي ُحَمْيٍد , ِعنْ  -276

بِِهَما َمْنِكبَْيِه, ثُمه يَُكب َِر    
(319)   

                                                 
( ، وأما عن علته ، فقد أفصح الحافظ عنها في "التلخيص" 498ضعيف . رواه مسلم ) - 317

( فقال : "هو من رواية أبي الجوزاء عنها ، وقال ابن عبد البر : هو مرسل ، لم يسمع 1/217)

، وقال الحافظ نفسه عن ذات اإلسناد في موضع آخر : "رجال إسناده ثقات  أبو الجوزاء منها"

 ، لكن فيه انقطاع" . 
 ( . 390( ، ومسلم )735صحيح . رواه البخاري ) - 318
 ( . 730صحيح . رواه أبو داود ) - 319
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نَْحُو َحِديِث اِْبِن ُعَمَر , َولَِكْن  َوِلُمْسِلٍم َعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث  -277

 .   (320)َحتهى يَُحاِذَي بِِهَما فُُروَع أُذُنَْيِه    قَاَل : 

ِ قَاَل :  َوَعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر  - 278 فََوَضَع يََدهُ  َصلهْيُت َمَع اَلنهبِي 

   (321)أَْخَرَجهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ    اَْليُْمنَى َعلَى يَِدِه اَْليُْسَرى َعلَى َصْدِرِه 

اِمِت  -279 ِ  َوَعْن ُعبَاَدةَ ْبِن اَلصه َصاَلةَ  الَ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ِلَمْن لَْم يَْقَرأْ بِأُم ِ اَْلقُْرآِن   ُمتهفٌَق َعلَْيِه  
(322)  

ِ : اَل تَْجِزي َصاَلةٌ اَل يُْقَرأُ فِيَها بِفَاتَِحِة  اَرقُْطنِي  َوفِي ِرَوايٍَة , اِلْبِن ِحبهاَن َواَلده

  (323)اَْلِكتَاِب    

ِ , َواْبِن ِحبهاَن : لَعَلهُكْم تَْقَرُءوَن َوفِي أُْخَرى , أِلَْحَمَد َوأَبِي َداُوَد , َواَ  لت ِْرِمِذي 

َخْلَف إَِماِمُكْم ? " قُْلنَا : نِْعَم . قَاَل : "اَل تَْفعَلُوا إِاله بِفَاتَِحِة اَْلِكتَاِب , فَِإنههُ اَل 

   (324)َصاَلِة ِلَمْن لَْم يَْقَرأْ بَِها    

َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َكانُوا يَْفتَتُِحوَن  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن أَنٍَس  -280

ِ اَْلعَالَِميَن (  ِ َرب  اَلِة بِـ )اَْلَحْمُد ّلِِله   (325)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  اَلصه

                                                 
 ( . 26( )391صحيح . رواه مسلم ) - 320
عيف ، إال أن له شواهد تشهد له ، ( ، وهو وإن كان بسند ض479صحيح . رواه ابن خزيمة ) - 321

. طبعة مكتبة  -حفظه هللا تعالى-وهي مذكورة باألصل ، وانظر مقدمة "صفة الصالة" لشيخنا 

 المعارف بالرياض . 
( ، واللفظ لمسلم ، وأما اللفظ المتفق عليه فهو :  394( ، ومسلم )756صحيح . رواه البخاري ) - 322

 تاب " . "ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الك
( من حديث عبادة ، وقال الدارقطني : "هذا إسناد  322 - 321/ 1صحيح . رواه الدارقطني ) - 323

( فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة 1789صحيح" . وأما رواية ابن حبان )

 ، عن أبي هريرة ، به وزاد من قول عبد الرحمن ألبي هريرة : "قلت: وإن كنت خلف اإلمام ؟

 قال : فأخذ بيدي، وقال : اقرأ في نفسك " . 
( ، وابن حبان 311( ، والترمذي )823( ، وأبو داود )322 - 5/321حسن . رواه أحمد ) - 324

 (. وقال الترمذي : "حديث حسن " . 1785)
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نقل المؤلف رحمه هللا تعالى  حديث عائشة رضي هللا عنها  في صفة 

قرتان ف  أووقد تقدم الكالم على اكثر فقراته لكن بقى فقرة  صالة النبي 

منها قولها رضي هللا عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان وعقبة الشيطان هي 

 أنبالفحشاء وهي  يأمرفإن الشيطان  أمرهمن  ألنهااإلقعاء وأضافها لشيطان 

فإن هذا  األرضعلى آليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على  اإلنسانيجلس 

البهائم ال في الصالة وال  يفعل مثل أفعال أنمنهي  واإلنسانيشبه إقعاء الكلب 

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب  في غيرها وقد قال النبي 

المنهي عنها  األموريقيئ ثم يعود في قيئه فالتشبه بالحيوان في كل شيء من 

فحملهم في  آدمعلى كثير ممن خلق وكرم هللا بني  آدمالن هللا تعالى فضل بني 

 ينزل بنفسه حتى يكون كالحيوان . أن لإلنساني البر والبحر فال ينبغ

انتهى من  إذاوكان يختم الصالة بالتسليم يعني انه  أيضاوفي الحديث 

صالته ختمها بالتسليم فيقول السالم عليكم ورحمة هللا من اليمين السالم عليكم 

 أوورحمة هللا من اليسار واختلف العلماء رحمهم هللا في التسليم هل هو ركن 

إطالق من محذور والظاهر انه ركن فافتتاح الصالة  أوسنة   أوب واج

بالتكبير ركن واختتامهما بالتسليم ركن وعلى هذا القول هل كلتا التسليمتين 

التسليمتين كلتاهما  أن واألقربفيه خالف  أيضا؟  األولىالتسليمة  أوركن 

ا إذ إالال يسلم  أن اإلماممع  لإلنسانركن والبد منهما وبناء على ذلك ينبغي 

على اليمين  األولى اإلمامسلم  إذاالتسليمتين جميعا فبعض الناس  اإلمامسلم 

على  اليسار سلم هو على اليسار هذا  اإلمامسلم  إذاسلم هو على اليمين ثم 

التسليمتين جميعا كذلك  اإلمامال تسلم حتى يتم  أن األفضلوإن كان جائزا لكن 

                                                                                                                                                 
 ( ، واللفظ للبخاري . 399( ، ومسلم )743صحيح . رواه البخاري ) - 325
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قام  األولىالتسليمة  اإلمامشيء من الصالة وسلم  فاتهم إذابعض الناس   أيضا

التسليمة الثانية  اإلمامليقي ما فاته وهذا غلط ال تقم لقضاء ما فاتك حتى يسلم 

حين سلم  اإلمام  أنما انتهت صالته ولهذا لو فرض   اآلن إلى اإلمامالن 

د احدث فخرج منه ريح بطلت صالته الن صالته لم تنته بع األولىالتسليمة 

 اإلماملقضاء ما فاته حتى يسلم  اإلنسانفالبد من التسليمتين جميعا وال يقوم 

قام لقضاء ما فاته قبل  إذاالتسليمتين جميعا وقد قال بعض العلماء إن المأموم 

التسليمة الثانية انقلبت صالته نفال ولم تجزئه عن الفريضة  اإلماميسلم  أن

كان  النبي  أنر فهو يحكي حديث وائل بن حج أماوهذه مسألة خطيرة 

 أنمن السنة  أنيضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وقد مر علينا 

على الرسغ يعني  أويده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصالة  اإلنسانيضع 

على  أوعلى  سرته  أوبين الكف والذراع ولكن هل يضعها تحت سرته 

ه يضع يده اليمنى على اليسرى يكون على صدر أن األحوالصدره ؟ احسن 

 على صدره قبل الركوع وبعد الركوع .

قال ال صالة لمن لم يقرأ  النبي  أنحديث عبادة بن الصامت  ففيه  أما

بفاتحة الكتاب يعني الحمد هلل فمن لم يقرأ بالحمد فإن صالته ال تجزئه صالته 

المنفرد فإن والمأموم و اإلمامتعتبر باطلة الن قراءة الفاتحة ركن على 

تصح صالة  أنعامة ليست فيها استثناء مأموم من العموم فال يمكن  األحاديث

يقرأ الفاتحة وإن لم يفعل بطلت  أنيجب عليه  المأمومبغير قراءة الفاتحة حتى 

جاء واإلمام راكع فإنه يكبر  إذاتسقط عنه  فأنهافي حال واحدة  إالصالته 

لم يقرأ الفاتحة النه ثبت في صحيح قائما ثم يركع وإن  اإلحرامتكبيرة 

راكع فاسرع  والنبي  أتىبكرة رضي هللا عنه انه  أبيالبخاري وغيره عن 
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زادك هللا  يدخل في الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي  أنوركع قبل 

سرا فإن   أوجهرا  اإلمامتكون صالة  أنحرصا وال تعد وال  فبرق بين 

صالة الفجر وانصرف إلى أصحابه وقال لعلكم انفتل ذات يوم من  الرسول 

بأم القرآن فإنه ال صالة لمن  إالحلف أمامكم قالوا نعم قال ال تفعلوا  نتقرؤو

 إذا إالالصالة ال تقبل  أنلم يقرأ بها وهذا يدل على فضل فاتحة الكتاب حتى 

قرأ بها لفضلها وأهميتها وهي اعظم سورة في كتاب هللا اعظم سورة في 

 تعالى هي الفاتحة وهي شفاء من المرض ولدغ الحية والعقرب لكن كتاب هللا

 أن إلىأهلية الفاعل وقابلية المفعول به يعني تحتاج  إلىشيئين  إلىتحتاج 

نكون القارئ مؤمنا بفائدتها وان يكون الذي يقرأ عليه الفاتحة كذلك مؤمنا 

لى وقعت قصة في عهد هللا تعا بإذناجتمع هذا وهذا فإنها شفاء  فإذابفاعليتها 

يضيفوهم فتنحى هؤالء  أنسرية نزلوا  بقوم من العرب فأبوا  أن النبي 

القوم ثم سلط هللا على رئيس العرب عقربا فلدغته وكانت شديدة فطلبوا من 

السرية وقالوا هل فيكم من يقرأ يعني على هذا اللديغ  إلىيقرأ عليه وجاءوا 

كذا وكذا من الغنم قالوا ال باس فأعطوهم الغنم ب إالقالوا نعم لكن ال نقرأ عليه 

رجال السرية يقرأ على هذا اللديغ بالفاتحة فقط فقام اللديغ كأنما  أحدفذهب 

نشط من عقال سبحان هللا على طول برئ واعطوهم الغنم وكأنهم رضي هللا 

ال حتى أتوا المدينة فسألوا  أمعنهم صار في نفوسهم شيء هل تحل لهم الغنم 

الغنم قال نعم خذوها واضربوا لي معكم بسهما للهم صل  نأخذهل  ي النب

وسلم عليه قال هذا تطييبا لقلوبهم ثم قال للقارئ بعني ماذا قرأت عليه قال 

رقية وهذا االستفهام للتقرير يعني اقره على  أنهابفاتحة الكتاب قال وما يدريك 

رادوا شيئا قالوا الفاتحة رقية واما ما يفعله بعض العوام من انه كلما أ أنها
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وهذا والحمد هلل ال يوجد عندنا لكن يوجد عند أخواتنا الذين يفدون إلي البالد 

شيء وهذا  أيكل شيء الفاتحة عند عقد النكاح الفاتحة وعند الصلح وعند 

من يفعلها الرسول وأصحابه  أولبدعة وال يجوز النه لو كانت خيرا لكان 

 هللا الموفق .لكنها بدعة وليست مشروعة و

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

اَلِة بِـ  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن أَنٍَس  َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َكانُوا يَْفتَتُِحوَن اَلصه

ِ اَْلعَالَِميَن ( ِ َرب    (326)لَْيِه  ُمتهفٌَق عَ   )اَْلَحْمُد ّلِِله

ِل قَِراَءٍة َواَل فِي  ِحيِم ( فِي أَوه ْحَمِن اَلره ِ اَلره َزاَد ُمْسِلٌم: اَل يَْذُكُروَن : )بِْسِم ّللََاه

  (327)آِخِرَها   .  

ِ َواْبِن ُخَزْيَمةَ : اَل يَْجَهُروَن  ْحَمِن َوفِي ِرَوايٍَة أِلَْحَمَد , َوالنهَسائِي  ِ اَلره بِبِْسِم ّللََاه

ِحيم ِ     اَلره
(328)  

وَن   .   َوفِي أُْخَرى اِلْبِن ُخَزْيَمةَ : َكانُوا يُِسرُّ
(329)  

 .   (330)َوَعلَى َهذَا يُْحَمُل اَلنهْفُي فِي ِرَوايَِة ُمْسِلٍم , ِخاَلفًا ِلَمْن أََعلهَها.  

                                                 
 ( ، واللفظ للبخاري . 399، ومسلم )( 743صحيح . رواه البخاري ) - 326
وهي زيادة صحيحة ، وأسوق هنا الرواية بتمامها من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق  - 327

وأبي بكر ، وعمر ،  -صلى هللا عليه وسلم-البخاري . قال أنس بن مالك : "صليت خلف النبي 

ن : بسم هللا الرحمن الرحيم . في وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد هلل رب العالمين . ال يذكرو

أول قراءة وال في آخرها" . وفي رواية : فلم أسمع أحدا منهم يقرأ : بسم هللا الرحمن الرحيم . 

 قلت : وقد أعل بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما ال يقدح. 
فظ ألحمد . ( ، والل1/250( ، وابن خزيمة )2/135( ، والنسائي )3/275صحيح . رواه أحمد ) - 328

 ( . 228وقد أعله بعضهم باالضطراب ، وأجاب على هذه العلة الحافظ في "الفتح" )
كان يسر ببسم هللا  -صلى هللا عليه وسلم-( ، بسند ضعيف ؛ أن رسول هللا 498ابن خزيمة ) - 329

 الرحمن الرحيم في الصالة ، وأبو بكر ، وعمر . 
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ِر  -281 ْيَرةَ فَقََرأَ : َصلهْيُت َوَراَء أَبِي ُهرَ قَاَل :  َوَعْن نُعَْيٍم اَْلُمَجم ِ

ال ِيَن( , ِحيِم( . ثُمه قََرأَ بِأُم ِ اَْلقُْرآِن , َحتهى إِذَا بَلََغ : )َواَل اَلضه ْحَمِن اَلره ِ اَلره  )بِْسِم ّللََاه

ُ أَْكبَُر . ثُمه يَقُوُل  قَاَل : "آِميَن" َويَقُوُل ُكلهَما َسَجَد , َوإِذَا قَاَم ِمْن اَْلُجلُوِس : ّللََاه

 ِ َرَواهُ النهَسائِيُّ    إِذَا َسلهَم : َواَلهِذي نَْفِسي بِيَِدِه إِن ِي أَلَْشبَُهُكْم َصاَلةً بَِرُسوِل ّللََاه

   (331)َواْبُن ُخَزْيَمةَ  

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -282 إِذَا قََرأْتُْم اَْلفَاتَِحِة   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

اَرقُْطنِيُّ ,  فَاْقَرُءوا : ) ِحيِم ( , فَِإنهَها إِْحَدى آيَاتَِها   َرَواهُ اَلده ْحَمِن اَلره ِ اَلره بِْسِم ّللََاه

َب َوْقفَهُ .   َوَصوه
(332)   

283-  ِ إِذَا فََرَغ ِمْن قَِراَءِة أُم ِ اَْلقُْرآِن َرفََع  َوَعْنهُ قَاَل : َكاَن َرُسوُل ّللََاه

َحهُ .    يَن". َوقَاَل : "آمِ  َصْوتَهُ  اَرقُْطنِيُّ َوَحسهنَهُ , َواْلَحاِكُم َوَصحه َرَواهُ اَلده
(333) 

 . 

ِ ِمْن َحِديِث َوائِِل ْبِن ُحْجٍر نَْحُوهُ.   284 ـ َوأِلَبِي َداُوَد َواَلت ِْرِمِذي 
(334)   

ِ ْبِن أَبِي أَْوفَى  -285 ُ َعْنُهَما-َوَعْن َعْبِد ّللََاه : َجاَء َرُجٌل  قَالَ  -َرِضَي ّللََاه

 ِ فَقَاَل : إِن ِي اَل أَْستَِطيُع أَْن آُخذَ ِمْن اَْلقُْرآِن َشْيئًا , فَعَل ِْمنِي َما  إِلَى اَلنهبِي 

                                                                                                                                                 
خزيمة ، وقد تبين أنها ال تثبت ، وأما عن إعالل رواية قلت : نعم . ولكن بعد ثبوت رواية ابن  - 330

 مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في "الفتح" أحسن جواب. 
 ( . 499( ، وابن خزيمة )2/134صحيح . رواه النسائي ) - 331
( ، ولفظه : " إذا قرأتم الحمد هللا ، فاقرءوا بسم هللا 312/ 2رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا ) - 332

ن الرحيم ، إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وبسم هللا الرحمن الرحيم الرحم

 ( عن الموقوف : "هو أشبهها بالصواب " . 8/149إحداها" . وقال في "العلل" : )
 ( . 1/223( ، والحاكم )1/335صحيح بما بعده ، رواه الدارقطني ) - 333
قال :  -رضي هللا عنه-( عن وائل بن حجر 248مذي ) ( ، والتر932صحيح . رواه أبو داود ) - 334

إذا قرأ )وال الضالين( قال : " آمين" ورفع بها صوته"  -صلى هللا عليه وسلم-"كان رسول هللا 

. واللفظ ألبي داود. وقال الترمذي : "حديث حسن" . قلت: بل صحيح ، ثم هو له شواهد 

 ( : "سنده صحيح" . 1/236يص " )أخرى مذكورة "باألصل" . وقال الحافظ في "التلخ
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ُ أَْكبَُر , ِمْنهُ[ [يُْجِزئُنِيٌ  ُ َوّللََاه ِ , َواَل إِلَهَ إاِله ّللََاه ِ , َواْلَحْمُد ّلِِله . قَاَل : "ُسْبَحاَن ّللََاه

ِ اَْلعَِظيِم . . . َوالَ  ِ اَْلعَِلي  ةً إاِله بِاّلَِله اَْلَحِديَث . َرَواهُ أَْحَمُد , َوأَبُو َداُوَد   َحْوٌل َواَل قُوه

, َواْلَحاِكُم .   اَرقُْطنِيُّ َحهُ اِْبُن ِحبهاَن , َواَلده , َوالنهَسائِيُّ , َوَصحه
(335)   

ِ َكاقَاَل :  َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ  - 286 يَُصل ِي بِنَا , فَيَْقَرأُ فِي  َن َرُسوُل ّللََاه

ْكعَتَْيِن اأَْلُولَيَْيِن  -اَلظُّْهِر َواْلعَْصِر  بِفَاتَِحِة اَْلِكتَاِب َوُسوَرتَْيِن , َويُْسِمعُنَا  -فِي اَلره

ْكعَةَ اأَْلُولَى , َويَْقَرأُ فِي اأَْلُخْ  ُل اَلره ِ   َريَْيِن بِفَاتَِحِة اَْلِكتَاِب.اآَْليَةَ أَْحيَانًا , َويَُطو 

   (336)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

287 -  ِ ِ قَاَل :  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري   ُكنها نَْحُزُر قِيَاَم َرُسوِل ّللََاه

ْكعَتَْيِن اأَْلُولَيَْيِن ِمْن اَلظُّ  ْهِر قَْدَر : )الم فِي اَلظُّْهِر َواْلعَْصِر , فََحَزْرنَا قِيَاَمهُ فِي اَلره

تَْنِزيُل( اَلسهْجَدِة . َوفِي اأَْلُْخَريَْيِن قَْدَر اَلن ِْصِف ِمْن ذَِلَك . َوفِي اأَْلُولَيَْيِن ِمْن 

   على النصف من ذلكاَْلعَْصِر َعلَى قَْدِر اأَْلُْخَريَْيِن ِمْن اَلظُّْهِر , َواأْلُْخَريَْيِن 

   (337)َرَواهُ ُمْسِلٌم .  

  الرحمن الرحيم بسم هللا

في صالته وهي تدل على   في بيان كيفية قراءة النبي  األحاديثهذه 

وأبا  انه ال يجهر بالبسملة في الصالة الجهرية الن النبي  األول األمرأمور 

بكر وعمر رضي هللا عنهما كانوا ال يجهرون بذلك كما ثبت ذلك في 
                                                 

( 1808( ، وابن حبان )2/143( ، والنسائي )832( ، وأبو داود )356و4/353حسن . رواه ) - 335

( من طريق إبراهيم السكسكي ، عن ابن أبي أوفى 1/241( ، والحاكم )1/313، والدارقطني )

فما ِلَي ؟ قال :  -عز وجل-هلل  . وزادوا جميعا إال النسائي وابن حبان. "قال: يا رسول هللا ! هذا

-قل اللهم ارحمني وارزقني ، وعافني ، واهدني . فلما قام قال هكذا بيده . فقال رسول هللا 

: أما هذا فقد مأل يده من الخير" . قلت : والسكسكي ُمتََكلٌَّم فيه ، ولكنه  -صلى هللا عليه وسلم

 متابع. 
 ( . 451( ، ومسلم )759صحيح . رواه البخاري ) - 336
ُر. 452صحيح . رواه مسلم ) - 337  ( ، ونَْحُزُر : نُقَد ِ
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في  أوفي صالة الليل  إماما كانت إذا اإلنسان أنالصحيحين وغيرهما فالسنة 

ليست من الفاتحة بدليل ما ثبت  ألنهاصالة قيام الليل فإنه ال يجهر بالبسملة 

هللا تبارك وتعالى قال قسمت الصالة بيني وبين عبدي  أنفي الحديث الصحيح 

قال الحمد هلل رب العالمين قال هللا حمدني عبدي ولم يذكر البسملة  فإذانصفين 

من الفاتحة وعلى انه يجهر بها فهو  أنهامما يدل على  حاديثاألوما ورد من 

ليست منها وأنه ال  يجهر  أنهاالصحيحة الدالة على  لألحاديثضعيف بالنسبة 

العلم الن  أهلفانه ال ينكر عليه كما قال بعض  اإلنسانبها لكن لو جهر بها 

في الصالة يسر بالبسملة ولو  أن األفضلهذا مما يسوغ فيه االجتهاد ولكن 

انتهى  إذا اإلنسان أن بآمينالجهر  األحاديثالجهرية . ومما دلت عليه هذه 

كان يجهر بالفاتحة كصالة المغرب  إذامن الفتحة يقول آمين ويجهر بها 

ذلك فانه يجهر بها وحديث الجهر بآمين  أشبهوالعشاء والفجر وقيام الليل وما 

على  اإلنكارجهر وإنما يتوجه على من  اإلنكارصحيح فال ينبغي تركه وال 

على وجه يحتج به عن النبي  األحاديثثبتت بها  ألنهامن اسر بقول آمين 

انه ينبغي أن يقرأ في الركعتين األوليين بسورة  األحاديثومما دلت عليه هذه 

مع الفاتحة في الظهر والعصر وأما الركعتان الباقيتان فإنه ال يزيد فيهما عن 

لى ذلك حديث أبي قتادة رضي هللا عنه وهو في الصحيحين الفاتحة كما دل ع

 وقد ضبط المسألة قال كان يقرأ بكذا وكان يقرأ بالفاتحة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 
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ِطيُل اأَْلُولَيَْيِن ِمْن َكاَن فاَُلٍن يُ قَاَل :    (338)َوَعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر  -

ِل َوفِي اَْلِعَشاِء  ُ فِي اَْلَمْغِرِب بِِقَصاِر اَْلُمفَصه اَلظُّْهِر, َويَُخف ُِف اَْلعَْصَر, َويَْقَرأ

ْبحِ بُِطوِلِه . فَقَاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ : "َما َصلهْيُت َوَراِء أََحٍد أَْشبَهَ  بَِوَسِطِه َوفِي اَلصُّ

ِ  َصاَلِة بَِرُسولِ  . أَْخَرَجهُ النهَسائِيُّ بِِإْسنَاٍد َصِحيحٍ    ِمْن َهذَا  ّللََاه
(339)   

ِ قَاَل :  َوَعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم  - 289 يَْقَرأُ فِي  َسِمْعَت َرُسوَل ّللََاه

   (340)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    اَْلَمْغِرِب بِالطُّوِر 

ِ َل : قَا َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 290 ُ فِي َصاَلِة  َكاَن َرُسوُل ّللََاه يَْقَرأ

ْنَساِن( ُمتهفٌَق   اَْلفَْجِر يَْوَم اَْلُجْمعَِة : )الم تَْنِزيُل ( اَلسهْجَدةَ , و )َهْل أَتَى َعلَى اإَْلِ

  (341)َعلَْيِه  

ِ ِمْن َحِديِث اِْبِن َمْسعُوٍد : يُِديُم ذَِلَك     - 291 َوِللطهبََرانِي 
(342)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أنعلم رجال ال يحسن الفاتحة  النبي  أنسبق لنا في الدرس الماضي 

باهلل  إالهللا وهللا اكبر وال حول وال قوة  إاليقول سبحان هللا والحمد هلل وال اله 

حديث عهد باإلسالم وال يعرف القرآن ولم  اإلنسانكان  وإذاالعلي العظيم 

منه قلنا له قل بدل الفاتحة سبحان هللا والحمد هلل وال اله يتمكن من تعلم شيء 

باهلل العلي العظيم ولكن مع ذلك يجب  إالهللا وهللا اكبر وال حول وال قوة  إال

                                                 
 كذا في "أ" وال مانع من الترضي عن غير الصحابة، وإن كان بالصحابة أشهر وأعرف .  - 338
 ( ولكن تصرف الحافظ في بعض ألفاظه. 168 - 167و  2/167صحيح رواه النسائي ) - 339
 ( . 463( ، ومسلم )765صحيح . رواه البخاري ) - 340
 ( واللفظ للبخاري . 880( ، ومسلم )891صحيح . رواه البخاري ) - 341
( بسند ضعيف ، وله علة أخرى أبان أبو حاتم 986ضعيف . رواه الطبراني في "الصغير" ) - 342

 ( . 1/204/586عنها في "العلل" )
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ال  بها لقول النبي  إالركن ال تصح الصالة  ألنهايتعلم الفاتحة  أنعليه 

 أنرس اليوم ففيه ما ذكره المؤلف في د أماصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي  أنينبغي له في الصلوات  اإلنسان

المغرب بقصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساطه والمفصل 

سورة ق وينتهي طواله بسورة المرسالت ويبتدأ المتوسط بسورة عم  أوله

لذي ينبغي الناس فا إلىوينتهي بسورة الليل وقصاره من سورة الضحي 

يقرأ في الصبح مثل ق واقتربت الساعة  أنيلتزم بهذا يعني يتحر  أن لإلنسان

يقرأ  أن أحياناوال باس  أوساطهوأما في المغرب فمن قصاره في الباقي من 

في المغرب بطوال المفصل كما قال جبير بن المطعم رضي هللا عنه سمعت 

يفعل ذلك  لكن النبي  يقرأ في المغرب بالطور وهذه من الطوال النبي 

في قلبه يقول سمعت  اإليمانوبسماع جبير بن مطعم لهذه السورة حل  أحيانا

هم الخالقون ( يقول فكاد قلبي  أمحتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء 

في قلبه فآمن رضي  اإليمانفي قلبي حتى دخل  اآليةيطير من شدة وقع هذه 

هللا وحده هو الخالق الن هللا  أناضحة على حجة و اآليةهللا عنه الن هذه 

 هم الذين ٍ حين من الدهر فقد كان النبي  أميقول هل خلق هؤالء بغير خالق 

يقرأ بهما في فجر الجمعة ويديم ذلك لكن ليس على سبيل الوجوب بل هذا هو 

من كونهم يقسمون السجدة قسمين هذا خطأ  األئمةوما يفعله بعض  األفضل

طير للسنة ومخالفة لها وبدعة في دين هللا عز وجل لكنهم جهال عظيم هذا تش

 أتىهذا خطا كذلك البعض يقتصر على  هل   أنيعلموا ويبين لهم  أنويجب 

وإما  تقرأ السورتين كما قرأهما النبي  أنيقال  كاألولوهذا   اإلنسانعلى 

 أيضاتقرا بغيرهما والبعض يقرأ في فجر الجمعة شيئا من الكهف وهذا  أن
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قراءة سورة الكهف يوم الجمعة  وإنما ورد عنه  غلط لم يرد عن النبي 

ال  في صالة الفجر وال في صالة الجمعة ومن العوام من يقرأ في الفجر 

كان يقرأ بهما في صالة الجمعة ال الجمعة والمنافقون وهذا جهل الن النبي 

 في الفجر . 

 يسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثه هللا تعالى في سياق نقل المؤلف رحم

ِ قَاَل :  َوَعْن ُحذَْيفَةَ  - 292 ْت بِِه آيَةُ  َصلهْيُت َمَع اَلنهبِي  فََما َمره

ذَ ِمْنَها  أَْخَرَجهُ اَْلَخْمَسةُ ,   َرْحَمٍة إاِله َوقََف ِعْنَدَها يَْسأَُل, َواَل آيَةُ َعذَاٍب إاِله تَعَوه

سهنَهُ اَلت ِْرِمِذيُّ  َوحَ 
(343)   

ِ  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس  - 293 أاََل َوإِن ِي نُِهيُت أَْن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

ا اَلسُُّجوُد  به , َوأَمه ُموا فِيِه اَلره ُكوُع فَعَظ ِ ا اَلرُّ أَْقَرأَ اَْلقُْرآَن َراِكعًا أَْو َساِجًدا , فَأَمه

   (344)فِي اَلدَُّعاِء , فَقَِمٌن أَْن يُْستََجاَب لَُكْم َرَواهُ ُمْسِلٌم  فَاْجتَِهُدوا 

                                                 
، وابن ماجه ( 262( ، والترمذي )226 - 3/225( ، والنسائي )871صحيح . رواه أبو داود ) - 343

، فكان يقول  -صلى هللا عليه وسلم-( ، وأوله : "صليت مع النبي 5/382( ، وأحمد )1351)

في ركوعه : سبحان ربي العظيم . وفي سجوده سبحان ربي األعلى ، وما مر آية رحمة . . . 

ل حذيفة : الحديث. وزاد ابن ماجه : " وإذا مر بآية فيها تنزيه هلل سبح" . وأما لفظ النسائي : قا

ليلة فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة فمضى ،  -صلى هللا عليه وسلم-"صليت مع النبي 

فقلت : يركع عند المائتين فمضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة ، فمضى . فافتتح النساء فقرأها 

إذا َمرَّ بسؤال سأل ثم افتتح آل عمران ، فقرأها ، يقرأ مترسال ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، و

، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، ثم ركع ، فقال : سبحان ربي العظيم ، وكان ركوعه نحًوا من قيامه ، 

ثم رفع رأسه ، فقال: سمع هللا لمن حمده ، فكان قيامه قريبا من ركوعه ، ثم سجد فجعل يقول : 

نسائي رواه مسلم في سبحان ربي األعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه . قلت : وبنحو لفظ ال

 ( . 772"صحيحه" )
( من طريق عبد هللا بن معبد ، عن ابن عباس قال : كشف رسول 479رواه مسلم ) 0صحيح  - 344

الستارة ، والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : "أيها الناس ! إنه  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

سلم ، أو تَُرى له ، أال وإني . . . لم يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصالحة يراها الم

 الحديث . وقمن : بفتح الميم وكسرها ، جدير وحقيق . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصالة 

 اإلنسانكان  إذاالعذاب يعني  أيةفي حكم السؤال عند أية الرحمة والتعوذ عند 

هذا  أهليكون من  أنحمة فهل يسأل هللا من فضله ر أيةيصلي فمرت به 

مر به عقاب فهل يتعوذ باهلل منه ذكر حذيفة بن اليمان رضي هللا  أوالثواب 

رحمة  أيةوكان ذلك في صالة الليل فما مرت به  عنه انه صلى مع النبي 

سبح وهذا في صالة الليل  إالتسبيح   أيةتعوذ وال  إالعذاب  أيةسأل وال  إال

مر بك مثال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر  افإذ

مر بك  وإذاتصلي في الليل اللهم اجعلني منهم  وأنترحمة فإنك تقول  أيةهذه 

النبي جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم  أيهاوعيد كقوله تعالى يا  أية

هذا في صالة  ومأواهم جهنم وبئس المصير تعوذ وقل اللهم أعذني من ذلك

تسبيح فإنك تسبح مثل قول هللا تبارك وتعالى واليه  أيةمرت بك  وإذاالليل 

في  أيضاكله فاعبده وتوكل عليه(  تقول سبحانه وبحمده هذا  األمريرجع 

ما ثبت  أن األصلصالة الليل فهل يثبت هذا الحكم في صالة الفريضة الن 

 أماال يثبت ذلك ؟ نقول  أودليل ب إالفي صالة النافلة ثبت في صالة الفريضة 

في صالة الليل فإنه ال شك انه سنة الن صالة الليل يطلب فيها التطويل 

( سورة 6}إَِن نَاِشئَةَ اللَْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطًءا َوأَْقَوُم قِياًل{ )والتأني كما قال تعالى 

في يعني هي اشد وطأ في مواطأة القلب للسان وأقوم قيال يعني  المزمل

لم يكروا انه كان  صالة الفريضة فغن الواصفين لصالة النبي  أماالقراءة 

مر بأية  إذاقال أنه  أحديفعل ذلك على انهم نقلوا صفات كثيرة لكن ما منهم 

وعيد تعوذ وعلى هذا فيقال في صالة  أية أورحمة سأل  أية أوتسبيح سبح 
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وهذا ما لم تتطلب ال تفعل ولكن إن فعلت فال باس  أن األفضلالفريضة 

هللا بأحكم  أليسالتالوة جوابا فإن تطلبت جوابا فأجب مثل قوله تعالى 

}أَلَْيَس َذِلَك بِقَاِدٍر َعلَى أَن يُْحيَِي اْلَمْوتَى{ الحاكمين فهنا تقول بال وهللا مثل 

( تقول بال وهللا الن هذا سؤال من الرب عز وجل  ( سورة القيامة40)

 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما فإن النبي  أماك يتطلب جوابا فاجب رب

ساجد  أواقرأ القرآن راكعا  أنوإني نهيت يعني نهاني هللا عز وجل  إالقال 

أ القرآن متى يقرأ  يعني في حال الركوع ال تقرأ القرآن في حال السجود ال تقر 

ذكر   إذاانه  الممنوع ذكر الجائز كعادته  في حال القيام ثم إنه لما ذكر 

الممنوع ذكر الجائز الذي يحل محله قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 

قرأ  فإذايستجاب لكم   أنحرٌي  أيالسجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن 

القرآن وهو راكع قلنا انه ارتكب معصية النه وقع فيما نهى هللا عنه واختلف 

صالته ال  أنثر العلماء على العلماء رحمهم هللا تعالى هل تبطل صالته ؟ أك

تبطل الن القرآن ذكر مشروع للصالة لكن هذا المحل ليس محله ومنهم من 

من فعل منهي  أنصل واألبقول منهي عنه   أتىقال إن الصالة تبطل النه 

عبادته تبطل  والى هذا ذهب ابن حزم رحمه  أنعنه في العبادة بخصوصها 

ساجد بطلت صالته لكن جمهور  أوراكع   قرأ القرآن وهو إذاهللا تعالى وقال 

يقول  أندعا بشيء من القرآن مثل  إذاال تبطل فإن قال قائل  أنهاالعلماء على 

 أنتهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك  إذوهو ساجد ربنا ال تزغ قلوبنا بعد 

الوهاب ؟ قلنا هذا ال باس به النه إنما قصد الدعاء ولم يقصد التالوة وفي 

علو شان القرآن وأنه ال ينبغي  إلى إشارةبن عباس رضي هللا عنهما حديث ا

دخل الرجل  إذاوهو قائم الن القيام فيه التعظيم ولهذا  إالن يقرأه  لإلنسان
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 أماالمعظم عند الناس قاموا له اكراما وإجالال فكان محل القرآن هو القيام 

رر التعظيم هلل عز يك اإلنسان أن إلى إشارة أيضالركوع والسجود فال وفيه 

قول  أيضايقول قوله  أنوجل في حال الركوع الن هيئته هيئة المعظم فينبغي 

 معظم فيكثر من سبحان ربي العظيم ويكررها كثيرا مادام راكعا.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب صفة الصالة  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنَهارَ -َوَعْن َعائَِشةَ  - 294 ِ  -ِضَي ّللََاه يَقُوُل:  قَالَْت : َكاَن َرُسوُل ّللََاه

  َوبَِحْمِدَك , اَللهُهمه اِْغِفْر ِلي  (345) َربهنَا[ [فِي ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه : "ُسْبَحانََك اَللهُهمه 

   (346)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

ُ َعْنهُ --َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -295 ِ  --َرِضَي ّللََاه إِذَا  قَاَل : َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 ُ اَلِة يَُكب ُِر ِحيَن يَقُوُم , ثُمه يَُكب ُِر ِحيَن يَْرَكُع , ثُمه يَقُوُل : "َسِمَع ّللََاه قَاَم إِلَى اَلصه

ُكوعِ , ثُمه يَقُوُل َوُهَو قَائٌِم : "َربه  نَا َولََك ِلَمْن َحِمَدهُ" ِحيَن يَْرفَُع ُصْلبَهُ ِمْن اَلرُّ

اَْلَحْمُد" ثُمه يَُكب ُِر ِحيَن يَْهِوي َساِجًدا , ثُمه يَُكب ُِر ِحيَن يَْرفَُع َرأَْسهُ, ثُمه يَُكب ُِر ِحيَن 

اَلِة ُكل َِها , َويَُكب ُِر ِحيَن  (347)يَْسُجُد   ثُمه يَُكب ُِر ِحيَن يَْرفَُع , ثُمه يَْفعَُل ذَِلَك فِي اَلصه

   (348)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    ثْنَتَْيِن بَْعَد اَْلُجلُوِس يَقُوُم ِمْن اِ 

296-  ِ ُ َعْنهُ --َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  ِ  --َرِضَي ّللََاه قَاَل : َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 ُكوعِ قَاَل : " اَللهُهمه َربهنَا لََك اَْلَحْمُد ِمْلَء اَل سهَمَواِت إِذَا َرفََع َرأَْسهُ ِمْن اَلرُّ

                                                 
سقطت من األصلين ، واستدركتها من "الصحيحين" وهي مثبتة في المطبوع من البلوغ  - 345

 وشرحه. 
له ( ، وزاد "يتأول القرآن" . قلت: إشارة إلى قو484( ، ومسلم )817صحيح . رواه البخاري ) - 346

 تعالى : )فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا( كما في رواية مسلم . 
 تحرف في " أ " إلى " يجلس " .  - 347
 ( . 392( ، ومسلم )789صحيح . رواه البخاري ) - 348
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َوِمْلَء اأَْلَْرِض , َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد , أَْهَل اَلثهنَاِء َواْلَمْجِد , أََحقُّ َما 

اَللهُهمه اَل َمانَِع ِلَما أَْعَطْيَت , َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت ,  -َوُكلُّنَا لََك َعْبٌد  -قَاَل اَْلعَْبُد 

   (349)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    اَْلَجد ِ ِمْنَك اَْلَجدُّ  َواَل يَْنفَُع ذَا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن 

كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم  النبي  أنعائشة رضي هللا عنها 

انه لما نزل عليه قول هللا  خرىأاغفر لي وقد بينت رضي هللا عنها في رواية 

جاء نصر هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين هللا افواجا  إذاتعالى )

فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا( فإنه لما نزلت عليه هذه السورة 

يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم  أنصار يكثر 

ويكثر من هذا الذكر  يتأسى برسول هللا  أن لإلنساناغفر لي فينبغي 

والدعاء ) سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا ثناء وتنزيه هلل سبحانه وتعالى  

اللهم اغفر لي هذا دعاء وهذا مطابق لقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره 

وظاهر الحديث انه يقول ذلك في الركوع والسجود وعلى هذا فيكون في 

يعني اصل الركوع انه يعظم فيه الرب لكن هذا الدعاء  ناأحياالركون دعاء 

هذا الدعاء الوارد عن النبي   أمالوارد عن النبي عليه الصالة والسالم 

هريرة ففيه بيان  أبيحديث  أميحرص عليه  أن لإلنسانمستزمن فينبغي 

نوع ركن ونوع  أنواعالتكبيرات ثالث  أنالتكبيرات تكبيرات االنتقال وذلك 

 إالفهي ركن ال تنعقد الصالة  اإلحرامالركن فهو تكبيرة  أمونوع سنه واجب 

مثال وقف في الصف ثم نسي فاستعاذ باهلل من الشيطان  إنسان أنبها لو 

                                                 
 ( .  477صحيح . رواه مسلم )  - 349
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يكبر لالحرام فصالته لم تنعقد الن تكبيرة  أنالرجيم وقرأ الفاتحة دون 

 اإلنسان أدرك إذا بها واما السنة فقال العلماء إالركن ال تنعقد الصاله  اإلحرام

شاء  أنهنا سنة  اإلحرامقائما ثم ركع تكبيرة  اإلحرامراكعا كبر تكبيرة  اإلمام

 كبر وان شاء لم يكبر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد للهرب العالمين  والصالة السالم على نبينا محمد وعلى اله 

صفة في باب  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا في سياق  أجمعينوصحبه 

 الصالة    

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس  -297 ِ  -َرِضَي ّللََاه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 -َوأََشاَر بِيَِدِه إِلَى أَْنِفِه  -أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعلَى َسْبعَِة أَْعُظٍم : َعلَى اَْلَجْبَهِة 

ْكبَتَْيِن , َوأَْطَرافِ     (350)اَْلقََدَمْيِن   ُمتهفٌَق َعلَْيِه .   َواْليََدْيِن , َوالرُّ

َج بَْيَن يََدْيِه ,  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن اِْبِن بَُحْينَةَ  - 298 َكاَن إِذَا َصلهى فَره

   (351)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    َحتهى يَْبُدَو بَيَاُض إِبَِطْيِه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مه هللا في كتابه بلوغ المرام في ما ساقه من قال الحافظ بن حجر  رح 

عن النبي صلى هللا عليه وسلم في صـــفة الصـــالة فنقل عن عبد  األحاديث

اسجد على سبعة  أن أمرتقال  هللا بن عباس رضي هللا عنهما  عن النبي

انفه والكفين والركبتين  وأطراف القدمين  إلىاعظم على الجبهة واشار بيده 

                                                 
فُْت الثياَب وال ( وزادا : " وال نَكْ  230( )  490( ، ومسلم ) 812صحيح . رواه البخاري )  - 350

 الشعر". 
 ( . 495( ، ومسلم )807صحيح . رواه البخاري ) - 351
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عبد مأمور يأمره هللا تعالى وينهاه    هللا عز وجل الن النبي  مهأ أي أمرت

أقرأ القرآن راكعا  أننهيت  أنى إاللقد سبق انه قال عليه الصالة والسالم 

هو هللا  أمرهاسجد والذي  أن أمرتوساجدا والذي نهاه هو هللا وهنا يقول 

اس بعبادة هللا  عبد مأمور لكنه صلوات هللا وسالمه عليه أقوم الن فالنبي 

وأقومهم بشكر هللا حتى انه ليقف من الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام 

  اسجد على سبعة  أن أمرتعبدا شكورا  أكون أفالويقال له في ذلك فيقول

جزء من الجبهة  األنف أن إلى إشارةانفه   إلىاعظم على الجبهة وأشار بيده 

 األصابعالقدمين يعني  وأطرافكبتين وانه يجب السجود عليه والكفين والر

فهذه سبعة اعظم البد من السجود عليها فمن سجد ورفع جبهته فان سجوده ال 

يصح ومن سجد ورفع انفه فان سجوده ال يصح ومن سجد ورفع كفه فان 

يرفع  أن أماسجوده ال يصح  ومن سجد ورفع رجله فان سجوده ال يصح 

فإن ذلك ال  األرضوالكف على  عهأصابيرفع شيئا من  أنبعض عضو  مثل 

فإن  إبهامهغير  أصابعه أطرافيمنع من صحة السجود وكذلك لو رفع 

في حال  األرضتمس  أصابعهيجعل جميع  أن األفضلسجوده صحيح لكن 

السجود عليها صحيح سواء سجد على  أنالكفين  سجوده وظاهر قوله 

صحيح لكنه خالف بطونهما فلو سجد على ظهر الكف فسجوده  أوظهورهما 

يسجد عليهما وهما مستقيمتان حتى يكون  أنالسنة وكذلك القدمان البد 

لو اضجعهما وسجد على جنب الرجل فإنه  أما األرضالقدمين على  أطراف

كثير من  القدمين كما قال ذلك النبي  أطرافيسجد على  أنال يصح البد 

ما حكه من البدن هذا ال الناس يكون فيه حكة مثال وهو ساجد فيرفع يده ليحك 

يتصبر حتى يرفع من السجود وكثير من الناس يسجد ويضع  أنيجوز يجب 
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ال  يصح سجوده وظاهر الحديث انه  أيضافهذا  األخرىرجليه على  إحدى

يصح السجود ولو كان بينه وبين مسجده حائل يعني لو وضع  منديل وسجد 

لكن  األعضاءعلى  أوبهة عليه فإنه ال باس به النه يصح انه سجد على الج

يسجد على شيء في جبهته فقط يعني يكون  أنقال العلماء رحمهم هللا يكره 

بينه وبين األرض حائل بالنسبة للجبهة فقط وعللوا ذلك بان هذا فعل الرافضة 

الن الرافضة المبتدعة يتبركون بالسجود على الطين الذي من تربة كربالء 

منهم  اإلنسانرة الطين وييبسونها  وتجد ولذلك تجدهن يصنعون لبنات صغي

تبركا كما يزعمون  األرضسجد وضعها بين جبهته وبين  إذايحملها في جيبه 

بهذه التربة وهم مبتدعة ال  شك لكن لو تجعل منديال صغيرا تضع عليه 

 إذاالجبهة فقط قال العلماء إن ذلك مكروه النه شبه بالمبتدعة الرافضة وأما 

ثم وضع جبهته على  األرضيعني وضع كفيه على  ائهأعضسجد على بعض 

 األرضالسجود عن  أعضاءظهر الكف فإن سجوده ال يصح النه حال ببعض 

لحاجة ولهذا  إالسجد على شيء متصل به كالغترة والمشلح فهو مكروه  وإذا

لم  فإذافي شدة الحر  قال انس بن مالك رضي هللا عنه كنا نصلي مع النبي 

لم  إذابسط ثوبه فسجد عليه فقوله  األرضيمكن جبهته من  نأيستطع احدنا 

يستطع دليل على انه مع االستطاعة ال يبسط الثوب ولهذا نقول السجود على 

السجود  أعضاءيكون الحائل من  أن األولالقسم  أقسامالحائل ينقسم لثالث 

 أعضاءيكون الحائل متصال به وليس من  أنفهذا ال  يصح سجوده . الثاني 

سجوده كالغترة وطرف الثوب وعلى طرف المشلح 

............................... 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

َج بَْيَن يََدْيهِ  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن اِْبِن بَُحْينَةَ  - 298 ,  َكاَن إِذَا َصلهى فَره

   (352)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    َحتهى يَْبُدَو بَيَاُض إِبَِطْيِه 

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اَْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب  -299 ِ  -َرِضَي ّللََاه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

    . (353)إِذَا َسَجْدَت فََضْع َكفهْيَك , َواْرفَْع ِمْرفَقَْيَك   َرَواهُ ُمْسِلٌم   

َج بَْيَن  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر  -300 َكاَن إِذَا َرَكَع فَره

   (354)َرَواهُ اَْلَحاِكُم .    أََصابِِعِه , َوإِذَا َسَجَد َضمه أََصابِعَهُ 

ُ َعْنَها-َوَعْن َعائَِشةَ  -301 ِ  -َرِضَي ّللََاه  قَالَْت : َرأَْيُت َرُسوَل ّللََاه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ .    ي ُمتََرب ِعًا يَُصل ِ  َرَواهُ النهَسائِيُّ , َوَصحه
(355)   

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس  -302 َكاَن يَقُوُل بَْيَن  أَنه اَلنهبِيه  -َرِضَي ّللََاه

فِنِي , َواْرُزْقنِي   َرَواهُ اَللهُهمه اِْغِفْر ِلي , َواْرَحْمنِي , َواْهِدنِي , َوَعااَلسهْجَدتَْيِن : 

َحهُ اَْلَحاِكُم .     اأَْلَْربَعَةُ إِاله النهَسائِيُّ     (356)َواللهْفُظ أِلَبِي َداُوَد , َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 ( . 495( ، ومسلم )807صحيح . رواه البخاري ) - 352
 ( . 494صحيح . رواه مسلم ) - 353
(  1/227( مقتصرا على شطره األول ، وروى الشطر الثاني ) 1/224صحيح . رواه الحاكم ) - 354

 صحيح على شرط مسلم ".  . وقال في الموضوعين : "
( ، وأعله النسائي بقوله : " ال  1238( ، وابن خزيمة )  224/  3صحيح . رواه النسائي )  - 355

أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ، وال أحسب هذا الحديث إال خطأ 

ن ال يغني من الحق شيئا ، أعلم". قلت : وليس مع النسائي إال الظن ، وإن الظ -تعالى-. وهللا 

فيبقى الحديث على صحته ، حتى نتيقن من علته . وهللا أعلم . وصفة التربع : هو جعل باطن 

القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى ، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى ، ووضع الكفين 

 على الركبتين. 
/ 262/  1( ، والحاكم )898ابن ماجه )( ، و284( ، والترمذي )850صحيح . رواه أبو داود ) - 356

271 . ) 
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 أمافي بيان كيفية السجود وبيان ما يقوله بين السجدتين  األحاديثهذه 

سجد   إذاكان  النبي    أنهللا عنه فحديث عبد هللا بن بحينه رضي  األول

بوضع  أمرففرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه والحديث الذي بعده انه 

وإقامة الذراعين وعلى هذا فيكون السجود تضع كفك  األرضالكف على  

وتفرج عن جنبيك حتى يبدو بياض  األرضوترفع مرفقيك عن  األرضعلى 

فرجت بين يديك تبين  إذاالن الرداء وهذا في من كان يلبس الرداء  اإلبط

مستورة وهذا  ألنهايبدو البياض  أنفال يمكن  اآلنبياض اإلبطين وأما البستنا 

جنبك  إلىمنه من كان   يتأذىكان  إذاالتفريج سنة وليس بواجب ولكن ولكن 

 إلىفي الصالة فال تفعل الن الناس في حال صالة الجماعة يصف بعضهم 

كان كذلك فإن تفريج اليدين عند   فإذايتراصوا  نأجنب بعض والمشروع 

يؤذي  أنال ينبغي له  اإلنسان أنجنبه ومعلوم  إلىالسجود يؤذي  من كان 

كان فيها أذية لغيرك فال تفعلها ولكن ال تضع  إذاغيره لفعل سنة السنة 

ذراعيه  اإلنسانيفترش  أننهى عن ذلك  الن النبي  األرضمرفقيك على 

كان حولك من  إذاتجافيهما  أنتراش السبع ولكن أقمهما بدون في السجود اف

ما يقوله بين السجدتين فهو يقول ربي اغفر لي وارحمني  أمابالمجافاة  يتأذى

يسأل هللا المغفرة وهي العفو عن  وعافني وأهدني وارزقني هكذا كان النبي 

 الذنب وستره عن العباد فالمغفرة تتضمن شيئين

ب عن الناس           والثاني التجاوز عن العقاب عليه : ستر الذن أوال 

يرحمك هللا سبحانه وتعالى ويدخلك في  أنالرحمة فهي حصول المطلوب  أما.

رحمته وبالمغفرة والرحمة تزول المكروهات وتحصل المثوبات الن الرحمة 

غفر العقاب عن الذنوب والرحمة جلب المنافع والخيرات وأما المعافاة فتشمل 
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تعتدي  أنوالمعافاة من حقوق الناس  واألبدانالقلوب  أمراضمعافاة من ال

معافاة من  أشياء أربعةيعتدوا عليك فهذه  أنعليهم والمعافاة من الناس 

ينالوك بسوء  أنالقلوب معافاة من الناس  أمراضمعافاة من  األبدان أمراض

  أمراضاشدها تنال الناس بسوء كلها داخلة في قول عافني و أنومعافاة منك 

كثيرة منها ما يتعلق باليقين فيمرض  أنواعالقلوب نسأل هللا العافية وهي 

عن  أمامن هذه الناحية بحيث يكون في قلبه شك مما اخبر هللا به  اإلنسان

غير ذلك  أوالسابقة  األممواما عن إخبار  اآلخرنفسه عز وجل وأما عن اليوم 

وا ما وصف هللا به نفسه والعياذ باهلل وهذا وقع كثيرا للمتكلمين الذين أنكر

وحرفوا الكلم عن مواضعه وهذه مرتبة فوق الشك نسأل هللا العافية النهم  من 

يشكوا  فقط بل جزموا بان هذا الظاهر الذي هو ظاهر القرآن والسنة ليس 

 أمراضمرادا بل المراد غيره فتوهموا وكذبوا على هللا عز وجل كذلك من 

الناس وان يطلع الناس على عباداته  ةرياء ومحبة مراءاالقلوب الشرك كال

الناس لن  أنتعلم  أنوكأنك تعمل لعباد هللا ال هلل والعياذ باهلل ودواء هذا 

ينفعوك وان الذي بيده الخير والنفع هو هللا عز وجل وان ترجو بالعمل ثواب 

يمدحه  أنال تهمه الدنيا ال يهمه  اآلخرةرجا ثواب  إذا اإلنسانالن  اآلخرة

 اإلنساناظهر  إذايذموه النه إنما يعمل لشيء مستقبل ولكن  أن أوالناس 

يقتدوا به ويعملوا به كان هذا محمودا فقد كان النبي  أنالعمل للناس من اجل 

 يصلي ويري الناس صالته حتى قعد مرة على المنبر يريهم كيف يصلي

كذلك إذا اظهر الخير وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صالتي و

ليتأسى به الناس في فعله فيفعلوا مثله كما لو قال مثال إني صائم في يوم اثنين 

أو خميس أو االيام البيض قال ذلك من اجل أن يشجع إخوانه على الصيام 
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فالمهم أن األعمال بالنيات إذا نوى خيرا في إعالن الطاعة فهو خير ولهذا 

ينفقون اموالهم في سبيل هللا سرا وعالنية ومن امتدح هللا عز وجل إن الذين 

أمراض القلوب الخبيثة مرض الزنا والعياذ باهلل ومحبة النساء أجارنا هللا 

ِ ) وإياكم من ذلك كما قال هللا تبارك وتعالى في نساء النبي  }يَا نَِساء النَبِي 

َن الن َِساء إِِن اتَقَْيتَُن فاََل تَ  ْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِذي فِي قَْلبِِه لَْستَُن َكأََحٍد م ِ

 ( سورة األحزاب32َمَرٌض َوقُْلَن قَْواًل َمْعُروفًا{ )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس  -302 َكاَن يَقُوُل بَْيَن  اَلنهبِيه  أَنه  -َرِضَي ّللََاه

اَللهُهمه اِْغِفْر ِلي , َواْرَحْمنِي , َواْهِدنِي , َوَعافِنِي , َواْرُزْقنِي   َرَواهُ اَلسهْجَدتَْيِن : 

َحهُ اَْلَحاِكُم .   اأَْلَْربَعَةُ إِاله النهَسائِيُّ , َواللهْفُظ أِلَبِي َداُوَد , َوَصحه
(357)   

يَُصل ِي , فَِإذَا َكاَن  أَنههُ َرأَى اَلنهبِيه   ْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث َوعَ  -303

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .    ِمْن َصاَلتِِه لَْم يَْنَهْض َحتهى يَْستَِوَي قَاِعًدا  فِي ِوتْرٍ 
(358)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
/ 262/  1( ، والحاكم )898( ، وابن ماجه )284( ، والترمذي )850صحيح . رواه أبو داود ) - 357

271 . ) 
( ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة االستراحة ،  823صحيح . رواه البخاري )  - 358

( : " وفي الحديث مشروعية جلسة االستراحة ، وأخذ بها  302/  2قال الحافظ في " الفتح " ) 

الشافعي وطائفة من أهل الحديث ، وعن أحمد روايتان ، وذكر الخالل أن أحمد رجع إلى القول 

بها" . قلت : والحنابلة يقلدون اإلمام أحمد في الرواية األولى حيث ال دليل معه ، ويخالفونه في 

معه ، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة ! الرواية الثانية حيث الدليل 

 كالروض المربع ! وال حول وال قوة إال باهلل . 
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رضي هللا عنهما فيما سبق لنا الكالم على بعض حديث عبد هللا بن عباس 

بين السجدتين كان يقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني  يقوله النبي 

واهدني وارزقني سبق الكالم على  ربي اغفر لي وارحمني وعافني وأما 

الذي ال   اإلنسانقوله اهدني فمعناه دلني على الحق ووفقني التباعه الن 

يعرف الحق وتارة يكون يكون على حق تارة يكون السبب الجهل بحيث ال 

العناد واالستكبار فهو يعلم الحق لكنه ال يريده والعياذ باهلل والثاني اشد الن 

 األولالذي يعلم الحق وال يريده اشد من الذي ال يعلم الحق وال يفعله الن 

شيمته شيمة اليهود والعياذ باهلل علموا الحق ولم يتبعوه والثاني شيمته شيمة 

لحق ولم يوفقوا له ولهذا اقل سفيان بن عيينة رحمه هللا النصارى أرادوا ا

تعالى من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه 

هللا وإياكم  أعاذناشبه من اليهود الن العالم يفسد بعد العلم بالحق لكنه ال يريده 

رفها فيعبد هللا من ذلك وأما العابد فهو حريص على العبادة يريدها لكنه ال يع

تقول اللهم اهدني أبش  فأنت على جهل كما فعل النصارى قبل بعثة النبي 

 األولتسال شيئين  فأنتمعني اهدني ؟ يعني دلني على الخير ووفقني التباعه 

تسأل هللا الرزق  فأنتالداللة على الخير والثاني التوفيق التباعه وأما ارزقني 

حرام حتى الحرام  أوفهو رزق من حالل  ساناإلنوهو كل ما يستقيم به بدن 

ويحاسب عليه ويأثم به  اإلنسانرزق لكن الحرام رزق فيه تبعه ويؤاخذ عليه 

قال السفاريني رحمه هللا تعالى في  أثموالرزق الحالل ليس فيه تبعة وال 

عقيدته والرزق ما ينفع من حالل وضده فحل عن المحال الن هللا تعالى يقول 

على هللا رزقها . وكثير من الناس رزقه على  إال األرضفي  وما من دابة

الحرام يرابي ويقامر ويرزقه هللا تعالى فالرزق كل ما يستقيم به البدن وكذلك 
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كل ما يستقيم به الدين كالعلم وهو افضل من المال الن العلم نور يهتدي به 

ربما ينتفع به و اإلنسانويهدي به هللا تعالى غيره والمال ينتفع به  اإلنسان

غيره لكن المال افضل بكثير من المال حتى صاحب المال الكثير المتصدق 

 الباذل ماله في سبيل هللا ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلمه .

 الشريط الحادي عشر

تسأل هللا  فأنتالداللة على الخير والثاني التوفيق التباعه وأما ارزقني  األول

حرام حتى  أوفهو رزق من حالل  اإلنسانبه بدن الرزق وهو كل ما يستقيم 

ويحاسب عليه  اإلنسانالحرام رزق لكن الحرام رزق فيه تبعه ويؤاخذ عليه 

قال السفاريني رحمه هللا تعالى  أثمويأثم به والرزق الحالل ليس فيه تبعة وال 

في عقيدته والرزق ما ينفع من حالل وضده فحل عن المحال الن هللا تعالى 

على هللا رزقها . وكثير من الناس رزقه  إال األرضوما من دابة في يقول 

على الحرام يرابي ويقامر ويرزقه هللا تعالى فالرزق كل ما يستقيم به البدن 

وكذلك كل ما يستقيم به الدين كالعلم وهو افضل من المال الن العلم نور 

وربما  اإلنسانه ويهدي به هللا تعالى غيره والمال ينتفع ب اإلنسانيهتدي به 

ينتفع به غيره لكن المال افضل بكثير من المال حتى صاحب المال الكثير 

المتصدق الباذل ماله في سبيل هللا ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلمه .حتى 

وملوكا وخلفاء  أغنياء أناسهناك  أنفي الواقع نحن نعلم في التاريخ القديم 

ساجد وشيدوا المدارس لكن طوي ذكرهم نفعوا الناس في حياتهم وبنوا الم

هللا  أبقيهناك علماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم  أنونسوا ونعلم 

العلم ومع ذلك كان  إالذكرهم بعلمهم تجدهم ماتوا من مئات السنين ولم يخلفوا 
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الذين نفعوا الناس في  واألغنياءذكرهم بين الناس اكثر بكثير من ذكر الخلفاء 

قلت اللهم ارزقني يشمل الرزق الذي به  إذاالرزق  أنموالهم فالمهم حياتهم بأ

 أنقوام البدن وبه قوام الدين وهو العلم يشمل األمرين جميعا لكنه ال شك 

قال اللهم ارزقني فإنما يسأل هللا تعالى رزقا حالال ال يسأله رزقا  إذاالمؤمن 

حالل وحرام ما اهتدى حراما النه قال قبل ذلك اهدني والذي يكسب المال من 

رزقا حالال يستقيم به بدني ورزقا  أيبنفسك اللهم ارزقني  أنتقلت  إذالكن 

 يزول به جهلي ويحصل به علمي رزق العلم والمال .

 إذاانه كان  حديث مالك بن الحويرث رضي هللا عنه فيذكر عن النبي  أما

ي وتر من كان ف إذاكان في وتر من صالته لم ينهض حتى يستوي قاعدا 

قام للثانية  إذاوالركعة الثالثة يعني  األولىصالته ما هو وتر الصالة ؟ الركعة 

قام للرابعة فإنه يجلس حتى يستقر قاعدا ثم يقوم هكذا قال مالك بن  أو

رسول هللا  إلىالحويرث ومالك بن الحويرث رضي هللا عنه كان من الوافدين 

  قدم النبي ت أنفي السنة التاسعة من الهجرة بعد  إذفي السن وكان له 

ينهض  أن أراد إذا فكان  سنة 61ذاك في السنة التاسعة من الهجرة 

في  آخرللرابعة يجلس جلوس استقرار ثم ينهض وقد ورد بلفظ  أوللثانية 

حديث مالك انه يعتمد على يديه عند النهوض فهل يعتمد كالعاجن يضم 

هللا تعالى  حديث كالعاجن وقال إياك  النووي رحمه أنكريبسطها ؟  أم أصابعه

انه يقوم كالعاجن وإن كان بعض  به فإنه ما ثبت عن الرسول  تأخذ أن

يبسطها بسطا على  أوالناس صححه لكن العلماء مختلفين هل يكون كالعاجن 

كان يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم وهذا  الرسول  أنويقوم المهم  األرض

ذا للحاجة بعد أن كبر وتقدمت به السن وأما في حال يدل على انه كان يفع له
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نشاطه فإنه كان  يقوم من السجود إلى القيام بدون أن يجلس وهذه الجلسة 

تسمى عند العلماء جلسة االستراحة يعني يستريح فيها المصلي ولذلك ليس لها 

أن  ال يكبر إذا أراد أن يجلس وال يكبر إذا أراد فاإلنسانتكبير وليس فيها ذكر 

يقوم وال يقول فيها ذكرا ال دعاء مما يدل على أنها جلسة غير مقصودة وإنما 

هي استراحة من اجل أن يقوم اإلنسان بدون تعب الن الرب عز وجل يحب 

( ولهذا ) يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر لعباه التيسير كما قال تعالى 

احتاج إليها فاألفضل أن ال  كان اصح أقوال العلماء في هذه الجلسة أن من

يكلف نفسه بل يجلس كالكبير وثقيل اللحم والمريض ومن بركبه وجع فهذا 

 األفضل أن يجلس ليقوم عن راحة وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  األحاديثالحمد هلل والصالة والسالم نقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

 في باب صفة الصالة 

ِ  أَبِي ُهَرْيَرةَ  َوَعنْ  - إِذَا َسَجَد أََحُدُكْم فاََل يَْبُرْك   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

  (359)َكَما يَْبُرُك اَْلبَِعيُر , َوْليََضْع يََدْيِه قَْبَل ُرْكبَتَْيِه   أَْخَرَجهُ اَلثهاَلثَةُ .  

 َوُهَو أَْقَوى ِمْن َحِديِث َوائٍِل : 

ِ َرأَْيُت َرسُ   -311 أَْخَرَجهُ   إِذَا َسَجَد َوَضَع ُرْكبَتَْيِه قَْبَل يََدْيِه  وَل ّللََاه

  (360)اأَْلَْربَعَةُ .  

                                                 
( ، ولفظ الترمذي :  269( ، والترمذي )  207/ 2( ، والنسائي )840صحيح . رواه أبو داود ) - 359

، والنسائي )  ( 841" يعمد أحدكم فيبرك في صالته برك الجمل" . وهي رواية ألبي داود ) 

2  /207  . ) 
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ِل َشاِهًدا ِمْن َحِديِث :   فَِإْن ِلْْلَوه

 , َوذََكَرهُ اَْلبَُخاِريُّ ُمعَلهقًا  اِْبِن ُعَمَر  -312
َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ َصحه

   (361)َمْوقُوفًا .  

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -313 ِ   -َرِضَي ّللََاه َكاَن إِذَا  أَنه َرُسوَل ّللََاه

ِد َوَضَع يََدهُ اَْليُْسَرى َعلَى ُرْكبَتِِه اَْليُْسَرى , َواْليُْمنَى َعلَى اَْليُْمنَى ,  قَعََد ِللتهَشهُّ

 َرَواهُ ُمْسِلٌم   لسهبهابَِة َوَعقََد ثاََلثَةً َوَخْمِسيَن , َوأََشاَر بِِإْصبَِعِه اَ 

ْبَهاَم        (362)َوفِي ِرَوايٍَة لَهُ : َوقَبََض أََصابِعَهُ ُكلهَها , َوأََشاَر بِاَلهتِي تَِلي اإَْلِ

ِ ْبِن َمْسعُوٍد  -314 ِ قَاَل :  َوَعْن َعْبِد ّللََاه  اِْلتَفََت إِلَْينَا َرُسوُل ّللََاه

لََواُت , َوالطهي ِبَاُت , اَلسهاَلُم  فَقَاَل : " إِذَا َصلهى ِ , َوالصه أََحُدُكْم فَْليَقُْل : اَلتهِحيهاُت ّلِِله

اِلِحي ِ اَلصه ِ َوبََرَكاتُهُ , اَلسهاَلُم َعلَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد ّللََاه َن َعلَْيَك أَيَُّها اَلنهبِيُّ َوَرْحَمةَ ّللََاه

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ , ثُمه ِليَتََخيهْر ِمْن , أَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إِاله  ُ , َوأَْشَهُد أَنه ُمَحمه  ّللََاه

ِ .    اَلدَُّعاِء أَْعَجبُهُ إِلَْيِه , فَيَْدُعو  ُمتهفٌَق َعلَْيِه , َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(363)  

                                                                                                                                                 
( وابن  268( ، والترمذي )  207 - 206/  2( ، والنسائي )  838ضعيف . رواه أبو داود )  - 360

( ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب ، ال نعرف أحدا رواه مثل هذا  882ماجه ) 

 غير شريك " قلت : وهو سيئ الحفظ . 
( ولفظه : عن ابن عمر "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال  627حسن . رواه ابن خزيمة )  - 361

يفعل ذلك" . وهذا الحديث أُِعلَّ بما ال يَْقدَُح ، وقد  -صلى هللا عليه وسلم-: كان رسول هللا 

/  2صححه غير ابن خزيمة: الحاكُم ، وشيخنا األلباني حفظه هللا . والموقوف علقه البخاري ) 

 /فتح ( .  290
 ( .  116( ، والرواية برقم )  115( )  580. رواه مسلم )  صحيح - 362
( : " وهو  6265( . وزاد البخاري في رواية ) 402( ، ومسلم )831صحيح . رواه البخاري ) - 363

" . قال الحافظ  -صلى هللا عليه وسلم-بين ظهرانينا ، فلما قبض قلنا : السالم . يعني على النبي 

صلى -ولون : السالم عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي : " ظاهرها أنهم كانوا يق

تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة ،  -صلى هللا عليه وسلم-، فلما مات النبي  -هللا عليه وسلم

 - 18فصاروا يقولون : السالم على النبي" . وانظر " صفة الصالة " لشيخنا حفظه هللا ص ) 

 ( .  162 - 161( وص )  25
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ِ : ُكنها نَقُوُل قَْبِل أَْن يُْفَرَض َعلَْينَا ُد  َوِللنهَسائِي        .(364)اَلتهَشهُّ

  (365).    َعلهَمهُ اَلتهَشهُّد , َوأََمَرهُ أَْن يُعَل َِمهُ اَلنهاَس  َوأِلَْحَمَد : أَنه اَلنهبِيه 

َد: قَاَل :  َوِلُمْسِلٍم : َعْن اِْبِن َعبهاٍس  -315 ِ يُعَل ُِمنَا اَلتهَشهُّ َكاَن َرُسوُل ّللََاه

ِ ...  إِلَى آِخِرهِ " اَلتهِحيهاُت اَلْ  لََواُت ّلِِله  ُمبَاَرَكاُت اَلصه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 إذاالتي ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام تدل على مسائل منها  األحاديثهذه 

 أوفهو سوف يسجد للقيام فهل يقدم يديه  األولىيسجد السجدة  أن اإلنسان أراد

فال يبرك كما يبرك البعير  أحدكمد سج إذاهريرة قال  أبيركبتيه في حديث 

سجد  إذاكان  النبي  أنوليضع يديه قبل ركبتيه وفي حديث وائل بن حجر 

وكأنه يشير  أقوى األولقدم ركبتيه قبل يديه قال بن حجر رحمه هللا والحديث 

بين الحديثين تعارضا  أنالترجيح مبنية على  إلىالترجيح ولكن إشارته  إلى

 أنالسنة  أنوالحمد هلل فهما داالن على شيء واحد على  وليس بينهما تعارض

سجد  بركبتيه قبل يديه لكن حديث وائل بن حجر سنة فعلية  إذا اإلنسانيبدأ 

 النبي  أنهريرة سنة قولية اخبر فيها  أبيوحديث  حكى فيها فعل النبي 

 أبيحديث   أنيضع الرجل يديه قبل ركبتيه في السجود ووجه ذل  أننهى 

إذا  سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير وإذا يرة قال فيه النبي هر

شاهدنا البعير حين يبرك وجدنا انه يقدم يديه ال إشكال في هذا كل من شاهد 

البعير إذا برك فإنه يقدم يديه قبل رجليه فإذا نزل اإلنسان من القيام إلى 

                                                 
 ( بسند صحيح .  120/  378/  1هذه الرواية للنسائي في "الكبرى" ) - 364
 ( ، وفي سنده انقطاع .  3562ضعيف . رواه أحمد )  - 365
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 وإذاعنه  النبي  السجود على يديه أشبه البعير تماما حين يبرك وقد نهى

يقدم ركبتيه قبل يديه  أنكما يبرك البعير فالزم ذلك  اإلنسانيبرك  أننهى 

 إذا اإلنسانكما رواه وائل بن حجر وعلى هذا فيقال ينهى  كما هو فعله 

 أنيقدم يديه فإنه يؤمر  أننهى  وإذايقدم يديه  أنينهى  األولىسجد السجدة 

فإن قال قائل  لألخرمنافيا  أحدهماان وال يكون يقدم ركبتيه  وبهذا يتفق الحديث

هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه قلنا نقول  أبيما تقولون في قوله في حديث 

فيه ما قاله العالمة الحافظ ابن القيم رحمه هللا تعالى إن هذا مما انقلب على 

 مراأليقول وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه  أن أرادالراوي وكأن الراوي 

يحتمل وليس  اإلنسانوقال وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا شيء يقع الوهم من 

 أولقلنا إن العبارة لم تنقلب على الراوي لكان  أننابمتعذر وال بمحال ولو 

كما يبرك البعير  اإلنسانيبرك  أننهى  الحديث مناقضا آلخره الن الرسول 

انه مأمور بأن  يبدأ بيديه وهذا نهي عن تقديم اليدين وأخر الحديث يدل على 

فيكون مناقضا والعبرة بالقاعدة ال بالتفريع عليها والقاعدة ال يبرك كما يبرك 

البعير والتفريع وليضع يديه قبل ركبتيه هذا التفريع ال يتطابق مع القاعدة 

وعلى هذا فيكون كما قال ابن القيم رحمه هللا تعالى يقول منقلبا على الراوي 

وقد ذكر رحمه هللا في زاد المعاد  األحاديثلرواة تنقلب عليهم وال غرو فإن ا

الصحيحة التي في البخاري وغيره منقلبة على رواتها  األحاديثمن  أمثلةعدة 

النار يبقى فيا فضل  ما تمتلئ فينشئ هللا لها  أنالن الراوي غير معصوم منها 

ى فيها فضل هي فيدخلهم النار حتى تمتلئ وهذا منقلب الن الذي يبق أقواما

ا فيدخلهم الجنة بفضله أقوامالدنيا فينشئ هللا تعالى  أهلالجنة عمن دخلها من 

النار فال يبقى فيها فضل تقول هل من مزيد حتى يضع  أماورحمته عز وجل 
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بعض وتقول قط قط يعني كفاية كفاية  إلىعليها رجله  فيزوي بعضها 

خطاء ولكن العبرة بالقواعد  اإلنسانوارد الن  أمرفاالنقالب على الرواة 

والقاعدة ال يبرك كما يبرك البعير بعض الناس يقول إن البعير  واألصول

يبرك على ركبتيه الن ركبتي البعير في يديه قلنا نعم هذا صحيح لكن الرسول 

  لم يقل فال يبرك على ما يبرك عليه البعير بل قال فال يبرك كما يبرك

س عن العضو الذي يركز عليه وبين العبارتين البعير فالنهي عن الصفة ولي

من  األولىيسجد السجدة  أن أراد إذا اإلنسانفرق واضح فعلى كل حال نقول 

قيام فإنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن 

فأعلى عند القيام من السجود يبدأ بالجبهة ثم  أعلىينزل اسفل فاسفل ويقوم 

ليدين ثم الركبتين عند االنحدار بالعكس وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن ا

لوجع في  أولمرضه  أولثقل بدنه  أماعاجزا  اإلنسانكان  إذاونقول انه 

البخاري  إليهيقدم يديه الن هذا حاجة وهذا هو الذي أشار  أنركبتيه فال باس 

هللا تعالى شاهدا  رحمه في حديث ابن عمر الذي جعله الحافظ ابن حجر رحمه

هريرة ابن عمر لما كبر رضي هللا عنه ثقل حتى كان يجلس في  أبيلحديث 

 إذاالصالة متربعا ال يجلس مفترشا الن رجليه ال تقله فصار رضي هللا عنه 

يسجد يضع يديه قبل ركبتيه وهذا هو الذي ذكره البخاري عن ابن  أن أراد

هريرة  أبيبه على تقوية حديث ابن حجر مستشهدا  إليهعمر تعليقا وأشار 

ال تقله رجاله فهو رضي هللا  بأنهولكن ال شاهد فيه الن ابن عمر كان يقول 

شاء هللا بقية الكالم على الحديثين الباقيين وهللا  أن ويأتيعنه قد كبر وثقل 

 اعلم .
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 ج : يعد التسبيح باليد اليمنى اليمنى احسن  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب صفة الصالة  األحاديثرحمه هللا تعالى في سياق  تقل المؤلف

ِ ْبِن َمْسعُوٍد  -314 ِ قَاَل :  َوَعْن َعْبِد ّللََاه فَقَاَل :  اِْلتَفََت إِلَْينَا َرُسوُل ّللََاه

لََواُت , َوالطهي ِبَاُت , اَ  ِ , َوالصه لسهاَلُم َعلَْيَك " إِذَا َصلهى أََحُدُكْم فَْليَقُْل : اَلتهِحيهاُت ّلِِله

اِلِحيَن ,  ِ اَلصه ِ َوبََرَكاتُهُ , اَلسهاَلُم َعلَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد ّللََاه أَيَُّها اَلنهبِيُّ َوَرْحَمةَ ّللََاه

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ , ثُمه ِليَتََخيهْر مِ  ُ , َوأَْشَهُد أَنه ُمَحمه ْن أَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إِاله ّللََاه

ِ .   اَلدَُّعاِء أَْعَجبُهُ إِلَْيِه , فَيَْدُعو  ُمتهفٌَق َعلَْيِه , َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(366)  

ُد   .   ِ : ُكنها نَقُوُل قَْبِل أَْن يُْفَرَض َعلَْينَا اَلتهَشهُّ َوِللنهَسائِي 
(367)  

  (368).    َمَرهُ أَْن يُعَل َِمهُ اَلنهاَس َعلهَمهُ اَلتهَشهُّد , َوأَ  َوأِلَْحَمَد : أَنه اَلنهبِيه 

َد: قَاَل :  َوِلُمْسِلٍم : َعْن اِْبِن َعبهاٍس  -315 ِ يُعَل ُِمنَا اَلتهَشهُّ َكاَن َرُسوُل ّللََاه

ِ ...  إِلَى آِخِرهِ  لََواُت ّلِِله   " اَلتهِحيهاُت اَْلُمبَاَرَكاُت اَلصه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

يثان حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه وحديث ابن عباس هذان الحد

رضي هللا عنهما في بيان كيفية التشهد وذلك أن هللا تعالى فرض علينا أن 
                                                 

( : " وهو  6265( . وزاد البخاري في رواية ) 402( ، ومسلم )831صحيح . رواه البخاري ) - 366

" . قال الحافظ  -صلى هللا عليه وسلم-ي بين ظهرانينا ، فلما قبض قلنا : السالم . يعني على النب

صلى -: " ظاهرها أنهم كانوا يقولون : السالم عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي 

تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة ،  -صلى هللا عليه وسلم-، فلما مات النبي  -هللا عليه وسلم

 - 18فة الصالة " لشيخنا حفظه هللا ص ) فصاروا يقولون : السالم على النبي" . وانظر " ص

 ( .  162 - 161( وص )  25
 ( بسند صحيح .  120/  378/  1هذه الرواية للنسائي في "الكبرى" ) - 367
 ( ، وفي سنده انقطاع .  3562ضعيف . رواه أحمد )  - 368
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نتشهد في الصالة كما قال عبد هللا بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا 

كائيل التشهد السالم على هللا من عباده السالم على جبريل السالم  على مي

ال تقولوا السالم على هللا فإن هللا هو  السالم على فالن وفالن فقال النبي 

هللا تعالى يلحقه النقص وانك  أنقلت السالم على هللا اوهم هذا  إذا انكالسالم 

السالم من كل نقص  أييلحقه النقص ولهذا قال فإن هللا هو السالم  أنتدعو 

وهو  األعلىقال تعالى وهلل المثل وعيب جل وعال فهو كامل الصفات كما 

التشهد فرض ولكن  أنيفرض علينا دليل على  أنالعزيز الحكيم فقوله قبل 

هو واجب تصح الصالة بدونه ؟ نقول  أوبه  إالهل هو ركن ال تصح الصالة 

فإنه  األولبه واما التشهد  إالفإنه ركن ال تصح الصالة  األخيرالتشهد  أما

عمدا بطلت صالته وإن تركه سهوا جبره بسجود  اإلنسانتركه  إذاواجب 

قام يوما من األيام في صالة الظهر عن التشهد النبي  أنالسهو والدليل لذلك 

األول ولم  يجلس فلما قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم 

سلم وهذا دليل على أن التشهد األول ليس بركن النه لو كان ركنا لوجب أن 

على كل حال أما األخير فإنه ركن وصفته التحيات هلل والصلوات يأتي به 

والطيبات التحيات يعني جميع التعظيمات القلبية والقولية والبدنية هلل عز وجل 

ال أحد يستحق التعظيم على وجه اإلطالق إال هللا تبارك وتعالى فإنه محدود 

ه وأمه وشيخه ومن ليس تاما وال كامال وإال من المعلوم أن اإلنسان يعظم أبا

هو اكبر منه لكن هذا تعظيم محدود أما التحية الكاملة والتعظيم الكامل فإنه هلل 

رب العالمين . التحيات هلل والصلوات جميع الصلوات هلل ال أحد يصلى له إال 

هللا عز وجل ومن صلى لغير هللا كفر بل من سجد سجدة واحدة لغير هللا كفر 

بات هلل فهو أوال طيب وصفاته طيبة وأفعاله طيبة والطيبات يعني جميع الطي
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 ) إليه يصعد الكلم الطيب (وشرائعه طيبة وال يقبل إال الطيب كما قال تعالى 

طيبا فالطيبات هلل عز وج الما غير ففيه  إالإن هللا طيب ال يقبل  وقال النبي 

طيب وخبث الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين 

فهو هلل عز وجل السالم عليك  األوفر األكملالطيب  أملخبيثون للخبيثات وا

بلفظ الخطاب السالم  النبي ورحمة هللا وبركاته تسلم على الرسول  أيها

النبي ولو  أيهاالسالم عليك  األرضمكان من  أيفي  وأنتالنبي  أيهاعليك 

لنبي فإن هلل ا أيهاقلت السالم عليك  إذافي الجو  أو األرضكنت في جوف 

وتقول السالم عليك تخاطب  رسول هللا  إلىمالئكة يحملون هذا السالم منك 

فمن المعلوم  وإالأمامك  كأنهحاضر عندك وذلك لقوة اإلرادة والتعيين  كأنه

في قبره في المدينة  وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي هللا عنه  انه 

النبي فلما مات كنا نقول  أيهام عليك السال قال كنا نقول في عهد النبي 

ي له رضي هللا رأالسالم على النبي ورحمة يعني بحذف الخطاب لكن هذا 

علم أمته هذا الحديث إلى يوم القيامة  عنه مخالف بنص الحديث فإن النبي 

وصح عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فيما رآه مالك في الموطأ بأصح 

لناس يعلمهم التشهد السالم عليك أيها النبي ورحمة إسناد انه قال وهو يخطب ا

منه وخطب بذلك  هللا وعمر افقه من عبد هللا بن مسعود واعلم بأحوال النبي 

النبي  أيهاوعلى هذا فنحن نقول السالم عليك  أحدعلى المنبر ولم ينكر عليه 

ي ورحمة هللا ثم إن حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ليسوا يسلمون على النب

  سالم المخاطب العادي حتى يقال إنه لما مات تعذر هذا النهم يقولون

ال  النبي وهم في مكة والطائف وفي كل مكان والرسول  أيهاالسالم عليك 

يسمعهم وهو حي فليس هذا من باب السالم المباشر الذي يكون بين الناس عند 
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له لكنه  رأيعنه  حديث ابن مسعود رضي هللا أناللقاء ونحو ذلك ولهذا تبين 

منقوض برأي من هو افقه منه وهو عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بإعالنه 

النبي  أيهامنقوض بالنظر الن السالم عليك  أيضاالصحابة وهو  أمامذلك 

حتى الصحابة ما يعتقدون وهم وراء الرسول انهم يخاطبون الرسول مباشرة 

 أيهايا  أيالنبي  أيهاعليك في المجلس السالم  أوكمخاطبته وهو في السوق 

النبي ورحمة هللا وبركاته ثالث جمل السالم والرحمة والبركة السالم يعني 

النبي حتى السالم له يوم  أيهاالسالمة من كل نقص السالمة من كل ما يؤذيك 

القيامة تدخل في هذا ودعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط يقولون اللهم سلم 

النبي ربما نتوسع فيه ونقول إن  أيهان قولك السالم عليك اللهم سلم ثم اعلم 

 أنالن جل شريعته ال شك  هذا سالم على الرسول وعلى شريعة الرسول 

 أيتجعل معناه اعم واشمل  أنله اثر كبير  لذلك نقول السالم عليك ينبغي 

 أنزائد مع السالمة  أمرعليك شخصيا وعلى شريعتك واما ورحمة هللا فهو 

خيراته الكثيرة عليك  أي أيضازائد  أمروأما بركاته فهو  يرحم الرسول هللا 

علينا نحن معشر  أيالنبي ثم تقول السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين  أيها

 األحياءالدنيا  أهلعلينا نحن  أوعلينا نحن جماعة المسجد  أو اإلسالمية األمة

كما  واألرضصالح في السماء وعلى عباد هللا الصالحين يشمل كل عبد  اآلن

فأنت  إذا قلت على عباد هللا الصالحين تسلم على الصالحين  قال ذلك النبي 

من البشر ومنهم الرسل عليهم الصالة والسالم ومنهم اتباع الرسل وهل تسلم 

على الجن الصالحين نعم تسلم عليهم الن الجن فيهم صالحون كما قال هللا 

وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك تسلم على  تعالى عنهم في سورة الجن

المالئمة إذا هذه جملة من اعم ما يكون ألنك تسلم على الصالح في السماء 
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 أوالالترتيب النبوي في هذتا الحديث  اآلنتأمل  واألرض كما قال النبي 

ثم بحق عباد هللا  أنفسناثم بحق  بدأنا بحق هللا تعالى ثم بحق الرسول 

هللا التحيات هلل والصلوات والطيبات حق الرسول السالم عليك  الصالحين حق

النبي ورحمة هللا وبركاته حقنا السالم علينا حق العباد وعلى عباد هللا  أيها

وهو كذلك يجب  أنفسناالصالحين حق هللا وحق رسول هللا مقدم على حقوق 

رسول  يقدم حق هللا وحق رسوله على حقه نفسه ولهذا قال أن اإلنسانعلى 

من نفسه وولده ووالده والناس  إليهاحب  أكونحتى  أحدكمال يؤمن  هللا 

ال يذوق أحد طعم اإليمان حتى يكون هللا ورسوله احب إليه وقال  أجمعين

مما سواهما  أما أنت وغيرك من الصالحين فقدم نفسك ابدأ بنفسك أوال إال إذا 

فمثال إذا أهدى إليك إنسان كان لغيرك الحق فقدمه  على نفسك ال تقدم نفسك 

تقول جزاك هللا خيرا ؟ الثاني  أومعروفا فهل تقول جزاني هللا وجزاني خيرا 

وقال الحمد هلل فقلت يرحمك هللا هل تقول  اإلنسانعطس  إذامكافأة  ألنها

 إذايقول يهديكم هللا ويصلح بالكم ؟ الثاني الن هذا مكافأة  أويهدينا هللا ويهديكم 

 بمن تكافئه ال بنفسك . أبداال تبدأ بنفسك كان مكافأة 

هللا وان محمدا عبده ورسوله وهذه شهادة قلبية قولية تشهد  إالال اله  أنأشهد 

هللا فجميع ما يعبد من دون  إالال معبود حق  أيهللا  إالال اله  أنبقلبك ولسانك 

عبادة له تكون ال أنهللا فهو باطل واإلله الحق هو هللا عز وجل فهو الذي يجب 

وان تكون  إليهوان يكون التعظيم له وان يكون الخوف منه وان تكون الرهبة 

المنتهي ومنه  إليهالخشية له وان يكون التوكل عليه فهو سبحانه وتعالى 

اعبد رب هذه البلدة  أن أمرتقل إنما المبتدى وله كل شيء قال هللا تعالى )

هللا  إالال معبود حق  أيهللا  إال فمعنى قولك ال اله التي حرمها وله كل شيء (
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محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد هللا  أنمن جملة العابدين له واشهد  وأنا

عبد هللا ورسوله فهو عبدا هلل يفعل هللا به ما يشاء عبدا هلل  الهاشمي القرشي 

يتعبد هلل ويتذلل له ويقوم بطاعته وليس ربا وليس له من حقوق الربوبية شيء 

أجعلتني هلل ندا بل ما  رجال قال ما شاء هللا وشئت قال الرسول  أنحتى 

وليس له حق في  أبداليس له حق من الربوبية  شاء هللا وحده فالرسول 

بل من عبده فإن الرسول لو خرج لقاتله فهؤالء الذين يعلقون  أبداالعبادة 

اذ باهلل هم مشركون شركا اكبر والعي آمالهم ورجائهم وخوفهم برسول هللا 

لكان يقاتلوهم وهم يدعون انهم يعظمونه  خارجون من النار لو خرج النبي 

محمد بن عبد  اإلسالممحمدا عبده ورسوله وما احسن ما قاله شيخ  أنواشهد 

الناس في  أنالوهاب رحمه هللا تعالى  عبد ال يعبد ورسول ال يكلف واعلم 

قوم غلوا فيه وعبدوه   مأقساثالث   إلىرسول هللا انقسموا في انقسموا 

 الضر ما يدعون هللا يدعون الرسول   أخذهم إذاواتخذوه اله حتى انهم 

والعياذ باهلل والرسول قوم آخرون  كذب الرسول وقالوا انه ليس رسول وقالوا 

انه رسول للعرب خاصة والثالث قوم أمنوا به وانه رسول رب العالمين 

يجعلني وإياكم ممن هذا شأنه انه على كل  أنوقالوا عبد هللا ورسوله اسأل هللا 

 شيء قدير 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 
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ِ قَاَل :  َوَعْن فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيٍد  -316 ِرْجالً يَْدُعو  َسِمَع َرُسوُل ّللََاه

ِ  (369) فِي َصاَلتِِه , لَْم يَْحَمِد  َ , َولَْم يَُصل ِ َعلَى اَلنهبِي  فَقَاَل : " َعِجَل َهذَا "  ّللََاه

ثُمه َدَعاهُ , فَقَاَل : " إِذَا َصلهى أََحُدُكْم فَْليَْبَدأْ بِتَْحِميِد .  
َرب ِِه َوالثهنَاِء َعلَْيِه ,  (370)

 ِ َحهُ  ثُمه يَْدُعو بَِما َشاَء  ثُمه يَُصل ِي َعلَى اَلنهبِي  َرَواهُ أَْحَمُد , َوالثهاَلثَةُ , َوَصحه

اَلت ِْرِمِذيُّ , َواْبُن ِحبهاَن , َواْلَحاِكُم .  
(371)   

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -318 َد أََحُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِذَا تََشهه

ِ ِمْن أَْربَعٍ , يَقُوُل : اَلله  ُهمه إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب َجَهنهَم , َوِمْن فَْليَْستَِعْذ بِاّلَِله

اِل    َعذَاِب اَْلقَْبِر , َوِمْن فِتْنَِة اَْلَمْحيَا َواْلَمَماِت , َوِمْن َشر ِ فِتْنَِة اَْلَمِسيحِ اَلدهجه

   (372)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

ِد اأَْلَِخيِر    َوفِي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم : إِذَا فََرَغ أََحُدُكْم ِمنْ   اَلتهَشهُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                 
ى هذا النحو تحرف في " األصلين " إلى : " يمجد " ، وهو وإن كان وقع في رواية النسائي عل - 369

 إال إني أقطع بتحريفه ؛ ألن رواية النسائي سياقها غير هذا السياق كما سيأتي . 
 تحرف في " األصلين " إلى " بتمجيد " وهو من لوازم التحريف أو الخطأ السابق .  - 370
( ،  45 - 44/  3( ، والنسائي )  1481( ، وأبو داود )  18/  6صحيح . رواه أحمد )  - 371

( وقال الترمذي :  268و  230/  1( ، والحاكم )  1960( ، وابن حبان )  3477ي ) والترمذ

" حديث حسن صحيح " . وعند أحمد " لم يذكر هللا " بدل " لم يحمد هللا " . وعند الحاكم : " 

( ،  1207/  381 - 380/  1لم يحمد هللا ولم يمجده " . وأما النسائي فلفظه في " الكبرى " ) 

سمع رجالً يدعو في صالته لم يمجد  -صلى هللا عليه وسلم-مجتبى" . " أن رسول هللا وفي " ال

:  -صلى هللا عليه وسلم-، فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا ولم يصل على النبي 

صلى -: وسمع رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-عجلت أيها المصلي ، ثم علَّمهم رسول هللا 

د هللا ، وحمده ، وصلى على النبي  -لمهللا عليه وس :  -صلى هللا عليه وسلم-رجالً يصلي فمجَّ

 : ادع تَُجب . وَسْل تُْعَط " .  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 
إذ الحديث ليس  -رحمه هللا-( ، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ  588صحيح . رواه مسلم )  - 372

، وهذا من أمره . ولفظه في "  -صلى هللا عليه وسلم-من فعله فيه ، وإنما الذي في البخاري 

يدعو : اللهم إني أعوذ بك من  -صلى هللا عليه وسلم-( : "كان رسول هللا  1377البخاري " ) 

عذاب القبر . ومن عذاب النار . ومن فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال" . وهذه 

 ( ، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ . 131( ) 588الرواية عند مسلم ) 
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ذكر المؤلف  الحافظ بن حجر رحمه هللا في كتابه بلوغ المرام ماذا يقوله 

خرجنا حديث البن مسعود وابن عباس في  أنبعد التشهد وسبق لنا  اإلنسان

ده قوله واشهد ان محمد عب إلىكيفية التشهد التحيات هلل والصلوات والطيبات 

من التشهد الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم فان  أيورسوله ومن ذلك 

فقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك  الصحابة سألوا النبي 

 ألنحن صلينا عليك في صالتنا قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى  إذا

على محمد وعلى  اللهم بارك إبراهيم ألوعلى  إبراهيممحمد كما صليت على 

انك حميد مجيد فهذا  إبراهيم ألوعلى  إبراهيممحمد كما باركت على  أل

فانه ينتهي  األولالتشهد  أما األخيرمما يلحق بالتشهد لكنه في التشهد  أيضا

محمد عبده ورسوله ثم ينهض وقد ذكر ابن القيم رحمه هللا  أنبقوله واشهد 

صلى هللا عليه وسلم انه كان يخفف من هدي النبي  أنفي كتابه ذات المعاد 

التشهد  أماعلى حجر محمى  أيحتى كأنه جالس على رمض  األولالتشهد 

محمد وهو رسول هللا  ألفإنه يزيد فيه اللهم صلى على محمد وعلى   األخير

وال محمد م اتباعه   محمد بن عبد اله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 

قيل اللهم  إذا أمااتباعه على دينه  بأنهمرهم في هذا الموضع نفس  على دينه 

جمعت الثالثة اله وأصحابه  إذاصل على محمد وعلى اله وأصحابه واتباعه 

واتباعه صار المراد باله المؤمنون من قرابته وباألصحاب الذين ثبتت لهم 

مؤمنا به  ويموت  اإلنسانفي رؤية  وتثبت صحبة النبي   صحبة النبي 

مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي سواء  جتمع بالنبي على ذلك فمن ا

اتباعه  فهم اآلخذون بسنته حقيقة وقوال وعمال  أماقصرت  أوطالت الصحبة 

يعني كما انك تفضلت  إبراهيم ألوعلى  إبراهيموقوله كما صليت على 
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فتفضل بالصالة على محمد وعلى اله  إبراهيم ألوعلى  إبراهيمبالصالة على 

محمود  أيهللا تعالى بأفعاله انك حميد مجيد  إلىذا من باب التوسل محمد وه

وحميد هنا بمعني محمود ومجيد بمعنى ذوي عظمة وسلطان اللهم بارك على 

انك حميد مجيد البركة  إبراهيم ألمحمد وعلى اله محمد كما باركت على 

 أوالمال ب أوزيادة الخير وكثرته واستقراره ونمائه وثباته سواء كان بالعمل 

سمع رجال يدعو في  النبي  أنبالولد واما حديث فضالة بن عبيد فهو 

صالته لم يحمد هللا ولم يصل على نبيه فقال عجل هذا وهذا في التشهد كان 

جلس دعا ولم يقرأ التحيات وال الصالة  أنهذا الصحابي وهللا اعلم من حين 

ي على هللا تعالى ويصلي يثن أندعا  إذدعا  إذا النبي  فأمره على النبي 

تشهد  إذاقال  األخيربه في التشهد  المأمورومن جملة الدعاء   على نبيه 

فليقل اوذ باهلل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن  األخيرالتشهد  أحدكم

فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيخ الجدال وهذا الدعاء واجب عند بعض 

طاووس رحمه هللا لما اخبره ابنه انه  أنتى به ح أمر العلماء الن النبي 

يعيد الصالة مما يدل على اهميته وتاكده  أن  أمرهصلى ولم يدع بهذا الدعاء 

 إن شاء هللا شرحه في الدرس القادم وهللا الموفق  ويأتي

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  أحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى فيما ساقه من 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -318 َد أََحُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِذَا تََشهه

ِ ِمْن أَْربَعٍ , يَقُوُل : اَللهُهمه إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب َجَهنهَم , َوِمْن  فَْليَْستَِعْذ بِاّلَِله
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اِل   َعذَاِب اَْلقَْبِر , َوِمْن فِتْنَِة اَْلَمْحيَا  َواْلَمَماِت , َوِمْن َشر ِ فِتْنَِة اَْلَمِسيحِ اَلدهجه

   (373)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

ِد اأَْلَِخيِر       (374)َوفِي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم : إِذَا فََرَغ أََحُدُكْم ِمْن اَلتهَشهُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أبيم فيما نقله عن قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في بلوغ المرا

يعني التشهد  أحدكمتشهد  إذاقال  النبي  أنهريرة رضي هللا عنه 

باهلل  أعوذباهلل من عذاب جهنم  أعوذيقول  أربعفليستعذ باهلل من  األخير

: من عذاب جهنم أوال األشياءيعني اعتصم باهلل واستجير به من هذه 

من المعاصي التي يعني من عذاب النار وحتى يشمل االستعاذة باهلل 

دخول النار ومن دخول النار بعد فعل المعاصي فهو  أسبابهي 

يتضمن تجنب المعاصي وتوبة هللا سبحانه وتعالى على العبد بعد فعل 

 اإلنساندخول النار وهي المعاصي تارة يعصم  أسبابالمعصية الن 

 إذا فأنتوتارة يفعلها ويعفو هللا  عنه  لصاألمنها ويبتعد عنها من 

استعذت باهلل عز وجل من عذاب جهنم شمل األمرين وجهنم اسم من 

منها لتهمتها وظلمته وقعرها والعياذ باهلل   وإياكمالنار أجارنا هللا  أسماء

فسمع وجبة يعني  أصحابهكان ذات يوم مع  النبي   أنوفي الصحيح 

ما هذا قال هللا ورسوله اعلم قال : هذا حجر  أتدرونضربة شيء فقال 
                                                 

إذ الحديث ليس  -رحمه هللا-( ، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ  588صحيح . رواه مسلم )  - 373

، وهذا من أمره . ولفظه في "  -صلى هللا عليه وسلم-فيه ، وإنما الذي في البخاري من فعله 

يدعو : اللهم إني أعوذ بك من  -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا ( : "كان رسو 1377البخاري " ) 

عذاب القبر . ومن عذاب النار . ومن فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال" . وهذه 

 ( ، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ . 131( ) 588الرواية عند مسلم ) 
 ( .  130)(  588صحيح . رواه مسلم )  - 374

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

348 

قى به في نار جهنم فهو يهوي فيها سبعين سنة واآلن وصل قعرها أل

فلذلك سميت جهنم ومن عذاب القبر والقبر ما يدفن فيه الميت وفيه 

 أماعذاب فإن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين 

الظالمون في غمرات  إذالقرآن فقد اقل هللا تبارك وتعالى ولو ترى 

اليوم  مكأنفساخرجوا  أيديهممادوا  أي أيديهمباسطوا  الموت والمالئكة

تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على هللا غير الحق وكنتم عن 

ال يريدون  بأنفسهمكأنهم شاحون  مكأنفساخرجوا 0آياته تستكبرون 

النهم قد بشروا بالعذاب وغضب  الرحمن  هممأجساتخرج من  أن

بمشقة وصعوبة يقول اخرجوا  إال فسهمأنوالعياذ باهلل فال تكاد تخرج 

 إثباتاليوم تجزون عذاب الهون اليوم يعني يوم موتكم وهذا  أنفسكم

) النار يعرضون فرعون  أللعذاب القبر وقال هللا تبارك وتعالى في 

 أل)ويوم تقوم الساعة ادخلوا في الصباح والمساء  عليها غدوا وعشيا(

م معذبون قبل يوم القيامة وهذا فدل هذا على انه فرعون اشد العذاب (

هو عذاب القبر وثبت في الصحيحين من حديث عبد هللا بن عباس 

مر بقبرين في المدينة فقال انهما ليعذبان  النبي  أنرضي هللا عنهما 

شاق  أمروما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في 

من البول يعني ال يبالي وال فكان ال يستنزه  أحدهما أماعليهما بل سهل 

يتطهر منه والعياذ باهلل فصار يعذب على عدم التنزه من البول  قال 

يعذب على ترك واجب في الصالة  اإلنسانكان  وإذاالعلماء رحمهم هللا 

وهو التنزه من البول  فما بالك بمن ترك الصالة كلها والعياذ باهلل  

الة فانه كافر مرتد حالل يكون اشد واشد وهذا حق  الن من ترك الص
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حشر يوم القيامة يحشر  إذايتوب  وهو  أن إالالدم  والمال  يجب قتله 

 نؤوبريبن خلف واألنبياء واتباعهم  وأبيمع فرعون وهامان وقارون 

محمد رسول  أنهللا اشهد  إالمنه والعياذ باهلل حتى ولو كان يقول ال اله 

 إلىيتوب ويعود  أن إاليقتل  أنهللا وهو ال يصلي فهو كافر مرتد يجب 

 أنال يصلي  أحدالصالة والعياذ باهلل ولهذا يجب على من عنده 

 إلى أمرهيرفع  أنويكرر النصيحة له فان لم يفعل وجب  أواليناصحه 

  أخاك أو أباك أولينفذوا فيه حكم هللا بقتله حتى لو كان ابنك  األمروالة 

المسلمين على عذاب  إجماعواما  أحقحق هللا تعالى  بأحدال تبالي 

باهلل من عذاب القبر ومن  أعوذالقبر فكل المسلمين في صالتهم يقولون 

عذاب القبر ثابت  إذاعذاب جهنم وال يتعوذ من شيء ال يؤمنون به 

 إلى اإلنسانينتقل  أنبالكتاب والسنة واجماع المسلمين وهو من حين 

نهاره مذكورا  أولالعذاب يعذب  ربما يكون في  أهلوهو من  اآلخرة

منعما في بيته وأخر النهار معذبا في قبره والعياذ باهلل عذاب  أهلهفي 

منه ومن عذاب القبر فان  وإياكمهللا  أعاذنا أبقىالذي هو اشد  اآلخرة

لم يقبر كرجل مات في البر وأكلته السباع  اإلنسانكان  فإذاقال قائل 

تعذر تعذيب  فإذاتبقى  نقول تعذب روحه الن الروح ما تأكلها السباع

الجسد ربما يجمعهما هللا تعالى بالجسد في   أنالجسد عذبت الروح مع 

حدث ال ندري عنه كما في قصة الرجل الذي كان  مسرف على نفسه 

مت فاحرقوني واسحقوني  أنا إذاخائف من عذاب ربه فقال الهله  

ة نحوها كلم أوقضى هللا علي  أن أخاف أنىودروني في اليم في البحر 

نفذوا الوصية  أهلهمن العالمين ففعل  أحديعذبني عذابا ال يعذبه  أن
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فجمعه هللا عز وجل وسال لما فعلت هذا قال يا رب فعلته خوف من 

 اإليمانعذابك فغفر هللا له غفر هللا له الن الذي حمله على ذلك كمال 

متأوال فعل هذا نجى ففعل ذلك  إذاباهلل عز وجل والتعذيب لكنه ظن انه 

وليس شاكا في قدرة هللا وان هللا عاجز لكن متأول  لكن لما كان الحامل 

ا باهلل إيمانكلما كان اشد  اإلنسانله على ذلك خوف هللا غفر هللا له الن 

يغفر لنا ولكم خطيئتنا يوم الدين   أنهللا  اسألمغفرة هللا  إلىكان اقرب 

 وال يخزينا يوم يبعثون انه على كل شيء قدير

 عطس الرجل وهو يصلي يقول الحمد هلل  إذاج: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا في سياق 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -318   َد أََحُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِذَا تََشهه

ِ ِمْن أَْربَعٍ  , يَقُوُل : اَللهُهمه إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب َجَهنهَم , َوِمْن  فَْليَْستَِعْذ بِاّلَِله

اِل    َعذَاِب اَْلقَْبِر , َوِمْن فِتْنَِة اَْلَمْحيَا َواْلَمَماِت , َوِمْن َشر ِ فِتْنَِة اَْلَمِسيحِ اَلدهجه

   (375)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ى أول هذا الحديث  وهو قوله أعوذ باهلل من عذاب القبر  قال سبق الكالم عل

ومن فتنة المحيا والممات الن الفتنة التي تكون في الحياة والفتنة التي تكون 
                                                 

إذ الحديث ليس  -رحمه هللا-( ، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ  588صحيح . رواه مسلم )  - 375

، وهذا من أمره . ولفظه في "  -صلى هللا عليه وسلم-فيه ، وإنما الذي في البخاري من فعله 

وذ بك من يدعو : اللهم إني أع -صلى هللا عليه وسلم-( : "كان رسول هللا  1377البخاري " ) 

عذاب القبر . ومن عذاب النار . ومن فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال" . وهذه 

 ( ، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ . 131( ) 588الرواية عند مسلم ) 
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في الممات أما الفتنة في الحياة فأنها تنقسم إلى قسمين فتنة جهل وفتنة عناد 

 يعرفه   وال يهتدي أما فتنة الجهل  فمعناها أن اإلنسان يشتبه عليه الحق وال

إليه فيعمل على ضالل والعياذ باهلل مثل كثير من أصحاب الطرق التي حدثت 

في اإلسالم فصار أهلها يتعبدون هلل تعالى بعبادات ما انزل هللا بها من سلطان 

فهم والعياذ باهلل فتنوا واما فتنة العناد فهي أن يعلم اإلنسان الحق ولكنه يريد 

لعياذ باهلل مثل أن يعلم أن الزنا حرام فيزني أو أن خالف الحق فيضل وا

شرب الخمر حرام فيشرب الخمر أو أن الربا حرام  فيرابي أو أن الغش 

حرام فيغش أو أن ترك الصالة كفر فيترك الصالة أو ما أشبه ذلك ففتنة 

المحيا تدور على هذين األمرين هما الجهل والعناد واما فتنة الممات فقيل أنها 

القبر  الن النعالين منصرفين عنه وهو احب الناس إليه وهم أشفق الناس  فتنة

به أبناءه وأباه وأخوانه وأقاربه  وأصدقائه يولون عنه تاركينه في هذه الحفرة 

النه انتهت حياته النه انتقل إلى عالم اآلخرة فيأتيه ملكان يسأالنه عن ثالثة 

ذا اثنين من نبيك هذه ثالثة  أشياء يقوالن له من ربك هذا واحد ما دينك ه

يسأل عن هذه الثالثة امتحان فأما المؤمن جعلني هللا وإياكم منهم فانه إذا قاال 

له الملكان من ربك قاال ربي هللا وإذا قال له من نبيك قال نبيي محمد  وإذا 

قاال له  ما دينك قال ديني اإلسالم فينادي مناد من السماء أن صدق عبده 

قبره ويفتح له باب من الجنة ويكون آخر يومه بعد موته خيرا فيفسح له في 

من أوله وانعم وأطيب النه في الدنيا في دار الهم والغم والكدر والنكد فإذا 

 انتقل إلى عالم اآلخرة وصار من أهل الجنة انتقل إلى خير مما انتقل منه.

قيل له من ربك قال أما المنافق أو المرتاب أعاذنا هللا وإياكم من ذلك فانه إذا  

هاه هاه ال ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ولم يدخل اإليمان قلبه بل هو 
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مرتاب شاك والعياذ باهلل فيقوالن له ما دينك فيقول هاه هاه ال ادري سمعت 

الناس يقولون شيئا فقلته فيقوالن له من نبيك فيقول هاه هاه ال ادري سمعت 

ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي ويضرب الناس يقولون شيئا فقلته ف

بمرزبة من حديد عظيمة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إال الثقلين وهذا 

والعياذ باهلل من الفتن العظيمة وقيل المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكن عند 

الموت ذلك أن ساعة الموت ساعة حرجة وساعة ضيق اشد ما يكون عند 

ساعة الموت عصمنا هللا وإياكم من الزلل يسلط اإلنسان من الساعات 

الشيطان على اإلنسان ويأتيه ويشككه ويقول له كن على دين اليهودية كن 

على دين النصرانية حتى يقال له قل ال اله إال هللا فيقول ال والعياذ باهلل هذا 

اشد ما يكون من فتن الدنيا  ألنها أيضا فتنة عظيمة جدا نص عليها النبي 

احمد رحمة هللا تعالى كان في سياق الموت وكان يغمى  اإلمام أنكروا  وذ

أفاق سؤل ما تقول بعد بعد قال إن الشيطان يتمثل  فإذاعليه ويقول بعد بعد 

أمامي يعض على أنامله يقول فتني يا احمد يعني ما أغويتك فتني فيقول بعد 

بدنه يخشى عليه ما دامت  روحه في  اإلنسانبعد لماذا يقول بعد بعد الن 

الفتنة وال يأمنها وربما يختم له بسوء الخاتمة والعياذ باهلل فيذهب ما عمله 

هللا دخل الجنة  إالكالمه من الدنيا ال اله  آخرهباء منثورا ولهذا كان من كان 

 فتنة عظيمة . أنهاألخالصه هذه ال شك 

 أيضانة عظيمة وأما الرابع فقال ومن فتنة المسيخ الدجال والمسيح الدجال فت

 آدماشد ما يكون فتنة ما بين خلق  ألنهاوهي من فتنة المحيا لكنه نص عليها 

وقيام الساعة فتنة اشد من فتنة الدجال هذا الدجال رجل خبيث يبعثه هللا عز 

وجل فيخرج منبين الشام والعراق ويتبعه من يهود اصفان من ايران سبعون 
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يقول انه نبي  يأتيما  أولالناس  إلى يأتي يؤيدونه وينصرونه والعياذ باهلل ألفا

الناس يتبعوه بتمويهاته ادعى انه رب وقال انه رب فاعبدوه فيعبده  رأى فإذا

  إلىالقوم فيدعوهم  يأتيما شاء هللا من العباد ويضلون به ومن فتنته انه 

به والكفر باهلل فان أمنوا درت عليهم ماشيته ونبتت زروعه واخصبوا  اإليمان

ن عصوه اصبحوا وليس في أراضيهم نبات وال في مواشيهم ضرع ومن وإ

السماء فتمطر يقول أيتها السماء أمطري فتمطر ويأمر  يأمريضا انه أفتنته 

القاحلة فتنبت انه يقتل الرجل ويقطعه قطعتين ويمشي بين قطعتيه ثم  األرض

حيا قال اشهد  قام إذايحيا ويقوم هذا المقطع يقوم حيا لكن هذا  أنيقف ويأمره 

 أييقتله  أنثم يحاول  انك المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك الرسول 

شاء  فإذاهي من هللا تعالى  األشياءالدجال فيعجز الن اصل قدرته على هذه 

 هللا تعالى منعه قدرته وسمي مسيحا النه اعور مسيح العين كما قال النبي 

ن الصحابة انه في طرف الدينة حين ذكر الدجال مرة وشدد فيه القول حتى ظ

حجيجه فيكم  فأنافيكم  وأنافقال إن يخرج  النبي  تأثيروانه قد جاء من شدة 

نحوها ( فأمرء حجيج نفسه يعني  أووإن يخرج بعد ن افارقكم ) هذه الكلمة 

كل يحاج عن نفسه وهللا خليفتي على كل مسلم وقال انه اعور وإن ربكم ليس 

منها والمراد  وإياكمالدجال فتنة عظيمة أجارنا هللا فتنة  أنباعور المهم 

فهم كثيرون  اآلخرونالدجاجلة  أماالزمان   آخرفي  يأتيالذي  األكبرالدجال 

دجالون  أمتهانه يكون في  لكن فتننتهم دون فتنة هذا وقد اخبر النبي 

 انه ما من يضلونها بغير علم نسأل هللا العافية واخبر  األمةيكذبون على 

واخبر قومه المسيح الدجال وخوفهم منه النهم ال يعلمون متى  إالرسول 

 يخرج فيحذرون قومهم منه وهللا الموفق 
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فهذه كلمة منكرة حرام ولو  األخيرمثواه  إلىقال الميت ذهب  إذانعم  أيج: 

فهذا  األخيرجعل القبر مثواه  إذاقائلها اعتقد مدلول هذا لصار كافرا النه  أن

الجنة واما النار ولذلك  أمافهو  األخيرليس هناك بعث والمثوى يعني انه 

 ينكر على من قالها ويبين له خطورتها .  أنيجب على من سمعها 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

يِق  -319 د ِ ِ  أَنههُ قَالَ   َوَعْن أَبِي بَْكٍر اَلص ِ َعل ِْمنِي ُدَعاًء  ِلَرُسوِل ّللََاه

أَْدُعو بِِه فِي َصاَلتِي . قَاَل قُْل : " اَللهُهمه إِن ِي َظلَْمُت نَْفِسي ُظْلًما َكثِيًرا , َواَل 

يَْغِفُر اَلذُّنُوَب إِاله أَْنَت , فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدَك , َواْرَحْمنِي , إِنهَك أَْنَت 

ِحيُم اَ     (376)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    ْلغَفُوُر اَلره

ِ قَاَل :  َوَعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر  -320 فََكاَن يَُسل ُِم َعْن  َصلهْيُت َمَع اَلنهبِي 

ِ َوبََرَكاتُهُ " َوَعْن ِشَماِلِه : " اَلسهاَلُم َعلَيْ  ُكْم يَِمينِِه : " اَلسهاَلم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ ّللََاه

ِ َوبََرَكاتُهُ     (377)َرَواهُ أَبُو َداُوَد بَِسنٍَد َصِحيحٍ .     َوَرْحَمةُ ّللََاه

َكاَن يَقُوُل فِي ُدبُِر ُكل ِ   أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبٍَة  -321

ُ َوْحَدهُ اَل َشِريكَ  لَهُ , لَهُ اَْلُمْلُك , َولَهُ اَْلَحْمُد ,  َصاَلِة َمْكتُوبٍَة : " اَل إِلَهَ إاِله ّللََاه

َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر , اَللهُهمه اَل َمانَِع ِلَما أَْعَطْيَت , َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت , 

  (378)َواَل يَْنفَُع ذَا اَْلَجد ِ ِمْنَك اَْلجدُّ   ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

                                                 
 ( .  2705( ، ومسلم )  834صحيح . رواه البخاري )  - 376
( . " تنبيه : وقع في المطبوع من "البلوغ" : زيادة "وبركاته" 997) صحيح . رواه أبو داود - 377

 في تسليمه عن الشمال ، وهو خطأ فاحش ، وإن زعم بعضهم أنها زيادة صحيحة . 
 ( .  593( ، ومسلم )  844صحيح . رواه البخاري )  - 378
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

نقلها الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في باب صفة  أحاديثه ثالثة هذ

بعد رسول  األولبكر الصديق رضي هللا عنه الخليفة  أبيعن  األولالصالة  

  كون نصا صريحا من رسول هللا  أنالذي ثبتت خالفته بما يشبه   هللا 

في الحج  تهأموخلفه في  أمامهفي الصالة وهذه  أمتهخلفه في   فإن النبي 

 أجدكعام تسع من الهجرة وهذه قيادة وسألته امرأة في حاجة لها فقالت إن لم 

يا رسول هللا قال ائتي أبا بكر وهذا كالنص الصريح على انه الخليفة من بعده 

يكون خليفة ولهذا  أنأبا بكر يعني  إاليأبى هللا ورسوله والمؤمنون   وقال 

بكر رضي هللا  أبوهو   بعد رسول هللا الخليفة  أنالسنة على  أهلاجمع 

بكر  أبيعنه ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كان خليفة لعهد 

فإن  بكر وعلمه بما يحبه رسول هللا   أبيوهذا من فقه  إليهرضي هللا عنه 

كان يذهبان  معه جميعا  عمر وابا بكر هما الوزيران الوحيدان للرسول 

بكر  وأبو أنا أتيتبكر وعمر  وأبو أناودائما يقول ذهبت ويرجعان معه جميعا 

وعمر فهما وزيراه ولهذا لما قال زيد بن علي بن الحسن رضي هللا عنه لما 

عليهما خيرا وقال هما  أثنىبكر وعمر  أبيسأله الرافضة ماذا تقول في 

فخالفوه وتبعه اتباع يسمون الزيدية ثم إن  وزيرا جدا يعني رسول هللا 

الكفر باهلل عز  إلىافضة تشعبوا شعبا كثيرة بعضهم وصلت بهم الحال الر

وبعضهم قريب من ذلك وبعضهم دون هذا  اإلسالموجل والخروج من لمة 

 النبي  أصحابأبا بكر رضي هللا عنه كان أخص  أنالنهم فرقا شتى المهم 

 اأبوهقال عائشة قيل من الرجال قال  إليكبالنبي حتى سئل من احب الناس 

من عمر  إليهبكر رضي هللا عنه احب  أبو إليهاحب الرجال  أن فصرح 
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 إلىاحب الرجال  أحدمن كل  إليهومن عثمان ومن علي ومن العباس واحب 

هو أبو بكر رضي هللا عنه ونحن نفضل حب أبي بكر على غيره رسول هللا 

ك عرفت ذل إذافضل حبه على غيره من الصحابة  من الصحابة الن النبي 

رسول هللا  أنوعرفت  رسول هللا  إلىالسائل هو احب الناس  أنوعرفت 

  انصح الخلق للحق وأعلمهم بما هو انفع للخلق عرفت مقدار هذا السؤال

بكر يقول علمني دعاء أدعو به  في صالتي  أبوومقدار الجواب السائل 

ل والصالة افضل عبادات البدن فنا ثالث ميزات فضيلة السائل والمسئو

 أنوالمحل الصالة عرفت  بكر والمسئول النبي  أبووفضيلة المحل السائل 

قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما  قال له النبي  األدعيةهذا الدعاء من افضل 

 أنتفاغفر لي مغفرة من عندك واغفر لي انك  أنت إالكثيرا وال يغفر الذنوب 

بظلم نفسه وال شك  نساناإلاعتراف  أوالالغفور الرحيم هذا دعاء جامع فيه 

ظالمون النفسنا ظلما كثيرا من عدة جهات في حق هللا وفي حق العباد  أننا

ظلمت نفسي  أنىالظلم كثير ولهذا قال اللهم  األباعدوفي حق القرابة وفي حق 

من ؟  بأمربكر يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا  أبوظلما كثيرا  هذا من ؟ 

هللا المشتكى الذنوب كثيرة والظلم كثير ثم  إلىما بالك نحن  الرسول  بأمر

هللا كما قال هللا عز وجل في صفة  إالال يغفر الذنوب  بأنهعلى هللا  أثنى

ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم  أنفسهمظلموا   أوفعلوا فاحشة  إذاالمتقين والذين 

مهما كان  اأبديغفر لك ذنبا واحدا  أنيستطيع  أحدهللا ال  إالومن يغفر الذنوب 

فاغفر لي  أنت إاليغفر لك وال يغفر الذنوب  أنقربه من هللا فإنه ال يستطيع 

مغفرة من عندك قال من عندك الن المغفرة من عند هللا اعظم مغفرة النه 

سبحانه تعالى أجود االجودين واكرم األكرمين فالمغفرة منه اعظم المغفرات 
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والرحمة الثواب على الطاعات  من عندك والمغفرة حط الذنوب  أيوارحمني 

الغفور الرحيم تثني على هللا  أنتواغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك 

بكر رضي هللا  أبووحده الغفور الرحيم في هذا الحديث لم يبين  بأنهعز وجل 

ماذا  اقرب  أمفي القيام  أمفي التشهد  أمعنه متى يقال هذا الدعاء في السجود 

 أنفيرجحه  األول أمافي السجود وثانيا بعد التشهد  أوالما يكون محالن 

نكثر من الدعاء  أن اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وقد امرنا  اإلنسان

يكون هذا الدعاء في  أنيستجاب لكم فهذا يرجح  أنفي السجود وقال انه قمن 

فرغنا من التشهد  إذا أمرالسجود وأما الثاني  وهو بعد التشهد فالن النبي 

باهلل من  أعوذندعو هللا كما مر علينا في الدرس السابق قولوا  أن األخير

لما ذكر التشهد ثم تخيروا  عذاب جهنم وكما ثبت في حديث ابن مسعود قال 

بكر  أبا يكون هذا الدعاء الذي علمه النبي  أنمن الدعاء ما شاء فهذا يرجح 

كنت في  أنى كل حال وقبل السالم عل األخيريكون عند الفراغ من التشهد 

صالة تطيل سجودها كصالة الليل فاجعله في السجود وإن كنت في صالة ال 

ال تخرج هذا  أنفي هذا واسع المهم  واألمرتطيل سجودها فاجعله قبل السالم 

 أنىالدعاء عن صلب الصالة النه قال أدعو به في صالتي قال : قل اللهم 

 أخره . إلىظلمت نفسي 

يسلم  النبي  رأىديث وائل بن حجر رضي هللا عنه انه ثم ذكر المؤلف ح

يقول السالم عليكم ورحمة اله وبركاته عن اليمين وعن السالم وبركاته 

لم تكن ثابتة فمنهم من لم يثبتها ومنهم من  أماختلف فيها العلماء هل هي ثابتة 

لى قول االقتصار ع األكثروليس دائما  أحيانانقول هذا  أنولكن ينبغي  اأتثبته

ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم هللا  األكثرالسالم عليكم ورحمة هللا هذا 
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 أوال يزيد وبركاته وذلك الن هذه اللفظة مختلف فيها هل هي ثابتة  أن األولى

 أحياناقلت هذا  وإذا واألكمل األولىاقتصرت على شيء ثابت فهو  وإذاال 

 بذلك وهللا الموفق . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته فال باس

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الواردة في باب صفة الصالة . األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

َكاَن يَقُوُل فِي ُدبُِر ُكل ِ  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبٍَة  -321

 ُ  َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ , لَهُ اَْلُمْلُك , َولَهُ اَْلَحْمُد , َصاَلِة َمْكتُوبٍَة : " اَل إِلَهَ إاِله ّللََاه

َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر , اَللهُهمه اَل َمانَِع ِلَما أَْعَطْيَت , َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت , 

  (379)َواَل يَْنفَُع ذَا اَْلَجد ِ ِمْنَك اَْلَجدُّ ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

 سم هللا الرحمن الرحيم ب

في بيان صفة الصالة  األحاديثلما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى 

بعد صالته وقد قال هللا تعالى  اإلنسانالتى تدل على ما يقوله  األحاديثذكر 

قضيتم الصالة فاذكروا هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فالفريضة بعدها  فإذا

ذكر الفريضة بعدها ذكر تبدئه بقولك استغفر هللا ثالثا ذكر والنافلة ليس بعدها 

ال يخلو من تقصير في صالته فيستغفر هللا  اإلنسانبعد السالم مباشرة الن 

السالم ومنك السالم  أنتعما حصل من خلل في صالته ثم يقول اللهم 

هو السالم السالم من  بأنهتباركت يا ذا الجالل واالكرام يثنى على هللا تعالى 

كل نقص السالم من كل شيء ال يليق بجالله عز وجل ومنك السالم يعني 

من تسلم من تشاء من كل النقائص والعيوب تباركت يا ذا  أنتومنك السالمة 

                                                 
 ( .  593( ، ومسلم )  844صحيح . رواه البخاري )  - 379
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يا ذا  أيحلت البركة في ذكرك وذكر اسمك يا ذا الجالل  أيالجالل واالكرام 

حل االكرام يعني العظمة واالكرام يعني ويا ذا االكرام فإن هللا تعالى هو م

الجنة  أهليكرم من يستحق االكرام من عباده فيكرم  أيضايكرم وهو  أن أهل

بما يكرمهم به من النعيم المقيم ثم بعد ذلك تذكر هللا عز وجل بما ورد ومنه 

 أنما ساقه المؤلف رحمه هللا تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه 

وحده ال شريك له هللا  إالة ال اله كان يقول دبر كل صالة مكتوب النبي 

 إالهللا يعني ال معبود بحق  إالالملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ال اله 

هللا ليس له شريك ال شريك له له الملك كل ملك  أنهللا وحده توكيد يعني تؤكد 

وله األوصاف الكاملة التي  أيفهو هلل وحده وله الحمد  واألرضالسموات 

ها عز وجل وهو على كل شيء قدير ال يعجزه شيء في السماء وال يحمد علي

أََولَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف }قال هللا تبارك وتعالى  األرضفي 

ْيٍء َكاَن َعاقِبَةُ الَِذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشَد ِمْنُهْم قَُوةً َوَما َكاَن للََاُ ِليُْعِجَزهُ ِمن شَ 

( سورة فاطر( 44فِي الَسَماَواِت َواَل فِي اأْلَْرِض إِنَهُ َكاَن َعِليًما قَِديًرا{ )

هللا  أراد إذا أحدفال يمنعه  أكسبت إذايعني انك  أعطيتاللهم ال مانع لما 

يمنع هذا الرزقان يعطيه ماال لم  أن أحديرزقه علما لم يستطع  أنلشخص 

يمنع هؤالء  أن أحدلم يستطع  أوالديعطيه  أن يمنع هذا المال أن أحديستطع 

منعت شيئا فال  إذاهللا وال معطى لما منعت يعني  أعطىفال مانع لم  األوالد

يكون فقيرا  لن يغنيه  أن اإلنسانقدرت على هذا  إذايعطيه  أن أحديستطيع 

لم يرزقه  أوالدال يكون له زوجة وال  أن أحديكون جاهال لن يعلمه  أن أو أحد

كله بيد هللا عز وجل وال ينفع ذا الجد منك الجد  فاألمر أوالدزوجة وال  حدأ

هللا  أراد إذايعني ال ينفع الغنى والحظ والشرف والجاه فال يغني من هللا شيء 
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) الناس قال هللا تعالى  أقوىالناس و أغنىسوءا فال مرد له ولو كان  باإلنسان

شاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من قل اللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من ت

تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار 

وتولج النهار في الليل وترخج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 

بيد هللا عز وجل فينبغي لنا دبر كل  األمركل وترزق من تشاء بغير حساب (

هللا وحده ال شريك له له الملك وله  إالالذكر ال اله  نقول هذا أنصالة مكتوبة 

وال معطى لما منعت  أعطيتالحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ال مانع لما 

 وال ينفع ذا الجد منك الجد وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صفة الصالة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوعَ  -324 َ ُدبَُر ُكل ِ قَاَل :  َعْن َرُسوِل ّللََاه َمْن َسبهَح ّللََاه

ُ ثاََلثًا َوثاََلثِيَن , فَتِْلكَ  ِ ثاََلثًا َوثاََلثِيَن , َوَكبهَر ّللََاه  َصاَلٍة ثاََلثًا َوثاََلثِيَن , َوَحِمَد ّللََاه

ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ , لَهُ اَْلُمْلُك , تِْسٌع َوتِْسعُوَن , َوقَاَل تََماَم اَلْ  ِمائَِة : اَل إِلَهَ إاِله ّللََاه

َولَهُ اَْلَحْمُد , َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر , ُغِفَرْت لَهُ َخَطايَاهُ , َوإِْن َكانَْت ِمثَْل َزبَِد 

  (380)اَْلبَْحِر   َرَواهُ ُمْسِلٌم .  

   (381)ى : أَنه اَلتهْكبِيَر أَْربٌَع َوثاََلثُوَن[.  ِرَوايٍَة أُْخرَ َوفِي ]

                                                 
 ( .  597م ) صحيح . رواه مسل - 380
( ، وأما قوله في : " سبل السالم " بأنها  596صحيح . وهي رواية كعب بن ُعجرة عند مسلم )  - 381

 من حديث أبي هريرة . فهو خطأ. 
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ِ   َوَعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل  -325 قَاَل لَهُ : " أُوِصيَك يَا ُمعَاذُ  أَنه َرُسوَل ّللََاه

ِن : اَل تََدَعنه ُدبَُر ُكل ِ َصاَلٍة أَْن تَقُوُل : اَللهُهمه أَِعن ِي َعلَى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحسْ 

ٍ .    ِعبَاَدتَِك  َرَواهُ أَْحَمُد , َوأَبُو َداُوَد , َوالنهَسائِيُّ بَِسنٍَد قَِوي 
(382)   

ِ  َوَعْن أَبِي أَُماَمةَ  -326 ِ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه َمْن قََرأَ آيَةَ اَْلُكْرِسي 

ْلَجنهِة إِاله اَْلَمْوُت ََواهُ النهَسائِيُّ , ُدبَُر ُكل ِ َصاَلٍة َمْكتُوبٍَة لَْم يَْمنَْعهُ ِمْن ُدُخوِل اَ 

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن .   ُ أََحٌد     (383)َوَصحه َوَزاَد فِيِه اَلطهبََرانِيُّ : َوقُْل ُهَو ّللََاه
(384)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم     

هريرة من سبح  أبيفي بيان ما يقال بعد الصالة منها حديث  األحاديثهذه 

ثالثا وثالثين وحمد هللا ثالثا وثالثين وكبر هللا ثالثا وثالثين دبر كل صالة هللا 

هللا وحده ال شريك له له الملك  إالال اله  ةفتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائ

وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 

وبة سبحان هللا والحمد هلل وهللا هذا من األذكار التي تقال بعد الصلوات المكت

هللا وحده ال  إالال اله  المائةاكبر ثالثا وثالثين تكون تسعة تسعين وتقول تمام 

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتغفر لك خطاياك وإن 

                                                 
( من  53/  3( ، والنسائي )  1522( ، وأبو داود )  245 - 244/  6صحيح . رواه أحمد )  - 382

ن الحبلي ، عن الصنابحي ، عن معاذ به . طريق عقبة بن مسلم ، حدثني أبو عبد الرحم

:لمعاذ : " يا معاذ وهللا إني ألحبك" وعند النسائي  -صلى هللا عليه وسلم-وعندهم قول النبي 

وأحمد : " وأنا أحبك يا رسول هللا " وزاد أحمد : " بأبي أنت وأمي " . وعند أبي داود وأحمد 

وأوصى الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن . زاد عقيب الحديث : وأوصى بذلك معاذٌ الصنابحيَّ ، 

 أحمد : وأوصى أبو عبد الرحمن عقبةَ بن مسلم . 
( ، وابن حبان في " كتاب الصالة "  100صحيح . رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " )  - 383

( . قلت : وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في " األصل " مع  261/  2كما في الترغيب " ) 

 لى ابن الجوزي . الرد ع
( وإسنادها جيد كما قال المنذري في  7532/  134/  8هذه الزيادة للطبراني في " الكبير " )  - 384

 ( .  102/  10( ، والهيثمي في " المجمع " )  261/  2" الترغيب " ) 
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هللا ز وجل فهذه  إالكانت مثل زبد البحر زبد البحر من يحصيه ال يحيه 

تقول سبحان هللا ثالثا  أنبدلها  أخرىلخطايا ووردت أذكار األذكار تكفر ا

  مائةا وثالثين تكون جميعا أربعوثالثين والحمد هلل ثالثا وثالثين وهللا اكبر 

هللا  إالتقول سبحان هللا والحمد هلل وهللا اكبر وال اله  أننوع ثالث  أيضاوورد 

ان هللا عشر تقول سبح أنوورد نوع رابع  ةخمسا وعشرين الجميع مائ

قلت هذا  فإذا والحمد هلل عشر وهللا اكبر عشر مرات كل هذا ورد عن النبي 

حديث معاذ رضي  أما.  مرة وهذا مرة كان ذلك أوفق للسنة واتبع للنبي 

أوصاه  أن يقول دبر كل صالة مكتوبة اللهم اعني  النبي  أنهللا عنه وهو 

الصالة هنا آخر الصالة  قبل على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك المراد بدبر 

 أمره أن يسلم كما جاء ذلك صريحا في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول 

يسلم فيكون هذا الدعاء في نفس الصالة وظاهر  أنيدعو بهذا الدعاء قبل  أن

العلم  أهلصنيع المؤلف رحمه هللا انه يقال بعد السالم والى هذا ذهب بعض 

انتهيت  إذابعد السالم والصواب انه يقال قبل السالم هذا الدعاء يقال  أنوقال 

السالم فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما  إالولم يبق 

 معاذ بن جبل رضي هللا عنه وهللا الموفق وصى به النبي أ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الة نقل الحافظ رحمه هللا تعالى فيما ساقه من األحاديث في باب صفة الص
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ِ  َوَعْن أَبِي أَُماَمةَ  -326 ِ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه َمْن قََرأَ آيَةَ اَْلُكْرِسي 

ُدبَُر ُكل ِ َصاَلٍة َمْكتُوبٍَة لَْم يَْمنَْعهُ ِمْن ُدُخوِل اَْلَجنهِة إِاله اَْلَمْوُت  َرَواهُ النهَسائِيُّ , 

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن .   ُ أََحٌد    َوزَ  (385)َوَصحه اَد فِيِه اَلطهبََرانِيُّ : َوقُْل ُهَو ّللََاه
(386)   

ِ  َوَعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث  -327 َصلُّوا َكَما   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َرأَْيتُُمونِي أَُصل ِي   َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .  
(387)   

ُ َعْنُهَما َرِضيَ -ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َوَعْن [-328 قَاَل ِلَي اَلنهبِيُّ قَاَل :  -ّللََاه

  فَأَْوِمئْ وإال " َصل ِ قَائًِما , فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فَقَاِعًدا ,فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَى َجْنٍب  

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .  
(388)   

َصلهى َعلَى ِوَساَدٍة ,  -قَاَل ِلَمِريٍض  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن َجابٍِر  -329

َوقَاَل : " َصل ِ َعلَى اأَْلَْرِض إِْن اِْستََطْعَت , َوإِاله فَأَْوِمْئ إِيَماًء ,  -فََرَمى بَِها 

َح   َواْجعَْل ُسُجوَدَك أَْخفََض ِمْن ُرُكوِعَك  ٍ َولَِكْن َصحه َرَواهُ اَْلبَْيَهِقيُّ بَِسنٍَد قَِوي 

   (389)  أَبُو َحاتٍِم َوْقفَهُ .

                                                 
ة " ( ، وابن حبان في " كتاب الصال 100صحيح . رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " )  - 385

( . قلت : وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في " األصل " مع  261/  2كما في الترغيب " ) 

 الرد على ابن الجوزي . 
( وإسنادها جيد كما قال المنذري في  7532/  134/  8هذه الزيادة للطبراني في " الكبير " )  - 386

 ( .  102/  10( ، والهيثمي في " المجمع " )  261/  2" الترغيب " ) 
رضي -( . " تنبيه " : هذه القطعة من حديث مالك بن الحويرث  631صحيح . رواه البخاري ) - 387

 ، تفرد البخاري بروايتها .  -هللا عنه
 ( . 1117صحيح . رواه البخاري ) - 388
( ، من طريق أبي بكر الحنفي ، حدثنا  4359صحيح مرفوعا . رواه البيهقي في " المعرفة " )  - 389

لثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر به . لكن أعله أبو حاتم ، فقال ولده في " العلل " سفيان ا

( : ُسئَِل أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي ، عن الثوري ، عن أبي  307/  113/  1)

دخل على مريض وهو يصلي على وسادة  -صلى هللا عليه وسلم-الزبير ، عن جابر ، أن النبي 

. إنما هو عن جابر قوله : إنه دخل على مريض . فقيل له : فإن أبا أسامة قد ؟ قال : هذا خطأ 

روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا . فقال : ليس بشيء ، هو موقوف " . وذكر الحافظ في 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذه األحاديث بقية باب صفة الصالة منها انه ينبغي لإلنسان إذا أتى باألذكار 

فإن من  أحدالكرسي وقل هو هللا  أيةدبر الصالة فليقرأ  الثابتة عن النبي  

قرأتها من  أنالموت يعني  إالقرأها دبر كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة 

قوله وهو العلي العظيم واما ال  إلىالكرسي تنتهي  أيةالجنة دخول  أسباب

حد معروفة . ثم ذكر حديث مالك بن أاكراه في الدين فليست منها وقل هو هللا 

مالك بن  أنقال صلوا كما رأيتموني اصلي وذلك  النبي  أنالحويرث 

 رسول هللا   إلىالمدينة وافدا  إلىالحويرث رضي هللا عنه كان ممن قدم 

 ليتعلم دينه فبقي عنده نحو من عشرين ليلة ثم إنهم فهموا كيف كان النبي 

يصلي فقال لهم صلوا كما رأيتموني اصلي وأما حديث عمران بن الحصين إل 

صل  إنه كان مريضا رضي هللا عنه من بواسير كانت فيه فقال له النبي 

على جنبك فيصلي قائما يعني الفريضة فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع ف

كان يستطيع لكن  أوقائما فإن لم يستطع يعني عجز عجزا تاما  أوالالمريض 

صلي  وإذابمشقة شديدة تلهيه عن حضور قلبه في صالته فإنه يصلي قاعدا 

قاعدا فإنه يتربع في حال القيام والركوع ويجلس بين السجدتين مفترشا 

في الثالثية  األخيرشهد في الت إالكالعادة ويجلس في التشهدين مفترشا 

والرباعية فيومئ إيماًء ويجعل ركوعه ارفع وسجوده اخفض وال يجعل شيئا 

رجال يصلي على  رأى حتى يع جبهته عليه فإن النبي  األرضيرفعه على 

فأومئ إيماًء  وإالإن استطعت  األرضوسادة فرمى بها وقال صل على 

                                                                                                                                                 

أال وهو عبد الوهاب بن  -ولم أره  -( متابِعا ثالثا لهما عند البزار  226/  1" التلخيص " ) 

ديث طريق آخر عند أبي يعلى في " مسنده " ، وشاهدان من حديث ابن عطاء . قلت : وللح

 عمر وابن عباس كما تجد ذلك " باألصل " ، فالحديث صحيح والحمد هلل . 
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يتعمق  أن لإلنساني واجعل سجوك أخفض من ركوعك وهذه النه ال ينبغ

 ما دم ذلك هو المشروع  واألسهل األيسرويتنطع في دينه بل يكون دينه على 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب سجود السهو وغيره 

 من سجود التالوة والشكربَاُب ُسُجوِد اَلسهْهِو َوَغْيِرِه   

 

ِ ْبِن بَُحْينَةَ َعْن عَ  -330 ُ تَعَالَى َعْنهُ -ْبِد ّللََاه َصلهى  أَنه اَلنهبِيه   -َرِضَي ّللََاه

ْكعَتَْيِن اأَْلُولَيَْيِن , َولَْم يَْجِلْس , فَقَاَم اَلنهاُس َمعَهُ , َحتهى  بِِهُم الظُّْهَر , فَقَاَم فِي اَلره

اَلةَ , َواْنتََظَر اَلنهاسُ  تَْسِليَمهُ , َكبهَر َوُهَو َجاِلٌس . َوَسَجَد َسْجَدتَْيِن  إِذَا قََضى اَلصه

ِ .   , قَْبَل أَْن يَُسل َِم , ثُمه َسلهَم  أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ , َوَهذَا لَْفُظ اَْلبَُخاِري 
(390)  

اُس َمعَهُ , َسَجَد اَلنه يَوفِي ِرَوايٍَة لُمْسِلٍم : يَُكب ُِر فِي ُكل ِ َسْجَدٍة َوُهَو َجاِلٌس وَ 

   (391)َمَكاَن َما نَِسَى ِمَن اْلُجلُوِس    

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى باب سجد السهو وغيره من سجود التالوة 

سهى في صالته  أماوالشكر . السهو يقال سهى في صالته وسهى عن صالته 

تسبيحا وأما سهى عن  أوسجودا  أوركوعا  أمافالمعنى انه نسى منها شيئا 

جبلي  أمرالسهو في الصالة  فاألولصالته فالمعنى غفل عنها وتهاون بها 
                                                 

/  3( ، والنسائي )  1034( ، وأبو داود )  570( ، ومسلم )  829صحيح . رواه البخاري )  - 390

( .  346و  345/  5( ، وأحمد )  1206( ، وابن ماجه )  391( ، والترمذي )  20 - 19

 وقال الترمذي " حسن صحيح " . 
 ( .  1230( ، كما أنها أيضا رواية البخاري )  86( ) 570هذه الرواية عند مسلم ) - 391
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فإنه سهى في صالته وال يالم العبد النه  حتى الرسول  أحديحصل من كل 

واما السهو عن الصالة فهو المذموم الذي قال هللا تعالى  اإلنسانمن طبيعة 

غافلون عنها ال  أي م ساهون ()فويل للمصلين الذين هم عن صالتهفيه 

يهتمون بها بل يتهاونون بها السهو في الصالة وقع من النبي في عدة مواضع 

النبي  أنمنها ما ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى فيما رواه عبد هللا بن بحينة 

 صلى بهم صالة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس أي نسى التشهد األول

لمأموم تابع إلمامه فلما قضى الصالة وانتظر الناس فقام الناس معه الن ا

 تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم ففي هذا الحديث وقع السهو من الرسول 

جبر هذا النقص فقام وقام الناس معه ولكنه  األولحيث نسى التشهد 

وأنه  بسجدتين قبل السالم فيستفاد منه فوائد منها وقوع السهو من النبي 

بشر مثلكم أنسى كما  أنا إنماسى كما ينسى الناس ولهذا قال لهم ين أنيمكن 

نسيانا  األولترك  التشهد  إذا اإلنسان أننسيت فذكروني ومنها  فإذاتنسون 

ليس  األولفصالته صحيحه لكن  يجبره بسجود السهو فدل ذلك على التشهد 

 بركن الن الركن ال يجبره سجود السهو 

 

 

 

 

 

 الشريط الثاني عشر 
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 من سجود التالوة والشكربَاُب ُسُجوِد اَلسهْهِو َوَغْيِرِه   

ِ ْبِن بَُحْينَةَ  -330 ُ تَعَالَى َعْنهُ -َعْن َعْبِد ّللََاه َصلهى  أَنه اَلنهبِيه   -َرِضَي ّللََاه

ْكعَتَْيِن اأَْلُولَيَْيِن , َولَْم يَْجِلْس , فَقَاَم  اَلنهاُس َمعَنهُ , َحتهنى بِِهُم الظُّْهَر , فَقَاَم فِي اَلره

اَلةَ , َواْنتََظَر اَلنهاُس تَْسِليَمهُ , َكبهَر َوُهَو َجاِلٌس . َوَسنَجَد َسنْجَدتَْيِن  إِذَا قََضى اَلصه

ِ .   , قَْبَل أَْن يَُسل َِم , ثُمه َسلهَم  أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ , َوَهذَا لَْفُظ اَْلبَُخاِري 
(392)  

َسنَجَد اَلنهناُس َمعَنهُ , يلُمْسِلٍم : يَُكب ُِر فِي ُكل ِ َسْجَدٍة َوُهنَو َجناِلٌس وَ َوفِي ِرَوايٍَة 

   (393)َمَكاَن َما نَِسَى ِمَن اْلُجلُوِس    

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى باب سجود السهو وغيره من سجود التالوة 

 سهى في  أماعن صالته والشكر . السهو يقال سهى في صالته وسهى 

 تسبيحا وأما  أوسجودا  أوركوعا  أماصالته فالمعنى انه نسى منها شيئا 

 السهو في الصالة  فاألولسهى عن صالته فالمعنى غفل عنها وتهاون بها 

 فإنه سهى في صالته وال  حتى الرسول  أحدجبلي يحصل من كل  أمر

 عن الصالة فهو المذموم الذي  وأما السهو اإلنسانيالم العبد النه من طبيعة 

  )فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون (قال هللا تعالى فيه 

 غافلون عنها ال يهتمون بها بل يتهاونون بها السهو في الصالة وقع من  أي

                                                 
/  3( ، والنسائي )  1034( ، وأبو داود )  570( ، ومسلم )  829صحيح . رواه البخاري )  - 392

( .  346و  345/  5( ، وأحمد )  1206( ، وابن ماجه )  391( ، والترمذي )  20 - 19

 وقال الترمذي " حسن صحيح " . 
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 النبي في عدة مواضع منها ما ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى فيما رواه عبد 

 بهم صالة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس  صلىالنبي  أنهللا بن بحينة 

 أي نسى التشهد األول فقام الناس معه الن المأموم تابع إلمامه فلما قضى 

 الصالة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم ففي هذا الحديث وقع 

 فقام وقام الناس معه ولكنه  األولحيث نسى التشهد  السهو من الرسول 

 النقص بسجدتين قبل السالم فيستفاد منه فوائد منها وقوع السهو من  جبر هذا

 بشر  أنا إنماينسى كما ينسى الناس ولهذا قال لهم  أنوأنه يمكن  النبي 

 ترك   إذا اإلنسان أننسيت فذكروني ومنها  فإذامثلكم أنسى كما تنسون 

 دل ذلك نسيانا فصالته صحيحه لكن  يجبره بسجود السهو ف األولالتشهد 

 ليس بركن الن الركن ال يسقط بسجود السهو ولكن هل  األولعلى التشهد 

 ال ؟ الجواب ال يرجع النه ترك  أوهل يرجع  األولقام ناسيا التشهد  إذا

 سبح به  أوقام واعتدل قائما فانه ال يرجع سواء ذكر هو بنفسه  إذاموضعه 

 يسلم كما فعل  نأانتهت الصالة سجد سجدتين قبل  فإذاالناس يستمر 

 تنبه هو فانه يستقر  أويعتدل نبهه الجماعة  أنلو نهض وقبل  أما النبي 

 من فوائد الحديث  أيقاعدا ويتشهد  وال سهو عليه النه لم يتركه ومن هذا 

 ترك واجبا من واجبات الصالة فإنه يسجد للسهو قبل السالم  إذا اإلنسان أن

  ما بعد السالم لقول النبي  إلىه يؤخر أنوال يجوز  كما فعل النبي 
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 يسجد سجود السهو وسلم قلنا  أنصلوا كما رأيتموني اصلي لكن لو نسي 

  لو كان ذاكرا فإنه يسجد قبل السالم كما فعل النبي  أمااسجد بعد السالم 

  أنوهكذا كل سهو كان عن نقص فإن سجود السهو فيه قبل السالم ول نسي 

 يقول  أنفي الركوع سجد قبل السالم ولو نسي يقول سبحان ربي العظيم 

 يقول سمع هللا  أنفي السجود سجد قبل السالم ولو نسي  األعلىسبحان ربي 

 يقول ربنا ولك الحمد سجد قبل  أنلمن حمده سجد قبل السالم ولو نسي 

 السالم المهم انه كلما نسي واجبا من واجبات الصالة ناسيا فإنه يسجد قبل 

 قبل السالم وهللا اعلم   على التشهد األول الذي سجد فيه النبي  السالم قياسا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نقل المؤلف  أجمعينوالصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وحبه 

 في باب سجود السهو وغيره  األحاديثرحمه هللا تعالى في سياق 

 

ُ تَعَنن-َوَعننْن أَبِنني ُهَرْيننَرةَ  - إِْحننَدى  قَنناَل : َصننلهى اَلنهبِننيُّ  -الَى َعْنننهُ َرِضننَي ّللََاه

   ِ َصاَلتِي اَْلعَِشي 
ِم اَْلَمْسنِجِد ,  (394) َرْكعَتَْيِن , ثُمه َسلهَم , ثُمه قَاَم إِلَى َخَشبٍَة فِي ُمقَنده

اهُ , َوَخننَرَج فََوَضننَع يَننَدهُ َعلَْيَهننا , َوفِنني اَْلقَننْوِم أَبُننو بَْكننٍر َوُعَمننُر , فََهابَننا أَْن يَُكل َِمنن

ناَلةُ , َوَرُجنٌل يَنْدُعوهُ اَلنهبِنيُّ  (395)َسَرَعاُن اَلنهاِس , فَقَالُوا : أَقُِصَرْت .   ذَا  الصه

                                                 
عند البخاري : قال محمد بن سيرين : وأكثر ظني أنها العصر . وفي مسلم : إما الظهر وإما  - 394

 العصر . 
 في البخاري : " أقصرت " .  - 395
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ِ , أَنَِسننيَت أَْم قُِصننَرْت ? فَقَنناَل : " لَننْم أَْنننَس َولَننْم  اَْليَننَدْيِن , فَقَنناَل : يَننا َرُسننوَل ّللََاه

نَِسيُت , فََصلهى َرْكعَتَْيِن ثُمه َسلهَم , ثُمه َكبهَر , فََسنَجَد ِمثْنَل  تُْقَصْر " فَقَاَل : بَلَى , قَدْ 

ثُمه َرفََع َرأَْسهُ فََكبهَر , ثُنمه َوَضنَع َرأَْسنهُ , فََكبهنَر , فََسنَجَد ِمثْنَل  [ُسُجوِدِه , أَْو أَْطَولَ 

ُمتهفَنننٌق َعلَْينننِه , َواللهْفنننُظ   َر ثُنننمه َرفَنننَع َرأَْسنننهُ َوَكبهننن (396).   ]ُسنننُجوِدِه , أَْو أَْطنننَوَل 

  . ِ ِلْلبَُخاِري 
(397)  

  (398)َوفِي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم : َصاَلةُ اَْلعَْصِر   .  

َوأِلَبِي َداُوَد , فَقَاَل : أََصَدَق ذُو اَْليََدْيِن ? " فَأَْوَمئُوا : أَْي نَعَْم   .  
(399)  

ِحيَحْيِن " لَِكْن    (400)بِلَْفِظ : فَقَالُوا .  َوِهَي فِي " اَلصه

ُ تَعَالَى ذَِلَك   .      (401)َوِهَي فِي ِرَوايٍَة لَهُ : َولَْم يَْسُجْد َحتهى يَقهنَهُ ّللََاه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 فقد  األولالحديث  أماباب سجود السهو  أحاديثهذا هو الحديث الثاني من 

  األولس يعني ترك التشهد قام من الركعتين ولم يجل النبي  أنسبق 

 هريرة رضي هللا  أباهذا فإن  أماسجد سجدتي السهو قبل السالم  وانه 

 صلى بهم صالة العصر فصلى ركعتين ثم سلم ناسيا  النبي  أنعنه يذكر 

 خشبة في مقدم المسجد معروضة فاتكأ عليها وشبك بين يديه  إلى ثم قام 

                                                 
 سقطت من األصلين واستدركتها من البخاري .  - 396
 ( .  573( ، ومسلم )  1229صحيح . رواه البخاري )  - 397
 ( .  99( )  573مسلم )  - 398
 ( .  1008صحيح . رواه أبو داود )  - 399
 ( .  99( )  573( ، ومسلم )  1228صحيح . البخاري )  - 400
( في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير ، خاصة عن 1012واه أبو داود )منكر ر - 401

 األوزاعي ، وهذا منها . 
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 ذلك وهللا اعلم انه لما لم يكمل ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان و

 الصالة صار في نفسه ضيق من حيث ال يشعر الصحابة رضي هللا عنهم 

 اشد الناس مهابة لمن لقيه يعني  وكان النبي كلهم سكتوا من هينة النبي 

 كلمه وعاشرة احبه ووجد اللين واللطف  إذامن لقيه هابة هيبة شديدة لكنه  أن

 ها هللا سبحانه وتعالى في قلوب الناس لبعض الناس ال وهذه الهيبة التي يلقي

 ديست هيبته لم يكن له قيمة  إذا اإلنسانفيها مصلحة عظيمة الن  أنشك 

  أخالقهخالطته وعاشرته أحببته للين قلبه وحسن  إذافإذا كان مهيبا لكنك 

  الناس سكتوا هيبة من رسول هللا  أنفهذا من نعمة هللا على العبد المهم 

  أنبكر وعمر رضي هللا عنهم فهابا  أبوبه  أصحابهوكان في القوم أخص 

 يسلم رسول  أنلكن المقام مقام عظيم  إليهيكلماه مع انهما اقرب الناس 

 من ركعتين في صالة العصر الصالة الوسطى التي خصها هللا بالذكر هللا 

 يداعبه   حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى في القوم رجل  كان النبي

 يسميه ذا اليدين يعني يقول يا ذا اليدين  وكان يداه طويلتين وكان النبي 

 من حسن خلقه انه يحب المزح لكن بقدر فقال يا  وكان  يمزح معه 

 رسول هللا أنسيت أم  قصرت الصالة انظر إلى هذا التقسيم من صحابي لم 

 ا أن الصالة قد قصرت وأما يدرس علم المنطق وال علم الكالم  النه ما فيه أم

 أن يكون نسى فيه قسم ثالث ال يمكن أن يقع وهو أن يتعمد السالم قبل التمام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

372 

 فهو أما ناسي أو الصالة مقصورة قصر الصالة حكم شرعي يمكن أن يحدث 

 كما حدث في عهده زيادة الصالة عن ركعتين كانت  في عهد الرسول 

 للحضر وركعتين  أربعافيها فصارت ما فرضت ركعتين ثم زيد  أولالصالة 

 لم انس ولم  قصرت الصالة فقال النبي  أم أنسيتللسفر قال يا رسول هللا 

  أنقصرت فهذا حكم شرعي ال يكن  أنهانفيه  أماتقصر فنفي األمرين جميعا 

 يقع منه النسيان فلما  أنيخطأ فيه واما قوله لم انس فهو طبيعة بشرية يمكن 

 ذي اليدين بلى قد نسيت  أيقال  تقصر بناء على ظنه قال لم انس ولم 

 للجماعة اصدق ذو اليدين وإنما سأل الجماعة النه قد تعارض  فقال النبي 

 بما قال ذو  أوعنده ما في نفسه وقول ذي اليدين فهل يأخذ بما في نفسه 

 اً البد من مرجح فسأل الصحابة اصدق ذو اليدين قالوا نعم فتقدم إذاليدين 

 

 مكانه الذي صلى فيه وصلى ما بقي ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين  إلى

 أطول يكبر عند السجود وعند الرفع منه ثم سلم  أومثل سجوده في الصالة 

 نسيانا والثانية  األولىفيكون سلم في هذه الصالة ثالث تسليمات التسليمة 

  أربعينزيد على والثالثة عمدا انتهت الصالة ففي هذا الحديث فوائد عظيمة ت

  إذا اإلنسان أنتأمل وتدبر منها  إلىفائدة لكن بعضها واضح وبعضها يحناج 

 يبدئها من  إلىذُكر فإنه يتممها وال يحتاج أيتمم صالته وذكر  أنسلم قبل 
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 قام وتقدم في المسجد وصار فيه  أنالصالة بعد  أتم جديد الن النبي 

  أنين الصحابة فصلى ما بقي ومنها مراجعة بينه وبين ذي اليدين وبينه وب

  إاليتمم الصالة ثم ذكر وأتمها فأنه ال يسجد للسهو  أنسلم قبل  إذا اإلنسان

 سجد بعد السالم  ومنها أن اإلنسان  إذا سجد بعد  بعد السالم الن النبي 

 السالم يكبر مع كل انتقال يعني يكبر عند السجود وعند الرفع منه ويسلم ومنها 

 ا  سجد بعد السالم فإنه ال يتشهد لسجود السهو الن التشهد إنما هو للصالة انه إذ

 وهذا سجود يجبر به الصالة أو يجبر به النقص الذي حصل في الصالة

 ينسى حتى في الصالة  أنيعني انه يمكن  ومنها جواز النسيان على النبي   

  هذا قال )بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر ول النه  ينسى أنيمكن 

ال ينساى قاول  والقاول باان الرساول  مثلكم أنساى كماا تنساون (بشر  أناإنما 

 يكذبه قول 

 

 من حيث  اإلنسانانه بشر مثلنا يناله ما ينال  فهو نفسه اخبر  الرسول 

 البشرية وينسى كما ننسى ويجوع ويعطش كما نجوع ونعطش ويبرد ويحتر 

 الكبر أحدنا المهم  يأخذخذه الكبر كما كما نبرد ونحتر ويتعب كما نتعب ويأ

  إليهمثل غيره لكنه امتاز على البشرية بان هللا تعالى أوحى  انه بشر 

 فإن اقرب الناس  إليهالرجل قد يهابه اقرب الناس  أنوجعله رسوال ومنها 

 بكر وعمر رضي هللا عنها ومع  أبووأخصهم به من الرجال  الرسول  إلى
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 والده كما يكون  أوقد يكون مهيبا حتى عند ولده  فاإلنسانه يكلما أنذلك هابا 

 مهيبا عند سائر الناس ومنها فهم الصحابة وفقهم رضي هللا عنهم وانهم 

 المنطق  أصحابيتكلمون بالكلمات من غير تكلف كلمات يكتب عليها 

  اإلسالمقصرت الصالة ولهذا قال شيخ  أم أنسيتالصفحات بقول ذي اليدين 

  إليهالمنطق اليوناني ال يحتاج  أنميه رحمه هللا تعالى كنت أظن دائما ابن تي

 الذي وال يستفيد منه البليد فالبليد ال ينتفع به النه صعب عليه والذكي ال 

 الكالم كالم فقط ما فيه فائدة  أهلالنه فضول كالم ولهذا قيل علم  إليهيحتاج 

 لى بقية الفوائد على هذا شاء هللا تعا أن ويأتيوصدق رحمه هللا تعالى 

 يرزقنا وإيالكم الفقه في دينه  والعمل بما  أنالحديث العظيم نسأل هللا 

 يرضيه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقننل المؤلننف  أجمعننينوالصننالة والسننالم علننى نبينننا محمنند وعلننى الننه وحبننه 

 في باب سجود السهو وغيره  األحاديثرحمه هللا تعالى في سياق 

ُ تَعَننالَى َعْنننهُ -بِنني ُهَرْيننَرةَ َوَعننْن أَ  - إِْحننَدى  قَنناَل : َصننلهى اَلنهبِننيُّ  -َرِضننَي ّللََاه

   ِ َصاَلتِي اَْلعَِشي 
ِم اَْلَمْسنِجِد ,  (402) َرْكعَتَْيِن , ثُمه َسلهَم , ثُمه قَاَم إِلَى َخَشبٍَة فِي ُمقَنده

ٍر َوُعَمننُر , فََهابَننا أَْن يَُكل َِمنناهُ , َوَخننَرَج فََوَضننَع يَننَدهُ َعلَْيَهننا , َوفِنني اَْلقَننْوِم أَبُننو بَْكنن

                                                 
عند البخاري : قال محمد بن سيرين : وأكثر ظني أنها العصر . وفي مسلم : إما الظهر وإما  - 402

 العصر . 
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ناَلةُ , َوَرُجنٌل يَنْدُعوهُ اَلنهبِنيُّ  (403)َسَرَعاُن اَلنهاِس , فَقَالُوا : أَقُِصَرْت .   ذَا  الصه

ِ , أَنَِسننيَت أَْم قُِصننَرْت ? فَقَنناَل : " لَننْم أَْنننَس َولَنن ْم اَْليَننَدْيِن , فَقَنناَل : يَننا َرُسننوَل ّللََاه

تُْقَصْر " فَقَاَل : بَلَى , قَْد نَِسيُت , فََصلهى َرْكعَتَْيِن ثُمه َسلهَم , ثُمه َكبهَر , فََسنَجَد ِمثْنَل 

ثُمه َرفََع َرأَْسهُ فََكبهَر , ثُنمه َوَضنَع َرأَْسنهُ , فََكبهنَر , فََسنَجَد ِمثْنَل  [ُسُجوِدِه , أَْو أَْطَولَ 

ُمتهفَنننٌق َعلَْينننِه , َواللهْفنننُظ   ثُنننمه َرفَنننَع َرأَْسنننهُ َوَكبهنننَر  (404).   ]ُسنننُجوِدِه , أَْو أَْطنننَوَل 

  . ِ ِلْلبَُخاِري 
(405)  

  (406)َوفِي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم : َصاَلةُ اَْلعَْصِر   .  

َوأِلَبِي َداُوَد , فَقَاَل : أََصَدَق ذُو اَْليََدْيِن ? " فَأَْوَمئُوا : أَْي نَعَْم   .  
(407)  

ِحيَحْيِن " لَِكْن بِلَْفِظ : فَقَالُوا .  وَ    (408)ِهَي فِي " اَلصه

ُ تَعَالَى ذَِلَك   .      (409)َوِهَي فِي ِرَوايٍَة لَهُ : َولَْم يَْسُجْد َحتهى يَقهنَهُ ّللََاه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 من  سبق الكالم على هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة في سالم النبي 

 وذلك  عتين في صالة العصر من فوائد هذا الحديث تواضع النبي الرك

 الحق وسأل  إلى حين عارضه ذو اليدين وقال لم انس ولم تقصر فرجع 

 ولو الصحابة حتى صدقوا ذي اليدين هذا َل شك انه من تواضع النبي 

                                                 
 في البخاري : " أقصرت " .  - 403
 من البخاري . سقطت من األصلين واستدركتها  - 404
 ( .  573( ، ومسلم )  1229صحيح . رواه البخاري )  - 405
 ( .  99( )  573مسلم )  - 406
 ( .  1008صحيح . رواه أبو داود )  - 407
 ( .  99( )  573( ، ومسلم )  1228صحيح . البخاري )  - 408
ير ، خاصة عن ( في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناك1012منكر رواه أبو داود ) - 409

 األوزاعي ، وهذا منها . 
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 كان من أهل اَلستكبار لبقي على ما كان عنه ولم يرجع إلى أحد ومن 

 ا الحدي ثان اإلمام إذا نبهه أحد وليس عنده ما يخالفه فإنه يرجع فوائد هذ

 إلى قوله فإما إذا كان عنده ما يخالف هذا المنبه فإنه يعمل بما في ظنه ما 

 قول ذي اليدين َلنه كان  إلىلم يرجع  لم يؤيد هذا المنبه وذلك أن النبي 

 صالته ومن  مأتيظن انه لم ينس ولم تقصر الصالة فلما قال انه صدق 

 تكلم وَلن  الكالم من الناسي َل يبطل الصالة َلن النبي   أنفوائد الحديث 

  اإلمامالصحابة تكلموا وَلن سرعان الناس الذين خرجوا من يوم سلم 

 لو تلكم عمدا  إذاخرجوا يقولون قصرت الصالة واختل العلماء فيما 

 عمدا لمصلحة الصالة  يتكلم أنلمصلحة الصالة فقال بعض العلماء َل باس 

 وبعضهم  أومئَلن ذا اليدين تلكم عمدا والصحابة تكلموا عمدا َلن بعضهم 

 غلط فسبحوا به فقام وهو  اإلمام أنقال نعم وبناء على هذا القول لو 

 يتكلم ويقول  أنغلطان ثم سبحوا به فلم يدر ما يريدون فلبعض الجماعة 

 من السجدة الثانية  األولىمن الركعة انك نسيت كذا وكذا  مثاله لو انه قام 

 وجلس فان هذا الجلوس جلوس بين السجدتين  لكنه نسي فظن انه التشهد  

 فقرأ التشهد ثم قام  هنا قام وقد بقى عليه سجدة فقالوا سبحان هللا فلما 

 قال سبحا ن هللا جلس ثم قام فقالوا سبحان هللا َلنه قد يكون يظن انه 

 لم يدر ماذا يقولون  فان من العلماء من يقول  إذانسى شيئا المهم 
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 يتكلم واحد منهم ينبهه وَل تبطل صالته َلن هذا من مصلحة  أنللمأمومين 

 الصالة  أنيعلموا  أنالصالة لكن في هذا نظر َلن الصحابة تلكموا قبل 

  أنفإنه كان فرضا عليهم  اآلخرون أماناقصة واعني بذلك ذي اليدين 

 تكلم في الصالة ناسيا فصالته  إذا اإلنسان أنوَل شك   يجيبوا رسول هللا

 شخصا يصلي فاستأذن عليه رجل يدق الباب   أنَل تبطل  مثال ذلك لو 

 فنسي انه في صالة فقال تفضل ثم ذكر انه في الصالة  فليمض في صالته 

 وهو يصلي  أهله أو أخوه أو أمهوَل تبطل َلنه كان ناسيا وكذلك لو كلمته 

  أني وقال نعم فصالته صحيحه َلنه كان ناسيا ومن فوائد الحديث فنس

 يتمم الصالة ثم ذكر عن قرب فانه يبني على ما  أنسلم قبل  إذا اإلنسان

 

 َلنه تشترط  أولهايستأنف الصالة من  أنطال الفصل فانه َلبد  إذا أماسبق 

 يعيد  أنمن فالبد  وأخرهاالصالة  أولطال الفصل الفرق بين  فإذاالمواَلة 

 خرج من المسجد  إذا اإلنسان أنومن فوائد هذا الحديث  أولهاالصالة من 

 صالته قد تمت ثم ذكر ورجع فانه يبني على ما سبق وَل يحتاج  أنظانا 

 قد تقدم   الصالة عند الناس لما رأوا النبي    أنيعيدها َلن الظاهر  أن

 يتركوا الناس يصلون  أنكن ليصلي ما بقي وكانوا قريبين رجعوا َلن َل يم

 هللا سبحانه وتعالى يلطف بعبده  أنوهم َل يرجعون ومن فوائد هذا الحديث 
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 عليه ما يكون خطا  طرأيأتي بالعبادة على وجهها ثم  أنكان من عادته  إذا

 في العبادة فان من الناس من يكرمه هللا ويكون في قلبه شيء من 

 الخشبة  إلىحينما تقدم  للنبي   ينتبه كما حصل أناَلنضباط من اجل 

 سجود السهو في  أنغضبان ومن فوائد هذا الحديث  كأنهواتكأ عليها 

 سجد بعدما سلم وهللا الموفق  الزيادة بعد السالم َلن النبي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب سنجود السنهو   األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى فيما ساقه من 

 وغيره   

-  ِ ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري  إِذَا َشنكه أََحنُدُكْم فِني   قَاَل : قَاَل َرُسنوُل ّللََاه

َصنناَلتِِه , فَلَننْم يَننْدِر َكننْم َصننلهى أَثاَْلثًننا أَْو أَْربَعًننا ? فَْليَْطننَرحِ الشهننكه َوْليَننْبِن َعلَننى َمننا 

  ]لَنهُ  [أَْن يَُسل َِم , فَِإْن َكاَن َصنلهى َخْمسناً َشنفَْعنَ  اْستَْيقََن , ثُمه يَْسُجُد َسْجَدتَْيِن قَْبلَ 

َرَواهُ   َكانَتَننا تَْرِغيًمننا ِللشهننْيَطاِن"  (411)َصنناَلتَهُ , َوإِْن َكنناَن َصننلهى تََمنناًم ا   (410)

   (412)ُمْسِلٌم .  

ِ قَاَل :  َوَعِن اْبِن َمْسعُوٍد  - 335 ا َسله  َصلهى َرُسوُل ّللََاه َم قِيَل لَهُ : فَلَمه

اَلِة َشْيٌء ? قَاَل : " َوَما ذَِلَك ? " .   ِ , أََحَدَث فِي اَلصه قَالُوا :  (413)يَا َرُسوَل ّللََاه

َصلهْيَت َكذَا , قَاَل : فَثَنَى ِرْجلَْيِه َواْستَْقبََل اَْلِقْبلَةَ , فََسَجَد َسْجَدتَْيِن , ثُمه َسنلهَم , ثُنمه 
                                                 

سقطت من األصلين ، واستدركتها من الصحيح " وهي موجودة في المطبوع من " البلوغ " و  - 410

 " الشرح " . 
 في مسلم : " إتماما ألربع ".  - 411
 ( . وترغيما : أي : إلصاقا ألنفه بالتراب ، والمراد : رده خاسئا . 571صحيح . رواه مسلم )  - 412

 وإهانته وإذالله . 
 كذا باألصلين وفي " الصحيحين " : " وما ذاك " .  - 413
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ناَلِة َشنْيٌء أَْنبَنأْتُُكْم بِنِه , َولَِكنْن  أَْقبََل َعلَْينَا بَِوْجِهِه فَقَاَل : " إِنههُ لَْو َحَدَث فِني اَلصه

ُرونِي , َوإِذَا َشنكه أََحنُدُكْم فِني  إِنهَما أَنَا بََشٌر أَْنَسنى َكَمنا تَْنَسنْوَن , فَنِإذَا نَِسنيُت فَنذَك ِ

َواَب , فْليُتِمه    (414)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    َعلَْيِه , ثُمه ِليَْسُجْد َسْجَدتَْيِن  َصاَلتِِه فَْليَتََحره اَلصه

ِ : فَْليُتِمه , ثُمه يَُسل ِْم , ثُمه يَْسُجْد   .   َوفِي ِرَوايٍَة ِلْلبَُخاِري 
(415)  

   (416)    َسَجَد َسْجَدتَْي اَلسهْهِو بَْعَد اَلسهاَلِم َواْلَكاَلمِ  َوِلُمْسِلٍم : أَنه اَلنهبِيه 

ِ ; ِمنننْن َحنننِديِث َعْبنننِد ْبنننِن َجْعفَنننٍر  - 336 َوأِلَْحَمننَد , َوأَبِننني َداُوَد , َوالنهَسنننائِي 

َحهُ اِْبنُن  َمْرفُوعاً : َمْن َشكه فِي َصاَلتِِه , فَْليَْسنُجْد َسنْجَدتَْيِن بَْعنَدَما يَُسنل ُِم   َوَصنحه

  (417)ُخَزْيَمةَ .  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في عدد الصالة هل  اإلنسانشك  إذافي السهو في الصالة  ألحاديثاهذه 

 نسأل هل يرجح شيئا ن كان  فإنناثالثا  أواثنتين  أو أربعا أوصلى ثالثا 

 يسلم وإن قال َل  أنيرجح شيئا بنى عليه وأتم صالته وسجد سجدتين بد 

 ثنتين ثالثا بدون ترجيح قلنا اجعلها ا أوارجح إنه متردد هل صلى اثنتين 

 ابن على اليقين ثم كمل الصالة ثم اسجد سجدتين قبل السالم هذا حكم 

 شك هل سجد  أوشك في عدد الركعات  إذاالشك يكون على قسمين 

                                                 
( ، واللفظ لمسلم ، إذ في البخاري زيادة : " ثم  572( ، ومسلم ) 401صحيح . رواه البخاري ) - 414

 ليسلم " وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري . 
 / فتح ( .  504/ 1صحيح . رواه البخاري )  - 415
 ( .  95( )  572حيح . وهذه الرواية في مسلم برقم ) ص - 416
 30/  3( ، والنسائي ) 1033( ، وأبو داود )  206 - 205و  205/  1ضعيف . رواه أحمد )  - 417

توثيق  -رحمه هللا-( ، بسند ضعيف ، وإن حاول الشيخ أحمد شاكر  1033( ، وابن خزيمة ) 

 " األصل " بيان ذلك . ( ، وفي  1747رجاله ، ومن ثَمَّ تصحيحه ) 
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 قال  إذاسجدة واحدة فإننا نقول بهذا التفصيل هل ترجح شيئا  أوسجدتين 

  نعم فإنه يبني على ما ترجح عنده ويتمم عليه ويسلم ثم يسجد سجدتين

 وتمم  األقلبعد السالم وإن اقل انه َل يرجح شيئا قلنا ابن على اليقين على 

 عليه واسجد سجدتين قبل السالم هذه هو التفصيل وهو الذي ل عليه 

 حديث  أماسعيد وحديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما  أبيحديث 

 صلى في صالته فلم يدر هل  أحدكمشك  إذاقال  سعيد فإن النبي  أبي

 فليطر  الشك وليبن على ما استيقن وما هو المتيقن المتيقن  أربعا أوثالثا 

  األقلَلنه قال اطر  الشك وابن على ما استيقنت يعني على  األقلهو 

 صلى رجل الظهر في  إذايسلم مثاله  أنفليتم عليه وليسجد سجدتين قبل 

 نقول اجعلها الثانية  يرجح أنالثانية دون  أوالركعة الثالثة شك هل الثالثة 

 حديث ابن مسعود رضي هللا عنه  أماوكمل واسجد سجدتين قبل السالم 

 صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له احدث شيء في الصالة قال  فإنه 

 وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال لهم 

  فإذاكما تنسون  أنسىبشر إنه لو حدث شيء في َل صالة ألنبأتكم به ولكني 

 في صالته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ثم ليسجد سجدتين  أحدكمشك 

  أحدغلب على ظنه  إذابعدما يسلم فقوله فليتحر الصواب هذا في حال 

  أواَلحتمالين مثاله صلى الظهر وفي الركعة الثالثة شك هل هي الثانية 
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 عل يجعلها الثالثة ويترك ركعة يسلم الثالثة ماذا يف أنهاالثالثة وترجح عنده 

 ثم يسجد بعد السالم هذا حكم الشك الذي بينته السنة وهلل الحمد وفي هذا 

 الحديث حديث ابن مسعود رضي هللا عنه من الفوائد جواز السهو على 

 سجود السهو  أن أيضافي الصالة فإنه سهى وصلى خمسا وفيه  النبي 

  أبيالسالم كما دل عليه هذا الحديث وحديث  كان بزيادة فإنه يكون بعد إذا

 كان عن زيادة  إذاهريرة السابق في قصة ذي اليدين والحكمة في هذا انه 

 َل يجتمع  أنفإن سجود السهو زائد عن سجود الصالة فكان من الحكمة 

 كان عن نقص  إذازيادتان في الصالة زيادة السهو وزيادة السجود واما 

  أنم والحكمة في ذلك انه يجبر ما نقص منها قبل فإنه يكون قبل السال

 سجود السهو له  أنيسلم وهذا من الحكمة العظيمة البالغة وبه تبين 

  أحدثالثة وهي الزيادة والنقص والشك وله حاَلن حال يترجح فيها  أسباب

 الحالين وحال َل يترجح سجود السهو عن النقص متى ؟ قبل السالم عن 

  رجحان فيه قبل السالم عن شك فيه رجحان بعد زيادة بعد عن شك َل

 السالم وهللا الموفق .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

فني بناب سنجود السنهو  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى فيما ساقه من 

 وغيره 
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ِ  َوَعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشنْعبَةَ  - , فَقَناَم  إِذَا َشنكه أََحنُدُكمْ  قَناَل  أَنه َرُسنوَل ّللََاه

ْكعَتَْيِن , فَاْسنتَتَمه قَائًِمنا , فَْلنيَْمِض , َوْليَْسنُجْد َسنْجَدتَْيِن , َوإِْن لَننْم  وال يعنودفِني اَلنره

اَرقُْطنِيُّ  يَْستَتِْم قَائًِما فَْليَْجِلْس َواَل َسْهَو َعلَْيِه َرَواهُ أَبُو َداُوَد , َواْبُن َماَجْه , َواَلنده

   (418)بَِسنٍَد َضِعيٍف .  , َواللهْفُظ لَهُ 

338 -  ِ ُ َعنِن النهبِني  لَنْيَس َعلَنى َمنْن َخلَنَف قَناَل :  َوَعْن ُعَمنَر َرِضنَي ّللََاه

اُر َواْلبَْيَهِقنيُّ  َمناُم فَعَلَْينِه َوَعلَنى َمنْن َخْلفَنهُ"   َرَواهُ اَْلبَنزه َماَم َسْهٌو فَِإْن َسَها اإَْلِ اإَْلِ

   (419)بَِسنٍَد َضِعيٍف .  

                                                 
 - 378/  1( ، والدارقطني )  1208( ، وابن ماجه )  1036ضعيف جدا . رواه أبو داود )  - 418

( ، وإنما قال الحافظ ما قال؛ ألن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي ، وهو  2/  379

ال هذا الحديث " متروك . وقال أبو داود في " السنن " : " وليس في كتابي عن جابر الجعفي إ

على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في " شرح  -حفظه هللا-. " تنبيه " : وقف شيخنا 

معاني اآلثار" وصححه من هذا الطريق ، ثم قال في " اإلرواء " : " وتلك فائدة عزيزة ال 

تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقالني فضالً عن غيرها " . قلت : 

( فقال : حدثنا ابن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر ، عن  440/  1الحديث رواه الطحاوي ) 

إبراهير بن طهمان ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : صلى بنا المغيرة 

بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا : سبحان هللا . فأومأ ، وقال : " سبحان هللا " فمضى في 

-صالته فلما قضى صالته وسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : صلى بنا رسول هللا 

: فاستوى قائما من جلوسه ، فمضى في صالته ، فلما قضى صالته سجد  -صلى هللا عليه وسلم

سجدتين وهو جالس ، ثم قال : " إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ، فإن لم يستتم قائما ، 

سجدتان ، فإن استوى قائما ، فليمض في صالته ، وليسجد سجدتين وهو  فليجلس ، وليس عليه

أقول : ولكنه في الظاهر فقط ، وإال  -كما جزم بذلك شيخنا  -جالس " . وهذا سند صحيح 

فإنني في شك كبير من ذلك ؛ ألن إبراهيم بن طهمان ال تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل ، 

كرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان ، وفي ومن كتب التراجم ياُلحظ أنهم يذ

تالميذ المغيرة ، بينما ال نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل ، وال نجد في تالميذ 

المغيرة ذكرا البن طهمان . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي ، علمنا 

ناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي ، وإما من شيخ أن خطأ وقع في هذا السند إما من ال

 الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ وال يرجع . وهللا أعلم . 
( وزاد  1/  377/  1( معلقا ، رواه الدارقطني مسندا )  352/  2ضعيف جدا . رواه البيهقي )  - 419

ت : وهو ضعيف جدا ، إن : "وإن سها من خلف اإلمام فليس عليه سهو ، واإلمام كافيه " . قل

لم يكن موضوعا ، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول ، وفيه أيضا خارجة بن مصعب 

، قال عنه الحافظ : " متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، ويقال : إن ابن معين كذَّبه " وأخيرا 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن  : لم أجد الحديث في "زوائد البزار ، وال ذكره الهيثم ، فاهلل أعلم .
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ِلُكننل ِ َسننْهٍو َسننْجَدتَاِن بَْعننَدَما قَنناَل :  أَنه اَلنهبِننيه  َوَعننْن ثَْوبَنناَن  - 339

   (420)يَُسل ُِم   َرَواهُ أَبُو َداُوَد , َواْبُن َماَجْه بَِسنٍَد َضِعيٍف .  

 فَْصــٌل   

 

ِ قَاَل :  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 340 فِني : ) إِذَا  َسَجْدنَا َمَع َرُسنوِل ّللََاه

   (421)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    اَلسهَماُء اِْنَشقهْت ( , و : ) اِْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك (

ُ َعْنُهَمنا-َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس  - 341 قَناَل : ) ص ( لَْيَسنْت ِمنْن  -َرِضَي ّللََاه

 ِ َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .    يَها يَْسُجُد فِ  َعَزائِِم اَلسُُّجوِد , َوقَْد َرأَْيُت َرُسوَل ّللََاه
(422)   

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .    َسَجَد بِالنهْجِم  َوَعْنهُ : أَنه اَلنهبِيه  -342
(423)   

                                                                                                                                                 

ا للترمذي ، وهو خطأ فاحش ،  الحديث وقع في المطبوع من " البلوغ ، " سبل السالم " َمْعزوًّ

وليس ذلك من الحافظ ، وإنما من غيره يقينا ؛ وذلك لصحة األصول التي لديَّ ؛ وألن الطيب 

جه آبادي قال في التعليق المغني : " أخرجه البيهقي والبزار كما ف ي بلوغ المرام " . وأيضا خرَّ

 ( فلم يذكر الترمذي .  6/  2الحافظ في " التلخيص " ) 
( من طريق إسماعيل بن عياش ، عن 1219( ، وابن ماجه )1038ضعيف . رواه أبو داود ) - 420

عبيد هللا بن عبيد الكالعي ، عن زهير بن سالم العنسي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 

، عن ثوبان به . والزيادة في السنن ألبي داود وعقَّب الصنعاني على قول الحافظ :  ]عن أبيه [

بسند ضعيف بقوله : "ألن في إسناده إسماعيل بن عياش ، وفيه مقال وخالف ، قال البخاري : 

فصحيح ، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين ،  -يعني : الشاميين  -إذا حدث عن أهل بلده 

يث به فيه نظر " . وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في " الجوهر فتضعيف الحد

( . قلت : سلمنا بذلك ، وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث ، ولكن  338/  2النقي " ، ) 

علته زهير بن سالم العنسي ، فقد قال عنه الدارقطني : " حمصي منكر الحديث ، روى عن 

 .  ثوبان ولم يسمع منه"
 ( .  108( )  578صحيح . رواه مسلم )  - 421
 ( .  1069صحيح . رواه البخاري )  - 422
( وزاد : " وسجد معه المسلمون ، والمشركون ، والجن ،  1071صحيح . رواه البخاري )  - 423

 واإلنس " . 
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ِ قَنناَل :  َوَعننْن َزْيننِد ْبننِن ثَابِننٍت  -343 اَلنننهْجَم , فَلَننْم  قَننَرأُْت َعلَننى اَلنهبِنني 

   (424).   ُمتهفٌَق َعلَْيهِ   يَْسُجْد فِيَها 

ِ بَِسنْجَدتَْيِن   . قَاَل :  َوَعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن  -344 لَْت ُسوَرةُ اَْلَحنج  فُض ِ

  (425)َرَواهُ أَبُو َداُوَد فِي " اَْلَمَراِسيِل " .  

َوَرَواهُ أَْحَمننُد , َواَلت ِْرِمننِذيُّ َمْوُصننواًل ِمننْن َحننِديِث ُعْقبَننةَ ْبننِن َعنناِمٍر ,  - 345

   (426): فََمْن لَْم يَْسُجْدُهَما , فاََل يَْقَرأَْها   َوَسنَُدهُ َضِعيٌف .  َوَزاَد 

يَنا أَيَُّهنا اَلنهناُس إِنهنا نَُمنرُّ بِالسُّنُجوِد فََمنْن َسنَجَد قَاَل :  َوَعْن ُعَمَر  -346

َ  فَقَْد أََصناَب , َوَمنْن لَنْم يَْسنُجْد فَناَل إِثْنَم َعلَْينِه   . َرَواهُ اَْلبَُخناِريُّ   [. َوفِينِه : إِنه ّللََاه

   (428)َوُهَو فِي " اَْلُمَوطهِأ.   (427).    لَْم يَْفِرْض اَلسُُّجوَد إِاله أَْن نََشاَء  ]تَعَالَى 

                                                 
 ( .  577/ فتح ( ؛ ومسلم )  554/  2صحيح . رواه البخاري )  - 424
( من طريق معاوية بن صالح ،  78. رواه أبو داود في " المراسيل " ) مرسل حسن اإلسناد  - 425

قال : فذكره  -صلى هللا عليه وسلم-عن عامر بن جشيب ، عن خالد بن معدان ؛ أن رسول هللا 

 ، وقال أبو داود في " المراسيل " : " وقد أسند ، وال يصح " . 
( من طريق ابن لهيعة ، عن  578)  ( ، والترمذي 155و  151/  4ضعيف . رواه أحمد )  - 426

مشرح بن هاعان ، عن عقبة ، به . قال الترمذي : " هذا حديث ليس إسناده بالقوي " . قلت : 

بأنه جاء من رواية أحد العبادلة  -متعقبا ألبي داود  -وحاول شعيب األرنؤوط تقوية الحديث 

فرد ابن لهيعة برفعه ، وأن عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة : وغفل عن علة الحديث وهي ت

الصحيح فيه اإلرسال ، والوقف ، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان ، وهو وإن كان وثقه 

ابن معين ، إال أن ابن حبان قال في " الثقات " : " يخطئ ويخالف " . وقال في " المجروحين 

في أمره ترك ما  " : " يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير ال يتابع عليها ، والصواب

/ 1انفرد من الروايات ، واالعتبار بما وافق الثقات " . ومثله أيضا فعل شيخنا في "المشكاة " )

( ، لكنه عاد فضعَّفه في "ضعيف السنن" ، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ 324

 في رأيه األول، إذ "ضعيف السنن" طبع بعد "المراسيل" بسنوات ! . 
 في " أ " إلى : " يشاء " . تحرف  - 427
( ، من طريق ربيعة بن عبد هللا بن الهدير ؛ أن عمر بن  1077صحيح . رواه البخاري )  - 428

قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل  -رضي هللا عنه-الخطاب 

جاء السجدة قال : يا أيها  فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا

-الناس ! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فال إثم عليه ، ولم يسجد عمر 

: إن هللا لم يفرض السجود إال  -رضي هللا عنهما-. وزاد نافع ، عن ابن عمر  -رضي هللا عنه
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ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - 347 يَْقنَرأُ  َكاَن اَلنهبِيُّ :  ]قَاَل  [ -َرِضَي ّللََاه

َرَواهُ أَبُنو َداُوَد   ذَا َمره بِالسهْجَدِة , َكبهَر , َوَسَجَد , َوَسَجْدنَا َمعَنهُ َعلَْينَا اَْلقُْرآَن , فَإِ 

   (429)بَِسنٍَد فِيِه ِليٌِن .  

هُ َخنره   أَنه اَلنهبِنيه  َوَعْن أَبِني بَْكنَرةَ  - 348 َكناَن إِذَا َجناَءهُ أَْمنٌر يَُسنرُّ

ِ   َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إِ  اله النهَسائِيه .  َساِجداً ّلِِله
(430)   

ْحَمِن ْبننِن َعننْوٍف  -349 فَأََطنناَل  َسننَجَد اَلنهبِننيُّ قَنناَل :  َوَعننْن َعْبننِد اَلننره

 ِ اَلسُّننُجوَد , ثُننمه َرفَننَع َرأَْسننهُ َوقَنناَل : " إِنه ِجْبِريننَل آتَننانِي , فَبَشهننَرنِي , فََسننَجْدت ّلِِله

   (431)َحهُ اَْلَحاِكُم .  َرَواهُ أَْحَمُد , َوَصحه ُشْكًرا" 

ُ َعْنُهَمننا-َوَعننْن اَْلبَننَراِء ْبننِن َعنناِزٍب  - 350 بَعَننَث  أَنه اَلنهبِننيه   -َرِضننَي ّللََاه

ننا قَننَرأَ  قَنناَل : فََكتَننَب َعِلنني   -فَننذََكَر اَْلَحننِديَث  -َعِليًّننا إِلَننى اَْلننيََمِن  بِِإْسنناَلِمِهْم , فَلَمه

                                                                                                                                                 

قات إال أنه منقطع بين ( بنحوه ورجاله ث 16/  206/  1أن نشاء " . وهو في " الموطأ " ) 

 عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب . 
( من طريق عبد هللا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر به ،  1413ضعيف . رواه أبو داود )  - 429

وزاد : قال عبد الرازق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . قال أبو داود يعجبه ألنه " َكبََّر" 

 2رة تفرد بها العمري ، وهو ضعيف ، وقال الحافظ في " التلخيص " ) قلت : وهذه اللفظة منك

جه الحاكم من رواية العمري أيضا ، لكن وقع عنده مصغرا ، وهو الثقة " .  9/  ( : " وخرَّ

 -صلى هللا عليه وسلم-( ولفظه : " كنا نجلس عند النبي  222/  1قلت : نعم رواه الحاكم ) 

ة فيسجد ونسجد معه " . ولكن ليس فيه المتابعة على لفظ التكبير . فيقرأ القرآن فربما مر بسجد

-وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وسجود الصحابة بسجود رسول هللا 

( ، ومسلم )  1075خارج الصالة سنة عزيزة . قلت : رواه البخاري )  -صلى هللا عليه وسلم

-عن نافع ، عن ابن عمر قال : ربما قرأ رسول هللا ( من طريق عبيد هللا بن عمر ،  575

القرآن ، فيمر بالسجدة فيسجد بنا ، حتى ازدحمنا عنده ، حتى ما يجد  -صلى هللا عليه وسلم

 أحدنا مكانا ليسجد فيه . في غير صالة . واللفظ لمسلم . 
( ،  1394جه ) ( ، وابن ما 1578( ، والترمذي )  2774صحيح بشواهده . رواه أبو داود )  - 430

( وهو وإن كان ضعيف السند إال أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره  45/  5وأحمد ) 

المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف والبراء ، ومنها عن أنس ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر 

، وكل هذه األحاديث واآلثار مذكورة  -رضي هللا عنهم-وغيرهم ، وفعله بعد الصحابة 

 ل في " األصل" . بالتفصي
 ( .  550/  1( ، والحاكم )  191/  1صحيح . انظر ما قبله . رواه أحمد )  - 431
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 ِ َرَواهُ اَْلبَْيَهِقنيُّ .     شنكرا هلل تعنالى علنى ذلنك  تَناَب َخنره َسناِجًدااَْلكِ  َرُسوُل ّللََاه

(432)  

  . ِ َوأَْصلُهُ فِي اَْلبَُخاِري 
(433)   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

النتالوة وفني سنجود  أحكنامسنجود السنهو فني  أحكامفي باقي  األحاديثهذه  

حديث المغيرة بن ما يتعلق بالسهو ففيه  أماالتالوة وفي سجود الشكر 

استتم قائما فال يرجع ولكنن  إذاانه  األولشعبة في من قام عن التشهد 

وقنام حتنى اسنتتم قائمنا  األولالتشنهد  اإلنسناننسنى  فإذايسجد للسهو 

لم يشرع فليستمر في صنالته  أوفإنه َل يرجع سواء شرع في القراءة 

قائمنا فإننه يسنتتم  أنذكنر قبنل  أنيسلم فأمنا  أنثم يسجد سجدتين قبل 

يرجع لكن حديث المغيرة الذي سناقه المؤلنف يقنول إننه َل سنهو علينه 

ولكن الفقهاء رحمهم هللا نظرا لضنعف الحنديث فصنلوا فني هنذا فقنالوا 

يسنتتم  أنفإن تجاوز موضع الجلوس قبنل  األولنهض عن التشهد  إذا

قائما رجع وسجد للسهو يعني رجع وكمل التشنهد وسنجد للسنهو َلننه 

نهنض ولكنن  إذايستتم قائما وأمنا  أنصالته وهو نهوضه قبل زاد في 

لننم يتعنند موضننع الجلننوس فإنننه يرجننع وَل سننهو عليننه ثننم ذكننر المؤلننف 

مننر بسننجدة فنني القننرآن  إذا اإلنسننان أنسننجود الننتالوة وذلننك  أحاديننث

خننارج  أويسننجد سننواء كننان فنني الصننالة  أنالكننريم فننإن يسننتحب لننه 

                                                 
( وقال : " أخرج البخاري صدر هذا الحديث  369/  2صحيح . انظر ما قبله . رواه البيهقي )  - 432

 ... فلم يسقه بتمامه ، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه " . 
/ فتح ( ووقع في رواية اإلسماعيلي مثل ما وقع في " سنن البيهقي " كما قال  65/  8 انظر ) - 433

 الحافظ في " الفتح " . 
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بعنند  أوالمسنناء بعنند العصننر  فنني أوالصننالة وسننواء كننان فنني الصننبا  

منر بيينة السنجدة فليسنجد ولكنن هنل يكبنر ؟  إذاوقنت  أيفي  أوالظهر 

التي ساقها المؤلف ليس فيها انه يكبنر وَل اننه يسنلم وانمنا   األحاديث

منرات سنبحانك اللهنم ربننا وبحمندك  األعلنىيسجد ويقول سبحان ربي 

سنجد وجهني  اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولعينك توكلنت

هلل الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوتنه فتبنارك هللا 

وضع عني بها وزرا واجعلها لني  أجرااحسن الخالقين اللهم اكتب بها 

يقنول منا شناء  أوعندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبندك داود 

النبني  أنولكنن فني السننن  األعلنىيقول سبحان ربي  أنمن الذكر بعد 

 أنوهننذا َل بنناس  بننر عننند السننجود ولننم يكبننر حننين الرفننع وَل سننلم ك

 إذا إَلرفنع َل يكبنر وَل يسنلم  وإذاسجد  إذابان يكبر   اإلنسانيعمل به 

نهننض  إذاسننجد ويكبننر  إذاكنان فنني صننالة ومننر بييننة سننجدة فإنننه يكبننر 

التني سناقها المؤلنف دلينل علنى  األحادينثدخلت في الصالة وفي  ألنها

لم يسجد فإن المسنتمع َل يسنجد كمنا فني حنديث زيند بنن  ذاإالقارئ  أن

سورة النجم فلنم يسنجد فيهنا َلن زيندا كنان  ثابت انه قرا على النبي 

سنجود  أنوفينه دلينل علنى  هو القارئ ولم يسنجد فلنم يسنجد النبني 

وسجد معه كمنا  التالوة ليس بواجب َلنه لو كان واجبا ألمره النبي 

سجدة ولم يسجد فيهنا  أيةهللا عنه انه قرأ يؤيد ذلك حديث عمر رضي 

ومن لم يسجد فال حرج وقال إن هللا لم يقندر  أصابوقال من سجد فقد 

هنا أداة اسنتثناء منقطنع يعنني إن  إَلنشاء  يعني  أن إَلعلينا السجود 

 إذا اإلنسان أنشئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد واما سجود الشكر فهو 
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 أوولنند  أونجنا  فني درس  أولمين بشنر بشنيء يسننره منن نصنر المسنن

 إذايسجد هلل سنجود الشنكر ويكبنر  أنشيء يسره فإنه ينبغي  أوزواج 

ثنم يثنني علنى هللا تبنارك وتعنالى بمنا  األعلنىسجد ويقول سبحان ربي 

اللهم إني أشكرك على نعمتك  أصابتهوينص على النعمة التي  أهلههو 

 م وهللا الموفقعلي في هذا الشيء ثم يقوم بال تكبير وَل سال

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى باب صالة التطوع 

عِ     بَاُب َصاَلِة اَلتهَطوُّ

 

351 -  ِ ُ َعْنهُ -َعْن َربِيعَةَ ْبِن َكْعٍب اأْلَْسلَِمي  قَاَل ِلي  قَاَل :  -ِرَضى ّللََاه

فِي اَْلَجنهِة . فَقَاَل : أََوَغْينَر ذَِلنَك ? , قُْلنُت  َسْل . فَقُْلُت : أَْسأَلَُك ُمَرافَقَتَكَ  اَلنهبِيُّ 

   (434)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    : ُهَو ذَاَك , قَاَل : " فَأَِعن ِي َعلَى نَْفِسَك بَِكثَْرِة اَلسُُّجوِد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 هذا الحديث ساقه المؤلف الحافظ بن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ 

 صالة التطوع صالة التطوع هي الصالة التي ليست بواجبة والصالة  باب

 الواجبة هي الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 

 فاتت فأما الوتر فليس  إذاوالجمعة بدل عن الظهر والظهر بدل عنها 

 بواجب وما عدا هذه الصلوات الخمس فإنه ليس بواجب الذي اجمع عليه 

                                                 
 ( .  489صحيح . رواه مسلم )  - 434
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 الوتر ففيه خالف والصحيح انه ليس  أماهي هذه الصلوات الخمس  العلماء

 واجبة لكنها ليست  أنهابواجب وأما صالة العيد فمختلف فيها والصحيح 

  أيضاكوجوب الصلوات الخمس وأما صالة الكسوف فمختلف فيها 

 تكون فرض كفاية وما سوى ذلك  أنواجبة على اقل تقدير  أنهاوالصحيح 

 نعمة هللا تبارك وتعالى انه شرع لعبادة سننا من جنس فهو تطوع ومن 

 الفرائض فالصلوات المفروضة لها تطوع سنن الزكاة لها تطوع صدقة 

 َل  اإلنسان أنوالصيام له تطوع الحج له تطوع الجهاد له تطوع وذلك 

 يخلو من تقصير في الواجبات فجعل هللا تعالى هذا التطوع جبرا لما يحصل 

 هللا تعالى شرع لنا هذا لكان التعبد به بدعة ولكان  أنلوَل من التقصير و

 شرع لعباده هذا التطوع ليزدادوا  أنالمتعبد آثما لكن من نعمة هللا تعالى 

 عمال صالحا ولتجبر به فرائضهم هللف الحمد والمنة بدأ المؤلف رحمه هللا 

 جة فقال حا تعالى بذكر حديث ربيعة بن مالك ربيعة بن مالك قضى للنبي 

 له سل يعني اسأل شيئا أعطيك إياه مكافأة على ذلك فكانت همته عالية 

 رضي هللا عنه ما سأل شيئا من امور الدنيا قال أسألك مرافقتك في الجنة 

 ناقة وَل بستانا وَل متاعا وَل ثيابا وَل  أريدانظر للهمة العالية ما قال 

 غير ذلك   يعني  أولجنة قال دراهم وَل دنانير بل قال أسألك مرافقتك في ا

يعرف مدى تصميم الرجل على ما سأل  أن النبي  أرادتسألني غير ذلك  أن

قننال هننو ذاك يعننني مننا أسننألك غيننر هننذا قننال فننأعني علننى نفسننك بكثننرة 
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 أسنبابكثنرة الصنالة منن  أنالسجود يعني بكثرة الصالة فدل هذا على 

ا اسننتطعت ولكننن والصننالة خيننر موضننع اكثننر منهننا منن مرافقننة النبنني 

المراد بذلك الصالة التي هي الصالة التي هي صنلة بنين العبند  أناعلم 

وافنق بنين يندي هللا يناجينه  بأننهفيهنا شنعر  اإلنسانكبر  إذاوربه التي 

وخشع قلبه وتخشع جوارحنه ويسنتنير قلبنه وليسنت كصنالة كثينر منن  

ا وهنو يعمنا بعفوه صنالة ألينه فقنط حركنات يحركهن أنالناس نسأل هللا 

هذه صالة صنورية فني الحقيقنة فاقندة  آخرفي مكان والقلب في ميدان 

جسم قشور َل لنب فيهنا فنالمراد بالصنالة التني تكنون  إَلالرو  ما هي 

نكننون  أنفنني الجنننة وأسننال الننه لنني ولكننم ذلننك  سننببا لمرافقننة النبنني 

رفقنناء لننه فنني الجنننة وحسننن أولئننك رفيقننا هنني الصننالة ذات الخشننوع 

بنين يندي هللا يناجينه  بأنه اإلنسانالطمأنينة وان يشعر حضور القلب و

قنننال  وإذاقنننال الحمننند هلل رب العنننالمين قنننال هللا لنننه حمننندني عبننندي  إذا

قننال مالننك يننوم النندين قننال  وإذاعلنني عبنندي  أثنننىالننرحمن الننرحيم قننال 

نسنتعين قنال هنذا بينني وبنين  وإيناكقنال إيناك نعبند  وإذامجدني عبدي 

قال اهدنا الصراط المسنتقيم صنراط  فإذاسأل عبدي نصفين ولعبدي ما 

علننيهم غيننر المغضننوب علننيهم وَل الضننالين قننال هللا هننذا  أنعمننتالننذين 

قنال اعنني  الرسنول  أنلعبدي ولعبدي منا سنأل هنذه الصنالة فنالمهم 

ربيعنة رضني هللا عننه قنل منن  أنعلى نفسك بكثرة السجود فهل نظنن 

د َل شنك َلن هنو طلنب كثنر منن السنجود ؟ كثنر منن السنجو أوالسجود 

هنو سنوف  إذاً تكثر من السنجود  أنعوضا فقيل العوض نعطيك بشرط 

َل تجنوز  أوقناتيكثر الصالة هلل عز وجل ولكنن هنناك  أنيحرص على 
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ارتفناع الشنمس قيند  إلنىلسبب وهي منن صنالة الفجنر  إَلفيها الصالة 

الغنروب  إلىرمح وقبيل الزوال حتى تزول الشمس ومن صالة العصر 

كان لهنا سنبب كندخول المسنجد  إذا إَلَل تجوز فيها الصالة  أوقات هذه

وقت  فيمنا عندا ذلنك كثنر لنو تصنلي  أيدخلته تصلي في  إذامثال فإنك 

 أوثالثين  أوالنهار عشرين  أولمن حين ارتفاع الشمس قيد رمح في 

تتفاضل طلب العلم افضل من صالة  األعمالمائة فهو خير لكن  أربعين

احمد  رحمه  اإلمامطلب العلم من الجهاد في سبيل هللا قال  النافلة  َلن

من قيامهنا يعنني التنذاكر فني العلنم احنب  إلىهللا تعالى تذاكر ليلة احب 

لطلب العلم لعندم فهمنه  أهالليس  اإلنسانكان  إذامن قيامها ولكن  إلى

 ذلك فالصالة خير وهللا الموفق  أشبهما  أولعدم حفظه  أو

 الرحيم بسم هللا الرحمن
 في باب صالة التطوع   األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنُهَمننا-َوَعنْن اِْبننِن ُعَمننَر  - 352 ِ  قَنناَل :  -َرِضنَي ّللََاه  َحِفْظنُت ِمننْن اَلنهبِنني 

ِن بَْعننَد َعْشننَر َرَكعَنناٍت : َرْكعَتَننْيِن قَْبننَل اَلظُّْهننِر , َوَرْكعَتَننْيِن بَْعننَدَها , َوَرْكعَتَننيْ 

نْبحِ  اَْلَمْغِرِب فِي بَْيتِِه , َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اَْلِعَشاِء فِي بَْيتِِه , َوَرْكعَتَْيِن قَْبنَل اَلصُّ

    . (435)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

       .(436)َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اَْلُجْمعَِة فِي بَْيتِِه  َوفِي ِرَوايٍَة لَُهَما : 

َكنناَن إِذَا َطلَننَع اَْلفَْجننُر اَل يَُصننل ِي إِاله َرْكعَتَننْيِن َخِفيفَتَننْيِن  :  َوِلُمْسننِلمٍ  -353

   (437)   

                                                 
 ( ، واللفظ للبخاري .  729( ، ومسلم )  1180صحيح . رواه البخاري )  - 435
 ا الحافظ بالمعنى . ( وساقه 729( ، ومسلم )  937صحيح . رواه البخاري )  - 436
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ُ َعْنَهننا-َوَعننْن َعائَِشننةَ  - 354 َكنناَن اَل يَننَدُع   : أَنه اَلنهبِننيه  -َرِضننَي ّللََاه

ْلبَُخاِريُّ .  َرَواهُ اَ   أَْربَعًا قَْبَل اَلظُّْهِر َوَرْكعَتَْيِن قَْبَل اَْلغََداِة 
(438)   

َعلَنى َشنْيٍء ِمنْن اَلنهَوافِنِل أََشنده  لَْم يَُكنْن اَلنهبِنيُّ  َوَعْنَها قَالَْت :  - 355

   (439)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    تَعَاُهًدا ِمْنهُ َعلَى َرْكعَتَْي اَْلفَْجِر 

      (440)ْنيَا َوَما فِيَها َرْكعَتَا اَْلفَْجِر َخْيٌر ِمْن اَلدُّ  َوِلُمْسِلٍم :  - 356

ُ َعْنَهننا-َوَعننْن أُم ِ َحبِيبَننةَ أُم ِ اَْلُمننْؤِمنِيَن  -357 قَالَننْت : َسننِمْعَت  -َرِضننَي ّللََاه

بُنَِي لَهُ بِِهننه  تهٍ َولَْيل هٍ َمْن َصلهى اِثْنَتَا َعْشَرةَ َرْكعَةً فِي يَْوم يَقُوُل :  اَلنهبِيه 

ًعا" .    بَْيٌت فِي اَْلَجنهِة  َرَواهُ ُمْسِلٌم . َوفِي ِرَوايٍَة " تََطوُّ
(441)  

ِ نَْحُوهُ , َوَزاَد :  - 358 أَْربَعًا قَْبَل اَلظُّْهِر َوَرْكعَتَْيِن بَْعنَدَها ,  َوِللت ِْرِمِذي 

   َصناَلِة اَْلفَْجنِر  َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اَْلَمْغِرِب , َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اَْلِعَشاِء , َوَرْكعَتَْيِن قَْبنلَ 

(442)   

ْبننَل اَلظُّْهننِر َوأَْربَننعٍ  َوِلْلَخْمَسننِة َعْنَهننا :  - 359
َظ َعلَننى أَْربَننعٍ قَ

َمننْن َحننافَ

ُ َعلَى اَلنهاِر  َمهُ ّللََاه       (443)بَْعَدَها َحره

                                                                                                                                                 
 ( .  1181( من حديث حفصة ، وبنحوه البخاري أيضا )  88( )  723صحيح . رواه مسلم )  - 437
 ( .  1182صحيح . رواه البخاري )  - 438
 ( واللفظ للبخاري .  94( )  724( ، ومسلم )  1169صحيح . رواه البخاري )  - 439
 .  -ي هللا عنهارض-( ، عن عائشة  725صحيح . رواه مسلم )  - 440
 ( .  728صحيح . رواه مسلم ) - 441
 ( من حديث أم حبيبة وقال : "حسن صحيح" .  415صحيح . رواه الترمذي )  - 442
( ، وابن ماجه  427( ، والترمذي )  266/  3( ، والنسائي )  1269صحيح . رواه أبو داود )  - 443

 طرق مفصلة باألصل .  ( من حديث أم حبيبة ، وله 326/  6( ، وأحمد )  1160) 
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ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - 360 ِ  -َرِضَي ّللََاه    قَناَل : قَناَل َرُسنوُل ّللََاه

ُ اِْمَرأً َصلهى أَْربَعًا قَْبنَل اَْلعَْصنِر  َرَواهُ أَْحَمنُد , َوأَبُنو َداُوَد َواَلت ِْرِمنِذيُّ   َرِحَم ّللََاه

َحهُ .      (444)َوَحسهنَهُ , َواْبُن ُخَزْيَمةَ َوَصحه

361 -  ِ ِ ْبننِن ُمغَفهننٍل اْلُمَزنِنني  ِ  َوَعننْن َعْبننِد ّللََاه  قَنناَل :  َعننْن اَلنهبِنني 

َصلُّوا قَْبَل اَْلَمْغِرِب , َصلُّوا قَْبَل اَْلَمْغِرِب " ثُنمه قَناَل فِني اَلثهاِلثَنِة : " ِلَمنْن َشناَء " 

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .    َكَراِهيَةَ أَْن يَتهِخذََها اَلنهاُس ُسنهةً 
(445)  

   َصنلهى قَْبنَل اَْلَمْغنِرِب َرْكعَتَنْيِن  أَنه اَلنهبِنيه  َوفِي ِرَوايَِة اِْبنِن ِحبهناَن : 

(446)   

ُكنهننا نَُصننل ِي َرْكعَتَننْيِن بَْعننَد  :  ]قَنناَل  [ابننن عبنناٍس َوِلُمْسننِلٍم َعننْن  - 362

      (447)يََرانَا , فَلَْم يَأُْمْرنَا َولَْم يَْنَهانَا  ُغُروِب اَلشهْمِس , فََكاَن 

ُ َعْنَها-َوَعْن َعائَِشةَ  - 363 يَُخف ِنُف  َكناَن اَلنهبِنيُّ  قَالَنْت :  -َرِضَي ّللََاه

نْبحِ , َحتهنى إِن ِني أَقُنوُل : أَقَنَرأَ بِنأُم ِ اَْلِكتَناِب?  ْبنَل َصناَلِة اَلصُّ
ْكعَتَْيِن اَللهتَنْيِن قَ   اَلره

   (448)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .  

                                                 
( ، وابن خزيمة )  430( ، والترمذي )  1271( ، وأبو داود )  117/  2حسن . رواه أحمد )  - 444

( . وقال الترمذي : " هذا حديث غريب حسن " " فائدة" : قال العراقي : " جرت عادة  1193

" حسن " والظاهر المصنف أن يقدم الوصف بالُحْسن على الغرابة ، وقدم هنا " غريب " على 

أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث ، فإن غلب عليه الحسن قدَّمه ، وإن غلب عليه الغرابة 

قدمها . وهذا الحديث بهذا الوصف ال يُعرف إال من هذا الوجه ، وانتفت وجوه المتابعات 

 والشواهد ، فغلب عليه وصف الغرابة . 
اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري أال وهو قوله :  ( ، وهذا 1183صحيح . رواه البخاري )  - 445

؛ إذ  -رحمه هللا-" صلوا قبل المغرب . صلوا قبل المغرب " ، إنما هو وهم من الحافظ 

الحديث في الصحيح بلفظ : " صلوا قبل صالة المغرب " قال في الثالثة : الحديث . وفي رواية 

 ( : " خشية " بدل " كراهية " .  7368) 
( ، وتمامه : ثم قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال  1588صحيح ، رواه ابن حبان )  - 446

 عند الثالثة : " لمن شاء " خاف أن يحسبها الناس سنة . 
 ( .  836صحيح ، رواه مسلم )  - 447
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ُ َعْنننهُ -ْيننَرةَ َوَعننْن أَبِنني ُهرَ  - 364 قَننَرأَ فِنني  أَنه اَلنهبِننيه  :  -َرِضننَي ّللََاه

ُ أََحننٌد (  َرَواهُ   َرْكعَتَننْي اَْلفَْجننِر : ) قُننْل يَننا أَيَُّهننا اَْلَكننافُِروَن ( و : ) قُننْل ُهننَو ّللََاه

   (449)ُمْسِلٌم .  

ُ َعْنَها-َوَعْن َعائَِشةَ  - 365 إِذَا َصلهى  اَلنهبِيُّ  َكانَ  قَالَْت :  -َرِضَي ّللََاه

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .    َرْكعَتَْي اَْلفَْجِر اِْضَطَجَع َعلَى ِشق ِِه اأَْلَْيَمِن 
(450)   

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -366 إِذَا َصنلهى أََحنُدُكْم   قَاَل : قَاَل َرُسنوُل ّللََاه

نْبحِ  ْبَل َصاَلِة اَلصُّ
ْكعَتَْيِن قَ َرَواهُ أَْحَمنُد ,   , فَْليَْضنَطِجْع َعلَنى َجْنبِنِه اأَْلَْيَمنِن  اَلره

َحهُ .   َوأَبُو َداُوَد , َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَصحه
(451)   

ُ َعْنُهَمنا-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -367 ِ  -َرِضنَي ّللََاه   قَناَل : قَناَل َرُسنوُل ّللََاه

ْبحِ َصلهى َرْكعَةً َواِحَدةً , تُوتُِر لَهُ َصاَلةُ اَللهْيِل َمثْنَى َمثْنَى , فَِإذَ  ا َخِشَي أََحُدُكْم اَلصُّ

   (452)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    َما قَْد َصلهى 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه أحاديث ساقه المؤلف في الرواتب التابعة للمفروضات يعني السنن التني 

لظهننر بسننالمين قبننل ا أربعنناتتبننع الفننرائض وهنني اثنتنني عشننرة ركعننة 

وركعتان بعندها وركعتنان بعند المغنرب وركعتنان بعند العشناء وركعتنان 

قبل صالة الفجر من صالهن في يومه وليلته بنى هللا له بيتا في الجننة 
                                                                                                                                                 

( ، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما  724( ، ومسلم )  1171صحيح . رواه البخاري )  - 448

 ن إلى لفظ البخاري . يكو
 ( .  726صحيح . رواه مسلم . )  - 449
 ( .  1160صحيح . رواه البخاري )  - 450
( . وقال الترمذي  420( ، والترمذي )  1261( ، وأبو داود )  415/  2صحيح . رواه أحمد )  - 451

 : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
( ، وتحرف في " أ " : " ابن عمر " إلى : "  749) ( ، ومسلم  990صحيح . رواه البخاري )  - 452

 أبي عمر " . 
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وهذه الرواتب اَلثنتى عشرة بعضها أوكد من بعض أكدها سننة الفجنر 

لفجنر ركعتا ا كان َل يدعها حضرا وَل سفرا وقال فيها  فإن النبي 

َل يصننلي معهننا  يعننني سنننة الفجننر خيننر مننن النندنيا ومننا فيهننا وكننان 

الصالة وكان يخففها هذه السنة حتنى تقنول  إلىالفجر  أذانغيرها من 

 اقننل يننا أيهنن األولننىعائشننة اقننرأ بننأم القننرآن وكننان يقننرأ فنني الركعننة 

منع الفاتحنة  أحندالكافرون مع الفاتحة وفني الركعنة الثانينة قنل هنو هللا 

 إبننراهيم إلننىيقننرأ قولننوا آمنننا بنناهلل ومننا انننزل إلينننا ومننا انننزل  أحيانننا

وإسماعيل واسحق ويعقوب واألسباط ومنا أوتني موسنى وعيسنى ومنا 

منننهم ونحننن لننه  أحنندالنبيننون مننن ربهننم مننن ربهننم َل نفننرق بننين  أوتنني

 إلنىالكتناب تعنالوا  أهنلوفي الثانينة قنل ينا  األولىمسلمون في الركعة 

هللا وَل نشنرك بنه شنيئا وَل يتخنذ  إَلنعبند  إَلكم كلمنة سنواء بينننا وبينن

بعضننننا بعضنننا أربابنننا منننن دون هللا فنننإن تولنننوا فقولنننوا اشنننهدوا باننننا 

لما فاتتنه    فاتت هذه الرواتب فإنها تقضى فإن النبي  وإذامسلمون 

 إذاوكنذلك سننة الفجنر  راتبة الظهر التي بعندها قضناها بعند العصنر 

الفجننر ولننم تصننل السنننة فصننلها بعنند دخلننت المسننجد والننناس يصننلون 

حتنى ترتفنع الشنمس قيند رمنح بعند طلوعهنا  أخرهناالصالة وإن شنئت 

 ومن السنن سنن ليست راتبة مثل ركعتنين قبنل المغنرب فنإن النبني 

قال صلوا قبل المغنرب صنلوا قبنل المغنرب وقنال فني الثالثنة لمنن شناء 

الظهننر    قبننل أربعننايصننلي  أنلننئال يتخننذها الننناس سنننة راتبننة ومنهننا 

قبنل الظهنر وأربعنا  أربعناوأربعا بعدها فقد جاء فني الحنديث منن صنلى 

قبل العصنر فقند جناء  أربعايصلي  أنبعدها حرمه هللا على النار ومنها 
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لكن هذه ليسنت رتبنة  أربعافي الحديث رحم هللا رجال صلى قبل العصر 

ركعننات قبننل الظهننر بسننالمين  أربننعالرواتننب اثنتنني عشننرة ركعننة فقننط 

عتان بعندها وركعتنان بعند المغنرب وركعتنان بعند العشناء وركعتنان ورك

 قبل صالة الصبح وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صالة التطوع  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

َحهُ اِْبننِن ِحبهنناَن  -َوِلْلَخْمَسننِة  - 368 َهنناِر َصنناَلةُ اَللهْيننِل َوالنه  :  -َوَصننحه

َوقَاَل النهَسائِيُّ : "َهذَا َخَطأٌ" .    َمثْنَى َمثْنَى" 
(453)   

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 369 ناَلِة   قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللََاه أَْفَضنُل اَلصه

   (454)أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم .    بَْعَد اَْلفَِريَضِة َصاَلةُ اَللهْيِل 

ِ َوَعننْن أَبِنني أَ  - 370 ِ  يُّننوَب اأَْلَْنَصنناِري   قَنناَل :  أَنه َرُسننوَل ّللََاه

اَْلِوتُْر َحق  َعلَى ُكل ِ ُمْسنِلٍم , َمنْن أََحنبه أَْن يُنوتَِر بَِخْمنٍس فَْليَْفعَنْل , َوَمنْن أََحنبه أَْن 

َرَواهُ اأَْلَْربَعَنةُ إِاله    يُوتَِر بِثاََلٍث فَْليَْفعَْل , َوَمْن أََحبه أَْن يُوتَِر بَِواِحنَدٍة فَْليَْفعَنلْ 

َح النهَسائِيُّ َوْقفَهُ .   َحهُ اِْبُن ِحبهاَن , َوَرجه اَلت ِْرِمِذيه , َوَصحه
(455)   

                                                 
( ، وابن ماجه  597( ، والترمذي )  227/  3( ، والنسائي )  1295صحيح . رواه أبو داود )  - 453

( . وقول النسائي موجود في " سننه " وهو يريد أن  51و  26/  2( ، وأحمد )  1322) 

ر " وهذه الزيادة محل نزاع بين األئمة ، وممن صححها أمير الحديث خطأ بهذا اللفظ " والنها

 المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه هللا . 
( ، وأوله : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا المحرم ، و .... 1163صحيح . رواه مسلم ) ً- 454

 " الحديث . 
( ، وابن  1190( ، وابن ماجه )  238/  3( ، والنسائي )  1422صحيح . رواه أبو داود )  - 455

 ( .  2410حبان ) 
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ِ ْبننِن أَبِنني َطاِلننٍب  - 371 لَننْيَس اَْلننِوتُْر بَِحننتٍْم  قَنناَل :  َوَعننْن َعِلنني 

ِ َكَهْيئَِة اَْلَمْكتُوبَِة , َولَِكْن ُسنهةٌ َسنههَ  َرَواهُ النهَسائِيُّ َواَلت ِْرِمِذيُّ    ا َرُسوُل ّللََاه

َحهُ .      (456)َوَحسهنَهُ َواْلَحاِكُم َوَصحه

ِ  َوَعننْن َجننابٍِر  -372 قَنناَم فِنني َشننْهِر َرَمَضنناَن, ثُننمه  أَنه َرُسننوَل ّللََاه

ا يَْخُرْج , َوقَاَل : "  إِن ِني َخِشنيُت أَْن يُْكتَنَب َعلَنْيُكْم اَْلنِوتُْر اِْنتََظُروهُ ِمْن اَْلقَابِلَِة فَلَمه

    . (457)َرَواهُ اِْبُن ِحبهاَن   

ِ  َوَعْن َخاِرَجةَ ْبنِن ُحذَافَنةَ  -373 َ   قَناَل : قَناَل َرُسنوُل ّللََاه إِنه ّللََاه

ُكْم بَِصاَلٍة ِهَي َخْيٌر لَُكْم ِمْن ُحُمِر اَلنهعَِم " قُْلنَا : َومَ  ِ ? قَناَل أََمده ا ِهَي يَا َرُسوَل ّللََاه

َرَواهُ اَْلَخْمَسننةُ إِاله   : " اَْلننِوتُْر , َمننا بَننْيَن َصنناَلِة اَْلِعَشنناِء إِلَننى ُطلُننوعِ اَْلفَْجننِر 

َحهُ اَْلَحاِكُم .   النهَسائِيه َوَصحه
(458)  

ِه نَْحَوُه َوَرَوى أَْحَمُد : َعْن َعْمِرِو ْبِن ُشعَْيٍب , َعْن أَبِيِه ,  - 374 َعْن َجد ِ

  .(459)   

                                                 
( . وقال  300/  1( ، والحاكم )  454و  453( ، والترمذي )  229/  3رواه النسائي )  - 456

 الترمذي : حديث حسن . 
 ( ،.  2409ضعيف بهذا اللفظ . رواه ابن حبان )  - 457
 1( ، والحاكم )  1168وابن ماجه )  ( ، 452( ، والترمذي )  1418صحيح . رواه أبو داود )  - 458

( وقال الترمذي : غريب . وللحديث ما يشهد له ، إال أن شيخنا المحدث العالمة  306/ 

ذهب إلى تضعيف جملة " هي خير لكم من حمر النعم" لخلو  -حفظه هللا تعالى-األلباني 

 لخمسة " . الشواهد منها . ووقع في " أ " : " رواه أحمد . واألربعة " بدل : " ا
( ولفظه : " إن هللا زادكم صالة إلى صالتكم ، وهي الوتر" .  208/  2صحيح . رواه أحمد )  - 459

والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف ، إال أنه صحيح بما له من طرق أخرى ، وشواهد 

 كالحديث السابق ، وتفصيل ذلك " باألصل " . 
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375 -  ِ ِ ْبِن بَُرْيَدةَ , َعْن أَبِينِه قَناَل : قَناَل َرُسنوُل ّللََاه   َوَعْن َعْبِد ّللََاه

, فََمْن لَْم يُوتِْر فَلَْيَس ِمنها  َحهُ   اَْلِوتُْر َحق  أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد بَِسننَد لَني ٍِن, َوَصنحه

 .  (460)اَْلَحاِكُم .  

َولَهُ َشاِهٌد َضِعيٌف َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ِعْنَد أَْحَمَد .   -376
(461)   . 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -377 ِ َما[ [ َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

عًننا, فَنناَل يَِزيننُد فِنني َرَمَضنناَن َواَل فِنني َغْيننِرِه َعلَننى إِْحننَدى َعْشننَرةَ َرْكعَننةً, يَُصننل ِي أَْربَ 

 , , ثُمه يَُصل ِي أَْربَعًا, فاََل تَْسأَْل َعْن ُحْسنِِهنه َوُطنوِلِهنه تَْسأَْل َعْن ُحْسنِِهنه َوُطوِلِهنه

ِ, أَتَنَناُم قَْبنَل أَْن تُنوتَِر? قَناَل:  ثُمه يَُصل ِي ثاََلثًا. قَالَْت َعائَِشنةُ, فَقُْلنُت: يَنا َرُسنوَل ّللََاه

 .  (462)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    نه َعْينَيه تَنَاَماِن َواَل يَنَاُم قَْلبِي". "يَا َعائَِشةُ, إِ 

َكاَن يَُصل ِي ِمْن اَللهْيِل َعْشنَر َرَكعَناٍت,  َوفِي ِرَوايٍَة لَُهَما َعْنَها:  -378

 .      (463)َويُوتُِر بَِسْجَدٍة, َويَْرَكُع َرْكعَتَْي اَْلفَْجِر, فَتِْلَك ثاََلُث َعْشَرةَ 

ِ  َوَعْنَهننا قَالَننْت:  -379 يَُصننل ِي ِمننْن اَللهْيننِل ثَنناَلَث  َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه

   َعْشَرةَ َرْكعَةً, يُنوتُِر ِمنْن ذَِلنَك بَِخْمنٍس, اَل يَْجِلنُس فِني َشنْيٍء إِاله فِني آِخِرَهنا. 

(464)   . 

ِ ِمْن ُكنل ِ اَللهْينِل قَنْد أَوْ  َوَعْنَها قَالَْت:  - 380 فَناْنتََهى  تَنَر َرُسنوُل ّللََاه

 .   (465)ُمتهفٌَق َعلَْيِهَما .    ِوتُْرهُ إِلَى اَلسهَحِر 

                                                 
 (. 306-1/305كم )(، والحا1419ضعيف. رواه أبو داود ) - 460
 (، ولفظه: "من لم يوتر فليس منا". 2/443ضعيف أيضا. وهو عند أحمد ) - 461
 (، وما بين الحاصرتين سقط من "أ". 738(، ومسلم )1147صحيح. رواه البخاري ) - 462
 (. 128( )738(، ومسلم )1140صحيح. رواه البخاري ) - 463
 ( وعزوه للبخاري وهم. 737صحيح. رواه مسلم ) - 464
 (. 745(، ومسلم )996صحيح. رواه البخاري ) - 465

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

399 

ِ ْبِن َعْمنِرو ْبنِن اَْلعَناِص  - 381 ُ َعْنُهَمنا-َوَعْن َعْبِد ّللََاه قَناَل:  -َرِضنَي ّللََاه

ِ لي قَاَل  ِ! اَل تَُكنْن ِمثْنلَ   َرُسوُل ّللََاه فُناَلٍن, َكناَن يَقُنوُم ِمنْن اَللهْينِل,  يَا َعْبَد ّللََاه

 .   (466)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    فَتََرَك قِيَاَم اَلنهَهاِر 

382-  ٍ ِ  َوَعْن َعِلي  أَْوتُِروا يَا أَْهُل اَْلقُنْرآَن,   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

َ ِوتٌْر يُِحبُّ اَْلِوتَْر  َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ .  َرَواهُ اَْلَخمْ   فَِإنه ّللََاه  .   (467)َسةُ, َوَصحه

383-  ِ ُ َعْنُهَما; َعْن اَلنهبِني  اِْجعَلُنوا  قَناَل:  َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي ّللََاه

 .   (468)ُمتهفٌَق َعلَْيِه .    آِخَر َصاَلتُِكْم بِاللهْيِل ِوتًْرا 

384-  ٍ ِ قَاَل: َسمِ  َوَعْن َطْلٍق ْبِن َعِلي  اَل  يَقُنوُل:  ْعَت َرُسنوَل ّللََاه

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن .    ِوتَْراِن فِي لَْيلٍَة   .   (469)َرَواهُ أَْحَمُد, َوالثهاَلثَةُ, َوَصحه

ِ ْبننِن َكْعننٍب  - 385 ِ  قَنناَل:  َوَعننْن أُبَنني  يُننوتُِر بِننـ  َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه

ُ أََحنٌد"  "َسب ِحِ اِْسَم َرب َِك اأَْلَْعلَى", و: "قُْل يَا أَيَُّها اَْلَكنافُِروَن", و: "قُنْل ُهنَو ّللََاه

   َوَزاَد: َرَواهُ أَْحَمننُد, َوأَبُننو َداُوَد, َوالنه . َواَل يَُسننل ُِم إِاله فِنني آِخننِرِهنه  َسننائِيُّ

   (470)   . 

                                                 
 (. 185( )1159(، ومسلم )1152صحيح. رواه البخاري ) - 466
(، وابن ماجه 453(، والترمذي )229-3/228(، والنسائي )1416صحيح. رواه أبو داود ) - 467

 (. 1067(، وابن خزيمة )877(، وأحمد )1169)
 (. 151( )517(، ومسلم )998صحيح. رواه البخاري ) - 468
(، والترمذي 230-3/229(، والنسائي )1439(، وأبو داود )4/23صحيح. رواه أحمد ) - 469

( من طريق قيس بن طلق قال: زارني أبي يوما في رمضان، 2449(، وابن حبان )470)

فأمسى عندنا وأفطر، فقام بنا تلك الليلة وأوتر،؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى 

 -صلى هللا عليه وسلم-وتر، قدم رجال، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول هللا إذا بقي ال

 الحديث. … يقول: 
(، وفي 236-3/235(، والنسائي )1423(، وأبو داود )407و  3/406صحيح. رواه أحمد ) - 470

 ألفاظهم اختالف. 
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ِ نَْحنُوهُ َعنْن َعائَِشنةَ َوفِ  -386 ُكنله ُسنوَرٍة  ينِه: َوأِلَبِي َداُوَد, َواَلت ِْرِمنِذي 

ذَتَْيِن  ِ ُ أََحٌد", َواْلُمعَو   .      (471)فِي َرْكعٍَة, َوفِي اأَْلَِخيَرِة: "قُْل ُهَو ّللََاه

387-  ِ أَْوتِنُروا قَْبنَل  قَناَل:  أَنه اَلنهبِنيه  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخنْدِري 

 .  (472)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    أَْن تُْصبُِحوا 

ننْبَح َولَننْم يُننوتِْر فَنناَل ِوتْننَر لَننهُ  َواِلْبننِن ِحبهنناَن:  -838    َمننْن أَْدَرَك اَلصُّ

(473)   . 

 

389 -  ِ َمنْن نَناَم َعنْن اَْلنِوتِْر أَْو نَِسنيَهُ   َوَعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسنوُل ّللََاه

النهَسائِيه .  َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إِاله   فَْليَُصل ِ إِذَا أَْصبََح أَْو ذََكَر 
(474)   . 

390 -  ِ َمنْن َخناَف أَْن اَل يَقُنوَم   َوَعْن َجنابٍِر قَناَل: قَناَل َرُسنوُل ّللََاه

لَنهُ, َوَمنْن َطِمنَع أَْن يَقُنوَم آِخنَرهُ فَْليُنوتِْر آِخنَر اَللهْينِل, فَنِإنه  ِمْن آِخِر اَللهْيِل فَْليُوتِْر أَوه

 .   (475)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    وَدةٌ, َوذَِلَك أَْفَضُل َصاَلةَ آِخِر اَللهْيِل َمْشهُ 

ُ َعْنُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -391 ِ -َرِضَي ّللََاه إِذَا  قَناَل:  , َعْن اَلنهبِني 

ْبنَل ُطلُنوعِ اَْلفَْجنِر 
  َطلََع اَْلفَْجُر فَقَْد ذََهنَب ُكنلُّ َصناَلِة اَللهْينِل َواْلنَوتُْر، فَنأَْوتُِروا قَ

َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ .  
(476)   . 

                                                 
، وقال (463(، والترمذي )1424صحيح دون لفظ:"والمعوذتين"، رواه أبو داود ) - 471

 الترمذي:"حسن غريب". 
 (. 754صحيح. رواه مسلم ) - 472
 (. 2408أي: من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا. رواه ابن حبان ) - 473
( 3/44(، وأحمد )1188(، وابن ماجه )465(، والترمذي )1431صحيح. رواه أبو داود ) - 474

(، ثم 215سوخ" البن شاهين )وأعل الحديث بما ال يقدح كما كنت بينت ذلك في "الناسخ والمن

 زدت ذلك إيضاحا "باألصل". 
 (. 755صحيح. رواه مسلم ) - 475
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ُ َعْنَهننا-َوَعننْن َعائَِشننةَ  -392 ِ  قَالَننْت:  -َرِضننَي ّللََاه  َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه

 ُ َحى أَْربَعًا, َويَِزيُد َما َشاَء ّللََاه  .  (477)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    يَُصل ِي اَلضُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المنرام فني  هذه األحاديث التي ساقها

 الوتر تدل على مسائل 

 أنبنه ولنوَل  أمنر تأكيد الوتر واننه سننة مؤكندة َلن النبني  األولىالمسألة 

قال العربي حين سأله عن الصلوات الخمسس هسل علسي غيرهسا  النبي 

العلمساء تطوع لكان القول بالوجوب قويا جسدا ولهسذا اختلسف  أن إالقال ال 

هو سسنة  أوبتركه  اإلنسان يأثمرحمهم هللا تعالى في الوتر هل هو واجب 

يقوم في الليل فهو واجب بحقه ومن ال  إنسانيفصل بين  أوال يأثم بتركه 

الثالثسة انسه لسيس بواجسب مطلقسا ولكنسه  األقواليقوم فليس بواجب واقرب 

طلسوع  إلسىاء وقست السوتر مسن صسالة العشس أنسنة مؤكدة المسسألة الثانيسة 

المغرب  إلىالفجر من صالة العشاء ولو مجموعة حتى لو جمعنا العشاء 

طلوع الفجسر وبعسد طلسوع الفجسر ال وتسر  إلىجمع تقديم دخل وقت الوتر 

الصسالة الن السوتر ينتهسي بطلسوع الفجسر لكسن لسو  إقامةحتى ولو كان قبل 

لكسن ضسعغا مرض فإنه يقضيه في النهار  أونام عنه  أونسيه  اإلنسان أن

 أنكسان مسن عادتسه  أو أربعسافلو كسان مسن عادتسه انسو يسوتر بسثالث جعلهسا 

 أنعشسرة ركعسة فلسو كسان مسن عادتسه  إحسدى إلىيوتر  بخمس جعلها ستا 

                                                                                                                                                 
 (. 469ضعيف بهذا اللفظ مرفوعا، رواه الترمذي ) - 476
 (. 79( )719صحيح. رواه مسلم ) - 477
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غلبسه  إذاكسان  عشسرة ركعسة الن النبسي  أثنسىيوتر بإحدى عشر جعلهسا 

 وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أونومه 

كسون اقلسه  أمسال السوتر ركعسة وأكثسره إحسدى عشسرة ركعسة اقس أنالمسألة الثالثسة  

 إذايسسوتر بركعسسة فليفعسسل وقسسال  أنقسسال ومسسن احسسب  ركعسسة فسسالن النبسسي 

 أكثسرهالصبح صلى واحدة فأوترت لسه مسا صسلى وأمسا كسون  أحدكمخشي 

يزيسد  عشر ركعة فلقسول عائشسة رضسي هللا عنهسا مسا كسان النبسي  إحدى

بواحسسدة  أوتسسرة ركعسسة لكسسن إن عشسسر إحسسدىفسسي رمضسسان وال غيسسره علسسى 

بثالث صالها سردا بتشهد واحسد وإن شساء  أوتريصلي ركعة ويسلم وإن 

بخمس سسردها سسردا   أوتربركعة واحدة وإن  أتىصلى ركعتين وسلم ثم 

ة وإن األخيسربسبع سردها سردا وتشهد في  أوتروإن  األخيرةوتشهد في 

ولم يسلم ثم قسام وأتسى وتشهد  األخيرةبتسع سرد ثمانية ثم جلس في  أوتر

عشسسرة صسسلى ركعتسسين ركعتسسين وأوتسسر  بإحسسدى أوتسسربركعسسة وسسسلم وإن 

كان  فإذاالليل  آخريكون الوتر في  أنبواحدة المسألة الرابعة أن األفضل 

 إالقسال مسن خساف  ينسام الن النبسي  أنال يقوم فإنه يسوتر قبسل  أنيخشى 

الليسل فليسوتر  آخسرن يقسوم مس أنومن طمسع  أولهالليل فليوتر  آخرقوم من 

هريسرة  أبساالليل مشهودة وذلك افضل وأوصى  آخرالليل فإن صالة  آخر

 أولهريسرة كسان يسسهر ي  أبساينسام الن  أنيتسوتر قبسل  أنرضي هللا عنسه 

الليسل  آخسريقسوم مسن  أنفيصعب عليسه  رسول هللا  أحاديثالليل يتحفظ 

ال يقسوم  أنه يخشسى الليل بنساًء علسى انس أولمن  أوتر اإلنسان أنولكن لو 

كونسسه يصسسلي  أمسساثسسم قسسدر لسسه فقسسام فإنسسه يصسسلي ركعتسسين ركعتسسين بسسال وتسسر 
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صسسالة الليسسل مثنسسى مثنسسى وأمسسا كونسسه ال  ركعتسسين ركعتسسين فلقسسول النبسسي 

 ال وتران في ليلة .فلقول النبي  أخرىيوتر مرة 

 المسألة الخامسسة أن يجعسل آخسر صسالته فسي الليسل وتسرا ولكسن ال يمنعسه هسذا إذا

 آخسسسرقسسسال اجعلسسسوا  دخسسسل المسسسسجد أن يصسسسلي ركعتسسسين الن الرسسسسول 

صالتكم بالليل وتسرا ولسم يقسل ال تصسلوا بعسد السوتر وبسين العبسارتين فسرق 

صالته في الليسل  آخرفقد جعل  أوترال يقوم مثال ثم  أنطمع  إذا فاإلنسان

قسام فسال نهسي عسن الصسالة يصسلي مسا شساء لكسن بسدون وتسر وهللا  فإذاوترا 

 ق الموف

 بس هللا الرحمن الرحيم 

 في باب صالة التطوع  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنَهننا-َوَعننْن َعائَِشننةَ  -392 ِ  قَالَننْت:  -َرِضننَي ّللََاه  َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه

 ُ َحى أَْربَعًا, َويَِزيُد َما َشاَء ّللََاه  .  (478)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    يَُصل ِي اَلضُّ
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ْ  َولَهه ع َنَهَاهه    -393 يعَصهه:يْا لَلَحههَ     أَهََّاهه  ئعههتْ:ََه  َ ههَن َرهه َل ّللََائعههونع َ َّ
 .     (479)قَ لََه  ََل, إَْلَّ أََل يَْجاَء ْمَل َمْغيبْْ . 

ِ  َولَننهُ َعْنَهننا:  -394 ننَحى  َمننا َرأَْيننُت َرُسننوَل ّللََاه يَُصننل ِي ُسننْبَحةَ اَلضُّ

 .      (480)ي أَلَُسب ُِحَها قَطُّ, َوإِن ِ 

395-  ِ ابِننيَن  قَنناَل:  َوَعننْن َزْيننِد ْبننِن أَْرقَننَم; أَنه َرُسننوَل ّللََاه َصنناَلةُ اأَْلَوه

َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ .    ِحيَن تَْرَمُض اَْلِفَصاُل 
(481)   . 

 

396-  ِ نَحى ثِْنتَنْي َمنْن َصنلهى اَ   َوَعْن أَنٍَس قَناَل: قَناَل َرُسنوُل ّللََاه لضُّ

ُ لَهُ قَْصًرا فِي اَْلَجنهِة  َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ َواْستَْغَربَهُ .    َعْشَرةَ َرْكعَةً بَنَى ّللََاه
(482) 

  . 

ُ َعْنَها-َوَعْن َعائَِشةَ  -397 بَْيتِني,  َدَخَل اَلنهبِنيُّ  قَالَْت:  -َرِضَي ّللََاه

َحى ثََمانَِي َرَكعَ   .   (483)َرَواهُ اِْبُن ِحبهاَن فِي "َصِحيِحِه" .    اٍت فََصلهى اَلضُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هسسذه األحاديسسث سسساقها المؤلسسف رحمسسه هللا تعسسالى فسسي صسسالة الضسسحى وصسسالة 

الضسسحى اقلهسسا ركعتسسان وال حسسد ألكثرهسسا لحسسديث عائشسسة السسذي صسسدر بسسه 

                                                 
 (. 717صحيح. رواه مسلم ) - 479
مه: وإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليدع العمل، وهو (، وتما718صحيح. رواه مسلم ) - 480

يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم. قلت: والحديث أيضا عند البخاري 

 ( بتمامه. 1128)
( وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد 748صحيح. رواه مسلم ) - 481

في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: الحديث  عملوا أن الصالة

 بنصه. ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم. 
 ( وقال: حديث غريب. 473ضعيف. رواه الترمذي ) - 482
 ( وفي سنده انقطاع. 2531ضعيف. رواه ابن حبان ) - 483
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 أربعالضحى كان يصلي ا النبي  أن األحاديثالمؤلف رحمه هللا تعالى 

وقتها فإن من ارتفاع  أماويزيد ما شاء هللا فاقلها ركعتان وال حد ألكثرها 

قبيسل السزوال وتقسدير  إلىالشمس قيد رمح يعني حوالي متر وشيء يسير 

ذلك بالساعات بعد طلوه الشمس بثلث ساعة قبل زوالها يعني قبل صسالة 

تجسزي فسي  الوقست وفسي أخسره يعنسي أولالظهر بعشر دقائق وتجسوز فسي 

الوقت الذي يسميه الناس صالة اإلشراق الن صالة اإلشراق هسي صسالة 

الوقت افضل لحسديث صسالة األوابسين  آخرقبيل الزوال وفي  إلىالضحي 

حين ترمض الفصال يعني حسين يشستد عليهسا الحسر والرمضساء والفصسال 

هسسسذه صسسسالة الضسسسحى واختلسسسف العلمسسساء  اإلبسسسلد أوالجمسسسع فصسسسيل وهسسسي 

فيهسا مختلفسة  األحاديسثغيسر سسنة الن  أوعالى هسل هسي سسنة رحمهم هللا ت

فقال بعضهم إنها سسنة دائمسة وقسال بعضسهم إنهسا ليسست بسسنة الن عائشسة 

يجيسئ مسن مغيسب  أن إاليصلي الضسحى قالست ال  سئلت هل كان النبي 

وفصل بعضهم فقال من كان يصلي من الليل فإنها ليسست سسنة دائمسة فسي 

وأما من ال يصل فهي سسنة فسي حقسه دائمسا  ياناأححقه يصلي أحيانا ويدع 

هريسرة رضسي هللا عنسه النسه لسيس يقسوم الليسل  أباأوصى بها  الن النبي 

  النبسسي  أوصسساهوقسسد  رسسسول هللا  أحاديسسثحيسسث انسسه يشسستغل بتعاهسسد 

 أنمن كل شهر وان يسوتر قبسل  أيامبثالث  ركعتي الضحى وصيام ثالثة 

اخبسر  النبسي  أن إاللسم يكسن مسن ذلسك  سنة دائمسة لسو أنهاينام والصحيح 

 آدمابسن  أعضساءكل يوم تطلع فيه الشمس يصبح على كل عضو من  بأنه

كمسسا جسساء فسسي  اإلنسسسانصسسدقة واألعضسساء ثالثمائسسة وسسستين مفصسسل فسسي 

ويجسسزئ عسسن ذلسسك  الحسسديث كسسل مفصسسل لسسه صسسدقة كسسل يسسوم قسسال النبسسي 
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سسنة كسل  صالة الضحى أنركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على 

يوم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ولكن إن صلى ركعتين فحسن 

 أوعشسر  أوثمان  أوفحسن لكن بسالمين كل ركعتين لهما سالم  أربعا أو

 ما استطاع وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في كتابه بلوغ المرام  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

َماَمِة  بَابُ     َصاَلِة اَْلَجَماَعِة َواإْلِ

 

ِ ْبِن ُعَمَر  -398 ُ َعْنُهَما-َعْن َعْبِد ّللََاه ِ -َرِضَي ّللََاه قَاَل:  ; أَنه َرُسوَل ّللََاه

  ًبَِسنْبعٍ َوِعْشنِريَن َدَرَجنة ِ
ُمتهفَنٌق   َصاَلةُ اَْلَجَماَعِة أَْفَضنُل ِمنْن َصناَلِة اَْلفَنذ 

 .  (484)َعلَْيِه .  

    (485)بَِخْمٍس َوِعْشِريَن ُجْزًءا  َولَُهَما َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ:  -399

 . 

ِ: َعْن أَبِي َسِعيٍد, َوقَاَل: "َدَرَجةً "   -400 َوَكذَا ِلْلبَُخاِري 
(486)   . 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -401 َواَلهنِذي نَْفِسني  قَاَل:  أَنه َرُسوَل ّللََاه

ناَلِة فَيُنَؤذهَن لََهنا, ثُنمه آُمنَر بِيَِدِه لَقَ  ْد َهَمْمُت أَْن آُمَر بَِحَطٍب فَيُْحتََطنَب, ثُنمه آُمنَر بِالصه

َق َعلَننْيِهْم  نناَلةَ, فَننأَُحر ِ َرُجناًل فَيَننُؤمه اَلنهنناَس, ثُننمه أَُخنناِلُف إِلَننى ِرَجنناٍل اَل يَْشننَهُدوَن اَلصه

                                                 
 ( و "الفذ": أي: المنفرد. 650مسلم )(، و645صحيح. رواه البخاري ) - 484
 (. 649(، ومسلم )648صحيح. رواه البخاري ) - 485
(. "تنبيه": قد وقع خالف في العدد وتمييزه في أحاديث فضل 646صحيح. رواه البخاري ) - 486

 صالة الجماعة، وقد تناولتها بالتفصيل في "األصل". 
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ْو يَْعلَنُم أََحنُدُهْم أَنهنهُ يَِجنُد َعْرقًنا َسنِمينًا أَْو ِمْرَمناتَْيِن بُيُوتَُهْم, َواَلهِذي نَْفِسني بِيَنِدِه لَن

ِ .    َحَسنَتَْيِن لََشِهَد اَْلِعَشاَء  ُمتهفٌَق َعلَْيِه َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(487)   . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 هسسذه األحاديسسث سسساقها الحسسافظ ابسسن حجسسر فسسي كتابسسه بلسسوغ المسسرام بسساب صسسالة

 واإلمامسةهسذا البساب معقسود لشسيئين للجماعسة  أنالجماعة واإلمامسة يعنسي 

والجماعة يعني اجتماع الناس في مكان واحد في الصلوات الخمس وهي 

واختلف العلماء رحمهم هللا هل هي  األحرارواجبة على الرجال البالغين 

هسي واجسب يسأثم بتركسه مسع صسحة الصسالة فمسن  أمشرط لصسحة الصسالة 

القسادر السذي تجسب  اإلنسانشرط لصحة الصالة وان  أنهامن قال  العلماء

تركها بال عذر فصالته مردودة غير مقبولة مهما صسل  إذاعليه الجماعة 

ابسسن تيميسسه رحمسسه هللا تعسسالى وجماعسسة مسسن  اإلسسسالموالسسى هسسذا ذهسسب شسسيخ 

احمد بن حنبسل رحمسه هللا تعسالى الن النبسي  اإلمامالعلماء وهو رواية عن 

   من عذر والقسول الثساني  إالمن سمع النداء فلم يجب فال صالة له قال

وهسذا القسول هسو الصسحيح  اإلثسمواجب لكن تصح الصالة بدونها مسع  أنها

قال صسالة الجماعسة افضسل مسن صسالة الفسذ بسسبع وعشسرين  الن النبي 

درجسسة ولسسو كانسست غيسسر صسسحيحة مسسا صسسار فيهسسا فضسسل ال قليسسل وال كثيسسر 

البسالغين وانهسم  األحسرارفرض عسين علسى الرجسال واجبة  أنهاوالصواب 

ثسم  أثسمتركوها بال عر فهسم آثمسون وإن كسان لعسذر شسرعي فلسيس فيسه  إذا

تصلى  أنهل يجب  اإلثماختلف القائلون بالوجوب وان الصالة تصح مع 

                                                 
ق: هو العظم إذا كان عليه لحم، وإذا لم يكن ( العر651(، ومسلم )644صحيح. رواه البخاري ) - 487

 عليه لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك. 
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تصلى في البيوت بمعنى لسو اجتمسع جماعسة فسي  أنيجوز  أوفي المساجد 

علسى صسلى منفسردا فسي  اإلثسموإنمسا  أثمبيت وصلوا الجماعة فليس عليهم 

فسرض كفايسة ومسنهم مسن قسال  أنهسابيته وكونه في المساجد مسنهم مسن قسال 

تجسب فسي المسساجد وال يجسوز التخلسف  أنهساسنة ولكن القول السراجح  أنها

 اقسم وهو الصادق البار بهذا القسم  النبي  أنعنها والدليل على هذا 

 يسأمرثسم يسأمر رجسال فيصسلي بالنساس يسأمر رجسال فيحتطسب  أنانه قسد هسم 

قسوم ال يشسهدون الصسالة فيحسرق  إلسىبالصالة فيؤذن لها وتقام ثم يخسالف 

يصسسلوا جماعسسة فسسي   أن إالقسسوم ولسسم يقسسل  إلسسىعلسسيهم بيسسوتهم بالنسسار وقسسال 

تكسون الصسالة فسي المسساجد جماعسة ثسم  أنبيوتهم فدل هذا على انه يجسب 

فضسسل مسسن صسسالة الفسسذ بسسسبع إن صسسالة الجماعسسة فيهسسا خيسسر كثيسسر فهسسي ا

بلسد  إلىجلبت سلعة  إذاوعشرين درجة والواجد من الناس لو قيل له إنك 

 ربحت في  آخر

العشرة درهما واحدا في كل عشسرة لوجدتسه يركسب الصسعب والسذلول الجسل 

هذا الربح فكيف بهذا الربح العظيم في صالة الجماعة العشرة بمسائتين وسسبعين 

عظيم يفوتسه اإلنسسان علسى نفسسه مسع قدرتسه عليسه  والواحدة بسبع وعشرين اجر

ومع انه سوف يحتساج إلسى هسذا األجسر فسي يسوم لسيس عنسده درهسم وال دينسار وال 

ينفعسسه أهسسل وال قريسسب ال ينفعسسه إال عملسسه الصسسالح فالعاقسسل فضسسال عسسن المسسؤمن 

يفضل الربح على الخسران فكيف إذا كان الربح كثيرا مسن فوائسد الجماعسة أنهسا 

ة والحبسة فإنسك إذا رأيست الرجسل يشسهد الجماعسة تشساهده فسي المسسجد سبب لأللفس

تعلسسم  أنهسساأحببتسسه والفتسسه وعرفسست انسسك وهسسو علسسى سسسفينة واحسسدة  ومسسن الفوائسسد 
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لم يدر كيفية الصالة لكن لما كان يحافظ على الجماعة مع  إنسانالجاهل كم من 

لكسن المسلمين عرف كيف يصلي ولهذا لو سألت الصبي كيف تصلي ما عسرف 

صلى وحده يصلي كما يصلي مع الجماعة ففيهسا  وإذاتجده مع الجماعة يصلي  

والصالة من اعظم الشعائر ولسو  اإلسالمفائدة التعليم ومن الفوائد إظهار شعائر 

هذه البالد بالد إسالم وذلك أنهم لو صلوا في  أنصلى الناس في بيوتهم ما تبين 

بقى البالد بال مسساجد وبسال شسعيرة تظهسر بناء المساجد فت إلىبيوتهم لم يحتاجوا 

وال يفسسرق بينهسسا وبسسين بسسالد الكفسسر والعيسساذ بسساهلل ولهسسا فوائسسد عظيمسسة قسسد ال يكسسون 

يصسسلي مسسع  أن اإلنسسسانالوقسست متسسسع لبسسسطها لكسسن الخالصسسة انسسه يجسسب علسسى 

 بعذر وهللا الموفق  إال أثمالجماعة في المساجد فإن لم يفعل فهو 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمنند هلل رب العننالمين والصننالة والسننالم علننى نبينننا محمنندا وعلننى الننه 

فني بنناب  األحادينثنقنل المؤلنف رحمنه هللا تعنالى فني سنياق  أجمعنينوصنحبه 

 صالة الجماعة واإلمامة 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -401 َواَلهنِذي نَْفِسني  قَاَل:  أَنه َرُسوَل ّللََاه

ناَلِة فَيُنَؤذهَن لََهنا, ثُنمه آُمنَر بِيَِدِه لَقَْد َهَممْ  ُت أَْن آُمَر بَِحَطٍب فَيُْحتََطنَب, ثُنمه آُمنَر بِالصه

َق َعلَننْيِهْم  نناَلةَ, فَننأَُحر ِ َرُجناًل فَيَننُؤمه اَلنهنناَس, ثُننمه أَُخنناِلُف إِلَننى ِرَجنناٍل اَل يَْشننَهُدوَن اَلصه

ُم أََحنُدُهْم أَنهنهُ يَِجنُد َعْرقًنا َسنِمينًا أَْو ِمْرَمناتَْيِن بُيُوتَُهْم, َواَلهِذي نَْفِسني بِيَنِدِه لَنْو يَْعلَن

ِ .    َحَسنَتَْيِن لََشِهَد اَْلِعَشاَء  ُمتهفٌَق َعلَْيِه َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(488)   . 

                                                 
( العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم، وإذا لم يكن 651(، ومسلم )644صحيح. رواه البخاري ) - 488

 الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك. عليه لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي 
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402-  ِ ناَلِة َعلَنى اَْلُمنَنافِِقيَن:   َوَعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه أَثْقَُل اَلصه

  ةُ اَْلِعَشاِء, َوَصناَلةُ اَْلفَْجنِر, َولَنْو يَْعلَُمنوَن َمنا فِيِهَمنا أَلَتَْوُهَمنا َولَنْو َحْبنًوا َصاَل 

 .   (489)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  

ِ!  أَتَى اَلنهبِنيه  َوَعْنهُ قَاَل:  -403 َرُجنٌل أَْعَمنى فَقَناَل: يَنا َرُسنوَل ّللََاه

نا َولهنى َدَعناهُ, فَقَناَل: "َهنْل لَْيَس ِلي قَائٌِد يَقُوُدنِي إِلَن َص لَنهُ, فَلَمه ى اَْلَمْسنِجِد, فَنَرخه

اَلِة?" قَاَل: نَعَْم. قَاَل: "فَأَِجْب"   .   (490)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ    تَْسَمُع اَلن َِداَء بِالصه

404-  ِ ُ َعْنُهَما, َعْن اَلنهبِني  ْن َمن قَناَل:  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

 , اَرقُْطنِيُّ َسِمَع اَلن َِداَء فَلَْم يَأِْت فاََل َصاَلةَ لَهُ إِاله ِمْن ُعنْذٍر   َرَواهُ اِْبنُن َماَجنْه, َواَلنده

ننَح بَْعُضننُهْم َوْقفَننه ُ   َواْبننُن ِحبهنناَن, َواْلَحنناِكُم, َوإِْسنننَاُدهُ َعلَننى َشننْرِط ُمْسننِلٍم, لَِكننْن َرجه

(491) . 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

سبق الكالم على بيان حكم صسالة الجماعسة وان الصسحيح أنهسا واجبسة وأنهسا 

ثم ذكر المؤلف حديث   البد أن تكون في المسجد وال يجوز لإلنسان أن يتخلف 

قال اثقسل الصسالة علسى المنسافقين صسالة العشساء وصسالة  النبي  أنهريرة  أبي

وأول مسا ظهسر النفساق ويبطنسون الكفسر  اإلسسالمالفجر والمنافقون قوم يظهسرون 

بعد غزوة بدر في السنة الثانيسة مسن الهجسرة النهسم لمسا رأوا النبسي  األمةفي هذه 

  انتصسسر علسسى قسسريش لحقهسسم السسذعر والرعسسب وخسسافوا مسسن المسسسلمين فجعلسسوا

شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن  إلىخلوا  وإذالقوا الذين أمنوا آمنا  إذايقولون 

                                                 
 (. 651(، ومسلم )657صحيح. رواه البخاري ) - 489
 (. 653صحيح. رواه مسلم ) - 490
(، والحاكم 2064(، وابن حبان )1/420(، والدارقطني )793صحيح مرفوعا. رواه ابن ماجه ) - 491

(1/245 .) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

411 

بعسسد غسسزوة بسسدر فصسساروا يظهسسرون للمسسسلمين انهسسم مسسستهزئون فظهسسر النفسساق 

غيسسرهم قسسالوا إنسسا معكسسم إنمسسا نحسسن  أوالكفسسار اليهسسود  إلسسىرجعسسوا  وإذامسسسلمين 

 إلسى يسأتونقليال  إالمستهزئون فكانوا يتسترون يذكرون هللا لكن ال يذكرون اله 

 الإريساًء وسسمعة يسراءون النساس وال يسذكرون هللا  إال إليها يأتونالصالة لكن ال 

فيقولون له نشهد إنك لرسول هللا ولكسن هللا كسذبهم فقسال  النبي  إلى يأتونقليال 

 إال يسأتونوهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشسهد إن المنسافقين لكساذبون ولمسا كسانوا ال 

رياًء وسمعة صاروا يستثقلون الصلوات النهم ال يأتونها عن رغبة والعياذ باهلل 

مسن اجسل مسراءاة  يسأتونكسانوا إنمسا  وإذاة لهسم بل عسن خسوف مسن النساس ومسراءا

لسيس هنساك الناس ثقلت عليهم صالة العشاء وصالة الفجر النه في عهد النبي 

أنوار مضيئة تجعلهم يشاهدون حتى يراءوا في صسالتهم وأيضسا صسالة العشساء 

 تأتى في ابتداء النوم 
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 الشريط الثالث عشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

لكالم على بيان حكم صسالة الجماعسة وان الصسحيح أنهسا واجبسة وأنهسا سبق ا

ثم ذكر المؤلف حديث   البد أن تكون في المسجد وال يجوز لإلنسان أن يتخلف 

قال اثقسل الصسالة علسى المنسافقين صسالة العشساء وصسالة  النبي  أنهريرة  أبي

ظهسر النفساق  ويبطنسون الكفسر وأول مسا اإلسسالمالفجر والمنافقون قوم يظهسرون 

بعد غزوة بدر في السنة الثانيسة مسن الهجسرة النهسم لمسا رأوا النبسي  األمةفي هذه 

  انتصسسر علسسى قسسريش لحقهسسم السسذعر والرعسسب وخسسافوا مسسن المسسسلمين فجعلسسوا

شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن  إلىخلوا  وإذالقوا الذين أمنوا آمنا  إذايقولون 

ة بسسدر فصسساروا يظهسسرون للمسسسلمين انهسسم مسسستهزئون فظهسسر النفسساق بعسسد غسسزو

غيسسرهم قسسالوا إنسسا معكسسم إنمسسا نحسسن  أوالكفسسار اليهسسود  إلسسىرجعسسوا  وإذامسسسلمين 

 إلسى يسأتونقليال  إالمستهزئون فكانوا يتسترون يذكرون هللا لكن ال يذكرون اله 

 إالريساًء وسسمعة يسراءون النساس وال يسذكرون هللا  إال إليها يأتونالصالة لكن ال 

فيقولون له نشهد إنك لرسول هللا ولكسن هللا كسذبهم فقسال  النبي  إلى يأتون قليال

 إال يسأتونوهللا يعلم إنك لرسوله وهللا يشسهد إن المنسافقين لكساذبون ولمسا كسانوا ال 

رياًء وسمعة صاروا يستثقلون الصلوات النهم ال يأتونها عن رغبة والعياذ باهلل 

مسن اجسل مسراءاة  يسأتونكسانوا إنمسا  إذاوبل عسن خسوف مسن النساس ومسراءاة لهسم 

لسيس هنساك الناس ثقلت عليهم صالة العشاء وصالة الفجر النه في عهد النبي 
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أنوار مضيئة تجعلهم يشاهدون حتى يراءوا في صسالتهم وأيضسا صسالة العشساء 

تأتى في ابتداء النوم وصالة الفجر فسي انتهساء النسوم فهسم يفضسلون الراحسة علسى 

رت اثقل الصسلوات علسيهم صسالة العشساء وصسالة الفجسر أوال الصالة ولذلك صا

النهسسم ال يشسساهدون فسسي هسسذا إن وجسسدوا أو فقسسدوا والثسساني انهمسسا تأتيسسان فسسي وقسست 

هذا ال  النوم فلوجود الداعي وعدم الدافع صارت ثقيلة عليهم وإنما قال النبي 

 إلسىاإلتيسان  األمةيحث  أن ألالصلوات ثقيلة على المنافقين ولكن من  أنليخبر 

يكسون  أنالصلوات وحضور المساجد وان تكون الصلوات عليهم خفيفة فينبغي 

حتسى يكسون مسن السسبعة السذين  إليهامعلقا بها كلما فرغ منها اشتاق  اإلنسانقلب 

دخسل فيهسا فلستكن قسرة عينسه حتسى يكسون  وإذاظله  إاليظلهم هللا بظله يوم ال ظل 

دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني من  إلىالذي قال حبب  كرسول هللا 

في الصالة فالمؤمن هذه حاله مع الصالة هي قرة عينسه وانسس نفسسه يرتساح لهسا 

يجعلني وإياكم منهم لكن المنسافقين والعيساذ بساهلل  أنقلبه معلق بها دائما أسال هللا 

ريساًء وسسسمعة  إالى الصسالة قساموا كسسالى وال يشسهدونها إلسقساموا  وإذايتسأخرون 

الصسسالة ثقيلسسة عليسسك  أنوجسسدت مسسن نفسسسك  إذا فأنسستنسسسأل هللا العافيسسة والسسسالمة 

رأيتسك مرتساح  وإذاشاركت المنافقين في ثقل الصالة علسيهم  انكفاتهمها بالنفاق 

تحبها وتألفها وتستأنس بها فتفاءل خيرا واحسن الظسن بساهلل عسز وجسل فسإن  إليها

ما فيهمسا التوهمسا ولسو حبسوا يعنسي ولو يعملون  قال النبي  اإليمانهذه عالمة 

والثسواب ومسا فسي التهساون فيهمسا مسن العقساب لسو  األجسرلو يعملون ما فيهما مسن 

يعلمسسون ذلسسك التوهمسسا ولسسو حبسسوا يعنسسي علسسى الركسسب يعنسسي حتسسى لسسو كسسانوا ال 

اقسم  النبي  أنيستطيعون المشي ألتوا  إليهما وقد سبق في الحديث الذي قبله 

مرماتين حسنتين لشسهد العشساء يعنسي لسو يجسد  أوعرقا سمينا لو يجد أحدهم  بأنه
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مسا بسين  أومرماتين حسسنتين وهمسا مسا بسين أظسالف الشساة  أوعرموش من اللحم 

 األجسسرالصسالة ولكسسن حرمسسوا  إلسسىأضسالعها يعنسسي شسسيء زهيسسد مسن اللحسسم ألتسسى 

ضسسسعيف وهللا  أووالثسسسواب والخيسسسر الن إيمسسسانهم إمسسسا مفقسسسود بالكليسسسة كالمنسسسافقين 

 موفق ال

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

فسي بساب صسالة الجماعسة  األحاديسثنقل الحسافظ رجمسه هللا تعسالى فسي سسياق 

  واإلمامة

َرُجنٌل أَْعَمنى فَقَناَل:  أَتَى اَلنهبِنيه  قَاَل: أي أبي هريرة َوَعْنهُ  -403

ِ! لَْيَس ِلي قَائٌِد يَقُوُدنِي إِلَى اَْلَمْسِجِد,  نا َولهنى َدَعناهُ, يَا َرُسوَل ّللََاه َص لَهُ, فَلَمه فََرخه

نناَلِة?" قَنناَل: نَعَننْم. قَنناَل: "فَأَِجننْب"  َرَواهُ   فَقَنناَل: "َهننْل تَْسننَمُع اَلن ِننَداَء بِالصه

 .   (492)ُمْسِلم ٌ  

404-  ِ ُ َعْنُهَما, َعْن اَلنهبِني  َمنْن  قَناَل:  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

َرَواهُ اِْبنننُن َماَجنننْه,   َداَء فَلَنننْم يَنننأِْت فَننناَل َصننناَلةَ لَنننهُ إِاله ِمنننْن ُعنننْذٍر َسنننِمَع اَلن ِننن

ننَح  , َواْبننُن ِحبهنناَن, َواْلَحنناِكُم, َوإِْسنننَاُدهُ َعلَننى َشننْرِط ُمْسننِلٍم, لَِكننْن َرجه اَرقُْطنِيُّ َواَلننده

 .   (493)بَْعُضُهْم َوْقفَه ُ  

ِ   ِد َوَعْن يَِزيَد ْبِن اأَْلَْسوَ  -405 َصناَلةَ  أَنههُ َصلهى َمَع َرُسنوِل ّللََاه

 ِ ا َصلهى َرُسوُل ّللََاه ْبحِ, فَلَمه إِذَا ُهَو بَِرُجلَْيِن لَْم يَُصنل ِيَا, فَنَدَعا بِِهَمنا, فَِجنيَء  اَلصُّ

                                                 
 (. 653صحيح. رواه مسلم ) - 492
(، والحاكم 2064(، وابن حبان )1/420(، والدارقطني )793ه ابن ماجه )صحيح مرفوعا. روا - 493
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ا?" قَننااَل: قَننْد بِِهَمننا تَْرَعننُد فََرائُِصننُهَما, فَقَنناَل لَُهَمننا: "َمننا َمنَعَُكَمننا أَْن تَُصننل ِيَا َمعَنَنن

 َصلهْينَا فِي ِرَحاِلنَا. قَاَل: "فاََل 

, فََصل ِيَا َمعَهُ, فَِإنهَها  َماَم َولَْم يَُصل ِ تَْفعاََل, إِذَا َصلهْيتَُما فِي ِرَحاِلُكْم, ثُمه أَْدَرْكتُْم اإَْلِ

, َواْبننُن َرَواهُ أَْحَمننُد, َواللهْفننُظ لَننهُ, َوالثهاَلثَننةُ,   لَُكننْم نَافِلَننةٌ"  َحهُ اَلت ِْرِمننِذيُّ َوَصننحه

 .  (494)ِحبهان َ  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

سسساقها الحسسافظ ابسسن حجسسر رحمسسه هللا تعسسالى فسسي بسساب صسسالة  األحاديسسثهسسذه 

 أبسيالجماعة وكلها تدل على وجوب صسالة الجماعسة فسي المسسجد فمنهسا حسديث 

يسستأذنه فسي تسرك  النبسي  أتىرجال أعمى ال يبصر  أنهريرة رضي هللا عنه 

المسسجد فسرخص لسه النبسي  إلسىالصالة فقال إنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده 

  أنفلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء قال نعم قال : فاجسب فسدل ذلسك علسى 

يسدبر  أنصالة الجماعة في المسجد ال تسقط حتسى عسن األعمسى بسل يجسب عليسه 

 إذا أمساكان يسمع النسداء  إذامسجد هذا ال إلىالمسجد حتى يحضر  إلىمن يقوده 

 أنكان بعيد ا بحيث ال يسمع النداء فإن الصالة ال يجسب عليسه فسي المسسجد ولسه 

كان هناك صوت عادي  بسدون مكبسر  إذايصلي في بيته لكن المراد بسماع ذلك 

مكان  إلىمكبر الصوت ينقل الصوت  أنصوت وأما مع مكبر الصوت فمعلوم 

لسو كسان المسؤذن يسؤذن بصسوته الخساص ولسيس هنساك عمسائر  بعيد لكن يقال قسدر

تحضسر  أنطويلة تحجب الصوت ن كنت تسمعه على هذا التقدير وجسب عليسك 

                                                 
(، 576( و )575(، وأبو داود )2/112(، والنسائي )161و  4/160صحيح. رواه أحمد ) - 494

( وقال الترمذي: "حسن صحيح". الفرائض: 1565و  1564(، وابن حبان )219والترمذي )

ن الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: "فال جمع فريضة، وهي اللحمة التي بي

 تفعال" قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف. 
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لسم تكسن البيسوت رفيعسة  فال ومن المعلوم انه فسي عهسد النبسي  وإالالمسجد  إلى

تحجب الصوت ولسيس هنساك مكبسرات صسوت تبعسد الصسوت فيقسدر انسه لسو كسان 

صوت المعتاد وليس هناك عمسائر طويلسة تحجسب الصسوت فسإن المؤذن يؤذن بال

يحضسر  أن األفضسلكان يسمعه وجب عليه الحضور ومن ال فسال لكسن مسع ذلسك 

 إلسىيحضسر النسه تكتسب خطساه  أن فاألفضسلسقط عنه الوجوب بقيت السسنية  إذا

المسجد ويشارك المسلمين في مسجدهم ويحصل له بذلك فضل الجماعة افضسل 

 سبع وعشرين درجة من صالة الفذ ب

من سمع النسداء فلسم يجسب  أنحديث ابن عباس رضي هللا عنهما  أيضاكذلك 

ابن تيميه رحمه هللا تعسالى علسى  اإلسالمفال صالة له وبهذا الحديث استدل شيخ 

يحضسر  أنصالة الجماعة في المسجد شرط لصسحة الصسالة وان مسن أمكنسه  أن

مسن عسذر  إالقال ال صالة لسه  نبي المسجد ولم يفعل فصالته باطلة الن ال إلى

 أوكان معذورا كالمريض ومن يمرض المريض ومن يخاف على تلف ماله  إذا

ذلسسك فهسسذا  أشسسبهمسسا  أوده فسسي البيسست فلسسيس عنسسدهم مسسن يؤنسسسهم أواليخسساف علسسى 

 إذاالمسسجد  إلسىيحضر  أنبال عذر فإن الجماعة ال تسقط عنه يجب  أمامعذور 

 سمع النداء .

صسلى ذات يسوم صسالة الصسبح  النبسي  أنفهسو  األسسودد بسن حديث يزي أما

 إلسىبإحضسارهما فاحضسرا  أمروذلك في منى فرأى رجلين لم يصليا فدعا بهما 

المهابسسة  أعطسسىقسسد  وكسسان  ترعسسد فرائصسسهما خوفسسا ومهابسسة للنبسسي  النبسسي 

تصسليا معنسا قساال يسا رسسول هللا صسلينا فسي رحالنسا يعنسي أدوا  أنفقال ما منعكمسا 

النهمسا ال يعلمسان بوجسوب صسالة الجماعسة وأمسا  أمسالصالة صلوا في رحالهمسا ا
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النسساس قسسد صسسلوا وأمسسا لعسسذر مسسن األعسسذار المهسسم انهمسسا صسسليا فسسي  أنانهمسسا ظنسسا 

لم يصسل فصسليا  اإلمامصليتما في رحالكما ثم أدركتما  إذامكانهما فقال ال تفعال 

وأن لسه  وائد منها هيبة النبي معه فإنها لكما نافلة ففي هذا الحديث دليل على ف

ومع  مهابة عظيمة في القلوب مع حسن خلقه وحسن معاملته للناس وبشاشته 

على من جلسس فسي المسسجد والنساس يصسلون  اإلنكارذلك له هيبة عظيمة ومنها 

 أنحتى وإن كان قد صلى ينكر عليه الن هذا شذوذ عن جماعة المسلين ومنهسا 

ووجدهم يصسلون فإنسه يصسلي معهسم  آخرمسجد  إلى أتىمن صلى في مسجد ثم 

 إلسسىأتسسى  إذا اإلنسسسان أنوتكسسون لسسه نافلسسة الثانيسسة نافلسسة واألولسسى فريضسسة ومنهسسا 

المسجد ووجد الناس يصلون صلى معهم ولسو فسي وقست النهسي الن هسذه القصسة 

خلست المسسجد ووجسدت النساس يصسلون فصسل معهسم  فإذاكانت بعد صالة الفجر 

كسان قسد حضسر  فسإذابعد الفجسر  أوكان ذلك بعد العصر  ولو كنت قد صليت ولو

المسجد ليصلي على جنازة فسي صسالة العصسر وقسد صسلى فسي مسسجده فإنسه  إلى

من النوافل تجوز فسي  األسبابجميع ذوات  أنيدخل معهم ويصلي معهم ومنها 

 أنوقت النهي قياسا على جواز النافلة في إعادة الصالة الن العلة واحدة ومنهسا 

صسلوا معسه ركعتسين وسسلموا معسه  إذا اإلمسامء الذين دخلوا في الصسالة مسع هؤال

وقسد صسلوا  اإلمسامسسلموا مسع  إذايقضوا ما فاتهم لكن  أن األفضلفال حرج لكن 

نافلة والنافلة يجوز االقتصار فيها علسى ركعتسين ال سسيما  ألنهاركعتين فال باس 

الصسسالة فسساتتهم صسسالة كسسانوا حضسسروا مسسن اجسسل الجنسسازة ويخشسسون إن أتمسسوا  إذا

 الجنازة وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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الحمسسسد هلل رب العسسسالمين والصسسسالة والسسسسالم علسسسى نبينسسسا محمسسسدا وعلسسسى السسسه 

فسي بساب صسالة  األحاديسثوصحبه وسلم نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

  واإلمامةالجماعة 

ِ  قَاَل: قَالَ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -406 َماُم   َرُسوُل ّللََاه إِنهَما ُجِعَل اإَْلِ

ِليُننْؤتَمه بِننِه, فَننِإذَا َكبهننَر فََكب ِننُروا, َواَل تَُكب ِننُروا َحتهننى يَُكب ِننَر, َوإِذَا َرَكننَع فَنناْرَكعُوا, َواَل 

ُ ِلَمْن َحِمَدهُ, فَقُولُوا: اَل لهُهمه َربهنَا لََك اَْلَحْمُد, تَْرَكعُوا َحتهى يَْرَكَع, َوإِذَا قَاَل َسِمَع ّللََاه

َوإِذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا, َواَل تَْسنُجُدوا َحتهنى يَْسنُجَد, َوإِذَا َصنلهى قَائًِمنا فََصنلُّوا قِيَاًمنا, 

 (495)َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوَهذَا لَْفُظنهُ     َوإِذَا َصلهى قَاِعًدا فََصلُّوا قُعُوًدا أَْجَمِعيَن 

 . 

ِحيَحْين ِ  َوأَْصلُ   .   (496)هُ فِي اَلصه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ساق المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام حديث 

ليسؤتم بسه جعسل يعنسي  اإلمسامإنمسا جعسل  النبسي  أنهريسرة رضسي هللا عنسه  أبي

م حتسى ال يأتم النساس بإمسامه أنمن اجل   اإلمامةهللا تعالى شرع  أنشرع يعني 

القسسسمين والقسسسم الثسساني الجعسسل  أحسسديخسسالفوه والجعسسل هنسسا جعسسال شسسرعيا وهسسو 

صسسيرناه  أيالكسوني مثسسل قولسسه تعسسالى وجعلنسسا الليسل لباسسسا وجعلنسسا النهسسار معاشسسا 

ليسؤتم بسه فهسو جعسل شسرعي ومثلسه  اإلمسامجعل  إنما أماوهذا جعل قدري كوني 

                                                 
 (. 603صحيح. رواه أبو داود ) - 495
( ولفظه: "إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، 417(، ومسلم )734هو في البخاري ) - 496

مع هللا لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: س

 وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" وهذا لفظ البخاري. 
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ة وال سسائبة وال وصسيلة وال الجعل الشسرعي قولسه تعسالى مسا جعسل هللا مسن بحيسر

قدرا فقد جعلها فهي موجودة في الجاهلية البحيرة  أماحام يعني ما جعلها شرعا 

والوصسسيلة والحسسام كلهسسا موجسسود فهسسي مجعلسسوة قسسدرا لكنهسسا غيسسر مجعولسسة شسسرعا 

كبر فكبروا يعنسي تكبيسرة  فإذاالصالة ليؤتم به ليقتدى به  أماميعني  اإلماموقوله 

 اإلحسرامروا حتى يكبر يعني حتى يتم التكبيسر فمسن كبسر تكبيسرة وال تكب اإلحرام

 أعساديستم  أنالصسالة ومسن كبسر قبسل  أعسادالصالة ومن كبر قبلسه  أعاد اإلماممع 

حاالت إن كبر قبله إن  أربعيتم فصالته صحيحة فهذه  أنالصالة ومن كبر بعد 

فال يكبر قبل  كبر معه فصالته صحيحة منعقدة أوالصالة  أعادمعه  أوكبر قبله 

مكبسر فكبسروا  إذاولهسذا قسال  يتسأخركبر فسال  وإذا اإلحرامتكبيرة  اإلماميكبر  أن

يتسوف وامسا يعبسث وإمسا يجلسس ينتظسر  أمابعض الناس يتأخر  تتأخروافورا ال 

كبسر  إذا بسه النبسي  أمسرقام فدخل الصالة كل هسذا خسالف مسا  إذاالركوع حتى 

 اإلحسراممسن جيبسك فدعسه وأدرك تكبيسرة  المسسواك أخرجستحتسى لسو  تتأخرفال 

 أهم اإلحرامتكبيرة  وإدراكوخسرت  اإلحرامقليال فاتتك تكبيرة  تأخرتلو  انك

مشسسروع فسسي داخسسل الصسسالة  اإلمسساممسسع  اإلحسسرامتكبيسسرة  إدراكمسسن التسسسوك الن 

بالمراعساة  أولسىوالتسوك مشروع للصالة خارج الصسالة ومسا كسان داخلهسا فهسو 

فمسن ركسع قبلسه فصسالته باطلسة ومسن ركسع معسه ففسي صسالته  ركع فساركعوا وإذا

فإنسسه ال يحسسل لسسه ذلسسك  تسسأخرالحسساالت ومسسن  أتسسمنظسسر ومسسن ركسسع بعسسده فسسورا فهسسذا 

مسن السسورة التسي يقرأهسا يقسول كملهسا  أيسةيكسون بساقي عليسه  يتسأخربعض الناس 

يكبر فكبر ولو كان باقي عليك سنة واحسدة مسن السسورة  أنوأتابع غلط من حين 

قسراءة الفاتحسة  ألكبسر واركسع  إليسهيكبر للركسوع ويصسل  أنمن حين  تتأخر فال

يسرع وال يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فيكملها ولسو  األئمةفإنه يوجد بعض 
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انه يسرع وال يتمكن الناس من قسراءة  أي اإلمامثم إن كان هذا دأب  اإلمامركع 

ويمكسن النساس مسن قسراءة  يتسأخرينصح فسإن اهتسدى وصسار  أنالفاتحة فالواجب 

خلسص  إذاوجب عزله النسه ال يصسلي لنفسسه حتسى يركسع  وإال أمامهالفاتحة فهو 

الفاتحة بل يصلي لنفسه ولغيره فيقال له تأن في الصالة حتى يدركها الناس فإن 

اهتدى فهذا المطلوب وأدى األمانة وإن لم يهتد وصار يسرع وال يستمكن النساس 

هسذا مسن شسأنه وطبعسه  أنعرفست  إذا أيضسا وأنتله من قراءة الفاتحة وجب عز

فسسي الصسسالة واجبسسة وقسسراءة الفاتحسسة  الطمأنينسسةتنفسسرد تتسسرك متابعتسسه الن  أنفلسسك 

اتركسسه كمسسل وحسسدك بطمأنينسسة ثسسم صسسل  اإلمسسامواجبسسة وكونسسك ال تسسدرك ذلسسك مسسع 

قسال  وإذاركسع فساركعوا  وإذاودع الصسالة معسه  آخسرفي مسجد  األخرىالصالة 

ن حمده فقوال اللهم ربنا ولك الحمد لم يقسل قسوال سسمع هللا لمسن حمسده سمع هللا لم

قال سمع هللا لمن حمسده ال تقسل سسمع هللا لمسن  إذاكبر فكبروا لكن  إذامع انه قال 

  أولكن قل اللهم ربنسا ولسك والحمسد  حمده إن قلت ذلك فقد عصيت رسول هللا 

قال سمع هللا لمن حمده  فإذائزة اللهم ربنا ولك الحمد كلها جا أوربنا ولك الحمد 

 األمسةوامسام  األمسةومرشسد  األمسةتقسول سسمع هللا لمسن حمسده الن معلسم  أنفإياك 

قال سمع هللا لمن حمده فقسوال ربنسا ولسك  إذاقال  محمد رسول هللا  األمةوسيد 

يعلمها ما لم يكن في دينها  أنهل يمكن  أمتهيكتم الخير عن  أنالحمد هل يمكن 

 وإذاقسال سسمع هللا لمسن حمسده فقسوال ربنسا ولسك الحمسد  إذاال يمكسن  بسداأوشرعها 

سساجدا  اإلمسامسجد فاسجدوا أيضا السجود ال تسجد وال تحني ظهرك حتسى يقسع 

يسسجد فسإن  أنسسجد مسن حسين  إذاعنسه اسسجد  تتسأخرفال تسجد معه وال قبلسه وال 

لمعتبر صسوته فهل ا األرض إلىيصل  أنينقطع صوته بالتكبير قبل  اإلمامكان 

قسال البسراء بسن عسازب  األرض إلسى؟ المعتبر وصوله  األرض إلىالوصول  أو
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منسا ظهسره  أحسدقال سمع هللا لمن حمده  لم يحسن  إذا رضي هللا عنه كان النبي

قسال   إذا اإلمام أنساجدا ثم نقع سجودا بعده فإن كنت تعرف  حتى يقع النبي 

فال تتحرك حتى يصل  األرض إلىصل ي أنهللا اكبر للسجود انقطع صوته قبل 

ينقطع صوته بسالتكبير  أنقبل  األرض إلىوصل  بأنهقلت  وإذاثم  األرض  إلى

  اإلمسسامفاسسسجد الن العبسسرة بالسسسجود بالفعسسل نعسسم لسسو كنسست بعيسسدا وال تسسدري عسسن 

العلسم  أهسلفساعتبر السسجود قسال  اإلمساملسو كنست تسدري عسن  أمسافاعتبر الصوت 

 أربسسعحسساالت مسسسابقة وموافقسسة ومتابعسسه ومخالفسسة  أربسسع لسسه أمامسسهمسسع  والمسسأموم

حاالت ثالث منها غير مشروعة وواحدة مشروعة مسسابقة حسرام موافقسة حسرام 

 أمثلسةمكسروه متابعسه هسي المشسروعة فلنضسرب لهسذا  األقلعلى  أوتخلف حرام 

 أيضساموافقسة  اإلمسامهذه مسابقة تبطل صسالته كبسر مسع  اإلماميكبر  أنكبر قبل 

بفترة هذا تخلف غيسر مشسروع  اإلمامكبر بعد  به الرسول  أمرف ما هذا خال

مباشسسرة هسسذه متابعسسة وهسسذه هسسي الحالسسة المشسسروع متابعسسة  اإلمسسامكبسسر بعسسد  أيضسسا

فسسي افعسسال   اإلمسساممسسأمور بمتابعسسة  المسسأموموفسسي هسسذا الحسسديث دليسسل علسسى  اإلمسسام

الفاتحسة فسي الصسالة فسي قسراءة  اإلمامتسبق  أنفال ولهذا لك  األقوال أماالصالة 

تسسرع وأكملست  وأنستيتسأنى فسي قراءتسه  اإلمسام أنالسرية مثال لو كنست تعسرف 

 األفعسسالالفاتحسسة قبلسسه فسسي الصسسالة السسسرية كسسالظهر مسسثال فسسال بسساس المتابعسسة فسسي 

تصسلي  وأنستيصسلي الظهسر  اإلمساميكون   أنلو اختلفت النية مثل  أيضاوكذلك 

مسا  انسكال باس به  أيضاالظهر فهذا  تصلي وأنتهو يصلي العصر  أوالعصر  

سسلم  فسإذاتصسلي العشساء فسال بساس  وأنستولو كان يصلي المغسرب  اإلمامخالفت 

 وأنستكسان يصسلي العشساء  وإذامن المغرب وقد بقيت عليك ركعة فقم وائت بها 

تصسلي  وأنستكان يصلي العشساء  إذا اإلنسانتصلي المغرب فهنا قد يشكل على 
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جامع  وأنت أتيتتكون مثال  أنعه وهذه يقع كثيرا مثل المغرب ال باس ادخل م

 وأنستالبلد وتجد الناس يصلون صالة العشساء  إلىبين المغرب والعشاء  وتأتى 

ركعة  أولفي  أدركتهثم إن  اإلماممل تصل صالة المغرب ماذا تفعل ادخل مع 

 يجوز وهذا ال أربعالو تبعته صليت المغرب  انكالرابعة فال تتبعه  إلىوقام هو 

فيمسا بقسي مسن الصسالة وال بساس  اإلمساماجلس واقرأ التحيات وسلم ثسم ادخسل مسع 

مسثال  اإلنسسان أننقسول الحاجسة كمسا لسو  اإلمامعليك قد يقول قائل ليش يسلم قبل 

ينفرد ويكمل صالته  أنريح أتعبته فله  أوغائط  أوببول  أحسالصالة  أثناءفي 

 أنفلسه  أربعسايصسلي  أنا ال يمكسن معسذور شسرع أيضساويروح النه معذور هسذا 

دخسل معسه فسي  وإذافيمسا بقسي مسن الصسالة  اإلمسامينفرد ويقرأ التشهد ويدخل مع 

  اإلمسامالركعة الثانية يسلم معه النه ذلك يكون قد صلى ثالث ركعات فيسلم مسع 

 األولسىفي الثانية سوف يتشسهد فسي  أدركه إذاقال قائل كيف يصح هذا النه  فإذا

 أدرك اإلنسسسان أنالتشسسهد فسسي الثانيسسة نقسسول هسسذا ال يضسسر كمسسا لسسو وسسسوف يتسسرك 

وسسيترك  األولسىالظهر مع الجماعة في الركعة الثانية ماذا يكون ؟ سيتشهد في 

 إلى أتى اإلنسانطيب لو  إشكالالمسالة ما فيها  لإلمامالتشهد في الثانية  متابعة 

ء هسل يسدخل مسع وهو يصلي التسراويح فسي رمضسان وهسو لسم يصسل العشسا اإلمام

يصلي التراويح وهو يصلي الفريضة مسا فيسه  اإلمام؟ نعم يدخل ولو كان  اإلمام

معساذ بسن جيسل رضسي هللا عنسه  أنمانع اختالف النية ال يضر والدليل علسى هسذا 

قومسه فيصسلي بهسم العشساء  إلسىصالة العشاء ثسم يسذهب  كان يصلي مع النبي 

صسليت  إذابهسذا فسي صسالة التسراويح  فهي له نافلة ولهسم فريضسة فسال بساس إماما

وإن كنسست مسسسافرا فاكمسسل ركعتسسين يعنسسي لسسو  أربعسساكنسست مقيمسسا فاكمسسل  إذاوسسسلم 

مسافر فسلم معسه وإن كنست مقيمسا وصسليت  وأنت األولىدخلت معه في الركعة 
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سسسلم وقسسام يصسسلي السسركعتين  إذاسسسلم فسسأت بسسركعتين لسسو قسسال  فسسإذا األولسسىمعسسه 

دخل معه ثانية ألكمل صالة العشاء جماعة نقسول ال في التراويح هل ا األخريين

 وأنستوكونسك تسدخل  أوالفضيلة الجماعة حين دكت ركعتين  أدركت انكتدخل 

 سابقه في الصالة فيها نظر فال تدخل معه وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

فسي بساب صسالة الجماعسة  األحاديسثنقل المؤلف رحمه هللا تعسالى فسي سسياق 

  امةواإلم

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -406 َماُم   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِنهَما ُجِعَل اإَْلِ

ِليُننْؤتَمه بِننِه, فَننِإذَا َكبهننَر فََكب ِننُروا, َواَل تَُكب ِننُروا َحتهننى يَُكب ِننَر, َوإِذَا َرَكننَع فَنناْرَكعُوا, َواَل 

ُ ِلَمْن َحِمَدهُ, فَقُولُوا: اَللهُهمه َربهنَا لََك اَْلَحْمُد,  تَْرَكعُوا َحتهى يَْرَكَع, َوإِذَا قَالَ  َسِمَع ّللََاه

َوإِذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا, َواَل تَْسنُجُدوا َحتهنى يَْسنُجَد, َوإِذَا َصنلهى قَائًِمنا فََصنلُّوا قِيَاًمنا, 

 (497)بُو َداُوَد, َوَهذَا لَْفُظنهُ   َرَواهُ أَ   َوإِذَا َصلهى قَاِعًدا فََصلُّوا قُعُوًدا أَْجَمِعيَن 

 . 

ِحيَحْين ِ    .   (498)َوأَْصلُهُ فِي اَلصه

407-  ِ ِ   َوَعننْن أَبِنني َسننِعيٍد اَْلُخننْدِري  َرأَى فِنني  أَنه َرُسننوَل ّللََاه

وا بِي, َوْليَأْتَمه بُِكنْم َمنْن بَْعندَ  ًرا. فَقَاَل: "تَقَدهُموا فَائْتَمُّ َرَواهُ   ُكْم" أَْصَحابِِه تَأَخُّ

 ( .  499ُمْسِلم ٌ  )

                                                 
 (. 603صحيح. رواه أبو داود ) - 497
( ولفظه: "إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، 417(، ومسلم )734هو في البخاري ) - 498

ا قال: سمع هللا لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذ

 وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" وهذا لفظ البخاري. 
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ِ  قَناَل:  َوَعنْن َزْينِد ْبنِن ثَابِننٍت  -408 ُحْجننَرةً  اِْحتََجنَر َرُسنوُل ّللََاه

  بَِخَصننفٍَة, فََصننلهى فِيَهننا, فَتَتَبهننَع إِلَْينننِه ِرَجنناٌل, َوَجنناُءوا يَُصننلُّوَن بَِصننناَلتِِه... 

ُمتهفٌَق َعلَْيهِ     اَْلَمْرِء فِي بَْيتِِه إِاله اَْلَمْكتُوبَةَ  أَْفَضُل َصاَلةِ  اَْلَحِديَث, َوفِيِه: 

(500 . ) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

إنمسا  هريسرة رضسي هللا عنسه فسي قسول النبسي  أبسيسبق الكالم على حديث 

حساالت مسسابقة  أربسعلسه   لإلمامبالنسبة  المأموم أنليؤتم به وذكرنا  اإلمامجعل 

وتخلسسف  وان ثسسالث حسساالت منهسسا منهسسي عنهسسا وواحسسدة هسسي  وموافقسسة ومتابعسسة

وال يوافقسه وال يتخلسف  أمامهال يتقدم على  اإلنسان أنالمشروعة وهي المتابعة 

قسال  اإلمسام إليسهينتقسل  أنبمجسرد  اإلمام إليهالركن الذي انتقل  إلىعنه بل ينتقل 

ائمسا فإنسه يجسب ق اإلمسامصلى  إذاصلى قائما فصلوا قياما يعني  وإذافي الحديث 

 أنتتابعوه وتصلوا قياما  ويستثنى من ذلك العساجز عسن القيسام فسإن ال يلزمسه  أن

صلي قائما النه معذور وال يقال مثال لماذا ال نقول لسه  أمامصلى خلف  إذايقوم 

فسي القيسام فسال تصسل مسع الجماعسة بسل  اإلمسامال تصل ما دمت ال يمكنسك متابعسة 

صسلى قاعسدا فصسلوا قعسودا  وإذا مسا اسستطعت نقول صسل مسع الجماعسة واتسق هللا

ال يستطيع القيام وصلي قاعدا فإننا نصلي قعودا ول كنسا قسادرين  أمامنايعني لو 

واشترط بعض العلماء رحمهم اله انه  اإلمامعلى القيام كل ذلك من اجل متابعة 

 الراتسب للمسسجد اإلمسامالحسي يعنسي  أمسامالذي صسلي قاعسدا  اإلماميكون  أنالبد 

يرجى زوال علتسه ولكسن هسذا خسالف اهسر الحسديث بسل ظساهر الحسديث  أنوالبد 

                                                                                                                                                 
 ( وتمامه: "ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم هللا". 438صحيح. رواه مسلم ) - 499
 (. 781(، ومسلم )731صحيح. رواه البخاري ) - 500
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نصسلي قعسودا وبانسه  فإننامرة يصلي  أولقاعدا ولو كان  اإلماملو صلي بنا  بأنه

األخسذ  أنغيسر مرجسو زوالهسا وال شسك  أوال فرق بان يكون مرجوا زوال العلة 

هللا ورسسوله فإننسا  أطلقسهالن كسل مسن ادخسل قيسدا علسى مسا  أولسىبظاهر الحسديث 

صسلى قاعسدا  إذالسم يسستثن شسيئا قسال  الدليل على هذا القيسد النبسي  أيننقول له 

صسلى  إذاهسذا الحسديث منسسوخ وانسه  أنالعلم  أهلفصلوا قعودا وقد زعم بعض 

بسان النبسي فسي مسرض موتسه  إليسهقاعدا فصل قاعسدا واحتجسوا فيمسا ذهبسوا  اإلمام

بكر وصلى بهسم  أبييسار  إلىبكر فجلس  بوأوقد صلى بهم  أصحابه إلىخرج 

  قاعدا وهم بقوا قياما وهذا متأخر في مرض موتسه  قسالوا وهسذا دليسل علسى

النسخ ولكن هذا قول مردود الن شرط النسخ العلسم بتسأخر الناسسخ والثساني عسدم 

الجمسع  أمكسنناسسخ فسإن  بأنسهمنسوخ ومسا ادعسي  بأنهإمكان الجمع بين ما ادعي 

احمد بن حنبسل رحمسه  اإلمام إليهالجمع والجمع ما أشار  أمكنقد  فال نسخ وهن

بكسر بسدأ بهسم  أبسا أنبهسم قاعسدا هسو  هللا تعالى حيث قال إن قصة صالة النبسي 

 أنالصالة قائمسا فلسزمهم القيسام النهسم ابتسدءوا الصسالة قيامسا وبنساء علسى هسذا لسو 

يتمون صالتهم قياما الن علة فجلس فإنهم  أصابتهثم  أوالصلى بهم قائما  اإلمام

لم يبتد بهم الصسالة قاعسدا ومسن المعلسوم المتفسق  اإلمامالجز عن القيام طرأ على 

الجمسسع فإنسسه ال نسسسخ والجمسسع هنسسا ممكسسن   وفسسي  أمكسسن إذاعليسسه بسسين العلمسساء انسسه 

ممسن يسرى الجليسة فسي  المأموم أندليل على  اإلمامعلى متابعة  حرص النبي 

 المسأموم أنة التي تسمى جلية االستراحة واإلمام ال يراهسا والثالث األولىالركعة 

 اإلمسامومخالفسة  اإلمسامفلم يقم حين قام  اإلمامجلس تخلف عن  إذاال يجلس النه 

الهين لكن بعض الناس عن اجتهاد وحسب التبساع السسنة فيمسا يسرى  باألمرليست 

ويجلسسون الذي ال يجلس جلسسة االسستراحة  اإلمامانه سنة تجدهم يصلون خلف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

426 

لسسو صسسلى قاعسسدا وانسستم  اإلمسساموهسسذا خطسسا مسسنهم بسسل نقسسول ائتمسسوا بإمسسامكم مسسا دام 

العكسسس  أنقسسادرون علسسى القيسسام تصسسلون قعسسودا فكيسسف ال تتبعسسون فسسي هسسذا كمسسا 

ال نقسول لسه  فإننسايرى الجلوس والمأموم ال يرى الجلوس  اإلمامبالعكس لو كان 

الجلسوس سسنة قسد يقسول  أنترى  وان كنت ال اإلمامال تجلس بل نقول اجلس مع 

ظننت انسه قسد قسام قمست نقسول هسذا غلسط هسذا  إذاال اجلس بل أطيل السجود حتى 

سسواء  اإلمسامفسالتخلف عسن متابعسة  اإلمسامتتخلف عسن متابعسة  انكليس بصحيح 

 إذاكسان بالقيسام  أولم يكن يرى الجلسة  إذايعني  اإلمامكان في الجلوس بعد قيام 

جلسس هسذه الجلسسة اجلسس وإن لسم  أن أمامسكلسة نقسول اتبسع يرى الج اإلمامكان 

 يجلس فال تجلس هذا إن كنت تريد اتباع السنة وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمسسسد هلل رب العسسسالمين والصسسسالة والسسسسالم علسسسى نبينسسسا محمسسسدا وعلسسسى السسسه 

بساب فسي  األحاديسثوصحبه وسسلم نقسل الحسافظ رحمسه هللا تعسالى فيمسا سساقه مسن 

   واإلمامةصالة الجماعة 

407-  ِ ِ   َوَعننْن أَبِنني َسننِعيٍد اَْلُخننْدِري  َرأَى فِنني  أَنه َرُسننوَل ّللََاه

وا بِي, َوْليَأْتَمه بُِكنْم َمنْن بَْعنَدُكْم"  ًرا. فَقَاَل: "تَقَدهُموا فَائْتَمُّ َرَواهُ   أَْصَحابِِه تَأَخُّ

 ( .  501ُمْسِلم ٌ  )

ِ  قَناَل:  ْبنِن ثَابِننٍت  َوَعنْن َزْيندِ  -408 ُحْجننَرةً  اِْحتََجنَر َرُسنوُل ّللََاه

  بَِخَصننفٍَة, فََصننلهى فِيَهننا, فَتَتَبهننَع إِلَْينننِه ِرَجنناٌل, َوَجنناُءوا يَُصننلُّوَن بَِصننناَلتِِه... 

                                                 
 ( وتمامه: "ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم هللا". 438مسلم )صحيح. رواه  - 501

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

427 

تهفٌَق َعلَْيهِ   مُ   أَْفَضُل َصاَلِة اَْلَمْرِء فِي بَْيتِِه إِاله اَْلَمْكتُوبَةَ  اَْلَحِديَث, َوفِيِه: 

(502 . ) 

َل َعلَنْيِهْم,  َوَعْن َجابٍِر قَاَل:  -409 َصلهى ُمعَناذٌ بِأَْصنَحابِِه اَْلِعَشناَء, فََطنوه

"أَتُِريُد أَْن تَُكوَن يَا ُمعَاذُ فَتهانًا? إِذَا أََمْمَت اَلنهاَس فَاْقَرأْ: بِالشهْمِس  فَقَاَل اَلنهبِيُّ 

ْح اِْسَم َرب َِك اأَْلَْعلَنى, َو: اِْقنَرأْ بِاْسنِم َرب ِنَك, َواللهْينِل إِذَا يَْغَشنى". َوُضَحاَها, َو: َسب ِ 

    . (503)ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلٍم  . 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

سسعيد رضسي هللا  أبسيفيما يتعلق بصالة الجماعة منها حسديث  األحاديثهذه 

حجرة في المسجد يصلي فيهسا صسالة الليسل فاحتجرهسا ثسم  اتخذ النبي  أنعنه 

هذا الحديث استدل به  فجاءوا يصلون معه فصلى بهم  أصحابهعلم به بعض 

لسه  إمامسايكسون  أنلسم ينسو  بإنسانيأتم  أن  لإلنسانيجوز  أنبعض العلماء على 

ض لم يعلم بهم فقد صلوا خلفه وهو ال يعلم بهم والى هذا ذهسب بعس الن النبي 

العلم وقال لو كسان رجسل يصسلي وحسده ثسم جساء قسوم فصسلوا ورائسه وهسو ال  أهل

هسذا ال يصسح  أن إلسىيشعر بهم وتابعوه فإن الجماعة تصح وذهب بض العلماء 

 أنلسم ينسو فسال يصسح  اإلمسامبالنيسات وهسذا  األعمسالقسال إنمسا  قالوا الن النبي 

صسلى  إذا اإلنسسانبسه وان هذا ال باس  أنبدون نية لكن الذي يظهر  إمامايكون 

لسم ينسو النهسم  أوبسه سسواء نسوى  إمامسايكون  أنفإنه يصح  أحدوحده ودخل معه 

قسوم فيصسلي بهسم ثبست  يأتيسهيدخل وحده الصسالة ثسم  اإلنسانوكون  إماماجعلوه 

في حديث ابن عباس رضي هللا عنهما حين بات عند الرسسول  هذا عن النبي 
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  ذات ليلسسة فقسسام النبسسي  مسسن الليسسل وصسسف وحسسده ثسسم قسسام ابسسن عبسساس يصسسلي

 لكن هذه الصورة علم به النبي   رضي هللا عنهما وتوضأ ودخل مع النبي 

لسسه ولهسسذا لمسسا وقسسف ابسسن عبسساس عسسن يسسساره أداره النبسسي  إمامسسايكسسون  أنونسسوى 

 وجعله عن يمينه ثم قال افضل صالة المرء في بيتسه إال المكتوبسة فسدل هسذا

ل اإلنسان النوافل في بيتسه أال المكتوبسة وهسي الفريضسة على أن األفضل أن يص

فسال بسسد أن يحضسسر المسسجد وأمسسا جميسسع النوافسسل كصسالة الليسسل والسسوتر والضسسحي 

هذا وهسو فسي المدينسة وراتبة الفريضة فاألفضل أن يصليها في بيته قال النبي 

المسسسجد  إالصسسالة فيمسسا سسسواه  ألسسفخيسسر مسسن  ومعلسسوم أن الصسسالة فسسي مسسسجده

 أنحتسى فسي المدينسة صسالة النافلسة افضسل مسن  اإلنسسانصسالة  ام فجعسل الحسر

يكسون  أنيصلي في المسجد النبوي خالفا لما يفهمه بعض الناس الذين يريسدون 

 أووالثواب على حسب أهوائهم نقسول نسذهب نصسلي فسي المسسجد النبسوي  األجر

 أمم اعلسسم فسسي المسسسجد الحسسرام وال نصسسلي فسسي بيوتنسسا نريسسد افضسسل فيقسسال لهسسم أأنسست

تسأتي فسي المسسجد  أنيقول صل في بيتك افضل من  رسول هللا  رسول هللا 

تكسون فسي  أنالمكتوبسة فالبسد  إالالنبوي وافضل من الصالة في المسجد الحسرام 

النبسي  أنفهسو  اآلخسرالحسديث  أمساالنافلة فصالتها في البيت افضل .  أماالمسجد 

 موا بسي وليسأتم بكسم مسن بعسدي وهسذا تسأخرا فقسال تقسدموا فسأت أصحابهفي  رأى

مكسان  األولمبكرا في الصسف  يأتييفعله بعض الناس اليوم وقبل اليوم تجد من 

لكن يصف في الثاني ويجد في الثاني مكان ويصف في الثالث ويتأخر وقسد قسال 

ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم هللا والعياذ باهلل الن هذا يدل علسى  النبي 

صف في الصف الثاني واألول ما تم أليس هسذا يسدل علسى الكسسل الكسل فتجده ي

يكسون فسي  أننشاهد محفسال مسن المحافسل لكسان الواحسد منسا يحسب  أنلو كنا نريد 
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لسسئال يخفسسى عليسسه شسسيء مسسن المحفسسل والصسسفوف فسسي الصسسالة تجسسد  األولالصسسف 

ويقسسوم يصسسلي فسسي  أحسسدنصسسفه مسا فيسسه  األولبعسض النسساس ال يبسسالي تجسسد الصسسف 

هداهم هللا ال يهتم بهذا يعني ال يهمه  األئمةثم إن بعض   اإلمام يأتيحتى الثاني 

يلتسف يمسين وشسمال يقسول  أنما عنسده  أقصىال تجد  أوتكون الصفوف تامة  أن

السذي ينبغسي  األئمسةسوي واعتدل وال ينظر في الصف وهذا خطسأ وتفسريط مسن 

وقسد كسان  فساألول ولاأليسأمر بالتسسوية واتمسام  يفعلسوا كمسا فعسل النبسي  أنلهم 

يمشسسي علسسى الصسسف يمسسسح الصسسدور والمناكسسب ويقسسول  الرسسسول هسسو بنفسسسه 

 فسساألول  األولدخسسل المسسسجد ا يختسسار المكسسان  إذا لإلنسسساناسسستووا فالسسذي ينبغسسي 

فهسذا  يتأخر أن أما اإلمامفإن وجده تاما صف في الثاني من وراء  األولالصف 

 يخشى عليه من الحديث وهللا الموفق

 هللا الرحمن الرحيم  بسم

الحمنند لننه رب العننالمين والصننالة والسننالم علننى نبينننا محمنند وعلننى الننه 

فني بنناب  األحادينثنقنل المؤلنف رحمنه هللا تعنالى فني سنياق  أجمعنينوصنحبه 

  واإلمامةصالة الجماعة 

َل َعلَنيْ  َوَعْن َجابٍِر قَاَل:  -409 ِهْم, َصلهى ُمعَناذٌ بِأَْصنَحابِِه اَْلِعَشناَء, فََطنوه

"أَتُِريُد أَْن تَُكوَن يَا ُمعَاذُ فَتهانًا? إِذَا أََمْمَت اَلنهاَس فَاْقَرأْ: بِالشهْمِس  فَقَاَل اَلنهبِيُّ 

َوُضَحاَها, َو: َسب ِْح اِْسَم َرب َِك اأَْلَْعلَنى, َو: اِْقنَرأْ بِاْسنِم َرب ِنَك, َواللهْينِل إِذَا يَْغَشنى". 

   ,(504)َواللهْفُظ ِلُمْسِلٍم .  ُمتهفٌَق َعلَْيِه  . 
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410-  ِ ننِة َصنناَلِة َرُسننوِل ّللََاه ُ َعْنَهننا فِنني قِصه  َوَعننْن َعائَِشننةَ َرِضننَي ّللََاه

فََجاَء َحتهى َجلََس َعْن يََساِر أَبِني بَْكنٍر, فََكناَن  قَالَْت:  -بِالنهاِس, َوُهَو َمِريٌض 

ِ يَُصل ِي بِالنهاِس َجاِلًسا َوأَبُو بَ  َويَْقتَنِدي  ْكٍر قَائًِما, يَْقتَِدي أَبُو بَْكنٍر بَِصناَلِة اَلنهبِني 

 .   (505)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    اَلنهاُس بَِصاَلِة أَبِي بَْكٍر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث فيما يتعلق باإلمامة ذكر رحمه هللا عن جابر رضني هللا عننه 

 أوال عناذ يحنرص علنى أن يصنلي منع النبني في قصة معاذ بن جبنل وكنان م

فإن الظاهر وهللا اعلم أن اإلمام إذا كان اتقسى لشرف الصالة خلف رسول هللا 

هلل واعلم بشريعة هللا فإنه أولى أن يصلى خلفه من أمسام جاهسل ولهسذا قسال النبسي 

 لكتاب هللا  سواء فأعلمهم بالسسنة وثانيسا ليستعلم مسن صسالة ميؤم القوم أقرءوه 

إما بسالقول وأمسا بالفعسل  الن الناس يتعلمون من صالة الرسول  رسول هللا 

جنسب  إلسىيخطب يوم الجمعسة  األولوكان في  ولها لما صنع المنبر للرسول 

جمعة خطسب  أولجزع نخلة فصنع له منبر من الخشب فصار يخطب عليه في 

مسسا تحسسن  فجعسسل الجسسزع يحسسن مثسسل علسسى المنبسسر فقسسد الجسسزع مكسسان رسسسول هللا 

فسسسكته سسسكت الجسسزع فسسكت فكسسان يصسسلي علسسى   البعيسر العشسسار فنسسزل النبسي 

المنبسسر يصسسعد عليسسه ويكبسسر وهسسو علسسى المنبسسر ويركسسع وهسسو علسسى المنبسسر وينسسزل 

 إذاوقال إنما فعلت هذا لتسأتموا بسي ولتعمسوا صسالتكم وكسان  األرضويسجد في 

يصلي ثك يقول لهسم  يصلوا خلفه حتى يعرفوا كيف أن أمرهمالوفود  إليهوفدت 
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يصسلي  أنمعساذ بسن جبسل يحسرص علسى  أنصلوا كمسا رأيتمسوني اصسلي فسالمهم 

 أهسسلقومسسه وقومسسه  إلسسىفيصسسلي خلفسسه صسسالة العشسساء ثسسم يسسذهب  خلسسف النبسسي 

بساتين وحيطان ينتظرونه النه أقرأهم رضي هللا عنه فيصلي بهم صالة العشاء 

م قوم يتعبون في النهار يحتاجون في يوم من األيام افتتح البقرة سورة البقرة وه

منسافق لسيش  أنستالنوم فانصرف رجسل مسن القسوم وصسلى وحسده فقسال معساذ  إلى

واخبسره فسدعا معساذا وقسال لسه يسا  النبسي  إلسىتخلفت عن الصالة فذهب الرجل 

يقرأ بالسسور  أن أمرهتكون صادا لناس عن دين هللا ثم  أنمعاذ فتانا يعني أتريد 

يغشى ونحوها فسدل هسذا  إذاربك والشمس وضحاها والليل  المتوسطة اقرأ باسم

يخفف وان ال يزيد عسن المشسروع وان  أنالناس  أم إذا لإلنسانعلى انه  ينبغي 

تكون قراءته فسي العشساء ونحوهسا بأوسساط المفصسل مثسل الليسل والشسمس وسسبح 

كسان يطيسل القسراءة فيهسا  ولهسذا فسي الفجسر فيطسول الن النبسي  أمساوما أشسبهها 

سماها هللا تعالى قرأنا ألنها تطول فيها القراءة فقسال أقسم الصسالة لسدلوك الشسمس 

يقصسره  إلى غسق الليل وقرآن الفجر أي صسالة الفجسر والمغسرب كسان النبسي 

قسم تطسول فيسه القسراءة وهسو صسالة  أقسامثالثة  إلىفانقسمت الصلوات الخمس 

ظهسسر والعصسسر الفجسسر وقسسسم تقصسسر فيسسه  وهسسو المغسسرب وقسسسم وسسسط وهسسو ال

 أوفسي صسالة المغسرب  أحيانسايطيسل  أنوالعشاء هكذا جاءت السنة لكن ال بساس 

يقصسسر فسسي صسسالة الفجسسر  السسسيما فسسي السسسفر وفسسي هسسذا الحسسديث دليسسل علسسى  أن

علسى النساس وفيسه دليسل  واإلشفاقخالف السنة بالتطويل  إذا  اإلمامعلى  اإلنكار

يطيسسل  اإلمسسامكسسان  إذاماعسسة يتخلسسف عسسن صسسالة الج أنعلسسى انسسه يجسسوز للمسسأموم 

علسى  أنكسرلم ينكسر علسى الرجسل وإنمسا  الصالة اكثر من المشروع الن النبي 

يطيسسل  اإلمسامكسان  إذامعساذ ولهسذا قسسال العلمساء يعسذر السسرج لعسن صسالة الجماعسسة 
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كسسان حولسسه مسسساجد يصسسلي فسسي المسسساجد  إذاالصسسالة اكثسسر مسسن المشسسروع لكسسن 

مسسجد واحسد فيعسذر إنمسا يجسب  إالفي المكسان لم يكن  إذاوال يعذر لكن  األخرى

يتقي هللا عز وجسل فسي المسأمومين وفسي هسذا الحسديث مسن الفوائسد  أن اإلمامعلى 

يفعسل مسا ينفسر النساس عسن العبسادة فإنسه فتسان فلسه نصسيب مسن  إنسانكل  أن أيضا

) إن السذين فتنسوا المسؤمنين والمؤمنسات ثسم لسم األخسدود  أصسحابقوله تعالى فسي 

 لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق (يتوبوا ف

حين مسرض  ثم ذكر حديث عائشة رضي هللا عنها في قصة صالة النبي  

   لما مرض النبي  يصسلى بالنساس  أنوثقل بسه المسرض وصسار ال يسستطيع

بكر فذهبن ودعون عمر الن  أبابكر رضي هللا عنه وقال لنسائه يدعون  أبادعا 

رده  ولكسسن الرسسسول  أقسسوىوعمسسر اشسسد  بكسسر رجسسل رقيسسق كثيسسر البكسساء أبسسا

 أنهسسذا كيسسد مسسنكن وأمسسرهن  أنووبخهسسن وقسسال أنكسسن صسسواحبات يوسسسف يعنسسي 

عني قال العلمساء  اإلمام أنتقال  بكر فاستخلفه النبي  أبوبكر فجاء  أبايدعين 

 اإلسسالمللنساس فسي اعظسم شسعائر  أمسايكسون  أنبكر  أبا وفي استخالف النبي 

على انسه هسو الخليفسة بعسده والحمسد هلل انسه صسار هسو الخليفسة بعد الشهادتين دليل 

فسي  إمامسابكسر يصسلي بالنساس  أبسوالصحابة رضي هللا عنهم صسار  بإجماعبعده 

 إلسىفي نفسه خفة يعني خف عليسه المسرض فخسرج  وجد النبي  األياميوم من 

فرحسا بسه  الرسسول  رأواالناس وهم يصلون حتى كادوا يقطعون صالتهم لمسا 

بكسر يسسمع  وأبوفجعل يكبر  بكر وكان صوته ضعيفا  أبييسار  إلىجلس ثم 

والنساس يقتسدون بسأبي  بكر يكبر للناس فأبو بكر يقتسدي بالرسسول  وأبوتكبيره 

يصلي بهم جالسا  بكر رضي هللا عنه ثم أتموا الصالة أتموها قياما والرسول 

نسسا صسسلوا قيامسسا صسسلى قاعسسدا فصسسلوا قعسسودا وه إذاقسسال  النبسسي  أنوقسسد سسسبق 
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يصلي قاعدا وقد سبق أن قلنا أن اإلمام احمد رحمه هللا تعالى يقول والرسول 

الجمسسع بينهمسسا انسسه إذا ابتسسدأ اإلمسسام الصسسالة قائمسسا ثسسم  اعتسسل فجلسسس فسسانهم يتمسسون 

الصالة قياما  بخالف ما إذا ابتدأ بهم الصالة قاعدا فانهم يتمون قعودا . في هسذا 

نها فضل أبو بكر رضسي هللا عنسه انسه اإلمسام الثساني بعسد الحديث فوائد عظيمة م

رسول هللا  في هسذا األمسة وفسي هسذا دليسل علسى أن اإلنسسان يجسوز أن ينتقسل مسن 

إمامسة إلسسى ائتمسسان الن أبسا بكسسر كسسان أمسسام ثسم صسسار مأمومسسا وفيسه دليسسل علسسى انسسه 

مسام إلسى يجوز أن يبتدأ الصالة بهم أمام ويكمل بهم أمام آخر فينتقل النساس مسن أ

وفيسسه دليسسل علسسى  الرسسسول  إمامسسة إلسسىبكسسر  أبسساأمسسام فالنسساس انتقلسسوا مسسن إمامسسة 

 سترة لمن خلفسه والرسسول  اإلمامجواز المرور بين يدي المصلين الن سترة 

يعنسي  اإلمساممر بين يدي الصف فيما يظهر وفيه دلسل علسى جسواز التبليسغ وراء 

كسان المسسجد  فسإذاالمسأمومين  أحسدال يسمع فانه يبلسغ معسه  اإلمامكان صوت  إذا

الحسد المصسلين بلسغ عنسي  اإلمساميقسول  أنال يسسمع فالسسنة  اإلمسامواسعا وصت 

ال المبلسغ فلسو ركعسوا  اإلمسامالمسأمومين يتسابعون  أنيعنسي  اإلماموالعبرة بصالة 

لسم يكسن  إذافال بساس الن المبلسغ مسثلهم مسأموم  لكسن  اإلمامقبل المبلغ بعد ركوع 

يكون السمج ضيقا والناس قليلين الن رفع  أنغ فال حاجة للتبليغ مثل حاجة للمبل

أنسسبهكم علسسى انسسه نسسسمع بعسسض  أنصسسوته غيسسر مشسسروع ولهسسذا احسسب  المسسأموم

ليس له الحسق  المأموميسبح بصوت مسموع وهذا منهي عنه  أوالمأمومين يقرأ 

  وهللا الموفق اإلمامدعت الحاجة للتبليغ وراء  إذا إاليرفع صوته  أن

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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فنني صننالة الجماعننة  األحاديننثنقننل المؤلننف رحمننه هللا تعننالى فنني سننياق 

  واإلمامة

إِذَا أَمه أََحنننُدُكْم  قَننناَل:  أَنه اَلنهبِنننيه  َوَعنننْن أَبِننني ُهَرْينننَرةَ  -411

نِعيفَ  ِغيَر َواْلَكبِينَر َوالضه َوذَا اَْلَحاَجنِة, فَنِإذَا َصنلهى  اَلنهاَس فَْليَُخف ِْف, فَِإنه فِيِهْم اَلصه

 .   (506)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    َوْحَدهُ فَْليَُصل ِ َكْيَف َشاَء 

ِ  َوَعْن َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ قَاَل: قَاَل أَبِي:  - 412 ِجئْتُُكْم ِمْن ِعْنِد اَلنهبِي 

  َْن أ ناَلةُ فَْليُنَؤذ ِ ُكْم أَْكثَنُرُكْم قُْرآنًنا", َحقًّا. قَاَل: "فَِإذَا َحَضَرْت اَلصه َحنُدُكْم, َوْليَنُؤمه

ٍ أَْو َسنْبعِ  قَندهُمونِي, َوأَنَنا اِْبنُن ِسنت 
قَاَل: فَنََظُروا فَلَْم يَُكنْن أََحنٌد أَْكثَنَر قُْرآنًنا ِمن ِني, فَ

, َوأَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِي  ُ    ِسنِيَن  َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ
(507)   . 

 ن الرحيم بسم هللا الرحم

هذان الحديثان فيما يتعلق باإلمامة  أولها عن أبي هريرة رضي هللا عنسه أن 

النسسساس فليخفسسسف فإنسسسه وراءه الصسسسغير والكبيسسسر وذا  أحسسسدكم أم إذاقسسسال  النبسسسي 

لهسسم فليخفسسف يعنسسي ال يطيسسل بهسسم  إمامسساصسسار  أيالنسساس  أحسسدكم أم إذاالحاجسسة 

صسلوا كمسا رأيتمسوني  لقولسه  تكون صالته كصسالة النبسي  أنوالمراد بذلك 

كانوا يطيلون على النساس مسنهم معساذ  أئمةبالتخفيف في مقابلة  أمراصلي وإنما 

قومسه فابتسدأ فسيهم القسراءة بسسورة البقسرة  أمبن جبل رضي هللا عنه كما سبق انه 

وقال له أتريد أن تكون يا معاذ فتانسا  ومنهسا أن رجسال جساء إلسى فغضب النبي 

ا رسول هللا إني ال تخلسف عسن صسالة الفجسر مسن اجسل فسالن ممسا فقال ي النبي 

                                                 
 (. 467(، ومسلم )703رواه البخاري ) صحيح. - 506
( واللفظ للبخاري من 81-2/80، والنسائي )585(، وأبو داود )4302صحيح. رواه البخاري ) - 507

 حديث طويل. 
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الناس فليخفف وأما الذي يصسلي كصسالة  أحدكم أم إذا يطيل بنا فقال الرسول 

فهذا قد خفف ولسم يثقسل قسال انسس بسن مالسك رضسي هللا عنسه مسا صسليت  النبي 

ذين وال حجسة للبطسالين النقسارين الس صسالة مسن النبسي  أتسموال  أخف أماموراء 

النساس  أحسدكم آم إذايخففون صالتهم جدا ال حجة لهم في هذا الحديث وهو قوله 

هذا المسراد  أنفليخفف الن المراد بذلك التخفيف الذي يوافق السنة والدليل على 

 أنيقسسول ذلسسك ثسسم يسسأمر النسساس  أنقولسسه صسسلوا كمسسا رأيتمسسوني اصسسلي فسسال يمكسسن 

ال  أنض وعلى هذا فيكسون المعنسى يخففوا اقل من صالته هذا ال يمكن النه تناق

يصسلي وعلسى هسذا ففسي صسالة الفجسر يطيسل  يطيل إطالة اكثر مما كان النبسي 

كسسان يقسسرأ فيهسسا بسسألف الم مسسيم تنزيسسل السسسجدة فسسي يسسوم النبسسي  أنالقسسرآن حتسسى 

الجمعة في الركعسة األولسى وفسي الثانيسة هسل أتسى علسى اإلنسسان حسين مسن السدهر 

بمسا يقسرؤون بسسورة النحسل ومسا أشسبهها وكسذلك فسي وكذلك الخلفاء الراشسدون ر

 يوم الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية .

وأما حديث عمرو بن سلمة  رضي هللا عنه فقد قال فيما يحكي عن ابيسه انسه 

قسسال  قومسسه مسسن عنسسد الرسسسول  إلسسىراجعسسا  جسساء وافسسدا مسسن عنسسد رسسسول هللا 

مسن صسفات النبسي  رأىلك رضي هللا عنسه لمسا جئتكم من عند الرسول حقا قال ذ

  حضسرت الصسالة فليسؤذن لكسم  إذاالدالة على صدقه وانه رسول هللا حقا فقال

حضرت الصالة يعني دخل وقتها وحان فعلها   إذاقرآنا  أكثركموليؤمكم   أحدكم

 األذان أندليسل علسى  أحسدكموالسالم هسذه للوجسوب وفسي قولسه  أحسدكمفليؤذن لكم 

متابعسة المسؤذن غيسر  أنوفيسه دليسل علسى  أحسدليس فرضا على كسل  فرض كفاية

مسع انسه كسان فسي مقسام التعلسيم فإجابسة المسؤذن  أحسدكمواجبة النه لم يقل وليتابعسه 

هنسا  فساألمرسمعتم المؤذن فقوال مثلما يقول  إذا سنة وليست واجبة وأما قوله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

436 

وم فوجسدوني للندب وليس للوجسوب قسال عمسرو رضسي هللا عنسه فنظسروا فسي القس

سبع سنوات لكنه كان ذكيا رضسي هللا  أواكثر القوم قرأنا مع انه صغير له ست 

من المدينة فيتعلم منهم القراءة فكسان اقسرأ  يأتونعنه وكان يتلقف الركبان الذين 

سجد ارتفسع  إذاقصير  إزارقومه فقدموه يصلي بهم فكان يصلي بهم وكان عليه 

مسن القسوم فقالست غطسوا عنسا إسست قسارئكم حتى بدا طرف فخذه فخرجست امسرأة 

كمسا هسو معسروف عنسد  المسرأةأسته يعني الدبر فاإلست هي السدبر وليسست فسرج 

مثسل فرحسي بهسذا  اإلسسالمالناس يقول فاشستروا لسي ثوبسا جديسدا فمسا فرحست بعسد 

السذي يسؤم القسوم اقسرؤهم لكتساب  أنالثوب رضي هللا عنه فدل هذا الحديث علسى 

الصسبي  إمامسة أنعلى  أيضاثرهم حفظا وأجودهم قراءة ودل هللا تعالى يعني أك

سسسبع سسسنين وأمسسا مسسن قسسال مسسن العلمسساء  أوفسسي الفريضسسة جسسائزة الن هسسذا لسسه سسست 

فسسسي الفريضسسسة وال مصسسسافا فسسسي  إمامسسسارحمهسسسم هللا تعسسسالى إن الصسسسبي ال يكسسسون 

الصسبي يصسح  أنالصسبي والصسواب  أنالفريضة فإنه قول ضسعيف والصسواب 

للبالغين وان يصف مع البالغ في الصف وحده الن كسل هسذا ممسا  إمامايكون  أن

وفسي هسذا الحسديث دليسل علسى فضسيلة القسرآن وأن  جاءت به السنة عسن النبسي 

يكسون عارفسا لمعنسى القسرآن عسامال بسه الن  أنالنساس ولكسن البسد  إمسامحامله هو 

ا حتى ال يتجاوزونه آياتالصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن ال يقرءون عشر 

يتعلمسوا مسسا فيهسسا مسسن العلسم ويعملسسوا بهسسا فتعلمسسوا رضسي هللا عسسنهم القسسرآن والعلسسم 

يكسون يضسيع  أنوالعمل جميعسا وأمسا رج لقسارئ لكنسه غيسر عامسل بسالقرآن مثسل 

حالقسا للحيتسه  أومسسبال لثوبسه  أوال يزكسي عاقسا لوالديسه  أوالصالة ويتهساون بهسا 

ما في ظساهره وباطنسة علسى هللا عسز وجسل كان مستقي إذافهذا ال يقم لإلمامة لكن 

راتسب فهسو  أمسامراتسب فسإن كسان لسه  أمسامفإنه يقدم األقرأ هذا ما لم يكن للمسسجد 
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قسال ال يسؤمن الرجسل الرجسل فسي  إمامهم ولو كان اقل مسنهم قسراءة الن النبسي 

 سلطانه وأمام المسجد سلطان في مسجده وهللا الموفق 

فني بناب صنالة الجماعنة  األحادينثسنياق نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في 

  واإلمامة

ِ  َوَعننْن أَبِنني َمْسننعُوٍد  -413 يَننُؤمُّ اَْلقَننْوَم   قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه

ِ, فَِإْن َكانُوا فِي اَْلِقَراَءِة َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنهِة, فَِإْن َكانُوا فِي  أَْقَرُؤُهْم ِلِكتَاِب ّللََاه

َوفِني -ِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرةً, فَِإْن َكانُوا فِي اَْلِهْجَرِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِسْلًما اَلسُّنه 

ُجننَل فِنني ُسننْلَطانِِه, َواَل يَْقعُننْد فِنني بَْيتِننِه َعلَننى  -ِرَوايَننٍة: ِسنننًّا ُجننُل اَلره نه اَلره َواَل يَننُؤمه

 .   (508)اهُ ُمْسِلم ٌ  َروَ   تَْكِرَمتِِه إِاله بِِإْذنِِه". 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال رحمه هللا تعالى فيما نقله في كتابه بلوغ المرام في باب صسالة الجماعسة 

قسال يسؤم القسوم أقسرءوهم  واإلمامة عن ابن مسسعود رضسي هللا عنسه أن النبسي 

كمسا يعنسي ليسؤم القسوم  األمسروهذا خبر بمعنسى  إمامالكتاب هللا يؤم بمعنى يكون 

سبق في حديث عمرو بن سلمة قال ليؤمكم أكثركم قرآنا قال يؤم القوم أقرءوهم 

يصسسسلوا جماعسسسة فسسسإنهم  أناجتمسسسع جماعسسسة وأرادوا  إذالكتسسساب هللا تعسسسالى يعنسسسي 

يقدمون أقرأهم لكتاب هللا تعالى يعني أحسنهم قراءة في إجسادة القسراءة وأكثسرهم 

أكثرهم قرآنا فإنه أفقههم وأعلمهم كان  إذاحفظا وكان الصحابة رضي هللا عنهم 

حتسسى يتعلموهسسا ومسسا فيهسسا مسسن العلسسم والعمسسل فسسإن  آيسساتالنهسسم ال يتجسساوزن عشسسر 

                                                 
(. و "سلما": أي: إسالما. و "تكرمته": الفراش ونحوه مما يبسط 673صحيح. رواه مسلم ) - 508

 لصاحب المنزل ويخص به. 
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سسواء يعنسي متسساويين وال يضسر االخستالف  كانوا في القراءة سسواء ومسراده 

والمسسراد أعلمهسسم  بسسسنة النبسسي  أياليسسسير الن هسسذا البسسد منسسه فسسأعلمهم بالسسسنة 

رجسسال عنسسده علسسم بالسسسنة بالزكسساة  أنبالصسسالة فلسسو فرضسسنا بالسسسنة التسسي تتعلسسق 

والصيام والحج والبيوع والفرائض والقضاء لكنه ال يفقسه مسن السسنة شسيء فيمسا 

هي العمل الذي يشترك  ألنهايتعلق بالصالة فإنه يقدم أعلمهم بالسنة في الصالة 

من كان فسي فيه هؤالء الجماعة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وهذا في

فإن فيهسا قومسا سساكنين وفيهسا  مكان فيه مهاجرون مثل المدينة في عهد النبي 

يتسسأتى هسسذا  أنفإنسسه ال يمكسسن  األولكانسست البلسسد بلسسد إسسسالم مسسن  إذا أمسسامهسساجرين 

بلسد  إلسىالوصف وهو أقسدمهم هجسرة فسإن كسانوا فسي الهجسرة سسواء بسان وصسلوا 

 فسإذا أوالالسذي اسسلم  إسسالما أولهميعني قال سلما  أوجميعا فأقدمهم سنا  اإلسالم

اسسسلم قبسسل ثسسالث سسسنوات  أحسسدهماهنسساك رجلسسين اسسسلما مسسن بعسسد الكفسسر  أنقسسدرنا 

سسنوات فسإن كسانوا سسواء  أربسعسنوات فإنه يقدم من اسلم قبسل  أربعواألخر قبل 

مسا يقسدم األقسرأ لكتساب هللا قسال وال يسؤمن  أولقسدم أكبسرهم سسنا لكسن  اإلسالمفي 

جل في سلطانه هذا نهي مؤكد الن النون فسي قولسه يسؤمن نسون توكيسد الرجل الر

بإذنسه فمسثال  إاليؤم الرجسل الرجسل فسي سسلطانه  أنالنهي عن  يعني أكد النبي 

راتب فاألمام الراتب هو السلطان فسي المسسجد ال يجسوز  أمامكان له  إذاالمسجد 

الراتسب فهسل  اإلمسام آذنالراتسب فسإن صسلوا بسدون  اإلمام بإذن إاليتقدم  أنالحد 

صسالة منهسي  ألنهساتبطسل صسالتهم  أنهساالعلسم  أهسلتبطل صسالتهم ؟ قسال بعسض 

نحسوه ثسم تقسدم  أوخمسس دقسائق  تأخر اإلمام أنعنها والمنهي عنه باطل فلو قدر 

العلسم  أهسلرجل وصلى بالناس فإنه يقال لهم أعيدوا صالتكم هكذا ذهسب بعسض 

هم صسحيحة لكسن العلمساء متفقسون علسى وقال بعض العلماء بل هم آثمون وصالت
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قال ال يؤمن الرجل الرجل فسي سسلطانه فسإن  انهم ارتكبوا النهي الن الرسول 

الوقسست واسسسع نتسسأخر حتسسى  تسسأخرمسساذا نصسسنع نقسسول  اإلمسسامتسسأخر  إذاقسسال قائسسل 

ربسسع  أولمسسدة عشسسر دقسسائق  تسسأخرت إذالهسسم بسسان قسسال  آذنكسسان قسسد  إذا إاليحضسسر 

يجب  وإال اإلمامبلغ الحد الذي حده  إذايقيمونها   إذاَ فحين ساعة فأقيموا الصالة 

 إلسسىيخرجسسوا  أنشسسق علسسيهم االنتظسسار فلهسسم  أنعلسسيهم االنتظسسار لكسسن لسسو فسسرض 

 إليسهيسذهبون  أو أمامسه إلىهذا المسجد فهو  أمايصلون الجماعة فيه  آخرمسجد 

حتسى مضسي ليلسة مسن الليسالي فسي صسالة العشساء  النبسي  تأخرولهذا لما  لإلمام

يقرعون عليه الباب يا رسول هللا الصالة الصسالة فحضسر  إليهعامة الليل ذهبوا 

 اإلمسامهسم يراسسلون أنالمهسم   أمتياشق على  أنوقال إنه لوقتها لوال  وصلى 

احضسر صسل بنسا فسإن شسق بسان كسان مكانسه  تسأخرتيسا فسالن  إليسهيرسلون وحدا 

ا خروج الوقت صلوا الن الصالة في خافو إذامكانه فإنهم  أينال يدري  أوبعيدا 

 أخسرىمسساجد  إلسىيتفرقون يسذهبون  أوالكما قلت  وإالمن الجماعة  أهمالوقت 

حضسر السسلطان يعنسي  إذا أيضساوال يؤمن الرجل الرجل في سسلطانه ومسن ذلسك 

كانسست السسبالد مرؤوسسسة فإنسسه هسسو السسذي يصسسلي النسسه هسسو  إذاالسسرئيس  أوالملسسك 

حضر فإنه يصلي سواء حضسر الصسلوات  فإذاونه السلطان فكل من سواه فهو د

الراتب صل فيصل وال يقعد فسي بيتسه  لإلماموقال  آذن إذا إالالجمعة  أوالخمس 

 أوسسواء كسان بسدعوة  إنسسانبإذنه يعني مثال رجل ضيف علسى  إالعلى تكرمته 

 لإلنسانالبيت وقدم الرجل الطعام فال يجوز  إلىغير ذلك المهم حضر  أولسفر 

صسساحب المحسسل لقولسسه وال يقعسسد فسسي بيتسسه علسسى  بسسإذن إالالسسسفرة  إلسسىدم يتقسس أن

ربما يكون  أكلهلك في  يأذنلم  اآلن إلىبإذنه الطعام لصاحب البيت  إالتكرمته 

علمنا بان العادة  إذايحضرها فانتظر حتى يقول تفضل لكن  أنيريد  أشياءعنده 
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 أنالضسيف وعسرف هسذا هسو طعسام  أنقدم الطعام وعرف  إذاجرت بان الرجل 

قسسدم للضسسيف  إذاكسسان مسسن العسسادة  إذا األذننعتبسسر هسسذا يعنسسي  فإننسسا األذنهسسذا هسسو 

فال باس يتقسدم وإن لسم يقسل  آذنالطعام وعرف انه ال يزيد على ذلك وان تقديمه 

لسم تجسر العسادة فسانتظر حتسى  إذا أمسا أكلسهفسي  األذنله تفضسل الن تقديمسه يعنسي 

 بإذنه وهللا الموفق إالقعد في بيته على تكرمته يقول تفضل ثم كل لقوله وال ي

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

فسي بساب صسالة الجماعسة  األحاديسثنقل الحسافظ رحمسه هللا تعسالى فسي سسياق 

   واإلمامة

نه اِْمنَرأَةٌ َرُجناًل, َواَل  َواِلْبِن َماَجْه: ِمْن َحِديِث َجابٍِر:  -414 َواَل تَُؤمه

 .   (509)َوإِْسنَاُدهُ َواه ٍ    ًرا, َواَل فَاِجٌر ُمْؤِمنًا. أَْعَرابِي  ُمَهاجِ 

415 -  ِ نوا ُصنفُوفَُكْم, َوقَناِربُوا  قَناَل:  َوَعْن أَنٍَس, َعنْن اَلنهبِني  ُرصُّ

َحهُ اِْبُن ِحبهناَن .    بَْينََها, َوَحاذُوا بِاأْلَْعنَاِق.  , َوَصحه َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِيُّ

(510)   . 

ِ  ?َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -416 َخْينُر ُصنفُوِف   قَاَل: قَناَل َرُسنوُل ّللََاه

لَُها  َها أَوه َها آِخُرَها, َوَخْيُر ُصفُوِف اَلن َِساِء آِخُرَها, َوَشرُّ لَُها, َوَشرُّ َجاِل أَوه   اَلر ِ

 بسم هللا الرحمن الرحيم .   (511)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  

                                                 
 (. 1081ماجه )منكر. رواه ابن  - 509
( وعند ابن حبان 2166(، وابن حبان )2/92(، والنسائي )667صحيح. رواه أبو داود ) - 510

"باألكتاف" بدل "باألعناق". وزادوا جميعا: "فوالذي نفسي بيده إني ألرى الشيطان يدخل من 

 خلل الصف كأنها الحذف". والحذف: غنم سود صغار. 
 (. 440صحيح. رواه مسلم ) - 511
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ثان مما يتعلق بصالة الجماعة وذلك في الصفوف فإن المشسروع هذان الحدي

في صالة الجماعة أن يكونوا صفوفا فإن لم يكن مع اإلمسام إال واحسد قساموا عسن 

يمينه وإن كان معسه اثنسان فساكثر صساروا خلفسه هسذه هسي السسنة ولكسن ينبغسي أن 

حسديث يقاربوا بين الصفوف وان يرصوها وان يحساذوا باألعنساق كمسا دل عليسه 

انس بن مالسك رضسي هللا عنسه رصسوا صسفوفكم يعنسي تراصسوا ال تسدعوا فرجسة 

الفُسسَرْج تسسدخل مسسن بينهسسا الشسسياطين فتحسسول بسسين  أن ببيسسنكم وقسسد اخبسسر النبسسي 

يكسون بهسا سسد الخلسل بسان ال  األولسىوبين صالته لكن المراصة نوعان  اإلنسان

تتعسب المصسلين  يبقى بين الرجل وصاحبة فرجة هذه مشروعة ومراصة شديدة

النسساس وخاصسسة فسسي  إيسسذاءالن  بهسسا النبسسي  أمسسرفهسسذه مؤذيسسة وليسسست هسسي التسسي 

قوله قساربوا بينهسا  أماغير مرغوب فيه بل منهي عنه فهذه مراصة  أمرالصالة 

والثالث من الثاني ونحن وهلل  األوليقرب الصف الثاني من الصف  أنفالمعنى 

د ووضسعت الخطسوط للصسفوف  هسي الحمد في وقتنا الحاضر قد فرشت المساج

ويصسف  يسأتيلم يكن هناك خطوط فإن من النساس مسن ال يبسالي  إذامتقاربة لكن 

بسه  أمسرمكان ولو كسان بعيسدا مسن الصسف وهسذا خسالف السسنة خسالف مسا  أيفي 

تكسون متقاربسة فكسذلك المشسروع  أنكسان المشسروع فسي الصسفوف  وإذا النبي 

بسل يكسون قريبسا منسه  األولعن الصسف  اإلمامن ال يبعد إوالمأمومين  اإلمامبين 

 األفضليزيد قليال هذا هو  أوبحيث يبقى بينه وبين الصف مقدار محل السجود 

وذلك كله من اجسل تحقيسق الوحسدة بسين المسسلمين والتقسارب بيسنهم وعسدم الفرقسة 

يسسوي النساس الصسفوف  أنواما قوله وحاذوا بالعناق فالمعنى هو التسوية يعني 

األقسدام فالمحساذاة فيهسا بمحساذاة  أمسااألعناق واألكتاف واألقدام  أشياءث وهنا ثال

علسى حسذاء كعسب أخيسه وامسا المناكسب  اإلنسساناألكعب يعني بحيث يكون كعسب 
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يكسون فسي الصسف  أنلسم يمكسن مثسل  إذا أمسا أمكسن إذاوهي األكتساف فكسذلك هسذا 

 أرادمستحيلة ول  رجل احدب فالعبرة هنا بكعب القدم الن المحاذاة في مثل هذا

فسسي قدميسسه والعبسسرة بالقسسدمين  يتسسأخر أنيحساذي بمنكبيسسه مسسن كسسانوا حولسسه لسسزم  أن

حساذى بسين المناكسب حساذى بسين  إذاكذلك األعناق يحاذى بينها وفسي الغالسب انسه 

يراعي  أنهو الذي عليه  اإلماممسؤولية المقاربة والمحاذاة على  أناألعناق ثم 

ذلسك حتسى  أشسبهمتباعدا قال ادن ومسا  رأى وإذا أخرتمتقدما قال  رأى إذا هذا 

يمر بالصفوف يمسح الصدور والمناكب ويقول اسستووا وال تسدعوا  كان نبينا 

فروجا للشيطان وكان الصحابة لما كثر الناس واتسسع المسسجد صساروا يوكلسون 

فكبسر وهسذا يسدل  اإلمسامرأوها قسد اسستوت اخبسروا  فإذارجاال يجوبون الصفوف 

وعنايسسة خلفائسسه الراشسسدين بالصسسفوف وأن المسسسؤول هسسو  يسسة النبسسي علسسى عنا

شرها  أولهاقال خير صفوف الرجال  النبي  أنهريرة  أبيواما حديث  اإلمام

الرجسال  أنففيسه دليسل علسى  أولهساوشسرها  أخرهساوخيسر صسفوف النسساء  أخرها

عنسه  فيما صح النبي  أنحتى  فاألول األولالصف  إلىيتقدموا  أنينبغي لهم 

 األولوالصسف  األذانفي البخاري وغيره قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني 

يستهموا عليه يعنسي يعملسوا قرعسة السستهموا  أن إالثم لم يجدوا  األجريعني من 

 األيسسرواأليمن مسن كسل صسف افضسل مسن  األولوهذا يدل على فضيلة الصف 

  إذامتقاربسا وامسا  أومتسساويا  اإلمسامكان بعسدهم مسن  إذاوهذا عند التساوي يعني 

وامسا النسساء   اإلمسامبعد اليمين وقرب اليسار فاليسار افضسل مسن اجسل دنسوه مسن 

يكسون قريبسا  األول أنوجه ذلسك  أولهاوشر صفوفهن  أخرهافإن خير صفوفهن 

الفتنة ولهذا كانست خيسر  أسبابمن الرجل قربت  المرأةمن الرجال وكلما قربت 

النسسساء يشسسرع لهسسن الصسسفوف  أنفسسي هسسذا دليسسل علسسى و أخرهسساصسسفوف النسسساء 
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في كثير من المساجد  اآلنكانت النساء في مكان خاص كما يوجد  فإذاكالرجال 

يجسب  أيضساالصفوف لبعدهن عن الرجال وكسذلك  أول أولهافإن خير صفوفهن 

مسسنهن خلسسف  امسسرأةكالرجسسال وكسسذلك لسسو صسسلت  فسساألول األوليكملسسن  أنعلسسيهن 

اثبسست للنسسساء  كمسسا تبطسسل صسسالة الرجسسل الن النبسسي  الصسسف بطلسست صسسالتها

 أمساال فسرق  إذثبتت الصفوف فإنهسا تكسون كصسفوف الرجسال تمامسا  وإذاصفوفا 

وحدها مع الرجال فتصف وحدها حتى لو كان الرجل من محارمها فإنها  المرأة

لهسا فإنهسا تقسف خلفسه وال  إمامسابزوجته وصار  اإلنسانال تصف معه فلو صلى 

 من محارمه  بأيجنبه وكذلك لو صلى  إلىتقف 

كسانوا  الصسحابةقد فهموا النص خطسأَ الن  أقدامهمج : هؤالء الذين يفرجون 

يفسرج بسين  اإلنسسان أنالمعنسى  أنيلصق أحدهم كعبه في كعسب أخيسه لكسن فهمسا 

رجليه وهذا فهم خاطئ مخالف للسنة وغلط لكن مراد الصحابة انهم يتراصسون 

فسسي السسسنة انهسسم كسسانوا  يسسأتعبسسه بكعسسب صسساحبه ولسسم يلصسسق ك اإلنسسسان أنحتسسى 

لكسن هسذا مسن فهسم بعسض الشسباب ظنسوا انسه هسو الصسواب  أبسدا أقسدامهميفرجون 

هسذا فهسم خساطئ  أنينبهسوا  أنينبهسوا علسى هسذا  أنفصاروا يفعلون ذلك ويجسب 

 للنص وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

فسي بساب صسالة الجماعسة  حاديسثاألنقل المؤلف رحمسه هللا تعسالى فسي سسياق 

  واإلمامة
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ُ َعْنُهَما قَاَل:  -417 َصلهْيُت َمَع َرُسوِل  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

 ِ ِ  ّللََاه بَِرأِْسنني ِمننْن َوَرائِنني,  ذَاَت لَْيلَننٍة, فَقُْمننُت َعننْن يََسنناِرِه, فَأََخننذَ َرُسننوُل ّللََاه

 .   (512)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    فََجعَلَنِي َعْن يَِمينِِه 

ِ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:  -418 َويَتِنيٌم َخْلفَنهُ,   فَقُْمنتُ  َصنلهى َرُسنوُل ّللََاه

ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري  ِ    َوأُمُّ ُسلَْيٍم َخْلفَنَا. 
(513)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

مسه هللا تعسالى فسي كتابسه بلسوغ المسرام فسي هذان الحسديثان سساقهما الحسافظ رح

حسديث  أوالفيهمسا بيسان شسيء مسن أحكسام الصسالة  واإلمامسةباب صالة الجماعسة 

ذات ليلسة وكسان ابسن  عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما انه صسلى مسع النبسي 

عباس رضي هللا عنهما ذكيا عاقال حريصا على العلم فبات ذات ليلة عند النبسي 

 يمونسة بنست الحسارث وهسي خالسة عبسد هللا بسن عبساس لمسا كسان مسن وهو عند م

وتوضأ وقام يصلي ولكنه فعل ذلك بهدوء لئال يستيقظ الغسالم  الليل قام النبي 

ولكن الغالم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما كان حريصا على معرفة هسدي 

ره ولعسل عن يسسا جنب النبي  إلىفقام رضي هللا عنه وتوضأ ثم قام  النبي 

 يساره هو األقسرب البسن عبساس رضسي هللا عنسه فقسام عسن يسساره فاخسذ النبسي 

برأسه مسن وراءه فجعلسه عسن يمينسه ففسي هسذا الحسديث فوائسد منهسا جسواز بيتوتسة 

 الرجل عند زوج أخته أو خالته أو عمته . وهللا الموفق 

  

                                                 
 (. 763(، ومسلم )726حيح. رواه البخاري )ص - 512
 (. 658(، ومسلم )727صحيح. رواه البخاري ) - 513
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 الشريط الرابع عشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب صالة الجماعة  األحاديثرحمه هللا تعالى في سياق  نقل المؤلف

  واإلمامة

ُ َعْنُهَما قَاَل:  -417 َصلهْيُت َمَع َرُسوِل  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

 ِ ِ  ّللََاه بَِرأِْسي ِمْن َوَرائِي,  ذَاَت لَْيلٍَة, فَقُْمُت َعْن يََساِرِه, فَأََخذَ َرُسوُل ّللََاه

 .   (514)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    َجعَلَنِي َعْن يَِمينِِه فَ 

ِ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:  -418 َويَتِيٌم َخْلفَهُ,   فَقُْمتُ  َصلهى َرُسوُل ّللََاه

ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري  ِ    َوأُمُّ ُسلَْيٍم َخْلفَنَا. 
(515)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

                                                 
 (. 763(، ومسلم )726صحيح. رواه البخاري ) - 514
 (. 658(، ومسلم )727صحيح. رواه البخاري ) - 515
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ان الحديثان ساقهما الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في هذ

حديث  أوالفيهما بيان شيء من أحكام الصالة  واإلمامةباب صالة الجماعة 

ذات ليلة وكان ابن  عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما انه صلى مع النبي 

ت ليلة عند عباس رضي هللا عنهما ذكيا عاقال حريصا على العلم فبات ذا

وهو عند ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد هللا بن عباس لما كان  النبي 

وتوضأ وقام يصلي ولكنه فعل ذلك بهدوء لئال يستيقظ  من الليل قام النبي 

الغالم ولكن الغالم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما كان حريصا على 

 جنب النبي  إلىم قام فقام رضي هللا عنه وتوضأ ث معرفة هدي النبي 

عن يساره ولعل يساره هو األقرب البن عباس رضي هللا عنه فقام عن يساره 

برأسه من وراءه فجعله عن يمينه ففي هذا الحديث فوائد منها  فاخذ النبي 

جواز بيتوتة الرجل عند زوج أخته أو خالته أو عمته أو نحو ذلك وليس في 

عنه فعل هذا ومن الفوائد حرص  هذا غضاضة الن ابن عباس رضي هللا

ومراعاته ألحوالهم حيث كان يتوضأ بسر وخفيه حتى ال  أمتهعلى  النبي  

وإنما  اإلماميستيقظ الغالم ومن فوائده انه ال مقام للمأموم الواحد عن يسار 

يكون عن يمينه الن اليمين افضل من اليسار لكن لو كانوا ثالثة وكان المكان 

هذا هو  اإلماموالثاني عن يسار  اإلماميكون عن يمين  أحدهماضيقا فإن 

كما يظنه بعض العوام  اإلماميكون الرجالن عن يمين  أنالسنة وليست السنة 

فنقول يكون  اإلماميتقدم  أنيعني مثال لو كنا ثالثة والمكان ضيق ال يتسع 

كون بين االثنين ال يكون عن يسارهما كما هو ظن كثير من العامة بل ي اإلمام

 اإلمامةواحد عن اليمين وواحد عن اليسار ومن فوائد هذا الحديث جواز نية 

ابن عباس  أندخل في الصالة وهو ال يظن  الصالة الن النبي  أثناءفي 
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ودخل معه في الصالة فال  آخروحده ثم جاء  اإلنسانصف  فإذايكون معه  

 إذامن فوائده انه ويكمل الصالة و إمامايكون  أنينوى  األولباس فينوى هذا 

الحركة في الصالة فإنه ال باس بها فمادام ذلك من  إلىدعت الحاجة 

تحرك وحرك تحرك بيده الكريمة وحرك عبد هللا بن  مصلحتها فإن النبي 

تحرك  أن أردت إذاعباس رضي هللا عنهما حيث جعله عن يمينه ومنها انك 

من خلفك النه لو جاء من ولكن  أمامكمن  يأتيعن يمينك فال تجعله  اإلنسان

يكون الواحد عن يمين  أنأمامك صار متقدما عليك  ومنها انه ال يجب 

فإن صالته ال  اإلمامالواحد صف عن يسار  أنيعني لو  األفضللكنه  اإلنسان

لم ينه  الرسول  أنيعني  مجرد فعل الرسول  إالتبطل الن ذلك ليس فيه 

 اإلمامعن يمين  المأموميكون  أنيأمر  ولم اإلمامعن يسار  المأموميكون  أن

وإنما كان ذلك مجرد فعل قال العلماء ومجرد الفعل ال يدل على الوجوب وإنما 

حين  يدل على االستحباب وهو واضح النه لو كان للوجوب لكان النبي 

كلمة نحوها  أوانفتل من الصالة يقول البن عباس ال تقم هاهنا فإنه ال يجوز 

 اإلمامعن يسار  المأمومالراجح في هذه المسألة وهي كون  القول أنالمهم 

الصالة ال تبطل بذلك وكونه عن يمينه افضل وليس بواجب ومن فوائد هذا  أن

يصلي قوم النافلة جماعة  أنالحديث جواز صالة النافلة جماعة يعني يجوز 

النوافل في بعض األحيان  وقد صلى النبي  أحيانالكن هذا ليس دائما بل 

صلى مرة بابن عباس ومرة بابن مسعود ومرة بحذيفة بن اليمان . ثم ذكر 

صلى به وبأمه  النبي  أنالمؤلف حديث انس بن مالك رضي هللا عنه 

وقام  أمامهم  وقام انس واليتيم وراء النبي  وبيتيم معه فقام النبي 

الن هذه  جماعة أحياناخلفهم  ففي هذا فوائد منها جواز صالة النافلة  المرأة
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ما تم  أوتم الصف  إذاالصالة كانت نافلة وكان جواز مصافة الصغير يعني 

بالغ وصغير خلف الصف فالصالة صحيحة في الفريضة وفي  إنسانوقام 

في النافلة فهي نص سنة واضحة صريحة وأما في الفريضة فيقال  أماالنافلة 

على التفريق وعلى بدليل وال دليل  إالما صبت في النافلة ثبت في الفريضة 

ما  األولتفوته الركعة والصف  أندخل رجل وصبي المسجد وخاف  فإذاهذا 

يصف هو والصغير وراء الصف وال حرج وال كراهة وال تبطل  أنتم فله 

مع  المرأةمقام  أنالصالة بذلك ال في الفريضة وال النافلة ومن الفوائد 

محارم حتى الرجل مع تكون خلفهم ول كانت من ال أنالرجال في الصالة 

تكون  أبدافي مصاف الرجال  للمرأةزوجته لو صلى بها جماعة ال مكان 

جاء والصف قد تم فإنه يصف خل  إذا اإلنسان أنمن الفوائد  وأيضاوحدها 

جعل المرأة خلف الرجال النبي  أنفالصف وحده وال حرج عليه ووجه ذلك 

ذا لم يكن لإلنسان مكان في وحدها النه ال مكان لها في الصف شرعا فكذلك إ

الصف فإنه يصلي خلف الصف وحده وال حرج عليه في ذلك وهنا ثالث 

حاالت األولى انه إذا جاء والصف قد تم فإنه يصلي وحده خلف الصف وهذا 

هو األفضل وهو جائز الحالة الثانية أن يجلب أحدا من الصف ليصلي معه 

احبه حيث أخره من الصف وهذه ال تجوز النه إذا فعل ذلك أساء إلى ص

الفاضل إلى المفضول وألنه يفتح فرجة في الصف فينقطع الصف وقد قال 

من قطع صفا قطعه هللا تعالى ثم انه يشوش على هذا المصلي الحالة النبي 

الثالثة أن يتقدم ويصلي مع اإلمام وهذا أيضا غير صحيحة لماذا؟ النه يتخطى 

وهو يخطب فقال  أن الرسول  الصفوف وتخطي الصفوف منهي عنه حتى

ولم يجد مكانا قلنا  آخروجاء بعده  اإلمامدخل مع  إذااجلس فقد آذيت ثم 
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وهلم جرا  أربعةصاروا  آخرجاء  إذاذهب صاروا ثالثة ثم  اإلماميذهب مع 

القول الراجح  أنصفا تاما وهذا خالف السنة ولذلك تبين  اإلمامفيكون  

يصلي   أنجاء والصف تام فله  إذا نساناإل أنالموافق لْلصول الشرعية 

 وال باس في ذلك  اإلماموحده خلف الصف بصالة 

ومأموم اثنين بعض الناس يقول  أمامكان  إذاهذه فائدة مهمة وهي   

 به أمرقليال وهذا غلط وخالف الحق وخالف ما  اإلمامعن  المأموم يتأخر

حد صف والسنة في الوا المأموممع  اإلماممن تسوية الصف الن  النبي 

الصف التسوية فهذا ال اصل له وال صحة له حتى وإن قال به بعض العلماء 

ومأموم صفا جميعا  أمامكان  إذافهو قول ضعيف جدا بل ساقط ال يعمل به 

 حتى يتساويان 

 لم يكن عذر . إذانعم  أينعم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب صالة الجماعة  ثاألحادينقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

  واإلمامة

ِ  َوَعْن أَبِي بَْكَرةَ  -419 َوُهَو َراِكٌع, فََرَكَع  أَنههُ اِْنتََهى إِلَى اَلنهبِي 

, فَقَاَل لَهُ اَلنهبِيُّ  ِ ُ ِحْرًصا َواَل تَعُْد   قَْبَل أَْن يَِصَل إِلَى اَلصهف    َزاَدَك ّللََاه

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ .  
(516)  . 

ِ  َوَزاَد أَبُو َداُوَد فِيِه:  , ثُمه َمَشى إِلَى اَلصهف  ِ     (517)فََرَكَع ُدوَن اَلصهف 

 . 
                                                 

 (. 783صحيح. رواه البخاري ) - 516
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه هللا تعالى في باب صالة الجماعة 

وهو راكع يعني  واإلمامة عن أبي بكرة رضي هللا عنه انه انتهى إلى النبي 

تفوته الركعة فأسرع ثم ركع ثم دخل  أنراكع فخاف  دخل المسجد والنبي 

يا  أنابكرة  أبوسأل من الفاعل قال  في الصف فلما سلم فلما سلم النبي 

رسول هللا قال زادك هللا حرصا وال تعد يعني ال تعد لمثل هذا ففي هذا الحديث 

كع فال يستعجل إنما يمشي جاء واإلمام را إذا اإلنسان أن أوالدليل على فوائد 

يكون بين يدي هللا عز وجل يناجي ربه جل وعال  أنوعليه السكينة النه مقبل 

قبل  اإلنسانيركع  أنوخشوع وسكينة ووقار ثانيا انه ال يجوز  بأدبفليكن 

قال ال تعد ثالثا أن قراءة الفاتحة تسقط عن يدخل في الصف الن النبي  أن

اإلمام يعني إذا جاء واإلمام راكع فليكبر تكبيرة المأموم إذا لم يدركها مع 

اإلحرام وهو قائم معتدل ثم يركع وال يضره إذا فاتته الفاتحة النه لم يدرك 

 أبالم يأمر  القيام الذي و محل الفاتحة ويدل على انه أدرك الركعة أن النبي 

 نساناإل أنيعيد ركعته بل جعلها مجزية فلد هذا على  أنبكرة رضي هللا عنه 

 ألنهاراكعا ثم كبر ودخل معه فإنه ال يلزمه قراءة الفاتحة   اإلمام أدرك إذا

انه مأمور بمتابعة  إذسقطت عنه لعدم وجوب القيام عليه في هذه الحال 

هذا الرجل رضي هللا عنه أسرع   أن رأىالنه  ومنها حن خلق النبي  اإلمام

على الخير فلم يوبخه وركع قبل أن يدخل في الصف اجتهادا منه وحرصا 

النه رضي هللا  ولم ينهره وإنما قال زادك هللا حرصا فدعا له  الرسول 

                                                                                                                                                 
عليه وسلم: "أيكم الذي ركع دون الصف،  (، ولكن لفظه: قال صلى هللا684صحيح. رواه أبو داود ) - 517

 الحديث. … ثم مشى إلى الصف"؟ 
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من  الجماعة فدعا له النبي  إدراكعنه إنما حمله على ذلك الحرص على 

الحق على عكس كثير م  إلىوحسن خلقه وحسن دعوته  حكمة الرسول 

وزجره وهذا غلط قابل الناس  مخالفا وبخه ونهره إنسانا رأى إذاالناس اليوم 

باللين واللطف والعطف حتى يقبلوا منك ويدخلوا في دين هللا عن رغبة ومن 

 إلىيدخل  أنيركع قبل  أن أويدخل مسرعا  أنينهي  اإلنسان أنفوائد الحديث 

الصف ثم يدخل بسكينة وهللا  إلىيصل  أن إلىالصف بل يبقى في سكينة 

 الموفق 

 يم بسم هللا الرحمن الرح

في باب صالة الجماعة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

  واإلمامة

 

ِ[ [َوَعْن َوابَِصةَ ْبِن َمْعبٍَد  - 420 ِ  اَْلُجَهنِي  َرأَى   أَنه َرُسوَل ّللََاه

اَلةَ.  ِ َوْحَدهُ, فَأََمَرهُ أَْن يُِعيَد اَلصه هُ أَْحَمُد, َوأَبُو َرَوا  َرُجاًل يَُصل ِي َخْلَف اَلصهف 

َحهُ اِْبُن ِحبهاَن .   َداُوَد, َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَحسهنَهُ, َوَصحه
(518)  . 

ِ   (519)َولَهُ َعْن َطْلق ٍ   -421    اَل َصاَلةَ ِلُمْنفَِرٍد َخْلَف اَلصهف 

(520)  . 

                                                 
و  2199و  2198(، وابن حبان )230(، والترمذي )682(، وأبو داود )4/228صحيح. رواه أحمد ) - 518

 ( وقال الترمذي: "حديث حسن". قلت: وللحديث طرق تفصيلها باألصل. 2200
 كذا األصل، وهو وهم كما سيأتي.  - 519
(، عن علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه 2202صحيح. رواه ابن حبان ) - 520

وسلم، فصلينا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ل له صالته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي هللا صلى هللا عليه وسلم، حتى قضى الرجل صالته، ثم قا
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َمعَُهْم أَْو أاََل َدَخْلَت  َوَزاَد اَلطهبََرانِيُّ ِمْن َحِديِث َوابَِصةَ:  -420+

 .      (521)اِْجتََرْرَت َرُجاًل? 

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -422 قَاَمةَ  قَاَل:  َعْن اَلنهبِي  إِذَا َسِمْعتُْم اإَْلِ

اَلِة, َوَعلَْيُكْم اَلسهِكينَةُ َواْلَوقَاُر, َواَل تُْسِرُعوا, فََما أَْدَرْكتُْم  فَاْمُشوا إِلَى اَلصه

وا فََصلُّوا,  ِ .    َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(522)  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب  قال ابن حجر رحمه هللا تعالى فيما نقله من األحاديث عن النبي 

رأى النبي  أنعن وابصة بن معبد رضي هللا عنه  واإلمامةصالة الجماعة 

ف الصف فأمره أن يعيد الصالة  ومن حديث طلق بن حبيب رجال يصلي خل

قال ال صالة لمنفرد خلف الصف هذين الحديثان  رضي هللا عنه أن النبي 

في حكم صالة الرجل خلف الصف فصالة الرجل خلف الصف لها حاالت 

شخص واإلمام عند الركوع فيصف  يأتييكون الصف لم يتم بان  أن األولى

م يتم ثم يمضي في صالته فهذه المسألة اختلف فيها وراء الناس والصف ل

العلماء رحمهم هللا تعالى فمنهم من يقول إن صالته صحيحة وهذا مذهب 

احمد وهؤالء  اإلمامحنيفة ورواية عن  وأبوالثالثة مالك والشافعي  األئمة

حصل يدخل في الصف  نالمصافة ليست واجبة لكنها سنة لكن إ أنيرون 

                                                                                                                                                 

نبي هللا صلى هللا عليه وسلم: "استقبل صالتك، فإنه ال صالة لفرد خلف الصف". وأما قول الحافظ: 

 "عن طلق" فهو وهم منه رحمه هللا. 
( من طريق السري بن إسماعيل، عن 146/394-22/145موضوع. رواه الطبراني في "الكبير" ) - 521

وهو أحد الكاذبين الكبار الذي ال دين لهم وال الشعبي، عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل، 

ورع، كان يكذب على الشعبي، وما الغضاضة في ذلك وهو يكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم، 

 أال قبَّحه هللا. والعجب من الحافظ رحمه هللا كيف سكت على هذا الحديث!. 
 (. 602(، ومسلم )636صحيح. رواه البخاري ) - 522
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ال صالة  يحصل فصالته صحيحة ويحملون قول النبي  فهو افضل وإن لم

ال صالة  ال صالة كاملة فهو كقوله  أيلمنفرد خلف الصف على نفي الكمال 

الصالة خلف الصف صالة  أنال صالة كاملة  والقول الثاني  أيبحضرة طعام 

لم يتم     أويعيد الصالة سواء كان الصف تاما  أنالمنفرد باطلة يجب عليه 

احمد رحمه هللا تعالى ودليلهم قول النبي  اإلمامهو المشهور من مذهب  وهذا

  ال صالة لمنفرد خلف الصف وان النبي  رجال يصلي وحده  رأىلما

كانت الصالة باطلة  إذا إال  بإعادةيعيد الصالة وال يؤمر  أن أمرهخلف الصف 

وإن كان غير  يصلي وحده أنكان الصف تاما فال باس   إذاوالقول الثالث انه 

ابن تيميه رحمه هللا تعالى وهو  اإلسالمتام فصالته باطلة وهو اختيار شيخ 

الحق وهو الصواب الن هللا تعالى يقول اتقوا هللا ما استطعتم ( وهذا الرجل ما 

صلى وحده لكمال الصف الذي قبله فصالته  فإذايدخل في الصف   أنيستطيع 

 رآهالرجل الذي  النبي  أمريحمل صحيحة وال يؤمر باإلعادة وعلى هذا 

يصلي خلف الصف انه وجد مكانا لكنه فرط وصلى وحده وهذا هو الصحيح 

 أنفهو يدل على  أحدااجتررت  أووأما ما في حديث وابصة هال دخلت معهم 

كان  إذا إاليدخل معهم  أنالصف لم يتم لقوله هال دخلت معهم النه ال يمكن 

فهذا ليس بصحيح الحديث هذا  أحدااجتررت الصف غير تام واما قول هاو 

يصف معه بل  أنمن الصف الجل  أحدا اإلنسانيجر  أنضعيف النه ال يجوز 

وجد مكانا في الصف خل فيه وإن لم يجد صلى وحده خلف الصف وهللا  أن

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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جماعة في باب صالة ال األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

  واإلمامة

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -422 قَاَمةَ  قَاَل:  َعْن اَلنهبِي  إِذَا َسِمْعتُْم اإَْلِ

اَلِة, َوَعلَْيُكْم اَلسهِكينَةُ َواْلَوقَاُر, َواَل تُْسِرُعوا, فََما أَْدَرْكتُْم  فَاْمُشوا إِلَى اَلصه

وا  ِ .  مُ   فََصلُّوا, َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ تهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(523)  

ِ ْبِن َكْعٍب  -423 ِ  َوَعْن أُبَي  ُجِل   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه َصاَلةُ اَلره

ُجلَْيِن أَْزَكى ِمْن َصاَلتِِه َمَع  ُجِل أَْزَكى ِمْن َصاَلتِِه َوْحَدهُ, َوَصاَلتُهُ َمَع اَلره َمَع اَلره

ِ اَلره  ,    ُجِل, َوَما َكاَن أَْكثََر فَُهَو أََحبُّ إِلَى ّللََاه َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِيُّ

َحهُ اِْبُن ِحبهان َ    . (524)َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعال في كتابه بلوغ المرام في باب صالة 

سمعتم  إذاقال  رة رضي هللا عنه عن النبي الجماعة واإلمامة عن أبي هري

 أدركتمالصالة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا وما  إلىفامشوا  اإلقامة

الصالة وهذا دليل  إقامةيعني  اإلقامةسمعتم  إذاقوله  فأتموافصلوا وما فاتكم 

تسمع من خارج المسجد وهو كذلك وكان بالل رضي هللا عنه  اإلقامة أنعلى 

ال  يسمعه الناس ولهذا كان يقول للنبي  أنم خارج المسجد من اجل يقي

 إقامةما يصنعه بعض الناس اليوم من  أنففيه دليل على  بآمينتسبقني 

ال باس به الن هذا كان جنسه موجودا على عهد  ةالصالة من على المنار

                                                 
 (. 602(، ومسلم )636البخاري ) صحيح. رواه - 523
 (. 2056(، وابن حبان )105-2/104(، والنسائي )554حسن. رواه أبو داود ) - 524
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وش تنقل الصالة من على المنارة الن هذا يش أنلكن الذي ال ينبغي  النبي 

المساجد القريبة ويحصل في هذا  أهلالبيوت في بيوتهم وعلى  أهلعلى 

يصلون أوزاعا ويجهرون  أصحابه النبي  رأىولهذا لما  وأذيةارتباك 

 اإلنسانكلكم يناجي ربه يعني انه ال حاجة لرفع الصوت  بالقراءة قال 

يح يناجي ربه عز وجل فال يؤدين بعضكم بعضا في القراءة فهذا حديث صح

هذا أذية واألذية السيما  أنالسنن فقوله ال يؤدين يدل على  أصحاب أخرجه

الكراهة كما يفعله بعض الناس من انه يرفع صوت  أحوالهافي العبادات اقل 

شوش على المصلين  إذا أثمالصالة من على المنارة ال شك انه مؤذي وانه 

ئ وأدائه للقراءة ولقد بلغنا انه في بعض البالد يكون صوت القار اآلخرين

يتابعون  أحياناالذي بقربه حتى انهم  اآلخرجيدا فيشوش على المسجد 

وينسون قراءة إمامهم وربما أمنوا على قراءة المسجد  اآلخرالمسجد 

المجاور وهذا ال شك انه غلط عظيم وما الذي يستفاد من هذا ال يستفاد شيئا 

ون مريض قلق كل الليل صلى انه يؤذي جيران المسجد له صبيان ينام إال أبدا

على الناس لكن بعض الناس  أذىينام الفجر فيحصل بذلك  أنالفجر ويريد 

فال باس بها  اإلقامةا أمعواقبه  إلىينظر  أنيزين له الشيء في عينه دون 

الن  اإلقامةبعض الناس يقولون ال تشهرون  أنإن شاء هللا تعالى على 

لكن نقول ما انه ورد جنسها في  أقامبعد يبقون في البيت يقولون ما  أوالدنا

سمع  إذا اإلنسان أنمن فوائد الحديث  أيضاالسنة فال يمكن النهي عنه 

فليمش على عادته بسكينة ووقار سكينة في القلب ووقار في الهيئة ال  اإلقامة

 اإلنسانكان  وإذامقبل على اعظم من يعظمه  كأنهيكون  مخففا وال يسرع بل 

من ملكوك الدنيا لوجدته يقبل بسكينة ووقار يصلح المشلح  مقبال على ملك
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والغترة ويهندم نفسه النه سيقابل ملكا فكيف وهو مقبل على هللا تعالى ملك 

فصلوا وما فاتكم  أدركتمما  واسع يقول  األمرالملوك جل وعال ال تسرع 

 إليهايؤتى  أن أمر ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الصالة الن النبي  فأتموا

على حال فليدخل معه لقوله  اإلمام أدرك  إذا اإلنسان أنبسكينة ووقار ومنها 

ساجدا فكبر لإلحرام قائما  ثم اسجد ال تقول  أدركهفصلوا حتى لو  أدركتمما 

يقول ما   انتظر حتى يقوم ال اسجد وإن كنت ال تدرك الركعة الن النبي 

وم لقضاء ما فاته حتى تنتهي ال يق اإلنسان أن أيضافصلوا ومنها  أدركتم

بعد انتهاء االقتداء  إالال يكون  اإلتمام فأتموالقوله وما فاتكم  اإلمامصالة 

يسلم  أنوبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يقومون لقضاء ما فتهم بعد 

يسلم التسليمة الثانية وقد ذكر  أنيسلم التسليمتين وإما قبل  أنإما قبل  اإلمام

التسليمة الثانية لقضاء  اإلماميسلم  أنقام قبل  إذا اإلنسان أنبعض الفقهاء 

الصالة من جديد هكذا ذكر  إعادةما فاته  فإن صالته تنقلب نفال ويجب عليه 

فقهاء الحنابلة رحمهم هللا تعالى فالمسألة خطيرة انتظر ال تقم لقضاء ما فتك 

ما يقضيه  أنالتسليمتين جميعا ومن فوائد هذا الحديث  اإلمامحتى يسلم 

 فإذاوعليه  فأتمواالشيء في آخره ولهذا قال  إتمامصالته الن  آخر اإلنسان

قمت لقضائهما  إذافي صالة العصر ركعتين فقد فاتك ركعتان  اإلماممع  أدركت

كقوله في  أيضاالصالة يقتر فيه على الفاتحة وهذا  آخرفاقرأ الفاتحة فقط الن 

وا الن معنى فاقضوا يعني أتموا والقضاء الحديث وما فاتكم فاقض ألفاظبعض 

في اللغة العربية كما في قول هللا تبارك وتعالى فقضاهن  اإلتمامبمعني  يأتي

بن كعب رضي  أبيحديث  أماسبع سماوات في يومين قضاهن يعني اتمهن 

قال فيه صالة الرجل مع الرجل أذكى من صالته وحده  هللا عنه فإن النبي 
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 إلىأذكى من صالته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب  وصالته مع الرجلين

انه كلما كثر الجمع في  األولىالمسألة  أيضاهللا تعالى ففيه دليل على مسائل 

هللا المسألة الثانية انه  إلىما كان اكثر فهو احب  الصالة فهو افضل لقوله 

الرجل مع دخل رجال وقد فاتتهما الصالة فإنهما يصليان جماعة الن صالة  إذا

الرجل أذكى من صلته وحده احسن من كونهما يتفرقان كل واحد يلي وحده 

دخل اثنان المسجد كل واحد يصلي وحده  إذاالناس انه  أنوما يفعله بعض 

يقول صالة الرجل مع الرجل أذكى من صالته  فهو غلط واضح الن النبي 

لصالة قال من يقوم لما دخل رجل قد فاتته ا كان النبي  وإذاوحده وهذا عام 

يصلي الرجل مع الرجل  أن أمركان  إذامع هذا فيتصدق عليه ويصلي معه 

الفهم  أخطاءنافلة كيف لو كانت فريضة وهذا من غرائب العلم ومن  أنهامع 

واحد يقوم  وإذادخل اثنان فاتتهما الصالة ال يصليان جماعة  إذايقال  أن

هو خطأ واضح أبش الدليل قالوا فيصلي معه هذا قلب للمعلومات وللحقائق و

ومعه أصحابه وكان  األيامال ن ابن مسعود رضي هللا عنه دخل يوما من 

ثبت هذا عن ابن مسعود  إذا أوالالناس قد صلوا فرجع فصلى في بيته فيقال 

والناس  أصحابهقد نقل عنه انه دخل مع  أيضافقد نقل عن ابن مسعود خالفه 

ن البن مسعود في هذا قوالن ثانيا لو فرض قد صلوا فصلى بهم جماعة فيكو

قول واحد فهذا له احتماالت فيمكن رجع حتى ال يقال هذا  إالابن ليس عنه  أن

المسجد لماذا  أماميقول  أنما صلى مع الجماعة ويمكن  صاحب رسول هللا 

رجع ابن مسعود ولم يصل معنا ما الذي عندي حتى يمنعه من الصالة خلفي 

ل الناس هذا ابن مسعود تفوته الصالة فيتهاون الناس فيها رجع حتى ال يقو

المهم هذه قضية لها احتماالت  أولىتهاون الصحابي فغيره من باب  إذاالنه 
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ابن مسعود أنأخذ برأي ابن مسعود الذي ليس   رأيهذا  أنكثيرة ثم لو فرض 

هللا بقول محمد رسول  نأخذ أوقوال وإنما مجرد فعل  يحتمل احتماالت كثيرة 

  ؟ بل محمد رسول هللا وقد قال صالة الرجل مع الرجل أذكى من صالته

وحده وهذا يعم جميع الحاالت فالمهم يا أخواني أن الرجل مهما بلغ في العلم 

والحديث ليس معصوما كل بنى آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون فكون 

هذا من شأن  اإلنسان يجادل انتصارا لشخص معين أو لرأي معين بغير حق

الكفار والعياذ باهلل يعني فيه تشبه منهم النهم يقولون إنا وجدنا آبائنا على 

أمة وإنا على أثارهم مقتدون يجب على اإلنسان أن يرجع للحق أينما كان 

ومن أي شخص كان وفي حديث أبي بن كعب رضي هللا عنهم فيه دليل على 

 وإياكم من أحبابه نعم إن ثبوت المحبة هلل عز وجل أي أن  يحب جعلنا هللا

هللا ُيِحب ُويَحب يقول هللا عز وجل فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه وقال 

تعالى قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ( فاهلل تبارك وتعالى يحب 

انه قال في مكة  من األعمال واألشخاص واألماكن في الحديث عن النبي 

السنة والجماعة يقولون كل صفة  أهلهللا المؤمنون  لىإت احب البقاع أن

فإنا لنقبلها ونؤمن بها ونعتقدها ثابتة  أثبتها له رسول  أوأثبتها هللا لنفسه 

نقول إن هللا ُيِحب ُويَحب والذ شيء لإلنسان  أنهلل مهما كان فيجب علينا 

قلبه محبة محبته فبعض األحيان يكون القلب فارغا إال من ذكر هللا يجري في 

ولذة مع هللا عز وجل ال يساويها أي شيء في الدنيا أحيانا تسولي عليه 

الغفلة تمر به األيام  وهو ال يحس بشيء نسأل هللا تعالى أن يجعلنا من 

 وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك  أحبابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 تعالى في سياق األحاديث في باب صالة الجماعة نقل المؤلف رحمه هللا

 واإلمامة 

ُ َعْنَها,  -424 أََمَرَها أَْن تَُؤمه  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن أُم ِ َوَرقَةَ َرِضَي ّللََاه

َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ .    أَْهَل َداِرَها   .   (525)َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوَصحه

ُ َعْنهُ; َوَعْن أَنٍَس رَ  -425 اِْستَْخلََف اِْبَن أُم ِ  أَنه اَلنهبِيه  ِضَي ّللََاه

 .  (526)َرَواهُ أَْحَمُد, َوأَبُو َداُود َ    َمْكتُوٍم, يَُؤمُّ اَلنهاَس, َوُهَو أَْعَمى 

ُ َعْنَها.   (527)َونَْحُوهُ اِلْبِن ِحبهاَن: َعْن َعائَِشة َ   -426  َرِضَي ّللََاه

ِ َوَعْن  -427 َصلُّوا َعلَى َمْن قَاَل:   اِْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 ُ ُ, َوَصلُّوا َخْلَف َمْن قَاَل: اَل إِلَهَ إاِله ّللََاه اَرقُْطنِيُّ بِِإْسنَاٍد   اَل إِلَهَ إِاله ّللََاه َرَواهُ اَلده

 .   (528)َضِعيٍف .  

428-  ٍ اَلةَ   لنهبِيُّ قَاَل: قَاَل اَ  َوَعْن َعِلي  إِذَا أَتَى أََحُدُكْم اَلصه

َماُم  َماُم َعلَى َحاٍل, فَْليَْصنَْع َكَما يَْصنَُع اإَْلِ َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ بِِإْسنَاٍد   َواإْلِ

 .   (529)َضِعيٍف .  

 بسم هللا الرحم الرحيم 

                                                 
 (. 1676(، وابن خزيمة )592حسن. رواه أبو داود ) - 525
(، وهو وإن كان عندهما بسند حسن إال أن 192و  3/132(، وأحمد )595صحيح. رواه أبو داود ) - 526

 التالي.  الحديث صحيح بشاهده
(، عن عائشة؛ أن النبي صلى هللا عليه وسلم استخلف ابن 2135(، )2134صحيح. رواه ابن حبان ) - 527

 أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس. 
(، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ 2/56موضوع. رواه الدارقطني ) - 528

 (. 4/153النووي في "المجموع" )"بإسناد ضعيف" تسامح كبير، ومثله قول 
( وقال: "حديث غريب". قلت: وال يضر ذلك إن شاء هللا تعالى، إذ له 591صحيح. رواه الترمذي ) - 529

 شواهد يصح بها كما ذكرته "باألصل". 
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ة هذه األحاديث الثالثة ختم بها المؤلف رحمه هللا تعالى باب  صال

الجماعة واإلمامة األول في إمامة األعمى هل يجوز أن يكون األعمى إماما 

للمبصرين فقد دل الحديث األول على انه يجوز أن االعمى إماما للمبصرين 

مكتوم يصلي بالناس وهو رجل أعمى وهذا  أماستخلف ابن  الن النبي 

كان رفقة  افإذيؤم القوم أقرءوهم لكتاب هللا  داخل في عموم قول النبي 

معهم اعمى وهو أقرءوهم لكتاب هللا فهو أحقهم باإلمامة لكن لو استوى 

في السنة واو في  أواعمى وبصير في التقدير بان كانا في القراءة سواء 

الن البصير اشد ضبطا للقبلة من الرج األعمى  أولىالسن فإن البصير 

ة فربما يتغير لكن الصال أوليتياسر حتى لو عدلته  أوفاألعمى ربما يتيامن 

واما الثاني فهو هل يشترط في  اإلمامةعلى كل حال العمى ال يمنع من 

ال يشترط الصحيح انه ليس بشرط  أوأن يكون عدال مستقيما في دينه  اإلمامة

في الصالة كحالق اللحية مثال وشارب  إمامايكون الفاسق  أنوأنه يجوز 

 المرأة إالالته صحت إمامته الن كل من صحت ص أمايكون  أنالدخان يجوز 

للرجال وما عدا ذلك فكل من صحت صالته صحت أماته  لكن  إمامافال تكون 

ول اجتمع رجالن كل منهما فاسق  من وجه كرجل يشرب الدخان ورجل 

حالق اللحية فايمها يقدم يقدم شارب الدخان على حالق اللحية الن حالق 

يقول للناس الذين يقابلونه  كأنهفإنه اللحية مجاهر والعياذ باهلل في المعصية 

بإعفاء اللحى  أمر والعياذ باهلل فإن الرسول  اشهدوا انه عاص للرسول 

شارب الدخان  يعلن عصيانه للنبي  كأنهوهو يمشي بين الناس حالقا لحيته 

منه ولهذا لو اجتمع  أهونالناس فهو  أمامليس يشربه دائما وربما ال يشربه 

شار  باألخرشرب الدخان والثاني حالق اللحية فالذي يصلي ي أحدهمااثنان 
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من حالق اللحية ولو اجتمع حالق اللحية ومسبل الثوب لكان  أولىالدخان 

من مسبل الثوب باإلمامة الن مسبل الثوب إن كان يجره  أولىحالق اللحية 

ان ال يوم القيامة وال يزكيه وله عذاب اليم وإن ك إليهخيالء فإنه ال ينظر هللا 

الثياب تتعلق بالصالة الن  وأيضايجره خيالء لكن نزل عن الكعبين ففي النار 

معصية من ال تتعقل معصيته  فأنتالثوب ساتر للعورة فيتعلق بالصالة 

باإلمامة ممن تتعلق معصيته بالصالة ولكن مع ذلك ال ينبغي  أولىبالصالة 

لصالة صحيحة حتى لو حصل وقدم فا إذاانيقدم الفاسق العاصي لإلمامة لكن 

اتقى هلل عز  اإلمامةشاربا للدخان لكن لما كان  أوحالقا لحيته  أوكان مسبال 

الصالة واإلمام على حال  أحدكمتى  إذا األحاديث آخر أما أولىوجل فهو 

لكن هذا وإن كان ضعيفا لكن سبق ما يشهد له وهو  اإلمامفليصنع كما يصنع 

 فاتكم فأتموا وهللا الموفق  ما أدركتم فصلوا وماقول النبي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى باب صالة المسافر والمريض 

 بَاُب َصاَلِة اَْلُمَسافِِر َواْلَمِريِض   

 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -429 اَلةُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه ُل َما فُِرَضْت اَلصه أَوه

تْ  ْت َصاَلةُ اَْلَحَضِر  َرْكعَتَْيِن , فَأُقِره  .  (530)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    َصاَلةُ اَلسهفَِر َوأُتِمه

                                                 
 (. 685(، ومسلم )1090صحيح. رواه البخاري ) - 530
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 :ِ ِل  َوِلْلبَُخاِري  ْت َصاَلةُ اَلسهفَِر َعلَى اأَْلَوه ثُمه َهاَجَر, فَفُِرَضْت أَْربَعًا, َوأُقِره

   (531)  . 

ْبَح, فَِإنهَها إِاله اَْلَمْغِرَب فَِإنهَها وِ  َزاَد أَْحَمُد:  -430 تُْر اَلنهَهاِر, َوإاِله اَلصُّ

 .      (532)تَُطوُل فِيَها اَْلِقَراَءةُ 

ُ َعْنَها;  -431 َكاَن يَْقُصُر فِي  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

, َويَُصوُم َويُْفِطُر.  , وَ   اَلسهفَِر َويُتِمُّ اَرقُْطنِيُّ ُرَواتُهُ ثِقَاٌت. إاِله أَنههُ َرَواهُ اَلده

 .  (533)َمْعلُول ٌ  

 

  إِنههُ اَل يَُشقُّ َعلَيه  َواْلَمْحفُوُظ َعْن َعائَِشةَ ِمْن فِْعِلَها, َوقَالَْت: 

أَْخَرَجهُ اَْلبَْيَهِقي  ُ  
(534)   . 

                                                 
هللا عليه وسلم، ففرضت أربعا،  (، ولفظه: "ثم هاجر النبي صلى3935صحيح. رواه البخاري ) - 531

 وتركت صالة السفر على األولى". 
( من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، به. قلت: وهو 6/241صحيح. روه أحمد ) - 532

( إال أنه منقطع بين الشعبي وبين 2/154وإن كان رجاله ثقات كما قال الهيثمي في: "المجمع" )

(: "ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل"، 2/286في "تاريخ الدوري" ) عائشة، فقد قال ابن معين

( من طريق 2738(، وابن حبان )305لكن الحديث جاء من طريق موصول. رواه ابن خزيمة )

محبوب بن الحسن، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به. وقال ابن 

أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود، فقالوا:  خزيمة: "هذا حديث غريب لم يسنده أحد

عن الشعبي، عن عائشة خال محبوب بن الحسن". قلت: ومحبوب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم 

(، لكنه لم يتفرد بوصله كما قال ابن خزيمة، فقد تابعه مرجي بن رجاء، كما في "شرح 4/1/389)

 صحيح.  (، فهو به1/415معاني اآلثار" للطحاوي )
( من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو 3/141(، والبيهقي )2/44/189رواه الدارقطني ) - 533

عاصم، حدثنا عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة به. وقال الدارقطني: "وهذا إسناد 

"الثقات"  صحيح". قلت: وهو كما قال، فرجاله كلهم ثقات، وابن ثواب، أدخله ابن حبان في:

(، وقال: "مستقيم الحديث". ومع هذا فهو معلول كما قال الحافظ بل قال ابن القيم في "الزاد" 8/272)

(: "ال يصح، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول هللا صلى هللا 1/464-465)

 عليه وسلم". 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

صالة المسافر  قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب

والمريض المسافر هو المفارق لوطنه والمريض هو من اعتلت صحته 

قطعة من  وكالهما يحتاج إلى تيسير وتسهيل الن السفر كما قال النبي 

التي كانت على عهد  األسفارنومه وراحته وهذا في  األسفارالعذاب يمنع 

احة وال النوم لكن اليوم فالسفر وهلل الحمد ميسر ال يمنع الر أما الرسول 

الحكم ثابت حتى مع عدم المشقة واختلف العلماء رحمهم هللا تعالى هل السفر 

ما يتعارفه الناس  إلى أيالعرف  إلىانه يرجع فيه  أومحدود بمسافة معينة 

 إلىفما كان سفرا عند الناس فهو سفر وما ليس بسفر فليس بسفر األقرب 

ما عده الناس سفرا يتأهب له  أن أي العرف إلىالقواعد الشرعية انه راجع 

ويودع عند المفارقة ويستقبل عند الرجوع فهو سفر وما ال فال   اإلنسان

 أوتسعين  أووقال بعض العلماء إنه محدد واختلف المحددون كم يحدد ثمانين 

المريض فهو من اعتلت صحته والمر ض  أمااكثر على خالف بينهم  أواقل 

البطن  أمراض األعضاء أمراض اإلنسانض العين وأمرا أمراض أنواع

الصحة العامة يختلف لكن المراد بالمريض هنا المريض الذي يشق  أمراض

يؤدي الصالة كما يؤديها غيره ثم ذكر حديث عائشة رضي هللا عنها  أنعليه 

ما فرضت الرباعية كانت ركعتين فالفجر والظهر والعصر  أولالصالة  أن

ما فرضت الصالة والصالة  أولوتر النهار هذا  ألنهاكتين والمرغب ثالثة 

بثالث سنوات على حسب  أوقبل الهجرة إما بسنة  فرضت على النبي 
                                                                                                                                                 

 عنها؛ أنها كانت تصلي في السفر ( عن عروة، عن عائشة رضي هللا3/143صحيح. رواه البيهقي ) - 534

أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه ال يشق علي. قلت: وقد ثبت عنها رضي 

 هللا عنها أنها كانت تتم، كما في: "الصحيحين" وقد ذكرت ذلك "باألصل". 
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في مكة كان يصلي الفجر ركعتين  اختالف في المؤرخين فكان الرسول 

والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثالثا والعشاء ركعتين ولما هاجر 

الظهر  والعصر والعشاء  أربعاالحضر فصار يصلي المدينة زيد في صالة  إلى

ا الفجر فبقيت على ما هي عليه النه عوض عن الركعتين بطول القراءة أم

نقص اختلت  أوواما المغرب فبقيت على ما هي النه وتر لو انه زيد فيها 

الوترية زيد في صالة الحضر وبقيت صالة السفر على ما كانت عليه واختلف 

واجب  أوهللا تعالى في القصر للمسافر هل هو رخصة وسنة العلماء رحمهم 

فقال بعض العلماء انه واجب وآخرون قالوا هو سنة والصواب انه سنة 

بل يصلي ركعتين ولوال   أربعايصلي  أنالمسافر   اإلنسانمؤكدة وأنه يكره 

فعل الصحابة رضي هللا عنهم لكان القول بالوجوب اصح من القول 

حابة رضي هللا عنهم تابعوا عثمان بن عفان رضي هللا عنه باالستحباب  الص

 أنالمؤمنين عثمان رضي هللا عنه قد عرف  أميرفي السفر فإن  اإلتمامفي 

خالفته يصلي في الحج في منى ركعتين  أولخالفته بقيت مدة طويلة فكان في 

ه وأبو بكر وعمر يفعلون ثم إنه رضي هللا عنه بدا لركعتين كما كان النبي 

أن يصلي أربعا في منى فكان يصلي أربعا أنكر الصحابة رضي هللا عنهم عليه 

ذلك ولكنهم يصلون ورأه ويتمون ولو كان القصر واجبا ما صلوا خلفه إتماما 

النه إذا كان القصر واجبا كان اإلتمام زيادة متعمدة يبطل الصالة لوال هذا 

في الوجوب لكن تبين لي لكنت أقول بان القصر واجب الن األدلة قوية جدا 

من فعل الصحابة رضي هللا عنهم أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب  إال 

انه إذا ائتم المسافر بمن يتم لزمه اإلتمام سواء أدرك الصالة من أولها أو من 

أثنائها حتى لو لم يدرك إال التشهد األخير وجب عليه أن يتم فمصال لو أن 
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ويتمون ودخل مع اإلمام في الركعة الثالثة  إنسانا مسافرا مر بقوم يصلون

يعني أدرك ركعتين مع اإلمام وجب عليه أن يأتي بعد سالم اإلمام بركعتين 

ويتم ولو أدركه في الرابعة لزمه أن يأتي بثالث ركعات ولو أدركه في التشهد 

األخير لزمه أن يتأتى بأربع إذا شككت هل اإلمام مسافر أو غير مسافر 

نعمل بالقرائن إذا كانت القرينة تدل على انه مسافر فهو مسافر فالجواب أن 

كما يوجد اآلن في المساجد التي على الطرق عند المحطات أو غير المحطات  

فإن الغالب الذي يغلب على الظن أن الناس الذين يصلون في هذه المساجد 

ن مسافرون فإذا أدركته معه ركعة واحدة وأنت مسافر فات بركعة واحدة ال

الظاهر انه مسافر كذلك أيضا  في المطار إذا كنت تنتظر الرحلة ووجدت 

أناسا يصلون فاعمل بالقرينة إذا وجدت هؤالء القوم الذين يصلون إذا وجدت 

عندهم حقائبهم فهو دليل على انهم مسافرون وإذا رأيت اإلمام البسا ما 

 نفسا إال وسعها يلبسه أهل المطار فهو مقيم فاعمل بالقرائن وال يكلف هللا

 وهللا الموفق 

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق األحاديث في باب صالة المسافر والمريض

432-  ِ َ يُِحبُّ أَْن تُْؤتَى    َوَعْن اِْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه إِنه ّللََاه

َحهُ اِْبُن   هُ َمْعِصيَتُ  (536)ُرَخُصهُ َكَما يَْكَرهُ أَْن تُْؤتَى   (535) َرَواهُ أَْحَمُد, َوَصحه

 .  (537)ُخَزْيَمةَ, َواْبُن ِحبهاَن .  

َكَما يُِحبُّ أَْن تُْؤتَى   َوفِي ِرَوايٍَة: 
 .      (539)َعَزائُِمهُ  (538)

                                                 
 في "أ": "يؤتى" وهو تحريف.  - 535
 في "أ": "يؤتى" وهو تحريف.  - 536
 (. 2742(، وابن حبان )950(، وابن خزيمة )2/108صحيح. رواه أحمد ) - 537
 في "أ": "يؤتى" وهو تحريف.  - 538
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ُ َعْنهُ قَاَل:  - 433 ِ  َوَعْن أَنٍَس َرِضَي ّللََاه إِذَا َخَرَج  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

 .   (541)َرَواهُ ُمْسِلٌم .    أَْو فََراِسَخ, َصلهى َرْكعَتَْيِن  (540)ثاََلثَِة أَْميَال ٍ   َمِسيَرةَ 

ِ  َوَعْنهُ قَاَل:  - 434 ِمْن اَْلَمِدينَِة إِلَى َمكهةَ،  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل ّللََاه

ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ   َمِدينَِة فََكاَن يَُصل ِي َرْكعَتَْيِن َرْكعَتَْيِن َحتهى َرَجْعنَا إِلَى اَلْ 

  . ِ ِلْلبَُخاِري 
(542)   . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب صالة المسافر 

 والمريض 

تؤتي كما  أنقال إن هللا يحب  عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن  النبي 

تؤتي عزائمه معنى هذا الحديث  أنه وفي لفظ ما يحب تؤتي معصيت أنيكره 

يعدل عنها فمثال  أنيسر هللا عليه وجعل له رخصة فال ينبغي  إذا اإلنسان أن

يصوم ويشق على نفسه  أنالمسافر رخص هللا له في الفطر فال ينبغي 

يخر ج رمضان ويكون علي صوم بل نقول له  أنال احب  أنبالصوم ويقول 

ر ما دام يشق عليك الصيام في السفر والمريض كذلك بعض تفط أن األفضل

ال أصوم فيصوم  أنتحسر أا  أنالناس يمرض ويشق عليه الصوم لكن يقول 

مطمئن  وأنتمع مشقة الصوم عليه وهذا غلط كل رخص هللا لك فيه فاته 

خرج  إذاكان  النبي  أنحديث انس وهو  أماالبال الن هللا تعالى يحب ذلك 

                                                                                                                                                 
 ( من حديث ابن عباس. 354صحيح. رواه ابن حبان ) - 539
 في "أ": "أيام"، وكتب بالهامش: صوابه: "أميال".  - 540
 (. 691صحيح. رواه مسلم ) - 541
( من حديث أنس، وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة 693سلم )(، وم1081صحيح. رواه البخاري ) - 542

 شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ولمسلم نحوه. 
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السفر تثبت له األحكام ولو  أنفراسخ صلى ركعتين فالمعني  أوال ثالثة أمي

كيلوا ونصف تقريبا وثالثة فراسخ نزيد  أربعة أميالكان قصيرا الن الثالثة 

على ذلك ثالثة أضعاف وهذا مسافة قصيرة لكن ما دام يسمى سفرا ويتأهب 

 إلسالماويستعد له فهو سفر ولو كان قصيرا وبهذا استند لشيخ  اإلنسانله 

بعدت  أمالسفر سفر سواء قربت المسافة  أنابن تيميه رحمه هللا تعالى على 

يذهب  أن اإلنسان أرادما دام يستعد له ويحمل المتاع والماء وعلى هذا فلو 

بريدة من هنا إن كان يرجع في يومه مثل الموظف ينتهي من  إلىمثال 

قرابة  أو أصحابهعند  يبقى أنوظيفته ويرجع فهذا غير مسافر وإن كان يريد 

 إذاثالثة فهو مسافر فالمدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر النه  أويومين 

ثالثة ففي العادة انه يحمل المتاع ويحمل المال  أويبقى يومين  أنكان يريد 

يحمل المتاع النه البد  أن  األصلموجود كل شيء لكن هذا هو  اآلنوإن كان 

 النبي  أنن مثال وأما حديث انس الثاني فهو يأكل ويشرب في اليومي أن

مكة من المدينة وذلك في حجة الوداع فكان يصلي ركعتين من حين  إلىخرج 

 اإلنسان أن أوالرجع ففي هذا دليل على فوائد  أن إلىخرج من المدينة  أن

كان يقصر يقضر الصالة حتى لو مر بالبلد الذي تزوج فيها فإن النبي 

هو بلدة األول وقد تزوج فيه ورزق فيه أوالدا ومع ذلك كان الصالة في مكة و

قصر في مكة عام الفتح وقصر فيها في حجة الوداع ومن الفوائد  يقصر 

في بلد غير بلده لحاجه وهو يريد الرجوع فإنه مسافر  أقام إذا اإلنسان أن

 إلىمثال من مكة  اإلنسانقصرت وعلى هذا فلو ذهب  أمسواء طالت المدة 

يطلب علما  أنيريد  أو أحدايزور  أنيريد  أويقضي حاجة  أندينة يريد الم

 اإلقامةسنتين ولم ينو  أوسنة  أوشهرين  أوشهر  أوثالثة  أووبقي يومين 
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 إذالم يحدد المدة التي  المطلقة فإنه مسافر له رخص السفر الن النبي 

دام مسافرا لم ينو ما    فاإلنسانانقطع سفره وما دام لم يحدد  اإلنساناقامها 

كان في بلد  إذا  اإلنسان أنلشغل فإنه يعتبر مسافرا ولكن ليعلم  إال اإلقامة

تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة والجماعة في الحضر 

 تبعا إلمامه وهللا الموفق  أربعايصلي  أنفيجب عليه  أربعايصلون 

في باب صالة المسافر  يثاألحادنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 والمريض 

 

ُ َعْنُهَما قَاَل:  -435 تِْسعَةَ  أَقَاَم اَلنهبِيُّ  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

َرَواهُ اَْلبَُخاِري  ُ    بَِمكهةَ تِْسعَةَ َعَشَر يَْوًما  َوفِي لَْفٍظ:   َعَشَر يَْقُصُر 

(543)  . 

 .     (544)َسْبَع َعْشَرةَ  اُوَد: َوفِي ِرَوايٍَة أِلَبِي دَ 

 .      .(545)َخْمَس َعْشَرةَ  َوفِي أُْخَرى: 

 .      (546)ثََمانَِي َعْشَرةَ  َولَهُ َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن:  -436

                                                 
 (. 4298(، واللفظ الثاني عنده برقم )1080صحيح. اللفظ األول. رواه البخاري ) - 543
اري ( وهي وإن كان إسنادها صحيحا، إال أن رواية البخ1230هذه الرواية عند أبي داود برقم ) - 544

السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين، كما فعل البيهقي 

( إذ قال: "ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر 4/273في "المعرفة" )

 يوما. لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج". 
 ضعيفة سندا، منكرة متنا.  (، وهي رواية1231سنن أبي داود ) - 545
 ( وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. 1229ضعيف. رواه أبو داود ) - 546
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اَلةَ  َولَهُ َعْن َجابٍِر:  - 437 أَقَاَم بِتَبُوَك ِعْشِريَن يَْوًما يَْقُصُر اَلصه

   ُ(547)هُ ثِقَاٌت, إاِله أَنههُ اُْختُِلَف فِي َوْصِله ِ  َوُرَوات   . 

ِ  َوَعْن أَنٍَس:  - 438 إِذَا اِْرتََحَل قَْبَل أَْن تَِزيَغ  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

َر اَلظُّْهَر إِلَى َوْقِت اَْلعَْصِر, ثُمه نََزَل فََجَمَع بَْينَُهَما, فَِإْن َزاَغْت  اَلشهْمُس أَخه

 ُمتهفٌَق َعلَْيِه.     (548)ْمُس قَْبَل أَْن يَْرتَِحَل َصلهى اَلظُّْهَر, ثُمه َرِكَب اَلشه 

َصلهى اَلظُّْهَر  َوفِي ِرَوايَِة اَْلَحاِكِم فِي "اأَْلَْربَِعيَن" بِِإْسنَاِد اَلصهِحيحِ: 

 .     (549)َواْلعَْصَر, ثُمه َرِكَب 

َكاَن إِذَا َكاَن فِي َسفٍَر, فََزالَْت  جِ ُمْسِلٍم": َوأِلَبِي نُعَْيٍم فِي "ُمْستَْخرَ 

    اَلشهْمُس َصلهى اَلظُّْهَر َواْلعَْصَر َجِميعًا, ثُمه اِْرتََحَل 

                                                 
( من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن 1235صحيح. رواه أبو داود ) - 547

ن ذلك النووي، فقال بن ثوبان، عن جابر، به. قال أبو داود: "غير معمر ال يسنده". قلت: وأجاب ع

في "الخالصة": "هو حديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري ومسلم، ال يقدح فيه تفرد معمر، فإنه 

 ثقة حافظ، فزيادته مقبولة". وأعلَّه أيضا الدارقطني، ولكن أجيب عن ذلك. 
 (. 704(، ومسلم )583-2/582صحيح. رواه البخاري ) - 548
( عن حديث أنس السابق: "كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ... 2/835قال الحافظ في "الفتح" ) - 549

ومقتضاه أنه كان ال يجمع بين الصالتين إال في وقت الثانية منهما... لكن روى إسحاق بن رهوايه 

هذا الحديث عن شبابة فقال: "كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم 

ي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن ارتحل" أخرجه اإلسماعيل

إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في "األربعين" للحاكم قال: حدثنا 

قال: حدثنا محمد  -هو أحد شيوخ مسلم-محمد بن يعقوب األصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني 

سطي، فذكر الحديث، وفيه: "فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، بن عبد هللا الوا

ثم ركب". قال الحافظ: صالح الدين العالئي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من "األربعين" 

وهي متابعة قوية لرواية  -القائل: ابن حجر-بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: 

بن رهوايه، إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر". انتهى من "الفتح". قلت: انظر كيف جزم إسحاق 

 هنا في البلوغ بصحة سنده، دون متابعة وتردد في "الفتح" مع وجود هذه المتابعة القوية التي ذكرها. 
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ِ  قَاَل:  َوَعْن ُمعَاٍذ  -439 فِي َغْزَوِة  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل ّللََاه

  َجِميعًا, َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجِميعًا تَبُوَك، فََكاَن يَُصل ِي اَلظُّْهَر َواْلعَْصَر 

 .   (550)َرَواهُ ُمْسِلٌم .  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث ذكرها المؤلف رحمه هللا تعالى في أحكام قصر المسافر إذا 

أقام ببلد هل يقصر ما دام مقيما حتى يرجع إلى بلده أو ال يقصر وهذه 

ماء على أقوال كثيرة مثال ذلك رجل أراد أن يسافر المسألة اختلف فيها العل

إلى مكة للعمرة فمر بالمدينة وأقام فيها أياما وهو يريد مكة فهل هو مسافر 

ما دام مقيما في المدينة ولو طالت المدة أو إذا زاد عن أربعة أيام أو عشرة 

 أو خمسة عشرا وما أشبه ذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم هللا

وكل منهم أدلى بما يرى انه حجة ولكن كلها حجج متقابلة متعارضة ال يصح 

شهورا  أوأياما  أقاممسافر فهو مسافر ولو  اإلنسانيقال ما دام  أن إالمنها 

 أوليبيع تجارته  أوليستريح  أياممدة  أقاميغادر البلد لكنه  أنما دام يريد 

غير ذلك فالصواب انه  أو ضه يمر أنمن اجل مريضا يريد  أوليشتري تجارة 

في عبادة من العبادات فإنه يقال  اإلنسانحدود يحدها  أي أنال حد لهذا وذلك 

 أربعةيقال ما الدليل على  أيام أربعةدليل قدر  إلىله ما الدليل الن الحد يحتاج 

بدليل مقول ما دام الوصف قائما وهو  يأتلم  فإذاعشرة يقال ما الدليل  أو

ابن تيميه  اإلسالمسافر وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخ السفر فهو م

رحمه هللا تعالى وكذلك اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه هللا تعالى 

                                                 
 ال يحرج أمته". ( وزاد: "قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن 706صحيح. رواه مسلم ) - 550
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كنت مسافر  إذاوهو التحقيق عند التدقيق الن مثال يقول بعض العلماء 

فر انقطع الس أيام أربعةاكثر من  اإلقامةومررت ببلد وأقمت فيها ونويت فيه 

خمسة عشر يوما وبعضهم  أقم إذاالدليل ما فيه دليل وقال البعض  أينفيقال 

وقد ذكر النووي رحمه هللا تعالى في  أيامقال تسعة عشر واألخر قال خمسة 

كتابه شرح المهذب المسمى بالمجموع ذكر اكثر من عشرين قول للعلماء  

اك نص فاصل لم يكن هن وإذاوهذا يدل على انه ليس هناك نص فاصل بين 

 فإذامسافر مادام مفارقا لوطنه  اإلنسان أنوهو  األصل إلىبين محدد رجعنا 

ابن  أحاديثفي هذا ذكر فيه  أحاديثفهو مقيم ثم ذكر المؤلف  إليهرجع 

في مكة تسعة عشر يوما يقصر  أقام النبي  أنعباس رضي هللا عنهما 

روايتين الن الذي قال الصالة وفي رواية سبعة عشر يوما وال معارضة بين ال

تسعة عشر عد يوم الدخول ويوم الخروج والذي قال سبعة لم يعدهما والباقي 

بقية الروايات فهي شاذة ال معول عليها فرواية خمسة عشر  أمسبعة عشر 

الصحيحة بقي عندنا تسعة عشر وسبعة عشر  لْلحاديثشاذة لمخالفتها 

الذين قالوا  الن الذين قالوا وثمانية عشر هذه كلها ال معارضة بينها الن 

متى  أقامالصافية وحذفوا يومي الدخول والخروج  األيام أرادواسبعة عشر 

في  أيام أربعةتسعة عشر يوما وهو يقصر الصالة فزاد عن  أقامفي فتح مكة 

النه وصل مكة يوم الرابع من ذي الحجة  أيامعشرة  أقامحجة الوداع 

قال  أقمتمهذا سئل انس بن مالك كم  وغادرها صباح يوم الرابع عشر ول

 أن وقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصالة ولم يبين الرسول  أيامعشرة 

اقل انه قطع  أواكثر  أو  أيام أربعة أوتسعة عشر  أوعشرين يوما  أقاممن 

السفر فال نحدد ما لم يحدده هللا ورسوله فنضيق على عباد هللا بل نقول ما 
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  فأنتانقضت رجعت  إذامن هذا البلد وإنما أقمت لحاجة  دمت ناويا الرجوع

وعرف انه  إليهاطمأنت نفسه  اإلنسانتأمله  إذامسافر وهذا هو القول الذي 

الدليل وبناء على ذلك لو  أيننقول  أنيحدد فما اسهل  إنسان أيالحق الن 

 أيمكة للحج في شوال بقى عليه كم ذو القعدة وذو الحجة  إلىرجال ذهب 

مسافر  أنتالحج يعني اكثر من خمسين يوما نقول ال باس اقصر الصالة  امأي

وجب  أربعاائتم بمن يصلي  إذالكن المسافر  أيامامسح على الخفين ثالثة 

التشهد  إاللم يدرك  أو أولهاالصالة من  أدركسواء  أربعايصلي  أنعليه 

وما فاتكم  فصلوا أدركتمما  لعموم قول النبي  أربعايصلي  أنيجب عليه 

 أوسعمسلك الجمع فالجمع  أماوهذا يشمل المسافرين والحاضرين   فأتموا

في  أومن القصر الن الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة سواء في الحضر 

السفر ولذلك نقول كلما جاز القصر جاز الجمع وليس كلما جاز الجمع جاز 

ول  كل ما جاز القصر هذا ضابط مفيد كلما جاز القصر جاز الجمع وال نق

نزل منزال  فإذاسافر  إذايجمع   الجمع جاز القصر ولهذا كان الرسول 

مع العصر وإن زالت  أخرهاقبل الظهر  أيليرتحل منه قبل زوال الشمس 

 إذا أمايرتحل قدم العصر حتى يستمر في سيره وهذا سنة  أنالشمس قبل 

سنة وأما  أما إذاَ  كان المسافر نازال فالجمع جائز لكن تركه افضل فالجمع

لم جد به  إذاجد به السير صار سنة ويكون جائزا  إذاجائز متى يكون سنة 

في تبوك عشرين يقصر الصالة ويصلي جمعا وهو  النبي  أقامالسير ولذلك 

م لم يجد به لكن أالجمع للمسافر جائز سواء جد به السير  أنمقيم فالصواب 

جد به فتركه افضل ولهذا لم يجمع جد به السير فالجمع افضل وإن لم ي أن
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الحج النه مقيم وجمع في عرفة لمصلحة وجمع في  أيامفي منى في  النبي 

 مزدلفة للحاجة وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل الحافظ  أجمعينوالصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

 ة المسافر والمريض في باب صال األحاديثرحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  َوَعْن أَنٍَس:  - 438 إِذَا اِْرتََحَل قَْبَل أَْن تَِزيَغ  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

َر اَلظُّْهَر إِلَى َوْقِت اَْلعَْصِر, ثُمه نََزَل فََجَمَع بَْينَُهَما, فَِإْن َزاَغْت  اَلشهْمُس أَخه

 ُمتهفٌَق َعلَْيِه.     (551)ْهَر, ثُمه َرِكَب اَلشهْمُس قَْبَل أَْن يَْرتَِحَل َصلهى اَلظُّ 

َصلهى اَلظُّْهَر  َوفِي ِرَوايَِة اَْلَحاِكِم فِي "اأَْلَْربَِعيَن" بِِإْسنَاِد اَلصهِحيحِ: 

 .     (552)َواْلعَْصَر, ثُمه َرِكَب 

ٍر, فََزالَْت َكاَن إِذَا َكاَن فِي َسفَ  َوأِلَبِي نُعَْيٍم فِي "ُمْستَْخَرجِ ُمْسِلٍم": 

    اَلشهْمُس َصلهى اَلظُّْهَر َواْلعَْصَر َجِميعًا, ثُمه اِْرتََحَل 

                                                 
 (. 704(، ومسلم )583-2/582صحيح. رواه البخاري ) - 551
( عن حديث أنس السابق: "كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ... 2/583قال الحافظ في "الفتح" ) - 552

ومقتضاه أنه كان ال يجمع بين الصالتين إال في وقت الثانية منهما... لكن روى إسحاق بن رهوايه 

عن شبابة فقال: "كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم هذا الحديث 

ارتحل" أخرجه اإلسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن 

إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في "األربعين" للحاكم قال: حدثنا 

قال: حدثنا محمد  -هو أحد شيوخ مسلم-بن يعقوب األصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني  محمد

بن عبد هللا الواسطي، فذكر الحديث، وفيه: "فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، 

" ثم ركب". قال الحافظ: صالح الدين العالئي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من "األربعين

وهي متابعة قوية لرواية  -القائل: ابن حجر-بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: 

إسحاق بن رهوايه، إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر". انتهى من "الفتح". قلت: انظر كيف جزم 

 وية التي ذكرها. هنا في البلوغ بصحة سنده، دون متابعة وتردد في "الفتح" مع وجود هذه المتابعة الق
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ِ  قَاَل:  َوَعْن ُمعَاٍذ  -439 فِي َغْزَوِة  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل ّللََاه

  عًا تَبُوَك، فََكاَن يَُصل ِي اَلظُّْهَر َواْلعَْصَر َجِميعًا, َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجِمي

 .   (553)َرَواهُ ُمْسِلٌم .  

ُ َعْنُهَما -440 ِ  0ذ =َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

  :  اَلةَ فِي أَقَله ِمْن أَْربَعَِة بُُرٍد; ِمْن َمكهةَ إِلَى ُعْسفَاَن   اَل تَْقُصُروا اَلصه

اَرقُْطنِيُّ بِِإسْ  ِحيُح أَنههُ َمْوقُوٌف، َكذَا أَْخَرَجهُ اِْبُن  (554)نَاٍد َضِعيف ٍ  َرَواهُ اَلده َوالصه

 ةَ.   َُخَزْيم

ِ  َوَعْن َجابٍِر  -441 تِي اَلهِذيَن إِذَا   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه َخْيُر أُمه

َجهُ اَلطهبََرانِيُّ فِي أَْخرَ   أََساُءوا اِْستَْغفَُروا, َوإِذَا َسافَُروا قََصُروا َوأَْفَطُروا 

 .  (555)"اأَْلَْوَسِط" بِِإْسنَاٍد َضِعيٍف .  

ِ ُمْختََصر ٌ   َوُهَو فِي ُمْرَسِل َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيهِب ِعْنَد اَْلبَْيَهِقي 
(556)   . 

ُ َعْنُهَما قَاَل:  - 442 َكانَْت بِي  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي ّللََاه

اَلِة؟ فَقَاَل: "َصل ِ قَائًِما, فَِإْن لَْم تَْستَِطْع  , فََسأَْلُت اَلنهبِيه بََواِسيرُ  َعْن اَلصه

.   فَقَاِعًدا, فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَى َجْنٍب"   َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 ( وزاد: "قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن ال يحرج أمته". 706صحيح. رواه مسلم ) - 553

 
 ( وفي سنده أحد المتروكين، وفيه علة أخرى أيضا. 1/387ضعيف جدا. رواه الدارقطني ) - 554
( من طريق ابن لهيعة، عن 921)ضعيف. رواه الطبراني في: "األوسط". كما في "مجمع البحرين"  - 555

أبي الزبير، عن جابر، به. وقال: لم يروه عن أبي الزبير، إال ابن لهيعة. وقال الهيثمي في "المجمع" 

 (: "فيه ابن لهيعة، وفيه كالم". قلت: بل هو ضعيف، وأيضا أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه. 2/157)
: "خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصالة، ( بلفظ1/512/179رواه الشافعي في "المسند" ) - 556

: لم يصوموا" وفضال عن كونه مرسال، فهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ -أو قال-وأفطروا 

 الشافعي، وهو: "كذاب. كل بالء فيه". 
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كان  هذه أحاديث في بيان الجمع في السفر فالجمع في السفر جائز سواء

انه جمع في مكة في حجة  اإلنسان نازال أو سائرا النه ثبت عن النبي 

 األفضلجحيفة رضي هللا عنه لكن  أبيالوداع وهو نازل في األبطح في حديث 

 أن فاألفضلكان سائرا  إذالحاجة وأما  إالال يجمع  أنكان نازال  إذاللمسافر 

وكان  واألسهللْليسر  جمع تأخير ينظر أويجمع ولكن هل يجمع جمع تقديم 

يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم  أنزالت الشمس قبل  إذا النبي 

العصر الن  إلىتزول الشمس فإنه يؤخر الظهر  أنارتحل قبل  إذاارتحل وأما 

  أسبابيتبع األيسر هذا من أسباب من أسباب الجمع من  ذلك ايسر له فكان 

ان وصار يشق عليه أن يصلي كل صالة المرض إذا مرض اإلنس  أيضاالجمع 

 أوفي وقتها فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم 

في  له لحديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  جمع النبي  األيسر تأخير

ال يحرج  أن أرادذلك قال:  إلى أرادالمدينة من غير خوف وال مطر قالوا ما 

الجمع  أسبابلهم الحرج والمشقة بسبب الجمع كذلك من  يحدث أنيعني  أمته

في الليل وكان المطر يبل الثياب  أوكانت السماء تمطر في النهار  إذاالمطر 

الثياب تبتل من الماء فنه يجوز له الجمع سواء في وقت البرودة  أنيعني 

ظرنا الخفيفة الن العلة هنا هي المطر فإن كانت السماء قد أقلعت ن أوالشديدة 

من  أيضاالمسجد جمع  إلىكان المطر قد خلف وحال ومشقة في الحضور  إذا

المساجد مع  إلىيحضر الناس من بيوتهم  أناجل الوحل الن هذا مشقة 

بحيث  اإلنسانكان هناك شغل يشغل  إذايضا أالجمع  أسبابالوحل هذا من 

دعها ي أنيكون مثال في دراسة والحصة تكون في وقت الصالة ويشق عليه 

الناس في  إليهيجمع وهذا يحتاج  أنيبقى يصلي فله  أوالمسجد  إلىويذهب 
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خرج الناس يصلون لكن في  آذن إذاغير هذه البالد الن هذه البالد وله الحمد 

في بالد الكفر يكون وقت الدراسة في وقت الصالة يشق على  أخرىبالد 

ز له الجمع على يذهب ليصلي وربما ال يرخص له فمثل هذا يجو أنالطالب 

انهم مسافرون  األولهؤالء الذين يدرسون لهم الجمع من وجهين الوجه  أن

يشق لعيهم مغادرة القاعة من  أنيترخصون برخص السفر والوجه الثاني 

يصلي لك  أن اإلنسانكلما شق على  أناجل الصالة والضابط في الجمع 

مغرب والعشاء لعموم لصالة لوقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر وبين ال

قول هللا تعالى يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقوله وما جعل عليكم 

في الدين من حرج وقوله تعالى ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج وقول 

وقوله إنما بعثتم ميسرين وقوله إن  بعثت بالحنيفية السمحة النبي 

سهل ميسر وهللا  األمر أنوهلل الحمد هذا الدين يسر والنصوص في هذا كثيرة 

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في باب صالة المسافر  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق 

 والمريض 

ُ َعْنُهَما قَاَل:  - 442 َكانَْت بِي  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي ّللََاه

اَلِة؟ فَقَاَل: "َصل ِ قَائًِما, فَِإْن لَْم تَْستَِطْع   بََواِسيُر, فََسأَْلُت اَلنهبِيه  َعْن اَلصه

.   فَقَاِعًدا, فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَى َجْنٍب"   َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ
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َمِريًضا, فََرآهُ يَُصل ِي َعلَى  َعاَد اَلنهبِيُّ  َوَعْن َجابٍِر قَاَل:  -443

َها, َوقَاَل: "َصل ِ َعلَى اأَْلَْرِض إِْن اِْستََطْعَت, َوإاِله فَأَْوِم إِيَماًء, ِوَساَدٍة, فََرَمى بِ 

َح أَبُو َحاتٍِم   َواْجعَْل ُسُجوَدَك أَْخفََض ِمْن ُرُكوِعَك"  . َوَصحه َرَواهُ اَْلبَْيَهِقيُّ

 َوْقفَهُ. 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -444 يَُصل ِي  ُت اَلنهبِيه َرأَيْ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

َحهُ اَْلَحاِكُم.    ُمتََرب ِعًا  . َوَصحه  َرَواهُ النهَسائِيُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث الثالثة فيما يتعلق بصالة المريض منها حديث عمران ابن 

الحصين انه كان فيه بواسير والبواسير داء في المقعدة معروفة ينزف دما 

إلنسان وكانت البواسير فيما سبق يصعب عالجها ويشق على الناس ويؤلم ا

وربما يؤدي إلى الهالك الن الطب لم يترق بعد لكن اآلن وهلل الحمد صار 

 أمرها سهال فعمران بن حصين رضي هللا عنه كان به بواسير فسأل النبي 

 عن الصالة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

يصلي قائما وهذه  أنانه جب على المريض  األولىهذه ثالثة مراتب المرتبة 

في الفريضة لقول هللا تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 

العلم سواء قام غير معتمد  أهلوقوموا هلل قانتين قوموا فالبد من القيام قال 

 أودار  أوعامود  على أوقام معتمدا على عصى  أوعلى شيء وال مستند 

غيره  أويصلي قائما سواء كان على اعتماد  أنالمهم متى استطاع  إنسان

في ظهره ال  ألميصلي قائما فإن لم يستطع بان مكان به  أنفإنه يجب عليه 
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يستطيع لكن يشق عليه مشقة شديدة تشغله عن  أو أبدايعتمد  أنيستطيع 

يصلي وهو قاعد يصلي الخشوع في الصالة فإنه يصلي قاعدا ولكن كيف 

يصلي متربعا وهذا في  النبي   رأيتمتربعا لقول عائشة رضي هللا عنها 

صلى قاعدا فإنه يومئ بالركوع بمعنى يحني ظهره  وإذاحال القيام والركوع 

يسجد  أنحتى يقارب وجهه ما وراء ركبتيه ثم يرفع ثم يسجد فإن استطاع 

 إيمائهبالسجود اخفض من بالسجود لكن يجعل إيمائه  أومئ وإالسجد 

في حال الجلوس بين  وأيضابالركوع في حال السجود يثني رجليه كالعادة 

التشهد كذلك يثني رجليه كالعادة وعلى هذا يكون متربعا في  أوالسجدتين 

قدر  إذاحال القيام والركوع وأما الجلوس بين السجدتين وللتشهد فكالعادة 

في هذا الحديث دليل على يسر  صفة كان  أيوإن لم يقدر جلس على 

يفعل ما  اإلنسانفيها واسع وهلل الحمد وان  األمرالشريعة وتسهيلها وان 

يقدر عليه من الواجب وما ال يقدر عليه فإنه يسقط عنه فإن قال قائل فإن كان 

بإيمائه فهل يضع شيئا مرتفعا يسجد عليه  األرض إلىيصل  أنال يستطيع 

ذلك فالجواب ال ال يفعل الن هذا من  أشبهوما  كالوسادة والمنصة الصغيرة

يعني  رجال يصلي على وسادة فرمى بها النبي  التكلف ولهذا رأى النبي 

منهيون عن التنطع والتعمق  ألننايومئ بالسجود  أنوأبعدها وأمره  أخذها

 أنومأمورون باألخذ باليسر والسهولة وهلل الحمد فإن قال قائل انه يستطيع 

 أنفيه جروح في الجبهة ال يستطع  إنسانعلى جهته يعني مثال  إاليسجد 

قريب السجود فهل  إلىيحني ظهره  أنبجبهته لكن يستطيع  األرض إلىيصل 

نقول يسجد باليدين  أونقول لما سقط عنه السجود بالجبهة سقط عنه باليدين 

 اآلن أنتبقدر ما يستطيع ؟ الجواب بالثاني مثال نقول  األرضويقرب جدا من 
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السجود  إلىالذي يمنعك من السجود على الجبهة الجروح انحني حتى تصل 

يضع كفيه على  أنفيلزمه  اإليماءالساجد من  إلىالن هيئتك حينئذ اقرب 

قال قائل انه يستطيع  فإذابقدر ما يستطيع  األرض إلىثم يدني جبهته  األرض

النه قد  األرضلكن قد قال له الطبيب ال تسجد على  األرضيسجد على  أن

يقول  أوسوى عملية في عينه والطبيب يقول ال تسجد فهل يأخذ بقول الطبيب 

بقول الطبيب وال يسجد لو قال  يأخذ؟ فالجواب  أباليقادر وسأسجد وال  أنا

 أنفسكمحال السجود وال يهمني قلنا ال إن هللا تعالى يقول ال تقتلوا  األلمأتحمل 

قال إن الطبيب غير مسلم فهل اقبل قوله  فإذا هللا ارحم بك من نفسك ال تسجد

؟ فالجواب نعم يقبل قوله ولو كان غير مسلم الن هذه مهنة وصنعة وال 

تنجح صنعته وال حرج  أنيضر المسلم بها فالكافر يهمه  أنغرض للكافر في 

 النبي  أنكان موثوقا به من حيث الصنعة ويدل لهذا  إذاباألخذ بقول الكافر 

كان في  الرسول  لكافر في اخطر حال يكون عليها الرسول اخذ بقول ا

 إلىحال خطرة ومع ذلك اخذ بقول الكافر وذلك انه ف الهجرة من مكة 

المدينة استعمل رجال مشركا يدله على الطريق استأجره يقال له عبد هللا بن 

 هذا فيه خطر على الرسول  أناريقط استأجره ليدله على الطريق ومعلوم 

دله هذا المشرك على قريش وقريش كانت تطلبه ومع ذلك لما وثق  ربما

بقوله انه رجل ماهر في الداللة اعتبر داللته هذا دليل على انه يجوز األخذ 

الن هذه ليست مسالة دينية نقول ربما أضله  األموربقول الكافر في مثل هذه 

تسجد على قال ال  إذابقول الكافر  يأخذ أنبل هذه صنعة تجريبية فيجوز 

الن ذلك يخل بالعملية ومثلب لذلك لو قال له ال تصوم في رمضان الن  األرض

حديث عمران  أنيفطر بقوله ما دام واثقا به ذكرنا  أنذلك يؤثر على بدنه فله 
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يصلي قاعدا  أن لإلنسانالنافلة فيجوز  أمابن حصين صل قائما في الفريضة 

اعدا وهو قادر على القيام كتب له صلى ق إذاول كان قادرا على القيام لكنه 

من  كامال لقول النبي  األجرفقط وإن كان عاجزا كتب له  األجرنصف 

 مرض وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإن قال قائل فإن النبي 

القبلة ويصلي على  إلىقال لعمران فإن لم تستطع فعلى جنب يعني يتوجه 

الذي يسهل عليه ويومئ برأسه في الركوع األيسر  أو األيمنجنبيه  أيجنب 

يومئ بالرأس فماذا يصنع ؟ قال بعض العلماء  أنوالسجود فإن لم يستطع 

 الرأسإنما ورد في  اإليماءيومئ بالعين وقال بعضهم ال يومئ بالعين الن 

ابن تيميه رحمه  اإلسالموأما العين فحديثها ضعيف وهذا الثاني اختيار شيخ 

وإما ال شيء عليه وأما ما  بالرأسما في إيماء بالعين إما هللا تعالى يقول 

يعني يوقف وعند الركوع يثنيه قليال وعند  بإصبعهيفعله بعض العوام يومئ 

في القرآن وال في  يأتالسجود يثنيه اكثر فهذا ال اصل له وال يعمل به النه لم 

 هللا الموفق عامي بحت فال عمل عليه و رأىالعمالء لكنه  أقوالالسنة وال في 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى اله 

قال الحافظ بن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام  أجمعينوأصحابه  

 من أدلة األحكام باب صالة الجمعة    

 بَاُب َصاَلةُ اَْلُجُمعَِة   
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445-  ِ ُ َعْنُهْم, َعْن َعْبِد ّللََاه أَنهُهَما   ْبِن ُعَمَر, َوأَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ "لَيَْنتَِهيَنه أَْقَواٌم َعْن َوْدِعِهُم  -َعلَى أَْعَواِد ِمْنبَِرهِ -يَقُوُل  َسِمعَا َرُسوَل ّللََاه

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم, ثُمه لَ  َرَواهُ ُمْسِلٌم   يَُكونُنه ِمَن اَْلغَافِِليَن اَْلُجُمعَاِت, أَْو لَيَْختَِمنه ّللََاه

  .(557)  . 

 ْبِن اأَْلَْكَوعِ  -446
ِ  قَاَل:  َوَعْن َسلََمةَ  ُكنها نَُصل ِي َمَع َرُسوِل ّللََاه

ْفُظ ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َوالله   بِِه  اَْلُجُمعَةَ, ثُمه نَْنَصِرُف َولَْيَس ِلْلِحيَطاِن ِظل  نَْستَِظلُّ 

ِلْلبَُخاِري  ِ  
(558)  . 

ُكنها نَْجَمُع َمعَهُ إِذَا َزالَِت اَلشهْمُس, ثُمه نَْرِجُع, نَتَتَبهُع  َوفِي لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم: 

 .     (559)اَْلفَْيَء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال بن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه  بلوغ المرام باب صالة الجمعة لما 

ه هللا من األحاديث ما ذكر في صالة الجمعة التي تجب في الصلوات ذكر رحم

الخمس كلها ذكر صالة الجمعة وصالة الجمعة واجبة بالنص واإلجماع قال 

الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا  أيهاهللا تبارك وتعالى يا 

في هذا الكتاب  ما ذكره ابن حجر رحمه هللا إلى ذكر هللا وثبت عن النبي  

قال : على  النبي  أنهريرة وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم  أبيعن 

عن ودعهم  أقوامأعواد منبره يعني يوم الجمعة وهو يخطب الناس لينتهين 

ليختم هللا على قلوبهم فليكونن من الغافلين والعياذ باهلل وهذا  أوالجمعات 

                                                 
 (. ومعنى ودعهم: تركهم. 865صحيح. رواه مسلم ) - 557
 (. 860(، ومسلم )4168صحيح. رواه البخاري ) - 558
 (. 31( )860صحيح. رواه مسلم ) - 559

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

482 

الة الجمعة الن المسلمين وعيد شديد وصالة الجمعة أوكد بكثير من ص

ثم هي صالة فريدة منفردة ال  أحدمجمعون على وجوبها لم يخالف منهم 

صالة مستقلة البد فيها من الجمع واجتماع النسا  ألنهاالعصر  إليهاتجمع 

واحد ولها مزايا كثيرة وخصائص معلومة لذلك كانت مؤكدة  أمامفيها على 

ترك  أنه هللا تعالى دليل على جدا ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحم

من ترك ثالث جمع تهاونا  أن الجمعة من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي 

 أنالخير كالنقود التي ختمت بالطابع ال يمكن  إليهطبع هللا على قلبه فال يصل 

 أنهايدخلها شيء وال يخرج منها شيء فكذلك من ترك ثالث جمع تهاونا ثم 

فال تقام في البوادي واألسفار النه البد فيها من تختص بالمدن والقرى 

الجمعة وهو في السفر فأقام  أدركتهمسافرا ثم  إنسانا أناجتماع كبير لذلك لو 

الجمعة وصلى هو أصحابه الذين معه في السيارة فإنهم آثمون وصالتهم 

كان يسافر وتدركه الجمعة في  باطلة ألنهم تعدوا حدود هللا فإن النبي 

وأدركته الجمعة في اكبر مجمع للمسلمين وذلك في حجة الوداع يوم السفر 

 بالناس الجمعة  النه مسافر  أقامعرفة النه كان يوم جمعة ومع ذلك ما 
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 الشريط الخامس عشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمدا وعلى اله 

قال الحافظ بن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام  أجمعينحابه  وأص

 من أدلة األحكام باب صالة الجمعة    

 بَاُب َصاَلةُ اَْلُجُمعَِة   
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ُ َعْنُهْم,  -445 ِ ْبِن ُعَمَر, َوأَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي ّللََاه أَنهُهَما  َعْن َعْبِد ّللََاه

 ِ "لَيَْنتَِهيَنه أَْقَواٌم َعْن َوْدِعِهُم  -َعلَى أَْعَواِد ِمْنبَِرهِ -يَقُوُل   َسِمعَا َرُسوَل ّللََاه

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم, ثُمه لَيَُكونُنه ِمَن اَْلغَافِِليَن  َرَواهُ ُمْسِلٌم   اَْلُجُمعَاِت, أَْو لَيَْختَِمنه ّللََاه

  .(560)  . 

 ْبِن اأَْلَْكَوعِ  -446
ِ  اَل: قَ  َوَعْن َسلََمةَ  ُكنها نَُصل ِي َمَع َرُسوِل ّللََاه

ُمتهفٌَق َعلَْيِه, َواللهْفُظ   بِِه  اَْلُجُمعَةَ, ثُمه نَْنَصِرُف َولَْيَس ِلْلِحيَطاِن ِظل  نَْستَِظلُّ 

ِلْلبَُخاِري  ِ  
(561)  . 

, ثُمه نَْرِجُع, نَتَتَبهُع ُكنها نَْجَمُع َمعَهُ إِذَا َزالَِت اَلشهْمسُ  َوفِي لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم: 

 .     (562)اَْلفَْيَء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال بن حجر رحمه هللا تعالى في كتابه  بلوغ المرام باب صالة الجمعة لما 

ذكر رحمه هللا من األحاديث ما ذكر في صالة الجمعة التي تجب في الصلوات 

جبة بالنص واإلجماع قال الخمس كلها ذكر صالة الجمعة وصالة الجمعة وا

الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا  أيهاهللا تبارك وتعالى يا 

ما ذكره ابن حجر رحمه هللا في هذا الكتاب  إلى ذكر هللا وثبت عن النبي  

قال : على  النبي  أنهريرة وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم  أبيعن 

عن ودعهم  أقوامجمعة وهو يخطب الناس لينتهين أعواد منبره يعني يوم ال

ليختم هللا على قلوبهم فليكونا من الغافلين والعياذ باهلل وهذا  أوالجمعات 

                                                 
 (. ومعنى ودعهم: تركهم. 865صحيح. رواه مسلم ) - 560
 (. 860(، ومسلم )4168صحيح. رواه البخاري ) - 561
 (. 31( )860صحيح. رواه مسلم ) - 562
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وعيد شديد وصالة الجمعة أوكد بكثير من صالة الجمعة الن المسلمين 

ثم هي صالة فريدة منفردة ال  أحدمجمعون على وجوبها لم يخالف منهم 

صالة مستقلة البد فيها من الجمع واجتماع النسا  ألنها العصر إليهاتجمع 

واحد ولها مزايا كثيرة وخصائص معلومة لذلك كانت مؤكدة  أمامفيها على 

ترك  أنجدا ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى دليل على 

من ترك ثالث جمع تهاونا  أن الجمعة من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي 

 أنالخير كالنقود التي ختمت بالطابع ال يمكن  إليه على قلبه فال يصل طبع هللا

 أنهايدخلها شيء وال يخرج منها شيء فكذلك من ترك ثالث جمع تهاونا ثم 

تختص بالمدن والقرى فال تقام في البوادي واألسفار النه البد فيها من 

و في السفر فأقام الجمعة وه أدركتهمسافرا ثم  إنسانا أناجتماع كبير لذلك لو 

الجمعة وصلى هو أصحابه الذين معه في السيارة فإنهم آثمون وصالتهم 

كان يسافر وتدركه الجمعة في  باطلة ألنهم تعدوا حدود هللا فإن النبي 

السفر وأدركته الجمعة في اكبر مجمع للمسلمين وذلك في حجة الوداع يوم 

اس الجمعة  النه مسافر بالن أقامعرفة النه كان يوم جمعة ومع ذلك ما 

فهؤالء الجهال الجهال الذين يوصوف بان جهلهم مركب والجهل المركب شر 

من الجهل البسيط الن الجهل البسيط معناه عدم العلم والذي ال يعلم ممكن 

يتعلم ويعلم لكن هذا الجهل الذي يرى انه عالم وهو جاهل فإن جهله مركب 

ي العلم فحث الناس  على الصدقة وقال رجال يسمى الحكيم يدع أنولهذا يذكر 

تصدقوا ببناتكم على فتيانكم أعطوهم إياهم هدية يتزوجونهم وهذا على كالمه 

صدقة فيقول في  أنهابنت بدون مهر على  يأخذافضل من الدراهم كل واحد 

 هذا الشاعر
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 ومن رام العلوم بغير شيء           يضل عن السراط المستقيم 

 من توما الحكيم  أضله حتى         يكون وتلتبس العلوم علي

 تصدق بالبنات على رجال       يريد بذاك جنات النعيم 

 هذا جهل توما المركب وكان لل حمار يركبه فقيل على لسان الحمار

قال حمار الحكيم توما لو                    انصف الـــدهر كنت اركــب      

 ط                           وصاحبي جاهل مركب النني  جـــــــاهل بســـــــــــي

على كل حال هذا  يقال على لسان الحمار وقوله لو انصف الدهر هذا 

 أنهو هللا لكن الشعراء يتبعهم الغاوون المهم  األمورمنكر الن الذي يدبر 

تمشي على حسب  األمورانت جاهل وصاحبي جاهل مركب ولو ك أناالحمار 

اركب الرجل ألنني خير منه فهؤالء جهال الذين يمشون بغير  أناالعلم لكنت 

علم ويدعون انهم علماء وانهم متمسكون بالسنة هؤالء هم الخطر على 

الناس ولهذا قال هللا تبارك وتعالى قل إنما حرم بي الفواحش ما ظهر منها 

ق وأن تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطانا والبغي بغير الح  أثموما بطن وال 

وان تقولوا على ماال تعلمون قال ابن القيم رحمه هللا تعالى القول على هللا 

بغير علم اعظم من الشرك الن القائل على هللا بال علم يضل الناس ويمشيهم 

على غير شريعة هللا فهؤالء الهال مساكين الذين قالوا صالة الجمعة واجبة 

سفر وسمعنا عنهم انهم يصلون الجمعة وهم  أوانت في حضر سواء ك

هللا عز وجل وان  إلىيتوبوا  أنيصلون هؤالء ضالون مضلون عليهم 

يرجعوا عن هذا ألنهم أخطاءوا خطأ عظيما هل اعلم بشريعة هللا من رسول 

؟ ال  ؟ ال هل هم اشد حرصا على تنفيذ شريعة هللا من رسول هللا  هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

487 

 أقمفي سفره ما  واألسابيعوالليالي  األيامسافر وتمضي عليه ي الرسول 

ماذا يصنع الذي تدركه الجمعة في  إذاَ  أبدا األسفارالجمعة في سفرة من 

 إليهاشاء جمع  وإذاسفره ؟ نقول يصلي الظهر ويصليها قصرا ركعتين 

الجمعة وهو في بلد تقام فيه الجمعة وهو  أدركتهالمسافر  أنالعصر نعم لو 

النه داخل في عموم قوله تعالى   النهار وجبت عليه الجمعة  آخر إلىاق فيها ب

ذكر هللا  إلىنودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا  إذاالذين آمنوا  أيها) يا 

( والمسافرون الذين في البلد من المؤمنين بال شك فهم داخلون  وذروا البيع 

دي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا نو إذاالذين آمنوا  أيها) يا  اآليةفي عموم 

الجمعة لها خصائص تنفرد بها عن غيرها من  أنذكر هللا ( فالمهم  إلى

المسلمين  بإجماعها أهلمن  إنسانالصلوات ولهذا كانت فرضا على كل 

الجمعة لم  أنتكون في مكان واحد في البلد كله وقد ذكر العلماء  أنويجب 

قرن الثالث الهجري يعني مضي زمن الرسول في ال إالتتعدد في البلد الواحد 

  اشدين وزمن التابعين والمسلمون كلهم يصلون في الروزمن الخلفاء

 فيما فوق المائتين من الهجرة مما يدل على أالمكان واحد الجمعة ولم تتعدد 

في وقتنا فإن شيء  اآلنما يفعله الناس  أماالمسلمين يحترمون الهجرة  أن

المساجد ال تمتلئ  أنالواحد الصغير فيه جمعتان وتجد  يؤسف له تجد البلد

 وهللا الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين محمد وعلى اله 

قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب  أجمعينوصحبه 

 صالة الجمعة 
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ِ  قَاَل:  ةَ ْبِن اأَْلَْكَوعِ َوَعْن َسلَمَ  -446 َّ ََ ُكنَّا نَُصل ِي َمَع َرُسوِل 

  اَْلُجُمعَةَ  ثُمَّ نَْنَصِرُف َولَْيَس ِلْلِحيَطاِن ِظلٌّ نَْستَِظلُّ بِِه   ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  َواللَّْفُظ

 ( . 563ِلْلبَُخاِري  ِ  )

إِذَا َزالَِت اَلشَّْمُس  ثُمَّ نَْرِجُع  نَتَتَبَُّع اَْلفَْيَء  ُكنَّا نَْجَمُع َمعَهُ  َوفِي لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم: 

   (564 . ) 

ُ َعْنُهَما قَاَل:  - 447 َّ ََ َما ُكنَّا نَِقيُل َواَل  َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي 

 ( . 565) ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم .   نَتَغَدَّى إاِلَّ بَْعدَ اَْلُجُمعَِة 

ِ  َوفِي ِرَوايٍَة:  َّ ََ    .   (566 . )فِي َعْهِد َرُسوِل 

َكاَن يَْخُطُب قَائًِما  فََجاَءْت ِعيٌر  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  َوَعْن َجابٍِر  -448

اهُ ُمْسِلٌم .  َروَ   ِمَن اَلشَّاِم  فَاْنفَتََل اَلنَّاُس إِلَْيَها  َحتَّى لَْم يَْبَق إِالَّ اثْنَا َعَشَر َرُجاًل 

(567 . ) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام فيما يتعلق 

بصالة الجمعة وفيها اإلشارة إلى وقت صالة الجمعة ففي حديث سهل بن سعد 

                                                 
 (. 860(، ومسلم )4168صحيح. رواه البخاري ) - 563
 (. 31( )860صحيح. رواه مسلم ) - 564
(. "تنبيه": ال فائدة من قول الحافظ "واللفظ 859(، ومسلم )939خاري )صحيح. رواه الب - 565

 لمسلم" إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور. 
 (. 859وهي رواية علي بن حجر عند مسلم ) - 566
كان حقه أن يقول: (، ف936(. "تنبيه": الحديث أيضا عند البخاري )863صحيح. رواه مسلم ) - 567

 متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف. 
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بعد  إاليوم الجمعة  رضي هللا عنه ما كنا  نقيل وال نتغدي في عهد النبي 

كان يبادر بصالة الجمعة وال يؤخرها  النبي  أنة وهذا يدل على الجمع

انه يبادر بها ألنهم يرجعون من الصالة  أيضاوكذلك الحديث الذي سبقه فيه 

كانت قصيرة  وليس للحيطان ظل يستظل بها والحيطان في عهد النبي 

ليست كالحيطان التي في عهدنا تجد العمارات طويلة لها ظل لكن في عهد 

كانت قصيرة والظل قصير فكانوا يتتبعون الفيء وهذا يدل على انه  لنبي ا

كان في عز الحر وهو من الفروق بين الظهر والجمعة الظهر إذا اشتد الحر 

فاألفضل أن يؤخر إلى قرب صالة العصر  إلى قرب صالة العصر حتى تكون 

تأخير حتى في ويبرد الجو أما الجمعة فأنها تفعل حين الزوال بدون  ءأال فيا

شدة الحر والحكمة في ذلك أن الجمعة يتقدم الناس إليها يأتون من الساعة 

األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فلو أخرت لشق ذلك على الناس 

ال يؤخر صالة الجمعة في شدة  فكان التقديم ارفق بهم واحسن  ولذلك كان 

فابردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم اشتد الحر  إذافي الظهر فقال  أماالحر 

ما يفعله الناس اليوم من عدم االبراد في صالة الظهر  أنوفي هذا دليل على 

 كانت صالة الجمعة في عهد النبي  إذاانه موافق للسنة فيما يظهر وذلك 

في هذا الوقت خوفا على المشقة على الناس انتظار الصالة فالناس اليوم لو 

ليهم ألنهم لو ابردوا لكانت الصالة حوالي الساعة ثالث  انهم ابردوا لشق ع

اثنتين ونصف وهذا وقت انصراف الناس من أعمالهم  أوربع  إالثالث  أو

يؤخروا الصالة فلذلك كان  أنوتجد هناك فيه تعب بعد العمل فيشق لعيهم 

الناس من زمن ليس بالعبيد كثيرا كانوا ال يؤخرون الصالة في شدة الحر 

كان يخطب يوم الجمعة فقدمت النبي  أنيث جابر ري هللا عنه فهو وأما حد
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عشر رجال  أثنى إال عير من الشام  فانفتل الناس إليها ولم يبق مع النبي 

الناس أصابهم قلة في التجارة والطعام وكان من عادتهم  أنوكان سبب ذلك 

 أثناءا  ففي ضربوا الدفوف بين يديها حتى يسمع الناس به أقبلت إذاالعير  أن

حتى لم يبق  إليهاالخطبة سمع الناس الدفوف فخرجوا من المسجد وذهبوا 

عشر رجال وانزل اله تعال في هذه الفعلة عتابا للمسلمين فقال  أثنى إالمعه 

وتركوك قائما قل ما عند هللا خير  إليهالهوا انفضوا  أوتجارة  رأوا وإذاتعالى 

لرازقين ( عاتبهم هللا تعالى ألنهم خرجوا من اللهو ومن التجارة وهللا خير ا

من الصالة من اجل التجارة وما عند هللا خير من اللهو ومن التجارة استدل 

العلماء في هذا الحديث على انه تام صالة الجمعة باثنى عشر رجال وانه ال 

من ذلك  بأقلتنعقد  أنهايكون أربعون رجال والقول الراجح  أنيشترط فيها 

ثالثة من الناس فإن  إالقرية صغيرة ليس فيها  أنث فلو فرض تنعقد بثال

فيها  أيضاالجمعة تنعقد بهم وليس هناك دليل على عدد معين حتى الثالثة 

كان اثنان في قرية مستوطنين فإنها تجب  إذاخالف بعض الناس يقول 

 عليهما الجمعة كسائر الجماعات لكن الصحيح انه البد من ثالثة الن النبي 

استحوذ عليهم الشيطان  إالل ما من ثالثة في قرية ال تقام فيهم الجمعة قا

نودي للصالة من يوم الجمعة  إذاومناد لقوله  أمام إلىوالن الجمعة تحتاج 

تنعقد باثنين لم  أنهاقلنا  فإذافهذان اثنان  اإلمامحضر  إذا إالوالمناد ال يناد 

تنعقد به الجمعة ثالثة وهللا  فيكون اقل اقل ما إليهميبق للخطاب شيء يوجه 

 الموفق 

 قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام بابا صالة الجمعة 
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449-  ِ َّ ََ َمْن أَْدَرَك َرْكعَةً ِمْن   َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

ْت َصاَلتُهُ َصاَلةِ اَْلُجُمعَِة َوَغْيِرَها فَْليُِضْف إِلَْيَها أُْخَرى  َوقَ  َرَواهُ   ْد تَمَّ

ى أَبُو  النََّسائِيُّ  َواْبُن َماَجْه  َواَلدَّاَرقُْطنِيُّ  َواللَّْفُظ لَهُ  َوإِْسنَادُهُ َصِحيٌح  لَِكْن قَوَّ

 ( . 568َحاتٍِم إِْرَسالَهُ .  )

ُ َعْنُهَما   -450 َّ ََ َكاَن   أَنَّ اَلنَّبِيَّ  َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ َرِضَي 

( أَنَّهُ َكاَن 569يَْخُطُب قَائًِما  ثُمَّ يَْجِلُس  ثُمَّ يَقُوُم فَيَْخُطُب قَائًِما  فََمْن أَْنبَأَك َ  )

 ( . 570أَْخَرَجهُ ُمْسِلم ٌ  )  يَْخُطُب َجاِلًسا  فَقَْد َكذََب 

ُ َعْنُهَما قَالَ  -451 َّ ََ ِ َرِضَي  َّ ََ َكاَن َرُسوُل  : َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد 

 ِ َّ ََ  ْت َعْينَاهُ  َوَعاَل َصْوتُهُ  َواْشتَدَّ َغَضبُهُ  َحتَّى َكأَنَّهُ ُمْنِذُر إِذَا َخَطَب  اْحَمرَّ

  ِ َّ ََ ا بَْعدُ  فَإِنَّ َخْيَر اَْلَحِديِث ِكتَاُب  َجْيٍش يَقُوُل: َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكْم  َويَقُوُل: "أَمَّ

ٍد  َوَشرَّ اأَْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ 571َهْديِ َهْدي ُ  )َوَخْيَر اَلْ  ( ُمَحمَّ

   (572 .َرَواهُ ُمْسِلٌم ) 

 ِ َ َويُثْنِي َعلَْيِه   يَْوَم اَْلُجُمعَِة:  َوفِي ِرَوايٍَة لَهُ َكانَْت ُخْطبَةُ اَلنَّبِي  َّ ََ يَْحَمدُ 

   ثِْر ذَِلَك  َوقَْد َعاَل َصْوتُهُ ثُمَّ يَقُوُل َعلَى إِ 

                                                 
 (. 2/12/12(، والدارقطني )1123(، وابن ماجه )275-1/274صحيح. رواه النسائي ) - 568
 كذا باألصلين، وفي مسلم: "نبأك".  - 569
 ( وتمامه: فقد وهللا صليت معه أكثر من ألفي صالة. 35( )862صحيح. رواه مسلم ) - 570
 وضبطت في "أ"، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في "الصحيح".  - 571
بأن قوله صلى هللا عليه وسلم: "وكل بدعة  -ومن تابعه ممن أخرج البلوغ-وقول النووي  - 572

ضاللة" هو من العام المخصوص، ال دليل عليه، وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ 

 اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا. 
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ُ فاََل ُمِضلَّ لَهُ  َوَمْن يُْضِلْل فاََل 573َمْن يَْهِده ِ  ) َوفِي ِرَوايٍَة لَهُ:  َّ ََ  )

    (574 . )َهاِدَي لَهُ 

 

 :ِ     (575 . )َوُكلَّ َضاَللٍَة فِي اَلنَّاِر  َوِللنََّسائِي 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

يث في باب صالة الجمعة ساقه الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى هذه أحاد

ركعة  أدركقال : من  في كتابه بلوغ المرام منها حديث ابن عمر أن النبي 

فقد تمت صالته يعني  أخرى إليهاغيرها فليضف  أومن صالة الجمعة 

 إليها أضافجمعة يعني  أتمهامن صالة الجمعة ركعة  أدرك إذا اإلنسان

رجل  األولمثال  أربعادون ركعة فليصل  أدرك إذافقد تمتم جمعته وأما  أخرى

 أتى اإلمامسلم  فإذا اإلمامجاء واإلمام في الركعة الثانية يوم الجمعة فدخل مع 

من الركوع  رأسه اإلماموقد رفع  أتىبواحدة وتمت جمعته ومثال الثاني رجل 

يصلي الظهر  أنجمعة  فعليه في الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيئا من صالة ال

غيرها فهي كلمة شاذة ال معول عليها وال  أووأما قوله في الحديث  أربعا

يصلي ثالثا بعدها ولو  أنركعة من الظهر  لزمه  أدركلو  اإلنسانتستقيم الن 

اثنتين فذه الكلمة شاذة ال عبرة  إليهايضيف  أنركعة من المغرب لزمه  أدرك

وتمت صالة الفجر وأما  أخرى إليها أضافمنها ركعة  أدرك إذابها نعم الفجر 

                                                 
 في األصلين: "يهدي" وهو خطأ ال شك، وصوابه "يهد" بحذف الياء، وما أثبته من "الصحيح".  - 573
 (. 867صحيح، والحديث برواياته رواه مسلم ) - 574
 ( بإسناد صحيح. 3/189النسائي ) - 575
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يوم الجمعة كان خطب  الحديثان بعد ذلك فهما في الخطبة خطبة النبي 

كان  أنجلس ثم خطب الثانية يقول فمن نبأك  األولىالخطبة  أتم فإذاقائما 

يكون قائما الن ذلك اظهر للناس  أنيخطب جالسا فقد كذب فالسنة في الخطبة 

 أنالناس يفرقون بين  أنفي إرساء الخطبة ومن المعلوم  أقوىوابين 

يسمعوا الصوت بال رؤية المتكلم  أنيسمعوا الصوت ويروا المتكلم وبين 

 إليهيسمع المتكلم وينظر  أن األولىوفي هذا نقول المراتب ثالثة المرتبة 

لثانية المتكلم بالعين واالذن وا إدراكوهذه أعالها النه يجتمع في حق السامع 

الخطيب في هذه الحال  أوالمتكلم  تأثيريسمع صوته وال يراه وهذه اضعف  أن

يسمع صوته وال يراه ولكنه يسمعه  أنأضف مما لو كان يشاهده الثالثة 

منقوال كالذي يسمعه مسجال  ولذلك تجد الذين يسجلون خطبة الجمعة وهم 

بعد ذلك يقولون  الخطيب في المسجد ثم يستمعونها من الشريط إلييستمعون 

سبحان هللا ه لهذه الخطبة التي سمعنا النهم تأثروا تأثرا بالغا وهم يستمعون 

فهذه ثالث مراتب أعالها المشاهدة  اإلنسانلكن الشريط ال يتأثر به  إليها

يوم الجمعة فانه افضل لكن  اإلماممن  اإلنسانوالسماع ولهذا كان كلما دنا 

وأما حديث جابر رضي هللا عنه فهو في  لفاألو األوليكمل الصف  أنبعض 

بعد فإن خير الحديث  أمافكان يحمد هللا ويثني عليه ثم يقول  خطبة النبي 

محدثاتها وكل محدثة بدعة   األموركتاب هللا وخير الهدي هدي محمد وشر 

خطب احمرت  إذا أيضاوكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار نعوذ باهلل وكان 

به وعال صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم عيناه واشتد غض

الناس إن الجيش قد  أيهايدخل البلد فجأة خائفا يقول يا  أنمنذر الجيش 

المساء وفي مثل هذه الحال سيكون  أودهمكم الجيش عندكم إما في الصباح 
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في حال الخطبة يكون متأثرا وكما يقول الناس  فزعا فالنبي  اإلنسانفيها 

 اإلنسانمتحمسا شديدا الن هذا ابلغ في التأثير على السامع بخالف  اآلن

الذي يقرأ الخطبة وهو يرسلها إرساال فإن هذا وإن كان يؤثر لكن تأثره 

الذي يؤديها بشدة وانفعال وغضب ثم إن لكل مقام مقال  تأثيراضعف من 

يكون موضوع الخطبة موضوعا يستدعي مثل هذه الحالة يعني  أحيانا

عقدية  أحكام أوفقهية  أحكاميكون الموضوع لبيان  أحياناا وعظيا موضوع

إن شاء هللا شرح حديث جابر  ويأتيذلك فلكل موضوع ما يناسبه  أشبهما  أو

 رضي هللا عنه وهللا الموفق 

 في باب صالة الجمعة  األحاديثنقل الحافظ رحمه هللا تعالى فيما ساقه من 

ُ َعْنُهَما قَاَل:  َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبدِ  -451 َّ ََ ِ َرِضَي  َّ ََ  َكاَن َرُسوُل

 ِ َّ ََ  ْت َعْينَاهُ  َوَعاَل َصْوتُهُ  َواْشتَدَّ َغَضبُهُ  َحتَّى َكأَنَّهُ ُمْنِذُر إِذَا َخَطَب  اْحَمرَّ

ا بَْعدُ  فَإِنَّ َخْيَر اَ  ِ  َجْيٍش يَقُوُل: َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكْم  َويَقُوُل: "أَمَّ َّ ََ ْلَحِديِث ِكتَاُب 

ٍد  َوَشرَّ اأَْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ 576َوَخْيَر اَْلَهْديِ َهْدي ُ  ) ( ُمَحمَّ

   (577 .َرَواهُ ُمْسِلٌم ) 

 ِ َ  يَْوَم اَْلُجُمعَِة:  َوفِي ِرَوايٍَة لَهُ َكانَْت ُخْطبَةُ اَلنَّبِي  َّ ََ َويُثْنِي َعلَْيِه  يَْحَمدُ 

   ثُمَّ يَقُوُل َعلَى إِثِْر ذَِلَك  َوقَْد َعاَل َصْوتُهُ 

                                                 
 وضبطت في "أ"، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في "الصحيح".  - 576
بأن قوله صلى هللا عليه وسلم: "وكل بدعة  -من أخرج البلوغومن تابعه م-وقول النووي  - 577

ضاللة" هو من العام المخصوص، ال دليل عليه، وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ 

 اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا. 
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ُ فاََل ُمِضلَّ لَهُ  َوَمْن يُْضِلْل فاََل 578َمْن يَْهِده ِ  ) َوفِي ِرَوايٍَة لَهُ:  َّ ََ  )

    (579 . )َهاِدَي لَهُ 

 

 :ِ     (580 . )َوُكلَّ َضاَللٍَة فِي اَلنَّاِر  َوِللنََّسائِي 

 بسم هللا الرحمن  الرحيم 

هذا الحديث وهو حديث جابر رضي هللا عنه سبق الكالم على أوله  وهو 

خطب تغير واشتد غضبه واحمرت عيناه وعال صوته وفي   إذا أن النبي 

بعد فإن خير  أمايحمد هللا ويثني عليه  أنهذا الحديث انه كان يقول بعد 

الكريم فإنه خير الحديث لما يشتمل عليه من الحديث كتاب هللا يعني القرآن 

األخبار الصادقة والقصص النافعة الحسنة واألحكام العادلة والثواب الجزيل 

لمن تمسك به قال هللا تبارك وتعالى فمن  واألبخرةلمن قراه وسعادة الدنيا 

اتبع هداي فال يضل وال يشقى هذا القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما 

وحكم ما بيننا ولهذا كان السلف الصالح رضي هللا عنهم يتلونه سرا  بعدنا

حتى  آياتوجهرا ويتعلمونه حفظا ومعنَى وعمال فكانوا ال يتجاوزون عشر 

من فوائد هذا  أيضايتعملوها وما فيها من العلم والعمل فهو خير الحديث وفيه 

م حديث قال هللا القرآن الكريم يسمى حديثا النه كالم هللا والكال أنالحديث 

نفسه النه سبحانه وتعالى  إلىتعالى ومن اصدق من هللا حديثا وأضافه هللا 

 ألقاهجبريل  أنثم  األمينهو الذي تكلم به تكلم به حق وألقاه على جبريل 

                                                 
 في األصلين: "يهدي" وهو خطأ ال شك، وصوابه "يهد" بحذف الياء، وما أثبته من "الصحيح".  - 578
 (. 867يح، والحديث برواياته رواه مسلم )صح - 579
 ( بإسناد صحيح. 3/189النسائي ) - 580
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والهدي هو الطريق والسنة  وخير الهدي هدي محمد  على قلب النبي 

ولهذا نعرف ضالل هؤالء  وال هدي خير منه فال هدي مثل هدي النبي 

فجعلوا لهم قوانين  القوم الذين سلكوا في عباد هللا خير من هدي النبي 

خير  أنهايحكمون بها في عباد هللا عز وجل يظنون  مخالفة لهدي النبي 

وال شك انهم بذلك ضالون وان خير الهدي هدي محمد  من هدي الرسول 

  ابتدعوا في دين هللا تعالى ما ليس  البدع الذين أهلرد على  أيضاوفي هذا

به هللا تعالى فيقال هل هذا الهدي من هدي  يأذنمنه فشرعوا ألنفسهم ما لم 

وشر  ؟ والجواب ال فنقول لهم انتم على ضالل ولهذا قال  الرسول 

ما احدث في الدين وإن  أييعني أمور الدين محدثاتها   محدثاتها  األمور

الضاللة والهالك وتعلق القلب بغير هللا  إلىؤدي استحسنه محدثه فإنه شر ي

وكل بدعة ضاللة كل بدعة فهي  عز وجل واإلشراك في رسالة النبي 

 أهلضاللة وليس في البدع خير وفي هذه الجملة رد على من توهم من بعض 

البدعة فيها ما هو خير وما هو شر وقد اخطأ  من قسم البدعة  أنالعلم وزعم 

البدعة حسنة  أنومن ظن  اإلسالمبدعة سيئة قال شيخ بدعة حسنة و إلى

يكون  أنحسنة وإما  أنهايكون واهما في ظنه  أنإما  أمرينفإنه ال يخلو من 

ليست ببدعة فتكون حسنة لما  أنهابدعة يعني فهي إما  أنهاواهما في ظنه 

تشتمل بدعة مع  أنتشتمل عليه من الحسن وأما إن كانت بدعة فال يمكن 

وافصح من نطق بالضاد وأعلمهم باهلل وشرعه وانصحهم لبعاده  اأبدحسن 

يقول كل بدعة ضاللة وبهذا نعرف ضالل هؤالء القوم الذين ابتدعوا في هذا 

 ابتدعوا بدعة يسمونها االحتفال بمولد النبي  األولالشهر شهر ربيع 

عدا ب إالوأنهم على ضالل وإثم وان هذا االحتفال ال يزيدهم من هللا تعالى 
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والعياذ باهلل النه نهي عن البدع وشدد فيها وهؤالء ابتدعوا هذه البدعة 

وحياته الضالة ثم إنها ال تقتصر على بدعة اقتصروا فيها على ذكر النبي 

والصالة عليه بل كما نسمع يجتمع فيها الرجال والنساء وتدار فيها الموائد 

لو الزائد في الرسول ويحصل فيها الصراخ والزعاق والغش وكذلك أيضا الغ

  بل على شيء من عظائم  األمورفهي بدعة ضاللة تشتمل على عظائم

وكل بدعة ضاللة وفي رواية النسائي وكل ضاللة في النار الن  األمور

 إالالضاللة خالف الهدي وخالف الهدي في النار قال تعالى فماذا بعد الحق 

هذه الكلمات التي يخطب يخطبوا ب أنالضالل فأنى تصرفون فيبغي للخطباء 

العظيمة والمواعظ النافعة وأن  األصوللما اشتملت عليه من  بها النبي 

بعض الخطب  أن باألمسذكرنا  أننا إال يكونوا في خطبتهم كهيئة الرسول 

اشتداد واحمرار عين وشدة  إلىشرعية فهذه ال تحتاج  أحكاميراد بها بيان 

 قال وهللا الموفق ولكل مقام م أحكامبيان  ألنهاغضب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال الحافظ رحمه هللا تعالى في  أجمعينوالصالة والسالم على اله وصحبه 

 كتابه بلوغ المرام في باب صالة الجمعة 

452 -  ِ ُ َعْنُهَما قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ّللََاه اِر ْبِن يَاِسٍر َرِضَي ّللََاه  َوَعْن َعمه

ُجِل, َوقَِصَر ُخْطبَتِِه َمئِنهةٌ ِمْن فِْقِهِه إِ  يَقُوُل:  َرَواهُ   نه ُطوَل َصاَلِة اَلره

 ( . 581ُمْسِلٌم .  )

                                                 
(، وهو بتمامه: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل 869صحيح. رواه مسلم ) - 581

فقال: إني سمعت  -أي: أطلت  -قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست 

هللا عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: "فأطيلوا الصالة، واقصروا الخطبة. وإن رسول هللا صلى 
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ُ َعْنَها قَالَْت:  -453 َما أََخْذُت:  َوَعْن أُم ِ ِهَشاٍم بِْنِت َحاِرثَةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ يَْقَرُؤَها ُكله ُجُمعٍَة َعلَى   "ق َواْلقُْرآِن اَْلَمِجيِد", إِاله َعْن ِلَساِن َرُسوِل ّللََاه

 ( . 582َرَواهُ ُمْسِلٌم .  )  اَْلِمْنبَِر إِذَا َخَطَب اَلنهاَس 

454 -  ِ ُ َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه   َوَعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

َماُم يَْخُطُب فَهُ  َو َكَمثَِل اَْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا, َواَلهِذي َمْن تََكلهَم يَْوَم اَْلُجُمعَِة َواإْلِ

َرَواهُ أَْحَمُد, بِِإْسنَاٍد اَل بَأَْس بِِه .    يَقُوُل لَهُ: أَْنِصْت, لَْيَسْت لَهُ ُجُمعَةٌ 

ُر. 583)  ( َوُهَو يُفَس ِ

ِحيَحْيِن" َمْرفُوًعا:  َحِديَث أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 455 ْلَت إِذَا قُ  فِي "اَلصه

َماِم يَْخُطُب, فَقَْد لَغَْوَت      (584 . )ِلَصاِحبَِك: أَْنِصْت يَْوَم اَْلُجُمعَِة َواإْلِ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

هذه األحاديث في باب صالة الجمعة ذكرها صاحب بلوغ المرام فيما يتعلق 

قال  النبي  أنبالخطبة وغيرها ومنها حديث عمار بن اسر رضي هللا عنه 

في هذا  طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فبين النبي  إن

طول صالة الرجل يعني يوم الجمعة وقصر خطبته يعني يوم  أنالحديث 

المطلوب من  أندليل وعالمة على فقهه وذلك  أيالجمعة مئنة من فقهه 

بيان األحكام ولكلما كانت اقصر كان الناس لهم  أوالخطبة هو الموعظة 
                                                                                                                                                 

من البيان سحرا". "ومئنة": عالمة ودليل، والمعنى: أي: مما يعرف به فقه الخطيب. قلت: وإذ 

 كان األمر كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسترجع هللا. 
 (. 469م )( وانظر رق52( )873صحيح. رواه مسلم ) - 582
 (، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. 2033/ رقم 1/230ضعيف. رواه أحمد ) - 583
(. ومعنى: "لغوت": قال الزين بن المنير: اتفقت 851(، ومسلم )935صحيح. رواه البخاري ) - 584

 أقوال المفسرين على أن اللغو ما ال يحسن من الكالم. 
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 أولها أخرهاكانت طويلة تمل السامعين  من وجه ويضيع  وإذاحفظ أوعى وا

يقصر الخطبة بشرط  أن األفضلوال يستفيد الناس منها فائدة طوال لذلك كان 

الصالة فيطولها الن الصالة هي صلة   أمايكون تقصيرا يخل بالمقصود  إال

العالمين قال الحمد هلل رب  إذابين العبد وربه والمصلي يناجي ربه عز وجل 

 وإذاعلي عبدي  أثنىقال الرحمن الرحيم قال  وإذاقال هللا له حمدني عبدي 

نستعين قال  وإياكنعبد  إياكقال  وإذاقال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي 

قال اهدني الصراط المستقيم  وإذاهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 

هذا لعبدي ولعبدي ما سأل عليهم وال الضالين قال هللا  أنعمتصراط الذين 

يناجي ربه فإنه يناجي احب شيء  واإلنسانوما دامت صلة بين العبد وربه 

فإنه يحب طول المقام مع من يحبه لذلك كان طول صالة  إنسانوكل  إليه

الرجل دليل على فقهه لكن ما هو ميزان الطول الن بعض الناس يستطيل  

 وقد كان  ذا عمل النبي القصير وبعضهم يستقصر الطويل الميزان له

 األعلىيقرأ  في صالة الجمعة إما الجمعة والمنافقين وإما سبح باسم ربك 

مما يتعلق بالخطبة االنصات للخطيب  أيضاوالغاشية هذا مرة وهذا مرة كذلك 

ينصت للخطيب انصاتا  أن اإلنسانفإنه االنصات للخطيب واجب يجب على 

لحصى فقد لغى ومن لغى فال جمعة له قال من مس ا النبي  أنتاما حتى 

كان مفروشا بالحصى الحصى الصغار  مسجد النبي  أنالحصى هو 

بكفه  يأخذه أوكالجمار التي يرمى بها بعض الناس يعبث بالحصى إما يمسكه 

غير ذلك فقال من مس  الحصى فقد لغي النه اشتغل بذلك عن استماع  أو

من تكلم واإلمام يخطب فهو كالحمار  نأ الكالم فقد اخبر النبي  أماالخطبة 

الحمار الذي يحمل أسفار ال يستفيد منها  أنيحمل أسفارا وجه المشابهة 
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واألسفار هي الكتب الحمار لو حملته كتبا لم ينتفع بها كذلك هذا الذي جاء 

يستمع الخطبة لكنه يتكلم لم ينتفع النه يشتغل بكالمه عن استماعه قال 

ليست له جمعة يعني الذي يسمعه يقول أنصت اسكت والذي يقول له أنصت 

ال تتلك يعين ينهاه هذا ليست له جمعة مع انه نهي عن منكر لكنه نهي عن 

عن ايش ثم  أنصتربما يقول الذي يتكلم  أنصتقال له  إذامنكر بمثله وألنه 

عن الكالم ثم يقول ما تكلمت كالما كثير فيرد ويقول بلى  أنصتيقول هذا 

ليست له جمعة ومعنى انه  أنصتالذي يقول له  ولهذا قال  كثير تطول

ليست له جمعة انه يحرم من اجرها وإن كانت الصالة تجزي وتبرئ بها 

على  األمةالذمة لكن يحرم اجر الجمعة واجر الجمعة عظيم فضلت بها هذه 

قلت  إذافبين بهذا معنى قوله فقد لغى الثابت في الصحيحين  األممسائر 

انه يستثنى من ذلك  إاليوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت  نصتألصاحبك 

الخطيب فهذا ال باس به الن رجال دخل يوم  أو اإلماممع  اإلنسانتكلم  إذاما 

يخطب فتكلم قال يا رسول هللا هلكت األموال وانقطعت  الجمعة والنبي 

 الرجل الذي دخل وهو يخطب فجلس فقال له السبل وكذلك كلم النبي 

أصليت قال ال قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فإذا كان الكالم مع اإلمام 

لحاجة أو مصلحة اعني مع اإلمام الذي يخطب فانه ال باس به فإن قال قائل لو 

سلم علي مسلم هل أرد عليه الن رد السالم واجب ؟ نقول ال ترد عليه الن هذا 

مثل الحمار يحمل أسفارا فال الذي سلم وقت الخطبة ال يستحق ردا إذا يعتبر ك

ترد عليه لكن إذا خفت أن يقع في قلبه شيء أو يتكلم يقول ليش ما سلمت علي 

أو ليش ما رديت علي السالم فاغمزه أو سكته باإلشارة فإذا انتهت الخطبة قل 

له يا أخي ال يجوز لإلنسان أن يتكلم واإلمام يخطب وال يسلم فإن قال قائل 
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طس واألمام يخطب فحمد هللا أيجب علي أن أقول يرحمك أرابت لو أن رجال ع

هللا ؟ الجواب ال يجب علي وهو نفسه أي العاطس ال ينبغي له أن يجهر بالحمد 

لئال يشوش على الناس أو ربما يتكلم إنسان جاهل ويقول يرحمك هللا فإن قال 

من  أيصلى عليه الن النبي  قائل أريت لو سمع الخطيب يذكر النبي 

الن  جبريل قال  تصلي عليه  أنذكر عندك وجب عليك  إذائصه انه خصا

رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقال رسول  للنبي 

يذكر  إنسان فأي آمين دعاء من جبريل وتامين من محمد رسول هللا  هللا 

فإن الواجب عليه أن يصلي عليه فليستقبل رغم األنف عنده رسول هللا 

رغم األنف كناية عن اإلذالل الن معناها أي سقط في الرغام أي التراب وهذا و

تصلي  أنفال باس  غاية الذل ولهذا نقول إذا سمعت الخطيب يذكر النبي 

عليه لكن قال العلماء يصلي عليه سرا لئال يشوش على من حوله فإن قال 

الخطيب سمعت الخطيب يدعو فهل أؤمن على دعائه الن دعاء  فإذاقائل 

؟ فالجواب نعم أمن على دعائه ولكن بدون إليهلنفسه ودعاء لمن يستمع 

جهر الن الخطي هو يدعو لنفسه ولهذا لو قال الخطيب اللهم اغفر لي 

 أنوارحمن واجعلني من عبادك الصالحين نهيناه عن هذا ورد في الحديث 

هذا  ماإلسالخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين قال شيخ  إذا  اإلمام

الدعاء  أمامحمول على الدعاء الذي يجهر به ويكون دعاء له وللمأمومين 

 أنالخاص فهذا ال باس به لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه ال يجوز له 

دعا سيدعو للعموم  إذايخص نفسه به فإن فعل فقد خان المأمومين الخطيب 

فهل نؤمن على  أشبهوما  يقول ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان

 دعائه ؟ الجواب نعم الن دعائه دعاء دعاء لنا وهللا الموفق 
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ج : السواك من اللغو يعين من جعل يعبث بالسواك فإنه يلغو ليس له 

يغلبه النعاس فيتسوك لطرد النعاس  أنكان يتسوك لحاجة مثل  إذا إالجمعة 

 فهذا ال باس به 

رد عليه كما لو غلط وهو  أيةغلط في  ذاإ ---ج: قم له بالعمل بدون قول 

 يصلي رد عليه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي محمد وعلى اله وصحبه 

 قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صالة الجمعة  أجمعين

ُ َعْنَها قَالَْت: َوَعْن أُم ِ ِهَشاٍم بِْنِت َحاِرثَةَ َرِض  -453 َما أََخْذُت:  َي ّللََاه

 ِ يَْقَرُؤَها ُكله ُجُمعٍَة َعلَى  "ق َواْلقُْرآِن اَْلَمِجيِد", إِاله َعْن ِلَساِن َرُسوِل ّللََاه

 ( . 585َرَواهُ ُمْسِلٌم .  )  اَْلِمْنبَِر إِذَا َخَطَب اَلنهاَس 

 

يَْخُطُب .  يَْوَم اَْلُجُمعَِة  َوالنَّبِيُّ  دََخَل َرُجلٌ  َوَعْن َجابٍِر قَاَل:  - 456

 .  (586)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه .    فَقَاَل: "َصلَّْيَت?" قَاَل: اَل. قَاَل: "قُْم فََصل ِ َرْكعَتَْيِن" 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أُم ِ ِهَشاٍم بِْنِت نقل الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ فيما نقله عن 

ُ َعْنَها قَالَْت: َما أََخْذُت: "ق َواْلقُْرآِن اَْلَمِجيِد", إِاله َعْن ِلَساِن  َحاِرثَةَ  َرِضَي ّللََاه

 ِ   وهذه السورة كان النبي ِ يَْقَرُؤَها ُكله ُجُمعٍَة َعلَى اَْلِمْنبَر َرُسوِل ّللََاه

                                                 
 (. 469) ( وانظر رقم52( )873صحيح. رواه مسلم ) - 585
 (. 55( )875(، ومسلم )931صحيح. رواه البخاري ) - 586
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اشتملت على مواعظ عظيمة ختمها هللا تعالى بقوله إن في  ألنهايخطب بها 

كان  ألقى السمع وهو شهيد ولكن النبي  أوذلك لذكرى لمن كان له قلب 

يفهمون معناها ويتأثرون بها فتكفي عن الخطبة التي  أناسيخطب بها على 

اليوم على عامة ال يفهمون  اإلنسانمن عنده لكن لو خطب  اإلنسانينشئها 

ها من العبر تفسير آياتها وما في إليهايضيف  أنالمعنى  لم تغنهم شيئا ال 

 فحينئذ تنفع

كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل  النبي  أنوأما حديث جابر  

فجلس فقال صليت قال ال قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما 

ذلك مثل  إلىدعت الحاجة  إذاففيه دليل على فوائد منها جواز تكلم الخطيب 

المسجد وجلس ولم يصل فليسأله  رجال دخل رأىالخطيب  أنهذه المسألة لو 

كان يعرف انه دخل  إذا أماصلى ولم يره  أنكان يخشى  إذاال  أوهل صلى 

يقول أصليت النه يعلم  أنالمسجد مع الباب ورآه ثم جلس الرجل فال حاجة 

ه يجوز لمن أنانه ما صلى فيقل له قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ومن فوائده 

ومن فوائده تأكيد  ن هذا الرجل رد على النبي يرد عليه ال أنكلمه الخطيب 

استماع الخطبة  أنيخطب مع  اإلمامتحية المسجد لمن دخل حتى ولو كان 

يصلي تحية المسجد ولو تشاغل بهما عن  أن النبي  أمرهواجب ومع ذلك 

تحية المسجد  أوسنة  أنعن سماع الخطبة وقد استدل بهذا الحديث من يرى 

يقطع خطبته  أن تكون واجبة النه ما كان للنبي  أنعيد واجبة وهذا ليس بب

واجبة  ألنها إاليصلي مع تشاغله عن استماع الخطبة الواجب  أنويأمر هذا 

 أنهابواجب لكن هناك أدلة ظاهرها  يقتضي  إالالنه ال يشتغل عن الواجب 

يجلس حتى  أنليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة فال ينبغي لمن دخل المسجد 
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بعد  أوفي المساء  بعد صالة الفجر  أوي ركعتين سواء دخل في الصباح يصل

صلى  إذاوقت ال تجلس حتى تصلي ركعتين ويغني عنهما  أيفي  أوالعصر 

دخل المسجد وصلى ونوى  فإذاالراتبة مثل الظهر له راتبة قبله  اإلنسان

دخل ولم يصل سنة  إذاالراتبة أجزئ عن تحية المسجد وكذلك في الفجر 

الفجر وصلى السنة أجزأت عن الراتبة لكن تحية المسجد ال تجزئ عن 

 أنالحديث  دالراتبة فالراتبة تجزئ عن تحية المسجد وال عكس ومن فوائ

يصلي تحية المسجد  أن أراددخل واإلمام يخطب يوم الجمعة  إذا اإلنسان

 ناإلنسادخل  وإذاال يطول انشغاله عن استماع الخطبة  أنفليخفف من اجل 

انتهى  صلى الن هذا زمن   فإذايتابع المؤذن  أن األفضلوالمؤذن يؤذن فإن 

دخل يوم الجمعة  إذا إالقصير وال يضر لكن ال يجلس حتى يصلي ركعتين 

الثاني فإنه يصلي  األذانوهو  اإلمامالذي عند حضور  األذانوالمؤذن يؤذن 

 إجابةمن  أهمالتحية ولو كان المؤذن يؤذن الن فراغه الستماع الخطبة 

المؤذن وهذه مسألة قل من يتفطن لها حتى انك ترى بعض الناس يقف كأنه 

يفرغ كبر بالتحية مما يقوي ظنك  أنيجيب المؤذن فإذا فرغ المؤذن من حين 

انه لم يجب المؤذن وإنما وقف صامتا النه لو كان أجاب لدعا بما يدعا به بعد 

الثاني الذي  األذانوالمؤذن يؤذن دخلت يوم الجمعة  إذاعلى كل حال  األذان

تتفرغ الستماع الخطبة  أنفصل التحية وال تنتظر من اجل  اإلمامعند حضور 

 وهللا الموفق 

يعود عن قرب  أنمن المسجد يتوضا مثال يعني بنية  اإلنسانخرج  إذاج: 

فال يعيد التحية  لكن لو خرج من المسجد بنية المغادرة ثم لما خرج القاه 
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المسجد فإنه يصلي التحية ولو قرب  إلىيرجع  أن أرادهو  أوصاحب له 

 الزمن 

الخطبة ال يقول لغيره صل ركعتين والذي يقول هو  إلىج: المستمع 

 الخطيب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قال الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق األحايث في باب صالة الجمعة 

َكاَن يَْقَرأُ فِي َصاَلِة اْلُجُمعَِة  نهبِيه أَنه اَل َوَعِن اْبِن َعبهاٍس;  - 457

 .  (587)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ    ُسوَرةَ اْلُجُمعَِة, َواْلُمنَافِِقيَن 

َكاَن يَْقَرأُ فِي اَْلِعيَدْيِن َوفِي  َولَهُ: َعِن اَلنُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر:  -458

   ", َو: "َهْل أَتَاَك َحِديُث اَْلغَاِشيَِة" اْلُجُمعَِة: بِـ "َسب ِحِ اْسَم َرب َِك اأَْلَْعلَى

(588)  . 

َص  َصلهى النهبِيُّ  قَاَل:  َوَعْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم  -459 اَْلِعيَد, ثُمه َرخه

 " َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إاِله   فِي اْلُجُمعَِة, فَقَاَل: "َمْن َشاَء أَْن يَُصل َِي فَْليَُصل ِ

َحهُ اْبُن ُخَزْيَمة َ  )اَلت ِْرِمِذيه   ( . 589، َوَصحه

                                                 
 (. 879صحيح. رواه مسلم ) - 587
 (. 878صحيح. رواه مسلم ) - 588
(، وأحمد 1310(، وابن ماجه )3/194(، والنسائي )1070صحيح لغيره. رواه أبو داود ) - 589

كم. قلت: وفي (، والحديث صححه علي بن المديني، والحا1464(، وابن خزيمة )4/372)

سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". ولكن الحديث صحيح 

لغيره بما له من شواهد أخرى. "تنبيه": قول الحافظ: "وصححه ابن خزيمة" إنما هو وهم منه 

: رحمه هللا؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال

 "إن صح الخبر فإني ال أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة وال جرح". 
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ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 460 إِذَا َصلهى   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 ( . 590َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  )  أََحُدُكُم اْلُجُمعَةَ فَْليَُصل ِ بَْعَدَها أَْربَعًا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

حجر رحمه اله تعالى في كتابه بلوغ هذه األحاديث ذكرها الحافظ ابن 

المرام فيما يقرأ به اإلنسان يوم الجمعة يوم الجمعة يقرأ في صبيحتها أي في 

صالة الفجر سورة السجدة ألم تنزيل زفي الثانية هل أتى على اإلنسان ويديم 

يفعل وال يفعل كما يفعله  ذلك يعني يكون اكثر ما يقرا بهما كما كان النبي 

في الركعتين  أتىهل  أوبحيث يقرا السجدة في الركعتين جميعا  مةاألئجهال 

 أنوإما  تقرأ كما قرأ النبي  أنجميعا فإن هذا مشاقة للسنة بل نقول إما 

تشطر السنة وتقسم ما لم يقسمه النبي  أن أماواسع  األمر أخرىتقرا بسور 

  فهذا من باب المشاقة لسنة النبي أحيانارأ وأما في صالة الجمعة فيق 

الملك القدوس وفي  األرضبسورة الجمعة يسبح هلل ما في السماوات وما في 

جاءك المنافقون قالوا ( والمناسبة في هاتين  إذاالثانية يقرأ بالمنافقين 

السورتين في هذا المجمع العظيم المناسبة ظاهرة الن سورة الجمعة فيها 

نودي للصالة من يوم الجمعة  إذاالذين آمنوا  أيهابصالة الجمعة يا  األمر

سورة المنافقين ففيها بيان حل المنافقين والتحذير  أماذكر هللا  إلىفاسعوا 

تطهير القلب  إلىمحتاج  اإلنسانقلبه من النفاق الن  اإلنسانمنهم وان يطهر 

توسخ حرص على انه غسله ويزيل عنه  إذا اإلنسانثوب  أندائما فكما 

نعتني  أننعتني بقلوبنا اكثر من  أنولهذا يجب  أولىالوسخ فكذلك القلب بل 

عما في قلبه قال تعالى  اإلنسانبأبداننا الن القلب هو الذي عليه المدار يسال 

                                                 
 (. 881صحيح. رواه مسلم ) - 590
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بعثر ما في القبور  إذايعلم  أفالانه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ( وقال 

خالق يطهر قلبه من النفاق وسوء األ أن اإلنسانوحصل ما في الصدور فعلى 

وسورة الغاشية كذلك  األعلىيقرا في صالة الجمعة يقرا سبح اسم ربك  أو

كان يقرأ بهما ي  النبي أنذكر النعمان بن بشير رضي هللا عنه وعن أبيه 

يحرص على  أن لإلمامصالة العيد وكذلك يقرأ ق واقتربت الساعة فينبغي 

اتباعه  أندرا فال يبدو قراءة ما كان النبي يقرؤه ويديمه وأما ما كان يقرؤه نا

في  أوفي بسورة الزلزلة  من السنة لكن من الجائز يعني مثال قرأ النبي 

ذلك من السنة الن  أنما اسبه ذلك فهذا ال يظهر لي  أوصالة الفجر في السفر 

وقع اتفاقا لكن ما الزم عليه وداوم عليه فإنه ظاهر انه من السنة  أمرهذا 

ظاهرا وباطنا وأما حديث عبد  يتبع آثار النبي  نأهو  لإلنسانفالذي ينبغي 

كان يوم الجمعة يوم العيد فإن الذي   إذاهللا بن عباس رضي هللا عنهما فيما 

من لم  أمايحضر صالة العيد ن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا 

سوف يجمع  اإلماميحضر الجمعة الن  أنيحضر صالة العيد فالواجب عليه 

 أولف يوم العيد يوم الجمعة فيصلي الناس صالة العيد في صاد إذافمثال 

من حضر صالتنا هذه فإنا مجمعون فمن شاء صلى  اإلمامالنهار ثم يقول لهم 

وهللا  أمرهمالجمعة ومن شاء صالها ظهرا حتى يكون على بصيرة من 

 الموفق 

 في باب صالة الجمعة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 
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َص  َصلهى النهبِيُّ  قَاَل:  َوَعْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم  -459 اَْلِعيَد, ثُمه َرخه

 " َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إاِله   فِي اْلُجُمعَِة, فَقَاَل: "َمْن َشاَء أَْن يَُصل َِي فَْليَُصل ِ

َحهُ اْبُن ُخَزْيَمة َ  ) ، َوَصحه  ( . 591اَلت ِْرِمِذيه

ِ  ُهَرْيَرةَ  َوَعْن أَبِي - 460 إِذَا َصلهى   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 ( . 592َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  )  أََحُدُكُم اْلُجُمعَةَ فَْليَُصل ِ بَْعَدَها أَْربَعًا 

 بسم هللا الحمن الرحيم 

العيد  إذاساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في بيان ما  األحاديثهذه 

حصل هذا فقد اجتمع  إذافي الحقيقة  األمرذا يكون والجمعة في يوم فما

وهو يوم الجمعة وله صالته  األسبوععيد  األولللمسلمين عيدان العيد 

المعينة التي تكون بعد الزوال والعيد الثاني عيد الفطر وله صالته المعينة 

صلى الناس صالة العيد فهذه الصالة فرض  فإذاالنهار  أولالتي تكون في 

يصلي صالة العيد  أنالرجال على القول الراجح يجب على كل رجل عين على 

لكنها ليست بالتوكيد كصالة الجمعة الن صالة  أثمومن تركها فهو  اإلماممع 

وصالة العيد فيها خالف لكن الراجح ما  باإلجماع األعيانالجمعة فرض على 

 على فرض عين  أنهاابن تيميه وجماعة من العلماء  اإلسالماختاره شيخ 

                                                 
(، وأحمد 1310(، وابن ماجه )3/194(، والنسائي )1070صحيح لغيره. رواه أبو داود ) - 591

(، والحديث صححه علي بن المديني، والحاكم. قلت: وفي 1464(، وابن خزيمة )4/372)

بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". ولكن الحديث صحيح سنده إياس 

لغيره بما له من شواهد أخرى. "تنبيه": قول الحافظ: "وصححه ابن خزيمة" إنما هو وهم منه 

رحمه هللا؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال: 

 أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة وال جرح". "إن صح الخبر فإني ال 
 (. 881صحيح. رواه مسلم ) - 592
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فهم في الخيار من صالة الجمعة إن شاءوا  اإلمامصلوها مع  فإذاالرجال 

وصلوا الجمعة فيكونون قد صلوا صالة العيدين صالة عيد  اإلمامصلوها مع 

الجمعة لكن تجب  إلىالفطر وصالة عيد الجمعة وإن شاءوا لم يحضروا 

معة وإما عليهم صالة الظهر الن الظهر وقت البد فيه من صالة فإما الج

صالة العيد فإن الجمعة واجبة عليه النه  اإلمامالظهر وأما من لم يحضر مع 

وجب  اإلماملم يصلي العيد مع  فإذايصلي صالة عيد في هذا اليوم   أنبد أل

يقال لمن حضر صالة  للمأمومينيصلي صالة الجمعة هذا بالنسبة  أنعليه 

 أماظهرا وال تحضر العيد إن شئت فاحضر صالة الجمعة وإن شئت فصل 

بين انه  يقيم صالة العيد ويقيم صالة الجمعة الن النبي  أنفليلزمه  اإلمام

 إذاقال   النبي  أنهريرة  أبيالحديث الثاني حديث  أماسيصلي الجمعة 

بسالمين يصلي ركعتين  أربعايعني  أربعاالجمعة فليصل بعدها  أحدكمصلى 

يس للوجوب وإنما هو لالستحباب النه ل األمرويسلم ثم ركعتين ويسلم وهذا 

خمس صلوات فقط وقد ثبت من  إالال يجب على المسلمين في اليوم والليلة 

كان يصلي ركعتين بعد  النبي  أنحديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما 

 أربعايصلي بعد الجمعة  أنالجمعة في بيته فهنا سنتان سنة قوليه وهي 

عدها ركعتين فاختلف العلماء رحمهم هللا تعالى يصلي ب أنوسنة فعليه وهي 

في ذلك فمنهم من قال الركعتان كافيتان اقتداء بالسنة الفعلية ومنهم من قال 

 وركعتين بفعله  الرسول  بأمر أربعايصلي ست ركعات  أن األفضل

إن صلى  أربعافيجمع بين السنتين القولية والفعلية ومنهم من قال يصلي 

د وإن صلى في بيته فيصلي ركعتين فقط وهذا اختيار شيخ السنة في المسج

ركعات اتباعا ألمر  أربعابن تيميه لكن الذي يظهر لي انه يصلي  اإلسالم
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تعارضت السنة القولية والفعلية قدمت القولية وهنا  إذاالنه  النبي 

 أنوالفعلية وهي  أربعايصلي  أن النبي  أمرتعارضت السنتان القولية التي 

ركعات بسالمين  أربعي ركعتين في بيته فنقول نقدم القولية ويصلي يصل

 اإلنسانقبل صالة الجمعة فليس لها راتبة  أمابيته  أوسواء صلى في المسجد 

ما فيه عدد معين  أربعين أويصلي لو صلى عشرين ركعة  يأتي أنمن حين 

ة نحوها فليمسك عن الصال أوبقي على زوال الشمس عشر دقائق  إذالكن 

النه يدخل وقت النهي الن وقت النهي يكون في وسط النهار عند قيام الشمس 

من دخل المسجد في هذا  إالحتى تزول وال فرق بين يوم الجمعة وغيرها 

الوقت يعني في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد الن تحية 

ده قد المسجد ليس عليها نهي ومن الخطأ الفادح ما يفعله بعض الجهال تج

قارب  فإذايصلي ثم جلس يقرا القرآن  أنجاء مبكرا وصلى ما شاء هللا 

عشر دقائق قام يصلي فهذا عاص بصالته  أوبربع ساعة  اإلماممجيء 

يصلي في وقت  أنإثما النه تعمد  إالوالعياذ باهلل ال يكتسب من هذه الصالة 

حتى دخل  الرجل جاء متأخرا وصار يصلي أنالنهي بدون سبب نعم لو فرض 

 إلىجاءوا يصلون  إذافهذا رخص فيه بعض العلماء وقال إن الصحابة  اإلمام

جاء وقت النهي قام يصلي فهذا معصية  وإذاجالس  إنسانلكن  اإلمام يأتي أن

عند اله  األجريحتسب  أنيفعل ذلك  أحدا رأىفعلى من  ظاهرة للرسول 

تصلي وقت النهي  أنوان ينصحه وان يقول إن هذا حرام ما الذي احل لك 

بدون سبب فإن قال بعض العلماء يقول إن الجمعة ما فيها نهي عند الزوال 

هللا والرسول إن كنتم  إلىقلنا إن هللا يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه 

ذلك خير واحسن تأويال فإن كنت تؤمن باهلل واليوم  اآلخرتؤمنون باهلل واليوم 
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الكتاب والسنة فها هو  إلىعلماء مرد النزاع ال أقوالفمرد النزاع ليس  اآلخر

ال تجوز الصالة عند قيام الشمس حتى تزول فهات حرفا  بأنهيصرح  النبي 

جئت به فعلى العين  إذايوم الجمعة  إالواحدا صحيحا عن الرسول يقول 

 نتزود بالصالة وهللا الموفق  أنوالراس كلنا نحب الخير ونحب 

 في باب صالة الجمعة  األحاديثى في سياق نقل المؤلف رحمه هللا تعال

إِذَا َصلهْيَت  َوَعِن السهائِِب ْبِن يَِزيَد, أَنه ُمعَاِويَةَ قَاَل لَهُ:  -461

 ِ أََمَرنَا بِذَِلَك:  اْلُجُمعَةَ فاََل تَِصْلَها بَِصاَلٍة, َحتهى تَُكلهَم أَْو تَْخُرَج, فَِإنه َرُسوَل ّللََاه

 ( . 593َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  )  َل َصاَلةً بَِصاَلٍة َحتهى نَتََكلهَم أَْو نَْخُرَج أَْن اَل نُوِص 

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -462 َمِن اْغتََسَل, ثُمه   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

مَ  َر لَهُ, ثُمه أَْنَصَت, َحتهى يَْفُرَغ اإَْلِ اُم ِمْن ُخْطبَتِِه, ثُمه أَتَى اْلُجُمعَةَ, فََصلهى َما قُد ِ

  يَُصل ِي َمعَهُ: ُغِفَر لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُجُمعَِة اأَْلُْخَرى, َوفَْضُل ثاََلثَِة أَيهاٍم 

 ( . 594َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  )

463-  ِ فِيِه َساَعةٌ اَل  ذََكَر يَْوَم اْلُجُمعَِة فَقَاَل:  َوَعْنهُ; أَنه َرُسوَل ّللََاه

َ يُ  َشْيئًا إِاله أَْعَطاهُ إِيهاهُ، َوأََشاَر  َوافِقَُها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو قَائٌِم يَُصل ِي, يَْسأَُل ّللََاه

 ( . 595ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  )  بِيَِدِه يُقَل ِلَُها 

    (596 . )َوِهَي َساَعةٌ َخِفيفَةٌ  َوفِي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم: 

                                                 
 ( وعنده: "توصل". 883صحيح. رواه مسلم ) - 593
 (. 27( )857صحيح. رواه مسلم ) - 594
 (. 852(، ومسلم )935صحيح. رواه البخاري ) - 595
 (. 15( )852مسلم ) - 596
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ِ َوَعْن أَبِي بُ  -464 ِهَي َما  يَقُوُل:  ْرَدةَ َعْن أَبِيِه َسِمْعُت َرُسوَل ّللََاه

اَلةُ  َماُم إِلَى أَْن تُْقَضى اَلصه َح   بَْيَن أَْن يَْجِلَس اإَْلِ َرَواهُ ُمْسِلٌم, َوَرجه

اَرقُْطنِيُّ أَنههُ ِمْن قَْوِل أَبِي بُْرَدةَ .  )  ( . 597اَلده

465-  ِ  ( . 598 ْبِن َساَلٍم ِعْنَد اْبِن َماَجه ْ  )َوفِي َحِديِث َعْبِد ّللََاه

أَنهَها َما بَْيَن َصاَلِة  ( 599َوَجابِِر ِعْنَد أَبِي َداُوَد, َوالنهَسائِي  ِ  : ) -466

 .   ِ اَْلعَْصِر إِلَى ُغُروِب اَلشهْمِس 

 

ِ "  َوقَْد اِْختُلََف فِيَها َعلَى أَْكثََر ِمْن أَْربَِعيَن قَْواًل, أَْملَ  ْيتَُها فِي "َشْرحِ اَْلبَُخاِري 

(600 . ) 

َمَضِت السُّنهةُ أَنه فِي ُكل ِ أَْربَِعيَن  قَاَل:  َوَعْن َجابٍِر  - 467

اَرقُْطنِيُّ بِِإْسنَاٍد َضِعيف ٍ  )  فََصاِعًدا ُجُمعَةً   ( . 601َرَواهُ اَلده

                                                 
(، وانظر "الجمعة وفضلها" ألبي 853ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم ) - 597

 بتحقيقي(.  10بكر المروزي )رقم 
( عنه قال: قلت ورسول هللا صلى هللا عليه 1139حديث عبد هللا بن سالم. رواه ابن ماجه ) - 598

وسلم جالس. إنا لنجد في كتاب هللا: في يوم الجمعة ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل هللا 

هللا حاجته. قال عبد هللا: فأشار إلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أو فيها شيئا إال قضى 

بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: "هي آخر ساعات 

النهار" قلت: إنها ليست ساعة صالة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، ال يحبسه 

 : وهو حديث صحيح. إال الصالة، فهو في الصالة". قلت
( عن رسول هللا صلى هللا عليه 100-3/99(، والنسائي )1048حديث جابر. رواه أبو داود ) - 599

وسلم أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، ال يوجد فيها عبد مسلم يسأل هللا شيئا إال آتاه إياه، 

. "تنبيه": قول الحافظ: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر". وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي

أنها ما بين صالة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإال فليس هذا اللفظ في 

 شيء من روايات الحديث. 
 ( وما بعدها. 2/416انظر. "فتح الباري" ) - 600
( وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه 4/1-2/3موضوع. رواه الدارقطني ) - 601

(: "يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات 2/138ابن حبان في "المجروحين" )
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بن يزيد عن هذه األحاديث فيا يتعلق بصالة الجمعة منها حديث السائب 

توصل صالة بصالة حتى يخرج  إال أمر معاوية رضي هللا عنه أن النبي 

يتكلم وهذا فيما بين الفريضة والنافلة انك ال تصل النافلة  أو اإلنسان

اخرج من  أوسلمت من الفريضة فتكلم بما شاء هللا تعالى  إذابالفريضة بل 

لفريضة والنافلة ولهذا المسجد وصلها في بيتك وذلك من اجل التمييز بين ا

قيام  أوقال العلماء رحمهم هللا تعالى يسن الفصل بين الفرض وسنته بكالم 

وجد نفسه في  اإلنسان أنمن موضعه حتى يتميز هذا من هذا لكن لو فرض 

يتحرك عن مكانه فالصفوف كلها متراصة فنقول له  أنمكان ضيق ال يمكن 

افضل  ي البيت افضل قال النبي سهل اجعل السنة في البيت فإنها ف األمر

المكتوبة وكان صلى هللا عليه وسلم يصلي الرواتب  إالصالة المرء في بيته 

في بيته ال يصليها في المسجد صل الراتبة في البيت التي قبل الصالة والتي 

بعد الصالة فإن ذلك افضل ثم ذكر المؤلف حديث ساعة الجمعة الجمعة فيها 

شيء  أي إياه أعطاه إالمسلم يسأل هللا تعالى شيء ساعة ال يوافقها عبد 

ما  اسألالعلم النافع  أوالرزق الواسع  أواسأل الجنة أساله النجاة من النار 

شئت مادمن قائم  تصلي فإنك إن سألت هللا فإنه يستجيب لك ما لم تسأل إثما 

لت إن سأ اإلثمقطيعة رحم فإن سألت إثما فإن هللا تعالى ال يعينك على  أو

مرغوبا فيه  أوكان شيئا مباحا  إذاقطيعة حم فإن هللا ال يعينك على هذا لكن 

فإنك إن سألت هللا فإنه يستجيب لك لكن متى هذه الساعة يقول الحافظ ابن 

 أربعيناكثر من  أوقوال  أربعينحجر رحمه هللا تعالى إنه اختلف فيها على 

يوم الجمعة وجلس  اإلمام جاء إذا األولىقوال لكن ارجاها ساعتان الساعة 
                                                                                                                                                 

باألثبات فيفحش، ال يحل االحتجاج به بحال". كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. 

 وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف فيه تسامح. 
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وقت  ألنهاتقضى الصالة هذه أرجى ساعة تكون  أن إلىالمؤذن  أذانينتظر 

اجتماع الناس واجتماع على فريضة من فرائض هللا وكلما كان الناس اكثر 

والن يكون فيها قائما يصلي صالة مفروضة وهي  اإلجابة إلىكانوا اقرب 

 إلى اإلماملى الدعاء من حين يحضر صالة الجمعة وعلى هذا فنحث إخواننا ع

 أنتقضى الصالة لكن في حال الخطبة ال تسأل شيئا بين الخطبتين يمكن  أن

 أثناءيبدأ الخطيب في الخطبة وفي  أنقبل  األذانتدعوا بعد فراغ المؤذن من 

فيه  اإلجابةالصالة في السجود وبين السجدتين وفي التشهد كل هذا ترجى 

الن الحديث مقيد وهو قائم يصلي  إشكالالعصر فيه ويلي هذا العصر لكن 

والعصر ما فيه صالة النه ما فيه صالة بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس 

لكن قال العلماء إن الذي يكون جالسا ينتظر صالة المغرب هو في صالة ما 

انتظر الصالة فيكون في هذا الحديث تجوز وهو التعبير بالصالة عن منتظر 

موسى  أبيبردة االسلمي  ابن  أبيالذي رواه مسلم عن  األولن الصالة ولك

 اإلمامالصواب ما بين  إلىموسى االشعري رضي هللا عنه اقرب  أبيعن ابيه 

تقضى الصالة فاغتنم هذا الوقت بالدعاء واحسن الظن باهلل وثق  أن إلى

 بوعده بتارك وتعالى فإن هللا ال يخلف الميعاد وهللا الموفق 

 في باب صالة الجمعة  األحاديثلف رحمه هللا تعالى في سياق نقل المؤ

َمَضِت السُّنهةُ أَنه فِي ُكل ِ أَْربَِعيَن  قَاَل:  َوَعْن َجابٍِر  - 467

اَرقُْطنِيُّ بِِإْسنَاٍد َضِعيف ٍ  )  فََصاِعًدا ُجُمعَةً   ( . 602َرَواهُ اَلده

                                                 
عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه  ( وفي سنده4/1-2/3موضوع. رواه الدارقطني ) - 602

(: "يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات 2/138ابن حبان في "المجروحين" )

باألثبات فيفحش، ال يحل االحتجاج به بحال". كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. 

 وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف فيه تسامح. 
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َكاَن يَْستَْغِفُر ِلْلُمْؤِمنِيَن  اَلنَّبِيَّ  أَنَّ   َوَعْن َسُمَرةَ بِن ُجْندٍُب  -468

اُر بِإِْسنَاٍد لَي ِن ٍ    َواْلُمْؤِمنَاِت ُكلَّ ُجُمعٍَة  َرَواهُ اَْلبَزَّ
(603)  . 

ُ َعْنُهَما  -469 َّ ََ َكاَن فِي  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ َرِضَي 

ُر اَلنَّاَس  اَْلُخْطبَِة يَْقَرأُ آيَاتٍ   .  (604)َرَواهُ أَبُو دَاُود َ    ِمَن اَْلقُْرآِن  َويُذَك ِ

 

 .  (605)َوأَْصلُهُ فِي ُمْسِلم ٍ  

470-  ِ اْلُجُمعَةُ  قَاَل:  َوَعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب; أَنه َرُسوَل ّللََاه

,  َحق  َواِجٌب َعلَى ُكل ِ ُمْسِلٍم فِي َجَماَعٍة إاِله أَْربَعَةً: َمْملُوٌك, َواِْمَرأَةٌ, َوَصبِي 

ِ <   َوَمِريٌض  َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوقَاَل: لَْم يَْسَمْع َطاِرٌق ِمَن اَلنهبِي 
(606)  (607)  . 

                                                 
( حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، 308-1/307موضوع. رواه البزار ) - 603

حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة 

بن جندب به، وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: "ال نعلمه عن النبي صلى هللا عليه 

اإلسناد". قلت: وهذا إسناد هالك، فخالد بن يوسف ضعيف كما في "الميزان"،  وسلم إال بهذا

وأبوه يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في "التقريب". وجعفر بن سعد ليس 

بالقوي كما في "التقريب"، وخبيب بن سليمان مجهول كما في "التقريب"، وسليمان بن سمرة 

! وبعد ذلك لم يبق إال أن نقول أن قول الحافظ: "بإسناد لين" هو مقبول كما في "التقريب"!

 قول لين!. 
( ولفظه: عن جابر بن سمرة قال: كانت صالة رسول هللا صلى هللا 1101حسن. رواه أبو داود ) - 604

 عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس. 
ن جابر بن سمرة، قال: "كنت أصلي مع النبي صلى هللا ( ولفظه: ع866حسن. رواه مسلم ) - 605

عليه وسلم الصلوات، فكانت صالته قصدا، وخطبته قصدا. قلت: هذا هو أصل الحديث وليس 

( كما ذهب إلى ذلك الصنعاني، وقلده في ذلك 453حديث أم هشام بنت حارثة المتقدم برقم )

 من علق على "البلوغ". 
( والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول 0671صحيح. رواه أبو داود ) - 606

النووي: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على 

 شرط الشيخين". قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "األصل". 
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 ( . 608َوأَْخَرَجهُ اَْلَحاِكُم ِمْن ِرَوايَِة َطاِرٍق اَْلَمْذُكوِر َعْن أَبِي ُموَسى  )

ِ  قَاَل: َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -471 لَْيَس َعلَى   قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 ( . 609َرَواهُ اَلطهبََرانِيُّ بِِإْسنَاٍد َضِعيف ٍ  )  ُمَسافٍِر ُجُمعَةٌ 

ِ ْبِن َمْسعُوٍد  -472 ِ  قَاَل:  َوَعْن َعْبِد ّللََاه إِذَا  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

, بِِإْسنَاٍد   ُوُجوِهنَا ( اْستََوى َعلَى اْلِمْنبَِر اْستَْقبَْلنَاهُ بِ 610)   َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ

 ( . 611َضِعيٍف .  )

 

 ( . 612َولَهُ َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْلبََراِء ِعْنَد اِْبِن ُخَزْيَمة َ  ) -473

ِ  قَاَل:  َوَعِن اَْلَحَكِم ْبِن َحْزٍن  -474  َشِهْدنَا اْلُجُمعَةَ َمَع اَلنهبِي 

ئًا   ( . 613َرَواهُ أَبُو َداُود َ  )  َعلَى َعًصا أَْو قَْوٍس فَقَاَم ُمتََوك ِ

                                                                                                                                                 
قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول  ( والحديث وإن أعل بمثل1067صحيح. رواه أبو داود ) - 607

النووي: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على 

 شرط الشيخين". قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في "األصل". 
ا في (، وذكر أبي موسى في اإلسناد ليس بمحفوظ، ولكن الحديث صحيح كم188المستدرك ) - 608

 التعليق السابق. 
( وسنده ضعيف كما قال الحافظ، إذ في سنده عبد 822صحيح. رواه الطبراني في "األوسط" ) - 609

 هللا بن نافع وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يصح بها. 
 سقط من"أ".  - 610
( وهو وإن كان ضعيف السند، بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد 509صحيح. رواه الترمذي ) - 611

ن الفضل بن عطية، وهو كذاب، إال أنه كما قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم ب

من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال اإلمام إذا خطب". قلت: 

وما ذلك إال من أجل كثرة اآلثار الواردة عن الصحابة في ذلك، مع وجود أحدها في "صحيح 

 رسالتي "سنن مهجورة" بيان لهذه السنة، وما ورد فيها من آثار.  البخاري"، وفي
 لم أجده في المطبوع، وهللا أعلم.  - 612
( ولفظه: عن الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول هللا صلى هللا 1096حسن. رواه أبو داود ) - 613

ك فادع هللا لنا عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول هللا! زرنا

فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها -فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون-بخير 

الجمعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد هللا، وأثنى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث تتعلق بالجمعة وشروطها وغير ذلك فمنها حديث جابر قال 

مضت السنة أن في أربعين فصاعدا جمعة فهذا الحديث في صحته نظر 

يب وإمام  ومؤذن والصواب أن الجمعة تنعقد بثالث إذا كانوا مستوطنين خط

وحاضر لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصالة فاسعوا إلى ذكر هللا 

وذروا البيع ( فإذا قلنا أن قرية صغيرة ارتحل عنها أهلها ولك يبق فيها إال 

ثالثة فإنهم يقيمون الجمعة وذهب بعض أهل العلم انه البد من اثني عشر 

قبلت عير من الشام وكان الناس في حاجة كان يخطب فأ رجال الن النبي 

المدينة  إلىأقبلت  إذاالعير  أنالطعام فلما سمعوا بها وكانت العادة  إلى

المدينة انهم قدموا فلما سمعوا ذلك خرجوا من  أهلضربت الدفوف ليخبروا 

لهوا  رأوا وإذااثني عشر رجال كما قال هللا تعالى  إاللم يبق معه  عند النبي 

وتركوك قائما قل ما عند هللا خير من اللهو ومن  إليهاة انفضوا تجار أو

التجارة وهللا خير الرازقين فبقي اثني عشر رجال فأقام بهم الجمعة فدل ذلك 

 أنهاتنعقد باثني عشر رجال وهذا قول بعض العلماء والقول الثالث  أنهاعلى 

قال  فإذاقد بثالثة تنع أنهاهو الصواب  األولبأربعين لكن القول  إالال تنعقد 

كانت قرية صغيرة وارتحل عنها  إذاقائل كيف يكون ثالثة ؟ قلنا نعم ممكن 

الجمعة ال تجب  أن األحاديثوبقى فيها ثالثة فيقيمون الجمعة وفي هذه  أهلها

 سافر ال إذافإنه كان  على المسافر وهذا معلوم مشهور من سنة النبي  

سفره فال يصلي لكن لو كان المسافر  يصلي الجمعة تصادفه الجمعة وهو في

                                                                                                                                                 

كل  -أو: لن تفعلوا-قوا عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: "أيها الناس! إنكم لن تطي

 ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا". 
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 إلىيحضر  أنالنهار وأقيمت الجمعة فإنه يجب عليه  آخرمقيما في بلد يتنظر 

نودي للصالة من يوم  إذاالذين آمنوا  أيهاالجمعة لعموم قول هللا تعالى يا 

ذكر هللا وذروا البيع ( فهو داخل في هذا الخطاب فهو من  إلىالجمعة فاسعوا 

 أنالجمعة وكذلك يجب على المسافر  إلىيسعى  أنا فيجب عليه الذين آمنو

لم يشق عليه لعموم من سمع النداء فلم يجب فال  إذايصلي مع الجماعة 

ال تجب عليها الجمعة لكن  المرأةصالة له وهذا يشمل المسافر وغيره وأما 

لو حضرت وصلت مع الناس أجزت فلو كانت النساء تحضر المساجد يوم 

في المسجد  اآلنفإن ذلك يجزئ كما هو الشأن  اإلماميصلين مع الجمعة و

النساء  إليهاالحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد التي تحضر 

حضرت  إذالكن  أربعافالمرأة في بيتها ال تجب عليها الجمعة تصلي في بيتها 

له سيده بصالة الجمعة وجب  آذنالجمعة أجزأت وأما العبد المملوك فإن 

عليه وال جمعة عليه  أثميصلي النه ال عذر له وإن لم يأذن له فال  أنعليه 

النه مملوك والمملوك ليس حرا يتصرف في نفسه كما شاء ومما أفادته هذه 

استوى على المنبر وعال عليه استقبله  إذاكان  النبي  أن األحاديث

ألذن  يجتمع المشاهدة بالعين والسمع با أنالصحابة بوجوههم من اجل 

 إنسان إلىكنت تستمع  إذا أنتفيكون هذا أوعى للقلب الن هذا شيء مشاهد 

تراه الثاني يكون أوعى للقلب  وأنت إليهاستمعت  إذاوال تراه ليس كما 

فإنه ال شيء  اإلمامبعيدا لو الفتل ال يرى  اإلنسانكان  إذاواحضر للقلب لكن 

 أنانه ال ينبغي  إلى إشارةث الخطبة وفي هذا الحدي إلىيستمع  أنعليه المهم 

 إاليجعل المنبر داخال الن بعض المساجد تجد المنبر داخال ال يرى الخطيب 

يكون الخطيب بارزا حتى  أنمن كان قريبا جدا وهذا ال ينبغي بل الذي ينبغي 
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 إذاكان يعتمد  النبي  أنعلى  األحاديثيراه اكبر عدد ممكن  ودلت هذه 

 أنهذا قال فيه ابن القيم رحمه هللا تعالى قبل  قوس لكن أوخطب على عصا 

كان  إذايصنع له المنبر ولما صنع له المنبر ترك ذلك وعلى هذا فنقول 

كان انشط له في الخطبة الن بعض  أوالعصا يعتمد عليها  إلىالخطيب محتاجا 

كان معه عصا يعتمد عليه صار انشط له في الخطبة فليستعملها  إذاالناس 

 فليست بسنة وهللا الموفق  إليهمحتاجا  وإن لم يكن

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب 

 َصاَلةِ اَْلِعيدَْيِن بَاُب   

 

ُ َعْنَها قَالَْت: قَاَل  -485 َّ ََ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي 

 ِ َّ ََ نَّاُس  َواأْلَْضَحى اْلِفْطُر يَْوَم يُْفِطُر اَل  َرُسوُل 

ي اَلنَّاُس  َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ    يَْوَم يَُضح ِ
(614)  . 

َوَعْن أَبِي ُعَمْيِر ْبِن أَنٍَس  َعْن ُعُموَمٍة لَهُ  -486

َحابَِة   أَنَّ َرْكبًا َجاُءوا  فََشِهدُوا أَنَُّهْم َرأَُوا  ِمَن اَلصَّ

أَْن يُْفِطُروا  َوإِذَا  نَّبِيُّ اْلِهاَلَل بِاأْلَْمِس  فَأََمَرُهْم اَل

ُهْم أن أَْصبَُحوا  َرَواهُ أَْحَمدُ  َوأَبُو   يَْغدُوا إِلَى ُمَصالَّ

 .  (615)َوإِْسنَادُهُ َصِحيٌح   -َوَهذَا لَْفُظهُ -دَاُودَ 
                                                 

( من حديث محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي هللا عنها. 802صحيح. رواه الترمذي ) - 614

 وأقول: هو حديث صحيح، إال أنه ضعيف من هذا الوجه، وبيان ذلك "باألصل". 
 (. 1157(، وأبو داود )58و  5/57صحيح. رواه أحمد ) - 615
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ِ  قَاَل:  َوَعْن أَنٍَس  -487 َّ ََ َكاَن َرُسوُل 

  يَأُْكَل تََمَراٍت اَل يَْغدُو يَْوَم اَْلِفْطِر َحتَّى   ُأَْخَرَجه

اَْلبَُخاِريُّ  
(616)  . 

: َويَأُْكلُُهنَّ أَْفَرادًا  -َوَوَصلََها أَْحَمدُ -َوفِي ِرَوايٍَة ُمعَلَّقٍَة 
(617)  . 

َكاَن  َوَعِن اْبِن بَُرْيدَةَ  َعْن أَبِيِه قَاَل:  -488

عََم  َواَل يَْطعَُم يَْوَم اَل يَْخُرُج يَْوَم اَْلِفْطِر َحتَّى يَطْ  النَّبِيُّ 

َرَواهُ أَْحَمدُ  َواَلت ِْرِمِذيُّ    اأَْلَْضَحى َحتَّى يَُصل َِي 

َحهُ اْبُن ِحبَّاَن    . (618)َوَصحَّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال الحافظ رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صالة العيدين 

ام أما الفطر وأما األضحى أما عيد العيدين اثنين ليس لهما ثالث فعيد الع

الفطر فمناسبته أن المسلمين ينتهون من فرض الصيام الذي هو أحد أركان 

اإلسالم وأما عيد األضحى فإن المسلمين ينتهون من الوقوف بعرفة وأفعال 

الحج في يوم العيد فيكون عند تمام ركن من أركان اإلسالم وليس في اإلسالم 

في الشهر  أما عيد األسبوع يوم الجمعة فإنه يتكرر  عيد سوى هذين العيدين

                                                 
 (. 953صحيح. رواه البخاري ) - 616
(. "تنبيه": اللفظ الذي ذكره 326/ فتح(، ووصلها أحمد )2/446حسن. وهي عند البخاري ) - 617

الحافظ وعزاه للبخاري هنا إنما هو وهم من الحافظ رحمه هللا، فهذا اللفظ إنما هو لإلمام أحمد، 

 ري هو: "ويأكلهن وترا". ونص على ذلك الحافظ في "الفتح" أيضا، وإنما لفظ البخا
( واللفظ للترمذي، وقوله 2812(، وابن حبان )542(، والترمذي )5/352حسن. رواه أحمد ) - 618

(: "هذه سنة 1/294عقبه: "حديث غريب" هو قول غريب. وقال الحاكم في "المستدرك" )

 عزيزة من طريق الرواية، مستفيضة في بالد المسلمين". 
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أربع مرات أو خمس مرات وليس له شعائر العيد النه ال يصلى له صالة عيد 

وإنما يصلي صالة جمعة وليس في اإلسالم عيد سوى ذلك ال عيد ميالد وال 

عيد انتصار في بدر وال عيد فتح مكة وال عيد تولي ملك وال تولي رئيس وال 

من األعياد باطلة إال ثالثة األعياد عيد الفطر وعيد النحر وعيد  بدا شيء أ

وجد الناس يلعبون في يومين  األسبوع وهو يوم الجمعة ولما قدم النبي 

وقال إن هللا أبدلكم بخير منهما عيد عيد  يجعلونهما عيدين فنهاهم النبي 

يسمى عيدا في يكره كل ما  النبي  أنوعيد الفطر وهذا يدل على   األضحى

منها تحريم صومهما فيحرم على  أحكامهذين العيدين والعيدان لهما  إالالسنة 

وقال هلل  اإلنسانحتى لو نذر   األضحىيوم  أويصوم يوم الفطر  أن اإلنسان

يوفي  أنيوم االثنين فصادف يوم العيد فإنه ال يجوز   أصوم أنعلي نذر 

 فال يعصه ولكن يكفر كفارة يمين يعصي هللا أنمن نذر  بنذره لقول النبي 

العيدين انهما تشرع لهما الصالة في الصحراء خارج البلد وال  أحكامومن 

  أوكان هناك عذر كبرد شديد ال يتحمله الناس   إذا إاليصلي في الجوامع 

 أنمما يعذر به الناس فيصلون في الجوامع وال فالسنة  أشبهما  أوسيول  

را لهذه الشعيرة ولذلك كان المشروع في صالة عيد يكونوا في الصحراء إظها

من  آخرالمصلي من طريق ويرجع من طريق  إلىيخرج   واألضحىالفطر 

صالة العيد  أنتظهر الشعائر في جميع طرق المدينة ومنها  أناجل من اجل 

 أمر النبي  أنلعذر حتى  إاليتخلف عنها  أنفرض عين ال يجوز لرجل 

 اتق وذوات الخدور  يخرجن العو أنالنساء 
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 الشريط السادس عشر

 أنيوم االثنين فصادف يوم العيد فإنه ال يجوز  أصوم أنوقال هلل علي نذر 

يعصي هللا فال يعصه ولكن يكفر كفارة  أنمن نذر  يوفي بنذره لقول النبي 

العيدين انهما تشرع لهما الصالة في الصحراء خارج البلد  أحكاميمين ومن 

  أوكان هناك عذر كبرد شديد ال يتحمله الناس   إذا إالي في الجوامع وال يصل

 أنمما يعذر به الناس فيصلون في الجوامع وال فالسنة  أشبهما  أوسيول  

يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة ولذلك كان المشروع في صالة عيد 

من  آخرالمصلي من طريق ويرجع من طريق  إلىيخرج  واألضحىالفطر 

صالة العيد  أنتظهر الشعائر في جميع طرق المدينة ومنها  أناجل من اجل 

 أمر النبي  أنلعذر حتى  إاليتخلف عنها  أنفرض عين ال يجوز لرجل 

 أنيخرجن العواتق وذوات الخدور يعني التي ليس من عادتهن  أنالنساء 

 أن صالة العيد حتى الحيض أمرهن إلىيخرجن  أنشيء أمرهن  ألييخرجن 

 إذايخرجن لكن يعتزلن المصلى الن مصلى العيد حكمه حكم المسجد ولهذا 

مصلى العيد فال تجلس حتى تصلي ركعتين النه مسجد وقد قال  إلىجئت 

فاتت  إذاالمسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين لكن  أحدكمدخل  إذا النبي 

صلوا  المصلى وجد الناس قد أتىصالة العيد يعني رجل تأهب وخرج ولما 

العلم رحمهم هللا  أهل؟ اختلف في هذا  أوالفماذا يصنع هل يقضيها  

تعالى فمنهم من اقل إنه يقضيها ومنهم من قال إنه ال يقضيها والصحيح انه 
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فاتت يصلي  إذافاتت ال يقضيها لكن الجمعة  إذاالجمعة  أنال يقضيها كما 

ي الظهر فليست يصل أويصلي الجمعة  أنالظهر الن الوقت وقت ظهر فإما 

لكنها تصلى صالة الظهر الن  أربعاصالة الظهر قضاء للجمعة ولهذا تصلى 

الصالة وصليت مع  أدركت إذاالظهر فرض الوقت صالة العيد ما هناك ظهر 

المسلمين كما صلوا فهي صالة عيد وإن لم تدرك فال شيء عليك ما تصلي 

  أحكامحية المسجد ومن دخلت مصلى العيد فصل ركعتين ت إذاصالة العيد لكن 

العيد يوم يعيد الناس ولهذا قال  إنسانالعيد ليس عائدا لكل  أنصالة العيد 

 أنيوم يضحي الناس فليس ألحد  واألضحىالفطر يوم يفطر الناس  النبي 

سمعوا ببلد  إذايخرج على المسلمين ويعيد كما شاء كما يوجد بعض البالد 

مقيمين فيها صائمون هذا غلط وشذوذ عن العيد افطروا وأهل البلد ال أقام

ت فيه الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم أنالجماعة بل اتبع البلد الذي 

واسع كون  األمريوم يضحي الناس والحمد هلل  واألضحىيفطر الناس 

يصوم وهم مفطرون هذا  أويشذ عن الناس فيفطر وهم صائمون  اإلنسان

إمامهم واحدا وسلطانهم  اإلسالميةالبالد واحدة نعم لو كانت  أمة األمةغلط 

تتبع هذا  أنكلها  اإلسالمية األمةواحدا وأمر بالفطر في بلده وجب على 

متمزقة منذ عهد بعيد وكل  األسفمع  اإلسالمية األمةلكن كما تعلمون  اإلمام

له والية فإذا اتبع أميرك ال تخرج عن الناس ال تشذ عنهم فمن شذ شذ  أمير

بعد  إالفاتت البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد  إذام إن صالة العيد في النار ث

الظهر فإنهم ال يصلون العيد يفطرون ويصلون العيد من الغد كما جاءت به 

الهالل  رأواركبا قدموا المدينة وشهدوا انهم  أن السنة عن رسول هللا 

يفطروا  أن  النبي فأمرهميعني هالل الفطر  فيكون  اليوم يوم عيد  باألمس
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ليصلوا الصالة في وقتها وهذا ال نظير  المصلى غدا  إلىيخرجوا  أنوأمرهم 

كرتها لكن صالة  إذافاتت تصليها  إذاله يعني ما له نظير في الصلوات الصالة 

المصلى من  إلىفاتت الناس كلهم ال يصلون بعد الظهر يخرجون  إذاالعيد ال 

اء هللا تعالى بقية األحكام المتعلقة بهذا إن ش ويأتيالغد ويصلون صالة العيد 

 الباب 

أُِمْرنَا أَْن نُْخِرَج اَْلعََواتَِق, َواْلُحيهَض  َوَعْن أُم ِ َعِطيهةَ قَالَْت:  -489

  فِي اْلِعيَدْيِن; يَْشَهْدَن اْلَخْيَر َوَدْعَوةَ اَْلُمْسِلِميَن, َويَْعتَِزُل اَْلُحيهُض اَْلُمَصلهى 

 .  (619)َعلَْيِه   ُمتهفَقٌ 

 

َوأَبُو بَْكٍر, َوُعَمُر: يَُصلُّوَن  َكاَن اَلنهبِيُّ  َوَعِن اْبِن ُعَمَر:  -490

 .  (620)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    اْلِعيَدْيِن قَْبَل اَْلُخْطبَِة 

ْم َصلهى يَْوَم اَْلِعيِد َرْكعَتَْيِن, لَ  أَنه اَلنهبِيه  َوَعِن اْبِن َعبهاٍس:  -491

 .  (621)أَْخَرَجهُ اَلسهْبعَةُ    يَُصل ِ قَْبلََها َواَل بَْعَدَها 

  َصلهى اَْلِعيَد باَِل أَذَاٍن, َواَل إِقَاَمٍة  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْنهُ:  -492

 .  (622)أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد  

  ِ َوأَْصلُهُ فِي اَْلبَُخاِري 
(623)  . 

                                                 
 ( مع مراعاة أن الحافظ قد تصرف في اللفظ. 890(، ومسلم )324)صحيح. رواه البخاري  - 619
 (. 888(، ومسلم )963صحيح. رواه البخاري ) - 620
(، وأبو داود 884/رقم 2/606( وفي غير موضع، ومسلم )964صحيح. رواه البخاري ) - 621

/ رقم 1/340(، وأحمد )1291(، وابن ماجه )537(، والترمذي )3/193(، والنسائي )1159)

3153 .) 
( وزاد: "وأبا بكر، وعمر أو عثمان". وقال الحافظ في "الفتح" 1147صحيح. رواه أبو داود ) - 622

 (: "إسناده صحيح". 2/452)
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ِ  قَاَل:  َوَعْن أَبِي َسِعيدٍ  -493 اَل يَُصل ِي قَْبَل اَْلِعيِد  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

َرَواهُ اِْبُن َماَجْه بِِإْسنَاٍد َحَسٍن    َشْيئًا, فَِإذَا َرَجَع إِلَى َمْنِزِلِه َصلهى َرْكعَتَْيِن 

(624)  . 

ِ  َوَعْنهُ قَاَل:  -494 اأْلَْضَحى يَْخُرُج يَْوَم اَْلِفْطِر وَ  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

اَلةُ, ثُمه يَْنَصِرُف فَيَقُوُم ُمقَابَِل اَلنهاِس  ُل َشْيٍء يَْبَدأُ بِِه اَلصه -إِلَى اَْلُمَصلهى, َوأَوه

 .  (625)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    فَيَِعُظُهْم َويَأُْمُرُهْم  -َوالنهاُس َعلَى ُصفُوفِِهمْ 

 

ِ َوَعْن َعْمِرِو ْبِن ُشعَْيٍب َعْن أَبِ  -495 ِه قَاَل: قَاَل نَبِيُّ ّللََاه  يِه َعْن َجد ِ

  اَلتهْكبِيُر فِي اَْلِفْطِر َسْبٌع فِي اأَْلُولَى َوَخْمٌس فِي اآَْلِخَرِة, َواْلِقَراَءةُ بَْعَدُهَما

 .  (626)أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد    ِكْلتَْيِهَما 

ِ تَْصحِ   .  (627)يَحهُ  َونَقََل اَلت ِْرِمِذيُّ َعِن اَْلبَُخاِري 

                                                                                                                                                 
/فتح( عنه قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 9/344يشير إلى ما رواه البخاري ) - 623

 /فتح(. 2/451) فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا وال إقامة... الحديث. انظر
( وال يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس 1293حسن. رواه ابن ماجه ) - 624

( تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصالة في المصلى، وبهذا الجمع قال غير 491السابق )

 واحد. 
تمامه: ( ولم كان المصنف قد ساق لفظ البخاري، ف889(، ومسلم )956صحيح. رواه البخاري ) - 625

فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل 

في أضحى أو فطر، فلما أتينا  -وهو أمير المدينة-الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان 

المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت 

، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصالة. فقلت له: غيرتم وهللا. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما بثوبه

تعلم! فقلت: ما أعلم وهللا خير مما ال أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصالة، 

 فجعلتها قبل الصالة. 
شواهد يصح بها، وقد ( وهو وإن كان في سنده ضعف، فإن له 1151صحيح. رواه أبو داود ) - 626

 ذكرتها "باألصل". 
 (. 1/288العلل الكبير ) - 627

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

526 

ِ قَاَل:  -496 يَْقَرأُ فِي اأَْلَْضَحى  َكاَن اَلنهبِيُّ  َوَعْن أَبِي َواقٍِد اللهْيثِي 

 .  (628)أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم    َواْلِفْطِر بِـ )ق(, َو )اْقتََربَْت(. 

ِ  قَاَل:  َوَعْن َجابٍِر  -497 ِعيِد إِذَا َكاَن يَْوُم اَلْ  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

أَْخَرَجهُ اَْلبَُخاِريُّ    َخالََف اَلطهِريَق 
(629)  . 

 .  (630)َوأِلَبِي َداُوَد: َعِن اْبِن ُعَمَر, نَْحُوهُ   -498

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه أحاديث في باب صالة العيدين أوردها الحافظ ابن حجر رحمه هللا 

كان يبدأ  نها أن النبي تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة األحكام فم

بالصالة قبل الخطبة ثم يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم 

العيد يخالف الجمعة في هذا الجمعة تتقدم  أنويذكرهم ففيه دليل على 

الخطبتان عل الصالة وأما العيد فبالعكس الصالة قبل الخطبة وظاهر هذا 

واحدة لكن ذكر الفقهاء رحمهم هللا خطبة  إالالعيد ليس له  أنالحديث وغيره 

العيد له خطبتان واستدلوا بحديث في صحته نظر فمن اقتصر على خطبة  أن

ال يكون به باس ومن األحكام  أنواحدة فال حرج ومن خطب خطبتين فأرجو 

 يأكلالصالة حتى  إلىكان يوم الفطر ال يخرج  النبي  أن أيضا األحاديثفي 

ذلك لكن يقطعها على وتر  أشبهما  أوسبعا  أوا خمس أوتمرات وترا ثالثا 

هذه التمرات وأم  يأكلالصالة حتى  إلىال يخرج  أنفيستحب في عيد الفطر 

                                                 
 (. 891صحيح. رواه مسلم ) - 628
(، وله شواهد ذكرتها في "األصل"، ومنها حديث ابن عمر 986صحيح لغيره. رواه البخاري ) - 629

 اآلتي. 
مر؛ أن رسول هللا ( ولفظه: عن ابن ع1156صحيح بما قبله وبما له من شواهد. رواه أبو داود ) - 630

 صلى هللا عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر. 
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واكل منها حتى يكون  أضحيتهرجع ذبح  إذا إالفإنه ال يكل  األضحىفي عيد 

امتثاال لقوله تعالى فكلوا منها  أضحيتهطعام يطعمه يوم العيد من  أول

النبي  أن األحاديثائس الفقير ومن األحكام التي دلت عليها وأطعموا الب

 كان يقرأ في صالة العيدين ب ق واقتربت ق في الركعة األولى كاملة

واقتربت في الثانية كاملة أيضا فينبغي لإلمام أن يقرا بهما أحيانا وبسبح 

 والغاشية أحيانا لتحصل له السنة وال يقل هذه طويلة الن السنة كلها خير

كان يقرا بها ويأمر بالتخفيف فدل  وليست طويلة منهي عنها بل أن النبي 

 أن أيضا األحاديثق واقتربت ال تعد مما يطول ومما دلت عليه  أنذلك على 

فيه ا ست زوائد في  األولىالعيدين فيهما تكبيرات زاوئد في الصالة الركعة 

س فتكون التكبيرات سبع والثانية فيها خم اإلحرامالصالة وهي مع تكبيرة 

عشرة تكبيرة وهل يكون بين هذه التكبيرات شيء ؟ قال  إحدىالزوائد 

بين  يحمد هللا ويصلي على النبي  أنالفقهاء رحمهم هللا تعالى ينبغي 

المأمومون فال يجهرون  أما اإلمامالتكبيرتين ولكن هذه التكبيرات يجهر بها 

 اإلمامكبر  إذاالناس في األعياد بها يكبرونها سرا خالفا لما نسمع من بعض 

هذه التكبيرات الزوائد رفعوا أصواتهم معه كأنما يكبر بهم وهذا خطأ غلط 

 أماانه يسن للنساء حضور صالة العيد  أيضافيكبرون سرا ومما دلت عليه 

يخرج  أنيصلين في بيوتهن لكن في العيد ينبغي  أن فاألفضل دغير صالة العي

ولهذا لما قلن يا  العباءةتطيبة وال متبرجة وتلبس النساء لكن تخرج غير م

ليس لها جلباب كيف تخرج قال لتلبسها أختها من جلبابها  المرأةرسول هللا 

األحكام انه ليس لصالة العيد سنة قبلها وال بعدها فال  أيومنها  العباءةيعني 

ال فإنه  اإلمامجاء قبل مجيء  إذا إالقبلها وال يصل بعدها  اإلنسانيصل 
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) هنا سقط يف التسجيل يجلس حتى يصلي ركعتين الن مصلى العيد مسجد 

 ودخل الشيخ مباشرة يف باب صالة االستسقاء ( 

ِ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:  -499 اَْلَمِدينَةَ, َولَُهْم يَْوَماِن  قَِدَم َرُسوُل ّللََاه

ُ بِ  ِهَما َخْيًرا ِمْنُهَما: يَْوَم اأَْلَْضَحى, َويَْوَم يَْلعَبُوَن فِيِهَما. فَقَاَل: "قَْد أَْبَدلَُكُم ّللََاه

أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِيُّ بِِإْسنَاٍد َصِحيحٍ    اَْلِفْطِر 
(631)  . 

500-  ٍ ِمَن اَلسُّنهِة أَْن يَْخُرَج إِلَى اَْلِعيِد َماِشيًا  قَاَل:  َوَعْن َعِلي 

   َو ,  .  (632)َحسهنَهُ  َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ

 

أَنهُهْم أََصابَُهْم َمَطٌر فِي يَْوِم ِعيٍد.   َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -501

َرَواهُ أَبُو َداُوَد بِِإْسنَاٍد لَي ٍِن    َصاَلةَ اَْلِعيِد فِي اَْلَمْسِجِد  فََصلهى بِِهْم اَلنهبِيُّ 

(633 . ) 

 بَاُب َصاَلِة ااَِلْستِْسقَاِء   

 

ُ َعْنُهَما قَاَل:  -513  َخَرَج اَلنهبِيُّ  َعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

ًعا, فََصلهى َرْكعَتَْيِن, َكَما يَُصل ِي فِي  اًل, ُمتََضر ِ عًا, ُمتََرس ِ اًل, ُمتََخش ِ ُمتََواِضعًا, ُمتَبَذ ِ

                                                 
 (. 180-3/179(، والنسائي )1134صحيح. رواه أبو داود ) - 631
( وأما قوله: "هذا حديث حسن" فليس بحسن، إذ إسناده تالف، 530ضعيف. رواه الترمذي ) - 632

لها ال تصلح لالستشهاد بها بل ضعفها الحافظ بنفسه. وفيه عدة علل، وال يقال بأن له شواهد، فك

 وتخريج الشواهد والكالم عليها مفصل "باألصل". 
 (. 1160منكر. رواه أبو داود ) - 633
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, َوأَبُو َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ   اَْلِعيِد, لَْم يَْخُطْب ُخْطبَتَُكْم َهِذِه  َحهُ اَلت ِْرِمِذيُّ , َوَصحه

 ( . 634َعَوانَةَ, َواْبُن ِحبهاَن  )

 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -514 َشَكا اَلنهاُس إِلَى َرُسوِل  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ اَلنهاَس يَْوًما اْلَمَطِر, فَأََمَر بِِمْنبٍَر, فَُوِضَع لَهُ فِي اَْلُمَصلهى, َوَوَعَد  قُُحوطَ  ّللََاه

يَْخُرُجوَن فِيِه, فََخَرَج ِحيَن بََدا َحاِجُب اَلشهْمِس, فَقَعََد َعلَى اَْلِمْنبَِر, فََكبهَر َوَحِمَد 

ُ أَْن تَْدُعَوهُ, َوَوَعَدُكْم أَنْ  َ, ثُمه قَاَل: "إِنهُكْم َشَكْوتُْم َجَدَب ِديَاِرُكْم, َوقَْد أََمَرُكْم ّللََاه  ّللََاه

ِحيِم, َماِلِك يَْوِم يَسْ  ْحَمِن اَلره ِ اَْلعَالَِميَن, اَلره ِ َرب  تَِجيَب لَُكْم, ثُمه قَاَل: اَْلَحْمُد ّلِِله

ُ, اَل إِلَهَ إِاله أَْنَت, أَْنَت اَلْ  ُ يَْفعَُل َما يُِريُد, اَللهُهمه أَْنَت ّللََاه يِن, اَل إِلَهَ إِاله ّللََاه غَنِيُّ اَلد ِ

ةً َوباََلًغا إِلَى ِحيٍن" ثُمه َونَْحُن اَ  ْلفُقََراُء, أَْنِزْل َعلَْينَا اْلغَْيَث, َواْجعَْل َما أَْنَزْلَت قُوه

َل إِلَى اَلنهاِس َظْهَرهُ, َوقَلََب  َرفََع يََدْيِه, فَلَْم يََزْل َحتهى ُرئَِي بَيَاُض إِبَِطْيِه, ثُمه َحوه

ُ  ِرَداَءهُ, َوُهَو َرافٌِع يََدْيِه, ثُمه أَْقبَِل َعلَى اَلنهاِس َونََزَل, َوَصلهى َرْكعَتَْيِن, فَأَْنَشأَ ّللََاه

َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوقَاَل: "َغِريٌب,   َسَحابَةً, فََرَعَدْت, َوبََرقَْت, ثُمه أَْمَطَرْت 

 ( . 635َوإِْسنَاُدهُ َجي ٌِد"  )

ِحيحِ" مِ  ةُ اَلتهْحِويِل فِي "اَلصه  ْن: َوقِصه

                                                 
(، وابن ماجه 559و  558(، والترمذي )3/163(، والنسائي )1165حسن. رواه أبو داود ) - 634

(. وقال الترمذي: "حديث 2862(، وابن حبان )355و  269و  1/230( وأحمد )1266)

حسن صحيح". والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. 

 والترسل: التأني في المشي، وعدم العجلة. 
 (. 2860(، وصححه ابن حبان )1173حسن. رواه أبو داود ) - 635
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ِ ْبِن َزْيٍد، َوفِيِه:  -515 هَ إِلَى اَْلِقْبلَِة, يَْدُعو, ثُمه  َحِديِث َعْبِد ّللََاه فَتََوجه

    (636 . )َصلهى َرْكعَتَْيِن, َجَهَر فِيِهَما بِاْلِقَراَءِة 

ِ ِمْن ُمْرَسِل  ) -516 اَرقُْطنِي  َل ِرَدا637َوِللده َءهُ؛ ( أَبِي َجْعفٍَر اَْلبَاقِِر: َوَحوه

َل اَْلقَْحُط  )  ( . 638ِليَتََحوه

 

 

 باب صالة االستسقاء 

 أن؟ فالجواب  األرضفإن قال اإلنسان ما هو سبب سقوط المطر وإجداب 

القرى آمنوا واتقوا لفتحنا  أهل أنالسبب هو المعاصي لقول هللا تعالى ولو 

بون ( ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكس واألرضعليهم بركات من السماء 

التي  األشياءفالمعاصي سبب الشر والفتن والبالء والمرض وغير ذلك من 

عبادة هللا والى طاعته فاهلل سبحانه وتعالى  إلىرجع الناس  فإذاتضر العباد  

حصل األجداب  فإذاافهم من خلقه يعطيهم من النعم ما هو اعظم مما عملوا 

فإنه يشرع للمسلمين عدم نزوله  أيخسوف المطر  أو األرضعدم نبات  أي

السقيا من هللا  يطلبوا من هللا تعالى السقيا وقد طلب النبي  أنيستسقوا  أن

                                                 
خال الجهر بالقراءة. وعبد  (894/فتح(، وهو أيضا في مسلم )2/514صحيح. رواه البخاري ) - 636

هللا بن زيد: هو ابن زيد بن عاصم المازني؛ وليس هو عبد هللا بن زيد صاحب النداء، وممن 

 /فتح(. 2/498كان يقول بأنه صاحب النداء سفيان بن عيينة، ولكن البخاري وهمه )
ذلك كذا باألصل، و "المطبوع": وهو كذلك في "الشرح"، وهو الصواب عندي؛ ألنه ك - 637

 في"السنن" وتحرف في "أ" إلى: "حديث". 
(، وهو وإن كان مرسال بإسناد صحيح عند الدارقطني، فقد 2/66/2صحيح. رواه الدارقطني ) - 638

(، موصوال عن جابر رضي هللا عنه، وقال: "هذا حديث صحيح اإلسناد، 1/326رواه الحاكم )

سناد الحاكم أصح من إسناد ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "غريب عجيب صحيح". قلت: وإ

 الدارقطني، وأيضا جاء عن أنس لكن من طريق أحد الكذابين. 
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تعالى فانزل هللا المطر في الحال كما في حديث انس بن مالك رضي هللا عنه 

ما يجد الناس  النبي  إلىيخطب يوم الجمعة فشكا  رجال دخل والنبي  أن

وقال اللهم أغثنا ثالث مرات فانزل هللا المطر من عدم نزول المطر فرفع يديه 

التي ساقها المؤلف في هذا الباب ونزول المطر بعد  األحاديثوكما في هذه 

دليل على انه رسول هللا حقا الن هللا استجاب دعائه وأغاث  دعاء النبي 

معنوية يعرف بها استجابة هللا تعالى  أية اآليةالمسلمين وسقاهم وكانت هذه 

بآية حسية فإنه امتنع عنهم المطر فإن  إسرائيلوكان غيث بني  ه لرسول

يضرب الحجر فيضرب الحجر  أنيستسقي ربه فيأمره هللا تعالى  موسى 

حسية الن بني إسرائيل اغلظ  أيةفيتفجر عيونا يشاهده الناس فكانت هذه 

 تعالى المعنوية فأراهم هللا اآلياتطباعا واشد انقيادا للحق فكانت ال تجز فيهم 

الحسية ولكنهم مع ذلك ابلد من يكون من الخلق كما قال هللا تعالى مثل  اآليات

 الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ( 

في صفة االستسقاء والصالة  أحاديثذكر المؤلف رحمه هللا تعالى 

متخشعين مصلى العيد لكنهم يخرجون  إلىالناس يخرجون  أنالخاصة به 

متبذلين غير متطيبين وال البسي ثياب جميلة إظهار للفقر والفاقة والفرق 

 ألنهاصالة العيد يستحب لها التجمل والتطيب  أنبين هذا وبين صالة العيد 

الناس  يأتي أنهذه فإنه صالة استكانة وخضوع فناسب  أماصالة فرح وشكر 

عتين ثم يدعوا هللا عز وجل على وجه التبذل وعدم التزين فيصلى بهم رك إليها

ثم صلى كل ذلك جاءت به السنة صالة العيد الخطبة بعدها  أوالوإن شاء دعا 

 أنقبلها وسيأتي  أويكون ذلك بعدها  أنتأكيدا وأما االستسقاء فإنه يجوز 

 شاء هللا تعالى بقية الكالم على هذا الموضوع 
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 اب صالة االستسقاء في ب األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

أَنَّ َرُجاًل دََخَل اَْلَمْسِجدَ يَْوَم اَْلُجُمعَِة  َوالنَّبِيُّ   َوَعْن أَنٍَس  -517

  َُهلََكِت اأَْلَْمَواُل  َواْنقََطعَِت اَلسُّبُُل  فَاْدع  ِ َّ ََ قَائٌِم يَْخُطُب. فَقَاَل: يَا َرُسوَل 

 َ َّ [َعزَّ  [ََ فََرفََع يََدْيِه, ثُمه قَاَل: "اَللهُهمه أَِغثْنَا, اَللهُهمه أَِغثْنَا..."  يُِغيثُنَا, َوَجلَّ

    (639)فَذََكَر اَْلَحِديَث، َوفِيِه اَلدَُّعاُء بِِإْمَساِكَها ُمتهفٌَق َعلَْيِه  . 

َكاَن إِذَا قَِحُطوا يَْستَْسِقي بِاْلعَبهاِس  أَنه ُعَمَر  َوَعْن أَنٍَس;  -518

ُل ِن َعْبِد اَْلُمطهِلِب. َوقَاَل: اَللهُهمه إِنها ُكنها نَْستَْسِقي إِلَْيَك بِنَبِي ِنَا فَتَْسِقينَا, َوإِنها نَتََوسه بْ 

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ    إِلَْيَك بِعَم ِ نَبِي ِنَا فَاْسِقنَا، فَيُْسقَْوَن 
(640)  . 

ِ -أََصابَنَا  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:  -519 َمَطٌر   -َونَْحُن َمَع َرُسوِل ّللََاه

  قَاَل: فََحَسَر ثَْوبَهُ, َحتهى أََصابَهُ ِمَن اَْلَمَطِر, َوقَاَل: "إِنههُ َحِديُث َعْهٍد بَِرب ِِه" 

 .  (641)َرَواهُ ُمْسِلٌم.  

520-  ِ ُ َعْنَها; أَنه َرُسوَل ّللََاه ا َرأَى َكاَن إِذَ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 .  (642)أَْخَرَجاهُ    اَللهُهمه َصي ِبًا نَافِعًا  اَْلَمَطَر قَاَل: 

                                                 
(، وتمامه: "اللهم أغثنا. قال أنس: وال وهللا ما 897(، ومسلم )1014صحيح. رواه البخاري ) - 639

نرى في السماء من سحاب وال قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار. قال: فطلعت من 

حابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فال وهللا ما رأينا الشمس روائه س

 -ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يخطب-ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة 

فاستقبله قائما، فقال: يا رسول هللا! هلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع هللا يمسكها عنا. قال: 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام فرفع ر

 والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. وخرجنا نمشي في الشمس". 
 (. 1010صحيح. رواه البخاري ) - 640
 (. 898صحيح. رواه مسلم ) - 641
وهذا من أوهام الحافظ رحمه هللا إذ عزا الحديث (. "تنبيه": 1032صحيح. رواه البخاري ) - 642

للشيخين، وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصنف أنه لم يقل: "متفق 

 عليه"!!. 
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ْلنَا  َدَعا فِي ااَِلْستِْسقَاِء:  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن َسْعٍد  -521 اَللهُهمه َجل ِ

ْطِقًطا, َسْجاًل, يَا ذَا َسَحابًا, َكثِيفًا, قَِصيفًا, َدلُوقًا, َضُحوًكا, تُْمِطُرنَا ِمْنهُ َرذَاذًا, قِ 

ْكَراِم   .  (643)َرَواهُ أَبُو َعَوانَةَ فِي "َصِحيِحِه"    اَْلَجاَلِل َواإْلِ

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -522 َخَرَج ُسلَْيَماُن  قَاَل:  أَنه َرُسوَل ّللََاه

لَى َظْهِرَها َرافِعَةً قََوائَِمَها إِلَى َعلَْيِه اَلسهاَلُم يَْستَْسِقي, فََرأَى نَْملَةً ُمْستَْلِقيَةً عَ 

اَلسهَماِء تَقُوُل: اَللهُهمه إِنها َخْلٌق ِمْن َخْلِقَك, لَْيَس بِنَا ِغنًى َعْن ُسْقيَاَك, فَقَاَل: 

َحهُ اَْلَحاِكُم  )  اْرِجعُوا لَقَْد ُسِقيتُْم بَِدْعَوِة َغْيِرُكْم   ( . 644َرَواهُ أَْحَمُد َوَصحه

                                                 
(: "وعن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عائشة بنت 2/99قال الحافظ في "التلخيص" ) - 643

عليه وسلم نزل واديا دهشا ال ماء فيه فذكر الحديث، سعد؛ أن أباها حدثها أن النبي صلى هللا 

 وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واه". 
(، من طريق محمد بن عون مولى 326-1/325(، والحاكم )2/66/1حسن. رواه الدارقطني ) - 644

يرة، وقال أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هر

الحاكم: صحيح اإلسناد. قلت: وهذا سند ال بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري 

(: "رجل معروف". وذكره ابن حبان في 2/211( وقال أحمد في"العلل" )1/1/197)

( عنه: "عن 4/1/16(. ووالده عون قال البخاري في "التاريخ الكبير" )7/411"الثقات" )

لماجشون". قلت: بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، الزهري مرسل، روى عنه ا

(، 7/281(، وذكره ابن حبان في "الثقات" )3/1/386وسكت عنه في "الجرح والتعديل" )

وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال البخاري ومسلم. فمثل هذا اإلسناد ال بأس به، 

(، والخطيب في 875في "المشكل" )خاصة وأنه جاء من طريق آخر. فرواه الطحاوي 

( من طريق محمد بن عزيز، حدثنا 1246(، وأبو الشيخ في "العظمة" )12/65"التاريخ" )

سالمة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة به. قلت: ومحمد 

م في سماع بن عزيز وعمه سالمة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إال أنه تكل

محمد من سالمة، وسماع سالمة من عقيل ولكن ال بأس بهذا اإلسناد هنا. وجاء الحديث من 

(، وابن أبي حاتم في 8/414طريقين آخرين مقطوعين: األول: رواه ابن حبان في "الثقات" )

(، والطبراني في 3/101(، وأبو نعيم في "الحلية" )3/347"التفسير" كما عند ابن كثير )

(، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال 968اء" )"الدع

فذكره. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. الثاني: رواه عبد الرازق في …... خرج سليمان 

(، عن معمر، عن 967(، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" )96-3/95"المصنف" )

. وسنده صحيح إلى الزهري. وخالصة األمر: أن به….... الزهري، أن سليمان بن داود 

الحديث حسن بطريقيه األولين. "تنبيه": لم أجد في الحديث في "مسند" اإلمام أحمد إذ هو 

( فقد رجعت إلى مسند 2/97المراد عند إطالق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي "التلخيص" )

بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت أبي هريرة فلم أجده فيه، وال عثرت عليه في مسند أحمد 
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اْستَْسقَى فَأََشاَر بَِظْهِر َكفهْيِه إِلَى  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن أَنٍَس  -523

 .  (645)أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم    اَلسهَماِء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه اله تعالى في باب صالة 

يخطب الناس  والنبي االستسقاء منها حديث انس رضي هللا عنه الذي دخل 

يوم الجمعة فقال يا رسول هللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادعوا هللا 

يخطب وفي  أن هذا الرجل صادق النه تكلم والنبي يغيثنا فعلم النبي 

مجمع الناس فلوال انه صادق ما تكلم فرفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا 

فوهللا ما نرى في السماء سحاب وال قذعا اللهم اغثنا ثالث مرات قال عمر 

السماء صافية فانشأ هللا تعالى سحابة من وراء سلع الجبل المعروف وكان 

من نحوه السحاب أنشأ هللا تعالى مثل الترس صغيرة فارتفعت في  يأتي

لم ينزل من منبره حتى  السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وامطرت والنبي 

وبقي المطر اسبوعا كامال والسماء تمطر  ه صار المطر يتحادر من لحيت

وقال يا رسول  األولالرجل  أوليال ونهارا حتى دخل رجل من الجمعة الثانية 

هللا تهدم البناء وغرق المال فادعوا هللا يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم 

حوالينا وال علينا اللهم على االكام  والضراب وبطون االودية ومنابت الشجر 

ناحية من السماء  إلىالسماء فال يشير  إلىيشير بيده الكريمة  عل النبي وج

                                                                                                                                                 

"األطراف" للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن 

الحديث إما أن يكون في كتاب آخر من كتب اإلمام أحمد، أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه 

 ألحمد. وهللا أعلم. 
 (. 896صحيح. رواه مسلم ) - 645
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هللا عز وجل فخرج الناس يمشون في الشمس ففي هذا  بأمرانفرجت  إال

 أراد إذاالحديث دليل على مسائل عظيمة منها قدرة هللا عز وجل وإنه تعالى 

يكون الشيء كما شيئا فإنما يقول له كن فيكون كلمة واحدة ال زيادة عليها ف

فإنه كون هللا يجيبه بهذه الفورية  صدق النبي  أيةهللا عز وجل ومنها  أراد

البالغة دليل على صدقه وأنه رسول هللا حقا النه لو كاذبا ما اجاب هللا دعوته 

الن الكاذب  ال ينصر بل مآله الفشل والخسران والخذالن فدل هذا على صدق 

لهذا اجاب هللا دعائه في االستسقاء وأنه رسول هللا حقاو النبي 

استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه كما جاء ذلك  إذاواالستسحاء ومنها انه 

دعا  إذامصرحا به في هذه الرواية لكن المؤلف رحمه اختصرها فالخطيب 

في االستسقاء خاصة فإنه يرفع يديه وال يرفع يديه في غير هذا ال يرفع يديه 

ونما يرفع يديه عند االستسقاء  األموروال في اصالح في الدعاء للمسلمين 

 فإذاالن الناس تبع لخطيبهم  أيديهمفقد في خطبة الجمعة والناس كذلك رفعوا 

 أنيرفع يديه شرع للماموم المستمع المأمن على دعائه  أنشرع للخطيب 

يكلم الخطيب  أن لإلنسانيرفع يديه الن الدعاء للجميع ومن الفوائد انه يجوز 

كلم  فإذاولم ينكر عليه  كان لمصلحة الن الرجل دخل وكلم النبي  إذا

واالمام يخطب فهذا حرام  أحدتلكم  إذاالخطيب رجل لمصلحة فال باس به لكن 

عليه ويحرم من اجر الجمعة وال ثواب جمعة له ومن فوائد هذا الحديث انه 

لوب فإن هذا يبين السبب حتى يقتنع المط أنطلب شيئا  إذا لإلنسانينبغي 

يدعو هللا بالغيث بين السبب قال هلك المال  أن الرجل الذي طلب من النبي 

ال ترعي شيئا والسبل انقطعت الن  ألنهاوانقطعت السبل يعني المواشي هلكت 

طلبت شيئا من شخص ينبغي  فإذاالمال هزيل واالبل هزيلة ال تستطيع المشي 
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يدعو للمسلمين  أنز سؤال الغير تبين السبب ليطمئن ويجيبك ومنها جوا أن

تقول لشخص الذي ترجى إجابته لصالحه ادع هللا  أنيعين انه يجوز 

يغيث المسلمين وهذا  أن للمسلمين بكذا وكذا الن هذا الرجل سأل النبي 

وقتل يا فالن أدعو هللا لي  أنتلو سالت شخصا واحد لمصلحتك  أماعموم 

يدعو له والن  أن أحديطلب من  أن ي فهذا ال ينبغي النه ليس من سنة النب

يدعو هللا لك والنه قد  أنفي ذلك اتكاال على دعاء هذا الرجل الذي سألته 

الن يطلب منه الدعاء لذلك ال  أهلغرور هذا الرجل بنفسه وأنه  إلىيؤدي 

 فأنتفاهلل يقول ادعون استجب لكم  أنتيدعو لك ادع   هللا  أن أحدتطلب من 

عكاشة بن محصن قال  أليسك وبينه حجاب فإن قال قائل ادع ربك ليس بين

ليس  كغيره   ؟ قلنا بلى لكن الرسول يجعلني من هم  أنادع هللا  للنبي 

قال للصحابه ايكم  الرسول  أليسليست لغيره فإن قال قائل  للرسول 

يستغفر له وهذا من التابعين ؟ قلنا بلى لكن  أناويسا القرني فليسأله  أدرك

يدعو  أني بكر أبلم يقل للصحابة اطلبوا من  خاص باويس الن النبي  هذا

بكر افضل من أويس لكن هذا خاص باويس  أبا أنلكم ونحن نعمل علم اليقين 

 إذا أماوالخصائص ال نعلم أسبابها هذا فضل من هللا تعالى يؤتيه من يشاء 

الغير  إلىالدعاء من شخص على وجه العموم فهذا إحسان  اإلنسانطلب 

المدعو له هذا ال باس به كما جاء في هذا  إلىالداعي وإحسان  إلىوإحسان 

الدعاء وهو كذلك فالدعاء من  إجابة أسبابرفع اليدين من  أنالحديث ومنها 

في المواضع التي لم ترد السنة بالرفع  إالترفع يديك  أنآدابه وأسباب إجابته 

ع يدي بين السجدتين الدعو هللا قلنا ارف أنا إنسانفيها فإنها ال ترفع فلو قال 

في الدعاء قلنا ال الن ذلك لم يرد بل  األخيرال لو قال ارفع يدي في التشهد 
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 إالانه رفع يديه في الدعاء في الصالة  ورد خالفه النه لم يثبت عن النبي 

في القنوت ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الغير وعلى هذا يحمل 

 أصابرضي هللا عنه عمر بن الخطاب في عهده وفي خالفته حديث عمر 

يسأل هللا االستسقاء فقال  أنالناس قحط شديد جدا للغاية فجاءوا يطلبون منه 

بعم نبينا فيسقون لكن  إليكيك بنينا فتسقنا وإنا نتوسل إلكنا نتوسل  أنااللهم 

هللا  إلىما هو التوسل التوسل هو ما جاء في حديث انس انهم يتوسلون 

هللا بدعاء العباس بن عبد المطلب  إلىكذلك عمر توسل  بدعاء النبي 

هذا الحديث قم يا عباس فادع هللا  ألفاظولهذا جاء في  لقرابته من النبي 

 فيقوم العباس فيدعو فيسقون وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الة االستسقاء في باب ص األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ -أََصابَنَا  َوَعْن أَنٍَس قَاَل:  -519 َمَطٌر   -َونَْحُن َمَع َرُسوِل ّللََاه

  قَاَل: فََحَسَر ثَْوبَهُ, َحتهى أََصابَهُ ِمَن اَْلَمَطِر, َوقَاَل: "إِنههُ َحِديُث َعْهٍد بَِرب ِِه" 

 .  (646)َرَواهُ ُمْسِلٌم.  

ِ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضيَ  -520 ُ َعْنَها; أَنه َرُسوَل ّللََاه َكاَن إِذَا َرأَى  ّللََاه

 .  (647)أَْخَرَجاهُ    اَللهُهمه َصي ِبًا نَافِعًا  اَْلَمَطَر قَاَل: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 (. 898)صحيح. رواه مسلم  - 646
(. "تنبيه": وهذا من أوهام الحافظ رحمه هللا إذ عزا الحديث 1032صحيح. رواه البخاري ) - 647

للشيخين، وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصنف أنه لم يقل: "متفق 

 عليه"!!. 
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نزل نزل مطر  إذايفعله ويقوله  هذا ن الحديثان في بيان ما كان النبي 

أصابهم مطر فحسر عن ثوبه يعني كشفه  النبي  أنفحديث انس  األول أما

هللا سبحانه وتعالى  أنمن المطر وقال انه حديث عهد بربه وذلك  أصابهحتى 

يخلق ما يشاء وهذا المطر خلقه هللا تعالى في حين نزوله فكان حديث عهد 

يصيبه ما هو حديث عهد باهلل عز وجل وهذه  أن باهلل تعالى فاحب النبي 

عن  أويكشف عن ثوبه  أننزل المطر  إذا لإلنسانبغي سنة فعلية يعني ين

وأما السنة  عن شيء من جسده حتى يصيبه المطر اقتداء بالني  أوغترته 

نزل المطر قال  إذاكان  النبي  أنالقولية فحديث عائشة رضي هللا عنها 

 أواللهم صيبا نافعا يعني اجعله صيبا والصيب هو النازل كما قال تعالى 

تنبت وتحيى وكذلك  األرضنافعا للعباد على  أيالسماء ونافعا كصيب من 

 أننزل المطر  إذا لإلنسانينزل في جوفها يسقي الناس فيما بعد ذلك فيسن 

يقول اللهم صيبا نافعا  يعني اجعله صيبا ونافعا النه قد يكون صيب وينزل 

السنة  ال تمطروا لكن أنانه قال ليست السنة  وال ينفع كما صح عن النبي 

 شيئا وهللا الموفق  األرضتمطروا فال تنبت  أن

 في باب صالة االستسقاء  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -522 َخَرَج ُسلَْيَماُن  قَاَل:  أَنه َرُسوَل ّللََاه

تَْلِقيَةً َعلَى َظْهِرَها َرافِعَةً قََوائَِمَها إِلَى َعلَْيِه اَلسهاَلُم يَْستَْسِقي, فََرأَى نَْملَةً ُمسْ 

اَلسهَماِء تَقُوُل: اَللهُهمه إِنها َخْلٌق ِمْن َخْلِقَك, لَْيَس بِنَا ِغنًى َعْن ُسْقيَاَك, فَقَاَل: 

َحهُ اَْلَحاِكُم   اْرِجعُوا لَقَْد ُسِقيتُْم بَِدْعَوِة َغْيِرُكْم   ( . 648) َرَواهُ أَْحَمُد َوَصحه

                                                 
ن مولى (، من طريق محمد بن عو326-1/325(، والحاكم )2/66/1حسن. رواه الدارقطني ) - 648

أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال 
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اْستَْسقَى فَأََشاَر بَِظْهِر َكفهْيِه إِلَى  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن أَنٍَس  -523

 .  (649)أَْخَرَجهُ ُمْسِلٌم    اَلسهَماِء 

 اَلل ِبَاِس بَاُب   

 

                                                                                                                                                 

الحاكم: صحيح اإلسناد. قلت: وهذا سند ال بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري 

(: "رجل معروف". وذكره ابن حبان في 2/211( وقال أحمد في"العلل" )1/1/197)

( عنه: "عن 4/1/16والده عون قال البخاري في "التاريخ الكبير" )(. و7/411"الثقات" )

الزهري مرسل، روى عنه الماجشون". قلت: بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، 

(، 7/281(، وذكره ابن حبان في "الثقات" )3/1/386وسكت عنه في "الجرح والتعديل" )

بخاري ومسلم. فمثل هذا اإلسناد ال بأس به، وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال ال

(، والخطيب في 875خاصة وأنه جاء من طريق آخر. فرواه الطحاوي في "المشكل" )

( من طريق محمد بن عزيز، حدثنا 1246(، وأبو الشيخ في "العظمة" )12/65"التاريخ" )

. قلت: ومحمد سالمة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة به

بن عزيز وعمه سالمة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إال أنه تكلم في سماع 

محمد من سالمة، وسماع سالمة من عقيل ولكن ال بأس بهذا اإلسناد هنا. وجاء الحديث من 

(، وابن أبي حاتم في 8/414طريقين آخرين مقطوعين: األول: رواه ابن حبان في "الثقات" )

(، والطبراني في 3/101(، وأبو نعيم في "الحلية" )3/347تفسير" كما عند ابن كثير )"ال

(، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال 968"الدعاء" )

فذكره. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. الثاني: رواه عبد الرازق في …... خرج سليمان 

(، عن معمر، عن 967ن طريقه الطبراني في "الدعاء" )(، وم96-3/95"المصنف" )

به. وسنده صحيح إلى الزهري. وخالصة األمر: أن ….... الزهري، أن سليمان بن داود 

الحديث حسن بطريقيه األولين. "تنبيه": لم أجد في الحديث في "مسند" اإلمام أحمد إذ هو 

( فقد رجعت إلى مسند 2/97لخيص" )المراد عند إطالق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي "الت

أبي هريرة فلم أجده فيه، وال عثرت عليه في مسند أحمد بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت 

"األطراف" للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن 

ظ وهم في عزوه الحديث إما أن يكون في كتاب آخر من كتب اإلمام أحمد، أو أن يكون الحاف

 ألحمد. وهللا أعلم. 
 (. 896صحيح. رواه مسلم ) - 649
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524-  ِ ِ  َعْن أَبِي َعاِمٍر اأَْلَْشعَِري  َّ ََ لَيَُكونَنَّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

تِي أَْقَواٌم يَْستَِحلُّوَن اَْلِحَر   ِمنْ  َرَواهُ أَبُو دَاُودَ، َوأَْصلُهُ فِي   َواْلَحِريَر  (650)أُمَّ

  ِ اَْلبَُخاِري 
(651)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذان حديثان ساقها الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في باب صالة 

سليمان  أنقال  لنبي االستسقاء األول عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن ا

عليه السالم خرج يوما يستسقي يعني يطلب نزول المطر فرأى نملة مستلقية 

السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا  إلىعلى ظهرها رافعة قوائما 

غني عن سقياك فرجع وقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم ففي هذا دليل 

علمه هللا منطق الطير  سليمان  أنعلى  ما نطق به القرآن الكريم من 

ومنطق كل شيء فمن ذلك هذه النملة وهي معروفة وهي من اذكى الحشرات 

جحورا وتجعل هذه  األرضتبني  بيوتا في  ألنهاوأعظمها نظرا للمستقبل 

يعني في المكان العالي لئال يفسد جحورها المطر  األرض أعلىالجحور في 

تقرض رؤوس  أنهافي ادخاره وهي وتدخر الحب ولها طريقة تستعملها 

جاءه المطر  إذاينبت النه لو بقي على ما هو عليه نبت  إالالحب من اجل 

                                                 
في "األصلين": "الحر" أي: الفرج. والمراد: أنهم يستحلون الزنا، وهو هكذا في النسخة  - 650

المطبوعة من "البلوغ". بل زاد ناسخ "أ" بتفسير "الحر" في الهامش بالفرج. وهو بالخاء 

 داود".  والزاي المعجمتين. في "سنن أبي
(، في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. وهو عند البخاري 4039صحيح. رواه أبو داود ) - 651

( من طريق عبد الرحمن بن غنم األشعري قال: حدثني أبو 10/51/5590معلقا مجزوما به )

سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: "ليكونن  -وهللا ما كذبني-عامر أو أبو مالك األشعري 

ن أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح م

لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم هللا، ويضع  -يعني: الفقير-عليهم بسارحة لهم، يأتيهم 

العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". وقد صححه غير واحد، ولم يصب من 

 ه. ضعف
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هذه  إلىكان مطر كثير وصل البلل  وإذاينبت  أنفهي تقرض رؤوسه من اجل 

تنشف وال تعفن وسأل سأل  أنالحبوب فإنها تفردها في الشمس من اجل 

ندعها لها فهذه الحشرة  أولتي نشرتها أخذ هذه الحبوب ا أنفقال هل يجوز 

هللا لها ذكاء عجيب وبالغة وفصاحة لما أتى سليمان على واد النمل  بإذن

يدخلوا  أن إلىالنمل ادخلوا  مساكنكم  هذا إرشاد ترشدهم  أيهاقالت نملة يا 

 أنمالجئ ومالذ ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهذا تحذير  ألنهاالمساكن 

يحطمهم سليمان وجنوده النهم ال  أننوده وهذا تحذير يحطمهم سليمان وج

 أليفسيحطمونها  أيضايشعرون بهذا النمل ولو شعروا بها وهي في الطريق 

يتجنبوا الطريق من اجلها وهم ال يشعرون وهذا اعتذار اعتذار  أنيمكن 

خرج يستسقي  سليمان  أنلسليمان وجنوده انهم لن يشعروا بكم فالمهم 

ترفع جميع قوائمها  أنملة مستلقية على ظهرها النه ال يمكنها فوجد هذه الن

استلقت على ظهرها وتقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس  إذا إالالسماء  إلى

من سائر  وأنهاهللا عز وجل في حالها  إلىبنا غني عن سقياك وهذا توسل 

لى الخلق وأنها ال غنى لها عن سقيا هللا عز وجل ففي هذا الحديث دليل ع

هللا سبحانه وتعالى التي امد سليمان بها الن هللا  آياتمن  أيةفوائد منها 

هللا  أنكثيرة منها الملك الذي ال ينبغي الحد من بعده ومنها  آيات أعطاهتعالى 

تبارك وتعالى في العلو فوق كل شيء وان الحشراتن وهي التي ال تعقل 

عز  إليهفع قوائمها بارئها وخالقها فوق فوق السماوات فتر أنتعلم  

الثيران الذين انكروا علو هللا عز وجل النمل  أولئك أنوجل ففيه دليل على 

افقه منهم باهلل واعلم منهم باهلل لكنهم في الحقيقة ثيران الخلق ثيران الورى 

الذين ال يفهمون وال يعقلون فاهلل سبحانه وتعالى عال بذاته فوق عرشه فوق 
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دليل على  أيضاضال في دينه سفيه في عقله وفيه  إالكل شيء وال ينكر ذلك 

النمل ينطق وهو كذلك النمل له نطق يفهم بعضه لغة بعض ويعرفها ولها  أن

بها  فإذاطرق عجيبة في الداللة حتى انك ربما تبعدها عن بيتها وعن جحرها 

تدله وتتخذ طريق مع صاحباتها طريق ال اعوجاج فيه شاهدنا ذلك باعيننا 

البيوت طريقا مستقيما ليس فيه  إلىقا من مكان طلب الرزق تتخذ  طري

هللا  بإذناعوجاج  ال تميل يمينا وال يسارا تجد اسراب النمل على هذا الطريق 

يرفع الداعي يديه  أنالمشروع في الدعاء  أنعز وجل ومن فوائد الحديث 

ين ربه عز وجل  النه يستجدي ربه يقول اعطني وهذا البد من رفع اليد إلى

ما جاء في السنة  إال  هللا عز وجل فالمشروع في الدعاء رفع اليدين  إلى

من المواضع التي ال ترفع فيها االيدي الدعاء في  أيبعدم رفعه ومن ذلك 

الصالة ماعدا القنوت الدعاء بين السجدتين ليس فيه رفع وبعد التشهد ليس 

ح اللهم باعد بيني فيه رفع وفي اثاناء الركوع ليس فيه رفع وفي االستفتا

وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كذلك في خطبة الجمعة ال 

عاما  كما نشاهده من بعض  أوترفع االيدي بالدعاء سواء كان دعاء خاصا 

ينبهوا  أنعند دعاء الخطيب فإنه جهل ينبغي  أيديهمالجهال الذين يرفعون 

االستصحاء فالسنة رفع الدين  وأفي االستسقاء  إالانتهت الخطبة  إذاعليه 

ذلك فليرفع  أشبهما  أودعا الخطيب باالستسقاء اللهم اغثنا  إذايعني مثال 

اللهم جوالينا  أيدعا باالستصحاء  إذامعه وكذلك  أيديهميديه وليرفع الناس 

كما جاءت به الينة وفي الحديث من الفوائد  أيضاوال علينا فليرفع يديه 

دعا ربه وذكر  إذا  اإلنسانلى بذكر حاجة الداعي الن هللا تعا إلىالتوسل 

هللا تعالى ولهذا قال  إالحاجته فهو يعني بلسان الحال انه ال يجلي هذه الحال 
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جمع الخلق وما من  بأرزاقاللهم إنا خلق من خلق وهللا عز وج لقد تكفل 

لمطر نزل ا إذاعلى هللا رزقها فال تمنع عنا سقياك النه  إال األرضدابة في 

هللا تعالى يكون  إلىوحصل لهذا النمل رزق يرتزق به والتوسل  األرضنبتت 

باهلل سبب للعطاء  اإليمانالتوسل باإليمان باهلل الن  األول األمر بأمور

والمغفرة والرحمة كما قال هللا تبارك وتعالى ) الذين يقولون ربنا إننا امنا 

ها التوسل بالعمل الصالح التوسل هللا باإليمان ومن إلىفاغفر لنا ( فتوسلوا 

الغار الثالثة  أصحابودليل ذلك قصة  اإلجابة أسبابمن  أيضابالعمل الصالح 

هللا  إلىالذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فعجزوا عنها فتوسلوا 

أحدهم توسل ببر والديه والثاني توسل بالعفة والثالث  أعمالهمتعالى بصالح 

خاصة فالعامة  أوهللا تعالى عامة  بأسماءلتوسل التوسل ومن ا باألمانةتوسل 

كما اء في حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه في جعاء الهم والكرب 

الحديث والخاصة مثل  آخر إلىاسأألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك 

الغفور الرحيم فطلب المغفرة وتوسل  أنتاللهم اغفر لي انك  اإلنسانيقول  أن

تتوسل  أنهللا تعالى بافعاله  إلىهللا تعالى باسمه الغفور الرابعة التوسل  إلى

اللهم صل على  أمتهفيما علم  ومنه قوله  إياهبافعال هللا تعالى بما تدعوه 

هذا توسل   إبراهيم ألوعلى   إبراهيممحمد وعلى اله محمد كما صليت على 

بان  اإلنسان تعالى بذكر حاجة هللا إلىهللا تعالى بافعاله الخامس التوسل  إلى

هللا تعالى به ومنه  إلىيذكر حاجته يتوسل  أومريض  أوفقير  أنىيقول اللهم 

من خير فقير ( ومنه هذا الحديث هذه  إلى أنزلترب إني لما  قول موسى 

هللا تعالى بدعاء الرجل الصاليح  إلىكلها جائزة ومنها التوسل  أشياءخمسة 

فإن هذا من التوسل المباح فقد كان الصحابة رضي هللا الذي ترجى اجابته 
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يسأل  أن لإلنسانيدعو هللا لهم لكن هذا ال ينبغي  أن عنه يسألون النبي 

يدعو للمسلمين عموما فيقول ادع  أنيدعو له إنما يسأله  أنالرجل الصالح 

س يدعو لنفسه فهذا ال ينبغي ولي أنيسأله  أن أماالنصر  أوهللا لهم بالغيث 

 أخيلعمر يا تنسنا يا  من عمل السلف الصالح وأما حديث وهو قول النبي 

 لإلنسانمن دعائك فهذا حديث ضعيف ليس صحيحا فال يعتمد عليه فينبغي 

هللا تعالى بكل وسيلة تكون سببا للدعاء هذا الحديث الذي ذكره  إلىيتوسل  أن

 إثباتلعلماء على المؤلف رحمه هللا تعالى في قصة النملة استدل به بعض ا

علو هللا تعالى وأنه ثابت حتى عند من ليس له عقل لكن الحديث ضعيف يعني 

نقول إن الرسول  أنوإنما تكلمنا عليه لفوائده فقط وأما  لم يصح عن النبي 

  حديث انس بن مالك الذي ختم به المؤلف باب  أماقاله فال النه ضعيف

وأشار ببعض كفيه فهذا الحديث  دعا باالستسقاء النبي  أناالستسقاء 

اختلف العلماء في معناه منهم من قال اشار بظهر كفيه يعني دعا باليدين 

ومنهم من قال إنه كناية  األرض إلىالسماء وبطونها  إلىمقلوبتين ظهورها 

 إلىرفع يديه كثيرا صار ظهورها  إذا اإلنسانعن المبالغة في رفع اليدين الن 

 اإلنسانكثير من العلماء وتوسعوا فيه حتى قالوا إن  يهإلذهب  فاألولالسماء 

يقول اللهم اشفني من  أندعا بكشف الضر فإنه يدع بظهور كفيه مثل  إذا

اللهم اغنني من الفقر توسعوا فيه ومنهم من قال ليس هذا مراد  أومرضي 

السماء  إلىالحديث وإنما المراد انه بالغ في الرفع حتى صارت ظهور كفيه 

الرسول ما دعا بظهر كفيه  أنابن تيميه وهو الحق  اإلسالماختيار شيخ وهذا 

ال في االستسقاء وال غيره وإنما كان يبالغ في االستسقاء حتى يظن  أبدا

 الرائي انه دعا بظهر كفيه وهللا الموفق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

545 

 اللباس فياتي إن شاء هللا الكالم عليه  أما

 قال رحمه هللا تعالى باب اللباس 

 ل ِبَاِس اَلبَاُب   

 

524-  ِ ِ  َعْن أَبِي َعاِمٍر اأَْلَْشعَِري  َّ ََ لَيَُكونَنَّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

تِي أَْقَواٌم يَْستَِحلُّوَن اَْلِحَر   َرَواهُ أَبُو دَاُودَ، َوأَْصلُهُ فِي   َواْلَحِريَر  (652)ِمْن أُمَّ

  ِ اَْلبَُخاِري 
(653)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ل الموؤلف رحمه هللا تعالى باب اللباس وهو ما يلبسه اإلنسان من يقو

قميص أو سراويل أو عمامة أو غير ذلك واعملم أن هللا سبحانه وتعالى انزل 

على عباده لباسين اللباس األول لباس معنوي وهو لباس التقوى واللباس الثاني 

ن أيضا نوع لباس حسي وهو ما يستر به اإلنسان جسمه وهذا النوعين نوعا

يواري السوءة ويستر العورة ونوع رياش أو ريش أي لباس كمال وجمال 

وكله من نعمة هللا ومن حكمة هللا أن جعل اإلنسان عاري العورة حتى يحتاج 

                                                 
في "األصلين": "الحر" أي: الفرج. والمراد: أنهم يستحلون الزنا، وهو هكذا في النسخة  - 652

المطبوعة من "البلوغ". بل زاد ناسخ "أ" بتفسير "الحر" في الهامش بالفرج. وهو بالخاء 

 والزاي المعجمتين. في "سنن أبي داود". 
ب ما جاء في الخز. وهو عند البخاري (، في كتاب اللباس با4039صحيح. رواه أبو داود ) - 653

( من طريق عبد الرحمن بن غنم األشعري قال: حدثني أبو 10/51/5590معلقا مجزوما به )

سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: "ليكونن  -وهللا ما كذبني-عامر أو أبو مالك األشعري 

أقوام إلى جنب علم يروح  من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن

لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم هللا، ويضع  -يعني: الفقير-عليهم بسارحة لهم، يأتيهم 

العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". وقد صححه غير واحد، ولم يصب من 

 ضعفه. 
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إلى لباس يسترها وينتقل من هذه الحاجة إلى حاجة اللباس المعنوي وهو لباس 

نه البد له من لباس الجسد واألصل التقوى فيعلم أنه البد له من لباس التقي كما ا

في لباس الجسد انه حالل كل شيء تستر به جسمك فهو حالل هذا هو األصل 

النه داخل في عموم قوله تعالى ) هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ( 

وداخل في قوله تعالى قل من حرم زينة هللا التي اخرج لعباده والطيبات من 

وعلى هذا  من حرم زينة هللا التي اخرج لعباده الرزق ( فانكر هللا على 

فإذا قال قائل النسان هذا الثوب حرام عليك فليقل له أين الدليل األصل الحل 

وإذا قال هذا التفصيل حرام فليقل أين الدليل الن األصل أن اإلنسان يلبس 

كما شاء هذا هو األصل إال إذا  ماشاء من الثياب وعلى أي كيفية فصلها 

ي القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين ما يقتضي التحريم فيعمل به من ورد ف

ذلك لباس الحرير على الرجال فإنه حرام الن لباس الحرير يقتضي الميوعة 

والليونة والرقة وهذا ليس بمناسب للرجل الذي ينبغي فيه الحزم والقوة  

ى الرجال حالال والخشونة ولكن تحتاج إليه النساء ولهذا كان الحرير حراما عل

قال ليكونن من  للنساء ثم ذكر المؤلف حديث أبي عامر االشعري أن النبي 

كلها  أشياء أربعةيستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف  أقوام أمتي

حرام وان هؤالء يستحلونها  أنهاحرام لقوله يستحلون فدل ذلك على 

الثاني استعمالها استعمال حالل و أنهااعتقاد  األولواالستحالل نوعان النوع 

العظيم وتأمل قوله الحر  اإلثمحرام وكالهما فيه  أنهاالمستحل لها وإن اعتقد 

والحرير الحر يعني الفرج والمراد يستحلون الزنا واللواط والعياذ باهلل 

بما قال حيث كان الواقع يشهد له فاالن في  ويرونه حالال وصدق رسول 

هللا وان محمد رسول  إالال اله  أنبل القبلة وتشهد التي تستق اإلسالمية األمة
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في البالد  أنهللا فيها من يستحل الزنا واللواط فقد بلغنا بخبر الثقات 

ويكونون في  شباب مرد يتجملون بلباس الحرير والذهب  اإلسالمية

يتلوط بهم الناس نسال هللا العافية في بالد  أنفسهمويعرضون  األسواق

 أيوكذلك فيها  باألذانالقبلة تنادي  إلىصلوات الخمس اسالمية تصلي ال

للزنا والعياذ باهلل فصدق الرسول  أنفسهمالبالد نساء متجمالت فتيات يعرضن 

  الفرج والمراد الزنا واللواط والعياذ باهلل  أيمن يستحل الحر  أمتهكان في

ير والحرير يعني لبس الحرير وهذا يختص بالرجال اعني تحريم لبس الحر

بالرجال وانظر كيف قرن بين استحالل الفرج والحرير الن الرجل والسيما 

لبس الحرير كان ذلك مدعاة للتلوط به  إذاالفتا وال سيما إن كان جميال 

مجرى  آدموالعياذ باهلل بل يبقى مائعا كالمراة تماما والشيطان يجري من ابن 

ى هذا فيكون لباس فقرن الحر بالحرير الحكمة فيه واضحة جدا وعل الدم 

اللواط كذلك الخمر يستحلون  أوالحرير على الرجال حراما مقرونا بالزنا 

إن شئت فقل كل مطعوم اسكر أيهما اعم  أوالخمر والخمر كل شارب اكر 

؟ كل مطعوم اشمل الن المطعوم يشمل الشراب واألكل لقول  األول أوالثاني 

عمه فإنه مني ( فكل مطعوم هللا تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يط

اسكر فهو خمر وكل خمر فهو حرام وتحريمها ثابت بالكتاب والسنة واجماع 

ومعنى  اإلسالمفي بالد  اإلسالمالمسلمين وهو معلوم بالضرورة من دين 

يشربوه  أنيقول إنه حالل واالني  أن األولاستحالل الحرام له وجهان الوجه 

 اعتقدوا انه حرام ولقد صدق الرسول يطعموه طعام المستحل له وإن  أو

ورأت انه ال باس به وتجاوزت  اإلسالمية األمةاستحل الخمر استحلته بعض 

الحد وسمته الشراب الروحي قاتلهم هللا شراب لعن شاربه وحامله والمحمول 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

548 

الخبائث كما  أمومشتريه ويسمى شرابا روحيا يعني مطهر للروح وهو  إليه

ثمانين  أوجلدة  أربعينشاربه يعذر بما ال يقل عن  أنجاء في الحديث وحكمه 

معين  جلدة حسب ما يردع الناس النه ما فيه جد عند النبي  ألف أومائة  أو

 إذانظر القاضي فيعاقب الشارب بما يستحق وبما يردعه  إلىإنما هو راجع 

شرب مرة وجلد ومرة وجلد ومرة وجلد ومرة رابعة فإنه يقتل قال شيخ 

بالقتل هذا جلد ثالث مرات في  إالالنه مثل الصائل الذي ال يندفع  اإلسالم

رحمه هللا تعالى إن  اإلسالمالخمر وشرب الرابعة متى يتوب ولهذا قال شيخ 

لم ينته الناس بدونه وصدق رحمه  إذاقتل شارب الخمر في الرابعة مشروع 

مطلقا  هللا وهذا قد ورد فيه حديث صحيح في السنن اخذ به بعض العلماء

شرب وجلد وشرب وجلد وشرب وجلد ثم شرب الرابعة وجب قتله  إذاوقال 

 اإلسالمشيخ  أمابكل حال وهذا مذهب ابن حزم رحمه هللا تعالى والظاهرية 

لم ينته الناس بدون القتل قتل الن هذا من جنس الصائل  إذاففصل وقال 

مات فعلت مثل هذا لقل الحكو أنبالقتل فإنه يتقل ولو  إاللم يندفع  إذاوالصائل 

بعض الحكومات التي تحكم البالد  أن األسفشرب الخمر وصار نادرا لكن مع 

وأنه في جرار تجعل في  األسواقتبيح هذا سمعنا انه يباع علنا في  اإلسالمية

الخبائث سالب العقول  أمالشراب الحالل والعياذ باهلل مع انه  كأنهالثالجات 

 أمهشاب شرب الخمر ودخل على  أنقبل سنوات مفسد الديار قرأت في مجلة 

الساعة الواحدة من الليل  أمهفي بالد غير السعودية والحمد له ودخل على 

يزني بها ولكنها أبت فذهب  أن أمهبعد منتصف الليل وهو سكران فطلب من 

اذبح نفسي فأدركتها الشفقة  أوتمكنيني من ذلك  أنالمطبخ وقال إما  إلى

 أمه إلىثم اصبح وأحس انه فعل هذا الجرم العظيم فأتى  فمكنته فزنى بها
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وقال لها أفعلت كذا قالت ال خافت عليه قال بل فعلت ثم اخذ البنزين ودخل 

الحمام وصبها على نفسه واوقد في نفسه أيش النهاية نهاية شرب الخمر زناَ 

الذنوب باألم وقتل للنفس والعياذ باهلل ولهذا كان من ابشع  المحرمات وكبائر 

لهو  آلةحرام  كل  أيضاأما المعازف فهي جمع معزف وهي آلة اللهو وهي 

طنبور اوعود اوغيرها فإنه داخلة في الحديث وال  أوسواء كانت موسيقي 

قم  وإذاشيء واحدالدف يجوز في حالة العرس وفي العيد  إاليستثنى من ذلك 

دف هو الطار الذي وال كبير القوم من السفر النه هذا مما جاءت به السنة 

الثالثة وهي العرس والعيد  األحوالوجه واحد هذا جائز في هذه  إالليس له 

يضرب عيه بالدف يعني يؤمر  أنالعرس فهو سنة يسن  أماقدوم كبير القوم 

يضرب عليه بالدف وأما في االعياد فهو مباح ال نامر به وال ننهى عنه  أن

 أنمر به وال ننهي عنه دليل االعراس وأما في قدوم الغائب فكذلك مباح ال نا

قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني في الدف وأ/ا العياد  النبي 

بكر الصديق رضي هللا عنه خل على عائشة وعندها جاريتنان  أبا أنفدليله 

 أيامدعهما فإنها  بكر فقال النبي  أبوتغنيان وتضربان بالدف فانتهرهما 

قدوم  أماالعيد   أياميلعبوا برماحهم وسيوفهم في  أنللحبشة  نآذعيد وكذلك 

وقالت يا رسول هللا إني نذرت  امرأةقدم المدينة فجاءت  الغائب فإن النبي 

اوف  أواضرب بالدف بين يديك ليش فرح بقدومه  أنإن ردك هللا سالما 

فلما دخل عمر القت الدف تحتها  بنذرك فجعلت تدف بين يدي الرسول 

آذن لها فدل ذلك على جواز الدف يبة من عمر رضي اللهعنه لكن النبي ه

في مثل هذه الحالة وإال فاألصل أن المعازف كلها حرام هذا هو األصل وال 

يهولنك تهاون الناس بها اليوم وكثرة استعمالها فإن هذا مصداق هذا الحديث 
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قد  ليس النبي يستحلونها الحر والحرير والخمر والمعازف فإذا قال قائل أ

محذرا منه ايهما الثاني ال  أواخبر بهذا ؟ قلنا بلى لكن هل اخبر به مقررا له 

 أنتقريرا لقنا إنه قرر  األمورفي مثل هذه  شك ولو كان ما اخبر به النبي 

النه قال لتركبن سنن من كان قبلكم قالوا من قال اليهود  أيضاتعبد االصنام 

 أمةتكون  أنالمته  آذن الرسول  أنقائل يقول  أنوالنصارى هل يمكن 

 نصرانية ؟ ال لكنه يخبر بذلك محذرا منه وهللا الموفق  أويهودية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله 

في باب  األحاديثمقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق  أجمعينوصحبه 

 س اللبا

أَْن نَْشَرَب فِي آنِيَِة اَلذََّهِب  نََهى اَلنَّبِيُّ  قَاَل:  َوَعْن ُحذَْيفَةَ  -525

يبَاجِ  َوأَْن نَْجِلَس َعلَْيِه  ِة  َوأَْن نَأُْكَل فِيَها  َوَعْن لُْبِس اَْلَحِريِر َوالد ِ   َواْلِفضَّ

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ  
(654)  . 

َعْن لُْبِس اَْلَحِريِر إاِلَّ َمْوِضَع  نََهى اَلنَّبِيُّ  َل: قَا َوَعْن ُعَمَر  -526

 .  (655)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم    إِْصبَعَْيِن  أَْو ثاََلٍث  أَْو أَْربَعٍ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تقدم لنا قاعدة مهمة في باب اللباس وهي أن األصل في اللباس الحل 

عا ووصفا لعموم قول هللا تعالى هو الذي خلق لكم ما في األرض جنسا ونو

                                                 
 (. 5837صحيح. رواه البخاري ) - 654
 (. 15( )2069/فتح(، ومسلم )285-10/284) صحيح. رواه البخاري - 655
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جميعا وان من ادعى أن هذا اللباس محرم أو أن كيفية هذه اللباس محرمة 

فعليه بالدليل وذكر المؤلف رحمه هللا تعالى فيما سبق حديث أبي عامر 

االشعري  ليكونن من اقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ما 

ديث حذيفة فقد تضمن النهي أن اآلكل في انائين والشرب فيهما وهما آنية ح

الذهب والفضة ويقال في االواني ما يقال في اللباس يعني أن األصل في 

االواني وه ياالوعية التي يجعل فيها الطعام والشراب األصل فيها الحل إال ما 

ا في األرض ( فجميع قام الدليل على تحريمه لقوله تعالى هو الذي خلق لكم م

االواني من خشب وخزف وحجارة وغيرها األصل فيها الحل إال ما قام الدليل 

على تحريمه فمما قام الدليل على تحريمه اآلكل والشرب في إناء الذهب 

سلمة رضي هللا  أمنهي عن ذلك ولحديث  والفضة لحديث حذيفة أن النبي 

في بطنه نار جهنم قال اه اللعلم  في إناء الفضة إنما يجرجر يأكلعنها الذي 

وما طلي بالذهب والفضة فله حكم ما كان من الذهب والفضة يعني لو كان 

 اآلكلطلي بفضة صار  أوفيه حراما  اآلكلإناءمن النحاس طلى بالذهب صار 

يكون  أنفضة مثل  أووكذلك ما سمي بذهب  أيضاوالشرب فيه حراما قالوا 

من الفضة فإنه حرام وهو عام  أوالذهب  إناء من نحاس وفيه مسامير من

النبي  أنللرجال والنساء بخالف اللباس كذلك في حديث حذيفة رضي هللا عنه 

  نهى عن الحرير والذيباج وأن نجلس عليه فيكون التحريم عاما للباس

والجلوس واختلف العلماء رحمهم هللا تعالى في جلوس النساء على الحرير 

 إلىال يجوز النه إنما رخص لهن في لبسه لحاجتهن  فقال بعض العلماء إنه

وقال بعض العلماء إنه حالل للنساء أن  المرأةالتزين والفراش منفصل عن 

وحرم على  أمتييجلسن على الحرير لعموم احل الذهب والحرير إلناث 
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يجلس على  أنالنساء ال يجوز لهن  أني أ األولذكورها واالحتياط في الوقل 

حديث عمر بن  أمايلبسن الحرير والفرق ظاهر  أناز لهن الحرير وإن ج

موضع  إالنهى عن لبس الحرير  النبي  أنالخطاب رضي هللا عنه ففيه 

عليه ثوب من  اإلنسان أنيعني مثال لو فرض  أربع أوثالث  أواصبعين 

اصابع فما دون فال باس به  أربعخط من الحرير  أيقطن وفيه علم  أوصوف 

كان الثوب فيه علم حرير وعلم قطن يعني  إذا أماخص في ذلك ر الن النبي 

ظهورا الحرير  األكثرخطوط متفرقة فهذا ينظر ايهما اكثر ظهورا فإن كان 

كان  إذاسوى الحرير فهو حالل فتبين بهذا انه  األكثرفهو حرام وإن كان 

دون  اصابع فاالربع فما بأربعالثوب فيه حرير في مكان واحد فالعبرة بماذا ؟ 

كان كل الثوب مخطط فالعبرة باالكثر حتى لو  إذا أماحالل وما زاد فهو حرام 

الخط الواحد من الحرير اصبع ثم بعده قطن ثم حرير اصبع ثم بعده  أنفرض 

سواه فهو حالل  األكثرهو الحرير فهو حرام وإن كان  األكثرقطن فإن كان 

يقال إن كان الحرير في  أنفهذا هو الضابط فيما كان مخلوطا بحرير وغيره 

اصابع فما دون حالل وما زاد فهو حرام وإن كان  أربعموضع واحد فالضابط 

 يكون الحكم له وهللا الموفق  األكثرفي كل الثوب مشاعا فيه فالضابط ما هو 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله 

في باب  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق  ينأجمعوصحبه 

 اللباس 
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ْحَمِن ْبِن َعْوٍف   أَنَّ اَلنَّبِيَّ   َوَعْن أَنٍَس  -527 َص ِلعَْبِد اَلرَّ َرخَّ

بَْيِر فِي قَِميِص اَْلَحِريِر  فِي َسفٍَر  ِمْن َحكٍَّة َكانَْت بِِهَما  ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    َوالزُّ

(656)  . 

528-  ٍ ُحلَّةً ِسيََراَء  فََخَرْجُت  َكَسانِي اَلنَّبِيُّ  قَاَل:  َوَعْن َعِلي 

ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  َوَهذَا لَْفُظ   فِيَها  فََرأَْيُت اَْلغََضَب فِي َوْجِهِه  فََشقَْقتَُها بَْيَن نَِسائِي 

 .  (657)ُمْسِلٍم  

 

ِ  أَنَّ َرُسولَ  َوَعْن أَبِي ُموَسى  -529 َّ ََ  :قَاَل  أُِحلَّ اَلذََّهُب

َم َعلَى ذُُكوِرِهْم.  تِي  َوُحر ِ نَاِث أُمَّ َسائِيُّ  . َرَواهُ أَْحَمدُ  َوالنَّ     (658)َواْلَحِريُر إِلِ

َحهُ   َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ
(659)  . 

ُ َعْنُهَما; أَنَّ رَ  -530 َّ ََ ِ َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي  َّ ََ قَاَل:  ُسوَل 

   يُِحبُّ إِذَا أَْنعََم َعلَى َعْبٍد أَْن يََرى َ َّ ََ إِنَّ 
َرَواهُ   أَثََر نِْعَمتِِه َعلَْيِه  (660)

اَْلبَْيَهِقيُّ  
(661)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 (. 2076(، ومسلم )2919صحيح. رواه البخاري ) - 656
(. "تنبيه" ال وزن لقول الحافظ: "وهذا لفظ 2071(، ومسلم )5840صحيح. رواه البخاري ) - 657

 مسلم" إذ هو نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء. 
 ها". كذا في"األصلين": وفي المصادر"ذكور - 658
(. وقال 1720(، والترمذي )8/161(، والنسائي )407و  4/394صحيح. رواه أحمد ) - 659

 الترمذي: "حديث أبي موسى حديث حسن صحيح". قلت: وبشواهده المذكورة في "األصل". 
 تحرف في"أ" إلى: "ترى".  - 660
أخرى يصح  (، وهو وإن كان ضعيف السند، إال أن له شواهد3/271صحيح. رواه البيهقي ) - 661

 بها. 
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هذه األحاديث في باب اللباس ذكره الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في 

رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن  المرام منها أن النبي  كتابه بلوغ

عوف في سفر  في لبس الحرير لحكة كانت بهما والحكة معروفة وهي 

 أنومن ادويته وعالجه  اإلنسانيحكه  أن إلىالتهاب يكون في الجلد يحتاج 

حريرا فيرخصلالنسان في لبس الحرير والمراد بها الشديدة  اإلنسانيلبس 

ي ليست معتادة ولهذا عبر بعض العلماء عنها بوقله من جرب يعني الت

يلبس  أن لإلنسانا الحكة المعتادة فال يجوز أممن حكة شديدة  أنهامعناها 

حصلت الحكة الشديدة  إذاالحرير من اجلها وقوله في سفر هذا ليس قيدا فإنه 

 إذاي في حضر ولكن ينبغ أويلبس الحرير سواء في سفر  أن لإلنسانجاز 

يلبس عليه  أنيقتدى به عليه  أن أويتهم بلباس الحرير  أنكان يخشى 

 أوفيكون الحرير مما يلي الجسم والثاني ظاهرا حتى ال يتهم  أخراقميصا 

لبس ثوبين لم ينفع النه ربما يحتمي عليه اكثر  إذايقتدى به فإن قالوا انه 

سبب كذا وفي هذا دليل سأله سائل لما تلبس الحرير يقول ب وإذاقلنا ال باس 

 إاللباس الحرير ليس محرما لذاته الن المحرم لذاته ال تجيزه  أنعلى 

الضرورة لكنه محرم لغيره وذلك لئال يلتحق الرجل بالمراة الن الذي يحتاج 

 أبيلبس الحرير هن النساء حتى يتجملن لالزواج وأما حديث علي بن  إلى

عني مخططة فيها اعالم من حرير لحة سيراء ي أعطاه النبي  أنطالب هو 

كره ذلك  صوف فلبسها علي رضي هللا عنه ولكن النبي  أووعالم من قطن 

لم ينهه لكنها  له فعرف ذلك في وجهه فتركها على رضي هللا عنه فالنبي 

عرفت الكراهة في وجهه فقطعها علي رضي هللا عنه بين نسائه وهذا يدل 

لبسه وقد  لإلنسانمتساويا فإنه ال ينبغي كان الحرير وما معه  إذاعلى انه 
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يكون  أن األولالقسم  أقسامثالث  إلىقلنا إن الحرير مع غيره ينقسم  أنسبق 

ال يزيد عن  أنيكون اقل فهذا مباح بشرط  أنالحرير اكثر فهذا حرام والثاني 

يكون وما معه متساويان فهذا  أناصابع في الموضع  الواحد الثالث  أربعة

النبي  أنفهو  اآلخرحديث علي  أماكره ذلك  ه ال ينبغي الن النبي جائز لكن

  وحرم على ذكورها والمحلل والمحرم  أمتيالذهب والحرير إلناث  أحلقال

من تحليل هللا لقول هللا تعالى  فإن تحليل النبي  هو هللا عز وجل اوالنبي 

عصى هللا  هللا ( يعني ومن عصى الرسول فقد أطاعمن يطع الرسول فقد 

بدليل شرعي ولهذا كان السلف  إالهللا  بإذن إاليحرم  أويحلل  أنوليس الحد 

 إذا إاليقولوا على الشيء انه حرام  أنالصالح كاالمام احمد وغيره يكرهون 

يقولوا حراما في  أنبلفظ التحريم النهم يتهيبون  أيورد النص بالتحريم 

النهي الكراهة وهؤالء الذين قد يكون المراد ب إذاشيء فيه النهي فقط 

يتسرعون ويتعجلون كل شيء محرم كل شيء حالل فهم قد افتروا على هللا 

الكذب وقد قال هللا تعالى إن الذين يفترون على هللا الكذب ال يفلحون متاع 

الذين يترعون  أولئكقليل ولهم عذاب اليم ( كذلك اشد من هذا واعظم 

ونهم من الملة بغير دليل من الشرع هؤالء بالتكفير يكفرون عباد هللا ويخرج

يعني يكونون هم الكفار والعياذ  إليهمالذين يكفرون بال دليل يعود تكفيرهم 

الكافر كما صح  أنتكافر ولم يكفره هللا ورسوله كنت  أنتباهلل فلو قلت لمسلم 

قال يا عدو هللا وليس كذلك رجعت  أوانه من دعا رجال بالكفر  عن النبي 

لقائل القائل كيف يكون كافر وهو يصلي ؟ نقول نعم هو وإن كان يصلي على ا

تكون عاقبته الكفر والعياذ باهلل يطبع على قلبه في  أنلكن يخشى  اآلن

يكون الكافر إما الذي رمي  أنالنهاية الن قول الرسول حق وقد اخبر انه البد 
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عمل بعمل اه اللجنة إن الرجل لي بالكفر وإما القائل وال تستغربوا قال النبي 

النار  أهلذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل  إالحتى ما يكون بينه وبينها 

يكفر المسلمين بال دليل التكفير ليس  الذيهذا يلسم  أنفيدخلها من يقول 

كافر حتى تكون كلمة عابرة هي  اإلنسانتقول  أنالهين ما هو مجرد  باألمر

كان وليا فال بيعة له  وإذاجواز قتله تتضمن حل دم المكفر وحل ماله و

في  األخيرةفالمسألة خطيرة جدا فهؤالء الذين ابتلوا والعياذ باهلل في االونة 

يستبيحوا  أنمن اجل  األموريكفروا والة  أنومحاولة  األمورالبحث في هذه 

فيهم  بذلك الخروج عليهم هؤالء هم ورثة الخوارج الذين قال الرسول 

مروق  اإلسالمقرآن وال يجاوز حناجرهم وإنهم يمرقون من إنهم يقرؤن ال

السهم من الرمية والعياذ باهلل وامر بقتالهم وقلتهم النهم كفروا عباد هللا 

يصبون جام غضبهم على من لم يكفره هللا ورسوله ويستكون  أنوالعجب 

نحذر الناس منهم  كاليهود والنصارى  أنعلى الكفار الحقيقين الذي يجب 

 اإلسالمية األمةيوعيين وااللحاديين وهذا ال شك من الخطر العظيم على والش

والمناقشة فيها  األمورهؤالء يحرصون على البحث في هذه  أنالعجب 

واتعاب انفهم وغيرهم ولو فتشت ما فتشت لوجدت عندهم اخالال في اعظم 

قام هللا وان محمدا رسول هللا وا إالال اله  أنوهو شهادة  اإلسالم أركان

الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت هللا الحرام الن هؤالء يريدون 

يكونوا شركاء مع هللا في التشريع والتكفير وعدم التكفير والشرع هلل  أن

يكونوا مع هللا يكفرون من شاءوا  أنوالتكفير هلل عز وجل هؤالء يريدون 

حث معمهم ليس فيه ويؤمنون من شاءوا فاحذروا هؤالء احذروا هؤالء والب

كلهم يتكلون عن هوى وليس للهدى والبث مع من  أقولفائدة الن غالبهم وال 
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 أومجرد ضياع الوقت  إاليتكلم عن هوى بحث ال طائل تحته ليس فيه 

يباحثك في مجلس ثم يورد عليك  أن أراد إذاالتلبيس والتشبيه على الناس 

يقال  أن األحسنمثل هؤالء من الشبه ما يضل به كثير من الناس الحاضرين ف

 أبيسفيان افيكم محمد افيكم ابن  أبوللصحابة حين قال  فيهم كما قال النبي 

هؤالء اعزاز  إجابةقحافة افيكم عمر قال ال تجيبوه  ال تجيبوهم اتركوهم الن 

عرفوا انهم لن يجابوا سوف تتقطع  إذالهم لكن عدم اجابتهم اذالل لهم وهم 

 أمة اإلسالمية األمةيتبع  أن أحقالحرارة ولكن الحق قلوبهم من الحسرة و

الفتن ما ظهر  أسبابهادئة تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحذر من 

ما حصل في عهد السلف  إلىحقيقة وانظروا  األمةمنها وما بطن هذه هي 

بشيء يحتمل انيكون كفرا حملوه  أحدتكلم  إذاالصالح كيف يعاملون الناس 

ثم دلوه على الحق وقالوا هذا  اإلمكانبقدر  أمكنمحاول مهما على احسن ال

الكالم ال ينبغي إن كان كفرا صريحا قالوا هذا كفر وإن كان ليس بصريح 

يلتمسون لهم العذر  أيضاامور  أولياءكانوا  وإذاحذروه منه لئال يتكلم 

ليس ينظر بعين واحدة  األمرويحملون تصرفهم على احسن محمل وولي 

بالشر كل خليفة له  يأمربالخير واخر  يأمرعينين وله جناحان جناح ينظر ب

كل من حوله فقد يفعل الشيء  إلىقول واحد ينظر  إلىبطانتان ثم انه ال ينظر 

هؤالء المبتدعون ويقولون هذا كافر اخرجوا عليه قاتلوه ثم  ويأتيمتاوال 

وال تخفى يفسدون اكثر مما يصلحون ولنا في بعض الدول التي تعرفونها 

ماذا راح من االموال والقتلى يدخل على القرية الهادئة  أسوةعليكم لنا 

يضبونهم  أوالوادعة ليس عندهم سالح فيذبحونهم ذبح الشياة والعياذ باهلل 

كل  أهلهايقتل  أنبالسواطير وربما بعضهم يختطف النساء والعياذ باهلل بعد 
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والمه مان  األمورمعالجة هذا من التسرع وعدم التاني وعدم الحكمة في 

بااليمان ليس الينا  أواالحالل والتحريم والتكفير والتبديع والحكم باالسالم 

هللا تعالى من كفره هللا ورسوله كفرناه  إلى األمرنحن عباد مربون متعبدون 

ومن لم يكفره هللا ورسوله لم نكفره ولو كان اعدى  امهانتا  أوولو كانوا بائنا 

التسرع والتهيج واللغط واقامة الفتن فهذا ليس  أماهو الواجب  الناس لنا هذا

 أنمن شان المسلمين هذا من طرق الخوارج والعياذ باهلل فنسأل هللا تعالى 

 إلىيجمع قلوبنا على الحق وأن يهدنا الصراط المستقيم وان يهد هؤالء 

 سواء السبيل انه على كل شيء قدير 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 في باب اللباس  األحاديثمؤلف رحمه هللا تعالى في سياق نقل ال

ِ  َوَعْن أَبِي ُموَسى  -529 َّ ََ أُِحلَّ اَلذََّهُب  قَاَل:  أَنَّ َرُسوَل 

َم َعلَى ذُُكوِرِهْم.  تِي  َوُحر ِ نَاِث أُمَّ َسائِيُّ  . َرَواهُ أَْحَمدُ  َوالنَّ     (662)َواْلَحِريُر إِلِ

َحهُ   َواَلت ِْرِمِذيُّ   .  (663)َوَصحَّ

530-  ِ َّ ََ ُ َعْنُهَما; أَنَّ َرُسوَل  َّ ََ قَاَل:  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي 

   يُِحبُّ إِذَا أَْنعََم َعلَى َعْبٍد أَْن يََرى َ َّ ََ إِنَّ 
َرَواهُ   أَثََر نِْعَمتِِه َعلَْيِه  (664)

اَْلبَْيَهِقيُّ  
(665)  . 

                                                 
 كذا في"األصلين": وفي المصادر"ذكورها".  - 662
(. وقال 1720(، والترمذي )8/161(، والنسائي )407و  4/394صحيح. رواه أحمد ) - 663

 الترمذي: "حديث أبي موسى حديث حسن صحيح". قلت: وبشواهده المذكورة في "األصل". 
 تحرف في"أ" إلى: "ترى".  - 664
(، وهو وإن كان ضعيف السند، إال أن له شواهد أخرى يصح 3/271يهقي )صحيح. رواه الب - 665

 بها. 
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 الرحمن الرحيم  بسم هللا

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ 

 أمتي إلناثاحل الذهب والفضة  النبي  أنالمرام عن علي رضي هللا عنه 

 إلناثوحرم على ذكورها قوله احل يعني احله هللا عز وجل الذهب والحرير 

تلبس  أنكبيرة يحل لها  أمنت صغيرة كا   فالمرأةصغارها وكبارها  األمة

 إلىفإن وصل  اإلسرافحد  إلىال يصل ذلك  أنالذهب والحرير لكن بشرط 

لنا من الطيبات والزينة ما لم  أباحكان حراما الن هللا تعالى إنما  اإلسرافحد 

تتحلى بما شاءت من الذهب وتلبس ما شاءت  فالمرأة اإلسرافحد  إلىنصل 

 من الحرير 

  

 

ٍ  َوَعنْ  -531 ِ   َعِلي  َّ ََ ِ  أَنَّ َرُسوَل  نََهى َعْن لُْبِس اْلقَِسي 

 .  (666)َرَواهُ ُمْسِلٌم    َواْلُمعَْصفَِر 

ُ َعْنُهَما  قَاَل:  -532 َّ ََ ِ ْبِن َعْمِرٍو َرِضَي  َّ ََ َرأَى َعلَيَّ اَلنَّبِيُّ  َوَعْن َعْبِد 

  َُك أََمَرتَْك بَِهذَا?" ثَْوبَْيِن ُمعَْصفََرْيِن  فَقَاَل: "أ  .  (667)َرَواهُ ُمْسِلٌم    مُّ

                                                 
(، وتمامه: "وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع". 2078صحيح. رواه مسلم ) - 666

القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية على ساحل البحر 

 وغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون. قريبة من تنيس. المعصفر: المصب
(، وتمامه قال عبد هللا بن عمرو: قلت: أغسلهما. قال: "بل 2077صحيح. رواه مسلم ) - 667

 أحرقهما". 
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ُ َعْنُهَما  -533 َّ ََ أَنََّها أَْخَرَجْت ُجبَّةَ  َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر َرِضَي 

 ِ َّ ََ يبَاجِ  َرُسوِل  ْيِن َواْلفَْرَجْيِن  بِالد ِ و دَاُودَ  َرَواهُ أَبُ   َمْكفُوفَةَ اَْلَجْيِب َواْلُكمَّ

(668)  . 

َكانَْت ِعْندَ َعائَِشةَ َحتَّى قُبَِضْت  فَقَبَْضتَُها   َوأَْصلُهُ فِي "ُمْسِلٍم"  َوَزادَ: 

 .     (669)يَْلبَُسَها  فَنَْحُن نَْغِسلَُها ِلْلَمْرَضى نَْستَْشِفي بَِها  َوَكاَن اَلنَّبِيُّ 

   َوَكاَن يَْلبَُسَها ِلْلَوْفِد َواْلُجُمعَِة  ْفَرِد". َوَزادَ اَْلبَُخاِريُّ فِي "اأَْلَدَِب اَْلمُ 

(670)  . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
 (. 4054حسن. رواه أبو داود ) - 668
 ( وعنده: "يستشفى". 3/1641حسن. وهو عند مسلم ) - 669
 (. 348رقم /128-127حسن. رواه البخاري في "األدب المفرد" ص ) - 670
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 الشريط السابع عشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 في باب اللباس األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  َوَعْن أَبِني ُموَسنى  -529  أُِحنله اَلنذهَهبُ  قَناَل:  أَنه َرُسنوَل ّللََاه

َم َعلَننننى ذُُكننننوِرِهْم.  تِنننني, َوُحننننر ِ نَنننناِث أُمه . َرَواهُ أَْحَمننننُد,     (671)َواْلَحِريننننُر إِلِ

َحهُ  َوالنه  , َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَصحه َسائِيُّ
(672) . 

530-  ِ ُ َعْنُهَمنا; أَنه َرُسنوَل ّللََاه  َوَعْن ِعْمَراَن ْبنِن ُحَصنْيٍن َرِضنَي ّللََاه

َ  قَاَل:  يُِحنبُّ إِذَا أَْنعَنَم َعلَنى َعْبنٍد أَْن يَنَرى   إِنه ّللََاه
  أَثَنَر نِْعَمتِنِه َعلَْينِه  (673)

َرَواهُ اَْلبَْيَهِقيُّ  
(674) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ 

 أمتسي إلنساثفضسة احسل السذهب وال النبسي  أنالمرام عن علي رضسي هللا عنسه 

 إلنساثوحرم على ذكورها قوله احل يعني احله هللا عسز وجسل السذهب والحريسر 

تلسسبس  أنكبيسسرة يحسسل لهسسا  أمصسسغيرة كانسست   فسسالمرأةصسسغارها وكبارهسسا  األمسسة

 إلسىفسإن وصسل  اإلسسرافحسد  إلىال يصل ذلك  أنالذهب والحرير لكن بشرط 

لنا من الطيبسات والزينسة مسا لسم  حأباكان حراما الن هللا تعالى إنما  اإلسرافحد 

تتحلى بما شساءت مسن السذهب وتلسبس مسا شساءت  فالمرأة اإلسرافحد  إلىنصل 

                                                 
 كذا في"األصلين": وفي المصادر"ذكورها".  - 671
(. وقال الترمذي: 1720(، والترمذي )8/161(، والنسائي )407و  4/394صحيح. رواه أحمد ) - 672

 "حديث أبي موسى حديث حسن صحيح". قلت: وبشواهده المذكورة في "األصل". 
 تحرف في"أ" إلى: "ترى".  - 673
 (، وهو وإن كان ضعيف السند، إال أن له شواهد أخرى يصح بها. 3/271)صحيح. رواه البيهقي  - 674
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تلسبس ذهبسا  أنتسسرف فسي ذلسك وال يحسل لهسا  أنانه ال يحسل لهسا  إالمن الحرير 

على صورة حيوان كما يوجد في بعض االسورة إسورة على شسكل ثعبسان فهسذه 

كذلك يوجد في بعض القالئد مسا يكسون علسى كسل مصورة و ألنهاال يجوز لبسها 

  أنما شابة ذلك فكسل هسذا حسرام والواجسب  أوالنملة  أوالفراشة  أوصورة األسد 

الجسد فسال بساس وهسل فسي حليهسا  إالولم يبق  الرأسقص  فإذاتقص رؤوس هذه 

 أنلبسست حليسا هسل فيسه زكساة ؟ فسي هسذا خسالف بسين العلمساء والسراجح  إذازكاة  

  فسإذابلغ النصاب وهو ثمانية وخمسسون جرامسا مسن السذهب  إذاجبة فيه الزكاة وا

مسن مالهسا فسذلك وإن  المرأة أخرجتبلغ هذا المبلغ وجبت زكاته ربع العشر إن 

غيسسر ذلسسك فسسال بسساس بسسذلك  أوابنهسسا  أو أبوهسسا أولسسم تخسسرج واخسسرج عنهسسا زوجهسسا 

م لبساس وقوله وحرم على ذكورها يعني حسرم لبساس الحريسر علسى السذكور وحسر

يلبس شيئا من السذهب ال خاتمسا وال سسوار وال  أنالذهب على الذكور فال يجوز 

وما يفعلسه بعسض   قالدة وال أزرارا  وال غير ذلك كل ذلك حرام لعموم قوله 

المترفين من اتخاذ الخاتم من الذهب فإنه إنما يلبس في يديسه جمسرا والعيساذ بساهلل 

 أحسدكملسبس خاتمسا مسن ذهسب فقسال أيعمسد رجسال ي رأىانه  فقد ثبت عن النبي 

 قال يضعها في يده ثسم نسزع الخساتم النبسي  أوجمرة من نار فيلقيها في يده  إلى

بنفسه نزع الخاتم ورمى به ثسم انصسرف فقيسل للرجسل خسذ خاتمسك انتفسع بسه قسال 

باليسد  اإلنكساروتركسه وهسذا يسدل علسى  وهللا ال اخذ خاتمسا رمسى بسه رسسول هللا 

غيره مسن  أماوهو المؤدب   اإلمامذو سلطان فهو  ليد الن النبي والتغيير با

الشسسقاق  إلسسىالنسساس ممسسن لسسيس لسسه التغييسسر باليسسد فسسال يغيسسر باليسسد الن ذلسسك يسسؤدي 

هسذا حسرام وهسو لسيس بحسرام فيغيسر بيسده  أنوالنزاع والفستن وربمسا يظسن الظسان 

ا التغييسر باللسسان وأمس األمسورهو لسوالة  إنمافيحصل في هذا نزاع فالتغيير باليد 
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العلم كذلك  أهلبالمعروف فواجب على الجميع بالشروط المعروفة عند  واألمر

عنسسد  إالحسسرام وال يحسسل  أيضسسابعسسض المتسسرفين يُلسسبس أسسسنانه ذهبسسا وهسسذا  أيضسسا

انكسر سنه واستبدله بذهب فال باس الن هذا ضرورة والضرورة  إذاالضرورة 

ابة في حرب من الحروب فاتخذ بدل ولهذا جدع انف رجل من الصح أحكاملها 

يتخسذ أنفسا مسن ذهسب الن  أن اتخذ فضة فأنتنت وفسدت فسأذن لسه النبسي  األنف

اتخسساذ السسذهب للضسسرورة بالنسسسبة  أنالسسذهب ال يصسسدأ وال ينسستن فسسدل ذلسسك علسسى 

لغير الضرورة فال يجوز وأما حديث عمران ابن حصين  أماللرجال ال باس به 

يرى اثر  أننعم على عبده نعمة  إذاهللا يحب  أنقال  النبي  أنرضي هللا عنه 

يرى  أنانعم هللا عليه بنعمه فإن هللا يحب  إنساننعمته عليه فهذا حديث عام كل 

 أنانعسم هللا علسى العبسد بسالعلم فسإن هللا يحسب  إذااثر هذه النعمة عليه فلنبدأ بالعلم 

 إذا اإلنسسان  أن األشسياء مهسأبالعمسل بسالعلم وهسذا مسن  أواليرى اثر نعمته عليسه 

 أوالصسسالة  أحكسسامرزقسسه علمسسا بأحكسسام الطهسسارة  إذايعمسسل بسسه  أنرزقسسه هللا علمسسا 

الفسرائض فلتسرى اثسر نعمسة هللا  أحكساماألنكحسة  أوالمعسامالت  أوالحج  أوالزكاة 

هللا العلم وان الصالة مع الجماعة واجبة مثال   أعطاهرجل  أماعليه بالعمل بذلك 

عن الجماعة فهذا لم ير اثر نعمة هللا عليسه بسل هسذا علمسه صسار  ثم صار يتخلف

 أوعليسك مسا فيسه فاصسلة  أوالقرآن حجة لك  وباال عليه والعياذ باهلل الن النبي 

انعسم  إذاالمسال  أيضساعليك إن لم تعمسل بسه كسذلك  أوواسطة إما لك إن عملت به 

يه كذلك ببذل المال فيما يرى اثر نعمته عل أنبالمال فإنه يحب  اإلنسانهللا على 

ذلسسك وأول  أشسبهينفعسه فسي السسدنيا واآلخسرة صسسدقة علسى فقيسر إعانسسة متحساج ومسسا 

افضسسل مسسن النفقسسة علسسى  األهسسلفسسإن النفقسسة علسسى  األهسسلوأولسسى مسسن ينفسسق عليسسه 

هللا من التطسوع ومسن  إلىواجبة والواجب احب  األهلالمساكين الن النفقة على 
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اللباس وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من  يرى اثر نعمته عليه في أنذلك 

انعم هللا عليه بنعمة فلير اثر النعمة عليسه فسي اللبساس الجميسل الالئسق بسه  إذااجله 

يغنيه هللا تعالى ثم يلبس لباس الفقراء فهسذا لبساس شسهرة وهسو منهسي عنسه  أن أما

نكسرت هذا الغني في وسط أناس فقراء ولو لبس ما يليق به ال أننعم لو فرض 

يلسبس مثسل لباسسهم  أنقلوبهم ولصار في قلبه استعالء عليهم فهنا ال حرج عليسه 

كان في وسط مجتمع فيه األغنياء والفقراء فإنه يلبس لباس األغنياء ولما  إذا أما

مثقسال حبسة خسردل مسن كبسر  أدنسىإنه ال يسدخل الجنسة مسن فسي قلبسه  قال النبي 

فهل هذا مسن   ثوبه حسنا ونعله حسنا  يكون أنقالوا يا رسول هللا كلنا يحب 

يحب التجمل الكبر بطسر  أيإن اله جميل يحب الجمال  الكبر فقال رسول هللا 

يلبس الحسن من  أنال حرج عليه  اإلنسان أنفدل هذا على  الحق وغمط الناس 

 أمساكان مسن ذوي الغنسي  إذايركب السيارات الفخمة  أومشالح  أونعال  أوثياب 

ذوي الفقر فليستعمل من ذلك ما يناسبه وإنه من المؤسف انسه يوجسد كان من  إذا

اليوم في شبابنا مسن يختسار أفخسم السسيارات بسالثمن الغسالي السذي لسيس مسدركا لسه 

يحصل علسى سسيارة يقضسي غرضسه  أن بإمكانهولكنه يؤجل عليه لسنوات وهو 

وهسذا  يساءاألغنيبساري السسفهاء ويجساري  أنمن ذلك بكثير ولكنسه يريسد  بأقلبها 

خطأ ضالل في الدين وسفه فسي العقسل والعامسة يقولسون مسثال حقيقيسا يقولسون مسد 

كسسان  إذاصسسار واسسسع مسسد رجلسسك لكسسه  إذارجلسسك علسسى قسسدر لحافسسك يعنسسي الغطسسى 

اقتصادية  أزمةاكثر مما ولذلك يخشى من  تأخذصغير مد رجلك على قدرها ال 

تجسد الشساب وعمسره عشسرون  اآلنالسديون  أنهكستهم ألنهاعظيمة بالنسبة لشبابنا 

سنة عليه من الديون مساال يسستطيعه مسن لسه سستون سسنة كلسه بسسبب المفساخرة يسا 

 ألفسافكيف تشتري سسيارة بثمسانين  ألفا بأربعينتشتري سيارة  أنيمكنك  إذا أخي
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وال يغرنسسك هسسؤالء السسذين يصسسيدون فسسي المسساء العكسسر هسسؤالء التجسسار والشسسركات 

اقسسل مسسن هسسذا  أووخمسسس سسسهل  ألسسفط كسسل شسسهر يقولسسون لسسك مسسثال خسسذها بالتقسسسي

كل شهر تسسلم  وأنتتبني اقتصادك  أنهذا يضرك في المستقبل ال يمكن  أحيانا

اعسرف نفسسك واعسرف قسدرك   األغنيساء أوقسطا مما تحصله لهؤالء الشسركات 

مسا يحتاجسه  اإلنسساناخسذ  فسإذاكان هذا بقسدر الضسرورة  وإذااشتر ما يكفيك فقط 

عينه على ذلك كمسا جساء فسي الحسديث ثالثسة حسق علسى هللا عسونهم فإن هللا تعالى ي

ننتبه لهذا وان نحذر شسبابنا منسه حتسى  أنذكر منهم المتزوج يريد العفاف فعلينا 

 نسلم من الضائقة االقتصادية التي تتوعدنا نسأل السالمة وهللا الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

علسسى نبينسسا محمسسد وعلسسى السسه الحمسسد هلل رب العسسالمين والصسسالة والسسسالم 

 قال رحمه هللا تعالى كتاب الجنائز أجمعينوصحبه 

ِ ك  َجَنائِزِ ـتَاُب اَلْ ــ

 

ِ  َعننْن أَبِنني ُهَرْيننَرةَ  -534 أَْكثِننُروا ِذْكننَر   قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه

, َوالنهَسائِيُّ   اَللهذهاِت: اَْلَمْوِت  (675)َهاِذِم   َحهُ اْبُن ِحبهاَن  َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ , َوَصحه

(676) . 

                                                 
هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها "هادم" وفي بعض آخر "هازم". أي:  - 675

جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فاألول بمعنى القطع. والثاني 

 . والثالث بمعنى: القهر والغلبة. المراد بذلك كله: الموت. بمعنى: الهدم
( وقال الترمذي: "هذا حديث 2992(، وابن حبان )4/4(، والنسائي )2307صحيح. رواه الترمذي ) - 676

حسن غريب". قلت: ولو اقتصر رحمه هللا على التحسين لكان أولى إذ ال وجه للغرابة. وهللا أعلم. وقد 

حيحه": "فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إال وسعه عليه، وال ذكره وهو في زاد ابن حبان في "ص
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ِ  َوَعننْن أَنَننٍس  -535 اَل يَتََمنهننيَنه أََحننُدُكُم   قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه

ةُ اَْلَمْوَت ِلُضر ٍ يَْنِزُل بِِه, فَِإْن َكاَن اَل بُده ُمتََمن ِيًا فَْليَقُْل: اَللهُهمه أَْحيِنِي َما َكانَِت اَْلَحيَنا

 . (677)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    ا ِلي, َوتََوفهنِي إِذَا َكانَِت اَْلَوفَاةُ َخْيًرا ِلي َخْيرً 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قال المؤلف رحمه هللا تعالى فسي كتابسه بلسوغ المسرام كتساب الجنسائز وهسي 

نازة قال بعض علمساء اللغسة الجنسازة بسالفتح الميست والجنسازة  ِِ جمع َجنازة أو جِ

لنعش عليه الميت واعلم أن اإلنسان له أربع دور الدار األولى في بطن بالكسر ا

أمسسه والثانيسسة فسسي الحيسساة السسدنيا والثالثسسة فسسي البسسرزخ مسسا بسسين موتسسه وقيسسام السسساعة 

والرابعة األخيرة الجنة أو النار جعلنا هللا وإياكم مسن أهسل الجنسة كسل حسي  

فسان ويبقسى وجسه ربسك ذو البد أن يمسوت قسال هللا تبسارك وتعسالى كسل مسن عليهسا 

يوم  أجوركموقال هللا تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون  واإلكرامالجالل 

 القيامة فمن زحسزح عسن النسار وادخسل الجنسة فقسد فساز قسال هللا تعسالى لرسسوله 

دليسل النسه مشساهد  إقامسة إلسىال يحتساج  أمروما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وهذا 

النهسار  آخسرالنهار وميتا في  أولهللا ورائحا يشاهد ميتا في  ىإلكلنا يشهد غاديا 

وميتا في الليل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه هللا تعسالى إنكسم تودعسون كسل 

نشساهد هسؤالء النساس يموتسون  أنناهللا ورائحا والعجب من نفوسنا  إلىيوم غاديا 

 يسأكلون األرضعلسى  ويذهبون وكأنا لم يكتب علينا الموت نشاهدهم كانوا معنسا

جثثسا هامسدة ونحسن كسذلك ولكسن كسأن  أيسديناويشربون ويتمتعون ثم يكونون بسين 

                                                                                                                                                 

سعة إال ضيقه عليه" وسندها حسن كإسناد أصل الحديث. وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة. 

 وهي مخرجة في "األصل". 
 (. 2680(، ومسلم )5671صحيح. رواه البخاري ) - 677
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وهذا من الغفلة ولهذا جاء في  إليناغيرنا وكأنا لم يتعد غيرنا  إلىالموت يتعدانا 

قساطع اللسذات  أيهريرة اكثسروا مسن ذكسر هساذم اللسذات المسوت هساذم  أبيحديث 

اعلسم لكسن علسى تقسدير  أهسلذا الحديث ضعفه بعسض يعني لذات الدنيا الموت وه

تكثر من ذكر الموت لتستعد لسه ال لتكسدر صسفوك فسي  أنانه حسن فالمراد بذلك 

لمسساذا اعمسسل  ثسسم يضسسيق صسسدرك ال المسسراد إن صسسح  سسسأموت أنسساالسسدنيا وتقسسول 

تستعدوا لسه هسذا  أنمن تذكره في نفوسكم من اجل  أيالحديث اكثروا من ذكره 

انسه لسن يخلسد فسي السدنيا وال  اإلنسانيتذكر   أنه ينبغي أنذا ال شك هو المراد وه

 أوفسي قبسره  إالماذا بقائه فيها قد يصبح صحيحا معسافي وال يمسسي  أيضايدري 

هللا والرجسوع  إلى واإلنابةنستعد للموت بالتوبة النصوح  أنبالعكس لذلك يجب 

بشسيء  أمسرالنسه مسا  بسه تبسارك وتعسالى أمسرطاعته من معصيته والقيسام بمسا  إلى

فسسإن هللا يقسسول إن  وإالولكسسن وهللا لمصسسلحتنا ومنفعتنسسا ورحمتسسه بنسسا  إليسسهلحاجتسسه 

تكفسسروا فسسإن هللا غنسسي عسسنكم ويقسسول مسسن كفسسر فسسإن هللا غنسسي عسسن العسسالمين وفسسي 

وإنسكم وجسنكم كسانوا علسى  وأخركم أولكم أنالحديث القدسي يقول يا عبادي لو 

ك من ملكي شيئا لو كان الناس على افجر قلب افجر قلب رجل منكم ما نقص ذل

رجل ما نقص شيء ولكن لمصلحتنا امرنا بما ينفعنا ونهانا عن مسا يضسرنا عسز 

يعينني  أنوجل ورغبنا في الخير وحذرنا من الشر حتى نقوم بطاعته اسأل هللا 

السذي سساقه المؤلسف  اآلخرالحديث  أماعلى ذكره وشركه وحسن عبادته  وإياكم

بسال  اإلنسسانالموت لضسر نسزل بسه  أحدكمقال ال يتمنين  النبي  أن حديث انس

  شك انه ليس في نعيم دائما في هذه الدنيا بل يكون يوما في نعيم ويما في  

 غم وهم وكما قال الشاعر الحكيم

 فيوم علينا ويوم لنا                    ويوم نساء ويوم نسر
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هله فسي مالسه فسي أفي نفسه في  ربما يصاب بمصائب اإلنسانهكذا الدنيا 

يسلم من المصائب من الناس من ال يصبر يتمنى الموت  أحدمجتمعه يصاب ال 

نقابسل مسا يحصسل علينسا  أنلهذا الضرر الذي نزل به وهذا ال يجوز بل الواجسب 

مسن هللا عسز وجسل وإنمسا يسوفى  األجسرمن الضرر بالصبر واالحتساب احتسساب 

ن كسان ال محالسة فليقسل اللهسم أحينسي مسا كانست الصابرون أجرهم بغير حساب فسإ

الحياة خيسرا لسي وتسوفني مسا كانست الوفساة خيسرا لسي يعنسي إن كسان والبسد وعجسز 

عن الصبر فليدع بهذا الدعاء أحيني إن كانت قد تكون الحياة خيسرا لسك  اإلنسان

رفعسه هللا تعسالى درجسات بمصسيبة  إنسسانحتى مع هذه المصائب والباليا كم من 

مريم وهي من القانتين قالت يا ليتنسي مست  أليستفقل هذا فإن قال قائل   أصابته

قبل هذا وكنت نسيا منسيا أأليس هذا تمنيا للموت ؟ فالجواب ال لسيس هسذا تمنيسا 

 إلسسىماتسست ولسسم تصسسب بهسسذه المصسسيبة فسسالتمنى عائسسد  أنهسساللمسسوت بسسل هسسي تمنسست 

لسم يصسب بهسذه المصسيبة  انه اإلنسانيتمنى  أنالبقاء وفرق بين  إلىالمصيبة ال 

بمصسيبة  أصسيبتيتمنى الموت بينهما فسرق عظسيم ومسريم عليهسا السسالم  أنبين 

 إسسرائيلعظيمة كانت بكسرا لسم يمسسسها بشسر فابتليست بولسد وبسين مسن بسين بنسي 

جساءت بولسد  إذاالعتاة الطغاة الذين يفرحون بشسيء يعيبسون بسه عبساد هللا فخافست 

وهكسسذا وقسسع اليهسسود يقولسسون إن مسسريم زانيسسة تسستهم بسسالزنى  أنبسسدون زوج خافسست 

والعياذ باهلل وأن عيسى ليس برسول بل هو ابن زنى ابن بغي ولهذا قتلسوه علسى 

حسب زعمهسم وهسم مسا قتلسوه ومسا صسلبوه فخافست مسن العسار لكسن هللا عسز وجسل 

بآية عجيبة لما عرضوا لها بالزنى وقالوا لها يا اخست هسارون مسا  أنجاها أنجاها

ك وأبسوليس بغي مسا هسي بزانيسة  أمكبغيا (  أمكسوء وما كانت  مرأا أبوككان 

من  أنتشهد للحديث الضعيف  اآليةبه سوء ولهذا قال بعض العلماء إن هذه  أما
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امسرئ سسوء   أبسوكامرئ سوء لو كان   أبوكالنهم قالوا ما كان  أهلهزنى زنى 

ذا؟ مسسا هسس أيسسنبغسسي لزنيسست لكنهمسسا طسساهران فمسسن   أمسسككانسست  أويزنسسي لزنيسست 

تقول اسألوا هذا قالوا كيسف نكلسم مسن  إليه أشارتأجابتهم ماذا صنعت ؟ عجيب 

كان في المهد صبيا الطفل في المهد ما يتكلم فأجاب بكالم عجيب بليسغ قسال إنسي 

كنت وأوصاني بالصالة  أينماعبد هللا أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا 

لسم يجعلنسي جبسارا شسقيا والسسالم علسي يسوم والزكاة ما دمت حيا وبسرا بوالسدتي و

 اإلجادةويم ابعث حيا كالم طويل منسق في غاية ما يكون من  أموتولدت ويم 

خارق للعادة كما خرق هذا الصبي العسادة فسي الكسالم فسي  األمر أنحينئذ عرفوا 

الحمسل بسدون زوج المهسم ان قسول مسريم عليهسا  يسأتيهذا النطق البليسغ كسذلك قسد 

مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ليس هسذا تمنيسا للمسوت لكسن تمنيسا  ليتنييا السالم 

ها لم تصب بهذه المصيبة قبل الموت وفرق بين تمني الموت وتمنسي السسالمة أن

حصسل فتنسة فسي السدين فسال  إذامن المصيبة بينهما فرق لكسن قسال بعسض العلمساء 

تنسسة فاقبضسسي بعبسسادك ف أردتإن  المسسوت لقسسول النبسسي  اإلنسسسانيتمنسسى  أنبسساس 

غيسسر مفتسسون ولكسسن هسسذا لسسيس بصسسحيح يعنسسي لسسيس هسسذا القسسول بصسسحيح وال  إليسسك

غيسسر مفتسسون  إليسسكاقبضسسي  االسسستدالل بالحسسديث بصسسحيح الن قسسول الرسسسول 

 أردتينصب على قولسه غيسر مفتسون ولسيس ينصسب علسى تعجسل المسوت بسل إن 

يتمنسى المسوت  أن لإلنسانولهذا ال ينبغي   أموتبعبادك فتنة فسلمني منها حتى 

مطلقا ال الجل فتنة في الدين وال في فتنة في الدنيا ولكن يسأل هللا السسالمة وهللا 

 الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 في باب الجنائز األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

 

ِ  َوَعننْن بَُرْيننَدةَ  -536 عَننَرِق اَْلُمننْؤِمُن يَُمننوُت بِ  قَنناَل:  َعننِن اَلنهبِنني 

َحهُ اْبُن ِحبهاَن   (678)َرَواهُ اَلثهاَلثَةُ    اْلَجبِيِن   . (679)َوَصحه

ُ َعْنُهَما قَااَل: قَاَل َرُسوُل  -537 َوَعْن أَبِي َسِعيٍد َوأَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي ّللََاه

 ِ ُ  (680)لَق ِنُوا َمْوتَاُكْم    ّللََاه  . (681)ْسِلٌم, َواأْلَْربَعَةُ  َرَواهُ مُ   اَل إِلَهَ إِاله ّللََاه

اْقننَرُؤوا َعلَننى  قَنناَل:  أَنه اَلنهبِننيه  َوَعننْن َمْعِقننِل ْبننِن يََسنناٍر  -538

َحهُ اْبُن ِحبهاَن    َمْوتَاُكْم يس  , َوَصحه َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِيُّ
(682) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

حجسسر فسسي بلسسوغ المسسرام فسسي بيسسان حسسال  هسسذه األحاديسسث سسساقها الحسسافظ ابسسن

سساعة مسن  أحرجاإلنسان عند الموت وال شك أن اإلنسان عند الموت يكون في 

حياته ألنها هي الحد الفاصل بين السعادة والشسقاوة فمسن خستم لسه بخيسر فسي هسذه 

اللحظة الرهيبة فهو من أهسل الخيسر جعلنسي هللا وإيساكم مسنهم ومسن خستم لسه بشسر 

إن الرجسل ليعمسل بعسم ألهسل الجنسة حتسى مسا  كما قال النبي فهو من أهل الشر 

                                                 
 ووقع في"أ" : "الترمذي" وهو خطأ.  - 678
(، وللحديث إسناد عند 1452(، وابن ماجه )6-4/5(، والنسائي )982صحيح. رواه الترمذي ) - 679

 النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود. 
 أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كالمه: ال إله إال هللا.  - 680
(، والترمذي 4/5(، والنسائي )3117، وأبو داود )(916صحيح. أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم ) - 681

(. وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح". وأما حديث أبي هريرة: فرواه 1445(، وابن ماجه )976)

(، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: "فإنه من كان آخر 1444(، وابن ماجه )917مسلم )

 يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه". كلمته: ال إله إال هللا. عند الموت، دخل الجنة 
(، 3002(، وابن حبان )1074(، والنسائي في: "عمل اليوم والليلة" )321ضعيف. رواه أبو داود ) - 682

 وله عدة علل فصلت فيها القول باألصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث. 
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النسار فيسدخلها  أهسلذراع فيسبق عليه الكتاب  فيعمل بعمسل  إاليكون بينها وبينه 

ذراع فيسسبق  إالالنسار حتسى مسا يكسون بينسه وبينهسا  أهسلليعمل بعمسل  أحدكموإن 

دان وقعسا فسي الجنة فيدخلها وهذا الحديث لسه شساه أهلعليه الكتاب فيعمل بعمل 

كسان فسي عسزوة وكسان معسه رجسل شسجاع  فسإن النبسي  األول أمسا عهد النبسي 

قضسسى لعيهسسا فكسسان النسساس يتعجبسسون منسسه  إالمقسسدام ال يسسدع للعسسدو شسساذة وال فسساذة 

إن هذا من أهل  النار أعوذ باهلل فعظم ذلسك علسى لشجاعته وإقدامه فقال النبي 

ار فمسن ينجسو منهسا ثسم قسال رجسل مسنهم الصحابة وقالوا إذا كان هذا مسن أهسل النس

وهللا اللزمنه يعني أالزمه انظر مساذا يخستم لسه بسأي شسيء فقاتسل الرجسل فأصسابه 

سسسهم أصسساب هسسذا الشسسجاع سسسهم فغضسسب أن يكسسون بهسسذه المثابسسة مسسن الشسسجاعة 

ويصيبه السهم فسسل سسيفه والعيساذ بساهلل ووضسعه علسى صسدره واتكسأ عليسه حتسى 

عياذ باهلل وقاتل نفسه فسي النسار فرجسع الرجسل إلسى خرج من ظهره فقتل نفسه وال

هللا وانك رسول هللا قال وبما قسال إن الرجسل  إالال اله  أنفقال له اشهد  النبي 

إن الرجسل  قتل نفسه فقال النبسي  أنالذي قلت بفيه كذا وكذا صار ختام حياته 

ذ بساهلل اللهسم النسار والعيسا أهسلالجنة فيما يبدوا للنساس وهسو مسن  أهلليعمل بعمل 

احسن خاتمتنا هذا شاهد الشساهد الثساني رجسل مسن بنسي عبسد االشسهل كسافر منابسذ 

وسسسمع النسساس يخرجسسون القسسى هللا فسسي قلبسسه  أحسسدللسسدعوة النبويسسة لمسسا سسسمع بغسسزوة 

رمسق  آخسرفسي  أصسحابهفامن وخرج يقاتل مع المسلمين واستشهد ورآه  اإليمان

وإنسي  اإلسسالمرغبسة فسي  أمى قومسك وقالوا يا فالن ما الذي خرج بك احدب علس

واخبسر انسه مسن  هللا وان محمدا رسول هللا فبلغ ذلك النبسي  إالال اله  أنألشهد 

وخسستم لسسه  اإليمسسانالجنسسة وهسسو لمسسن يسسسجد هلل سسسجدة لكسسن ألقسسى هللا فسسي قلبسسه  أهسسل

يخستم لسي ولكسم بخاتمسة السسعادة هسذه السساعة سساعة  أنبخاتمة السعادة أسسال هللا 
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احمد رحمه هللا تعالى كان في سساعة  اإلمام أنيمة هي الفاصلة يذكر رهيبة عظ

الموت وكان يغمى عليه من سكرات الموت وكان يقول بعد بعد ولم يدروا مساذا 

عبد هللا سمعناك تقول بعد بعد قال نعم كان الشيطان  أبايقول فلما افاق قيل له يا 

فتني يا احمد فقلت بعسد  ركتأدويقول فتني يا احمد يعني ما  أناملهيعض  أمامي

مادامست روحسه فسي حسسده فإنسه عرضسة للضسالل والشسقاء  اإلنسان أنبعد يعني 

 نعوذ باهلل .

 األولالمؤمن يموت بعرق الجبين لها معنيان المعنسى  ولهذا قال النبي 

يموت فيموت وهو عامسل والعامسل عسادة يعسرق  أن إلىالمؤمن يعمل ويكدح  أن

 اإلنسساناني انه يشدد عليه الموت حتى يعسرق جبينسه الن من العمل والمعنى الث

شسسدد عليسسه بسسالموت وصسسبر نسسال  فسسإذاقسسد يتقاصسسر بحياتسسه عسسن درجسسة الصسسابرين 

لسه شسدد عليسه  آدمعباد هللا واحب بنسي  أصفى  الدرجة العليا ولهذا كان النبي 

هللا إن لمسسوت  إاليسسسكر ويغسستم ويقسسول ال السسه  أنالمسسوت تشسسديدا عظيمسسا حتسسى 

النساس إيمانسا بسال شسك فسالمؤمن يشسدد عليسه المسوت  أقسوىكرات ومع ذلك هسو س

هسذا  أنابنسك  أو أبيسك أو أخيسكشسدد المسوت علسى  إذاحتى يعرق جبينه فسال تقسل 

الن المسسؤمن يمسسوت بعسسرق  اإليمسساندليسسل علسسى الشسسقاء بسسل قسسد يكسسون دليسسل علسسى 

هللا  إاليلقسسسن الميسسست المحتضسسسر ال السسسه  أنالجبسسسين وممسسسا ينبغسسسي حسسسال المسسسوت 

هللا  إاليستكلم ولكسن يعجسز لقنسه قسل لسه قسل ال السه  أنانه يريد  رأيت إذاخصوصا 

هللا دخسل  إالكالمسه ال السه  آخسرالجنسة مسن كسان  أهلختم له بها كان من  إذاحتى 

يذكر هللا عنده فقسط حتسى يسسمع  أوهللا  إاليقول  قل ال اله  يأمرهالجنة ولكن هل 

عنسد المسوت بعسض النساس عنسد المسوت يرزقسه هللا  اإلنسسانهذا ينبني علسى حسال 

بشسر بالجنسة فإنسه يطمسئن ويفسرح ويسسر كمسا قسال هللا  إذاتعالى طمأنينة والسسيما 
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ال تخافوا وال  أنتعالى إن الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة 

تخسسرج  أنتحزنسسوا وابشسسروا بالجنسسة السسذي كنسستم توعسسدون يبشسسرونهم بالجنسسة قبسسل 

ولكسم فيهسا مسا  اآلخسرةفسي الحيساة السدنيا وفسي  أوليساؤكمنحن  أبدانهممن  أرواحهم

ولكم فيها ا تدعون نزال من غفور رحيم ( حينئسذ تستبشسر السنفس  أنفسكمتشتهي 

تسسل الشسعرة  كأنمساوتخرج من بدنها الذي الفته مدة الحيساة تخسرج سسهلة منقسادة 

فسي حسال  اإلنسسانكسان  إذاقته المهسم من العجين من سهولة الموت عليها مع مشس

رايتسه ضسيق الصسدر  إذا أمساهللا  إالتقول يا فالن قسل ال السه  أنطمأنينة فال باس 

العسسزة بسساإلثم ويقسسول ال وهسسذا خطسسر  تأخسسذه أنهللا  إالقلسست قسسل ال السسه  إذاوخفسست 

وفاة  هللا حتى يسمع وقد حضر النبي  إالتقول عنده ال اله  أنعظيم هذا يكفي 

ويقسول فسي   ويصدق الرسول  طالب الذي كان يدفع عن الرسول  أبي عمه

 قصيدته الالمية المشهورة

ابننسسا ال مكسسذب                         لسسدينا وال يعنسسى بقسسول  أنلقسسد علمسسوا 

 األباطل

 ويقول

 البرية دينا أديانولقد علمت بان دين محمد                         من خير 

لما حضرته الوفاة كسان  شهيرة في الدفاع عن رسول هللا وله مقاماته ال

هللا كلمسة  إالوعنده رجالن من قريش فقال له يسا عسم قسل ال هللا  عنده الرسول 

 أترغسببجانبه جلساء السوء قاال له  وإذايقولها  أنهم  فإذاأحاج لك بها عند هللا 

يقول  أنلب وأبى ما قال بل على ملة عبد المط آخرعن ملة  عبد المطلب فكان 

هللا فمات على الكفر فهنسا قسال لسه الرسسول  النسه إن قالهسا كفتسه وإن لسم  إالال اله 
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النار ولكن مسن  أهليقولها فمات فكان من  أنيقلها فهو كافر من اصله لكنه أبى 

يشسفع لسه  أنهللا جل ولعسا لرسسول  آذن ودفاعه عن النبي  باإلسالماجل غنائه 

يشسسفع لسسه فكسسان فسسي  أنهللا تعسسالى  آذنلهسسذا  إال أبسسدالكسسافر  يشسسفع أنلسسه  يسسأذنولسسم 

 أهسل أهسونضحضاح من نار عليه نعالن يغلي منهما دماغه والعيساذ بساهلل وهسو 

 األمسرلهسان عليسه  أهسونهمعسذابا الن لسو يسرى انسه  أشسدهمالنار عذابا ويسرى انسه 

من  أذناست فإن الرسول  الرسول  أم أماوتسلى بذلك لكن يرى انه اشدهم  

 أنمن هللا  استأذن الرسول  أم أمهيستغفر لها  أنيستغفر المه فابى هللا  أنهللا 

ن هللا لسسه لكنسسه زار قبرهسسا ولسسم فسسإذيسسستغفر لهسسا قسسال ال قسسال يسسا رب ازور قبرهسسا 

 أنهللا  آذنوأبكى الصحابة الذين معه لكسن لمساذا مسا  يستغفر لها وجعل يبكي 

 أكسرمكمإن  أحسدالكفسر وهللا عسز وجسل لسم يحسابي ماتت علسى ا ألنهايستغفر المه 

يستغفروا  أنله الن هللا تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا  يأذنعند هللا اتقاكم فلم 

الجحسيم هسذه  أصسحابقربي من بعد ما تبين لهم انهسم  أوليللمشركين ولو كانوا 

وبعسسد وأبسسى هللا عليسسه  يسسستغفر لهسسا الرسسسول  أنالرسسسول والسسسائل مسسن السسه  أم

الظهر اليوم اتصسل بسي فسي الهساتف مسن يقسول إن بعسض النساس يسدعوا بالرحمسة 

ماتست يقسول يسدعوا لهسا ويبكسي فنقسول هسذا حسرام وهسو  اإلنجليسزمسن  امرأةلديانا 

نوع من والية الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظالمين 

خسارج عسن سسنة  أثممن فعل ذلك فهو و أبدايدعو لها بالرحمة  أنوال يحل الحد 

يسستغفروا للمشسركين ولسو  أن أمنسواوالمؤمنين ما كان للنبي والسذين  الرسول 

الجحيم ( عشيقها السذي كسان  أصحابهم أنقربى من بعد ما تبين لهم  أوليكانوا 

وصسلى عليسه فسي  باألمسمعها مسلم في الديانة وهللا اعلم بما في قلبه لكنه جهز 

الجنازة لكن هذه ما صلي عليها هسذا جساءت فسي الكنيسسة وصسلوا  المسجد صالة
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عليهسسا صسسالتهم التسسي يعرفونهسسا وهسسي عنسسد هللا مسسردودة غيسسر مقبولسسة المهسسم يسسا 

شاء هللا تعسالى المهسم  نالحديث خرج عن الموضوع لكن لعل فيه خير إ أخواني

 أنز فسإن قسال قائسل وهسل يجسو أبسدايدعو له بالرحمسة  أنالمشرك ال يجوز ألحد 

النسار  أهسليدعو له بالنار واللعنة ؟ نقول ال ال تدع له بالنار وال باللعنسة هسو مسن 

ال تسسبوا األمسوات وهسذا عسام فسإنهم  لم تدع ولهسذا قسال النبسي  أوسواء دعوت 

 أهسلالخير ال تضرهم وإن كانوا من  أهلكانوا من  أنما قدموا النه  إلىأفضوا 

 إذاا وال لهسسذا المهسسم نقسسول تلقسسين الميسست الشسسر فهسسي حقسست علسسيهم فسسال حاجسسة لهسسذ

ذلسك وإن  أشسبههللا تدخل الجنة وما  إالحضر اجله إن كان يتحمل فقل قل ال اله 

كان ال يتحمل عرفت انه في ضيق صدر عظيم فاذكر هللا عنده لعله يتسذكر قسال 

م غيسر لقنه ثم عاد وتكلسم كسال إذالقنه ثم عاد فتكلم يلقنه ثانيا لماذا ؟  وإذاالعلماء 

هللا وثالثسسة حسسسب مسسا  إالكالمسسه ال السسه  آخسسرهللا يلقنسسه ثانيسسا حتسسى يكسسون  إالال السسه 

 . األمريكون 

اقرءوا على موتاكم يس والقرآن الحكسيم  الحديث الثالث فقال النبي  أما

 أنعلمت  إذاسورة عظيمة ولعلنا إن شاء هللا نتكلم عليها في الدرس المقبل لكن 

وظاهر الحسديث انسك تقرأهسا بنفسسك الن فيهسا ذكسر الجنسة  الرجل فاقرأ عليه يس

تليسسق بالمقسسام لكسسن هسسذا الحسسديث ضسسعفه  أشسسياءوالنسسار والسسنفخ فسسي الصسسور وفيهسسا 

 بعض العلماء وقال إن ضعيف فال يعمل به وهللا اعلم

 في باب الجنائز األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 
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ُ َعْنَهنا قَالَنْت: َوَعْن أُم ِ َسلََمةَ َرِض  -539 ِ  َي ّللََاه  َدَخنَل َرُسنوُل ّللََاه

وَح إِذَا  (683)َوقَنْد ُشنقه بََصنُرهُ   َعلَى أَبِي َسنلََمةَ  فَأَْغَمَضنهُ, ثُنمه قَناَل: "إِنه اَلنرُّ

إِاله  فََضجه نَاٌس ِمْن أَْهِلنِه, فَقَناَل: "اَل تَنْدُعوا َعلَنى أَْنفُِسنُكمْ قُبَِض, اتهبَعَهُ اْلبََصُر" 

ُن َعلَى َما تَقُولُوَن". ثُمه قَاَل: "اَللهُهمه اْغِفْر أِلَبِي َسنلََمةَ,  بَِخْيٍر. فَِإنه اَْلَماَلئَِكةَ تَُؤم ِ

ْر لَنهُ فِينِه, َواْخلُْفنهُ فِني  ِ َواْرفَْع َدَرَجتَهُ فِي اَْلَمْهنِدي ِيَن, َواْفِسنْح لَنهُ فِني قَْبنِرِه, َونَنو 

 ( .684ُمْسِلٌم  ) َرَواهُ   َعِقبِِه 

 بسم هللا الرحمن  الرحيم

هذا  الحديث عن أم سلمة رضي هللا عنها ساقه المؤلسف رحمسه هللا تعسالى 

بعسد  في كتاب الجنائز وأم سسلمة هسي إحسدى أمهسات المسؤمنين تزوجهسا النبسي 

يصساب بمصسيبة فيقسول إنسا هلل وإنسا  أحسدقد قال مسا مسن  سلمة وكان النبي  أبي

اجسسره هللا فسسي  إالاللهسم أجرنسسي فسي مصسسيبتي واخلفنسي خيسسرا منهسا راجعسسون  إليسه

سسلمة وهسو ابسن  أبسوسسلمة تقسول لمسا مسات  أممصيبته واخلفه خيسرا منهسا فكانست 

سلمة فما انتهت عدتها من موت  أبيتقول من خير من  إليهاعمها واحب الناس 

قسد عليسه سلمة و أبيخيرا لها من  فكان النبي  سلمة حتى خطبها النبي  أبي

ويسسسزور  أصسسسحابهفإنسسسه كسسسان يعسسسود المرضسسسى مسسسن  يعسسسوده كعادتسسسه  النبسسسي 

سسسلمة  أبسسياحسسسن النسساس خلقسسا دخسسل علسسى  النسسه  إلسسيهماألصسسحاء تحببسسا وتسسودا 

ق بصسره يعنسي شخصست عينسه  أورضي هللا عنه وقسد شسق بصسره  َِ َِ ًِ ُِ ُِ ُش

قسسبض اتبعسسه البصسسر يعنسسي  إذاإن السسروح  وهسسذا يعنسسي انسسه مسسات فقسسال النبسسي 

                                                 
ين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو (: "بفتح الش477-5/476قال النووي ) - 683

المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بال خالف.. وهو الذي 

 حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه طرفه". 
 (. 920صحيح. رواه مسلم ) - 684
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وتشسخص عينسه  إليهسامات فإنه يشاهد نفسه خارجة من بدنه وينظر  إذا اإلنسان

 إذاإن السسروح  تبقسى حيساة كثيسرة فسي العسين بعسد مفارقسة السروح لمسا قسال  ألنهسا

ال  فقسسسسسسسسال  الرجل قد مات فضجوا  أنقبض تبعه البصر علم من في البيت 

لميست مسنهم يقولسون يسا مسات ا إذاالجاهليسة  أهسلبخير الن  إال أنفسكمتدعوا على 

النسدب والثبسور والعيساذ  ألفساظذلك من  أشبهوياله يا ثبوراه وانقطاع ظهراه وما 

بخيسر فسإن المالئكسة يؤمنسون علسى مسا تقولسون  إال أنفسكمباهلل قال ال تدعوا على 

فسإن  األولسىفي هذه الحال في تلسك المصسيبة فسي الصسدمة  اإلنساندعا  إذايعني 

وتأمين المالئكسة علسى السدعاء حسري بسان يجساب ثسم اغمسض المالئكة تقول آمين 

سلمة فيؤخذ مسن هسذا انسه يسسن لمسن حضسر الميست  أبيعيني  أيعينيه  النبي 

بسسرد تصسسلبت  إذايغمسسض عينيسسه مسسا دام حسسارا النسسه  أنوشسسخص بصسسر الميسست 

 األدعيةهذه  وتصلب الجلد وبقى شاخص البصر فأغمضهما وقال  األعضاء

حسسري  اغفسسر ألبسسى سسسلمة دعسسا لسسه بسسالمغفرة ودعسساء النبسسي العظيمسسة قسسال اللهسسم 

اللهم اغفر ألبي سلمة وارفسع درجتسه فسي المهسديين يعنسي ارفسع درجتسه  باإلجابة

في الجنة في جملة المهديين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وافستح 

ة بقسدر هو حفر إذاوسع قبره الن القبر ضيق من الناحية الحسية  أيله في قبره 

المؤمن وسع هللا قبورنا وقبسوركم وافستح لسه فسي  لإلنسانجسد الميت لكنه يوسع 

قبره يعني وسع ونور له فيه الن القبر مسن الناحيسة الحسسية مظلسم مسا فيسه فرجسة 

على الفضاء مظلم لكن هللا تعالى ينوره بالعمل الصسالح واخلفسه فسي عقبسه يعنسي 

 األولىنظر هذه خمس جمل من الدعاء كن خليفة له في عقبه زوجنه وذريته فلن

لسه فسي  أفسسحاللهم اغفر البي سلمة والثانية ارفسع درجتسه فسي المهسديين والثالثسة 

قبرة والرابعة نور له فيه والخامسة اخلفه في عقبه الذي في السدنيا علمنسا بسه فسن 
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سلمة خلفه في عقبه افضل البشر وسيدهم محمد  أباهللا تعالى خلفه في قعبه الن 

  فإن النبي  سلمة في حجر النبسي  أبي أوالدسلمة وصار  أمتزوج  وهسذا

 أمسسا رسسسول هللا  أهلسسهيكسسون خليفسسة الرجسسل فسسي  أنمسسن اعظسسم مسسا يكسسون خليفسسة 

 أحظسى رسسول هللا  أنهللا تعسالى ال نعلسم لكننسا نسرى  عنسدهي  األخرى األربع

ان يرفسع درجتسه فسي يغفر البسي سسلمة و أندعائه فنسأل هللا تعالى  بإجابةالناس 

المهديين وان ينور له في قبره وان يفسح له فيه إنه علسى كسل شسيء قسدير يؤخسذ 

يغمسض عينيسه وان يسدعو لسه  أنمن هسذا الحسديث انسه ينبغسي لمسن حضسر الميست 

بمثل هذا الدعاء خمس جمل يقول اللهم اغفر لفالن وارفع درجته فسي المهسديين 

 في عقبه وهللا الموفق . وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه

 في كتاب الجنائز األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنَهننا:  -540 ِ  َوَعننْن َعائَِشننةَ َرِضننَي ّللََاه ِحننيَن  أَنه َرُسننوَل ّللََاه

َي بِبُْرٍد ِحبََرٍة   . (685)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    تُُوف َِي ُسج ِ

يَق أَنَّ أَبَسس َوَعْنَهسسا  -541 سسد ِ بَْعسسدَ َمْوتِسسِه  قَبَّسسَل اَلنَّبِسسيَّ  ا بَْكسسٍر اَلص ِ

    َُّرَواهُ اَْلبَُخاِري
(686) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هسسذان الحسسديثان ذكرهمسسا المؤلسسف ابسسن حجسسر رحمسسه هللا تعسسالى فسسي كتسساب 

حسسين تسسوفي  البلسوغ فسسي كتساب الجنسسائز عسن عائشسسة رضسي هللا عنهسسا أن النبسي 

 إذاغطسي وهسذا يسدل علسى انسه ينبغسي  أيرة يعنسي سسجي بثسوب سجي ببسردة حبس

                                                 
 (. 942(، ومسلم )5814صحيح. رواه البخاري ) - 685
 /فتح(. 10/166و  147-8/146حيح. رواه البخاري )ص - 686
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يغطسى بثسوب ال يكسون ثقسيال وال خفيفسا  أنيجهزوا تغسسيله  أنقبل  اإلنسانمات 

فعسل  يرواي وجهه حتى يستعدوا لتجهيز الماء لتغسيله وغير ذلسك الن النبسي 

هسد كان مسن عسادتهم علسى ع وإذاهذا كان من عادتهم  أنبه هكذا وهذا يدل على 

 أبساالحديث الثاني ففيه جواز تقبيل الميت بعسد موتسه الن  أماصار سنة  النبي 

ُمسرَض َمسرض  موتسه  النبسي  أنوذلك  بكر رضي هللا عنه فعل هذا بالنبي 

نحو اثني عشر يوما وفي ذلك اليوم الذي مات فيه كان احسن ما يكسون وأطيسب 

خسارج المدينسة النسه رأى  ه بستان لس إلىبكر رضي هللا عنه  أبوما يكون فخرج 

ومسات ومساج النساس  طيبا ولكنه مسا ارتفسع النهسار حتسى قسبض النبسي  النبي 

المدينسة  واضطربوا وحصل شيء عظيم قال انس رضسي هللا عنسه قسدم النبسي 

 إلىفأضاء له كل شيء ولما مات اظلم منها كل شيء اضطرب الناس وأرسلوا 

بكسر  أبساالن  لناس مصيبة بفقد النبسي ي بكر واخبروه وكان بال شك اعظم اأب

رضسسي هللا عنسسه فجسساء مطمئنسسا  إليسسه أصسحابهبسسه وهسسو احسسب  أصسسحابه أخسسصهسو 

 أنستوهسو مغطسى  بهسذه البسردة وقسال لسه بسابي  مترسال حتى خسل علسى النبسي 

طيب في الحياة وبعد الممات ثم قبله رضي هللا  أنتوأمي طبت حيا وميتا يعني 

وكسان  األرضاس وهسم فسي المسسجد قسد ضساقت بهسم النس إلسىعنه وغطاه وخرج 

لسم يمست وإنمسا صسعد  المؤمنين عمر رضي هللا عنه يقول إن النبي  أميرفيهم 

السواردة فسي  اآليساترجال وأرجلهسم مسن خسالف نسسوا  أيديفليبعثه هللا فليقطعن 

بكسسر رضسسي هللا عنسسه  أبسسوهسسذا مسسن شسسدة مسسا وقسسع بهسسم مسسن األسسسى والحسسزن فجسساء 

 أنتكتب بماء  السذهب وقبسل  أنقال كلمته المشهورة التي جدير وصعد المنبر و

الرجل علسى رسسلك يعنسي خفسف وال تتكلسف  أيهايصعد على المنبر قال لعمر يا 

النساس مسن  أيهسابعسد يسا  أماهذه الكلفة ثم صعد المنبر فحمد هللا واثنى عليه وقال 
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 حسي ال يمسوت كان يعبد محمدا فسإن محمسدا قسد مسات ومسن كسان يعبسد هللا فسإن هللا

رضي هللا عنه كلمات عظيمة في هذا الموقف العظيم في هذا  الحزن والشدة ثم 

قتسل  أورسول قد خلت مسن قبلسه الرسسل أفسإن مسات  إالتال قوله تعالى وما محمد 

( وقرأ وإنك ميت وإنهم ميتون ( قسال عمسر فسوهللا مسا قرأهسا  أعقابكمانقلبتم على 

ت فيه المصيبة وعلم أنها حق ثم خسرج النساس حتى عقلت فما تقلني رجالي أثر

رسسول قسد  إالإنك ميست وإنهسم ميتسون ومسا محمسد  اآلياتمن المسجد يتلون هذه 

في بيتسه وجعسل النساس يصسلون عليسه أر  خلت من قبله الرسل ( ثم بقي النبي 

 بين يدي رسول هللا  أحديؤمهم  أنالنهم كرهوا  أمامرجاال ونساءا بدون  تاال

ى هذا حتى تمت البيعة ألبي بكر الصسديق رضسي هللا عنسه ودفنسوه ليلسة وبقي عل

وال  أماممحمد بال  أمةوهو قد مات يوم االثنين وأخروا دفنه لئال تبقى  األربعاء

ي بكر رضي هللا عنسه فبسايعوه بالخالفسة وحينئسذ أبسلطان حتى اتفق رايهم على 

عنسه حسين دخسل علسى النبسي بكر رضي هللا  أبا أنالشاهد من هذا  دفونا النبي 

  وهو مغطى كشف عن وجهه وقبله فدل هذا على انه يجوز تقبيل الميت بعسد

 موته وهللا الموفق

 في كتاب الجنائز األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  َوَعننْن أَبِنني ُهَرْيننَرةَ  -542 نَْفننُس اَْلُمننْؤِمِن  قَنناَل:  َعننِن اَلنهبِنني 

َرَواهُ أَْحَمُد, َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَحسهنَهُ    بَِدْينِِه, َحتهى يُْقَضى َعْنهُ  ُمعَلهقَةٌ 
(687) . 

                                                 
(، وقال الترمذي: "هذا 1079( و )1078(، والترمذي )508و  475و  2/440صحيح. رواه أحمد ) - 687

 حديث حسن". قلت: هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها "باألصل". 
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ُ َعْنُهَمنا: أَنه اَلنهبِنيه  -543 قَناَل فِني اَلهنِذي  َوَعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

  نُننوهُ فِنني ثَننْوبَْيِن اْغِسننلُوهُ بَِمنناٍء َوِسننْدٍر, َوَكف ِ  َسننقََط َعننْن َراِحلَتِننِه فََمنناَت: 

 . (688)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

نقل الحافظ ابن حجر رحمسه هللا تعسالى فسي كتابسه بلسوغ المسرام فسي كتساب 

قسال نفسس المسؤمن معلقسة  الجنائز عن أبسي هريسرة رضسي هللا عنسه عسن النبسي 

قرض  أوثمن مبيع بدينه حتى يقضى عنه والدين هو كل ما يدخل في الذمة من 

 وإذافإنسه ديسن  اإلنسسانغير ذلسك كسل مسا ثبست فسي ذمسة  أوقيمة مثله  أواجره  أو

العلسسم  أهسليبسسادروا بقضساء دينسسه حتسى قسسال  أنوجسب علسسى ورثتسه  اإلنسسسانمسات 

الدين ويسؤتى بهسم ويعطسون ديسونهم  أهليقضى دينه قبل دفنه بمعني انه يحصر 

جل ذلسك بسل يعجسل السدفن ويعجسل قضساء يدفن ولكن ال يؤخر الدفن من ا أنقبل 

يسسرعوا فسي قضساء ديسن الميست  أنالدين ولهذا قسال العلمساء يجسب علسى الورثسة 

 إذابعسد السدين يعنسي لسيس لهسم حسق  إالوذلك الن الورثة ليس لهم حق فسي المسال 

 إالمليون لاير مثال فليس لهم من هذه المليون وال قرش واحد  اإلنسانكان مال 

ديسن ومسا يوجسد مسن  أوالن هللا تعالى من بعد وصية يوصى بها  قضوا الدين إذا

تهاون بعض الورثة في قضاء دينه فإنه بال ك عدوان على الميست ومخالفسة لمسا 

عظيم وخطره جسيم  أمرهالدين  أنيجب عليهم من المبادرة لقضاء الدين واعلم 

التقسسيط البيسع ب أغسراهموالتهاون به غلط عظيم وبعض الناس والسسيما الشسباب 

 ألسفالسسيارة الفخمسة بالتقسسيط كسل شسهر  يأخذونفي الوقت الحاضر حيث انهم 

                                                 
ه: "وال تحنطوه، وال تخمروا رأسه، فإن هللا (، وتمام1206(، ومسلم )1265صحيح. رواه البخاري ) - 688

 يبعثه يوم القيامة ملبيا. )وفي رواية: فإن هللا يبعثه يوم القيامة يلبي(. 
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 أنواكثر ويتساهلون في هذا  فتتوالى عليهم الديون وصاحب الدين البد  ألف أو

حبسهم وعزلهم وإيذائهم وهسم فسي غنسي عسن هسذه  إلىحقه فيؤدي ذلك غدا  يأخذ

نفسس المسؤمن معلقسة بدينسه حتسى  همبأنفسسماتوا صسار السدين متعلقسا  إذاالديون ثم 

 إذاالسذي عليسه السدين  اإلنسسانكان ال يصلي على  يقضى عنه بل إن الرسول 

 لم يكن له وفاء

وأما حديث ابن عباس رضي هللا عنهما فهو في قصة الرجسل السذي مسات 

 للنبسي  فسأتوافي عرفة وهو حاج رضي هللا عنه سقط من على راحلتسه فمسات 

عون بهذا الرجسل السذي مسات وهسو محسرم فقسال اغسسلوه بمساء يستفتونه ماذا يصن

وال  تحنطوه فإنه يبعسث يسوم القيامسة  رأسهوسدر وكفنوه في ثوبين وال تخمروا 

ملبيا يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهسم لبيسك ففسي هسذا الحسديث فوائسد كثيسرة 

حتسسى فسسي عهسسد  الحسسوادث المركوبسسات موجسسودة فسسي عهسسد الرسسسول  أنمنهسسا 

مسسا  أوتعثسسر بسسه  أومسسن علسسى راحلتسسه  اإلنسسسانسسول الحسسوادث موجسسودة يسسسقط الر

والفتوى في حال الوقوف بعرفسة ومنهسا  االستفتاءذلك فيموت ومنها جواز  أشبه

مات وهو محرم فإنه يغسسل بمساء وسسدر المساء ظساهر والسسدر هسو  إذاالميت  أن

المسساء ثسسم  السسسد اليابسسسة تسسدق ثسسم تسسوع فسسي قسسدر ويصسسب عليهسسا أوراقعبسسارة عسسن 

تضرب باليد حتى يرغي السد ويكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ويغسل بها راس 

تغسسسيل  أنالميسست ولحيتسسه ويغسسسل بالتفسسل مسسا بقسسي مسسن بدنسسه ففسسي هسسذا دليسسل علسسى 

المساء المتغيسر  أنالميت فرض لكنه فرض كفاية لقوله اغسلوه بما وسدر ومنهسا 

ثالثسة  إلسىتقسسيم المساء  أن بالشيء الطاهر يبقى على طهوريته وهسو دليسل علسى

المساء  أنسام طهور وطاهر ونجس تقسيم ال اصل له وال دليسل لسه والصسواب أق

الطساهر فسال وجسود لسه فسي  أمساقسمين فقط هما الطهور والسنجس فقسط  إلىينقسم 
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مسسات ال يكفسسن بكفسسن جديسسد بسسل يكفسسن بسسإزاره  إذاالميسست  أن أيضسساالشسسريعة وفيسسه 

مسن كسونهم يخلعسون  اآلنكفن بسه  ومسا قسد يفعسل وردائه النه مات وهسي عليسه فسي

 اإلحسرامغلط بل يكفن فسي نفسس  أخرىعن الميت ويكفونه بثياب  اإلحرامثياب 

قتسسل فسسي سسسبيل هللا تعسسالى  إذاالنسسه سسسوف يبعسسث يسسوم القيامسسة ملبيسسا ومثلسسه الشسسهيد 

وعليه ثياب فإن ثيابه ال تنسزع يكفسن فسي ثيابسه لكسن الشسهيد ال يغسسل وال يصسلي 

 أنلكن الميست حسال الحسج يغسسل ويصسلى عليسه ومسن الفوائسد انسه ال يجسوز  عليه

كانست  إذا أماكان رجال  إذاوهذا  رأسهال تخمروا  يغطى راس المحرم لقوله 

وال تحنطوه  يتلبس بالطيب لقوله  أنالمحرم ال يجوز  أنفيغطى ومنها  امرأة

مسات وهسو  إذات الميس أنوالحنوط هي أطياب تخلسط ويطيسب بهسا الميست  ومنهسا 

مات يقضسى  إذا بأنهمحرم فإنه ال يكمل عنه النسك خالفا لما قاله بعض العلماء 

مات ال يقضى  إذالميت  أنما عليه فهذا قول ال دليل عليه بل الدليل على خالفه 

قضسينا  إذا ألننساإسسأة كبيسرة  إليسهقضينا عنه ما بقسي أسسأنا  إذاعنه ما بقي ونحن 

حلل والثاني فال يبعث يوم القيامة ملبيا النه ال يبعث ملبيسا عنه ما بقى استحل الت

 أنعليسه شسيء  أشسكلانسه يجسب علسى مسن  أيضامات محرما ومن الفوائد  إذا إال

عليسك  أشسكل إذابسل  رأيسهالن بعسض النساس يتبسع  رأيهيسأل العلماء وان ال يتبع 

كنستم  نالسذكر إ لأه فاسألواتسأل العلماء الن هللا أمرك بهذا بقوله  أنشيء البد 

 ال تعلمون (

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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الحمسسد هلل رب العسسالمين والصسسالة والسسسالم علسسى نبينسسا محمسسد وعلسسى السسه 

فسي كتساب  األحاديسثنقسل المؤلسف رحمسه هللا  تعسالى فسي سسيق  أجمعسينوصحبه 

 الجنائز

ُ َعْنَهننا قَالَننْت:  -544 ننا أََرادُ  َوَعننْن َعائَِشننةَ َرِضننَي ّللََاه وا َغْسننَل لَمه

 ِ ِ  اَلنهبِنني  ُد َرُسنننوَل ّللََاه ُ َمنننا نَنننْدِري, نَُجننر ِ ُد َمْوتَانَنننا, أَْم  قَنننالُوا: َوّللََاه َكَمنننا نَُجنننر ِ

 . (689)اَْلَحِديَث، َرَواهُ أَْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد    ….. اَل?

ُ َعْنَها قَالَْت:  -545  لَْينَنا اَلنهبِنيُّ َدَخنَل عَ  َوَعْن أُم ِ َعِطيهةَ َرِضَي ّللََاه

ننُل اْبنَتَننهُ، فَقَنناَل: "اْغِسننْلنََها ثاََلثًننا, أَْو َخْمًسننا, أَْو أَْكثَننَر ِمننْن ذَِلننَك، إِْن  َونَْحننُن نُغَس ِ

ا  َرأَْيتُنه ذَِلَك, بَِماٍء َوِسْدٍر, َواْجعَْلَن فِي اآْلِخَرِة َكافُوًرا, أَْو َشْيئًا ِمْن َكافُوٍر"، فَلَمه

 . (690)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    آذَنهاهُ, فَأَْلقَى إِلَْينَا ِحْقَوهُ.فَقَاَل: "أَْشِعْرنََها إِيهاهُ" فََرْغنَا 

 .    (691)اْبَدأَْن بَِميَاِمنَِها َوَمَواِضعِ اَْلُوُضوِء ِمْنَها  َوفِي ِرَوايٍَة: 

 :ِ وٍن, فَأَْلقَْينَنناهُ َخْلفََهننا فََضننفهْرنَا َشننْعَرَها ثاََلثَننةَ قُننرُ  َوفِنني لَْفننٍظ ِلْلبَُخنناِري 

   (692) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                 
(، ولفظه: عن عائشة رضي هللا عنها قالت: لما أرادوا 3141(، وأبو داود )6/267حسن. رواه أحمد ) - 689

أنجرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثيابه  غسل النبي صلى هللا عليه وسلم قالوا: وهللا ما ندري

كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى هللا عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إال 

وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ال يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى هللا عليه 

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء وسلم وعليه ثيابه، فقاموا 

فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما 

 استدبرت ما غسله إال نساؤه. 
 (. 36( )939(، ومسلم )1253صحيح. رواه البخاري ) - 690
 (. 43و  42( )939مسلم )(، و167صحيح. رواه البخاري ) - 691
 (. 1263صحيح. وهذا اللفظ عند البخاري برقم ) - 692
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هذان الحديثان من األحاديث التسي سساقها ابسن حجسر رحمسه هللا تعسالى فسي 

كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام األول عن عائشة رضي هللا عنها أن النبسي 

  لمسسا تسسوفي سسسبق انهسسم سسسجوه يعنسسي غطسسوه بسسه ولمسسا ببسسرد فسسي حبسسره فسسي ثيا

كمسسا نجسسرد موتانسسا  علسسيهم فقسسالوا أنجسسرد رسسسول هللا  أشسسكليغسسسلوه  أن أرادوا

ونغسسله فسي  نحترمه  أميعني هل نخلع ثيابه ونغسله كما نخلع ثياب األموات 

فعلسم مسن هسذا  قميصه لكن هللا هداهم فغسسلوه فسي قميصسه ولسم يجسردوا النبسي 

 إذاهسم أن ي عهد نبسيهم محمسد من عادة الصحابة رضي هللا عنهم ف أنالحديث 

يكسسون علسسى  أنيغسسسلوا الميسست خلعسسوا ثيابسسه لكسسن قسسال العلمسساء يجسسب  أن أرادوا

 أنعورته ثوب يعني يغطى بشسيء يسستره العسورة المغلظسة كالقبسل والسدبر البسد 

نغسل ميت وضعنا هذه الخرقة ولففناها  أنأردنا  فإذايكون عليها شيء يسترها 

المغسسل  أرد وإذاقبله ودبره وخلعنا ثيابسه ثسم غسسلناه على عورته المغلظة على 

ينظف فرجه جعل على يديه خقة على يد المغسل ودلك بهسا فرجسة مسن وراء  أن

عورة مغلظة ثم بعد ذلك  ألنهاعورته  إلىالستارة يدلك فرجه والدبر لئال ينظر 

تغسسل  األنصسارمسن  امسرأةعطية رضي هللا عنها وهسي  أميغسله كما في حديث 

زينب جعلسن يغسسلنها قسال النبسي  لما ماتت ابنة النبي  لنساء في عهد النبي ا

  غسسلنا فسرج الميسست  فسسإذاابسدأن بميامنهسا ومواضسع الوضسسوء منهسا وعلسى هسذا

وضأناه لكن المضمضة واالستنشاق ال  نضع المساء فسي فمسه وفسي انفسه ألنسه لسو 

وينسزل منسه شسيء  هأمعائبطنه ويحرك  إلىوضع في فمه وفي انفه ربما ينحدر 

يدفع فال يصب في فمه ماء وال في  أويمنع  أنالن الميت ليس له أراده يستطيع 

ولثتسسسه ولسسسسانه عوضسسسا عسسسن  أسسسسنانهانفسسسه ولكسسسن تبسسسل خرقسسسة ثسسسم يسسسدلك الغاسسسسل 

يبل خرقه وينظف بها منخريه وال يدخل الماء فيها  أيضاالمضمضة االستنشاق 
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ثم بعد ذلسك يغسسل  أمعائهفه ويخرج من جو إلىدخل الماء  إذاالنه كما قلت لكم 

يغسسل  أويمسسح  رأسهالمرفقين ثم  إلى األصابعالمرفقين من  إلىوجهه ثم يديه 

ثسم رجليسه ثسم بعسد ذلسك  رأسسهلى النه كالغسل من الجنابة فيغسسل أووالغسل هنا 

ثسالث  أومسرتين  أويفيض الماء على بقية البدن ولكن هذا المساء هسل يكفسي مسرة 

لسم ينظسف تمامسا  فإذاينظف الجسم تماما  أن األفضلاحدة تكفي لكن نقول مرة و

غسل الجسم ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وعاشرة حتى  األولىمن المرة 

 أوخمسسا  أويغسسلن ابنتسه اغسسلنها ثالثسا  اآلتسيللنسساء  ينقى تمامسا ولهسذا قسال 

ك يعنسي إن كسان ذلس رأيستن عسناكثسر مسن ذلسك  أوسبعا كمسا فسي روايسة البخساري 

يلسسزم فاغسسسلنها حتسسى تنظسسف تمامسسا قسسال اغسسسلنها بمسساء وسسسدر السسسدر قسسال  األمسسر

العلماء يخلط بالماء يعني يدق تدق أوراق السدر وتوضع فسي المساء ثسم يضسرب 

والبقية التي تتبقسى  الرأسالماء باليد حتى تكون له رغوة الرغوة هذه يغسل بها 

هسا بقيسة البسدن الن ذلسك انظسف قسال ويجعسل يغسل ب اإلناءبالماء وهي تستقر في 

كافور وهو نوع من الطيب معروف ابيض يشبه الشبة يسدق  األخيرةفي الغسلة 

غسلة ويجعل في الماء النه يصلب البدن وله رائحة طيبة تطرد الهسوام  آخرفي 

 غيره فإن هذه الرائحة تطرده قسال  أووضع في القبر وكان فيه هوام نمل  إذا

 إذا قسسال شسسيئا مسسن كسسافور ثسسم قسسال لهسسن  أوكسسافوا  األخيسسرةلغسسسلة وأجعلسسن فسسي ا

بسدان بميامنهسا  الرسسول  أمرهن فعلن فعلن كما  أعلمننيفرغتن فآذنني يعني 

عطيسة ضسفرنا شسعرها ثالثسة قسرون والقيناهسا  أمومواضع الوضوء منها وتقسول 

هسذه جدلنه حتى صار ثالث قسرون وجعلنسه خلفهسا فسدل  الرأسخلفها يعني شعر 

ثالثسة قسرون مسا يخلسي الشسعر هكسذا  المسرأةشعر  أيضايضفر  أنعلى انه ينبغي 

 أمكمسا فعلست  المسرأةيضفر بسل يضسفر ثسالث جسدايل ويكسون مسن وراء  أنبدون 
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ورضسسي هللا عنهسسا  عطيسسة رضسسي هللا عنهسسا فلمسسا فسسرغن مسسن غسسسل بنسست النبسسي 

 إياهل أشعرنها ه الذي يلي  جسده وقاإزارفاعطاهن حقوه يعني  اخبرن النبي 

الذي يلي غسسل  أنفدل هذا على  يعني لفوه عليها مباشرة وذلك تبركا بحقوه 

عمهسا  أوابنهسا  أوحتى لو كان اباها  أبدارجل  المرأةوال يلي غسل  امرأة المرأة

 امرأتسهالسزوج فسإن السزوج يغسسل  إالغيره مسن محارمهسا ال يغسسلها  أوخالها  أو

مسا  أو أزواجهسمعلسى  إالين هم لفسروجهم حسافظون وهي تغسله لقوله تعالى والذ

 إذاالعلماء رحمهم هللا قالوا إن من دون سبع سنين الطفل  أن إالملكت أيمانهم ( 

يغسله الرجل  أووإن كان ذكرا  المرأةتغسله  أنمات وله دون السبع فإنه يجوز 

 إالل وال الرجسس امسسرأة إال المسسرأةمسسا فسسوق السسسبع فسسال يغسسسل  أمسسا أنثسسىوإن كانسست 

لسم يكسن هنساك رجسل  إذاولكسن  اآلخسرالزوجين فيغسل كل واحد منهمسا  إالرجل 

فإنهسا  امسرأةماتت مع قوم في البر وليس معهسم  امرأة أنولنفرض  امرأةوماتت 

 المسرأةال تغسل بل تيمم يعني يضرب الرجل يديه فسي التسراب ويمسسح بسه وجسه 

اس لكسن بسدون مسس وبسدون كان معها رجال من المحسارم فسال بس إذاوكفيها وقيل 

كشسسف للبسسدن فيصسسب عليهسسا المسساء صسسبا ويعسسم جميسسع البسسدن ويكتفسسى بسسذلك لكسسن 

ولسسو كسسان مسسن  المسسرأةالرجسسل ال يغسسسل  أنالمشسسهور عنسسد الفقهسساء رحمهسسم هللا 

السزوجين فيغسسل  إالال تغسل الرجل ولسو كانست مسن محارمسه  والمرأةمحارمها 

الميت يغسل ويكرر غسسله حسسب  أنوفي هذا الحديث دليل على  اآلخر أحدهما

 أومات وهسو فسي حسال صسحة جيسدة كمسا لسو مسات فسي حسادث  إذاالحاجة فالميت 

ثسالث  أوبغتة وهو ممن يتنظف ويراعسي نظافتسه هسذا ربمسا يكفيسه غسسلة واحسدة 

كان مريضسا طسال مرضسه فهسذا  أوكان رجال كثير الوسخ كالعامل مثال  إذالكن 

 أنينظف جسمه تماما ومسن فوائسد الحسديث  أن إلىيكثر عليه الماء ويكرر عليه 
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كما فعلت النسساء فسي بنست  يضفر شعرها ثالثة قرون ويجعل من ورائها  المرأة

الن  أباهساالرجسل ال يحضسر تغسسيل ابنتسه ولسو كسان  أنوفيه دليل علسى  النبي 

لم يحضر تغسيل ابنته بل ذهب عنهن وقال إذا فسرغتن فساخبريني زفيسه النبي 

دليسل علسى  أيضاوفيه   إزارهحيث كفنها في   بأوالده افة النبي دليل على ر

وقسسد كسسان الصسسحابة يتبركسسون بعرقسسه وبفضسسل وضسسوئه  التبسسرك بثيسساب النبسسي 

فال يتبسرك بسه  غير النبي  أما ويتبركون بثيابه ويتبركون بكل ما يتصل به 

يابسه وال يتبسرك بث أنمسن علسم واعبسد النساس واتقسى النسي فسال يجسوز  إنسانيعني 

خساص بسالنبي  األمسورعرقه وال ريحه وال التمسح به وال غير ذلك التبرك بهذه 

 فقط وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علسى محمسد وعلسى السه وصسحبه 

 قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتاب الجنائز أجمعين

ُ َعْنَها قَالَْت: َوَعْن َعائَِشةَ رَ  -546 ِ  ِضَي ّللََاه فِني  ُكف َِن َرُسوُل ّللََاه

  ثاََلثَنِة أَثْننَواٍب بِنيٍض َسننُحوِليهٍة ِمننْن ُكْرُسنٍف, لَننْيَس فِيَهنا قَِمننيٌص َواَل ِعَماَمننةٌ. 

 . (693)ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

                                                 
(. سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة 841(، ومسلم )1264صحيح. رواه البخاري ) - 693

إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال األزهري: بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية 

م، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ ألنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها. الكرسف: بضم الكاف والسين بالض

 المهملة بينهما راء ساكنة هو: القطن . 
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ُ َعْنُهَمنا-َوَعِن اْبِن ُعَمنَر  -547 نا  قَناَل:  -َرِضنَي ّللََاه تُنُوف َِي َعْبنُد لَمه

 ِ ٍ َجنناٍء اِْبنُننهُ إِلَننى َرُسننوِل ّللََاه ِ ْبننِن أُبَنني  ْنننهُ فِيننِه,  ّللََاه . فَقَنناَل: أَْعِطنِنني قَِميَصننَك أَُكف ِ

 . (694)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    إِيهاهُ[ [ ُفَأَْعَطاه

 

ُ َعْنُهَمنننا أَنه اَلنهبِنننيه  -548  اَل: قَننن َوَعنننِن اْبنننِن َعبهننناٍس َرِضنننَي ّللََاه

  اْلبَُسننوا ِمننْن ثِيَننابُِكُم اْلبَيَنناَض, فَِإنهَهننا ِمننْن َخْيننِر ثِيَننابُِكْم, َوَكف ِنُننوا فِيَهننا َمْوتَنناُكْم 

َحهُ اَلت ِْرِمِذيُّ   , َوَصحه َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إِاله النهَسائِيه
(695) . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                 
(. هذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها 2400(، ومسلم )1269صحيح. رواه البخاري ) - 694

م" وغيره "كالفتح". "تنبيه": أخذ بعضهم مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في "سبل السال

كاإلسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها!! 

بآثار النبي صلى هللا عليه وسلم دون غيره من أهل الخير  -أي: التبرك-وأقول: كال. فهذا يجوز فقط 

صيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، أال والصالح، ودليلنا على هذا، هو ذلك األصل األ

وهو: "على فهم السلف الصالح" وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من 

أصحاب الدعوات األخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبية. وهذا 

القيد يلج اإلنسان إلى االبتداع من أوسع أبوابه، والعياذ المثال من األمثلة الواضحة على أنه بدون هذا 

باهلل، ففي السنة نجد أن الصحابة رضي هللا عنهم تبركوا بوضوئه صلى هللا عليه وسلم، وبعرقه، 

وبغير ذلك من آثاره صلى هللا عليه وسلم كما في "الصحيحين" وغيرهما. ولكن هل نجد الصحابة أو 

ثالثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي صلى هللا عليه وسلم؟ ال السلف الصالح في القرون ال

شك أن كل منصف سيقول: ال لم نجد؟ فنقول: لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك 

وجعلوه خصوصية للنبي صلى هللا عليه وسلم، وجب علينا أن ال نتعدى فهمهم، وإال وقعنا في مثل ما 

فيه كثير من الناس في البدع والضاللة بسبب طرحهم لهذا القيد "على فهم السلف الصالح" وإال يقع 

مع ضاللهم يقولون بوجوب األخذ بالكتاب والسنة. وأخيرا أذكر  -إن لم يكن كلهم-فكثير من هؤالء 

وجل ومن بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا األصل له أدلته من كتاب هللا عز 

حديث النبي صلى هللا عليه وسلم، ال كما ذكر أحدهم في بعض دروسه! من أنه طوال حياته العلمية! 

ال يعرف إال الكتاب والسنة وهكذا تلقى من مشائخه! إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول. وعلى أية حال 

 خرا. كل ذلك مفصل في رسالتي "السلفيون المفترى عليهم" والحمد هلل أوال وآ
(. وقال 3566(، وابن ماجه )994(، والترمذي )4061(، وأبو داود )3426صحيح. رواه أحمد ) - 695

 الترمذي: "حسن صحيح". 
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لوغ المرام في كتاب الجنسائز هذه األحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في ب

بسسيض  أثسسوابكفسسن فسسي ثالثسسة  منهسسا حسسديث عائشسسة رضسسي هللا عنهسسا أن النبسسي 

سحولية من كرسف ليس فيها قميص وال عمامسة هسذا الكفسن واجسب يعنسي يجسب 

يكفنسسوا موتسساهم بثسسوب يسسستر جميسسع البسسدن لسسيس محرمسسا وال  أنعلسسى المسسسلمين 

والواجب فيسه  لفافة يباح استعمالها  اأنهفضة المهم  أومغصوبا وال محال بذهب 

يكون  أن واألفضلرجله لكن السنة  إبهام إلى رأسهثوب يستر جميع الميت من 

ثسسسسسم يلسسسسسف طسسسسسرف  يلف بعضها على بعض فيوضع الميت عليها  أثوابثالثة 

اللفافسسة العليسسا علسسى الميسست مسسن اليمسسين والشسسمال ثسسم طرفهسسا الوسسسطى مسسن اليمسسين 

السسسفلي مسسن اليمسسين والشسسمال وتسسربط وجعسسل اكثسسر  والشسسمال ثسسم طسسرف اللفافسسة

ومسسن عنسسد  رأسسسهوإن لسسم يفضسسل شسسيء فإنسسه يشسسد مسسن عنسسد   رأسهالفاضل على 

وضسسع فسسي القبسسر حلسست العقسسد فصسسار الكفسسن واجسسب فسسرض كفايسسة  وإذارجليسسه 

يكسون بسثالث لفسائف كمسا فعسل  أن واألفضسلوالواجب منسه مسا يسستر الميست كلسه 

يكفسسن  أن األفضسل عنهسسا بسيض فيسه دليسسل علسى وقولهسا رضسي هللا برسسول هللا 

مسن قطسن  أيوقولسه مسن كرسسف  امسرأة أوسسواء كسان رجسال  األبيضالميت في 

وهذا لسيس بواجسب يعنسي لسو كفسن بلفسائف مسن الصسوف فسال بساس لكسن الكرسسف 

احسن النه من القطن وهو ابرد على الميست بخسالف الصسوف وفسي قولهسا لسيس 

يوضسع مسع الكفسن قمسيص وال  أنى انسه ال يسسن فيها قميص وال عمامة دليل علس

عمامة ال عمامة تشسد علسى السرأس وال قمسيص لسه أكمسام وإنمسا هسي لفسائف يلسف 

بعضها على بعض كما بينا وظاهر السسنة انسه ال فسرق بسين الرجسل والمسرأة وان 

تكفسن بسإزار وخمسار  المسرأة أنتكفن بثالث ثيساب كالرجسل وأمسا مسا وري  المرأة

فهذا ضعيف وعلى هذا فال فرق بين الرجال والنساء الواجسب  وقميص ولفافتين
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كما سمعتم ثم ذكسر حسديث   أثوابثالثة  واألفضلثوب واحد يستر جميع الميت 

عبسد  أبسوهلما مسات   أبيعبد هللا ابن عبد هللا ابن  أنابن عباس رضي هللا عنهما 

ذلسك عبسد  بسي قميصه ليكفن أباه به فأعطساه الن   طلب من النبي  أبيهللا بن 

ولسيس االبسن هسذا راس المنسافقين وهسو اكبسر المنسافقين وأشسدهم   األب أبيهللا بن 

مسن  األسسفلوالمنافقون كمسا نقسرأ فسي كتساب هللا فسي السدرك  إياذائا لرسول هللا 

وال دعساء الرسسول إن  النار ولن تجد لهم نصسيرا وال ينفعسه قمسيص الرسسول 

يصلي علسى المنسافقين  أننهي  ل إن النبي دعا له وال صالته إن صلى عليه ب

وال تقسم علسى قبسره ( فسإن  أبدامنهم مات  أحدفقال هللا تعالى له ) وال تصل على 

ن سلول  أبيقميصه لعبد هللا بن عبد هللا بن  إذا لماذا  يعطي النبي  إنسانقال 

سبحان مسن عبد هللا االبن من خيار المؤمنين  أنبه؟ قلنا السباب منها  أباهليكفن 

من اشد الناس إيذائا للرسول وأعظمهم نفاقا واالبسن  األببيده ملكوت كل شيء 

انسه ال يسسأل شسيئا  من خيار الصحابة رضي هللا عنه وكان من عادة الرسول 

فسسسأله هسسذا الرجسسل الصسسحابي السسذي هسسو مسسن احسسسن الصسسحابة  إيسساه أعطسساه إال

هسذا ال  أنيعلسم  والنبسي  يساهإفأعطساه   أبساهيكفن فيه  أنوخيارهم سأله قميصه 

 إلسى إحسانالنه لن ينتفع بذلك ولكن فيه  األب إلى إحسانليس فيه  إذاَ   أباهينفع 

المنافق لمسا  أبيعبد هللا بن  أن أيضا  أنلطلبه وقيل  وإجابةاالبن جبرا لخاطره 

استشهد حمزة بن عبد المطلب وكان الحمسزة رضسي هللا عنسه رجسال ضسخما فلسم 

 أن فسأراد النبسي  أبسيثوب عبسد هللا بسن  إاليكفنوه به ويستروه كله  يجدوا شيئا

هسذا القمسيص لسن ينفسع  أنيكافئه لكن هذا ليس بصسحيح بسل الصسحيح مسا ذكرنساه 

ال  أجاب ابنه النه من خيار المسؤمنين وكسان  عبد هللا المنافق وان الرسول 

ل علسى انسه يجسوز لكن في هذا الحديث دلي يرد سأال سأله لحسن خلقه وكرمه 
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دليل على التبرك بلبساس الرسسول  أيضايكون الكفن قميصا وال باس به وفيه  أن

 الرسسسول  أنغيسسر ذلسسك وسسسبق  أو إزار أوبمسسا يمسسس بدنسسه مسسن قمسسيص  أي 

الرسسول  أن األخيسرالحسديث  أمسا إيساه أشسعرنهامغسالت ابنته حقوه وقال  أعطى

 وقال إنها من خير ثيابكم فذلك الن بلباس البياض وان يكفن فيها الموتى  أمر

ال  أنتيسسر لسك  فسإذاجميل ناصع نسور مضسيء فكسان افضسل مسن غيسره  األبيض

تلسبس غيسره فقسد كسان النبسي  أنولكن ال باس  األبيضفهذا هو  األبيض إالتلبس 

  يلبس العمامة السوداء وكان  وال باس به السبس  بأحمريلبس الحلة المعلمة

 احسن فاألبيضعندك شيء ابيض وغير ابيض  صار إذاما تيسر لكن 

 في كتاب الجنائز األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  َوَعْن َجابٍِر  -49 إِذَا َكفهَن أََحنُدُكْم أََخناهُ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

 . (696)َرَواهُ ُمْسِلٌم    فَْليُْحِسْن َكفَنَهُ 

ُجلَْيِن ِمْن قَتْلَى أَُحنٍد  َكاَن اَلنهبِيُّ  َوَعْنهُ قَاَل:  -550 يَْجَمُع بَْيَن اَلره

ُمنهُ فِني اَللهْحنِد, َولَنْم  فِي ثَْوٍب َواِحٍد, ثُمه يَقُوُل: "أَيُُّهْم أَْكثَُر أَْخنذًا ِلْلقُنْرآِن?", فَيُقَد ِ

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ    يُغَسهلُوا, َولَْم يَُصل ِ َعلَْيِهْم 
(697) . 

551-  ٍ يَقُوُل: "اَل تُغَالُوا فِي  َسِمْعُت اَلنهبِيه  قَاَل:  َوَعْن َعِلي 

 . (698)َرَواهُ أَبُو َداُوَد    اَْلَكفَِن, فَِإنههُ يُْسلُُب َسِريعًا" 

                                                 
(، وأوله: أن النبي صلى هللا عليه وسلم خطب يوما. فذكر رجال من أصحابه 943صحيح. رواه مسلم ) - 696

هللا عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل  قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليال، فزجر النبي صلى

حتى يصلي عليه. إال أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: الحديث. وانظر 

 ( اآلتي. 593رقم )
 (. 1343صحيح. رواه البخاري ) - 697
 (. 3154ضعيف. رواه أبو داود ) - 698
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذه أحاديث ذكرها الحافظ في بلوغ المسرام فيمسا يتعلسق بسالكفن وقسد سسبق 

لكن األحاديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن اإلنسان ينبغسي لسه إذا بيان ذلك 

أن يحسسسن كفنسسه وإحسسسان الكفسسن لسسه معنيسسان المعنسسى األول أن يختسسار  أخسساهكفسسن 

احسسسن مسسا يكسسون وهسسو األبسسيض النظيسسف الجديسسد والثسساني أن يكفنسسه علسسى الوجسسه 

كسان يجمسع  المشروع وقسد سسبق بيسان ذلسك أمسا الحسديث الثساني فهسو أن النبسي 

 أحسدولم يغلوا ولسم يصسل علسيهم  أحدالرجلين والثالثة في ثوب واحد من شهداء 

 جبل معروف في شمالي المدينة

 

 



 الشريط الثامن عشر

 في كتاب الجنائز  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ  َوَعْن َجابٍِر  -49 أََحُدُكْم أََخاهُ فَْليُْحِسْن َكفَنَهُ  إِذَا َكفهنَ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللََاه

    (699)َرَواهُ ُمْسِلٌم  . 

                                                 
 عليه وسلم خطب يوما. فذكر رجال من (، وأوله: أن النبي صلى هللا943صحيح. رواه مسلم ) - 699

أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليال، فزجر النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقبر 

الرجل بالليل حتى يصلي عليه. إال أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 ( اآلتي. 593الحديث. وانظر رقم )
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ُجلَْيِن ِمْن قَتْلَى أَُحٍد  َكاَن اَلنهبِيُّ  َوَعْنهُ قَاَل:  -550 يَْجَمُع بَْيَن اَلره

ُمهُ  فِي اَللهْحِد, َولَْم فِي ثَْوٍب َواِحٍد, ثُمه يَقُوُل: "أَيُُّهْم أَْكثَُر أَْخذًا ِلْلقُْرآِن?", فَيُقَد ِ

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ    يُغَسهلُوا, َولَْم يَُصل ِ َعلَْيِهْم 
(700)  . 

551-  ٍ يَقُوُل: "اَل تُغَالُوا فِي  َسِمْعُت اَلنهبِيه  قَاَل:  َوَعْن َعِلي 

 . (701)َرَواهُ أَبُو َداُوَد    اَْلَكفَِن, فَِإنههُ يُْسلُُب َسِريعًا" 

  الرحمن الرحيم بسم هللا

هذه أحاديث ذكرها الحافظ في بلوغ المرام فيما يتعلق بالكفن وقد سبق بيسان 

ذلك لكن األحاديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن اإلنسان ينبغسي لسه إذا كفسن 

أن يحسن كفنه وإحسان الكفن له معنيان المعنى األول أن يختار احسسن مسا  أخاه

الجديد والثاني أن يكفنه على الوجسه المشسروع وقسد  يكون وهو األبيض النظيف

كسان يجمسع السرجلين والثالثسة  سبق بيان ذلك أما الحديث الثاني فهو أن النبسي 

جبسل معسروف  أحسدولم يغسسلوا ولسم يصسل علسيهم  أحدفي ثوب واحد من شهداء 

وهو حصل فيه وقعة اشتبك فيها المسسلمون والكفسار وكانست  في شمالي المدينة 

وذهبسسوا   األدبسسارلسسة والغلبسسة فسسي أول األمسسر للمسسسلمين حتسسى أن الكفسسار ولسسوا الدو

من حسن ترتيبه في الجهاد قد جعل خمسين رجال على جبل مسن  وكان النبي 

 إاليحمي ظهور المسلمين عن الكفار وقسال لهسم ال تبرحسوا عسن مكسانكم  أناجل 

 األدبسارركون وولسوا علينسا ولمسا انكشسف المشس أوتنزلوا سواء كانت السدائرة لنسا 

وصسسار المسسسلمون يجمعسسون الغنسسائم نسسزل بعضسسهم ليجمسسع الغنسسائم مسسع المسسسلمين 

ال تبرحسسوا عسسن مكسسانكم لكسسنهم  قسسول النبسسي  أميسسرهميسسساعدهم عليهسسا فتسسذكرهم 

                                                 
 (. 1343ري )صحيح. رواه البخا - 700
 (. 3154ضعيف. رواه أبو داود ) - 701
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علسسى النسسزول فنزلسسوا فلمسسا تخلسسى الجبسسل عسسنهم مسسن وراء المسسسلمين كسسر  أصسسروا

ختلطسوا بهسم وحصسل مسا حصسل  فرسان المشركين على المسلمين  من خلفهسم وا

من الهزيمة واستشهد من المسلمين في ذلك اليوم سبعون رجال من نحو ستمائة 

وشج وجهه وحصسل مسن السبالء مسا ال يتصسوره  رجل وكسرت رباعية النبي 

والمسلمون قد اثخن فيهم الجراح وتعبوا والشهداء سسبعون رجسال فشسق  اإلنسان

قبرا فصاروا يجمعون  إنسانان يحفروا لكل كفنا و إنسانيجمعوا لكل  أنعليهم 

االثنين والثالثة في لفافة واحدة وعليهم ثيابهم ثم يضعونهم في قبر واحد فيقسول 

ثسم السذي  يليسه ثسم السذي  األولفيقدمونسه يجعلونسه  قرأنسا أكثرهمانظروا  النبي 

م تزول دمائهم ودمسائه أنيليه ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم الن تغسيلهم يوجب 

تبقسسى علسيهم الن دمسسائهم  أنتبقسى علسسيهم وقسال بعسسض العلمساء يجسب  أن األفضسل

بعثوا يوم القيامة  يبعثون وجروحهم تنزف دما اللسون لسون السدم  إذاطاهرة وهم 

ولسسم يصسسلى علسسيهم الن  أبسسدانهموالسسريح ريسسح مسسسك فلسسذلك لسسم تغسسسل ثيسسابهم وال 

م يمسوت فيقسوم علسى مسا مسن رجسل مسسل الصالة شفاعة للميست كمسا قسال النبسي 

شفعهم هللا فيسه  فالمصسلون علسى  إالرجال ال يشركون باهلل شيئا  أربعونجنازته 

الجنسسازة شسسفعاء لهسسا عنسسد هللا عسسز وجسسل يسسدعون لهسسا بالرحمسسة وهسسؤالء الشسسهداء 

شسفاعة  إلسىالسدين فسال يحتساجون  إالرضي هللا عنهم قد كفر هللا عنهم كسل شسيء 

دين وقبسل هللا تبسارك وتعسالى دعساء المصسلين  صلي على الميت وعليه إذاولهذا 

له فإن الدين ال يغفر وال تنفع فيه الصالة علسى الجنسازة حتسى يقضسى السدين كمسا 

كسان علسيهم ديسون لسيس لهسا وفساء  إذا األمسواتيترك الصسالة علسى  كان النبي 

الشسهيد ال يصسلى عليسه وانسه يسدفن فسي  أنففي هذا الحديث دليل على فوائد منها 

 إلسىبعضسهم نقلسوا  أندفنوا في مكان استشهادهم حتى  أحده الن شهداء مصرع
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كثسر المسوتى وشسق  إذامضاجعهم ومنها انسه  إلىيردوا  أن المدينة فأمر النبي 

قرانسا  األكثسركل ميست بقبسر انهسم يجمعسون فسي قبسر واحسد ومنهسا انسه يقسدم  أفراد

يزيسسة علسسى غيسسره ومنهسسا فضسسيلة قسسراءة القسسرآن وان قسسارئ القسسرآن لسسه فضسسيلة وم

الشسهداء يسدفنون فسي ثيسابهم ويلسسف علسيهم خرقسة واحسدة تجمسع االثنسسين  أنومنهسا 

قال قائل من هو الشهيد قلنا إن الشهيد هو السذي  قتسل فسي سسبيل هللا  فإذاوالثالثة 

قاتسل  أووقد قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا هذا الشهيد وأما من قاتل ألنه شجاع 

ليس من الشهداء وكذلك من قاتل انتقاما من العدو ال لتكون قاتل رياء ف أوحمية 

قتسل وكسذلك مسن قاتسل لتحريسر وطنسه ال مسن  إذاكلمة هللا هي العليسا فلسيس شسهيدا 

فإنسه لسيس فسي سسبيل ولهسذا يجسب  اإلسسالمليقيم عليه دين  إسالمياجل انه وطن 

ن قتل في شيء ال يثبت شرعا بحيث نقول فال إطالقمن  ألسنتنانحمي  أنعلينا 

هذه المعركة فهو شهيد وقد بسوب البخساري هللا علسى هسذه المسسألة بقولسه بساب ال 

 يقال فالن شهيد وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نقل  أجمعينالحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

 في باب الجنائز  األحاديثالمؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنَها ; أَنه اَلنهبِيه  -552 ِ  قَاَل لََها:  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه لَْو ُمت 

َحهُ اْبُن ِحبهاَن    قَْبِلي فَغَسهْلتُِك   (702)اَْلَحِديَث. َرَواهُ أَْحَمُد, َواْبُن َماَجْه, َوَصحه

 . 

                                                 
 (، وفي"أ" : "لغسلتك". 1465(، وابن ماجه )6/228صحيح. رواه أحمد ) - 702
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553-  ُ أَنه فَاِطَمةَ َعلَْيَها  َعْنَها: َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس َرِضَي ّللََاه

ُ تَعَالَى َعْنهُ  لََها َعِلي  َرِضَي ّللََاه اَرقُْطنِيُّ    اَلسهاَلُم أَْوَصْت أَْن يُغَس ِ َرَواهُ اَلده

(703)  . 

ِة اْلغَاِمِديهِة اَلهتِي أََمَر اَلنهبِيُّ - َوَعْن بَُرْيَدةَ  -554 بَِرْجِمَها فِي  فِي قِصه

نَااَ   .  (704)َرَواهُ ُمْسِلٌم    ثُمه أََمَر بَِها فَُصل َِي َعلَْيَها َوُدفِنَْت  قَاَل:  -لز ِ

ُ َعْنُهَما قَاَل:  -555  أُتَِي اَلنهبِيُّ  َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ َرِضَي ّللََاه

 .  (705)هُ ُمْسِلٌم  َرَوا  بَِرُجٍل قَتََل نَْفَسهُ بَِمَشاقَِص, فَلَْم يَُصل ِ َعلَْيِه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذكر المؤلف الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حديثين يدالن على ما سسبقت 

اإلشسسارة إليسسه مسسن أن الرجسسل يجسسوز أن يغسسسل امرأتسسه والمسسرأة كسسذلك يجسسوز أن 

تغسل زوجها أما ما سوى ذلك فإنه ال يجوز للرجل أن تغسل المسرأة وال المسرأة 

الرجل إال ما كان دون سبع سنين فال باس أن يغسله الرجل أو المرأة أن  تغسل 

 أويغسسلها ابنهسا  أنفإذا ماتت امرأة ولها ابسن ولسيس عنسدها نسساء فإنسه ال يجسوز 

يممست   وإالإن كسان  امسرأةعمها كل هؤالء ال يغسسلونها ولكسن تغسسلها  أو أبوها

 أمساالمساء بسال مسس  وقال بعض العلماء إن كان مسن محارمهسا فإنسه يصسب عليهسا

 أقسيمالسذي   اإلنسسانفسي  آخسرينذك حسديثين  مالزوجان فيغسل بعضهما األخر ث

ال وذلك فسي قصسة الغامديسة رضسي هللا عنهسا التسي  أوعليه الحد هل يصلى عليه 

كان قد تزوج بنكاح صحيح وجامع  إذاترجم الن الزاني  أن زنت فأمر النبي 

                                                 
 (. 2/79/12حسن. رواه الدارقطني ) - 703
 (. 1695صحيح. رواه مسلم ) - 704
 (. مشاقص: جمع مشقص، وهو نصل عريض. 978حسن. رواه مسلم ) - 705
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النسساس حولسسه  ويسسأتيالحجسسارة يوقسسف زوجتسسه ثسسم زنسسي بعسسد ذلسسك فإنسسه يسسرجم ب

حصسى ال صسغيرة وال كبيسرة ويضسربونه حتسى يمسوت وال يتقصسدون  ويأخذون

حجر يضربه لكسن يقصسدون الظهسر  بأولالمقاتل النهم لو تقصدوا المقاتل لهلك 

الحجسارة  ألسميسذوق  أنالتي ال يموت بها سريعا وذلك من اجل  األشياءوالصدر 

 أن رضسي هللا عنهسا زنست وأمسر النبسي  المرأةذه كما ذاق لذة الزنى المحرم ه

 اإلنسسان أنيصلى عليها فصلي عليهسا فسدل ذلسك علسى  أن أمرترجم فرجمت ثم 

قتل شخصسا  أحدا أنالمقتول بحد يصلى عليه وكذلك المقتول بقصاص يعني لو 

عمدا وتمت شروط القصاص واقتيد منه فسإن المقتسول بالقصساص يغسسل ويكفسن 

 أنمسن قتسل لكفسره فإنسه ال يصسلى عليسه الن الكسافر ال يجسوز  ويصلى عليه وأمسا

يسدعى لسسه بالرحمسسة وال بسالمغفرة ومسسن دعسا لكسسافر بالرحمسسة  أنيصسلى عليسسه وال 

والمغفرة فقد خرج بهذا عن سبيل المؤمنين الن هللا تعالى قسال )  مسا كسان للنبسي 

مسا تبسين لهسم  يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن أمنواوالذين 

 أنيستغفر له فإن عليه  أويترحم على الكافر  إنسان فأيالجحيم (  أصحابانهم 

 أنوالمسؤمنين فعليسه هللا الن خرج في هذه المسألة عن سبيل النبسي  إلىيتوب 

رشده الن الكافر مهما دعوت له فسإن هللا لسن يغفسر لسه  إلىربه ويؤب  إلىيتوب 

 األربطسةكافر كسان يصسلح الطسرق ويعمسر  نأمهما عمل من خير لو فرض  أبدا

ما عملوا مسن  إلىوينفع المسلمين فإنه عمله غير مقبول كما قال تعالى ) وقدمنا 

 إلسسسىكسسسان عملسسسه مسسسن اجسسسل السسسدعوة  إذاعمسسسل فجعلنسسساه هبسسساءا منثسسسورا ( فكيسسسف 

النصسسرانية إمسسا بسسالقول وإمسسا بالفعسسل الن بعسسض الكفسسار يكسسون عنسسده فعسسل خيسسر 

الكفار وفقرائهم ال يفع المسسلين بشسيء وإنمسا  ألرامللكن لمن والفقراء  لألرامل

يبقسسى هسسؤالء علسسى نصسسرانيتهم  أنينفسسع الكفسسار هسسذا يسسدعو للنصسسرانية النسسه يريسسد 
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العام في بسالد  اإلحساننصراني كذلك ربما يفتح هذا  إليهمالذي احسن  أنحيث 

س لرحمسة نصسارى لسي إلسىالمسسلمين  أبنساءيحسول  أنالمسلمين الفقيرة مسن اجسل 

للمسلمين   إحساناللمسلمين وقصده  إحسانايبذل  أنكافر  أليالمسلمين ال يمكن 

ال تتخسسذوا عسسدوي  أمنسسواالسسذين  افقسسال) يسسا أيهسس أعسسداءالكفسسار  أنالن هللا بسسين  أبسسدا

يعمسسل  أن( وقسسال تعسسالى )فسسإن هللا عسسدو للكسسافرين( ال يمكسسن أيهسسا أوليسساءوعسسدوكم 

يقسول النساس  أنيريسد  إنمسا أبسدايريد بسه الخيسر  ماإلسالول في بالد  إحساناكافر 

نصسراني يحسسن للنساس يسرحم الضسعفاء ويعسين الفقسراء ومسا  امسرأة أوهذا رجل 

تكون دعوة واضحة وأحيانا دعوة مبطنسة  أحياناذلك دعوة للنصرانية لكن  أشبه

 أنالمشركون ال يجسوز  أواليهود  أوفهؤالء النصارى  أبداوليس هذا من الخير 

هللا ويسستغفر  إلسىيتسوب  أنيترحم عليهم ومسن فعسل ذلسك فعليسه  أوعليهم  يصلى

 أنوهسو اشسرف البشسر جاهسا عنسد هللا سسأل هللا  كسان النبسي  إذامن هسذا السذنب 

اسستغفر المسه قسال هللا لسه ال تسستغفر المسك  أنيستغفر المي قال يا رب ائذن لسي 

ن يسزور قبرهسا فسزار قبرهسا ماتت على الكفسر فسسأل هللا أن يسأذن لسه أ ألنهالماذا 

 أيضساكيسف غيرهسا مسن الكفسار كسذلك  الرسسول  أم أمسهلكن مسا دعسا لهسا وهسي 

الرجل الذي ال يصسلي لسو مسات رجسل وهسو ال يصسلي قلنسا هسذا كسافر مسات علسى 

الكفسسر فسسال يجسسوز أن يغسسسل وال يكفسسن وال يصسسلى عليسسه وال يسسدفن مسسع المسسسلمين 

مسسات وهسسو ال يصسسلي يحسسرم علسسيهم أن كسسانوا يعلمسسون انسسه  إذا أهلسسهويحسسرم علسسى 

جسساءوا بسسه لمسسساجد المسسسلمين فقسسد خسسانوا  وإذايصسسلوا عليسسه  أويكفنسسوه  أويغسسسلوه 

رجسسال كسسافرا يصسسلون عليسسه لكسسن مسساذا يصسسنعون بسسه ؟  إلسسيهميقسسدموا  أنالمسسسلمين 

ويحفسر لسه  األحيساءنقول يخرج به خارج البلد في ملح بعيسد عسن العمسران وعسن 

ليس له كرامة يحفر له حفره ويرمث فيهسا بثيابسه وال يعسدا  حفره ما هو قبر النه
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 النبسي  أنالحديث الثاني فهسو  أماله بالرحمة النه مات كافرا نسأل هللا العافية 

الحديسسد قتسسل نفسسسه بهسسا فلسسم  أمشسساطمسسن  أنسسواعأوتسسي برجسسل قتسسل نفسسسه بمشسساخص 

كبائر السذنوب كبيرة من  أتىألنه قاتل لنفسه وقاتل نفسه قد  يصل عليه النبي 

يقول هللا عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضسب هللا 

ألنسه  اآليسةعليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ( وقاتل نفسه وهو مؤمن يدخل في 

قتل مؤمنا متعمدا فيكون جزائه جهنم خالدا فيها وغضسب هللا عليسه ولعنسه واعسد 

يقتسسل  إلسسى أنوهسسو الصسسادق المصسسدوق اخبسسر  لسسه عسسذابا عظيمسسا واخبسسر النبسسي 

قتسل نفسسه بحديسدة فهسي فسي يسده فسي نسار  إذانفسه بشيء يعذب به فسي نسار جهسنم 

سما يوم القيامة في نار  أعطىقتل نفسه بسم  إذاجهنم يجأ بها بطنه خالدا مخلدا 

قتل نفسه بسالتردي مسن جبسل يعنسي رمسى نفسسه مسن  إذاجهنم يتحساه خالدا مخلدا 

من جدار فإنه كذلك يهيئ له في نار جهنم جدار يقوم عليه فيطرح نفسه  أوجبل 

الذين ينتحسرون فسي بسالد  أولئكومن هؤالء  خالدا مخلدا هكذا ثبت عن النبي 

اليهود يحمل معه متفجرات يجعلها على نفسه ثم يفجرهسا بنفسسه وهسو يعلسم علسم 

امرنسا  أنفسكمال تقتلوا  اليقين انه سيموت هذا قاتل نفسه ال شك وهللا تعالى يقول

فيسدخلون فسي الحسديث انهسم  أنفسسهموهسؤالء قتلسوا  أنفسسكمبالجهاد وقال ال تقتلوا 

فائسسدة تحصسسل  وأييعسسذبون فسسي نسسار جهسسنم خالسسدين فيهسسا مخلسسدين والعيسساذ بسساهلل 

 إخوانسهيبقسى مسع  أنيحمي نفسه من الهالك يجب  أنمسلم يجب  إنسان لإلنسان

ترتسب علسى هسذا  إذالسم يترتسب علسى هسذا ضسرر فكيسف  إذايهلك نفسه هذا  أنال 

حصسسل مثسسل هسسذه التفجيسسرات ترتسسب علسسى هسسذا  إذا اآلنضسسرر كمسسا هسسو الواقسسع 

عظيمة مادية ومعنوية ونفسية كمسا تسسمعون فسي اإلذاعسات فهسذا العمسل  أضرار

عمل والعياذ باهلل محرم بل ومن كبائر الذنوب قد يقولون إننسا نريسد االنتقسام مسن 
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يسوم القيامسة نقسول لسيس االنتقسام بمسا  إلسىجرمين اليهود عليهم لعنة هللا هؤالء الم

حرم هللا عليك انتقم منهم بغير ما حرم هللا ثم انظر ماذا يترتب على االنتقام مسن 

تحكسسم  أنالمصسسالح ومسساذا يترتسسب عليسسه مسسن المفاسسسد حكسسم الشسسرع والعقسسل قبسسل 

انس بن مالك فسي عسزوة  خوأالعاطفة يقولون إن البراء بن مالك رضي هللا عنه 

يسدخلوها والبساب مغلسق  أناليمامة لما حاصروا حديقة مسليمة الكذاب وعجسزوا 

قال لهم احملوني من مراء جدار والقوني بينهم افتح لكم الباب ففعلوا فرموه من 

الكفار وهسو واحسد  أيديوراء جدار وفتح الباب قالوا هذا الرجل رمى نفسه بين 

انسه سسيهلك ؟ ال ولسذلك مسا  % 100 أيقنذا الرجل واهم جماعة لكن هل ه

هلك فستح البساب للصسحابة ودخلسوا الحديقسة وقتلسوا مسسيلمة ففسرق بسين شسيء فيسه 

احتمال البقساء وأخسر فيسه يقسين الهسالك  بينهمسا فسرق عظسيم فعلسى كسل حسال قاتسل 

لكن هسل صسلى عليسه الصسحابة ؟ نعسم صسلوا عليسه  النفس لم يصل عليه النبي 

 إلسىفي وقتنسا الحاضسر لسو جسيء  إنسانقال  فإذاكافرا بل يصلى عليه ألنه ليس 

عليسه  أصسليال  أنسا اإلمساميسوق  أنالمسجد بشخص قالت لنفسه فهسل مسن  السسنة 

عالم كبيسر  أو كأميرفصلوا عليه ؟ فالجواب إن كان اإلمام له قيمته في المجتمع 

ال اصسلي  أنساعليسه يقسول صسلوا  أنذلك فسإن مسن السسنة  أشبهما  أوسيد وجيه  أو

علسسى قتسسل نفسسسه والصسسالة  أحسسداعليسسه الن فسسي هسسذا ردعسسا ألمثالسسه حتسسى ال يقسسدم 

هكسذا الن الصسالة  األمسورحصلت بفعسل النساس وسسقطت الفريضسة وإنمسا كانست 

مسا مسن رجسل مسسلم يمسوت  على الميت شفاعة له عند هللا عز وجل قال النبي 

شسفعهم هللا فالسسذين  إالهلل شسيئا رجسال ال يشسركون بسسا أربعسسونفيقسوم علسى جنازتسه 

يصلون على الميت شفعاء يسألون هللا لسه الرحمسة  والمغفسرة والعفسو وان يفسسح 

 األشسياءفعسل مثسل هسذه  إذاله في قبره وينور له فيه فهم شفعاء لذلك كان الرجل 
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 األميسريصسلوا عليسه لكسن  أنالصسالة عليسه لكسن البسد للنساس  التي تسرك النبسي 

تركز الصالة عليسه ردعسا المثالسه كسان ذلسك  إذاذلك  أشبهيف وما والعالم والشر

 من السنة  وهللا الموفق 

وإن كان  أنا أراهوأحيانا يخلي هذا ال يكفر على ما  أحياناج: الذي يصلي 

ترك صالة واحدة عمدا حتى  إذاغيري يرى انه يكفر فإن من السلف من يقول 

من ال يصلي واما من  إاله ال يكفر ان أرىخرج وقتها بال عذر فهو كافر لكني 

يصلي ويخلي فهو فاسق بال شك لكنه ليس كافر فهذا يصلي عليه ويفعل به كما 

 المسلمين   بأمواتيفعل 

 في كتاب الجنائز  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِة اَْلَمْرأَِة اَلهتِي َكانَ - َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -556 قَاَل:  -ْت تَقُمُّ اَْلَمْسِجدَ فِي قِصه

  ُّفََسأََل َعْنَها اَلنهبِي  ]  :َماتَْت, فَقَاَل: "أَفاََل ُكْنتُْم آذَْنتُُمونِي"? فَقَالُوا

فَقَاَل: "ُدلُّونِي َعلَى قَْبِرَها", فََدلُّوهُ, فََصلهى َعلَْيَها  (706)فََكأَنهُهْم َصغهُروا أَْمَرَها[  

   َ(707)لَْيِه  ُمتهفٌَق ع  . 

َ  َوَزاَد ُمْسِلٌم, ثُمه قَاَل:  إِنه َهِذِه اَْلقُبُوَر َمْملُوَءةٌ ُظْلَمةً َعلَى أَْهِلَها, َوإِنه ّللََاه

ُرَها لَُهْم بَِصاَلتِي َعلَْيِهْم  ِ    يُنَو 

                                                 
وجودة باألصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في "الشرح"، وهي هذه الزيادة غير م - 706

 أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها. 
 (. 956(، ومسلم )458صحيح. رواه البخاري ) - 707
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َواهُ رَ   َكاَن يَْنَهى َعِن اَلنهْعيِ  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن ُحذَْيفَةَ  -557

أَْحَمُد, َواَلت ِْرِمِذيُّ َوَحسهنَهُ  
(708)  . 

نَعَى اَلنهَجاِشيه فِي اَْليَْوِم  أَنه اَلنهبِيه   َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -558

  اَلهِذي َماَت فِيِه, َوَخَرَج بِِهْم ِمَن اْلُمَصلهى، فََصفه بِِهْم, َوَكبهَر َعلَْيِه أَْربَعًا 

 33.  (709)َعلَْيِه   ُمتهفَقٌ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذه األحاديث الثالثة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في  

الصالة على القبر بعد الدفن والمسألة  األولىكتاب الجنائز  تتضمن مسألتين 

وهي الصالة على الميت بعد  األولىالثانية الصالة على الغائب أما المسألة 

فإنه مشروعة لمن فاتته الصالة عليه ودليل هذا هذه القصة أن امرأة كانت دفنه 

تقم المسجد تقمه يعني تنظفه من القمامة فماتت بالليل فكان الصحابة رضي هللا 

 وقالوا امرأة تقم المسجد والوقت ليل فلم يزعجوا النبي  أمرهاعنهم تقالوا 

نتموني يعني علمتموني ثم قال فسأل عنها فقالوا إنها ماتت فقال هال كنتم آذ

دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها 

والمناديل والتراب  األوراقكقطع  واألذىفضيلة تنظيف المسجد من القمامة 

هللا عز وجل وأما  إلىالصالحة والمقربة  األعمالذلك فإن هذا من  أشبهوما 

ينجسه هر يعني القط فواجب تنظيفه على  أنمثل  تنظيفه من النجاسة فواجب

في  األعرابيلما بال  يبلغ من له الشأن في هذا الن النبي  أن أومن علم 

                                                 
(، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 986(، والترمذي )406و  5/385حسن. رواه أحمد ) - 708

عي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي صحيح". وما في هذا الحديث من النهي عن الن

 مثال، فليس المراد بالنهي كل نعي. 
 (. 62( )951(، ومسلم )1245صحيح. رواه البخاري ) - 709
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يطهر بصب الماء عليه ومن فوائد هذا الحديث االعتراف ألهل  أن أمرالمسجد 

عظم من شأن هذه  نساًء الن النبي  أوالفضل بفضلهم سواء كانوا رجاال 

حيث انه  أصحابهفي  لتي كانت تقم المسجد ومنها حسن رعاية النبي ا المرأة

 أخالقا وأكملهماحسن الناس صحبه  وهذا دأبه ألنه  يتفقدهم ويسأل عنهم 

 ومنها أن النبي  ولعلم بموضع  المرأةلعلم بموت هذه  وإالال يعلم الغيب

 وإالاطلعه هللا عليه  ما إالال يعلم من الغيب  قبرها ولكنه لم يعلم الن النبي 

لكم عندي خزائن هللا وال اعلم  أقولفهو كغيره سواء كما قال تعالى قل ال 

( وكما انه ال يعلم  إليكمما يوحى  إاللكم إني ملك إن اتبع  أقولالغيب وال 

كما تنسون (  أنسىبشر مثلكم  أنا) إنما  كما قال  الغيب فهو ينسى ما علم 

على القبر وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب ومنها مشروعية الصالة 

من صلى عليه فإنه ال يشرع له تكرار الصالة لكن  أمالكن لمن لم يصل عليه 

فعل ذلك لكن  يصل على القبر الن النبي  أنمن لم يصل وفاتته الصالة فله 

ا هذ أن أولسبب إما قرابة  إالال يكون هذا اعني الصالة على القبر  أنينبغي 

الرجل له معروف على المسلمين يعني معروف على المسلمين بتنظيف 

يدل على قبر كل من  أن أمر النبي  أنالعادي فال ولهذا ال نعلم  أمامساجدهم 

لما كان لها شأن عام مصلحة عامة خرج  المرأةمات ليصل عليه لكن هذه 

 اإلنسان أنشرع العاديون فال ال ي أمافصلى على قبرها كالمكافأة لها  النبي 

 واألخت واألخيكون له نوع قرابة كابن العم  أن إاليخرج ليصل عليه 

 إلىال تخرج  المرأة أنوغير ذلك لكن الزوج من المعلوم  واألبوالزوجة 

كان في مكان أخر فقدم فال  أوالمقابر لكن الزوجة لو ماتت وهو ال يدري 

على  أحدامن دل  أنيخرج ويصلي عليها ومن فوائد هذا الحديث  أنحرج 
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الصحابة الذين  أنالقبر فإنه ال يصلي معه يصلي وحده الن ظاهر هذا السياق 

انهم صلوا معه  أخرىدلوه على قبرها لم يصلوا معه لكن إن ورد في رواية 

كان تبعا لغيره  إذاكان فيه دليل على جواز إعادة الصالة على القبر ممن صلى 

ت في قصة النجاشي ملك الحبشة اسلم رحمه هللا الصالة على الغائب فقد ثبت أما

لكنه لم ير النبي فكان مخضرما بين التابعين والصحابة ليس من التابعين النه 

 لكونه لم يجتمع بالنبي  منهم وأرقى لكونه اسلم في عهد الرسول  أعلى

من الصحابة رضي هللا  إليههذا الرجل ملك صالح آوى المهاجرين  أنالمهم 

رجع المهاجرون من عنده  أنفي المدينة بعد  وفاه هللا تعالى والنبي عنهم وت

قليال ماتت واخبر به النبي  إالوهو في بلد الكفر الملك مسلم ورعيته كفار اللهم 

  في يومه وفي ذلك الوقت ما فيه مواصالت ال هواتف وال برقيات وال

ر الصحابة رضي غيرها لكنه الوحي من عند هللا جل وعال اخبر بموته فاخب

المصلى  إلىلكم صالح من الحبشة وأمرهم فخرجوا  أخهللا عنهم وقال إن مات 

والمصلى قيل إنه مصلى الجنائز الن من عادة  أيديهموصفوا كان الجنازة بين 

ال يصلي في  أن األحيانال يصلي على الجنائز في المسجد اكثر  أن الرسول 

المراد  أنن فيه على الجنائز وقيل المسجد وإنما اعد لهم مكان خاص يصلو

ال يصلوا في  أنبالمصلى مصلى العيد الن المدينة كغيرها يشرع للناس 

المسجد صالة العيد بل يصلوا خارج البلد لكن هذه السنة في المدينة تركت من 

ال  أنالسنة  أنفال شك  وإالبعيدة وصاروا يصلون في المسجد النبوي  أزمنة

المسجد  أسسبوي وإنما يصلون خارج البلد اقتداًء بمن يصلوا في المسجد الن

المراد به  أنالمصلى يحتمل  إلىقوله خرج بهم  أنالمهم  النبوي وهو النبي 

كونه مصلى الجنائز فال  أماالمراد به مصلى العيد  أنمصلى الجنائز ويحتمل 
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بشأن  غرابة النه مكان صالة الجنائز وأما كونه مصلى العيد فمن اجل التنويه

مصلى العيد للصالة عليه  إلىالن يخرج  أهلهذا الرجل ورفعة ذكره وانه 

على كل حال في هذا دليل على انه يصلى على الغائب صالة الجنائز وأن 

الناس يصفون كما يصفون على الجنازة الحاضرة ولكن هل يصلى على كل 

كن لم ي ميت غائب ؟ الجواب ال يصلى على كل ميت غائب الن النبي 

كل  أنما هو الضابط قال بعض العلماء الضابط  إذاُ يصلي على كل ميت غائب 

غني يتصدق عليهم يبرهم  أومن كان فيه مصلحة للمسلمين من عالم يرشدهم 

العلم  أهلعاديا فال يصلى عليه وقال  إنسانابخير فهذا يصلى عليه ومن كان 

يه وهذا القول اختيار من مات في مكان ولم يصلى عل إال أحدبل ال يصلى على 

مهما بلغ في العلم  أحدابن تيميه وهو الراجح انه ال يصلى على  اإلسالمشيخ 

مات في مكان لم يصل عليه فإنه يصلى عليه قياما  إذا إالونفع المسلمين 

بالواجب ولهذا كان الصحابة رضي هللا عنهم يموت فيهم الكبير في العلم 

منهم صلى على هؤالء فدل ذلك  أحد أنيعهد  والغني في المال بل والخلفاء ولم

من لم يصل عليه كما لو غرق في  إالعلى انه ال يشرع الصالة على الغائب 

ذلك فهذه  أشبهمات في زالل ولم يصل عليه وما  أوالبحر ولم يصل عليه 

يصلى عليه الصالة على الغائب ولكن هل تحدد الصالة على الغائب والصالة 

ال يرى بعض العلماء أنها تحدد بشهر وانه ال  أوبزمن  على القبر هل تحدد

مات  إذامضى على موته شهر وال يصلى على القبر  إذايصلى على الغائب 

ودفن  اإلنسانمات  إذاعلى موته شهر والصواب انه ليس لذلك حد وانه 

 أنسنتين بشرط  أوسنة  أوثالثة  أويصلي عليه ولو بعد شهرين  أن فلإلنسان

الصالة على الجنائز فمثال  أهلالمصلي حين موت صاحب القبر من يكون هذا 
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يخرج  أنومات وهو ابن عشر سنين فله  اإلنسان أجدادكان هذا القبر من  إذا

لو كان  أماالصالة على الجنائز  أهلويصلي على جده الن ابن عشر سنين من 

نه مات له عشرون سنة ومات جده قبل عشرين سنة فإنه ال يصلي عليه لماذا أل

هل يشرع  اآلنالصالة ولهذا لو قال قائل  أهليكون من  أنقبل  أويولد  أنقبل 

؟ قلنا ال هل صالة الجنازة يعني على قبر النبي  اصلي على النبي  أنلي 

اصلي على عثمان رضي هللا عنه ؟ قلنا ال ألنهم ماتوا قبل وجودك  أنيشرع 

 وأنتالذي تصلي على قبره قد مات يكون هذا الميت  أنكثيرة فالضابط  بأزمنة

الصالة على  أماالصالة على الميت  أهلقد ولدت وبلغت سنا تكون فيه من 

كان لم يصلى عليه وهذا ال  إذا إالالغائب فقد علمت انه ال يصلى على الغائب 

بعد عشر سنوات وهو لم يصل  إال إنسانلو لم نعلم بموت  ألننا أيضاحد له 

 ليه وهللا الموفق نصلي ع أنعليه فلنا 

 في كتاب الجنائز  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ُ َعْنُهَما: َسِمْعُت اَلنهبِيه  -559  يَقُوُل:  َوَعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي ّللََاه

ِ َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم يَُموُت, فَيَقُوُم َعلَى َجنَاَزتِِه أَْربَعُوَن َرُجاًل, اَل يُ  ْشِرُكوَن بِاّلَِله

ُ فِيِه   .  (710)َرَواهُ ُمْسِلٌم    َشْيئًا, إِاله َشفهعَُهْم ّللََاه

ِ  قَاَل:  َوَعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب  -560 َعلَى  َصلهْيُت َوَراَء اَلنهبِي 

  . (711)ُمتهفٌَق َعلَْيِه    اْمَرأٍَة َماتَْت فِي نِفَاِسَها, فَقَاَم َوْسَطَها 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -561 ِ لَقَْد َصلهى َرُسوُل  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه َوّللََاه

 ِ  .  (712)َرَواهُ ُمْسِلٌم    َعلَى اِْبنَْي بَْيَضاَء فِي اَْلَمْسِجِد  ّللََاه

                                                 
 (. 948حسن. رواه مسلم ) - 710
 (. 964/فتح(، ومسلم )3/201صحيح. رواه البخاري ) - 711
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ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل:  -562 َم يَُكب ُِر َكاَن َزْيُد ْبُن أَْرقَ  َوَعْن َعْبِد اَلره

 ِ َعلَى َجنَائِِزنَا أَْربَعًا, َوإِنههُ َكبهَر َعلَى َجنَاَزٍة َخْمًسا, فََسأَْلتُهُ فَقَاَل: َكاَن َرُسوُل ّللََاه

  يَُكب ُِرَها    ُ(713)َرَواهُ ُمْسِلٌم َواأْلَْربَعَة  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ها الحافظ ابن جر في بلوغ هذه األحاديث فيما يتعلق بصالة الجنازة ذكر

قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته  المرام منها أن النبي 

شفعهم هللا فيه قوله ما من رجل مسلم  إالرجال ال يشركون باهلل شيئا  أربعون

التعبير فيهما بذكر الرجال وتارة  يأتيلكن القرآن والسنة تارة  امرأة أويعني 

ما دل الدليل  إالالرجال والمساء سواء في شريعة هللا  أن واألصلباسم النساء 

خاص بالنساء وقوله مسلم احترازا من غير  أوعلى ما هو خاص بالرجال 

 أنما نفعوه بل زال يجوز  ألفا أربعونالمسلم الن غير المسلم صلي عليه 

مسالة خطيرة يفعلها بعض الناس  إلىيصلى على غير المسلم ولهذا يجب التنبه 

ه ال يصلي فيغسلونه ويكفنونه أنعندهم وهم يشهدون عليه  اإلنسان يموت

 أنالمسلمين ويصلون عليه وهذا حرام عليهم ألنه ال يجوز  إلىبه  ويأتون

يحمله على  أنيصلى على كافر وعلى من مات عنده رجل ال يصلي عليه 

ا بدون مكان في البرية فيحفر له حفرة ويرمثه فيه إلىسيارة بثيابه ثم يخرج به 

مات ال يجوز  إذاقبر وال لحد ألنه ال كرامة وال حرمة له وال ن غير المسلم 

 على عباد هللا وقوله  إحسانهيدعا له بالرحمة وال بالمغفرة مهما كان  أن أبدا

ال يشركون باهلل شيئا هذا شرط مهم وهو تحقيق التوحيد في المصلين على 

                                                                                                                                                 
 (. 973صحيح. رواه مسلم ) - 712
(، وابن 1023(، والترمذي )4/72(، والنسائي )3197وأبو داود ) (،957صحيح. رواه مسلم ) - 713

 (. 1505ماجه )
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المراد  أنال اكبر بل الظاهر الجنازة بحيث ال يقع منه شرك ال اصغر و

 إذ األكبرالن وله ما من رجل مسلم يغني عن نفي الشرك  األصغربالشرك هنا 

 اإلخالص أهميةال يكون مسلما ومعه شرك اكبر فعليه يكون في هذا دليل على 

 أشركفمن حلف بغير هللا فقد  األصغرواالبتعاد عن الشرك ولو كان الشرك 

بي والرسول وحياتي وحياة فالن والكعبة يحلف شركا اصغر كأن يقول والن

ومن علق تميمة من  أشرك أومن حلف بغير هللا فقد كفر  بذلك فقد قال النبي 

ربطها في يده  أوبطالسم علقها في رقبته  أتىيعني لو  أشركغير القرآن فقد 

وأما التميمة من القرآن فقد قال بعض العلماء إنها  أشركذلك فقد  أشبهما  أو

 اإلخالصتحقيق  أهميةائزة وبعضهم كرهها ففي هذا الحديث دليل على ج

العبد لربه تبارك وتعالى حتى ال يفوته  بإخالصوالتوحيد وانه تجب العناية 

شفعهم هللا فيه يعني قبل دعواتهم له  إالهذا القيد ال يشركون باهلل شيئا وقلوه 

تنفعهم وأما حديث عائشة  الن الشفاعة تنفع المؤمنين بخالف الكافرين فإنه ال

صلى على ابني بيضاء في المسجد ففيه دليل على  النبي  أنرضي هللا عنها 

العلماء يقولون ما لم يخشى تلويث  أن إالجواز صالة الجنازة في المسجد 

غيرها ويخشى  أوالمسجد فإن خشي تلويثه بان كانت الجنازة متجرحة بحروق 

وث المسجد ال يصلى بها في المسجد بل تل أنالمسجد  إلىحضروا بها  إذا

 أنكان يؤمن من تلويث المسجد فإنه ال باس  إذا أما أخريصلى عليها في مكان 

الجنائز لها مكان خاص يصلى  أن واألصليصلى على الجنائز في المسجد 

يصلى عليها في المسجد وقد جرت العادة عادة الناس  أنعليها فيه لكن ال باس 

 ى الجنازة في المسجد وهذا ال باس به وال حرج فيه اليوم بالصالة عل

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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نقل المؤلف  أجمعينوالصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

 في باب الجنائز  األحاديثرحمه هللا تعالى في سياق 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل:  -562 ْبُن أَْرقََم يَُكب ُِر  َكاَن َزْيدُ  َوَعْن َعْبِد اَلره

 ِ َعلَى َجنَائِِزنَا أَْربَعًا, َوإِنههُ َكبهَر َعلَى َجنَاَزٍة َخْمًسا, فََسأَْلتُهُ فَقَاَل: َكاَن َرُسوُل ّللََاه

  يَُكب ُِرَها    ُ(714)َرَواهُ ُمْسِلٌم َواأْلَْربَعَة  . 

 

563-  ٍ ْبِن ُحنَْيٍف ِستًّا, َوقَاَل: إِنههُ  أَنههُ َكبهَر َعلَى َسْهلِ   َوَعْن َعِلي 

 .  (715)َرَواهُ َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر    بَْدِري  

  "ِ َوأَْصلُهُ فِي "اَْلبَُخاِري 
(716)  . 

ِ  قَاَل:  َوَعْن َجابٍِر  -564 يَُكب ُِر َعلَى َجنَائِِزنَا  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

َرَواهُ اَلشهافِِعيُّ بِِإْسنَاٍد   تَاِب فِي اَلتهْكبِيَرِة اأَْلُولَى أَْربَعًا َويَْقَرأُ بِفَاتَِحِة اَْلكِ 

 .  (717)َضِعيٍف  

ِ ْبِن َعْوٍف قَاَل:  -565 َصلهْيُت َخلََف اْبِن َعبهاٍس  َوَعْن َطْلَحةَ ْبِن َعْبِد ّللََاه

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ    نهَها ُسنهةٌ" َعلَى َجنَاَزٍة, فَقََرأَ فَاتَِحةَ الْكتِاِب فَقَاَل: "ِلتَْعلَُموا أَ 

(718)  . 

                                                 
(، وابن 1023(، والترمذي )4/72(، والنسائي )3197(، وأبو داود )957صحيح. رواه مسلم ) - 714

 (. 1505ماجه )
 (. 5/126صحيح. رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في "المحلى" ) - 715
( بلفظ: أن عليا رضي هللا عنه كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد 4004لبخاري )رواه ا - 716

 بدرا. 
( وسنده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي ابن أبي 1/209/578رواه الشافعي في "المسند" ) - 717

 يحيى فهو "متروك" وأعله الصنعاني في "السبل" بعلة ليست بعلة. 
  (.1335صحيح. رواه البخاري ) - 718
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ِ  قَاَل:  َوَعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك  -566 َعلَى َجنَاَزٍة،  َصلهى َرُسوُل ّللََاه

فََحِفْظُت ِمْن ُدَعائِِه: "اَللهُهمه اْغِفْر لَهُ, َواْرَحْمهُ َوَعافِِه, َواْعُف َعْنهُ, َوأَْكِرْم 

ْلجِ َواْلبََرِد, َونَق ِِه ِمْن اَْلَخَطايَا َكَما نُُزلَهُ, َوَوس ِ 
ْع ُمْدَخلَهُ, َواْغِسْلهُ بِاْلَماِء َوالثه

نَِس, َوأَْبِدْلهُ َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه, َوأَْهاًل َخْيًرا  (719)نَقهْيَت   اَلثهْوَب اأَْلَْبيََض ِمَن الده

 .  (720)َرَواهُ ُمْسِلٌم    قِِه فِتْنَةَ اَْلقَْبِر َوَعذَاَب اَلنهاِر ِمْن أَْهِلِه, َوأَْدِخْلهُ اَْلَجنهةَ, وَ 

ِ  قَاَل:  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -567 إِذَا َصلهى َعلَى  َكاَن َرُسوُل ّللََاه

ِغيِرنَا, َجنَاَزٍة يَقُوُل: "اَللهُهمه اْغِفْر ِلَحي ِنَا, َوَمي ِتِنَا, َوَشاِهِدنَا, َوَغائِبِنَا, َوصَ 

ْساَلِم, َوَمْن  َوَكبِيِرنَا, َوذََكِرنَا, َوأُْنثَانَا, اَللهُهمه َمْن أَْحيَْيتَهُ ِمنها فَأَْحيِِه َعلَى اإَْلِ

يَماِن, اَللهُهمه اَل تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ, َواَل تُِضلهنَا بَْعَدهُ    تََوفهْيتَهُ ِمنها فَتََوفههُ َعلَى اإَْلِ

 .  (721)ْسِلٌم, َواأْلَْربَعَةُ  َرَواهُ مُ 

إِذَا َصلهْيتُْم َعلَى اَْلَمي ِِت فَأَْخِلُصوا لَهُ  قَاَل:  َوَعْنهُ أَنه اَلنهبِيه  -568

َحهُ اْبُن ِحبهاَن    اَلدَُّعاَء   .  (722)َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوَصحه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

جر في بلوغ المرام في الصالة على هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن ح

الجنائز منها التكبيرات على الجنازة أربعا ويجوز أن تكبر خمسا وستا وسبعا 

كل ذلك جاءت به السنة لكن أن  كثر ما جاءت به السنة تكبيرات أربع وقد ثبت 

كبر خمسا فلنذك صفة صالة  في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي 
                                                 

 كذا باألصلين، وهي رواية لمسلم، وهو كذلك "بالشرح".  - 719
(، وزاد: قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول هللا 963صحيح. رواه مسلم ) - 720

 صلى هللا عليه وسلم على ذلك الميت. 
 (، وقد أعل هذا1498(، وابن ماجه )1024(، والترمذي )3201صحيح. رواه أبو داود ) - 721

 الحديث بما ال يقدح، وبيان ذلك في "األصل". "تنبيه": وهو الحافظ في عزوه الحديث لمسلم. 
 (. 3076(، وابن حبان )3199حسن. رواه أبو داود ) - 722
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قام  أنثىوإن كانت  رأسهعند  اإلماميت فإن كان ذكرا قام قدم الم إذاالجنازة 

ألنه  اإلمامعن يمين  أو اإلمامعن يسار  الرأسيكون  أنعند وسطها وال فرق 

عن يسار  الرأسيكون  أن إلىذاهب ذهب  أنلم يرد في ذلك سنة معينة ولو 

في هذا لكان له وجه  لكننا ال نعلم  اإلماملتكون جملة الميت عن يمين  اإلمام

عن يمين  رأسهالميت يكون  أنمن  اإلمامسنة فالمسألة سهلة وما ظنه بعض 

الرجل تقف  أنعن يسارك المهم  أوفهذا ال اصل له اجعله عن يمينك  اإلمام

يقف وحده  اإلمامكانوا جماعة فإن  إذاعند وسطها ثم إنه  والمرأة رأسهعن 

 غيرهم خالفا لما يظنه الميت وال أقاربال  أحدعلى الجنازة وال يكن معه 

فإن هذا ال اصل له  اإلمامالميت يقفون مع  أهليكون  أنبعض العوام انه البد 

يدخلوا في  أنكان ال يمكن  وإذالكن يقدمون الميت ثم يدخلون في الصفوف 

يديه عند  اإلنسانويرفع  األولبينه وبين الصف  اإلمامالصفوف صفوا وراء 

والثانية والثالثة والرابعة إن زاد المهم انه يرفع  ولىاألكل تكبيرة عند التكبيرة 

كل تكبيرة تعتبر كأنها  أنيديه عند كل تكبيرة هكذا جاءت به السنة ووجهه 

سورة  األولىركعة متميزة فالبد من عالمة على كل تكبيرة يقرأ في التكبيرة 

باعد بيني الفاتحة بدون استفتاح يعني ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك وال اللهم 

وبين خطاياي وإنما تكبر ثم تستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الفاتحة 

لم تصح صالته لعموم  اإلنسانفإن الفاتحة ركن في صالة الجنازة لو تركها 

ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم تكبر الثانية فتصل على  قول النبي 

حين قالوا كيف نصلي  أمته ول واحسن ما يكون ما علمه الرس النبي 

نحن صلينا عليك في صالتنا قال قوال اللهم صل على محمد وعلى آل  إذاعليك 

إنك حميد مجيد اللهم بارك   إبراهيم آلمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
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إنك  إبراهيم آلوعلى  إبراهيمعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على 

وتدعو بالدعاء العام هللا اللهم اغفر لحينا وميتنا  ثم تكبر الثالثة حميد مجيد 

منا  أحييتهإنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من  وأنثاناوصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 

ثم تدع للميت فتبدأ  اإليمانومن توفيته منا فتوفه على  اإلسالمفاحيه على 

فه واعف عنه ثم بالدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعا أوالبالدعاء العام 

واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما 

دارا خيرا من داره وأهال خيرا من  أبدلهمن الدنس اللهم  األبيضينقى الثوب 

له في قبره ونور له  فيه اللهم ال  أفسحوزوجا خيرا من زوجه اللهم  أهله

ا وله ثم تكبر الرابعة وتقول بعدها ربنا آتنا تحرمنا اجره وال تفتنا بعده واغفر لن

 أنحسنة وقنا عذاب النار ثم تسلم وإن كنت تريد  اآلخرةفي الدنيا حسنة وفي 

تكبر خمسا فبعد الثالثة تدع بالدعاء العام وبعد الرابعة بالدعاء الخاص بالميت 

والتسليمة العلم  أهلثم تسلم قال  اآليةفي الدنيا حسنة  أتناوبعد الخامسة ربنا 

 ولهذا قال النبي  واإلسراعواحدة الن صالة الجنازة مبنية على التخفيف 

إن شاء هللا الكالم على هذا الحديث في الدرس القادم  وسيأتيبالجنازة  أسرعوا

 وإذافقل اللهم اغفر لها وارحمها  امرأةهذه صالة الجنازة وكيفيتها وذا كانت 

 امرأة أوهو  أرجلالمسجد وال تدري تكون في مؤخر  أنكنت ال تدرس مثل 

لهذا الشخص يعني  أياللهم اغفر له  أوفقل اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة 

بعض التكبير كما لو دخل  اإلنسانفات  وإذابضمير يصلح لهذا وهذا  تأتىانك 

 اإلمامفي صالة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فإنه بالخيار إن شاء قال ما يقول 

 وإذاالثالثة يدع للميت  اإلمامكبر  إذاشاء بدأ بالفاتحة والفاتحة البد منها ثم وإن 

 بالتكبيرة الرابعة وسلم وهللا الموفق  أتىفإن شاء سلم معه وإن شاء  اإلمامسم 
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 في كتاب الجنائز األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِ َعِن اَلنَّبِ  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -569 أَْسِرُعوا بِاْلَجنَاَزةِ  فَإِْن  قَاَل:  ي 

ُمونََها إِلَْيِه  َوإِْن تَُك ِسَوى ذَِلَك فََشرٌّ تََضعُونَهُ َعْن ِرقَابُِكْم  تَُك َصاِلَحةً فََخْيٌر تُقَد ِ

    (723)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  . 

570-  ِ َّ ََ ِجنَاَزةَ َحتَّى يَُصلَّى "َمْن َشِهدَ اَلْ   َوَعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

َعلَْيَها فَلَهُ قِيَراٌط  َوَمْن َشِهدََها َحتَّى تُْدفََن فَلَهُ قِيَراَطاِن". قِيَل: َوَما اَْلِقيَراَطاِن? 

 .  (724)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    قَاَل: "ِمثُْل اَْلَجبَلَْيِن اَْلعَِظيَمْيِن" 

 .     (725)ِد َحتَّى تُوَضَع فِي اَللَّحْ  َوِلُمْسِلٍم: 

 :ِ َمْن تَبَِع َجنَاَزةَ ُمْسِلٍم إِيَمانًا َواْحتَِسابًا  َوَكاَن َمعَهُ َحتَّى يَُصلَّى  َوِلْلبَُخاِري 

 .     (726)َعلَْيَها َويُْفَرَغ ِمْن دَْفنَِها فَإِنَّهُ يَْرِجُع بِِقيَراَطْيِن  ُكلُّ قِيَراٍط ِمثُْل أُُحٍد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ساق المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز فيما 

 هريرة رضي هللا عنه أن النبي  أبيبالجنازة حديث  واإلسراعيتعلق بالدفن 

وإن تك سوى ذلك فشر  إليهبالجنازة فإن تك صالحة فير تدمونها  أسرعواقال 

في تجهيزها  إلسراعبا أيبالجنازة  باإلسراع تضعونه عن رقابكم فأمر 

 أن تدفن وبين سبب  ذلك  أن إلىبالتغسيل والتكفين والصالة والمشي 

بها  أسرعوا إليهتكون صالحة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها  أنالجنازة إما 

                                                 
 (. 50( )944(، ومسلم )1315صحيح. رواه البخاري ) - 723
 (. 52( )945/فتح(، ومسلم )3/196صحيح. رواه البخاري ) - 724
 (. 2/653الرواية في مسلم )صحيح. وهذه  - 725
( وتمامه: "ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع 47صحيح. رواه البخاري ) - 726

 بقيراط". 
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هذا الخير ال تمنعوها من هذا الخير وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن  إلى

صالحة وإما غير صالحة إن كانت  رقابكم وتتخلصون منه الن الجنائز إما

خرجت من بيتها تقول قدموني  إذاصالحة جعلنا هللا وإياكم منهم فإنها تقول 

خرجت من  إذابها وإن كانت غير ذلك فإنها تقول  اإلسراعقدموني تحثهم على 

 إالال يحبس الميت بل يسرع  اإلنسان أنتذهبون بها فالواجب  أينبيتها يا ويلها 

 فإذاذلك فينتظر  أهلته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته كما ذكر شك في مو إذا

وجناية على الميت حيث  تيقن موته فإنه ال يؤخر الن ذلك معصية للرسول 

الشديد  األسفعن الخير الذي قدره هللا له وما يفعله بعض الناس اليوم مع  أخر

ربما يبقى  بهأقار يأتيحبسوه حتى  أخرمات الميت وله وأقارب في بلد  إذاانه 

وجناية على الميت  يوما وليلة فإن هذا وال شك معصية لرسول هللا  أويوما 

يصلي  أنذلك هو يستفيد  أشبهما  أوقريبه  أووماذا يستفيد من حضور صديقه 

كونه يحبس من  أماالقبر ويصلي عليه  إلىالبلد يذهب  إلىوصل  إذاوصديقه 

ذلك فهذا غلط كبير وعادة سيئة  غير أو أصدقائه أو أقاربهيحضر  أناجل 

 األربعاءليلة  إلىدفنه من يوم االثنين  أخرقد  النبي  أليسقبيحة قد يقول قائل 

ليس  األمةالنه لما مات كانت مصيبته عظيمة وصارت  أخروهنقول بلى لكن 

الصحابة رضي هللا عنهم حتى حصلت  فأبقاهوليس لها خليفة سلطان  إمامله 

 األرضرضي هللا عنه فلما تمت البيعة وصارت وصار في بكر  ألبىالبيعة 

يعصوا  أنالصحابة ال يمكن  أنخليفة هلل عز وجل في خلقه دفنوه ومن المعلوم 

لسبب والسبب هو هذا ثم ساق  إالبالجنازة  باإلسراع باألمر الرسول 

اتبعها  إذاالدالة على فضيلة اتباع الجنازة اتبعا الجنازة  األحاديثالمؤلف 

تبعها كان له قيراطان  وإذاقيراط  حتى يصلى عليها كتب له  اإلنسان
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ولما بلغ ابن  أحدمثل  أصغرهمامثل الجبلين العظيمين  والقيراط قال النبي 

عمر رضي هللا عنه هذه الحديث قال وهللا لقد فرطنا في قراريط كثيرة وصار 

تتبع  أننبغي يخرج مع الجنائز كلما سنحت له الفرصة فدل هذا على انه ي

كان  إذا إالويمشي الناس بها مشيا  األكتافتحمل على  أنالجنائز والذي ينبغي 

 أومطر  أوريح شديدة  أوشدة برد  أويكون في شدة حر  أنهناك حاجة مثل 

 أن األفضللم يكن حاجة فإن  إذاتحمل في السيارة وأما  أنبعد مقبرة فال باس 

 وهللا الموفق  األكتافتحمل على 

 في كتاب الجنائز  األحاديثقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق ن

َوأَبَا بَْكٍر  أَنههُ َرأَى اَلنهبِيه   َوَعْن َساِلٍم, َعْن أَبِيِه  -571

َحهُ اْبُن ِحبهاَن, َوأََعلههُ   َوُعَمَر, يَْمُشوَن أََماَم اْلَجنَاَزِة  َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ، َوَصحه

ْرَساِل  النهَسائِ  يُّ َوَطائِفَةٌ بِاإْلِ
(727)  . 

ُ َعْنَها قَالَْت:  -572 نُِهينَا َعِن ات ِبَاعِ  َوَعْن أُم ِ َعِطيهةَ َرِضَي ّللَاه

 .  (728)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    اْلَجنَائِِز, َولَْم يُْعَزْم َعلَْينَا 

ِ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد  -573 إِذَا َرأَْيتُُم اْلَجنَاَزةَ   قَاَل: أَنه َرُسوَل ّللََاه

 .  (729)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    فَقُوُموا, فََمْن تَبِعََها فاََل يَْجِلْس َحتهى تُوَضَع 

                                                 
و  1007(، والترمذي )4/56(، والنسائي )3179(، وأبو داود )4539صحيح. رواه أحمد ) - 727

. وما أعل به موارد( 768و  767و  766(، وابن حبان )1482(، وابن ماجه )1008

( البن شاهين، وأيضا في 327الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في "ناسخ الحديث" )

 األصل. 
 (. 314(، وانظر "ناسخ الحديث" )938(، ومسلم )1287صحيح. رواه البخاري ) - 728
(، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إال 77( )959(، ومسلم )1310صحيح. رواه البخاري ) - 729

 ن عنده: "فال يقعد". أ
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ِ ْبَن يَِزيَد  -574 أَْدَخَل اْلَمي َِت ِمْن   َوَعْن أَبِي إِْسَحاَق, أَنه َعْبَد ّللَاه

 .  (730)أَْخَرَجهُ أَبُو َداُود َ    ِمَن السُّنهِة قِبَِل ِرْجلَيِ اْلقَْبَر، َوقَاَل: َهذَا 

575-  ِ ُ َعْنُهَما, َعِن النهبِي  إِذَا  قَاَل:  َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ّللَاه

 ِ ِ, َوَعلَى ِملهِة َرُسوِل ّللََاه     .َوَضْعتُْم َمْوتَاُكْم فِي اْلقُبُوِر, فَقُولُوا: بِْسِم ّللَاه

اَرقُْطنِيُّ أَْخَرَجهُ أَ  َحهُ اْبُن ِحبهاَن, َوأََعلههُ الده , َوَصحه ْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِيُّ

 .  (731)بِاْلَوْقف ِ  

576-  ِ ُ َعْنَها; أَنه َرُسوَل ّللََاه َكْسُر  قَاَل:  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 .  (732)أَبُو َداُوَد بِِإْسنَاٍد َعلَى َشْرِط ُمْسِلم ٍ  َرَواهُ   َعْظِم اْلَمي ِِت َكَكْسِرِه َحيًّا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

السسذين يتبعونهسسا هسسل  هذه أحاديث فيما يتعلق بالجنائز منها المشيعون للجنازة

يكونون خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها والجسواب علسى ذلسك نقسول 

خلفهسا أو عسن يمينهسا أو عسن شسمالها المهسم  األمر واسع والحمد هلل كن أمامها أو

أن ال تبتعد عنها بحيث ال تعد مشيعا لهسا ولكسن األفضسل للمشساة أن يكونسوا إمسام 

الجنازة وعن يمينها وعن شمالها وأما الراكبون فيكونون ورائها هذا باعتبار ما 

سسسبق مسسن أن النسساس يركبسسون علسسى البهسسائم  الحمسسر أو اإلبسسل أمسسا اآلن فسسالراكبون 

 أهلعلى السيارات وهي إذا كانت وراء المشيعين أزعجتهم وأتعبتهم لهذا نقول 

 أمتتبسع الجنسائز ؟ تقسول  المسرأةالسيارات يتقدمون لسئال يسؤذوا النساس ومنهسا هسل 
                                                 

 (. 3211صحيح. رواه أبو داود ) - 730
(، وابن حبان 3213(، وأبو داود )128-127و  69و  59و  40و  2/27صحيح. رواه أحمد ) - 731

(، وفي رواية: "وعلى سنة رسول هللا". وأما إعالل الدارقطني رحمه هللا للحديث 3110)

العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث  بالوقف فمجاب عليه "باألصل". "تنبيه": إطالق

 عند النسائي في "عمل اليوم والليلة". 
 (. 3207صحيح. رواه أبو داود ) - 732
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لكسن  عطية رضي هللا عنها نهينا عسن اتبساع الجنسائز والسذي نهساهم هسو النبسي 

العلماء رحمهم هللا فقيل إن النسساء قالت لم يعزم علينا وهذه المسألة اختلف فيها 

يتسسبعن الجنسسائز فالسسذين  أنيتسسبعن الجنسسائز وقسسال بعضسهم إنسسه يحسسرم  أنيكسره لهسسن 

قالوا إنسه يكسره كراهسة تنزيسه قسالوا إن عطيسة قالست لسم يعسزم علينسا والسذين قسالوا 

فمسا دام النبسي  عطية ونحن متعبدون بما قسال النبسي  أميحرم قالوا إن هذا فهم 

 قواعسسد  إلسسىتبسساع الجنسسائز للنسسساء فإنسسه حسسرام والقسسول بسسالتحريم اقسسرب عسسن ا

الشريعة الن اتباع النساء للجنائز يحصل فيه فتنة وشر وبالء ومزاحمة للرجال 

ث األحاديس أنوصياح وعيل الن النساء معروفات بالنياحة والصياح ولهذا تجسد 

لسم  إذاوقسال النائحسة النائحسة والمسستمعة  حول النياحة تذكر النساء لعن النبسي 

تتسب قبسسل موتهسا تقسسام يسوم القيامسسة وعليهسا سسسربال مسن قطسسران ودرع مسن جسسرب 

للجنسائز حسرام وانسه  المسرأةاتبساع  أنالتباع الجنائز فالصواب  أهالفالنساء لسن 

مسرت  إذامما يتعقسل بهسذا  أيضايتبعن الجنائز ثم ذكر  أن أردن إذايجب صدهن 

يبقسى جالسسا والجسواب إن كسان يريسد  أوفسه ليقسوم وهو جسالس   باإلنسانالجنازة 

فقوموا ومن تبعها فسال يجلسس حتسى  إذا يقوم ولهذا قال النبي  أناتباعها فالبد 

يقسوم وقسال  أنتوضع وأما من كان ال يريد القيسام فقسال بعسض العلمساء إن السسنة 

مسسرت  إذا أمسسر فسسالنبي  األدلسسةال يقسسوم وذلسسك لتعسسارض  أنإن السسسنة  آخسسرون

لمسا مسرت بسه جنسازة يهسودي قسام وقسال إن يقوم وقسام هسو  أن باإلنسانجنازة ال

قسام ثسسم تركسسه   للمسوت فزعسسا ومسن العلمسساء مسن قسسال إن هسسذا منسسوخ الن النبسسي 

يقسسوم  أنمسسرات بسسه جنسسازة  إذا لإلنسسسانوالصسسواب انسسه لسسيس بمنسسسوخ وأنسسه يسسسن 

لسو خلست  إذوجسوب لسيس لل األمسرولسم يقسم لبيسان الجسواز وأن  وإنما قعد النبي 

 أنمسرت بسه جنسازة  إذا اإلنسسانالسنة عن مثل هذا الحديث لقنسا إنسه يجسب علسى 
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يقوم لها وعلى هذا فنقو الذي نسخ هو الوجوب فقط وأما االسستحباب فإنسه يسسن 

مسسرات  فيسسه مصسسلحة  إذايقسسوم وقيامسسه للجنسسازة  أنمسسرت بسسه جنسسازة  إذا لإلنسسسان

مل كما حمل هذا وسيشيع كما شسيع هسذا انه سيح اإلنسانعظيمة وهي انه يذكر 

لكسسن لسسو قلنسسا ال تقسسم ومسسرت الجنسسازة  علسسى الجلسسوس وهسسو ال يبسسالون وهسسم فسسي 

 أنفالصسواب  أهميسةضحكهم وكالمهم ولهوهم لم يكن للموت فزعة ولم يكن له 

تركسه وممسا ذكسره المؤلسف رحمسه  لإلنسانمرت سنة ال ينبغي  إذاالقيام للجنازة 

وضع الميت فسي قبسره فإنسه يقسال بسسم هللا وعلسى  إذا ألحاديثاهللا تعالى في هذه 

العلسم وضسعه  أهسلمسستقبل القبلسة قسال   األيمنملة رسول هللا ويضعه على جنبه 

على الجنب األيمن سنة واستقبال القبلة واجب وبناًء على ذلسك لسو وضسعه علسى 

ى جنبسه يكسون علس أن األفضسلمع اسستقبال القبلسة لسم يكسن آثمسا لكسن  األيسرجنبه 

ينام على جنبه  أنينام ينبغي  أن أراد إذا فاإلنسانكما هو السنة في النوم  األيمن

غير مستقبل لكن الدفن لما كانست رقسدة باقيسة  أوسواء كان مستقبل القبلة  األيمن

القبلسة سسواًء كسان  إلسىيوجسه الميست فيهسا   أنيوم القيامة صار البسد  إلىمستمرة 

 افضل  األيمنلكن  سراألي أو األيمنعلى الجنب 

 في كتاب الجنائز  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

575-  ِ ُ َعْنُهَما, َعِن النهبِي  إِذَا  قَاَل:  َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ّللَاه

 ِ ِ, َوَعلَى ِملهِة َرُسوِل ّللََاه     . َوَضْعتُْم َمْوتَاُكْم فِي اْلقُبُوِر, فَقُولُوا: بِْسِم ّللَاه

اَرقُْطنِيُّ  َحهُ اْبُن ِحبهاَن, َوأََعلههُ الده , َوَصحه أَْخَرَجهُ أَْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنهَسائِيُّ

 .  (733)بِاْلَوْقف ِ  

                                                 
(، وابن حبان 3213(، وأبو داود )128-127و  69و  59و  40و  2/27صحيح. رواه أحمد ) - 733

ه هللا للحديث (، وفي رواية: "وعلى سنة رسول هللا". وأما إعالل الدارقطني رحم3110)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

620 

576-  ِ ُ َعْنَها; أَنه َرُسوَل ّللََاه َكْسُر  قَاَل:  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي ّللََاه

 .  (734)َرَواهُ أَبُو َداُوَد بِِإْسنَاٍد َعلَى َشْرِط ُمْسِلم ٍ    َكْسِرِه َحيًّا َعْظِم اْلَمي ِِت كَ 

ثِْم  َوَزاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث أُم ِ َسلََمةَ:  -577  .     (735)فِي اإْلِ

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

بسم الحديث األول سبق الكالم عليه وهو ما يقال إذا وضع الميت في القبر 

وإنما  هللا وعلى ملة رسول هللا وان بعض العلماء قال هذا ال يصح عن النبي 

قال كسر عظم  النبي  أنحديث عائشة فهو  أماهو موضوع على الصحابة 

كسر عظم الحي محرم وعدوان وظلم وأنه  أنالميت ككسره حيا ومن المعلوم 

عليكم حرام كذلك  وأعراضكمإن دمائكم وأموالكم  ال يحل كما قال النبي 

يكسر  أنالميت كسر عظمه ككسره حيا الن الميت له حرمة فال يحل ألحد 

يوسع حتى  أنالقبر ضيق فالواجب  أنعظم الميت مهما كان حتى لو فرض 

يمد الميت مدا فال يكسر منه شيء الن كسر عظمه ككسر عظم الحي تماما  

بعد  باألعضاءمن التبرع وبهذا الحديث يستدل على ما يفعله بعض الناس اليوم 

غيرها من جسم الميت انه  أوالتبر بقرنية العين  أوالموت من التبرع بالكلى 

 إالمن جسم الميت بعد موته شيئا  يأخذ أنحرام وال يجوز فال يحل ألحد 

كشعر العانة واإلبط  فهذا ال  أخذهاطالت والشعور التي يستحب  إذا األظفار

منه شيئا  يأخذ أنيبقى وال يجوز ألحد  أنجب باس وأما ما سوى ذلك فإنه ي

                                                                                                                                                 

بالوقف فمجاب عليه "باألصل". "تنبيه": إطالق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث 

 عند النسائي في "عمل اليوم والليلة". 
 (. 3207صحيح. رواه أبو داود ) - 734
(، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض 1617ضعيف. رواه ابن ماجه ) - 735

 الرواة. 
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القرنية  أومت فخذوا الكلية  إذابعد موته فقال  أوصىالميت  أنحتى لو فرض 

يتبرع  أنذلك فإنه ال يجوز تنفيذ وصيته الن الميت نفسه ال يجوز  أشبهما  أو

ولهذا قال صرح فقهاء الحنابلة رحمهم هللا تعالى في كتاب  أعضائهبشيء من 

به هكذا  أوصىالميت شيء ولو  أعضاءيؤخذ من  أننائز انه ال يجوز الج

 باألعضاءولذلك اتجاه الناس وتهافتهم اليوم من التبرع  اإلقناعذكره صاحب 

 أنقدر هللا له  إذا واإلنسانفإنهم في غفلة عن الدين وعن النصوص الشرعية 

قدر انه يبقى  وإذاالموت سيموت  أتاه إذايموت مات ولو ركب له شيء فإنه 

ليقبض روحه  موسى  إلىالموت ولهذا لما جاء ملك الموت  إلىزمنا فمآله 

فذهب ملك الموت  فظنه رجال معتديا فلطمه موسى  إنسانجاءه في صورة 

 إلىرجل ال يريد الموت فأرسله هللا تعالى  إلى أرسلتنيهللا تعالى وقال إنك  إلى

ه من السنين بقدر ما تحت يده من موسى وقال له ليضع يده على جلد ثور ول

الشعر قال ثم ماذا قال الموت كل نفس ذائقة الموت البد من الموت قال فمن 

ولكن دعا هللا عز وجل  اآلنقرب فمن  أوما دام المآل الموت بعد الزمن  اآلن

تهافت الناس في هذا الشيء في  أنالمقدسة الحاصل  األرضيقربه من  أن

يتبرع بشيء  أنال يجوز للحي  أيضارع الحي فكذلك تب أماغفلة عن النصوص 

 أنلو فرض  إليهال الكلية وال الكبد وال غيره حتى ألقرب الناس  أعضائهمن 

 أو أبوه أويتبرع لها بكلية  أنستموت إن لم يتبرع لها بكلية فإنه ال يجوز  أمه

لست  نتأ أنفسكمقال هللا تعالى وال تقتلوا  أقاربهمن  أحد أوصديقه  أو أخوه

يتبرع لكليته ألحد حتى لو مات  أن لإلنسانحرا تتصرف كما تشاء فال يجوز 

الن اخذ الكيلة من اإلنسان مفسدة ثم  أوالإن لم تتبرع ال تتبرع  أمك أو أبوك

قد ينجح وقد ال ينجح ونما كان اخذ الكيلة مفسدة  إليهاوضعها في هذا المحتاج 
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لكليتان تتساعدان في تصفية البول والدم الن هللا تعالى لم يخلق شيئا عبثا فا

من التصفية في هذه الكلية  األنواعوكل ما يتعلق بالجسم ولهذا فيهما مئات 

 أمراجسمك  أفقدتمعناها انك  إلنسانوأعطيتها  أخذتها إذا فأنتالصغيرة 

يكون هناك  أنيعيش بكلية واحدة فإنه البد  اإلنسان أنقلت  وإذاحيويا مهما 

هذه الكلية التي بقيت  أنقدر  إذايستعملها كما هو الواقع للقوية ثم  ةأدويدائما 

 األولىالموت يعني يبقى بال كلية لكن لو بقيت  إال أمامهبمرض فليس  أصيبت

في الحياة  باألعضاءالتبرع  أن إلخوانناالتي تبرع بها نفعت لذلك نقول ونبين 

الدم قلنا ال باس يجوز بشرط وبعد الممات محرم ال يجوز فإن قال قائل التبرع ب

إن هذا الرجل دمه كثير لو تبرع بشيء  األطباءقال  فإذاال يتضرر المتبرع  أن

 أخراخذ يخلفه دم  إذاالدم  أنمنه ال يضره فال باس والفرق بين الدم والعضو 

بدله عضو فالتبرع بالدم ال  يأتيفي الحال بمجرد ما ينال طعاما لكن العضو ما 

محرم على كل حال  باألعضاءال يتضرر المتبرع والتبرع  أنباس به بشرط 

غيرك وما وردفي قصة الثالثة  بأحياءفال تقتل نفسك  واألحياء األمواتمن 

ماء وجيء ألحدهم بماء فقال  إلىالمعارك واحتاجوا  إحدىالذين  جرحوا في 

ة القصة ما ندري هل هي صحيح أوالالثالث هذا  أعطالثاني والثاني قال  أعط

ال والثاني لو صحت فهو اجتهاد منهم والثالث لو كان اجتهادا فهؤالء لو  أو

فعلى كل حال  أسبابهماتوا فما ماتوا بشيء هم سببه إنما ماتوا بعطش ليسوا هم 

يفعل بنفسه ما  أنليس له  واإلنسانالكتاب والسنة والنفس محترمة  إلىالمرجع 

من مالك بال فائدة فكيف تتبرع من تتلف قرشا واحد  أنكان ال يجوز  وإذاشاء 

 جسمك ولهذا جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا وهللا الموفق 
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ني سمعت أفال باس به مع  اإلنسانكانت قد نزعت من  إذاشراء الكلى  أما

انهم  اإلسالميةانه في بعض البالد غير  اآلنلما صار التبرع بالكلى سمعت 

ستكون غالية  أنهاكالهم ألنه معلوم  يأخذونوالصبيان ويقتلونهم  يأخذون

 محل كسب للناس نسأل هللا السالمة والعافية  اآلنفصارت 

 في كتاب الجنائز  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

ِلي لَْحدًا   (736)أَْلَحدُو ا   قَاَل:  َوَعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص  -578

ِ َواْنِصبُوا َعلَى اللَّ  ََّ  .  (737)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ      .بِِن نُْصبًا  َكَما ُصنَِع بَِرُسوِل 

ِ َعْن َجابٍِر نَْحُوهُ  َوَزادَ:  -579 َوُرفَِع قَْبُرهُ َعِن اأْلَْرِض  َوِلْلبَْيَهِقي 

َحهُ اْبُن ِحبَّان َ    قَْدَر ِشْبٍر   .  (738)َوَصحَّ

ِ  نََهى َوِلُمْسِلٍم َعْنهُ:  -580 َّ ََ أَْن يَُجصََّص اْلقَْبُر  َوأَْن يُْقعَدَ  َرُسوُل 

 .     (739)َعلَْيِه  َعلَْيِه  َوأَْن يُْبنَى

َصلَّى َعلَى ُعثَْماَن ْبِن  أَنَّ النَّبِيَّ   َوَعْن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ  -581

َرَواهُ اَلدَّاَرقُْطنِي  ُ      َوُهَو قَائٌِم َمْظعُوٍن  َوأَتَى اْلقَْبَر  فََحثَى َعلَْيِه ثاََلَث َحثَيَاتٍ 

(740)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب  - 736

 القبلي من القبر. 
 (. 966صحيح. رواه مسلم ) - 737
 ( وهو معلول. 8/218/6601(، وابن حبان )3/407رواه البيهقي ) - 738
 (. 970صحيح. رواه مسلم ) - 739
 (. 2/76/1ضعيف جدا. رواه الدارقطني ) - 740
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الجنائز منهسا حسديث سسعد بسن أبسي وقساص رضسي هللا  أحكامهذه أحاديث في 

 لي لحسدا وانصسبوا علسي اللسبن نصسبا كمسا صسنع برسسول هللا   ألحدواعنه قال 

بلة ليوضع فيها الميست ويكسون يحفر حفره بجانب القبر من جهة الق أناللحد هو 

اللسبن يوقسف وقفسا ومعنساه  أنالذي  ورائه عة في القبر وأما نصب اللسبن فمعنساه 

جانب القبر حتى يكسون واقفسا والحكمسة مسن ذلسك لسو وضسع عليسه اللسبن  إلىيسند 

كسسسسسان يبقسسسسسى  مسطحا غير منصوب لكان مع ثقل التراب ينهدم على الميت 

يعنسي  هذا هو الذي صنع برسسول هللا  أنه منصوبا واخبر سعد رضي هللا عن

والقبسسر تسسارة يكسسون لحسسدا  اقتسسداًء برسسسول هللا  أوفعلسسه الصسسحابة اجتهسسادا مسسنهم 

يحفر الحفرة في وسط القبر ويوضع فيها الميست  أنوتارة يكون شقا والشق هو 

ترابا  أورخوة رمال  األرضكما لو كانت  إليهدعت الحاجة  إذا إالوهذا مكروه 

ال فهنا يوضع الشق في نصسف القبسر ويوضسع مسن الجسانبين لسبن ثسم يوضسع منها

الميست بسسين هسذا اللسسبن ثسسم يسسقف عليسسه واللحسسد ولهسذا جسساء فسسي الحسديث اللحسسد لنسسا 

كان هناك حاجة للشق فال باس به ثم ذكسر  إذاوالشق لغيرنا لكن العلماء يقولون 

لمسا حفسر التسراب  القبسر أنووجه ذلك  األرضانه رفع قبره نحو شبر عن  أيضا

السسذي فسسي  األصسسليالن التسسراب  األرضالسسذي فسسي  األصسسليال يكسسون كسسالتراب 

صار فضساًء لسيس بسه  أيضاملتبد تماما وهذا قد بعثر ثم إن مكان الميت  األرض

العلمسساء قسالوا ال يسسزاد علسسى  أن إال األرضيرتفسسع القبسسر عسن  أنطسين فكسسان البسد 

رابا من غيره ألنسك لسو فعلست هسذا الرتفسع تراب القبر بمعنى انك ال تزيد القبر ت

 أننعسسى  النبسسي  أنهريسسرة  أبسسيالقبسسر ورفسسع القبسسور منهسسي عنسسه وأمسسا حسسديث 

يجصص  أن أوال أشياءيجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فهذه ثالثة 

تشسيد القبسور  أنوهذا النهي للتحريم فسال يجسوز  األبيضيوضع عليه الجص  أي
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فلهذا نهسي  أهلهاالغلو فيها وعبادة  إلىوتشييدها ربما يؤدي  األمواتالن بيوت 

يبنسسى عليسسه ال  أندفسسن الميسست فإنسسه ال يجسسوز  إذايبنسسى عليسسه  أنعنسسه كسسذلك نهسسي 

فإن قبره لم يبنى عليسه فالرسسول  مسجد وال غير مسجد وأما ما وقع للرسول 

  دفن في بيته وهو مبني من قبل وهذه من خصائص الرسول في  يدفن  أن

دفن في بيته قالت عائشة مخافة أن بيته وأما غيره فيدفن مع الناس لكن النبي 

 يتخذ قبره مسجدا واختار أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما أن يدفنا مع النبسي 

بكسر وعمسر  وأبسو أنساالنهما صاحباه في الحياة ووزيراه وكان دائما يقول ذهبت 

يسدفنا  أنضسي هللا عنهمسا فاختسارا بكسر وعمسر فهمسا وزيسراه ر وأبسو أنساورجعت 

 إلسسىبعضسسهم  األجسسداثمعسسه فسسدفنا معسسه وسسسوف يخرجسسون يسسوم القيامسسة مسسن هسسذه 

يبنسى عليسه مسسجد فسإن بنساء  أنواشسد مسن هسذا  بعض اللهم احشرنا مسع النبسي 

لعنسسة هللا علسسى  المسسساجد علسسى القبسسور سسسبب للعنسسة هللا والعيسساذ بسساهلل قسسال النبسسي 

مساجد اقل ذلسك وهسو فسي سسياق المسوت  أنبيائهما قبور اليهود والنصارى اتخذو

  مسسساجد يحسسذر مسسا  أنبيسسائهملعنسسة هللا علسسى اليهسسود والنصسسارى اتخسسذوا قبسسورا

مسسجد  ملعسون  ألنسهولذلك إذا بني المسجد على القبر وجسب أن يهسدم صنعوا 

 فاعله وال تصح الصالة فيه وأما إذا بني المسجد أوال ثم دفن فيسه الميست فإنسه ال

حق للميت في هذا المكان وهو في مكان مغصوبة في ارض مغصوبة يجب أن 

ينبش وأن يدفن مع الناس وال يحل إقراره فسي المسسجد أبسدا لكسن المسسجد تصسح 

 الصالة فيه إال أن يكون القبر فسي قبلتسه فإنسه ال تصسح الصسالة فيسه الن النبسي 

 أن اإلنسسانك يحسرم علسى القبور وأما القعود علسى القبسر فكسذل إلىقال ال تصلوا 

قسال لسئن النبسي  أنحتسى  واإلذالل اإلهانسةلما في ذلك مسن  أخيهيقعد على قبر 

يجلس أحدكم على جمرة فتخسرق ثيابسه فتمضسي إلسى جلسده خيسر لسه مسن أن يقعسد 
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على قبر وهذا وعيد لمن قعد على القبور وأما الكتابة على القبر فقد ورد النهسي 

لمسساء رخسسص فسسي الكتابسسة اليسسسيرة ككتابسسة االسسسم أو عنهسسا أيضسسا إال أن بعسسض الع

كتابة الوسم أما أن يكتب شيء زائد علسى ذلسك فإنسه منهسي عنسه وسسمعنا انسه فسي 

بعض البالد اإلسالمية   يجعلون نصيبة طويلة على القبر يعني ينصبون حجرا 

طويال ويكتبون فيه الفاتحة وهذا حرام وال يحل وعلى من رائها فليزيلهسا إال أن 

 أن يخشى فتنة في ذلك فليدعها واإلثم علسى واضسعها فهسذه أشسياء نهسى النبسي 

 تفعل في القبور البناء عليها والكتابة والجلوس الرابع التجصيص وهللا الموفق 

 الشريط التاسع عشر

 في كتاب الجنائز  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

َصنلهى َعلَنى ُعثَْمناَن  أَنه النهبِنيه    َوَعْن َعناِمِر ْبنِن َربِيعَنةَ  -581

َرَواهُ   ْبننِن َمْظعُننوٍن, َوأَتَننى اْلقَْبننَر, فََحثَننى َعلَْيننِه ثَنناَلَث َحثَيَنناٍت, َوُهننَو قَننائٌِم 

اَرقُْطنِي  ُ   اَلده
(741)  . 

ِ  قَنناَل:  َوَعننْن ُعثَْمنناَن  -582 إِذَا فَننَرَغ ِمننْن َدْفننِن  َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه

ْلَمي ِننِت َوقَننَف َعلَْيننِه َوقَنناَل: "اِْسننتَْغِفُروا أِلَِخننيُكْم َوَسننلُوا لَننهُ التهثْبِيننَت, فَِإنهننهُ اآْلَن ا

َحهُ اْلَحاِكم ُ    يُْسأَُل"   .  (742)َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوَصحه

بُّوَن إِذَا َكانُوا يَْسنتَحِ  َوَعْن َضْمَرةَ ْبِن َحبِيٍب أََحِد التهابِِعيَن قَاَل:  -583

َي َعلَى اْلَمي ِِت قَْبنُرهُ, َواْنَصنَرَف اَلنهناُس َعْننهُ, أَْن يُقَناَل ِعْننَد قَْبنِرِه: يَنا فُناَلُن!  ِ ُسو 

                                                 
 (. 2/76/1ضعيف جدا. رواه الدارقطني ) - 741
 ( وفي "أ": "واسألوا". 1/370(، والحاكم )3221صحيح. رواه أبو داود ) - 742
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اٍت, يَنا ُ  ُ. ثاََلُث َمنره ِ فناَل قُْل: اَل إِلَهَ إِاله ّللََاه ْسناَلُم, َونَبِني  ُ, َوِدينِنَي اإْلِ ُن! قُنْل: َرب ِنَي ّللَاه

ٌد   .  (743)َرَواهُ َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َمْوقُوفًا .     ُمَحمه

ًل ا   -584 ِ نَْحُوهُ ِمْن َحِديِث أَبِي أَُماَمةَ َمْرفُوًعا ُمَطوه َوِللطهبََرانِي 
(744)  . 

585-  ِ ِ  َوَعْن بَُرْيَدةَ ْبِن اْلَحِصيِب اأْلَْسلَِمي    قَاَل: قَناَل َرُسنوُل ّللََاه

 .  (745)َرَواهُ ُمْسِلم ٌ    يَاَرِة اْلقُبُوِر فَُزوُروَها نََهْيتُُكْم َعْن زِ 

 : ُر اآْلِخَرةَ  َزاَد اَلت ِْرِمِذيُّ  .     (746)فَِإنهَها تُذَك ِ

ْنيَا  َزاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث اْبنِن َمْسنعُوٍد:  -586 نُد فِني الندُّ    َوتَُزه ِ

(747)  . 

ِ   َوَعْن أَبِي ُهَرْينَرةَ  -587 لَعَنَن َزائِنَراِت اْلقُبُنوِر  أَنه َرُسنوَل ّللََاه

    . َحهُ اْبُن ِحبهاَن , َوَصحه أَْخَرَجهُ اَلت ِْرِمِذيُّ
(748)  . 

588-  ِ ِ  قَاَل :  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  اَلنهائَِحَة  لَعََن َرُسوُل ّللَاه

  (749)ُوَد .  أَْخَرَجهُ أَبُو َدا  , َواْلُمْستَِمعَةَ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 ضعيف.  - 743
ضعيف. وتفصيل الكالم على هذا الحديث واألثر السابق تجده "باألصل"، وفيه رد على كالم  - 744

 الحافظ في "التلخيص". 
(، وتمامه: "ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما  977صحيح. رواه مسلم )  - 745

 بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا فيه األسقية كلها. وال تشربوا مسكرا ". 
 (، وقال: "حديث حسن صحيح".  1054صحيح. رواه الترمذي )  - 746
 (.  1571ضعيف. رواه ابن ماجه )  - 747
(، وله شواهد. وقد ذكرتها وذكرت  3178(، وابن حبان )  1056ذي ) صحيح. رواه الترم - 748

ألفاظها، وتكلمت على أسانيدها في رسالة "القول المأثور بما ورد في زيارة المرأة للقبور" 

 وعسى أن يطيع قريبا. 
 ( . 3128ضعيف . رواه أبو داود ) - 749
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هسسذه األحاديسسث سسساقها الحسسافظ ابسسن حجسسر رحمسسه هللا تعسسالى فسسي كتابسسه بلسسوغ 

كان يشارك في دفسن الميست فيقسف ويحسٌث عليسه ثسالث  أن النبي  المرام منها  

شسيع  إذايشسارك  أنينبغسي لسه  اإلنسسانحثيات وهو قائم وهذا من المشاركة الن 

فنه وهسذا مسن المشساركة فسي السدفن ثسالث مسرات قسال العلمساء الميت في حمله ود

مسن  أو السرأسواسع سواء من قبل  األمرولكن  الرأستكون من قبل  أنوينبغي 

كسان فيسه مشسقة لكثسرة الحاضسرين  إذا أمساتيسسر  إذامن الوسط وهسذا  أوالرجلين 

 أن يسزاحم فيسؤذي النساس ويتسأذى وممسا ذكسره رحمسه هللا أنعند القبر فال ينبغسي 

فرغ  من دفن الميت وسوي التراب عليه وقف وقال استغفروا  إذاكان  النبي 

تسسم دفسسن الميسست وسسسوي  إذايسسسأل فينبغسسي  اآلنلسسه التثبيسست فإنسسه  واسسسألوا ألخسسيكم

ويقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهسم  اإلنسانيقف  أنالتراب عليه 

واسسسألوا لسسه   ألخسسيكميقسسول اسسستغفروا   ثبتسسه اللهسسم ثبتسسه ثسسم ينصسسرف الن النبسسي

دعا دعا ثالثا فتستغفر للميت ثالث مرات  إذافي غالب احيانه  التثبيت وكان 

 يأتيسهيسسأل يعنسي حسين يستم دفنسه يسسال  اآلنفإنه  وتسأل له التثبيت وفي قوله 

من ربك وما دينك ومن نبيسك وهسذه الثالثسة هسي  أشياءملكان فيسأالنه عن ثالثة 

محمسد بسن عبسد الوهساب رحمسه هللا  اإلسسالمالتي بنى عليهسا شسيخ  األصول ثالثة

من ربك ما دينسك مسن نبيسك أمسا المسؤمن فيثبتسه  األصولرسالته المشهورة ثالثة 

ونبيي محمد أسال هللا  اإلسالمهللا عز وجل بالقول الثابت فيقول ربي هللا وديني 

 اإليمانيقول بلسانه ولم يصل  المنافق المرتاب الذي أمامنهم  وإياكميجعلني  أن

من هذا فيقول ها ها ال ادري سسمعت النساس يقولسون شسيئا  وإياكمهللا  أعاذناقلبه 

نسسال السه العافيسة يقسول هسا هسا كأنسه يتسذكر شسيئا نسسيه  إيمانفقلته يعني ما عنده 

ففي هذه الحال ينبغي للمسسلمين  أبداوهذا يكون اشد حسرة مما لو كان ال يدري 
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ويسسسألوا هللا لسسه التثبيست لعسسل هللا سسسبحانه وتعسسالى يسسستجيب  ألخسسيهمفروا يسستغ أن

دعائه رب دعوة من رجل صالح في هذا المكان يثبت هللا بها هذا الميت ويغفسر 

الموقسوف فإنهمسا ضسعيفان يعنسي  األخسروالحسديث  إمامسة أبسيهللا له وأما حسديث 

قسل نبيسي محمسد  اإلسسالمربي هللا قل  إاليقول قل ال اله  أنتلقين الميت بعد دفنه 

ال يعتمسد علسه وال يعمسل بسه الن  فهذا حديث ليس بصحيح ال يصح عن النبي 

صحيح لسم يسذكر هسذا  وإسنادهداود  أبوفي الحديث الصحيح الذي رواه  النبي 

ثم الميت ال يسمع وال يدري ما يقال له في هذه الحال فكيف يلقن ليس حيا حتى 

تلقسين  أنمن دار العمل وصار فسي دار الجسزاء المهسم  انتهى اآلننلقنه هو ميت 

الميت المدفون غير صحيح فال يعمل به ثم ذكر حديث زيارة القبور  كان النبي 

  نهى عنها لما كان المسلمون حديثي عهد بكفر نهى عنها خوفسا مسن تعظيمهسا

  بهسا فقسال أمسرفلما وقر االسمان في القلسوب واسستقر  أهلهاوالتبرك بها ودعا 

وأمر ثانيا وبسين الحكمسة مسن  أوالكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فنهى 

 إذا اإلنسسان وفسي لفسظ تسذكر المسوت وصسدق نبينسا  اآلخسرةهذا قال إنها تسذكر 

عمه خاله قريبه صديقه صساحبه مسن كسان  أخاه أباهزار المقبرة من يزور يزور 

 اآلنعمسسل اصسسبح وي ويجسسيءيمشسسي ويسسذهب  األرضعلسسى ظهسسر  بسساألمسمعسسه 

في ميزان حسناته حسنة واحسدة  أنرهينا في قبره ال يملك نفعا وال ضرا يتمنى 

جسساء  إذايتمنسى انسسه لسسم يخسسرج مسسن السسدنيا حتسسى عمسسل صسسالحا الن هللا قسسال ) حتسسى 

السسدنيا لعلسسي اعمسسل صسسالحا فيمسسا  إلسسىالمسسوت قسسال ربسسي أرجعسسون( يعنسسي  أحسسدهم

 أننت فسي سسعة كنست فسي االمكسان ذهب وقت العمل  ك األوانتركت  لكن فات 

تزيسسد مسسن العمسسل الصسسالح لكسسن بعسسد المسسوت ال عمسسل فسسأن تسسرى هسسؤالء السسذين هسسم  

اصسح منسسك بسسدنا  األرضكسانوا علسسى ظهسسر  بسساألمسمرتهنسون فسسي قبسورهم وهسسم 
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منك ذهنا واسد منك عقوال يقولون ويفعلون  ويأمرون وينهسون  اصسبحوا  أذكى

اآلخسسرة  اإلنسسسانهسسذا يسسذكر  أنوال شسسك  مبأعمسسالهال حسسراك لهسسم مسسرتهنين  اآلن

القبسور ال  أصحابيذكره الموت النه ال يدري لعله بعد سويعات قليلة يكون من 

بزيسسارة القبسسور مسسن كفسساء المفسسسدة  النبسسي أمسسرفلهسسذا  اإلنسسسانيسسدري ال يتسسذكر 

( فزيارة القبور سنة  اآلخرةوحصول المصلحة قال ) زوروا القبور فانها تذكر 

المقبسرة امتثساال المسر مسن؟ المسر الرسسول  إلىيخرج من بيته  أن نسانلإلينبغي 

  شاء هللا تعالى ويسدعوا لهسم  أنذكره  يأتيفيقف على القبور ويسلم عليهم بما

وقت فسي الصسباح فسي المسساء فسي  أيكما جاءت بذلك السنة ويزور المقبرة في 

ي لسم يقسل زوروهسا لم يحدد يعن ساعة الن النبي أيوسط النهار  في الليل في 

في الوقت الفالني وهسو نفسسه صسلوات هللا وسسالمه عليسه زار المقبسرة فسي الليسل 

البقيسسع وسسسلم علسسيهم عليسسه الصسسالة والسسسالم ودعسسا لهسسم ولكسسن ال يحسسل  إلسسىخسسرج 

للمقبسرة مسن كبسائر السذنوب الن النبسي  المسرأةتزور المقبرة بل زيارة   أنللمرأة 

  و الطسسرد واالبعسساد عسسن رحمسسة هللا فسسال يحسسل لعسسن زائسسرات القبسسور واللعسسن هسس

 أننساقبر كان ولهسذا نأسسف  أيتزورها  أوالمقبرة  إلىتخرج من بيتها  أنللمراة 

وهسذا حسرام علسيهن وهسن   أحسدنساء يزرن قبور الشسهداء شسهداء  أحدنرى  في 

مسرة واحسسدة ال  إاللسم يسسزرن  أوملعونسات غيسسر مسأجورات سسسواء كسررن الزيسسارة 

بسالمقبرة  المسرأةلو مسرت  أماائرات القبور يعني ولو مرة واحدة لعن ز النبي 

تخرج من بيتهسا لقصسد  أنمقبرة غير مسورة وسلمت وهي ماشية فال بأس لكن 

  فاعلة كبيرة ملعونة على لسان محمد  آثمةالزيارة فهي 

 وهللا الموفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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588-  ِ ِ  اَل : قَ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  اَلنهائَِحَة  لَعََن َرُسوُل ّللَاه

  (750)أَْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد .    , َواْلُمْستَِمعَةَ 

ُ َعْنَها قَالَنْت:  -589 ِ  َوَعْن أُم ِ َعِطيهةَ َرِضَي ّللَاه أََخنذَ َعلَْينَنا َرُسنوُل ّللََاه

  أَْن اَل نَنُوَح    ِ (751)ُمتهفٌَق َعلَْيه  . 

ِ  َعْن ُعَمَر وَ  -590 اَْلَمي ُِت يُعَذهُب فِي قَْبنِرِه بَِمنا  قَاَل:  َعِن اَلنهبِي 

 .  (752)ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ    نِيَح َعلَْيِه 

 .  (753)َولَُهَما: نَْحُوهُ َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَة َ   -591

ِ  قَاَل:  َوَعْن أَنٍَس  -592  151تُنْدفَُن ,  َشنِهْدُت بِْنتًنا ِللنهبِني 

 ِ ُ     َجاِلٌس ِعْننَد اَْلقَْبنِر، فََرأَْينُت َعْينَْينِه تَنْدَمعَاِن  َوَرُسوُل ّللََاه َرَواهُ اَْلبَُخناِري 

(754) .  

النهَسائِي  َ   
(755)  

اَل تَنْدفِنُوا َمْوتَناُكْم بِاللهْينِل إِاله  قَناَل:  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن َجابٍِر  -593

وا  أَنْ  . َوأَْصنلُهُ فِني "ُمْسنِلٍم", لَِكنْن قَناَل:  (756)أَْخَرَجهُ اْبُن َماَجنه ْ    تُْضَطرُّ

ُجُل بِاللهْيِل, َحتهى يَُصلهى َعلَْيِه.   َزَجَر أَْن يُْقبََر اَلره

                                                 
 ( . 3128ضعيف . رواه أبو داود ) - 750
 (.  936(، ومسلم )  1306اري ) صحيح. رواه البخ - 751
 (.  17( )  927(، ومسلم )  1292صحيح. رواه البخاري )  - 752
(، ولفظه: "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح  933(، ومسلم )  1291صحيح. رواه البخاري )  - 753

 عليه" زاد مسلم: "يوم القيامة". 
 (.  1285صحيح. رواه البخاري )  - 754
(، وابن ماجه )  998(، والترمذي )  3132(، وأبو داود )  205/  1)  حسن. رواه أحمد - 755

 (، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".  1610
 (.  1521صحيح. رواه ابن ماجه )  - 756
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه األحاديث ساقا الحافظ ابن حجر  في بلوغ المسرام  فيمسا يتعلسق بالجنسائز 

لعن النائحة والمستمعة قال العلماء النائحة هي التي تبكي برنة   منها أن النبي 

كمسسا تنسسوح الحمامسسة تبكسسي علسسى الميسست الن هسسذا البكسساء لسسيس بكسساء طبيعيسسا تجلبسسه 

تبكي  المرأةقامت  فإذاالطبيعة والجبلة لكنه بكاء متكلف ينبئ عن جزع وسخط 

  لعسن النبسي  ونسة علسى لسسان النبسي ملع فأنهابنياحة برنة كأنما تنوح الحمام 

تجلسسس عنسسدها وتسسستمع الن هسسذه  إليهسساالنائحسسة والمسسستمعة يعنسسي التسسي تسسستمع 

المستمعة تشجعها على فعلها وتشهد منكسرا ومسن شسهد منكسرا فكفاعلسه لقسول هللا 

سسمعتم آيسات هللا يكفسر بهسا ويسستهزئ  إذا أنتعالى ) وقد نزل عليكم في الكتساب 

مثلهم  ( وصح عنسه  إذامعهم حتى يخوضوا في حديثا غيره إنكم  بها فال تقعدوا

   لسم تتسب قبسل موتهسا فإنهسا تقسام يسوم القيامسة مسن قبرهسا  إذاانه قال في النائحة

وعليهسا سسربال مسسن قطسران ودرع  مسسن جسرب والعيسساذ بساهلل تلسسبس سسربال ثسسوب 

 ودرع الدرع يكون عبارة عسن جسرب يكسون فسي جسسدها والسسربال مسن قطسران

فهسي تقسام يسوم القيامسة علسى هسذا  لعلقةوالقطران معروف سريع االشتعال سيئ ا

النياحسة مسن كبسائر السذنوب واخبسر النبسي  أنالوجه والعياذ بساهلل وهسذا يسدل علسى 

الميت يعذب بما نيح عليه يعني بسبب النياحة  أنصلى هللا عليه وعلى اله وسلم 

 أن أوصسى إذالمساء انسه للميست عليه يعذب في قبره وهذا الحسديث قسال بعسض الع

ه انهسم ينوحسون أهلسيناح عليه وقال بعض العلماء انه فسي الميست السذي يعلسم مسن 

ولم ينههم  والصحيح انه عام ولكن هذا  العسذاب لسيس عسذاب عقوبسة بسل عسذاب 

السفر قطعة من العذاب يعني عذاب التسأذي  أن تأذي ونظير هذا قول النبي   

تأذى بذلك تعب ضسميره  أهلهناح عليه  إذايت في قبره ليس عذاب العقوبة  فالم
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كسان بكساًء تقتضسيه  إذا إالعليسه حتسى البكساء  أهلسهبكى  إذاولم يسترح بل وكذلك 

وصسحبه  أهلسهالطبيعة فهسذا ال بسأس بسه فقسد شسوهد النبسي صسلى هللا عليسه وعلسى 

كسساء وسسلم عنسسد قبسر ابنتسسه وهسي تسسدفن وعينسساه تسذرفان عليسسه الصسالة والسسسالم فالب

الطبيعي الذي لم يتكلف وليس فيه نياحة ال بأس به وال يعسذب الميست عليسه لكسن 

النياحسسة يعسسذب الميسست عليسسه فسسي قبسسره وقولسسه عليسسه الصسساله  أوالبكسساء المتكلسسف 

السذي ينسوح هسن  أنوالسالم النائحة ليس هذا خاصا بالنساء لكن لما كان الغالب 

اشد النسه متشسبه  أو المرأةلكن مثل  فلو ناح الرجل وإالالنساء جاء الوعيد فيهن 

عسسم   دخسسل فسسي  أو أخ أوبالنسسساء فلسسو قسسام الرجسسل ينسسوح علسسى ميسست لسسه مسسن ابسسن 

يحمينا من  أنبدليل نسال هللا  إالالحديث  الن ما ثبت في النساء ثبت في الرجل 

 غضبه وعقابه  أسباب

 وهللا الموفق  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لعالمين والصالة والسالم على أهله وصحبه وسلم الحمد هلل رب ا         

 نقل المؤلف رحمه هللا في سياق األحاديث في كتاب الجنائز 

اَل تَْدفِنُوا َمْوتَناُكْم بِاللهْينِل إِاله  قَاَل:  أَنه اَلنهبِيه  َوَعْن َجابٍِر  -593 

وا  لُهُ فِني "ُمْسنِلٍم", لَِكنْن قَناَل: . َوأَْصن (757)أَْخَرَجهُ اْبُن َماَجنه ْ    أَْن تُْضَطرُّ

ُجُل بِاللهْيِل, َحتهى يَُصلهى َعلَْيِه.   َزَجَر أَْن يُْقبََر اَلره

                                                 
 (.  1521صحيح. رواه ابن ماجه )  - 757
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ُ َعْنُهَما قَاَل:  -594 ِ ْبِن َجْعفٍَر َرِضَي ّللََاه ا َجناَء نَْعنُي  َوَعْن َعْبِد ّللََاه لَمه

وا آِلِل َجْعفَننٍر َطعَاًمننا, فَقَننْد أَتَنناُهْم َمننا "اْصنننَعُ  قَنناَل اَلنهبِننيُّ  -ِحننيَن قُتِننلَ -َجْعفَننٍر 

 . النسائي أَْخَرَجهُ اْلَخْمَسةُ, إِاله   يَْشغَلُُهْم" 

595-  ِ يُعَل ُِمُهنْم  َوَعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِينِه قَناَل: َكناَن َرُسنوُل ّللََاه

يَاِر ِمَن اَْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْسِلِميَن, اَلسهاَلُم  إِذَا َخَرُجوا إِلَى اَلَمقَابِِر:  َعلَى أَْهِل اَلد ِ

َ لَنَننا َولَُكننُم اْلعَافِيَننةَ  ُ بُِكننْم لاََلِحقُننوَن, أَْسننأَُل ّللََاه َرَواهُ ُمْسننِلم ٌ    َوإِنهننا إِْن َشنناَء ّللََاه

(758)  . 

ُ َعْنُهَمننا قَنناَل:  -596 ِ  َمننره  َوَعننْن اْبننِن َعبهنناٍس َرِضننَي ّللََاه  َرُسننوُل ّللََاه

بِقُبُوِر اَْلَمِدينَِة, فَأَْقبََل َعلَْيِهْم بَِوْجِهِه فَقَاَل: "اَلسهاَلُم َعلَْيُكْم يَا أَْهَل اَْلقُبُنوِر, يَْغِفنُر 

ُ لَنَننا َولَُكننْم, أَْنننتُْم َسننلَفُنَا َونَْحننُن بِنناأْلَثَِر"  , َوقَنناَل: َحَسننن ٌ    ّللََاه َرَواهُ اَلت ِْرِمننِذيُّ

(759)  . 

597-  ِ ُ َعْنَهننا قَالَننْت: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه اَل   َوَعننْن َعائَِشننةَ َرِضننَي ّللََاه

َرَواهُ اَْلبَُخاِري  ُ    تَُسبُّوا اأْلَْمَواَت, فَِإنهُهْم قَْد أَْفَضْوا إِلَى َما قَدهُموا 
(760)  . 

فَتُنننْؤذُوا  لَِكنننْن قَننناَل: َوَرَوى اَلت ِْرِمنننِذيُّ َعنننِن اَلُمِغينننَرِة نَْحنننَوهُ,  -598

 .    (761)اأْلَْحيَاَء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 (.  975صحيح. رواه مسلم )  - 758
ريب. قلت: وهذا الحديث ضعيف؛ ( وقال: حديث حسن غ 1053ضعيف. رواه الترمذي )  - 759

 خاصة وإن هذا الحديث فيه جملة منكرة.  -وإن كان هناك ما يشهد له-لضعف سنده 
 (.  1393صحيح. رواه البخاري )  - 760
 (.  1982صحيح. رواه الترمذي )  - 761
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نهى عسن    هذه األحاديث في  باب الجنائز في بلوغ المرام منها أن النبي 

نقسص فيمسا يجسب للميست فإنسه ينهسى  أوتفريط  إلىكان يؤدي  إذاالدفن ليال وهذا 

كسان يحصسل كسل مسا ينبغسي مسن  إذا أمسابما يلسزم  ويأتونعنه حتى يصبح الناس 

تغسيل وتكفين وصالة ودفن فإن الدفن في الليل ليس بمكروه الن ثبت انه ماتت 

هسال كنستم اعلمتمسوني  كانت تقم المسجد فدنها الصحابة ليال فقال النبسي  امرأة

استوفي الناس ما يلزم مت تغسيل وتكفسين  إذاواقرهم على ذلك فالدفن في الليل 

التسي سساقها المؤلسف انسه لمسا جساء نعسي  األحاديثباس به وفي وصالة ودفن فال 

اصنعوا ألل جعفسر طعامسا فقسد  طالب رضي هللا عنه قال النبي  أبيجعفر بن 

وكسان رضسي هللا عنسه قسد استشسهد  اتاهم ما يشغلهم وجعفر هو ابن عسم النبسي 

يصسنعوا ألل  أن أهلسهوامسر  في غسزوة مؤتسة فجساء الخبسر فحسزن عليسه النبسي 

جعفرا طعاما وعلل ذلك بانه اتاهم ما يشغلهم من الخبر بموت جعفر رضسي هللا 

يصسنع  أن عنه فسيكون معهم حزن وانشغال عن صناعة الطعام فاراد النبسي 

 اإلنسسساناصسسيب   فسسإذالهسسم الطعسسام كالمعاونسسة لهسسم علسسى مسسا اصسسابهم وعلسسى هسسذا 

الميست  أهسل إلسى يرسسل بطعسام أنغيره فإنه يسن  أو أخ أوبموت قريبه من اب 

لكن طعام يكفيهم فقط ليس كالوالئم كما يفعله بعض الناس اليوم تجسدهم يبعثسون 

بالغنم والطعام وغير ذلك ويجتمع الناس وكأنه حفل عرس وهذا من البسدع وقسد 

 إلسىيكسون مكروهسا وقسد يصسل  أنالعلسم انسه مكسروه وهسذا اقسل احوالسه  أهلذكر 

راينسسا انهسسم سسسوف  إذامسسثال فسسال بسساس  عشسسرة أهسسلكسسان  إذادرجسسة التحسسريم لكسسن 

 إلسى ما يكفيهم ولهذا لم يسات النبسي  إليهمنرسل  أنينشغلون عن صنع الطعام 

خالفا لما يفعله بعض النس اليسوم فسي بعسض  إليهمجفعر ولم يات الصحابة  أهل

السسبالد تجسسدهم يصسسنعون السسوالئم الكثيسسرة ويحضسسر النسساس الكثيسسرون ويجتمعسسون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

636 

ليمسة عسرس فهسؤالء اضساعوا امسوالهم وفعلسوا مسا ينهسي عنسه عليها وكأنهم فسي و

خرج االنسا الىسالمقبرة  إذاوأما حديث بريدة بن الحصيب فهو في زيارة المقابر 

السديار مسن المسؤمنين  أهلفإنه يقف على القبور ويسلم عليهم يقول السالم عليكم 

نكم والمسسسسسسلمين وإنسسسسسا إن شسسسسساء هللا بكسسسسسم الحقسسسسسون يسسسسسرحم هللا المسسسسسستقدمين مسسسسس

والمستأخرين نسأأل هللا لمنا ولكم العافية اللهم ال ترحمنا اجرهم وال تفتنا بعسدهم 

يسذكر  أويقسرأ قرانسا يقسول ثوابسه لهسم  أنواغفر لنا ولهم ثم ينصسرف وال يحتساج 

ذكسسرا ويقسسول ثوابسسه لهسسم بسسل يقتصسسد علسسى مسسا جسساءت بسسه السسسنة والحسسديث االخيسسر 

يعنسسي ال  األمسسواتقسسال ال تسسسبوا  النبسسي  أنحسسديث عائشسسة رضسسي هللا عنهسسا 

ما قدموا حتى لو كسانوا فسساقا فسي  إلىتعيبوهم وال تذكروهم بسوء فإنهم افضوا 

حال الحياة وماتوا علسى الفسسق فإنسك ال تعيسبهم وال تسسبهم بفسسقهم ال تكسن فسالن 

مسسا قسسدم وحسسسابه علسسى هللا عسسز وجسسل وفسسي حسسديث  إلسسىفعسسل اوفعسسل النسسه افضسسى 

تسسسبون امسسواتهم آذيتمسسوهم  األحيسساءسسسمعكم  إذايعنسسي  اءاألحيسسالترمسسذي فتسسؤذوا 

 ما قدموا وهللا الموفق إلىالنهم افضوا  األمواتفالحاصل انه ال يجوز سب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قسال المؤلسف  أجمعسينوالصالة والسالم على نبينا محمد وعلسى السه وصسحبه 

 رحمه هللا تعالى كتاب الزكاة 

َكاُة   ِكتَاُب اَلزه

 

ُ َعْنُهَمنا:  -599 بَعَنَث ُمعَناذًا  أَنه اَلنهبِنيه  َعِن اِْبِن َعبهاٍس َرِضنَي ّللََاه

  ...إِلَننى اَْلننيََمِن   :فَننذََكَر اَْلَحننِديَث, َوفِيننِه  قَننِد اِْفتَننَرَض َعلَننْيِهْم َ أَنه ّللََاه
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ُمتهفَنٌق   فُقَنَرائِِهْم  (762)دُّ فني  َصَدقَةً فِني أَْمنَواِلِهْم, تُْؤَخنذُ ِمنْن أَْغنِيَنائِِهْم, فَتُنرَ 

َعلَْيِه, َواللهْفُظ ِلْلبَُخاِري  ِ  
(763)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

لما ختم المؤلف رحمسه هللا تعسالى مسا يتعلسق بالصسالة ذكسر مسا يتعلسق بالزكساة 

األول شسسهادة أن ال السسه إال هللا وان  أركسسانوذلسسك الن اإلسسسالم بنسسي علسسى خمسسسة 

الزكاة والرابع صوم رمضان  إيتاءالصالة الثالث  أقامرسول هللا والثاني محمدا 

 اوالخسسامس حسسج البيسست رتسسب الفقهسساء رحمهسسم هللا الفقسسه فسسي العبسسادات علسسى هسسذ

ثسم انتهست  أحكامسااكثسر شسروطها  ألنهساالترتيب فبدءوا بالصالة وقبلها الطهارة 

حسق المسال وهللا عسز الجنسائز فسذكروا الزكساة وهسي  ىالصسالة علس أخرهساالصالة 

وجل حكيم اختبر العباد بعدة أشياء أوال الصالة اعمال بدنية لها شسروط تتقسدمها 

أيضا اعمسل بدنيسة أيضسا كالطهسارة والزكساة عمسل مسالي واإلنسسان مجبسول علسى 

والشرب والجماع وما يتبع  األكلمحبة المال والصوم كف النفس عن الشهوات 

كان اإلنسان إذا أتى بهذا العبسادات المتنوعسة ذلك والحج عمل مالي وبدني لذلك 

على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل كان ذلك دليال على تمسام استسسالمه هلل 

تعالى وانه يقول سمعنا واطعنسا فالزكساة حسق واجسب فسي مسال معسين لسيس جميسع 

معينة تبين إن شاء هللا فيمسا بعسد  أموالاألموال تجب فيها الزكاة فهي واجبة في 

                                                 
كذا في األصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية  - 762

 ي ومسلم. البخار
(، ولفظه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  19(، ومسلم )  1395صحيح. رواه البخاري )  - 763

بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا 

في أموالهم، تؤخذ وأني رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة 

من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة 

 المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب". 
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 ةمكسسة أو المدينسس يلسسف العلمسساء رحمهسسم هللا تعسسالى هسسل فرضسست الزكسساة فسسواخت

واجمعوا على أن الصالة فرضت لكن الزكاة اختلفوا فيها فقيل فرضت في مكة 

التي تجب فيها الزكاة ومقاديرهسا ومقسادير النصساب واهسل الزكساة  األموالولكن 

لثانيسة وعلسى كسل هذه في المدينة وقيل بل فرضت الزكاة في المدينة فسي السسنة ا

اإلسسالم وان مسن جحسد وجوبهسا فإنسه  أركسانحال اجمع المسلمون على أنها أحد 

تطوعسسا  ايعنسسي لسسوا أحسسد قسسال الزكسساة غيسسر واجبسسة لكنسسي سسسأؤديه أداهسساكسسافر  ولسسو 

صسسار كسسافرا والعيسساذ بسساهلل الن هسسذه مسسن المسسسائل التسسي اجمسسع المسسسلمون عليهسسا 

ين ومسن اقسر بوجوبهسا ولكسن تركهسا ضروريا معلوما بالضرورة من السد إجماعا

بخال فقد اختلف العلماء رحمهم هللا تعالى هل يكفر أم ال فعن اإلمام احمد رواية 

انسسه يكفسسر وقسسال بسسذلك كثيسسر مسسن العلمسساء والصسسحيح انسسه ال يكفسسر لكسسن عليسسه هسسذا 

وصسفحت  رعلى النا أحميتالوعيد العظيم والعياذ باهلل انه إذا كانت يوم القيامة 

ن نار يكوي بها جنبه وجبينه وظهره وانه يمثل لسه مالسه شسجاعا اقسرع صفائح م

شعر مسن كثسرة السسم لسه ذبيبتسان يعنسي غسدتان  رأسهايعني حية كبيرة ليس على 

بشدقيه ويقول أنا كنزك أنا مالك ففيها وعيد  يأكلمملوئتان من السم والعياذ باهلل 

الشسسديد أن بعسسض  سسسفولألشسسديد لمسسن تركهسسا لكنسسه ال يكفسسر علسسى القسسول السسراجح 

ال يربح منها والعيساذ  كأنهضريبة أو غرم  كأنهاالناس اليوم يتخذ الزكاة مغرما 

باهلل فتجده يحاول بكسل وسسيلة أن ال يؤديهسا حتسى يسسال العلمساء مسن هنسا وهنساك 

لعله يجد قوال بعسدم وجسوب الزكساة عليسه فسي شسيء منالمسال وهسذا مسن الشسيطان 

لى ومن الناس مسن يتخسذ مسا ينفسق مغرمسا ويتسربص بكسم والعياذ باهلل كما قال تعا

هلل عسز وجسل  أنفقسهالدوائر ( فالزكاة وهللا غنيمة ال ينفع اإلنسان من مالسه إال مسا 

بعسث  ثم ذكسر المؤلسف حسديث عبسد هللا بسن عبساس رضسي هللا عنهمسا أن النبسي 
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 إلسسى بعثسسه األولفسسي السسسنة العاشسسرة فسسي ربيسسع  إيسساهالسسيمن وكسسان بعثسسه  إلسسىمعسساذا 

 اإلسسالم إلسىاليمن داعيا وقاضسيا وحاكمسا رضسي هللا عنسه ثسالث وظسائف داعيسا 

السيمن  إلسىفبعثسه  األميسروقاضيا يقضي بين الناس وحاكما يحكسم علسيهم بمنزلسة 

جهسة وتقاربسا  إلسىموسى االشعري وقسال لكسل واحسد منهسا اذهسب  أباوبعث معه 

ه آلسال  أنالتوحيد شسهادة  إلى أواليدعوهم  أن وأمرهاليمن  إلىوال تختلفان بعثه 

الزكسساة وقسسال فسسي الزكسساة  إلسسىالصسسالة ثسسم  إلسسىهللا وان محمسسدا رسسسول هللا ثسسم  إال

فتسرد علسى  أغنيسائهمتؤخسذ مسن   أموالهمهللا افترض عليهم صدقة في  أن أعلمهم

جمع غني والمراد به هنا مسن يملسك نصسابا زكويسا هسذا الغنسي  واألغنياءفقرائهم 

د الناس ليس بغني لكن عنده نصابا تجب فيه الزكاة وتسرد فسي حتى وإن كان عن

  فقرائهم والفقراء قيل المراد بهم من كان في عرف الناس فقيرا وقيل المراد 

هللا افتسرض علسيهم  أن أعلمهسمقال  الرسول  أنالذين ال يجدون كفايتهم المهم 

إن شاء هللا بقية  وسيأتيفترد على فقرائهم  أغنيائهمتؤخذ من  أموالهمصدقة في 

 الكالم على الحديث 

 وهللا اعلم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصسحبه 

 في كتاب الزكاة  األحاديثقال المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق  أجمعين

ُ َعْنُهَمن -599 بَعَنَث ُمعَناذًا  أَنه اَلنهبِنيه  ا: َعِن اِْبِن َعبهاٍس َرِضنَي ّللََاه

  ...إِلَننى اَْلننيََمِن   :فَننذََكَر اَْلَحننِديَث, َوفِيننِه  قَننِد اِْفتَننَرَض َعلَننْيِهْم َ أَنه ّللََاه
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ُمتَّفَسسٌق   فُقَسسَرائِِهْم  (764)أَْغنِيَسسائِِهْم  فَتُسسَردُّ فسسي  َصننَدقَةً فِنني أَْمننَواِلِهْم, تُْؤَخننذُ ِمننْن 

َواللَّْفُظ ِلْلبَُخاِري  ِ  َعلَْيِه  
(765)  . 

                                                 
كذا في األصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية  - 764

 البخاري ومسلم. 
(، ولفظه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  19(، ومسلم )  1395خاري ) صحيح. رواه الب - 765

بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا 

وأني رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ 

وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة  من أغنيائهم

 المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب". 
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ِ  َوَعننْن أَبِنني ُهَرْيننَرةَ  -604 لَننْيَس َعلَننى   قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه

َرَواهُ اَْلبَُخاِري  ُ    فََرِسِه َصَدقَةٌ  ]فِي  [اَْلُمْسِلِم فِي َعْبِدِه َوالَ 
(766)  . 

 .     (767)اله َصَدقَةُ اَْلِفْطِر لَْيَس فِي اَْلعَْبِد َصَدقَةٌ إِ  َوِلُمْسِلٍم: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

بعسث  سبق لنا بيان حديث عبسد هللا بسن عبساس رضسي هللا عنهمسا أن النبسي 

هللا وان محمدا رسول  إالال اله  أنشهادة  إلىيدعوهم  أن وأمرهاليمن  إلىمعاذً 

فتسرد فسي  أغنيسائهمن قسال تؤخسذ مس الزكاة لكن النبي  إلىالصالة ثم  إلىهللا ثم 

فقرائهم الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا زكويا واما الفقراء فهسم السذين 

فقراء اليمن الن زكاة كل قوم  أيالعلم  أهلال يجدون الكفاية وقوله فقرائهم قال 

مع وجود مستحقين في بلد المال الن   أخربلد  إلىفي مكانهم فال تصرف الزكاة 

لد المال قد تعلقت نفوسهم بالمال وشارفوا للزكاة وهم في حاجة المستحقين في ب

السسذين فسسي البلسسد  أنبسسالمعروف نعسسم لسسو فسسرض  أولسسىلهسسا فسساألقربون  أهسسلوهسسم 

 أنحاجتهم يسيرة وأن الذين ليسوا في البلد حساجتهم اشسد فربمسا يسسمح فسي ذلسك 

ي فإنسه ال مسع التسساو أمساالفقسراء السذين هسم اشسد حاجسة  إلسىزكاتسه  اإلنسانيدفع 

العلسم ومسا كسان  أهسلعسن بلسدها بسل تصسرف فسي نفسس البلسد قسال  إخراجهسايجوز 

يكسسون حسسول المدينسسة قسسري  أنالبلسسد مثسسل  أهسسلحولسسه ممسسا ال يعسسد سسسفرا فإنسسه مثسسل 

هريسرة  أبسيحسديث  أمسايعطون مسن الزكساة  أهلهاصغيرة ليست  بعيدة عنها فإن 

                                                 
(. "تنبيه": كان  1463(، وله في لفظ: "غالمه" بدل "عبده" )  1464صحيح. رواه البخاري )  - 766

ظ ما يشعر أن هذا اللفظ من األولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحاف

(  982للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم ) 

 دون البخاري. 
 (.  10( (  982صحيح. وهو عند مسلم )  - 767
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ه صدقه العبسد السذي اختساره فرص أوليس على المسلم في عبده  فقد قال النبي 

 أعسسدهليخدمسسه ويقضسسي حاجاتسسه لسسيس فيسسه صسسدقه وكسسذلك الفسسرس السسذي  اإلنسسسان

للركوب وقضاء الحاجة هذا ليس فيه زكاة وأمسا عبسد التجسارة السذي يكسون عنسده 

إن شساء هللا وكسذلك  سسيأتيعبيد يبيسع ويشستري فسيهم ففسيهم زكساة العسروض كمسا 

عنسسده خيسسل  إنسسسان  أمسسال فعليهسسا زكاتسسه تجسسارة الخيسسل يبيسسع ويشسستري فسسي الخيسس

يؤجرها فسال زكساة عليسه وكسذلك السسيارات لسو كسان عنسد  أويستعملها في حاجاته 

لنفسه لركوبه هو وأهلسه فسال زكساة فيهسا وكسذلك السسيارات  أعدهاسيارات  إنسان

كله  ألنهاليس فيها زكاة  لألجرةليس فيها زكاة والعقارات المعدة  لألجرةالمعدة 

 لنفسه فهي كالفرس والعبد وهلل الموفق اإلنسان يتخذها

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 

 في كتاب الزكاة  األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق 

606-  ٍ ِ  َوَعننْن َعِلنني  انَننْت لَننَك ِمائَتَننا إِذَا كَ   قَنناَل: قَنناَل َرُسننوُل ّللََاه

فَِفيَها َخْمَسةُ َدَراِهَم, َولَْيَس َعلَْيَك َشْيٌء َحتهى يَُكوَن  -َوَحاَل َعلَْيَها اَْلَحْولُ -ِدْرَهٍم 

لََك ِعْشُروَن ِدينَاًرا, َوَحاَل َعلَْيَها اَْلَحْوُل, فَِفيَها نِْصنُف ِدينَناٍر, فََمنا َزاَد فَبِِحَسناِب 

َرَواهُ أَبُنو َداُوَد, َوُهنَو   َماٍل َزَكناةٌ َحتهنى يَُحنوَل َعلَْينِه اَْلَحنْوُل  ذَِلَك, َولَْيَس فِي

 .  (768)َحَسٌن, َوقَِد اِْختُِلَف فِي َرْفِعه ِ  

                                                 
 (، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.  1573صحيح. رواه أبو داود )  - 768
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ِ; َعِن اِْبِن ُعَمَر:  -607 َمِن اِْستَفَاَد َمنااًل, فَناَل َزَكناةَ َعلَْينِه  َوِللت ِْرِمِذي 

اِجُح َوْقفُه ُ  وَ   َحتهى يَُحوَل اَْلَحْوُل  الره
(769)  . 

608-  ٍ   لَننْيَس فِنني اَْلبَقَننِر اَْلعََواِمننِل َصننَدقَةٌ  قَنناَل:  َوَعننْن َعِلنني 

اِجُح َوْقفُهُ أَْيًض ا   , َوالره اَرقُْطنِيُّ َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َواَلده
(770)  . 

ِه; عَ  -609 ِ ْبنِن َعْمنِرٍو; َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيٍب, َعْن أَبِيِه, َعْن َجد ِ ْبِد ّللََاه

 ِ ِمْن َوِلَي يَتِيًما لَهُ َمناٌل, فَْليَتهِجنْر لَنهُ, َواَل يَتُْرْكنهُ َحتهنى  قَاَل:  أَنه َرُسوَل ّللََاه

َدقَةُ  , َوإِْسنَاُدهُ َضِعيف ٌ    تَأُْكلَهُ اَلصه اَرقُْطنِيُّ , َواَلده َرَواهُ اَلت ِْرِمِذيُّ
(771)  . 

َشاِهٌد ُمْرَسٌل ِعْنَد اَلشهافِِعي  ِ   َولَهُ  -610
(772)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

طالسب رضسي هللا عنسه  أبسيفيما يتعلق بالزكاة حديث علي بن  األحاديثهذه 

 أنحسديث علسي ففيسه دليسل علسى  أمساعن جسده  أبيهوحديث عمرو بن شعيب عن 

فضة سست وخمسسون وهي تزن بال اإلسالميالفضة نصابها مائتا درهم بالدرهم 

بلسغ المسال هسذا القسدر  فسإذاما يعسادل ذلسك مسن السورق النقديسة  أورياال من الفضة 

                                                 
( مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح  26 - 25/  3الترمذي ) رواه  - 769

( أحدها. والموقوف في حكم  606بما له من شواهد، حديث علي رضي هللا عنه الماضي ) 

 المرفوع. وهللا أعلم. 
( بلفظ: "شيء" بدل "صدقة"  103/  2(، والدارقطني )  1573صحيح. رواه أبو داود )  - 770

ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو البن  وصححه

/  2عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه هللا، ولم يقع له في "التلخيص" ) 

 ( ما وقع له هنا.  157
 (.  110 - 109/  2(، وضعفه، والدارقطني )  641ضعيف. رواه الترمذي )  - 771
 -وهو مدلس-( من طريق ابن جريج  614/  224/  1عيف. رواه الشافعي في "المسند" ) ض - 772

عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في 

مال اليتامى، ال تذهبها وال تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، 

 ديث على الضعف. فيبقى الح
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السذهب فبسين فسي حسديث علسي  أمساكان دون ذلك فليس فيه زكاة  وإذاففيه الزكاة 

نصسسابه عشسسرون مثقسساال تبلسسغ خمسسس وثمسسانون جرامسسا بالسسذهب فمسسا دون ذلسسك  أن

ال زكاة فسي المسال حتسى يحسول عليسه   نأفليس فيه زكاة وفي الحديث دليل على 

ورث  إنسسان أنيحول عليه الحسول فسال زكساة فلسو فسرض  أنالحول فإن نفذ قبل 

يستم عليسه الحسول  أنقبسل  أنفقسهمن الفضة ثسم إنسه  أومن قريبه نصابا من الذهب 

يتم عليه الحسول لكسن يسستثنى مسن ذلسك ربسح التجسارة  أنفال زكاة عليه النه البد 

الزكاة وإن لم يتم عليه الحول تبعا الخذه مثسال هسذا رجسل اشسترى  فإنه تجب فيه

  ألسفلاير ولما انتصف الحول صارت تسساوي مائسة وخمسسين  ألفبمائة  أرضا

  ألسففيزكسي فسي هسذه الحسال مسائتين  ألسفولما تم الحول صارت تساوي مسائتين 

فسي  حصلت له ألفاالحول وخمسين  أخرفي  إاللم تحصل له  ألفاخمسين  أنمع 

 إنسسانالحول وذلك الن ربح التجارة تبعا الصله كذلك نتساج السسائبة يعنسي  أخر

ولسدت قبسل تمسام الحسول فسإن هسذا يضسم  فإذاشاة ففيها شاة  أربعينعنده غنم تبلغ 

 أنالبسد  أنهسابمعنى  أوقافويزكى وإن لم يتم حوله لكن الغنم فيها  األمهات إلى

يبيسسع  إنسسسانعسسروض التجسسارة  كسسذلك آخسسره إلسسىنصسساب  إلسسىتبلسسغ مسسن نصسساب 

وبسساع  آالفالسسسنة عشسسرة  أولراس مالسسه فسسي  أولويشسستري فسسي القمسساش وكسسان 

حتسى فسي  ألفسافيزكسي عشسرين  ألفساعنسده عشسرون  فسإذاواشترى فلمسا تسم الحسول 

الن  األولسسىتسسم حسسول  إذافيزكيهسسا  متسسأخرا إالالتسسي لسسم يشسستريها  األخيسسرةالسسسلع  

 أنففيسه دليسل علسى  األخيسرالحسديث  أمساشسيئا عروض التجارة وتبادلها ال يسؤثر 

قسسال مسسن ولسسي يتيمسسا  يعنسسي فسسي مالسسه  اليتسسامى فيهسسا الزكسساة الن النبسسي   أمسسوال

اليتسامى فيهسا الزكساة وفيسه  أمسوال أنالصسدقة ففيسه دليسل  تأكلسهفليتجر به حتى ال 

بسان يتجسر بمسال حتسى ينمسو ويسزداد وقسد يخسسر  مسأمورولي اليتيم  أندليل على 
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ثسم إن ربسسح فهسسذا  مسسأجورفيسسه السربح فسسإن  أناجتهسد وعمسسل مسسا يسرى  إذاهسسو لكسن 

انسسه احسسن فسسال شسسيء  رأىالمطلسوب وإن لسسم يسربح وقسسد اجتهسد وتصسسرف بالسذي 

ماال كثيرا يعني دراهم  أبوهكان اليتيم الذي لم يبلغ خلف له  فإذاعليه وعلى هذا 

شخصسا  أنمجسانين لسو ال أمسوالكثيرا فعليه الزكاة حتى وإن كان لم يبلغ وكسذلك 

خلف البنه المجنون دراهم كثيرة ففيهسا الزكساة وإن كسان المجنسون قسد رفسع عنسه 

 القلم لكن الزكاة في المال تجب وهللا الموفق 

وأبقاهسسا ال للتجسسارة  فسسال زكسساة فيهسسا ولسسو طالسست  أرضسسا اإلنسسسانمسسنح  إذاج : 

 وهللا الموفق المدة .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصسحبه الحمد هلل ر

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في كتاب الزكاة  أجمعين

615-  ِ ِ, َعنْن أَبِينِه, َعنْن اَلنهبِني  فِيَمنا  قَناَل:  َوَعْن َساِلِم ْبنِن َعْبنِد ّللََاه

ْلعُْشنُر, َوفِيَمنا ُسنِقَي بِالنهْضنحِ: نِْصنُف َسقَِت اَلسهنَماُء َواْلعُيُنوُن, أَْو َكناَن َعثَِريًّنا: اَ 

َرَواهُ اَْلبَُخاِري  ُ    اَْلعُْشِر. 
(773)  . 

أَِو  (774)أَْو َكنناَن بَْعنناًل: اَْلعُْشننُر, َوفِيَمننا ُسننِقَي بِالسهننَواني   َوأِلَبِنني َداُوَد: 

 .     (775)اَلنهْضحِ: نِْصُف اَْلعُْشِر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 (. والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.  1483صحيح. رواه البخاري )  - 773
تحرف في "أ" إلى "السواقي". والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب  - 774

 كنضح الرجال باآللة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني. 
 (.  1596صحيح. رواه أبو داود )  - 775
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يث سسساقه المؤلسسف ابسسن حجسسر فسسي البلسسوغ فسسي كتسساب الزكسساة فسسي بيسسان هسسذه حسسد

هللا تعالى  أنوذلك  أيضاالمقدار الواجب في الثمار في ثمر النخل وفي الزروع 

فرض الزكاة وجعلها جزًء يسسيرا مسن المسال فالسدراهم فيهسا ربسع العشسر يعنسي ) 

 فمسا خسرج بالقسسمة أربعسينتقسم مسا عنسدك علسى  أن( وطريق ذلك 2.5%

يخسرج واحسد  أربعسيناقسمها علسى  ألفا أربعون اإلنسانكان عند  فإذافهو الزكاة 

 أربعسيننقسسها علسى  ألفساكسان عنسده مائسة وعشسرون  وإذا  ألسف ألفسا أربعسينففي 

وعلسى هسذا فقسس كسذلك   آالفثالثسة  ألفساتخرج ثالثة فيكون في مائة وعشسرون 

ا مسسن قمسساش وأوانسسي التجسسار التسسي يتسساجرون فيهسس أمسسوالعسسروض التجسسارة يعنسسي 

وغيرها فيه ربع العشر كالدراهم يعني قدر قيمسة البضساعة التسي عنسدك  وأطيان

كم تساوي عند وجوب الزكساة ثسم اخسرج ربسع العشسر وال يعتبسر مسا اشستريت بسه 

وعند تمام الحول صارت  ألفا بأربعين أرضامثال اشترى  اإلنسانيعني لو كان 

 ألفساوالعكس بسالعكس لسو اشستراها بثمسانين  إالفيزكي ثمانين   ألفاتساوى ثمانين 

ال عبسسرة فسسي  إذا ألفسسا أربعسسينفيزكسسي  ألفسسا أربعسسينوصسسارت تسسساوي عنسسد الحسسول 

عروض التجارة بما اشتراها به وإنما العبرة بقيمتهسا عنسد وجسوب الزكساة كسذلك 

 إذاالسذهب يقسدر عنسد تمسام الحسول بمسا يسساوي ويخسرج ربسع العشسر  المسرأةحلي 

ب الفضة عسروض التجسارة فيهسا كلهسا ربسع العشسر يعنسي واحسد مسن الدراهم الذه

الحبوب يعني الزروع والثمار كثمر  أما( %2.5وإن شئت فقل )  أربعين

كانسست تشسسرب  إذاالعشسسر وإمسسا نصسسف العشسسر العشسسر  مسساالنخيسسل فتختلسسف فيهسسا إ

فيهسسا العشسسر كسسامال الن مؤنتهسسا  واألنهسسار األمطسسارتشسسرب مسسن ميسساة  أوبعروقهسسا 

البعسل مسثال وهسو البسذر يبسذر علسى السسيل ونمسو بالسسيل حتسى يحصسد فيسه سهلة ف

العشسسر كسسامال النسسه شسسرب بسسدون كلفسسة وأمسسا مسسا يسسسقى بالسسسواني والمكسساين يعنسسي 
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يستخرج ماؤه بعملية فهذا فيه نصف العشر وذلسك الن مؤنتسه اكثسر فسروي ذلسك 

 أو باألنهسسارمزرعسسة كبيسسرة تسسزرع  اإلنسسسانكسسان عنسسد  فسسإذاوخفسسف فسسي الزكسساة 

كانسست تسسسقى  وإذابالشسسعاب ففيهسسا العشسسر كسسامال  باألوديسسةمزرعسسة كبيسسرة تسسزرع 

كانست  وإذاففيها نصسف العشسر  أشبههابالمحاور يعني بالمكاين والدينموات وما 

اكثسر  أيهمساشسرب فينظسر  إلسىفي الصيف تسقى بالمؤنسة وفسي الشستاء ال تحتساج 

تسسقى بمؤنسه  األكثسركانست  وإذاتسسقى بسال مؤنسة ففيهسا العشسر  األكثسركانت  فإذا

العشسر وهسذا يسدل  أرباعكان نصف ونصف ففيها ثالثة  وإذاففيها نصف العشر 

بسساحوال النسساس وان الواجبسسات تختلسسف بحسسسب  اإلسسسالميةعلسسى رعايسسة الشسسريعة 

 الحال على حسب ما جاءت به الشريعة وهللا الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصسحبه  الحمد هلل رب العالمين والصالة

 في كتاب الزكاة األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق  أجمعين

ُ َعْنُهَمنا; أَنه اَلنهبِنيه  -616 ِ; َوُمعَناٍذ َرِضنَي ّللََاه َوَعْن أَبِي ُموَسى اأَْلَْشنعَِري 

  :قَاَل لَُهَما  َدقَِة إِاله  ِمْن َهِذِه اأَْلَْصننَاِف اأَْلَْربَعَنِة: اَلشهنِعيِر, اَل تَأُْخذَا فِي اَلصه

بِيِب, َوالتهْمِر  , َواْلَحاِكم ُ    َواْلِحْنَطِة, َوالزه َرَواهُ اَلطهبََرانِيُّ
(776)  . 

ِ, َعننْن ُمعَنناٍذ:  -617 اَرقُْطنِي  نناُن,  َوِللننده مه ننيُخ, َوالرُّ ننا اَْلِقثهنناُء, َواْلبِط ِ فَأَمه

ِ َواْلقََصبُ   ( . 777َوإِْسنَاُدهُ َضِعيف ٌ  )   , فَقَْد َعفَا َعْنهُ َرُسوُل ّللََاه

                                                 
(. وقال  401/  4(، والحاكم في "المستدرك" )  15/  98/  2صحيح. رواه الدارقطني )  - 776

الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قاال. وقد أعله ابن دقيق العيد بما ال يقدح، 

 وقد أجبت عليه في "األصل". 
( في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه  9/  97/  2ي ) ضعيف جدا. رواه الدارقطن - 777

 (.  165/  2الحافظ في "التلخيص" ) 
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ُ َعْنُهَما-َوَعْن َسْهِل ْبِن أَبِي َحثَْمةَ  -618 قَاَل: أََمَرنَا َرُسنوُل  -َرِضَي ّللََاه

 ِ لُننَث, فَننَدُعوا إِذَا َخَرْصننتُْم, فَُخننذُوا, َوَدُعننوا اَلثُّلُننَث, فَننِإْن لَننْم تَننَدُعوا اَلثُّ   ّللََاه

بَُع  َحهُ اِْبُن ِحبهاَن, َواْلَحاِكم ُ  )  اَلرُّ  ( . 778َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ إِاله اِْبَن َماَجْه, َوَصحه

ِ  َوَعنننْن َعتهننناِب بنننِن أَُسنننْيٍد  -619 أَْن   قَننناَل: أََمنننَر َرُسنننوُل ّللََاه

َرَواهُ اَْلَخْمَسننةُ,   ذَ َزَكاتُننهُ َزبِيبًننا يُْخننَرَص اَْلِعنَننُب َكَمننا يُْخننَرُص اَلنهْخننُل, َوتُْؤَخنن

 ( . 779َوفِيِه اِْنِقَطاع ٌ  )

ِه;  -620 أَنه اِْمنَرأَةً أَتَنِت  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشنعَْيٍب, َعنْن أَبِينِه, َعنْن َجند ِ

اَل لََها: "أَتُْعِطيَن َوَمعََها اِْبنَةٌ لََها, َوفِي يَِد اِْبنَتَِها ِمْسَكتَاِن ِمْن ذََهٍب, فَقَ  اَلنهبِيه 

ُ بِِهَما يَْوَم اَْلِقيَاَمِة ِسَواَرْيِن  َرِك ّللََاه ِ ِك أَْن يَُسو  َزَكاةَ َهذَا?" قَالَْت: اَل. قَاَل: "أَيَُسرُّ

 ( . 780َرَواهُ اَلثهاَلثَةُ, َوإِْسنَاُدهُ قَِوي  ٌ  )  ِمْن نَاٍر?". فَأَْلقَتُْهَما. 

َحهُ اَْلَحاكِ  -621  ( . 781ُم: ِمْن َحِديِث َعائَِشة َ  )َوَصحه

                                                 
/  3(، وأحمد )  643(، والترمذي )  42/  5(، والنسائي )  1605ضعيف. رواه أبو داود )  - 778

( من طريق عبد  402/  1موارد (، والحاكم )  798(، وابن حبان )  3و  3 - 2/ 4و  448

 من بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار "ال يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي. الرح
(،  644(، والترمذي )  109/  5(، والنسائي )  1604(، )  1603ضعيف. رواه أبو داود )  - 779

رحمه -( وعلته االنقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. "تنبيه": وهم الحافظ  1819وابن ماجه ) 

إذ الحديث ليس في "المسند"،  -وهم أصحاب السنن وأحمد-عزو الحديث للخمسة في  -هللا

فضال عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند اإلمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر 

في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند". وأيضا الحافظ 

 مسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه. نفسه لم يذكره في "أطراف ال
(، وقد اختلف في  637(، والترمذي )  38/  5(، والنسائي )  1563حسن. رواه أبو داود )  - 780

هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه ال حجة له في ذلك، فمثال ضعفه الترمذي براويين من 

ها علة غير قادحة كما قال الحافظ رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم باإلرسال، ولكن

 في "الدراية"، وفي "األصل" زيادة تفصيل. 
( من طريق عبد هللا بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على  390 - 389/  1صحيح. رواه الحاكم )  - 781

عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأى 

ن ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول هللا. في سخابا م

فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: ال. أو ما شاء هللا من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال 
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ُ َعْنَهننا;  -622 أَنهَهننا َكانَننْت تَْلننبَُس أَْوَضنناًح ا   َوَعننْن أُم ِ َسننلََمةَ َرِضننَي ّللََاه

ِ! أََكْننٌز ُهنَو?782) ْينِت  فَنـ  ( ِمْن ذََهنٍب فَقَالَنْت: يَنا َرُسنوَل ّللََاه قَناَل: "إِذَا أَده

َحهُ اَْلَحنناِكُم .     َزَكاتَننهُ, فَلَننْيَس بَِكْنننٍز". , َوَصننحه اَرقُْطنِيُّ َرَواهُ أَبُننو َداُوَد, َواَلننده

(783 . ) 

ِ  قَاَل:  َوَعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب  -623 يَأُْمُرنَنا; أَْن  َكاَن َرُسنوُل ّللََاه

 ِمَن اَلهِذي نَعُدُّهُ ِلْلبَْيعِ. 
َدقَةَ ( 784َوإِْسننَاُدهُ لَني ِن ٌ  )َرَواهُ أَبُو َداُوَد,   نُْخِرَج اَلصه

 . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ساقها الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى في كتابسه بلسوغ المسرام  أحاديثهذه 

الخسارج  األرضفي كتاب الزكاة في بيان ما تجسب فيسه الزكساة مسن الخسارج مسن 

العشسر  أوالواجسب فيسه نصسف العشسر  أنسبق في الدرس الماضسي  األرضمن 

ال فسإن كسان يسسقى بسال مؤنسة ففيسه العشسر كسامال وإن كسان يسسقى بمؤنسة ففيسه كام

                                                                                                                                                 

( فكان عزوه  1565الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ) 

 ن عزوه للحاكم. ألبي داود أولى م
 جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.  - 782
(،  1/  105/  2(، والدارقطني )  1564حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود )  - 783

(، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في  390/  1والحاكم ) 

منهما بعلة ليست هي العلة األصلية في الحديث، وإنما علته االنقطاع، إال  "الكبرى" كل واحد

أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك باألصل. "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا 

هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز 

 ." 
( بسند فيه ثالثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في  1562اه أبو داود ) ضعيف. رو - 784

(: "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد  179/  2"التلخيص" ) 

 مظلم ال ينهض بحكم". 
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فيسه الزكساة ؟ ال فيسه شسيء فيسه  األرضنصف العشر لكن هل كل ما يخسرج مسن 

مسا يسدخر ويكسال ويقتسات كسالبر والقمسح والشسعير  فأمسازكاة وشسيء ال زكساة فيسه 

فواكسسه مسسن رمسسان ففيسسه الزكسساة وأمسسا مسسا ال يسسدخر كال أشسسبههوالتمسسر والسسذبيب ومسسا 

وبرتقال وتفاح هذا ال زكاة فيه هذا هو الراجح ما يكال ويدخر ففيسه الزكساة ومسا 

فيهمسا الزكساة وان  أنال يكال ويدخر فال زكاة فيه وأما الذهب والفضة فقد سسبق 

والزكساة فسي السذهب والفضسة واجبسة  أربعينمقدارها ربع العشر يعني واحد من 

حلسي  أوتبرا يعني قطعا من السذهب والفضسة  أوعلى كل حال سواء كانت نقودا 

ال يلبس ففيه الزكاة حتى حلي النساء الذي تلبسه النساء والذي ال تلبسه  أويلبس 

عسن  أبيسهفيه الزكاة وذكر المؤلف رحمه هللا تعالى حديث عمرو بن شعيب عسن 

 النبسسي  أتسست امسسرأة أنجسسده عبسسد هللا بسسن عمسسرو بسسن العسساص رضسسي هللا عنهمسسا 

زكساة هسذا  أتسؤدينابنة لها في يديها مسكتان يعني سوارين غليظسين فقسال  ومعها

وقالست  فألقتهمسايسورك هللا تعالى بهما سوارين مسن نسار  أن أيسركقالت ال قال 

قسوي وهسذا مسن حسسنات  وإسنادهالثالثة  أخرجههما هلل ورسوله يقول ابن حجر 

المشسسهور عنسسه ال ابسسن حجسسر رحمسسه هللا النسسه شسسافعي المسسذهب ومسسذهب الشسسافعي 

زكاة في الحلي ومع هذا ساق هذا الحديث الذي فيه وجوب زكاة الحلي ففيه هذا 

السذي يلسبس والسذي ال يلسبس  المسرأةالحديث فوائد منهسا وجسوب الزكساة فسي حلسي 

كانت تلبس اوضاح من  أنهاسلمة  أمالمؤمنين  أمولهذا الحديث شاهد من حديث 

كانست  وإذازكاتسه فلسيس بكنسز  أديست إذاال ذهب فقالت يا رسسول هللا اكنسز هسو قس

غيرهسا مهمسا كسان  إلسىواضحة بينة فال عذر للمسلم في العدول عنهسا  األحاديث

خسالف كسالم  إذاالقائل بخالفها الن كل قول سوى قول هللا ورسوله فإنسه ُمط سِرح 

وهذا هو المذهب الصحيح الراجح الذي اختاره شيخنا عبد  هللا وكالم رسوله 
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بسسن بسساز رحمسسه هللا تعسسالى الن الحلسسي تجسسب فيسسه الزكسساة وهسسو روايسسة عسسن  العزيسسز

حنيفسسة السسذي كسسان عامسسة المسسسلمين فسسي  أبسسياحمسسد رحمسسه هللا وهسسو مسسذهب  اإلمسسام

العصور الوسطى على مذهبسه فهسو قسول راجسح معمسول بسه ولسيس بمنسسوخ وال 

ا قيساس هسذ أواليغرنك من قال إن القياس انه ال زكاة فيسه كالثيساب والفسرش الن 

 األصسسوليونفسي مقابلسة السنص وكسل قيساس فسي مقابلسة السنص فإنسه فاسسد ويسسميه 

فاسد االعتبار يعني غير معتبر ثانيا انسه قيساس مسع الفسارق الن الثيساب والفسرش 

للتجسارة وأمسا السذهب والفضسة  أعسدت إذا إالفيها عدم الزكاة  األصل أشبههاوما 

السذهب والفضسة ال زكساة فيسه فعليسه  شيئا من أنفيهما الزكاة فمن ادعى  فاألصل

السسدليل السسسيما وأنسسه جسساء فسسي صسسحيح مسسسلم مسسا مسسن صسساحب ذهسسب وال فضسسة ال 

ذا كان يوم القيامة صفحت لسه صسفائح مسن  إاليؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها 

نار واحمي عليهسا فسي نسار جهسنم فيكسوى بهسا جنبسه وجبينسه وظهسره كلمسا بسردت 

سسنة حتسى يقضسى بسين العبساد ثسم يسرى  ألسفسسين اعيدت في يوم كان مقداره خم

التي عليهسا حلسي  المرأةالنار ولنسأل كل واحد هل  إلىالجنة وإما  إلى أماسبيله 

يقسول نعسم هسي  إنسسانمن الذهب والفضسة هسل هسي صساحبة ذهسب وفضسة ؟ كسل 

قسول بسارد  إالصاحبة ذهب وفضة فما السذي يخرجهسا مسن هسذا العمسوم ال شسيء 

ل يحاسبنا يوم القيامسة لسيس علسى قسول فسالن وفسالن بسل علسى فاسد. وهللا عز وج

اتباع الرسول قال هللا تعالى ) ويسوم ينساديهم فيقسول مساذا اجبستم المرسسلين ولهسذا 

شسركائي  أيسنتعرف ايتسين عظيمتسين يسوم القيامسة ويسوم ينساديهم فيقسول  أنيجب 

ل مساذا اجبستم الذين كنتم تزعمون وهذا فيمن لم يحقق التوحيد ويوم يناديهم فيقسو

المرسلين وهذا فيمن لم يحقق الشهادة في الرسسالة للرسسل انتبسه لهسذين االمسرين 

هللا بقلسب سسليم  أتسىما  إالالعظيمين حتى تنجو بنفسك يوم ال ينفع مال وال ينون 
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 إذاالعجسب انهسم يقولسون  المسرأةوالعجب من الذين يقولون إنه ال زكاة فسي حلسي 

مثقال ذهب تعده للبس والترف فإنه ال زكاة فيسه  لفأعندها ما يزن  امرأةكانت 

فقيسرة مسا عنسدها شسيء لكسن جعلست  أنهساومن عندها مائة جرام تعده للنفقة يعني 

احتاجت باعت واكلست وشسربت يقولسون هسذه عليهسا الزكساة  إذاعندها هذا الحلي 

ب الذه أعدت امرأةالشريعة بمثل هذا  تأتىواالولى ليس عليها زكاة سبحان هللا 

السذهب والفضسة  أعسدتوالفضة لتقوم اودها وتمسك حياتهسا عليهسا زكساة وامسراة 

الشريعة بمثل هذا لذلك نرى انه يجسب  تأتى أنللترف ليس عليها زكاة ال يمكن 

تعيسره  أوزكاة الحلي من الذهب والفضة على من عندها ذلك سواء كانت تلبسه 

ي العدول عن هذا القول تلبس بعضه وتدع بعضه وال عذر الحد ف أوتؤجره  أو

تسم الحسول تقسدر  إذامع وجود داللة السنة داللة واضحة ولكن كيف تزكي نقسول 

كسان  إذالاير سسهلة 25فعليهسا  ألفساكان يسساوي  فإذاقيمته وتخرج ربع العشر 

ربما يشستري فاكهسة فسي يسوم بخمسس  اإلنسانيساوي الفين فخمسين لاير بسيطة 

النفوس والشيء الواجب ثقيل على النفسوس  وعشرين لاير لكن الشح يغلب على

 أرادهذا الذهب لكن  إالقال قائل ليس عندها شيء  وإذافهو شيء قليل جدا  وإال

أخوهسسا ان يخسسرج الزكسساة عنهسسا ؟ نقسسول ال بسساس يسسستاذنها  أو أبوهسسا أوزوجهسسا 

يخرجسوا عنهسا ؟ نقسول تبيسع  أنابسى اقاربهسا  فسإذاويخرج الزكاة عنها وال حسرج 

قلستم بهسذا انتهسى  إذاقسال قائسل  فإذاالزكاة في هذه السنة وتؤدي الزكاة  من مقدار

النسه ال  أوالالذهب وخلص ؟ نقل هذا ال ينفع وال يكون عذرا عند هللا عز وجل 

وصل النصاب ونقص فال زكاة فيه ثانيا  إذايفنى الذهب كله لماذا النه  أنيمكن 

زكاتهسا كسل عسام وذا اخسرج  يخسرج ألسيسدراهسم  اإلنسساننقول لهم لو كسان عنسد 

سسوف تسنقص وتخلسص فمسا السذي يجعلنسا نخسرج زكساة مسن  فأنهازكاتها كل عام 
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فسرق لكسن بعسض  أينقسص  إذاالدراهم ولو نقصت وال نخرج الزكاة عن الحلي 

يسسدفع مسسا دلسست عليسسه النصسسوص مسسن وجسسوب زكسساة  أنالنسساس يريسسد هسسذا مسسن اجسسل 

قائل حق فان له منفذ صحيح وكل  الحلي ويحرج القائل بذلك ولكن الحمد هلل كل

تسسد عليسه المنافسذ  000من قال بخالف الحسق فانسه لسيس لسه منفسذ سسوف   

يجعلنا مسن مسن راء الحسق حقسا واتبعسه وراء الباطسل باطسل واجتنبسه  أننسال هللا 

 أنالرسول قال ال زكاة في الحلي فنقسول اثبتسوا  أنيقولون انه ورد حديث يقول 

 أنأثبتمسسوه فسسإنكم ال تقومسسون بسسه  النكسسم تقولسسون  إذا ثسسم هسسذا ورد عسسن الرسسسول

الحلي المعد للتجارة  والمعد لإلجارة فيسه الزكساة ولسو أخسذتم بعمومهسا فسأنكم   ال 

توجب الزكاة فيه فما بالكم تستدلون بالحديث من وجه وال تعملون بسه مسن وجسه 

  صح الحديث مع انه ال يصح عن النبي  أنهذا  أخر

 وهللا الموفق 

بلسسغ النصسساب ففيسسه الزكسساة     إذانعسسم ثمسسار النخيسسل التسسي فسسي االحسسواش  أيج:

 تم النصاب  وجب فيه الزكاة  فإذاكيلوا  600النصاب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أهلسسهالحمسسد هلل رب العسسالمين والصسسالة والسسسالم علسسي سسسيدنا محمسسد وعلسسى 

 وصحبه وسلم

ِ قَننالَ  َوَعننْن َسننُمَرةَ ْبننِن ُجْنننُدٍب  -623  يَأُْمُرنَننا; أَْن  : َكنناَن َرُسننوُل ّللََاه

 ِمننَن اَلهننِذي نَعُنندُّهُ ِلْلبَْيننعِ.  َرَواهُ أَبُننو َداُوَد, َوإِْسنننَاُدهُ لَنني ِن ٌ  )
ننَدقَةَ ( . 785نُْخننِرَج اَلصه

                                                 
( بسند فيه ثالثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في  1562ضعيف. رواه أبو داود )  - 785

(: "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد  179/  2لخيص" ) "الت

 مظلم ال ينهض بحكم". 
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ِ   َوَعننننْن أَبِنننني ُهَرْيننننَرةَ  -624 َكنننناِز:  أَنه َرُسننننوَل ّللََاه قَنننناَل: "َوفِنننني اَلر ِ

 ( . 786ُمتهفٌَق َعلَْيه ِ  ) اَْلُخُمُس".  

 

ِه; أَنه اَلنهبِنيه  -625 فِني -قَناَل  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيٍب, َعْن أَبِيِه, َعنْن َجند ِ

ْفهُ, َوإِْن َوَجْدتَهُ -َكْنٍز َوَجَدهُ َرُجٌل فِي َخِربَةٍ  : "إِْن َوَجْدتَهُ فِي قَْريٍَة َمْسُكونٍَة, فَعَر ِ

َكنناِز: اَْلُخُمننُس ".   أَْخَرَجننهُ اِْبننُن َماَجننْه فِنني قَْريَننٍة َغْيننِر  َمْسننُكونٍَة, فَِفيننِه َوفِنني اَلر ِ

 ( . 787بِِإْسنَاٍد َحَسن ٍ  )

ِ   َوَعننْن بِنناَلِل ْبننِن اَْلَحنناِرِث  -626 أََخننذَ ِمننَن اَْلَمعَنناِدِن  أَنه َرُسننوَل ّللََاه

َدقَةَ. َرَواهُ أَبُو َداُود َ  )  (788اَْلقَبَِليهِة اَلصه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ساق بن حجسر رحمسه هللا فسي بساب الزكساة حيسث سسمرة بسن جنسب رضسي هللا 

نخسرج الصسدقة يعنسي الزكساة فسي مسا نعسده  أنيامرنا عنه قال كان الرسول 
                                                 

(، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار،  1710(، ومسلم )  1499صحيح. رواه البخاري )  - 786

(:  258/  2) والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن األثير في "النهاية" 

"الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في األرض. وعند أهل العراق: المعادن، 

والقوالن تحتملهما اللغة؛ ألن كال منهما مركوز في األرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه 

وهو الكنز  ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير األول،

الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض 

طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: 

 القطعة من جواهر األرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز". 
في عزوه الحديث  -رحمه هللا-(، ووهم الحافظ  673/  249 - 248/  1حسن. رواه الشافعي )  - 787

البن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب "توضيح األحكام" فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد 

حسن وال أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في 

 "التلخيص" وبيان ذلك "باألصل". 
( مرسال وبلفظ: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقطع بالل  3061يف. رواه أبو داود ) ضع - 788

بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن ال يؤخذ منها إال الزكاة 

 إلى اليوم. 
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 إذاالتساجر  أنللبيع وهذا الحديث  اصل في وجوب زكاة عروض التجارة يعني 

 أوفسي الطيسب  أوفسي االوانسي  أوقمساش كان يتجر باي مال كان سواء كان في ال

مسال يتجسر فيسه  أيفي غيسر ذلسك  أوفي العبيد  أوفي االراضي  أوفي السيارات 

تقسدر  أنتسم الحسول  إذاففيه الزكاة والزكاة فيه ربسع العشسر وكيفيسة ذلسك  اإلنسان

التجارية ثم تخرج ربع عشر القيمسة يعنسي واحسد  األموالقيمة ما عندك من هذه 

حتى لو كان عنسدك بعسض السسلع لسم يستم عليهسا الحسول فإنسه ال عبسرة  أربعينمن 

التجار تتسادل يشستري اليسوم سسلعة وغسدا سسلعة  أموالبذلك تزكى مع المال  الن 

تم الحسول تحصسي مسا عنسدك  إذاوبعد غدا سلعة فيكون الحول في الجميع واحدا 

ويتجسسر  رجسسال مسسن النسساس يتجسسر باالراضسسي يبيسسع ويشسستري بالعقسسار أنقسسدر  فسسإذا

بالسيارات ويتجر باالواني ويتجر بالفرش والذهب والطيب وله عدة انواع مسن 

يقسسدر قيمتهسسا بمسسا تسسساوي  األشسسياءحلسست الزكسساة يقسسدر كسسل هسسذه  إذاالتجسسارة فإنسسه 

بقسسر  أوابسسل  أوشخصسسا عنسسده ماشسسية غسسنم  أنفيخسسرج بسسع العشسسر حتسسى لسسو فسسرض 

يخرج ربع العشسر سسواء كانست تم الحول يقدر قيمتها و إذايتجر بها فإنه يزكيها 

مالكها للنمساء فهسذه ال زكساة فيهسا  أعدهاما ترعى بخالف السائمة التي  أوترعى 

يتجر  اإلبلمن  أربعكانت تعلف وال ترعى  ولذلك لو سألنا سأل رجل عنده  إذا

 أنبها يبيعها اليوم ويشتري بدلها غدا وهكذا حال عليها الحول ففيها الزكاة مسع 

تم حولهسا  إذاقله خمس لكن هذه ليست للنماء هذه للتجارة فيزكيها ا اإلبلنصاب 

 اإلنسسانيقدر قيمتها كم تساوي ويخرج ربع عشر القيمة فأما الشسيء السذي عنسد 

شخصسا عنسده سسيارة  أنيبيعه فسال زكساة فيسه فلسو قسدر  أن أرادليس للتجارة لكنه 

لبيسع فسال زكساة يستعملها في ركوبه ثم طابت نفسسه منهسا وجعلهسا فسي المعسرض ل

شخصسا  أنفيها ولو بقيت سنوات النه ليس متجرا ليس تاجر سيارات كذلك لسو 
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من الدولة وابقائها ثم انه طابت نفسسه منهسا واعسدها للبيسع فلسيس فيهسا  أرضامنح 

وبقسي  األخسرزكاة النه ليس تاجر عقار وكذلك لسو كسان عنسده بيست فعمسر البيست 

يبيعسه  أنقارات بقسي سسنة كاملسة وهسو يريسد عند الداللين مكاتب الع األولالبيت 

فسسال زكسساة فيسسه الن هسسذا لسسيس تجسسارة لكنسسه شسسيء طابسست نفسسسه منسسه فعرضسسه للبيسسع 

متجر يبع ويشتري بالعقار وإنسسان عنسده عقسار  إنساننفهم الفرق بين  أنفيجب 

يبيعسه الثساني ال زكساة عليسه ولسو بقسى سسنوات واالول  أنطابت نفسه منه ويريسد 

الركساب قسال  األخيسرة األحاديسثالركاب السذي ذكسره المؤلسف فسي  اأمعليه زكاة 

فسي ارض غيسر  اإلنسسانغيسره يجسده  أومن فضة  أوالعلماء هو المال من ذهب 

مسكونة في قرية خربت من زمان فيجده ففيسه الخمسس واختلسف شسراح الحسديث 

المسسراد بسسه الخمسسس  أوفسسي معنسسى قولسسه الخمسسس هسسل المسسراد بسسه واحسسد مسسن خمسسسة 

غنمستم مسن شسيء فسإن هلل  إنمساي الذي ذكسره هللا تعسالى فسي قولسه واعلمسوا الشرع

خمسه وللرسول ولذي القربى واليتسامى والمسساكين وابسن السسبيل ( اختلفسوا فيسه 

مسسنهم مسسن قسسال إنسسه زكسساة وبنسساء علسسى هسسذا القسسول يصسسرف مصسسرف الزكسساة فسسي 

وعلسى هسذا  االصناف الثمانية ومنهم من قال إنه الخمس الذي يكون فسي الغنيمسة

فسسي جهسسة  اإلنسسسانيصسسرفه  أنالقسسول يصسسرف فسسي مصسسارف الغنيمسسة واالحتيسساط 

قلنسسا إن الخمسسس هسسو  إذاتصسسلح للزكسساة وللخمسسس حتسسى يبسسرأ منسسه بيقسسين كسسذلك ايسسا 

رصاص  أوفضة  أونوع كان من ذهب  أيخمس الغنيمة وجبت الزكاة فيه من 

فيمسسا تجسسب فيسسه  إالقلنسسا إن الخمسسس هسسو الزكسساة لسسم يجسسب  وإذاغيسسره  أونحسساس  أو

قلنا انه الخمسس السذي للغنيمسة وجسب خمسسه فسي قليلسة  إذا أيضاالزكاة فقط كذلك 

بلسغ النصساب    وهللا  إذا إالقلنا إنه من باب الزكاة فإنه ال يجب فيه  وإذاوكثيرة 

 الموفق
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

اله وصسحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 

 في كتاب الزكاة   األحاديثنقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق  أجمعين

عِ     بَاُب َصَدقَِة اَلتهَطوُّ

ِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -631 نِه قَاَل:  َعِن اَلنهبِي  ُ فِني ِظل ِ َسْبعَةٌ يُِظلُُّهنُم ّللََاه

َوَرُجٌل تََصدهَق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها َحتهنى  َحِديَث َوفِيِه:يَْوَم اَل ِظله إِاله ِظلُّهُ....  فَذََكَر اَلْ 

 .  (789)اَل تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنِفُق يَِمينُهُ   ُمتهفٌَق َعلَْيِه  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

قال المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ المسرام بساب صسدقة التطسوع  وهسي  

اجبسسة الن الصسسدقة نوعسسان صسسقة واجبسسة وهسسي الزكسساة الصسسدقة التسسي ليسسست بو

المذكورة في قولسه تعسالى ) إنمسا الصسدقات للفقسراء والسسماكين  اآليسة ( وصسدقة 

التطوع وهي التي ليست بواجبة غنما يعطيها اإلنسان فقيرا يتقرب بعطيتسه إلسى 

هللا تبسسسارك وتعسسسالى ومسسسن رحمسسسة هللا تعسسسالى بعبسسساده انسسسه جعسسسل للعبسسسادات نوافسسسل 

وعسسات يسسزداد بهسسا اإلنسسسان  قربسسة إلسسى ربسسه وثوابسسا واجسسرا ويرقسسع بهسسا خلسسل وتط

الفسسرائض  كمسسا جسساء فسسي الحسسديث أن النوافسسل تكتمسسل بهسسا  الفسسرائض يسسوم القيامسسة 

فالصالة لها نوافل والزكاة لها نوافل والصوم له نوافل والحج له نوافل من اجل 

                                                 
هللا في ظله يوم (، وهو بتمامه: "سبعة يظلهم  1031(، ومسلم )  660صحيح. رواه البخاري )  - 789

ال ظل إال ظله: اإلمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، 

ورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: 

 خاليا إني أخاف هللا، ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر هللا

ففاضت عيناه". والسياق للبخاري. وانقلبت جملة "حتى ال تعلم.." عند مسلم، فوقعت هكذا: 

 "حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله". 
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قة التطسوع هسي مسا كثرة الثواب وترقيع النقص الذي يحصل في الفرائض فصسد

يتقسسرب بسسه اإلنسسسان إلسسى ربسسه ببسسذل المسسال سسسواء كسسان للفقسسراء أو المسسساكين أو 

المدينين أو االقسارب أو مسا أشسبه ذلسك ثسم افتستح المؤلسف هسذا البساب بحسديث أبسي 

 إالقال سبعة يظلهسم هللا فسي ظلسه يسوم ال ظسل  هريرة رضي اله عنه أن النبي 

ه بنساء وال شسجر وال جبسال وال  مغسارات وال يوم القيامة  لسيس فيس أنظله وذلك 

شيء يستظل به الناس من الشمس والشمس تدنوا م رؤس الخالئسق حتسى تكسون 

مقدار ميل لكن هللا عز وجل يخلق ظله يظلل به من شاء من عباده كما جاء فسي 

الحسسديث الشسسريف كسسل امسسرئ فسسي ظسسل صسسدقته يسسوم القيامسسة فالصسسدقات تظلسسل 

 وإذاالقيامسة قسد قامست  أنرجل في المنام راء   أند ذكر صاحبها يوم القيامة  وق

 تسأتىبثمسرات  وإذافيسه ثالثسة ثقسوب تسدخل منهسا الشسمس  أن إالبظل يظلل عليسه 

تلصق هذه الثقوب ثم قام فسال زوجته عن هذه الرؤيسا فقالست نعسم انسه كانست قسد 

ه قالست فقيسر واعطيتهسا ثسالث تمسرات فهسذه التمسرات سسدت هسذ أوجاءتني فقيرة 

الثقوب  التي في هذا  الكساء الذي ظلل به يوم القيامة فيوم القيامة ما فيه ظل ال 

مسا يتفضسل  إالبناء وال خيمة وال شجرة وال جبال وال كهسوف وال غيسر  مسا فيسه 

عسادل يعنسي  إمسامظلسه السسبعة  إالهللا به على عباده يظلهسم فسي ظلسه يسوم ال ظسل 

 اإلمسامويقسال لسه السسلطان هسذا  إمسامهسا هسذا العام الذي يملك السبالد كل األمرولي 

حسب  إالظله النسه لسم يحملسه علسى العسدل  إالالعادل يظله هللا في ظله يوم ال ظل 

يخسدم فسالن  أنيحكم وال يحكم عليسه مسن رعيتسه يسستطيع  إمامهللا عز وجل فهو 

ذلسك لكنسه عسادل ال  أشسبهيحسابي القريسب والغنسي ومسا  أنوفالن وفسالن يسستطيع 

ظله فان سألنا  سسائل مسن هسو اعسدل  إالذا يظله هللا ففي ظله يوم ال ظل يجور ه

 أنالذي قال ) ويم هللا يعنسي احلسف بساهلل  لسو  األئمة الجواب محمد رسول هللا 
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 إمامفاطمة بنت محمد سرقت  لقطعت يدها صلوات هللا وسالمه عليه هذا واحد 

وكسان الحسق   إليسهيتحاكمسان وجاء رجل فقير  اإلمامهذا  أخوعادل فمثال لو جاء 

وال يبالي النه عادل هذا يدخلسه هللا فسي ظلسه يسوم ال  أخيهللفقير حكم للفقير على 

يقسيم شسريعة هللا فسي رعيتسه فيسأمر بسالمعروف  أن اإلمسامظله ومن عسدل  إالظل 

يوكل من يقوم بذلك يقيم الحدود يعاقسب العاصسي هسذا مسن  أووينهى عن المنكر 

 وأنستترى الناس ينتهكون حرمات هللا  أننه ليس من العدل العدل ووجه  ذلك ا

 اإلمسامهسذا ظلسم هسذا مسن ناحيسة  أنيستقيموا على دن هللا وتتركهم  أنقادر على 

ليس هذا موضع تفصيلها الثاني شساب نشسأ فسي  طاعسة هللا مسن  أخرىوله انواع 

الشساب  الشباب لهم نزوات ولهم تغيرات فكريسة ونفسسية وخلقيسة هسذا أنالمعلوم 

لسسم يغسسره شسسبابه ولسسم ينسسزو نسسزوة الشسسباب  وانمسسا نشسسأ فسسي طاعسسة هللا يقسسول سسسمعنا 

واطعنا يقوم بالواجبسات يفعسل المكمسالت لهسذه الواجبسات يبتعسد عسن المنكسر فهسو 

هللا حتى توفاه هللا عز وجل   هذا من الذين  أمرناشئ في طاعة هللا مستقيم على 

مسنهم الثالسث  وإيساكميجعلنسي  أنه اسسأل هللا ظلس إاليظلهم هللا في ظله يوم ال ظل 

رجل قلبه معلق بالمساجد يعني قلبه دائما فسي المسسجد وقيسل فسي المسساجد يعنسي 

يفارفقهسسا وهسسذا مسسن السسذين  أنفسسي السسسجود يعنسسي دائمسسا يحسسب الصسسالة وال يحسسب 

ظله ومن فوائد صالة الجماعة انه سبب لتعلق  إاليظلهم هللا في ظله يوم ال ظل 

فسسرغ مسسن هسسذه الصسسالة يترقسسب مجسسيء  إذا اإلنسسسانبالمسسساجد تجسسد  نسسساناإلقلسسب 

فسسرغ مسسن صسسالة العصسسر يترقسسب مجسسيء المغسسرب ليسسأتي  أنالصسسالة االخسسرى 

تعلسق القلسب بالمسساجد  أسبابللمسجد فأداء الصالة مع الجماعة في المسجد من 

هللا ظلسسه الرابسسع  رجسالن تحابسسا فسسي  إاليظلسسه هللا فسي ظلسسه يسسوم ال ظسل  أيضسساهسذا 

اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجالن ليس بينهما قربه ليس بينهما شركة فسي تجسارة 
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الدنيا لكنهمسا تحابسا فسي هللا راء هسذا الرجسل قامسا  أمورمن  أبداليس بينهما شيء 

بطاعة هللا ملتزما بدين هللا فاحبه على ذلك والثاني تبادل الحب في هللا عز وجل 

يظلهمسا  أيضسامات يعني تفرقا عليه بسالموت هسذان الم إلىاجتمعا عليه في الدنيا 

ذات منصسب وجمسال  امسرأةظله الخامس رجل دعتسه  إالهللا في ظله يوم ال ظل 

 أنفقال اني اخاف هللا وهذا كمال العزة هو قادر علسى الجمساع وهسو قسادر علسى 

ذات منصسب يعنسي مسن حمولسة مسن  والمسرأة أحسدليس عندهما  المرأةيزني بهذه 

هي امراة تائهة والمراة جميلة وهما في مكان خالي لكن قال اني اخاف قبيلة ما 

هللا هذا ايضا يظله هللا في ظله يوم ال ظسل اال ظلسه وابسرز مثسال لسذلك مسا جسرى 

ليوسف عليه الصالة والسالم يوسف غلقت امراة العزيز االبسواب وانفسردت بسه 

انسسه ربسسي احسسسن  وقالسست هيسست لسسك تسسدعوه السسى نفسسسها ولكنسسه ابسسى قسسال معسساذهللا 

مسسسواي فسسذكر نعمسسة هللا عليسسه  وان هللا احسسسن مثسسواه  ولسسيس جسسزاء النعمسسة ان 

يكفرهسسا االنسسسان فهسسذا الرجسسل السسذي يشسستهي النكسساح دعتسسه امسسراة ذات منصسسب 

 وجمال قال اني اخاف هللا وتركها هذا يظله هللا في ظله يوم ال ظل اال ظله

لم شماله ما  تنفسق يمينسه  وهسذا السادس رجل تصدق بصدقة فاخافها حتى ال تع 

يدل على كمال اخالصه وانه ال يريدان يرائي بصدقته وال يريسد ان يخجسل مسن 

تصدق عليه اراد وجه هللا عز وجل كقوله ) انما نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم 

جزاء وال شكورا ( ومن شدة اخفائه ان شماله ال تعلسم مسا تنفسق يمينسه وهسذا مسن 

 ده االخفاء.المبالغة في ش

السابع رجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه شسوقا السى هللا وخوفسا مسن هللا ذكسر هللا  

خاليا ليس عنده احد فيرائيه ذكر هللا خاليا من مشاغل الدنيا قلب صافي ليس لسه 

تعلقسات فسسذكر هللا سسبحانه وتعسسالى ففاضست عينسساه شسوقا السسى هللا سسبحانه وتعسسالى 
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 فسي ظلسه يسوم ال ظسل اال ظلسه اسسال هللا انسي يجعسل لسي وخوفا منه فهذا يظلسه هللا

ولكم من هذه نصيبا انه على كل شيء قدير الشاهد من هذا الحسديث قولسه رجسل 

تصدق بصسدقة فاخفاهسا  فلسم تعلسم شسماله مسا تنفسق يمينسه  فهسذا دليسل علسى فضسل 

االسرار بصدقة التطوع اال انه اذا كان في اظهارهسا خيسر مسن اجسل ان يقتضسى 

 فهذا يكون االعالن خير من االسرار وهللا اعلم.به 

نقل المولف رحمه هللا تعالى في سياق االحاديث في بناب صندقة التطنوع   

633-  ِ ِ, َعِن اَلنهبِي  ُمْسنِلًما    [أَيَُّما ُمْسِلٍم َكَسناقَاَل:  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري 

[  (790)  ُ  ِمنْن ُخْضنِر اَْلَجنهنِة, َوأَيَُّمنا ُمْسنِلٍم أَْطعَنَم ُمْسنِلًما ثَْوبًا َعلَى ُعْريٍ َكَساهُ ّللََاه

 ُ ِمْن ثَِماِر اَْلَجنهِة, َوأَيَُّما ُمْسِلٍم َسقَى ُمْسِلًما َعلَى َظَمٍإ َسنقَاهُ َعلَى ُجوعٍ أَْطعََمهُ ّللََاه

ِحيِق اَْلَمْختُوِم  ُ ِمْن اَلره  .  (791)نَاِدِه ِليٌن  َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوفِي إِسْ   ّللََاه

ِ  َوَعْن َحِكيِم ْبنِن ِحنَزاٍم  -634 اَْليَنُد اَْلعُْليَنا َخْينٌر  قَناَل:  َعنِن اَلنهبِني 

ننَدقَِة َعننْن َظْهننِر ِغنًننى, َوَمننْن  ِمننَن اَْليَننِد اَلسُّننْفلَى, َواْبننَدأْ بَِمننْن تَعُننوُل, َوَخْيننُر اَلصه

ُ, َوَمنْن يَ  ُ. يَْستَْعِفْف يُِعفههُ ّللََاه ِ    ْسنتَْغِن يُْغنِنِه ّللََاه ُمتهفَنٌق َعلَْينِه, َواللهْفنُظ ِلْلبَُخناِري 

(792)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نحن االن في باب صسدقة التطسوع وسسبق حسديث ابسي هريسرة فسي السسبعة السذين 

يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل اال ظله ثم ذكر المؤلف حديثين في فضل الصسدقة 

حسسديث ابسسو سسسعيد الخسسدري رضسسي هللا عنسسه ان النبسسي صسسلى هللا عليسسه ايضسسااولها 

                                                 
 سقطت من األصلين، واستدركتها من "السنن"، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح.  - 790
 ولكنه أضعف من طريق أبي داود.  (، وللحديث طريق آخر 1682ضعيف. رواه أبو داود )  - 791
 (.  1034(، ومسلم )  1427صحيح. رواه البخاري )  - 792
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وسلم أيما امرئ مسلم كسى مسلم على عري كساه هللا من خضسر الجنسة يعنيساي 

انسان مسلم يكسو مسلما على عري يعني ليس عنده ثياب فإن هللا تعالى يكسسوه 

هسذا من خضر الجنة التسي قسال هللا فيهسا عاليهسا ثيساب سسندس خضسر واسستبرق و

حق على ان يتفقد االنسان اخوانه المسلمين وينظر من يحتاج فيزيل حاجته فاذا 

رايت هذا الرجل المسلم ليس عنده ما يكسو به عورته او ليس عنده ما يسدفع بسه 

شدة البرد وما اشبه ذلك فكسوته فإن هللا تعالى يكسوك من خضر الجنة اي مسن 

مسلما على جوع اطعمه هللا مسن ثياب سندس خضر من الجنة وايما مسلم اطعم 

ثمار الجنة وهذا ايضا مثل االول اذا كف االنسان حاجة اخيه المسلم وسدها من 

الجسسوع فسسإن السسه تعسسالى يطعمسسه مسسن ثمسسار الجنسسة وهسسذا ايضسسا فيسسه الحسسث علسسى ان 

االنسان يتفقد اخوانه لعل فيهم احدا جائعا فيطعمسه فإنسه اذا فعسل ذلسك اطعمسه هللا 

ن ثمار الجنة المسألة الثالثة السقي ايما مسسلم سسقى مسسلما علسى تبارك وتعالى م

 ظمأ سقاه هللا سبجانه وتعالى من الرحيق المختوم 
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 الشريط العشرو واالخير

سقى مسلما علسى ظمسأ سسقاه هللا سسبجانه وتعسالى المسألة الثالثة السقي ايما مسلم 

ا الثسسواب العظسسيم مسسع شسسيء مسسن الرحيسسق المختسسوم أن يكسسون ثسسواب االخسسرة بهسسذ

كسسسا مسسسلما او اطعمسسه او سسسقاه  إذايسسسيرفإن قسسال قائسسل وهسسل ينسسال ذلسسك الكسسافر ؟ 

فالجواب ال الكافر ال ينتفع بما انفق مهمسا عظمست نفاقاتسه قسال هللا تعسالى وقسدمنا 

الى ماعلموا مسن عمسل فحعلنساه هبساًء منثسورا ( وسسألت عائشسة رضسي هللا عنهسا 

عليه وسلم عن عبد هللا بن جدعان وكان رجال في الجاهلية رسول هللا صلى هللا 

يطعسسم الطعسسام ويكسسرم الضسسيف ويفعسسل الخيسسر اينفعسسه ذلسسك ؟ قسسال ال ينفعسسه وكسسذلك 

جاءه رجالن يسأالنه عن امهما كانت في الجاهلية تطعم الطعام وتكسو العساري 

وإن كسسا اينفعها ذلسك ؟ قسال النبسي صسلى هللا عليسه وسسلم ال ينفعهسا فغيسر المسسلم 

المسسسلم بصسسفة االنسسسانية او الرحمسسة اوالعاطفسسة او غيسسر ذلسسك فإنسسه لسسيس لسسه فسسي 

االخسسرة مسسن خسسالق فسسإن قسسال قائسسل واذا كسسسا مسسسلم كافراهسسل ينسسال هسسذا الثسسواب ؟ 

فسسالجواب ال النبسسي صسسلى هللا عليسسه وسسسلم اشسسترط ان يكسسون الكاسسسي مسسسلما وان 

اب نعسم يجسوز للمسسلم ان يكسون المحتساج مسسلما وكسذلك يقسال فسي الطعسام والشسر

يطعم الجائع مسن الكفسار او يكسسو العساري او يسسقي الظمسآن بشسرط ان ال يكسون 
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هذا الكافر ممن يقاتلون المسسلمين لقسول هللا تبسارك وتعسالى ) ال ينهساكم هللا علسى 

الذين لم يقاتللوكم في الدين لوم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم) اي باالحسان 

ليهم) اي بالمعاملة بالعدل (إن هللا يحب المقسطين إنما ينهساكم اليهم ( وتقسطوا ا

هللا عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخسراجكم 

ان تولسوهم)  يعنسسي ان تولسوهم بسساي شسيء يسسنفعهم (مساداموا مقسساتلين لكسم معينسسين 

 م وهللا اعلم على اخراجكم من دياركم فهؤالء ليس لهم كرامة وليس لهم اكرا

 نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق االحاديث في باب صدقة التطوع 

ِ  َوَعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم  -634 قَساَل:  َعِن اَلنَّبِسي 

   اَْليَدُ اَْلعُْليَا َخْيٌر ِمسَن اَْليَسِد اَلسُّسْفلَى  َواْبسدَأْ بَِمسْن تَعُسوُل

دَقَِة َعْن َظْهِر  ُ  َوَخْيُر اَلصَّ َّ ََ ِغنًى  َوَمسْن يَْسستَْعِفْف يُِعفَّسهُ 

 .ُ َّ ََ ِ    َوَمْن يَْستَْغِن يُْغنِِه  ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  َواللَّْفُظ ِلْلبَُخاِري 
(793)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

رضسسسسسسسسسي هللا  قال المؤلف رحمه هللا تعالى يما نقله عن حكيم بن حزام 

نبسي صسلى هللا عليسه وعلسى السه قسال اليسد العليسا عنه في باب صدقة التطسوع ان ال

خير من اليد السفلى واليد العليا هسي المعطيسة والسسفلى هسي االخسذة وإنمسا كانست 

خير منها الن العليا لها فضل على السفلي فإن المعطي محسن الى االخذ فيكون 

يسا بذلك خيرا منه وابدا بمن تعول يعني اذا كان عندك صدقة إما ان تعطيها اجنب

او تعطيها عائلتك فاالفضسل ان تعطيهسا عائلتسك اذا كسانوا محتساجين ولهسذا نقسول 
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إن الذي ينفق على اهله افضل من المتصدق على غيره ماداموا محتاجين ولهذا 

قال ابدا بمن تعول وكثير من النساس االن يظنسون ان الصسدقة علسى غيسر العائلسة 

نفسساق علسسيهم خيسسر مسسن وهسسذا مسسن الجهسسل الصسسدقة علسسى العائلسسة باال افضل 

الصدقة على غيرهم فمسثال اذا كسان انسسان عنسده عشسرة ريساالت إمسا ان يشستري 

بها طعاما الهله وإما ان يتصدق بها على فقير فاالفضل ان يشستري بهسا طعامسا 

الهله لقوله صلى هللا عليه وسلم ابدأ بمن تعول الجملة الثانية في الحديث وخيسر 

عني االفضل ان االنسان ال يتصدق اال اذا كسان الصدقة ما كان عن ظهر غنى ي

عنده شيء فاضل عن الواجب النه ال يكون غنيسا اال اذا زادت النفقسة عنسده عسن 

الواجسسب صسسار صسسدقته عسسن ظهسسر غنسسي ولهسسذا نعسسرف خطسسأ اولئسسك القسسوم السسذين 

يتصدقون وعلسيهم ديسون فسإنهم اخطساءوا وصسدقتهم عنسد بعسض العلمساء ال تقبسل 

جسسب واتسسوا بالمسسستحب والشسسرع والعقسسل يسسدل علسسى ان الواجسسب النهسسم تركسسوا الوا

مقدم الن الواجب اذا تركته اثمت والتطوع اذا تركته لسم تساثم وعلسى هسذا فنقسول 

لشخص عليه ديسن ويريسد ان يتصسدق نقسول ال تصسدق تصسق علسى نفسسك اقسض 

دينك فهو خير لك من ان تصدق على غيرك ولهسذا قسال خيسر الصسدقة مكسا كسان 

يعني انك اذا كان عندك فضل فتصدق واال فال تتصسدق  الجملسة  عن ظهر غني

الرابعسسة ومسسن يسسستعفف يعفسسه هللا يعنسسي السسذي يسسستعف عسسن مسسا فثسسي ايسسدي النسساس 

فسسإن هللا يعفسسه ويغنسسي قلبسسه ويرزقسسه كمسسا قسسال هللا بتسسارك وتعسسالى تحسسسبهم  

نسا اغنياء من التعفف فلهذا ينبغي لالنسسان ان يسذل نفسسه بسسؤال النساس اعطنسي ا

محتاج ومااشبه ذلك استعفف يعفك اله عز وجل وييسر لك الرزق  والخير مسن 

يمين او من شمال من حيسث ال تحتسسب ومسن يسستغني يغنسه هللا يعنسي مسن يفعسل 

فعل االغنياء بالبذل والعطاء وهو قسادر فسإن هللا تعسالى يغنيسه وهسذا بمعنسى قولسه 
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ازقين ( فسذكر النبسي صسلى تعالى )وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهسو خيسر السر

هللا عليه وسلم صنفين من الناس صنف فقيسر لكسن متعفسف ال يسسال النساس ربمسا 

وصسسنف اخسسر غنسسي  يتغدى وال يتعى او يتعشى وال يتغدى ولكن ال يسأل الناس 

ولكنه ال يفعل فعل االغنياء بالبذل بل يشح فهذا ايضا ال شك انه محسروم فنقسول 

 فسك غنيا يغنك هللا عز وجل ما دام هللا اغناك فاجعل ن

 نقل الحافظ رحمه هللا تعالى في سياق االحاديث في باب صدقة التطوع 

قِيَل يَا َرُسسوَل  قَاَل:  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -635

دَقَِة أَْفَضسُل? قَساَل: "ُجْهسدُ اَْلُمِقسل ِ  َواْبسدَأْ بَِمسْن  ِ: أَيُّ اَلصَّ َّ ََ

َحهُ اِْبسسُن أَْخَرَجسسهُ   تَعُسسوُل"  أَْحَمسسدُ  َوأَبُسسو دَاُودَ  َوَصسسحَّ

 .  (794)ُخَزْيَمةَ  َواْبُن ِحبَّاَن  َواْلَحاِكُم  

636-  ِ َّ ََ " تََصدَّقُوا   َوَعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

ِ  ِعْنسسسِدي ِدينَسسساٌر? قَسسساَل: "  َّ ََ " فَقَسسساَل َرُجسسسٌل: يَسسسا َرُسسسسوَل 

" قَسسساَل: ِعْنسسسِدي آَخسسسُر  قَسسساَل: " تََصسسسدَّْق بِسسسِه َعلَسسسى نَْفِسسسسَك 

قَاَل: ِعْنِدي آَخسُر  قَساَل: "  (795)تََصدَّْق بِِه َعلَى َولَِدَك "  

تََصدَّْق بِِه َعلَى َخاِدِمَك " قَاَل: ِعْنِدي آَخُر  قَساَل: " أَْنسَت 

َحهُ اِْبسُن   أَْبَصُر ".  َرَواهُ أَبُو دَاُودَ َوالنََّسسائِيُّ  َوَصسحَّ

 .  (796)اْلَحاِكُم  ِحبَّاَن وَ 

                                                 
(، وابن حبان )  2444(، وابن خزيمة )  1677(، وأبو داود )  358/  2صحيح. رواه أحمد )  - 794

 (.  414/  1(، والحاكم )  3335
 ي جميع المصادر زيادة وهي: "قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجتك". جاء ف - 795
/  1(، والحاكم )  3326(، وابن حبان )  62/  5(، والنسائي )  1691حسن. رواه أبو داود )  - 796

415  .) 
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ُ َعْنَهسسا قَالَسسْت: قَسساَل  -637 َّ ََ َوَعسسْن َعائَِشسسةَ َرِضسسَي 

إِذَا أَْنفَقَسسِت اَْلَمسسْرأَةُ ِمسسْن َطعَسساِم بَْيتَِهسسا  َغْيسسَر   اَلنَّبِسسيُّ 

ُمْفِسدَةٍ  َكاَن لََهسا أَْجُرَهسا بَِمسا أَْنفَقَسْت َوِلَزْوِجَهسا أَْجسُرهُ بَِمسا 

ْلَخسساِزِن ِمثْسسُل ذَِلسسَك  َواَل يَسسْنقُُص بَْعُضسسُهْم َولِ  (797)اِْكتََسسسَب  

 .  (798)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.    أَْجَر بَْعٍض َشْيئًا 

638-  ِ  قَسسساَل:  َوَعسسسْن أَبِسسسي َسسسسِعيٍد اَْلُخسسسْدِري 

  ِ َّ ََ َجاَءْت َزْينَُب اِْمَرأَةُ اِْبسِن َمْسسعُوٍد  فَقَالَسْت: يَسا َرُسسوَل 

سسسدَقَِة  َوَكسسساَن ِعْنسسسِدي ُحِلسسسيٌّ ِلسسسي  إِنَّسسسَك أََمسسسْرَت اَلْ  يَسسسْوَم بِالصَّ

فَسسأََرْدُت أَْن أَتََصسسدََّق بِسسِه  فَسسَزَعَم اِْبسسُن َمْسسسعُوٍد أَنَّسسهُ َوَولَسسدُهُ 

"َصسدََق اِْبسُن  أََحقُّ َمْن تََصدَّْقُت بِِه َعلَْيِهْم  فَقَاَل اَلنَّبِسيُّ 

دَّْقِت بِسِه َعلَسْيِهْم". َمْسعُوٍد  َزْوُجِك َوَولَسدُِك أََحسقُّ َمسْن تََصس

    َُّرَواهُ اَْلبَُخاِري
(799)  . 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذا احاديث في احكام الصدقة منها حديث ابي هريرة ان النبي صسلى هللا 

عليه وسلم سئل اي الصدقة افضل اقل جهسد المقسل يعنسي مسا يتصسدق بسه الرجسل 

                                                 
 في " الصحيحين ": كسب.  - 797
 (.  1024(، ومسلم )  1425صحيح. رواه البخاري )  - 798
(، وأوله: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أضحى أو  1462البخاري )  صحيح. رواه - 799

فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: " أيها الناس تصدقوا " 

فمر على النساء، فقال: " يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " فقلن: وبم 

: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ذلك يا رسول هللا؟ قال

للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ". ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت 

زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول هللا! هذه زينب. فقال: " أي: الزيانب " 

… " نعم. ائذنوا لها " فأذن لها. قالت: يا بني هللا ! إنك أمرت فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: 

 الحديث. 
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ما يكسون وال يعسارض هسذا مسا سسبق اذا كان قليل المال وبذلك جهده فهذا افضل 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غني فإن المسراد بمسا سسبق ان مسا كسان عسن ظهسر 

غني فغن المتصسدق يكسون اكثسر يتصسدق بساكثر امسا هسذا فجهسد المقسل قليسل لكنسه 

ينفعه النك لو قارنت بين رجل عنده مليون لاير وتصدق بمائسة لاير وبسين اخسر 

ة كان هذا الثاني افضل الن مائسة لاير بالنسسبة لمالسه عنده مائتا لاير وتصق بمائ

النصف وذاك بالنسبة لماله قليل ولهذا كان هذا افضل من جهة وهذا افضل مسن 

جهة كذلك مثال صاحب الميلون تصسدق بسالف وصساحب المسائتين تصسدق بمائسة 

االول افضسسل مسسن وجسسه الن منفعتسسه اعسسم والثسساني افضسسل مسسن وجسسه النسسه تصسسدق 

ذا يجمع بين هاتين الروايتين واما حديثه الثاني حيث قال رجل يسا بنص ماله هك

رسول هللا عندي دينار قال تصدق به على نفسك فسدل هسذا علسى ان االنسسان اذا 

انفق على نفسه فهو صدقة واذا انفق على زوجته فهي صسدقة وعلسى ولسده فهسي 

هللا  صدقة وعلسى قريبسه فهسي صسدقة كسل هسذا صسدقة والحمسد هلل وهسذا مسن نعمسة

ولهسسذا لمسسا امسسر النبسسي صسسلى هللا عليسسه وسسسلم بالصسسدقة ارادت زينسسب امسسراة ابسسن 

مسعود رضي هللا عنهم ان تصسدق بحليهسا فقسال لهسا زوجهسا عبسد هللا انسا وولسدك 

احسسق مسسن تصسسدقتك عليسسه فجسساءت زينسسب تسسستفي النبسسي عليسسه الصسسالة والسسسالم 

احسق مسن تصسدقت  فاخبرها بان عبد هللا بن مسعود صسادق وان زوجهسا وولسدها

به عليهم فهذا ايضا يسدلنا علسى ان االقسارب الصسدقة عليسه افضسل وامسا مسا يظسن 

بعض العامة بان الصدقة على االجانسب واالباعسد افضسل فهسذا وهسذا مسن تسزيين 

الشيطان لهسم واال فالصسدقة علسى القريسب كمسا قسال النبسي عليسه الصسالة والسسالم 

 صدقة وصلة وهللا الموفق 

 حمن الرحيم بسم هللا الر
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الحمسسد هلل رب العسسالمين والصسسالة والسسسالم علسسى نبينسسا محمسسد وعلسسى السسه 

وصسسحبه اجمعسسين نقسسل المؤلسسف رحمسسه هللا تعسسالى فسسي سسسياق االحاديسسث فسسي بسساب 

 صدقة التطوع 

ُ َعْنُهَمسا قَساَل: قَساَل  -639 َّ ََ َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي 

ُجسسُل يَ   اَلنَّبِسسيُّ  ْسسسأَُل اَلنَّسساَس َحتَّسسى يَسسأْتَِي َمسسا يَسسَزاُل اَلرَّ

ُمتَّفَسٌق َعلَْيسِه    يَْوَم اَْلِقيَاَمِة لَْيَس فِي َوْجِهِه ُمْزَعةُ لَْحسٍم 
(800)  . 

ِ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيسَرةَ  -640 َّ ََ قَساَل: قَساَل َرُسسوُل 

   َمسسسْن َسسسسأََل اَلنَّسسساَس أَْمسسسَوالَُهْم تََكثُّسسسًرا  فَإِنََّمسسسا يَْسسسسأَُل

 .  (801)َرَواهُ ُمْسِلٌم    ْمًرا  فَْليَْستَِقلَّ أَْو ِليَْستَْكثِْر جَ 

اِم  -641 بَْيِر ْبسِن اَْلعَسوَّ ِ  َوَعِن اَلزُّ  َعسِن اَلنَّبِسي 

أَلَْن يَأُْخذَ أََحدُُكْم َحْبلَهُ  فَيَسأْتِي بُِحْزَمسِة اَْلَحَطسِب  قَاَل: 

 ُ َّ ََ  بَِهسا َوْجَهسهُ  َخْيسٌر لَسهُ ِمسْن َعلَى َظْهِرِه  فَيَبِيعََها  فَيَُكفَّ 

َرَواهُ اَْلبَُخسساِريُّ    أَْن يَْسسسأََل اَلنَّسساَس أَْعَطسسوهُ أَْو َمنَعُسسوهُ 
(802)  . 

قَساَل: قَساَل َرُسسوُل  َوَعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْندٍُب  -642

 ِ َّ ََ   َُّجسسُل َوْجَهسسهُ  إاِل أَْن اَْلَمْسسسأَلَةُ َكسسدٌّ يَُكسسدُّ بَِهسسا اَلرَّ

                                                 
 ( والمزعة: القطعة.  104( )  1040(، ومسلم )  1474صحيح. رواه البخاري )  - 800
 (.  1041صحيح. رواه مسلم )  - 801
 (.  1471صحيح. رواه البخاري )  - 802
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ُجسُل ُسسْلَطانًا  أَْو فِسي أَْمسٍر اَل بُسدَّ ِمْنسهُ  َرَواهُ   يَْسأََل اَلرَّ

َحهُ   اَلت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ
(803)  . 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هسسذه االحاديسسث سسساقها الحسسافظ ابسسن حجسسر رحمسسه هللا تعسسالى فسسي اخسسر بسساب 

ابن عمر رضسي  صدقة التطوع وفيه التحذير من المسالة فالحديث االول حديث

هللا عنهما ان النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال الرجل يسأل النساس حتسى 

ياتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم نسأل هللا تعالى العافية يعني ان السذي 

يسال الناس يكثر من السؤال ياتي يوم القيامة ووجهه يلوح عظاما ليس بسه لحسم 

السسدنيا بسسسؤال النسساس والواجسسب ان يصسسبر االنسسسان وذلسسك النسسه اهسسان وجهسسه فسسي 

ويحتسب ويسال الذي اغناهم ان يغنيه ويوجه سؤاله الى ربه عز وجل وهو اذا 

توكسسل علسسى هللا وسسسال هللا مسسن فضسسله وعلسسم هللا منسسه صسسدق النيسسة فسسإن هللا يرزقسسه 

 القناعة ويرزقه كفافا وال يحتاج الى احد اما اذا جعسل يسسال النساس فسإن هسذا داء

وبيل والعياذ باهلل واذا ابتلي به العبد صار ال يستغني ابدا عن السؤال ولو مسالء 

بطنه من التراب النه مرض السؤال مرض يريد ه االنسان ولو كسان عنسده مسال 

نسال هللا العافية فاكفف نفسك عن عباد هللا واسسأل السذي اعطساهم ان يعطيسك ثسم 

سسسأل النسساس امسسوالهم تكبسسرا فإنمسسا ذكسسر حسسديث ابسسي هريسسرة ايضسسا ان االنسسسان اذا 

يسأل جمرا فليستقل او يستكثر يعني االنسان الذي عنده مسا يكفيسه فيسسال النساس 

زيادة في المال فهسذا يسسال جمسرا واذا كسان يسسأل جمسرا فهسل االنسسان يحسب ان 

يكثر الجمر على نفسه ابدا فل ما تسأل فإنسك تسزداد جمسرا والعيساذ بساهلل وعقوبسة 

                                                 
  (، وقال: حسن صحيح. 681صحيح. رواه الترمذي )  - 803
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يضسا الحسديث االخسر أن المسسالة كسد يكسد الرجسل بهسا وجهسه يعنسي واثما وكذلك ا

كأنه يكد وجهه باظافره اذا جعل يسال الناس وكسل هسذه االحاديسث تسدل علسى ان 

سؤال الناس من كبسائر السذنوب الن عليهسا الوعيسد وكسل ذنسب عليسه الوعيسد فإنسه 

رجسه يكون من كبائر الذنوب اال في حالين ذكرهما المؤلف فسي حسديث السذي اخ

الترمذي اذا سأل االنسان ذا سسلطان يعنسي سسأل االمسام اواالميسر او السوزير فسي 

امر يستحقه مثل ان يذهب اليسه وهسو فقيسر ويقسول انسا مسن الفقسراء فلسي حسق مسن 

بيت المال او يكون هناك مثال كتب توزع فياتي الى الذي يوزعها وقول انا من 

ه يعنسي يصسل االنسسان السى حسد المستحقين او مسا اشسبه ذلسك او فسي امسر البسد منس

الضرورة او الموت ان لم يسأل فهذا يباح له فاستغن يا اخ بما اعطى هللا واتجه 

 الى هللا واسأل هللا من فضله وال تلح على الناس فإنه كما قال الشاعر 

 هللا يغضب تركت سؤاله             وبني آدم حين يسئل يغضب 

 ه انه على كل شيء قدير أسال هللا ان يغنيني وايكم من فضل

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال رحمه هللا تعالى باب قسم الصدقات 

َدقَاِت     بَاُب قَْسِم اَلصه

 

643-  ِ قَاَل: قَاَل َرُسسوُل  َعْن أَبِي َسِعيٍد اَْلُخْدِري 

 ِ َّ ََ   إاِلَّ ِلَخْمَسسسسٍة: ِلعَاِمسسسٍل ٍ سسسدَقَةُ ِلغَنِسسسي  اَل تَِحسسسلُّ اَلصَّ

ْيَهسسا  أَْو َرُجسسٍل اِْشسستََراَها بَِماِلسسِه  أَْو َغسساِرٍم  أَْو َغسساٍز فِسسي َعلَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

672 

َق َعلَْيسسِه ِمْنَهسسا  فَأَْهسسدَى ِمْنَهسسا  ِ  أَْو ِمْسسسِكيٍن تُُصسسد ِ َّ ََ َسسسبِيِل 

 ٍ َرَواهُ أَْحَمسسسسسدُ  َوأَبُسسسسسو دَاُودَ  َواْبسسسسسُن َماَجسسسسسْه    ِلغَنِسسسسسي 

َحهُ اَْلَحاِكُم  َوأُِعلَّ بِاإْلِ   .  (804)ْرَساِل  َوَصحَّ

ِ ْبِن اَْلِخيَاِر;  -644 ِ ْبِن َعِدي  َّ ََ أَنَّ  َوَعْن ُعبَْيِد 

 ِ َّ ََ يَْسسسسأاََلنِِه ِمسسسَن  َرُجلَسسسْيِن َحسسسدَّثَاهُ أَنَُّهَمسسسا أَتَيَسسسا َرُسسسسوَل 

دَقَِة، فَقَلََّب فِيِهَما اَْلبََصَر  فََرآُهَما َجْلدَْيِن  فَقَساَل: "إِْن  اَلصَّ

 ُ ٍ ُمْكتَِسسسٍب". ِشسسئْت ٍ  َواَل ِلقَسسِوي    َما  َواَل َحسسظَّ فِيَهسسا ِلغَنِسسي 

اهُ    َرَواهُ أَْحَمدُ َوقَوَّ
َوأَبُو دَاُودَ  َوالنََّسائِيُّ   (805)

(806)  . 

645-  ِ قَسساَل:  َوَعسسْن قَبِيَصسسةَ ْبسسِن ُمَخسساِرٍق اَْلِهاَلِلسسي 

 ِ َّ ََ ِحسسسلُّ إاِلَّ أِلََحسسسِد إِنَّ اَْلَمْسسسسأَلَةَ اَل تَ   قَسسساَل َرُسسسسوُل 

سسسَل َحَمالَسسسةً  فََحلَّسسسْت لَسسسهُ اَْلَمْسسسسأَلَةُ َحتَّسسسى  ثاََلثَسسسٍة: َرُجسسسٌل تََحمَّ

يُِصسسيبََها  ثُسسمَّ يُْمِسسسَك، َوَرُجسسٌل أََصسسابَتْهُ َجائَِحسسةٌ  اِْجتَاَحسسْت 

َمالَهُ  فََحلَّْت لَسهُ اَْلَمْسسأَلَةُ َحتَّسى يُِصسيَب قَِواًمسا ِمسْن َعسْيٍش  

أََصابَتْهُ فَاقَسةٌ َحتَّسى يَقُسوَم ثاََلثَسةٌ ِمسْن ذَِوي اْلِحَجسى َوَرُجٌل 

ِمْن قَوِمِه: لَقَْد أََصابَْت فاَُلنًا فَاقَةٌ; فََحلَّْت لَهُ اَْلَمْسأَلَةُ َحتَّى 

يُِصسسيَب قَِواًمسسا ِمسسْن َعسسْيٍش  فََمسسا ِسسسَواُهنَّ ِمسسَن اَْلَمْسسسأَلَِة يَسسا 

                                                 
/  1(، والحاكم )  1841(، وابن ماجه )  1636(، وأبو داود )  56/  3صحيح. رواه أحمد )  - 804

 1635(، وأبو داود )  257 - 256/  1( موصوال. ورواه مرسال مالك في "الموطأ" )  407

باإلرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل  -كأبي داود-(، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم 

 حافظ في "التلخيص": "صححه جماعة". قال ال
سقطت "الواو" من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا  - 805

 من الشرح، وهي موجودة في األصلين، وال يستقيم الكالم بدونها. 
(، ونقل  001 - 99/  5(، والنسائي )  1633(، وأبو داود )  224/  4صحيح. رواه أحمد )  - 806

 ( عن اإلمام أحمد قوله: " ما أجوده من حديث ".  108/  3الحافظ في " التلخيص " ) 
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  ُسْحتًا  (807)  [اِحبَُها صَ  ]قَبِيَصةُ ُسْحٌت يَأُْكلَُها 

 (808)َرَواهُ ُمْسِلٌم  َوأَبُو دَاُودَ  َواْبُن ُخَزْيَمةَ  َواْبسُن ِحبَّساَن  

 . 

ِلسسِب ْبسسِن َربِيعَسسةَ ْبسسِن اَْلَحسساِرِث  -646 َوَعسسْن َعْبسسِد اَْلُمطَّ

  ِ َّ ََ سسدَقَةَ اَل تَْنبَِغسسي   قَسساَل: قَسساَل َرُسسسوُل  إِنَّ اَلصَّ

دٍ   .     (809)  إِنََّما ِهَي أَْوَساُخ اَلنَّاِس آِلِل ُمَحمَّ

سٍد  َوفِي ِرَوايٍَة:  سٍد َواَل آِل ُمَحمَّ َوإِنََّهسا اَل تَِحسلُّ ِلُمَحمَّ

    (810)َرَواهُ ُمْسِلٌم  . 

َمَشسْيُت  قَساَل:  َوَعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم  -647

ِ  أَنَا َوُعثَْماُن ْبُن َعفَّاَن  فَقُْلنَسا: يَسا َرُسسوَل   إِلَسى اَلنَّبِسي 

ِلسسِب ِمسسْن ُخُمسسِس َخْيبَسسَر َوتََرْكتَنَسسا   ِ  أَْعَطْيسسَت بَنِسسي اَْلُمطَّ َّ ََ

 ِ َّ ََ "إِنََّمسا بَنُسو  َونَْحُن َوُهْم بَِمْنِزلٍَة َواِحدَةٍ  فَقَاَل َرُسوُل 

  َرَواهُ اَْلبَُخساِريُّ   اَْلُمطَِّلِب َوبَنُو َهاِشسٍم َشسْيٌء َواِحسدٌ". 
(811)  . 

                                                 
 سقطت من األصلين، واستدركتها من مصادر التخريج.  - 807
 5(، وابن حبان )  2361(، وابن خزيمة )  1640(، وأبو داود )  1044صحيح. رواه مسلم )  - 808

العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهاللي، قال: تحملت (، من طريق كنانة بن نعيم  168/ 

حمالة، فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها 

فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله … " قال: ثم قال: " يا قبيصة! إن المسألة 

 اإلنسان عن غيره. 
 (، في حديث طويل.  167( )  1072لم ) صحيح. رواه مس - 809
 (.  168/  754/  2مسلم )  - 810
 (.  3140صحيح. رواه البخاري )  - 811
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بَعَسَث  أَنَّ اَلنَّبِسيَّ   َوَعْن أَبِسي َرافِسعٍ  -648

دَقَِة ِمْن بَنِسي َمْخسُزوٍم  فَقَساَل أِلَبِسي َرافِسعٍ:  َرُجاًل َعلَى اَلصَّ

 اِْصَحْبنِي  فَإِنَّسَك تُِصسيُب ِمْنَهسا  قَساَل: َحتَّسى آتِسَي اَلنَّبِسيَّ 

اَل: " َمسسْولَى اَْلقَسسْوِم ِمسسْن أَْنفُِسسسِهْم  فَأَْسسسأَلَهُ. فَأَتَسساهُ فََسسسأَلَهُ  فَقَسس

سدَقَةُ ".  َرَواهُ أَْحَمسدُ  َوالثَّاَلثَسةُ    َوإِنَّا اَل تَِحسلُّ لَنَسا اَلصَّ

 .  (812)َواْبُن ُخَزْيَمةَ  َواْبُن ِحبَّاَن  

ِ ْبِن ُعَمسَر  َعسْن أَبِيسِه;  -649 َّ ََ َوَعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد 

  ِ َّ ََ َكاَن يُْعِطي ُعَمَر اَْلعََطساَء  فَيَقُسوُل:   أَنَّ َرُسوَل 

ْلسهُ  أَْو تََصسدَّْق بِسِه   أَْعِطِه أَْفقَسَر ِمن ِسي  فَيَقُسوُل: "ُخسْذهُ فَتََموَّ

َوَما َجاَءَك ِمْن َهذَا اَْلَماِل  َوأَْنَت َغْيُر ُمْشسِرٍف َواَل َسسائٍِل 

 (813)َرَواهُ ُمْسسِلٌم    . فَُخْذهُ  َوَما اَل فاََل تُتْبِْعسهُ نَْفَسسَك"

 . 

   
 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذا الباب عقده المؤلف رحمه هللا فسي بيسان اهسل اصسدقات يعنسي اهسل الزكسوات 

) إنمسسا الصسسدقات وقسسج بينسسه هللا تعسسالى فسسي كتابسسه اتسسم بيسسان فقسسال تبسسارك وتعسسالى 

والغسسارمين للفقسسراء والمسسساكين والعسساملين عليهسسا والمؤلفسسة قلسسوبهم وفسسي الرقسساب 

ثمانيسة اصسناف فسالفقراء والمسساكين هسم السذين ال  وفي سسبيل هللا وابسن السسبيل (

                                                 
(، والترمذي )  107/  5(، والنسائي )  1650(، وأبو داود )  10/  6صحيح. رواه أحمد )  - 812

 حيح ". (. وقال الترمذي: " حسن ص 124/  5(، وابن حبان )  2344(، وابن خزيمة )  657
(. وغير مشرف: أي: غير متطلع إليه وال طامع فيه، وهو من  1045صحيح. رواه مسلم )  - 813

 اإلشراف. 
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يجدون كفايتهم وكفاية عاوئاهم فهم محتاجون وقدرها العلماء رحمهم هللا تعسالى 

بالسنة فقالوا من لم يجد كفايته سنة فإنه فقير او مسكين فإن وجد النصف فساكثر 

هو فقير فيعطى ما يكفيه فذا قدر ان رجسال مسن فهو مسكين وإن وجد دون ذلك ف

الناس له راتب الفين لاير لكنه ينفق على اهلسه ثالثسة االف لاير فإنسه يعطسى مسن 

الزكاة ما يكمل االنفاق وهسو اثنسى عشسر الفسا والعساملين عليهسا هسم السذين يبعسثهم 

لسو ولي االمر االمام او نائبه لقبض الزكوات من اهلها فيعطون بقسدر اجسرتهم و

كانوا اغنياء ويسسمون الجبساة يعنسي جبساة الزكساة وأمسا المؤلفسة قلسوبهم فهسم السذين 

دخلوا في االسسالم لوكنسه لسم يسستقر االسسالم فسي قلسوبهم فيعطسون مسن الزكساة مسا 

يحصل به التأليف او انسان لم يسلم لكنه قريب مسن االسسالم فيعطسى مسن الزكساة 

رقسساب فسسالمراد بهسسا العبيسسد المماليسسك لتسسأليف قلبسسه حتسسى يسسدخل فسسي االسسسالم وأمسسا ال

يشسسرون مسسن الزكسساة ويعتقسسون الن تحريسسر الرقسساب مسسن افضسسل االعمسسال وأمسسا 

الغارمون فالغرم نوعان االول الغارم لنفسسه يعنسي السذي عليسه ديسون للنساس مسن 

ثمن مبيع او اجره او غير ذلك فيعطى ما يوفي دينه فقط ثم إن كان الرجل امينا 

ينه قضاه فاعطه بنفسه يقضيه واذا كسان يخشسى اذا اعطيتسه اذا اعطيته لقضاء د

ليقضي الدين ان يلعب بالمال وال يوفي دينه فاقض الدين  انت عنه وإن لم يعلم 

والنوع الثاني من الغارمين الذين يتحملون الحمالة الصالح بين القبائسل فيكسون 

طسى مسن الزكساة بين قبيلتين شيء من الثار او القتال فيصلح بيسنهم علسى مسال فيع

ما يسد به هذه الحمالة فقط ولو كان غنيا الن هذا غسرم ال لمصسلحة نفسسه ولكسن 

لمصلحة غيره وأما في سبيل هللا فهم المجاهسدون فسي سسبيل هللا السذين يجاهسدون 

في سبيل هللا فيعطون من الزكاة ما يستعينون بسه علسى الجهساد وأمسا ابسن السسبيل 

ليس معه ما يوصسله السى بلسده فيعطسى مسا يوصسله فهو المسافر اذا انتهت نفقته و
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الى بلده ولو كان غنيا في بلده النه االن فقير يحتاج الى شيء يوصله السى البلسد 

قال هللا تعالى ) فريضة من هللا وهللا عليم حكيم ( فهو سبحانه وتعالى اعلسم بمسن 

منسع يستحق الزكاة وهو احكم بمن يكون اهسال لهسا توضسع فيسه ثسم هنساك موانسع ت

من اعطاء الزكاة مثل ان يكسون االنسسان مسن ال البيست أل بيست النبسي صسلى هللا 

عليسسه وسسسلم فسسإنهم ال يعطسسون مسسن الزكسساة لشسسرفهم وعلسسو منسسزلتهم اال ان شسسيخ 

االسالم ابن تيميه رحمه هللا تعالى قيد هذا بما اذا كان لهم خمس من بيست المسال 

من الزكاة ارفع لهم قدرا مسن ان  اما اذا لم يكن لهم خمس فيعطون الن اعطائهم

يتكففوا الناس النهم اذا كانوا من بني هاشسم ولسيس عنسدهم مسال فهسم بسين امسرين 

اما ان يتكففوا الناس ويمدوا ايديهم مسن النساس اعطونسا اعطونسا وإمسا ان يهلكسوا 

فلذلك قال شيخ االسالم رحمه هللا اذا لم يكن هناك خمس مسن بيست المسال يعطسى 

إن  الزكاة تحل لهم وما ذهب اليسه فهسو قسوي مسن حيسث المعنسي وهللا الل البيت ف

 الموفق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمسد هلل رب العسالمين والصسالة والسسالم علسى نبينسا محمسد وعلسى السه وصسحبه 

 اجمعين نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في سياق االحاديث في كتاب بلوغ المرام 

يَاِم ِكتَاُب   اَلص ِ
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ِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -650 َّ ََ  قَاَل: قَساَل َرُسسوُل 

  اَل تَقَدَُّموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم َواَل يَْوَمْيِن  إاِلَّ َرُجٌل

 .  (814)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    َكاَن يَُصوُم َصْوًما  فَْليَُصْمهُ 

سساِر ْبسسِن يَاِسسسٍر  -651 َمسسْن  قَسساَل:  َوَعسسْن َعمَّ

   اَْليَْوَم اَلَِّذي يَُشكُّ فِيِه فَقَْد َعَصسى أَبَسا اَْلقَاِسسِم  َصامَ 

َحهُ اِْبسُن  َوذََكَرهُ اَْلبَُخاِريُّ تَْعِليقًا  َوَوَصلَهُ اَْلَخْمَسةُ  َوَصسحَّ

 .  (815)ُخَزْيَمةَ  َواْبُن ِحبَّاَن  
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

صيام والصسيام هسو التعبسد هلل عسز قال الحافظ ابن حجر حرمه هللا تعالى كتاب ال

وجل بترك االكل والشرب ومباشرة النسساء وبقيسة المفطسرات مسن طلسوع الفجسر 

السسى غسسروب الشسسمس تعبسسدا هلل عسسز وجسسل وامتثسساال لطاعتسسه والصسسيام احسسد اركسسان 

االسالم لقول النبي صلى هللا عليه وسسلم بنسي االسسالم علسى خمسس شسهادة ان ال 

رسسسول هللا وإقسسام الصسسالة وإيتسساء الزكسساة وصسسوم رمضسسان هللا اال هللا وان محمسسدا 

وحج بيت هللا الحسرام فرضسه هللا علسى هسذه االمسة فسي السسنة الثانيسة مسن الهجسرة 

فصام النبي صلى هللا عليه وسلم تسع رمضانات وكان اول مسا فسرض ان يخيسر 

االنسان بين الصيام وبين االطعام فيقال إن شئت صم وإن شسئت فسافطر ثسم بعسد 

ك تعين الصيام وصار البد من ان يصوم االسنان شهر رمضان كله من اولسه ذل

                                                 
 ( واللفظ لمسلم.  1082(، ومسلم )  1914صحيح. رواه البخاري )  - 814
 153/  4(، والنسائي )  2334/ فتح (، ووصله أبو داود )  119/  4صحيح. علقه البخاري )  - 815

(  3577(، وابن حبان )  1914(، وابن خزيمة )  1645(، وابن ماجه )  686مذي ) (، والتر

من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ 

فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: " حسن صحيح ". قلت: والحديث لم أجده 

 في " المسند ". 
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الى اخره ولكن بمساذا يكسون الصسوم ؟ يكسون الصسوم إمسا برؤيسة هسالل رمضسان 

وإما باكمال شعبان ثالثين يوما وأما اذا كان هناك غيم او قطسر يمنسع مسن رؤيسة 

صسام اليسوم السذي الهالل فإنه ال صيام لقول عمار بن ياسسر رضسي هللا عنسه مسن 

يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى هللا عليه وسلم واليوم الذي يشك فيه هو يوم 

الثالثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهالل غيم او قطر ال يجوز صسومه امسا 

اذا كان هناك صفاء واطلع الناس الى مكان الهالل فلم يروه فهو يوم ال شك فيه 

يثبت لم يثبت رؤية رمضان مع انتفاء المانع وال  حيث يعلم انه من شعبان حيث

يجوز لالنسان ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين يريسد االحتيساط الن النبسي 

صلى هللا عليه وسلم نهى عن ذلك قال ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين 

اما اذا كان من عادته ان يصسوم او بساق لعيسه قضساء مسن رمضسان الماضسي فسال 

ثال اذا كسسان مسسن عادتسسه ان يصسسوم يسسوم االثنسسين وصسساد يسسوم االثنسسين قبسسل بسساس مسس

رمضان بيوم او يومين فال باس النه لم يصمه من اجل االحتياط لدخول الشسهر 

وإنما صام النه من عادته وكذلك لو كان يصوم يومساويفطر يومسا فصسادف يسوم 

 صومه قبل رمضان بيوم او يومين فال باس وهللا الموفق 

 ؤلف رحمه هللا تعالى في سياق االحاديث في كتاب الصيام نقل الم

ُ َعْنُهَمسسا  -652 َّ ََ  :[قَسساَل  ]َوَعسسِن اِْبسسِن ُعَمسسَر َرِضسسَي 

 ِ َّ ََ إِذَا َرأَْيتُُمسوهُ فَُصسوُموا   يَقُوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل 

  ا لَسهُ َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَسأَْفِطُروا  فَسإِْن ُغسمَّ َعلَسْيُكْم فَاْقسدُُرو

 .  (816)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه  

                                                 
 (.  8( )  1080(، ومسلم )  1900صحيح. رواه البخاري )  - 816
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 (817)  [لَسهُ  ]فَإِْن أُْغِمَي َعلَسْيُكْم فَاْقسدُُروا  َوِلُمْسِلٍم: 

 .     (818). ثاََلثِيَن 

 

 :ِ  .     (819)فَأَْكِملُوا اَْلِعدَّةَ ثاََلثِيَن  َوِلْلبَُخاِري 

فَسسأَْكِملُوا   َولَسهُ فِسسي َحسسِديِث أَبِسسي ُهَرْيسسَرةَ  -653

 .     (820)ِعدَّةَ َشْعبَاَن ثاََلثِيَن 

ُ َعْنُهَمسا قَساَل:  -654 َّ ََ  َوَعِن اِْبِن ُعَمسَر َرِضسَي 

 ِ َّ ََ أَن ِسسسي  تَسسسَراَءى اَلنَّسسساُس اَْلِهسسساَلَل  فَسسسأَْخبَْرُت َرُسسسسوَل 

َرَواهُ أَبُو دَاُودَ    َرأَْيتُهُ  فََصاَم  َوأََمَر اَلنَّاَس بِِصيَاِمِه 

 .  (821)َحهُ اِْبُن ِحبَّاَن  َواْلَحاِكُم  َوَصحَّ 

ُ َعْنُهَما أَنَّ أَْعَرابِيًّا  -655 َّ ََ َوَعِن اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 

 ِ إِن ِي َرأَْيُت اَْلِهاَلَل  فَقَساَل: "  فَقَاَل:  َجاَء إِلَى اَلنَّبِي 

ُ? " قَسساَل: نَعَسسْم.  َّ ََ قَسساَل: " أَتَْشسسَهدُ أَنَّ أَتَْشسسَهدُ أَْن اَل إِلَسسهَ إاِلَّ 

ْن فِسي اَلنَّساِس  ِ? " قَاَل: نَعَْم. قَساَل: " فَسأَذ ِ َّ ََ دًا َرُسوُل  ُمَحمَّ

َرَواهُ اَْلَخْمَسسسسسسةُ    يَسسسسسا بِسسسسساَلُل أَْن يَُصسسسسسوُموا َغسسسسسدًا" 

                                                 
 ساقطة من األصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.  - 817
 (.  4( )  1080صحيح. رواه مسلم )  - 818
 (.  1907صحيح. رواه البخاري )  - 819
 (.  1909صحيح. رواه البخاري )  - 820
 (.  423/  1(، والحاكم )  3438(، وابن حبان )  2342ه أبو داود ) صحيح. روا - 821
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َحهُ اِْبُن ُخَزْيَمةَ  َواْبُن ِحبَّاَن   َح النََّسائِيُّ  (822)َوَصحَّ َوَرجَّ

 .  (823)إِْرَسالَهُ  

ُ َعْنَهسسا   -656 َّ ََ َوَعسسْن َحْفَصسسةَ أُم ِ اَْلُمسسْؤِمنِيَن َرِضسسَي 

 ِ سيَاَم قَْبسَل اَْلفَْجسِر  قَاَل:  َعِن اَلنَّبِي  َمْن لَسْم يُبَي ِسِت اَلص ِ

َرَواهُ اَْلَخْمَسسسسسةُ  َوَمسسسساَل النََّسسسسسائِيُّ   فَسسسساَل ِصسسسسيَاَم لَسسسسهُ 

َحهُ َمْرفُوًعسسا اِْبسسُن َواَلت ِْرِمسسِذيُّ إِلَسسى تَسسْرِجيحِ َوْقِفسس ِه  َوَصسسحَّ

 .  (824)ُخَزْيَمةَ َواْبُن ِحبَّاَن  

 :ِ اَل ِصيَاَم ِلَمْن لَْم يَْفِرْضسهُ ِمسَن اَللَّْيسِل  َوِللدَّاَرقُْطنِي 

   (825)  . 

ُ َعْنَهسسا قَالَسسْت:  -657 َّ ََ  َوَعسسْن َعائَِشسسةَ َرِضسسَي 

فَقَسسساَل: " َهسسسْل ِعْنسسسدَُكْم  ذَاَت يَسسسْوٍم. دََخسسسَل َعلَسسسيَّ اَلنَّبِسسسيُّ 

َشْيٌء? " قُْلنَا: اَل. قَاَل: " فَإِن ِي إِذًا َصائٌِم " ثُمَّ أَتَانَسا يَْوًمسا 

                                                 
(، وابن ماجه )  691(، والترمذي )  132/  4(، والنسائي )  2340ضعيف. رواه أبو داود )  - 822

/ موارد ( من طريق سماك بن حرب،  870(، وابن حبان )  1923(، وابن خزيمة )  1652

طرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مض

فمرة موصوال، ومرة مرسال. قلت: والحديث لم أجده في " المسند ". " تنبيه ": هذا الحديث 

في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد،  -كالمذهب الحنبلي مثال-والذي قبله حجة لبعض المذاهب 

 15إللمام بآداب وأحكام الصيام " ص ) وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب " ا

 ( الطبعة األولى.  16 -
 (، وهو قول الترمذي أيضا في " سننه ".  443/  2نقله الزيلعي في " نصب الراية " )  - 823
(، وابن ماجه )  730(، والترمذي )  196/  4(، والنسائي )  2454صحيح. رواه أبو داود )  - 824

عدا -(، واللفظ للنسائي، وعن الباقين  1933ابن خزيمة ) (، و 287/  6(، وأحمد )  1700

" يجمع " بدل " يبيت " وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ  -ابن ماجه

 الدارقطني اآلتي، وفي " األصل " ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا. 
 ابن ماجه أيضا كما سبق. (، وهو لفظ  172/  2صحيح. رواه الدارقطني )  - 825
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آَخسسسَر  فَقُْلنَسسسا: أُْهسسسِدَي لَنَسسسا َحسسسْيٌس  فَقَسسساَل: " أَِرينِيسسسِه  فَلَقَسسسْد 

 .  (826)َرَواهُ ُمْسِلٌم    أَْصبَْحُت َصائًِما " فَأََكَل 

ُ َعْنُهَمسسا  أَنَّ َوَعسسْن َسسسهْ  -658 َّ ََ ِل ْبسسِن َسسسْعٍد َرِضسسَي 

 ِ َّ ََ لُسوا  قَاَل:  َرُسوَل  اَل يََزاُل اَلنَّاُس بَِخْيسٍر َمسا َعجَّ

 .  (827)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    اَْلِفْطَر 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هذه االحاديسث سساقها المؤلسف ابسن حجسر رحمسه هللا تعسالى فسي بلسوغ المسرام فسي 

تاب الصيام مضمونها امور االول ان دخول شهر رمضان يثبت بشسهاد واحسد ك

لحديث عبد هللا بن عمر ان النبي صلى هللا عليه وسلم قال اذا رايتموه فصسوموا 

واذا رايتموه فافطروا واخبر رضي هللا عنه انه راى الهالل فصام النبسي صسلى 

ن ثقسة بانسه راى الهسالل هللا عليه وسلم وامسر النساس ان يصسوموا فساذا شسهد انسسا

وكان امينا وكسان قسوي النظسر يمكسن ان يسراه فإنسه يثبست دخسول الشسهر بشسهادته 

وأمسا خسروج الشسهر اي شسسهر رمضسان فسال يثيبست اال بشسسهادة اثنسين لقسول النبسسي 
                                                 

 (.  170( )  1154صحيح. رواه مسلم )  - 826
إلى قول النبي صلى  -رعاك هللا-(. وانظر  1098(، ومسلم )  1757صحيح. رواه البخاري )  - 827

هللا عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس اآلن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه 

لناس اليوم ال يكون إال بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر احتياطا، حتى إن إفطار ا

تسمع منه ما هو بعيد تماما عن  -وإن كان ينتسب إلى العلم-دقائق، وعندما تناقش بعضهم 

األدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه 

مرتين. األولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: ال يفطر إال على المذياع، فيخالف الشرع 

-في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب وهللا من هؤالء الذين يلزمون 

ذلك البدوي في الصحراء باإلفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم  -من جملة من يلزمون

جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره،  يسمع عنه ذلك البدوي أصال، وال يلزمونه بما

أال وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت 

الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى هللا عليه وسلم 

وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، 

 (.  30و  21لتعلم أين نحن. وهللا المستعان. وانظر " اإللمام بآداب وأحكام الصيام " ص ) 
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صلى هللا عليه وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وافطسروا ولقسد اتخسذت الحكومسة 

فسي هسذا البساب فساذا ثبست واعلسن مسن االذاعسة  هنا ) وفقها هللا(  احتاطسات كثيسرة

السعودية وجب العمل بما يسمع من االذاعة إمسا بسدخو الشسهر او خروجسه وفسي 

هسسذه االحاديسسث ايضسسا ان االنسسسان اذا اراد ان يصسسوم فالبسسد ان يبيسست النيسسة قبسسل 

الفجر وهذا في الفريضة اما النافلة فله ان ينوي اثناء النهسار اذا لسم يكسن اكسل او 

ب ولكن قد يشكل على االنسسان اذا كسان ليلسة الثالثسين مسن شسعبان ولسم يثبست شر

الخبر قبل ان ينام فهل يجوز ان يسبق النية على انسه اذا كسان غسدا مسن رمضسان 

فهو صائم او ال ؟ والجواب انه نعم يجوز اذا نمت ولم يثبت الخبسر فاعقسد النيسة 

ن انه من رمضان اجزئك على انه إن كان غدا من رمضان فانت صائم واذا تبي

الن لك على هللا تعالى ما استثنيت وأما النافلسة فسال بساس ان ينويهسا االنسسان مسن 

اثناء النهسار اذا كسان لسم ياكسل ولسم يشسرب ولسم يسات بمفطسر الن النبسي صسلى هللا 

عليه وسلم دخل على اهله ذات يوم فسالهم هسل عنسدكم شسيء قسالوا ال قسال فسإني 

ال فنوى الصيام في الحال اما حسديث سسهل بسن سسعد فسإن اذا صائم يعني في الح

النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فكلما عجسل 

الناس الفطر اذا تحققوا غروب الشمس او لب على ظنهم روبها لكونها في غسيم 

عليسه او نحوه فإنه افضل لالخذ برخصة هللا عز وجل ولها قال النبسي صسلى هللا 

وسلم ما يزال الناس بخير ما عجلسوا الفطسر ولكسن اذا كنست فسي البيست ال تشساهد 

الشمس فاعمل باذان المؤذن اذا كان ثقة واذا كنست فسي البسر تشساهد الشسمس فسال 

 تفطر حتى تغيب حتى لو اذن المؤذن ال تفطر حتى تغيب 
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نقسسسل المؤلسسسف رحمسسسه هللا تعسسسالى فسسسي سسسسياق االحاديسسسث فسسسي كتسسساب الصسسسيام 

ِ  َوَعْن أَنَسِس ْبسِن َماِلسٍك  -660 َّ ََ قَساَل: قَساَل َرُسسوُل 

   ًُروا فَإِنَّ فِي اَلسَُّحوِر بََرَكة ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    تََسحَّ
(828)  . 

661-  ِ سسب ِي  َعسسِن  َوَعسسْن َسسسْلَماَن ْبسسِن َعسساِمٍر اَلضَّ

 ِ َعلَسى تَْمسٍر   إِذَا أَْفَطسَر أََحسدُُكْم فَْليُْفِطسرْ  قَساَل:  اَلنَّبِي 

َرَواهُ   فَسسإِْن لَسسْم يَِجسسْد فَْليُْفِطسسْر َعلَسسى َمسساٍء  فَإِنَّسسهُ َطُهسسوٌر 

َحهُ اِْبسسُن ُخَزْيَمسسةَ َواْبسسُن ِحبَّسساَن َواْلَحسساِكُم   اَْلَخْمَسسسةُ  َوَصسسحَّ
(829)  . 

نََهسى َرُسسوُل  قَساَل:  َوَعْن أَبِي ُهَرْيسَرةَ  -662

 ِ َّ ََ  َقَاَل َرُجٌل ِمسَن اَْلُمْسسِلِميَن: فَإِنَّسَك يَسا َعِن اَْلِوَصاِل  ف

ِ تَُواِصسسُل? قَسساَل: " َوأَيُُّكسسْم ِمثِْلسسي? إِن ِسسي أَبِيسسُت  َّ ََ َرُسسسوَل 

سسسا أَبَسسسْوا أَْن يَْنتَُهسسسوا َعسسسِن  يُْطِعُمنِسسسي َرب ِسسسي َويَْسسسسِقينِي ". فَلَمَّ

ُوا اَْلِهسساَلَل  اَْلِوَصسساِل َواَصسسَل بِِهسسْم يَْوًمسسا  ثُسسمَّ يَْوًمسسا  ثُسسمَّ َرأَ 

ِل لَُهْم ِحيَن أَبَْوا  َر اَْلِهاَلُل لَِزْدتُُكْم " َكاْلُمنَك ِ فَقَاَل: " لَْو تَأَخَّ

 .  (830)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    أَْن يَْنتَُهوا 

                                                 
 (.  1095(، ومسلم )  1923صحيح. رواه البخاري )  - 828
(، ولكن صح عن أنس رضي هللا عنه، أنه  62ضعيف. وهو مخرج في " الصيام " للفريابي )  - 829

ما رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو قال: 

 (.  67مخرج في نفس المصدر برقم ) 
 (.  1103(، ومسلم )  1965صحيح. روه البخاري )  - 830
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663-  ِ َّ ََ َمْن لَْم يَدَْع   َوَعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

وِر َواْلعََمَل بِِه  َوا ِ َحاَجسةٌ فِسي أَْن قَْوَل اَلزُّ ْلَجْهَل  فَلَْيَس ّلِِلَّ

َرَواهُ اَْلبَُخسساِريُّ  َوأَبُسسو دَاُودَ   يَسسدََع َطعَاَمسسهُ َوَشسسَرابَهُ 

 .  (831)َواللَّْفُظ لَهُ  

ُ َعْنَهسسسا قَالَسسسْت:  -664 َّ ََ  َوَعسسسْن َعائَِشسسسةَ َرِضسسسَي 

 ِ َّ ََ ِشسسسُر َوُهسسسَو يُقَب ِسسسُل َوُهسسسَو َصسسسائٌِم  َويُبَا َكسسساَن َرُسسسسوُل 

ْربِسسِه  ُمتَّفَسسٌق َعلَْيسسِه  َواللَّْفسسُظ   َصسسائٌِم  َولَِكنَّسسهُ أَْملَُكُكسسْم إِلِ

 .  (832)ِلُمْسِلٍم  

 .     (833)فِي َرَمَضاَن  َوَزادَ فِي ِرَوايٍَة: 

ُ َعْنُهَمسسا;  -665 َّ ََ أَنَّ  َوَعسسِن اِْبسسِن َعبَّسساٍس َرِضسسَي 

  ُمْحسِرٌم  َواْحستََجَم َوُهسَو َصسائٌِم اِْحستََجَم َوُهسَو  اَلنَّبِيَّ 

َرَواهُ اَْلبَُخاِريُّ  
(834)  . 

ِ   َوَعسسْن َشسسدَّاِد ْبسسِن أَْوٍس  -666 َّ ََ أَنَّ َرُسسسوَل 

  .أَتَسسى َعلَسسى َرُجسسٍل بِسساْلبَِقيعِ َوُهسسَو يَْحسستَِجُم فِسسي َرَمَضسساَن

َواهُ رَ   "  [َواْلَمْحُجسسسسوُم  ]فَقَسسسساَل: " أَْفَطسسسسَر اَْلَحسسسساِجُم 

                                                 
(، ووهم الحافظ رحمه هللا في نسبة هذا  2362(، وأبو داود )  6057صحيح. رواه البخاري )  - 831

د دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع اللفظ ألبي داو

" بدون " في " وال أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا 

 داود وال عزه إليه إال من أجل هذا اللفظ. وهللا أعلم. 
 (.  65(، )  1106(، ومسلم )  1927صحيح. رواه البخاري )  - 832
 (.  71( )  1106مسلم )  - 833
( وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في " الفتح "  1938صحيح. رواه البخاري )  - 834

 (.  737(: " الحديث صحيح ال مرية فيه ". وانظر رقم )  178/  4) 
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َحهُ أَْحَمسسدُ  َواْبسسُن ُخَزْيَمسسةَ   اَْلَخْمَسسسةُ إاِلَّ اَلت ِْرِمسسِذيَّ  َوَصسسحَّ

 .  (835)َواْبُن ِحبَّاَن  

ُل َمسسا  قَسساَل:  َوَعسسْن أَنَسسِس ْبسسِن َماِلسسٍك  -667 أَوَّ

سسسائِِم; أَنَّ َجْعفَسسسَر ْبسسسَن أَبِسسسي َطاِلسسسٍب  ُكِرَهسسسِت اَْلِحَجاَمسسسةُ ِللصَّ

فَقَاَل: " أَْفَطَر َهذَاِن  ئٌِم  فََمرَّ بِِه اَلنَّبِيُّ اِْحتََجَم َوُهَو َصا

َص اَلنَّبِيُّ  سائِِم  َوَكساَن  "  ثُمَّ َرخَّ بَْعدُ فِسي اَْلِحَجاَمسِة ِللصَّ

اهُ    أَنَسسٌس يَْحسستَِجُم َوُهسسَو َصسسائٌِم  َرَواهُ اَلسسدَّاَرقُْطنِيُّ َوقَسسوَّ
(836)  . 

668-  ُ َّ ََ أَنَّ اَلنَّبِسيَّ  َعْنَها   َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي 

  اِْكتََحسسسَل فِسسسي َرَمَضسسساَن  َوُهسسسَو َصسسسائٌِم   َرَواهُ اِْبسسسُن

َماَجْه بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  
(837)  . 

: اَل يَِصحُّ فِيِه َشْيٌء   قَاَل اَلت ِْرِمِذيُّ
(838)  . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                                 
 1681ابن ماجه ) (، و 3144(، والنسائي في " الكبرى " )  2369صحيح. رواه أبو داود )  - 835

( وما بين الحاصرتين سقط من " أ "،  219 - 218/  5(، وابن حبان )  283/  5(، وأحمد ) 

(.  430/  1وهذا من سهو الناسخ. وهللا أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في " المستدرك " ) 

في " التنقيح " )  وأما عزوه البن خزيمة فال أظنه إال وهما. وهللا أعلم. " تنبيه ": قال الذهبي

/ أ (: " قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يوم التاريخ  89ق / 

 المذكور في مكة، اللهم إال أن يريد بالبقيع السوق ". 
( وقال: " كلهم ثقات، وال أعلم له علة ". قلت: وفي  7/  182/  2منكر. رواه الدارقطني )  - 836

 ماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه. األصل ذكرت ج
 (.  1678ضعيف. رواه ابن ماجه )  - 837
هكذا في األصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " ال يصح في هذا الباب شيء ".  - 838

 ( " ال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء ".  105/  3وفي " السنن " ) 
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حجر رحمه هللا تعالى فسي  هذه االحاديث فيما يتعلق بالصيام ذكرها الحافظ ابن

كتابه بلوغ المرام تدل على مسائل منها السحور وهو االكل في اخسر الليسل لمسن 

اراد ان يصوم وهو سنة امر به النبسي صسلى هللا عليسه وسسلم وفعلسه بنفسسه واقسر 

عليه اصحابه ورغب فيه فقال عليسه الصسالة والسسالم تسسحروا يعنسي كلسوا اكلسة 

اخسر الليسل لمسن اراد ان يصسوم فسإن فسي الُسسحور  السحور وهي التسي تكسون فسي

بركة وايضا في الَسحور بركة كالهمسا صسحيح فسارم بسه وبسين فائدتسه انسه بركسة 

فمن بركاتسه انسه امتثسال المسر النبسي صسلى هللا عليسه وسسلم وكسل شسيء يمتثسل بسه 

االنسان امر النبسي صسلى هللا عليسه وسسلم فإنسه خيسر وبركسة يجسد ثمرتسه فسي قلبسه 

له وف محبته للخير وغير ذلك ومن بركته ان فيسه اقتسداء بسالنبي صسلى وفي عم

هللا عليه وسسلم السذي ارمنسا باتباعسه حيسث قسال تعسالى ) فساتبعوه لعلكسم تهتسدون ( 

ومسسن بركتسسه انسسه يعسسين علسسى الصسسيام والمعسسين علسسى الصسسيام علسسى الطاعسسة خيسسر 

السري وهسان وبركاة بال شك واالنسان اذا تسحر استعان بسسحوره علسى الشسبع و

عليه الصوم ومن بركته ان فيه مخالفة لليهود والنصارى كمسا قسال النبسي صسلى 

هللا عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السسحور او الَسسور 

بالفتح كل هذا مسن ربكاتسه ولسذلك ينبغسي لنسا اذا قسدم لنسا السسحور لنتسسحر بسه ان 

م واننسا ناكسل امتثساال المسره واقتسداًء بسه نستحضر امر النبي عله الصسالة والسسال

ورجسساًء لبركسسة هسسذا الطعسسام ولهسسذا سسسماه الرسسسول عليسسه الصسسالة والسسسالم الغسسداء 

المبسسارك كسسذلك ايضسسا ممسسا يتعلسسق بمسسا سسساقه المؤلسسف االفطسسار ينبغسسي لالنسسسان ان 

يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء واذا حصل الرطب فهسو افضسل مسن التمسر 

لى رطب يعني على تمر رطب فإن لم يجد فعلى تمر فسإن لسم يجسد فيفطر اوال ع

فعلى ماء وال يفطر على الخبز واالدام وما اشبهه ال بل يكن اول مسا يصسل السى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

687 

معدته بعد الصوم الرطب ثم التمر ثسم المساء حتسى لسو كسان عنسده حسال فسال يقدمسه 

الثالثة فإن لسم على الماء الن النبي صلى الهل عليه وسلم جعل الماء في المرتبة 

يجسسد هسسذه الثالثسسة فعلسسى اي شسسراب كسسان اذا كسسان ممسسا اباحسسه هللا عسسز وجسسل وممسسا 

بما ذكره المؤلف رحمه هللا مسئلة الحجامة هسل يفطسر بهسا الصسائم    يتعلق 

ام ال ؟ والصحيح انه يفطر بها ان الصائم اذا حجم او احتجم افطسر لقسول النبسي 

لمحجسسوم الن الحسساجم فسسي عهسسد الرسسسول صسسلى هللا عليسسه وسسسلم افطسسر الحسساجم وا

علسه الصالة والسالم يحجم بقارورة لها انبوبة رفيعة جسدا يمصسها الحساجم مسن 

اجل ان يفرغها من الهواء حتى تتعبأ دما فربما يتسرب الى فمه شسيء مسن السدم 

ويبتلعسسه فيكسسون بسسذلك مفطسسرا وأمسسا المحسستجم فإنمسسا سسسيفطر النسسه سسسيخرج منسسه دم 

نه ويضغف فكان مسن رحمسة هللا تعسالى انسه يفطسر وعلسى هسذا كثير يؤثر على بد

فاذا كان صومه واجبا عليه ان يحستجم فسي النهسار فسإن اضسطر للحجامسة جسازت 

الحجامسة ولكسسن نقسسول اذا احتجمسست فكسسل واشسرب النسسك افطسسرت لعسسذر فجسساز لسسك 

االكل والشرب ومما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى مباشرة المراة اذا 

ن االنسان له زوجة وهو صائم فهل له ان يقبلها او يباشرها او يضسمها او مسا كا

اشبه ذلك ؟ فالجواب نعم له ذلك الن النبي صلى هللا عليه وسلم كسان يقبسل وهسو 

صائم ويباشر وهو صائم لكن اذا كان يخشى على نفسه من فساد الصوم يخشى 

لمنسي فسال يجسوز امسا ذا كسان انه اذا قبل امراته انسزل المنسي او اذا ضسمها انسزل ا

 مالكا نفسه فلنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اسوة حسنة وهللا الموفق 

نقل المؤلف رحمه هللا تعالى في كتابة بلسوغ المسرام فسي سسياق الحاديسث فسي 

 كتاب الصيام
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ُ َعْنَها   -668  َّ ََ أَنَّ اَلنَّبِيَّ  َوَعْن َعائَِشةَ َرِضَي 

  َفِسسسي َرَمَضسسساَن  َوُهسسسَو َصسسسائٌِم  اِْكتََحسسسل   َرَواهُ اِْبسسسُن

َماَجْه بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  
(839)  . 

: اَل يَِصحُّ فِيِه َشْيٌء   قَاَل اَلت ِْرِمِذيُّ
(840)  . 

ِ  َوَعسسْن أَبِسسي ُهَرْيسسَرةَ  -669 َّ ََ قَسساَل: قَسساَل َرُسسسوُل 

    فَْليُسستِمَّ َمسسْن نَِسسسَي َوُهسسَو َصسسائٌِم  فَأََكسسَل أَْو َشسسِرَب

ُ َوَسقَاهُ  َّ ََ  .  (841)ُمتَّفٌَق َعلَْيِه    َصْوَمهُ  فَإِنََّما أَْطعََمهُ 

َمسسسْن أَْفَطسسسَر فِسسسي َرَمَضسسساَن  َوِلْلَحسسساِكِم:  -670

َوُهسسَو َصسسِحيٌح    نَاِسسسيًا فَسساَل قََضسساَء َعلَْيسسِه َواَل َكفَّسساَرةَ 
(842)  . 

ِ َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَ  -671 َّ ََ  اَل َرُسسوُل 

  َمسسْن ذََرَعسسهُ اَْلقَسسْيُء فَسساَل قََضسساَء َعلَْيسسِه  َوَمسسْن اْسسستَقَاَء

 .  (843)َرَواهُ اَْلَخْمَسةُ    فَعَلَْيِه اَْلقََضاُء 

 .  (844)َوأََعلَّهُ أَْحَمدُ  

                                                 
 (.  1678)  ضعيف. رواه ابن ماجه - 839
هكذا في األصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " ال يصح في هذا الباب شيء ".  - 840

 ( " ال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء ".  105/  3وفي " السنن " ) 
 (، واللفظ لمسلم.  1155(، ومسلم )  1933صحيح. رواه البخاري )  - 841
( إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث.  430/  1حسن. رواه الحاكم )  - 842

(  1990وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثال ) 

 وغيره. 
 720(، والترمذي )  215/  2(، والنسائي في " الكبرى " )  2380صحيح. رواه أبو داود )  - 843

 (.  498/  2)  (، وأحمد 1676(، وابن ماجه ) 
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اهُ اَلدَّاَرقُْطنِيُّ   َوقَوَّ
(845)  . 

ِ رَ  -672 َّ ََ ُ َعْنُهَمسا; َوَعْن َجسابِِر ْبسِن َعْبسِد  َّ ََ ِضسَي 

  ِ َّ ََ َخسسَرَج َعسساَم اَْلفَسستْحِ إِلَسسى َمكَّسسةَ فِسسي  أَنَّ َرُسسسوَل 

َرَمَضاَن  فََصاَم َحتَّسى بَلَسَغ ُكسَراَع اْلغَِمسيِم  فََصساَم اَلنَّساُس  

ثُمَّ دََعا بِقَدَحٍ ِمْن َماٍء فََرفَعَسهُ  َحتَّسى نََظسَر اَلنَّساُس إِلَْيسِه  ثُسمَّ 

  فَِقيَل لَهُ بَْعدَ ذَِلَك: إِنَّ بَْعَض اَلنَّاِس قَْد َصاَم. قَساَل: َشِربَ 

 .     (846)"أُولَئَِك اَْلعَُصاةُ  أُولَئَِك اَْلعَُصاةُ" 

فَِقيسسَل لَسسهُ: إِنَّ اَلنَّسساَس قَسسْد َشسسقَّ َعلَسسْيِهُم  َوفِسسي لَْفسسٍظ: 

يَاُم  َوإِنََّما يَْنُظُروَن فِيَما فَعَْلَت، فَدَ  َعا بِقَسدَحٍ ِمسْن َمساٍء اَلص ِ

 .  (847)َرَواهُ ُمْسِلٌم    بَْعدَ اَْلعَْصِر، فََشِرَب 

673-  ُ َّ ََ ِ ِرَضسى  َوَعْن َحْمَزةَ ْبِن َعْمسٍرو اأْلَْسسلَِمي 

ةً َعلَسسى  َعْنسسهُ; أَنَّسسهُ قَسساَل:  ِ! أَِجسسدُ بِسسي قُسسوَّ َّ ََ يَسسا َرُسسسوَل 

يَاِم فِي اَلسَّفَِر  فََهْل َعلَيَّ  ِ  اَلص ِ َّ ََ  ُجنَاٌح? فَقَاَل َرُسسوُل 

ِ  فََمْن أََخذَ بَِها فََحَسسٌن  َوَمسْن أََحسبَّ  َّ ََ " ِهَي ُرْخَصةٌ ِمَن 

 .  (848)َرَواهُ ُمْسِلٌم    أَْن يَُصوَم فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه " 

                                                                                                                                                 
(: " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول:  219/  4قال البيهقي في " السنن الكبرى " )  - 844

ليس من ذا شيء ". فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ". قلت: وأعله أيضا 

 باألصل.  غير اإلمام أحمد وما ذلك إال لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين
 (: " رواته كلهم ثقات ".  184/  2إذا قال في " السنن " )  - 845
 (.  90( )  1114صحيح. رواه مسلم )  - 846
(، ولكن لفظ: " فشرب" ليس في "الصحيح  91( )  1114حسن. وهذه الرواية في " مسلم " )  - 847

 "، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه هللا. 
 (.  107( )  2111صحيح. رواه مسلم )  - 848
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ِِ " ِمسسسسْن َحسسسسِديِث  -674 َوأَْصسسسسلُهُ فِسسسسي " اَْلُمتَّفَسسسسِق

     (849)َزةَ ْبَن َعْمٍرو َسأََل أَنَّ َحمْ  َعائَِشةَ; 

ُ َعْنُهَمسسا-َوَعسسِن اِْبسسِن َعبَّسساٍس  -675 َّ ََ قَسساَل:  -َرِضسسَي 

  َص ِللشَّْيخِ اَْلَكبِيِر أَْن يُْفِطَر  َويُْطِعَم َعْن ُكل ِ يَْوٍم ُرخ ِ

َرَواهُ اَلسسسسسسدَّاَرقُْطنِيُّ    ِمْسسسسسسسِكينًا  َواَل قََضسسسسسساَء َعلَْيسسسسسسِه 

َحاهُ  َواْلَحاِكُم  وَ   .  (850)َصحَّ

َجساَء َرُجسٌل  قَساَل:  َوَعْن أَبِسي ُهَرْيسَرةَ  -676

 ِ ِ. قَسساَل: " َوَمسسا  إِلَسسى اَلنَّبِسسي  َّ ََ فَقَسساَل: َهلَْكسسُت يَسسا َرُسسسوَل 

أَْهلََكسسَك ? " قَسساَل: َوقَْعسسُت َعلَسسى اِْمَرأَتِسسي فِسسي َرَمَضسساَن، 

" قَاَل: اَل. قَساَل: " فََهسْل  فَقَاَل: " َهْل تَِجدُ َما تَْعتُِق َرقَبَةً?

تَْستَِطيُع أَْن تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن? " قَاَل: اَل. قَساَل: " 

فََهْل تَِجدُ َما تُْطِعُم ِسست ِيَن ِمْسسِكينًا? " قَساَل: اَل  ثُسمَّ َجلَسَس  

"   بِعَسَرٍق فِيسِه تَْمسٌر. فَقَساَل: " تََصسدَّْق بَِهسذَا فَأُتِي اَلنَّبِيُّ 

فَقَاَل: أََعلَى أَْفقََر ِمنَّا? فََمسا بَسْيَن اَلبَتَْيَهسا أَْهسُل بَْيسٍت أَْحسَوُج 

َحتَّسسى بَسسدَْت أَْنيَابُسسهُ، ثُسسمَّ قَسساَل:  إِلَْيسسِه ِمنَّسسا  فََضسسِحَك اَلنَّبِسسيُّ 

                                                 
( وتمامه: رسول هللا صلى هللا  789/  2/ فتح (، ومسلم )  179/  4صحيح. رواه البخاري )  - 849

 عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ". 
(، وقال الدارقطني: وهذا  440/  1(، والحاكم )  6/  205/  2صحيح. رواه الدارقطني )  - 850

 سناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. اإل
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سسسْبعَةُ  َواللَّْفسسسُظ   "اْذَهسسسْب فَأَْطِعْمسسسهُ أَْهلَسسسَك "  َرَواهُ اَلسَّ

 .  (851)ِلُمْسِلٍم  
 بسم اللهالرحمن الرحيم 

هذه االحاديث تضمن عدة مسائل منها اكتحال الصائم ويقطر في عينه قطرة او 

ال يجسوز ؟ الصسيحيح انسه يجسوز الن االصسل االباحسة حتسى يقسوم دليسل علسى انسه 

ممنسسوع وأمسسا حسسديث عائشسسة ان رسسسول هللا صسسلى هللا عليسسه وسسسلم اكتحسسل فسسي 

حتسساج اليسسه الن االصسسل عسسدم المنسسع رمضسسان وهسسو صسسائم فهسسو ضسسعيف لكننسسا ال ن

حتى يقوم دليل علىالمنع ولم يرد عن النبسي صسلى هللا عليسه وسسلم انسه نهسى عسن 

االكتحال وعلى هذا فيكتحل االنسان في عينه ويقطر في عينسه كسذلك يقطسر فسي 

اذنيه وال حرج عليه حتى لو فسرض انسه نفسد هسذا القطسور حتسى وجسد طعمسه فسي 

كال وال شربا ولكنه دواء وايضا هو دواء لم يدخل فسي حلقه فال باس النه ليس ا

منفذ معتاد فليس العسين منفسذا معتسادا كساالنف فساالنف اذا قطسر االنسسان ووصسل 

السسى جوفسسه افطسسر لكسسن هسسذه العسسين ال النهسسا لسسيس منفسسذمعتادا   وتضسسمنت هسسذه 

االحاديث اذا افطسر االنسسان اذا اكسل االنسسان او شسرب ناسسيا فمساذا عليسه  لسيس 

ليه شيء  الن النبي صلى هللا عليه وعلى اهله وسلم قال من نسي وهو صسائم ع

فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمسه هللا وسسقاه لكسن اذا ذكسر يجسب عليسه ان 

يمتنع ويتوقف حتى لو كانت اللقمة او الجرعة من الماء في فمه وجب عليسه ان 

تغيسب الشسمس  ظنسا منسه يلفظها النه زال العذروكسذلك لسو اغتسر وافطسر قبسل ان 

                                                 
(، والنسائي في "  2390(، وأبو داود )  1111(، ومسلم )  1936صحيح. رواه البخاري )  - 851

/  2(، وأحمد )  1671(، وابن ماجه )  724(، والترمذي )  213 - 212/  2الكبرى " ) 

 (.  516و  281و  241و  208
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انها قد غابت وتبين انها لم تغب فصومه صحيح النه ثبت في صسحيح البخساري 

عن اسماء بنت ابسي بكسر رضسي هللا عنسه انهسم افطسروا فسي يسوم غسيم علسى عهسد 

النبسسي صسسلى هللا عليسسه وسسسلم ثسسم طلعسست الشسسمس ولسسم يسسأمرهم بالقضسساء ولسسو كسسان 

يسه وسسلم بسذلك ثسم هسو اخسل فسي عمسوم القضاء واجبا البلغهم النبسي صسلى هللا عل

قوله تعالى وليس عليكم جناحا فيما اخطئستم بسه ولكسن مسا تعمسدت قلسوبكم ( وفسي 

عمسسوم قولسسه تعسسالى ) ربنسسا ال تؤاخنسسا ان نسسسينا او اخطأنسسا ( فقسسال هللا وقسسد فعسسل 

وتضمنت هذه االحاديث افطار  المسسافر هسل يفطسر او ال يفطسر ودلست علسى ان 

اء صام وان شساء افطسر ولكسن مسا االفضسل ان يصسوم او ان االنسان مخير ان ش

يفطر وقسال ان كسان علسى المسسافر مشسقة  فاالفضسل ان يفطسر ليقبسل رخصسة هللا 

عز وجل وان لم يكن عليه مشقة فالفضل ان يصوم تأسيا برسسول هللا صسلى هللا 

عليه وعلى اله وسلم ومسارعة الى ابراء الذمة وانه مسن االسسهل علسى االنسسان 

ذا صام مع النساس ولهسذا تجسد الرجسل اذا كسان عليسه قضساء مسن رمضسان يكسون ا

اليسسوم كالشسسهر فسسي صسسعوبته حتسسى ان بعضسسهم يكسسون عليسسه اليسسوم واليومسسان وال 

يقضسسي اال عنسسد رمضسسان الثسساني لثقسسل القضسساء عليسسه فاالفضسسل ان يصسسوم مسسا دام 

النسان وتضمنت ايضا لو ان ا ليس عليه مشقة في الصوم ومع ذلك هو بالخيار

سافر وهو صائم هل يفطر او ال يفطر ودلت هذه االحاديث على انسه يفطسر الن 

النبي صلى هللا عليه وسسلم خسرج السى مكسة وهسو صسائم خسرج السى المدينسة وهسو 

صائم فلما بلغ قراع الغنسيم افطسر عليسه الصسالة والسسالم وهسو موضسع معسروف 

وقسالوا يسا رسسول هللا ان  وسبب فطره انهم جاءوا الىالنبي عليه الصسالة والسسالم

النسساس قسسد شسسق علسسيهم الصسسيام وانهسسم ينظسسرون فيمسسا فعلسست ليقتسسدوا بسسه وانسست قسسد 

صسسمت فهسسم صسسائمون االن فسسدعى النبسسي صسسلى هللا عليسسه وسسسلم بقسسدح مسسن مسساء  
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ورفعه على فخذه وهو علسى بعيسره والنساس ينظسرون اليسه فشسرب عليسه الصسالة 

رب فشرب النساس افطسروا معسه اال والسالم بعد العصر الشمس قريبا تغرب فش

قليال منهم كسانهم رضسي هللا عسنهم ان الوقست قريسب وبقسوا علسى صسيامهم فجيسئ 

اليه وقالوا ان بعد اللناس قد صاموا فقسال اؤلئسك العصساة اولئسك العصساة سسماهم 

عصاة النهم لم يقبلوا رخصة هللا مسع المشسقة فسسماهم عصساة وفسي هسذا الحسديث 

اس بالفعسل اقسوى مسن تساثرهم بسالقول الن االنسسان اذا تكلسم دليل على ان تاثر الن

ونصح ولم يفعل فالناس يقبلونه اذا كان ثقة عندهم لكن اذا فعل بنفسه كسان ذلسك 

ادعسسى للقبسسول والمتابعسسة وهسسذا مسسن حسسسن ادب الرسسسول عليسسه الصسسالة والسسسالم 

ابسن  وحسن تعليمه انه يعلم الناس علي وجه يقتنعون به وفي عهد شسيخ االسسالم

تيميه رحمه هللا تعالى وقدس هللا روحه حاصر التتسار الشسام فسي رمضسان وبقسي 

العسسسكر السسذين يسسدافعون عسسن الشسسام بقسسوا صسسائمين وشسسق علسسيهم الصسسيام فسسسألوا 

العلماء فقالوا ليس لكم رخصة النكم لست مرضى وال علسى سسفر انستم فسي البلسد 

لكسسم رخصسسة لكسسم ان  ولسسيس لكسسم رخصسسة فسسسألوا شسسيخ االسسسالم ابسسن تيميسسه فقسسال

تفطروا لتتقووا بذلك على العدو ثسم اسستدل رحمسه هللا بسان النبسي صسلى هللا عليسه 

وسلم لما قرب المسلمون من مكة عام الفتح قال لهم النبي صسلى هللا عليسه وسسلم 

إنكم القوا العدو غدا والفطسر اقسوى لكسم فسافطروا فسامرهم النبسي صسلى هللا عليسه 

ك بسسان الفطسر اقسوى ولسسم يقسل بسسانكم مسسافرون النهسسم وسسلم ان يفطسروا وعلسسل ذلس

كانوا مسافرين فدل ذلك على انه يجوز للمجاهد ان يفطسر اذا كسان الفطسر اقسوى 

له في مقاومة العدو المهم ان الشيخ رحمسه هللا تعسالى افتساهم بسان يفطسروا الجسل 

طسروا ان يقاتلوا العدو وكأن بعض الجيش تلكأ في هذا قال العلمساء يقولسون ال تف

فجعل رحمه هللا في يده خبزا وجعل يمشي بين صفوفو المجاهدين ويأكلها وهسم 
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ينظرون فهو مجاهد رحمه هللا تعالى ومن اشجع الناس فسي صسف القتسال فجعسل 

ياكلها والنساس ينظسرون حتسى يقتنعسوا بهسذا وهسذا نظيسر فعسل الرسسول صسلى هللا 

صسسيام لسسم يقسسل مسسروهم عليسسه وسسسلم لسسم يقسسل لمسسا قسسالوا ان النسساس يشسسق علسسيهم ال

فليفطروا بل هو افطر بنفسه فعال امام الناس وحينئذ تبعه الناس ونظير هذا فسي 

اقتسسداء النسساس بالفعسسل دون القسسول نسسسوق هسسذا لالخسسوة طسسالب العلسسم  انهسسم لمسسا 

حصرهم العدو في عزوة الحديبية لما جاء النبي صلى هللا عليسه وسسلم السى مكسة 

مكة وفي يدهم السسلطة فسامر اصسحابه ان يحلسوا معتمرا منعته قريش النهم اهل 

من احرامهم وان يذبحوا هديهم ويرجعوا الى المدينسة امسرهم ان يحلسوا ويحلقسوا 

ما فعسل احسد شسيئا لسيس للعصسيان لكسن رجساء ان يعسدل الرسسول صسلى هللا عليسه 

وسسسلم عسسن رايسسه فسسدخل علسسى احسسدى امهسسات المسسؤمنين واخبرهسسا الخبسسر فقالسست يسسا 

ج فادع الحالق فليحلق راسك امامهم ففعل عليه الصالة والسالم رسول هللا اخر

خرج ودعا الحالق فحلق فجعل الصحابة يقتتلون علىالحلق ايهم يحلق اوال فسدل 

ذلك على ان اقتناع الناس بالفعل اقوى من اقتناعهم بالقول وهسذه طريقسة ينبغسي 

ناعسسا امسسا الحسسديث لطالسسب العلسسم ان يفعلهسسا فسسي السسدعوة السسى هللا الن ذلسسك اشسسد اقت

االخير الذي تضمنته هذه االحاديث فهسي قصسة الرجسل السذي جسامع زوجتسه فسي 

وهسسسو صسسسائم والجمسسساع فسسسي رمضسسسان حسسسرام ومسسسن اعظسسسم المفطسسسرات رمضسسسان 

واغلظها فيه الكفارة المغلظة عتق رقبة فغن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن 

الرجسسل كغيسسره مسسن  لسسم يسسستطع فاطعسسام سسستين مسسسكينا فسسإن لسسم يجسسد سسسقطت هسسذا 

الصحابة اهل صراحة وعدم استحياء في الحق جاء السى الرسسول عليسه الصسالة 

والسالم وقال يا رسول هللا هلكت قال ما الذي اهلكك قسال وقعست علسى المرأتسي 

في نهار رمضان وانسا صسائم وهسذا يسدل علسى ان الرجسل كسان عالمسا بانسه حسرام 
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ل عليسه الصسالة والسسالم مستعرضسا لكنه ال يدري ما يترتب عليسه فسسأله الرسسو

خصسسال الكفسسارة قسسال اتجسسد رقبسسة تعتقهسسا قسسال ال قسسال اتسسستطيع ان تصسسوم شسسهين 

متتابعين قال ال قال تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قسال ال ثسم جلسس الرجسل مسع 

الصحابة فاتي الرسول عليه الصالة والسالم بتمسر فقسال للرجسل خسذ هسذا تصسدق 

سول هللا اعلى احوج مني ما في المدينة احوج مني مساذا به يعني كفارة قال يا ر

يريد ؟ يريد ان ياخذ التمر فضحك النبي صلى هللا عليه وسسلم حتسى بسدت انيابسه 

كيف هذا الرجل جاء خائفا يخشى العقوبة ولم يرجع حتى طلب الطعام فقسال لسه 

فسدل هسذا  النبي عليه الصالة والسالم اطعمه اهلك ولم يقسل فساذا اغنساك هللا فكفسر

على ان الكفارة تسسقط بسالعجز عنهسا وان الجمساع فسي نهسار رمضسان لمسن يجسب 

عليه الصوم امره عظيم فاذا كان االنسان مسافرا هو وزجته وكانا صسائمين ثسم 

ارادها هل يجوز ام ال ؟ الجواب نعم يجوز له ان يجامعها الن المسافر ال يجب 

لعمرة هو واهله وانتهست العمسرة عليه الصوم فلو كان في عمره ذهب الى مكة ل

واراد امراته وهما صسائمان فلسه ذلسك ولسيس عليسه كفسارة ولسيس عليسه اثسم ولكسن 

يقضي بدل هذا اليوم فاذا قال انسان رجل في البلد صسائم هسو وامراتسه وارادهسا 

فابسست فهسسل يجسسوز ان تسسابى عليسسه ؟ نعسسم يجسسوز بسسل يجسسب ان تسسابى عليسسه لكسسن لسسو 

وجامعهسسا فهسسو آثسسم مسسن وجهسسين االول انسسه افسسسد  اكرههسسا وعجسسزت عسسن مدافعتسسه

صومه وانه اكسره زوجتسه امسا هسي فلسيس عليهسا اثسم وال قضساء وال كفسارة النهسا 

 معذورة وهللا الموفق 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

696 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


