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رسلني مى أشرف األنبياء والْلَالم عالة والس والص،نيِمالَ العب هللا ردمحالْ
نبينا محملَد وعى آله وصحبه أجعنيم.  

 :أما بعد
 ،ث عنه الباحثونح وأفضل ما ب،ونرمشمحصيله الْي ت ِفرما شى م أولَفإنَّ

وسى إليه الْعمالعلم الشرعي الْ:بقون هواتس لةيأخوذ من نصوص الشرع األصم: 
د كل قول ر وي،لكي تؤيد كل مسألة بدليلها ؛ ج ة نبيهوسنT ،كتاب اهللا 

 . ج ة رسوله ومن سن،ى مأخذه من كتاب اهللافقهي إلَ
 هذا هو الواجب على كل شخص باحث عن األحكام وما من شك أنَّ

ألمره  امتثاالً؛ةالشرعي Tحيث يقول  :﴿        
 .]١٠:الشورى[ ﴾      

             ﴿: وقوله
  .]٨٣:النساء[ ﴾       

           ﴿: وقوله
  .]٦٥:النساء[ ﴾       
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ىالَوقوله تع :﴿             
ى غري إلَ.  ]٣٦ :باألحزا[  ﴾          

  .ذلك من اآليات
  .# عنه فاجتنبوهمكُيتها ن وم، به فأتوا منه ما استطعتممكُرتا أمم$: ديثحي الْوِف

فَما أيده الدليل منها ، فالبد أن يكون مرتكز األقوال الفقهية على األدلة
:  أي- وكان محكما ،أخذ؛ إذا كان الدليل صحيحا صريحا ِبمنطوقه أو ظاهره

 . -لَم يكن منسوخا
 الداللة؛ لكنه غري واضح  ، أو دليله ضعيف أو صحيح      ، وما لَم يكن عليه دليل      

 . فإنه يستبعد إالَّ إذا أيده قول صاحب غري معارض ِبمثله
سطًا    ب م فكتبت شرحا   ،قل م الْهد  ج بِ  تماه س ومن أجل ما قد سبق سربه فقد       

  :هميت س"حكاممدة األع"على 

$<|†�e<Ý^Þù]<�}<àÂ<x‘<^Ú<î×Â<Ý^Óuù]<‹é‰`iÝ^Óuù]<ì‚ÛÂ<oè�^u_# 

ى الشيخ وأرسلته إلَ )’١٣٨٣، ٨٢(ي عامي  زء األول فِ  جكتبت منه الْ 
ِفي ذلك رة نومدينة الْمة بالْامعة اإلسالميجي الْ حني كان ِف- اهللارِحمه-ي األلباِن

 . الوقت فحققه
وتعييِني ِفي الدعوة ) ’١٣٨٤(ستقالِتي من التدريس ِفي عام وبعد ا

وكتبت ِفي أوقات فراغي على بضعة أحاديث كتابة ، انشغلت بالْجوالت الدعوية
 . وافية نوعا ما

 وانشغاِلي وبعد عودِتي إلَى التدريس توقفت عن الكتابة زمنا لوضعي الصحي                 
باإلضافة إلَى التدريس النظامي ِفي الْمعهد ، ِبحلَقَات الدروس ِفي الْمساجد
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، كلَّمِني بعض طالب العلم ِفي إكمال هذا الشرح) ’١٤١٩(العلمي حتى عام 
ولكن لعجزي عن الكتابة على سبيل التأليف فقد عرضت على الطلبة أن أقرر 

 شرحا وأملي عليهم ما يسره اهللا ليكون، لَهم درسا أسبوعيا ِفي عمدة األحكام
 . مكَمالً ِلهذَا الكتاب

ثُم ، وأنا ملتزم فيه بالطريقة الَِّتي التزمتها ِفي أوله من حيث الْموضوع
وأن يكون الترجيح فيه مبنيا ، ثُم فقه الْحديث، ثُم الْمعنى اإلجماِلي، الْمفردات

 ِفي هذه اإلمالءات على الدليل من غري تحيز إلَى مذهب خاص؛ فكان الْمرجع
رحم -"  العدة"وحواشي ابن األمري الصنعاِني عليه الْمسمى ، دقيق العيدشرح ابن 
  .-اهللا الْجميع

 -رِحمه اهللا-البن الْملقن " اإلعالم"وِفي أثناء الْجزء الرابع اقتنيت كتاب 
،  من الرابعفكان هو الْمرجع ِفي الْجزء الْخامس وبعض، الذي شرح به العمدة

وله الفضل ، والْحمد هللا-وقد أعانِني اهللا على إكماله على الطريقة الَِّتي التزمتها 
 . -ِفي ذلك وِفي غريه

لَّوصلَى اهللا عى نبينا محمد ولَعى آله وصا حبه وسا كثريلم تسليم. 
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 ونعوذ باهللا من ، ونستهديه، ونستغفره ، ونستعينه،حمده ن، هللامدح الْإنَّ
ضلل فال  ين وم،ضل لههده اهللا فال م ين م، ومن سيئات أعمالنا،شرور أنفسنا

دا عبده مح وأشهد أن م، اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إالَّ،هادي له
  ..ورسوله

  .]١٠٢:نآل عمرا[ ﴾               ﴿
﴿               

   .]١:النساء[ ﴾            
﴿             

   .]٧١-٧٠:األحزاب[ ﴾         
ا بعدأم:  

  ر  وش  ،ج  اهللا د بن عبد  مح  مدي دي ه ه وخري الْ،  اهللا ديث كتاب  ح خري الْ فإنَّ
 األمور م  حد ثات اه ، الناري  وكل ضاللة فِ  ، وكل بدعة ضاللة   ،حدثة بدعة     وكل م . 

 :أما بعد
وجعله من أشرف ما ،  فَضل العلم بشرعهTفإن من الْمعلوم أن اهللا 

ونفى التسوية بني أهله ، وأجل ما حصله الْمحصلون، تسابق إليه الْمتسابقُون
           ﴿: وبني غريهم بقوله تعالَى

   .]٩:الزمر[ ﴾
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 وهو  ،ود عليهشه ملِّى أجلَعومن فضل أوِلي العلم أن اهللا استشهد ِبهم 
           ﴿ :ىاِل تعالَقَ فَ،توحيده
   .]١٨:آل عمران[ ﴾      

صدورهم م بأن جعل فهر وش، ِبحفظ كتابهى عليهمأثناهللا  ومن فضلهم أن
   ﴿ :ىالَ تعالَقَ فَ، وهذه خاصية ومنقبة لَهم دون سواهمأوعية آلياته

 .  ]٤٩:العنكبوت[ ﴾              
 ﴿ :ىالَ تعالَقَ فَ، آتاه العلم بأنه قد آتاه خريا كثريانم ِل�شهد اهللا و

              
   .]٢٦٩:البقرة[ ﴾

ووصقيمني على شرعه ، اعتهالعاملني بط اهللا العلماء فستالْمبأنأشد م ه
         ﴿ :ىالَ تعالَقَفَ، خشية له من غريهم

 . ]٢٨:فاطر[ ﴾
من يِرِد اللَّه ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفي $:  قَالَج عِن ابِن عباٍس أنَّ رسولَ اهللاو

ت واألحاديث الدالة على فضل إلَى غري ذلك من اآليا... رواه الترمذي. #الديِن
 . العلم وتعلُّمه وتعليمه

وال يحصل تعلُّم العلم إالَّ بطلبه على أيدي العلماء الراسخني فيه، وهم  
 على فهم جالْمستمد من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ، حملة العلم الشرعي

ومن ، علم بني الناسسلف األمة؛ ومن أجل ذلك فَقَد قام العلَماء بنشر هذا ال
أحمد بن : هؤالء العلماء الذين قاموا بنشر العلم بني الناس فضيلة شيخنا العالمة

 فقد قام بنشر هذا العلم عن طريق التدريس والتأليف -حفظه اهللا- يحيى النجمي
 حيث كان -رِحمه اهللا-منذ أن كان طالبا ِفي حلقة شيخه عبد اهللا القرعاوي 
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وتعليم الناس ،  للدعوة والتعليم ِفي القُرى لنشر العقيدة الصحيحةيرسلهم الشيخ
 . أمور دينهم

ولَما عين بالْمعهد العلمي بصامطة لَم يمنعه                   ،  واستمر الشيخ على هذه الطريقة           
بل استمر على طريقته بالتدريس والتأليف                    ،  العمل الوظيفي على التقصري بالدعوة            

   لَى التقاعد       والتعليم حتا أحيل على التقاعد كثف العمل ِفي حلقات             ، ى أحيل عولَم
 . -واهللا حسيبه نحسبه كذلك    - Tالْمساجد، فاستمر يعمل ذلك ابتغاء وجه اهللا               
 ِفي مسجده #عمدة األحكام$:  كتاب:ومن الكتب الَِّتي قام الشيخ بتدريسها

ومن خالل هذه ، ريهابقرية النجامية ِفي درس أسبوعي مع وجود دروس غ
، الثالث-الدروس الَِّتي كان يلقيها علينا الشيخ تكونت األجزاء الثالثة األخرية 

 . -والْخامس، والرابع
  ، ) ’١٣٨٣، ٨٢(عامي   وذلك ألنَّ الْجزَء األول كان قد كتب قبل ذلك ِفي         

ي  حني كان ِف- اهللارِحمه-ي ى الشيخ األلباِنإلَ -حفظه اهللا-الشيخ وأرسله 
  .ةرنومدينة الْمة بالْامعة اإلسالميجالْ

ثُم كتب بعد ذلك الْجزء الثاِني الذي توسع فيه الشيخ توسعا أكثر 
 : وسماها، ِبخالف الْجزء األول

$تأسيس األحكام على ما صعن خري األنام بشرح أحاديث عمدة األحكامح # 

يتعصبون وال ، ين ال يتقيدون ِبمذهب معين من العلماء الذ-حفظه اهللا-والشيخ 
كما هي طريقة شيخه ، ويرجح ما رجحه الدليل، بل يسري مع الدليل، للمذَاهب

، نسأل اهللا أن يوفِّقَه لكل خري، وأن يكتب ذلك -رِحمه اهللا-عبد اهللا القرعاوي 
 . ِفي ميزان حسناته؛ إنه سميع مجيب
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J ابالنسبة لعملي مع هذه األجزاء الثالثة فهي كالتاِلي أم : 

فقد قمت بنقله مرة أخرى على جهاز الكمبيوتر : بالنسبة للجزء األول
، ليطبع مع بقية األجزاء مرة أخرى؛ وذلك ألنَّ الطبعة الثانية منه ِبها أغالط كثرية

 . ول من السوقفاعتمدت على الطبعة األولَى الَِّتي قد تكاد تكون مفقودة التدا
بل إن هناك شخصا آخر قام بنقله  ، فلم أنقله بنفسي: وبالنسبة للجزء الثاِني

 . وإن كنت قد شاركت ِفي نقله وتبييضه باليد مع بعض اإلخوة، على الْحاسب
فبعد إلقاء الدرس علينا من : والْخامس ، والرابع، أما بقية األجزاء وهي الثالث

 واألحاديث وأُخرج اآليات ،  وم بنقله على جهاز الكمبيوتر          الشيخ أرجع إلَى البيت وأق    
األحاديث وبعض  ، من خالل الْحاسب اآلِلي؛ وذلك لسهولة األمر ِفي ذلك ويسره     

بني قوسني للداللة على ) النجمي(وقد رمزت لَها باسم ، خرجها الشيخ بنفسه
 . وبالنسبة للتراجم فقد ترجمها الشيخ بنفسه، تخريجه
وقد أجد ، -رِحمه اهللا-قد اعتمدت على تصحيح وتضعيف األلباِني و

وهذا نادر ، بعض األحاديث قد خرجت ِفي بعض الكتب؛ فأنقل ذلك التخريج
وبعد نقلها وتخريجها أقوم بعرضها على الشيخ ليقوم ِبمراجعتها مرة ، جدا

د ذلك قمنا ِبمراجعتها مع ثُم إنه بع، -وهللا الْحمد-أخرى وهكذا حتى اكتملت 
 . الشيخ مرة أخرى قبل إرساِلها للطبع

وأن يكتبه  ، نسأل اهللا العلي القدير أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكَريم
 . ِفي ميزان حسناتنا يوم نلقاه؛ إنه سميع مجيب

أطلب من إخواِني من وجد خطأً ِفي تخريج أي حديث أن ينبهنا : وأخريا
 . وسنكون له من الشاكرين، ه لنصلحهعلي
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وأن يجمعنا ِبهم ومن نحب ِفي ، ونسأل اهللا أن يوفِّق مشاِيخنا لكل خري
 .. جناته جنات النعيم؛ إنه وِلي ذلك والقادر عليه 

 .وعلَى آله وصحبه وسلم، وصلَّى اهللا علَى نبينا محمد
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 بإسكان   رئ وقُ،ور مه جأ الْ ر وبه قَ  ، يم على األشهر   مِ يم والْ جِ  الْ م بض :ة ع مج الْ 
ه م ِفي اإلسالم اسارص فَ،"ةوبريوم الع" :يهمس وهذا اليوم كانت العرب ت،يمِمالْ

  . لهة اسم إسالميعمجالْ فَ؛ةعمجيوم الْ
 : ِةعمج الْمو يسم الشِهيلَ عتعلَ طٍَمو يريخ$ :جلنِبي ا قول :ائلضوفيه من الفَ

 اهللا لُأَسي يلِّص يمِلس مدبا عهقُاِفو ي الَةٌاع سِهيِف و،ِةنج الْن ِمطَِبهأُ ِهيِف و،م آدقِل خِهيِف
شأَالَّا ِإئًي طَع١(#اه(. 

 نى ملَ عبِتي كُِذ الَّم وي الْو ههنِإ و،ةُاع السومقُ تِهي ِفهنِإ$: جالنِبي  الَوقد قَ
ا د غَودهي الْ:عب تِهيا ِفن لَاسالن فَ؛ِهيلَا ِإانده وهن اهللا عمهلَّضأَ فَ،اِبتِك الِْله أَنا ِمنلَبقَ
والنصارى بعفَ،ٍد غَد نحاآلِخن ونَرونَقُاِب السي وِق الْميِةام#  . 

J@J@J@J@J 

                                                 

ومسلم ِفي ، )٩٣٥(رقم  ،ةعمج ِفي يوم الْالَِّتية اع الس: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
الترمذي ِفي كتاب و، )٨٥٢(رقم  ،ةعمجيوم الْ ِفي الَِّتية اع ِفي الس: باب،ةعمجكتاب الْ

والنسائي ِفي ، )٤٩١(رقم  ،ةعمجى ِفي يوم الْجر تالَِّتية اع ما جاء ِفي الس: باب،ةعمجالْ
، ١٤٣١(رقم  ،ةعمجاب فيها الدعاء يوم الْجست يالَِّتية اع ذكر الس: باب،ةعمجكتاب الْ
ة عمجى ِفي الْجر تالَِّتية اعما جاء ِفي السي ف: باب، كتاب الصالة ِفيهوابن ماج، )١٤٣٢
 ).١١٣٧(رقم ، بنحوه
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]١٣٣[ عنس ِلهِن بس ٍدعِداِع السالَ قَ� )١(ي :$أَريتر قَج  اهللاولَس ام 
ِفي  دجى ستى حرقَهقَ الْلَزن فَعفَ رثُم ،ِربنِمى الْلَ عوه و،هاَءر واس النربكَ وربكَفَ
ا هيأَ: الَقَ فَ،اِسى النلَ علَبقْ أَثُم ،ِهِتالَ صِر آِخن ِمغَرى فَت حاد عثُم ،ِربنِم الِْلصأَ
النِإ،اس نما صنعتا ِلذَ هتأتيوا ِبم،ِل وتلَعميِتالَوا ص# . 

ٍظفْي لَِفو :$لَّصلَى عياه، كَثُم برلَ عياه، ثُمكَ رعو هولَ عيفَ،اه نقَ الْلَزقَهىر#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :مشروعية اتِماذ الْخر الذي يقف عليه الْنبطيب يوم الْخجمةع. 
J ْال مفراتد: 
  .فقَ و:أي: قام
  . تكبرية اإلحرام:أي: ركبفَ
ثُمفَ رمن الركوع:أي: ع .  
 .اءرى ولَإمشي  ي:يعِني: رىقَهلقَل ازنفَ
حتى سِمد ِفي أصل الْ   جر نب :يعنِ  ي: أنه م  ش ى إلَى الوراء حت ى تالسجود ن من كَّم
  .رنبِمِفي أصل الْ
بوجهه:أي : أقبل على الناسثُم .  

 .يتعلموا صالِت ول؛يوا ِبم لتأت؛رنبِمالة على الْ الص:يعِني: اذَ هتعنصإنما : فقال
                                                 

)١ ( هو أبو العب   وبنو ساعدة من األنصار     ،اعدي األنصاري   اس سهل بن سعد بن مالك الس ،ق على    تفَ م
هذا يكون   وعلى   . اننيم ان وثَ  م سنة ثَ  : وقيل ،  وهو ابن مائة سنة    ، )٩١( مات سنة   ، إخراج حديثه  

 .جة من أصحاب رسول اهللا دينم بالْات من وهو آخر م،قد مات وهو ابن سبع وتسعني
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 فخطب ، استند إلَى جذعبطَسجده إذا خى من حينما بجالنِبي  انَكَ

 فأرسلت ،ارجالم نا غُه فأرسلت إليه امرأة من األنصار كان لَ،وهو مستند عليه
 نيا ِحهيلَ عفِقادا توع أَك لَعنصي يِمالَ غُر آمنْ أَبِح تلْه$:  تقولجالنِبي إلَى 
لِّكَتمالن الَ قَ؟اس: نعفَ.#م صا من طرفاء الغابةنعا من ، له ذلك الغالم منربمكون 

ثالث دراتج.  
ر تكبرية  وكب، عليهجالنِبي  فقَ و؛سجدم ِفي الْعِضي به ووِتا أُملَفَ

 نزل ثُم ، وهو عليهعفَ ور، وهو عليهعكَور ، وهو عليهأَر وقَ،اإلحرام وهو عليه
 ثُم ،ن من السجود فسجدكَّم وت،رنبِم عن الْلَزى ناء حترمشي إلَى الورى يقَهالقَ
 ، أقبل على الناسثُم ،ت صالتهمى ت كذلك حتعن وص،رنبِمى على الْقَر فَامقَ
 . #يِتالَوا صملَعتِل و؛يوا ِبمأتتا ِلذَ هتعنا صمنِإ$: الَقَفَ

J ْفقه الديثح: 
ان كَاز وقوف اإلمام على مكان أرفع من موديث جحذ من الْؤخي: أوالً

  .أموممالْ
وعارضأَ� ما رواه أبو داود أن حذيفة :ه مالن الْ ِباسمِناِئدلَ عاٍنكَّى د -الْومراد 

 ،هذَبج فَِهيِصِمقَ ِبوٍدعسو مب أَذَخأَ فَ-اهيلَ عوِسلُجلْ ِللُعج تالَِّتي ةُكَّد ال:اِنكَّالدِب
 دى قَلَ ب:الَ قَ!؟كِل ذَن عونَهنوا يان كَمهن أَملَع تملَ أَ:الَ قَِهِتالَ صن ِمغَرا فَملَفَ
#مددتِني ني ِحتركَذَ

)١( . 
وروين عع موِف،ة قريبة من ذلكار قص ي سندها مولجه  . 

                                                 

  ).٥٩٧(رقم ، اإلمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم :باب، كتاب الصالةأبو داود ِفي ) ١(
 ).صحيح(
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وأخرج الدي من حديث ابن مسعودقطِنار: $نهى رنْ أَج  اهللاولُسقُ يوم 
  .)١(#هن ِملَفَس أَهفَلْ خاسالن وقو فَامماِإل

مل النهي على ح ِب:كنممع بني هذه األحاديث وحديث سهل بن سعد مجوالْ
ى لَ وع،ةاجحاز ذلك إن كان ِلومل حديث سهل بن سعد على ج وح،اهةالكر
ور شهم وهو الْ، وفهم مالك وأصحاب الرأي، الفقهاءل النهي بعضماهة حرالكَ

 وذكر ،ةالكيم وحكاه ابن دقيق العيد عن الْ،"يغِنمالْ"ابلة أفاد ذلك ِفي نحعند الْ
أنبطلت صالتهم زادوا أنه إن قصد التكربه   . 

قَ ون ل الص ي ِفي  انِ نع" الععن الْ  "ة د هاد وي ة أن ه    م قالوا بعدم جاإلمام از ارتفاع  و 
 أحمد وعن ، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم،هاة ال دوناما فوق القَمأموم ِبمعلى الْ

ِل؛كرهما يدل على أنه ال ي ديث سهل بن سعد ح�،وقي بعضهم الكَد رة ِباها م
 .  واهللا أعلم،ر التكبدصإذا قَ

ى لَ لكن فيه إشكال ع،الةل اليسري ِفي الصماز العوفيه دليل على ج :ثانيا
منح ِمإنَّ فَ،حركات العمل الكثري بثالث د نبِبي  رانَ كَجالنثالث د راتج، 

والصومن ضرورة ذلك أن،ليا منهاالة كانت على الع ِق يوما أوقعه من الفعل ع 
طَعلى األرض بعد ثالث خاتو.  

ي اِلوات فإن التوطُخي بني الْاِلوى عدم التعد أن ي:والذي يعتذر به عن هذا
 .  "شرح عمدة األحكام"هذا كالم ابن دقيق العيد ِفي . ’ا .شرط ِفي اإلبطال
وقال الصي ِفي اِننع"العألنه: أقول " :ةد ين زل من الدرجليا إلَى الثانيةة الع، 

د  اعبت فالبد من خطوة ِفي األرض ي؛ منها إلَى األرضثُم ،ومن الثانية إلَى الثالثة
                                                 

)١ ( أخرجه الدقطِنار    إسحاق ابن   وروايته عن غري ،البكائي ي سنده زياد     وِف،الةي ِفي آخر باب من الص 
  ).النجمي( . وليس ابن مسعود،ي مسعود األنصاري وهو عن أِب،فيها لني
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  .انتهى . ليتسع سجوده فأقلها أربع؛ا عن آخر درجةهِب
مس  فالبد من خن إذ؛اء غري واسعةرات إلَى ووطُخ الْعلوم أنَّممن الْ: قلت

ات وطُخ والبد أن تكون هذه الْ،زلن من السجود بعد أن ينكَّمتطوات لكي يخ
مت؛اليةوألن وِب، وهو وقت يسري،ا ِفي االعتدال بني الركوع والسجوده ا تعلم ذَه
  .حديد ال دليل عليه التحديد بثالث خطوات لإلبطال تأنَّ

السيما وقد صِبي  عن حأنه فَ جالنتحالب ١(اب(،حتاج إلَى أنه  وهذا ي
يطُمشي إلَى الباب خويرجع ِب،اتو واتطُخ.  

وصحأنه ح مل الصبية وهو يانَكَفَ، )٢(ليصي ا إذا قَحملهام،وي ضا على عه
كَاألرض إذا رعوس جد،وهذا ي حتاج إلَى حاتكَر.  
  وأنه أمبقتل الْ   ر  حي قْة والع ب ِفي  رالْبط فيه  ض وهذا ال تن   ، )٣( الةالص حاتكَر.  

                                                 

)١ (الَ قَلشري إلَى حديث عائشة يئِْج$ :تتي وا ِممنٍجاِر خو رج  اهللاولُسي ي ِفي  لِّص
 متأَ فَ،هالَّصلَى مى ِإرقَهقَ الْعج رثُم ،ي ِلحتفَ ومدقَت فَ،تحتفْتاس فَ،قلَغ مِهيلَ عاببالْ و،ِتيبالْ
الَصته#.ر وباب،الةاه أبو داود ِفي كتاب الص :والترمذي ، )٩٢٢(رقم  ،الة العمل ِفي الص
 ،هو السوالنسائي ِفي كتاب     ،  )٦٠١(رقم    ، بالنهار ج كيف تطوع النِبي     : باب ، كتاب الْجمعة  ِفي  
 ".سنن أِبي داود"حسنه األلباِني ِفي ، )١٢٠٦(رقم ، خطًا يسريةشي أمام القبلة م الْ:باب

 :ب با،الةاضع الصواجد ومسم مسلم ِفي كتاب الْاهو الذي ر�ي قتادة ا ِفي حديث أِبمكَ) ٢(
جواز حمل الصبيباب ،مامةوالنسائي ِفي كتاب اإل، )٥٤٣(رقم  ،الةان ِفي الص :ما يوز ج

من العم٨٢٧(رقم ، الةل ِفي الص(،والد باب،الةارمي ِفي كتاب الص :الع مالةل ِفي الص، 
 ).١٣٦٠، ١٣٥٩(رقم 

 ِةيح الْ:ِةالَ ِفي الصِنيدوس اَألِلتقَ ِبج  اهللاولُس ررمأَ$: الَ قَ� هريرةي ا ِفي حديث أِبمكَ) ٣(
الْوقْعبِ ر#.     باب،الة رواه الترمذي ِفي أبواب الص :م ِفي قتل الْ اَءا ج حوة  يقرب ِفيالعرقم  ،الة الص
 ،)٩٢١(رقم  ،الةل ِفي الصم الع: باب،الة أبو داود ِفي كتاب الصاهوا رم كَ،)٣٩٠(

والدقتل الْ: باب،الةارمي ِفي كتاب الص حوة يوالنسائي ، )١٥٠٤(رقم  ،الةالعقرب ِفي الص
= 
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 اهللا أمكنه  وأنَّ،الته شيطانا اعترضه ِفي ص بأنَّجالنِبي  إخبار :ومن ذلك
  .)١(#يدى يلَ عِهاِبع لُدر بتدجى وت حهتعذَفَ$: الَ قَ،منه

 بنت اءم البخاري ِفي كتاب الكسوف من حديث أساهو ما ر:ومن ذلك
 ،سم الشِتفَس خني ِحجالنِبي    جو زل ةَشاِئ عتي تأَ$ :تالَ قَلي بكر أِب
ا  هِدي ِبتارشأَ فَ؟اِسلنا ِل م:تلْقُ فَ،يلِّص تةٌماِئ قَيا ِهذَِإ و،ونَلُّص يامي ِقاسا النذَِإفَ
 - باإلشارة:يعِني- مع ن:تالَ قَ؟ةٌيآ :تلْقُ فَ! اهللاانَحب س:تالَقَ و،اِءملَى السِإ
  .)٢(#اَءمي الْأِس رقو فَبص أَتلْعج فَ،يشي الغالِنجى تت حتمقُفَ

ة ال يبطل اجحالة ِل الذي يكون ِفي الصلَم العوكل هذه وغريها أدلة أنَّ
الةالص،وإن ما يبطلها العث الذي يكون من ابإلنسان لغري حةاج.  

ويالتحديد بثالث ِفي اإلبطال ِلنَّإ :القَمكن أن ي من الْانَا كَم حات لغري كَر
حةاج،ا من بعض الْ وهذا يحصل كثريملنيص،فتجده ي ركب، أو ، يهيئ غترتهثُم 

                                                 

= 

  قتل الْ : باب،هو ِفي كتاب الس حي   ِفي    هوابن ماج  ، )١٢٠٣، ١٢٠٢(رقم   ،الةة والعقرب ِفي الص 
  كتاب إقامة الص  ما جاء ِفي قتل الْ   : باب  ،ة فيها الة والسن حي   ١٢٤٥(رقم  ، الةة والعقرب ِفي الص .(

 )صحيح(
ومسلم ، )١٢١٠(رقم  ،الةل ِفي الصموز من العج ما ي: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(

 ،الة والتعوذ منهان ِفي أثناء الصيطَاز لعن الشو ج: باب،الةاضع الصواجد ومسمِفي كتاب الْ
وجواز الع٥٤١(رقم  ،ل القليلم(،وأح د ِفي باقي مسند األنصارم. 

ي وِف، )٨٦(رقم  ، الفتيا بإشارة اليد والرأساب أجنم : باب،رواه البخاري ِفي كتاب العلم) ٢(
  ، ي كتاب الوضوء    وفِ ، )١٠٥٣(رقم    ،وفس ال ِفي الكُ   ج اء مع الر  س صالة الن  : باب ،ةعمج كتاب الْ 
 ما : باب، الكسوف ومسلم ِفي كتاب     ،)١٨٤(رقم    ،ثقلم من الغشي الْ    أ إالَّ ضوت ي م لَ ن م:باب
ِرععلى ض ِفي صالة الكسوف من أمر الْجِبي الن جومالك ِفي ، )٩٠٥(رقم  ،ة والنارن

باب،الةكتاب النداء للص :اَء ما جالة الكُ ِفي ص٤٤٧(رقم  ،وفس.( 
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يحأو ما أشبه ذلك من الْ،ك ساعتهر حالَِّتيات كَرت حصل عبثًا لغري حوقد ،ةاج 
عالْد حنابلة من مِه نسأل اهللا الْ،الة العبث الكثريبطالت الصدايميعة للج.  

ة اعمجالة أو الْاز إقامة الصو وفيه دليل على ج:قال ابن دقيق العيد :ثالثًا
 .  لغرض التعليم
  وفعل ذلك،فرضى اللَّا صم إنجالنِبي  اهر أنَّ الظَّ ألنَّ؛ي هذا نظرِف :قلت
  .فيه ليعلمهم
● الة قد أقيمت لشيئنيفتكون الص : 
 .   أداء الفرض-وهو األهم-  :امهأولُ

 .  وليس التعليم فقط، التعليم:وثانيهما
 ؛ الناسملِّكَة وغريها إذا أراد أن يعمر للجنبِماذ الْخوفيه مشروعية ات: رابعا

 .نهميعا ويرو ويراهم ج،ليشرف عليهم
اخامس: وفيه أنه ثالث دراتج. 
 وفيه أنه من طرفاء الغابة            :ا سادس،  وهذا ي  ؤخ  ذ من مالْوع ألفاظ جم ديثح. 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٣٤ [عنع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَقَ ج  اهللاولَس :$مناَء ج 
 . #لِْستغيلْ فَةَعمج الْمكُنِم

<|†�Ö] 

J لْموضوع اديثح :األمر بالغسل للجمعة على ميأتيهان  . 
J ْالمفراتد: 
من :ازماسم شرط ج. 
فعل ماضي: اَءج،وفاعله ضمري فيه يعود على ،حل جزم فعل الشرط وهو ِفي م 

 . ابوجوالْوالفاء رابطة بني الفعل ، هؤ جواب الشرط وجزا"فليغتسل"ملة  وج،"من"
J ْال معنى اإلجيِلام: 
انون من الفقر ع ِفي أول اإلسالم ي-رضوان اهللا عليهم- ةُابح الصانَكَ

بار ة عليهم الغعمج فيأتون إلَى الْ،ون أنفسهمخدم وي،وف يلبسون الص،ةاجحوالْ
ؤذي  وي،سجدمق ِفي الْر فيزيد عليهم الع،قًايسجد ضم وكان الْ،وفيهم العرق

ا بالربعضهم بعضِبي  لذلك فقد أمرهم ؛ريهةائح الكَوالذي بعث بدين جالن 
م بالغسل للجمعة هرأمفَ. ]٤:ثردمالْ[ ﴾ ﴿ : وأنزل اهللا عليه، والطهرقحالْ

ى يكون على أكمل حال ل من طيب بيته حتجصيب الر وأن ي،اهوالتنظف لَ
: جل م الرسوه لَالَ لذلك فقد قَ؛سلمنيمة عيد الْعمج الْ نظرا ألنَّ؛وأحسن هيئة

$منِماَء ج كُنالْم جملْ فَةَعيغلِْست# . 
J ْفقه الديثح: 

 ، ةعمج أتى الْنشروع لكل م ملَس الغديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: أوالً
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سواء كان من أهل ووِبجوذلك أنَّ،ا أم اله  "من"الش ري  فه،ة تفيد العمومطي
تعوالبالغ وغري البالغ، الذكر واألنثىم .  

وقد وردِفي ذلك حديث عند ابن خ زية ِفي صحيحهم،بو عليه بقوله ب  :  
ي  ثِن حد: أورده من طريق زيد بن حباب            ، "ة عم جأمر النساء بالغسل لشهود الْ           "باب   

 نم$: ج سول اهللا رالَقَ: الَ عن ابن عمر قَ:ي نافع حدثِن:عثمان بن واقد العمري
 اِلج الرن ِملٌس غُِهيلَ عسيلَ فَ؛اهأِت يم لَنم و،لِْستغيلْ فَاِءسالن واِلج الرن ِمةَعمجى الْتأَ
والنرقم الْ. #اِءسقال الْ،)١٧٥٢(ديث ح مإسناده صحيح:ققح .  

 : وقال،ة هذهمزيابن خ إلَى رواية )٣٥٨ /٢( "الفتح"افظ ِفي حوأشار الْ
ان ِفي  وابن حب،ةمزي وابن خ،انةوي ع عن نافع عند أِب،ففي رواية عثمان بن واقد

 .  صحيحهم
  ).٣٩٥٨(عيفة رقم نظر الضا ،ِفي إسناده ضعف: قلت
 : لكن قال البزار، ورجاله ثقات:ايةوافظ بعد سياق هذه الرحقال الْ: قلت

 .ا وهمم وعثمان بن واقد صدوق رب، فيهمِهبن واقد وأخشى أن يكون عثمان 
 . قاله ِفي التقريب

ق فَتمحا قد أفاده لفظ العموم الْري ِفي هذا اللفظ صدر ما و إنَّ:وأقول
 ،ديثح عليه ذلك الْلَّ وهذا يدل على ما د.#لِْستغيلْ فَ ةَعمج الْمكُن ِماَء جنم$: عليه

ا لهؤيويكون موباهللا التوفيق،د  . 
  ؟هل هو للوجوب أو للندب :اختلف أهل العلم ِفي هذا األمر :ثانيا
ة متمسكني بظاهر هذا عمجسل يوم الْ أهل الظاهر إلَى وجوب الغبهذَفَ
ى  لَ عباِج وِةعمج الْلُسغُ$ :تفق عليهمي سعيد الْ ِفي حديث أِبج وبقوله ،احلديث

 . ابةحمع من الصر وجم  وحكاه ابن حزم عن ع.#ٍمِلتح ملِّكُ
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وذهب جمهلَور العمف والْلَاء من السقَف وفُلَخهة اء األمصار إلَى أنه سن
من ’ا. ؤكدةم "العةد"للص ياِننع . 

ديثًا   وحما دي  قَونَ سلم م الْ ع مأج"   ) :٧٩ /١٠(  "التمهيد    " وقال ابن عبد الرب ِفي          
 ،  اإلكثاري عن غنِ ي ذلك ما يكفي وي    وفِ ،ة ليس بفرض واجب  عم ج الْلَس  غُ  أنَّعلى 
وال يجوز على األمة بأسرها جهل معنى السنوهذا مفهوم عند ،ى الكتابة ومعن 

  .ذوي األلباب
 ؛ة ليس بفرض واجبعمج الْلَس غُاعهم على أنَّم مع إجاَءملَ الع أنَّإالَّ
 أو كان لعلة فارتفعت ،ة أم هو استحباب وفضلون لألمسنهل هو م :يهاختلفوا ف

  ؟وليس بفرض
ا ه ألن؛ؤكدةة مة من أهل العلم إلَى أنه سناعم وج، والثوري، مالكبهذَفَ
ِبلَِمقد ع والْج ا رسول اهللاه بعده والْاُءفَلَخ فاستحبوها وندبوا إليها،سلمونم ، 

 . ةرذكوم الْوهذا سبيل السنن
 لَستغْا ِنم$ :�ي هريرة ب حديث أِبذهم إلَى هذا الْبه ذَنة مج حنِمفَ

يوالْم جمغُِةع الْلَس جنِةاب، ثُمر أَكَ فَاحنا قَمربب دخ الْإلَ. #... ةَنا .ديثح’ .عزاه 
 .  "فصنمالْ"اق ِفي ز وعبد الر،ي شيبةقق للتمهيد إلَى ابن أِبحمالْ

 وهذه الرواية .#ِةابنجل الْسغُ$: وقع ِفي بعض روايات الصحيحني: قلت
 لَس غُِةعمج الْمو يلَستغْا ِنم$ : بلفظ،ةعمج فضل الْ:وقعت للبخاري ِفي باب

   .#... ةَند ببرا قَمنأَكَ فَاح رثُم ،ِةابنجالْ
 ، عليه فضالًبت رجالنِبي   أنَّ:ديثحوجه االستدالل من هذا الْوالظاهر أن 

وملَن مِر يفعل ذلك حولَ، الفضل فقطم ما ِفي تركهرتب عليه إثْ يم . 
ا من م البخاري ومسلم وغريهاهو ما ر:م الوجوبدل به على عدستا يموِم
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ي ِلهلَى أَ ِإبِلقَنأَ ملَ فَتلِْغي شنِإ$ :الَقَ التأخر فَ� على عثمان �إنكار عمر 
حتِمى سعتأِذ التيلَ فَ،نِز أَملَى  دنْأَعت وضالَقَ فَ.أتع مر:و الوأَوُءض يا وقَضد 
ِلعمنَّ أَت  ِبيانَ كَجالني أمالْ ِبرغ١(#ِلس( . 

فالذي يظهر أنَّ:ا وجه الداللة منهأم ع مر �إن ما احتعلى عثمان ج � 
ةِفي ترك سن،ولَ،ابقني مع أنه من الس محتج عليه ِفي ترك فرض ي.  

 اشتغاله   فرأى ،  ألنه يستحب     ؛ لَ سا ترك الغ    موفيه إشارة إلَى أنه إن          :  قال النووي     
 � مره ع يأمرما لَذَه وِل؛جلس للغسل بعد النداءى من أن ية أولَعمجبقصد الْ

بالروع للغسلج . 
ل الذي ج منها حديث الر،ور بأحاديث صحيحةمهج واحتج الْ:وقال أيضا

دلَخخطب وعمر ي،وقد ت ركوقد ذكره مسلم،سل الغ ،وهذا الر ل هو عثمان ج
  .انبن عفَّا

م أهل ة وهعمجاضرو الْ وح،رمه عر وأقَ،ان فعلهثم ع أنَّ:ووجه الداللة
 أللزموه بالرجوع :ي يعِن.’ا . وأللزموه،ا تركهم واجبا لَانَ ولو كَ، والعقدلِّحالْ

  .لالغتسال
ومن هذا يتالْسلَ غُ أنَّ:ن للناظربي جماعوال شرطًا ِفي صحة ،ة ليس فرض 

 .  وباهللا التوفيق،اهكَر تنب ماقَع وال ي،اهلَع فَناب مثَ ي،ةا هو سنم وإن،ةعمجالْ
                                                 

ومسلم ِفي كتاب ، )٨٧٨(رقم ، فضل الغسل يوم الْجمعة: باب، البخاري ِفي كتاب الْجمعة) ١(
رقم  ،  الْجمعةما جاَء ِفي االغتسال يوم      : باب ، ذي ِفي كتاب الْجمعة   والترم  ، )٨٤٥(رقم  ،  الْجمعة

ومالك ، )٣٤٠(رقم ، ِفي الغسل يوم الْجمعة: باب، وأبو داود ِفي كتاب الطَّهارة، )٤٩٤(
والدارمي ِفي  ، )٢٢٩(رقم ، العمل ِفي الغسل يوم الْجمعة: باب، ِفي كتاب النداء للصالة

 ).١٥٣٩(رقم ، الغسل يوم الْجمعة: باب، لصالةا
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]١٣٥[ عنِراِب جِن بع الَ قَب اهللا ِدب: $اَءجر لٌجو ِبالنج يي طُخب 
الناسي والْم جمالَقَ فَ،ِةع :لَّصيتقُ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَنُالَا فُ يفَم كَارعكْ رعتِني# . 

ي ِرِفووفَ$ :ٍةايلِّصكْ رعتِني# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: التة ِفي وقت الْحيطبةخ. 
J ْالمفراتد: 

  .ياِنفَطَك الغيلَهو س: جاء رجل
لَّصاستفهام ِب:  يا فالنيتأداة االستفهام:أي-ذف األداة ح -.  
  .سجدم حني دخوله الْلِّص يم أنه لَ:يعِن ي،جواب االستفهام:  ال:الَقَ
  .#اميِه ِفزوجتو$:  ِفي بعض ألفاظهدر وقد و،رمأَ: اركع ركعتني فم قُ:الَقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رجالنم ند يوم الْلَخ جمعخطب أن يركع ركعتني قبل ة واإلمام ي
جلسأن ي،وأن ي تجِب،ز فيهماو معنى أن يفِّخفهام.  

J ْفقه الديثح: 
 فإنه ؛خطبة واإلمام يعمج يوم الْلَخ دن م أنَّ:ديثحذ من الْؤخي: أوالً
يلزمه أن يلِّصيوهذا هو قول الشافعي،جلس ركعتني قبل أن ي ،وأح وأكثر ،دم 
 اءَ   جاذَإِ $:  ج   وهو قوله    ،ا هو أصرح منه       مديث وغريه مِ   ح ا الْ ذَ ه ِل؛ ديث ح أصحاب الْ  

  .)١(#اميِه ِفزوجتيلْ وِنيتعكْ رعكَريلْ فَ؛بطُخ يامماِإل وِةعمج الْمو يدِجسم الْمكُدحأَ
                                                 

وأبو داود ِفي كتاب ، )٨٧٥(رقم  ،خطبة واإلمام ي التحي: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
= 
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 لَخ دنمسجد ِلمة الْحيوع تكُاز روم جد وأبو حنيفة إلَى ع، مالكبهوذَ
خطبواإلمام ي،وتأولوا هذه األحاديث الص ريحة الصحيحة بتأويالت مةسفَتع : 
 كيلَى قضى س عن خطبته حتتكَكًا سيلَ سرا أمم لَجالنِبي  أنَّ :اهأولُ

صالته.  
وردذا بأنَّ هالد قطِناري ضف هذا الْعديثح،فليس فيه ح جى ترد به ة حت

 . األحاديث الصحيحة
 االستماع عنه ضر فَطَقَك سيلَبة ساطَخمل ِباغَشا تم لَجالنِبي  أنَّ: يالثاِن

-يعِني:ليك عن س-.  
وربأنَّد ذلك انقضى حني انقضت م ِبي اطبة خورجع إلَى خطبته، جالن ، 

وتاغَشِبي يك بامتثال ما أمر به لَل سجالن
)١(. 

  .طبةخ هذه القصة قبل شروعه ِفي الْأنَّ: الثالث
ورذلك ليس بصحيح بأنَّد ،بل قد د لَخج يِب والنخطب قائم ي . 

  .الةم الكالم ِفي الصحري ذلك كان قبل تأنَّ :الرابع
وهذا مردا بأنَّودأيض الكالم ِفي الص الة حرما قديبعضهمالَ بل قد قَ،م : 

 . ةكَّمالة نزل ِب الكالم ِفي الصمحري تنَّإ
 اس النيِرا فعل ذلك ليمليكًا بالركوع إن سرا أمم لَجالنِبي  أنَّ: امسخالْ

                                                 

= 

باب،الةالص :إذا د لَخالر جِفي كتاب إقامة هوابن ماج، )١١١٦(رقم  ،خطبل واإلمام ي 
الصما: باب،ة فيهاالة والسن اَء جفيمن د الْلَخ مخطب بنحو حديث مسلمسجد واإلمام ي، 
 ).١١١٤(برقم 

)١" (شرح العمالبن دقيق العيد مع "ةد "العةد"للص ي اِننع)ديث أخرجه  ،)١٢٢ /٣مسلم والْح
 ).النجمي). (٨٧٥(برقم 
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  . أيضاد وقد ر، فقريا رجالًانَ ألنه كَ؛قوا عليهدصته فيتبذَّ
ديث حذا الْهل ِبمافظ ابن حجر أوصل االعتذارات عن العح الْ أنَّ:همموالْ

عتذارات ل على مثل هذه االما حم وإن، إلَى عشرة كلها واهية"الفتح"ِفي 
ن اءت عي جِتة على النصوص الَّم أقوال الشيوخ واألئم وتقدي،يِبذهمالتعصب الْ

 .  ب األولذهم وهو الْ، الدليلهد ما أيقحوالْ، ج ومعصمالْ
 وأقصد ، نسأل اهللا العافية منه،الٌض عاٌءب داهذَ للمبصع التومن هنا تعلم أنَّ

 بذلك من ي رالدليل   د ،     ويعتذر عن الع  ؛ل به  م   الَ ألنه خالتوفيق وباهللا  ، رأي إمامه     ف  . 
اثاني: يذ من الْؤخالْديث أنَّح خطبة ال تةمنع أداء التحي،فقد أم ِبي  رجالن 

سليكًا بأداء التحيخطبة وهو ي . 
  ألنَّ؛سجد واجبةمة الْحي تديث وما ِفي معناه أنَّحذ من هذا الْؤخي: ثالثًا
 . طبةخا ِفي حال أداء الْا أمرا إلزاميه ِبر أمجالنِبي 

نهي عن مسجد ولو ِفي األوقات الْمة الْحيجب فعل تذ منه أنه يؤخي :رابعا
الة فيهاالص.  

 ولكن يكون فعلها قبل ،وسلُجة ال تفوت بالْحي التذ منه أنَّؤخي :خامسا
  .اًءض وبعده قَ،وس أداًءلُجالْ

  .أمومني ويكلمونهم بعض الْملِّكَوز للخطيب أن يجذ منه أنه يؤخي: سادسا
 ومن ذلك حديث ، اإلمامملِّكَوز له أن يجأموم يم الْذ منه أنَّؤخي: سابعا

 ِتكَلَ ه، اهللاولَسرا  ي:الَقَفَ، بطُخ يماِئ قَج يِبالن ولٌج رلَخد$ :الَ قَ�أنس 
  .ديثح الْ#…ا نيِقس ينْ اهللا أَعاد فَ،الُيِع الْاعج و،الُوماَأل

J@J@J@J@J 
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]١٣٦[ عنانَكَ$ :الَ قَ� ٍراِب جر ج  اهللاولُسي طُخبطْ خبتِنيو هو 
 .#وٍسلُجا ِبمهني بلُِصفْ ي،ماِئقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالقيام ِفي الْ :ديثحوالْ،طبةخ وس بني الْلُجختنيطب . 
J ْالمفراتد: 

  .ةملة بعده حاليج والْ،الحالواو واو الْ: وهو قائم
  .لوسجطبتني ِبخ يفصل بني الْ:أي: وسلُج يفصل بينهما ِب:قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
م بهغِّرم ويهركِّذَ وي،اس فيهما النظُِع ي،طبتنيخطب خ يانَ كَجالنِبي  أنَّ

خفيفة بني  بقعدة : أي،لوسجطبتني ِبخ يفصل بني الْ،ا عندهمم ِمبههر وي،فيما عند اهللا
 . طبتنيخالْ

J ْفقه الديثح: 
ج ِفي هذا رخ وهو أنه ي،ؤلفمديث ليس من شرط الْح هذا الْأنَّ: أوالً

ديث أخرجه مسلم وأصحاب  ح وهذا الْ،مسلمالكتاب ما اتفق عليه البخاري و
  .-رةموهو ابن س-السنن عن جابر 
  .ا البخاري والترمذيدة ما عاعمج أخرجه الْ":ىقَنتمالْ"قال ِفي 

ف صنم وهذا اللفظ الذي ذكره الْ":إحكام األحكام"وقال ابن دقيق العيد ِفي 
  . فعليه إبرازه؛ أراد تصحيحهنم فَ،ة ِفي الصحيحنييغذه الصه أقف عليه ِبملَ

ف هو صنموهذا اللفظ الذي أتى به الْ:  قلت " :ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَوقَ
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 الَ وقَ،ي ِفي شرحهِبلَح الْالَ كذا قَ،يقطِنار والد، والنسائي،لفظ الشافعي
 انَكَ و،مااِئ قَِنيتبطْ خبطُخ يج اهللا ولُس رانَكَ$:  لفظ النسائي:الزركشي

لُِصفْيب ينها ِبما .#وٍسلُج’. "الع١٢٨ /٣( "ة شرح العمدةد( . 
اثاني :يذ من الْؤخالْديث أنَّح الَ وبه قَ،طبتني واجبتانخج ور الفقهاءمه.  

وقال الصي ِفي اِننع"الععند الْ: قوله":ةد جأقول.ورمه :لَِق إشارة إلَى ما ن 
ة تصح بال عمج الْ أنَّ- داود الظاهري:أي- والظاهري ،ن البصريسحالْعن 
أبو حنيفةالَ وقَ...  وحكي عن مالك،طبةخ :وقال .  خطبة واحدةئجز ت
  ).١٢٨ /٣( "ةدالع"من . ’ا. الةا شرط لصحة الصمه إن:ورمهجالْ

دل على الوجوب  ليس هناك ما ي:الَقَ فَ،وقد نازع ِفي ذلك بعض الفقهاء
 .  ة عن الشرطيضالً فَ،د الفعل ال يدل على الوجوبرج وم،د الفعلرج مإالَّ

ا موا كَلُّص$ :ا مع قولهمه لَج  فإن استدل بفعل الرسول:قال ابن دقيق العيد
أَريتي أُوِنمففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الْ، )١(#يلِّصطبتني داخالًخ 
حتتلَ  فإنه إن،الة كيفية الصِب يكن كذلك كان استدالالًم مجد الفعلر  . 

 . األصول ِفيفِرا عماب كَجده ال يدل على اإليرج وم: وأقول:ياِننع الصالَوقَ
 م ألنه لَ؛د الفعل هنا كاٍفرج م إنَّ:ي بعد أن نقل كالم الشارحلِبح الْالَوقَ
 ،ازوج الْواحدة لبيان     ةر ولو كان جائزا لفعله ولو م        ،طبة ا بال خ  هالَّ  صج  نه أينقل   

 . ’ا .ل الكتاب العزيزجممعلى أنه بيان ِل
قال الصيريد به:ياِننع  ة[ ﴾   ﴿ :ىالَقوله تععمفإنه  .]٩:الْج 

                                                 

: باب، ب األدبوِفي كتا، )٦٣١(رقم  ، األذان للمسافر: باب،البخاري ِفي كتاب األذان) ١(
خبر ما جاَء ِفي إجازة : باب، وِفي كتاب أخبار اآلحاد، )٦٠٠٨(رقم ، رحمة الناس بالبهائم

 ).١٢٥٣(رقم  ، أحق باإلمامةن م: باب،الةارمي ِفي كتاب الصوالد، )٧٢٤٦(رقم ، الواحد
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  .الةطبتني والصخ بالْج ل بينه فعلهجم وهو م،أمر بالسعي إلَى ذكره
 الٌّ داتة إلَى أن معمجت الْضِرطبتني منذ فُخ على الْج  مواظبتهإنَّ: لتقُ

ى أن تلك هي صفة الْلَعجمال تصح بدوِنالَِّتية ع اه . 
 واستدل على ،خطب قائماطيب يخ الْديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: اثالثً
 البخاري موترج. ]١١:ةعمجالْ[ ﴾ ﴿ :ىالَوبقوله تع، ج ذلك بفعله

  .طبة قائماخ باب الْ:بقوله
 ، عليه عمل أهل العلم من علماء األمصار:نذرم ابن الْالَ قَ":الفتح"قال ِفي 
 وعن مالك أنه ،ة وليس بواجبطبة سنخ القيام ِفي الْي حنيفة أنَّونقل عن أِب

 للخطبة شرط  القيام وعند الباقني أنَّ،التهت صح وصاَء فإن تركه أس،واجب
؛الةللقادر كالصطَ فإنه ما خبا إالَّج سول اهللا رقائم   . 

 ،مااِئ قَج اهللا ولُس ربطَخ$: ي شيبة عن طاوس قالوقد أخرج ابن أِب
أَوبٍركْو ب،و عمر،و ثْعانُم،أَ ولُوم نلَ جسِمى الْلَ عنِربم اِوعةُي#.  

 ِمكَح الْن بالرحمِن دبع ودِجسم الْلَخ دهنأَ$: رةجديث كعب بن عحوِب
يطُخااِع قَبنكَأَ فَ،درلَ عِهي،و قَالَت لَوهت الْ[ ﴾ ﴿ :ىالَعجم١(#]١١:ةع(.  

 بطُخ ينيِمِلسم الْمؤاما يمط ِإ قَِمويالْ كَتأيا رم$ :ةمزيي رواية ابن خوِف
وهواِل جس،ِل ذَولُقُ يكم رت٢(#ِني(. 

                                                 

)١ (روالبيهقي ِفي السنن الكربى اه )كتاب الْ ِفي )٥٤٩٥( رقم ،)١٩٦ص/ ٣ججمباب،ةع : 
       ﴿:  ِفي قوله: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْو ،اطبة قائمخالْ

 الْحديث رقم ،كمح بن أم الْ الرحمن عبد: أنه قال إالَّ،ار وغريهش بن بمحمد من رواية .﴾ 
 ).١٣٩٧(رقم  ،طبةخ قيام اإلمام ِفي الْ: باب،ةعمج والنسائي ِفي كتاب الْ،)٨٦٤(

)٢ (رواه ابن خزيوذكره الْ،ةم الفتح"افظ ِفي ح"،كَ وسعنهت . 
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  اءَ   فإن تركه أس    ،طبة واجب  خ القيام ِفي الْ      أنَّ :الذي يظهر من هذا البحث       : قلت 
 وذلك ،ونافروتم ةُابح ة والصاب ح  ِفي عهد الص  لَِع ذلك فُ  ألنَّ؛الته    صتح وص ،موأثِ 

على عهد معةاوي،لنقل ذلك عنهم؛باطلةالة  فلو كانت الص   . 
ا الْ أملُج وس فقد ورواشتهر أنَّ   د أول م فَن  لَعه م ع والظاهر     . مروان  : وقيل  ،ة اوي 

 .  ةاويعم ِبدينة مروان تأسيا      م  بالْ  هلَ ع فَن وأول م  ،ة اوي ع ام م  فعله بالش    ن أول م  أنَّ
 ،  جالسابطَ فخ، يستطع القيامما كثر شحم بطنه لَمة لَاويع مكر أنَّوقد ذُ

 وتأس   ى به ع اله  م،   ة ِفي بنِ   وكانت سن ة لَ ي أميم ت  تعندما قامت دولة    ر إالَّ غي اسيني العب  . 
ا القعدة بني الْأمي الْ وِف: ابن دقيق العيدالَقَ فَ،طبتنيخحى الْلَديث دليل عوس لُج
 .  أصحاب الشافعيول عننقُ وهو م،قيل بركنيته وقد ، وال خالف فيه،طبتنيخبني الْ

قال الصالقعود بني الْ نقلوا عن الشافعي أنَّ: أقول:ياِننع خكْطبتني رألنه ؛ن 
 .  اء األربعة بعده خالفهفَلَخ والْج ل عنهنقَ يملَ

 إنه :الواقَ فَ-طبتنيخ الْ:يعِني-ور ِفي القعود بينهما مهج وخالفه الْ:الَقَ
وبه قال الْ،ةسن هادةوي . 

ا مقدارهأم،فقالت الش مقدار سورة اإلخالص يطمئن فيه ِب:ةافعي.  
أمن قالا م:ا عن القعود السكتة قَئجز تفليس لَ،ائم القياس م دليل إالَّه 

 .   وباهللا التوفيق،على السكتة بعد القراءة
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]١٣٧[ عِب أَني هرينَّأَ: � ةَر  ِبيلْا قُذَِإ$: الَ قَجالنِلت ِباِحصأَ: كِصنت 
يوالْم جمِةعاِإل ومامي طُخ قَفَ ؛بلَد غوت# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع المنع الكالم ِفي وقت الْ :ديثحطبةخ. 
J ْال مفراتد: 

 ولغي ، ونصر ينصر، لغا يلغو من باب دخل يدخل:القَي:  فقد لغوت:قوله
 .  لغا يلغي من باب رمى يرمي:القَمكن أن ي وي،مم يأثَيلغى من باب أِث

  .ى تكلمعنمي لغا ِب ويأِت،تكَى سعنمي لغا ِب يأِت:عنينيمي ِلويأِت
ومقَجرى الكالم ير الْرمى الْعنموالظَّ،ودقص اهر أن مى لغوت معناهعن: 
 :يعِنى لغوت يعن م:القَمكن أن ي وي،كعتم تكون قد أبطلت ج وحينئٍذ،تكلمت

  .كعتمبطلت جأ
ود منه إبطال قصم ولو كان الْ،نيلِّصاب للمطَِخ الْ ألنَّ؛لكن األول أشهر

جلكان أن يقول؛تكمع :أي،معتك فقد لغت ج :طتقَ س  . 
؛ق اللغو على الكالم الذي ال خري فيهطلَويىالَ قال تع :﴿    
 .]٧٢:الفرقان[ ﴾
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

:   ج النِبي    الَ  لذلك قَ ؛ا ه لالستماع لَ   للخطبة احترام ِفي وقتها وتفريغ الذهن         
$مأَ:يِهِخ َألالَ قَن ِصنتي والْم جمِةعاِإل ومامي طُخقَ فَ؛بلَد اغ،و ملَن الَا فَغج ملَةَع ه# . 

J ْفقه الديثح: 
  .حسن من الكالم ما ال ي:رين على أن اللغوسفَماتفقت أقوال الْ :نريم الزين بن الْقال
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ميلوقال النضر بن ش:م بطلت فضيلة : وقيل، خليت من األجر:ى لغوتعن 
معتكج.ولعل األقرب هذا من قول م الَ قَن:ص اارت جمعتك ظهر  . 

لكن وري داود حديث عند أِبد،وابن خ زياهللا بن عمر  ة من حديث عبدم
 :-رواته أحد -  قال ابن وهب      .# را ه ظُ ه لَ  تان  كَ ؛اسِ   الن اب قَ ى ِرطَّ خ تا و  غ لَ ن مو$  :مرفوعا  

الةمعناه أجزأت عنه الص،ِر وحفضيلة الْم جمةع . 
وألحدم،والبز اار من حديث ابن عباس مرفوع: $منلَّكَ تمي والْم جمةِ ع 

اِإلومامي طُخفَب هحِ الْ كَواِرمي أَلُِمح افَسار،ِذالَّ ولَولُقُي ي أَ:ه ِصنلَ.ت يلَس هج مةٌع# . 
 .ا عن ابن عمر موقوفً،ةملَاد بن سم وله شاهد قوي ِفي جامع ح:قال

 . ’ا .نهاع على إسقاط فرض الوقت عمة كاملة لإلجعم ال ج:قال العلماء
ويذ من الْؤخديث وجوب اإلنصات ِفي الْحطبةخ،وقد ح ددالشافعي ه 
 إذا  الشافعي ال يرى وجوب اإلنصات إالَّ أنَّ: أي،م قوالناهد وفيما ع،باألربعني
 .  ا العددذَه ِبة ال تصح إالَّعمج الْى أنَّلَ عيبِن وهذا م، أربعنيونَراِضحبلغ الْ

  إالَّ،ي على دليلِننبة من دون هذا العدد قول ال يعم بعدم صحة جوالقول
، )١(حو أربعنيا نوهعمة جعمم كانوا ِفي أول جه وأن،حديث كعب بن مالك

ذَوها ال يفيد إبطال جمعة منذَ دون ها العدد.  
  .)٢( ثالثة واإلمام   م وه  ،ة عا مج طلق عليه اسم الْ     ا أُ م ة تنعقد بِ    عمج الْ نَّإ  : والقول 

                                                 

)١ (إشارة إلَى م ا رو اه  الْ: باب،الة  أبو داود ِفي كتاب الص  جمة ِفي القُ  عرقم  ،ىر)ه ماجوابن ، )١٠٦٩ 
فرض الْ: باب،الةِفي كتاب إقامة الص جم١٠٨٢(رقم  ،ةع( ،ْوالم ِفي الْاكحمستك در)١ج/ 

 .سنده حسن: ي األلباِنالَ قَ،)١٧٦ص/ ٣ج( والبيهقي ،)٢٨١ص
  م ِهيلَ عذَ وحت اسدقَ والَّ ِإةُالَ الص ميهِ  ِفامقَ  ت الٍَود بالَ وٍةير ِفي قٍَةثَالَ ثَنا ِمم$: هوديث حالْ) ٢(

 الشفَ ، انُ طَ ي لَ عكُ ي الْ  بِ مج م ِإ فَ ، ِةاع ن م  ئْ  الذِّ لُ أكُ ا ي اصِ قَ  الْ بةَي#.ر  ود  اإلمام  اهمي ِفي مسند أبِ  أحالد اء رد
= 
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ا تنعقد ه فمالك يرى أن،ي على دليل صريح صحيحوسائر األقوال ال تنبِن
ي عشرباثن،والشافعي وأح مد يريان أنا غري ،ا تنعقد بأربعنيهوأبو حنيفة يرى رأي 

  .اهمنع ما دوني على دليل ي ولكن هذه األقوال ال تنبِن،رأيهم
  وعلى هذا فإنَّ، هو ما ذكرته قبل قليل:وال أهل العلم والصحيح من أق

اإلنصات واجب ِفي كل عد تنعقد به الْدجمةع.  
  ؟وهل الكالم حرام أو مكروه

  .ِفي هذا خالف
 فإنه ؛ةطبخ أجاز الكالم ِفي الْن وم،محري هو القول بالت:والقول الصحيح

اَءقد أسالَ وخا بأنَّلْ ِع؛ األدلةفكَ ابن عبد الرب ذَماالتفاق على وجوب ر 
اإلنصات على منح ضالْر جمعة إذا سمعاه.  

وز له أن يذكر اهللا أو     ج وهل ي،مم أو صٍدعطبة لبخع الْمس يمواختلفوا فيمن لَ
  .حل خالف ونظر هذا م؟يقرأ

د قَ ذاكرا فَانَ كَن م ألنَّ؛ ولو كان ذاكرا،ازوج عدم الْ:يوالذي يظهر ِل
ملَّكَت،وم نقَم فَلَّكَ تلَد كَ،اغ ا ِفي الْمديثح  . 

 ج النِبي  ى  لَالة ع والص ، وتشميت العاطس      ،الم د الس   ر:واختلفوا ِفي أربعة أشياء         
 .   والتأمني على الدعاء،كرإذا ذُ

                                                 

= 

 ،)٥٤٧( رقم ،ةاعمج التشديد بترك الْ: باب،الة أبو داود ِفي الصاهو ور،)٤٤٦ /٦( و،)١٩٦ /٥(
، )٨٤٧(رقم  ،ةعمج التشديد ِفي ترك الْ: باب، وأخرجه النسائي ِفي اإلمامة،ينه األلباِنسحو

 ،)٥٤ /٣(والبيهقي ِفي السنن الكربى    ، )٩٢٠( رقم ،)٢٩٦ /١(وأخرجه ِفي السنن الكربى   
ك  در ستمالْاكم ِفي ح والْ،)٢١١٠١( رقم ،)٤٥٨ /٥(ان ِفي صحيحه  وابن حب ،)٤٧٠٨(رقم 
 . صحيح اإلسناد: وقال،)٣٧٩٦( رقم ،)٥٢٤ /٢(
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ة عمجلْ أنصت يوم ا: قال ألخيهن م أخرب أنَّجالنِبي وقد علمت أن 
أنَّ؛خطبواإلمام ي ج ه الغيةمعت،نع األمر بالْ فإذا كان قد مموف والنهي عن عر

 . ى فغريه من باب أولَ،رنكَمالْ
 اِلسجد ِفي حمة الْحينع تديث على محا الْذَهوقد استدل أصحاب مالك ِب

 ،طبةخا ِفي حال الْه ِبرم أَجِبي الن م أنَّدقَ تدقَ فَ،م ِفي ذلكه وال دليل لَ،طبةخالْ
وليس للعقول وال األقيسة دخل ِفي األحكام الش؛ةرعيألن ها مأخوذة عمنع صمه 

  ومعلوم أنَّ،ىوح ييح و إن هو إالَّ،ىوه وأخرب أنه ال ينطق عن الْ،أطَخاهللا من الْ
مبالْالَ قَن قَنع فَمقال برأيهد ،الَ وخفحيح الصريح الدليل الص،أو تابع م الَ قَن 

 .  ج ومعصم عن الْحما على ما صدقَ قوله ملَع وج،برأيه
وقد مضى معِبي  ا أنَّنالَ قَجالنلَ لسقُ$: كيفَم كَارعكْ رعتِنيأَ وِجويِه ِفزام#.  

 .   وباهللا التوفيق،القَا يم كَ"هر معقلطل نهر اهللا بإذا جاء ن"و
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]١٣٨[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ قَج اهللا ولَس: $اغِْنم تلَسي والْم جمةِ ع 
 ِةياِن الثَِّةاع ِفي الساح رنم و،ةًند ببرا قَمنأَكَى فَولَ اُألِةاع ِفي الساح رثُم ،ِةابنج الْلَسغُ
 ِفي اح رنم و،نَرقْشا أَب كَبرا قَمنأَكَ فَِةثَاِل الثَِّةاع ِفي الساح رنم و،ةًرقَ ببرا قَمنأَكَفَ

السِةاعاِب الرأَكَ فَِةعنا قَمربد جةًاج،و منر احِفي الس الِْةاع اِمخأَكَ فَِةسنا قَمربب يةًض، 
 . #ركْ الذِّونَعِمتس يةُكَِئالَم الِْترض حامم اِإلجرا خذَِإفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الفضيلة التبكري إلَى الْ :ديثحجمةع. 
J ْال مفراتد: 
راح :هو الذهاب ِفي وقت الراحو،وهو بعد الز الو،لَطْ وقد يق ويربه  اد 

مجد الذهابر. 
بدهي الواحدة من اإلبل: ةن.  
كَ: أي،هي الواحدة من البقر: رةقَب أنمةكَّا أهداها لتنحر ِفي م.  

  . والدجاجة والبيضة معروفة،ونر له قُ:أي: كبشا أقرن
  .قدص أو تىهدأود منه قصما أن يكون الْمعناها إم: برقَ
حضت الْرالئكةم :عِني والْ،طبة اإلمامي لتسمع خ الْ:راد بالذكرم طبةخ.  
أمفَ:اعةا الس ي البحث فيهايأِتس . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 ،سب التبكريحة ِبعمجعي إلَى الْاوت الناس ِفي السفَ عن تجالنِبي أخرب 
ات اع هذه الس وأنَّ،ورذكُم الفضل الْمهلَة فَاع قوم اشتركوا ِفي سلَّ كُوأخرب أنَّ
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كلون بكتابة الناس على ومالئكة الْم الْ وأنَّ،رنبِموس اإلمام على الْلُجتنتهي ِب
اِلحسب حقَهم ِفي التم والتأخر يطوون صحفهم إذا خرج اإلمامد . 
J ْفقه الديثح: 

 هذه الفضيلة  وأنَّ،ةعمجسل يوم الْديث تأكيد الغحذ من هذا الْؤخي :أوالً
 .  خإلَ #... اح رثُم ،ِةعمج الْمو يلَست اغِْنم$:  لقوله؛ بذلكال تنال إالَّ
 ِفي بعض طرقه ِفي الصحيحني زيادة عقَ و: أقول":ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَقَ
ده   ؤي  وي  ،ةاب ن ج كغسل الْ  الًسحذوف أي غُ   صدر م  م وهو نعت لِ  .# ِةاب ن ج الْ  لَسغُ$ : بلفظ  
قَ ما وع        ِفي بعض طرقه عند عبد الر اغْ فَ$ : اق زت أَ لَس  ح كُدكَ  م م  ا يغلِْل  لُِستجنِةاب# . 

اثاني: يذ من قولهؤخ :$يوالْم جممن اغتسل يوم الْ: أي.#ِةع جمةع، ثُمر ؛اح 
ة القائلني  اهريظَّ خالفًا لل؛شرع لليوم يم ولَ،ةعمجاح إلَى الْو للرعِر شلَس الغأنَّ
  .ازة جعمج وعندهم لو اغتسل بعد صالة الْ،الة لليوم ال للصعِر شلَس الغبأنَّ

ويرولَ قَدهم ما رووقت الْ: البخاري ِفي باباه جمعمسة إذا زالت الش ، 
وا احا رذَوا ِإانكَ و،مِهِسفُن أَةَنه ماس النانَكَ$:  عن عائشة بلفظ،من حديث عمرة

 فدل هذا على أنَّ. )١(#متلْست اغِْو لَ:مه لَيلَِق فَ،مِهِتئَيوا ِفي هاح رِةعمجلَى الِْإ
 . ةعمج ال ليوم الْ،ةعمجاالغتسال لصالة الْ

 .  فيه فضل عظيم وأنَّ،ةعمذ منه استحباب التبكري للجؤخي: اثالثً
                                                 

 ِفي اهو ور،)٩٠٣(رقم  ،ة إذا زالت الشمسعمج وقت الْ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ،ةعمجومسلم ِفي كتاب الْ، )٢٠٧١(رقم  ،له بيدهمل وعج كسب الر: باب،كتاب البيوع

وأبو داود ِفي كتاب ، )٨٤٧(رقم  ،الجة على كل بالغ من الرعمج وجوب غسل الْ:باب
 ِفي باقي مسند دموأح، )٣٥٢(رقم  ،ةعمجسل يوم الْي ترك الغة ِفصخ الر: باب،ارةهالطَّ

 .األنصار
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اح إلَى و هل هو الذهاب من أول وقت الر:لتبكري ما هواختلف ِفي ا :رابعا
الف ِخ الْي على بنِ ي هذا خالف م   وِف؟ أو هو الذهاب من بعد طلوع الشمس        ،ة عم جالْ

ِفي الساتاع . 
ينقسم    الَِّتي  ة وقيتي   ات الت  اع  هل هي الس     ؟ ات ما هي    اع اختلف ِفي الس      :خامسا  

ساعةي عشرةفيها اليوم إلَى اثنت ،أو هي أجزاء ز مانية ينقسم فيها وقت الراح و
؟مس ساعاتإلَى خ  
  .ورمهجي الْ إلَى الثاِنبه وذَ،ةاهري إلَى األول الظَّبهذَ

  . التبكري يكون من أول النهار:ة يقولون اهريفالظَّ
  .احو التبكري يكون من أول وقت الر:ور يقولونمهجوالْ
ومب الْذهجور هو األصحمه . 

 :ا بأمورذَهم هوِلة ِفي قَاهرييرد على الظَّ: سادسا
 أو ما هو قريب ،احو ِفي وقت الر ال تستعمل إالَّ"احر" كلمة أنَّ :اهأولُ

 . اح ر:لْقُ يم ولَ.اد غَ: لقال؛ فلو كان التبكري من طلوع الشمس،منه
 ثُم ،هم ِفي أول النهارا يذهبون ألعماِلانو كَجالنِبي  أصحاب أنَّ: ثانيها
 البخاري اهو والدليل على ذلك ما ر،اربق والغرم العهالَة وقد ععمجيأتون إلَى الْ
 : عن عائشة بلفظ، من حديث عمرة،ة إذا زالت الشمسعمج وقت الْ:ِفي باب

 يلَِق فَ،مِهِتئَيوا ِفي هاح رِةعمجلَى الْوا ِإاحا رذَوا ِإانكَ و،مِهِسفُن أَةَنه ماس النانَكَ$
 . #متلْست اغِْو لَ:مهلَ

ومعنى مهأي:ة أنفسهمن :ي اشرون أشغالَبليس لَ،م بأنفسهمه همخ مد . 
 . الو بعد الزاء ال يكون إالَّد والن،اءدعي بعد الن بالسر أمT اهللا أنَّ :ثالثها

 جالنِبي   أنَّ:�ي هريرة  عن أِب،يبسم ِفي حديث سعيد بن الْدرأنه و :ابعهار
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 ،ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة وقَفَِت الْمالِئكَةُ علَى باِب الْمسِجِد يكْتبونَ اَألولَ فَاَألولَ$ :الَقَ
 .)١(ديثح الْ#... ومثَلُ الْمهجِر كَمثَِل الَِّذي يهِدي بدنةً

  . ة هي نصف النهارراِجه والْ،ةراِجهاهب ِفي الْ هو الذَّ:رجهموالْ
خاامسه: أنا لو اعتربنا الساعات أنها هي الساعلكان اإلمام ؛ةات التوقيتي 

يخرج بعد السة الْاعخةامس،قَ وهذا يكون فيه تم على وقت الْدجم؛ة بساعةع 
ألن الزال ال يكون إالَّوبعد الس اعة السهي نصف النهارالَِّتية ادس  . 
سالتبكري" كلمة أنَّ: اادسه"ال ي اد منها هنا الذهاب ِفي البكورر،وإن ا م

يرقَاد منه التدم ِفي أول وقت الراحو.  
ة انيم أجزاء ز:اتاعساد بالرم الْنَّإ :وبناء على هذه األدلة فالقول األرجح

قول   وهذا هو،رنبِمجلس اإلمام على الْى ياح حتو تبدأ من أول وقت الر،قليلة
 . ة قول ضعيف ترده األدلةاهري قول الظَّ أنَّنيب وقد ت،ورمهجالْ

اسابع :يذ من الْؤخوقت الْديث أنَّح جمعة هو وقت الزِل؛الو ذه األدلةه 
  غالبا إالَّال قَذه الكلمات ال ت    ه  ألنَّ؛، وما أشبه ذلك    " رج هم الْ" ، و)٢( "راح  "الصحيحة   

اربهقَِفي وقت الزوال وما ي.  
وعلى هذا فهذه األحاديث ترد قول موقت الْنَّإ :الَ قَن جمعة يوز قبل ج

                                                 

ومسلم ِفي كتاب ، )٩٢٩(رقم  ،طبةخ االستماع إلَى الْ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
:  باب،والنسائي ِفي كتاب اإلمامة، )٨٥٠(رقم  ،ةعمج فضل التهجري يوم الْ: باب،ةعمجالْ

 ، )١٣٨٥(رقم   ،ةعمج  التبكري إلَى الْ  : باب ،ةعمج ي كتاب الْ   وفِ ،)٨٦٤(برقم   ، إلَى الصالة التهجري  
ارمي ِفي والد، )١٠٩٢(رقم  ،ةعمج ما جاء ِفي التهجري إلَى الْ: باب،ةعمج ِفي كتاب الْهوابن ماج
فضل التهجري إلَى الْ: باب،الةكتاب الص جمالْ$ : بلفظ،ةعمته١٥٤٣(رقم  .#رج.( 

)٢" (راح"تطلق غالب ا على الذهاب وقت الراحو،وهو ما بعد الز الو،ق طلَ وقد تطلق على م
 ).النجمي. (الذهاب ِفي أي وقت كان
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الزا على حديث عبد؛الو١(اهللا بن سيدان  اعتماد( ،وهو حديث مفال ،م فيهلَّكَت 
قَياوم هذه األحاديث الصةحيح.  

 وصالة ،الة الظهرة هي بدل من صعمج الْالةَ ص أنَّ:أخذما الْذَد هؤيا يموِم
الظهر ال توز إالَّجبعد الز وال بالنصوص الشرعية واإلجاعم . 
 ما بعده على ثُم ،أهدى بدنة نم وأنه كَ،ركِّبمذ منه فضيلة الْؤخي :ثامنا
 . الترتيب

اء حسب ظاهر وم سهة ثواباعركني ِفي كل سشتم الْذ منه أنَّؤخي :تاسعا
 ِفي اَء جن وم، بدنةبرا قَمى كأنة األولَاع ِفي الساَء جن فكل م،ديثحالْ
السة الثانية كَاعأنا قَمرخ الْ إلَ ... بقرةبديثح . 

ا ذَِإفَ$:  لقوله؛رنبِموس اإلمام على الْلُجات تنتهي ِباع هذه السأنَّ: عاشرا
خراِإلج م؛امح ضالِْتر ةُكَِئالَمي سِمتكْ الذِّونَعر# . 

 . ستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهمالئكة يم الْأنَّ: رشادي عحالْ
 . ال فضل له فَ؛رنبِمعد جلوس اإلمام على الْ باَء جن مأنَّ: رشي عالثاِن

الثالث عأنَّ: رشقَ البيضة تبر،كْ وتتب ِفي العل إذا كانت ِفي سبيل م
: ىالَ اهللا تعالَ كيف ال وقد قَ،ري والشرخان بشيء من أعمال الْ تهس وأنه ال ي،خري
﴿             ﴾ 
 . ]٨-٧:الزلزلة[

                                                 

)١ (إشارة إلَى ما رواهالد اهللا بن سيدان السلمي قال ي عن عبدقطِنار: $ِهشدالْت جمةَعم ي ِب أَع
كَ فَ،ٍركْبانتطْ خبتهو الَصتقَه ِنلَب ِفصالن اِره، ثُمِه شدتها معع مكَ فَ،رانتطْ خبتهو الَصته 
 د قَ:ولَقُ أَنْلَى أَ ِإهتالَص وهتبطْ ختانكَ فَ،انَمثْ ععا مهتدِه شثُم ،اره النفصت ان:ولَقُ أَنْلَى أَِإ
الَزالن هفَ.ار مأَا ريأَت حدا عِل ذَابكأَالَ و كَنره#.ر واه الد١٧ /٢(ي قطِنار.( 
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]١٣٩[ عنلَ سةَمكْ اَألِن بِعو � -ِمانَكَو أَن صاِبحالش جالَ قَ-ِةر: 
 لٌّ ِظاِنيطَِحلْ ِلسيلَ وفِرصن نثُم ،ِةعمج الْةَالَ صج  اهللاوِلس رعي ملِّصا ننكُ$
نسِه ِبلُِّظت# . 

كُ$ :ٍظفْي لَِفونا نجمعم عر ذَ ِإج  اهللاوِلسِتلَاا زالش مس، ثُمن ِجرع 
  .#َءيفَ الْعبتتنفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الوقت الْ: ديثحجمةع. 
J ْالمفراتد: 

 جالنِبي  عاي بالَِّتييبية دحهي شجرة الْ: #ِةرج الشاِبحص أَن ِمانَكَو$: قوله
أصحابه تحتِبي  وقد بايع ،اهِفي ذلك اليوجالن م ثالث مِفي أول الْ،اتر مبة ايع

 ، وكان يسبق الفرس جريا،امياحا راِل صاضالًاعا فَج وكان ش،وأوسطها وآخرها
لَّ إنه هو الذي كَ    :ال قَ وي مفَ، الذئب  ه وِ رأنه قال   ي  :$أَ ر يئْ الذِّتأَ ب ا   ظَ ذَخلَطَفَبي بت ه  
حاى تنتزعتِمه نالَقَ فَ،ه: ويحك،لَ ا مكو ؟يِل ام!ع مدلَى ِر ِإتٍقزر اهللا يِهِنقَز 
 ،بجعا لَذَ هنَّ ِإ، اهللاادبا ِع ي:تلْقُ فَ:الَ قَ!!؟ين ِمهعِزتن تكلَ ام فَ،ِكاِل من ِمسيلَ
 ِلخ النوِلص ِفي أُج النِبي نَّا أَذَ هن ِمبجع أَ:بئْ الذِّالَقَ فَ!!ملَّكَت يبئِْذ
يدوكُعلَى ِع ِإمبفَ، اهللاِةاد تِعالَّ ِإونَأب باَألةَاد قِْحلَ فَ:الَ قَ!!اِنثَوِبت رج  اهللاوِلس 
  .ةدينم بالْ)’٧٤(ي سنة  وتوفِّ،اتوز سبع غَجالنِبي  مع ةُملَا سز وغَ.#تملَسأَفَ

نعود من ال:أي:  ننصرفثُم الةص .  
  . لالستظالل بهاٍف كَلٌّا ِظه ليس لَ:أي: وليس للحيطان ظل نستظل به
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 ج اهللا ع مع رسولمج ن: أي،عمج ظرف لفعل ن"إذا": #سم الشِتالَا زذَِإ$: قوله
 . اجحالر وهو  ،ال  وى بعد الز   لَّصة ت عم ج الْ  وهو شبه صريح أنَّ      ،حني تزول الشمس    

للظل  ا يقال   موإن  ، فيئًا   وليس كل ظل    ،ال و  هو الظل الذي يكون بعد الز        :ءُ ي الفَ 
قاله ابن قتيبة ِفي .  الرجوع: والفيء،عجى رعنم ِباَء ألنه فَ؛ٌءي فَ:الذي بعد الزوال

  ."أدب الكاتب"أول كتاب 
 ، وليس كذلك،ى واحدعنمة يذهبون إلَى أن الظل والفيء ِبام والع:وقال

  .ياِننع للص"ةدالع" من .’ا. ة ِفي أول النهار وآخرهالظل يكون غدوة وعشيبل 
 . الو بالظل الذي بعد الزاص خَءي الفَ أنَّ:ومفهوم كالم ابن قتيبة

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يلَخرب سة بن األكوع م�أن هم كانوا يالْونَلُّص جمِبي ة مع عإذا جالن 

زمسالت الش، ثُمي عيكفي لالستظالل بهلٌّهم وليس للحيطان ِظون إلَى بيوِتود  . 
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْ    ؤخ وقت الْ ديث أنَّ  ح  جمالزوال بعد   :أي -ة هو وقت الظهر     ع- ، 
 . ور أهل العلممه جبهى ذلك ذَوإلَ

وادى ابن العرِبعي اإلجما نقل عن  إالَّ،د الزوال وقتها بعاع على أنَّم 
  .ا قبل الزوال أجزأتههالَّ بن حنبل أنه إن صأحمد

 ةامد ابن قُ- صحة وقوعها قبل الزوال:أي- قد نقله  :افظ ابن حجرحقال الْ
وغريه عن جماعفلَة من الس . 
  ، ود سعمن ال عن ابووي فعلها قبل الز أنه قد ر"يغِنمالْ"ة ِفي امدذكر ابن قُ: قلت

وم ع وجابر   ،ةاوي ،  وعن م ج   كل عيد ِفي أول النهار      اء أنَّ  طَاهد وع ، وعوا الْدجمة من ع
  .الوبيح ألدائها قبل الزم ِب-ا عيداه كون:أي- وليس هذا ،األعياد
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● اجح أن وقتها وقت الظهر ألمورفالر : 
 وهو ، ِفي وقت الظهرى إالَّلَّصصح أن ت فال ي،ا بدل من الظهرهأن: أوالً
بعد الزوال بإجاع الْمسلمنيم . 

حن ديث الذي نحة بن األكوع ِفي الصحيحني وهو الْملَ حديث سأنَّ: ثانيا
ا نكُ$:  لقوله؛ يفعلها عند الزوالانَ كَجالنِبي د شرحه اآلن يدل على أن دصِب
نجمعم عر ذَ ِإج  اهللاوِلسِتلَاا زالش مس، ثُمن ِجرفَع نتتبفَ الْعَءي#.فهذه الر اية و

صحيحة وصريوقت الْة أنَّح جمعة بعد الزالو،وإذا ت عارض هذا مع غريه رجح 
 . عليه لصحته وصراحته

ه على جوتي م فهذا النف.#ِه ِبلُِّظتس نلٌّ ِظاِنيطَِحلْ ِلسيلَو$: ا قوله أم:اثالثً
 فإن الفيء      ؛ إذا علم هذا   ،د الظل رجوجها على م   ت وليس م  ،ي لالستظالل  القدر الكافِ  

      الذي يكفي لالستظالل إنم     ا يكون بعد وقت الزوليس بعد الزوال      ،ال  و مبرةاش . 
ال وزا بعد اله ِبعِرس يانَ كَجالنِبي  ديث يدل على أنَّح هذا الْأنَّ: رابعا

مبوِم،رةاش الَ قَ� حديث سهل بن سعد :ا يدل على ذلكم :$ا كُمنيلُِقا نالَ و 
نتغالَّى ِإدب عالْد جم١(#ِةع(. 

                                                 

      ﴿ :ىالَ قول اهللا تع: باب،ةعمجرواه البخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 وِفي، )٢٣٤٩(رقم ، ما جاء ِفي الفرس: باب، وِفي كتاب الْمزارعة، )٩٣٩(رقم  .﴾

تسليم : باب، وِفي كتاب االستئذان، )٥٤٠٣(رقم ، السلق والشعري: باب، كتاب األطعمة
 : باب،ةعمجومسلم ِفي كتاب الْ، )٦٢٤٨(رقم ، والنساء على الرجال، الرجال على النساء

 وقت : باب،الةوأبو داود ِفي كتاب الص، )٨٥٩(رقم  ،ة حني تزول الشمسعمجصالة الْ
 ،ةعمج ِفي القائلة بعد الْاَء ما ج: باب،الة والترمذي ِفي أبواب الص،)١٠٨٦(رقم ، ةعمجلْا

ة الَ ما جاء ِفي وقت ص: باب،ة فيهاالة والسن ِفي كتاب إقامة الصهاجوابن م، )٥٢٥(رقم 
 ).١٠٩٩(رقم ، ةعمجالْ
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 يحِرن فَعِجرنثُم ، ج اهللا وِلس رعي ملِّصا ننكُ$: الَ قَ�وحديث جابر 
ناِضوح١(#ان( . 

وِم: اخامسالْلى أنَّا يدل عم جمعة بعد الزالو:ما ر ومالك ِفي الْاه مأطَّو، 
ا ذَِإ فَ،ِدِجسم الْاِرد ِجدن ِععوض تٍباِلي طَِب أَِن بيِلِقع ِلتان كَةًسِفن ِطنَّأَ$: وهو أثر

 كانت ةَسِفن الطِّ وهذا معناه أنَّ.)٢(#ةَعمجى الْلَّص فَ� رم عجر خ؛لُّا الظِّهيِشغَ
انب جدار الْتوضع إلَى جِجي من الْسجد الغرِبمهة الشرا فإذا ،ةقيمتعليها د 

 ،ر بعد الزوال قليالًأخت كان يرم ع بل هذا األثر يدل على أنَّ،رم عجر خ؛الظل
الناس كثروا ِفي الْإنَّ فَ،جتمع الناسولعله من أجل أن ي مدينة ِفي زنهم . 

افئني  كَتا أن يكونا م فإم؛انصض نارعأنه إذا ت" :  القاعدة األصوليةأنَّ: سادسا
 ".ا على اآلخرم أحدهحج يكونا متكافئني رم وإن لَ،ِفي الصحة فيجمع بينهما

 أو النص على ،ومفهموق على الْنطُم أو الْ،ح الصحيح على الضعيفجر ي:أي
،  ج النِبي  ن دون  مة قبل الزوال كلها آثار ع     عمجم الْ ثار الواردة ِفي تقدي    واآل ،الظاهر 

 ومع ذلك ففيها ضعف أو ِفي ،-ات اهللا وسالمه عليهولَص-فال تتعارض مع الثابت عنه 
 . التوفيق وباهللا ،ة على غريها لصحتها وصراحتهامدقَ ورواية الصحيحني م،بعضها

 

J@J@J@J@J 

                                                 

والنسائي ، )٨٥٨(رقم  ،ة حني تزول الشمسعمج صالة الْ: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
  .باقي مسند الْمكثريند ِفي موأح، )١٣٩٠(رقم  ،ةعمجوقت الْباب  ،ةعمجِفي كتاب الْ

)٢ (وقت الْ: باب،الةمالك ِفي كتاب وقوت الص جمرقم ، ةع)١٣.(  
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]١٤٠[ع ِب أَني هريانَكَ$ :الَ قَ� ةَر  ِبيجالنقْ يأُرفَ الِْةالَ ِفي صِرجي وم 
  .#﴾   ﴿ :ة  ودج الس.﴾  ﴿ :ِةعمجالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الما: ديثح قرأ به ِفي صالة الفجر يوم الْيجمةع . 
J ْالمفراتد: 
  .سجدة سورة ال:اهيقال لَ و،اسم للسورة: زيل السجدةم تنلَا

  . سورة اإلنسان:اهال لَقَي: وهل أتى على اإلنسان
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شراهللا ع Tقراءة هاتني السورتني ِفي صالة الفجر جى لسان رسوله لَ ع 
 ،ة والنارنج وذكر يوم القيامة والْ، فيهما ذكر خلق آدم ألنَّ؛ةعمجمن يوم الْ
ع قَيا سم وِب، فيه من خلق آدمعقَا قد وم تذكريا ِل؛ا ِفي هذا اليوممهقراءتفناسب 

  .فيه من بعث األجساد والقيام للجزاء
J ْفقه الديثح: 
ي ذ من هذا الْ    ؤخ ديث ح:            بح يوم الْ    استحباب قراءة هاتني السورتني ِفي صجمة ع ،  
 ص وخ،أمومنيمالْية التخليط على     خش ؛ مالك قراءة السجدة ِفي صالة الفرض    هِروكَ

بعض أصحابه الكراهة ِفي صالة الستسر فيها القراءةالَِّتي :أي- ر -.  
ي ديث، وِفحى هذا الْضقتمالفًا ِلخى هذا ال يكون ملَع فَ:قال ابن دقيق العيد

د أن ذلك فرض ال إلَى اعتقاهجا أدى الْم وهو أنه رب،ة على ذلك دائماباظَومالْ
ي مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة وِف،الةِفي هذه الص . 
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 تقع   من أجل احتماالت قد تقع وقد ال        ج النِبي   أثورة عن     مة الْ ترك السن   :  قلت 
ال يوزج،بل ي ةجب علينا أن نعمل بالسن،وأن ن لِّعالْم جال ما خفي عليهمه، 

 . وباهللا التوفيق

 

 

 

 

@J@J@JJ@J 
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ا  وإم،ا أن يعود عليك فإم،رركَ وتاد هو ما ع: والعيد، تثنية عيد:العيدين
  .أن تعود عليه

والْ، وعيد األضحى، تعود على الناس كعيد الفطر:ةواألعياد الزماني جمةع.  
 ا األعياد الْ     أمم  الْم األماكن   وهي ِفي اإلسال   ، فالناس يعودون عليها        :ة كانيقَمدة س

 هذه ، وما أشبه ذلك،ارمِج ورمي الْ،ةفَِلزد وم،ةفَر وع،ى ومن،رامحسجد الْمكالْ
ت   ا عد أعياد كَ م  ة يعود عليها الناس       اني،         وهي ِفي نفس الوقت أعياد ز م  اني   ة تعود وت كَتر ر ،  
ي األزمنة الْ   كن وفِ   ِفي تلك األما    تلك العبادات ال تصح إالَّ       أنَّ  :ي عنِ يمحدة لَ د إالَّ ،ا ه   

       كَالعمرة والطواف بالبيت فهي م  ة فقط  اني،  بدون استثناء ةناألزمميع    وتصح ِفي ج . 
 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٤١[ عنع ِدب ِناهللا بع مانَكَ$ :الَ قَب ر  ِبيجالنأَ وبٍركْو بو عمر 
يِع الْونَلُّصيدقَِني الْ لَبطْخِةب# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :تقديالة ِفي العيدين قبل الْم الصطبةخ. 
J ْالمفراتد: 
 ،انَ خرب كَ"يصلون"ملة  وج،فعل ماضي ناقص يدل على االستمرار: انَكَ

أما اسمِبي  لفظ :ا فهوهوعمر،وأبو بكر، جالن  . 
J ْال معنى اإلجياِلم: 
وف سخة كالْاعمجع فيها الْرش نافلة تلَّ وكُ،ي العيدينلِّص يجي النِب انَكَ

والكسوف وصالة االستسقاء يلِّصا قبل الْيهخوقد كانت الْ،ةطب جمة ِفي أول ع
 . اإلسالم كذلك
J ْفقه الديثح: 
 ونَظهريان   وم ة وألهلها ي    دين م الْ م ِد قَج النِبي      أنَّ : ة العيدين    وعي  شرسبب م  :  أوالً 
 ، عيد الفطر:ام وه،ا اهللا من تلك اليومني بيومني خري منهمامه فأبدلَ،فيهما الزينة

روه كب وأن يذكروه وي،ظهروا فيهما الزينة اهللا لعباده أن يعر ش،وعيد األضحى
على ما أتمعليهم من الن مع. 

م ه على عباده وأعانهمما أتع شكرا هللا على رش صالة العيد ت:ففي الفطر
عليه من إتام شهر رمضان بصيامه وقيامهم.  
ا عيد األضحىوأم:ا هللا على ما أتفقد شرع شكر معلى عباده من نعمة ه 

  .ةجِح والعبادة ِفي عشر ذي الْجحالْ
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  :فقد قلت ِفي صيحة حقا ذَهوِل
 ير وأضحى الثاِنـة فطـِفي سن   ا ثــالثة فاثنــانـأعيادن
ـَّديننـا ت ِفي  خصيصة    ااد أسبــوعيــيعت وثالث   اـهـي

 قبـلنــا عنها أضلت  كم أمة    ا نبـيـناهخص ِب ة ـلـفضي

 بـ مكتسرف أوقات بغريـوص   و وطربـهلَ  تكن أعياد مولَ
  :ا حكم صالة العيدين فقد اختلف فيه الفقهاء أم:حكمها: ثانيا

  .ة مؤكدةا سنهور إلَى أنمهجفذهب الْ
  .ا فرض عنيه بعض أهل العلم إلَى أنبهوذَ
 ورواية عن ، والليث، واألوزاعي، أبو حنيفة:ا عيناه إلَى وجوِببهن ذَموِم
 . مالك

  .أحمد وهو مذهب ،ا فرض كفايةه أن:وعن بعض الشافعية
ولعل القول بأنِبي   ألنَّ؛ي هو األقربِنا فرض عني أو واجب عيهجالنأم ر 

 وعناية ،ة هذه الشعريةمي وذلك يدل على أه،ىلَّصمض إلَى الْيحبإخراج الْ
 . اهاإلسالم ِب
 والدليل على ذلك ،طبةخة قبل الْوعشر صالة العيدين م أنَّ:ذ منهؤخي: اثالثً

 . ديثح ومن ذلك هذا الْ،طبةخ الْ يفعلها قبلانَ كَجالنِبي  استفاضة النقل بأنَّ
 عليهم رنِك وأُ،الةطبة على الصخم الْة تقديي أمي ِفي عهد بِنلَصح: رابعا

ان بن ور م: وقيل.ةاويع ذلك ملَع فَن ملَ أونَّإ : فقيل، فلم يرجعوا،ذلك
ا رأى ممره لَخر عآ عثمان بن عفان ِفي : وقيل. زياد ِفي العراق: وقيل.مكَحالْ

 ثُم ،ركت زمناة ت أن هذه السنهمم والْ،الة بعد الصينصرفونكثريا من الناس 
  .اسي العبأعيدت ِفي دولة بِن
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 يستحق  الن مبطبة س خة جعلوا ِفي صميم الْي أمي   بنِ نَّ أ:والسبب ِفي ذلك   
 يسمعوا ما يذكر فيها طبة ويذهبون كراهية أنخ فكان الناس يتركون الْ،السب
من السبلبعض أفاضل الص ومن أجل ذلك قَ،ابةح دوا الْمخالة طبة على الص
فُالَوخةوا هذه السن . 
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]١٤٢[الِْن ع باِءرِن بالَ قَ)١(� ٍباِز ع: $طَخبا ن ِبيجالني واَألم ضى ح
بعدالَقَ فَِةالَ الص: منلَّ صالَى صتان،و نسكن كَسقَ فَ؛انأَد صابالن سك،و منن سك 
ا  ي:-ٍباِز عِن باِءرب الْالُخ- )٢(اٍري ِنن بةَدرو بب أَالَ قَ.ه لَكس نالَ فَ؛ِةالَ الصلَبقَ
رِإ، اهللاولَس ني نكْستي قَاِت شلَبِةالَ الص،و عفْرالْنَّ أَت يومي وٍلكْ أَمو شٍبر، 
أَوحببنْ أَتونَكُ تي أَاِت شلُوم ذْا يبحِفي ب ذَ فَ،يِتيبحتياِت ش،و تغديقَت نْ أَلَب 
 ي قًا ِهانا عندن ِعنَِّإ فَ، اهللاولَسا ري: الَ قَ.ٍمح لَاةُ شكاتش: الَقَ فَ.ةَالَي الصآِت
  .#كدع بٍدح أَن عيِزج تنلَ و،معن :الَي؟ قَني عِزجتفَ أَ،ِنيات شن ِميلَ ِإبحأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الأنَّ: ديثحالة قبل الْ الصالذَّ وأنَّ،طبةخ صح إالَّبح ال يالة بعد الص. 
J ْالمفراتد :  

 .وم عيد األضحىاد به يرمالْ: يوم األضحى
،  Tا إلَى اهللا هب ِبرقَت يالَِّتي الذبيحة :اد بالنسك هنارمالْ: ونسك نسكنا

                                                 

الكوفة  نزل  ، أنصاري أوسي . أبو عمر   : ويقال ،ارث بن عدي أبو عمارة      حالرباء بن عازب بن الْ   ) ١(
بن  ي ابِ ح ص:الَ  وقَ ،)٦٤٨(  برقم  "التقريب " ه ِفي  م ترج ،ا ِفي زمن مصعب بن الزبري     هومات بِ 

صاستصغر يوم بدر، نزل الكوفة،ياِبح ،وكان هو وابن ع ٧٢( مات سنة ،ر لدةم’( 
)٢ (أبو برة بن ِنديار اسمه:الْ: وقيل.مرو هانئ بن ع: وقيل،انئ بن نيار ه ارث بن عمروح، 

ا  كان عقبي، وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار،ختلفوا أنه من بلي يم ولَ. مالك بن زهري:وقيل
ابدري،شهد العقبة الثانية مع السبعني ِفي قول ج مي نه توفِّإ : وقال الواقدي،ة من أهل السرياع

 ، حليف األنصار: فيه البلويالَ وقَ،)٧٩٥٣(ه ِفي التقريب رقم م ترج،ِفي خالفة معاوية
صاِبحي اسالْ: وقيل،ه هانئم ٤١( مات سنة . مالك بن هبرية: وقيل.ارث بن عمروح(، 

 .ةاعمج روى له الْ،وقيل بعدها
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ىالَقال تع :﴿             ﴾ 
ا مسلم ال يذبح لغري اهللا كَم الْ أنَّ: أي،الة النسك بالصنَرقَ فَ.]١٦٣-١٦٢:األنعام[

 ،  ضر وال دفع،لب نفع وال يطلب من غريه  ج ،هي لغري لِّص وال ي،شركون م يفعل الْ
ويدخل ،بح للحم أو للبيع وعلى هذا فال يدخل فيه ما ذُ،جعله هللابل ذلك كله ي 

وما أشبه ذلك،ة الضيافةفيه ما ذبح إلكرام الضيف إحياًء لسن    . 

  . قد أصاب النسك الصحيح:أي: #كس النابص أَدقَفَ$: قوله
  . ال ضحية له:أي: #ه لَكسن الَفَ$: قوله
 ى أنَّلَيدل هذا اللفظ ع: #ةَالَي الص آِتنْ أَلَب قَتيدغتي واِت شتحبذَفَ$: قوله

األكل الواقع ِفي البكور يسى غَمألنَّ؛اءد هذا الوقت ي سمكقوله ،اى غدو ى الَتع   :
  .اةدصالة الغ  :ة الصبح ولتسمية صال )١( ]٣٦:النور  -٢٠٥:األعراف [ ﴾ ﴿

 .  ال شاة نسك:أي: #ٍمح لَاةُ شكاتش$: ج قوله
 تبلغ م ولَ،عز إذا قويتم األنثى من ولد الْ:العناق: #اقًانا عندن ِعنَِّإفَ$: قوله

 . ولحالْ
  .يِبلَاستفهام طَ: #يني عِزجتفَأَ$: قوله

 ةَدربي  ا خصيصة ألبِ هي أن عنِ  ي:  #كد ع  ب ٍدح أَ نع يجز  ت نلَ  و ،معن $: ج   النِبي  لو ق
-يعِني:هذه الر خةص-. 

 : ياِلمى اإلجعنمالْ
تضن هذا الْمِبي  ديث أنَّحجالنى بأصحابه عيد األضحىلَّ ص، خطبهم ثُم 

ما ِفي خطبته أنَّعلنم نِبي ى صالة لَّ صجالن ،ونسكن قَ فَ؛هكَسدأص ابالن سك 
                                                 

          ﴿: وِفي سورة الرعد قوله تعالَى) ١(
 .]١٥:الرعد[ ﴾
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 ؛ -الة الص قبلحب ذَ:أي-الة  قبل الصكس نن وم،-ةولَقبجزئة وم ضحيته مإنَّ فَ:أي-
 ، خصيصة لهةَدري بة عن أِبئجزاق مناعترب العج النِبي   وفيه أنَّ،فال نسك له

وأنها ال تبعدهٍدجزي عن أح  . 
J ْفقه الديثح: 

 وال خالف ِفي ،طبة للعيدينخة الْوعيشرديث محذ من هذا الْؤخي: أوالً
مشروعيفيما أعلم-ا ته-،لكن اختلفوا ِفي م اوضعه،والصحيح أن هالةا بعد الص، 

ا على ا كان مبنيم وإن،ا على اجتهاد فقهي يكن مبنيمة لَي أمي ِفي زمن بِنلَِعوما فُ
ىهو.  

فإن كان مفَ نلَعهص لَ فَ؛ياِبحهمن الس غفر اهللا له به ذلكابقة ما ي،حن  ون
نعتقد فضل الصابةح،وأن م ليسوا معصومنيه.  

  .ة السنفالَ ولكنه خ،ا وعنهز عناوجت فنسأل اهللا أن ي؛وإن كان من غريهم
ع رش تلَِّتياها من السنن هطبة ِفي العيدين وما شابخواألدلة على كون الْ

 ؛ةاتروت تكن مم وإن لَ،ةاتروتة ومافروتالة األدلة على ذلك مة بعد الصاعمجا الْهلَ
فهي مستةفيض،ابق ومن األدلة على ذلك حديث ابن عمر الس،وحديث الب اء ر

فقوله،اذَه   :$طَخبا ن ِبيجالني واَألم ضحى بعددليل على ذلك.#ِةالَ الص  . 
 - صالة العيد:أي-الة  قبل الصكس نن مديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: ثانيا

فال نسلهك  . 
أو  -يحضم الْ:أي-رء نفسه  ماد صالة الْرم هل الْ:وقد اختلف أهل العلم

  ؟صالة اإلمام
 ما  يقتضي أنَّ.#ه لَكس نالَ فَِةالَ الصلَب قَكس ننم$:  قوله:قال ابن دقيق العيد

  الظاهر من اللفظ أنَّ أنَّك وال ش،جزيا عن األضحيةالة ال يقع م قبل الصحِبذُ
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 ، وإرادة وقتها خالف الظاهر"الةالص" إطالق لفظ  فإنَّ،الة قبل فعل الص:ادرمالْ
الةومذهب الشافعي اعتبار وقت الص،فإذا م ضى ذلك دوقت األضحيةلَخ   . 

قال الصومذهب الشافعي اعتبار وقت الصالة" :ي على قولهاِننع:"  
 : وآخرون،نذرم وابن الْ، وداود، وقال الشافعي:-ياِننع الص:يعِني- أقول

 بعد حب فإذا ذَ،ى قدر صالة العيد وخطبتنيض وم،سمت الشعلَيدخل وقتها إذا طَ
اء كان من أهل األمصار أم و وس،ى مع اإلمام أم اللَّاء صو س،هذا الوقت أجزأه

  .ته أم الحي اإلمام ضحباء ذَو وس،افرينسممن أهل القرى والبوادي والْ
الف لظاهر خمة على هذا االختيار الْافعي للش يذكر دليالًموالعجب أنه لَ

 . ’ا . وحديث جابر،حديث الرباء
 وقد ،طبتنيخالة والْ ومذهب غريه اعتبار فعل الص:قال ابن دقيق العيد

 . ’ا .اهرذكرنا أنه الظَّ
 فعل :الة هنااد بالصرم الْ أنَّ.#انتالَى صلَّصو$:  قولهن اختار أنَّم: قلت

 صالة العيد لَع فقد ج؛ا القولذَه ِبالَ قَن م؛يحضالة قبل أن يي للصحضمالْ
ة بفعله وا صحة األضحيقُلَّم عه ألن؛يحضمة األضحية من الْشرطًا ِفي صح
جب ن تم وقد يكون ِم،جب عليه صالة العيدن ال تم وقد يكون ِم،لصالة العيد

  .ر فيهاصقَعليه فَ
 ،انتالَى صلَّ صنم$: الَ قَجالنِبي   ألنَّ؛فهذا القول هو خالف الظاهر

ونسكن كَسقَ فَ؛انأَد صابالن سفَ.#ك لَّدذَ هصالة الْى أنَّلَا ع مضي ليست ح
تهشرطًا ِفي صحة أضحي،ِض ولكن موعلى ،الة هو الشرط لصحتهاي وقت الص 

 . ب الشافعي عندي وجيهذهمهذا فَ
 ،كًاسا نه دليل على إبطال كوِن.#ٍمح لَاةُ شكاتش$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
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وا لُثَّ وم،هل  جر فيها بالْ   عذَ  يم  لَ؛ضى األمر  قت ات إذا وقعت على خالف م   ور أم م الْ وأنَّ
 وكذلك هنا ،اه بإعادِتجالنِبي  هرحيث أم )١(سيء ِفي صالتهمديث الْحلذلك ِب

منن حرقبل وقت الن فَ؛رح نحرهب جزئاطل غري م.  
وا رذَع فَ:اتنهيمأمورات والْموا ِفي ذلك بني الْقُرفَ وقد :قال ابن دقيق العيد

م كَحة بن الْاويعديث مح واستدلوا على ذلك ِب،هلجات بالنسيان والْنهيمِفي الْ
   ِبي     فلم يأمره    ،الة حني تكلم ِفي الصا    ،  )٢(  باإلعادة  جالنحديث يعلى       :ومثل ذلك أيض 

حيث  ،ة وتضمخ بالطيبة وقد لبس جبرمء يسأل عن العاَل الذي ججة ِفي الربن أميا
  .ىضفيما م )٣(م يأمره بدم ولَ،لوقخة وغسل الْجبلع الْخ ِبجالنِبي أمره 

                                                 

ا ِفي هلِّات كُولَأموم ِفي الصم وجوب القراءة لإلمام والْ: باب،البخاري ِفي كتاب األذان) ١(
 ،الم عليك الس:الَقَ فَ،د رن م: باب،ي كتاب االستئذان وِف،)٧٥٧(رقم  ،رفَر والسضحالْ

، )٦٦٦٧(رقم   ،انما ِفي األي  ناسيثَن إذا ح: باب،ان والنذور م ي كتاب األي وِف، )٦٢٥١(رقم 
 والترمذي ِفي       ،)٣٩٧(رقم   ،  ركعةلِّ ة ِفي كُ  حاِت وجوب قراءة الفَ     : باب ،الة كتاب الص   ِفي  ومسلم  

 باب،الةكتاب الص :   ي كتاب االستئذان واآلداب        وفِ ،)٣٠٣(رقم   ،الة ما جاء ِفي وصف الص ،  
فرض التكبرية       باب   ،  والنسائي ِفي كتاب االفتتاح       ، )٢٦٩٢(رقم  ، المد الس   ما جاء كيف ر    :باب
) ١٠٥٣(رقم ، الرخصة ِفي ترك الذِّكْر ِفي الركوع : باب،ي كتاب التطبيقوِف، )٨٨٤(رقم  ،ىولَاأل

داود ِفي  و وأب ،)١٣١٤، ١٣١٣(رقم  ، أقل ما يجزئ من عمل الصالة    : باب، وِفي كتاب السهو    
 باب ،الة كتاب الص : صالة م ن  ِفي  ه ماجابنو ،  )٨٥٦(رقم   ، لبه ِفي الركوع والسجود       ال يقيم ص 

كتاب إقامة الصباب،ة فيهاالة والسن :إت م١٠٦٠(رقم  ،الةام الص(،ارمي ِفي كتاب  والد
١٣٢٩(رقم  ، ِفي الذي ال يتم الركوع والسجود: باب،الةالص.( 

رقم  ، ونسخ ما كان من اإلباحة،الةالم ِفي الصم الكَحري ت: باب،اجدسممسلم ِفي كتاب الْ) ٢(
)٥٣٧( ،باب،الةوأبو داود ِفي كتاب الص :رقم  ،الة تشميت العاطس ِفي الص)٩٣٠( ،

ارمي ِفي كتاب والد، )١٢١٨(رقم  ،الة الكالم ِفي الص: باب،والنسائي ِفي كتاب السهو
باب،الةالص :١٥٠٢(رقم  ،الة النهي عن الكالم ِفي الص.( 

 ومسلم ِفي      ، )١٧٨٩(رقم    ،جح مرة ما يفعل ِفي الْ      ِفي الع    يفعل: باب  ،جح البخاري ِفي كتاب الْ     ) ٣(
= 
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 ،احهاِلص إقامة م:اتورأمم من الْودقصم الْ ألنَّ؛ هذا الفرق بينهما:قالوا
بفعلهاحصل إالَّوذلك ال ي ،ا الْ أممنهيات فهي مزجورفَ عنها بسبب م؛ااسده 

 ومع ،اهد الرتكاِبا يكون بالتعمم وذلك إن،امتحانا للمكلف باالنكفاف عنها
 . هل والنسيانج فيه بالْرِذ فع،الفة النهيخ يكن قاصدا ممهل لَجالنسيان والْ
  .#كدع بٍدح أَن عيِزج تنلَو$: قوله: رابعا
 ،ى تقضيعنم أن ذلك بفتح التاء ِب: أي.#يِزج تنلَو$: بن دقيق العيدقال ا

 :ميم وقال بنو ت،وهريجي عن الْاِننع حكاه الص. أي قضى، جزى عن كذا:يقال
جزي  ت: أي، التاءموز أن يكون بضجوي .’ا .مزه أجزأت عنك شاة بالْ:يقولون

جزيمن أجزأ ي.  
قال الزمأساس البالغة" ري ِفيخش:"البدنة جتزئ عن :ميم يقولون بنو ت 

 . ﴾     ﴿: رئا قُهم وِب. جتزي: وأهل احلجاز يقولون،سبعة
 ابن األثري وابن بري زو وج،ميع الطرق الرواية بالفتح ِفي ج:وقال النووي

وغريها الوجهنيم . 
 ِفي التضحية ةَدري بخصيص ألِبت فيه .#كدع بٍدح أَن عيِزج تنلَو$: قوله

  . وباهللا التوفيق،اس عليه غريهقَ وعلى هذا فال ي،عزمة من الْذعجبالْ

J@J@J@J@J 

                                                 

= 

 ،عليهم الطيب حري وبيان ت،عمرة وما ال يباح  أوجح ما يباح للمحرم ِب: باب،جحكتاب الْ
 ).١٨١٩(رقم  ،حرم ِفي ثيابهل يج الر: باب،اسكنم داود ِفي كتاب الْووأب، )١١٨٠(رقم 
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]١٤٣[ع نج نِبدِن بع اهللا الْ ِدببِلجالَ قَ� )١(ي: $ى لَّص ِبيجالني وم 
النِرح، ثُمطَ خب، ذَثُم بح،الَقَ و :مذَن بقَح نْ أَلَبي لِّصلْ فَ؛يذْيبأُح خركَى ماناه، 
وملَن مذْ يبلْ فَ؛حذْيبِبح اِهللاِماس #.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الأنَّ: ديثحم ذَن بحإنَّ فَ؛الة قبل الصن وشاته  ،ه باطلكَس 
لَاةُتكون ش م كَحالْ والظاهر أن هذا،ا ِفي حديث الرباءم حديث يق صحة فعل لِّع

الة قبلهالذبح على فعل الص،وهذا قد يكون م ا ِفي حتعينقم نجب عليه صالة  ت
ق لَّعتي فالظاهر أن ذلك  ؛جب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية      ت م لَنا م أم،العيد 

 فال ،يث الذي قبل هذادحم ِفي الْدقَسألة قد تم والكالم عن هذه الْ،بفعل اإلمام
داعي إلعادته مة أخرىر . 

 األضحية واجبة ى أنَّر ين م.#حبذْيلْفَ$:  األمر ِفي قولهيغةقد يستدل بص
 أو بالتنصيص ، سواء كان التعيني بشراء،ن بالتعينيعيتا تهنإ :القَ وقد ي،ةفينحكالْ
 ، على الوجوبالٌّمر هنا بأنه د وعلى هذا فال يتمحض األ، أو غري ذلك،عليها

 . وباهللا التوفيق
 

J@J@J@J@J 

                                                 

)١ (جنالن سفيان اهللا ب ب بن عبددبجأي،جيلة علقيلي من ب :نسب إلَى علقة بطن من  أنه ي
جندب الْ: ويقال فيه،جيلةب ٦٤( مات سنة : يقال.نه غريهإ وقيل .ريخ’.( 
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]١٤٤[ع نالَ قَ� ٍراِب ج: $ِهشدتم ع  ِبيجالني وفَ،يِدِع الْم بِبأَد ِةالَالص 
 ،ىالَعى اهللا توقْتر ِبمأَ فَ،ٍلالَى ِبلَئًا عكِّوت مام قَثُم ،ةامقَ ِإالَ واٍنذَ أَالَ ِبِةبطْخ الْلَبقَ
وثَّحى طَلَ عِهِتاع،و وظَعالن اسكَّذَ ورهم، ثُمم ضى حى أَتتى النفَاَءس وظَعهن 
كَّذَورهن،الَقَ و :يا معشرالن اِءس،ت صقْدِإ فَ؛نكُنثَكْ أَنرِبطَ حج هنقَ فَ.مِتامام ةٌأَر 
 نَرِثكْ تنكُنَأل: الَقَ اهللا؟ فَولَسا ر يم ِل:تالَقَ فَ،ِنيدخ الْاُءعفْ ساِءس النِةطَ ِسنِم

اةَكَالش،و فُكْتالْنَر ِشعيفَ: الَ قَ.رجلْعني تصقْدِمن نِل حِهين،ِقلْ ييِفي ثَن ٍلالَ ِبِبو 
 .#نِهِمِتاوخ ونِهاِطرقْ أَنِم

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الة قبل الْالصطبةخ. 
J ْال مفراتد: 

 : أي- حذف مفعوله :ياِننع قال الص.#يِدِع الْموي جالنِبي  ع متدِهش$ :قوله
ةالَالص-،وص حت به رواية مسلم بلفظر :$ِهشدتوالْ.#ةَالَ الص ماد بالشهودر: 
  . عيد الفطر: والعيد،ورضحالْ

  .مه على غريه وهو االبتداء ِفي الشيء وتقدي،من البداءة: #أَدبفَ$: قوله
متأي: كئًاو:ا وممستند أي، على باللامالًتح :م ا عليهعتمد.   

  .ياِننع قاله الص. وترك مفعوله ليعم،ضر ح:أي: #ثَّحو$: قوله
أي:  مضىثُم:ى أ مشى حتتى الناءس.  

  . هو النصح والتذكري:الوعظ: #نهظَعوفَ$: قوله
اء بنت يزيد بن ما أسهختلج ِفي خاطري أن ي:ياِننع قال الص:فقامت امرأة

 أصل القصة ِفي حديث آخر أخرجه توا ره ألن؛اءسطيبة النخة ِبوفَعرمالسكن الْ
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 :الَ قَ؟ اهللاولَسا ر يم ِل-ةًيئَِر جتنكُو- هتيادنفَ$: تالَا قَهأن ي والبيهقيالطرباِن
  .خلَ إ#... نكُنَأل

  . فقلبت واوها ألفًات؛ شكو: أصلها، الشكاية:أي: #اةَكَ الشنَرِثكْت$: قوله
   .ماغريِهرأة من الذهب أو الفضة أو       مهو ما تتحلى به الْ       :  #نهِ يِل ح نِم$ : قوله  
  .ل ِفي األذنعج وهو ما ي،مع قرطج: #نِهاِطرقْ أَنِم$: لهقو
وخِهِماِتون :هي ما يعل ِفي األصابعج.  
J ْال معنى اإلجياِلم: 
باهللا    خرب جابر بن عبد     ي أنه ح ضمع   ر    ِبيفبدأ   ، صالة العيد  ج الن الة بالص
 ودخلها :أي- وأنه قام للخطبة ،امةى العيد بال أذان وال إقلَّ وص،طبةخقبل الْ

 ،مهركَّ ووعظ الناس وذَ، على طاعتهثَّ وح، فأمر بتقوى اهللا-متوكئًا على بالل
ثُمم ضى إلَى الناء فَسوظَعهكَّ وذَنرهوقال،ن  $يا معشرالن اِءس،ت صقْدِإ فَ؛نكُنن 
 اُءفْع س-اِءس النِطس ون ِم:يأَ- اِءس النِةطَ ِسن ِمةٌأَر امِتماقَ فَ.منه جِبطَ حرثَكْأَ
 ؟ اهللاولَسا ر يم ِل:تالَقَ فَ-الف للون الوجهخموالسفع هو اللون الْ- ِنيدخالْ
  .#نِهيِل حن ِمنقْدصت ينلْعج فَ.ريِشع الْنَرفُكْت و،اةَكَ الشنَرِثكْ تنكُنَأل :الَقَ

J ْفقه الديثح : 
● يذ من الْؤخحديث مائلس:  
الة قبل  أن يبدأ فيها بالص:ة ِفي صالة العيدين السنأنَّ: ىلة األولَأسمالْ -

 . ا فيه الكفايةمسألة ِبم هذه الْثُحم بدقَ وقد ت،طبتنيخالْ
 الَِّتيافل وات النولَميع الصوكذلك ج ، صالة العيدينأنَّ: سألة الثانيةمالْ -

  .ا أذان وال إقامةهع لَرشة ال ياعمجتشرع فيها الْ
 انَ وكَ،ق عليهتفَما عدم األذان واإلقامة لصالة العيد فَ أم:قال ابن دقيق العيد
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خصيص الفَسببه ترمييز لَائض باألذان تا بذلكه،ا لشوإظهار رافه.  
  .ال إذا أمنت الفتنةجوعظة دون الرمخصيص النساء بالْت: سألة الثالثةمالْ -
  .النار أكثر أهل  : أي ،م نه جبطَ النساء ح    أنَّ ج إخباره : سألة الرابعة     مالْ -
 ه حتمل أن  ي.#اِءس النِةطَ ِسن ِمةٌأَر امِتامقَفَ$: ي قولهِف: ةامسخسألة الْمالْ -
من الوط الْسأي-ي اِنكَم:و ط ذلك الْسانكَم-،الْحتمل أنَّ وي مراد بالوطس: 

شابة  وال ، ليست كبرية وال صغرية :أي- السن   :طساد الورم الْ حتمل أنَّ  وي ،ار يِخالْ
 . ةددعت مٍناعحمل على مط يس الوهم أنَّم والْ-وال عجوزا
 ، ادوس هو لون فيه   :ع فْ والس .# ِنيدخ الْ اُءع فس$: ِفي قوله  : ةادس سألة الس  مالْ -

فواألسفع والساءع:م نأصاب خ دلَه نٌوي وقد استدل ِب،الف لونه األصليخ ذه ه
 وعضدوا هذا ،جب ستر الوجه على أنه ال يمن يرىديث حالفقرة من هذا الْ

اءت جفَ، )١(ج يِبديفًا للن حني كان الفضل رجحأخذ للحديث الذي ِفي الْمالْ
  . ينظر إليها وتنظر إليهلُض الفَلَعجفَ، جالنِبي  تسأل امرأةٌ

: ىالَدلني بقوله تعست م؛ الوجه واجبرت سور إلَى أنَّمهج الْبهوقد ذَ
﴿              

                                                 

 ج ح:ي بابوِف، )١٥١٣(رقم ،  وفضلهجح وجوب الْ: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ﴿: قول اهللا تعالَى: باب، اب االستئذانوِفي كت، )١٨٥٥(رقم ، الْمرأة عن الرجل

ج عن العاجز ح الْ: باب،جح ومسلم ِفي كتاب الْ،)٦٢٢٨(رقم . ﴾   
: باب ،جحاسك الْنوالنسائي ِفي كتاب م، )١٣٣٤( رقم، أو للموت امحوِه وهرم ونةلزمان
ج الْ  حم   رأة عن الراة      ، )٢٦٤١( رقم   ،لجكم بالتشبيه  : باب ، وِفي كتاب آداب القُضوالتمثيلالْح  ،

، )١٨٠٩(رقم ، الرجل يحج عن غريه: باب، وأبو داود ِفي كتاب الْمناسك، )٥٣٩١(رقم 
ارمي ِفي كتاب الْوالدمِفي سنة الْ: باب،اسكن طأ ِفي ، )١٨٥٠(رقم ، اجحوومالك ِفي الْم

جحج عنه: باب، كتاب الْحن يمج ع٨٠٦(رقم ، الْح.(  
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  .]٥٩:األحزاب[ ﴾      
وموهو ،ستتار وهو اال،ناءاإلد من : أي.﴾   ﴿ ىعن 

  .ارمِخاإلرخاء بتغطية الوجه بفضل الْ
 نهرم خنلِْدس يانَبكْ الرنلْابا قَذَ ِإن كُنهنأَو$: جحديث عائشة ِفي الْحوِب

لَعى وِهوِهج١(#ن(.  
ور ِفي سألة خالف مذكمي الْ وِف،قح هذا هو القول الْ أنَّ:يوالذي يظهر ِل

 .  فلرياجع؛ابجِحكتب الْ
إخبار  هذا  .  # منه  جبِ طَ  ح ر ثَكْ أَ  نكُ يتأَ ي ر ن ِإ فَ ؛ن قْدص ت $:  قوله  : ة ابع لة الس   أ سمالْ  -
      ﴿: ىالَ قال تع، وهو وحي من اهللا إلَى رسوله،عن مغيب

  . وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك.]٤-٣:النجم[ ﴾    
: الَ قَ؛ أكثر حطب جهنمهنرأة عن السبب ِفي كوِنما سألت تلك الْمولَ

ان لدخول وجب فجعل هذين السببني م.#ريِشع الْنَرفُكْت و،اةَكَ الشنَرِثكْ تنكُنَأل$
 وهذا أمر ملموس ِفي هنانني ِفي بيوِتع وما ي،هن وهو كثرة التشكي ألحواِل:النار
ط لقضاء اهللا خس يكون ِفي هذه الشكوى تنهالَ يشتكني حهنن فكو،النساء
 . �وجبا لسخط اهللا  لذلك كان م؛Tا يقضيه اهللا ما ِبضم الرد وع،وقدره

 : بالكفر اد ر وليس ي  ،وج اد به الز  رم الْ. #ريِشع الْ  نَرفُ كْت$ : قوله :  سألة الثامنة    مالْ -
                                                 

)١ (روأبو داود ِفي كتاب الْاه مباب الْ،اسكن مرقم  ،ة تغطي وجههاحرم)هوابن ماج، )١٨٣٣ 
 ).٢٩٣٥(بنحوه رقم  ،ة تسدل الثوب على وجههاحرمم الْ: باب،اسكنمِفي كتاب الْ

آلية هذا الْحديث من قبيل الْحسن؛ ألن ضعف يزيد بن أِبي زياد من قبل حفظه؛ علما بأن ا 
         ﴿: �تدل على تغطية الوجه، وهي قول اهللا        

         ﴾.  
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 ، وهو كفر دون كفر،ودحجفر الْ كُ:اد بهرم ولكن الْ،مابل لإلسالقَمالكفر الْ
 .وباهللا التوفيق

 ، وقد ترفعه،اب إن حصلذَقع العف وفِّخة تقَد الصأنَّ: سألة التاسعةمالْ -
وأنا سبب ِفي إرضاء اهللا هT. 

ا ال يضر ما ِبهليق من حدصت للمرأة أن تذ منه أنَّؤخي: سألة العاشرةمالْ -
  .اهخل بالعشرة لَ أو ي،الزوج

وقد عارض هذا حديث وردفيه أنه ليس للمرأة أن ت تصدقاِل من ما إالَّه 
 ألن لكل عبد راشد ؛ذاهديث وعمل ِبح ولكن ترك العمل بذلك الْ،بإذن زوجها

 .  سواء كان رجالً أو امرأةالتصرف ِفي ماله
دق صاز تو اختلف العلماء ِفي ج":ةدمحاشية الع"   ِفيالصنعاِنيقال : ملحوظة

 وال يتوقف على مقدار ،وزج ي:ورمهج فقال الْ،ا بغري إذن زوجهاهاِلرأة من ممالْ
مواستدلوا ِب،ن من ثلث أو غريهعي ذا الْهلَج  فإنه: قالوا؛ديثح مسألْ يههل ن 
كم ح ولو اختلف الْ؟لثلث أم ال وهل هو خارج من ا؟ستأذن أزواجهن أم الا

 .ا إال برضاء زوجهاهوز الزيادة على ثلث ماِلج ال ي: وقال مالك،بذلك لسأل
  . من ذلكيءديث على شحق أشار إلَى أنه ال دليل ِفي الْقِّحموالشارح الْ

 به عقَ والذي و،ةقَدطلق الصمديث األمر ِبح الذي ِفي الْ أنَّ:ووجه ما قاله
  .’ا .قة كلهدصتم ومعلوم أنه ليس مال الْ،امتخإلقاء القرط والْبمتثال اال

ف على قَّوت ولو كان األمر ي، يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثرمولَ: قلت
 وعدم اإلخبار من الشارع دليل على ، بذلكج  ألخرب الشارع؛التصدق بالثلث

  .قفِّوم واهللا الْ،عدم التقييد بالثلث
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]١٤٥[ع أُ ن م طِ  عةَ  )١( ةَيبيساألَ  ن نارِ صالَ قَ ل ِةي أَ: تم ر ا  ن-ت ي ِنع:     ِبيجالن- 
ى لَّص منلِْزتع ينْ أَضيح الْرمأَ و،وِردخ الْاِتوذَ وقاِتوع الِْنيديِع ِفي الْجِرخ ننْأَ
  .#نيِمِلسمالْ

كُ$ :ٍظفْي لَِفونا نؤمنْ أَرن خرجي ويِدِع الْم،ح تى نِرخكِْب الْجِمر ِخن ِرداه، 
وحتى نِرخالْج حيفَ،ض كَيبِبنَر ِبكْتِهِريم،و يدِبونَع دِهاِئعمي رونَجب ِل ذَةَكَرك 
 .#هترهطُم وويالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :مشروعية خروج الناء لصالة العيدس،حت الْخرج ى تحضي، 
والعوذَ،اتقو ات الْوخورد . 

J ْالمفراتد: 
العاتقو :جوهي الْ،اتقمع ع تقارب البلوغ:أي-ارية حني تدرك ج - ، 

 . قاربت البلوغالَِّتي هي : قال ابن دريد،زلنمة خارج الْدمِخفيعتقها أهلها من الْ
 .  تتزوجم هي ما بني أن تبلغ إلَى أن تعنس ما لَ:غريهوقال 

                                                 

 ثُمة لَهمم السني الْثُمبالنون - نسيبة : فقيل،اهِمة اختلف ِفي اس األنصاريةأم عطية وهي نسيب) ١(
ا على صيغة م وكاله.-ةمعجبنون بعدها باء وشني م- نبيشة : وقيل،-دةحوم الباء الْثُمالياء 

 قاله . نسيبة بنت كعب: وقيل.ارثح بنت الْة نسيب: فقيل، واختلف ِفي اسم أبيها،التصغري
أحدم ويد :أي-ى حيمبن حنبلأح ،وي ى بن معنيحي-،وأنكر ابن عبد الرب أن ا بنت كعب ه

ا هى لَو ر،ة سكنت البصرةنيد م،ةورشهة مابيحة ص األنصاري.ي هذا نظر وِف:حيث قال
  .اه يذكر وفاتم ولَ،"التقريب" قاله ِفي ،ةاعمجالْ

 من فقهاء . بنت كعب: وقيل،ارثح نسيبة بنت الْ":سري أعالم النبالء   "ي ِفي   ِبهوقال الذَّ 
الصحلَ، عاشت إلَى حدود سنة سبعني،ةاب هة أحاديثا عد. 
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 الستر : وهو  ،مع خدر   ج: ور دخ والْ، ور دخات الْ احب  ص :أي :  ورد خات الْ  وذَ
جلس فيه البكر الذي يكون ِفي ناحية البيت ت . 

 وليس ألهل البيت ،ةقَهذا كان يعمله الناس حني كانت البيوت ضي: قلت
 إلَى رض حنا ماهدهشى ال يجعلون على سرير البكر سترا حت ي، بيت واحدإالَّ

 . البيت
وأمالْر حيأن يعتزلن الْض  مأي: ىلَّص:كُ يعلى جانبن ،كُ فال يمع ن 

 . اتيلِّصمالْ
 . يضح تكون ِفي وقت نوبة الْالَِّتي وهي ،مع حائضج: ضيحالْ
 ونَعد وي،لنيصمرن بتكبري الْكبض ييح الْ:أي: #مِهِريِبكْت ِبنَربكَيفَ$: اهقولُ
 واهللا ، زيادة األجر فيه:اهاد ِبرم والربكة هنا الْ، يرجون بركة ذلك اليوم؛بدعائهم

ى أعلمالَتع.  
J ْال معنى اإلجياِلم: 
تأنَّل عطية خرب أم   ِبييأمر النساء بالْانَ كَجالن خورج إلَى مى لَّص
 على أن ،وج لذلكرخ بالْنهرأمور يدخات الْواتق وذَوض والعيحى الْ حت،العيد

  .ىلَّصمض الْيحيعتزل الْ
J ْفقه الديثح: 
يمن الْذُؤخ ديثح:م شروعية إخراج الني ذلك  وِف،اء لصالة العيدس

 أم أن ذلك ، ينبغي استمرارها والعمل عليهاةهل هذه السن :خالف بني أهل العلم
يكون موقفًا على أمن الفتنةت،ى لَ ومت؛ تؤمنمفإن بقائهن ِفي ب ِهوِتي؟ى أولَن  
 أم : إلَى ذلكبه ذَنم وِم،ليهن عق حوجرخ الْة إلَى أنَّاعم جبهذَفَ

  .ديثحعطية راوية الْ
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ى بن حي وي،محمد والقاسم بن ،وة بن الزبريمنهم عر-ة اعم جبهوذَ
 . وأبو يوسف، ومالك، وقال به الثوري،نعهن إلَى م- ورواية عن ابن عمر،سعيد

نع مالك وأبو مد الْ وقي،نعماز وتارة بالْوجي حنيفة تارة بالْواختلف فيه قول أِب
  .يوسف بالشابة دون غريها

نا ِفي األعياد أ و،اتيئَهات الْوئز دون ذَاج أحب شهود الع:وقال الشافعي
 . وجهنرخأشد استحبابا ِل

وأجالْاب انع عن الْمأن الْب : ديثحمفسدة كانت مأمونة ِفي ذلك الزان م
  .دون اليوم

وأنكر الصاِننعلَي عى مقال بأن الْن مفسدة كانت مأمونة ِفي ذلك الزانم، 
 ِفي عصر عقَ وقد و،ون وغريهمحاِل إذ كل زمان فيه ص؛يح هذا غري صح:فقال

قَالنبوة ما وِفي غريه من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغريِهع عمن ،ام،خرج  ال ت
 لورود ؛لةبذِّتخرج م بل ت،ةرطِّتعتطيبة م وال م،الة ِفي ثياب زينةرأة إلَى الصمالْ

 .ي بتصرفاِننعشية الص عن حا نقالً.’ا .النهي عن ذلك
 واالطمئنان  ، وخلفائه الراشدين كان أكثرجالنِبي ة ِفي زمان دفسمأمن الْ: قلت

  إلَى أهل ذلك الزولو نسبت الْ   ،ان كان أعظم   م الَِّتي  اسد  فَ موقعت ِفي ز  ِبي  ن مج الن 
؛ع ِفي زمنناقَإلَى ما يفوا بالزنا بعد  فالذين اعتر،ا لكانت تساوي نسبة ضئيلة جد
 ، وذلك ِفي عشر سنني،وه ال يتعدون أصابع اليد الواحدة وكذلك السرقةفُارأن قَ

اكر ِفي زماننا ِفي شهر واحد لزاد على ما وقع ِفي زمن نمولو حصر ما يقع من الْ
 فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة ِفي ذلك ، وهي العشر السنوات كلهاجالنِبي 
الزيحان قول صحم.  

 ،  لهمكْ والنادر ال ح،ان كان نادرام ِفي ذلك الزلَص ما ح إنَّ:فنقول
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  :انبنيج أمن الفتنة البد أن يكون من الْهم أنَّموالْ
من جانب النساء فال يتعدرع ِفي لباسهنين الش،وال ِفي ت اطيهن ما يثري ع

الشهوة كالطيب وما شابهه،وأن ي تلتستر الكاملترن اس،جتننب أماكن  وأن ي
كثرة الرالج.  

ومن ناحية الذكور أن يغوأالَّ،وا أبصارهمض ي تعروا للنساءض،حبوا   وال ي
أو النظر إليهن،الكشف عنهن .  

وال شك أن ذلك كان متا ِفي زمن وِبي فروخلفائه الراشدين من جالن 
حيث وفرة اإليحيث قلة الكَ ومن،ان وجدتهم اليات ِفي ذلك العهدم،ا اآلن  أم
فقد ضعف اإليوكثرت الْ،انم موكثر الْ،اتغري الم،وح لَصمن الن اء ومن س
 ؛ة ما اهللا به عليمة واآلداب اإلسالميرعيوج عن األعراف الشرخالشباب من الْ

ي أرى أن القول ِبلذلك فإنمنع خروجهن ِفي هذا الزِل-ان مهو -ذه العلله 
 فينبغي ؛ تؤمن معها الفتنةالَِّتي فإن وجد ِفي بعض األماكن توفر األسباب ،ىاألولَ
 .  واهللا أعلم،ديثحا الْذَهوا ِبلُعمم أن يهلَ

ويذ من الْؤخمن قوله:أي-ديث ح  :$ويعالْلُِزت حيالْض مىلَّص# .يذ منهؤخ: 
ختلف عن ى العيد يلَّص وأن م،اجدسمكوث ِفي الْم الْنهوز لَج ي الضيح الْأنَّ
ض أن ي للح أجاز ج النِبي     ألن   ؛ات ر مس م ى فيها كل يوم وليلة خ        لَّ ص ي الَِّتي  اجد  سم الْ
يجلسن ِفي مى العيدلَّص،لكنهن ي تزن عن الْميملِّصاتي،ى أعلمالَ واهللا تع . 

 

@J@J@J@JJ 
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ت فَس وكَ،ت حالهفَس وكَ،ههج وفس كَ: ومنه،ادوالتغري إلَى س: الكسوف لغة
الشم س: اس ووذَ ،تد ها      ، شعاعها   با ومتعديالْ وكذلك ، ويستعمل قاصرخوف س
 .ياِننع للص"ةدالع" من .’ا . قاله األصمعي، وهو النقصان-ةمعجماء الْخبالْ-

 من الشمس والقمر على القول وف على كلٍّسخوف والْسويطلق الكُ
  أنَّمع زن وم،ةة ِفي الكتاب والسنرعيت بذلك النصوص الشدر وقد و،األصح
 دليل   هذا ال ه مع ز  فإنَّ  ؛وف بالقمر أو العكس    سخ والْ، مس ختص بالش   ي وفسالكُ
   .عليه

 ،  باألرضيلولة بينهما   ح مس والقمر هي الْ     الشوف س أن كُ  :ة يئَه ويذكر أهل الْ  
 ، يستقي ضوءه من نورهاالَِّتيحجب عن الشمس  يرم القَوأن ذلك باعتبار أنَّ

حول األرض بينها وبني القَوأن الشمس عندما تنكسف توهذا كالم فيه ،رم 
 . ميعابه جذِّكَ وال ن،ميعاقه جدص فال ن؛نظر

 ، وقد تكون خطأ،اباو وقد تكون ص،اضعة للتجربةة خكيلَلوم الفَفالع
  .والعلم عند اهللا ِفي ذلك

 : اهم من أه،وف فوائدسخوف والْس للكُوال شك أنَّ ●
  وأنَّ،خويف العباد بتغيري هذين الكوكبني العظيمني وت،إيقاظ أهل الغفلة
ا من النور إلَى الظلمة قادر على أن مهالَ حلَو فالذي ح،اماهللا أقدر على غريِه

يحوالَل حالناس من الر خاء إلَى الشةد،ففي ،اب والعكسذَ ومن العافية إلَى الع 
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ذلك إيقاظ ألصحاب العقول لعلهم أن ينيبوا ويرتوا عن كثري من األعمال دع
  .T تغضب اهللا الَِّتي

 ر مقَالْ وسم الشنَِّإ$: ي بقولهديث الثاِنحي الْ إلَى ذلك ِفجالنِبي وقد أشار 
آيِماِنت ناهللااِت آي ،ي خوِه اهللا ِبفا ِعمباده،أَ ونها الَمي ِلاِنفَِسكَن مأَِتو ِمٍدح ناِس الن، 
 .  #مكُا ِب مفِشكَنى يتوا حعادوا ولُّص فَ؛ئًايا شهن ِمميتأَا رذَِإفَ

قال الصياِننع:ان ِفي أول كتاب النفقات أنَّ ذكر ابن حبمس كسفت  الش
  .اشرةنة الع ومرة ِفي الس،ةادسنة الس مرة ِفي الس: مرتنيجالنِبي ِفي عهد 

ة تدل ورشهم فإن األحاديث الْ؛ا قبل العاشرة نظروفهسِفي ثبوت كُ: قلت
 .ج أول كسوف وقع ِفي حياته �م مات إبراهيم  يووفس الكُعلى أنَّ

 فجعلت ،ةامسخنة الْادى اآلخرة من السم ِفي جفس خرم القَوأنَّ: قال
خ ما إلَ…  سحر القمر : ويقولون،به بالشونَرم وي،اليهود تضرب بالطياس

 . وقد أورد ِفي الباب أحاديث،قال
 

 

J@J@J@J@J 
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]١٤٦[ عناِئ عنَّأَ$ :ل ةَشالش مسخ فَستلَ عى عِدهر ج اهللا وِلس  ،
 اٍتعكَ رعبرى أَلَّص وربكَ فَمدقَت و،واعمتاج فَ.ةًعاِم جةَالَالص: ياِدنيا ياِدن مثَعبفَ

كِْفي رعتِنيأَ وربعس جاٍتد# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالنداء لصالة الكُ: ديثحالصالة جامعة:وف بلفظس . 
J ْال مفراتد: 
الة جامعةالص:ي وز نصبهما على أنَّجاألول م أي-وب على اإلغراء نص : 

ي على الْاِن والثَّ-ةالَاحضروا الصوِن حال كَ:أي-ال حورفعهما على ،-ا جامعةه 
أنهأي،ا مبتدأ وخربم :الص الة ذات جمةاع. 

J ْال معنى اإلجياِلم: 
أنَّلخرب عائشة ت الش مسخ ِبي ت على عهد فَسولكوِن؛ جالني ا تأِته

فَمِبي ئة أرسل اججالنم نا يدعو الناس إلَى حاديضا بقولهوره :$ةُالَالصاِم جةٌع# .
وأنهم حضوار،ركعة قيامان وركوعان وسجدتانلِّ ِفي كُ؛هم ركعتنيى ِبلَّ وص .  

J ْفقه الديثح : 
وف وإطالقهما على سوف والكُسخالف ِفي الِْخ ابن دقيق العيد الْركَذَ: ًأوال

مس والقَالشرم،وهل ي ختص أحدها بأحد اللفظنيم،ا أو يطلقان ج؟ عليهماميع  
 ؛ على الشمس والقمر- اللفظني:أي- إطالقهما ح األص أنَّمدقَقد ت: قلت

 والذين ،وفًاسوفًا وتارة بتسميته كُس ِفي أحاديث تارة بتسميته خدر ذلك وألنَّ
أطلقوه هم من العرب الذين يعتإن شاء - الصحيح  وعلى هذا فإنَّ،ر كالمهم لغةب

 . وباهللا التوفيق،رممس والقَاز إطالق اللفظني على الشو ج-اهللا
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وف سة ِفي الكُ السنأنَّ: #ياِدناديا ين مثَعبفَ$: اهذ من قوِلؤخي: ثانيا
  .امه لَىادنر أن يممس أو القَاء كان ِفي الشووف سسخوالْ

ع األذان وال هذا النداء للعيدين وال لصالة رش ي ِلم لَم:وقد يقول قائل
 وف فقط؟سخ للكسوف والْعِر وش،االستسقاء

 فلذلك أمرنا بالنداء  ؛اجأةفَ يأتيان موفسخ والْوفس الكُأنَّ: ابوجوالْ
 . ان إلَى نداءحتاج فال ي،ا يأتيان على موعدمها العيد واالستسقاء فإن أم،امهلَ

ر إعالما بعت وهذا اللفظ ي".الصالة جامعة" : النداء للكسوف بلفظأنَّ: ثالثًا
 . لفرائض وهو ِفي مقام األذان بالنسبة ل،الة للكسوفور الصضحِب

 :وجهان "الة جامعةالص"األصح ِفي إعراب : رابعا
 منصوب "جامعة" و، منصوبة على اإلغراء"الةالص"أن تكون : الوجه األول

 . ةامعا جهوِنال كَ حالةَ احضروا الص: أي،الحعلى الْ
 ،الة مبتدأ فالص، مبتدأ وخرب"الصالة جامعة"ملة أن تكون ج: يالوجه الثاِن

 .جامعة خربو
وذكر الصا ثالثًااِننعوهو أن تكون ،ي وجه "منصوبة على اإلغراء "الةالص 

الة فهي  احضروا الص: والتقدير،ردقَدأ مبتم خرب ِل"جامعة" و،-مدقَا تمكَ-
لُّ والكُ،امعةٌجج فيما أرىائز .  

 ، هم وتركهم ألعماِل،ةابحامتثال الص: #واعمتاجفَ$: اهذ من قوِلؤخي: خامسا
 الٌّ وذلك د،ب من اهللارقَ ورغبة فيما ي، استجابة للنداء؛سجدمم إلَى الْهابهوذَ

ة بن رما ِفي حديث سمى الصغار الذين كانوا يلعبون كَ حت،على فضيلتهم
 .  لصالة الكسوفبه وبعد ذلك ذَ،جندب أنه كان ينتضل

  .ة باالتفاقدؤكَّة موف سنس صالة الكُق العيد أنَّ ابن دقيركَذَ: سادسا
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وتعقبه الصفقال،ياِننع :ونقل النووي ِفي شرح مسلم اإلج ماع على أنا ه
وفيه نظر    ،ة سن  ، وقد ص ر ح          أبو عوانة ِفي صحيحه بأن  التطوع ي صالة  وِف، ا واجبة  ه 
 .’ا .فافخ وبه جزم الْ،ض كفايةرا فَهاوردي وجه أن للم"اوي الكبريحالْ"من 
"العةد"للص ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ /٣ج(ي اِننع( . 

اع من النووي على م ونقل اإلج،ة مؤكدة باالتفاقا سنهالقول بأن: قلت
ذلك يدل على أنها لَميعتربا خالف الْم مخالف خارقًا لإلجالسيما وهو ،اعم 

 .  واهللا أعلم،اعمر بعد انعقاد اإلج ِفي وقت متأخاَء وقد ج،واحد
ا هو مكَ-ر موف القَسمس وخوف الشسكم بني كُحالتفريق ِفي الْ: سابعا

 ِفي در السبب قد وانَ وإذا كَ، تفريق بال فارق-قول ِفي مذهب مالك وأصحابه 
الْ فإنَّ؛مسالش ِب- الشمس والقمر:أي-كم يشملهما ح ى  وإلَ،امع التغريجا ذَه
 .  واهللا أعلم،ورمهج الْبهذَ

 وفائدة ،ذكورم للحديث الْ؛تها االجتماع سن:قول ابن دقيق العيد: ثامنا
  ؟ أو ال تسن،هل تسن ِفي االنفراد :هذا

ديث اآلخرج  والذي يظهر من قوله،حل نظرمذَِإفَ$:  ِفي الْحأَا ريتمش ئًا ي
 ن س:هم االجتماع بإمكاِنانَ كَنم فَ،نه خطاب للجميعأوا ع واد.#والُّص فَكِل ذَنِم
كأن يكون شخص ِفي مكان  -هم االجتماع  يكن بإمكاِنم لَن وم، ذلكمهلَ

 بهاهب قد ذَذَمة الْ أئم أنَّإالَّ، جالنِبي ا أمره به م فالظاهر أنه يعمل ِب:-منفرد
أكثرهم إلَى مشرة الْوعيجمومالك، الشافعي: وهم،ي صالة الكسوفة ِفاع ، 

وأحدم،وج مهور العوقال أبو حنيفة وطائفة،اءلم :فْ تل فُعروظاهر هذا ،ىاد 
القول أنا ال تشرع فيها الْهجماعةة بالكلي،وهو قول ي ناقض الدليل ويالفهخ، 

 . قفِّومواهللا الْ ،ته األدلةقَافَوم إليه الثالثة ِلبها ذَ مقحوالْ
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 واختلف العلماء ِفي ، وقد اختلفت األحاديث ِفي كيفيتها:قوله: تاسعا
 عليه حديث عائشة لَّا د م-ا اهللامهمِحر-ختاره مالك والشافعي ا فالذي ،ذلك

باس وابن عبمن أن ِفي كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان،ا ركعتانه   . 
قال الصد واختار : أقول:ياِننعموأبو ثور، والليث،أح ،وج ور علماء مه

 -وف ركعتان ِفي كل ركعة ركوعانس صالة الكُ أنَّ:أي-از وغريهم جِحالْ
 ،ة على ذلكتفقَة الواردة ِفي هذا الباب محيح األحاديث الصوهذا بناء على أنَّ

فَالَوإن خفقد ذَ؛اذَت بعض األحاديث ه هالرب إلَى أنَّ البيهقي وابن عبدب  
 وما عدا ،الصحيح من هذه األحاديث هو رواية ركعتان ِفي كل ركعة ركوعان

ذلك فهو مبعض أهل العلم قد ذَ على أنَّ،لل وضعيفع هإلَى مشروعية الزيادة ب 
 . على ركوعني ِفي كل ركعة

ا الْأمحنصالة الكُهبوا إلَى أنَّة فقد ذَفي سوف تنَّأ و،ةى صالة عاديلَّص 
تعدكُد الروع ال يشع فيهار،بل ز عبعض أهل هذا الْم أنَّ ذهب إلَىم  ِبيجالن 

 مس أم ال؟ لت الشج بل كان يرفع رأسه لينظر هل ان،ما كان يركع

 حديث عائشة وما ِفي :أي-ديث ح واعتذروا عن الْ: ابن دقيق العيدالَقَ
ا ملَ فَ؟لت أم الج يرفع رأسه ليخترب حال الشمس هل اننَا كَجالنِبي   بأنَّ-معناه
 . عكَت رلَج يرها انملَ

  . استمر ِفي ركوعه: أي:عكَ رتلَج يرها انما لَملَ فَ:ي على قولهاِننع الصالَقَ
اوي من ح للطَّ"ي اآلثاراِنعم" والذي ِفي كتاب :-ياِننعالص: أي-قلت 
ى ذلك النعمان وا رم كَ،لأم ويسلِّسلي ركعتني ويص يانَ كَجالنِبي  األعذار أنَّ

ا ه يريد أصحاب،اهية بل سخيفةا هي اعتذارات وم وإن،وددر وهذا م،بن بشريا
 اهللا أرسل إليهم أبا  أنَّ كَ،ب اإلمامذهم والقول ِب،من وراء ذلك رد النصوص
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ف له أن يصدر من قوم يبحثون ؤسوهذا أمر ي ،جدا مح يرسل ممحنيفة ولَ
  .ىقَلتم وعند اهللا الْ،العلم وينظرون فيه

 ِفي كل ركعة ، صالة الكسوف ركعتانور أنَّمهج إليه الْبه ما ذَ:قحوالْ
 وأن تكون القراءة ، فيها تطويل القراءةنس وأنه ي،ركوعان وقيامان وسجدتان

  ،خ إلَ...ي تليها وهكذا ِتي تليها أطول من الَِّت والَّ،يها تلالَِّتيى أطول من األولَ
فَفإذا ر؛ من الركوع األولعس اِت الفَأ له أن يقرنكَ ذَ،ية ِفي القيام الثاِنحذلك ر 

 .  وباهللا التوفيق،اع عليهم اإلجركَ وذَ،"الفتح"افظ ابن حجر ِفي حالْ
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٤٧[ع ِب أَني مسوٍدعقْ عةَبِن بع و اَألٍرمناِرصالْي بِردالَقَ: الَ قَ� ي 
رنَِّإ$: ج  اهللاولُسالش مسقَالْ ومرآي ِماِنت ناهللااِت آي ،ي خوِه اهللا ِبفا ِعمباده،ِإ ونها م
 فِشكَنى يتوا حعاد و،والُّص فَ؛ئًايا شهن ِمميتأَا رذَِإ فَ،اِس النن ِمٍدح أَِتوم ِلاِنفَِسكَن يالَ
كُا ِبمم# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالكُ: ديثحسوف وماذا يلَجب عى مرآهن . 
J ْالمفراتد: 

ي  وِف،وف واالنكسافسى الكُعنم مدقَقد ت:  #اِنفَِسكَن يا الَمهنِإو$: قوله
  .وف عليهما معاسهذا اللفظ إطالق السم الكُ

 ،هؤازرط وجاب الشو ج"والُّصفَ"قوله : #والُّصئًا فَيا شهن ِمميتأَا رذَِإفَ$: قوله
  ".والُّصفَ" : وجوابه، فعل الشرط"رأيتم" و،"إذا"والشرط هو 
 ، نزلت بكمالَِّتيى يزول أمر اآلية  حت:أي: #مكُا ِب مفِشكَنى يتح$ :قوله

 . ى الذيعنم هنا موصولة ِب"ما"و
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي خرب يِفي هذا الْجالن أنَّ:ديثح الش موالقَس مآيتان من آيات اهللار ، 

يخِهف اهللا ِبوأي،ا عبادهم :ومن ،جعل فيهما من التغري من النور إلَى الظلمة ي 
البياض إلَى السوِبي  وقد أرشد ،يف للعبادخواد ما يكون فيه تإلَى ما يكون جالن 

الة والدعاء والتضرع إلَى اهللا والْفيه استرضاء هللا من فعل الصوباهللا ،وف منهخ 
 . التوفيق
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J ْفقه الديثح : 
ينكسفان   نخسفان أو ال     ر ال ي  ممس والقَ    الش ديث أنَّ   حذ من هذا الْ    ؤخ ي:  أوالً 

  . من الناسٍدوت أحمِل
 :   ة أمرانملَجذه الْهتفى ِبفان ●

ر وبني موت أو حياة ممس والقَنكساف الشا أنه ال عالقة بني :األمر األول
  .ةاهليجا زعمته الْمالعظماء كَ

مس  الش:أي-ا م وال يفعالنه ه، االنكساف ليس إليهما أنَّ:ياألمر الثاِن
ة اهليجا كان أهل الْممرين نفي ِلي نفي األ وِف،اهما يفعله اهللا ِبم وإن،-والقمر

يتوهمه ويظنونهون،ى أعلمالَ واهللا تع.  
  أنَّ.#هادبا ِعمِه اهللا ِبفوخ ي، اهللااِت آين ِماِنتآي$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

ا يفعله اهللا من أجل مر تارة أخرى إنممس تارة والقَاصل من الشحاالنكساف الْ
  .ةاهليجا يظن أهل الْم وليس كَ،هما عبادهف اهللا ِبوخيأن 

الة  األمر بالص:#واعاد و،والُّص فَ؛ئًايا شهن ِمميتأَا رذَِإفَ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
 . والدعاء والتضرع عند وجود هذه اآلية

 هذا وذلك أنَّ، ج حه فعلهضوارع ي من الشر أم.#والُّصفَ$: قوله: رابعا
ت عنه ِفي هذه در والَِّتية وصخصميئة الْهاألمر يكون امتثاله بإقامة صالة على الْ

ات الركوعات الة ذَ وهي الص،وصصخاد به الْرم فيكون من العام الْ،اسبةنمالْ
  .بةاسنم ِفي مثل هذه الْجالنِبي اءت عن  جالَِّتي

اخوعلى هذا ف: امسال يكون فيه دليل للحنة القائلني بأنَّفيالْالة  الصمور أم
  .الةطلق الصا هي مهِب

اسادس :يذ من قولهؤخ :$حتى يِشكَنفكُا ِب مأنَّ.#م الة الطارئة  األمر بالص
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مس أو  سواء كان هو الش،اسف منهماث تنتهي بانكشاف الكَدحلطروء هذا الْ
  .رمالقَ

ا خفيفة على هم أت؛الةإذا علم انكشاف الكسوف وهو ِفي الص: سابعا
ة الْفَالصمشرة ِفي صالة الكُوعوفس.  
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]١٤٨[ع ناِئ عأَل ةَش نالَا قَهت: $خِتفَسالش مس لَ عى عِدهر  اهللاوِلس  
 ام قَثُم ،وعكُ الرالَطَأَ فَعكَ رثُم ،اميِق الْالَطَأَ فَ،اِسالن ِبج  اهللاولُسى رلَّصفَ، ج
 ونَ دوهو- وعكُ الرالَطَأَ فَعكَ رثُم ،-ِلو اَألاِميِق الْونَ دوهو- اميِق الْالَطَأَفَ
اَألوِعكُالر ِلو-، ثُمس جالَطَأَ فَدالس جود، فَثُم لَعكْ ِفي الراُألِةع خلَثْى ِمرا  م
 دِمح فَ،اس النبطَخ فَ،سم الشِتلَّج تدقَ وفرص انثُم ،ىولَ اُألِةعكْ ِفي الرلَعفَ

ثْأَاهللا ونلَى عِهي، نَّ ِإ: الَ قَثُمالش مسقَالْ ومرآي ِماِنت ن الَ، اهللااِت آي ي خِلاِنفَس مِتو 
 ةَما أُ ي:الَ قَثُم ،واقُدصت و،والُّص و،واربكَ و،وا اهللاعاد فَكِل ذَميتأَا رذَِإ فَ،ِهاِتيح ِلالَ وٍدحأَ

 ولَ اِهللا و،محمٍد ةَما أُ ي،هتم أَيِنز تو أَ،هدب عيِنز ينْ أَ اِهللان ِمريغْ أٍَدح أَنا ِم ماِهللا و،محمٍد
تلَعونَما أَ ملَعلَم كِْحضتيالًِل قَم،لَ وكَبيتِث كَميار#. 

فَ$: ٍظفْي لَِفواسكْتأَلَم ربعكَ راٍتعأَ وربعس جاٍتد# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع السوفصفة صالة الكُ: ديثح . 
J ْالمفراتد : 
ِفي زمنه:أي: ى عهد رسول اهللالَع .  
 وه و،وعكُ الرالَطَأَفَ$:  وكذلك.#ِلو اَألاِميِق الْونَ دوه و،اميِق الْالَطَأَفَ$: اهقولُ

ونَداألَ وِعكُ الر هل الْ   .#ِلوماد باألول أير: األول ِفي الر أو الذي قبل  ،ىة األولَكع 
  ؟وفوصمالْ

 فالقيام ، الذي قبلهقل منأ يكون ٍنكْ كل ر عائشة تقصد أنَّ أنَّ:والظاهر
ة كع والقيام األول من الر،ى أقل من القيام األول فيهاة األولَكعي من الرالثاِن

 .  وهكذا،ىة األولَكعي من الرقل من القيام الثاِنأالثانية 
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ى قوِلومعنأي:#انصرف$: اه :ملَّ س.  
تجأي: مسلت الش:ر جعادِتت إلَى عاه.  

 واهللا هو ،ميلجدح الْم الْ:اد بالثناءرمالْ: #ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ$: اهقولُ
  .معسبغه على عباده من النأا م وِل،االتما له من الكَمدح والثناء ِلحق للمستمالْ

  .مهارحى ملَ أكثر غرية من اهللا ع:يعِني: # اهللان ِمريغْ أٍَدح أَنا ِماهللا مو$: قوله
ر كَنسي بني الذَِّج هو االتصال الْ:الزنا: #هتم أَيِنز تو أَهدب عيِنز ينْأَ$: قوله

 . لٍّواألنثى بغري ِح
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
وفَصت عِبي  صالة ل ةُائشِبي   بأنَّ: حني كسفت الشمسجالنج الن 

الَّصلَّكُ  وأنَّ،تني وركوعنيءا بقيامني وقراهأ ٍنكْ روأنَّ، الذي قبلهِنكْقل من الر  
 ِبيجالنطَ خالناس بعد ِنب هوأنه أمرهم عند تغري هذه اآليات أن ،الةاية الص 

يفزعوا إلَى الداءع،والتكبري،الة والص ،والت صقد . 
J ْفقه الديثح: 
   .وف سالة ِفي الكُ الص ة تطويل   وعي  شرم : لذ من حديث عائشة       ؤخي:  أوالً  
 تطويل ثُم ، وتطويل الركوع بعده،ة تطويل القياموعيشر م:ذ منهؤخي: ثانيا
الركوع  وهو دون ،ي  تطويل الركوع الثانِ ثُم ،وهو دون القيام األول  ، ي القيام الثانِ  
  .األول

ائر  صالة الكسوف هي مثل س أنَّمع زن رد على م:ذ منهؤخوي: ثالثًا
لَالصات كالْوحنةفي.  

 ؛ي وبني السجود ال يطول االعتدال بعد الركوع الثاِنذ منه أنَّؤخوي: رابعا
ى ة األولَجد وكذلك بني الس.#ودج السالَطَأَ فَدجس$:  قالتل عائشة ألنَّ
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 وقد ، ِفي صالة الفريضةج  يكن فيه زيادة على ما كان يفعلهم ولعله لَ،والثانية
ِبي لم من صالة عجالنالقيام للقراءة  إالَّ،جعل األركان قريبة من بعضها أنه كان ي 

  .اهلْوطَي م القراءة ولَرصواء إذا قَجعلها سواء أو قريبة من الس وقد ي،والتشهد
 ِةعكْي الر ِفلَعا فَ ملَثْى ِمرخ اُألِةعكْ ِفي الرلَع فَثُم$: اهوِلذ من قَؤخيو

 . ا بقيامني وقراءتني وركوعني وسجودينهالَّ أنه ص: أي.#ىولَاُأل
 ركِّذَ خطبة ي،طبة للكسوفخة الْوعيشر م:ذ من حديثها أيضاؤخي: خامسا

  .T بآيات اهللا اس فيها النطيبخالْ
  :وقد اختلف ِفي مشروعيتها ●
 عالمهم بأنَّإلا كانت م إنجلنِبي اطبة  خر بعض أهل العلم أنَّكَذَفَ
الشموالقَس مال ينخسفان ِل، آيتان من آيات اهللار وت أحد وال ِلمحانَكَ فَ،اتهي 
  .اهلي الذي كانوا يعتقدونهجود منها استئصال االعتقاد الْقصمالْ

ا الناس  فيهركِّذَ خطبة ي،طبة للكسوفخ مشروعية الْ:-إن شاء اهللا- قحوالْ
همبرب،وي ذِّحرهم مة الْغبموهذا هو قول الْ،اصيع جورمه . 

 .#والُّص و،واربكَ و،وا اهللاعاد فَكِل ذَميتأَا رذَِإفَ$: ذ منه من قولهؤخوي: سادسا
أنه يشرع عند الكسوف الدعاء والتكبري والصالة والتصقد . 

ها ئاب ضوهر هذه اآليات وانطماسها وذَغيضا أن تذ منه أيؤخوي: سابعا
جعله اهللا يTخويفًا لعباده ت،ي خفُوإنَّ فَ،م بههت غيرعلى قدرة ليلٌ هذه اآليات د 

 من عافية إلَى Tى اهللا صال الذي يكون فيه العبد إذا عح على تغري الTْاهللا 
،  اءكَحك إلَى ب ومن ض،لَى حزن ومن سرور إ،ابذَ ومن نعمة إلَى ع،ابتالء

 ه لَجيبستى ي يذكره ِفي حال العافية حت،ه وليذكر اهللا رب،فليتدارك العبد نفسه
  .ابذَم والعقَ ويعفو عنه عند الن،عند البالء
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الَ قَثُم :$ا أُيٍد ةَممحم،اِهللا وا ِم مأَن غْ أٍَدحيِمر نْ أَ اِهللاني ِنزي عبدأَه وت ِنزي 
 بعض أهل ركَ وقد ذَ،ب اهللاض توجب غَالَِّتي الزنا واحد من اآلثام الكبرية .#هتمأَ

 وفس الكُ أنَّ:ة بينهماباسنم الْ وأنَّ،ة بني ذكر الزنا والكسوفباسنمالعلم الْ
ف من وخ ويكون العبد ِفي حالة ت،يذهب معه ضوء هذه اآلية وتذهب منفعتها

ا مانه كَمارق العبد فيه إيفَ الزنا ي وأنَّ،وفسا بالكُهة نورها لَقَارفَم ِبTاهللا 
فَتكَ،مس ضوءها والقمر ضوءهارق الش مِفي الْاَءا ج الَ$: ديثحي ِنزي ِحاِني الزين 
يِنزي وهوم ِمؤن#.اَء وجفَ أنه يارقه إيةلَّلظُّ فيكون فوقه كا،انهم . 

سبقاِتي يقرأ فيه بالفَ الركوع الثاِننا أنَّ أن بيولكن ،ة وسورة أو سورح 
ي أقل من القيام األولجعل القيام الثاِني . 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٤٩[ع ِب أَني موسى األشِرعالَ قَ� ي :$خِتفَسالش مسلَ عى زاِنم 
رقَفَ، ج  اهللاوِلسِز فَامعا يخنْى أَشونَكُ تالس ةُاع،ح ى أَتى الْتمِجسقَ فَدام 
 نَّ  ِإ:الَ قَثُم ،طُّ قَِهِتالَ ِفي صهلُعفْ يهيتأَا ر م،وٍدجس ووٍعكُر واٍمي ِقلَوطْأَى ِبلَّصفَ
ِذهالَِّتي اِته اآليي لُِسرا اهللاه T َالِلونُكُ ت  مأَِتو ٍدح ِلالَ و حِهاِتي،ِكلَ وناهللا ي لُِسرا ه
يخوِبف ا ِعهبادذَِإ فَ،هأَا ريتِمم نها شافْ فَ؛ئًايزاِهللاِركْلَى ِذوا ِإع و دِهاِئعو ِتاسِهاِرفَغ# . 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الكُ: ديث حس مس وما ينبغي أن يفعله فيه الْ     وف الشا    ف لَّكَمتأسي
 .ج اهللابرسول 
J ْالمفراتد: 

  . خائفًا:أي: فقام فزعا
يخشى أن تكون السأي: ةاع:ي خاف أن تكون الساعة حضتر.  

وف سخوالْوف سإشارة إلَى الكُ : #T  ا اهللاهلُِسر  يالَِّتي  اِته اآلي ِذ هنَّإِ $: قوله 
 ال يعقلون ن ولكن م،انمت ِفي هذا الزره وكم هللا من آية قد ظَ،اوما ِفي معنامه

 ، يريدها اهللا منهاالَِّتية كمِح ويغفلون عن الْ،ةبيعييربطون تلك اآليات بأسباب طَ
 وتارة ،اكنير وتارة بالب، وتارة بالزالزل،اناتيض وتارة بالفَ،فتارة باألعاصري

 فليس ببعيد         ،ا عباده ليتعظوا       ريه  وآيات يT،    ات من اهللا     وب  قُ وكل ذلك ع   ، وب رحبالْ 
مسني كيلو خر إلَى  ر  وأنه كان يرمي بالش       ،اكرة الربكان الذي ذكر ِفي الفلبني       عن الذَّ 
  . تتبع األخبار ِفي هذه األزمنةنما هو معلوم ِلم إلَى غري ذلك ِموجِفي الْ

لقيام إلَى  اى أنَّلَ هذا التعبري يدل ع.#ِهِئاعد اهللا وِركْلَى ِذوا ِإعزافْفَ$: قوله
 . وعشل وخجوف ووخالذكر يكون ِب
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ت  فَسخا انم لَجالنِبي   بأنَّ�ديث أخرب أبو موسى األشعري حي هذا الِْف
مس ِفي زمنه قَالشفَام ا يزعخشى أن تكون السةاع،الَّ وأنه صا بأطول قيام ه

  .ديث وغريهحا ذكر ِفي هذا الْمم ِبهبطَنه خ وأ،وركوع وسجود رآه أبو موسى
J ْفقه الديثح: 

 وكل    ، وال حاجة إلَى إعادته       ، ة مدقَت م م ِفي األحاديث الْ   د قَديث قد ت   حفقه الْ  
 .  اهألعادِت وال داعي   ،ق با فيما س   اه  حن ض  بصالة الكسوف قد و    تتعلق  الَِّتي  األحكام  

  :#ِهِئاعد اهللا وِركْلَى ِذوا ِإعزافْفَ$ :ولهقال ابن دقيق العيد ِفي ق
 وتنبيها إلَى االلتجاء إلَى اهللا عند ،ارعة إلَى ما أمر به الشرادبمإشارة إلَى الْ

 الذنوب سبب للباليا والعقوبات  وإشارة إلَى أنَّ،اوف بالدعاء واالستغفارخمالْ
ى من وراء جر وي،حو الذنوب وإزالتهام االستغفار والتوبة سبب ِل وأنَّ،العاجلة
ذلك زال الْوماوفخ  . 

ة دينمت النار من حول الْجرا خمة لَدينم أهل الْوقد ذكر ِفي التأريخ أنَّ
 .#ىرصب ِبِلِب اِإلاقنعا أَه لَُءيِض تاِزجِحالْ ِبار نجرخت$: اهديث ِبح الْاَء جالَِّتي

 ،وا األعماللُطَّ وع،ة اجتمعوادينم أهل الْ وأنَّ، قريب من دمشق بلد:وبصرى
 ، ويبكون  ،ونَ  عد  وي ، وا يذكرون اهللا    لُعج  فَ-ج النِبي   مسجد    : أي -سجد   م ودخلوا الْ 

 وكانت ،)’٥٥٦( وهي ظهرت ِفي عام ،لكن تلك اآلية قد دامت قريبا من شهر
تذيب الصورخ،حرق الشجر وال ت،ى أعلمالَ واهللا تع . 

J@J@J@J@J 
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ð^{{ÏŠj‰÷]�h^{e� 

  .اء من الغري للنفس أو للغريما الْقيطلب س: االستسقاء ِفي اللغة
 .وصةخصدب على هيئة مجول الْصى عند حالَطلبه من اهللا تع: وشرعا

J@J@J 

]١٥٠[ع ن ع ِدب  ِناهللا ب ز  دِ يِن ب الْ ٍماِص ع نِ ازِ مالَ قَ� )١( ي: $خرج  ِبيجالن 
يستفَ،يِقس توجِقلَى الْ ِإهِةلَبي دوع،و حِرلَو اَءده ثُملَّ صكْى رعتِنيج هيِه ِفرا م
 .#ىلَّصملَى الِْإ$: ٍظفْي لَِف و.)٢(#ِةاَءرِقالِْب

<|†�Ö] 

J   ْموضوع ال وكيف  ،والناس  االستسقاء وما ينبغي أن يفعله فيه اإلمام       :ديث ح
ى صالتهصلَّت. 

                                                 

 هو : سفيان بن عيينة كان يقول البخاري أنَّركَ وذَ،يازِنم عاصم الْاهللا بن زيد بن هو عبد) ١(
ذاناوي األر. اهللا بن زيد بن عاصم الْ  بل هو عبد، وهو وهم: قالثُمي األنصاريازِنم . 

 هذا اللفظ :أقول .#ِةاَءرِقالْا ِبميِه ِفرهج$:  قوله":ةدالع: "���ى م سم ي ِفي تعليقه الْ  اِننع الصالَقَ) ٢(
 .’ا .ف التنبيه عليهنص فكان ينبغي للم، فهو من أفراد مسلم،ليس ِفي البخاري

 ،)فتح -١٠٢٤رقم الْحديث     (هر بالقراءة من االستسقاء     ج الْ:بل أخرجه البخاري ِفي باب      : قلت 
عمه، لكنه قال عن عباد بن تميم عن ) ١٠٢٥رقم (طهره إلَى الناس ل و كيف ح:ي بابوِف

 ).النجمي( .عبد اهللا بن زيد: وعمه هو
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J ْالمفراتد: 
  .ىالَا من اهللا تعقييطلب الس: يستسقي

  .وعد يلَع استقبلها وج:أي: فتوجه إلَى القبلة يدعو
  ؛ قلبه  :حويله    وت ،ل على كتفيه     ججعله الر  الرداء هو ما ي    : # هاءَ د رِ لَوح و$ : قوله  

  .يناِمال يم والش،االًم واليمني ِش، والبطن ظهرا،ليكون الظهر بطنا
الدعاء    ى لَ الة ع ا الص ه بِ فطَ  ع الَِّتي   "ثُم :  " �����جيئه    م :  #ِني تعكْى ر  لَّ ص مثُ $:  قوله  

     والتحويل دليل على ج و        وإن كان الْ   ،الة از الدعاء والتحويل قبل الص  مخالفهور  شه.  
  .اسره يمم القراءة ولَعهمى أنه أسعنمِب: #ِةاَءرِقالْا ِبميِه ِفرهج$: قوله
J ْال معنى اإلجياِلم: 

 ، وهركُذْ وأن يوهعد عباده بأنواع من االبتالء من أجل أن يTيبتلي اهللا 
 ،همه الناس إلَى ربجوت ألن يبوِجر مطَموإن االبتالء بالقحط وعدم نزول الْ

 ماء الذي يعيشون عليه همسقيهم الْويطلبون منه أن ي ،همويدعونه لكشف ما ِب
 جرخ فَ،هاولَة وما حدينم حني أجدبت الْجالنِبي  وكذلك فعل ،وأنعامهم
ى لَّ صثُم ،الح بتحويل الْاؤالًفَه تاَءد ِرلَو وح،وعده إلَى القبلة يجو وت،يستسقي
ركعتني جهفيهما بالقراءةر .  
J ْفقه الديثح:  

 ، الة لالستسقاء دليل على استحباب الص:ديثحذ من هذا الْؤخي: أوالً
وهو م ذهب جحنيفة  ي أبِ   وعند ،ور الفقهاء  مهال يو يدع ولكن ، لالستسقاء  ىلَّص ،  
فَالَوخأصحابه فوافقوا الْه جمةاع.  

بالدعاء ما  جه ئسقا بعد أن ساق أحاديث است"ي اآلثاراِنعم"قال الطحاوي ِفي 
   :لفظه
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 ، والتضرع إليهTة االستسقاء هي االبتهال إلَى اهللا  قوم إلَى أن سنبهذَ
 ، إلَى ذلك أبو حنيفةبه ذَنم وِم، وليس ِفي ذلك صالة،كما ِفي هذه اآلثار

فَ الَوخ فقال  ، ِفي ذلك آخرون منهم أبو يوسف          ه :     ة ِفي االستسقاء أن        بل السنخرج ي
 ثُم ،ر فيهما بالقراءةهج ي،هم هنالك ركعتني ويصلي ِب،ىلَّصممام بالناس إلَى الْاإل
خطبي،وي حوأسفله أعاله، فيجعل أعاله أسفله،ل رداءهو .  

 ،ىلَّصمالْة ِفي االستسقاء الربوز إلَى     السن أنَّ:ديث  حذ من هذا الْؤخوي: ثانيا 
ا هوج لَرخالة وال الْ علمت أن أبا حنيفة ال يرى الص وقد،جالنِبي  لَعا فَمكَ

  . على ذلكةٌالَّة دحيح األحاديث الصعلما بأنَّ
 ،ةعمجطبة الْ استسقى ِفي خجالنِبي  ي حنيفة بأنَّذهب أِبمستدل ِلاوقد 

  .خرج يمولَ
ويرالْد جمهأن استسقاء : ��� على قائل هذا القول ورجِبي النطبة  ِفي خ

وج رخ الناس بالْدع وجالنِبي ات أن رة أخرى أو مر معقَ وو،ةر معقَة وعمجالْ
  .ى بالناسلَّا وصه لَجرخ فَ،لصالة االستسقاء
ة ثابتة وإن  بل السن،ةالة خالف السن الص حنيفة ال يدل على أنَّوونفي أب

 فإذا كان أبو حنيفة قد نفى شيئًا ثبت ،العدل عن العدلجهلها أبو حنيفة بنقل 
ة  أنترك سن،ة وأسانيد صحيحةحرية وبألفاظ صددتع من طرق مجالنِبي عن 
ا اهللا باتباع فنلَّ وما كَ،بعت أحق أن يقح فالْ، ال واهللا!!؟ لرأي فالن وفالنجالنِبي 

 . ج  رسول اهللامحمدأحد غري 
 أبو حنيفة فالَ وخ،اءدحويل الرديث استحباب تحذ من هذا الْؤخي: اثالثً
  .-ا قد سبقمكَ-ِفي ذلك 

  .الح سبب التحويل التفاؤل بتغري الْنَّإ :وقيل
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 ليكون أثبت على عاتقه عند ؛ رداءهبلَا قَم إن:ي حنيفةوقال من احتج ألِب
 .  ال عند تغيري رداءهحق الوحي تغري الْ من طريفر أو ع،رفع اليدين ِفي الدعاء

 له فؤس هذا ألمر ي وإنَّ، للدليل ورد،بذهماة عن الْامحهذه م: وأقول
اِلأن يصدر من عد ريد اتباع شريعة م يمحجم،فإذا به ي تحل إلبطاِلايواألخذ ،اه 

بأقوال الرا على الْ،الجنسأل اهللا أن يرزقنا ثبات حا ِل، وأخذًا بهقورفض ا سواهم، 
 . وباهللا التوفيق
ال م والشاالًم فيجعل اليمني ِش،اء هو أن يقلبه اإلمامدحويل الرت: رابعا

ايا،مينا والظهر بطنوالبطن ظهر .  
  .الحاؤل بتحويل الْفَنه تإ :وقد قيل ِفي علة ذلك

 ، ج ىدهي الِْبة لنعابتم الْ-جب عليهبل الوا-ف لَّكَم الْق من حنَّإ :ونقول
وقائد األمة إلَى ربا ه-ي وسالمه عليهصلوات رب-،قِّ من ححن الْنا نأو  ،لفنيكَم 

 ، نعرفهام عرفنا علته أو لَ،جالنِبي  عن اَء علينا باألحرى أن نتبع ما جقحمن الْ
         ﴿:  وربك يقول،فأنت عبد مأمور باالتباع

  .]٣:األعراف[ ﴾    
           ﴿: ج ويقول لنبيه

 .]٣١:آل عمران[ ﴾  
اخامس :يؤخذ منه مشروظاهر هذا الْ،ة الدعاء ِفي االستسقاءوعي ديث أنه ح

الةيدعو قبل الص،وقد و رِفي غري هذا الْد ديث أنَّحوعلى، )١(الة الدعاء بعد الص 
                                                 

 ،ٍةامقَ ِإالَ واٍنذَ أَالَ ِبِنيتعكْا رنى ِبلَّص فَ،يِقستس اهللا ييِب نجرخ$: الَ قَ�ي هريرة ديث أِبا ِفي حمكَ) ١(
ثُمطَ خبنا ودا اهللا عT ،وحلَوو جههن حِق الْوِةلَباِف رعا يدِهي، لَ قَثُمِرب اَءدفَ،ه جاَأللَع يمن 
ى اَأللَعيِرس،اَأل ويسرى اَأللَ عيه رواه ابن ماج.#ِنمباب،الة ِفي كتاب إقامة الص :ِفي اَء ما ج 

= 
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 ،طبةخ الْي أثناء    بل وفِ ،الة وبعدها   اء قبل الص  عاز الد وديث ج  حهذا فنأخذ من هذا الْ    
يئًا ِن هيثًاِغثًا م يا غَ نِق اس مهاللَّ$:   ِفي االستسقاء أنه قال فيها    ج النِبي  فقد علم من خطبة  

ِرميئًا سا غَحدغَالًاِجقًا ع يرخ ما ذكرلَ إ#... ٍثاِئ ر.  
ي ِف  أو،الة سواء قبل الص،وعلى هذا فاالستسقاء كله مقصود للدعاء

 . -إن شاء اهللا- كل ذلك جائز ؛الة أو بعد الص،ةطبخ أو ِفي حال الْ،أثنائها
اء االستسقاء أن يستقبل عة ِفي دديث أن السنحذ من هذا الْؤخي: سادسا

برا ِدتس مِهِتبطْ ِفي خوها وع دجلنِبي ا نَّأَ$:  ِفي حديث أنسدر وقد و،القبلة
ا يكون إذا جعل لالستسقاء صالة م هذا االستحباب إن على أنَّلَّد فَ.)١(#ِةلَبِقلِْل
خفالْ؛ةاص مستحبأن يستقبل القبلة ِفي حال الد اءع . 

اسابع :يثُ$: ذ من قولهؤخملَّ صكْى رعتِنيج هيِه ِفرِقالْا ِبمأنَّ.#ِةاَءر ة  السن
أن يلِّصلالستسقاء ركعتني كَي مقَا تى ذلك ذَ وإلَ،مدهالْب جي ور خالفًا ألِبمه

  .حنيفة وأخذًا بالدليل
 ِفي حديث ابن رِك وقد ذُ،ذكر هنا كيف تكون صالة الركعتني يملَ: ثامنا

٢(اسعب( أنولذ؛ا كصالة العيده لك فقد رأى جماعة من أهل العلم أنها تى لَّص
                                                 

= 

 ، )٣٤٧ /٣(والبيهقي  ، )٣٢٦٨  /٢( أحمد  أخرجه اإلمام   و، )١٢٦٨(رقم  ، صالة االستسقاء  
 وقال  . رواته ثقات  :  أنه قال " فياتالَ ِخالْ" عن البيهقي ِفي      )٧٢٠( "التلخيص "افظ ِفي    حونقل الْ 

 . إسناده صحيح":هائد ابن ماجوز"البوصريي ِفي 
 .ي من أحاديث البابديث الثاِنحا ِفي الْمكَ) ١(
)٢ (الَ قَباس عن ابن عب :$خرج  ِبيجالنم تاِضوعا متذِّبالً متخشعا مترسالً متضرفَ،اع ى لَّص

كْرعتكَِني ما يلَ،يِدِعي ِفي الْلِّص مي طُخبطْ ختكُبمالة رواه.#ِهِذ هأبو داود ِفي كتاب الص  ،
،  االستسقاءما جاَء ِفي صالة: باب،  وابن ماجه ِفي كتاب إقَامة الصالة والسنة فيها، )١١٦٥(رقم 
،  )٥٥٨(رقم ، ما جاَء ِفي صالة االستسقاء: باب، الترمذي ِفي كتاب الْجمعةو، )١٢٦٦(رقم 

= 
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ل ِفي عفْطبة بالتكبري كما يخ وأن يبدأ الْ،كصالة العيد بالتكبري ِفي أول كل ركعة
 . ى ركعتني بدون تكبري فيهالَّصا ته وذهب آخرون إلَى أن،صالة العيد
ى أن صالة االستسقاء  دليل عل.#ِةاَءرِقالْا ِبميِه ِفرهج$: قوله: تاسعا

يستحالْب هر فيها بالقراءة كَجسلَائر الصات الْومسنالَِّتية ونت شع لَرا الْهجمة اع
ة فيها  فالسن؛ات النهارولَة من صاعمجع فيه الْرش تما ما لَ أم،كالعيدين وغريها

 . اإلسرار
،  )١(ديثحطبة ِفي غري هذا الْخكرت الْ وقد ذُ،طبة هناخذكر الْت ملَ: عاشرا

 . ورمهج الْ إلَى ذلكبه وقد ذَ،-إن شاء اهللا-ق حوعلى هذا فالقول بسنيتها هو الْ
،  )٢(اءعة والدطبخى قبل الْلَّصوز أن تج صالة االستسقاء يأنَّ: رشادي عحالْ

وصالة الكسوف فيبدأ فيها ا صالة العيدين أم، )٣(اءعة والدطبخأو بعد الْ
ولَ،الةبالص ؛ا اختلفت الروايات ِفي صالة االستسقاءمج أن تكون قبل الْاز طبة خ

 .  هذا واهللا أعلم،أو بعدها
 ستقبالً التحويل يكون وهو مديث أيضا أنَّح من هذا الْذُؤخي: رشي عالثاِن

                                                 

= 

،  الْحال الَِّتي يستحب لإلمام أن يكون عليها إذا خرج: باب، والنسائي ِفي كتاب االستسقاء
، )١٥٠٨(رقم   ، جلُوس اإلمام على الِْمنبر لالستسقاء         :  باب، وِفي كتاب االستسقاء      ،  )١٥٠٦(رقم  
 .حديث حسن، )١٥٢١(رقم ، كيف صالة االستسقاء: باب، ي كتاب االستسقاءوِف

 ).٧٦ص(تقَدم تخريجه، انظر ) ١(
 .اريبم قَدقَ ت.#...ي ِقستس اهللا ييِب نجرخ$ :ابقي هريرة السا ِفي حديث أِبمكَ) ٢(
 ،ِسم الشباِجا حد بني ِحج اهللا ولُس رجرخ فَ..$ :تالَ قَلا ِفي حديث عائشة مكَ) ٣(

 لَزن و... م كُاِري  ِدبد  جم توكَ شمكُنِإ :الَ قَثُمT،  اهللا دِمح وربكَ فَ،ِربنِمى الْلَ عدعقَفَ
قم ر ، رفع اليدين ِفي االستسقاء: باب،الة أبو داود ِفي كتاب الصاهو ر.#... ِنيتعكْى رلَّصفَ
 .حسنه األلباِني، )١١٧٣(
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 ر أَم ولكن إلَى اآلن لَ،ايل سر ويدعو بعد التحو، مستدبرا للمأمومني،)١(القبلة
 .  -يعِني الدعاء ِسرا- الدليل على هذا
الثالث عرش :يسالْن خوج لصالة االستسقاء ِفي ثياب الْرةمهن،وال ي تن زي

ة ِفي صفة  هذه هي السن،اشعا ذاكرا داعيا خذالًتبخرج م وي،ا يتزين للعيدما كَهلَ
 لقوله ِفي بعض ؛مس ويكون ذلك بعد طلوع الش،الة االستسقاءوج لصرخالْ

 . #ِسم الشباِجا حد بني ِحجرخ$: الروايات
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 .تقَدم تخريجه) ١(




	��א����م���  > ��������د
٨٩ 

]١٥١[ع أَن ِسنِن بنَّ أَ� ٍكاِل مر الًجد الْلَخ مِجسدي والْم جمِمِةع ن 
انَ كَاٍببن حوقَ الْاِر داِءضو راِئ قَج  اهللاولُسمي طُخفَ،ب اسقْتلَبر ج  اهللاولُس 
 . اثنيِغ اهللا يعاد فَ،لُب السِتعطَقَان و،الُوم اَألِتكَلَ ه، اهللاولَسا ري: الَ قَثُم ،مااِئقَ
 -اهللاو- الَفَ: سن أَالَ قَ.انثِْغ أَمه اللَّ،انثِْغ أَمهاللَّ: الَ قَم ثُ،ِهيد يج  اهللاولُس رعفَرفَ: الَقَ
ما نرى ِفي السِماِءم نس اٍبحقَالَ و زةًع،و ما بيننا وبينِمٍعلْ س نب ٍتيالَ واٍر د، 
 ثُم ،ترشت اناَءم السِتطَسوا تملَ فَ،ِسر التلُثْ ِمةٌابح سِهاِئر ون ِمتعلَطَفَ: الَقَ
 كِل ذَن ِملٌج رلَخ دثُم: الَ قَ،تاب سسما الشينأَا ر م-اهللاو- الَفَ: الَ قَ،ترطَمأَ
ا  ي:الَقَ و،مااِئ قَهلَبقْتاس فَ،بطُخ يماِئ قَج  اهللاولُسر وِةلَِبقْم الِْةعمج ِفي الْاِببالْ
راهللاولَس ،اَألِتكَلَ ه مالُو،و طَقَانِتعالس فَ،لُب ادنْ اهللا أَعي كَِسمها عفَ،ان فَرع 
رج  اهللاولُسي دِهي، اللَّ:الَ قَثُم همح الَوينالَا ولَ عياللَّ،ان هماِمى اآلكَلَ ع،الظِّ واِبر ، 
واَألوِنطُب ِدوِةي،و مِتاِبنالش لَقْأَ فَ:الَ قَ.ِرجعت،و خرجنا نِشمي ِفي الشِسم# . 

 . #يِرد أَ الَ:الَ؟ قَلُو اَأللُج الروه أَ:ٍكاِل من بسن أَتلْأَسفَ$ :يكِر شالَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاالستسقاء ِفي خطبة الْ: ديثحجمةع. 
J ْال مفراتد: 
  . هونف مرع يملَ: سجدم دخل الْالًج رأنَّ

ا كانت دار للقضاة الذين ها تبادر إلَى الفهم أنمرب: #اِءضقَ الْاِر دوحن$: قوله
ن يا بيعت ِفي قضاء دهيت بذلك ألنما سما إنهقيقة أنحوالْ، الناسيقضون بني 
 ،فصةاهللا وابنته ح  وأوصى به ابنه عبد،اب الذي كتبه على نفسهطَّخعمر بن الْ
ال لَقَفكان يدار قضاء دين عمر:اه . دار القضاء: فقالوا، اختصرواثُم   . 
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 ،الحالواو واو الْ: #بطُخ يماِئ اهللا قَولَسر ودِجسم الْلَخ دالًج رنَّأَ$: قوله
 . بطُخ كان قائما يج  رسول اهللاال أنَّح والْ: أي،ةالي بعدها حةَملَجوالْ

   .ة األنعام  هيمات وب وب ركُمة من الْواني ي حا األموال الْ هاد ِبرمالْ : األموال   هلكت 
  ، ات  وبركُماد بانقطاعها هنا كناية عن ضعف الْ       رم الْ: # لُب الس ِتع طَقَ ان و$:  قوله 

 . ةاعجموعدم استطاعتها على السري من أجل الْ
يِغفادع اهللا ياثن :ورِفي د "يِغيرواية بالْ: روايتان"اثن جزم على أنه جاب و

 . ادع اهللا أن يغيثنا: ِبمعنى ، على االستئناف"يغيثنا " ورواية بالرفع ،بلَالطَّ
ا م ورب،-واهللا أعلم-الفاء هنا فاء فصيحة : #ِهيدي ج  اهللاولُس رعفَرفَ$: قوله

  . مرتني.#انثِْغ أَمهاللَّ$: الَ قَثُم ، بسبب ذلك رفع يديه: أي،ةبيبا سهنإ :قيل
مأنزل علينا الغيث:ى أغثناعن .  

اد رم والْ،عطِّقَتماب الْح أو الس،غريةابة الصحة السعزالقَ: #ةًعز قَالَو$: قوله
 . رطَم ِفي الْوا إالَّجرخ يملَ فَ،نيِحابة ِفي ذلك الْح أن اهللا أنشأ س:بذلك

هو جبل ِفي الْ: علْسمدينة ِفي الشي منها على طريق الْال الغرِبمجامعةة اإلسالمي.  
 ،ةقَرى بالدمس هو ما ي:اد بالترسرمالْ: رسابة مثل التحه سئار من وتعلَطَفَ

وهو الذي كانوا يستعملونه ليتقوا به ضرب السيوف أو رد السام عنهمه، 
  .ج يِبي هذا معجزة للن وِف، انتشرتثُم ،ابة طلعت صغريةح الساد أنَّرموالْ

  .اد به أسبوعارمالْ: #تاب سسما الشينأَا رم -اهللاِ و- الَفَ$: قوله
 وأرادوا أن يرفع ،رطَموا الْمِئم سه أن:أي: #انا عهكُِسم اهللا يعادفَ$: قوله

  . عليهما نازالً لكونه كان أسبوع؛عنهم
  .ا حولناى ملَ ع:أي: اليناو حمهاللَّ

   .انر عطَمرفع الْاي عِني: وال علينا
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 . فع من الترابرتم وهو الْ،ةمكَ أَعمج: امى اآلكَلَ عمهاللَّ
  .ةطحنبمال الصغرية الْبِج وهي الْ،مع ظربج: ابروالظِّ

  .اءمجري فيه الْ هو ما يبطن الوادي: وبطون األودية 
ومنابت الشتنفع الناس ِلالَِّتي: رج ماشيهمو.  
 وهذا فيه ،مسمشي ِفي الش فخرجنا ن،رطَم انقطع الْ:أي: #تعلَقْأَفَ$: قوله

مج يِبعجزة للن.  
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
ة عمجه ِفي يوم الْخطب أصحاب بينما كان يجالنِبي  ديث أنَّحي هذا الِْف

إذ أقبل رفَ،لٌج وضعف الْ،ا إليه كثرة القحطكَش ماشي عن السريو،وع  وج
 ،ةابحنشأ اهللا سأ ف،اء سحابم وليس ِفي الس، دعاثُميه د يجالنِبي  عفَر فَ،العيال

ي  وِف، أسبوعارطَم ومكث الْ،رطَم ِفي الْخرجوا إالَّ فلم ي،اءمانبسطت ِفي السف
م ده وت،رطَمة الْا إليه شدكَش فَ، من ذلك البابلٌج رلَخ بعدها دالَِّتية عمجالْ
 وإبقائه على ما ،ةدينمر عن الْطَم برفع الْجالنِبي ا عد فَ، وانقطاع السبل،ازلنمالْ
ولَحا من بطون األوديةه،وم نابت الشفَ،رج انجاب الساب عن الْحمثُ،ةدين م 
خرجوا يمابونشجى انانزاح وانفرج: ، ومعن.  

J ْفقه الديثح : 
ا م كَ،الة لالستسقاءة الصوعيشرم مدديث على عحا الْذَهاستدل ِب: أوالً

ا ِفي ع دجالنِبي  كون  وأنَّ،م الكالم على ذلكدقَ وقد ت،رأى ذلك أبو حنيفة
  .لصا حمة أخرى كَرالة لالستسقاء مة الصوعيشر فإنه ال ينفي م،ةرطبة مخالْ

 . اءعة رفع اليدين ِفي الدوعيشرذ منه مؤخي: ثانيا
 ملِّكَالف أن يِخ ِبائزطيب والكالم عليه جخاطبة الْخ مذ منه أنَّؤخي: ثالثًا
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ذَا مطيب؛ فَهأموم غري الْخنوع الْمكَممِفي هذا الْاَءا ج وكالم الداخل ديثح ،
واإلمام   أنصت يوم الْجمعة          من قال ألخيه    $ : ومنع الكالم عن غريه ِفي حديث      @جللنِبي   

 .#يخطب فقد لغا
ه ِفي نفس ء حيث استجاب اهللا دعاج يِبعجزة للنذ منه مؤخي: رابعا
اء  ع منه الدبِلي طُ ِفي األسبوع الثاِنمثُ ،امالًر أسبوعا كَطَم واستمر الْ،اللحظة
ل منها وح ت: أي،ةدينماب عن الْحاب السجا وانعد فَ،ةدينمر عن الْطَملرفع الْ

 . إلَى غريها
ا بانقطاع ع ولكن د،ةلير بالكُطَم بانقطاع الْعد يم لَجالنِبي  أنَّ: خامسا

  .ال أيضاحه ِفي الْء فاستجاب اهللا دعا؛اهإبقائه على ما حولَة ودينمر عن الْطَمالْ
 وهل هو مشروع ،اءعديث رفع اليدين عند الدحذ من هذا الْؤخي: سادسا

  . فيه خالف؟ِفي كل دعاء أو خاص بدعاء االستسقاء
قبل ديث حم ِفي الْدقَ قد ت،ق بصالة االستسقاءلَّعت على ما يالمالكَ: سابعا

 .  وباهللا التوفيق،هذا
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قال الصالْ: ياِننعغَ:وفخ موالْ .ى ما سيكونلَ عغَ:زنح ملَ عى ما مىض.  
 ،وف يقتضي صالةخ الْ أنَّ".وفخصالة الْ" :هموِلاد من قَرم وليس الْ:قال
 .رفَالس صالة : كقولنا،الة أو وقتهايري قدر الص وال أنه يؤثر ِفي تغ، صالة العيد:كقولنا
وإنا الْممالْ أنَّ:ادر خؤثر ِفي كيفية إقامة الفَوف يبل ِفي إقامتها بالْ،ائضر جمةاع، 
 ).٢١٤ ص٣ج(شرح العمدة للصنعاِني " العدة ".ه الرافعي وغريهركَا ذَمكَ

  :واختلف ِفي وقت شرعيتها ●
ي لِّص يكن يم لَجالنِبي   اتفق أهل العلم باآلثار على أنَّ:فقال ابن بزيزة

 ﴾     ﴿ :ىالَقوله تعَل زى نوف حتخصالة الْ
  .ا نزلت صالهاملَفَ. ]١٠٢:النساء[

وهذه اآلية نسنة ست بعد رمضان  "عسفان  : " ���لت ز ،حني ه الْ مونَكُشِرم 
ِثأن يِبي وا على بفَ،ابه ِفي صالة العصر وأصحجالن نِب�ل جربيل ز ذه اآلية ه

فَ،صربني الظهر والع لَّصى رصالة الْج  اهللاولُس د أخرجه ،وفخمالسنن  وأصحاب أح
 . )٢١٤ص ( على شرح ابن دقيق العيد للعمدة"ةدالع" من .’ا .اش الزرقيي عيعن أِب
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]١٥٢[ عنع ِدب ِناهللا بع مرالِْن ب الَ قَب اِبطَّخ: $ى ِبلَّصنا رج اهللا ولُس 
الْةَالَص خِفوِفي ب أَِضع قَ فَ،ِهاِميامةٌفَاِئ طَتم عهِإ ِبةٌفَاِئطَ والْاِءز عدفَ،و ى لَّص
 اِنتفَاِئالطَّ ِتضقَ و،ةًعكْ رم ِهى بِ لَّص فَ،ونَ ر اآلخاَءج و، وا به  ذَثُم  ،ةً عكْ رهع  مينذِ الَِّب
كْرةًعكْ رةًع#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الصالة الْ: ديثحوفخ. 
J ْالمفراتد: 

 :برح الْيمس تبر والع،وبهر ِفي بعض ح:أي: #ِهاِمي أَِضعِفي ب$: قوله
 .  ويوم كذا، يوم ذي قار:ا قالوام كَ،ة أيام وإن كان لعد،يوما

 . هع متلَّ ص:أي: #هع مةٌفَاِئ طَتامقَفَ$ :قوله
  .ة من الناساعمجالْ: الطائفة

  ؟وهل يطلق على الواحد طائفة
 ،قحج الْنهمل الْمثِّ يانَ إذا كَ إالَّ، أنه ال يطلق على الواحد طائفة:األظهر

  .] ١٢٠:النحل [ ﴾     ﴿ : �ى عن إبراهيم     الَ اهللا تع الَا قَمكَ
بوا وجاء ه ذَثُم ،ةًعكْى بالذين معه رلَّص فَ،اه العدوج ت:أي: إزاء العدو

 جاءت الطائفة ثُم ،حرمونم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم مه أن: أي،اآلخرون
ى  وجاءت الطائفة األولَ، ذهبوا ووقفوا أمام العدوثُم ،ةًعكْهم رى ِبلَّ وص،الثانية
 ،ةًعكْوا ألنفسهم رمأتائفة الثانية فَاءت الطَّ جثُم ،واملَّس وةًعكْنفسهم روا ألمأتفَ
 .   قضوها وحدهم: أي،هموركعة باستقالِل جالنِبي  لكل طائفة ركعة مع متفَ
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
لقد شراهللا صالة الْع خج يِبوف للنوأمته م افظة على الْحجموعناية ،ةاع 

 ،ى كل شخص وحدهلَّ لص؛ةاعمجة على الْظَافَحمود الْقصم يكن الْم إذ لو لَ؛اهِب
  . واهللا أعلم،ةقَّشم يكن فيه هذه الْمولَ

الْجمل هذا مِبي    أنَّ:ديثحقَجالن سأصحابه إلَى قسمنيم :حرس  قسم ي
ة اسرِحبوا إلَى الْه ذَثُم ،ةًعكْ رهع مالَِّتي ى بالطائفةلَّص فَ،ي معهلِّص وقسم ي،العدو
وهعلى إحرامهمم ، ثُمت الطائفة األخرى فَاَء جى ِبلَّصكْهم رفذهبوا ووقفوا ،ةًع 

ثُم جاءت الطائفة  ،ةًعكْت لنفسها رض وقَ، وجاءت الطائفة الثانية،أمام العدو
 قضوها  وركعة جالنِبي   ة مع  عكْائفة ر  فكانت لكل ط   األخرى فقضت لنفسها ركعة،     

  . وباهللا التوفيق،ألنفسهم
J ْفقه الديثح: 
 ،ورمهج الْ وبذلك قال  ،وف خة صالة الْ وعي  شرديث م  حذ من هذا الْ   ؤخي : أوالً  

 صالة ي يوسف أنَّقل عن أِب ون، إلَى يوم القيامةوف باٍقخ صالة الْمكْ حنَّأو
 هي :ياِننع الصالَقَ ،ا ال تفعل من بعدهه وأن،جالنِبي  مع  إالَّىلَّصوف ال تخالْ

 ومذهب ،يزِنم والْ،ن بن زياد اللؤلؤيسح ونقل مثله عن الْ.إحدى الروايتني عنه
خرج  ت وال، والتشريع التأسيجالنِبي  األصل ِفي أفعال  ألنَّ؛ور هو الصحيحمهجالْ

 .  وال دليل، بدليلأفعاله عن ذلك إالَّ
  ذلك ألنَّ؛ةة صور ثبتت ِفي السنا عدهوف لَخ صالة الْذ منه أنَّؤخي: ثانيا
ا أن يكون بني الْالعدو إمسلمني وبني قبلتهمم،ا أن يكون العدو ِفي غري جهة  وإم
ت ِفي حديث ابن عمر كان العدو فيها ِفي غري در والَِّتي وهذه الصفة ،القبلة

 ،وا ألنفسهم ركعة ركعةم وأت،ى بكل طائفة من أصحابه ركعةلَّص فَ،بلةجهة الق
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 . وف فيما إذا كان العدو ِفي غري جهة القبلةخهذه صورة من صور صالة الْ
حرسون  وذهبوا ي،وا إلَى غري القبلةهجم قد اته أن:ويتضح من هذه الصورة

همالِتوهم ِفي إحرام ص،وإن أي-ا أبيح ذلك م:ِح انافهم عن القبلة ومواجهتهم ر
ف عن رحن ان م فاألصل أنَّ وإالَّ،وفخا أبيحت من أجل صالة الْم إن-للعدو

  . بطلت صالته؛القبلة عامدا
   ؟ أو يفعل بعضها دون بعض، هل تفعل هذه الصور كلها:وقد اختلف أهل العلم
 على الوجه الذي ج الرسولا بعد ازهو جبت فإذا ثَ:قال ابن دقيق العيد

 فمن ،ختلفة ِفي كيفية أدائها تزيد على العشرةت عنه فيها وجوه مدر فقد و؛فعله
الناس منأج الكلاز ،واعتقد أنه ع بالكللَم ،ومن الفقهاء م نر جبعض ح 

  .ةولَنقُمالصفات الْ
  . إلَى حديث ابن عمر هذابهفأبو حنيفة ذَ
 صالة جالنِبي ى مع لَّ صنمح بن خوات عاِلعي رواية صواختار الشاف

  .وفخالْ
كَ ذَالَِّتية فَواختار مالك ترجيح الصرِت والَّ،ي حثمةا سهل بن أِبهي روا اه

  . موقوفًا"طأومالْ"عنه ِفي 
 ياِننع  الص وذكر ذلك،سألة م فلم يذكر ابن دقيق العيد رأيه ِفي الْ أحمدأما 

 كل حديث :أحمد قال اإلمام :ال ابن القيمقَ فَأحمدا  وأم: فقال"ةدالع"ِفي 
 فيها ستة أو سبعة أوجه كلها : وقال،ائزوف فالعمل به جخيروى ِفي صالة الْ

  .جائزة
 ،  ووضعه تناسب وقته     الَِّتي  يئة  ه ختار اإلمام الْ     ى ي  ى حت وهذا القول لعله هو األولَ        

  .واهللا أعلم
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]١٥٣[ع نِز ييدِن بر انَوم،ع نِحاِل صِن بخ اِتوِن بج بٍري،ع منى لَّ ص
معر ج  اهللاوِلساِت ذَةَالَ صاِعقَ الرالْةَالَ ص خةًفَاِئ طَنَّأَ$: ِفوفَّ صتم عه 
ِوةًفَاِئطَو جالْاه عدفَ،و ِذالَّى ِبلَّصينم عهكْ رةًع، ثَثُم بااِئ قَتم،أَ وتوا َألمِهِسفُنم، 
ثُمان صفَ،وافُر وا ِوفُّصجالْاه عدو،و اُألةُفَاِئ الطَِّتاَءج خى فَرِهى ِبلَّصمكْ الرةَع 
 . #مِه ِبملَّ سثُم ،مِهِسِفنوا َألمتأَ و،سااِل جتب ثَثُم ،تيِق بالَِّتي

Ö]<|†� 

الرِذ الَّلُجلَّي صى معر ج  اهللاوِلس:ه وس لُهب ِب أَنثْي حةَم . 
J ْموضوع الصالة الْ: ديثحوفخ. 
J ْالمفراتد: 

هي اسم لغزوة كانت ِفي جهة : اعقَذات الر"إ : قيل،"جدننا بعد خيربه، 
  .وقيل قبلها
  . واقفون أمامه:أي: جاه العدوِو
ا ثُما:أي: ثبت قائمحال كونه قائم  . 
حتى أتأي: وا ألنفسهمم:أت وا ألنفسهم الركعة الباقيةم. 
$ثُمان صفَ،وافُر وا ِوفُّصجالْاه عدو،و اُألةُفَاِئ الطَِّتاَءج خى فَرِهى ِبلَّصم 

كْالرالَِّتي ةَعِق بيت، ثَثُم بتااِل جس،أَ وتوا َألمِهفِسنم، ثُملَّ سِه ِبمم#. 
هم ى ِبلَّص فَ،الة أوالً تدخل معه ِفي الصم لَالَِّتيهي الفرقة : الطائفة األخرى

الربالنسبة له:  أي، بقيتالَِّتية كع.  
ا ثَثُمأي: بت جالس:ثَكَ مج ا حتالسى أتوا ألنفسهمم، ثُملَّ سهم ِبم.  
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J ْال معنى اإلجياِلم: 
وف إذا كان العدو ِفي غري خالة الْديث صفة من صفات صحا الْذَي هِف

ة الذين اعمجم الْسقَسلمني يمة الْاعمج قائد الْ وهذه الصفة هو أنَّ،جهة القبلة
هم الركعة ي ِبلِّص وي،ي معهلِّص وفرقة ت،حرس العدو فرقة ت:معه إلَى فرقتني

 وهو ما ،اه العدوج انصرفوا فوقفوا تثُم ،ا قام للثانية أكملوا ألنفسهمإذَ فَ،ىاألولَ
 للتشهد سلَ فإذا ج،هم الركعة الثانيةي ِبلِّصي الفرقة األخرى وي تأِتثُم ،زال قائما

أتوا ألنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لَمهم، ثُمي تشهفتحوز ،همون ويسلم ِبد 
وز الفرقة الثانية ركعة ح وت،ى مع اإلمام تكبرية اإلحرام وركعةاألولَالفرقة 
الم مع اإلماموالس.  

 وامتازت ،ة الفضل مع اإلمامازيِح بينهم التعادل ِبلَصا يكون قد حذَهوِب
ة أنَّفَهذه الصكل فرقة تكمل لنفسها قبل أن ت فَتقر،ينتظر الفرقة ج يِب والن 
 ثُم ،الةى من الص الفرقة األولَملِّسي بعد أن تى تأِتي الركعة الثانية حتالثانية ِف
تقف تاه العدوج،ى تكمل الفرقة الثانية  ويثبت ِفي التشهد أي يطيل االنتظار حت
الرالَِّتية كعبقيت عليهم وي تشهوند، ثُمي همم ِبلِّس.  

J ْفقه الديثح : 
  .ة فيما إذا كان العدو ِفي غري جهة القبلةفَ الص هذهأنَّ: أوالً
  .ة الذين معه إلَى فرقتني قلوا أو كثروااعمجم الْسقَأنه ي: ثانيا
  .ى تصيب مع اإلمام تكبرية اإلحرام وركعة الفرقة األولَأنَّ: ثالثًا
ظر الفرقة ون واإلمام واقف ينتملِّس وي، ألنفسهم ركعةونَتمم يهأن: رابعا

  .الثانية
 م ثُ،اه العدوجى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف ت الفرقة األولَأنَّ: خامسا
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 عكَم قد أدوا ركن القراءة ره أنن فإذا ظَ،ي الفرقة الثانية فتصف وراء اإلمامتأِت
دوا ركن م قد أه أننا ظَإذَ فَ، أكملوا ألنفسهمثُم ، وانتظرهم جالسا،هم وسجدِب

لَّالتشهد سهم ِبم.  
ي حثمة طع باعتبار سهل بن أِبنقَديث مح هذا الْ أنَّانٌّ ظَنا ظَمرب: سادسا

، جالنِبي ى مع لَّ صنم ولكنه نقل ع، وليس كذلك، وهو صغريجالنِبي مات 
 ، الرقاع ِفي ذاتجالنِبي ى مع لَّ صنمات بن جبري نقل عوح بن خاِل ص:أي

ولعل الص و اب أنه خ و  فإن الْ ؛ وكيفما كان   ،ح الِ ات بن جبري والد ص  جل هبالصي اِبح
ال يِبي     وهو هنا صريح ِفي أنه عن أصحاب         ،ر شيئًا   غيمعه   الذين صحبوه وصلوا    جالن

  .حتاج إلَى كالم أكثر من هذا وال ي،ديث صحيحح فالْن إذ؛ِفي ذات الرقاع
ديث هو اختيار الشافعي ِفي صالة ح هذا الْ:ال ابن دقيق العيدق: سابعا

  .وف إذا كان العدو ِفي غري جهة القبلةخالْ
الة  وهذا ِفي الص، اإلمام ينتظر الطائفة الثانية قائما ِفي الثانية أنَّ:ومقتضاه

  .-الة الفجرص كَ:يعِني-ة أو الثنائية ِفي أصل الشرع ورقصمالْ
ا الأمرا ِفي الثالثة أو قبل قيامه:ةباعيللفقهاء ِفي  فيه اختالف؟ فهل ينتظرهم قائم 

ى قبل  فهل تفارقه الطائفة األولَ.نه ينتظرهم قبل قيامهإ : وإذا قيل،مذهب مالك
وليس ِفي     ، اختلف الفقهاء فيه؟تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد

  .االستنباط منهذ بطريق   ؤخا ي م وإن ،ذهبني  مديث داللة لفظية على أحد الْ  حالْ
 ،ى تتم لنفسها مع بقاء صالة اإلمام الطائفة األولَ أنَّ:ديث أيضاحومقتضى الْ

وفيه مخالةالفة لألصول ِفي غري هذه الص.  
 عليه الشارح   ه من حيث خروجهم قبل اإلمام كما نب:أقول  :ياِننع الصالَقَ
 . وفخاد من صالة الْرمى الْعنما من حيث الْهحجه ر أن إالَّ،آنفًا
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وف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال خ صالة الْالذي يظهر أنَّ: قلت
ارع ال وجهم قبل اإلمام بأمر من الشرخ فَ؛الة وهو شرط ِفي صحة الص،القبلة

 . اعتراض عليه
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]١٥٤[ عنِراِب جِن بع اهللا اَأل ِدبناِرصالَ قَب ي: $ِهشدتم عر ج  اهللاوِلس 
الْةَالَص خ فَ،ِفو  فْ فَص نفَّ ا ص ِنيلْ خف ر ج    اهللا وِلس،الْ  وعدو  ب ي ن ن ا وب يِق الْ ن ِةلَب، كَ و ب ر  

   ِبيجالنكَ  وبر نا  مِ ا جيع،  ثُم كَ رع و كَر عن ا  ِما جيع،  ثُم فَ  رعر  أسمِ ه ن وِعكُ الرو فَ رع ا   ن
ا  ِمجيع،   ثُم ان  حد بِ ر  السودِ ج والص ِذ الَّ ف  يهِ  ِلي ي ،قَ و ام  الص الْف م ؤخر  ِفي ن الْ ِرح ع د و،  
  ودِ  جالس   بِ رخؤم الْ ف الصرد ح ان ؛يهِ  لِ ي ي ِذ الَّ ف الص امقَ و، ود ج الس جالنِبي    ى ض ا قَملَفَ
قَووا  ام،  ثُم  قَ تد مالص  الْف  مؤخر و أَتخ رالص الْ ف  قَمد م ،  ثُمكَ  رع     ِبيج النو كَ رع ا   ن
ا  ِمجيع،  ثُم فَ رع ر  أس ِمه ن  وِعكُ الرو فَر ع نا  مِ ا جيع،  ثُم ان حدِبر السوِدجو الصي ِذ الَّف
انَي كَِذالَّ- يِهِليم ؤخا ِفي الركْرقَ فَ،-ىولَ اُألِةعامالص الْف مؤخرِفي ن الِْرح عدو ، 
 وِدجالس ِبرخؤم الْف الصردح ان؛يِهِلي يِذ الَّفالص وودج السجالنِبي ى ضا قَملَفَ
 . #يعاِما جنملَّس وجالنِبي  ملَّ سثُم ،وادجسفَ

 . ِهاِممت ِبمِلس مهركَذَ و.#مِهاِئرمأُ ِبِءالَؤ همكُسر حعنصا يمكَ$ :راِب جالَقَ
كَذَوالْر  بارِ خطَ ي فًا مِ  رن ه : $أَو نه لَّ صالْ ةَالَى ص خِفو م  ِبي    عالْ ِفي جالنغزِةو 

اِبالسغَِةع زاِت ذَِةواِعقَ الر#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الصالة الْ: ديثحخدو ِفي جهة القبلةوف إذا كان الع. 
J ْالمفراتد: 
شهدت :حضتر . 
 . نيفَّ صج  اهللاولُسا رنلَع ج:أي: نيفَّففنا صصفَ

  . كان العدو ِفي جهة القبلة:أي: والعدو بيننا وبني القبلة
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ا نعفَر ووِعكُ الرن ِمهأس رعفَ رثُم ،يعاِما جنعكَر وعكَ رثُم ،يعاِما جنربكَو$: قوله
اِمجأي: #يع:فَّ الصا اشتركوا ِفي التكبري والقراءة والركوع والرفع منهني جميع . 

 . ودج بالسطَب ه:أي: #وِدجالس ِبردح انمثُ$: قال
والصالذي إلَى جهته:أي:  الذي يليهف ،وهو الص الْف قَممد،وقام الص ف 

 . - أكمله:أي- السجود جالنِبي ى ضا قَملَ فَ،حر العدور ِفي نخؤمالْ
وقام الصفالذي يليه ان حدر الصالْف مؤسجدوا بعدما :أي:  ر بالسجودخ 

قَوِبي  فجالن والصالذي معهف ، ثُمقَ تدمالص الْف مؤرخ،وت أخرالص ف 
 مدقَم الْفالص و،ونمدقَت يرخؤم الْف الص،م بأن دخل كل واحد بني اثننيدقَمالْ
يتأخونَر،حت قَى إذا وفالص الْف مؤخران الْكَ ِفي مقَممد، قَووفالص الْف قَمم د

 هو دج سثُم ،ميعاهم ج ِبعفَ رثُم ،ميعاهم ج ِبجالنِبي  عكَ ر؛رخؤمِفي مكان الْ
والصى كَ إلَ ... الذي يليهفال الْمديثح.  
J ْال معنى اإلجياِلم: 
يما إذا ة ففَ وهذه الص،وفخديث صفة من صفات صالة الْحي هذا الِْف

 فرقة :يش فرقتنيجم الْسقَيش يج اإلمام أو قائد الْإنَّ فَ،كان العدو ِفي جهة القبلة
تكون صفقَا مادم،وفرقة تكون ص افا ثاني، ثُمي همي ِبلِّص،ر ِب فيكباهم جميع، 

 دجس يثُم ،ميعا ويرفعون من الركوع ج،ميعا ويركعون ج،يعاِمون جءويقر
ويسجدمعه الص فليه الذي ي، إذا قَثُم ؛ للركعة الثانيةامس جدالص الْف مؤر خ

 وفعل ِفي ،مدقَم الْرأخر وتخؤم الْمدقَ ت؛ فإذا قاموا،س العدورح يانَالذي كَ
 . ميعاهم جم ِبلَّ وس،ميعاهم جد ِبهش وت،ىا فعل ِفي األولَمالركعة الثانية كَ
J ْفقه الديثح : 
  .القبلةوف إذا كان العدو ِفي جهة خديث صفة صالة الْحذ من هذا الْؤخي: أوالً
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 .  نصفنينيث يكونوحم نصفني ِبهمسقَأنه ي: ثانيا
 ،ي الركوع وِف،ي القراءة وِف،ميعا ِفي تكبرية اإلحراميشتركون معه ج: ثالثًا

 . ةرستي ألن حراسة العدو وهم ركوع م؛ من الركوعي الرفعوِف
أكمل  فإذا ، الذي معه ف الصدج وسدجإذا رفع رأسه من الركوع س: رابعا 

 فإذا ،رخؤم الْف الصدج سثُم ، قام للركعة الثانية؛السجود هو والصف الذي يليه
 فيث يرجع الصح ِبمدقَم الْرأخ وت،رخؤمم الْدقَ ت؛سجدوا وقاموا للركعة الثانية

 ،مدقَم الْفى يقفوا ِفي مكان الص حترخؤم الْفم الصدقَت وي، إلَى وراءمدقَمالْ
ويقف الصالْف قَمدم ِفي مكان الصالْف مؤرخ . 

 فل من الصجل كل ر فهو أن يدخ:ا كيفية عمله ِفي ذلكأم: خامسا
  .مدقَم الْفر بني رجلني من الصخؤمالْ

  .ى ِفي الركعة األولَلَما عمهم ِفي الركعة الثانية كَيعمل ِب: سادسا
ر خؤم الْف الصقحلْى ي انتظرهم حت؛ميعا للتشهدإذا جلسوا ج: سابعا

ويتشهواد، ثُمي هم م ِبلِّساجميع.  
حرص  يجالنِبي  ة يربز للمتأمل أنَّمدتقَمات الْفَة والصفَِفي هذه الص: ثامنا

  .ةاسرِحي الْ وِف،على التعادل بينهم ِفي حيازة الفضل مع اإلمام
 ومع اإلمام غريه ِفي تكبرية جالنِبي ميعا مع م يشتركون جهأن: تاسعا
  .الم والس،ي التشهد األخري وِف،كوع والرفع منه والر، والقراءة،اإلحرام

وف إذا كان العدو ِفي مكان  خن تطبيق صالة الْممكن ِفي هذا الزهل ي: عاشرا
 ؟ بارز

اريخ و بالصمهبرض فَ ،م لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم   ه ألن؛ ال:اب وج الْ
 . ميعاافع وقتلهم جدموالْ
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 ؟ اسب للحرب ِفي هذا الزمننمما هو الوضع الْ: رشادي عحالْ
الوضالْع ملَّ كُ أنَّ:اسب  للحرب ِفي هذا الزمننواحد ي ِفي ةي على حدلِّص 

خبئهم،أو على م فَّصوالْ،ته أو دبابتهح لَّ كُهم أنَّمواحد ي ي ِبلِّصحب وضعه س
ِضالذي وفيه من ِقع القيادةِلب  . 

 ومن هنا ،ةاعمجوف من أجل الْخ صالة الْجالنِبي  لَما عمإن: رشي عالثاِن
 يتركها ِفي حال م لَجالنِبي   ألنَّ؛ة عظيمةميا أههة لَاعمج صالة الْتعلم أنَّ

  .، فكيف ِبحالة السلمرب ومبارزة األعداءحالْ
   الثالث عالواجب علينا أن      إنَّ فَ ؛إذا علمنا هذا    : ر ش  الْحرص على إقامة   ن جمةاع، 

مكن اإلنسان معه اإلتيان إلَى  لعذر ال ي إالَّ؛وعدم التأخر عنها مهما كان األمر
 . رض الشديد وما إلَى ذلكمسجد كالْمالْ

الرابع عرش :إذا كانت الصالة ربوالْ،ةاعي وف حاصل ِفي الْخحأو ،رض 
هناك مبرر بأن يي صالة الْلِّصوفخ،ثَّ كما سبق أن ملنا بأن يحصل زلزال تتهم د
نسأل اهللا  - أو حريق ، منازل بعض الناسا أو فيضانات تغرق منه،ازلنممعه الْ

هم حيط ِب أو ي،وفخون بأن يؤدوا صالة الْرذَعم يه فإن-العافية من ذلك كله
عدِفي بلدهمو ،فإذا صلوا ر بِخة فهو بالْاعييار أن يي ِبلِّصجمةاع، تذهب ثُم 
 وهذا ، فرضا وله نفلمه تكون لَ،هم صالة ثانيةي ِبلِّص وي،ة أخرىاعمي جوتأِت
قد حلَص،وقد و رِفي بعض الروايات ما يدل على ذلكد   . 

وإما أن يي بفرقة ركعتنيلِّص،وي ألنفسهمونَتم ،وي ي بالفرقة الثانية لِّص
  . ألنفسهم ركعتنيونُتم وي،كعتنير

 بالفرقة لِّصيلْ فَ؛غربموف ِفي الْخومن جهة أخرى إذا كانت صالة الْ
ى تتم  وينتظر على كمال الركعتني حت،ى ركعتني وبالفرقة الثانية ركعةاألولَ
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 ثُم ،هم ركعة فيصلي ِب،ي الفرقة الثانية تأِتثُم ،اه العدوجى وتنصرف تالفرقة األولَ
اينتظر جالس،وهم ي فتصلي الفرقة الثانية ركعة، ألنفسهمونَتم ، ثُمجلس  ت
 . هم اإلمامم ِبلِّس وي،وندهشت يقومون ويأتون بالركعة الثانية ويثُم ،للتشهد
 ؟ سلمون إذا جاء عليهم الوقت ِفي حال منازلتهم للعدوملي الْصكيف ي: رشامس عخالْ
وريقول أنس بن مالك ، ِفي هذا حديث عند البخاري ِفي صحيحهد �  :

$ِهشدفَت تتستر فَح تهلَأَي فَا الْنتِعح نِإد فَ الِْةاَءضأَ فَ،ِرجخرنِنلَى أَ ِإةَالَا الصان تهيا ن
ا ما وين الدِةالَ الصكلِْتي ِب ِلنَّ أَبِحا أُم و،ىح ضِحب الصةَالَا صنيلَّص و،ِحتفَ الْنِم
لَعياه# . 

 ؛أ الفتح للمسلمني مع دخول الوقتيه إذا ت:ديث قال قومحومن أجل هذا الْ
فلهم أن يؤخروا الصالة حتفْى يح لَتم ه.  

احد منهم ي كل ولِّص ي،ةايفَسمة والْلَازنمون ِفي حال الْلُّص بل ي:وقال قوم
ركعة يكتفي فيها باإليماء إياء الركوع والسجودم،وي توه أينما توجهج،يعِن ي: 

  .أنه يسقط عنه استقبال القبلة
 ،عابر أَةَالَ اهللا الصضرفَ$: الَاس قَديث ابن عبحاستدلوا على ذلك ِب

وةَالَصِرفَ السكْ رعتِني،و الْةَالَص خِفوكْ رةًع# . 
 ،  ويومي بالركوع والسجود،أ لهيهي كل واحد ركعة كيفما تلِّص ي:وقالوا
 . وباهللا التوفيق
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 قاله ابن فارس ،رتز إذا سن من جقشت م،مع جنازة ج:أقول  :ياِننع الصالَقَ
 والكسر ،يم وفتحهاِجازة بكسر الْنِج والْ،ز بكسر النونِنجارع يضموغريه، الْ

 م فإن لَ، ويقال عكسه،تيم ويكسر للنعش عليه الْ،ا للميته إن: ويقال،أفصح
 .مع بالفتح ال غريج والْ،يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



  > ��������د��������א����م
١٠٧ 

]١٥٥[ عِب أَني هريالَ قَ� ةَر :$نى ع ِبيجالنالن اِشجِفي الْي يي ِذ الَِّمو
ميِه ِفات،و خرِه ِبجلَى الْ ِإممفَ،ىلَّص صِه ِبفمكَ وبأَر رابع# . 

|†�Ö]< 

J ْموضوع الديثح :على الغائبالةُالص . 
J ْالمفراتد: 
وت مخبار ِبإل النعي هو انَّإ :القَ وقد ي،تيموت الْم إذا أخرب ِب:نعىي: نعى

 .خبارإلد ارجديث يدل على أنه مح لكن ظاهر الْ،ةوصخصت على صفة ميمالْ
 "وقسقَمالْ" ا أنَّم كَ،ةشبح الْكلَ منهو اسم أعجمي لكل م: النجاشي

 كلَ منم اسم ِل"ريصقَ" و، فارسكلَ منم اسم ِل"كسرى" و، مصركلَ منماسم ِل
 .  وهكذا ..الروم

  . ِفي نفس اليوم:أي:  فيهاتي اليوم الذي مِف
وخرهم إلَى الْ ِبجمىلَّص :الظاهر أنه مى العيدلَّص. 
اوكبأربع تكبريات :أي: ر أربع. 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
ِبي   أنَّ�خرب أبو هريرة يأخرب أصحابه ِبجالن وت النجاشي ِفي اليوم  م
الذي مفيهات ،وخ رهم إلَى الْ ِبجمفَ،ىلَّص ى عليه صالة الغائبلَّص. 
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخأوالًديث ح :جِب وهو اإلخبار،از النعيو وت الْمموقد ،تي 

ورفَ، النهي عن ذلكد عنا ِمذَِإ$: الَ قَ� ةَذيفَ حالَ فَتت ِذؤِإ؛يوا ِبن ي أَنخاف 
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  .)١(#ِيع الننى عهن يج  اهللاولَس رتعِمي سنِإ فَ،ياع نونَكُ ينْأَ
 يعمله  هو ما كان    و ،ة وصخص أن النهي عن النعي يتجه على حالة م              :والظاهر    

ي أنعى إليكم  إن:ادي ِفي الناس بقولهنم كانوا يرسلون راكبا يه فإن؛ةاهليجأهل الْ
 .  أو ما أشبه ذلك،رة والتكبراخفَما على سبيل الْ وذلك إم،فالنا

ا النعي الْأمفهو ما كان ِل:ائزج قصد شرعي صحيحم،الح  كإعالم أهل الص
اء ِفي عفَ لكثرة الشحصيالً ت؛الة عليه ودفنه ليحضروا تشييعه والص؛وتهمِبري خوالْ

 ن ِمةٌم أُِهيلَي علِّص تٍتي منا ِمم$ :الَ أنه قَجالنِبي  عن ح وقد ص،تيمذلك الْ
 . )٢(#يِه ِفواعفِّ شالَّ ِإ؛ه لَونَعفَش يمهلُّ كُةًائَ ِمونَغلُب ينيِمِلسمالْ

 عتِم س:الَ  قَباس  داود عن ابن عب      وأبو ، ومسلم   ،أحمد مام  وأخرج اإل 
 ِبيجالنولُقُ ي: $ا ِممنم ٍمِلسي مفَ،وت قُيوملَ عى جنأَِهِتاز ربونَعر الَالًج  ياهللاِ  ِبونَكُِرش 

شالَّ ِإ؛ئًايفِّ ش٣(#يِهوا ِفع(. 
 ؛ اة اهبم الْود منه قصم ا إن كان الْ   أم ،ذا الغرض فهو صحيح   ه ِلفإذا كان النعي    

فذلك هو الذي نِبي ى عنه هجالن . 
                                                 

)١ (روالترمذي ِفي كتاب الْاه جباب،ائزن :م رقم  ، ِفي كراهية النعياَءا ج)٩٨٦( ،وروابن اه 
 ِفي باقي أحمدواإلمام ، )١٤٧٦( رقم،  ِفي النهي عن النعياَء ما ج: باب،ائزنجماجه ِفي الْ

مد األنصارسن،ح سي األلباِننه. 
ا    م : باب ،ائزن ج والترمذي ِفي كتاب الْ     ،ى عليه مائة شفعوا فيه    لَّ صنم  : باب،ائز نجمسلم ِفي كتاب الْ    ) ٢(

اَءج الة على الْ   ِفي الصجن   فَازة والش والنسائي ِفي كتاب الْ    ، )١٠٢٩(رقم   ،ة للميت اعج باب ،ائزن  :  
فضل من١٩٩١(رقم   ،ى عليه مائة  لَّ ص(، ور  ود   اإلمام   اهمِفي  ه وابن ماج  ،أح اَء ِفي  كتاب ما ج
 ).١٤٨٨(رقم  ،سلمني بنحوهم من الْةٌاعمى عليه جلَّ فيمن صاَءا ج م: باب،الْجنائز

داود ِفي   أبو اه وور ، )٩٤٨(رقم  ،ى عليه أربعون شفعوا فيه   لَّ صن م: باب ،ائزنج مسلم ِفي كتاب الْ  ) ٣(
 .أحمداإلمام و، )٣١٧٠(رقم ة ازنج الصفوف على الْ: باب،ائزنجالْ
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 إذ ؛ج يِبعجزة للنفيه م. #يِه ِفاتي مِذ الَِّموي ِفي الْياِشجى النعن$: قوله :ثانيا
ة دينم الذي بني الْوت النجاشي ِفي اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبريمأخرب ِب

  وال،هاتف  وال،برق  وال، يكن فيه اتصالم الذي لَ،منة ِفي ذلك الزشبحوالْ
 . يءش  وال،طائرات

از صالة وم جد يرى عن منه مذَ أخ.#ىلَّصملَى الْ ِإمِه ِبجرخو$: قوله :ثالثًا
ة زاعمني فينحة والْالكيملَى ذلك الْ إبه وقد ذَ،سجدمت ِفي الْيمة على الْازنجالْ

جسة كسائر الْأو بعضهم أن ميتة اآلدمي نوأنه ال،اتميت  يوز إدخالُجا ِفي ه
  .سجدمالْ

ي وقاص إلَى ا أمرت أن يدخل سعد بن أِبم لَلعلما بأن عائشة 
ى لَّص ا ماهللاو$ : فقالت، أنكروا عليها؛نيلِّصمسجد لتصلي عليه ضمن الْمالْ
رج  اهللاولُسلَ عى سهِليِن بب يِفي الْالَّ ِإاَءض مأبا  وقد وردت آثار أنَّ.)١(#ِدِجس 

 عليه ِفي ي صلِّ�اب طَّخ بن الْرم ع وأنَّ،سجدم عليه ِفي الْي صلِّ�بكر 
  .سجدمالْ

ت يمالة على الْواز الصديث إلَى جحابلة وأهل الْنحة والْافعيت الشبهوقد ذَ
 . -إن شاء اهللا-ق ح وهو الْ،سجدمِفي الْ

 جالنِبي  ف فقد ص،الة على الغائبديث الصحأخذ من هذا الْ :رابعا
 ،دم وأح، وهذا هو قول الشافعي،اشي صالة الغائبجى على النلَّ وص،أصحابه

  .ثنيدحموعموم الْ
                                                 

)١ (روائز ِفي ه ابن ماجاهناَء ِفي الْجا جباب، كتاب م:م اَءا جالة على الْ ِفي الصجائز ِفي ن
ازة ِفي نجالة على الْ الص: باب،لْجنائزوالنسائي ِفي كتاب ا، )١٥١٨(رقم   ،جدسمالْ
 .ي األلباِنهحح ص،)١٩٦٨(ورقم ، )١٩٦٧(رقم  ،سجدمالْ
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الَوخوقاال، وأبو حنيفة، ِفي ذلك مالكف :صمع أنَّ.ى على الغائبلَّ ال ي  
  :ديث باعتذاراتح لكنهم اعتذروا عن الْ،ديث صريح ِفي هذاحالْ

 أن يقيم جالنِبي  فأراد ،ةشبح عليه ِفي أرض الْلَّص يماشي لَج الن أنَّ:منها
  .عليه فرض الصالة

الة على  صالته عليه كالصحينئٍذ فتكون ، فرآهج يِبع للنِف أنه ر:ومنها
ميت يراإلماماه ،وال ي رالْاه أمومم.  

اوي  ستر ال خذكروا أعذارا أُ و، ا قال الشارح  م كَ ،ى ذلك وأن :ي انِ نع الص  الَقَ
س؛اعهامفال ي شتل ِبغاه . 

ويدعوى أن النجاشي لَأنَّ: ���اب على االعتذارين السابقني ج قم عليه  تم
  . الظندرجم بل ِب،خصيص بال دليل إقامتها تجالنِبي  فأراد ،ت ِفي بلدهيمصالة الْ

ا أنَّوأمجنازته ر ومثل هذا ال ، فهذا أبعد من األول، فرآهج يِبفعت للن 
 . يثبت باالحتمال

 ،وفًافُ صمهفَّ قد صجالنِبي   دليل على أنَّ.#مِه ِبفصفَ$: ِفي قوله: خامسا
ى لَ عجالنِبي ى لَّ صمو يِثاِل الثَِّوي أَاِن الثَّف ِفي الصتنكُ$: ي ِفي حديث جابرويأِت
الناِشجوإن كانوا قليلني،ة وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثالث.#ي  . 

ت يم التكبري على الْنَّإ :الَ قَنم دليل ِل.#عابر أَربكَو$: ِفي قوله: سادسا
  : ِفي ذلك أحاديث كثريةدر وقد و.أربع تكبريات

  .)١( ما جعل التكبري فيه أربعا:منها
  .)٢(مسا ما جاء التكبري فيه خ:ومنها

                                                 

 .�ة يرري ه حديث أِب:ا ِفي حديث البابمكَ) ١(
 هنِإ و،اعبرا أَنِزاِئنى جلَ عربكَم يقَر أَن بدي زانَكَ$: الَي ليلى قَ بن أِبالرحمنى عبد وا رمِل) ٢(

= 
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  . )١(ا ما جاء التكبري فيه ست:ومنها
  .)٢( ما جاء التكبري فيه سبعا:ومنها

وقد ورد٣(كرب ثالثًااس أنه  عن ابن عب(،وكل ذلك سائغ ِفي ذلك الز نم، 
  .ون على أهل بدر أكثر من غريهمركبم كانوا يهنإ :فقد قيل

  : وهو الذي تشري إليه أكثر األحاديث، أربعا:مرألوالذي استقر عليه ا
  .ةحاِتى تكون بعدها القراءة وهي بالفَ التكبرية األولَوذلك أنَّ

 -ةبراهيميإلاالة   الص:أي -  جالنِبي    الة على    تكون بعدها الص       والتكبرية الثانية     
  .ا ِفي التشهدمكَ

 فيدعو ،خلص للميت وينبغي أن ي،والتكبرية الثالثة يكون بعدها الدعاء
 ،ا فأحيه على اإلسالمن أحييته ِمن ممه اللَّ: وهو أن يقول،ثرا كما أُاماء عع دأوالً
ومِم توفيته نإلا فتوفه على انياللَّ: بعد قوله،انم هاغفر ِلم حوشاهدنا ،ا وميتناين 

 ،مه وارح اغفر له   مه  اللَّ : فيقول   ،ص الدعاء للميت     صخ ي  ثُم  .نثانا    أ وذكرنا و   ،وغائبنا    
                                                 

= 

 )هدع بٍدحَأل(فَالَ أَتركُها [ اهربكَ يج  اهللاولُس رانَ كَ:الَقَ فَ؟هلتأَسا فَسم خٍةازنى جلَ عربكَ
/٢(والترمذي  ،)٢٨١  /١( والنسائي    ،)٦٨-٦٧  /٢( وأبو داود   ،)٥٣ /٣( أخرجه مسلم    .#] اد بأَ

 ،)٦٧٤( والطيالسي ،)٣٦ /٤( والبيهقي ،)٢٨٥ /١( والطحاوي ،)٤٥٨ /١( ه وابن ماج،)١٤٠
وأح٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٧ /٤(د م(الْ"كتاب من .   عنهي  لأللباِن"نائزج)١٤٢ص.( 

 ٍباِلي طَِب أَن بيِل عنَّأَ$: لفَّغاهللا بن م  عبداهو منها ما ر،ةوفَوقُمالست فيها بعض اآلثار الْ) ١(
لَّصلَى عى سِلهِن بح نكَ فٍَفيبرلَ عِسِهي الْ. #...ا تالْ"ديث أخرجه ابن حزم ِفي حم٢( "ىلَّح/

 .ةحالص غايةِفي  وهذا إسناد :وقال ،)١٢٦
)٢ (ما رونَّأَ$ :اهللا بن يزيد  موسى بن عبداهِل عيلَّا صي قَِبى أَلَى عتكَ فَةَادبرلَ عِهيس باع،انَكَ وب ِرداي#. 

 ).١٤٤ص(ائز نجالْ.  بسند صحيح على شرط مسلم)٣٦ /٤( والبيهقي ،اويحأخرجه الطَّ
 .ائزنج صالة الْ عد تكبري: ِفي باب)٩٨ ص/٤ج(ل األوطار ني) ٣(
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  ..دراء والثلج والبم واغسله بالْ،هلَخدع مس وو،كرم نزلهأ و،وعافه واعف عنه
  .خر ما هو  مذكورإلَى آ

ثُميكرب الرابعة وي ملِّس . 
  .الم هاهنا يذكر السملَ :سابعا
  ؟هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان :ختلف أهل العلم فيهاوقد 

م من صالة لِّسة عنه إلَى أنه يورشهم بن حنبل ِفي الرواية الْأحمد بهذَفَ
صاحب  وذكر ،ةابحبت ذلك عن ستة من الص  وذكر أنه ث  ،ت بتسليمة واحدة  يمالْ
  . أنه رأي كثري من التابعني"يغِنمالْ"

 بحستم الْ وأنَّ، الواجب تسليمة وأبو حنيفة أنَّ، ومالك،وذهب الشافعي
١(الةتسليمتان كالص(. 

                                                 

)١ (ورت تسليمتان كَدانَ كٍَلالَ ِخثُالَثَ$ :الَ قَ�ا ِفي حديث ابن مسعود مر ج اهللا ولُس 
فْيلُعهنت كَرهنالن ِإ:اس حداهنالت ِلسيمى الْلَ عجنلَثْ ِمِةازالت يِمِلسأخرجه البيهقي .#ِةالَ ِفي الص 
 "جمع الزوائدم" ِفي الَ وقَ.دإسناده جي :)٢٣٩ /٨( "وعجممالْ" وقال النووي ِفي ،)٣٤ /٤(
)٣/٣٤:(ر والطَّاه ورجاله ثقات،ي ِفي الكبريراِنب .وح سالْ"ي ِفي  األلباِننهجائزن" )١٢٧ص(.  

ووردا أنه تسليمة واحدة كَ أيضنَّأَ$ :�ي هريرة يث أِبا ِفي حدمر ج اهللا ولَسلَّ صىلَى عج نةٍ از 
 ،)١/٣٦٠(اكم ح والْ،)٢/٧٢(ي قطِنارأخرجه الد. #ةًداِح وةًيمِلس تملَّس و،اعبرا أَهيلَ عربكَفَ

  ."ائزنجالْ" ِفي )  ١٢٩ص ( ي  األلبانِ  نهس وح  ،يِبهاكم والذَّ   ح  عنه الْ تكَ  وس ،)٤/٤٣( والبيهقي  
 ،اس عباهللا بن   وعبد ،رم اهللا بن ع    وعبد  ،ي طالب  بن أبِ لياية فيه عن ع   وت الر  حقد ص : اكم ح قال الْ    

ة ازنج على الْونَملِّسم كانوا يه أن:ي هريرة وأِب،ىي أوفَ بن أِب اهللا وعبد،اهللا وجابر بن عبد
تسليمة وةاحد . 

 /٣(ي شيبة  وابن أِب،)٦٤٤٩( وعبد الرزاق ،)٢٣٠ /١(طأ وم الْ:وانظر هذه اآلثار ِفي
متع مالشرح الْ"كتاب حاشية نقالً من . )٣٦٠ /١(اكم ح والْ،)٣٤ /٤( والبيهقي ،)٣٠٧

 ).٤٢٥ ،٤٢٤ص(امس خد الْلَّجم الْ"قنعستمعلى زاد الْ
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]١٥٦[ عننَّأَ $: �  ٍراِب ج    ِبيجالنلَّ ص لَ ى عى الن اِشج كُ  فَ،ينِفيت  الص ف 
 . #ِثاِل الثَِّوي أَاِنالثَّ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالصفوف ِفي صالة الْ: ديثحجنةاز. 
J ْالمفراتد: 
النياِشج: قَقد تم ذكرهد. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي   أنَّ�اهللا  خرب جابر بن عبديجالنى على النجاشي صالة الغائبلَّ ص، 
 هذا ؟ي أو الثالث الثاِنف هل كان ِفي الص: أنه ال يذكر إالَّ،ىلَّ صنم ِمانَوأنه كَ

 . إذا كان الشك منه
J ْفقه الديثح: 
ازة  نجالْون على   لُّصم  الْفص أن ي  بحست م  الْ ديث أنَّ  حذ من هذا الْ   ؤخ ي:  أوالً 

  .ثالثة صفوف
 ،الة ثالثة كانت ِفي تلك الصيالَِّت وففُ الصديث أنَّحذ من الْؤخي :ثانيا

  ؟ي أو الثالث هل كان ِفي الثاِن: ِفي موقعهك أنه شإالَّ
 ،ني ثالثة صفوفلِّصمديث استحباب جعل الْحاد من هذا الْفَستوي: ثالثًا

 .  ونلُّصممنع الزائد إذا كثر الْ وال ي،وإن كان عددهم قليالً
الة والتكبريات فقأما كيفية الصد سبذكرها ِفي الْق ديث األولح،ورب ا م

أن تكون هناك حوهو، من التوضيحيءة إلَى شاج :  
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اِتى بقراءة الفَخصيص التكبرية األولَما دليل تةح، والثانية بالص ِبي ى لَالة عجالن ،
  ؟ والرابعة بالسالم،والثالثة بالدعاء

 ،اس وذكر حديث ابن عب،ة فيهاحاِتفَ البخاري بقراءة البو قد ب:ابوجوالْ
وأنه جهاِت بقراءة الفَرِل$:  وقال،ة فيهاحتلَعوا أَمنها الس١(#ةن(.وقول الص ياِبح: 

 بل ذكر ،فعر له حكم الربعت م،ة أو هذا هو السن،ةا السنهنإ أو ،ة كذا من السننَّإ
 .  حديث مسند:ة كذا من السن:ياِبح قول الصوا أنَّعمم أجهاكم أنحالْ

ديث ح الْالف مع أهل  ِخ الْ  مع أنَّ ، اعم كذا نقل اإلج  :افظ ابن حجر    حقال الْ  
 .  واألصوليني شهري

 نَّأَ$: ابر وأبو يعلى من حديث ج،اكمح والْ، والنسائي،وأخرج الشافعي
#آِنرقُ الْ مأُ  ِب-ةِ از نج  الْةَالَ ص:ي ِنعي-ا  يه  ِفأَر قَجالنِبي  

: يعلى وأبو   ، زاد النسائي   .)٢( 
$وسقال النووي.)٣(#ةور :إسناده ا صحيحم . 

أمالة بعد التكبرية الثانية ا كون الص-إلالة اوهي الصا : -ةبراهيميفذلك أيض 
  ف لَمنقول عن الس،  وهو م  اسب لِ نم قَا تالدعاء  قبل  ر ِفي الشرع من الثناء على اهللا       ر ، 

ثُمالص ِبي ى لَالة عجالن، بعد ذلك الدعاءثُم  . 
وأمالما الس:فذكر الص وقد أخرج النسائي بسند صحيح :ي دليله بقولهاِننع 

اهللا  دبا عنمأَ$ :الَجري أنه قَه وروي عن إبراهيم الْ،ة أنه من السنةي أمامعن أِب
 ثُم  ،سام خربكَي سهنا أَننى ظَت حةًاع سثَكَم فَ،ِهِتن ابِةازنى جلَى عفَوي أَِب أَنبا

                                                 

 ،ائزنجالْ والترمذي ِفي كتاب       ،ازة نجعلى الْ  ة الكتاب    حاتِ  قراءة فَ  : باب ،ائز نجالبخاري ِفي كتاب الْ     ) ١(
 . الدعاء للميت: باب،ائزنج والنسائي ِفي كتاب الْ،ةازنج ِفي القراءة على الْاَءا ج م:باب

 .ةازنجائز ِفي عد التكبري على الْنجالنسائي ِفي كتاب الْ) ٢(
 .ةازنجائز ِفي عد التكبري على الْنجالنسائي ِفي كتاب الْ) ٣(
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لَّسمع نِهيِنِم يو عِشن لَ فَ،ِهاِلمما انصرلْ قُفا لَنه:م ِإ:الَ قَ!؟اذَا ه ِز أَي الَنكُيدم 
لَعى مأَا ريتر ج  اهللاولَسي صنأَ،ع وذَكَ ها صنعر ج  اهللاولُس#

)١( . 
ا الْذَوهح ديث إن صحفهو دليل على م الواحدة باالكتفاء بالتسليمة     الَ قَن، 

 وقد سب أنَّ ق       لَ الشافعي وبعض العم  اء ج مع      اثنتني  الم واحدة أو    وا بني الوارد ِفي الس ،  
 ومن أراد ، ذلكاهفَحدة كَ بالواىكتفا ومن ، والثانية كمال، الواحدة واجبةأنَّ
 . وباهللا التوفيق،ي بتصرفاِننع للص"ةدالع"من . ’ ا. التسليمتنيملَّال سمالكَ

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 .)٤٣ /٤(خرجه البيهقي أ) ١(
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]١٥٧[ع نع ِدب ِناهللا بع نَّأَ$: ب اٍسب  ِبيجالنلَّ صى قَلَى عٍربب عدا م
ِفدكَ فَ،نبرلَ عأَِهي رابع# . 

]<|†�Ö 

J ْموضوع الديثح :مشروعية الصى القربلَالة ع. 
J ْالمفراتد: 

 . بعدما دفن صاحبه فيه:أي: #نِفا دمدعب$: قوله
 . أربع تكبريات:أي: #عابر أَربكَ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
خرب عبدي ِبي   أنَّباس اهللا بن عبجالندما دفن فيه ى على قرب بعلَّ ص
 ةًملْ ظُةٌوَءلُم موربقُ الِْهِذ هنَِّإ$ :در وقد و، نورجالنِبي  وصالة ، أربعاركب فَ،صاحبه

عأَلى ِلهاه،اهللا نَِّإ و Tي نورا لَههِبم ِتالَصلَي عِهي١(#م(. 
J ْفقه الديثح: 

 على لِّص يم لَنمى القرب ِللَة عالاز الصوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
 ذلك عن وم،ديث وغريهحا الْذَهتباعا ِلا وقد أجاز ذلك قوم ،ة قبل دفنهاازنجالْ

 ِةأَرمى الْلَى علَّ صجالنِبي  أنَّ$: ح فقد ص،ة عليهمجديث حح والْ،آخرون
السوكَالَِّتي اِءد انتقُ تالْم مِجسد،أَ ونها ماتفَت فَدنا لَوهلَ فَ،الًيا أَمصبحلَأَ س 

عنأَا فَهخبرأَوه نها ماتالَقَ فَ،ت: آذَالَّه نتكُ:واالُ قَ!يوِنم نتااِئ نم،و ِشخنْا أَين 
                                                 

 ِفي أحمدومسند اإلمام ، )٩٥٦(رقم  ،الة على القرب الص: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
باقي مد الْسنكثرينم. 
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ظَوِقنكاللَّ و لْ ظُلُيالَ قَ فَ،ةٌ م:  ونِ لُّد ى قَلَي عرِ بفَ.ا ه لُّدوهى قَ لَ  عِربا فَهى لَّصلَعي١( #اه( . 
 وقد ،سجدم الْمقُ كانت تالَِّتياء ود الس:احب القرب ص إنَّ:قال ابن حجر

ورِبي  نَّأ دجالنوكانت دفنت وهو ِفي الغزو،ى على قرب أم سعد بن عبادةلَّ ص ، 
 فهذه األحاديث ،)٢(رجل آخرى على قرب لَّ أنه صدر وو،مِدى عليها بعدما قَلَّصفَ

تدل على جوالة على القرباز الص. 
وقد اختلف منأج ذلك ِفي الْاز مالَِّتية دي فقال ،ى على القرب فيهالَّص 

 فقد ،ديثح ِفي هذا الْدرا ما و أم. إلَى شهر: وقال بعضهم. إلَى ثالث:بعضهم
ورأنه ِفي صبيحة دفنهاد ،ودليل م الَقَ ن:إلَى شهر ما و رنَّأَ$: د  ِبيجالنى لَّ ص
ى أُلَعمس ٍدعب عدش ِمٍره نِنفْ د٣(#اه(. 

ة ازنجى الْلَ التكبري عنَّإ : قالنم فيه دليل ِل.#عابرا أَهيلَ عربكَفَ$: قوله: ثانيا
                                                 

 ج  اهللاولُ سا رهدقَفَ فَ،تاتم فَدجِ سم الْمقُ تتان كَاَءدو سةًأَر امنَّأَ$ :�ة يرري هديث عن أِبحالْ) ١(
 ،الةديث أخرجه البخاري ِفي كتاب الصح الْ.#. ..اهيلَى علَّصا فَهربى قَتأَ فَ:إلَى قوله... 
 ومسلم ِفي كتاب ،)٤٥٨(رقم  ،رق والقذى والعيدانِخسجد والتقاط الْم كنس الْ:باب

الة  الص: باب،ائزنج ِفي كتاب الْوأبو داود، )٩٥٦(رقم  ،الة على القرب الص: باب،ائزنجالْ
الة  الص ِفياَءا ج م: باب،ائزنج ِفي الْاَءا ج ِفي كتاب مهوابن ماج ، )٣٢٠٣(رقم  ،على القرب
 ).١٥٢٩، ١٥٢٧(رقم ، على القرب

 هودع يج  اهللاولُس رانَكَ ولٌج راتم$ :الَ قَباس اهللا بن عب ديث هو عن عبدحالْ) ٢(
 : باب،ائزنج البخاري ِفي كتاب الْاهور. #ِهيلَى علَّص فَهربى قَتأَ فَ: إلَى قوله...الً ي لَوهنفَدفَ

ائز، )١٢٤٧(رقم  ،الة على القرب بعدما يدفنالصنوابن ماجه ِفي كتاب ما جاء ِفي الْج ،
 ).١٥٣٠(رقم ، الصالة على القرب: باب

 دقَا وهيلَى علَّ صمِدا قَملَ فَ،باِئغَ ج يِبالن وتات مٍدع سم أُنَّأَ$: يبسمن الْديث هو عن ابحالْ) ٣(
مِلذَى ِلضك ش هالْ.#... ر ح  ديث ضع١(برقم  ) ١٨٦، ١٨٣ /٣( رقم  ،"اإلرواء  "ي ِفي  األلبانِ فه/ 

 . )١٠٣٨(رقم   ،الة على القرب     ِفي الص اَءج ا  م : باب،ائزنج الترمذي ِفي الْ     اهو رو  ،)٧٣٧، ٧٣٦
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 . مدقَا تمكَ ورمهجم الْ وه،أربعايكون 
ا ليس فيها ركوع ه ألن؛رةقبمائزة ِفي الْازة جنج صالة الْذ منه أنَّؤخي :اثالثً

 وهي ،ةوفَعرمالة الْصص بالصخة مرقبمالة ِفي الْ النهي عن الص وأنَّ،وال سجود
 .ذات الركوع والسجود
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]١٥٨[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشر كُفِّج  اهللاولَس ثْ أَِةثَالَ ِفي ثَنِباٍبو ٍضي 
ياِنملَ،ٍةي يِفس ِما قَيهيصِع الَ ومةٌام#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالتكفني: ديثح. 
J ْالمفراتد: 
ي  وِف،"ةوليحس" :ي بعض الروايات وِف،نسبة إلَى اليمن :#انيةمي$: اهقولُ

 . "ةوليحانية سمي" :بعضها
قال الصي ِفي اِننع"العوهي بضم السني الْ ":ةد ممنسوبة إلَى السحول ،ةلَهم 

قرية باليما . ويقال بفتح السني،عمل فيهان ت’.  
 وهي ،ة بفتح السنيهِجمعته من بعض أهل تلك الْ وس، الفتح أشهر:قلت

  . فهذه األثواب تنسب إليها، معروفة إلَى اآلن"إب"قرية من قرى 
 ن ِفي قميص والفَّكَ يمحتمل أنه لَي: #ةٌاممِع الَ ويصِما قَيه ِفسيلَ$: اهقولُ

 .   الثالثة األثواب خارجة عن القميص والعمامةحتمل أنَّ وي،عمامة
 وهذا    ، ِفي غريها نفَّكَ  يم أنه لَ  : مفهومه  .#اٍبوثْ أَ ِةِثالَ ِفي ثَنفِّكُ$: اهلكن قولُ

 هو الذي رجحالعيد   ابن دقيق  ه،    وتبعه على ذلك الص وأظهري ببيان أوضح   انِ  نع. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

، ى تواريه األرض تستر به عورته حت ، هو ما يزود به العبد من الدنيا:الكفن
  ﴿:  ألن اهللا يقول؛واألصل فيه هو ما يستر عورة اإلنسان إكراما له

 . ]٧٠:إلسراءا[ ﴾ 




�	�א��������م�� <  
١٢٠ 

 ن وإذ؛ ِفي ثالثة أثواب كلها لفائف بيضنفِّله أنه كُختار اهللا لرسواولقد 
 .  األفضلختار لرسوله إالَّي  الT اهللا  ألنَّ؛نفَفهذا أفضل الكَ
J ْفقه الديثح: 

 ِفي اَء وقد ج،ن أبيضفَختيار أن يكون الكَاديث حذ من هذا الْؤخي :أوالً
ا هنِإ فَ؛اضيب الْمكُاِبي ِثنوا ِمسبلْا$: ج قال رسول اهللا :اس قالديث عن ابن عبحالْ
  .)١(# ماكُتوا ميهوا ِفنفِّكَ و،مكُاِبي ِثِري خنِم

فن  كونه كَ يذكر إالَّم ولَ،ن ثالث لفائففَذ منه أن أفضل الكَؤخي: ثانيا
  غري أن التكفني ِفي اللفافة البد أن تكون اللفافة كافية،ِفي ثالثة أثواب بيض

الف بينها بأن خحب أن يست وي،يعا بأن يكون الثوب عريضاِمد جسجلتغطية الْ
ى على الْجمع اللفافة األولَتكون مجانب األينم،جمعها على  واللفافة الثانية م

 .طسجمعها ِفي الو واللفافة الثالثة م،انب األيسرجالْ
ن فِّ أو أنه كُ،عمامة أثواب بدون قميص وال ِفي ثالثة نفِّاد أنه كُرمهل الْ :ثالثًا

 ؟ ِفي ثالثة أثواب ما عدا القميص والعمامة
 وجعله هو ، االحتمال األولحج ابن دقيق العيد رنَّإ :وقد سبق أن قلت

 ِفي نفِّكُ$: ةلَم ألن ج؛ فيما أرىقح وهو الْ،ياِننع وتبعه على ذلك الص،األظهر
                                                 

ِفي كتاب  و،)٩٩٤(رقم  ،حب من األكفانست ما ي: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 : باب،ائزنجوالنسائي ِفي كتاب الْ، )٢٨١٠(رقم  ،اضي ِفي لبس الباَءا ج م: باب،األدب
رقم  ، األمر بلبس البيض من الثياب: باب،الزينةِفي كتاب  و،)١٨٩٦(رقم  ،ن خريفَأي الكَ

ِفي كتاب و، )٣٨٧٨(رقم  ، األمر بالكحل: باب،وأبو داود ِفي كتاب الطب، )٥٣٢٢(
 ما جاء فيما : باب،ائزنج ِفي كتاب الْهوابن ماج، )٤٠٦١(رقم  ،اضي ِفي الب: باب،اللباس

يست١٤٧٢(رقم   ،ب من الكفن  ح (،باب،اللباس ِفي كتاب    و : الب رقم   ،اض من الثياب   ي)٣٥٦٦ ( ،  
 .ي األلباِنهحح ص.ي هاشم ومسند البصرينيِند بسن ِفي مأحمدواإلمام 
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 قوم إلَى االحتمال به وذَ،ن ِفي غريهافَّكَ يموم منها أنه لَفهم الْ.#اٍبوثْ أَِةثَالَثَ
 .  زاعمني أن الثالثة األثواب ما عدا القميص والعمامة؛يالثاِن

 وما زاد ، الواجب ما يستر البدن فإنَّن وإذ؛ هذا اختالف ِفي األفضل:قلت
ايعترب جما لَ،ائز مي خرج إلَى حاإلسرافد .  

 أو ِفي ،نفَا أن يكون ِفي نوع الكَ اإلسراف إمنَّإ :مكن أن نقول يوهنا
  .تكثريهي ِف  وال،ن الكفنمة العظيمة ِفي ثَالغبمجوز الْ فال ت،وهركْ والكل م،كميته

حديثه أنَّوينبغي أن أنب : $حسانَفَكْوا أَنم واكُتِإ فَ؛منهمي تزاوِفونَر ايه#. 
 .  وباهللا التوفيق،يث ال يصححد
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]١٥٩[ع أُن مِط عاَألةَي ناِرصالَ قَِةيت:د لَخلَ عينا رِحج  اهللاولُس ين 
وفِّتيتاب نتلِْسغْا :الَقَ فَ،هنأَ،ثًاالَا ثَه وخ امأَ،س ثَكْ أَوِمر ِل ذَننِْإ- كأَ ريتِل ذَنِب -كاءٍ م  
ِسوٍرد،و اجلْعِخ ِفي اَألنيا أَافُ كَِةروروش ئًا ِميا فَذَِإ فَ،وٍرافُ كَنغْرتآِذ فَنلَ فَ.يِننا فَمغْرا ن

 . #-هارز ِإ:يِنعت- ِها ِبهنرِعشأَ :الَقَ و،هوقْا ِحانطَعأَ فَ،اهنآذَ
ي ِرِفووٍةاي :$سابع#.  
الَقَو: $ابِبأنَد مِناِميها ومالِْعاِضو وِموِءض ناه#.  
أُنَّأَو مِط عالَ قَةَيت: $وجلْعنا رأسقُةَثَالَا ثَه وٍنر# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الكيفية غسل الْ :ديثحمتي. 
J ْالمفراتد: 

 ،ل حمدم هذه البنت هي زينب بنت ور أنَّشهمالْ: حني توفيت ابنته
ان م توفيت سنة ثَ،� ي العاص بن الربيع وزوجة أِب، على أبيهاصلَّى اهللا وسلمو

  .ا أم كلثومهنإ : وقيل،ةجرِهمن الْ
  .التسمس غَالت أو خس ثالث غَ:أي: #سام خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا$: قوله
 ، ةيِمسالبايطغى عليه      لكن ال ،ء ا مدر مع الْ  خلط الس بأن ي  :  #ٍردسِ  واءٍ مبِ $:  قوله 

 .وط بسدرخلُ ماء م: ولكن يقال. سدر:فال يقال
ة األخرية كافورا أو شيئًا من لَس ِفي الغ:أي: #ِةريِخ ِفي اَألنلْعاجو$: قوله

  .هو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية ِفي حفظ البدنو، كافور
  .يِن أخربن:أي :يِن فآذننغترفإذا فَ
  . أخربناه: أي:ا فرغنا آذناهملَ فَ:قالت
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قْفأعطانا حوبالفتح للحاء الْ: همةلَهم،وو رأما القاف فهي ساكنة ، بالكسرد 
اد رم والْ،جالنِبي  والضمري يعود على ، بعدها واو مفتوحة،النيحعلى كال الْ

 التسمية   هذه واألصل أنَّ  ،دس جالْ ي األصل هو مربط الفخذين ِفي      ِف وقْحِ و أو الْقْ حبالْ 
وضع مقوا بالْقوا آو ِح اإلزار حيمس نقلت إلَى اإلزار فَثُم ،وضع معقد اإلزارمِل

 . الذي يربط فيه
ا، والشعار هو الثوب الذي يلي ه اجعلنه شعارا لَ:أي: #اهيا ِإهنرِعشأَ$: قوله

ا هالَة قَالَقَنني من أجل مم بعد حهعمر حني ج لألنصاجالنِبي  وقد قال ،دسجالْ
 أًر امتنكُة لَرجِه الْالَولَ و،ارثَ ِداسالن و،ارع ِشارصناَأل$: مه وقال لَ،بعض سفهائهم

 ياِد وتكْلَس  لَ؛باعِشيا واِد وارصن اَألكلَسبا وعِشا وياِد واس النكلَ سولَ و،اِرصن اَألنِم
 .)١( #ِضوحى الْلَي عِنوقَلْى تتوا حرِباص فَ،ةًرثَي أَِدع بونَقَلْت سمكُن ِإ،مِهِبعِش واِرصناَأل

ى  غنستي  والذي ال   ، د س جلي الْ   مثل الثوب الذي ي       :  أي  .# ارعشِ   ارص ن األَ $:  قوله  
 . عنه قط
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
تعباهللا د Tعب ا لَاده بأن يغسلوا موتاهم إكرامهم وتعبا لربفَ،همد أمر 

 أن ر وأم،الت وتراس أن تكون الغر وأم، وسدراٍءموتى ِبم بغسل الْج رسول اهللا
يجاافُ ِفي الغسلة األخرية كَلَعور،وقد أم ِبي  رجالنخربنه  غاسالت ابنته بأن ي

كًا رب ت؛ل إزاره ليشعرن به ابنته نا أخربنه أعطاهملَ فَ،د الفراغ من الغسلعن
وز التربك بأي أحد سواه ج وال ي،-ات اهللا وسالمه عليهولَص-ا المس جسده مِب

                                                 

ومسلم ِفي ، )٤٣٣٠(رقم  ، غزوة الطائف ِفي شوال: باب،ازيغمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ،)١٠٦١(رقم  ،انهمي وتصرب من قوي إ،م على اإلسالمهلوبؤلفة قُم إعطاء الْ: باب،كتاب الزكاة

 .نيني دمد ِفي مسند الْ  موأح ، )١٦٤(رقم  ، ِفي فضائل األنصار : باب،مةدقَم ِفي الْ هوابن ماج




�	�א��������م�� <  
١٢٤ 

ابة بأفضلهم حله الصعفَ لَ؛ فلو كان ذلك جائزا،مهما بلغ صالحه وبلغت عبادته
 . �ي بكر أِب

J ْفقه الديثح: 
 #... كِل ذَن ِمرثَكْ أَوسا أَم خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا :الَقَفَ$: اهوِلذ من قَؤخي :أوالً

يقتضي  واألمر ، بصيغة األمر استدالالً؛تيم وجوب غسل الْ:ذ منهؤخ ي.ديثحالْ
 .  ]٥٩:النساء[ ﴾      ﴿: � لقوله ؛الوجوب

             ﴿: وقوله سبحانه

  . ]٢٤:األنفال[ ﴾         
ا  مهنوا ِمأت فٍَرمأَ ِبمكُترما أَذَِإ و،وهبِنتاج فَيٍء شن عمكُتيها نذَِإفَ$: جالنِبي وقول 

اسطَتعت١(#م(. 
ى  أو أنه البد أن يكون عل،هل األمر هنا يكون وجوبه ِفي مطلق الغسل :ثانيا

 . ديثح الْخلَإ. # ...سام خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا$: ارع حيث يقولا الشه ِبر أمالَِّتية يئَهالْ
الف الواقع عند األصوليني فيما إذا أمر ِخوقد أشار ابن دقيق العيد إلَى الْ

 مطلق الغسل : وهو هنا، هل يكون ِفي كليهما على الوجوب،الشارع بشيئني
 ولكن هل -فيما يظهر-طلق الغسل ال خالف ِفي كونه للوجوب م فَ،واإليتار

يتالَِّتياول الوجوب الصفة نع ؟نه عليها وهو اإليتاري  
 الشارع  ألنَّ؛ ويكون األمر للوجوب فيهما معا، ذلك يشمله أنَّ:الظاهر

                                                 

)١ (        رقم   ،ج  قتداء بسنن رسول اهللا    ال  ا : باب ،ةالبخاري ِفي كتاب االعتصام بالكتاب والسن )٧٢٨٨ ( ، 
 فرض : باب،جحي كتاب الْوِف، )١٣٣٧(رقم  ،ج  توقريه: باب،ائلضومسلم ِفي كتاب الفَ

 وجوب : باب،جحاسك الْنوالنسائي ِفي كتاب م، )١٣٣٧(رقم  ،ة ِفي العمرر مجحالْ
 .كثرينمسند الْ ِفي باقي مأحمدومسند اإلمام ، )٢٦١٩(رقم ، جحالْ
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 تكف م وإن لَ،مرة ِفي األودقصفجعل الثالث م. #سام خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا$قال 
اسل إلَى الْانتقل الغمسخ. 

  وأشار الص ي إلَى أنَّ   انِ نع إي  ج       والْ،والكوفيون    ، ة اب الثالث قال به الظاهري يزِنم . 
.   # ثًاالَ ا ثَ هن لْسِ غْا $ ألن الشارع حني قال       ؛ قال بذلك   ن  مع م :-فيما أرى   -  قح والْ 

ى ما قيدت به الثالث فهي         فيكون أدن   ،عليها   يكون   الَِّتي  ق الغسل والصفة   طلَم أمر ِب
  . التوفيق وباهللا  ،ا للزيادة   ال مقتضي   ح  أن يكون الْ    إالَّ ، واجبة وما بعدها مندوب       

 ؛  مطلوب ولكن اإليتار   ،از الزيادة على ثالث   و ج :ذ من ذلك أيضا   ؤخي  :ثالثًا 
 بج و؛ بستيِقنأُوإن  ،ةامسخ اإلتيان ِببج و؛ت بأربعيمد الْس جيِقنأُفإن 

الة مقتضية حا إذا كانت الْمد الزيادة ِب فقي.#كِل ذَنتيأَ رنِْإ$:  لقوله؛اإلتيان بسابعة
 الزيادة هِر كَأحمد اإلمام  ألنَّ؛ةابع وال يزيد على الس،لذلك حسب رأي الغاسل

  .عليها
  .ة السبعزاوجم ال أعلم أحدا قال ِب:وقال ابن عبد الرب

 . ا سرفه إن:اورديموقال الْ
ا هنإ : وقلنا،ا الشارعه ِبر أمالَِّتيفة  هذا من الص.#ٍردِس واٍءمِب$: قوله :رابعا

داخلة ِفي الوجوب التى والثانية  وهل يكون السدر ِفي الغسلة األولَ،اه الطلب عليهاج
  ؟ وكافوراٍءم والثالثة ِب،اٍء وسدرم والثانية ِب، قراحاٍءمى ِب أو تكون الغسلة األولَ،معا

 بل  ،اء طهوريتهماء ال يسلب الْموط بالْخلُم السدر الْذ منه أنَّؤخي: خامسا
اء م الْ أنَّ: فأفاد ذلك،تهيِمسا يغلب على م ألنه لَ؛اء يكون باٍق على طهوريتهمالْ
 .  بل يبقى على طهوريته،اء وال يضرهمم الْوج بشيء قليل ال يزيل عنه اسزممالْ

 الكافور له  ألنَّ؛ذ منه استحباب الكافور ِفي الغسلة األخريةؤخي :سادسا
خاصية ِفي حفظ البدوطرد الْ،جفيفهن وت هومنع إسراع الفَ،ام عنهو اد إليهس، 
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 .  يوجدمذا لَ إ إالَّ؛امهقَسك وغريه من أنواع الطيب مِموعلى هذا فال يقوم الْ
 ء البد أنَّ.#اهن ِموِءض الوِعاِضوما وهامِنيم ِبأنَدبا$: ذ من قولهؤخي: سابعا

اضع وم وذلك تشريف ِل،امن عند الغسليم يكون بالْثُم ،اضع الوضوءوميكون ِب
الوضوء وللمامني . 
ة أن  ذلك شرع وسن أنَّ.#وٍنر قُةَثَالَا ثَهأسا رنلْعجو$: اهوِلذ من قَؤخي :ثامنا

سيح شعر الْرى ذلك ذَ وإلَ، وتسدل خلفها، فيجعل ثالث ضفائر،يتةمهب 
 يسدل : أي،رفَّضرأة يسدل وال يم شعر الْ األحناف إلَى أنَّبه وذَ،ورمهجالْ

على جوانب وجهها وموالدليل هو مع، ولكنه قول بال دليل،ر رأسهاؤخ م ن 
 . رأة وضفرهم إلَى تسريح شعر الْبهذَ

 هل    .#ونٍ ر قُةَثَالَ ا ثَه أسا ر ن لْع جو$: ختلف أهل العلم ِفي قول أم عطية         ا :تاسعا  
، جالنِبي  وليس بأمر ، الظاهر أن ذلك كان من فعلهن ألنَّ؛يكون له حكم الرفع

 فالبد أن يكون ؛ن فعلهنى إذا كان معنم ِب،والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع
  ج النِبي  ِفي عهد    أًر أن يفعلن خط      وص ت وال ي  ، على ما فعلن      نه  لَجالنِبي     إقرارا من   

 ال يفعلن ذلك نه وأن، بل الظاهر خالف ذلك،ه عليهنب وال ي؛جهيز ابنتهي توِف
 .  أو بتقرير منه،ارع بأمر من الشإالَّ

 ِها ِبهنرِعش أَ:الَقَ و،هوقْا ِحانطَعأَ فَ،اهن آذَنغْرا فَملَفَ$: اهِلوذ من قَؤخي: عاشرا
-تِإ:يِنع زاره-#.وم ا لَ:ى ذلكعناجعلنه شعار والشعار هو الثوب الذي يلي ،اه 
 : ي عِني-ا المس جسده م تربكًا ِب:ا قال أهل العلمم وذلك كَ،م تفسريهدقَد كما تسجالْ

 . -جالنِبي 
  ؟-ات اهللا وسالمه عليهولَص-وز التربك بغريه جهل ي :رشادي عحالْ
 ج النِبي   ألنه لو كان جائزا لفعله أصحاب             ؛وز التربك بغريه     ج ال ي  :اب  وجالْ
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 ولفعله التابعون ، عليثُم ،انثم عثُم ،رم عثُم ، أبو بكر:مريهم بعده وهخِب
فدل ، جالنِبي  من أصحاب ٍد يفعلوا ذلك مع أحم ولكنهم لَ،جلنِبي ابأصحاب 

 .  منهماعم وذلك إج،-ات اهللا وسالمه عليهولَص-على اختصاصه به 
واز التربك جأخرين ِبتم من الْالَ قَن ملَو قَ فإنَّ؛لم هذاإذا ع: رشي عالثاِن

 ن مىظر إلَن فال ي،اع بعد انعقادهمن اإلجوج عر وخ، قول بال دليلجالنِبي بغري 
 ومن ،ج  ِفي حياتهلَمرع قد كَ ألن الش؛ وإن كان القائلون به كثري، بهالَقَ

ا بعد إجاستحدث حكمماع الصحابة يغاير إج؛اعهممفإنه قد فتح باب ش أراد ر 
  .اعهمم وبإجج  إغالقه على يد أصحاب رسول اهللاTاهللا 

واز جة حصلت بسبب القول ِبة وبدعي رأى الناس من أمور شركيمكَفَ
  .ا هللا وإنا إليه راجعون فإن!!ى ذلك إلَى الشرك األكربأد فَ،التربك

باب   ِفي - اهللا  رِحمه -كمي   ح  الْ أحمد ولنسمع ما قاله العالمة الشيخ حافظ بن            
الزارة الْيمشرةوع،والتحذير من الز ارة الْيمبتدةع،اِت وهو خالْ"ة كتاب مجائزن:"  

أما اتا ــالقـاذ خوأنرب مسـجـد    ا كعـابد الوثــــنيجعـله عيد 

 ـــــورقبمر بالْـوهتف ذا الزائ    ذر على القبــــورـوالن والذبح 

 ب أغث لذا اللهفـــانـأدرك أج    وت يا جيــالنـيـول يا باهـكق

 امالسق ـب خيــر دون خالـجلأو     دهــمـار ـع شـمنه دفيـريـد 
 ــِةلَِّمجن مثـلها علـى ذي الْي  ملَ   الَِّتي ى ـصيبـة العظممي الْـذي هـف

 رـه بدون شك يكــفـفــاعـل    ح األكـربـرك الصـريـالش وذلك 
 ألوف للـــزوارمأصبــح الْ قد     ذه األعصـــــارـه ِفي هـلكن

 ـىفَى وكَـاله تعـفحسـبـنـا الل    ـفـاخة الْـن بغايـوأصبــح الدي
 ة اإلســالمـي ملـهـل ذا أتى ف    واألحــالمول ــي العقا أوِلـفـي
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 مـوحدتل ـ بالنبـية ـذا أم بسـن    ـوموجدتد ـي كتاب اهللا قـفهـل 

 تـــانالغرور والبـه وزخـرف     اوس الشيـطــانـا إلَى وسـعنه

أمـا نـِن مـا أحل ِم    م عن ذا أمـاــاكـم ربكه  ــا حـرمامبــي

ـًا     الـأرسول ـا إليكـــم الرسـأم  ــنـزالمكتابه الْ مـبـيــن

 ات العالـوـممن رب الس حيـاء     ديـن اهللا تبـغــون أال ر ـأغـي

 ا والـعـمـلك ال نفـي ه ـلنفس    من ال يستجـيـبـكم وال تدعون 

 أمثـالـكـم  واـم عباد كلفـوه    لكـــمه ـونـملك ي ىا فأنرـض

 تصححواََََََم دمتـم التوحيـد لَ اـم    ـواـتفلح ال  داـ أب يـال وربـف

 ادة اإلخالصـوحـقـقوا شــه    ـالصخادروا إلَى الْـوم بـا قـي

 واـلتزما الرسـول ةـوسن  الـك    واـاعتصمم ـستقيماب الْـوبالكت
 ال تبغــون عنها حـوال ذين ـه    ىـإلتـم فـردوه ـازعـتنا ـوم

 مـربكن ـر ديـرة لنصـن غيـم    بكــمق ـم يبي العلم ألَـأولويا 
 الـديـناس أمـر ـنـوا للـوبين    ادق مبيـنـزم صـبع قـومـوا 

 .- اهللارِحمه-ى آخر ما قال إلَ
 على القبور من بدع وشركيات لَص ما حلَّ كُنَّإ :والذي أريد أن أقوله

ى استحلوا  فبالغ الناس ِفي ذلك حت،ج كان سببها هو إباحة التربك بغري الرسول
 . ا هللا وإنا إليه راجعون فإن   !!ورينقبمدعوة الْ

 

J@J@J@J@J 
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]١٦٠[ عنع ِدب ِناهللا بع الَ قَب اٍسب :$بينما رلٌجاِق وِبف عذْ ِإةَفَر 
قَوعع نفَِهِتلَاِح ر قَوصتأَ- هأَ فَ:الَ قَوقَوصتالَقَ فَ،-هر لُِساغْ :ج  اهللاولُسِبوه اءٍ م 
ِسوٍرد،فِّكَ ونِفي ثَوه وبِهي،الَ وت حطُنوه،الَ وت خمروا رأسِإ فَ؛هنهي بثُعي وِق الْميِةاملَ مابي#    . 

ي ِرِفووٍةاي :$الَوت خمروا وجهه،الَ ور أسه#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الموت الْ :ديثحمهل يقطع عنه حكم :  إحرامهاِلحرم ِفي ح
 ؟اإلحرام أم ال
J ْالمفراتد: 

ا  ه أن :اد رم والْ،احدى و عنم  والكل بِ : أقصعته   : أو قال . أوقصته   : أو قال  ،فوقصته 
 . هقَنت عرسكَ

ا معا همل ِبغساء ويمدر بالْع السوضي بأن ييعِن: #ٍردِس واٍءم ِبوهلُِساغْ$: قوله
  .من أجل التنظيف

 . ي إحرامه   ن ِفي ثوب  فَّكَ ى أنه ي   عن  مِب:  # ِنيبو ثَ $: ةٍ اي وي رِ ِف و :# ِهيبو  ِفي ثَ  وه نفِّكَ $ : قوله  
جعل  وهو الطيب الذي ي،نوط فيهح عن جعل الْ يهن :#وهطُنح تالَو$: قوله

 . لكونه باقيا له حكم اإلحرام؛حرمم فيمنع عن الْ،تيمِفي الْ
: #هأسر الَ و،ههجوا ورمخ تالَو$:  عند مسلمٍةايوي ِرِف و.#هأسوا ررمخ تالَو$: قوله

يؤخذ منه عدم جأس ِلاز تغطية الرومنم وكذلك الوجه، على إحرامهات . 
 من كونه قبا سمملة تعليلية ِلجهذه الْ :#يابلَ مةِ اميِق الْمو يثُعب يهنِإفَ$: قوله

منع عنه الْينوطح،خمري الرأس والوجه وت. 
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رِبجالن منم اتا أن يغسل ب مالْحرماء والسدرم،ن ِفي فَّكَ وأن ي

 . لبيا مخمري رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة               حنيطه وت    ى عن ت  ه  ون ،ه ثوبي  
J ْفقه الديثح: 

 ،اإلحرامحرما يبقى على حكم        م ات م ن م  أنَّ :ديث ح ذ من هذا الْ   ؤخي  :أوالً  
 ؛ى رأسه وال وجههطَّغ وال ي،ن ِفي ثوبيهفَّكَ وي،منع عنه الطيب وي،اء والسدرمفيغسل بالْ

ألنه يابعث يوم القيامة موبذلك أخذ الْ،لبي حابلةن،ة والشافعي.  
 وجعلوا ،حرمملة غري الْامعل مامعة إلَى أنه يالكيم والْ،ةفينحوذهبت الْ

ث   عب بأنه ي  لَلِّكم ع ح الْ فإنَّ ؛للدليل  ةٌفَالَخ  وهو م،وت سببا ِفي انقطاع اإلحرام  مالْ
  ا  يوم القيامة موالْ، لبي رجع فيما بعد الْ   مي سائر األحكام إلَى    وت وفِ مارعالش ،  
والقياس ال يعفوجب الْ،صارض به الن مصري إلَى النص.  

ا اعتذار بعض الْأمحنفيوال يعلم وقوعه  ،خص وحدهة بأن هذا ِفي هذا الش 
  ج  يبِ  فالن ،ام بعلم الشريعة    م له إلْ  ن يعرف ذلك كل م ،  فهو اعتذار باطل     ؛ ِفي غريه

إنا ِبما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيما سبوهو تكفينه ِفي ، من األحكامق 
 ،حيح هذا هو القول الص،خمري رأسه ووجهه وعن ت، حنيطه  والنهي عن ت،ثوبيه

 . وباهللا التوفيق
 وقد اختلف ِفي ،وزجحرم ال ت تغطية الوجه للمديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :ثانيا

 .#هأس رالَو ،ههجوا ورمخ تالَو$:  لكن رواية مسلم قاضية بذلك،ذلك أهل العلم
 . ا ثبتت من أجل وجود اإلحرامم هذه األحكام إنذ منه أنَّؤخي :اثالثً

 الَ و$:  مفهوم قوله ألنَّ؛تيمنوط ِفي الْحة الْعيوشرذ منه مؤخي: رابعا
تحطُنأنَّ.#وه النهي إن ماا هو باعتبار كونه محرم. 
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]١٦١[ع أُن مِط عاَألةَي ناِرصالَ قَل ِةيت :$ِهنينِنا عات الْاِعب جِزاِئن،لَ وم 
يعزملَ عيان#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الهو النهي للنساء عن اتباع الْ: ديثحجإ ،ائزنمهي كراهةا ن، 
 .ديثحهي كراهة يدل عليه هذا الْ وكونه ن،محريهي تا نمإو

J ْالمفراتد: 
ة ابح صق وهو ِفي ح،ذف الفاعل للعلم به  حي للمجهول بِ  بنِ م: #اينِهن$: ا هولُ قَ

؛ ج  رسول اهللا:راد بذلكم فالْ.هينامرنا أو ن أُ:ياِبحا قال الصإذَ فَ،ج رسول اهللا
  .م دون غريههألنه هو اآلمر والناهي لَ

 وهنا ،يء أو التأكيد على الش،العزم ِفي اللغة هو اإللزام :#انيلَ عمزع يملَو$: اهولُقَ
 . ارختمالْ وهذا هو القول ، يكن ذلك النهي مؤكدام فدل على أنه لَ،نفت أم عطية العزم

J ْالمعنى اإلجياِلم:  
ج رع من اهللا ومن رسولهالش من -جل وعال- على ما يعلمه وهو مبِني 

ي هذا  وِف،لغ عنهب ورسوله م، يعلمها اهللا دون غريهالَِّتياسد فَمح ودرء الْاِلصمالْ
عف اء من الضسلم ما تنطوي عليه طبيعة النا عم لTَ اهللا ديث دليل على أنَّحالْ

وعدم التحمل نهاهعن اتباع الْن جنا غري مؤكد الْائز نهينعم،فكأنه ي ذ منه ؤخ
 .  وباهللا التوفيق، أشرنا إليها سابقًاالَِّتي للعلة ؛ة ذلك للنساءاهركَ

J ْفقه الديثح: 
ول حم م أنه :ارنِمو أُهينا أ   ن:ياِبح قول الصديث أنَّ  حذ من هذا الْؤخي :أوالً 

على أن اآلمر أو الناهي هو الروهذا هو القول الْ،ج ولس مار عند أهل خت
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 .ح واألصوللَصطَمالْ
 دليل على :#انيلَ عمزع يملَ و،ِزاِئنج الْاِعب اتِنا عينِهن$: اهوِلذ من قَؤخي :ثانيا

ديث قد عارضته ح وهذا الْ،نعمة بالْمزي يكن عم ولكنه لَ،أن النهي حصل
  :ازوج وأحاديث تفيد الْ،نعمأحاديث تفيد الْ

  :نعم تفيد الْالَِّتي األحاديث نِمفَ ●
ما وردلَ$: الَاس قَ عن ابن عبعولُ اهللا نسج ر اِئزقُ الْاِتروِرب،الْ ومِذِختين 

لَعي ا الْه ماِجسدو  السر١(#ج(  .حس والترمذي،ي داود ي ِفي صحيح سنن أبِ    األلبانِ نه . 
لعن اهللا زورات $:  هذا الْحديث بلفظ-رِحمه اهللا-األلباِني  وصحح: قلت

، وحسنه من حديث حسان بن ثابت )٤٩٨٥( صحيح الْجامع برقم  ِفي#القبور
عباس ابن ، وأشار ِفي حديث )١٢٨١، ١٢٨٠، ١٢٧٩(وابن عباس وأِبي هريرة رقم 

 .#زائرات$: إلَى ضعف رواية
 ؟ِكتي بن ِمِكجرخي أَِذا الَّم$: اه لَالَ قَ،قبلةا مآها رم قوله لفاطمة لَ:ومنها

 ِتغلَبأَ :اه لَالَقَ فَ.مِهِتيى ملَ عمه لَمحرت َأل؛ِتيما الْذَ هِلهلَى أَ ِإتبه ذَ:تالَقَ
معهكُ الْمالَ قَ؟ىدلَ:الَ قَ. الَ:ت ولَ بِتغم عهكُ الْمدى مأَا رالِْتي ج٢(#ةَن( . 

  .#يداِدش تيِه ِفركَذَو$: ي داودرواية أِب
ا م -راِبقَم الْ:يِنعي-ى دكُ الْمهع مِتغلَ بولَ$: اكمحولفظه عند النسائي والْ

أَرالِْتي جةَنح تى يراها جيِكِب أَد#
)٣(.  

                                                 
)١( رواهباب،الة الترمذي ِفي كتاب الص :م اَءا جِفي كراهية أن ي ِختذ على القرب مرقم  ،اسجد)٣٢٠(، 

 وأبو داود ِفي     ،)٢٠٤٣(رقم   ،ج على القبور  راذ الس خ التغليظ ِفي ات   : باب،ائزنجوالنسائي ِفي الْ  
  . هاشميد بِنسند ِفي م م  وأح،)٣٢٣٦(رقم  ،اء للقبورس  ِفي زيارة الن : باب،ائزنجكتاب الْ

 ).٣١٢٣(رقم ، التعزية ِفي : باب،ائزنجأبو داود ِفي كتاب الْ) ٢(
كثرين م ِفي مسند الْأحمد واإلمام ،)١٨٨٠(رقم  ، النعي: باب،ائزنجالنسائي ِفي كتاب الْ) ٣(

من الصوضعفه األلباِني،ابةح . 



  > ��������د��������א����م
١٣٣ 

ا على ربيعه بن يوسف وهو هارد ألن م؛وهذه الرواية األخرية فيها نظر
  رغم أنَّ،يا األلباِنهفَع وبربيعة ض،"التقريب" ِفي الَا قَم كَ،صدوق له مناكري

ي على ِبه ووافقه الذَّ،اهجرخ يم ولَ، صحيح على شرط الشيخني:اكم قالحالْ
ا م وإن،ج له أحد من الشيخنيرخ يم ربيعة لَ مع أنَّ. على شرطهما:فقالذلك 

  .خرج له ِفي السنن
  :ازوجأما األحاديث الدالة على الْ ●

ي ِقات: الَقَ فَ،ٍرب قَدني ِعِكب تةٍٍأَرإم ِبجالنِبي  رم$: الَ قَ� عن أنس :فمنها
اهللا والَ قَ.يِرِباصلَ ِإ:تيكع ِإ فَ؛يننلَك مت صِبب ِصميِتيب.لَ ومت فِْرعلَيلَِق فَ،ه اه: 

ا  يكفِْرع أَم لَ:تالَقَ فَ،نياِبو بهدن ِعدِج تملَ فَ،جالنِبي  اب بتتأَ فَ.جالنِبي  هنِإ
رِإ :الَقَ فَ. اهللاولَسنما الصبِعر ندالص د١(#ىولَ اُألِةم(.  

ا ما وكذلك أيضرن عائشة زارت قرب أخيها عبد  أنَّدمحالر،وت لت ثَّم
ميم بن نويرةببيت ت: 

 اعدصتن يـى قيل لهر حتمن الد   قبةًة ِحمي جِذيكندماِن وكنـا 
)٢(امع ليلة تِب نملطول اجتماع لَ   ي ومالكًاـا كأنـا تفرقنـملَفَ

 

وهذا يدل على أن عائشة ال تعلم ِفي زيارة القبور الزيارة السنيا باتاة منع . 
اب رأى طَّخ عمر بن الْ وهو أنَّ،ديث الذي أشار إليه هناحوكذلك الْ

امرأة ِفي جفَ،ازةن صِباح ِبي  فنهاه ،اهجالن.  
                                                 

 ،ائزنجومسلم ِفي كتاب الْ، )١٢٨٣(رقم  ، زيارة القبور: باب،ائزنجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
وأبو داود ِفي كتاب  ، )٩٢٦(رقم  ،ىة األولَدمة عند الصصيبمِفي الصرب على الْ :باب

 .كثرينمد الْسن ِفي باقي مأحمد واإلمام ،)٣١٢٤(رقم  ،ةدمرب عند الص الص: باب،ائزنجالْ
 ).١٠٥٥(رقم  ،ة ِفي زيارة القبورخص ما جاء ِفي الر: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ٢(
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  :هذه األحاديثمع بني جومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم ِفي الْ ●
فمنهم منَّإ :الَ قَنذلك جائز لغري الش وهذا ، وهو مروي عن مالك.ابو 

   .ساءى علة االفتتان بالنالقول نظر فيه إلَ
ومنهم مالنهي عن اتباع الْ أنَّ:��� الَ قَن جنهي كَائز نرال، ةاه توعليه ،محري 

. #انيلَ عمزع يملَ و،ِزاِئنج الْاِعب اتِنا عينِهن$: يدل حديث أم عطية حيث قالت
زيه فقطوالكراهة هنا كراهة تن.  

لَ$: ا حديثأمعرات اهللا نوقُ الْزوِرب،الْ ومِذِختينلَ عيا الْهماِجسدو السرج#. 
 ؛ة الشركية أويابر لقصد الزيارة البدع   قَ مي يذهنب إلَى الْ فهذا مقصود به النساء الالتِ   

القترانه باتاذ الْخمساجد على القبور وهو محمر،وات خاذ السج عليها وهو ر
محوكون ال ، وهذا هو القول الصحيح،مرصيغة مالَبالْ لذلك فإنَّ؛ةغ قصود به م

  .قصد شركي كثريات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو
   .ابج ست  عنده م   اءَ ع  والعتقادها أن الد       ؛رأة للتربك   م الْ ي إليه   أن تأتِ   :دع  بتمفالْ  

 وذلك شرك أكرب ، أن تدعو صاحب القرب ِفي حاجتها:والقصد الشركي
ةلَِّمخرج من الْم  . 

تعارض بني ذلك الْ     ى هذا فال لَ وع أي -ديث  ح:    اس ِفي السنن       حديث ابن عب
ل محاألحاديث ت  فتلك  ، ة وحديث أم عطي    -خ لَ  إ# . . .ورِ ب قُ الْ  اتِ رائِ  اهللا ز  ن علَ$ : بلفظ  

  على الز يار  ة الشركي    ة ة والبدعي،     وحديث أم عطي  ة ي حم       وأن النهي       ،ة ل على الزيارة السني 
  فيه ن  زيه ال هي تن  تح  مري،     التوفيق وباهللا   ،-إن شاء اهللا    -اجح    وهذا هو القول الر. 

J@J@J@J@J 



  > ��������د��������א����م
١٣٥ 

]١٦٢[ عِب أَني هريةَر �،ِن ع  ِبيأَ$: الَ قَجالنِرسالْوا ِبعجنِإ فَ؛ِةازننْا ِإه 
تكاِل صفَ؛ةًح خيرقَ تدمونلَا ِإهِهي،نِْإ وت ِسك ِلى ذَوفَ؛ك شرت ضعونهع كُاِبقَ ِرنم#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاإلسراع بالْ :ديثحجلْازة ِفي التجهيز وانشي إلَى القربم. 
J ْالمفراتد: 

وبسرعة  ، وهو يكون بسرعة التجهيز للميت،اإلسراع معروف :ازةنجأسرعوا بالْ
 .رةقبما إلَى الْهشي ِبما أو الْهالذهاب ِب
 لذا ؛ل عليهمح وبالكسر اسم للنعش الذي ي،تيبالفتح اسم للم :ازةنجبالْ

 والكسر لآللة أو ، الفتح للميت أنَّ: أي،فل لألسفل واألس، األعلى لألعلى:قالوا
  .ل عليهمحالذي ي للسرير

 : ا قال الشاعرذَهوِل
 ولمحاء مـى آلة حدبـيوما عل   طالت سالمته أنثى وإن  كل ابن 

ى عن فما م وإالَّ،ودقصم إذ هو الْ؛تيم اإلسراع يكون بالْوعلى هذا فإنَّ
 .اإلسراع باآللة

الح ازة إذا كانت من أهل الصنج الْ أنَّ:أي: #ةًحاِل صك تنْا ِإهنِإفَ$: هقول
 وإن كانت من أهل .#ِهيلَا ِإهونمدقَ تريخفَ$:  قال،ها إلَى خريونمدقَ فأنتم ت؛ريخوالْ
 .   تضعونه عن رقابكمرش فَ؛راد والشسالفَ

 ن  ملُّ كُهعمس يٍتوص ِبولُقُ تتلَِما حذَ ِإةَازنج الْنَّإ$ :ديثح ِفي الْاَءذا جهوِل
لَخِج الْالَّ اهللا ِإقناِإل ونكَنِْإ فَ،س انتاِل صالَ قَةًحقَ:ت ديوِنم.كَنِْإ و انغَت يراِل صٍةح 
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 .)١(#قِعص  هعمِ  س ولَ  و ،انَ سن  اإلِ  الَّ إِ يءٍ  ش لُّا كُ  هت و ص  عمس  ي. اه  بِ ونَ به ذْ ي ني  أَ ،اه لَيا و  ي : تالَ قَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمرباإلسراع بتجهيز الْج ارع الش جازةن،اب ِب والذهها إلَى مثوإذ ال؛ااه  

 ري غَك تنِْإ و،ِهيلَا ِإهونمدقَ تريخ فَ؛ةًحاِل صك تنْا ِإهنِإفَ$: ا قالذَه وِل؛فائدة ِفي بقائها
  .#مكُاِبقَ ِرن عهونعض ترش فَ؛كِلذَ

J ْفقه الديثح: 
 ،اد به اإلسراع بالتجهيزرمهل الْ :اد باإلسراعرمختلف أهل العلم ِفي الْا: أوالً

  ؟شيماد به اإلسراع بالْرمأو الْ
اد رم الْ إلَى أنَّبه وقد ذَ،ألمرينريد كال ا يج عرشم الْ أنَّ:والظاهر

 النووي حج وكذلك ر ،له على الوجوب    م وح،شي ابن حزم الظاهري   م اإلسراع بالْ
 .  #مكُاِبقَ ِرن عهونعض ترشفَ$:  لقوله؛شيماد باإلسراع اإلسراع بالْرم الْأنَّ

  .  منهما مطلوبا ال يبعد أن يكون كلٌّ:يوقال القرطِب
 . -إن شاء اهللا-اب و وهو الص:قلت
  ؟هل األمر باإلسراع للوجوب أو للندب :ثانيا
مله الْحجور على الندبمه،وح له ابن حزم على الوجوبم . 
 أبو داود عن ابن مسعود اهور ملها ماازة حني حنج ِفي اإلسراع بالْدرقد و: ثالثًا

  .)٢(#ِببخ الْونَد ام :الَ قَ؟ِةازنج الْع مِيشم الِْن عج  اهللاولَسا رنلْأَس$: قال
                                                 

والنسائي ِفي       ،  )١٣١٤(رقم    ،اءسازة دون الن    نجال الْ ج مل الر  ح : باب ،ائز نجالبخاري ِفي كتاب الْ    ) ١(
 .كثرينم الْدسن د ِفي باقي م   م  وأح ،)١٩٠٩(رقم   ،ازة نجة بالْ رع الس  : باب،ائز نجكتاب الْ 

داود ِفي  وأبو  ، )١٠١١(رقم   ،ازة ن جشي خلف الْ   م الْ  ِفي   اَءا ج  م: باب  ،ائز نجالترمذي ِفي كتاب الْ     ) ٢(
كثرين م ِفي مسند الْأحمدمام واإل، )٣١٨٤(رقم  ،ازةنج اإلسراع بالْ: باب،ائزنجكتاب الْ
من الصحاأللباِني ، ةاب فهعه اهللا-ضِحمِفي ضعيف سنن الترمذي-ر . 



  > ��������د��������א����م
١٣٧ 

 ترم$ :الَ  عن أبيه أنه قَ   ،ي موسى  بردة بن أِبي من حديث أبِ أحمدوأخرج 
 مكُيلَع :ج  اهللاولُس رالَقَ فَ:الَ قَ،ق الزضخ مضخم تةٌازن جج  اهللاوِلسرِب
 . )١(#دصقَالْ

  .ةولَعقُ تكون مالَِّتي السرعة :اد بالقصدرموالْ
اف خة يينتهي اإلسراع إلَى شد يث الح وذلك ِب:ا قال ابن دقيق العيدذَهوِل

منها حدوث مفسة بالْدمتي،وقد ج ايء اهللا لكل شلَعقدر   . 
ِإفَ$: ا قولهأمننْا ِإهت كاِل صفَ؛ةًح خيرقَ تدمونلَا ِإهأي- ِهي:قَ فأنتم تدمونا إلَى ه

 الَِّتية  فهذه العلَّ.#مكُاِبقَ ِرن عهونعض ترش فَ؛كِلى ذَو ِسو أَكِل ذَري غَك تنِْإو ،-خري
من أجلها أمأنَّ  وهو،باإلسراع رالْاَءقَ ب مت بني أهله بعد وفاته ليس فيه فائدةي، 

 والذهاب ، اإلسراع بتجهيزهاي هة حينئٍذكمِح الْإنَّ فَ،لكى معقول لذعنم وال
  .ا إلَى مثواهاهِب

 ،يِلع اي$: ه لَالَقَ جالنِبي   طالب أنَّي بن أِبيلديث عن عحوقد جاء ِفي الْ
.  )٢(#أًفْ كُاه  لَ تدج ا و ذَ ِإ  مي األَ  و ،ت رضا ح  ذَ  إِ ةُاز نجالْ   و ،تا آن  ذَ  إِ ةُالَ الص   : اهر خؤ ت   الَ ثٌالَ ثَ

 .  وباهللا التوفيق     ،ديث إلَى درجة الترك      حيبلغ بالْ      غري أنه ال   ،ا  ِفي سنده كالم    أنَّإالَّ

J@J@J@J@J 

                                                 

 ).٩٠ ص/٨ج(ائز نج الْ،"يباِنلفتح الرا" ، ِفي مسند الكوفينيأحمدمسند اإلمام ) ١(
)٢ (باب،الةالترمذي ِفي كتاب الص :م رقم  ، ِفي الوقت األول من الفضلاَءا ج)ِفي  و،)١٧١

 ،ائزنج ِفي كتاب الْهوابن ماج، )١٠٧٥(رقم ، ةازنج ِفي تعجيل الْاَءا ج م: باب،ائزنجالْ
واإلمام ، )١٤٨٦(رقم  بنحوه ، وال تتبع بنار،ترضؤخر إذا حة ال تازنج ِفي الْاَءا ج م:باب

 .ي األلباِنفهعديث ضح الْ،ةنجرين بالْشبمة الْرش ِفي مسند العأحمد
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]١٦٣[ع نس مةَرِن بج نالَ قَ� ٍبد :$لَّصيتو اَءر  ِبيجالنلَ عى امٍةأَر 
ماتاِسفَ ِفي ِنتقَ فَ،اهِفيام و ِطساه# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الموقف اإلمام من الْ :ديثحجنةاز. 
J ْالمفراتد: 

خرج م الذي ينه الدإ :اس قيلفَ والن، بسببه:أي :#اهاِسفَ ِفي ِنتاتم$: قوله
  .اهرأة بعد والدِتممن الْ

  ؟قهل بينهما فر :اهقد اختلف ِفي فتح السني وإسكاِن :فقام ِفي وسطها
 جلس وسطًا : يقال، السكون للمكان الذي بني شيئنيأنَّ: ���فرق بينهما 

 الكالم على "ةدالع"ي ِفي اِننع وقد أطال الص،ار وجلس وسط الد،بني الساريتني
 . فلرياجع؛ةسألَمهذه الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ، - حذاء وسطها:يعِني-ا هِطسوى على امرأة ماتت قام ِفي لَّحينما ص جالنِبي  أنَّ

  .ل عند رأسهجى الرلَى علَّ أنه يقف إذا صدرا وم كَ،ة هذه هي السنوأنَّ
J ْفقه الديثح: 
يذ من الْؤخديث أنَّحلَّ موقف اإلمام إذا صى على رل يكون عند رأسهج، 
ى على امرأة يكون حذاء وسطهالَّوإذا ص.  

الْأنَّ: ��� ذلك لَلِّوقد ع مود به أن يكون اإلمام سترةً من النظر إلَى قص
  .رن هكذاست يكن يماء ِفي ذلك الوقت لَس ألن الن؛رأةمحجم الْ



  > ��������د��������א����م
١٣٩ 

 ؟ اد إذا كان قد وقعت هذه العلة أنه ينتفي بانتفائها رموهل الْ :قالوا
 جالنِبي  ى أنَّلَواألدلة تدل ع نطقت به األدلة،  بل يتبع ما، ال:ابوجالْ

اء و س،ة فهذه هي السن،رأةمط الْسرأة أو ومل وعجز الْج يقف عند رأس الرانَكَ
ات اهللا ولَص-ارع  فعلينا االمتثال ألمر الش، نعلمهامة ِفي ذلك أو لَكمِحعلمنا الْ

المه عليهوس- . 
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٦٤[ع يِب أَنم ىوس عِدب قَِناهللا ب اَأل ٍسيشِرعنَّأَ$: � ير ج  اهللاولَس 
ِربِمئ ن:ِةقَاِل الص،الْ وِةقَاِلح،و ِةاقَّالش# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالنهي عن هذه األمور :ديثح،والب اءة من فاعليهار. 
J ْالمفراتد: 
  ةُ القَ الص:   ا   وهو رفع الصوت     ، من الصلق  - بالسني    :ويقال  -اد  بالصيكون  رفع
 ؛اراء حمار أو ِبلق هو اإلحراق بالن الص ألنَّ؛ي هذا هو ما يظهر ِل،فيه إزعاج

ى عنمِب. ]١٩:األحزاب[ ﴾     ﴿: ىالَا قال تعذَهوِل
أنهلَّكَم تما ماوا فيكم كالما الذعوجع.  

  .ةصيبمحلق رأسها عند الْ تالَِّتيهي : ةالقَحوالْ
 .  ة أيضاصيبما عند الْه تشق ثوبالَِّتيهي  :ةاقَّشوال

 ،ى عنهاه اإلسالم ناَءا جم ولَ،ةاهليجوقد كانت هذه األمور مفعولة ِفي الْ
ذَّوحمنهار  . 

 من Tري إلَى اهللا بأن يقصد به الت  هو،اءة والتربيرمن الب :#ئِرب$: قوله
فعل مكَ، برئ منهن ا قالمِب عن نلقومهالَ اهللا إبراهيم أنه قَي : ﴿   
 وإظهار ،ةقَافَومري عدم الْبوالقصد من الت. ]٤:نةحمتمالْ[ ﴾    

  . منهأربتمالغضب من الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تبِبي أ رِمجالن منت سالْطَخ مصيبة الْ-صيبة ما من  وعمل فيها شيئً،-وتم

 .  وشق الثوب، وحلق الشعر،لق بالصوت الص: هيالَِّتيهذه األمور 
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J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخحديث تهيالَِّتيم هذه األمور حري :والْ،لق الص لقح، 

 :ؤمنمطلوب من الْم والْ،T وقعت بقدر اهللا الَِّتيوالشق تسخطًا للمصيبة 
الرا بالقَضفإن لَ،رد م؛ا يكن رضفليكن ص ابر،والر ض؛ربا مرتبة أعلى من الص 

الف ذلك ِخا فهو ِبضا الر أم،ةصيبم من الْةقَرة وحوع الصرب سكوت مع لَألنَّ
 الختار الثواب على ؛ منهدِق بني الثواب وبني إرجاع ما فُرييث يرى أنه لو خحِب

 ، والصرب على االبتالء فيه أجر عظيم، درجة عالية-اض الر:أي- فهو ،ذلك
فكيف بالر؟اض!!ِفي الْاَء وقد ج ظَ ِعنَِّإ$: ج ديث قولهحالْم جاِءزم الِْمظَ ِعع ِءالَب ، 

ا أَذَ اهللا ِإنَِّإوحقَب وا ابمالَتهفَ،م منِض رلَ فَيهالر اض،و منلَ فَطَِخ سهالس ١(#طُخ(. 
 . ة شيئًاصيبمط ال يرد من الْخس التبأنَّعلما 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 ِفي هوابن ماج، )٢٣٩٦(رقم  ،ى البالءلَرب ع ِفي الصاَءا ج م: باب،الترمذي ِفي كتاب الزهد) ١(
باب،نكتاب الفت :الص د واإلمام ، )٤٠٣١(رقم  ،الءرب على البمي باقي مسند األنصارِفأح، 

حسي األلباِننه. 
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]١٦٥[ع ناِئ عالَ قَل ةَشلَ$: تما اشى كَت ِبيكَ ذَجالنرب عِنض هِ اِئس 
ا  تت أَب ةَيب بِ  حم أُ و ةَملَ س م أُ تان كَ و .ةُ يارِ  م :ا ه  لَالُ قَ ي ، ةِ شبح  الْ ِضرأَ ا بِ  هين أَ  ر ةًيس ِنكَ
 ِكِئولَأُ :الَقَو، ج هأس رعفَر فَ،ايه ِفيراِوصتا وهِنس حنا ِمتركَذَ فَ،ةشبح الْضرأَ
 ِكِئولَ أُ،رو الصكلْ ِتيِهوا ِفرو صثُم ،داِجس مِهِربى قَلَوا عن بحاِل الصلُجم الريِه ِفاتا مذَِإ
 .# اهللادن ِعِقلْخ الْاررِش

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: تحريالذين يفعلون  واإلخبار بأنَّ، البناء على القبورم 
ذلك هِشم رالْار خىالَلق عند اهللا تع.  
J ْالمفراتد: 

  .ائسن كَ:معها ج،هي معبد النصارى :الكنيسة
رأينفيه التعبري بالْ :اهمع عن الْجموجود ِفي اللغة وهذا م،ىثن. 

  . بالدهم:أي :ةشبحبأرض الْ
ال لَقَيهأي:ةاريا م :ت سى ِبما االسمذَه.  

لَوكانت أم سمة وأم حة أتتا أرض الْبيبحبةش:  
أملَا أم سةم:قَ فقد تدمت ترجما ِفي الْتهزء األولج.  
بنت أِبرملة  فهي :ا أم حبيبةوأمربي سفيان بن ح،ه رت مع زوجها اج

 جالنِبي    أرسل ثُم ،ا  ومات نصراني ،ا هوجر زصتن فَ،ةشب ح اهللا بن جحش إلَى الْ عبيد 
طالب وإلَية الضمري بكتاب إلَى جعفر بن أِبعمرو بن أمي ووكل  ،خطبهاى النجاشي ي 

نقلت إليه بعد   مثُ ،ا ابن عمها سعيد بن العاص         ه وعقد بِ   ،جعفر ِفي قبول النكاح عنه       
  .اشيجمهرها عنه النأأن 
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 . مع أزواجهنهنهي ِفي هجرِت :#ِةشبح الْضرا أَتتأَ$: اهولُقَ
  .اوير فيهاص وكثرة الت،ال ظاهرهام ج:أي :اسنها من حرتكَذَفَ

ا ذَِإ -ِثنؤملْ ِلاِبطَِخ بالْ:يأَ- ِكِئولَأُ$: الَ وقَ،جالنِبي  :أي: فرفع رأسه
ميِه ِفاتمالر لُجاِل الصحب نى قَلَوا عِهِربم اِجسد، ثُمص ولْ ِتيِهوا ِفركالص وِكِئولَ أُ؛ر 
 .# اهللادن ِعِقلْخ الْاررِش

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
باطل  ورد ال،ض عن النصح والتوجيهرم ما هو فيه من الْجالنِبي  يشغل ملَ

ى من سوء الَم عند اهللا تعها لَم واإلخبار ِب،ما يستحقونه من الذَّموذم أهله ِب
  .بلَنقَمالعاقبة وشر الْ
أم سلمة بنت أِب:مع زوجتيهفقد س ة الْي أميمخزي سفيان وأم حبيبة بنت أِب،ةومي 

كنيسة رأينها ة حني ذكرتا ة العبشميمس األموية بن عبد شبن حرب بن أميا
 خربا بأنَّ رأسه معفَر فَ، وأطرتا ِفي ذكر حسنها وتصاوير فيها،ةشبحبأرض الْ

 أولئك القوم كانوا إذا  وذلك أنَّ،ريخبمظهري يصحبه القبح الْمسن الْحذلك الْ
ماتفيهم الر لُجاِل الصاحبنوا على قربه مسجد .  

 ذلك العمل جالنِبي  م فقد ذَ؛ك باهللا ومن ذرائع الشر،ولكون ذلك بدعة
 وينسون خالقهم ،ون فيه تلك الصور ليعبدوهاروصهم ي لكوِن؛وذم أصحابه

ورازقهم الذي أحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويلذلك فهم شرار ؛همازيهم بأعماِلج 
 .توفيق وباهللا ال،م على سوء صنيعهم وقبح عملهمهى جزاًء لَالَلق عند اهللا تعخالْ

J ْفقه الديثح: 
هي  ِفي ذلك ندر وقد و،م البناء على القبورحريديث تحذ من الْؤخي :أوالً

اد فيه على ز وأن ي،ى عن البناء على القرب والكتابة عليهه حيث نجالنِبي عن 
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 نْ أَج ىهن$: الَ قَ�ابر  جنع فَ،صصج وأن ي،ع أكثر من شربفَر وأن ي،ترابه
تجصقُ الْصبور،نْأَ وكْ يتبلَ عياه،نْأَ وي بنلَى عياه،نْأَ و١(#أَوطَ ت(.  

 .صصج يو أَ،ِهيلَ عادز يو أَ،ِربقَى الْلَى عنب ينْى أَهن$: ي لفظ للنسائيوِف
زادلَ سيانُمب نم أَ:ىوس وكْ يتبلَ ع٢(#ِهي(.  

ووردلعنب أحاديث ت مني خذ عليها الْتمفروى الترمذي ،اجد والسرجس 
لَ$: الَ قَباس عن ابن عبعنر ج  اهللاولُساِئ زقُ الْاِتروِربالْ ومِذِختينلَ عيا ه

 . )٣(#جرالس وداِجسمالْ
وهذه األمور تعمن البدع العظيمة الْد ؛باهللافضية إلَى الشرك مألن م إذا ه

ب؛وا على القربنات ذُخوه مازار،وز اروه،احبه الْ وطلبوا من صحائج من جلب و
 .ارضمافع ودفع الْنمالْ

اد رم والْ،اجد على القبورسمم بناء الْحريديث تحذ من الْؤخي :ثانيا
م يِه ِفاتا مذَ ِإِكِئولَأُ$:  عن ذلك بقولهج ارعر الشا عبذَه وِل؛ابدعم الْ:اجدسمبالْ

                                                 

الترمذي ِفي كتاب و ،جصيص القرب والبناء عليه النهي عن ت: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
د  موأح، )١٠٥٢(رقم  ،جصيص القبور والكتابة عليها ِفي كراهية تاَءا ج م: باب،ائزنجالْ

باقي مد الْسنوالنسائي ِفي كتاب الْ،كثرينم ج٢٠٢٨(رقم  ،البناء على القرب: باب ،ائزن(،  
 ).٣٢٢٥(رقم  ، ِفي البناء على القرب: باب،ائزنجوأبو داود ِفي الْ

والنهي عن الكتابة ، )٢٠٢٧(رقم  ، الزيادة على القرب: باب،ائزنجالنسائي ِفي كتاب الْرواه ) ٢(
 .صحيح .الى القبور أيضع
ورعند ابن ماجهد  :$نهى رنْ أَج  اهللاولُسكْ يتبقَى الْلَ عِربش الْ.#ٌءي جاَء : باب ،ائزنا جم

 ،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْو، )١٥٦٣(رقم ، ِفي النهي عن البناء على القبور وتجصيصها
 .صححه األلباِني، )١٠٥٢(رقم  ،والكتابة عليهاجصيص القبور  ِفي كراهية تاَءا ج م:باب

)٣ (قَتدم تخريانظر هج ،)١٣٢ص(. 
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الرلُجاِل الصحب نى قَلَوا عِهِربم اِجسد، ثُمص ولْ ِتيِهوا ِفركالص وك ِشِئولَ أُ،ررالْار ِقلْخ 
  .# اهللادنِع

كَوا ِفي الْملَ$: يديث اآلِتحعاهللا الْن يهودو النص؛ىارات وا قُذُخبأَور ِبنِهاِئيم 
ماِجسد# . 

 الذين يعملون أو          وأنَّ ،ل من أفظع األعمال وأقبحها        م هذا الع   ذ منه أنَّ   ؤخ ي:  ثالثًا  
    يسكتون عمن          يفعله سكوت الراضي ال يصلحون أن ي  س موا د اةع،  وال ي وز أن    ج

ي تذُخ  ة وا أئم، بل م فَن  ذلك فهو من شرار الْ  لَع ق لْخ،   وإن ز عأنه   م يت ى دعوةً إلَى بن
  .ضالل وصاحبها صاحب   ،ي على التوحيد فهي دعوة باطلة      فأي دعوة ال تنبنِ   ،اهللا

ن ان خاطئاج التبليغي منهجنهمي والْج اإلخواِننهم الْومن هنا تعلم أنَّ
  .يشتمالن على ضالل

 ونَفُوطَت ينى م يرانَ وكَ،ن البنا حاضر ِفي مشهد السيدة زينبسحفَ
 وال خطبة من ،ى عن ذلك ِفي موقف من مواقفههعرف أنه ن يم ولَ،بالقبور
 : بل وقع الشرك منه حني قال،خطبه
ا الْذَهحبيب معاألح اب قَبدح ضار  وساملَّ الكُحا قَ فيمدم ضى وجىر 

 رفَ وغَ،محهام وس،ولدم معهم حفل الْرض حج  رسول اهللا أنَّ:أي
ذنوبوهذا شرك أكرب!!مه . 

أما جماعة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه خة قبورمس، 
اور عند القبور يلتمس ج وكان ي،ا إلياس كان قبوريمحمدج نهمومؤسس ذلك الْ

  .بركتها
إالَّ،وال الكالم ِفي أحد ،ي ال أريد الوقوع ِفي عرض أحدواهللا الشاهد أن  

ى الكالم ِفي لَإي لجئِن يم ولَ، ونصح للمسلمني،أن يكون ِفي ذلك مصلحة للدين
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  .الح يعتقدون فيهم اإلمامة والصنم ِلقح بيان الْهؤالء إالَّ
ا م كَ،ي على قربِنسجد الذي بمالة ِفي الْذ منه أيضا بطالن الصؤخي :رابعا

سي الْي ِفأِتيحاذَديث بعد ه.  
 ِهِربى قَلَوا عنب$: ذ من قولهؤخ وذلك ي،ورم الصحريذ منه تؤخي :خامسا

ماِجسد، ثُمص ولْ ِتيِهوا ِفركالص ور# . 
● وقد اختلف أهل العلم ِفي جاز تصوير ما الو ظل له بعد اتفاقهم على تم حري

لَالَِّتيور الص ا ظله:  
  .طلقًام ذلك محري إلَى تومب قَهذَفَ -
  .ازه مطلقًاو قوم إلَى جبهوذَ -
 ،ةيئَها إذا كانت الصورة باقية الْمق ِبلَّعت يمحري الت قوم إلَى أنَّبهوذَ -

 وهذا هو : قال، ذلكاز وإن قطع الرأس أو تفرقت األجزاء ج،ة الشكلائمقَ
 .  رجافظ ابن ححي عن الْاِننعلصى ذلك اكَ ح،األصح

 . ’ا. رم حاعلقً وإن كان م،ازن جمته إن كان فيما ي:والقول الرابع -
  .هناك فرق بني التصوير الذي هو الفعل وبني االستعمال: قلت

 كالسيوف   فيما يعمله اآلدمي      إالَّ ، فيحرم كله على القول األصح       : ا التصوير    أم فَ
 .   وكل ما يعمله بنو آدم من اآلالت وغريها،بيوت والسياراتاجر والنخوالْ

   روح فيه من الْ     ف فيما ال  لَوقد اختلف الس خلوقات كالشجر وما أشبه ذلك         م ،  
 ذلك ابن    الَ  قَن م ومِ ، ا ال روح فيه     ماز تصوير الشجر وغريه مِ       و  قوم إلَى ج  ب هذَفَ

 اس عب،  فقد و رلهالَقَ فَ، التصوير من إنه ال يعيش إالَّ     :الَ   وقَ،  أنه استفتاه شخص      د   :
  .#يِه ِفوح را الَم و،ِرجا الشذَه ِبكيلَع فَ؛دبالَ والًاِع فَتن كُنِْإ$

وردالْ وأنَّ،اس هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عب النبوي يدل على ديثَح 
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 ،يِقلْخ كَقلُخ يبه ذَنم ِمملَظْ أَنمو$: ديث القدسيح ِفي الْاَءا جم كَ،منعه
 وأشار ،ة إلَى ما فيه روحرالذَّبفأشار . )١(#ةًريِع شو أَةًبوا حقُلُخي ِلو  أَ،ةًروا ذَقُلُخيلْفَ

عرية إلَى ما ال روح فيهبالش  . 
وح جر فيه ر بل الش، ال روح فيهرج الشق بأنَّدصحن ال ن ون:قالوا

     ﴿: ىالَ اهللا تعالَ وقد قَ،سبهح وله حياة ِب،سبهحِب
  .]٣٣:سي[ ﴾    

وهذا قول موهو الْ،اهدج فعل :أي- الفعل ق الذي تؤيده األدلة أنَّح 
اكب رم فيما يعمله بنو آدم كاألبنية وآالت الْ إالَّ،وز مطلقًاج ال ي-التصوير

 ،اتحفَّصم والْات باب ثة كالد  حد مرب الْ ح وآالت الْ  ،لطائرات   يارات وا  ثة كالس  حد مالْ
ى ولو كان  وز تصويره حتج فال ي؛ يكن من عمل ابن آدمم وما لَ،وما أشبه ذلك

   ﴿ :الَقَ فَ،حبساد بأنه يمج عن الTْ اهللا ر وقد أخب،ا ال روح فيهمِم
 . ] ٤٤: اإلسراء [ ﴾          

          ﴿:  ِفي سورة البقرةالَوقَ
               ﴾ 

 وذلك دليل على ما ،هبط من خشية اهللاة تارجِح بعض الْ فأخرب أنَّ.]٧٤:البقرة[
قَلَفيها من اإلحساس الذي خاهللا ه Tفيها . 

ا فيه تفصيل:ا االستعمالأمفهو أيض ،فقد ن ِبي ى هعن الصورجالن ،وأم ر 
 وال قربا ،اهسم طَجد صورة إالَّ ي على بعض أصحابه أالَّذَ وأخ،بطمسها وإزالتها

                                                 

 ،)٧٥٥٩(رقم  ﴾   ﴿: ىالَ قول اهللا تع: باب،البخاري ِفي كتاب التوحيد) ١(
م ما فيه صورة حريوان وتيحم تصوير صورة الْحري ت: باب،ومسلم ِفي كتاب اللباس والزينة

غري ممته٢١١١(رقم  ،ةن(،وأح مد ِفي باقي مد الْسنكثرينم. 
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 يِلي ع ِلالَقَ :اج األسدي قاليهي الْ ففي صحيح مسلم عن أِب،اهو سمشرفًا إالَّ
 االًثَم ِتعد تالَّأَ: ج  اهللاولُس رِهيلَي عِنثَعا بى ملَ عكثَعب أَالَأَ$: � ٍباِلي طَِب أَنبا
  .)١(#هتيو سالَّفًا ِإِرشرا مب قَالَ و،هتسم طَالَِّإ

  .)٢(#اهتسم طَالَّ ِإةًور صالَو$: ي لفظ آخروِف
الَِّتيب قرام عائشة ذَوجكانت قد سترت به س هوتوهذا ،)٣(ا وفيه صورةه 

 ِفي الَِّتي الصور  ألنَّ؛ة أيضامرحا مه ليس فيها ظل أنِتيالَّ الصور يدل على أنَّ
القرام إناما كانت منقوشة نقش.  

وقد استثنى منه جواز االستعمال ما كان ِفي ثوب يمن كاُألتهر الذي ز
 ؛سادن وتتهما تهإن فَ،ة إذا كانت ِفي الوسادة أو الفراشور والص،تستر به العورة

لذلك جاستعمالُاز ها من أجل أنها تانه.  
ا يستثنِطى ما قُكذلك أيضطِّ وقُ، رأسهعت أجزاؤهع،فإنه ي وز استعمالهج ، 

 ثُم ، أن يأتيهج  اهللاولَس ردع جربيل وأنَّ:  على ذلك حديث الترمذيلَّا دمكَ
                                                 

والترمذي ِفي كتاب ، )٩٦٩(رقم  ، األمر بتسوية القرب: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
 : باب،ائزنج والنسائي ِفي كتاب الْ،)١٠٤٩(رقم ،  ِفي تسوية القبوراَءا ج م: باب،ائزنجالْ

فعتتسوية القبور إذا ربو داود ِفي الْأو، )٢٠٣٠(رقم  ،حوه نِفي تسوية القرب: باب،ئزناَج  ،
 .ةنجرين بالْشبمرة الْشد العسن ِفي مأحمد واإلمام ،)٣٢١٨(رقم 

والنسائي ِفي كتاب ، )٩٦٩(رقم ،  ِفي األمر بتسوية القرب: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ٢(
 ).٢٠٣١(رقم  ، إذا رفعت تسوية القبور: باب،ائزنجالْ

، )٢١٠٥(رقم  ،لرجال والنساءل التجارة فيما يكره لبسه : باب،البخاري ِفي كتاب البيوع) ٣(
وكتاب ، )٥١٨١(رقم  ،ةعوا ِفي الد هل يرجع إذا رأى منكر: باب،ي كتاب النكاحوِف

 : باب،لزينة ومسلم ِفي كتاب اللباس وا،)٥٩٥٤(رقم  ، من التصاويرئ ما وط: باب،اللباس
تم تصوير صورة الْحريحباب ، والنسائي ِفي كتاب القبلة،)٢١٠٧(رقم  ،واني:الة إلَى  الص

 ).٧٦١(رقم  ،ثوب فيه تصاوير
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 ِفي البيت  من الدخول أنَّهعن وم،اَءبعد ذلك جاء إليه وأخربه بأنه ج و،أِت يملَ
 ، بالكلب فيخرجرمأْ فَ: أو قال له، بالكلب فأخرجرأم فَ، فيه صورا وأنَّ،كلبا
وأمء بالصور فتقطع رر١(ى تكون كالشجروسها حت(. 
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 أن اَءا ج م: باب، والترمذي ِفي كتاب األدب،كثرينم ِفي باقي مسند الْأحمدمسند اإلمام ) ١(
 ، وأبو داود ِفي  كتاب اللباس،)٢٨٠٦(رقم  ، كلبا فيه صورة والالئكة ال تدخل بيتمالْ

 ).صحيح) (٤١٥٨، ٤١٥٧(رقم ،  ِفي الصور:باب
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]١٦٦[ع ناِئ عالَ قَل ةَشالَ قَ:تر ج  اهللاولُسِفي م لَيِذ الَِّهِضر م 
قُيِمم نلَ$: هعاهللا الْن يهودو النص؛ىارات وا قُذُخبأَور ِبنِهاِئيمم اِجسالَقَ. دت: لَوالَو 
 .#داِجس مذَخت ينْ أَيِش خهن أَري غَ،هرب قَزِرب ُألكِلذَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:ت حريبناء الْم مالقبوراجد على س. 
J ْالمفراتد: 

   .ج ي فيهض الذي توفِّرمود به الْقصمالْ: #هن ِممقُ يمي لَِذ الَِّهِضرِفي م$: قوله
الدعاء   أو ،ة اهللامح هو الطرد واإلبعاد عن ر :اللعن :  اهللا اليهود والنصارى    نعلَ

على اليهود والنصارى بأن يبعدهم اهللا ويطردهم من رحتهم، ا إخبار عن فهو إم
طرد اهللا إياهم من رحتهم،وإم ا داء عليهم بذلكع . 
 ،هقَبة تعليل للعن الذي سلَمجهذه الْ :#داِجس ممِهاِئيِبن أَوربوا قُذُخات$: قوله

 . ابد يتعبدون فيهاعا موهلُع ج: أي،اجدسوا قبور أنبيائهم مذُخم اته ألن:أي
 : ةحيحالص الرواية  :#دا جِ س م ذَخت  ينْ أَ يشِ  خهن  أَ ري غَهر ب قَزِرب ألُ  كِل ذَ الَولَ و $: قالت  

ي بضم الِْشخاء وكسر الشني الْخمعجوخشي ،ل خشيت عائشة : أي،ةم 
الصحابة أن يتاذَخمسجد ،ا لَ فكان ذلك مانعم من إبرازهه . 

J ْفقه الديثح: 
 سواء ،اجد على القبورسمم بناء الْحريديث تحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 نم ِلجالنِبي م من لعن حرياد التفَست وي،كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غريهم
 فلذلك كانوا ملعونني بفعل ، عملهم هذا ذريعة إلَى الشرك باهللا ألنَّ؛يفعلون ذلك
 .هذه الذريعة



  > ��������د��������א����م
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قَ: اثانيرالْ أهل العلم أنَّر ؛سجد إذا أحدث على القربمو جهدم ب 
 .سجدم إخراج رفات القرب من الْبج و؛سجدم القرب ِفي الْلَِع وإذا ج،سجدمالْ

 ولكن ،اهاِت وليست شركًا بذَ،ةمرحاجد على القبور بدعة مسمبناء الْ :ثالثًا
  .ل به إليهصوت من أجل ما يمرلذلك ح ف؛لكونه يكون ذريعة إلَى الشرك

عل  أو ج،ي على القربِنسجد الذي بمالة ِفي الْم الصحريذ منه تؤخي: رابعا
 سواء كان القرب سابقًا ،سجدمالة ِفي ذلك الْ وهذا يؤدي إلَى بطالن الص،فيه قرب
سجد أو ِفي مي قبلة الْ وسواء كان القرب ِف،هئ أو وضع فيه بعد بنا،سجدمعلى الْ
 . كم هو األحوطح ولعل هذا الْ،غريها

ذَوهالْ بعض أهل العلم إلَى أنَّب محرالة هو م الذي يؤدي إلَى بطالن الص
  . بعض أهل العلمالَى هذا م وإلَ،سجدمما إذا كان القرب ِفي قبلة الْ

 ؛سجد أو غريهامالْولكن األحوط القول بالبطالن سواء كان القرب ِفي قبلة 
 .#داِجس ممِهاِئيِبن أَوربوا قُذُخ ات؛ىارصالن وودهي اهللا الْنعلَ$: ج لقوله

ا صالة  أم،الة ذات الركوع والسجودنهي عنه هو الصماألمر الْ :خامسا
 جالنِبي   بدليل أنَّ؛حيحع منها على القول الصمن وال ي،ةودقصائز فليست منجالْ

الْقرب ى على لَّصالَِّتيرأة م قُ كانت تالْ م م سجد،ى على قرب أم سعد بنلَّ  وصع بةاد ، 
ا ليس فيها ركوع ه ألن؛ة ليست داخلة ِفي النهيازنج صالة الْوهذا يدل على أنَّ

  .وال سجود
ومن هنا نعلم خطأ مأدخل صالة الْن جا يظهر من  وهو م،ازة ِفي النهين

  .- اهللارِحمه-كالم ابن دقيق العيد 
اذهم لقبور أنبيائهم خ لليهود والنصارى بسبب اتجالنِبي  نعلَ :سادسا

موذلك ِل،اجدس فكم قد رأى الناس من قبور ،ا يؤدي إليه من الشرك األكربم 
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 الناس ارص فَ؛نيتاجد بعدما بسم أو أدخلت ِفي الْ،اجدست عليها مئأنش
يطَتِبونَفُو اه،وي إليهاونَلُّص ،ويسألون أصحاب ها ما ال يمن اهللا ل إالَّأَس T. 

 ،ا األمرذَه ِبجالنِبي  مد اهتقَلَ فَ،وقرب غريه جالنِبي ال فرق بني قرب  :سابعا
وخافأن ي تاذَخاللَّ$: الَ وقَ، قربه عيدهالَم ت جقَلُع ي ِعِرباياللَّ،د هالَم ت جقَلُع ي ِرب
ثَوا ينعبد#.خوفًا من أن تقع أم ته ِفي الشذَّرك الذي حوأرسل الرسل ، اهللا منهر 

 . للتحذير منه
سجد ِفي م القائمني على بناء الْمهألْفَ، ج هلقد استجاب اهللا دعاء نبي :ثامنا

منع من ي صاحبيه مثلثًا يرببنوا على قربه وقَلك أن يمعهد الوليد بن عبد الْ
  . وجعله مسجدا،استقباله

  :لذلك يقول ابن القيم
 انردـ جٍةـثَالَثَ ِبهـاطَـحأَو  هاَءـع دنيِمالَ العب رابـجأَفَ

هد  ِفي علَصا حذَه فَ؛سجدم وصاحبيه الْجالنِبي ا إدخال قرب أم :تاسعا
سيب م ومنهم سعيد بن الْ- وغضب منه خيار التابعني،لكم بن عبد الْالوليد
 يكن أحد يستقبل م أنه لَ إالَّ، أهل العلم هذا التصرفا يكن برضم ولَ-وغريه

 ِفي جر داخالًحعل ما وراء الْ ج؛ا صارت التوسعة ِفي عهد األتراكملَ فَ،رجحالْ
  .ا ولكنه بعيد عن القبور جد،سجدمالْ

وكذلك ، فقد أنشئت ِفي القرن السابع، فوق القربالَِّتيا إنشاء القبة وأم 
ا أنأيضا لَهتكن برضا أهل العلمم ،وإن ا كانت من فعل قوم بعيدين عن العلم م

 ومنذ دخلت الدولة لَصا ح ملَص وقد ح،ةحيح والعقيدة الصقحوبعيدين عن الْ
مني وهي دائبة رحلك عبد العزيز وباألحرى استولت على الْمالسعودية ِفي عهد الْ

 . كنيربتمحني والْسمتم ومنع الْ، ِفي نشر عقيدة التوحيد- هللادمحوالْ-
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وقد تبينمن هذا العرض أنه ال ح ة ألحد ِفي كون القبور أدخلت ِفي ج
ا كانت م وإن،ة من أهل العلمورش تكن عن مما لَه فقد علم أن،سجدمجانب الْ

 . وباهللا التوفيق،لتزامهم بالعقيدة ضعيفامن تصرفات أقوام 
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٦٧[ع نع ِدب ِناهللا بم سوٍدع �،ِن ع  ِبيأَجالن نلَ$:  الَ قَهيِمس نا من 
ضرالْب خدود،و شالْق جيوب،و دا ِبعدعى الْوِلاِهجِةي#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: تحريصيبة الْم هذه األفعال عند نزول موتم. 
J ْالمفراتد: 

 كثريا إنَّ فَ،تيموت الْمحصل عندما يود منه الذي يقصمالْ :وددخضرب الْ
من النساء يضربن خدودهن،وي خمشن وجوههن،ويشققن ج يوبهن 

 فإذا ، يدخل منها الرأسالَِّتييب هو الفتحة جالْ :#وبيج الْقشو$: هقول
حثي على رأسها   وت، منهجر خى تا حتهوباء تشق ثَس بعض النإنَّة فَصيبموقعت الْ

 .لُِولْو وت، وتصيح،التراب
ة يفعلونه من اهليجهو ما كان أهل الْ: #ِةيِلاِهجى الْوعدا ِبعدو$: قوله

 . وما أشبه ذلك، واسنداه، واناصراه، واجباله:هموِلقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تبِبي أ رِمجالن منض رالْب خدود،وش الْق جيوب،ود ا ِبعدعى الْوج؛ةاهلي 

ألن ذلك تسلَ$:  فقال،ط لقضاء اهللا وقدرهخيِمس نا منض رالْب خدإلَخ#. ..ود . 
J ْفقه الديثح: 

ديث حالْكرت ِفي  ذُالَِّتي ال ص ِخم هذه الْحريديث ت ح ذ من هذا الْ ؤخي :أوالً 
 ،  وحثي التراب على الرأس، ونتف الشعور،وبيج الْق وش،وددخمن ضرب الْ

 ،ةاحي النمرح فاإلسالم ،ط بالقدرخس عن الت تنبئُالَِّتيوما إلَى ذلك من األمور 
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وحرملَاكَ ما شالَِّتيا من هذه األمور هتنبئ عن الت سخط وعدم الرا بالْضمورقد، 
رب على قضاء اهللا وقدرهبل وعدم الص . 

 اهوديث الذي رح ِفي الْاَء وقد ج،ائر هي والنياحةبهذه األعمال من الكَ: ثانيا
  .)١(#ٍبر جن ِمٍعرِد و،اٍنرِط قَن ِمالٌبرا ِسهيلَع وِةاميِق الْمو يامقَ تبت تما لَذَ ِإةُحاِئالن$: مسلم

 ، بها وعدم رضT،ط لقدر اهللا خسا تهت هذه األمور ألنمرا حمإن: ثالثًا
ا  البنته حينمج الَ قَد وقَ،Tسلم أن يرضى بقدر اهللا موالواجب على الْ

أرسلت إليه تدعوه وتا لَخربه أن صبيا لَها أو ابنا ِفي الْهالَقَ فَ،وتمالر ج ولُس :
$ِجارلَ ِإعيأَا فَهِبخرِهللانَّا أَه ا أَ مذَخلَ وها أَ مطَعلُّكُى وٍء شِعي ندأَ ِبهٍلجم سفَ،ىم مرا ه
 . )٢(#بِستحتلْ ورِبصتلْفَ

اهللا   ِق ات،ِهِذا هي$: اه فقال لَ،ا وهي تبكي على القربه ِبر مالَِّتيا وأمره للمرأة همره لَفأ
والَقَ فَ.يِرِباصلَ ِإ:تيكع ِإي فَننلَك مت صِبب ِصملَ فَ.يِتيبلَيلَا ِقم ِإ:اه نهر ج  اهللاولُس. 
 مي لَن ِإ، اهللاولَس را ي :تالَ قَ  فَ،ن ي ابِ و ب ِهتِ ي  ب دن  عِ دجِ  ت ملَ فَ،ر ذِ تع ت لِ ِهتِ ي لَى ب   ِإت بهذَ
  . تهميع أمج هو أمر ِل.#ىولَ اُألِةمد الصدن ِعربا الصمنِإ :الَقَ فَ.كفِْرعأَ

                                                 

  ، ائز نج ِفي كتاب الْ   هوابن ماج  ، )٩٣٤( رقم   ،ةاح ي التشديد ِفي الن    :  باب ،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ    ) ١(
 .األنصارد سن  باقي م د ِفي م وأح  ، )١٥٨٢، ١٥٨١( برقم   ،ة بنحوه اح ي ِفي النهي عن الن    :باب

رقم  .#ِهيلَ ع ِهِله  أَاِءكَ  بِضعبت ِبيم الْبذَّعي$: جالنِبي  قول : باب،ائزنجالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(
ي كتاب  وِف،)٦٦٠٢(رقم  .﴾    ﴿:  باب،ردي كتاب القَوِف، )١٢٨٤(

ومسلم ِفي ، )٧٣٧٧(رقم  .﴾     ﴿ :ىالَ قول اهللا تع: باب،التوحيد
 : باب،ائزنج والنسائي ِفي كتاب الْ،)٩٢٣(رقم  ،تيم البكاء على الْ: باب،ائزنجكتاب الْ

رب عند نزول الِْفي األمر باالحتساب والصموأبو داود ِفي الْ، )١٨٦٨(رقم  ،ةصيبجائزن، 
 اَءا ج م: باب،ائزنججه ِفي الْوابن ما، )٣١٢٥(رقم  ،اهعنمت ِبيم ِفي البكاء على الْ:باب

 .د األنصارسن ِفي مأحمدواإلمام ، )١٥٨٨(رقم  ،تيمِفي البكاء على الْ
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وت مالْت عند  يمن على ما يقوله أهل الْ    ؤمالئكة ت م الْديث أنَّ حوجاء ِفي الْ
ا ض يكن الرم فإن لَ،اضى باإلنسان الر وعلى هذا فاألولَ-ر من خري أو ش:أي-

ربفالص،ابر موعود باألجر والعوض من الْ فالصمةصيب.  
ا الْأممتسخاعي بدعوى الْط  والدجةاهلي،فإنه ال ي رمن قَد ر اهللا شيئًاد، 

ة ودوعمالْة صيب محرم من أجر الْ   وعلى ذلك فهو ي  ، على رغم أنفه     اهللا نافذ  رد قَإنَّفَ
ي الْ وِف،ابرينللصذَِإ$ :ديث قالحا ماتلَ والْد عاهللا ِلالَ قَِدب قَ:ِهِتكَِئالَم بضتملَ ود 
عفَ؟يِدب ونَولُقُي:ن عفَ.م قَ:ولُقُي بضتثَم مفُةَر فَ؟ِهاِدؤ ونَولُقُين عفَ.م ولُقُي:الَا قَاذَ م 
عفَ؟يِدب ونَولُقُي:ِم حدك،و استرجفَ.ع اهللاولُقُي :اب وا ِلنعِدبي با ِفي الْيتجِةن،و سموه: 
بيالْت ح١(#ِدم(.  

سلم أن م وعلى العبد الْ،طنيخستم وذاك عقاب الْ،ابرينا ثواب الصذَهفَ
ت على نفسه ثواب وفَ ي وأالَّ،اددري والسخا فيه الْم التوفيق ِلTهللا يسأل ا

 .  فيجمع على نفسه مصيبتني،اهة بعد أن أصيب ِبصيبمالْ
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 أحمدواإلمام ، )١٠٢١(رقم  ،ة إذا احتسبصيبم فضل الْ: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 . وحسنه األلباِني.ِفي مسند الكوفيني
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]١٦٨[ع ِب أَني هريالَ قَ:الَ قَ� ةَرر ج اهللا ولُس :$منِه شالْد جنةَازح ى ت
يىلَّصلَ عيلَ فَ؛اهِقه ياطٌر،و منِه شدها حتى تفَدلَ فَ؛نِقه ييلَ ِق.اِناطَر :وِقا الْمي؟ اِناطَر
 . #ِنييمِظع الِْنيلَبج الْلُثِْم: الَقَ

ِلومأَ$: ٍمِلسصغرهأُلُثْا ِمم ٍدح#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الفضل اتباع الْ :ديثحجنةاز. 
J ْالمفراتد: 
مشهد الْن جأي :ازةن:ح ضروالْ،اه جنة هي جثة الْازمت الْية إلَى ولَنقُم

 .ائزنجم ذلك ِفي أول كتاب الْدقَ وقد ت،القرب
 . فن يكون بتسوية التراب عليهاالد: #نفَدى تتح$: قوله

ا مهديث أنح ِفي الْدر لكن و،اهم اهللا أعلم ِب،جزءان من األجر: القرياطان
 أمور اآلخرة ِفي الثواب والعقاب فوق  وهذا يدل على أنَّ،لني العظيمنيبجمثل الْ

ما يتصلَ$: ج  ومثل ذلك قوله،ر اإلنسان من أمور الدنياووي لَعالْم مارب يني ِيد 
  .)١(#ِهيد يني برم ينْ أَن ِمها لَري خنيِعبر أَفِق ينْ أَانَكَ لَِه؛يلَا عاذَي ملِّصمالْ

                                                 

ومسلم ِفي ، )٥١٠(رقم  ،يلِّصمي الْدار بني يمم الْثْإ : باب،الةاب الصالبخاري ِفي كت) ١(
منع الْ: باب،الةالص مار بني يي الْدم٥٠٧(رقم ، يلِّص( ،باب،الةوالترمذي ِفي الص :ا  م
ِفي كَاَءج اهية الْرمرور بني يي الْدمباب، والنسائي ِفي كتاب القبلة،)٣٣٦(رقم  ،يلِّص : 

 ،الة وأبو داود ِفي الص،)٧٥٦(رقم  ،ترتهي وبني سلِّصمي الْدور بني يرمِفي التشديد ِفي الْ
 ِفي كتاب إقامة ه وابن ماج،)٧٠١(رقم  ،يلِّصمي الْدور بني يرم ما ينهى عنه من الْ:باب
الصلي : باب،ة فيهاالة والسنصي الْمدور بني يروموطأ اإلمام مالك ِفي ، )٩٤٥(رقم ، الْم

= 
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 . #يفًاِر خنيِعبرأَ$: وذكر ِفي بعض الروايات
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ى   حت-سلممة الْازن ج:أي-ازة نجة الْعابتديث الترغيب ِفي محِفي هذا الْ
يى عليهالَّص،وحت ى تفَدِل؛ن لعظيما فيه من األجر ام . 

J ْفقه الديثح: 
 فله ؛ عليهاىلَّصى ية حتازنج تبع الْن مديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 وقد ،زءان من األجرا جم وه، فله قرياطان؛نفَدى ت تبعها حتن وم،قرياط واحد
 . لني العظيمنيبج بالْمثالً

ا  أم،انا واحتسابا ليس إالَّمة إيازنجلْ تبع انم هذا األجر حاصل ِلأنَّ: ثانيا
منتبعها م ج؛ة ألهلهالَامفهذا ال ي دىر:حصل له األجر أم ال؟  هل ي 

اء دون ربائز األشراف والكُن الناس حيشدون ِفي جوف اآلن أنَّعرمالْ: ثالثًا
ل ينبغي أن يكون اتباع  ب، وهذا أمر ال ينبغي،كراملي الذِّاء وخرقَغريهم من الفُ

ات غَز ونعوذ باهللا من ن،ودوعم وحصول األجر الْ،ود به االحتسابصقْة مازنجالْ
انيطَالش،ون زات اإلنسانو،ونسأل اهللا أن تكون أعمالنا خ ة لوجههالص، 

  .ا ما عندههمقصودا ِب
ولَّصلَى اهللا عِبى ندنا يمحم،ِهى آِللَ وعو صِهِبحو ملَّس. 
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= 

، )٣٦٥(رقم  ،يلِّصمي الْدمر أحد بني ي التشديد ِفي أن ي: باب،الة للصالنداءكتاب 
والدكراهية الْ: باب،الةارمي ِفي كتاب الص مرور بني يي الْدمواإلمام ، )١٤١٧(رقم  ،يلِّص

  .امينيد الشسن ِفي مأحمد
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 الواجب ،ارعن من الشعيمال الْموض ِفي الْفرم الْقح هي الْ:تعريف الزكاة
  .ه عند تعلق الوجوبؤإعطا

 :  شيئنييشملومعناها  ●
١- النالذي هو الزيادة:اءم .  
  .اصيعملْس ان هي التطهري من دالَِّتي :ةرهوالطُّ -٢

          ﴿:  يقول�واهللا 
  .]١٠٣:التوبة[ ﴾     

  .اصيعما من الْهره طَ: أي.]٩:الشمس[ ﴾   ﴿: ويقول
 . بالْمعاصيا هسن د:أي. ]١٠:الشمس[ ﴾   ﴿

ندي  ي حينما يكون ع  إن:اء قد اعترض عليه بقول القائل مى النعنمفالزكاة ِب
 ،) رياال٢٥ً (ة وعشرين رياالًمسخق منها ِبدصأت فَ،) ريال١٠٠٠(ألف ريال 

  ؟اءمى النعنما ِبهنإ :الُقَ فكيف ي؛تصقَا تكون قد نهإنفَ
أو ، ف سببهلُّخ عند تف إالَّلَّخت بأمر ال يج ارع إخبار الش إنَّ:وأقول

وجود مانع من منَّ وال شك أ،انعهوالص ة سبب ِفي زيادة الْقَدال إذا كانت م
ا انه ون، قد أمرنا باإلنفاق إنفاقًا باعتدال� فاهللا ،رعاوب شطلُمعلى الوجه الْ

 ؛ Tاصدين بذلك وجه اهللا  قَ،وعشرمحن أنفقنا على الوجه الْ فإن ن،عن التبذير
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  .ىعن وماسال ِحم قد عملنا السبب الذي به يزيد الْ نكونفإننا
وإن نحنم ؛ا ذلكنعننكون ا  فإنقد عملنا السبب الذي يف لَوجب الت

 مكُثُدحأُ و،نِهيلَ عمِسقْ أُةٌثَالَثَ$:  إذ يقولج  اهللاولُس رقد وص،المونقص الْ
يثًا فَِدحظُفَاحالَقَ ،وه: مقَا نصالُ مع ِمٍدب نص ٍةقَد،ِل ظُالَ ومع بدلَظْ مفَةًم صبرلَ عي؛اه 
#... از اهللا ِعهاد زالَِّإ

)١(.  
فأخبِبي  رالْ أنَّجالن الْالَم متصدق منه يجعل اهللا فيه البة فينمو ويزيدكَر ، 

 ،ط عليه اآلفاتلِّس وي،حقمى زكاته يوجب اهللا فيه الْؤد الذي ال تالَم الْوأنَّ
ويط على صاحبه الْلِّسمالَِّتيائب صهذا ِفي ، نسأل اهللا العفو والعافية،جتاح ماله ت 

ةالزيادة الدنيوي.  
 أم   ا ِفي الز     ا بقوله          ف :ة يادة األخرويج  قد أخرب عنها الشارع أيض : $من  ت ص دبِ ق ع لِ د  

 تمِ ٍةمر  كَ ن طَ ٍبس  ٍبي  -الَو  قْ يالطَّ   الَّ اهللا إِ  لُ ب ي نَّإِ فَ -ب  اهللا ي  قَتلُب ا بِ ه ِهينِ ِمي،  ثُم ي  رب ا لِ  يههِ بِ احِ ص  
  ).١٤١٠( هذا لفظ البخاري رقم         .)٢( #ِلب ج الْ  لَثْ مِ ونَ كُى ت  ت ح هولُ  فَمكُ د حي أَ ب ر ا ي مكَ 

وقد تن من هذا أنَّبيم عنى النملَّاء الذي دا اصل فيه عليه اسم الزكاة ح
 . ىالَبتغيا بذلك وجه اهللا تع م،وعشرمإذا كان صاحبها قد أنفق على الوجه الْ

                                                 

)١ (روباب،ذي ِفي كتاب الزهد الترماه :م رقم  ، مثل الدنيا مثل أربعة نفراَءا ج)٢٣٢٥( ،
 ).صحيح( .امينيد الشسن ِفي مأحمدواإلمام 

)٢ (رواهباب،اةكَ البخاري ِفي الز :الص رقم  ،ة ِفي كسب طيبقَد)طبعة ) ١٤١٠طبع الْم
 ،)١٠١٤(رقم ، ب وتربيتهاالكسب الطي منة قَدلصا قبول :باب، ومسلم ِفي الزكاة ، السلفية

وأحمد ِفي باقي مد الْسنكثرينم،ور وباب، الترمذي ِفي كتاب الزكاةاه :م ِفي فضل اَءا ج 
الص٦٦١(رقم  ،ةقَد(،والن باب،ائي ِفي الزكاةس :الص رقم  ،وللُة من غُقَد)ماجه ِفي  وابن،)٢٥٢٥ 

 ،ةقَد ِفي فضل الص: باب،ارمي ِفي الزكاةوالد، )١٨٤٢(رقم  ،ةقَد فضل الص: باب،الزكاة
 ).١٨٧٤(رقم ، ةقَد الترغيب ِفي الص: باب،الْجامع ومالك ِفي كتاب ،)١٦٧٥(رقم 
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أم ها طُا كونهمن جهة تطهريها للمال الباقي بعد :ة فهو يالحظ من جهتنير 
الالًالزكاة يبقى حا نقيا طيب،ومن ناحية أخرى فهي تطهر م اعطيه،طَ تهه من ر
قني هللا دصتمجعله ِفي صفوف الباذلني الْ وت،ا أقواماه اهللا ِبمذَ الَِّتيرذيلة البخل 

رب ني مِ الَ  الع، وقد ات ضا ذكر     حما يتعلق بِ   ِبم ا االسم من الْ   ذَهم والْ-ي  انِ عح مهللاد - . 
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م�� <  
١٦٢ 

]١٦٩[ع نع اِهللا ِدبِن بع الَ قَ:الَ قَب اٍسبر ِلج اهللا ولُس ماِذعِن ب 
جِحٍلب ينب ثَعلَى الْ ِإهيِإ$ :ِنمنكس ي قَأِتتا أَومِكلَه ئْا ِجذَِإ فَ،اٍبتتهفَم ادعهنْلَى أَ ِإم 
يشهلَ ِإ الَنْوا أَداهللاالَّ ِإه ،نَّأَ  وم حما ردنِْإ فَ، اهللاولُسه  طَ أَموا لَاعِلذَ ِبكأَ فَ؛كِبخره م 
 ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإ فَ،ٍةلَيلَ وٍمو يلِّ ِفي كُاٍتولَ صسم خمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّأَ
 م هنِْإ فَ،مِهاِئرقَى فُلَ عدرت فَ،مِهاِئيِنغْ أَن ِمذُخؤ تةًقَد صمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَفَ
  اِهللانيبا وهني بسي لَهنِإ فَ؛وِملُظْم الْةَوع دِقات و،مِهاِلوم أَماِئركَ واكيِإ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَأَ
#ابجِح

)١(. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :أصول الدباألهم فالْء وبيان البد،ةعو همم.  
J ْالمفراتد: 

 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري :أقول: #ٍلب جِن باِذعمِل$: قوله
 ، شهد بدرا وما بعدها،ابةح من أعيان الص، مشهورالرحمنجي أبو عبد زرخالْ

 .ي عشرةاِنمام سنة ثَ مات بالش،ى ِفي األحكام والقرآنهنتموكان إليه الْ
 ).٦٧٧١ة م ترج/تقريب(

 ولعله بعد ،نماختلف ِفي وقت بعثه إلَى الي: #ِنميلَى الْ ِإهثَع بنيِح$: قوله
 .ة الوداعج بعد ح: وقيل. هو بعد غزوة تبوك: وقال بعض أهل العلم،الفتح

                                                 

، وذكر أرقاما أخرى وأقربها إلَى )١٤٩٦ و١٤٥٨ و١٣٩٥(البخاري ِفي كتاب الزكاة رقم ) ١(
 .باب أخذ الصدقة من األغنياء فترد إلَى الفقراء) ١٤٩٦(هذا اللفظ ما ذكره ِفي رقم 

) ٢٢٨ ص١ج(وأخرجه مسلم ِفي أول كتابه، باب الدعاء إلَى الشهادتني وشرائع اإلسالم  
 .واردة، وللحديث ألفاظ متعددة وكلها تؤدي الْمعِنى وكلها    )٣١ و ٣٠ و٢٩(ورقم الْحديث  
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 .  أنه قبل ذلك:والصحيح
ا أهل كتابتأِتإنك سِبي إخبار : ي قومِلجالن ماذ ِبعا من أجل أن يأخذ ذَه

 . مِهاظرِتنمأهبته ِل
: # اهللاولُسدا رمح منَّأَ و، اهللاالَّ ِإهلَ ِإ الَنْ أَشهادِةلَى  ِإمهعاد فَمهتئْا ِجذَِإفَ$: قال

  .ى إليهعد هاتني الشهادتني هي أول ما يهذا يدل على أنَّ
 ِفي اٍتولَ صسم خمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإفَ$

 ذُخؤ تةًقَد صمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإ فَ،ٍةلَيلَ وٍمو يلِّكُ
 اكيِإ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإ فَ-:إلَى أن قال- مِهاِئرقَى فُلَ عدرتو ،مِهاِئيِنغْ أَنِم
كَواِئرأَم مِهاِلوم#.   

ال ذات اللنب من مة من الْوبحبم وهي الطيبة الْةممع كريج: الكرائم
 . اشيةمالْ

 فإنه ليس ،ا ِفي ترك الظلمه اجتنب أسباب:أي:  #وِملُظْم الْةَوع دِقاتو$: قوله
 . بينها وبني اهللا حجاب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
وصنعاء  ن وهي جهة خوالن     م بن جبل إلَى جهة من الي       اذَ ع م جالنِبي    أرسل  
أوصى   وقد ،اذية للبحر   حم كما أرسل أبا موسى على الناحية الغربية الْ           ،وتعز إلَى عدن   

مإنَّ فَ،اذ بن جبل بأن يستعد لدعوه أهل الكتابعد عوتهحتاج إلَى استعدادم ت، 
وأمرلشهادتني أن يبدأ باه، الصالةثُم ، ثُماةكَ الز،ون ؛اه عن أخذ كرائم األمواله 

 دعوته   وأنَّ،ابةجستظلوم له عند اهللا دعوة مم والْ،ألن أخذها نوع من الظلم
خرق الْتح؛بجلذلك فإن ها ينبغي أن تىقَت.  

 . وباهللا التوفيق
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J ْفقه الديثح: 
ختص     وال ي  ، اةع ى وإرسال الد     الَة إلَى اهللا تع     عومام بالد    ذ منه عناية اإل       ؤخي  :أوالً  

 يكثر الَِّتيات معجتمالْاة إلَى  ع جب إرسال الد    بل ي   ،ار فَّذلك بإإلرسال إلَى القوم الكُ       
ى ولو كانوا مسلمني ِفي ة حتد باألحكام اإلسالميهل والظلم وعدم التقيجفيها الْ

 . ةيِوهاالسم والْ
جب ا يمهه ِلنب وأن ي،ة إلَى اهللاعو أرسله للدنموصية اإلمام ِل: ثانيا

    .#اٍبت ِكلَهما أَوي قَأِتت سكنِإ$ : لقوله؛االستعداد له
م فيها دقَة بأن يعو ِفي الدام وهذا ع،هممم األهم على الْة بتقديصيالو :ثالثًا

 وتوحيد ،ةا كتوحيد األلوهيه ِببد إالَّصح إسالم الع ال يلَِّتياائد قَ وهي الع،األهم
األسماتفَاء والص،وتعريف ما ي ناقض الشادتنيه . 

  وأنَّ، اهللا شهادة أن ال إله إالَّ:ى إليه هوعد أهم شيء ينبغي أن ي أنَّ :رابعا
محا رسول اهللامد،وهذه الشهادة ال ت إالَّل من قائلهاقب ر ِبفُكْ أن يما يعبمن د 

ا ِفي هالَ ولو قَ، تنفعهم لَ؛ا وهو يعبد مع اهللا غريههالَ فإن قَ،اغيتودون اهللا من الطَّ
اليوم مائة ألف مةر.  

 ، وهو النفي واإلثبات،" اهللاال إله إالَّ"ى عنالبد أن يعرف الداعي م :خامسا
ويلِّعما الْهادعوين ليمتثلما وباطنيقول� واهللا ،وها ظاهر : ﴿     

 ذكرها الَِّتياها معرفة شروطها السبعة عنمومن العلم ِب. ]٨٦:الزخرف[ ﴾ 
 . أهل العلم

 ،هيه اإلذعان ألمره ون:دا رسول اهللامح مادة أنَّهى شضقتم: سادسا
 قا حهنأ و،اضية واآلتيةم الْباتغيما أخرب عنه من الْمان ِبم واإلي،وتصديق خربه

ف عن لَّكَم وأن يبتعد الْ،ةيِمه وال أمورا و، ليست ألغازا وال تورية،قدوِص
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  .ج ر الرسولبا خه ِبدر يالَِّتيالتأويالت 
   .] ١٣٥:النساء   [ ﴾                 ﴿  : يقول �واهللا  
 الة إالَّى للصعد أنه ال ي  .#كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإفَ$: ذ من قولهؤخي: سابعا

موقَ، أذعن للشهادتنين ِبام ا تقتضيه كل واحدة منهمام . 
 . مس ِفي كل يوم وليلةخات الْولَة الصرضيذ منه فَؤخي :ثامنا
 ،الة غريهامس أنه ليس هناك فرض ِفي الصخا ِبرهصذ من حؤخي: تاسعا

ا أأملَن يكون هناك واجب من الصفالظَّ؛اتو اهر أنا ال تنفيهه.  
 ، بفعله هو ما ال يتم اإلسالم إالَّضر الفَ أنَّ:والفرق بني الفرض والواجب

 ،اإلسالماقض ن أن تركه ال ي: أي ،اله  على ح  وإسالمه باٍق،م تاركه  والواجب ما يأثَ 
ا وقت هوهو الصحيح لألمر ِب-سجد عند قوم مة الْحي وت،ةفينحمثل الوتر عند الْ

  .ا فرض كفايةهى أنر ين وصالة العيدين عند م-نعمالْ
ا   ه عرشى ما   لَا ع  هي بِ مس أن يأتِ     خات الْ و لَ أذعن للص   نجب على م   أنه ي   : عاشرا   

رة من اهكالطَّم شروط دقَ  وت ، وهيئات  ، وتكبري  ،اتع كَ وأعداد ر،اهللا من وقت
 .  وطهارة البقعة والثوب،اتاسجث األكرب واألصغر ومن الندحالْ

 ،)٢(وبريدة، )١( من حديث أنسرفْالة كُ ترك الص أنَّح صدقَ :رشادي عحالْ
                                                 

)١ (رقم  ،ل القبلة فضل استقبا: باب،الةالبخاري ِفي كتاب الص)والنسائي ِفي ، )٣٩٣، ٣٩١
كتاب ت حري ٣٩٦٦(رقم   ،مم الد(  ،    والترمذي ِفي كتاب اإليباب ،انم :م ِبي   ِفي قول  اَءا جج الن   :

ب  داود ِفي كتاوأبو ، )٢٦٠٨(رقم    .#ةَالَوا الص     يم ِقي  و ،  اهللا  الَّ  إِ  ه لَ إِ   الَ  : وا ولُ قُى ي   ت  ح م هِ الِ ت قِ  بِ ت ر ِمأُ $
 .د بنحوهم وأح،)٢٦٤١(رقم ، شركونمل الْاتقَ على ما ي: باب،ادهِجالْ

)٢ (رواه الترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جرقم  ،الة ِفي ترك الص)والنسائي ِفي ، )٢٦٢١
الْ: باب،الةكتاب الص حِفي كتاب إقامة هوابن ماج، )٤٦٣(رقم  ،الةكم ِفي تارك الص 

 ).يحصح( .دموأح، )١٠٧٩(رقم  ،الة فيمن ترك الصاَءا ج م: باب،ة فيهاالة والسنصال
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وصأَنَّأَ$ :)١(اهللا بن شقيق  عن عبدح صحاب  ِبيكَجالن وا الَاني رنَوش ئًا ِمين 
 . #ِةالَ الصري غَرفْ كُهكُر تاِلمعاَأل

اب    تست   ي ،ة لَِّمخرجا من الْ  را م فْ كُرفَة كَالة بالكلي   ترك الص  ن م إنَّوعلى هذا فَ   
ابر   قَ ن ِفي م  فَد وال ي  ،ات  تبع جنازته إذا م        وال ت  ،رض اد إذا م  ع وال ي  ، تل  قُفإن تاب وإالَّ    

 . يلِّصم الْ مورثه   ن وال يرث هو م   ،ي لِّصم  وال يرثه وارثه الْ      ،سلمني  م الْ
 د اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإفَ$: ذ من قولهؤخي: رشي عالثاِن

 ،ى إليهاعداة ال يكَ الزنَّأ .#مِهاِئرقَى فُلَ عدرت فَمِهاِئيِنغْ أَن ِمذُخؤ تةًقَد صمِهيلَ عضرفَ
 وقد جاءت النصوص ِفي كتاب اهللا ،اهالة وعمل ِب أذعن للصنم ِموال تطلب إالَّ

ج ة رسولهوسنالة مرتبة للزكاة على الص،ىالَ كقوله تع :﴿    
  .]٥:البينة[ ﴾           

الثالث عإنَّ :رشالزكاة م نةبي،بي نتهة وهي ِفيا السن:  
 ويلحق بذلك ،بع العشر بواقع ر،ليح النقدين وما عمل منهما كالْ-١

  .عروض التجارة
 بواقع العشر إذا ،ةرخدمة الْاتقتمار الْم وفيما أخرجت األرض من الثِّ-٢

ِقسيِبت ماء الساءم،ِق وبواقع نصف العشر إذا سيباآلالتت .  
٣-اةُكَ زِه بوهي،ة األنعاميم م ي بيان بعضها وسيأِت،نة ِفي كتب الفقهبي . 

جب فيها الزكاةفهذه ثالثة أشياء ت  . 
                                                 

)١ (أخرجه الترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جاهللا بن  الة من حديث عبد ِفي ترك الص
 ،ةيرري هك من حديث أِبدرستماكم ِفي الْح الْهلَصوو، )٢٦٢٢(رقم  ،اشقيق العقيلي موقوفً

، وصحيح الترغيب والترهيب .حاِل وإسناده ص، يتكلم عليهم لَ:يِبه الذَّالَ وقَ،وسكت عنه
 ).٥٦٥(رقم 
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الرابع عإنَّ: رشالص ة الْقَدمعيارع تؤخذ من األغنياء وترد على نة من الش
 .  الفقراء
 وهذا ،ى منهاطَع فال ي،يِنت منه الزكاة فهو غَذَِخ أُنكل م: رشامس عخالْ

 درت فَمِهاِئيِنغْ أَن ِمذُخؤت$ :ديثح ومنها هذا الْ، لظاهر األدلة؛اءملَور العمه جقول
قَى فُلَعِهاِئرم#.  

 يكون ما عنده ال يفي نماة ِلكَمنع من إعطاء الز ذلك ال ي إنَّ:وقال قوم
ن له طَفْ وال ي،غنيه يى الذي ليس عنده غن"سكنيِمالْ: "���ى مس وهو ما ي،اجتهحِب

فيتصق عليهد.  
 تبجال من و وذلك يكون بالنظر إلَى ح،ولعل هذا األخري هو األرجح

 .  واهللا أعلم،اجتهحزكى ال يفي ِبم وكان ماله الْ،عليه زكاة قليلة
السادس عأغنيائهم وفقرائهم"هل الضمري ِفي   :رش" يعود على كل جمة اع

  ؟سلمنيموم الْمعود على ع أو ي،بعينها
  . نقل الزكاةاز أج:سلمنيموم الْممري يعود على ع الضنَّإ :الَ قَنمفَ

ومالضمري يعود على أهل بلدة بعينهانَّإ :الَ قَن :م نمن نقل الزكاة إالَّع  
 . اء ذلك البلدرقَبعد استغناء فُ

السابع عرش: ينِْإفَ$: ذ من قولهؤخه طَ أَموا لَاعِلذَ بِ كِإ فَكياككَ وائِ ر م  
 .  عطيمق الْدتصم الْاَءش أن ي إالَّ،ةقَدة ِفي الصوعمنال ممة الْمري كَنَّأ. #مِهاِلومأَ

 ، وينظر إليها نظرة إعجاب،المحرزها صاحب الْ  يالَِّتي :ال هيم الْ ةُمريوكَ
 ، وفحل الغنم،رباةمى وهي الْ والرب،املح والْ،ةوبلُحكالْ ،اخرة من مالهوهي الفَ

 . وما أشبه ذلك
  ِفي ذلك دليالً فإنَّ؛مرحاة مكَائم ِفي الزر أخذ الكَانَإذا كَ :الثامن عشر
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ة من أخذ بعض األموال الزائدة عن حاجة كياشترالعلى بطالن ما يزعمه أهل ا
  .صاحبها

         ﴿:  يقول�واهللا 
  .]١٨٨:البقرة[ ﴾       
ِبوالنالَ قَج يِفي خ طبته ِفي حجة الوِدنَِّإ$ :اعد كَُءاممأَ ومكُالَوم 

أَوعركُاضملَ عكُيمح ركَام حرِةمي كُِمومذَ ها ِفي شكُِرهمذَ هكُِدلَا ِفي بم١(#اذَ ه( . 
التاسع عرش:ي ذ منه أنَّؤخصرفها هو بيت مال الْ الزكاة مسلمنيم، 

وز أن توزع من دون ج فال ي،سلمنيموقابضها ومتوليها والناظر فيها هو إمام الْ
 الزكاة  إالَّ،سلمنيم لبيت مال الْ- بأن يضمنها:أي- ذلك ضمن لَع فَنم فَ،إذنه

أي-ة السري:اة الْكَ زولكن إذا ، ال يعلمها أحدالَِّتي  وهي النقود-ال السريم 
الزكاة فيها تلزم لبيت مال إنَّ فَ؛ةكانت مودعة ِفي البنوك أو الشركات التجاري 

 . اتوكَائر الزس فكانت كَ،نلَ إلَى العرت من السجرا خه ألن؛سلمنيمالْ
  اِهللانيبا وهني بسي لَه نِإ فَ؛وِملُظْم الْةَوع دِقاتو$: ذ من قولهؤخي :العشرون

                                                 

ليبلغ : وِفي باب، )٦٧(رقم . #..رب مبلٍّغ $: جقول النِبي : باب، كتاب العلمالبخاري ِفي ) ١(
، )١٧٣٩(رقم  ،ىطبة أيام منخ الْ: باب،جحي كتاب الِْفو، )١٠٥(رقم ، الشاهد الغائب

 ،اء واألعراض واألموالمم الدحري تغليظ ت: باب،ومسلم ِفي كتاب القسامة، )١٧٤٢(ورقم 
 والترمذي ِفي ،)١٢١٨(رقم ، جحجة النِبي : باب، وِفي كتاب الْحج، )١٦٧٩(رقم 

 ما : باب،ناب الفتي كتوِف، )٣٠٨٧(رقم  ، ومن سورة التوبة: باب،كتاب تفسري القرآن
 باب ،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٢١٥٩(رقم  ،جاء ِفي دمائكم وأموالكم عليكم حرام

صفة حِبي ة جوالدارمي ِفي كتاب الْ،)١٩٠٥(رقم  ،جالن مِفي الْ: باب،اسكن طبة يوم خ
 : باب،اسكنمالْ وابن ماجه ِفي كتاب ،د الكوفينيسند ِفي مموأح، )١٨٥٠(رقم  ،النحر

 ).٣٠٥٥(رقم ة يوم النحر طبخالْ
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 ولو ، الستجابة دعوة صاحبهوجب الظلم م من هذا النص أنَّذُؤخ ي.#ابجِح
 ،بجحخرق الْظلوم تم دعوة الْديث أنَّح ِفي الْاَء وقد ج،كان فاجرا أو كافرا
فينبغي للمسلم أن يتجنبوأالَّ،اه يكون م ا ِفي دعوة الْتسببألنه إذا ؛ظلوم عليهم 

 ملْالظُّ$ :ديثحي الْ وِف،ه واستوجب غضب رب، ذلك فقد أساء إلَى نفسهلَعفَ
 .  وباهللا التوفيق.)١(#ِةاميِق الْمو ياتملُظُ
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 ،)٢٤٤٧(رقم  ،يوم القيامةظلمات  الظلم : باب،صبم والغاِلظَمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
باب،لة واآلدابومسلم ِفي كتاب الرب والص :ت ٢٥٧٩، ٢٥٧٨(رقم  ،م الظلمحري(، 
باب،لةوالترمذي ِفي كتاب الرب والص :م ٢٠٣٠(رقم  ، ِفي الظلماَءا ج( ،وأحمد ِفي مد  سن

 ِفي النهي : باب،سريارمي ِفي كتاب ال والد،كثرينمة وباقي مسند الْابحكثرين من الصمالْ
 ).٢٥١٦(رقم  ،عن الظلم
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]١٧٠[ عِب أَنالْيٍدِعي س خِردالَقَ: الَ قَ� ير لَ$ :ج اهللا ولُسيِفس ا يم
ونَد خأَِسم اٍقوص ةٌقَد،ِفالَ و يمونَا دخ ذَِسم ٍدوص ةٌقَد،ِفالَ و يمونَا دخ مأَِةس وٍقس 
صةٌقَد#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع البيان أنصبة ما ذكر فيه: ديثح،وأنه ال زكاة فيما دون اه . 
J ْالمفراتد: 
 وتشديد ، وكسر القاف،ةمزه الْمبض- أوقية :القَ ي،ةيوِقمع أُج :اقواَأل

 ،ةاميالعة وباألخص  مزاس ينطقها بدون ه       وكثري من الن  ،- آخرها تاء مربوطة     ، الياء 
ألمع اوجة أواقي كسرية وسراريوقي،وت ا على وقاياجمع أيض،ة اسم  واألوقي

لعدد من الداهمر،ا وهي أربعون درهفالْ، مخمس األواق ممي درهائت.  
وقد كانت الدِبي اهم ِفي عهد روطربية، بغلية:نوعان جالن .  

 وكل درهم ، وهي السود. رأس البغل:ال لهقَ نسبة إلَى ملك ي:فالبغلية
  .انية دوانقممنها ثَ

نسبة إلَى طربية الشام:ةوالطربي ،والد لَ فَ،م منها أربعة دوانقرها كان م
 ، كل منها ستة دوانق،ة دراهم إسالميبر وض،اءملَع العملك جمعهد عبد الْ

  ومضمون كالم القائل أنَّ،ولجهحل على م يم لَجالنِبي  وقد نوزع ِفي هذا بأنَّ
الشالَارع أحعلى م جهطأول وهو خ.  

ة اهم البغلير فالد،سبهح ِبيء شلِّى كُلَ عالَ أحجالنِبي  الصحيح أنَّ: قلت
   . ودرهم أربعة   ،انية دوانق  م  لكن يبقى النصاب مترددا بني درهم ثَ      ،سبها ح زكى ِبت

  .ةي درهم طربياب ِفي مائتصعلنا الن ج؛يطة للفقراءحفإن قلنا بالْ
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  .ةالبغلياهم  ر را بالد  عتب  اب م ص لنا الن  ع ج ؛اب األموال   ح يطة ألصح وإن قلنا بالْ    
 اعتربت ؛طةسوتمة الْاهم اإلسالمير الدبرلك وضمد الْ عباَءا جملكن لَ

 كل عشرة   وباعتبار أنَّ،ي درهماب مائتص فيكون الن،ة بالنصابودقصمهي الْ
دراهم سبعاقيلثَة م،فيكون نص ة مائة وأربعون مثقاالًاب الفض،ا بالنسبة   أم

للجرِم الْإنَّ فَ،اتامي درهم ائتخمسمائة وخا مس٥٩٥(ة وتسعون جراما جرام .( 
ائة جرام مسمات خامرِجي درهم تكون بالْائتِم الْ أنَّ:والتحقيق بالدقة

 .  ستمائة جرام تنقص ستة جرامات:أي)  جراما٥٩٤(وأربعة وتسعون جراما 
 ودون ،الذود اسم للواحدة من اإلبل إذا كانت فوق ثالث: #ٍدوذَ$: قوله

 ،مع وسقة أوسق فهي جمسخا الْ أم،نه ال واحدا له من لفظهإ : ويقال،عشر
ا نبويفالْ،اوالوسق ستون صاع خمسبوية األوسق ثلثمائة صاع بالصاع الن، 
 . د ما أقله رجل متوسط بكفيهم والْ،والصاع النبوي أربعة أمداد

سط توم فلعل الْ،انمعترب ِفي ذلك الزا دملعل هذا التعريف بالْ: قلت
 وألهل ،نمسم ِفي هذا الزِجاوي الكبري الْسن يمال ِفي ذلك الزججم من الرحالْ

 فلريجع إليه ِفي كتاب ،د لعله أدق ال نطيل فيهمالعلم كالم ِفي مقدار الْ
 دمحمحقيق  وت، البن الرفعة"انيزِمال والْكيِمعرفة الْماإليضاح والتبيان ِب"
مسة  خعدلُاع النبوي ت والثلثمائة الص،"أم القرى"اروق دكتور ِفي جامعة خالْ

 .  وباهللا التوفيق،-منطقة جازان-وف ِفي منطقتنا عرماع الْاعا بالص صنيوسبع
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

  أنه ال زكاة ِفيما-ي سعيدحديث أِب-ديث حته ِفي هذا الْ أمجالنِبي أخرب 
مس ذَدون خمن اإلبلٍدو ،مس أَ وال زكاة فيما دون خاٍقوأي- ِقِر من الو: ةالفض- ، 

وال زكاة فيما دون خة أوسق من الْمسبوبح،وهذه ر حة من اهللا بعبادهم، 
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؛جب أن يعرفوا مقدار ما للشرع من حكميا لزيادة اإليفيكون ذلك سبب انم، 
 . وباهللا التوفيق
J ْفقه الديثح: 

 واختلف ،بوبحأنه ال زكاة فيما دون ما ذكر من اإلبل والورق والْ: أوالً
  ؟جب الزكاةجرب وت هل ي:أهل العلم فيما إذا كان النقص يسريا

 ،ر مانعا من وجوب الزكاةعتب مالك إلَى أن النقص البسيط ال يبهفذَ
 .  أو كثريا كان قليالًع الوجوب سواءمن البعض اآلخر إلَى أن النقص يبهوذَ

ة ِفي قَد الص أنَّ.#ةٌقَد  صاٍقو  أَِسم خنَوا ديم ِفسيلَ$ :لم من قولهع: ثانيا
الفضة وعروض التجارة تي درهم فَجب ِفي مائتا فَموقها بشرط أن يعليها ولَح 

 ثُم ،ولحناء الْ فإن نقصت ِفي أث،ابصول عن النح فال تنقص ِفي مدة الْ،ولحالْ
ا تعترب من الوقت الذي جربت م وإن،جب الزكاة ِفي ذلك تم لَ؛جربت ِفي آخره

 . ربجول من حني حصل الْح فيبدأ الْ،فيه
ائتني فهي ِمجب ِفي الْ تالَِّتيا الزكاة  أم،ي درهمنصاب الورق مائت: ثالثًا

ي  ائتِم والْ،ابهحسوما زاد فهو ِب -اهمرة دمس ِفي كل مائتني خ:أي-ربع العشر 
درهم هي خون رياالًمسألنَّ؛يال السعودي بالر الريال السعودي أربعة د اهمر.  
  .بهديث نصاب الذَّح يذكر ِفي هذا الْملَ: رابعا

 ، ب ليس فيه حديث صحيحه نصاب الذَّنَّإ :وقد قال بعض أهل العلم
  .ة من أهل العلماعم وتبعه ِفي ذلك ج، هذا ابن عبد الربالَ قَنموِم

ب عشرون هاع على أن نصاب الذَّم اإلجلَقَ ابن عبد الرب نفسه قد ن أنَّإالَّ
 وهو قول ، أنه أربعون مثقاالً:ن البصري والزهريسح عن الْيِو ما ر إالَّ،مثقاالً

شاذ ال يعتبهد .  
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ي بكر بن  طريق حفيده أِبوقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من
ب ه فيها نصاب الذَّن وبي،اةكَ وفيها بيان أنصبة الز،زم بن عمرو بن حمحمد

بإسناد ال مطعوأقَ، فيهن رالْه نذريم.  
ا مع هعف ِب من الضيءة ِفي ذلك على شارداضد األحاديث الوعتت: قلت

اإلجاع الْماصل على أن نصاب الذَّحب عشرون مثقاالًه،ن ِفي كتاب  وقد بي
ائة ِمة أربعة جرامات وثالثة وعشرون بالْقَّال زنته بالدثقَِم أن الْ"اإليضاح والتبيان"

 . امرِجمن الْ
ات امال أربعة جرثقَِم الْارص فَ،ائةِموقد جرب ذلك بزيادة اثنني ِفي الْ: خامسا

 جراما بضرب أربعة نيانمة وثَمسب خه وعلى هذا فيكون نصاب الذَّ،وربع
  .وربع ِفي عشرين مثقاالً

ائة من الِْمة فإنه ينقص أربعني بالْقَّوإذا قلنا بالدامس والثَّخوذلك ،اننيم 
خلوطًا بشيء كعيار واحد ا إذا كان الذهب م أم،الصخب الْهاعتبارا بالذَّ

اب فيه يكون ستة ص النإنَّ فَ،لط فيه بنسبة الثمنخوعشرين الذي يكون الْ
  .وتسعني جراما تقريبا

الذَّ انَ ا إذا كَ أم ب من عيار ثَ    ه فيزاد ربع الكمية، وربعها واحد           ؛انية عشر    م 
   ا وخوعشرون جرام ِجائة من الْ  ِمة عشر بالْ   مس أربعة  ي والعشرون يضاف على      ام الثانِ   ر

  .ائةِمبالْة وسبعني مسة جرامات وخمس وخة مائةقَّائة يكون بالدِمانني وستني بالْموثَ
 ،لطخمب الْه ستة وتسعون جراما من الذَّ: عيار واحد وعشرين نصابه:فيقال

ذه ه ِب فإنه حينئٍذ،لطخمب الْه مائة وستة جرامات من الذَّ:انية عشر نصابهموعيار ثَ
النصاب  وذلك هو ، جراماانونموثَة مسي خاِفب الصهادير يكون ِفي كل منهما الذَّقَمالْ

ينقص أثناء الْجب فيه الزكاة بشرط أالَّالذي ت وباهللا التوفيق ،ولح. 
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 : ةب أو الفضهلبوس سواء كان من الذَّ ملي الْحاختلف أهل العلم ِفي الْ: فائدة ●
هل ت؟اة أم الكَجب فيه الز  

 اةَكَلبوس ال زمب الْه الذَّهم إلَى أنَّ بعدنمة فَابحور من الصمهج الْبهذَفَ
ا على البقر العفيه قياسى ذلك ذَ وإلَ،املوهبوالشافعي، مالك:ة الثالثة األئم ، 

وأحد بن حنبلم.  
لبوسا أو غري اء كان مو س،ليح قوم إلَى وجوب الزكاة ِفي الْبهوذَ

ملبوس منهم جماعة من الصحلك ذَى ذ وإلَ،ةابهأبو حنيفة وبعض أهل العلم ب 
  . وابن عثيمني، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز،ِفي زماننا هذا

؛حيح فيما أرى وأدين اهللا بهوهذا هو القول الصألنه قد ص حبه ثالثة ت 
  :أحاديث

 أتت إلَى الَِّتية رأة اليمنيم ِفي الْباهللا بن عمرو   حديث عبد:أحدها
 ؟اذَ هاةَكَ زيندؤتأَ$:  فقال،ٍبهي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذَ وِف،جالنِبي 

 :الَ قَ؟اٍر نن ِمِنيارو ِسِةاميِق الْموا يمِهِب T  اهللاِكروس ينْ أَِكرسيأَ :الَ قَ. ال:تالَقَ
#ج ِهوِلسرِل وا ِهللام ه:تالَقَ فَ،ج اهللا وِلسلَى را ِإمهتقَلْأَا فَمهتعلَخفَ

)١(.  
وقد صِفي ذلك حديثان آخرانح :حديث عن أم لَ سوحديث عن ،)٢(ةم 

                                                 

 : باب،اةكَوأبو داود ِفي الز، )٢٤٧٩(رقم  ،ليحاة الْكَ ز: باب،النسائي ِفي كتاب الزكاة) ١(
وزكاة الْ؟ا هوز مالكن باب، والترمذي ِفي الزكاة،)١٥٦٣(رقم  ،ليح :م اَءا جاة كَ ِفي ز

كثرين والقبائل م ِفي مسند الْأحمد واإلمام .#اِنتأَرام$:  ولكن بلفظ،)٦٣٧(رقم  ،ليحالْ
 .)ي األلباِننهسح (.ا أيض#اِنتأَرام$: بلفظ

)٢ (  لَ حديث أم سكُ$  : تالَ قَ لة من لْ أَتأَ بس وض ا مِ احذَن  لْقُ فَ ،ٍبهت :ي ا ر كَ أَ، اهللا ولَسن ز ه ؟   و
ي قطِنار والد،)١/٣٩٠(اكم ح والْ،)١٥٦٤( أخرجه أبو داود .#ٍزنكَ ِبسيلَ فَهاتكَى زدؤ تنْ أَغَلَبا  م : الَقَفَ
 .يهِبافقه الذَّ وو،اريخالباكم على شرط ح الْهحح وص،)١٣٩ /٤( والبيهقي ،)١٠٥ /٢(
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 بعائشة
)١(.  

 انَ سواًء كَ،لبوسملي الْحوكل هذه األحاديث تفيد وجوب الزكاة ِفي الْ
ِز ما هو وقد صححها األلباِني ِفي صحيح سنن أِبي داود، باب الْكَن .ةهبا أو فضذَ

 ).١٣٨٤ و١٣٨٣ و١٣٨٢(وزكاة الْحلي، رقم 
ا االستدالل باآلية الكَأمريةم :﴿        

 فهو استدالل ؛لبوسملي الْح على عدم وجوب الزكاة ِفي الْ.]١٨:الزخرف[ ﴾
نَّإ إذ ؛حلهِفي غري ممنع وجوب الزكاة ِفي الْ االمتنان بذلك ال يواهللا ،ليح 

أعلمى الَتع . 
 أقل نصاب ة أنَّملَج تفيد هذه الْ.#ةٌقَد صٍدو ذَِسم خنَوا ديم ِفالَو$: قوله
من اإلبل تجب فيه الصقةد:مس من اإلبل هو خ،وما دون يءا فليس فيه شه، 

افإذا بلغت خا، ففيها شاة إلَى تسع؛مسفإذا ، ففيها شاتان؛ فإذا بلغت عشر 
فإذا ، ففيها أربع شياه؛ فإذا بلغت عشرين،يها ثالث شياه فف؛مس عشرةبلغت خ 
ا وعشرينبلغت خ؛مسففيها بنت م أي-اض خ:ما أكملت س وطعنت ِفي ،ةن 

 ففيها بنت ؛ا وثالثني فإذا بلغت ست،مس وثالثنيأو ابن لبون إلَى خ، -الثانية
 فإذا ،بعنيمس وأر إلَى خ- وطعنت ِفي الثالثة،وهي ما أكملت سنتان-لبون 

ة طروقة الْ ففيها حقَّ؛ا وأربعنيبلغت ستوهي ما أكملت ثالث سنني-مل ج ، 
                                                 

 ن ِماٍتخت فَيدى ِفي يأَر فَ،ج  اهللاولُس ريلَ علَخد$ :تالَ قَلحديث عائشة ) ١(
الَقَ فَ،ٍقِرو :مذَا ها ياِئا علْقُ؟ فَةُشت :صنعتهأَن تزيلَن كي ا رأَ: الَقَ فَ. اهللاولَستؤدين 
كَزاتهلْ؟ قُنأَ، الَ:ت وم الَ قَ. اهللااَءا ش :حسِمِكب ن١٥٦٥( أخرجه أبو داود .#اِر الن(، 

) ٩٨ /٦( وابن حزم ،)١٣٩ /٤( والبيهقي ،)١٠٥ /٢(ي قطِنار والد،)٣٨٩ /١(اكم حوالْ
 "ةنصب الراي" ونقل الزيلعي ِفي .اهجرخ يم ولَ، صحيح على شرط الشيخني:اكمحوقال الْ

 .ديث على شرط مسلمح الْ:عن ابن دقيق العيد أنه قال ،)٢٧١ /٢(
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-ة عذَ ففيها ج؛ إلَى أن تبلغ ستني، فإذا بلغت إحدى وستني-وطعنت ِفي الرابعة
مسا وسبعني،   إلَى أن تبلغ خ-امسةخ وطعنت ِفي الْ،وهي ما أكملت أربع سنني

فف؛ا وسبعنيفإذا بلغت ست ا لبون إلَى أن تبلغ تسعني، فإذا بلغت إحدى يها بنت
ربعني بنت أ ففي كل ؛ فإذا زادت،ى مائة وعشرينتان، إلَ ففيها حقَّ؛وتسعني

 . ةمسني حقَّي كل خ وِف،لبون
سق لغة م توضيح الودقَ ت.#ةٌقَد صٍقسو أَِةسم خنَوا ديم ِفالَو$: قوله

ال كيِمة وسبعون بالْمسوي، وخباع ن هي ثلثمائة صمسة األوسقخوالْ، ومقداره
  .اع النبوياع منه أربعة آصع بالصمثل الصحلي الذي يمالْ

 :ة أوسق بشيء قليلمسوب دون خبحوقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الْ
هل يجب؟جب الزكاةر هذا القليل وت  

أنَّ:ظهر واأل،حل نظر وخالف بني أهل العلمهذا م كَ الزجب إالَّاة ال ت 
اء، مت السقَشر فيما س الواجب هو العنَّإ ثُم ،ةوب هذه الكميبحإذا بلغت الْ

ي ِبِقونصف العشر فيما سمة ؤنة كالنضح على اإلبل سابقًا وكاآلبار االرتوازي
  . حالياائنكَم بالْخة بواسطة الضى منها األراضي الزراعيور تالَِّتي

الَِّتي اختلفوا ِفي األنواع ثُم؟جب فيها الزكاة ت  
وب بحر ومقتات من الْخدجب ِفي كل م الزكاة تور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ

ة ِفي ورذكُم وهذه األربعة األنواع هي الْ،كالرب والشعري والتمر والزبيب
اتة كاألرز والذرة والدخن قتمة والْرخدموب الْبح وما عدا ذلك من الْ،األحاديث

 ِفي حالة الضرورة  يكن مقتاتا إالَّم ولَ،راخد مانَإن كَ فَ،والكناب وما أشبه ذلك
  . فهذه فيها خالف ضعيف؛كالقطنيات

ة ِفي ورذكُم ِفي األربعة الْجب إالَّ الزكاة ال تة إلَى أنَّاهريبت الظَّهوقد ذَ
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 أبو بهابل ذلك ذَقَي م وِف، والزبيب، والتمر، والشعري، الرب: وهي،ديثحالْ
حنيفة إلَى ولِّوب الزكاة ِفي كُجقْ ما يصد من زراعته ناء األرض من الثِّمار م

ياحني والْوالرخالْات إالَّضراو والقَ،طبح والْ،بص شيشح،والش ر الذي ليس ج
  .رمله ثَ

 وكل ما ،بصضراوات والقَخة إلَى وجوب الزكاة ِفي الْويادهبت الْهوذَ
 ال عمالًكَ فاعتربوا األوسق فيما ي،الفوا أبا حنيفةم خه أن إالَّ،أخرجت األرض

 ، ضراوات وما أشبههاخ ِفي الِْقِر واعتربوا نصاب الو،�ي سعيد ديث أِبحِب
ت بج و؛ي درهمائت فإذا بلغت قيمته م،را بالقيمةعتب يكن مملوا الزكاة فيما لَعجفَ

اةكَفيه الز.  
 الزكاة واجبة  وهو أنَّ،ور هو الصحيحمهج الْبذه مأنَّ: يوالذي يظهر ِل

ي    وفِ ،ج  ارع  فيه العفو من الش      در فقد و ؛  وما عدا ذلك    ، ر خدات وي قت  ر ي مِفي كل ثَ 
 ذلك حديث رود  اإلمام   اهمب اهللا بن عمرو بن العاص       عن عبد   ِفي مسنده   أح، 
 . وباهللا التوفيق
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]١٧١[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر لَ$: الَ قَج  اهللاولَسيسى الْلَ عمِفي ِمِلس 
عِهِدبفَالَ و ِهِسرص ةٌقَد#  . 

الَِّإ$ :ٍظفْي لَِفوِرطِْف الْاةَكَ زيِقِق ِفي الر#. 

<|†�Ö] 

J وضوع الْمديثح:عم وجوب الزكاة ِفي العبيد والْدهمأعياِن ِفي :أي-يل خ- 
 . ةارج من ذلك للتيءخالف ما إذا كان شِب

J ْالمفراتد: 
ود قصموالْ ،ا زكاةم  ليس فيه :أي  :قةٌ دسه ص ربده وال فَ  سلم ِفي ع مليس على الْ  

بالصالزكاة الْ:ة هناقَد مفرةوض . 
  .بيدم العوه: #يِقِق ِفي الرِرطِْف الْاةَكَ زالَِّإ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعاهللا ي سوقد نفى اهللا ،ر Tْال حكَ،ج فيهر الَا قَمىالَ تع: ﴿  

                 
 . اآلية ]٧٨:جحالْ[  ﴾  

اجه العبد حتا عن الزكاة فيما يفَ ع� اهللا  أنَّ:ج ِفي اإلسالمرحومن عدم الْ
من الضرات كالعبد الْوريمستِخم ِفي الْخددموالفَ،دهة لسي س الْروبركُم،ر قَ والب

العوالْ، ومنيحة البيت،املو رباة لألكلم،كل هذه م الَ فَ، عنهاعفوجب فيها  ت
ود منه استحصال الربح قصم الْانَ وكَ،ة عرضا للتجارير ما اشت إالَّمه اللَّ،الزكاة

 .  وباهللا التوفيق،فيه
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J ْفقه الديثح:  
 ،يلخاة ِفي عني الْكَم وجوب الزدور على عمهج الْ:قال ابن دقيق العيد

 . ا ِفي قيمتها إذا كانت للتجارةهوِبج عن و".يلخِفي عني الْ" :واحترزنا بقولنا
ا ذَم من ههفْ ي".يلخ وجوب الزكاة ِفي عني الْور على عدممهجالْ" :قوله

  .يلخا ِفي عني الْهوِبج ِفي وا هناك خالفًأنَّ
يل خ وأوجب أبو حنيفة ِفي الْ: ِفي قولههركَا ذَمي حنيفة كَالف ألِبِخوالْ

ت الزكاة فيها بج و؛ أنه إذا اجتمع الذكور واإلناث: وحاصل مذهبه،الزكاة
 فعنه ِفي ذلك روايتان من ؛ وإن انفردت الذكور أو اإلناث،احدا وعنده قوالً

ت فهو بج وإذا و، باجتماع الذكور واإلناثحصل إالَّاء بالنسل ال يم الننَّإحيث 
مخيخرج عن كل فَر بني أن يرأو يقوم ،اس دينار -يعِني:ثَمالْ-ن  ي يلخ، 

ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة داهمر .  
وب الزكاة جم ود ِفي عرعي الشصادم للنصي حنيفة هذا مقول أِب: قلت

ا م وع،منا دون أربعني من الغما عفَا أنه قد عم كَ،يل إذا كانت للقنيةخِفي الْ
مس من اإلبلدون خ،وع مرقَا دون عشرين من الب،فَ وعا عن العوهي -امل و

ج النِبي  فإذا كان ،يلخارع عن الْا الشفَ فكذلك ع،-حرث عليها يالَِّتيالبقر 

 عليه ِفي نَّإ :القَ فكيف ي.#ةٌقَد صِهِسر فَالَ وِهِدب ِفي عِمِلسمى الْلَ عسيلَ$ :يقول
  !؟ةًقَدسه صرفَ

 أو ألنه فهم من ؛ديث إليهح معذورا لعدم بلوغ الْانَولعل أبا حنيفة كَ
ما خدست وما كان م،يلخاحبه من الْوبا لصركُا كان مم عوفْ العديث أنَّحالْ

ِبي  ولكن قول ،ده من العبيدلسيجالنقَ مم على كل رأيد  . 
يل عن  خواحترزنا بقولنا لعني الْ" :-ىالَ اهللا تعرِحمه-قول الشارح 

جوِبوا ِفي قيمتها إذا كانت للتجارةه."  
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وقد استدل الظاهرية ِب: قالثُم ذا الْهحديث على عدم ووب زكاة ج
ديث يقتضي عدم  حالْإن م من حيث دينه قول للشافعي ِفي القَإ : وقيل،التجارة
  . ور عن استدالله بوجهنيمهججيب الْ وي،يل والعبيد مطلقًاخالِْفي الزكاة 

ة ِفي اهريون عن استدالل الظَّبجيور يمهج الْأنَّ هذا ود منقصمالْ: قلت
  .ديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهنيحهذا الْ

قالثُم :أحده القول بالْ:ام وأنَّ،وجبم زكاة التجارة م تعا القيمة ال لقه
  . ديث يدل على عدم التعلق بالعنيح فالْ،العني

 فإن ،يل إذا كانت للقنيةخا عن الزكاة ِفي عني الْفَارع ع الشي أنَّعِني: قلت
 فإن ؛ا البيع لتحصيل الربحهود ِبقصم الْانَيل أو العبيد للتجارة بأن كَخاشتريت الْ

الزكاة تكون مفإن نوى الْ،ة بالقيمة ال بالعنيلقَتع مري للخيل التجارةشت، بعد ثُم 
ذلك حسقطت الزكاة لتحول النية عنها؛ل نيته إلَى القنيةو   . 

م د فإذا أقام الدليل على ع،يلخ ِفي العبيد والْامديث عح الْ أنَّ:يوالثاِن :قال
وانَ كَ؛وب زكاة التجارةجام من كل وجه هذا الدليل أخص من ذلك الع، 
قَفيم عليه إن لَديكن فيه عموم من وجه إلَى آخرهم .  

م د على عاصخ الْ أن الدليل:ؤلف هذا يقصد بهم الْولَ قَإنَّ: وأقول
وجوب الزكاة ِفي التجارقَة مدم على الدليل العوإذا نظرنا ِفي ، وهو كذلك،ام 

األدلة على وجوب الزكاة ِفي التجارجد أنَّة نفيها ما هو م ومنها ما هو ،ومفه 
وقنطُم.  

          ﴿: ىالَ قول اهللا تع:ومفهم الْنِمفَ

               
 . "نزلت ِفي التجارة" :اهدج قال م.]٢٦٧:البقرة[ ﴾     
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 من أجره أو  فلو كسب اإلنسان ماالً، التجارة وغريهامعالكسب ي: قلت
 ؛ال يبلغ نصابام وكان الْ، بقي عنده حوالًثُم ، أو غري ذلكاارة أو حرثًجِت
وجبإنَّلى هذا فَ وع، فيه الزكاةتاآلية ع أنَّ إالَّ،ة ِفي الكسبام تفسري م اهد ج
يجعل الكسب ِفي التجارة داخل ِفي عماومه . 

ديث حالْ فَ،اربقَ ومنها ما هو م،ة منها ما هو ضعيفحرياألدلة الص :ثانيا
الذي روالْاه ِبي  اكم أنَّحِلِبِفي اِإل$: الَ قَجالنص قَدتاه،ي الِْف وِرقَبص قَدتاه،ي ِف و

 ،البزازون ما يبيعه     -ة معج م بالباء والزاي الْ     - والبز    .)١(#ه ت قَد ص بز ي الْ  ِف و ، اهت قَد ص مِ نغالْ 
 . ي والبيهقيقطِنار الدهطَبا ضذَكَ

 ر بي الِْفو$: -ةلَهممبضم الباء والراء الْ- )٢( والرب: وروي:قال ابن عبد الرب
صقَدته#.اِل وعلى هذا فالدليل ال يكون صا لالستدالل على عحروض التجة إالَّار 

اجح هو اللفظ األولإذا كان الر  . 
 ِةقَد الصجِرخ ننْا أَنرأم يانَكَج النِبي  أنَّ$: ةرم داود عن سينن أِبي سوِف

 وهناك ،ي وغريه األلباِنهفَع ض،ديث ضعيفح الْ أنَّ إالَّ.)٣(#ِعيبلْ ِلدِعي نِذ الَّنِم
 . اهللا بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا حديث عن عبد

ي عمرو بن ي عن أِبقطِنار والد،اقز وعبد الر،دم وأح،وأخرج الشافعي
 :ي ِلالَقَ فَ،اِبطَّخ الْن برمي ع ِبرم فَ، األدميعِب أَتنكُ$ :الَ عن أبيه أنه قَ،ماسِح

                                                 

)١ (روالْاه اكم ِفي الْحمستك در)ي ذَ من حديث أِب،)٣٨٨ /١ر،والد ي ِفي السنن عن قطِنار
اعمران مرفوع. 

  ج    اهللاولَ س رتع ِمس :الَ قَري ذَ  عن أبِ أحمد  أخرجه اإلمام  "الرب" : فيه لفظ درديث الذي و حالْ) ٢(
 . #هتقَد ص ربي الْفِ  و،اته قَد صرِ قَبي الْ ِف و،اته قَد صِمنغ ي الْ ِف و، اتهقَد صِلِبِفي اِإل$ :يقول

)٣ (روباب، أبو داود ِفي كتاب الزكاةاه :الع ؟ رقم  وض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاةر
)١٥٦٢(، ضعياأللباِن فَه. 
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 جِرخأَ و،همو قَ:الَ قَ. ِفي األدِموا همن ِإ،نيِنِمؤم الْريِما أَ ي:تلْقُ فَ.كاِل مةَقَد صدأَ
صقَدت١(#ه(.  

 :م ِفي كتاب األموالالَّماس أخرجه أبو عبيد القاسم بن سحديث ِح: قلت
 هن ِمذَخأَ فَ،اارين ِدونَرشا ِعهتيم ِقتاَءج فَ،هع متان كَالَِّتي هتاعض ِبمو قَرم عنَّأَ$
  . وهذا األثر صحيح.)٢(#اهن عةًقَد صاٍرني ِدفصِن

 انَا كَ مالَّ ِإ،اةٌكَ زوِضرع ِفي الْسيلَ$ :الَوروى البيهقي عن ابن عمر قَ
 . )٣(#ِةارجلتِل

 نم وِم،ةارجوب الزكاة ِفي مال التج قائم على واعم اإلج:نذرمالْقال ابن 
  . ا لالختالف فيهاهداِح جرفُكْ لكن ال ي: قال ..ا الفقهاء السبعةهوِبج بوالَقَ

 نَّإ :القَ أن ي إالَّ،اعمة اإلجم صحد على عالٌّإثباته لالختالف د: قلت
  .ى أعلمالَ فاهللا تع،هموِلنذر بقَم يعتد ابن الْم ولَ،ةالف للظاهريِخالْ

وض روب الزكاة ِفي عجاهري أهل العلم أطبقوا على وم ج أنَّ:همموالْ
التجوإن كانت األحاديث الْ،ةار رفُمالَِّتية وعتدل على و وِبجهخلو من ا فيها ال ت
؛يحة تسندها مع مفهوم اآلية ولكن هناك آثار صح،ال واحتمال مع قلتهاقَم 

  .-إن شاء اهللا- قحاهري هو الْمج إليه الْبها ذَ مإنَّولذلك فَ
ويبقى معنا الكالم على وكَ،وب زكاة الفطر ِفي الرقيقج ما ِفي الراية و

                                                 

 أبو عمرو بن ، وهذا سند ضعيف،)١١٧٩(رقم ، )٣٨٤ص(أخرجه أبو عبيد ِفي األموال ) ١(
حماس مكَ،ولجه ِمالْ"ي ِفي هِبا قال الذَّمالشافعي ِفي ه ومن طريق،"انيز "بِمائع الْدنن"، 

والبيهقي وغريه٨٢٨( رقم "اإلرواء"نظر ا ، واألثر ضعيف،ام(. 
 ).١١٨٠، ١١٧٩( رقم األثر  ،ة ِفي التجارات قَد الص: باب،ي كتاب األموال  أخرجه أبو عبيد ِف) ٢(
 ر بو أَيٍقِق رن ِمانَا كَم$:  قال ابن عمر،)١١٨١( رقم األثر ،ي عبيدي كتاب األموال ألِبوِف) ٣(

يرِه ِبادالت جيِهِفة فَاراةُكَ الز#. 



  > ��������د��������א����م
١٨٣ 

 ،حنية ليست ِفي الصحيايو هذه الر أنَّ"ةدالع"ي ِفي اِننع الصققَّ وقد ح،الثانية
وإنوالْ،فراد مسلمأا هي من م جزكاة الفطر الْور على أنَّمه مة بأعيان العبيد لقَتع
متجهة على أسيادهم الذين يستغلونِخم ِفي الْهةدم . 

 دؤ يمد إن لَ وعلى السي-ى العبيدلَ ع:أي- الزكاة عليهم نَّإ :ومال قَوقَ
الزكاة عن عبيده بأن يكنهم منموحكي هذا القول ،ا الكسب من أجل أدائه 

  .ي ثور القاضي عن أِباهكَ وح:ياِننع قال الص،عن مالك
جب  كما أنه ي،ا على األسياد هذا هو القول الصحيحهوِبجالقول بو: قلت

كَ،عيل العائلة زكاة الفطر عن نسائه وأوالدهعلى صاحب البيت وم مِفي اَءا ج 
 ناعا ِم صِرطِْف الْاةَكَز ج  اهللاولُس رضرفَ$: الَ قَبمر ديث عن ابن عحالْ
تأَ،ٍرم وا ِم صاعنِع شٍريى الْلَ ععِدبالْ وحر،ِركَالذَّ واُأل وىثَن،و ِغالصِريِبكَالْ وِمِري ن 
 .)١(#ِةالَلَى الص ِإاِس النوِجر خلَبى قَدؤ تنْا أَه ِبرمأَ و،نيِمِلسمالْ

وقد تبيأنَّن و جتتعلق بأعيان العبيد الَِّتي - زكاة الفطر:أي- الزكاة وب 
أنوباهللا التوفيق،ا على أسيادهمه  . 

                                                 

قة الفطر د ص:وباب، )١٥٠٣(رقم  ،ة الفطرقَد فرض ص: باب،البخاري ِفي كتاب الزكاة) ١(
صاع١٥٠٤(رقم  ،مرا من ت( ،قَة الفطر على الصغري والكبري: وِفي بابدرقم ، ص)١٥١٢( ،

 ،)٩٨٤(رقم ، سلمني من التمر والشعريم زكاة الفطر على الْ: باب،ومسلم ِفي كتاب الزكاة
 والنسائي ِفي ،)٦٧٥(رقم ، صدقَة الفطر  ِفياَءج ا م: باب،والترمذي ِفي كتاب الزكاة

رقم  ،ديناهعمسلمني دون الْمان على الْضم ِفي فرض زكاة الفطر ِفي ر: باب،كتاب الزكاة
)٢٥٠٤(،وأح مد ِفي ممكيلة زكاة الفطر: باب، ومالك ِفي كتاب الزكاة،ي هاشمد بِنسن ، 

وأبو داود ، )١٦٦١(رقم  ،ي زكاة الفطر ِف: باب، والدارمي ِفي كتاب الزكاة،)٦٢٧(رقم 
 ِفي كتاب هوابن ماج، )١٦١١(رقم  ، كم يؤدى ِفي صدقة الفطر: باب،ِفي كتاب الزكاة

 ).١٨٢٦(رقم  ،ة الفطرقَد ص: باب،الزكاة
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]١٧٢[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الْ$: الَ قَج  اهللاولَسعجاُءمج بار،ئِْبالْ ور 
جبار،الْ ومنُِدعج بار،ِف والْاِزكَي الر خمس#  . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الإسقاط الْ: ديثحمؤة ِبذَاخما جنته العاء من بعضها على جم
عدن م الْطَقَ وكذلك لو س، على حافرها أو بانيهائر ِبتطَقَ وكذلك لو س،بعض

على منفَ،شتغل فيه ي إنة على صاحبها وال جناية مأخوذ،ا كلها ال دية فيهاه . 
J ْالمفراتد: 
 العج اءُ م  : هي الدة الْاب م ستة من ذَلَ عمأباح اهللا لَ  الَِّتي ات األربع  و حم ولبنهاا ه ، 
كُأو أباح روبا والْهمل عليهاح.  
 .  فيما جنتهيءر ال شد ه:أي: #اربج$: قوله
حافرها  ار لو سقطت على  بي ج  وه ،اء منها  مر ألخذ الْ فَح ت الَِّتي هي :  والبئر 

افر ح أن يكون الْ إالَّ، فإنه ال دية فيها وال جناية،د فيها أحطَقَ أو س،أو بانيها
ما لذلكتوكذلك الْ،سبب مطَقَعدن إذا سعلى م ني غل فيهشت.  

هو الْ :ازكَالرال الْمركُمفن الْوز ِفي األرض من دجةاهلي . 
 ذلك ِفي األرض ليست ألحد وال دِج إذا و:أي :# سمخ الْاِزكَرِفي ال$: قوله
 . عليها ملك
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

  لَ ص وما ح  ، ال سيطرة عليها ألحد      الَِّتي  اء   م جحته الع   ر ما ج   أنTَّشرع اهللا   
،  T  من اهللا فإنه عفو    ؛ب مالكه   بعدن بغري س   م أو الْ ،بب  من غري س   يءِفي البئر من ش   
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 إنَّفَ ؛ة اهلي ج ون ِفي األرض من دفن الْ  فُد مال م  دِج وأنه إذا و   ، فيه وال ضمان   يء ال ش
 . دلة والعحصلَما فيها من  الْم ِلTا اهللا هعر وهذه األحكام ش،سمخفيه الْ
J ْفقه الديثح: 

على بعض اء من بعضها مجحته العرا ج مديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: أوالً
فإنه يعترب هادألنه ليس لصاحبها سيطرة عليها؛ر ،وهل هذا خ ِج ِباصنا على ايته
  ؟ا على األبدان واألموالايتهنِج أو عام ِب،األبدان فقط
  ؟ا جرحمد ذلك ِبقيل يه: ثانيا

قال الصجرحالْ" لفظ : أقول:ياِننع."ليس ِفي الر والَِّتية اياقَ سالْاه منفص، 
وإنالْ$: ي بعضه وِف،ا هو ثابت ِفي بعض ألفاظ الصحيحنيمعجاُءمج بارج رحاه#  .
 ِفي  "رح جالْ " ليس ذكر   : قال عياض والنووي وآخرون       . # اربج$ : ي لفظ البخاري     وِف

 . غريه جرح أو ل بِ ص حاءً  و س ،اد إتالفها بأي وجه كان       ر ما الْم  وإن  ،هذه الرواية قيدا    
ارع زم فقد فصل ِفي الْ؛ا على األموالها جنايات وأم:قال ابن دقيق العيد :ثالثًا

ي  وِف،الك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهارم وأوجب على الْ،بني الليل والنهار
  . يقتضي ذلكجالنِبي حديث عن 
          ﴿: ىالَقول اهللا تع: قلت

           ﴾ 
  .اشية للزرع ليالًم النفش هو إفساد الْ أنَّونَرسفَم ذكر الْ. اآلية]٧٩-٧٨:األنبياء[

وقد ورِبي  ِفي حديث عن دأنه أمر على أهل الْجالن محفظها ِفي ارع ِبز
كر ِفي افق ما ذُوديث يح وهذا الْ،)١(حفظها بالليلاشي ِبوم وعلى أهل الْ،النهار

                                                 

وابن ماجه ِفي ، )٣٥٧٠(رقم  ،اشي تفسد زرع قوموم الْ: باب،داود ِفي كتاب البيوعأبو ) ١(
 ).صحيح(، )٢٣٣٢(رقم  ،اشيومكم فيما أفسدت الْح الْ: باب،كتاب األحكام
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  .اشية للمزارع ِفي الليلمعلى تفسري النفش بأنه إفساد الْاآلية 
اشية ضمان ما أفسدته ماشيته بالليل  موعلى هذا فيكون على صاحب الْ

  .دون النهار
 وهو ما كان ،ارع حفظهزمجب على أهل الْسألة خالف فيما يمي الْوِف
ارع زما إذا كانت الْ أم،اشي بدون راعيوم من العادة أن ترسل فيه الِْفي فالٍة

 ،حفظها يرسلها  مع راٍع وأن ي،اشية حفظهامى صاحب الْلَع فَ؛منتشرة وكثرية
 . ى أعلمالَ واهللا تع، هذا هو األقرب، عنهاوالًئويكون مس

  .)١(#يِه ِفعتر ينْ أَكوِشى يمِح الْلَوى حعري ياِعالركَ$: جالنِبي وقد قال 
أمة الْا القصمأنَّ:ار إليها ِفي اآلية فخالصتهاش ر له عنب أو بستان من الًج 

ا ماكَحت فَ، ِفي بستان العنب فأفسدهلَخ ود،من الغبهذَ فَ،من واآلخر له غَ،عنب
ان فحكم سليمان أن يأخذ صاحب الغنم البستان ميلَا على سر مثُم ،إلَى داود

ويسقيه ويقوم عليه حتى ي عكَود انَا كَم،ويأخذ صاحب البستان الغ ليأخذ ؛من 
يءجما يمنه حت ى يعالبستان كَود انَا كَم،وي عيد كل منهما ما عنده من حق 

  .إلَى صاحبه
وهو يؤيد ما جاء ِفي حديث البنَّأَ$ :اءر  ِبيةٌ جالناِرياقَةٌ ضن لَه تكَان، 

                                                 

)١ (البخاري ِفي كتاب اإليرقم  ، فضل من استربأ لدينه: باب،انم)ومسلم ِفي كتاب ، )٥٢
 ، والنسائي ِفي كتاب البيوع،)١٥٩٩(رقم ، اتبهالل وترك الشح أخذ الْ: باب،اةاقَمسالْ

ث على ح الْ: باب،ي كتاب األشربةوِف، )٤٤٥٣(رقم  ،سبات ِفي الكَبه اجتناب الش:باب
ترك الش٥٧١٠(رقم  ،اتبه( ،باب الوقوف عند الشبهات،نوابن ماجه ِفي كتاب الفت ، 

ن الل بيح الْ: باب،ارمي ِفي كتاب البيوع والد،د الكوفينيسند ِفي مم وأح،)٣٩٨٤(رقم 
 ، ِفي ترك الشبهاتاَءا ج م: باب،ي كتاب البيوع والترمذي ِف،)٢٥٣١(رقم  ،نام بيرحوالْ

 ).٣٣٢٩(رقم  ، ِفي اجتناب الشبهات: باب،وأبو داود ِفي البيوع، )١٢٠٥(رقم 
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 فَقَضى أَنَّ ِحفْظَ ، ِفيهاج  فَكُلِّم رسولُ اهللا، فَأَفْسدت ِفيِه،طًافَدخلَت حاِئ
 وأَنَّ علَى أَهِل ، وأَنَّ ِحفْظَ الْماِشيِة ِباللَّيِل علَى أَهِلها،الْحواِئِط ِبالنهاِر علَى أَهِلها

#الْماِشيِة ما أَصابت ماِشيتهم ِباللَّيِل
)١(. 

ا افرهى حلَت عطَقَ البئر إذا س أنَّ: أي.#ارب جرئِْبالْو$: قوله: سألة الثانيةمالْ
 أن  إالَّ، فيها ال يضمنه صاحبهالَص ما حإنَّ فَ،أو على بانيها وإن كان مستأجرا

يكون ما ِبتسببحفرهولَ،اسا ِفي طريق الن مي جعل عليها عالمات تع من من
 . لسقوط فيهاا

 اهللا ِفي األرض من هقَلَن هو ما خعِدم الْ.#ارب جنُِدعمالْو$: سألة الثالثةمالْ
 ؛  على الذي يشتغل فيهطَقَ فإذا س،ة وغري ذلكب والفضهات النافعة كالذَّامخالْ
  .#ارب جنُِدعمالْو$: ج  لقوله؛ ذلك ال ضمان فيهإنَّفَ

 ِفي نظام الشركات رر على ما قُد وهذه الفقرة بالذات رديثحي هذا الْوِف
 أصيب وهو يعمل ِفي شركة بأي حادث فيها ترتب عليها إزهاق نفسه أو ن مأنَّ

ا ذَ وه،هاية فما دون الشركة تكون ضامنة لذلك بالدقطع عضو من أعضائه أنَّ
 .مى أعلالَ واهللا تع،ديث يدل على بطالن هذا النظامحالْ

ونا فُدد موجال الذي يم الركاز هو الْم أنَّدقَت. #سمخ الْاِزكَي الرِفو$: قوله
 والباقي يكون ،مسخ فعليه فيه الْهدج ونم فَ،اهليةجِفي األرض من ضرب الْ

ر عتب فهو ي؛ وال يعرف الذي دفنه، مال من ضرب اإلسالمدجا إذا و أم،ملكًا له
  .اءش ين مقرز ي� واهللا ،قطةلُ

                                                 

 ). ٣٥٧٠(رقم  ،اشي تفسد زرع قوموم الْ: باب،أبو داود ِفي كتاب البيوع) ١(
 ،ِفي كتاب األحكامابن ماجه ورواه ، وسند أِبي داود صحيح: قال الشيخ أحمد النجمي   

 ).٢٣٣٢(رقم  ،اشيومكم فيما أفسدت الْح الْ:باب
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وهل يعف ِبرذه اللقطة ِلهمدة س؟ةن  
 أو ، وقد مات،ا إن كانت ِفي دار معروف صاحبها أم،الظاهر أنه كذلك

سألة فيها تفصيل م والْ،اد إلَى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مالع فهي ت؛انتقل
 . يق وباهللا التوف،اء هذه خالصتههقَعند الفُ
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]١٧٣[ عِب أَني هريالَ قَ� ةَر: $بثَعر ج اهللا ولُسع مر �ى لَ ع
الصيلَِق فَ،ِةقَد :منعاب نج يٍلم،و اِلخدب الْن يِدِلو،و العباسع مر ج  اهللاوِلس. 

 مكُنِإ فَ؛داِلا خمأَ و، اهللااهنغْأَرا فَيِق فَانَ كَنْ أَالَّ ِإيٍلِم جن ابمِقنا يم :ج  اهللاولُس رالَقَفَ
ِلظْتونَمااِل خِدقَ فَ،داح تبأَس دراعهأَ وعتادهاهللايِلِب ِفي س ،أَ وا الْمعبِه فَ؛اسيلَ عي 
لُثِْمواه. الَ قَثُم :يا عمأَ،ر ما شعرنَّ أَتع مالر ِصِلج ن؟يِهِب أَو!#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :عث الْباِبجلَي عى الصةقَد. 
J ْالمفراتد: 

بفتح الِْجيم وكسر الِْميم آخره الم، قال: أقول "العدة" قال ِفي: ميلابن ج 
إلَى  بالنسبة ف إالَّرعوزي فيمن ال يج وذكره ابن الْ،همعرف اس ال ي:ابن منده
      ﴿: كان منافقًا فأنزل اهللا فيه: قال الْمهلب:  قال،أبيه فقط
 -٣/٢٩٨ج" (العدة" من ’ا. ﴾ فتاب وصلحت حاله     

  . واتفقوا أنه من األنصار).الْمطبعة السلفية
اد هِج صاحب الْ،ليلجي الْاِبحومي الصخزم الْ:أي: #يِدِل الون بداِلخ$: قوله

 .العظيم والفتوحات الكثرية
أماسا العب :فهو عوكَ،ج  الرسولم ا جاء ِفي الْمأَ$: ديثحمِلا عمتا   ي

عمنَّ أَ،رع مالر ِصِلج ن؟يِهِب أَو!# . 
 أنه كان فقريا         إالَّ ، ينقمه     يء ى الكالم أنه ليس له ش        عن   م أنَّ كَ:  #مقِ نا ي م $:  قوله  
ولكن   ،ميل  ينقمه ابن ج     يء فال ش ن إذ؛ر كَش ا أن ت  هقِّوهذه نعمة من ح     ،فأغناه اهللا   

 .  وحسنت توبته،نه تابإ :القَ ولكن ي،افقًاننع كان يدل على أنه كان ممالْ




�	�א��������م�� <  
١٩٠ 

ى لَ جعلها وقفًا ع، أوقف أدراعه وأعتاده ِفي سبيل اهللا:أي: #سبتاح$: قوله
 . اهدينجمالْ

   باعتبار أنَّ جالنِبي ى لَ عنيا ده أن:أي: #اهلُثِْم و يلَ عيِه فَاسبعا الْمأَ$: قوله
 . مادقَاس زكاة عامني م من العبذَخأَ فَ، احتاج ماالًجالنِبي 

 . ل صنو أبيهج الرم ع أنَّتفْر وعتمِلا عمأَ: #ترعا شمأَ$: قوله
ع منها رفَت يكون أصلها واحد ويالَِّتية لَخالنهو األخ تشبيها ب: الصنو

  . اآلية]٤:الرعد[ ﴾  ﴿ :T قال اهللا ،جذعان
J ْالمعنى اإلجياِلم:  

ا ملَ فَ،-ةقَد قابضا للص:أي-قًا دصتاب مطَّخ بن الْرم عجالنِبي أرسل 
رجِبي  إلَى عأخربه بأنَّجالن اب نميل  جمنوكذلك خالد بن الوليد، زكاتهع ، 

اس بن عبد الْوالعبِبي  لذلك فقد أنكر ؛طلبمجالنوذَ،ميل صنيعه على ابن ج مه 
  .# اهللااهنغْأَرا فَيِق فَانَ كَنْ أَالَّ ِإيٍلِم جن ابمِقنا يم$:  فقال،بذلك

ا وهو قد احتبس أدراعه مالَنع طَمالد بأنه ال يصدر منه الْخوقد اعتذر ِل
مكن أن  ال ي؛وب طلبا لألجر والثوابندم يفعل الْن وم،وأعتاده ِفي سبيل اهللا

يع الواجبمن،يؤدي زكاته يءحتمل أن يكون خالد ليس له ش وي �.  
ثُمصلوات اهللا وسالمه عليه-اس بأنه قد أخذها منه  اعتذر للعب- . 
J ْفقه الديثح: 

هل هي الواجبة أو  :قةد ِفي بعث عمر على الص.بن دقيق العيدقول ا: أوالً
  .ا الواجبةه أن- اهللارِحمه- واستظهر ابن دقيق العيد ؟ةوبندمالْ

  ، ة الواجبة  قَدا الص ه ل على أن   دنع ي  م ميل على الْ    ابن ج  م ذَ ألنَّ ؛ق حوهو الْ   : قلت 
  فلو كانت الصة الْ قَدم ند ة ما   وبت رتعلى ذلك ذَ  ب م  التوفيق وباهللا   ،ميل  البن ج  . 
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ة وضفرمة الْقَدا يكون ِفي الصمي إناِبج بعث الْوف أنَّعرمكذلك من الْ
دون الصقَدةة التطوعي . 
 فِرع نماع عفَ الد. #دااِل خونَمِلظْ تمكُنِإ فَ؛داِلا خمأَو$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

 . اجبا وعن عليه بأنه ميِعري إذا ادخبالْ
 ِفي ذلك كالم كثري .# اِهللايِلِب ِفي سهادتعأَ وهاعرد أَسبت احِدقَو$: قوله :ثالثًا

 تلَِع أو ج،قةدابل الصقَ ِفي متلَِع هل هي ج:حول احتباس األدراع واألعتاد
 وهو ، سابقًارِك فيما أرى هو ما ذُقح والْ،غري وجيه وكل هذا ِفي نظري ؟قيمتها

 تقربا إلَى ؛اهدين ِفي سبيل اهللاجم على الْهادت وعهوعر خالد بن الوليد أوقف دأنَّ
 . ع الواجبنم يفعل ذلك ال ين وم، وطلبا للمثوبة عنده،اهللا

بتحبيس      الَ قَ نم دليل لِ .#  ِفي سبيل اهللا    هدا تعأَ  و  هاع ر د أَ سب تاح $: ِفي قوله   : رابعا  
  . وجعله وقفًا فيما ينتفع به- بإيقافه :أي-ول نقُمالْ

قال األمري الصي ِفي اِننع"العقَ واختلف الفُ: قوله":ةدِفي :أي-اء ِفي ذلك ه 
حبيس الْتال يصح وقف الْ: فقال مالك،-والت ووقفهانقُم الَ وقَ.ول مطلقًانقُم 

 وقال بصحة ذلك ، وال وقف الكتب: وعنه.وانيح ال يصح وقف الْ:أبو حنيفة
الشة وغريهمافعي.  

 من أصحابه عمختارها جا أحمدوهي رواية عن اإلمام :  قلت:ققِّحمقال الْ
  .بذهموهي الْ

  قال الص قالوا : يانِ نع :إلج اع الْ مسلمني على صحة وقف الْ    موالْصر حمبيح اص
 .   ’ا .اجد من غري نكريسمِفي الْ

 فإنه ال نكري ِفي أنه ،وضه دليالًهخفى عدم ن وال ي: قلت:قال ابن األمري
ملف فيهخت،فال داللة على رضا الس اكت حتى يكون إجما سكُاعلكن ،اوتي 
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 .  ’ا .#هادتعأَ وهاعرد أَسبت احِد قَهنِإفَ$: ج  وقوله،الدليل حديث الباب
 مع وجود  به القائل من عدم اإلنكار لعله ينتهض دليالًجا احتوم: قلت

الدليل الذي يدهؤي،وكأن لِّم اتفقوا على العمل بذلك ِفي كُهز مان لَكَان ومم 
ينكره أحدلَ من العلوجود الدليل عليه من إقرار الْ؛اءم ملفعل خالدج ومعص ، 

  . واستفتائهج ولس بعد استشارة الر يفعله إالَّمالدا لَ خاهر أنَّوالظَّ
ا ماحف وآالت النعش وما أشبه ذلك ِمصمتب والْ إيقاف الكُ:ومن ذلك

 وإذا ،ولنقُمحبيس الْ على تجالنِبي  واألصل فيه إقرار ،اعتاد الناس أن يعملوه
 لَّا دم كَ،ةاجمثل ذلك للح يستعدون ِبة كان األغنياء منهماهليج أهل الْانَكَ

  فإنَّ،وع والسيوفررب من الدحة الْأميصفوان بن  من جالنِبي عليه استعارة 
أهل اإلسالم قد جعلوا ذلك تعبا هللا د�لَ وإقراٍر،ارع بذلك بإجازة من الش هم 

 . ى أعلمالَ واهللا تع،عليه
ةً د عانَا كَذَم ههلَم ع أنَّ:# اهللايِلِبسِفي $: ذ من قولهؤخي: خامسا

للماهدين ِفي سبيل اهللاج،الذين ي اهدون إلعالء كلمة اهللاج.  
ويؤخذ من هذا أنه ال يوز الوقف وال الْجبس ِفي نصرة حزب أو قبيلة ح

  ألنَّ؛حاِلل الصم من العدع وال ي، وإن فعل فهو ال يكون ِفي سبيل اهللا،أو شخص
   ﴿: ى يقولالَ واهللا تع،ا اهللا أن تكون واحدةهر أمالَِّتية  لألمافيه تفريقً

              
             ﴾ 

 .  ]٩:راتجحالْ[
اد ِفي سبيل هِج من الْدعاربني يحم قتال أهل البغي والْنَّإ :ا نقولنومن ه

 . ى أعلمالَع واهللا ت،اهللا
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 هذه العبارة  أنَّ:#اهلُثِْم ويلَ عيِه فَاسبعا الْمأَو$: ذ من قولهؤخي: سادسا
يترد معناها بني شيئنيد:  

ِبي ا أن يكون إمجالنت حملها عن عانَ فإذا كَ، هذا بعيدي أنَّ ويظهر ِل،هم 
؛اس عنده مال يوجب الزكاةالعبفال ي مكن أن يتحمِبي ا لهويتركه ال ، عنهجالن 

ر إعانة على ترك األداء مع وجود ما يوجب بعت ذلك قد يإنَّ فَ؛يؤدي زكاته
حملهم د الناس ويوع والشارع ي، وهو وجود النصاب عنده،ضي للواجبقتمالْ

 .  على أداء الواجبات بطيب نفس
ما لعامني دقَ م- أخذ الزكاة:أي- قد أخذها جالنِبي    أنَّ:يواالحتمال الثاِن

اسمن العب،وهذا هو الالئق الذي ي تا ِلعين توجيهوإن كانت ،ذه العبارةه 
 فمنها ما أخرجه الترمذي من حديث ،األحاديث الواردة ِفي ذلك فيها ضعف

عِه$ : بلفظليِعي ي قَِدنرَأل؛ض ني استفْلَسِمت نهص ةَقَدع ام١(#ِني(.  
 فيه  أنَّ إالَّ،يطِنقُار ومثله عند الد،القَ ِفي إسناده م:افظ ابن حجرحقال الْ

  .اضعفً
  . ’ا .م منه زكاة عامني ضعيفدقَ تج روايات أنه  أنَّ:اصلحوالْ

ا هو ذَ ه أنَّ إالَّ؛ارباقَوإن كانت هذه الروايات ضعيفة ضعفًا م: قلت
                                                 

)١ (أخرجه أبو داود من حديث عالْنَّأَ$:  بلفظلي عباس �لَأَ س  ِبيجالنِفي ت يِلِجعص قَِهِتقَد لَب 
بن مسعود عند  وله شاهد من حديث ا، وسنده ال بأس به.#كِل ِفي ذَه لَصخر فَ،لَِّح تنْأَ

 ،انمح الساِلي ص بن ذكوان بن أِبمحمدي سنده  وِف،"األوسط" و"الكبري"ي ِفي رباِنالطَّ
 وفيه ،"األوسط"ي ِفي ي رافع عند الطرباِن وشاهد آخر عن أِب،ادسة من الس،صدوق يهم

إساعيل وفيه كالم كثريم،ا .قثِّ وقد و’.  
 ،ستخري اهللاأ وأنا ،ي للساعاِت"يباِني شرح الفتح الراألماِنبلوغ "ي والثالث بواسطة الثاِن

 ).النجمي(. وأحكم بأنه حسن لغريه
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ي إجازة  وِف،جهيز الغزاةال ِفي تمحتاج الْ كان يجي ِبالن فَ،ليقاألنسب واأل
حمل حسن ما يأ وهذا هو ،اس فاستسلفها من العباالًه قد احتاج ملَّعلَ فَ،الوفود
 . ديث فيما أرىحعليه الْ

ذ من ؤخي. #يِهِب أَون ِصِلج الرم عنَّ أَرما ع يتمِلا عمأَ$: ذ من قولهؤخي: سابعا
هذا فضيلة للعباس ِفي كونه عِبي  مجالن،وهذا القول كأنه ص دِبي  من رجالن 

درًءا للقالة ِفي العباس بأنه منع،السيما وهو ع ِبي  موكونه ِم،جالن متبعه ن 
 ،عنأنه م وبذلك ال ينبغي القول فيه ب،ةابران وفضل القَم فله فضل اإلي،وآمن به

 . وباهللا التوفيق
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]١٧٤[ع نع ِدب ِناهللا بز ِديِن بلَ$: الَ قَ�م اِص عاَءفَا أَملَ اهللا عى رِهوِلس 
يومح نقٍَني سماِس ِفي الني الِْف وملُ قُِةفَلَّؤوبهم،لَ ومي اَألِطع نصارش أَكَ فَ،ئًاينهم 
وجوا ِفي أَدِهِسفُنلَذْ ِإم مِص يبهما أَ مصابالن فَ،اس طَخبهالَقَ فَم :يا معشر 
  ةً الَعي؟ وم اهللا ِبكُفَلَّأَ فَنيِقرفَت ممتنكُي؟ و  اهللا ِبماكُده فَ الًالَّكم ضدِج أَملَ أَ،اِرصناَأل
وا يبِج تنْ أَمكُعنما ي م:الَ قَ.نم أَهولُسراهللا و: واالُئًا قَي شالَا قَملَّ كُ!ي؟م اهللا ِباكُنغْأَفَ
روا الُ  قَ!؟  اهللا ولَ س:   اهللا ورولُ سأَ ه م لَ :  الَ  قَ.نئْ  ِشوتلْقُ لَ م تئْجِ :  متذَ ا كَ ن الَ أَ ،ا ذَكَ ا و ت  رض نْ  أَ  نَو  
ذْ يهب  الن  بِ اس  اِةالش  الْ و ِعبِري  و ذْ تهبِ ونَ ب  ر لَى رِ  اهللا إِ  وِلس كُالِ ح ؟ لَ م هِ  الْ الَوج كُلَ ةُرنتام ِمأًر ن 

 ارع ِشارصن اَأل،اهبعِش واِرصن اَألياِد وتكْلَسبا لَع ِشويا أَاِد واس  النكلَ سولَ و،اِرصناَأل
والنثَ ِداسِإ،ار كُنمس ونَقَلْتب ثَي أَِدعفَ،ةًر ِباصروا حتقَلْى تِنوى الْلَي عحِضو#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الإعطاء الْ: ديثحملُة قُلفَؤوبهم من الغائمن. 
J ْالمفراتد: 
 ،عجى رعنم ِباَء من فَ، الرجوع:ةغالفيء لُ :#ِهوِلسى رلَ اهللا عاَءفَا أَملَ$: الَقَ

 ،ةنيمود به الغقصم وهنا الْ،ار بدون قتالفَّذ من أموال الكُؤخا يم اسم ِل:يءوالف
 . ففيه تسامح بالتسمية

 . نني يوم غزوة ح:أي :يوم حنني
 م هلَم ليس   ه األصل أن  ى أنه أعطاهم مع أنَّ       عن  مِب:  # مهوب لُ  قُِةفَ لَّ ؤم ي الْ  فِ و$ : قوله  

 ا نفوذًمه لَ ألنَّ؛ ما وهبهم تأليفًاج اهللا ولُس رمهبها وم وإن،ةنيم ِفي الغيءش
 . همءفيمن ورا
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ة وهي وجدم من الْ: أقول:ياِننعقال الص: #مِهِسفُنوا ِفي أَدجو$: قوله
الغبض . 

عطوا شيئًا خالف  يمهم لَوِن لكَ:أي: #اس النابصا أَ ممهبِص يم لَذِْإ$: قوله
 ملَ أَ،اِرصن اَألرشعا مي$: الَقَ فخطبهم فَ،اهدين منهمجم أصابت الْالَِّتية القسم

  .من الوجود. #الًالَّم ضكُْدِجأَ
 ،وققُحون الْمنع وت، تعبدون غري اهللا، باطللى كنتم ع:أي: #الًالَّض$ :قوله

 . ي أتيتكم بهين الذ ال تعرفون شيئًا من الد،ويقتل بعضكم بعضا ليغنم ماله
 .  يِببس ِب:أي :يم اهللا ِبداكُهفَ

 األنصار بينهم انَ وقد كَ،من التفرق وهو االختالف: وكنتم متفرقني
عديقتل األوسي الْ،ةاو خجي والعكسزر.  

 . يدي وبسبِبعكم على يم ج:أي :يفألفكم اهللا ِب
قَفُ :ةالَعاءر.  

 . ى يديلَ أصبتموها عالَِّتيائم ن من الغا أعطاكمم ِب:أي: يفأغناكم اهللا ِب
     اهللا ورسوله أم أي   :ن:  ختار الصحاح       .ا  أكثر منعليه   :  "  قال ِفي م أنعم عليه،        :  من
 . ’ا"  الِْمنةأي امنت عليه ِبما أعطاه إياه ِبحيث ذكره على سبيل                :  وبابه رد، ومن عليه        

 : أن الْمن له معنيان:والْمهم
 .طية الَِّتي ليست ِفي مقابلة شيء الع-١
 . االمتنان بالعطية بأن يذكرها للمعطي على سبيل التفضل-٢

 به ِفي حر عنه هنا قد صينما كُ :#اذَكَا وذَا كَنتئْ ِجمتلْقُ لَمتئْ ِشولَ$: قوله
 . #اكنيآوودا فَرطْم و،اكنقْدصبا فَذَّكَم و،اكنرصن فَوالًذُخا منتيتأَ$: رواية أخرى

  .أداة عرض: ونرض تأالَ
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$ذْأن يهبالن رحالكمإلَى ج وتذهبون برسول اهللا ،مهاة والبعري إلَى رحاِلاس بالش #: 
حالالر :حل اإلقامةم،وم الذي تأخذونه أفضل ِمى ذلك أنَّعن ا أخذوهم . 

 لكن الشعب أصغر من ، كذلك والشعب،ع السيولمجتهو م: الوادي
 . الوادي

 . دسجالشعار هو الثوب الذي يلي الْ: األنصار شعار
 . الذي يكون من أعلى: الدثار
ى توا حرِباصفَ -ال عنكممثارا بالْئ است:أي- ةًرثَي أَِدع بونَدِجتس$: قوله

قَلْتِنوى الْلَي عحِضو# . 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
 ،"حنني"ائم الكثرية ِفي موقعة ن من الغجمحمد ى نبيه لَ اهللا عحتا فَملَ

وبعد أن ترك حصار الطائف عوكان أكثرها من ،- إلَى الغنائم:أي- إليها اد 
 ،منمن الغألفًا  إذ اجتمع أكثر من أربعني ألفًا من اإلبل ومائة وعشرين ،اشيومالْ

 فأنكر ذلك بعض ،حديثو عهد باإلسالم ليتألفهم أقواما جالنِبي فأعطى 
  .قح تصرف ِبجم يعلمون أن تصرف رسول اهللا هإنا خيارهم فَ أم،األنصار
 ماِئن الغجول اهللا سي رِطعي$: ا بلغته مقالتهم حيث قال بعض سفهائهمملَفَ

 ،ٍةب ِفي قُه لَمِهِعمج ِبجالنِبي  رأم فَ.انعدي ومِهاِئم ِدنا ِمنوفُي سرطُقْ تاٍموقَْأل
 . كرخ ما ذُلَإ #... مكُني عِنتغلَة بالَقَا مم :الَقَ فَ،واعمتاجفَ

وه من نصرة له ولإلسالم مدا قَمم ِبه واعترف لَ،ةفيفَاتبة خعاتبهم معفَ
ة حب من صمهم ما ذخر اهللا لَوا بذلك عظيفُر وع،ت نفوسهمابطَ فَ،الذي جاء به

ار م ِفي الده اهللا لَهرخ باإلضافة إلَى ما اد،هماِلح ورجوعهم به إلَى ِر،رسوله
ا قَاألخرى على مدفَ،وه وبذلوهم أمرهج مبالص ى ما سيلقونه بعده من لَرب ع
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 ،ديههبه ومن اهتدى ِبى آله وأصحالَ وع،هات اهللا وسالمه على نبيولَص فَ،األثرة
واستنبس نته إلَى يوم القيةام. 

J ْفقه الديثح: 
 . يئًاة فَنيمديث تسمية الغحذ من هذا الْؤخ ي:أوالً
 .  هموبلُة قُفَؤلَّمذ منه إعطاء الْؤخي: ثانيا
 .  لإلسالم ة وونوا قُ  كُان من أجل أن ي    م ى فيه ضعاف اإلي     طَع  التأليف ي   أنَّ : ثالثًا  
ميق يوكلون ان القوي العم أصحاب اإليديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: رابعا

إلَى إياِنمهم باعتبار أنهم ال يهتونَمألمر الد اني . 
 ومصع مج اهللا ولَس رم يعرفون أنَّهة ذلك ألنابح الصلَعا فَمإن: خامسا

 .  ونصرتهقحة الْحلَصا فيه مم ِبف إالَّرصت وأنه ال ي،أطَخمن الْ
اسادس :فيه مِبي اتبة عجالنلَ لألنصار عى ملَا بغفيشرع ،ةالَ عنهم من القَه 

 . انه وصدق نيتهم وثقت من إينمفيه العتاب ِب
 . هم لهصرِت فيما لألنصار من فضل ِفي نجالنِبي فيه اعتراف : سابعا
اثامن :يذ من قول األنصارؤخ :$اهللا ورولُسأَه مِم الْ أنَّ.#نهللا ةَن لرسوله ثُم 

 . عليهم
 ونَبهذْت و،ِريِعبالْ واِةالش ِباس النبهذْ ينْ أَنَوضر تالَأَ$: ذ من قولهؤخي: تاسعا

 . أخذوا وعظيم ما     ، الناس  ذَلة ما أخ  آى ض لَ فيه دالله ع    :# مكُالِ ح لَى رِ إِ  ج   اهللا ولِ سر ِب
 ؛باع ِشويا أَاِد واس النكلَ سولَ$:  بقولهقب ما سجالنِبي  دلقد أكَّ: عاشرا

 . #ابهعِش واِرصن اَألياِد وتكْلَسلَ
 جِبي الن  أنَّ#ارثَ ِداسالن و،ارع ِشارصناَأل$: ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ

 . ة دون الناساصعتربهم خا
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 -ال دونكممثارا بالْئ است:أي- ةًرثَي أَِدع بنَوقَلْت سمكُنِإ$: قوله: رشي عالثاِن
  .ربم بالصهر أم:#وارِباصفَ

الثالث عرش :يؤخا تذ من ذلك أيضم الْحريخرلَوج عى الوالة وإن جوا ار
 :لقُ يم ولَ.#وارِباصفَ ةًرثَي أَِدعب نَوقَلْت س$:  لقوله؛ل دون غريهمامواستأثروا بالْ

 . واورثُفَ
الرابع عقوله: رش :$ِباصروا حتقَلْى تِنوى الْلَي عحِضو#:ذَ هعد من اهللا ا و

 ، ونشرهم لدينه،جهم لرسول اهللا رِتص لألنصار أنه سيثيبهم على نجورسوله 
 .  وباهللا التوفيق،م لكلمتهوإعالئه
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صقَدة الفطر وزكاة الفطر كالهمبه الْاَءا ج ححيحديث الص،الَذا قَكَ ه 
الصه-ي اِننعِحمِفي - اهللار "العةد."  

 م أع"ةقَدص" لفظ  أنَّ إالَّ،اجبا الوذَى هلَق عطلَ كال اللفظني يإنَّ: وأقول
وض وغري فرمة تشمل الْقَد والص،وضفرما الْهاد ِبرا يم ألن الزكاة إن؛"زكاة"من 

ذه  ه وذلك أنَّ،افة الشيء إلَى سببهض وإضافتها إلَى الفطر من إ،وضفرمالْ
الصقَدا على إتة أوجبها اهللا شكرم؛ومام الصوج ا ِلبر؛كانا فيه من النقص إن م 

ول على قوت صح أو التجول من أجل الْ،ل ِفي يوم العيدماء عن العرقَوإغناًء للفُ
 . وباهللا التوفيق،اليوم
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]١٧٥[ع نع ِدب ِناهللا بع مفَ$: الَ قَب ررضر ج اهللا ولُسص ةَقَد 
 ،ٍرم تناعا ِمص: وِكلُممالْ ورحالْ و،ىثَناُأل وِركَى الذَّلَ ع-انَضمر: الَ قَوأَ- ِرطِْفالْ
 ِريِغى الصلَ عر بن ِماٍع صفص ِنِه ِباس النلَدعفَ: الَ قَ،ٍريِع شناعا ِم صوأَ
ِبكَالْوِري# . 

نْأَ$: ٍظفْي لَِفوت ؤى قَدلَبخ وِجرِإاِس الن ِةالَلَى الص#  . 

<|†�Ö] 

J الْموضوع زكاة الفطر: ديثح. 
J ْالمفراتد: 
اةكَالز :تطلق ويرِباد هاجب الْا الوياِلم،س واء تلَّعباألنصبةق ،أو ت لَّعق 

  :عنينيم اللفظ ِفي الْدرد وقَ فَ؟اءما النهاد ِبر أو ي،ا الطهرةهاد ِبرم وهل الْ،بالفطر
  . إذا بلغ غايته:بح الْا زك:مهولُفمن النماء قَ
 ﴾        ﴿: ىالَ قوله تع:ومن الطهرة

  .]١٠، ٩:الشمس[
ا م وكاله؟اد به التقديررم أو الْ،اد بالفرض القطعرمهل الْ: #ضرفَ$: قوله

قد ورلكن اشتهار اللفظ ِفي القطع الذي هو الوجوب أكثر،د  . 
 : أي-ان  ض ماد به الفطر من ر   ر موالْ، جب به    تيالَّتِ   :أي : # ِرطْة الفِ   قَد ص$ : قوله  

 . -ايته هِن
 واحد منهم لِّى كُلَ ع:أي :# وِكلُممالْ ورحالْ و،ىثَناُأل وِركَى الذَّلَع$: قوله

ا من األجناس الْصاعذكُمورمر أو من شعرية من ت،وقد و رالزبيب" : لفظد"، 
 . نسِج هنا لبيان الْ"من" و،منها صاع من كل : أي،"األقط" و"الرب"و
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 : أي،وه عدل صاعلُع ج:أي :#ر بن ِماٍع صف ص ِنِه ِباس النلَدعفَ$: قال
 . اعا من غريه فإنه يعدل ص؛ريه إذا كان نصف صاع من الربظن

  .الةاس إلَى الصوج النر تعطى قبل خ:أي: #ىدؤت$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 ِفي يوم عيد لَع جدقَ فَ، وما أبلغ حكمته ِفي شرعه،ما أعظم شرع اهللا
الفطر صقَدا على األغنياء يدفعونه إلَى الفقراءة الفطر حقليستغنوا به ِفي ؛ا واجب 

 ، سلمنيم أغنياء الْقاة ِفي حاسوم على البذل والْ وليكون دليالً؛يومهم ذلك
 ،ها على رئيس األسرة وكافل العائلةِجت هذا الفرض ملَع وج،ففرض زكاة الفطر

يقوم به عمنحت يده من النساء واألطفال والْ تموباهللا التوفيق،اليكم  . 
J ْفقه الديثح: 
 ج اهللا ولُس رضرفَ$: ياِبحور بقول الصمهج استدل الْ؛ةقَدحكم هذه الص: أوالً

ِرطِْف الْاةَكَز#.ى أنَّلَ عاة فَكَ هذه الزرض واجب على منو جها مع قوت يومهد ، 
  .اهوِبجى ولَاع عمنذر وغريه اإلجمبل قد حكى ابن الْ

هم ِتاعدة يقولون بالوجوب دون الفرض على قَفينح لكن الْ:ياِننع الصالَقَ
  ألنَّ؛ ذلك نظراع ِفيمي نقل اإلج وِف: قال،من التفرقة بني الفرض والواجب

إنَّ:االَة وأبا بكر بن كيسان األصم قَإبراهيم بن علي و جواستدلوا على ذلك ،ها نسخوب 
 لَِزن تنْ أَلَب قَِرطِْف الِْةقَدص ِبج اهللا ولُسا رنرمأَ$ :ديث قيس بن سعد بن عبادة قالحِب

لَ فَ،اةُكَالزما نِتلَزلَاةُكَ الز مي أمران،لَ ومي نهان،و نحنفْ نلُع١(#ه( .وتِفي إسناده ب بأنَّقِّع 
را ماويولَم يقل صحيح، وقد وضعه األلباِني ِفي الصحيحة والًجه.   

                                                 

)١ (روباب، النسائي ِفي كتاب الزكاةاه :فرض ص رقم  ،ة الفطر قبل نزول الزكاةقَد)٢٥٠٧( ،
باقي   ِفي أحمدرواه اإلمام و، )١٨٢٨(رقم ، ة الفطرقَد ص: باب،وابن ماجه ِفي كتاب الزكاة

 .ي األلباِنهحح ص.مسند األنصار
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 : قلت ●
  .د عليه لضعفهمعتديث ال يحا الْذَ هنَّإ: أوالً
 لَم وع،ةرضيألنه تعارضه أحاديث صحيحة تدل على استمرار الفَ :ثانيا

الصحِبةُاب ا ومن بعدهم إلَى يومنا هذاه  . 
 لعدم الدليل الذي ؛اعمارقًا لإلجم بعدم الوجوب ال يكون خهولَ قَنَّ إ:ثالثًا

يستخرق  و،د إليهناإلجماع البد أن يكون ما إلَى دليلستند.  
ارنَّإ: ابعاإلج مراع مستند إلَى أدلة صحيحة وصيةح  . 
ا قول الْأمحنوأنه دون الفرض ِفي قَ،ة بالوجوبفي هم ِفي التفرقة بني ِتاعد

  .الفرض والواجب
م د بل يدل على ع،وبجم الودا ال يدل على عذَة هفينح قول الْإنَّ: وأقول

الف ذلك ِخ قال ِبن وم، وال يقاتل عليه ،م تاركهأثَا واجب يهإن فَن وإذ؛ةضيرالفَ
ذَّفقد ش،اذ ال حكم له والش . 

 ،ة تتعلق بالفطرقَد هذه الصديث وما ِفي معناه أنَّحذ من هذا الْؤخي: ثانيا
 وهل ت جب بغر وب الش     مس من آخر يوم من رمأو بطلوع    ، أو بطلوع الفجر   ،ان  ض 

أنَّ: وأقواها  ، وكل من هذه األقوال قد قيل؟مس من يوم العيد  الش  الوجوب يتق لَّع
 ،قيقيح ألنه هو الفطر الْ؛انضم هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رنمِب

وج إلَى رخى ِفي ليلة العيد ويومه قبل الْدؤا ته وأن،فال واجب ينتظر بعده
وأحسن وقتها وأفضله ما بني صالة الصبح من يوم العيد والْ،الةالص خوج إلَى ر
الةالص،وقد و ردِفي ذلك حديث ح س١(ي األلباِننه(.  

                                                 

 ِوغ اللَّن ِمِماِئلص ِلةًره طُِرطِْف الْاةَكَ زج اهللا ولُس رضرفَ$ :اس قالن ابن عبديث عحالْ) ١(
وِثفَالرطُ وعلْ ِلةًمماِكسين،م أَن دا قَاهلَبِه فَِةالَ الصياةٌكَ زقْ مةٌلَوب،و مأَن داها بعدِةالَ الص 

= 
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 طَرالة إن فَا بعد الصهئاضوب قَج وو،اهِمقدياختلف ِفي جواز ت :ثالثًا
حتى اإلماملَّى ص،والكالم ِفي ج واز التقديم يتف على صحة الْقَّوديث الوارد ح
  ؟اتقَدة من الصقَد أو ص،ن قضاًء هل تكو:الة وكذلك أداؤها بعد الص،فيه

 أنه صاع ،رعر ِفي الشرقَم هذا هو الْ.خلَ إ#... ٍرم تناعا ِمص$: قوله :رابعا
وز أن ج هل ي:ق بأمرينلَّعتسألة يم والكالم ِفي هذه الْ،ةورذكُممن األجناس الْ

وز ج وهل ي؟تاتا للناسقَس منِجة إذا كان ذلك الْورذكُمتعطى من غري األجناس الْ
أن يطَعى من البرنصف ص اع بالًد؟اع عن الص  

 الَِّتي تلك األجناس هي اهر أنَّالظَّ فَ:ةورذكُمف على األجناس الْقَّوا كونه يتأمفَ
كانت مة ِفي الْوفَعرموهذا هو ، أن لفظ الطعام يشمل كل مقتات إالَّ،ةدين 

ام ِفي ع وإن كان الطَّ.#اٍمع طَناعا ِم صوأَ$: ه ِفي بعض األلفاظ لقول؛الظاهر
إالَّ،طلق على الربالغالب ي رورة كاألرز أنه يشمل ما كان مقتاتا ِفي غري الض، 

 .  وما أشبه ذلك، والدخن،والذرة
ا من غريه أما كون الرب نصف صاع منه يعدل صاع:فهذا س ي ِفي الْأِتيديث ح

 . ق فيما أرىحخرج من غالب قوت البلد هذا هو الْ والقول بأنه ي،يِنالثا
 ِفي فالَ وخ، رطل وثلث بالبغدادي:دم والْ،اع أربعة أمدادالص :خامسا

ف عن لَخ واستدل مالك بنقل الْ،انية أرطالماع ثَ الصلَع وج،ذلك أبو حنيفة
ف ِفي الْلَالسموي ِفي مثل هذا وهو استدالل صحيح ق،ةدين.  

ي حنيفة ة أبا يوسف صاحب أِبرجِه مالك بن أنس إمام دار الْراظَا نمولَ
 نمالكًا قال ِل م وذلك أنَّ، أبو يوسف إلَى قولهعج ر؛سألةمشيد ِفي الْضرة الرحِب

                                                 

= 

 ، ) ١٦٠٩(رقم    ، زكاة الفطر  : باب ، أبو داود ِفي كتاب الزكاة      اهو  ر .#اِتقَ د الص ن مِ ةٌقَد ص يِهفَ
 .ينه األلباِنسح، )١٨٢٧(رقم  ،ة الفطرقَد ص: باب، ِفي كتاب الزكاةهوابن ماج
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حضرمن أهل الْه مقُ:ةدين مأِت فَ،النا فُ يوقُ،اع جدك بص مفأت  ،النا فُ ي
 فوجد كل واحد ؛ فحزرت تلك اآلصع،ى اجتمع عنده آصع حت.بصاع جدتك

منها خوكل واحد من هؤالء قال،ة أرطال وثلثمس :ح ي عن جديي أِبثِند: 
ِبي ى إلَى أنه أدِبجالن ذَهوذلك يقول.اعا الص :ح ي أِبثِندي وهكذادِتي عن ج  . 

 ، ةولَوص يرى أن بالغات مالك مند رأي مؤية ت وهذه القص:ققِّحمقال الْ
حيحوهو الص . 

 هل هو واجب كالذي ذكر معه من :اختلف أهل العلم ِفي األقط: سادسا
ف يكون قطعا بعد فَّج ذلك ألن األقط هو لنب م؟ة أو الثماراتقتموب الْبحالْ

 وهل ،هم فهو أرفق ِب، وكون هذا يكون عند أهل البادية،خرج دهنه يمالصنعة لَ
يجزئ عن أداه من الْمحهنا حصل خالف بني أهل العلم؟اضرو :فمنهم م رآه ن 
ذكره ِفي الْلجزئًا مديثح،ومنهم م نلَّ عَءجزاإ قه على عدم وولعل ،ود غريهج 

 .  واهللا أعلم،هذا هو األقرب
 ِريِبكَالْ وِريِغالص و،وِكلُممالْ ورحالْ و،ىثَناُأل وِركَى الذَّلَع$: ِفي قوله: سابعا

وج رلد قبل خ ونى ملَى عوم هذا الواجب حتم داللة على ع.#نيِمِلسم الْنِم
 فلم يلحقه الوجوب ِفي ؛لد بعد ذلك ونا م أم،ى من يوم العيدلَّصمالناس إلَى الْ

 فأثر عن عثمان بن عفان ،ملحجها عن الْ واختلف أهل العلم ِفي إخرا،اهرالظَّ
 . اجبا ال و، أراد ذلكنماحا ِلب فيكون م؛ والظاهر أنه اجتهاد منه،فعلهأنَّ 

  ؟ده أو على سي،جه عليهت هل الوجوب م:ملوكماختلف ِفي الْ: ثامنا
اهري اود الظَّد به وذَ،دهيجه على ست موبج الوور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ
 . سب لذلكده من الكَيمكنه س وي، جه عليهتوب مج الوإلَى أنَّ

جب الفطرة  ال تارفَّ الكُبيد الع أنَّ.#نيِمِلسم الْنِم$: ذ من قولهؤخي: تاسعا
 .  وباهللا التوفيق،سلمنيمجب عن الْا تم وإن،عنهم
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]١٧٦[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردكُ$ :الَ قَ� ينا نِطعيها ِفي زِبي  ِنمجالن 
ا ِمصاعطَن أَ،اٍمع وا ِم صاعنِع شأَ،ٍري وا ِم صاعأَ،ٍطقْ أَن وا  ِم صاعنلَ فَ،يٍبِب زا م
اَءجم اِوعةُيو ِتاَءجالس مأَ: الَ قَاُءررى ما ِمدنِذ هه يلُِدعم دأَالَ قَ.ِني بيٍدِعو س :
 . #ج اهللا وِلس رِدهى علَ عهجِرخ أُتنا كُم كُهجِرخ أُالُز أَالَا فَنا أَمأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :ا من غريه وأنَّ، الفطراةُكَزنصف صاع من الرب يعدل صاع .  
J ْالمفراتد: 
قَتوفيه شرح ،م الكالم على حديث ابن عمرد كثري من مفرالْات هذا دديثح . 

اوية عا رأى مم وإن،)ةنطَِحالْ(هي نوع من الرب  : # اُءرم السِتاَءجو$: قوله
 . حنو ويزيد إذا طُبرة ينطَِحا النوع من الْذَ ه ألنَّ؛هذا الرأي
 . ة هو ربع صاع باآلصع النبوي:دمالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
سعيد الْخرب أبو يدري خ�بأن هم كانوا يطُعونها ِفي زِبي ن مجالنا  صاع
ميع األجناسمن ج،وأنه ِفي ز من معاوياَءة جم عة إلَى الْاويمدينة حا أو اج

ماعتأَ$:  وقال،مرِننَّأَى ر صفِماٍع ص نالس ماِءري لُِدعا ِم صاعغَن ِريفأخذ.#اه  
 . جالنِبي ن مخرجه ِفي ز يانَا أبو سعيد فقد استمر على ما كَ أم،الناس به
J ْفقه الديثح: 
قَتدم الكالم على حاة الفطر ومقدارهاكَكم ز،لَ وعى منت ى جب ومت

جبت،وهنا س أبياَءن ما جعن م عاوية ِفي جعله نصف صاع من با ر يعدل صاع
 : ول فأق،من غريه
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 نصف صاع من : فقال أبو حنيفة،سألةماختلف أهل العلم ِفي هذه الْ: أوالً
اع من كل  أداء صاجب الوور إلَى أنَّمهج الْبه وذَ،الرب يعدل صاعا من غريه

ا هو ذَ وه،ذكر يما لَمحديث وغريها ِمة ِفي هذا الْورذكُمجنس من األجناس الْ
اعا  عدل صاع من الرب ي جعل نصف الص وذلك ألنَّ؛-إن شاء اهللا-ق حالقول الْ

ي اِبح وهو ص،دريخ ِفي ذلك أبو سعيد الْهفَالَ خ�ة اويعممن غريه هو رأي ِل
جليل أقدم صحبة من معةاوي،وأكثر م الزممنهجي ِبة للن   . 

ة الَحي هذه الْ فف،ي آخراِبحي مع قول صاِبحض قول الصارعا تإذَ :ثانيا
قَيدم أقربا إلَى الْهحق،وأشبهها بالص ابو،وأحسنها م الئمة لألدلة التهذا ،ةوقيفي 

بقطع النظر عن كون أحد القولني يعارض نصا صا عن الْريحمإذا جوم عص 
 ،جى فَصطَمبيب الْحرعي عن الْليل الشض الدارة عاويع رأي مإنَّ فَ؛علمنا هذا

  .ياِبحريح على رأي الص الصص النمدقَجب علينا أن نا يذَهوِب
السيما وقد نفيه على الطَّص وقد كانت لفظة الطَّ،امع ام تستعمل ِفي الرب ع

 ،قتاته الناسا ما لِّى كُلَق عطلَام يع الطَّإنَّ فَ:ى اللغويعنم أما الْ،عند اإلطالق
هذا فيشمل األطعمة الْىلَوع مقتلَالَِّتية ات كَ، تذكر هنام ما قد سبترجيحه ِفي ق 
 ، ألنه أفضل األقوات وأحسنها؛ا أوليوالًخ ويدخل فيها الرب د،ديث األولحالْ

 .  وباهللا التوفيق، دون سواهجى خاطبنا باتباع رسوله الَ اهللا تعباإلضافة إلَى أنَّ
 

 

J@J@J@J@J 
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اإلمساك:يام ِفي اللغةالص ، عرف بأنه إمساك الْ ويسلم العاقل أو الْممة سلم
ة من نسيِجة الْهواب والشرام والشعاس عن الطَّفَيض والنحالية من الْخالعاقلة الْ

  . تعريفهقيل ِفي   هذا أحسن ما     ،دب ع ة الت مس بني   وب الش  ري إلَى غُ  طلوع الفجر الثانِ     
 اإلمساك عن أي إنَّ فَ؛اتورذكُم به اإلمساك عن الْادريام ي الصانَوإذا كَ

  ﴿: مرية مى ِفي قصالَ ومن ذلك قوله تع،ا ِفي اللغةامى صيمس ييءش
      ﴾ ]مإمساكًا عن الكالم:أي. ]٢٦:مري  . 

يام فَوالصرضاهللا ه Tباده الْى علَ عمِهنة الثانية من الْسلمني ِفي السةجر ، 
وجلَعكَ وفيه ِح، أحد أركان اإلسالمهكثريةم :  

  .اهاِتوبحبا ومهاِتوه الرياضة للنفس على حبسها عن ش:أوالً
 T ة ِفي هذا الوقت تعبدا هللا  نسي جِ ة الْهواب والش رام والش ع أن ترك الطَّ  :ثانيا 
ات  وهالش وامتناعه عن    ،ات مرحيه للم قِّ و وقوة ِفي ت،انه م إلنسان زيادة ِفي إي   يورث ا
 .ةاحبمغري الْ

د دحماب باالمتناع عنه ِفي ذلك الوقت الْرام والشع التقليل من الطَّأنَّ: اثالثً
يمرن اإلنسان على ماقَربوالْ،هة رب وف منه وإجالله خ�. 

كَِح من الْأنَّ :ارابعم أن يتمرلَن عى ترك الشهوات مع وجا وحاجته وده
غْإليها رفيما عند اهللا ةًب Tله أثر ِفي قوة اإلي ى ذلك أشار بقوله وإلَ،انم :

 .]١٨٣: البقرة[ ﴾ ﴿



  > ��������د��������א����م

 

٢٠٩ 

أنه إذا ذَ :اخامسالْاق جطَوع والعكِّفَش يرجدون ما  بالناس الذين ال ي
  .مهاة لَاسوم فيحمله ذلك على العطف عليهم والْ،بونرش وال ما ييأكلون

 .  يعرفوه م ومنها ما لَ    ،حوي حكما منها ما عرفه الناس           الصوم ي   فإنَّ  :ة ملَج وبالْ  
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]١٧٧[ع ِب أَني هريالَ قَ:الَ قَ� ةَرر الَ$ :ج  اهللاولُسقَ تدموا رمانَ ض 
 . #همصيلْما فَو صومص يانَ كَالًج رالَّ ِإِنيمو يو أٍَمو يِموصِب

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :النهي عن صيام يوم الشك.  
J ْالمفراتد: 
قَال تدإنَّ فَ، ال تستقبلوه قبل دخوله بصوم:أي :واماهللا إن ا فَمرصوم ض 

 .بل دخوله وال يكون ذلك ق،الشهر نفسه
 ، "ثننيإلا" إذا كنت تصوم :يعِني: #همصيلْما فَو صومص يانَ كَالًج رالَِّإ$: قوله

ووافق يوم الشفَ؛"ثننيإلا" يوم ك صمذلك اليوم:أي- ه -ال ،ة تلك العبادة بني 
بنية استقبال رمِفي ذلكيء فإنه ال ش،انض . 

J ْالمعنى اإلجياِلم:  
نِبي ى هجالنع نصيام يوم الش وهو اليوم الذي يكون ثالثني من شهر ،ك 
 ،هر تسعا وعشرين ويكون الش،ادمهر القَ فيحتمل أن يكون من الش،شعبان

حتمل أن يكون من الشهر الْوي؛ ويكون الشهر ثالثني،اضيمفلذلك ن ى عن ه
 صومه لعدم التحقق لكونه من رمضان أم ال؟

J قه الْفديثح:  
ة االستقبال  بنيكوز صيام يوم الشجديث أنه ال يحذ من الْؤخي: أوالً
وخالف حل نظر  هذا م؟محري ة أو على الت اه رى الكَلَل ذلك عمح  وهل ي ،لرمضان

  .ابوم هو األقرب للصرح والقول بأنه م،بني أهل العلم
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اثاني :يذ من هذا الْؤخأنَّديثح م نص اميوم الش كعلى م قتضى عة اد
ما و صومص يانَ كَالًج رالَِّإ$:  لقوله؛ ِفي النهياخالً فإنه ال يكون د؛كان يعملها

 .#همصيلْفَ
  أنَّ نيب تثُم ،ة عادة كنت تعتادها بنيك ِفي صيام يوم الشلتخإذا د: اثالثً

ذلك اليوم من رمانض،فعليك أن ت مضي ِفي ص؛ وأن تقضي ذلك اليوم،مكو 
ألنك دخلت فيه بغري نية رموباهللا التوفيق،انض . 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٧٨[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :ِمسعتر ج  اهللاولَسولُقُ ي :
  .#هوا لَرداقْ فَ؛مكُيلَ عم غُنِْإ فَ،وارِطفْأَ فَوهميتأَا رذَِإ و،واومص فَوهميتأَا رذَِإ$

<|†�Ö] 

J    ْموضوع الهو  وما   ، وما يوجب الفطر منه   ،ما يوجب صيام رمضان    : ديث ح
 .الْحكم ِفي حالة االشتباه

J ْالمفراتد: 
 . سلمنيمميع الْج ِل"ةاعمجواو الْ" و،اللِهالضمري يعود إلَى الْ: إذا رأيتموه

:  ومثل ذلك،"إذا" وهو ،اؤهزرط وجاب الشوهذا ج: #واومصفَ$ :قوله
$ذَِإوأَا ريتمِطفْأَ فَوهوار#.  

 فاقدروا له ؛ابح بينكم وبني رؤيته قتر أو سالَ بأن ح:أي: ميكُلَ عمفإن غُ
 . -ة ثالثنيوا العدلُم كَ:أي-

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رأجالن مته بأن يصوهذا  ،ن يفطروا لرؤيتهأ وب،اللِهوا لرؤية الْوم 

 الرائي انَميع إذا كَجى الْلَوم عاحد لزم الص فإذا رآه و،ةميع األمجاب ِلطَِخالْ
امسلم،وإن رآه اثنان فأكثر عند د خول شوال وخروج رملزم الفطر ؛انض 

 . األدلةى ذلك لَا دلت عم كَ،وإظهار العيد
J ْفقه الديثح: 
 :ود بالرؤيةقصم والْ،كم بالرؤيةحديث تعليق الْحذ من هذا الْؤخي: أوالً

وِل؛ةهي الرؤية العادية لكل فرد من أفراد األم ذَهِفي الْاَءا ج ِبي ديث عن حجالن 
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  .خلَإ) ١(#... اذَكَها وذَكَ هره الش،بسح نالَ وبتكْ ن الَةٌيم أُةٌما أُنِإ$: الَأنه قَ
 بعضهم من االعتماد على هركَ على نفي ما ذَلُّدي. #ةٌيم أُةٌما أُنِإ$: فقوله

  . أو ما أشبه ذلك،ازلنم أو على الْ،النجوم
 فال ،ة االعتماد على الرؤية البصري أنَّ.#وهميتأَا رذَِإ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

 الَِّتي وال على الرؤية الدقيقة ،)كيلَار الفَنظَِمالْ(وسكوب يكرِمعتمد على الْي
ن أنه م وما كان معروفًا ِفي ذلك الز،عمة أجمألاب لطَِخ فالْ،تكون بصناعة ما
 . د للحكم الشرعيمعتمطريق للرؤية فهو الْ

 الَِّتي الرؤية رط أنَّاب الشو الذي هو ج.#واومصفَ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
  .ة العاديةوم هي الرؤية البصريا الصهيلزم ِب

  ؟ةادهوم من الشا الصهوقد اختلف أهل العلم فيما يلزم ِب
 :الَقَ فَجالنِبي لَى  ِإياِبرع أَاَءج$: اس قالديث عن ابن عبحفجاء ِفي الْ

 : الَ قَ؟ اهللاولَسدا رمح منَّ أَ دهشت أَ؟ اهللاالَّ ِإهلَ ِإ الَنْ أَدهشتأَ :الَ قَ.لَالَِه الْتيأَي رنِإ
نعالَ قَ.م: نْذِّ أَ،لُالَا ِبينْ أَاِس ِفي الني صاوا غَوم٢(#د( . 

                                                 

)١ (ِبي  قول : باب،ومالبخاري ِفي كتاب الصالَ$: جالنكْ نتبالَ ون حسرقم  .#ب)١٩١٣( ،
باب،يامومسلم ِفي كتاب الص :و جوب صوم رماللِهالل والفطر لرؤية الِْهان لرؤية الْض، 

وأبو داود ، )٢١٤٠ (رقم ،هر الشم ِفي كَ: باب،يام والنسائي ِفي كتاب الص،)١٠٨٠(رقم 
باب،يامِفي كتاب الص :ا وعشرين الش٢٣١٩(رقم  ،هر يكون تسع.( 

)٢ (     باب ، ومالترمذي ِفي كتاب الص :م  اَءا ج   ِفي الص   وم بالشه رقم     ،ةاد)والنسائي ِفي كتاب         ،  )٦٩١
باب،يامالص :قبول ش هادة الروأبو داود ، )٢١١٣، ٢١١٢(رقم  ،ل الواحد على هالل شهر رمضانج

باب،ومِفي كتاب الص :ش هادة الولَاحد عى رؤية هالل رمماجه  وابن ،)٢٣٤٠(رقم  ،انض
باب،يامِفي كتاب الص :م اَءا جِفي الش هادوالدارمي    ،)١٦٥٢(رقم  ،اللِهؤية الْة على ر 
باب،ومِفي كتاب الص : الش ه ادة على رؤية هالل رم١٦٩٢(رقم  ،انض(،ض عي األلباِنفه. 
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 .)١(هر يلزم شهادة اثننيوج الشرخ أنه ِلدرا أنه قد ومكَ
أما عدالة الشهود ِفي دوخل رمضان أو دخول شفيكفي ِفي ذلك ؛الو 

  .كونه مسلما
ذ ؤخ وي،فطرواأال فو إذا رأيتم هالل ش.#وارِطفْأَ فَوهميتأَا رذَِإو$: قوله: رابعاً
 . ةرتب الفطر على الرؤية أو إكمال العدتنه يأمن هذا 

اب طَِخ الْ بني أن يكون   "افطروأ" و ،" صوموا "  :وم من قوله  فهمد الْردتي:  خامسا
 وعلى هذا فقد اختلف ، أو لكل قوم رؤيتهم،ة واحدةؤية فتكفيهم رميع األمجِل

 ن أهل البلد وم أو ال يلزم إالَّ،سلمنيمميع الْت جدِجهل تلزم الرؤية إذا و :أهل العلم
ولَح؟مه  

                                                 

)١ (ورمنها، ت أحاديث ِفي هذا د :  
  ن  مِ  ٍمو ي ِر ِفي آخِ   اس الن فلَ تاخ $:  الَ قَ جالنِبي   ل من أصحاب   ج عن ر  ، بن حراش  ي عن ربع  -١
رمِدقَ فَ ،انَض أَم ع اِبر فَ اِني  ِهش ا عِ د ن د    ِبيباهللا ألَ  جالن أَلُ الَِه الْ الَّه سِ م ِش عأَ فَ، ةًيم رر  ج    اهللا ولُس  
الننْ أَاسِطفْ  يد   رواه   .#وا رموأبو داود وزاد    ،أح :  $نْأَوي  غوا إِ دلَى مالَّ ص ه٢٣٣٩( رقم  . #م .( 
 الَأَ$:  فقال، فيهشكي ِفي اليوم الذي بطَأنه خ ابطَّخ بن زيد بن الْالرحمن وعن عبد -٢
 :الَ قَج  اهللاولَس رنَّي أَوِنثُد حمهنِإ و،مهتلْاَءس وج  اهللاوِلس رابحص أَتسالَي جنِإ
صوا ِلومرؤِهِتي ،ِطفْأَ ووا لِ ررؤهِ ِتي، و انوا لَكُس غُنْ ِإ فَ، اه م لَ عكُي تِ أَ فَمِثالَوا ثَمي ني ا ونِْإ فَ ،م هِ  ش د  
اهِ شانِ د م  ِلس فَ انِ م ص وم  طِ فْأَوا ود  رواه .# وا رمالصيام ورواه النسائي ِفي    ، ِفي مسند الكوفيني أح ،

 : يقل فيهم ولَ،)١٩٩٧( رقم باب قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان
  ".مسلمان"
٣-ة الْكَّ وعن أمري ماحالَاطب قَرث بن ح: $ِهعلَ ِإدينا رنْ أَج اهللا ولُسن نسلْ ِلكرؤنِْإ فَ،ِةي 
 ،)٢٣٣٨ ( رقم، رواه أبو داود ِفي الصيام.#امِهِتادهشا ِبنكْس نٍلدا عداِه شدِهش و،هر نملَ

والدهذا إسناد متصل: وقال،يقطِنار   . 
 .-رِحمه  اهللا- ي األلباِناهحح صاألحاديث الثالثة
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   فمن أهل العلم مقال  ن :  ا    تلزمهم جواستدلوا بأنَّ    ،ميع     الناس ِفي ز ِبي ن مجالن 
ا تلزمهم هاهر أن بل الظَّ،وم رؤيتهم قَلِّ لكُوفًا أنَّعر مانَاشدين ما كَه الرئوخلفا
رؤية وةاحد. 
  :وعلى هذا القول مالحظة: قلت ●
 لوناصوتن ال يماس ِفي ذلك الزالن فَ،وعقُم الودععلى م النقل ال يدل د عألنَّ: أوالً

طعني عن نقَد ملَ بلِّل أهل كُجعائل تس وهذه الو،ةمديائل النقل القَسى ولَ عإالَّ
حني  ة كريب ل على ذلك قص  دا ي  م وِم، ومهم وفطرهم  ؤيتهم وص   رمه لَ فَ،اآلخرين

ل وهو ِفي دمشق  الَِه عليه الْ  لَّه،  دم الْ  قَثُمم خرب ابن  أ و،ة ِفي آخر الشهر  دين س اعب
أنل ليلة الْالَِهم رأوا الْهجمةع،أَ$: اس فقال ابن عبما نحقَ فَندأَ رينلَاه ةَلَيالس ِتب، 
 تكن مم لَهن أنيبتا يذَه وِب.)١(#نيِثالَ ثَةَدِع الْلَِمكْ نو أَ،اهرى نت حومص نالُز نالَفَ

الرؤية تاحكمهم جميع . 
ميع جر إلَى الْبخ يكن ِفي ذلك الوقت وسيلة إعالم توصل الْمأنه لَ: نياثا

  .عند وجود الرؤية
 الناس ِفي ذلك الوقت يكون أهل كل  األرجح أنَّنَّإ :ومن أجل هذا نقول

  .وم والفطرة بالص أو إكمال العد،بلد يعملون برؤيتهم
ن فيه واتضح  الزمن الذي قد تبياذَي هلة وِفأسمي ِفي هذه الْوالذي يظهر ِل
نه لو إ وعلى هذا ف،االعهطَختلفة باختالف م البلدان م أنَّ:وضوحا ال مزيد عليه

  .ى لزم من بعده من باب أولَ؛ل ِفي مشرق األرضالَِهرئي الْ
                                                 

)١ (رومسلم ِفي كتاب الاه بيان أنَّ: باب،يامص رقم  ،د رؤيتهملَ لكل ب)١٠٨٧( ،وروالنسائي اه 
باب،يامِفي كتاب الص :اختالف أهل اآلفاق ِفي الر والترمذي ِفي ، )٢١١١(رقم  ،ةؤي

باب،يامكتاب الص :م لِّ لكُاَءا ج٦٩٣(رقم  ،د رؤيتهملَ أهل ب( ،ياموأبو داود كتاب الص، 
 ). ٢٣٣٢(رقم  ،د قبل اآلخرين بليلةلَل ِفي بالَِهالْ إذا رئي :باب
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األخرى  لزم من بعد هذه الدولة من الدول        ؛ل ِفي باكستان      الَِه لو رئي الْ   :ثالً م فَ
ت مدقَ ألنه إذا ت؛ميعامس فيها بعد باكستان تلزمهم جغيب الشي وقت مِت يأالَِّتي
الشمعلى القَس مر ِفي الباكستان مثال لزم أن تقَتم عليه أكثر فيما بعدهاد.  

؛جدت الرؤية ِفي السعودية مثالًوكذلك لو وفإنه يلزم الص وم على من 
ا قلنا مكَ- فمثال إذا ثبتت الرؤية  ِفي السعودية ،ها قبلنى ملَ وال يلزم ع،بعدها
غيب ي م يأِتالَِّتي بعدهم من دول إفريقيا وأوربا ن لزم السودان ومصر وم؛-مثالً
الشوال يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق ،ةمس فيها بعد السعودي 

 .  وما أشبه ذلك
 ؛غربمد أي ما كان بعدها إلَى جهة الْلَ بلِّ ما بعد كُألنه قد علم اآلن بأنَّ

 وهذا أمر أصبح ، الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرقإنَّفَ
معروفًا ال يتمألنه أصبح من الْ؛ى به اثنانار موهذا هو القول الفصل ،وسحس 
 .  وباهللا التوفيق،سألةمِفي هذه الْ
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]١٧٩[ع أَن ِسنِن بالَ قَ:الَ قَ� ٍكاِل مر ج  اهللاولُس: $تسحِفي  نَِّإ فَ؛وار 
السوِرحب ةًكَر#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: فضيلة السورح.  
J ْالمفراتد: 

  .ة تعليلي.#ةًكَر بوِرح ِفي السنَِّإفَ$:  ِفي"الفاء" و،هذا أمر: #وارحست$: قوله
ر حستام الذي يعما للطَّ ويكون اس،ةددشمي بفتح السني الْ يأِت:والسحور

 ذكر ذلك ابن .اصل والتالزم بينهما ح،ما للفعل السني فيكون اسمي بض ويأِت،به
  ).٣/٣٣٢" (العدة"دقيق العيد ِفي 

نا   ولعلها ه،ة وقد تكون معنوي،ةة قد تكون حسيكَر والب،"إنَّ"خرب : بركة
  .شاملة للجميع
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رِفي هذا الْجالن حديث بالتسرح،والت سر هو األكل ِفي وقت ح

السألنَّ؛رح ِفي طعام هذا الوقت آلكله فيه بركة من حيث م ة أهل الكتابفَالَخ، 
ومن حيث العمومن القُ،ةل بالسن ة الْوحاصلة للبالْنَّإ ومن حيث ،ند متسر ال ح

  .امعتتوق نفسه إلَى الطَّ
نا إلَى زل فيه رب االستيقاظ ِفي وقت اإلجابة الذي ين:ومن فوائد السحور

السفيقول،اء الدنيام  :$ِملْه نأُ فٍَلاِئ سِطعيه،ِملْ ه نم ستِفغْأَ فٍَرِفغلَر ه#.  
ذه هرين الذين يعملون ِبحستمى الْلَالئكة عمن الْالة م ص:ومن فوائده أيضا

ةالسن. 
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 الصدقة ِفي هذا الوقت على الْمحاويج الذين ليس لَهم ما :ومن فوائده أيضا
  .يتسحرون به
J ْفقه الديثح: 
ى لَجب ع وقد ي،ائمديث استحباب السحور للصحذ من هذا الْؤخي: ًأوال

مني أثر بعدم التسورح،وإن ِبي   ألنَّ؛ا قيل باالستحبابمواصل بأصحابهجالن ، 
وذلك وجبة . #ِرحلَى الس ِإلْاِصويلْ فَالًاِصو مانَ كَنمو$ :وقد أباح ِفي الوصال بقوله

 . ائما الصهى ِبوقَت يالَِّتيور هي الوجبة حة السجب ولَع وج،اإلفطار
اثاني :إنا قمبأنَّلت الس حور يجب على مألنه من الْ؛ يتأثر بتركهن وم علُم

ر قد حة السجب فإذا ترك و،ابرام والشعى الطَّلَ عوم إالَّقُ اإلنسان ال ينَد بأنَّ
 ا أنَّذَ من هنبي ت وي،ة تغنيهة بدنيو وبعضهم ال يتأثر لوجود قُ،يتأثر بعض الناس

 .  وصالح الدين والعقل،ندا فيه صالح البم هو أمر ِبجي النِبأمر 
ا م ورب،ىلَّا صم اإلنسان إذا قام للسحور ربذ من هذا أيضا بأنَّؤخي: اثالثً

تصق على بعض الْدماويج الذين يعلمهمح،وهذا من بركة الس ورح،بل ورب ا م
ا أمر ذَه وِل؛ فيه االستيقاظ لصالة الفجرائدو ومن أعظم الفَ،قرأ شيئًا من القرآن
فتفوت عليه صالة الفجر،ى ال ينام بعدهبتأخري السحور حت  . 
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]١٨٠[ع أَن ِسنِن بٍكاِل م،ع نز ِديالَ قَ� ٍتاِب ثَِن ب :$تسحرنا مع 
رج اهللا وِلس، قَثُم ِإام أَالَ قَ.ِةالَلَى الص نلْ قُ:سِلت زكَ:ٍدي انَ كَمب ياِنذَ اَألن 
والسقَ:الَ قَ؟وِرح درخ ِسمينةً آي# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الِمما هو الْ: ديثح؟ار الذي يكون بني السحور واألذانقد  
J ْالمفراتد: 
 . كن أن تكون بينهمامي الَِّتية دم الْ:أي: #وِرحالس واِنذَ اَألني بانَ كَمكَ$: قوله
 هنا مرفوع على أنه خرب "قدر" و،هاِتاءر قرد قَ:أي: #ةً آينيِسم خرد قَ:الَقَ$
ا لكان الْ. هو قدر:وف تقديرهحذُمبتدأ مأو يكون خرب قَمدا،ةرفيكون منصوب ، 

قَوالبد أن يكون هناك مدر قبل خأي،سنيم :مسني آية قدر قراءة خ . 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  

أخرب أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه تسِبي ر مع حوأنه ، ِفي بيتهجالن 
كان بني انتهائه من السحمسني آيةور واألذان قدر قراءة خ،وس بنَّإ : أن قلتق 

الصحرضوان اهللا عليهم-ة اب-قَ كانوا النسجامهم مع القرآن يرون بقراءة د
ة طَِرفْ هي بني مالَِّتيط س هذا التقدير يكون من اآليات الو والظاهر أنَّ،تآيا

ا ِفي م كَ:ة القصرطَِرفْ وم،ائدةما ِفي آخر سورة البقرة وأول سورة الْم كَ:الطول
 . ة وما أشبه ذلكاقع والو،اتافَّ والص،سورة الشعراء
J ْفقه الديثح: 
 ؛ور وتقريبه من الفجرحث استحباب تأخري السديحذ من هذا الْؤخي: أوالً
ألنه إذا أخركانت منفعة الب وكان نفعه له ِفي اليوم أكثر،ن منه أعظمد  . 
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 كثريا من الناس ِفي هذا  وإنَّ،ل به إقامة صالة الفجرحص التأخري يأنَّ: ثانيا
الزن يبيتون ِفي لعب ولَمي آخر الليل قبل الفجر ب وِف،وهساعة أو أكثر يتسحونَر 
ثُمي ن؛ونَامفي ضيصالة الفجرونَع ، إنَّثُم قَ تدمالس حجعل الْور ينفَمة به أقلع، 
ا ر وال ش،ا عليهنلَّ د خريا إالَّكر الذي ما ت،محمدات اهللا وسالمه على نبينا ولَصفَ
 . ا منهرنذَّ حإالَّ

 

 

 

 

 

@JJ@J@J@J 



  > ��������د��������א����م

 

٢٢١ 

]١٨١[ع ناِئ عةَشأُ وملَ سنَّأَ$: ب ةَمر انَ كَج  اهللاولَسي كُِرده 
  .#ومصي ولُِستغ يثُم ،ِهِله أَن ِمبن جوه ورجفَالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ :ديثحم نا  أصبح جانبغتسل وصام،وال ي ومهؤثر ذلك ِفي ص.  
J ْالفمراتد: 

 من :أي- يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله :يعِني: كان يدركه الفجر
  .ومص يغتسل ويثُم ،-اع أهلهمِج

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تائشةُخرب علَ وأم سأنَّبة م ر كان يطلع عليه الفجر  ج  اهللاولَس
وهو جب من ِجناع أهلهم، يغتسل ويصومثُم .  
J ْفقه الديثح:  
 ، -عليهمرضوان اهللا -ة ابحهد الصة ِفي علَأسم خالف ِفي هذه الْلَصح: أوالً
 ثُم ،ه لَوم فال ص؛نبجر وهو ج أدركه الفَن مي بأنَّفِت أبا هريرة كان يوذلك أنَّ

 ب ةَملَ وأم سةَائشة أرسل إلَى عدينم أمريا على الْانَا كَم لَانَور مإنَّ
سألُيهنَِّإ$:  فقالتا،امر انَ كَج  اهللاولَسي كُِردفَ الْهجرو هوج نِمب أَن ِهِله، ثُم 
يغلُِستو يصلَ فَ.#ومِب�ا أخرب أبو هريرة م ا قَمالتا رجكَ وذَ، عن قوله ذلكعر 

أنه حثه به الفضلُدأو أسامة بن زيد،اس بن العب ، ثُمص اراإلج مى ذلك لَاع ع-
  .-ديثح على ما أفاد هذا الْ:أي

ى حديث لَح عجرت ي-ةملَ وأم سةَائشديث حديث عح هذا الْ:أي-وهو 
  :اتحجري هريرة بعدة مأِب
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اح والسنن حة ِفي الصددعتق مرديث من طُحوي هذا الْأنه ر :اهأولُ
 . ةيرري هخالف حديث أِباجم بلفظ واحد ِبعمانيد والْسموالْ

أنَّ :اثانيهاألمور الد ِبي  تتعلق بعالقة الَِّتية اخليجالنقَ بزوجاته مدمفيها خ ر ب
 . ج اهللا ولس لتلك األمور من رالبستهنم ِل أعلم بذلك من غريهننه ألن؛زوجاته
:  T حيث يقول اهللا ،مري به القرآن الكَا به يشهددثت ما حألنَّ :االثهثَ

﴾ إلَى  ...            ﴿
               ﴿: قوله

  .]١٨٧:البقرة[ ﴾          
  من الزم ذلك أنَّإنَّ فَ،ة من الليلحظَاع إلَى آخر لَة للجمي هذا إباحوِف

ديث ح ِلدؤي وماهد هذا شن أنَّبيت ومن هنا ي،جر بعد طلوع الفَالتطهر ال يتم إالَّ
عةَائشلَ وأم سنَّ أَب ةَمم نأصبح ج ا اغتسل وصنبام،ذَ وها ما يسى بداللة م

اع على ذلك فيما م من أهل العلم اإلجةٌاعم جركَ وقد ذَ،اإلشارة عند األصوليني
 . بعد

 :ا قيلم وهو أنه رب،فع شك ر.#ِهِله أَنبا ِمنج$: امهوِلذ من قَؤخوي: ثانيا
 ،اع أهلهم ذلك من ِج فرفعتا الشك بأنَّ؛لعله كانت جنابته تلك من احتالم

ويا من مسألة أخرىؤخاالحتالم من تالعب الشيطان وهو أنَّ،ذ هذا أيض ، 
 . -ات اهللا وسالمه عليهمولَص-وليس له سبيل على األنبياء 

 رهطَ وتترك الت،ائض تطهر قبل الفجرح الْ:اء أيضا ِفيملَوقد اختلف الع :ثالثًا
ى تصبححت:  

فجمه  لَورهم ع ى وجوب ت مئ وإجزا ،وم عليها   ام الص      ه عنها سواء تركته ع ا   مد
أو سهاو،د ذَّ وشمحالَقَ بن مسلمة فَم:فَّوالكَ وعليها القضاء ،جزئها ال يةار.  



  > ��������د��������א����م

 

٢٢٣ 

 عليها     علَطَ فَ،ت رادب رأت الطهر فَ الَِّتي ا أم فَ،انية و تمة الْطَرفَم ذا كله ِفي الْوه
  الفجر قبل تهذه كَ :  مالك الَ فقد قَ ؛امه  م ملَ طَ ن عليها وهي حائض    ع  ، يومها يو م 

  ".ةدالع" من ’ا .فطر
ة زلَمن فهي ِب؛ا إذا رأت عالمة الطهر قبل طلوع الفجرهالصحيح أن: قلت

 ،ا تتطهر وتصومه فاحلق أن، يتم طهورهامامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولَجمالْ
ا إذا كانت لَأممت عالمة الطُّر فهذه يومها يوم فطر ؛ بعد طلوع الفجرر إالَّه 
  . وباهللا التوفيق،ائضحالْكَ

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٨٢[ع ِب أَني هريةَر �،ِن ع  ِبيالَ قَجالن :$منِس نيو هواِئ صلَ كَأَ فَم 
 .#اهقَس اهللا وهمعطْا أَمنِإ فَ،همو صمِتيلْ فَبِر شوأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الا: ديثحاألكل والشرب ناسي،وم وأنه ال يبطل الص.  
J ْالمفراتد: 
 در وقد و،ل أن تكون عاطفةحتم وي، هنا للتنويع"أو ": أو شربلَأكَفَ

 . ديث باللفظنيحالْ
فليتم صومجهذا أمر من الشارع  :ه،وهو ر حة من اهللا بالْمأشار ،فنيلَّكَم 
 .  حسبانه  يكن ِفي   م إليه رزقًا لَ    اق س : أي  .# اهقَ س اهللا و   همع طْ ا أَ م ن ِإفَ $: إلَى ذلك بقوله    
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ائم  نسي وهو صن أخرب أن مجالنِبي   هو أنَّ:ي للحديثاِلمى اإلجعنمالْ

فأكل أو شرب أو جم؛ا فأكل وشرب وهو صائمعهمفليتم ص وموال يعتقد ،ه 
ا فعله اإلنسان م فَ،ابر بذلك الشاهقَ وس،ا أطعمه اهللا بذلك األكلم فإن،بطالنه

ا من غري نية فهو ال يقدح ِفناسيوم وال يؤثر فيهي الص.  
J ْفقه الديثح: 
 أكل الناسي وشربه إذا أكل ديث دليل على أنَّحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 وال ،بطله وال ي،ومه أكله وشربه ال يؤثر على صإنَّ فَ؛ لصومهوشرب وهو ناٍس
ى مقتضى الْ وإلَ،فسدهيديث ذَحهبأبو حنيفة والشافعي وأح وذَ،دم همالك ب 

إلَى إياب القَجاءض.  



  > ��������د��������א����م
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 وهو من باب ، قد فاته ركنهوم الصإنَّ فَ، وهو القياس: ابن دقيق العيدالَقَ
ة مد وع،أموراتمؤثر ِفي طلب الْ النسيان ال ي والقاعدة تقتضي أنَّ،أموراتمالْ
ملَن يوجب القَم اء هذا الْضحفإنه ،اربهقَديث وما ِفي معناه أو ما ي أمر باإلتامم ، 

وسميا الذي يتم صوم،مله على الْ وظاهره حقيقَحة الشا .ةرعي’ . 
 ولكن ،وم وإذا كان اإلمساك هو الركن األعظم من الص،قحهذا هو الْ: قلت

خقَرهالص إنَّ فَ؛ على سبيل النسيانائمخ قَرإل لهمساك ال يعدخ رفالقَ،ومقًا للص الَِّتياعد و 
يبنى عليها الفقه مقَستاة من النصوص الشةرعي،والنص هنا قد أم ربإت مومام الص.  

 ، اهكن من أركاِنالة ِفي ترك راس على الصقَ ال ي،ةقلَّست فهو قاعدة منإذ
 ،وز أن نترك النصج وال ي،ةقلَّست وتلك قاعدة م،ةقلَّست هذه قاعدة مبل إنَّ

حله إذا كان الدليل قد  بل الواجب أن نعمل بكل نص ِفي م،ونعود إلَى القياس
على أنَّلَّد ا ال ياألكل والشرب ناسي يبتلع شيئًا  فذلك بشرط أالَّ،ومؤثر ِفي الص 

 . اءض عليه القَبج وو،هوم بطل ص؛ فإن ابتلع شيئًا بعد تذكره،بعد تذكره
  ؟ديثح عليه الْلَّا دماسي حكم األكل والشرب كَهل للجماع من الن :ثانيا

وذلك ألنَّ؛حل نظر وخالفهذا م ِجالْعن ختلف  األكل والشرب ياعم، 
فيمكن أن يتصر فيه النسيانو،ِجا الْ أمألنه يستلزم ؛اع فتصور النسيان فيه أبعدم 

ا قد ال يأمورتصوإغالق ،أعني الناس والبعد عن ، كالتستر،ر معها النسيانو 
 وما ،ه اآلخرركَّا ذَمهد فإن نسي أح،ة مشتركة بني اثنني وكون العملي،األبواب

  .ر معها النسيانوصت ال يالَِّتيأشبه ذلك من األمور 
لذلك فقد أشار الشه- ارحِحمرومدار الكل على قُ:بقوله -ىالَ اهللا تع ور ص

   .ذر والنسيانق بالعلَّعتن حالة األكل ناسيا فيما يامع ناسيا عجمحالة الْ
وجب اع يمِج الْور مع أنَّمهج الْبه وإليه ذَ،ابوا هو الصذَوه :قلت

  . وباهللا التوفيق،حة على األصارفَّوجب الكَ واألكل والشرب ال ي،ةارفَّالكَ
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]١٨٣[ع ِب أَني هريالَ قَ� ةَر: $بينما نحنلُ جِعوس نِبي  دذْ ِإجالناَء جه 
رالَقَ فَ،لٌج:ي ا راهللاولَس ،كْلَ هالَ قَ!!ت: لَ امالَ؟  قَك :قَوعتاى لَ عمِتأَرأَي وا ن
اِئصم -ي ِرِفووأَ: ٍةايصبأَت ِلهي ِفي رمالَقَ فَ-انَضر ج اهللا ولُس: لْهِج تدقَ رةًب 
تقُِتعفَ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَاهلْهت سِطتنْ أَيعت صومش هرِنيم تاِبتعفَ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَِنيلْه 
ِجتطْ ِإدعِسام تيِمن ِكسفَ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَاينثَكَم  ِبيفَ،جالن بينما نحنِلى ذَلَ عك 

: الَ قَ.انأَ: الَ؟ قَلُاِئ السني أَ:الَ قَ-لُتكِْمالْ: قرعالْو- رم تِهي ِفٍقرع ِبجالنِبي أتى 
ذْخا فَذَ هتصدالَقَ فَ.ِه ِبقالر لُج: قَفْى أَلَعِمر ني يا رفَ!! اهللاولَس واهللا ما بين 
 ج اهللا ولُس ركِحض فَ.يِتي بِله أَن ِمرقَفْ أٍَتي بلُه أَ-ِنيترح الْديِري-ا هيتبالَ
حتى بدأَت نيابه، ِعطْأَ: الَ قَثُممأَه لَهك#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الفَّكَ :ديثحِج الْةُارماع ِفي نهار رمانض.  
J ْالمفراتد: 

 "إذا: "��� وتلتقي ،ة غالبايِمة اسملَإلَى جاإلضافة الزمه ظرف زمان ي: بينما
 فال تلتقي بواحدة "ما" تلحقهما م فإذا لَ،أةاجفَ اللتني للم، أخرى"إذ: "���� و،تارة
  ".ةدالع"ي ِفي اِننع قاله الص.اممنه

 . أةاجفَ تكون للمالَِّتية ائيج هي الفُ"إذ: "#لٌج رهاَء جذِْإ$ :قوله
والْ:- احترقت:ي روايةوِف-كت لَه مرقَاد أنه وعوجب لَ ِفي ذنب يالْه ة كَلَه

 . واالحتراق
  .#يِتأَرى املَ عتعقَو$ :الَقَ .استفهام: #كلَ ا م:الَقَ$: قوله



  > ��������د��������א����م
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 تبصأَ$: ي رواية وِف،-اي صائموِن حال كَ:أي-ة الية حملَ ج:وأنا صائم
 . #انَضمي ِفي رِلهأَ

هل تقَجد رةب :الرهنا مطلقةةقب ،وت عكَ الذَّموالصغري والكبري، واألنثىر ، 
 وكذلك ،جزئة الكافرة ال تقب الر على أنَّتلَّة د السن أنَّ إالَّ،والسليم والناقص

الرقبة غري الصةحيح . 
 ال يكون بينهما  : أي، للشهرينفصمتتابعني و: #ِنيعاِبتت مِنيرهش$: قوله

  .ع اختياريانقطا
 . لكتِمق هو الْرالع: #ٍقرعِب$: قوله
ا ي ين ِمرقَفْى أَلَع$:  لكن قال الرجل،رهذا أم: #ِه ِبقدصتا فَذَ هذْخ$: قوله

رفَ!! اهللاولَس اِهللاوم ا بيالَن بتيى آخر الْإلَ. #...ا هديثح . 
 .ارقْأكثر فَ :ىعنم والْ،اسم تفضيل من الفقر: أفقر
 وكأنه بسبب التعجب من  ،ةبيبالفاء هنا س:  # اهللاولُس ركِحضفَ$: قوله

  .حاله
حتى بت أنيابهد:ى للغاية وحت، ِعطْأَ$:  قالثُممأَه لَهك# . 
 وهي واحدة ، هذا تفسري للحرة،ودة سارأرض تركبها حج: #ةُرحالْ$: قوله

 . حرتني
J ْالمى عناإلجياِلم:  
قَوعذَ ها الصاِبحفَ، على امرأته وهو صائمي تقَّوالْع ة لنفسه وأهلهكَلَه، 

 . ال: فقال؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة: فسأله، يشكو حالهجالنِبي  إلَى اَءجفَ
 أتستطيع أن تطعم ستني :الَقَ فَ. ال:الَ قَ؟ أتستطيع أن تصوم شهرين:الَقَفَ

ِبي  فمكث الرجل عند . ال:الَقَ ؟امسكينجالنا جوابه مفَ،نتظر اَءجر لٌجبع ق ر
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مرفيه ت،والظاهر أنه من الص الَقَ فَ،ةقَد:على أفقر :الَقَ فَ. هذا فتصدق بهذْ خ 
فَ! !يي أو من أهل بيتِ     من ذلك  فعند .ي اهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتِ            و 

 .  #كلَه  أَهمِعطْأَ$: الَ قَثُم ،جبا من حالهعت مج ضحك رسول اهللا
J ْفقه الديثح:  
  :ائلسة مديث عدحيؤخذ من هذا الْ ●
 ؛باقَع وجاء مستفتيا أنه ال ي، فيهادرتكب معصية ال حا من أنَّ: ىسألة األولَمالْ -

 . عصيةماقبه مع اعترافه بالْع يم لَجالنِبي  ألنَّ
 والتعزير ،ا تكون تعزيراد يكن حمبة فيما لَاقَعم الْأنَّ: سألة الثانيةمالْ -
 على صالح الٌّم دد إظهار النى أنَّعنم ِب،الح وال استصالح مع الص،استصالح

  . فال داعي لالستصالح،يفِتستمالْ
  ، لالستفتاء ا ِفي ترك أناس     ة سبب  باقَ عم وقب لكانت الْ   أنه لو ع    : الثالثة     سألة  مالْ  -
وهذه مفسدجب دفعهاة عظيمة ي . 
امدا  ععام جنى ملَة عارفَّاب الكَجة على إيور األممهج: سألة الرابعةمالْ -

ِفي ن ه ار رمان  ض،    ف لَ وقد نقل عن بعض الس: أن ه جب ا ال ت،  ال ،اذ وهو قول ش يعلُو 
 .  عليه

 ؟  هل يقتضي الكفارة أم ال:اع الناسيماختلفوا ِفي ِج: امسةخالْسألة مالْ -
 ج النِبي  وجبها أنَّ     ين حتج م   وي ،  وألصحاب مالك قوالن      :قال ابن دقيق العيد        

 .  هكذا قال ابن دقيق العيد؟ل ذلك عامدا أو ناسياع هل فَ:ائل يسأل هذا السملَ
ى سؤاله أنه فعل ذلك وحي ومن فَفِتستمالظاهر من حال هذا الْ: وأقول

اع؛امدألنه ص دقولهب سؤاله ر :$كْلَهِو أَتاح تقْرإذا  وال يكون كذلك إالَّ.#ت 
 .   ذلك عمدالَع قد فَانَكَ
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ا تقع هوِن لكَ؛دعاع فيها بمِجالة النسيان بالنسبة إلَى الْ حأنَّ: ياألمر الثاِن
عد  وب،حتاج إلَى سترا تهوِن ولكَ؛ اآلخرهركَّما ذَ إذا نسي أحده،بني شخصني

 . وما أشبه ذلك، عن أنظار الناس
 : لَاقَ؟ اهقُ ِتع تةًبقَ ردجِ  تلْه$: ج الظاهر من قول الرسول   :ةادس سألة الس  مالْ -

 امعطْ ِإدِج تلْهفَ :الَ قَ. الَ:الَ؟ قَِنيعاِبتت مِنيره شومص تنْ أَيعِطتس تلْهفَ :الَ قَ.الَ
وز االنتقال من األمر جنه ال يأ و،اجب هذا الترتيب و أنَّ.# الَ:الَ؟ قَيناِكس ِمنيتِس

 هو - القول بالترتيب:أي- وهذا ، بعد العجز عن األولي إالَّاألول إلَى الثاِن
مذهافعيب الش،وأح دم،وج ور الفقهاءمه.  

 وهذه ، ال على الترتيب،ال على التخيريصِخ هذه الْالك إلَى أنَّ مبهوذَ
مة للنصالفَخ.  

 وليس ، نقله من أمر بعد عدمه إلَى أمر آخرجالنِبي   ألنَّ:يقال ابن العرِب
ت در وهي رواية قد و، ولالختالف ِفي ذلك دليل آخر،هذا شأن التخيري
 الذين إنَّ فَ، ألن الرواية به أكثر؛الترتيب روايته القائلون بحجر فَ،بالتخيري وبعدمه

راووا الترتيب عن الزهري ثالثون نفس.  
 وذلك ،ةدقيمل على الْمحة فهي تقَطلَت رواية مدر ودوإذا كانت قَ: قلت

تا على قول الْمشيجور القائلني ِبمهمل الْحطلق على الْمموهذا هو الْ،دقي حق -
 . -ن شاء اهللاإ

 ى أنَّ لَ يدل ع.#اهقُِتع تةًبقَ ردِج تلْه$: جالنِبي قول : ةابعسألة السمالْ -
 . ةقبة هو عتق الرارفَّالواجب األول ِفي هذه الكَ

  :وطرة شقَعتمقبة الْ ِفي الرشترطُأنه ي: سألة الثامنةمالْ -
 .   شرعي صحيحلك سببِمأن يكون سبب الْ: اهأولُ




�	�א��������م�� <  
٢٣٠ 

 . خلةموب الْية سليمة من العقَعتمة الْقبأن تكون الر: وثانيها
 وذهبت ،ورمهجة عند الْقَعتمة الْقبان ِفي الرمأنه يشترط اإلي :وثالثها

وا بإطالقات ِفي بعض النصوص كُسم وت،انمعتبار شرط اإليام دة إلَى عنفيحالْ
جاءت مومن ذلك قوله هنا،ي غريهادة ِفقي :$ لْهِج تدقَ راسم  إنَّ: وقالوا.#ةًب 

الرقبقَة يع على الرة الْقبمؤمنة والكافرة على حدس ا على أصل الْ؛اءوجري حة نفي
إن شاء - قحور هو الْمهج وقول الْ،دقيم على الْهمق وتقديطلَموهو العمل بالْ

  .#ةٌنِمؤا مهنِإ فَ؛اهقِْتعأَ$:  لذلك الرجلجالنِبي ول  لق؛-اهللا
 . # الَ:الَ قَ؟ِنيعاِبتت مِنيره شومص تنْ أَيعِطتس تلْهفَ$: قوله: سألة التاسعةمالْ -

بتوييوم إلَى اإلطعام ال يكون إالَّن من هذا أن االنتقال من الصجز عن  عند الع
ومالص . 

 ،االستطاعةي ِفي نفي فِتستمذ بقول الْؤخا أنه يذَذ من هؤخي :لة العاشرةأسمالْ -
جب على الْوكذلك يفِتمي أن يراجعه حتى يتبيا ن ما إذا كان السبب عنده سبب

الْ ألنَّ؛ا أم الشرعي فَمقَارات بني زمن الصا ِفي االلتزام حابة وزماننا عظيم
دق وغري ذلكبالص . 

 لْهفَ$: ديثح ِفي بعض روايات هذا الْدرقد و :شرةة عاديحسألة الْمالْ -
  .#ِمو الصن ِمالَّ ِإيتوِت أُلْه و:الَ قَو أَ،امي الصالَّ ِإكِلي ِفي ذَِنعقَوأَ

م د وهو ع،ة الشبق فاقتضى ذلك عدم االستطاعة بسبب شد:ياِننع الصالَقَ
ا هل ذَ ه فنشأ ألصحاب الشافعي نظر ِفي أنَّ،وماع ِفي الصمِجالصرب عن الْ
ا ما لالنتقال إلَى اإلطعاميكون عذر؟رخص  
بيحا   واعتربه م، قد قبل عذره بذلكجالنِبي  ديث أنَّحالظاهر من الْ: قلت

وم إلَى اإلطعامالنتقاله من الص  . 
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قَوياس على ذلك مال يسن يترتب عليها الَِّتييام لبعض األمور تطيع الص 
عدا على أهله،ة شديدةشقَّم استطاعة أو موإذا ترك الكسب ، كأن يكون كاسب 

لَوجسوم أضر بأهله للص،مكنه الْ وال يمع بينهماج . 
دل على  ي.#يناِكس ِمنيت ِسامعطْ ِإدِج تلْهفَ$: قوله :شرةلة الثانية عأسمالْ -

وجوب إطعام هذا العدد.  
وهل يجب العداد أو ي؟جب طعام ستني مسكين  
اد إطعام طعام رم الْة إلَى إطعام الستني مسكينا مؤول بأنَّنفيحبت الْهوقد ذَ
ر ذَّعت وهو أنه قد ي،ولعقُوا ِفي ذلك إلَى أمر معجة رنفيح وكأن الْ،ستني مسكينا
 وليس ،ةردقَمة الْ الواجب هو الكميى ذلك إلَى أنَّأد فَ؛ مسكيناوجود ستني

 .  اكنيسمعدد الْ
  ولكن ألنَّ، ال لقياسهم العقلي،ة هنا وجيهنفيح قول الْنَّإ :وأنا أقول: قلت

 وعدد أهل بيته ِفي أغلب األحوال ،ارةميع الكفَّي جفِتستم أعطى ذلك الْجالنِبي 
 الواجب هو ى أنَّلَ فدل ع؛دهمد يستفصل عن عم ولَ،رةشون على العال يزيد
ة ال عدد الْالكميما بأنَّ،اكنيسعلم تلك الكمي ة اليت هي خا لو مسة عشر صاع
رفت إلَى عشرة كفتهم ستة أيامص،أو إلَى خ ا مسة كفتهم اثني عشر يوم

 وليس ،دد تكفي إلطعام هذا العالَِّتية كميود القصم الْى أنَّلَ علَّد فَ،وهكذا
العدد.  

ل أن يطعم أهله ج لذلك الرجالنِبي عندما أجاز  :شرةلة الثالثة عأسمالْ -
ا باقية ِفي ه أو أن،لجارة عن ذلك الرارة هل كان ذلك منه إلغاء للكفَّبطعام الكفَّ

؟ته لذلكذم  
  :اهب فيهذَم تباينت الْ.#كلَه أَهمِعطْأَ$: �  قوله:قال ابن دقيق العيد
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ارن قَمة عنه بسبب اإلعسار الْار هو دليل على إسقاط الكفَّ:ائل يقول قَنِمفَ
 وهذا قول : قال،اللِهارن الستهالل الْقَمة الفطر باإلعسار الْقَدا تسقط صمكَ

  .الشافعي
والصحيح  ، وهو مالك   ،ارن   قَم لْارة باإلعسار ا      ال تسقط الكفَّ   :ومن قائل يقول      

 .  ’ا .مذهب الشافعي
قوالن؟سقط عنه بالكليةت أو ،تهوعلى هذا فهل تبقى ِفي ذم .  

ا لو بقيت ِفي ه ألن؛قحة هو الْ القول بسقوطها بالكلي أنَّ:يوالذي يظهر ِل
؛تهذمِبي ن له  لبيوتأخري البيان عن وقت الْ، ذلكجالن حاجة ال يوز كَجا قالوام، 
 . ا تسقط عنهه على أنلَّدفَ

 حاله انَارته إذا كَفَّر أن يأكل كَفِّكَوز للمجهل ي :شرةة عابعسألة الرمالْ -
ى ال عو وهذه الد،لجى قوم خصوصيتة بذلك الرعدا وقد ،لجال ذلك الرحكَ

ا القول أيضا ذَ وه،وخنسلك م ذى آخرون بأنَّع واد،دليل عليها لعدم الدليل
ر هو أشد أهل تلك كفِّمن بأنه إذا كان الْتبيي فَ؛ لعدم ما يدل على النسخ؛ضعيف

 ِله أَن ِمرقَفْ أٍَتي بلُها أَهيتب الَنيا بم$ :لج ذلك الرالَا قَم كَ،ة فقرااضرحالْ
بيِتي#.ج فَّ له أكل كَازتهار . 

ارة أو غريها من  عن الكفَّزجسلم إذا عم الْأنَّ: شرةة عامسخسألة الْمالْ -
الوفَ؛اتاجب إنهال الْا تلزم ِفي بيت مِبي  لقول ؛سلمنيمأَ$ :جالنا أَنالْى ِبلَومِنِمؤين 
 االً مكر تنم و،هاؤض قَيلَع فَ؛اني دكرت فَ،نيِنِمؤم الْن ِميوفِّ تنم فَ،مِهِسفُن أَنِم
  .)١(#ِهِتثَروِلفَ

                                                 

ي كتاب  وِف،)٢٢٩٧(رقم  ،ينات دل عن ميكفَّ تن م: باب،ةالَوحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
، وِفي كتاب النفَقَات، )٦٧٣١(رقم  .#هِ ِلهَأل فَاالً  مكر تنم$ :جالنِبي  قول : باب،ائضرالفَ

= 
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 .)١(#يلَع ويلَِإاعا فَ ضيونا أَي دكر تنمو$ :ي روايةوِف
أفسد   نى م لَاء ع  ضوب القَ  ج ى ولَ ة ع ور األم مهج : شرة  ة ع ادس  سألة الس   مالْ  -

ص ِجه بالْ  وموذَ ،اع م هب   بعضهم إلَى ع  دم ولسكوته     ؛وبه   ج -  الة عليه الصالموالس- 
 بني أهل ف ِفي ذلك جاٍرالَِخ والْ،اءض عليه القَي بأنَّفِتستموعدم إخباره لذلك الْ

  .اءض أجزأه عن القَ؛يام بالصرفَّ بعضهم إلَى أنه إن كَبه وذَ،العلم
  قال الصهذا الوجه قاله األوزاعي      :أقول: ي انِ نع ،حديث ي أنه ذكر ِفي  و وقد ر

عمرو بن شعيب الذي أخرجه أحوفيه،دم  :$أَومرنْ أَهي صومي وا مكَمان٢(#ه(. 
  . وفيه كالم معروف،ةااج بن أرطجحوفيه الْ

  ، أويس ي ديث ِفي رواية أبِ     حا الْ ذَ  األمر بالقضاء ِفي ه     د ر وقد و " :الفتح   "قال ِفي    
وحديث  ،ة ياد  سعد كلهم عن الزهري نفسه بغري هذه الز              وهشام بن    ،ار ب ج وعبد الْ  

                                                           = 
 ن م: باب،ائضرومسلم ِفي  كتاب الفَ، )٥٣٧١(رقم . #دينا كر تنم$: جِبي قول الن: باب

والترمذي ِفي كتاب الْ،)١٦١٩(رقم  ، فلورثتهاالًترك م جباب،ائزن :م اَءا جالة  ِفي الص
 ِفي : باب،اج واإلمارة والفيءخروأبو داود ِفي كتاب الْ، )١٠٧٠(رقم  ،ونديمعلى الْ

 ، )٣٣٤٣(رقم  ، ِفي التشديد ِفي الدين   : باب، وِفي كتاب البيوع   ،)٢٩٥٦(رقم   ،ةاق الذريأرز
د ِفي موأح، )١٩٦٣(رقم  ،ين عليه دنالة على م ِفي الص: باب،ائزنجوالنسائي ِفي كتاب الْ

ا فعلى اهللا  من ترك دينا أو ضياع : باب،حكام وابن ماجه ِفي كتاب األ،كثرينمباقي مسند الْ
 ).٢٤١٥(رقم ، ورسوله

والنسائي ِفي كتاب ، )٨٦٧(رقم  ،طبةخالة والْخفيف الص ت: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
اج رخوأبو داود ِفي كتاب الْ، )١٥٧٨(رقم  ،طبةخ ِفي كيف الْ: باب،صالة العيدين

 : باب،مةقدمابن ماجه ِفي الْو، )٢٩٥٤(رقم  ،ة ِفي أرزاق الذري: باب،واإلمارة والفيء
ينا أو ضياعا ك در تن م: باب،ي كتاب األحكاموِف، )٤٥(رقم  ،لدجاجتناب البدع والْ

 .كثرينمد ِفي باقي مسند الْم وأح،)٢٤١٦(رقم  ،فعلى اهللا وعلى رسوله
 ).٦٦٥٠( رقم ،ةابحكثرين من الصم ِفي مسند الْأحمدرواه اإلمام ) ٢(
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ة ى صحلَ عفقَّوت والكالم ِفي هذا ي،اهالليث عن الزهري ِفي الصحيحني بدوِن
 . الدليل فينظر

ت  نكَّمرأة إذا مى الْلَ ة ع ار فَّوب الكَ ج اختلفوا ِفي و  : شرة ة عابع  سألة الس   مالْ -
 ؟ ة أم الارفَّجب عليها الكَهل ت : فوطئها الزوج،طائعة

  : وللشافعي قوالن:قال ابن دقيق العيد
أحدهصح الروايتني عند أ و،ي حنيفة وأِب، وهو مذهب مالك، الوجوب:ام
  .أحمدأصحاب 

 وهو ،ةارفَّ واختصاص الزوج بلزوم الكَ، عدم الوجوب عليها:يوالثاِن
  .  عند أصحاب الشافعي من قوليهنصورمالْ

وهي  -ة لي مذه الع  ه ألنَّ ؛رأة هو األقرب  موب على الْ  جم الود القول بع  : قلت 
رع الش  أنَّ إالَّ ،ا مه ة لَاصلَ ة حتع م والْ ،رأة مل والْ  ج أمر مشترك بني الر    -اع م ِجعملية الْ  

جلَعوالًئوج مس   الز    عن كل ما ي تفأوجب عليه الْ   ،ق بذلك  لَّع م والكسوة ة قَفَ هر والن
 أن  إالَّ،اتاجبي أنه يلتحق بتلك الوا فيما يظهر ِلذَ وه،سكن وما إلَى ذلكموالْ

 والذي يدل عليه ،ةارفَّ تلحقها الكَ فحينئٍذ؛اعمِجببة ِفي الْستمرأة هي الْمتكون الْ
عِبي م سؤال دلذلك الْجالن م؟ هل طاوعته امرأته أم ال:يفِتست  

 ،- صيام الشهرين:أي-يام اب التتابع ِفي الصجإي: شرة الثامنة عسألةمالْ -
  هل ينتقض التتابع بذلك؟ ؛وللفقهاء كالم فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري

ا االختياري فَأممجمعليه أنه ينقض التتابعع ،وي جب عليه العديدود من ج.  
 ، العيداَء أو ج،ض شديدرما كَهرين قَنه ما كاأ :حيح الصولَ القَوالظاهر أنَّ

ووجوباهللا التوفيق، ذلك ال ينقض التتابع أنَّ؛ عليه الفطر فيهب  . 
فهل   ؛ة قبل التكفري    د دتع اع ِفي أيام م    م ِج الْ رر كَإذا ت :  شرة ة التاسعة ع     سألَ  مالْ  -

 ام؟ ة بعدد األيارفَّجب الكَة واحدة أو تارفَّيكفي ِفي ذلك كَ
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ا  أم،ةقلَّستة ممر يوم له حلَّ كُ ألنَّ؛د األيامدجب بعا ته أن:والقول الصحيح
إذا تعِجد الْدماع ِفي يوم واحد عدة مفَّ كَفيه إالَّ فال تلزم ؛اترة واحدةار،  

 . وباهللا التوفيق
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’Ö]�h^e{{ËŠÖ]�»�Ýç{{†� 

من رحة اهللا مTَبعباده أنه أذن ل م بالفطر ِفي الْهمرجل - وقال ،رفَض والس
             ﴿: -من قائل
  .انضمر غري رة من أيام أخ فصيام عد:أي. ]١٨٤:البقرة[ ﴾

لَوهذا يدل عى سماحسرهة اإلسالم وي،ىالَ قال تع :﴿     
ى لَوع .]١٦:التغابن[ ﴾   ﴿: ىالَوقال تع. ]٧٨:جحالْ[ ﴾  

  .اهوا ِبتعمت أن يمهة من اهللا لعباده ينبغي لَخصر رفَ الفطر ِفي السهذا فإنَّ
           حكم  ي وفِ ؟ هل هو واجب أو مستحب        : كم الفطر    وقد اختلف أهل العلم ِفي ح 

ا  وسيأِت؟ هل هو صحيح أو غري صحيح:يامالصإن شاء -ي ذلك ِفي مواضعه مبين
 . -اهللا
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]١٨٤[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشح مةَزب نع و اَألٍرمِملَسِلالَ قَي ِبلنج ي  :
 .#رِطفْأَ فَتئْ ِشنِْإ و،مص فَتئْ ِشنِْإ: الَقَ فَ؟-اِمير الصيِث كَانَكَو-ِرفَِفي الس صومأَأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الصرفَوم ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 

الْ :رفَأأصوم ِفي السهيِبلَى لالستفهام الطَّة األولَمز . 
 . ةة اعتراضيملَ ج:#اِمير الصيِث كَانَكَو$ :قوله
 . التخيرياد منهما   فَ ست  ي  ،ابه  و  شرط وج :# رِطفْ أَ فَ تئْ  شِ نْإِ  و ،م ص فَ تئْ  شِ نْإِ $ :قوله  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

سأل حةُمزبن عمرو األسلمي ر ج اهللا ولَسعن الص فَ،رفَيام ِفي الس خيره 
يام والفطربني الص.  
J ْفقه الديثح: 

وم والفطر ِفي ديث دليل على التخيري بني الصح ِفي الْ:قال ابن دقيق العيد
رفَالس ،وليس فيه تصريح بأنه صوم رمانض.  

    ونقل الص عن الْ    "العدة  " ي ِفي  انِ نعا افظ  ح        وهو    :ارح  بن حجر أنه قال بعد كالم الش
ذكرها الَِّتي  لكن ِفي رواية مراوح ،ا قال بالنسبة إلَى سياق حديث البابمكَ

 أَِجد ِبي قُوةً ،يا رسولَ اهللا$:  قَالَه أن� عن حمزةَ بِن عمٍرو اَألسلَِمي :مسلم
 ،ِهي رخصةٌ ِمن اهللا :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ؟ فَهلْ علَي جناح، ِفي السفَِرعلَى الصياِم

نسا فَحذَ ِبهأَخ نِه،فَملَيع احنفَالَ ج ومصأَنْ ي بأَح نمو #
)١(.  

                                                 

)١ (باب،ياممسلم ِفي كتاب الص :التخيري ِفي الص رقم  ،رفَوم والفطر ِفي الس)والنسائي ، )١١٢١
باب،يامِفي كتاب الص :ِفي ذكر االختالف على ع روة ِفي حديث ح٢٣٠٣(رقم  ،ة فيهمز.( 
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وذلك أنَّ، عن صيام الفريضةألَوهذا يشعر بأنه س الرخصة إن ا تطلق ِفي م
ما هو واجبابلقَم .  

اكم من طريق محمِد بن ح ما أخرجه أبو داود والْ:وأصرح من ذلك
 ِإني ، يا رسولَ اهللا:قُلْت$: حمزة األسلَمي يذْكُر أنَّ أباه أخبره عن جدِه قَالَ

  : يعِني-صادفَِني هذَا الشهر  وِإنه ربما ،صاِحب ظَهٍر أُعاِلجه أُساِفر علَيِه وأَكِْريِه
 وأَِجد ِبأَنْ أَصوم يا رسولَ اهللا أَهونَ علَي ، وأَنا شاب، وأَنا أَِجد الْقُوةَ،-رمضانَ

 :الَ قَ؟ أَو أُفِْطر، أَفَأَصوم يا رسولَ اهللا أَعظَم َألجِري،ِمن أَنْ أُؤخره فَيكُونُ دينا
#أَي ذَِلك ِشئْت يا حمزة

 . ’ ا)١(
 أخذ بالرخصة نم فَ، من اهللاةٌخصر رفَوم ِفي الس الصن أنَّبيتومن هذا ي: قلت

 . وباهللا التوفيق ، واعترب صيامه مؤديا للواجب عليه، له ذلكاز جام صن وم،أصاب
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

)١ (باب،ومأبو داود ِفي كتاب الص :الص رقم  ،رفَوم ِفي الس)٢٤٠٣( ،ححاأللباِنيص ه. 
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]١٨٥[ع أَن ِسنِن بكُ$ :الَ قَ� ٍكاِل منا ناِفسرم ع  ِبيلَ فَ،جالنمِع يب 
اِئالصمى الْلَ عِرِطفْم،الْالَ و ِطفْمرلَ عِماِئى الص# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: حكم الصرفَوم ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 
 .  وعه  قُى ذلك وكثرة و   لَ ع ة تدل على االستمرار     ملَ  جهذه الْ :  # رافِ س ا نن كُ$ : قوله  
 ، يعلم ذلكم لَج رسول اهللا م أنَّهوتد يا قَمبيان ِل :#جالنِبي  عم$: قوله

 .  يكن ِفي زمنهمأو لَ
 نافية "ملَ": #ِماِئى الصلَ عرِطفْم الْالَ و،ِرِطفْمى الْلَ عماِئ الصبِع يملَفَ$: قوله
 .اكى ذَلَا عذَ وال ه،ى هذالَعب هذا عي م لَ: أي،للفعل يعب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أنس بن مالك ي�أن هم كانوا يسونَافرم ِبي  عجالنِفي ر مانض، 
فمنهم مني صومِفي ح رهفَال س،ومنهم م نولَ،فطر ي مي عب أحدى لَ منهم ع

أي،ٍدأح :وال ع جاهللا  ذلك رسول اب . 
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخحديث دليل على جواز صوم رمضرفَان ِفي الس.  

اب عر بعرض كونه يفَوم ِفي الس الصلَعنه جإ من حيث :قال ابن دقيق العيد
على عِب:أي-مه د جانب كونه يعاب على عمهد-  . 
 :ةاعم جالَقَ فَ،ةابحاز إلَى خالف بني الصوجشري بالْ ي: أقول:ياِننع الصالَقَ
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ال يجوز وإن صامر مضر قَفَان ِفي السضِفي الْاه حرض،أِب  بنرحر فعن مي هرة ير
  .#يِله ِفي أَيدِع أُنْ أَةَريرو هبي أَِنرمأَ فَِرفَ ِفي السانَضم رتمص$: الَقَ

  ه ن أَيِهِب أَن عثُدح ييٍمِمي تِن بن ِمالًج رتعِمس$: الَوعن عمرو بن دينار قَ
صامر مانَضأَ فَ،ِرفَ ِفي السمرهع منْ أَرِضقْ ييه#.  

  الَِرفَ ِفي السانَضم رام صنم$ :اس عن ابن عب،ي هاشمى بِنولَ منع و:الَقَ
يالشالنجي رواه أبو إسحاق .#يِهِزج،ة ِفي  ذكره ابن تيمي"شرح العةمد"كتاب  

 .ابلةنحفقه الِْفي 
 فهو اجتهاد منهم - عنهمحإن ص-ابة حما ذكر عن بعض الص: قلت

يعارضهِبي حيح الصريح من قول  الصوهذا هو األرجح ، وإذنه وتقريرهجالن -
ىالَإن شاء اهللا تع- . 

ويذ منه أنه إذا جاؤخز ذلك ِفي رم؛انضج ازِفي غري ر مان من صيام ض
 .  وباهللا التوفيق،النافلة
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]١٨٦[ع ِب أَني الدرالَ قَ� )١(اِءد :$خرجنا معر ج  اِهللاوِلسِفي ش ِره 
رمانَضِفي ح ريٍدِد شح أَانَ كَنْى ِإت حدا لَنيضعي دهلَ عِمِهِسأْى ر ِشن الِْةد حر، 
وا ِفميناِئا صالَّ ِإمر ج اهللا ولُس،و عبد اهللا بنر وةَاح# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الصأي،رفَوم ِفي الس :ص وم رمضرفَان ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 

 ِفي عقَ ذلك وة بيان أنَّملَجة أو شبه الْملَج هذه الْ.#انَضم رِرهِفي ش$: قوله
رمضان حتى ال يتوم خالف ذلكه.  

 انَ كَنْى ِإتح$: ةملَ وج، شديدرن حم ِفي ز:أي :#يٍدِد شرِفي ح$: قوله
ة  وفيها إيذان بشد، للغاية"ىحت" .#رح الِْةد ِشن ِمِهِسأْى رلَ عهد يعضيا لَندحأَ
  . كثريارحالْ

 د ليس فينا أح: أي،ى ليسعنم هنا نافية ِب"وما" .#ماِئا صينا ِفمو$: قوله
 .ةاحواهللا بن ر  وعبدج رسول اهللا صائم إالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو الدرداء ي�أن هم خرجفَوا ِفي سر ِفي شهر رموكان ذلك ،انض 
ِفي حشديد حر تة الْى إنه من شدحليقي رأسه ؛ ليضع الرجل يده على رأسهر 

 . ةاحواهللا بن ر  وعبدج رسول اهللا ائم إالَّ وما فيهم ص،رحبيده من شدة الْ
                                                 

اهللا   وهل ابن عامر أو ابن عبد ،رِموي واألكثر أنه ع،ِهِم واختلف ِفي اس،أبو الدرداء اشتهر بكنيته) ١(
وكان  ،)٣٢(ام سنة  بالشي وتوفِّ، أسلم يوم بدر، وهو أنصاري خزرجي، فيه خالف؟أو غري ذلك

 ).٥٢٦٣(، التقريب )٤٣٩١( الكاشف .اى فيهض قَ وهو أول قاٍض،قاضيا ِفي دمشق
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J ْفقه الديثح:  
يذ من الْؤخحديث جواز صوم رمضي هذا الْ وِف،رفَان ِفي السديث أنَّح 
ديث ح الْاذَا ِفي ه   م وم كَ فاجتمع منه فعل الص        ،ر فَان ِفي الس     ضمر  ِفي  ام  ص ج النِبي   

وتقريره  . #مص  فَ تئْ شِ نْإِ $: الَ  حيث قَ ؛ة األسلمي مزا  ِفي حديث ح  م وإجازته له كَ  
ى لَ عرِطفْم الْالَ و،ِرِطفْمى الْلَ عماِئ الصبِع يملَفَ$: ا ِفي حديث أنسمعليه كَ

ِماِئالص#.  
ة هذا هو قَّشمم الْدة وعرد ولكن تقييده بالقُ،ائزوم ج الص أنَّ: من هذانبيتفَ
  .#لَيس ِمن الِْبر الصوم ِفي السفَِر$ :ي للحديث اآلِت؛ىاألولَ

 ، ةاهريالظَّ ِفي ذلك فالَ وخ ،ور مهجر الْفَيام ِفي الس از الصو إلَى جبهوقد ذَ
 ، بطلت صالته؛رفَاما ِفي السمى تلَّ صن منَّإ : وقالوا،امما خالفوا ِفي اإلتمكَ

  .ة أهل العلمامم عهفَالَ وخ،ر ال يصحفَان ِفي السضم صيام روهنا قالوا بأنَّ
 ،-هللاإن شاء ا- قحا هو الْذَ ه؛ةقَّشمم الْددا بالقدرة وع قياز موجوالقول بالْ

ي حديث  وِف،T أخذًا برخصة اهللا ؛ أفضلرص القَا أنَّم الفطر أفضل كَ أنَّإالَّ
 .  التوفيقوباهللا    )١(#. ..   هت قَ دوا ص لُب اقْ فَ ؛م كُي لَا ع  ه اهللا بِ ق دص ت ةٌقَدص$ : يعلى بن أمية    

ف رع يمنه لَإ إذ ؛ديثحور ِفي هذا الْذكُمان الْضماختلف ِفي ر: ملحوظة
 ، الفتحة ِفي غزوةر وم،درة ِفي غزوة بر م:تنير مان إالَّضم ِفي ررافَ سجالنِبي  أنَّ

                                                 

)١ (ة الْالَمسلم ِفي كتاب صمصالة الْ: باب،افرينس مرقم  ،افرين وقصرهاس)والترمذي ،)٦٨٦ 
والنسائي ِفي كتاب تقصري الصالة ِفي ، )٣٠٣٤(رقم  ،ِفي كتاب تفسري القرآن سورة النساء

 : باب،الةود ِفي كتاب الص وأبو دا،)١٤٣٣(رقم ، تقصري الصالة ِفي السفَر: باب، السفَر
الة الْصم١١٩٩(رقم  ،افرس(،وابن ماجه ِفي كتاب إقامة الص تقصري : باب،ةالة والسن 
الص١٠٦٥(رقم  ،رفَالة ِفي الس(،وأح مد ِفي مسند العرةش،والد ةالَارمي ِفي كتاب الص، 
 .رفَالة ِفي السصر الص قَ:باب
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وذكر عبد اهللا بن روة ِفي هذا الْاحغزوة  ذلك ألنَّ؛ديث يعينها لغزوة بدرح 
وهي ، ةة حيث قتل ِفي غزوة مؤتاحواهللا بن ر الفتح كانت بعد استشهاد عبد

 .  وباهللا التوفيق،اقبل الفتح اتفاقً
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]١٨٧[ عنِراِب جِن بع انَكَ$ :الَ قَباهللا  ِدبر ج  اِهللاولُسٍرفَ ِفي س، 
 رِب الْن ِمسيلَ: الَ قَ.ماِئص: واالُ؟ قَاذَا هم: الَقَ فَ،ِهيلَ علَلِّ ظُد قَالًجراما وحى ِزأَرفَ

الصومِرفَ ِفي الس#. 
ِلٍظفْي لَِفو مٍمِلس: $لَعكُيِبم رخالَِّتي اهللا ِةصر خكُ لَصم#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :حكم الصرفَوم ِفي الس.  
J ْالمفراتد:  

 . وا فيهماحزت فَ،انكَ أناسا قد اجتمعوا ِفي م:أي :فرأى زحاما
حوه  بثوب أو نلِّ عليه شيئًا من الظِّلَِع ج:أي: #ِهيلَ علَلِّ ظُد قَالًجرو$: قوله
  .شطَمس وكثرة العة الشاررة عليه من حقَّشملفرط الْ

 . جالضمري يعود إلَى رسول اهللا : فقال
  .لَصام الذي حح استفهام عن الز:ما هذا
  .طقَسيام فَ صائم شق عليه الص:أي : صائم:قالوا
 اهللا  ِةصخر ِبمكُيلَع$ :ٍمِلسم ِلٍظفْي لَِفو. #ِرفَ ِفي السيام الصرِب الْن ِمسيلَ$: الق

  .رفَ الفطر ِفي الس: أي.#مكُ لَصخ رالَِّتي
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يابر بن عبدروي ج اهللا أنهفَ،رفَم كانوا ِفي س ِبي أى را وجالنزحام رالًج 
 فقال ،يام عليهة الص من شدطَقَ فأخرب بأنه صائم قد س، فسأل عنه، عليهلَلِّقد ظُ

 الَِّتي اهللا ِةصخر ِبمكُيلَع$ : وأنه قال.#ِرفَ ِفي السيام الصرِب الْن ِمسيلَ$: جرسول اهللا 
رخكُ لَصفَ: أي.#م ذُخا واغتنموهاوه . 



  > ��������د��������א����م

 

٢٤٥ 

J ْفقه الديثح:  
● يؤخا الْذَذ من هديثح:  

  . عليهج النِبير إلقرار فَيام ِفي الساز الصوج: أوالً
اثاني :يذ منه أنَّؤخالص فَيام ِفي السكم الكَر يكون له حراهة إذا شقى لَ ع
صاحبه مقَّشة ال تبلغ به إلَى حالْد رطَخ،شعر ِب ويلَ$ :ا قولهذَهيِمس ِب الْنرالص امي 
ِرفَِفي الس#.  

ائم ة بالصقَّشموم أنه إذا بلغت الْفهمديث بطريقة الْحذ من هذا الْؤخي: ثالثًا
  فَِفي السد الْ  ر حإ ف ؛ورة  طُخ   نه ي          وم حرم عليه االستمرار ِفي الص، جب عليه      ويوا أن جوب

فطري . 
 الفطر ِفي  أنَّ.#مكُ لَصخ رالَِّتي اهللا ِةصخر ِبمكُيلَع$ :ذ من قولهؤخي :رابعا

فَالسر يستعليكم" كلمة  ألنَّ؛بح"إغراء بالر األخذ ِبنَّأ و،ةخص ا واغتنامها ه
؛ومأفضل من الصفهي تيسري من اهللا ور حالَِّتي األخذ برخص اهللا  وأنَّ،ة بعبادهم 

شرعهزا أفضل من األخذ بالعيألنَّ؛ةم م نذَ أخبالع زيكأنه ؛ وترك الرخصة،ةم 
قد ردي سراهللا ور حي ذلك ما فيه وِف،ي فيه ال حاجة ِل: وقال،تهم.  

ىالَوقد قال تع: ﴿            
  .]٧٨:جحالْ[ ﴾
ا تعريف الرخصةأم:فقد ع فَرت أنا ما أبيح للعذر مع بقاء الْهفمثالً،كمح  

فَالفطر ِفي السر رةخص،والص يام عزيةم،فالع زيمة باقية وهو وجوب الصى لَوم ع
ملَن ميكن م اسافر،وأبيح الفطر للم سافر رحا عليهممة من اهللا بعباده وتيسري، 

 . وباهللا التوفيق
J@J@J@J@J 
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]١٨٨[ع أَن ِسنِن بكُ$ :الَ قَ� ٍكاِل منا مع  ِبيجالنِم فَِرفَ ِفي السا ن
اِئالصممِ  وا الْ نِطفْم فَ: الَ  قَ،ر نلْزن ا مالًِزنِفي ي ٍمو ح  ار،ثَكْ أَ ورا ظِ نالاِح صكِ  الْباءِ  س ،  
ِمون ا من ي ِقت ي الشمبِ  س فَ: الَ قَ، ِهِديطَقَ سالص او م،قَ والْ ام ِطفْمفَونَر ضروا اَألبِنبةي، 
وقَسكَوا الرالَقَ فَ،ابر ذَ: ج  اهللاولُسهالْب ِطفْمالْ ونَر يواَأل ِبمِرج# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: الصرفَيام ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 

 وما ِفي ، الثياب:اد بالكساء هنارمالْ: #اِءسِك الْ باِح صالا ِظنرثَكْأَو$: قوله
الَِّتيسط وغريها معناها من البي ل ِبظَستا عند الْهحةاج،وت تا ِفي الليلخذ فراش.  
ى رأسه لعدم وجود لَ عهدل يعج ي:أي: #ِهِدي ِبسمي الشِقت ينا منِمو$: قوله
  .الثياب معه
  .هملة أعماِلاوزماالستطاعة ِلم دالسقوط عبارة عن ع: ماو الصطَقَسفَ

 ؛ افر خباءسمجعله الْاألبنية هي ما ي :#ةيِنبوا اَألبرضو ونَ رِطفْم الْامقَو$: قوله
ليتقي به حرارمسة الش.  
قَوساإلبل وما ِفي معناها: أي:ابكَوا الر .  
كثر من أوه از ح:أي. #ِرجاَأل ِبموي الْونَرِطفْم الْبهذَ$ :ج رسول اهللا الَقَفَ

الصام بقيامهم ِبوخدمة الصامو.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعاهللا الر خالَِّتي ِفي األحكام صي ترتبعليها م قَّشة رحفَ،ة بعبادهم من 

بِ ذَأخ  ؛ذه الرخص حاز الفضيلة     ه        ألنه أخذ باألحكام الش   موضعه ي ة كل حكم فِ   رعي ،  
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 وشدة رغبتهم ِفي العبادة ،فره ِفي السوناحبص يج أصحاب رسول اهللا انَا كَمولَ
تهم ذلك إلَى الْ وقد يؤدي ِب،وم فيهحملهم على الصمفَ؛ةقَّش بيلَن ِبي م هجالن 

ذا فيه  وه،ون األجر أكثروزحام يوة الصخدمون ِبومقُفطرين الذين يم الْبأنَّ
 .  على األخذ بالرخصالْحث
J ْفقه الديثح: 
ا اق فإن كان ش،ر له أحكامفَ ِفي السوم الصديث قبله أنَّحم ِفي الْدقَت: أوالً

لَعى صاحبه مقَّشفهو ؛منعه عن مزاولة أعماله بالكلية وال تعرضه للخطورةة ت 
ى لَة عورطُخ الْدر إلَى حفَائم ِفي السة بالصقَّشما إن بلغت الْ أم،ةاهرجائز مع الكَ

  . فإنه يعد قد قتل نفسه وإالَّ، أن يفطرجب عليه حينئٍذنه يإ ف؛نفسه
ويبقى معنا فيما إذا كان الصيام غري شاقى الْلَ عمالْ كَ،افرسمافر ِفي س

 هل : فيه باألفضليةكمحا يكون الْذَه فَ؛كيفمالطائرة أو السيارة مع وجود الْ
؟وم أو الفطر   األفضل الص    فإن كان ي شق        عليه التأخري أكثر من م قَّش  استوى     ؛يام  ة الص 

ا  كان الفطر أفضل أخذً     ؛ وإن كان ال يشق عليه التأخري         ، وم والفطر  الصبالرصخ.  
 ؛ ةعيالتطو خدمة النفس أفضل من العبادات       أنَّ :ديث حا الْ ذَذ من ه  ؤخي  :ثانيا 

 ، عظيمةا قيمة   هر لَ فَة ِفي الس  دم ِخ السيما والْ   .# ِرج األَ  ِبم و ي الْ  ونَ رطِ فْ م الْ  ب هذَ $: لقوله  
 إذا انَ كَ-وأظنه أبو أيوب األنصاري- ج بعض أصحاب رسول اهللا انَوقد كَ

؛رفَصحب رفقة ِفي السش خدمهمرط عليهم أن ي،ِفي الْاَء وقد ج ديثح: $سيد 
 .)١(#مهماِد خِموقَالْ

                                                 

، ١٧٥١٦(  العمالزن كَ،)٣٩٢(  الْمصابيح مشكاة،)١٠١ /٢(تاوى للسيوطي اوي للفحالْ) ١(
وِفي سلسلة األحاديث الضعيفة والْموضوعة برقم  ،)٥٦٢، ٥٦١(فاء خكشف الْ ،)١٧٥١٨

 ).٣٣٢٤، ٣٣٢٣(وِفي ضعيف الْجامع الصغري رقم ، )١٥٠٢(




�	�א��������م�� <  
٢٤٨ 

 من الفقر جالنِبي  عليه أصحاب انَديث ما كَحذ من هذا الْؤخي :ثالثًا
 . وباهللا التوفيق، العبادةب وح،اني والتقلل من الد،اجةحوالْ

نه إ ف؛نا أحكامه وبي،رفَوم ِفي السكم الصحا ِلضنرعباعتبار أنا قد ت: ملحوظة ●
 ؟ فرجب الفطر على الصائم ِفي السى يمت :عنا موضوع واحد وهويبقى م

  :جب عليه الفطر ِفي حالتني ي:ابوجوالْ
أما إحداهكَ، فهي عند تعرضه للخطورة:ام ما قد مىض.  
ا الْوأمة الثانيةالَح:فإنه ي لَجب عى منافَ سرجب عليه أن يفطر إذا  للجهاد ي

: بجابر بن عبد اهللا  ا ِفي حديثم كَجالنِبي  عن ح وقد ص،ودنا لقاء العد
 فَصام حتى بلَغَ كُراع ، خرج عام الْفَتِح إلَى مكَّةَ ِفي رمضانَجأَنَّ رسولَ اهللا $

 ، ثُم شِرب،اس ِإلَيِه فَرفَعه حتى نظَر الن، فَصام الناس ثُم دعا ِبقَدٍح ِمن ماٍء،الْغِميِم
ذَِلك دعب فَِقيلَ لَه:امص اِس قَدالن ضعاةُ : فَقَالَ. ِإنَّ بصالْع أُولَِئك، أُولَِئك 

#الْعصاةُ
 .  ة الثانيةالَح فهذه هي الْ.)١(
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)١ (  باب،ياممسلم ِفي كتاب الص : ج  و وم والفطر از الص ِفي ش هر رمض ان للم افر ِفي غري سرقم  ،عصية م
)١١١٤(  ،      باب،وموالترمذي ِفي كتاب الص  :م  ِفي كَ  اَءا ج  ر اهي ة الص   رقم    ،رفَوم ِفي الس)٧١٠(  ،

باب،ياموالنسائي ِفي كتاب الص :ِفي ذكر اسم الر ٢٢٦٣(رقم ، لج.( 
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]١٨٩[ع ناِئ عالَ قَل ةَشانَكَ$ :تونُكُ يلَ عيالص وِمم نر مانَض، 
 . #انَبع ِفي شالَّ ِإيِضقْ أَنْ أَيعِطتسا أَمفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع القَ: ديثحاُءضالفائت من ر موأنَّ،انض وقته م وعس.  
J ْالمفراتد: 
  .يضحوت بعذر الْفُا يمينا ِل د:أي: #انَضم رن ِممو الصيلَ عونُكُي$: اهقولُ
تأويل مصدر عليه ِفي  وما دخلت "أن" و، نافية"ما": #يعِطتسا أَمفَ$ :اهولُق
 .  ِفي شعبانه إالَّءا أستطيع قضام فَ: أي، أستطعممفعول لَ
  .ةاستثنائي: إالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عل ةُائشقَ:أي-وم  أنه يكون عليها الص فَ-هءاض ا تستطيع م

 . جي ِبا بالنهان من أجل اشتغاِلعب ِفي ش إالَّاءضالقَ
J ْفقه الديثح: 
● يذ من هذا الْؤخحديث مائلس:  

 يعلم تأخري عائشة فيقرها انَ كَجالنِبي   ألنَّ؛اء وقته موسعض القَأنَّ: أوالً
  .انضم ربر إذا قَايق وقته إالَّضت ال ياَءض القَى أنَّلَ وذلك دليل ع،عليه

 ؛قًا فيهيضنه يكون مإ ف؛عا قبل شعبانسو مانَا كَ مذ منه أنَّؤخي :ثانيا
  .ة الفائت قدر عدان إالَّعب من شقب يموباألخص إذا لَ

 ومع وجود ،ان آخر بدون عذرضمف إلَى أن يدخل رلَّكَم الْرإذا أخ :ثالثًا
  ؟يالثاِنان ضمى بعد رض وهل عليه إطعام إذا قَ،مة يأثَلَاحنه ِفي هذه الْإ ف؛االستطاعة




�	�א��������م�� <  
٢٥٠ 

حل خالف بني أهل العلمهذا م:فمنهم م أخذًا بفتاوى ؛ أوجب اإلطعامن 
لبعض الصابة ِفي الْحموعوض،ومنهم م وال يلزم ، ال يصح فيه شيء:الَ قَن 

 . ف شيء ِفي ذلكلَّكَمالْ
ان آخر ضم رلَخدى يود االستطاعة حتج مع واون والتفريطه التنَّإ: قلت
ا فيما نظنيكون موجب،ظَ ولعل الذين أفتوا باإلطعام نليكون ؛وا من هذا الناحيةر 

هذا اإلطعام سادا للنقص الذي حبالتأخريلَص ،ى أعلمالَ واهللا تع.  
ذن زوجها ِفي جب عليها أن تستأرأة يم الْديث أنَّحذ من الْؤخي: رابعا

وم من  عائشة كانت تؤخر الص نظرا إلَى أنَّ؛اء إذا كان وقته ما زال موسعاضالقَ
 .  وباهللا التوفيق،جأجل الشغل برسول اهللا 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩٠[ عناِئ عنَّ أَ:ل ةَشر الَ قَج  اِهللاولَس :$منم اتو لَعِصِهي ي؛ام 
صامع نهِل ويه#. 

<|†�Ö] 

أَوخرجأَه بو دٍداو،الَقَ و:ذَ هِرذْا ِفي الن،و هقَو أَلُو حمدِن بح نلَب -ِحرماهللاه -.  
J ْموضوع الديثح: ومالنيابة ِفي الص. 
J ْالمفراتد: 
منم ات :"مِم":ن نأدوات الع ومم . 

  .م واجب صيا:أي :#امي ِصِهيلَعو$: قوله
صقضى عنه   :أي :  عنه وليه   ام ، كَ ذَثُممؤلف  ر "العمداود أنه أخرجه أبو    "ة د، 

  . بن حنبلأحمد وهو قول ، هذا ِفي النذر:وقال
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عِبي   أنَّل ةُائشجالنأم ري عن الذي عليه شيء ِل أن يصوم الو
من رمفَّان أو كَضألنه يعمه الواجب؛أو نذرة ار .  
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخأنَّ:ديثح م نم لزم وليه أن ؛ وعليه صوم واجبات 

  .يصوم عنه
 الشافعي القول ِفي قلَّ وع،ديثح أصحاب الْبهى ذلك ذَ وإلَ:افظح الْالَقَ

 ،ي ثور أِب وهو قول ،" عرفةم لْا "ا نقله البيهقي عنه ِفي        م كَ ،ديث ح ة الْم على صح  دي القَ
وجماع ة من مح   دثي الش ِخالْ"  وقال البيهقي ِفي    ،ةافعيهذه الْ ": ات الفي ثابتة لة أس م ،  

 . اهل ِبم العبجو فَ،ديث خالفًا ِفي صحتهاحوال أعلم بني أهل الْ
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مني سلم من الٍْدذر ألح فليس هناك ع؛تبديث قد ثَح الْانَوإذا كَ: قلت
 وا ذلك بأنَّلُلَّ وع، الواجب اإلطعامور إلَى أنَّمهج الْبه وقد ذَ،عن األخذ به

الصومعبادة ب دةني،الة فال تدخلها النيابة كالص.  
 ،ديث بالنذر دون غريهحخصيص الْ بن حنبل إلَى تأحمد اإلمام بهوذَ
وهو يقَافق سائر الفُوهاء ِفي اإلطعام عا فَماتمن ر مالْ أنَّ إالَّ،انض حديث عام 

 ، بالوجوب"عليه" إلشعار كلمة :وم واجب فيدخل فيه كل ص،سألةمِفي هذه الْ
فيدخل ِفي ذلك الفائت من رمفَّ والكَ،انضوهذا القول هو الذي ، والنذر،ةار 

اء ِفي هذه هقَفُ ولل،ي رِجع إلَى اإلطعامِلوم الو فإن تعذر ص،ينبغي األخذ به
  . وأخذ ورد،لة كالم كثريأسمالْ

 عبادة وم الصا قول الفقهاء بأنَّ أم، هو ما دونته هاهنا:والصحيح ِفي نظري
بدفَ؛ة فال تدخلها النيابةني انَا كَذَهلو أن القائل ِلالَقَ ينبغي أن ي ا القول هو من ذَه

 نَّإ : فكيف نتجرأ أن نقول؛عرشم هو الْا إذا كان قائل هذا أم،ومعصمليس ِب
الصومعبادة ب دوال شك أنه ،ج أن يكون هذا سوء أدب مع رسول اهللا ة إالَّني 

  . وباهللا التوفيق،ته رأين وال مع س، فليس ألحد مع قوله قول!!كذلك
 :ملحوظة ●

 من :أي- األصح  هو الوارث على القول:ديثحور ِفي الْذكُمي الِْلالو: أوالً
م ِفي دقَ فكذلك ي،اثريِمدم ِفي الْقَم ألنه هو الْ؛-تيميباشر اإلرث من الْ
االلتزام وأداء ما وجعلى الْب واالبن بالغ عاقل، فإن وجد ابن أو أخ،ورثم ، 
؛منع من قيامه باألداءليس عنده ما يى عن وليه أد،ال عند تزاحم قَ وهكذا ي

قَاألولياء يم الْدماشر لإلرثب.  
وم  الصعز أو و، بينهمعِرقْ أُ؛ة وتشاحوااعماشر لإلرث جبم الْانَإن كَفَ
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 لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو ؛وم عليهم الصعز فإن و،عليهم إذا كان كثريا
 ومصا أن يمكن لو كان حيا أنه ال يم كَ: أي،حكي األداءاء يض القَ ألنَّ؛اآلخر
 ِفي يوم -الكهي الِْل ِفي يوم عن الو:يعِني- ومصمكن أن ي فكذلك ال ي؛يومني

  .واحد اثنان فأكثر
 يصح هذا ثُم ،ضرم هو الذي يفوت بالْ:هؤجب قضا وم الذي يالص: ثانيا

ِفي ض رما إن استمر به الْ أم،وتمى ي فال يقضيه حت؛انضمريض بعد رمالْ
رمضان وبعد رمولَ،انض ميقلع عنه حت ى مففي هذه الْ؛ات الة ال يلزم على ح
ي قَِلالووباهللا التوفيق،اءض  . 
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]١٩١[ عنع ِدب ِناهللا بع الَ قَب اٍسب: $اَءجر لَى  ِإلٌج ِبيالَقَ فَجالن :
يا رأُنَّ ِإ، اهللاولَس ميا متتو لَعيها صومش يِهِضقْأَفَ أَ،ٍرهع نلَ: الَا؟ قَهانَ كَوى  لَ ع
 .#ىضقْ ينْ أَقح أَ اِهللانيدفَ: الَ قَ.معن: الَ؟ قَاهن عهياِض قَتنكُ أَني دكمأُ

ي ِرِفووٍةاي :$اَءجتام ِإةٌأَر لَى رالَقَ فَج اهللا وِلست :يا رأُنَّ ِإ، اِهللاولَس مي 
ماتتو لَعيها صومأَفَ أَ،ٍرذْ نصومع نأَ: الَقَا؟ فَهأَرلَِتي انَ كَوى أُلَ عِكمد ين 
 .#ِكم أُني عوِمصفَ: الَ قَ.معن: تالَقَ؟ فَاهني عدؤ يكِل ذَانَكَ أَ،يِهِتيضقَفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع القَ :ثديحاُءضوم الواجب عن الْ الصمتي.  
J ْالمفراتد: 

 موا صهيلَعو$: ة ِفي قولهملَجالْ :#ٍره شموا صهيلَع وتات ميم أُنَِّإ$: قوله
شألنَّ؛ حالية.#ٍره الو اوو الْاو والْ:الَ فكأنه قَ،الح حال أنا عليها صوم شهره . 

 ولَ$: جالنِبي  الَقَ فَ،يلِبة هنا لالستفهام الطَّمزه الْ.#اهن عيِهِضقْأَفَأَ$ :قوله
  .#ىضقْ ينْ أَقح أَ اِهللانيدفَ: الَ قَ.معن: الَ؟ قَاهن عهياِض قَتنكُ أَني دكمى أُلَ عانَكَ

 تات ميم أُنَّ ِإ$:  قالت،تة عليها صوم نذريم الْ أنَّ:رأةمي رواية الْوِف
ولَعيها صومأَفَ أَ،ٍرذْ نصومع نأَ$: الَقَ فَ،يلِبواالستفهام هنا كذلك طَ. #؟اهأَرِتي 
: تالَقَ؟ فَاهني عدؤ يكِل ذَانَكَ أَ،-يِهِتيضقَأو فَ- هتياِض قَِتنكُأَ ني دِكمى أُلَ عانَ كَولَ
نعفَ: الَ قَ.موِمصي عأُن ِكم#. 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ائل ماتت وعليها  أم السل أو امرأة أنَّج رِلبئل من ِق سجالنِبي  هو أنَّ
 ِكمى أُلَ عانَ كَو لَِتيأَرأَ$: جالنِبي  الَقَ فَ، نذر:ي الرواية األخرى وِف،صوم شهر
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ديكُأَ ناِض قَِتنيتقَأو فَ- هضيِهِتي-،  أَكَان ذَِلكيؤيد عناه# .وكانت النتيجة أنه أمر 
ائل بقَالسضاء ما وجبلَ عا ِلى أمه قياسحقاهللا على ح اآلدميق  . 

J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخأوالً ديثح: أنه يِلجب على والْي ميت الذي موعليه  ات 

صوم هللا ربِمالَ العي قَِلني أنه يلزم الوكَ،هؤاض ما يلزمه قضاء الدين الذي وجب 
 . للمخلوقني
اختلف أهل العلم ِفي هذا: اثاني:ي قَِل هل يلزم الوضوم أو يلزمه اء الص
  ؟اإلطعام
طعم جب عليه أن ي ولكن ي،اءضي القَِل إلَى أنه ال يلزم الو:ورمهج الْبهذَفَ
وز الكبرية ج الشيخ الكبري والعقوم ِفي حعلُما هو الْم كَ،يوم مسكينا لِّعن كُ
  .تيمطعم عن الْ فكذلك ي،طعم عنهما أنه ي،ومن ال يستطيعان الصياللذ

 انَاء إذا كَضي القَِل وأنه يلزم الو،ذر إلَى تقييد ذلك بالن :أحمد اإلمام بهوذَ
االصقَانَإذا كَ وال يلزمه ،وم نذر اء للفَضفَّ كَانَة أو كَريضةار.  

 أخذ به حا صم ولَ،ديث على صحتهح القول بالْقلَّ فقد ع:ا الشافعيمأَ
 واستدل على ذلك بأن ،وم واجبل صاء كُضي قَِلنه يلزم الوإ : وقالوا،أصحابه
وم ِفي مة العزلَ منزلود االحتمال ينجا األحوال مع وايضستفصال ِفي قَالترك ا

  .القَمالْ
ألنَّ؛حيح ِفي نظريوهذا القول هو الص نع  التقييد بالنذر ال يلزم منه م

 انَكَ أَ،هتيضقَ فَني دكمى أُلَ عانَ كَو لَتيأَرأَ$:  قد قال للسائلجالنِبي  وكون ،غريه
يؤدي عنالَ قَ؟اه:ن عفَ :الَ قَ.مديأَ اِهللان حنْ أَققْ يولَ.#ىض ذلك انَ يستفصل هل كَم 

الصوم من رماانَ أو كَ،انضفَّ كَانَ أو كَ، نذرفَ؟ةار عجم استفصاله دع نوعية ن 
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الووب مع استدالله بأنَّجد ن الْيا قَخلوقني إذَمضاهِل الوالنتيجة أنه  وأنَّ،ىقضي ي 
أمرائل بالقَ السضاء من غري أن يسأله عن نوعية الوفَ؛وبج لَّدى أنه يلزم لَ ع
ي قَِلالوضاء كل صألنَّ؛اجبوم و الش لَارع يستفصلم :اانَل كَ هأو غري ، نذر 
  ؟ةارفَّ كَانَ أو كَ،انضم ذلك الواجب من رانَ وهل كَ؟نذر

وهذا مِفي قضايا األحوال مع  عدم االستفصالنَّإ :ى قوله ِفي هذه القاعدةعن 
وجود االحتمال ينزلَزل منة العوم ِفي الْمالقَم.  
 :انضم على امرأته ِفي رعقَائل الذي و للسجم استفصاله د ع:ومثل ذلك

؟ل هي كانت مطاوعة أم الهفَّ الكَ ِفي ذلك دليل على أنَّانَ لكَلَأَ إذ لو سة ار
وم تلزم الْللصأما كونه لَ،نت مطاوعةرأة إذا كام نه يدل إ ف؛ل هذا السؤالأ يسم

ا الْذَعلى التعميم ِفي هفَّ الكَ وأنَّ،كمحارة وكافية عن : ، أي عن االثننيةٌُاقع
إذ لو كانت الْمرأة  ؛ باالشتراك بينهماة ال تتم إالَّليم الع ألنَّالرجل والْمرأة؛

وعدم االستفصال ِفي ! اوعة أم ال؟مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل كانت مط
قضايا األحوال ينزهلا منزلة العموم ِفي الْمقال، وتكون النتيجة أن الْمرأة ليست 

  .مكلفة بالكفارة إالَّ ِفي حالة تسببها هي ِفي الِْجماع
ة هو  أو باألحرى قول الشافعي- اهللارِحمه- قول الشافعي ضح أنَّتا يذَهوِل

العِبلم ا الْذَهوأنَّ،ديثح م نم انَ سواء كَ، وعليه صيام يقضي عنه وليهات 
الصوم من رمفَّ أو كَ،انضوباهللا التوفيق، أو نذر،ةار   . 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩٢[ عنس ِلهِن بس ٍدعِداِع السنَّ أَ:� ير الَ$: الَ قَج اهللا ولَسي الُز 
النِباس خٍريا  معطِْفوا الْلُجر#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الأفضلية تعجيل الفطر :ديثح.  
J ْالمفراتد: 

 :  أي،ة بتعجيل الفطرلقَتعة هنا مرييخالْ: لوا الفطرجري ما عخال يزال الناس ِب
ما داممتثلني السنةتصفني بتعجيل الفطروا موم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب ي  جِبي الن ا الْذَ  ِفي ه الْديث أنَّ ح  مظَافَح لَ ة ع  تعجيل   وهي -ة  ى هذه السن

الفطر بعد تيقن الغوبر-هي السبب ِفي خ يرية مفَن لَعة ذلك من هذه األم ، 
وهو تمالَِّتية سكهم بالسنت رِبي  كجالنته عليها أم،وأم رم بالْهمة عليهاظَافَح . 
J ْفقه الديثح: 
 . ذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخريهؤخي: أوالً
 التأخري إلَى أن يظهر النجم أو انَاء كَو تأخري الفطر سذ منه أنَّؤخي :ثانيا

 . أذون فيهامة الْلَاصومة الْ التأخري بنيانَ إذا كَ إالَّ،إلَى السحر أنه خالف األفضل
 .  إلَى أن تظهر النجومرخؤ الفطر ينبغي أن يهم بأنَّوِلِفي قَ على الشيعة دفيه ر :ثالثًا
 مكُن ِمانَ كَنمفَ$ :جالنِبي  قال فيها الَِّتير حة إلَى السلَاصوم الْذ منه أنَّؤخي :رابعا

ملْ فَ؛الًاِصويِإلْاِصو لَى السِرح#.أن فطر عند  األفضل للمسلم ال وأنَّ،ا خالف األفضله
الغوبر،والت سحر ِفي وقت الس؛رحِجحتفظًا بقوته الْ ليبقى اإلنسان مسمي؛ةة والعقلي 

لكي يؤدي دورِفي هذه الْه حويكون نشيطًا ِفي،اةي  أداء جائف الْظَميع الومتة بهلقَع . 
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]١٩٣[ عنع مرالِْن ب الَقَ: الَ قَ� اِبطَّخر قْا أَذَِإ$ :ج هللا اولُساللَّلَب لُي 
 . #ماِئ الصرطَفْ أَدقَفَ ؛]سم الشِتبرغَو[ ،اناه هن ِماره النربدأَ و،اناه هنِم

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :ماا يكون اإلنسان به مفطر،أو م ا يوز به الفطرج. 
J ْالمفراتد: 

إذا أقبل الليل من هاهإذا ":ان:"ازم حرف شرط غري ج،أقبل الليل " :ةملَ وج
  . معطوف عليه"أدبر النهار" و، فعل الشرط"من هاهنا
 أو قد أفطر ، له الفطر بدخول وقتهلَّ قد ح: أي:#ماِئ الصرطَفْ أَدقَفَ$: قوله

ا وحن لَإكماميفطر شرع ،وهو ج ورطاب الش . 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
لَّعِبي  قجالنوذلك يكون ،ائم على إقبال الليل وإدبار النهار فطر الص 

فطرا  فإنه ال يكون م؛ت الظلمة لسبب يندر وقوعهعقَا لو و أم،مسغيب الشمِب
  .بذلك
J ْفقه الديثح: 
 وبروغُائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار  الفطر للصديث أنَّحخذ من هذا الْأُ
  .]١٨٧:البقرة[ ﴾    ﴿ :ىالَافق لقوله تعو وذلك م،الشمس

 ،وبر بالغة لإلقبال واإلدباردقيتكون م. #سم الشِتبرغَو$: وعلى هذا فإن رواية
فلو حلَص   شبه الليل من الظُّ        ما يلم   ة بتراكم س ؛ ذلك أو ما أشبه    ، أو وجود ريح     ،اب ح 

اضر حالْي وقتنا  وِف،وبر الغنقَّيت بعد أن يائم اإلفطار إالَّبغي للصة ال ينالَحففي هذه الْ
  . األوقاتا حقيقةه ويعرف ِب، تضبط الوقتالَِّتيات اع اهللا على الناس بالسن مدقَفَ
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 مكما ولو لَ أنه يفطر ح .#ماِئ الصرطَفْ أَدقَفَ$:  قوله قوم إلَى أنَّبهوقد ذَ
ا   ملَفَ ،ى عن الوصاله ونلَاص وجالنِبي  ا القول يضعف بأنَّذَ ه أنَّ إالَّ،عالًيفطر ف

 ى أصحابه إالَّ   أب أن ي  و  اصلوا وهم يومني كالْ    بِ لَاص هم ل ِبنكِّ م،  فلو ،اللِه الْ رأوا ثُم 
ا ذَ ومن ه،ىعن للوصال مانَا كَم لَ؛كمامس أفطر ح غربت عليه الشن مانَكَ
يتبقَ لذلك فَ؛ن ضعف هذا القوليذَد هالْب جالفطر ال يكون إالَّور إلَى أنَّمه  

  .بالفعل
  أنَّ:يعِني. )١(#لَّ حدقَ فَِتيبالْ ِباف طَن منَّأَ$: اس ذلك قول ابن عبلُثْوِم

ماانَ كَنا أو مفردوطَ، قارن بالبيتاف ،وس عا والْفَى بني الصمفإنه يعترب قد ؛ةرو 
وإن لَ، من إحرامهلَّح محل فعالً ي،ذَ وها خالف ما جى عليه الْرجور الذين مه

ة سألة شبيهم فهذه الْ،عياف والسوال الطَّملق والتقصري بعد كَح بالْلَِّحيعتربون الْ
 ج  النِبي   نَّ  أل؛ -إن شاء اهللا    -سألتني هو الصحيح        م ور ِفي الْ   مهج ب الْ ذه  وم ،بتلك  
أمرم طَ ن افوس  ولَ ،ىع م ي ق الْسانَ  فلو كَ ،دي بالتحلل   هم جد الطَّراف وعي  والس
، بل إن قوله ِفي الذين استمروا جالنِبي  ألخربهم به ؛الدي ِحهق الْس يم لَنمِل

 .عصاةعلى الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك أولئك العصاة، أولئك ال
وقد اتضح ضعف قول مغُنَّإ : قالن روبالش ا للصفَطِّرائم مس يكون م

  . وباهللا التوفيق،فطر يمولو لَ

J@J@J@J@J 

                                                 

 ،جحمسلم ِفي كتاب الْو، )٤٣٩٦(رقم ،  الوداعحجة: باب، البخاري ِفي كتاب الْمغازي) ١(
 .)١٢٤٤(رقم  ،دي وإشعاره عند اإلحرامه تقليد الْ:باب
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]١٩٤[  عن  ع دِ ب  نِ  اهللا ب ع م الَ  قَ ب ر:  $ن ه ى رج  اهللا  ولُ س وِ  الْنِ  عالِ ص ،  
 ،ةَريرو هب أَاهورو  .# ىقَ سأُ  و معطْ ي أُ ن  إِ ،مكُ ِتئَي ه كَ تس ي لَن ِإ:  الَ  قَ !لُ اِصو ت ك نإِ : وا الُقَ
واِئعةُش،أَ ونسب نٍكاِل م . 

ِلومٍمِلس،ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردأَفَ$ :� يكُيأَم رنْ أَادي لْ فَ،لَاِصويلَى   ِإلْاِصو
السِرح#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الي عن الوصالالنه: ديثح.  
J ْالمفراتد: 

وم  الصانَا كَم ولَ، وهو الوصل بني شيئني،أخوذ من الوصلم: الوصال لغة
ما بالنهارشروع،فإذا ص ؛ي مع صيام اليوم الثاِن، الليل الذي يفصل بني اليومنيام 

فقد واصيامل الص.  
 عن جالنِبي م اهها نمة لَابح الصالَ قَ:أي:  # لُاِصو تكنِإ: واالُقَ$: قوله
ر بخأ ف.#ىقَسأُ ومعطْي أُن ِإ،مكُِتئَيه كَتسي لَنِإ :الَقَ. لُاِصو تكنِإ: واالُقَ$الوصال 
 .  بالعلة الفارقة بينه وبينهمجالنِبي 

،  ج ارع هذا أمر من الش  :  # ِرحلَى الس   إِ لْاصِ و يلْ فَ، لَاصِ  و ي نْ أَ اد ر أَ مكُي أَفَ $ :قوله  
 وال يكون ِفي ذلك ،رح إلَى الساصلَو فله أن ي؛ منكم الوصالد إذا أراد أح:أي

 .  ِفي النهياخالً وال د،عاصيا
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنأصحابه عن الوصال ر حولكن ،هم وإشفاقًا عليهمة ِبم 

الصابة ِلحمللفضلتهمحب ،قَ وحرصهم على ما يرغبوا ِفي الوصال ؛ب من اهللار 
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ا بالنجي ِبتأسيِفي كونه ي إنك تواصل: وقالوا،اصلو .ِعطْ فأخربهم بأنه له مم 
يسقيه ِباٍقيطعمه وس ما يعضه عن الطَّوعام والشابر،ولكن م أراد منكم ن 

الوصال فله أن يواصل إلَى السرح. 
J قه الْفديثح: 
يذ من هذا النهي كَؤخروقد اختلف أهل العلم ِفي ذلك،ة الوصالاه ، 

ونقل عن بعضهم الكَ،مفنقل عن بعضهم التحري روفَ،ةاه ربعض أهل العلم بني ق 
منومن لَ، عليه شق فَ، يشق عليهم جوه مع الْلُعمقَّشة حارام،ومع ع م الْدمة قَّش
مكرولعل هذا هو األقرب،اوه .  

يترتب   الوصال   إنَّ فَ؛ جب عليه أن يؤديها        ي ٍهكلفًا بأوامر ونوا    ا كان العبد م    مولَ
هذا  وم يترتب عليه  ة الصلَاص و منَّإ بل ،ات اجبسم عن أداء هذه الو  ِجعليه ضعف الْ 

الضعف الشديد الذي يمنعه أداء تلك الوات أو اإلخالل ِباجبذلك كره فل؛اه . 
اهللا بن عمرو أنه يقوم  ا بلغه عن عبدم لَجالنِبي   أنَّ:ا يدل على ذلكموِم
الليل ويذَ؛وم النهارص هبالَقَ فَ،ة ما بلغه إليه وسأله عن صح:ن علَالَقَ فَ.م ه 
 كيلَ عكِجوز ِلنَِّإ و،نيع الِْتمجه و،سفْ النِتهِف نتلْعا فَذَ ِإكن ِإ؛لْعفْ تالَ$: جالنِبي 

حاق،ِل وزِروكلَ عيكح اق،ِل وِسفْنكلَ عيكح أَ فَ،اقِذلَّ كُِطع ي حققَّ ح١(#ه( . 
وم مع اإلفطار ِفي الليل واألكل والشرب ة الصلَاصو الوصال أشد من مومعلوم أنَّ

 فأداء ، عليهم ويعنتهمقشا يم عمه لَيه عن الوصال نجِبي النهي  نإنَّ وعلى هذا فَ،فيه
                                                 

حق : وِفي باب، )١٩٧٥(رقم ، حق الِْجسم ِفي الصوم: باب ،ومصكتاب الالبخاري ِفي ) ١(
لنهي عن صوم ا: باب، كتاب الصومسلم ِفي  ماهوور، )١٩٧٧(رقم ، األهل ِفي الصوم

صوم يوم وإفطار : باب، والنسائي ِفي كتاب الصيام، )١١٥٩(رقم ، الدهر ِلمن تضرر به
 ).٢٣٩١(رقم ، يوم




�	�א��������م�� <  
٢٦٢ 

 ؛ار وغريهاوِج تلزم بالْالَِّتيوق قُح وأداء الْ،ةوق األسريقُح وأداء الْ،ةوجيوق الزقُحالْ
 فإذا أجهد اإلنسان نفسه ِفي ،ة معاقلية والعسميِجة الْوكلها مترتبة على اكتمال القُ

  .هيهكيما ِفي نارع ح الشانَكَ فَ،انب األخرىوجة أخل بالْودحد وكانت قوته م،انبج
وليس ببعيد عنا ما حي صرمة ي أنس قيس بن أِب أو أِب،ي األسلت ألِبلَص

حني كان منام بعد الْن مغرب حرعليه الطَّم وأنه لَ،امع ما رجمن مزرعته قال ع 
 ،ام ورجعتعهبت تعد له الطَّذَ فَ. ألتمس: قالت؟ندك من طعام هل ع:المرأته

ي ي اليوم الثاِن وِف،اصل صومهو حرم عليك فَ!!يبةخ لك الْ: فقالت،وإذا به قد نام
  .)١(ر أغمي عليهحعند انتصاف النهار واشتداد الْ
 اما صإذَ فَ،ا نريده ألنفسنامري ِمة اهللا بنا خمح رإنَّ فَ؛وإذا كان األمر كذلك 

تغذية ب أخذ قوته ، أفطر فأكل وشرب؛سمبت الشر فإذا غَ،غربماإلنسان إلَى الْ
اد ى بأخذ الزوقَ يكون قد ت وحينئٍذ،رح أعاد األكل والشرب عند السثُم ،جسمه

ى الواجبات األخرى  وأد،ذه العبادةه ويكون العبد قد أتى ِب،اتطَّحمِفي هذه الْ
  .ا وال نقص فيهاه غري إخالل ِبمن

أما ما يرد واإلمام ،اهللا بن الزبري ى عن عبدومأحبن حنبل أن م واصلوا ه
هذه حاالت نادرة بالنسبة ألناس قد يكون أن  فَ؛انية أو أكثرمسبعة أيام أو ثَ

                                                 

)١ (روقول اهللا : باب،وماه البخاري ِفي كتاب الص T: ﴿      
 ،رة ومن سورة البق: ِفي باب،والترمذي ِفي كتاب تفسري القرآن، )١٩١٥(رقم  .﴾

، )٢٣١٤(رقم  ،وم فرض الصأ مبد: باب،وموأبو داود ِفي كتاب الص، )٢٩٦٨(رقم 
 رقم ﴾...    ﴿: باب تأويل قول اهللا تعالَى، والنسائي ِفي كتاب الصيام

)٢١٦٨( ،وأحد ِفي مسند الكوفينيم،والد باب،ومارمي ِفي كتاب الص :مت مسك  ى ي
 ).١٦٩٣(رقم  ،ابرام والشعر عن الطَّحستمالْ
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أجسامهم تتحل ذلكم،ا األنبياء فَ وأمشأنن لَ أل؛م ِفي ذلك غري شأنناههقُم ة و
وأن اهللا يعينهم ِب،اعلى العبادة أكثر من ا أعطاهم من كَمِجال القوى الْمسميةة والعقلي، 

وعلى ذلك يحِإ$: ل قولهمِبي أَنيِعت نِرد اِعي طَي ِلبمِعطْ يِنمي واٍقسي ييِنِقس#.  
ا ذَه وِل؛ىعن للوصال مانَا كَما لَا أو شرابا عاديعام طعاما عاديفلو كان الطَّ

ي ِنمِعطْ يتيِبأَ$ :ي رواية وِف.#ىقَسأُ ومعطْي أُن ِإ،مكُِتئَيه كَتسي لَنِإ$: جالنِبي قال 
ربي وي١(#ييِنِقس(.  

ر عن موسى ذكَوي�أنه ص ااملَ فَ، شهرِما قرب الْماد تناول شيئًا من يع
حائش اشألرض حتى ال يفأمره ربه أن يعود وأن ،اجي ربه ورائحة فمه كريهةن 

ائم م الص فَةَائح را تعلم أنَّم أَ، يا موسى:الَ وقَ،ي يأِتثُم ،يواصل عشرة أيام
ا تدل م اآلية رب أنَّسرائيلية إالَّإة ك، وإن كانت القصسِمعندي أطيب من الْ

         ﴿: ىالَ حيث يقول تع،عليها
 . ]١٤٢:األعراف[ ﴾  

فهل يستطيع أحدمن الب شر أن يصوما مثالثني يوم وإالَّ،ةلَاص جعل  أن ي
اهللا فيه ما يى ذلك بإعطائه قُلَعينه عوة جسمية وعجى هذا أشار بقوله  وإلَ،هقلي :

  .#ىقَسأُ ومعطْي أُنِإ$
والذي يلَتص لنا خأنَّ:اذَمن ه الوصال م وتزيد الكَ،وهكر راهة شدة ِفي حق 

  حتمل الوصال    من ال ي ،    أو كان ي شوأنَّ  ،  عليه أكثر     ق      الوصال إلَى الس ر جائز من غري        ح
 يومني بعد  ل بأصحابه    اص و جالنِبي      ألنَّ ؛ا مع وجود النهي    ذَلنا ه   ا قُم وإن  ،ة اهركَ

 .  وباهللا التوفيق،ةاهرم إلَى الكَه صارفًا للنهي من التحري فعلانَكَ فَ،النهي
                                                 

 :اه مسلم ِفي بابو ور،)١٩٦٤، ١٩٦٣، ١٩٦٢، ١٩٦١( رقم ،البخاري باب الوصال) ١(
 ).النجمي). (١١٠٥، ١١٠٤، ١١٠٣، ١١٠٢( رقم ،النهي عن الوصال
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]١٩٥[ع نع ِدب ِناهللا بع ِرمالِْنو ب أُ$ :الَ قَب اِصعِبخرر ج اهللا ولُس 
: ج اهللا ولُس رالَقَ فَ.تشا ِع ملَي اللَّنومقَُأل و،اره الننومص َألاِهللاو :ولُقُي أَنأَ
 يع ِطتس ت الَكنِإفَ: الَ قَ.يمأُ وتني أَِبأَ بهتلْ قُدقَ: ه لَتلْقُ؟ فَكِل ذَتلْي قُِذ الَّتنأَ
 ،اهاِلثَمأَ ِرشع ِبةَنسح الْنَِّإ فَ،اٍمي أَةَثَالَ ثَِره الشن ِممص و،من ومقُ و،رِطفْأَ ومص فَ،كِلذَ
ِلذَول ِصثْ ِمكاِميالد لْ قُ.ِرهِإ: تِطي ُألنفْ أَيقِملَض ِلذَ نفَ: الَ قَ.كصمي اوم،ِطفْأَ ور 
يوملْ قُ.ِنيِطأُ: تفْ أَيقِملَض ِل ذَنفَ: الَ قَ.كصمي اوم،ِطفْأَ وري اوِلذَ فَ،مِصلُثْ ِمك اِمي 
د اود،  و هفْ  أَ  ولُض   الص لْ قُ فَ.امِ  يإِ : تِطي أُ  ن فْ أَيقمِ لَض ِل ذَن فْ  أَ الَ: الَ   قَ.ك مِ لَض ِلذَ نك# . 

ي ِرِفو والَ$ :الَ  قَ ٍةاي ص  وفَ م  وق ص خِ  أَ ِمو ي د اود  -طْ شر  الد ره ِ-، ص م ي ا وم،ِطفْأَ و ر 
يوام# . 

<|†�Ö] 

J     ْموضوع الأفضل  :ديث  ح يام  الص،   وهل األفضل هو كثرة الع إصابة   أو  ،ل م
؟ةالسن  

 :اتدفرمالْ
 :  هوجول اهللا سر لرخِبم الْ:خلَ إ#... ولُقُي أَنأَ ج اهللا ولُس ررِبخأُ$ :قوله
 . ب وهو عمرو بن العاص ،اهللا أبو عبد
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ؤكد به على نفسه  م يسا قَذَ ه:#لَي اللَّنومقَُأل و،اره الننومص َألاِهللاو$: قوله
صيام النهار وقيام الليل مفهذا يكون كالنذر،اشا ع  . 

اهللا بن   لعبدجول اهللا سا خطاب من رذَه: #كِل ذَتلْي قُِذ الَّتنأَ$: قوله
 . عمرو

 . جالنِبي  غَلَا بمِباهللا بن عمرو  عتراف من عبداهذا : #هتلْ قُدقَ$: قوله
  .ي وأمي أفديك بأِب:أي: #يمأُ وتني أَِبأَِب$ :قوله
 . اء بهفَ ال تستطيع الو:أي: #كِل ذَيعِطتس ت الَكنِإفَ$: قوله
ى ما لَ أجل عدم االستطاعة عنِم فَ: أي، لعلها تعليلية"الفاء":  وأفطرمصفَ

  . وأفطرملتزمت به صا
 وذلك مثل صيام ، هنا تعليلية"الفاء": #اهاِلثَم أَِرشع ِبةَنسح الْنَِّإفَ$: قوله

  . بدون تضعيف: أي،الدهر
 .  وأقدر عليه،لهمح أت: أي: من ذلكأفضلي أطيق  فإن:قلت
  .ى غريهلَى تفضيله علَيدل ع : #اِمي الصلُضفْ أَوهو$: قوله
 ،ة نفي لألفضلي:#كِل ذَن ِملَضفْ أَالَ: الَ قَ.كِل ذَن ِملَضفْ أَيقِطي أُنِإ: تلْقُفَ$

 .  ال صوم أفضل: أي.#داوي دِخ أَِمو صقو فَمو صالَ$: وأكده بقوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما واهللا بن عمر  بأن عبدجالنِبي خرب أُ

ذَاش فَعهإليهب ،وقبل أن ي اه قَنهررِبه أقَال فَا قَموبعد أن أقَ،ر رو جهإلَى ما ه 
 .  ذلك طلبا لألفضللَعا فَم ألنه إن؛هو أفضل
J ْفقه الديثح: 
اختلف فيه  وقد  ،هر ديث النهي عن صيام الد        ح ذ من هذا الْ   ؤخ ي:  ى ة األولَ   لَ أس مالْ 
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 ،ة ِفي ذلكارداديث الو لألح-مهحري قالت بت:أي-ة  فمنعته الظاهري،أهل العلم
  .)٢(#رطَفْ أَالَ وام صالَ فَ؛دب اَألام صنم$ : أو.)١(#دب اَألام صن مام صالَ$ :جكقوله 
 بني  د ور وأخذٌ،سألة فيها خالفم والْ، مالك والشافعي:ازهوج ِبالَوقَ
  .ة ِفي نظرهقنعما كانت مج ربجح على قوله ِبجحت يلٌّ وكُ،الفريقني

 وما  ، عنهنهيهر م الدمو ص أنَّ:هم وأدلتهمبعد قراءة أقواِل ي ِلرهوالذي ظَ
نهى عنه متربني الكٍَدد راهِبي  فقول ،مة والتحريلَجالن ما س؛ هرئل عن صيام الد 
  .#رطَفْ أَالَ واما ص موأَ ،رطَفْ أَالَ وام صالَ$: الَقَ

ة راوحمة والْعاجرملت بينهما الْصا حماهللا بن عمرو لَ  لعبدجالنِبي وقول 
 .كِل ذَن ِملَضفْ أَيقِطأُو$: اهللا بن عمرو  فقال عبد،إلَى صيام يوم وإفطار يوم

  .#كِل ذَن ِملَضفْ أَالَ :جالنِبي  ه لَالَقَفَ
القَومن هنا ي:هل األفضلية م عتبرومة بكثرة الص،أو م عتبة بإصابة الْرحق 

ومتابعجارع ة الشىالَ الذي وصفه اهللا بقوله تع :﴿    
                                                 

)١ (باب،ومالبخاري ِفي كتاب الص :رقم  ،وم حق األهل ِفي الص)ومسلم ِفي كتاب ، )١٩٧٧
ب با،ومالص:النهي عن ص ١١٥٩(رقم  ،هروم الد( ،ِفي : باب،ياموالنسائي ِفي كتاب الص 

اء ِفي الْطَذكر االختالف على عخ٢٣٧٣(رقم  ،ر فيهب( ،ياموابن ماجه ِفي كتاب الص، 
 ).١٧٠٦(رقم  ،هر ِفي صيام الداَء ما ج:باب

، )٢٣٧٤(رقم  ،هر النهي عن صيام الد:ب با،يامالنسائي ِفي كتاب الصِبهذَا اللفظ رواه ) ٢(
، )١٧٠٥(رقم   ،هر ِفي صيام الد اَءا ج  م: باب،وموابن ماجه ِفي كتاب الص   ، )٢٣٧٧(ورقم 

ال صام وال  : قَالَ. كَيف ِبمن يصوم الدهر كُلَّه، يا رسولَ اِهللا: فَقَالَ عمر$: بلفظمسلم و
 ،يام والترمذي ِفي كتاب الص،هروم الد النهي عن ص: باب،يامكتاب الصرواه ِفي . #أَفْطَر
 ِفي صوم : باب،وموأبو داود ِفي كتاب الص، )٧٦٧(رقم  ،هروم الد ِفي صاَءا ج م:باب
الداطَهر ت٢٤٢٥(رقم  ،وع( ،وأحمد ِفي مد الْسندنينيم،والد باب،ومارمي ِفي كتاب الص : 

 .صححه األلباِني. بنحوه) ١٧٤٤(رقم  ،هر عن صيام الدالنهي
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         ﴾ 
  .]١٢٨:التوبة[

 ك  ش  وال،ليست بكثرة العمل      و،  ج النِبي    ة عاب ت ة هي ِفي م    األفضلي أنَّ   :قح والْ 
 لَّود به  رري هو فيما أمخ الْ وأنَّ ،هيه  ِفي إيراده وإصداره وأمره ون  ارع حكيم  الشأنَّ

 ففي ،رع عنه ِفي الشيِهنائل العبادات مض التشديد على النفس ِفي فَنَّأ و،عليه
  .)١(#ىقَبرا أَه ظَالَ و،عطَرا قَي س الَتبنمالْ$ :ديثحالْ

 ؟ِهِذ هنم$: الَ قَ، عندها امرأةدج وو،ةَائشيت ع إلَى بجالنِبي  اَءا جمولَ
 اهللا لُّم ي الَاِهللاو فَ،ونَيقُِطا تم ِبمكُيلَ ع؛هم :الَ قَ.-اهِتالَ صن ِمركُذْت- ةنالَ فُ:تالَقَ
حتى توا لُّم...#

لكن ِفي  و،لمة ليست ِفي كثرة الع األفضلين أنَّيبتا يذَه وِب.)٢(
ة إصابة السن-ى أعلمالَواهللا تع-.  
وقد تبن ِميأنَّ:ا ذكرتم الش وأنَّ،هرارع حكيم ِفي النهي عن صوم الد م ن 

صاموأَ،هر استفرغ قوته ِفي جانب واحد الد بالْلَّخ جوقد قال ،انب األخرىو 
 ، الليلام قَن م وذلك أنَّ.#... كِل ذَيعِطتس ت الَكنِإفَ$: اهللا بن عمرو  لعبدجالنِبي 

                                                 

 ،)٢٤ سطر/١٠٥ ص/٩ج( .# ى قَبرا أَه ظَالَ وعطَضا قَر أَالَ$:  بلفظ"الفتح"افظ ِفي ح الْهركَذَ) ١(
 ).النجمي. (نم وما ذكرته رواية أحفظها من ز، يعزهمولَ

ي كتاب وِف، )٤٣(رقم  ، أدومهTين إلَى اهللا لد أحب ا: باب،انميإلالبخاري ِفي كتاب ا) ٢(
 : باب،ومي كتاب الص وِف،)١١٥١(رقم  ،ةادكره من التشديد ِفي العب ما ي: باب،ةعمجالْ
١٩٧٠(رقم  ،وم شعبانص( ،الْ: باب،واللباس وس على الْلُجحرقم  ،حوهصري ون)٥٨٦٢( ،

الة الْومسلم ِفي كتاب صمباب،افرين وقصرهاس :فضيلة الع مائم من قيام الليل وغريهل الد، 
ة  ائش ع ِفي االختالف على     ، باب والنسائي ِفي كتاب قيام الليل وتطوع النهار            ،  )٧٨٥، ٧٨٢(رقم  

 ، )٥٠٣٥(رقم  ،ين إلَى اهللا أحب الد  ،ان وشرائعه مي كتاب اإلي   وِف،)١٦٤٢(رقم  ،ِفي قيام الليل 
 وابن ماجه ِفي ،)٧٦٢(رقم  ،ةصلي يكون بينه وبني اإلمام سترم الْ:باب، ي كتاب القبلةوِف

 .باقي مسند األنصارِفي د م وأح،)٤٢٣٨(رقم  ،لمة على العماودم الْ: باب،كتاب الزهد
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وصالبد له من سهر الليل كله؛ النهارام ،حتاج إلَى جزء كبري من النهار ينام  وي
 النهار للمعاش والليل لَع واهللا قد ج،خصح الشاِلص وبذلك ستتعطل م،فيه

 اآلخرون نه ال يستطيعإ ف؛ىنة بسبب الِغاح ذلك شخص تتوفر له الرلَع فإن فَ،للراحة
 .  لَّيه وإن قَلَوم عل ما دم وأفضل الع،ين إلَى اهللا أيسره الدب وأح،على فعله
ثُمالْيِن إن هذا الغ منه سيخل بالسننإوم لو أراد أن يفعل ذلك فخد، 

ى حتاج فيها إلَي عليه أزمنة ي وستأِت،فيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعا
 يعِطتس ت الَكنِإفَ$ :جالنِبي  فقول ،الشغل ِفي النهار ولو كان جهادا ِفي سبيل اهللا

 ودين ،ةينهة ليست ِبقَّش م، ذلكلَع فَناصلة على محة الْقَّشم إخبار عن الْ.#كِلذَ
اهللا الذي أوحاه إلَى رسله هو ما جمع فيه العبدفسهه وحظوظ ن بني عبادة رب ، 

وذلك يوقيام جزء من الليل،هرحصل بثالثة أيام من الش .  
 . ي أصوم فال أفطر إن:هط الذين قال بعضهمى الرلَ عجالنِبي وقد أنكر 

 أو ال أنام ،ي ال أتزوج النساء إن: وقال بعضهم.ي أصلي فال أنام إن:وقال بعضهم
 الُا بم$: الَقَ ِفي أصحابه خطيبا فَام قَجه غلَا بملَ فَ. أو ال آكل اللحم،على فراش

ي لِّصي ُألنِإ و،ه لَماكُشخأَ و، ِهللاماكُقَتي َألن ِإاِهللاو فَ،هلُمع  أَِلمع الِْن عونَهزنت ياٍموقْأَ
أَونام،أَ وصوم ِطفْأُ ور،أَ وتز وجالن اَءس -ي ِرِفووٍةاي: أَوانمِفى الْلَ عاشر،ي ِرِف ووٍةاي : 
اللَّلُآكُو حم- ومنِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ين#.  

 وليست   ،ته والتأسي بسنجة هديه عابتم األفضلية هي ِبن أنَّيبتا يذَهوِب
بكثرة العلم،ا هو القول الفصل فيما أرى ِفي هذه الْذَ هتلفت فيها  اخالَِّتيلة أسم
لَأنظار العوأرجو أنَّ، وكثر فيها األخذ والرد،اءم واب ِل ذلك هو الصمحتف ا ي

 .  وباهللا التوفيق،به من األدلة
 جالنِبي  دة قيام كل الليل  لراعمره ج كَ:قال ابن دقيق العيد: سألة الثانيةمالْ
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  .ذلك على من أراده
ديث وما حاهللا بن عمرو ِفي هذا الْ لك على عبد ذد رجالنِبي  إنَّ: وأقول

 الَ وقَ. إنه يصلي فال ينام: أحدهمالَهط الذين قَ على الرهد ر وأيضا إنَّ،ِفي معناه
ى  اهللا وأثندِمح فَ، خطيباجالنِبي  امقَ فَ،ديثحالْ.. . نه يصوم فال يفطرإ :بعضهم
  ج و زتأَ و،رِطفْأُ وومصأَ و،امنأَي ولِّصي أُنِك لَ،اذَكَا وذَوا كَالُقَ اٍموقْ أَالُا بم$: الَقَ فَ،عليه
النفَ،اَءس منِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ١(#ين(. 

 نم :الَقَ فَ،ةٌأَري امِدنِع وجالنِبي  يلَ علَخد$ :تالَ قَةَائشديث عي حوِف
لْ قُ؟ِهِذهالَ فُ:تةن -وسميتِفي ب ِضعالر والْ:اِتاي حِبُءالَو نتت ويت-كُذْ تِمر ن 
ِتالَصالَقَ فَ.اه  ِبيجالن: مه،لَ عكُيِبم مفَ،ونَيقُِطا ت الَاِهللاو ي لُّماهللا ح تى ت٢(#والُّم( . 

 ى أنَّلَ كل هذا يدل ع:ى غري ذلكاء إلَردي الد مع أِبانَملْة سي قصوِف
  .التشديد على النفس زيادة على الالزم أنه ال ينبغي للمسلم

 ،ةاح الرق فلنفسه عليه ح،الب بواجبات أخرىطَ العبد مم أنَّدقَا تموكَ
ولعياله عليه حطَق زقلب الر،ولزوجته عليه ح الْق معاشةر،ولز واره عليه حق 
وق ال يستطيع اإلنسان على أدائها إذا قُح وكل هذه الْ،وس معهملُجاالنبساط والْ

ذَأخنفسه ِفي العبادة بالش ة الْدمتنالَِّتية اهيتقطعه ع موِل؛جب عليها ي ا قال ذَه
 .#نيع الِْتمج وهسفْ النِتهِف نكِل ذَتلْعا فَذَ ِإكنِإ$: اهللا بن عمرو  لعبدجالنِبي 

                                                 

 ومسلم ِفي كتاب ،)٥٠٦٣(رقم  ، الترغيب ِفي النكاح: باب،البخاري ِفي كتاب النكاح) ١(
والنسائي ِفي كتاب ، )١٤٠١(رقم  ،اقت نفسه إليهت نم استحباب النكاح ِل: باب،النكاح
 النهي : باب،ارمي ِفي كتاب النكاحوالد، )٣٢١٧(رقم  ، النهي عن التبتل: باب،النكاح

 ).٢١٦٩(رقم  ،عن التبتل بنحوه
)٢ (سبقت خريجانظر ه ،)٢٦٧ص.( 
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 فال ينبغي للمسلمني أن يكونوا ،ى أهل الكتابلَة عانيهب الراب ع� اهللا وإنَّ
جمع بني قيام جد حيث ي أخذ اإلنسان نفسه بشيء من الْن أنَّيب وقد ت،كذلك

جزء من الليل ال يظَمنعه عن الوهذا هو  ؛جب عليهائف األخرى وبني أداء ما ي 
 . وباهللا التوفيق،-ن شاء اهللاإ-ق حالْ

م االستطاعة بالنسبة د يطلق ع:#كِل ذَيعِطتس ت الَكنِإ$: قوله :سألة الثالثةمالْ
 ﴿ : وعليها ذكر االحتمال ِفي قوله،ى الفاعل ِفي قولهلَاق عالشالعمل إلَى 

ى أخذ حيل حتستم بعضهم على الْهلَمحفَ .]٢٨٦:البقرة[ ﴾     
منه جاز تكليف الْومالح،وح لَمهبعضهم على ما ي شا . وهو األقرب،ق’ .  

ر وصتال الذي ال يحما أن يقصد به الْ نفي االستطاعة هنا إمإنَّ: قلت
ي  واألمر الثاِن،حملهاء بدون آلة توهوقوعه كتكليف اإلنسان بأن يطري ِفي الْ

  :قشا يمالتكليف ِب
ا التكليف بالْفأممال مطلقًاح:فالظاهر أنه ال ي جاهللا  ألنَّ؛رعوز ِفي الش 

فَلِّكَأرحم بعباده من أن يم بالْهمالح.  
اهللا إنَّ فَ:يا الثاِنوأم Tه ِل قد استجاب ألصحاب نبيما حمنهم من لَص 

اإلي؛انمفأنزل الر ح٢٨٦:بقرةال[ ﴾     ﴿ :ة ِفي قولهم[ . 
ومن هنا يتباهللا ن أنَّي Tِح رمد ة  أممحفَ،جم كلفهم ِبلم يما يشعليهم ق 

مقَّشة تؤثر ِفي حهماِتي.  
  :ة أو عدم استطاعةقَّشا فيه مم التكليف ِبفمثالً ●
- كتكليف الْ:ةتارة تكون عدم االستطاعة ذاتي مريض أن ياي قَلِّصائم.  
- لَ فَ:ةوتارة تكون عدم االستطاعة ماليمف اهللا الفقري بالْلِّكَ يحعند العجز ج 
  .ال الذي يستطيع به األداءمود الْجم ود لع؛عن أدائه
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ة الكبرية قَّشمحصل به الْارض الذي تعموتارة تكون عدم االستطاعة لوجود الْ -
 منع لوجود -هو قيام الليل كله ما هو مقصود هنا و:أي- وهذا :على العبد

ا ذَه فَ،ختلفني الناس ملَع ج� اهللا  باعتبار أنَّ،ة فيه وعدم االستطاعة عليهقَّشمالْ
حتاج إلَى كسبي،ذَ وها يفمن أجل ذلك ،اج إلَى النوم ِفي الليل ليتقوى بهحت 

 ويكفي ،ي منهاوِف قد عِتيالَّة قَّشمذه الْه نفسه ِبفلَّ كَنى ملَ عجالنِبي أنكر 
ا م وليس هناك أفضل ِم،نم وصيام جزء من الزفيها قيام جزء من الليل ولو قليالً

لباته  طَتمنع العبد عن م وقيام ما ال ي، من كل شهرأرشد إليه بصيام ثالثة أيام
  وباهللا التوفيق ،األخرى

 .  شهرلِّيام من كُذ منه استحباب صيام ثالثة أؤخي :سألة الرابعةمالْ
 اِميل ِصثْ ِمكِلذَو ،اهاِلثَم أَِرشع ِبةَنسح الْنَِّإ$: ي قولهِف :ةامسخسألة الْمالْ

الدوهو تضعيف الْ،هذا متأول على التضعيف. #ِره حاِلنة بعشر أمثَسوهو أن ،اه 
التضعيف ِفي حقد ة  أممحفيحصل لإلنسان ثَ،جم اب صياموهر من دون  الد

لِّكَأن ينفسه ِبف ما يشعليهاق . 
 ا عبدذَه فَ،مدن فالبد أن ي؛جالنِبي ة خص ترك رن مأنَّ :لة السادسةأسمالْ

اهللا بن عمرو مع إصراره على اإلكثار من الصوعدم قبوله للرخصة ،يامالة والص 
  ،  جسمه   ف ع وض ،ه دم على ذلك حني كربت سن          فإنه قد ن    ،ج النِبي    ا له    هض ر ع الَِّتي 

        فينبغي للمسلم أن يقبل ر ة اهللا  خصT الَِّتي ج لَع التوفيق وباهللا   ،ا لعباده   ه .  
 

J@J@J@J@J 
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]١٩٦[ع نع اِهللا ِدبِن بع ِرمالِْنو ب الَقَ: الَ قَب اِصعر ج اهللا ولُس :
 امن يانَ كَ،داو دةُالَ ص:لَى اِهللا ِإِةالَ الصبحأَ و،داو دامي ِص:لَى اِهللا ِإاِمي الصبح أَنَِّإ$
 .#امو يرِطفْيما وو يومص يانَكَ و،هسد سامني و،هثَلُ ثُومقُي و،ِلي اللَّفصِن

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: يامأفضل الص.  
J ْالمفراتد:  
ة ملَج. #لَى اِهللا ِإاِمي الصبح أَنَِّإ$ :ةملَج :يام إلَى اهللا صيام داود  الصب أحإنَّ

خبريإن" وهو خرب ،"صيام داود" : وخربها،"إنَّ: "���دة ؤكَّة م ." 
$أَ وحبلَى اِهللا ِإِةالَ الصةُالَ صد اود# .ملَكذلك جة خبري؛"إنَّ: "���ؤكدة ة م 

ألنهوفَعطُا مقبلهاالَِّتيى لَة ع  . 
 أو ما بعد ،اد به نصف الليل كلهرمهل الْ. #ِلي اللَّفصِن ومقُ يانَكَ$: قوله

 وإذا كان األمر ،حسب منه فال ي، للقيامحالد مع ما قبل العشاء ال ي ألنَّ؛العشاء
 كان بعد  العشاء ا ما هو ِلمعتبار ِفي النصف والثلث والسدس إنال ا فإنَّ؛كذلك

  .هر نصف الدومصى أنه يعنم ِب.#امو يرِطفْي و،ماو يوم ص يانَكَو$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أخِبي ر بجالنا الْذَ ِفي هحديث عن أحوأحب القيام ،يام إلَى اهللاب الص 

 : القيام إلَى اهللاب وأح،م وإفطار يوم صيام يو:يام إلَى اهللا الصب أحلَعج فَ،إليه
 . سه بعد قيامهد ونوم س،قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه

J ْفقه الديثح: 
 وهو ،يام إلَى اهللا صيام داود الصب أحديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً



  > ��������د��������א����م

 

٢٧٣ 

هرصيام نصف الد:بأن ي صاوما، يومويفطر يوم  . 
 ، نصفهامن وهو أن ي، أفضل القيام قيام ثلث الليل أنَّجنِبي ال روأخب: ثانيا
 . هسدام سن وي،ويقوم ثلثه
 نَّإ إذ ؛حارع ال بكثرة العمل على األصر الشبخة ِبربعت األفضلية مأنَّ: ثالثًا
  كم شرعي   الفضيلة ح،        قل  ال طريق إلَى الوصول إليه بالع ، أم   ا كثرة الع ل مع  ممة فَالَخ

السنة فهي ال تعد فضيلة على األصواهللا ،ح �قد أخرب عن قوم أن هتعبون  م ي
أنفسهم ِفي العمارل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل الن،ىالَ قال تع :﴿ 

                
  .]٥-١:الغاشية[ ﴾   

  .لون على غري شرععمقوام ي هذه اآليات نزلت ِفي أ إنَّ:فإن قيل
 إلَى معرفة الفضيلة بعقله له من هذه اآليات لَِصريد أن ي ين م إنَّ:لناقُ
 الواجب علينا أن إنَّا فَذَ وعلى ه،أطَخ منه شيء من الْلَصنه قد حإ إذ ؛نصيب

ة للشرعنسلم األفضلي،س واء كانت هذه األفضلية ِفي الكميةة أو الكيفي،ا ما ذَ ه
  .-ى أعلمالَواهللا تع-ا النص ذَي من هيظهر ِل

وم  والكالم فيه كالكالم ِفي الص:وقد أشار إلَى ذلك ابن دقيق العيد ِفي قوله
ادير الْقَمن تفويض ممح والْاِلصاسد إلَى صاحب الشرعفَم.  
قال الصأقول:ي بعد نقلهاِننع :هذا ح سننه إذا نص اإ ف،ا جدلشى لَارع ع

 أو أنه أكثر أجرا ،ةحصلَه بالرأي بأن ِفي غريه مارضع فليس لنا أن نيء؛أفضلية ش
 . ’ا .ةقَّشملزيادة الْ

 ، ياءدس الليل األخري أنه يكون أبعد عن الرذ من كونه ينام سؤخي: رابعا
ى يستقبل صالة الفجر واألذكار بعدها بنشاطوأنشط للعبد حت.  

  . واهللا أعلم،وهذا استنباط حسن: قلت
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]١٩٧[ع ِب أَني هريأَ$ :الَ قَ� ةَروِليِليياِنصِص :ٍثالَثَ ِبج  خِةثَالَ ثَاِمي 
   .#امن أَنْ أَلَب قَروِت أُنْأَ و،ىح الضِيتعكْر و،ٍره شلِّ كُن ِماٍميأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الشهرلِّأيام من كُأفضلية صيام ثالثة : ديثح  . 
J ْالمفراتد: 

ياِنأوص :الوصية هي كالم جحث به الْميل يموصي ميء أوصاه على شن 
وته موصي وصل حياته ِبم الْنَّإ إذ ؛ة مأخوذة من الوصي وهو الوصلصي والو،ما
بل ح فهو من وصيت الْ،وتمى إليه بأن يعمل بتلك الوصية بعد الْوصمنه أمر الْأل
 . وتهمة وصل حياته ِبصيذه الوه ألنه أراد ِب؛ى وصلتهعنمِب

ة هنا من جانب ادرمة الْلَّخ الْاشية أنَّحأوضح صاحب الْ: #ييِلِلخ$: قوله
ة الص لتكون خلته خ؛ قد تنصل من كل خلة للمخلوقنيجالنِبي   ألنَّ؛واحد
لَ$:  فقال،هلربكُو نتم ا ِمذًِختأُن ِتم؛يالًِلي خالت ذْخأَت بِليالً ٍركْا بخ ،ِكلَوي ِخ أَن
و١(#يِباِحص(.  

                                                 

)١ (الْ: باب،الةالبخاري ِفي كتاب الص وخة والْخالْمر ِفيم رقم  ،سجدم)ي  وِف،)٤٦٧، ٤٦٦
، ٣٦٥٤(رقم  .#ٍركْي ب ِب أَاب  بالَّ  ِإاب وبوا اَألدس$: جالنِبي  قول : باب،اقبنمكتاب الْ
ومسلم ِفي كتاب ،  وأصحابهجهجرة النِبي : باب، )٣٩٠٤، ٣٦٥٨، ٣٦٥٧، ٣٦٥٦

ي وِف، )٥٣٢(رقم  ،بورى القُلَاجد عسم النهي عن بناء الْ: باب،الةاضع الصواجد ومسمالْ
والترمذي ِفي ، )٢٣٨٣، ٢٣٨٢(رقم  ،ي بكرائل أِبض فَ: باب،ةابحائل الصضكتاب فَ
 ،ةمدقَموابن ماجه ِفي الْ، )٣٦٦٠(رقم  ،�يق دي بكر الصاقب أِبن م: باب،اقبنمكتاب الْ

 : باب،ائضرارمي ِفي كتاب الفَالدو، )٩٣(رقم  ،جائل أصحاب رسول اهللا ض ِفي فَ:باب
 ).٢٩١٠(رقم ،  بنحوه،دجي بكر ِفي الْقول أِب
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 ومثله ،مكنى أقل ما يلَ عثٌّا حذَه: #ٍره شلِّ كُن ِماٍمي أَِةثَالَ ثَاِميِص$: قوله
ركعتي الضوالوتر قبل النوم،ىح .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 صيام ثالثة : أوصاه بثالث خصال وهيجالنِبي   أنَّ�رة أخرب أبو هري

 .  والوتر قبل النوم،ىحي الضتكع ور، شهرلِّأيام من كُ
J ْفقه الديثح: 
 وهو ، شهرلِّة صيام ثالثة أيام من كُوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

مخيجعلها ِفي األيام البيضر بني أن ي،وبني أن ي صا مبتدومئًا الثالثة األيام أحيان 
 والكل ، الثالثاءثُمثنني إل اثُم باألحد ئًا أو مبتد،ةعمج الْثُمميس خ الْثُمباألربعاء 

قد ورد،وبني أن ي صومذلك جائزلُّ كُ،ا على حسب ما يتهيأ لهه  . 
قوله: اثاني :$وكْرعتي الضِخ الْ.#ىحالف ِفي مشروعية سبحة الضى كثريح، 

 :تالَ قَ،ىح الضحبس يانَا كَ مجالنِبي  نَّأَ$: ل ةَائشخرج البخاري عن عأف
ِإوني ألسبحهذا قد يدل على عدم االستحباب، وأمر ل فنفي عائشة .#اه 

 فيمكن ل ةَائشعا نفي  أم،ةرعيديث يدل على الشحا الْذَا ِفي هه ِبجالنِبي 
أن يحمِبي  ى أنَّلَل عانَ ما كَجالني سبحا ِفي البيته،خرج إلَى  بل كان ي

  .جتمع األدلةذا ته وِب،سجد فيسبحها فيه وعائشة ال تعلممأصحابه ِفي الْ
 ني ِحنياِبو اَألةُالَص$ :ديثح ِفي الْج قوله :ا يدل على مشروعيتهاموِم

ترمِف الْض١(#الُص(.  
                                                 

رقم  ، صالة األوابني حني ترمض الفصال: باب،افرين وقصرهاسممسلم ِفي كتاب صالة الْ) ١(
)٧٤٨(،وأح مد ِفي مد الكوفينيسن،والد رقم  ، صالة األوابني: باب،الةارمي ِفي كتاب الص
)١٤٥٧.( 
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؟ا كم تشرعأم  
 بصالة  استدالالً؛انم وأكثرها ثَ،ديثحا ِفي هذا الْمن كَافاألقل ركعت

 ن وم،اتعكَان رمى ثَلَّص فَ، ونزل ِفي بيت أم هانئ،ةكَّدم م حني قَجالنِبي 
 . عتمد على أحاديث ضعيفةا فقد ؛ركعةة  عشري أكثرها اثنت:قال

 ، استحباب الوتر قبل النوم.#امن أَنْ أَلَب قَروِت أُنْأَو$: ذ من قولهؤخي :ثالثًا
ولكنه محمول على حالة خوهو أن يكون العبد ِم،ةاص ن ال يستطيع القيام آخر م
 ، يثق من نفسه بالقيامنما إن كان ِم أم،وتر قبل النومب له أن يحستم فالْ،الليل

ى على الذين يقومون الليل ِفي آيات  قد أثن� ألن اهللا ؛تأخريفاألفضل له ال
        ﴿: ىالَا ِفي قوله تعم كَ،كثرية
  ﴾ ]الس١٦:ةجد[ . 

إلَى غري . ]١٧:الذاريات[ ﴾     ﴿: ىالَا ِفي قوله تعموكَ
 .  وباهللا التوفيق،ذلك
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]١٩٨[ع نم حِدمِن بع اِدبِن بج الَر قَفَع: $لْأَستاِب جرب نع أَ:اهللا ِدب نى ه
 ِبيجالنع نص ِموي الِْمو جمالَ؟ قَِةع :نعم# . 

وزادم ِلسم: $وركَ الْبعِةب#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :وم يوم الْالنهي عن صجمةع.  
J ْالمفراتد: 

  .ةعمجي عن صوم يوم الْلِبهذا استفهام طَ: #ج النِبيى هنأَ$: قوله
  .ى عن صومهه ن: أي:#مع ن:الَقَ$
وزادم ِلسم :$وركَ الْبعأكَّ، وهذا اليمني تأكيد.#ِةب دئل عنه به ما س.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خصيصه ى الشارع عن ته ن؛ة يوم عيد للمسلمنيعمج يوم الْانَا كَملَ

 .  يوما معه قبله أو بعدهومص أن ي إالَّ،بصيام أو قيام
J ْفقه الديثح: 
ومه إذا از صو وج،ة بصيامعمجخصيص يوم الْة تاهرذ منه كَؤخي: أوالً

صا قبله أو بعدهاممعه يوم  . 
جب  بل ي،فيما أرىة النهي ليس هناك ما يدعو إلَى البحث عن علَّ: ثانيا

  نؤمن أنَّ ا ألن ؛ ث عن العلل   ح ارع بدون بِ     به الش    اءَ لف االمتثال وقبول ما ج        كَ معلى الْ  
   الشارع مغ عن اهللا      لِّبT،      َّبتداءً ا هذه األوامر والنواهي هي من اهللا             وإذا علمنا أن ، 

ء عرفنا علة ذلك  سوا،در الواجب علينا امتثال ما و فإنَّ؛ومن رسوله تبليغا وأداًء
 ارع ال ينهى إالَّ الشان بأنَّم االمتثال واإليكلف إالَّما على الْم فَ، نعرفهامأو لَ
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عما فيه شِب وال يأمر إالَّ،ر فَ وكَ،ا فيه خري للمكلفنيمى بذلك إيا ووقوفًا مع مان
 . النصوص
 وليلة ،يامة بالصعمجلْخصيص يوم اة تاهرور إلَى كَمهج الْبهذَ :ثالثًا

 :ةابح الصب من ذه مكي عنه هذا الْ       ن ح م ومِ ، وإن اختلفوا ِفي العلة       ، ة بالقيام    عم جالْ
رضي اهللا عنهم - ر وأبو ذَ،ان الفارسيملْ وس،ةيرر وأبو ه،ي طالبعلي بن أِب

أجعنيم-  . 
م من هالف لَخ وال م:نذرمبن الْبعد نقل كالم ا  "ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَقَ

الصح وذَ ،ة اب ه الْ ب جور إلَى أنَّ    مه    ي حنيفة أنه ال      وعن مالك وأبِ     ،زيه    النهي للتنكْ يه ر
 أو بلغهما ، يبلغهما النص ِفي النهي عن ذلكم ولعل هذين اإلمامني لَ،صومه

ى الَ واهللا تع،الفته للنصوصخما إليه ِلبه أننا نقطع ببطالن ما ذَ إالَّ،وكانا متأولني
 . أعلم

ة فَركيوم ع-ومه ارع إلَى ص الشبدة يوما نعمج يوم الْقافَإذا و :رابعا
ويوم عاشٍذنه حينئإ ف؛-اءوريكون ص ومها بال كَ جائزرةاه،بل م ستحألنه إذا ؛اب 

صامالْه انتفى ا؛لف لسبب من هذه األسبابكَم نهي عنهلتخصيص الذي هو م ، 
 . ى أعلمالَ واهللا تع،زيهم أو تنحرية تاهر هي كَ:ة سواًء قلنااهروبانتفائه تنتفي الكَ
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]١٩٩ [عِب أَني هريالَ قَ� ةَر: ِمسعتر ج اهللا ولَسالَ$ :ولُقُ يي صومن 
 . #هدعما بو يو أَهلَبما قَو يومص  ينْ أَالَّ ِإِةعمج الْمو يمكُدحأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: خصيص الْالنهي عن تجمة بصيامع . 
J ْالمفراتد: 
ال يصومو، ناهية":ال": ن "يصومن:"فعل النهي ِفي م بِنحل جزم مى لَي ع

 ":ةعمجيوم الْ" و،نومص فاعل ي":مدكُحأَ" و،الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة
 . مفعول

 وبه  ،االستثناء هنا هو استثناء من النهي :  يوما قبله أو يوما بعدهوم ص أن يإالَّ
يتخص النهي ِبصا إذا أفرد يوم الْمجمةع،قَ وقد تدم الكالم على مى هذا عن
 .  التوفيق وباهللا،ابق قبلهديث السحديث ِفي الْحالْ

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٠ [عِب أَني عٍدٍيبم لَوأَِنى اب زهر -واسمه:س عدب نع بالَ قَ-دٍ ي :
ِهشدِع الْتيدم عع مرالِْن ب الَقَ فَ� اِبطَّخ: $اِنذَهي واِنمن هى رج اهللا ولُس 
عِصن ِهاِميام :يوكُِرطْ ِفمِمم ِصن كُاِميم،الْ ويوماآلخ رِمونَلُكُأْ ت  نن كُِكسم# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :وعيد األضحى، عيد الفطر:ي العيدينالنهي عن صيام يوم .  
J ْالمفراتد: 

شهدتالعيد مع ع مبن الْر أي: ابطَّخ:ح ضأبو عبيد : والقائل هو،رت 
 . �اب طَّخ بن الْرمري يعود إلَى ع الضم":فقال" .سعد بن عبيد

ذَهان يومان نهى رهذان تثنية اإلشارة :  عن صيامهماج اهللا  ولُس،ور ى لَفع ع
ر ب خ" عن صيامهماجى رسول اهللا هن"ة ملَ وج،ان إليهافَض م"اليومان" و،االبتداء
  .للمبتدأ

ر تأكلون فيه من  واليوم اآلخ،بدل من اليومني من صيامكم: يوم فطركم 
 .  يوم عيد األضحى:ي وبالثاِن، يوم عيد الفطر:ود باألولقصم والْ،نسككم
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
جاهللا لَع Tللمسلمني يومني ه ا عيدان للمسلمنيم،رتبط  وكل منهما م

ةبشعرية ديني:  
فيوم عيد الفطر مرتبط بتمانَكَ فَ،يامام الصالْىلَ الواجب ع سلم أن يفطر م

 اهللا ر أمالَِّتي وإظهارا لنعمة الفطر ؛ومام نعمة الصمى تلَ عTهذا اليوم شكرا هللا 
       ﴿ :ىالَ تعالَ قَ،وما بعد الصهِب

  .]١٨٥:البقرة[ ﴾ 



  > ��������د��������א����م

 

٢٨١ 

ي فهو يوم عيد األضحىا اليوم الثاِنوأم،رتبط بشعرية الْ وهو محفَ،ج مى ت
ة إلَى لفَزد انتقلوا من مثُم ،ة  ِفي ليلة العاشرلفَزدات إلَى مفَر الناس من عاضأفَ
؛ كان هذا اليوم يوم عيد؛ىمنا هللا علَ شكرى تام أغلب مناسك الْمحوأفضلها ج 

 .  عليه صومهمامر وح،سلم إفطار هذين اليومنيمى الْلَ عبجو فَ،وهو يوم عرفة
J ْفقه الديثح: 
ور يقولون مهج والْ،وم العيدينم صحريديث تحذ من هذا الْؤخي: أوالً

بتحريوم هذين اليومنيم ص،حت ا تعلَّى ولو كان نذرموجبه ِفي ذلك اليومق ، 
 ِفي ليلة يد فقدم ز،وم زيددوم زيد أو صبيحة يوم قُد يوم قُومص أن يرذَ ننمكَ

  .وم يوما بدل يوم العيدص وي، النذربج و:ور يقولونمهج فالْ؛العيد
وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصها بالنذرم،وقوله هذا م ادم ص

م حري وأن نعتقد ت،جب علينا أن نعتقد بطالن هذا القول لذلك فإنه ي؛للنصوص
 انَ وكَ،العيد إلَى يوم آخروم من يوم  انتقل الص؛ بالنذربجى و ومت،صوم العيد

 .  وباهللا التوفيق،لف بذلك مؤدياكَمالْ
 ن عج اهللا ولُسى ره ناِنمو ياِنذَه$: �اب طَّخ بن الْرمقول ع: ثانيا

 فال يكون فيهما ، أكل وشرب وفرحاوم العيدين يذ من هذا أنَّؤخ ي.#امِهاِميِص
  .صيام

وياد ِفي اإلسالم الْ األعيذ منه أنَّؤخملقَتعة بالسنة هواألضحى ، الفطر:ام 
وز للمسلم ج ال ي، فهي أعياد باطلة؛ ما ابتدعه الناس من أعياد وأنَّ،ال غري

التاوب معهاج،ى الْلَ بل الواجب عمسلم أن يصص األعياد ِبخذين اليومني فقط ه
 فهذه ،القَخ ما يإلَ ... د الثورةيات كعيد النصر وعيمسا من مهمهما انتحل لَ

 .  "قصيحة ح" أن أمليت عليكم شيئًا من منظومة قب وقد س،كلها أعياد باطلة
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  :وهو قول الناظم
أعايداثْ فَةٌـثَالَا ثَـنِل   ـاِننسٍرطِْف  ٍةنأَ وضياِنى الثَّح 
ثٌـاِلثَو  يعـتأُاد سوِعبِخ   ايصيِنة ِفي ِدـيصنـا تهاي 

 . وباهللا التوفيق،ةاجح عند الْاَء شن فلريجع إليه م،خ ما كتب هناكإلَ
اع ِفي مِج أو الْ،ارهة الظِّارفَّة ككَارفَّ يوم العيد ِفي صيام كَلَخإذا د: ثالثًا

نهار رمأو قتل الْ.انض ؛أطَخلَ فاألظهر من أقوال العمجب على الْاء أنه ير فِّكَم
 نظرا ألنه ؛ بالتتابع وال يعد فطره للعيد إخالالً، ويبدأ من بعده،فطر يوم العيد

 ،سألةم ِفي هذه الْ-إن شاء اهللا-ق ح هذا هو القول الْ،رفِّمكَخارج عن إرادة الْ
 . وباهللا التوفيق
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]٢٠١[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردالَ قَ� ي: $نهى رج اهللا ولُسع نص ِمو 
يومِرطِْف الْ:ِنيو النِرح،و عنالص اِءم،نْأَ وي حِبتيالر ِفي الثَّلُج الِْبو ِداِحو،و ِنع 

ِةالَالص ب عد الص ِحب الْ  وعأَ.  #ِرصخرجه م  ِلسبِ  م ت هِ امِ م،أَ وخ ر الْج  بارِ خي الص  وطْقَ فَم.  

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال ديث ح:      صوم وم من ناحية النهي عن       موضوعه يدخل ِفي باب الص
 ،ي اآلداب وِف،اهالة والتستر لَ ويدخل ِفي كتاب الص،عيد الفطر وعيد النحر

 . الة بعد الصبح والعصري النهي عن الصوِف
 :اتدفرمالْ

  الص اء م:     منه شيء     فال يظهر،سم  ِجميع الْ  هي لبسة تشمل ج ، والص  الْاءم نهي  م
ة تكون الَحي هذه الْ وِف،ميع جسدهي به جطِّغ أن يشتمل بثوب واحد ي:عنها

ا أنه  وإم،الةا أن يفضي بيده إلَى عورته وهو ِفي الصإم فَ،يديه من داخل الثوب
يالة فتنكشف عورته إذا رفع يديهحتاج إلَى رفع اليدين ِفي الص . 

ع بينها جم وي، وينصب ساقيه،ل على مقعدتهججلس الر هو أن ي:اءحتبالوا
حتباء بالثوب الواحد فقط من أجل أنه  ال والنهي عن ا،ثوب واحدوبني ظهره ِفي 

يفضي بفرجه إلَى الساءم . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هعن هذه األربعة األشياء ِلجالن ا ِفي ذلك من الْمصلَمة واألدب ح

 .  مع خلقهثُم ،والتعامل الصحيح مع اهللا
J ْفقه الديثح 

م الكالم دقَ وقد ت،وم يومي العيدينم صحريديث تحا الْذَذ من هؤخي :أوالً
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 . على ذلك
 وأنه ،اءم بيان الصقب وقد س،اءمذ منه النهي عن اشتمال الصؤخي :ثانيا

 وإذا ، النهي فيه من أجل أنه ثوب واحد وأنَّ،سمِجيع الْمجالتغطي بثوب واحد ِل
ي أنه إذا أراد  واألمر الثاِن، أن تفضي إلَى فرجهنؤم فال ي؛كانت اليدين من داخله

أن يفَرفالنهي فيما إذا كان االشتمال بثوب واحد ن إذ؛ انكشفت عورته؛ يديهع 
 . فقط

 والعلة ِفي النهي خشية أن ،تفسريهم دقَ وقد ت،حتباءالالنهي عن ا :اثالثً
يفضي بفرجه إلَى الساءم.  

ى نه في؛ةاهرا وقت كَمه ألن؛بح والعصرالة بعد الصالنهي عن الص :رابعا
الة فيهماعن الص،قَ وقد تم الكَدعلى هذه الْالم سألة ِفي الْمزء األول ِبجمى ا أغن

 . عن إعادته هنا
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]٢٠٢[ع ِب أَني سالْيٍدع خِردالَقَ: الَ قَ� ير ج اهللا ولُس: $منص  ام 
يوا ِفي س؛ اِهللايِلِبمب عداهللا و جههِن عاِر النس ِعبينيفًاِر خ#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:وم التطوع فضيلة ص. 
J ْالمفراتد: 

 ليس :أي- به صيام يوم تطوعا ادرم الْحتمل أنَّي: # اهللايِلِبِفي س$: قوله
 وهو ،ارفَّ به أن يكون ِفي الغزو للكُادرم الْحتمل أنَّ مع اإلخالص، وي-بواجب

ا ِفي هاد ِبرم هذه الفضيلة إن كان الْ لكن يظهر أنَّ،الذي يطلق عليه ِفي سبيل اهللا
 مز عجالنِبي   ألنَّ؛ يدن القتالما لَمدا ِبقي فإنه يكون م؛-ادهِج الْ:أي-سبيل اهللا 

ى الْلَعمجاهدين حني اقترب من العأن يفطروادو  . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 .  ِفي سبيل اهللااِدهِج ِفي الْانَفيه فضيلة لصيام التطوع إذا كَ
J ْفقه الديثح: 
 ِفي غزو :أي-زو  ِفي الغيام تطوعا إذا كانذ منه فضيلة الصؤخي: أوالً

 . -ارفَّالكُ
 به وجه اهللا يكون له فضل عظيم ادرل الذي يم العذ منه أنَّؤخي :ثانيا
ة سبعني خريفًا هذا فضل افَسائم وبني النار مة بني وجه الصداعبمالْ فَ،وتأثري كبري

 . عظيم وثواب كبري
J@J@J@J@J 
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سليلة القدر ِبيت م؛ا االسمذَهتلك الليلة لَا ألنَّ إم ؛در وفضلا قَها  وإم
 ار ص؛اهاره نام أحيا ليلها وصن ما ألنَّ وإم؛ر فيهادقَادير أعمال العباد تقَ مألنَّ

زل إلَى األرض الئكة ِفي تلك الليلة تنم الْ ألنَّ؛ا من التضييق وإم،ذا قدر عند اهللا
 . ذه األمور كلهاهة ِلظَالحيت بذلك مما سهل أنمحت وي،مأل األرضى تتح
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]٢٠٣[ع نع ِدب ِناهللا بع مِرنَّإ$: ب ر ِماالًج أَن صاِبح  ِبيجالن 
وا لَأُرقَ الْةَلَيِفي الِْرد ماِمنِفي الس اَألِعب انَ ِراِخوضمر الَقَفَ، ِمن  ِبيأَ: جالنى ر
رؤاكُيقَم دت أَاطَوتِفي الس اَألِعب فَ،ِراِخو مِمانَ كَن كُنمم تحرلْ فَ؛ايهيتحرها ِفي السِعب 
 . #ِراِخواَأل

<|†�Ö] 

J ْموضوع التعيني ليلة القدر:ديثح . 
J ْالمفراتد: 

 وذلك ، ِفي النوم:أي: #ِردقَ الْةَلَيوا لَأُر جالنِبي  اِبحص أَن ِماالًج ِرنَّإ$: قوله
 . هم بذلكوِلقُرتباط عا وكثرة ،اه وتعظيمهم لَ،اهعتنائهم ِبايدل على 
ى رأَ$: جالنِبي  الَقَ فَ،شربع األواخر من الع ِفي الس:أي: بع األواخري السِف

رؤاكُيقَم دت أَاطَوِفي ت الساَألِعب ِراِخو# .ومقد تواطأت"ى عن:"ت تقَافَو . 
ي هو طلب الشيء بالنظر فيما يرجو به رحالت: ايهرتح كان منكم منمفَ
 .قحإصابة الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ا ايضبطون بالقَرت وم،بطون بالقرآنرت مج أصحاب رسول اهللا انَكَ
اطًا كُة ارتباإلسالميليى تصري تلك القَا حتضايا جزًءا من حاِتيهم يكَّفَتون فيها ر

قَِفي يظتهم ويتاُءرونها ِفي مال كَ،امهمن ا هو الْمحال ِفي أهل زمعدهم اننا ِفي ب
 إنَّفَ لذلك ؛اها وشهواِتالذها ومنياة الديح وارتباطهم بالْ،ةانيما اإليايضعن القَ
 انَ كَ نم$: مه لَالَ قَ؛بع األواخرا رأى رؤياهم قد توافقت على السم لَجالنِبي 

  .#ِراِخو اَألِعبا ِفي السهرحتيلْ فَ؛ايهرحت ممكُنِم
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فَ:ا تفسري الرؤياأم هاهللا  أنَّو �ي صورخلقها فيه  ِفي قلب النائم تصورات ي
  .ا ِفي النوماهر يالَِّتي فهي الرؤيا ، ال نعلمهابقدرة وحكمة

● وقد اتضح من النصوص أنا تنقسم إلَى ثالثة أقسام هيه: 
١-ر ا من اهللا بواسطة الْؤيوهي الْ،لكم محمة والْودممدةوح . 
٢-وحلم من الشيطان ي صوه الشيطانر . 
٣-و سوسظَقَة ِفي اليلب ِفي الْجري على القة تمامن . 
 ، جزًءاستة وأربعون النبوة ديث أنَّح ِفي الْاَء وقد ج،ذه أنواع الرؤياهفَ

 الَّ ِإقب يم ولَ،ةُوب النِتبهذَ$: ديث أيضاحي الْ وِف،)١(منهاجزٌء ة حاِل الرؤيا الصوأنَّ
 . #هى لَ ترو أَنِمؤم الْااهر ي،ةُحاِلا الصيؤ الريِه واترشبمالْ

J ْفقه الديثح: 
ان    ضمبع األواخر من العشر األخرية من ر   الس ديث أنَّ حا الْ ذَذ من ه ؤخي  :أوالً 

العشر ى ِفي رحت ا ت هى أنلَ  ما يدل ع در وقد و،هي أرجى ما يكون لليلة القدر     
  .بع األواخر تبدأ من ليلة أربع وعشرينس النَّإ إذ ؛ي الوتر منها وهذا أخصاألواخر وِف

  ؟ا بقيمى أو ِبضا ممر ِببعت فهل الوتر م،ى ِفي الوتررحتا تهنإ :لكن إذا قلنا
 ،ها إحدى وعشرينئاجي ر لياِل فإنَّ؛ىضا ممِبا ربعت الوتر مانَإن كَفَ

 .  رين وتسع وعش، وسبع وعشرين،مس وعشرين وخ،وثالث وعشرين
أربع   وليلة  ، فإن ليلة اثنني وعشرين تاسعة تبقى            ؛ ا بقي  م ا تعترب بِ   هن إ :وإن قلنا   

 .  ان وعشرين ثالثة تبقى     م  وثَ، وست وعشرين خامسة تبقى     ،وعشرين سابعة تبقى    
                                                 

رؤيا $: بلفظ) ٦٩٨٨(أخرجه البخاري ِفي كتاب التعبري، باب الرؤيا من حديث أِبي هريرة ) ١(
الرؤيا الصاِلحة جزء   $:  وِفي حديث أِبي سعيد.#الْمؤمن جزء من ستة وأربعني جزًءا من النبوة  

 ).٦٩٨٩( أخرجه بعده برقم #من ستة وأربعني جزًءا من النبوة   
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 : قلنا وإذا ؟امالًول كَ حان أو ِفي الْ  ضم هل هي ِفي ر   :در الف ِفي ليلة القَ  ِخوالْ
  ؟شري العا تنتقل ِفي لياِله أو أن،عينةا ليلة مهان فهل لَضما ِفي رهنإ

 نفمنهم م، نتهاظ واختلفوا ِفي م،انضما ِفي رهور إلَى أنمهج الْبهوقد ذَ
 :الَ قَن ومنهم م".بدر"ة وقعت معقَ ِفي صبيحتها والَِّتي هي ليلة سبعة عشر :الَقَ

 ن ومنهم م. هي ليلة ثالث وعشرين:الَ قَنم ومنهم .هي ليلة إحدى وعشرين
 .   هي ليلة سبع وعشرين:الَ قَن ومنهم م.مس وعشرين هي ليلة خ:الَقَ

  .ا ليلة سبع وعشرينهنإ :ي بن كعب يقولبوقد كان أُ
افظ حالْ وقد ذكر .# ِرد قَ الْ ةَلَي لَ ابص  أَ؛لَ وح  الْام  قَ ن منَّأَ $: وعن ابن مسعود    

  .بن حجر األقوال فيها وأوصلها إلَى فوق األربعنيا
اختلفواثُم :الف سابقًاِخكما أشرنا ِفي الْ-عينة  هل هي م-أو أن ا تنتقل ه
  ؟انضمي رِفي لياِل

وِن بعض أهل العلم إلَى كَالَوقد مها لألدلةا تنتقل جوالْ،مع ديث ِفي ح
وِل؛يِلختلف ِفي التنصيص على بعض اللياذلك م ذَها رأى بعض هؤالء أنا تنتقل ه
بع األواخرِفي الس،أو ِفي الع ا بني األدلةشر األواخر جمع . 

 انَا كَم إذ لو كانت تنتقل لَ؛ا ليلة بعينهاه أن:حيح فيما يظهرول الصوالقَ
 ِفي ٍنيِط واٍء ِفي مدجسي أَِنتيأَ ردقَ و،اهيتِس أُنثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتأُِر$ :جالنِبي لقول 

ِبصِتيحالْ فَ؛اهِمتسا ِفي الْوهعاَألِرش ِراِخو،الْ وِمتسِولِّا ِفي كُوه لقوله انَ ما كَ: أي.#ٍرت 
  .لةقِّتنفائدة لو كانت م. #اهيتِس أُنثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتأُِر$

لَوعا فَذَ ى هالصحيح أن هعينة ا م،وأن  ها ِفي رمان ض،وأن  هاألواخرشر ا ِفي الع، 
 .  وباهللا التوفيق، هذا ما تقتضيه األدلة،بل ِفي السبع األواخر

J@J@J@J@J 
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]٢٠٤[ع ناِئ عنَّأَ: ل ةَشر الَ قَج اهللا ولَس: $تحوا لَرقَ الْةَلَيِفي ِرد 
 . #ِرِخاو اَألِرشع الْن ِمِرتوالْ

<|†�Ö] 

  إالَّ،ديث قبلهح ِفي شرح الْلَخديث شرحه وموضوعه قد دحا الْذَ ه:أقول
  .مى األعلَ عمدقَ واألخص م،صديث أخح وذلك الْ،مديث أعح هذا الْأنَّ

ان ضمى من رطَسشر الو يعتكف ِفي العجالنِبي  انَ قد كَ:ولقائل أن يقول
 :ىالَتع لعله تفقها من قوله ،شر األوسطحسبها ِفي الع يج انَ وقد كَ،القدر ةليللطلبا 
 . ]٤١:األنفال[ ﴾          ...﴿

ا ه أخربه بأنT اهللا  إنَّثُم ،انضم ِفي يوم سبعة عشر من رانَني كَعمجوالتقاء الْ
ا ِفي العشر يهرح بتر فأم، أصحابهؤيا رؤ من تواطيا أرمِفي العشر األواخر ِب

 . بع األواخرا ِفي السيهرح بتر أمثُم ،األواخر
والعملَل عى األخِبي   ألنَّ؛صلَجالن مخرب ِب ياهأو أنه قد أخرب ِب،ا عين ا ه

مؤا خرِح أُنسيها ِلثُموِل؛ة أرادها اهللاكم ِفي الْالَا قَذَه حأَ$: بقاديث السى ر
رؤاكُيقَم دت أَاطَوتلَ عى الساَألِعب فَ،ِراِخو مانَ كَنم تحا لَريلْ فَ؛اهيتحرها ِفي السِعب 
 . #ِراِخواَأل

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٥[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردنَّأَ$: � ير انَ كَج اهللا ولَسي عِكتِفي ف 
  نيِرشِعى ودح ِإةُلَي لَتانا كَذَى ِإتاما ح عفكَتاع فَ،انَضم رن ِمِطسو اَألِرشعالْ
-ِهواللَّي الَِّتي ةُلَيي خرِمج نِب صِتيحا ِمهالَ قَ-ِهاِفكَِتن اع :ِنماع كَتفي ِع م
 ِفي دجسي أَِنتيأَ ردقَ و،اهيتِسن أُثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتِر أُدقَ فَ،ِراِخو اَألِرشع ِفي الْفِكتعيلْفَ
اءٍ م ِط ومِ ٍني نِب ص ِتيح الْ  فَ؛اه مِ تس ا ِفي الْ  وهعاألَ  ِرش رِ اخِ و، الْ و ِمت س ِولِّا ِفي كُ  وه  فَ.رٍ ت طَمِتر 

السلْ ِتاُءماللَّك ةَلَي،الْانَكَ و مِجسدلَ عفَ يٍشِرى عكَوالْف مِجسأَ فَ،دبصرتع ين اي 
رج اهللا ولَسو لَعى جبثَ أَِهِتهالْر اِءمالطِّ وِمِني نص ِإِحب حدِعى وِرشين# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الدرطلب ليلة القَ :ديث ح،وأن هي شر األواخر وِفا تطلب ِفي الع
 .الوتر منها
J ْالمفراتد: 
 .]٢٥:الفتح[ ﴾    ﴿: ىالَ اهللا تعالَ قَ،االحتباس: تكافاالع

 . اصجه خسجد للعبادة على وم هو لزوم الْ:رعي الش وِف،وساحب م:أي
 . ة أعوام تدل على االستمرار على ذلك عد" انَكَ": #فِكتع يانَكَ$: قوله

سط وصف للعشر  واألو. الوسطى:ى أن يقول األولَانَكَ: العشر األوسط
 ، فهم أهلها،از ذلك ِفي اللغةوة يدل على جابحجيئه بلسان الص وم،وعهجممِب

  .والقرآن نزل بلغتهم
 . هرا الشه يتم ِبالَِّتي اطلبوها ِفي العشر األواخر :أي :فالتمسوها

على  سم   وهو ما ال ينق      ، الوتر هو ضد الشفع      :  #رٍ ت  وِ لِّا ِفي كُ    وه سِمت الْ و $:  قوله  
 .  بالكسراثنني إالَّ
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 إذا :عم الدفكَ و: يقال،اء من سقفهم قطر الْ:أي: #دِجسم الْفكَوفَ$: قوله
نلَز . 

 وهي .#ِهِتبنرأَو$: ي رواية وِف،ة هي أعلى الوجهبهجالْ: #ِهِتهبى جلَع$: قوله
 . رف األنف األعلىطَ

 . لطًا مع بعضهخت م:أي: #ِنيالطِّ واِءم الْرثَأَ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو سعيد الْيأنَّ�دري خ ر يعتكف العشر األوسط انَ كَج  اهللاولَس 
من رما لليلة القدرضوأنه اعتكف ذَ،ان طلب اتم لَة فَرا كَمادخطبهم ؛خرج أن ي 

وأخربهم بأنه أتاه خبمن اهللا ر T:َّاالعتكافاستمر ِفي  فَ،ذي تطلب أمامك ال بأن، 
 بل ِفي كل ، بالتماس ليلة القدر ِفي العشر األواخرر وأم،فاعتكف العشر األواخر

  .وتر منها
 ىؤور-ري ِفي رؤياه  وأنه أُ،نسيها أُثُمعلم بتلك الليلة أُ إنه :وأنه قال
ليلة إحدى  وأنه ِفي ، أنه يسجد ِفي صبيحتها ِفي ماء وطني-األنبياء حق

 ، اء والطنيم وسجد بني الْجالنِبي ى لَّص فَ،سجدم الْفكَر ووطَموعشرين نزل الْ
 . #ِهِتبنرى أَلَ عِني الطِّرثَ أَتيأَ ردقَلَفَ$: يقول أبو سعيد
J ْفقه الديثح: 
 . ة االعتكافوعيشرديث محذ من الْؤخي: أوالً
 .   عليهجالنِبي اظبة وم ِل؛انضمِفي رذ منه تأكده ؤخي: ثانيا
 ،انضم يعتكف ِفي العشر الوسطى من رانَ كَجالنِبي ذ منه أن ؤخي: ثالثًا
    ...﴿ :ىالَ أخذًا من قوله تع؛ ليلة القدر فيها يظن أنَّانَوكأنه كَ
 فكأن ،اد به يوم بدررموالْ .]٤١:األنفال[ ﴾      
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 ١٧( ِفي يوم انَ وكَ، ِفي صبيحتهاعقَ يوم بدر و أنَّ: فهم من هذه اآليةج النِبي
 . )من رمضان
 ؛ام العشر الوسطىمخرج من اعتكافه بتا أراد أن يمذ منه أنه لَؤخي: رابعا

 . - ليلة القدر:يعِني- ما تطلب أمامك :ي فقيل لهِتأُ
 -ىطَس الوِرشع ِفي الْ:يِنعي-ي ِع مفكَت اعِنم$ :أنه قال ألصحابه: خامسا

 . ود فليواصلقصموالْ. #-ِراِخو اَألِرشع ِفي الْ:يِنعي- يِع مفِكتعيلْفَ
ة حصلَم الْأنَّ. #اهيتِسن أُثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتِر أُدقَلَفَ$: ذ من قولهؤخي: سادسا

الدة ِفي نسياِنينيلَناس ِفي طَ ليجتهد ال؛اهواألجر على ، فيكثروا من العبادة،ابه 
بقدر النص . 

. #ٍنيِط واٍءا ِفي مهِتيحِب صن ِمدجسي أَِنتيأَ ردقَلَو$ :ذ من قولهؤخي: سابعا
 . ا ليلة إحدى وعشرينه رأى أننمبه استدل 

 القدر ِفي ةَلَي لَ أنَّ.#ِراِخو اَألِرشعا ِفي الْوهسِمتالْفَ$ :ذ من قولهؤخي: ثامنا
 . ا ِفي غريهاهذ منه بطالن القول بأنؤخ وي،العشر األواخر
خصيص بعد  أنه ت.#اهن ِمِرتا ِفي الِووهسِمتالْو$: ذ من قولهؤخي: تاسعا

أنَّ: أي،خصيصت ليلة القدر ِفي العشر األواخر خ ي الوتر من العشر  وِف،ةاص
مس  وخ، وثالث وعشرين، ليلة إحدى وعشرين: وهي،ةاصواخر خاأل

 .  وتسع وعشرين، وسبع وعشرين،وعشرين
 فيكون ليلة إحدى ،ىضا ممر ِببعت الوتر ي:قال بعض أهل العلم: عاشرا

 ، وتسع وعشرين، وسبع وعشرين،مس وعشرين وخ، وثالث وعشرين،وعشرين
 ليلة اثنتني  :الُقَ في؛ا بقيمر ِببعت وي،هن من كل الوترر إلَى الذِّاِدبتموهذا هو الْ
 وليلة ست ،ا سابعة تبقىه ألن؛ وليلة أربع وعشرين،ا تاسعة تبقىه ألن؛وعشرين
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  .ا ثالثة تبقىه ألن؛ان وعشرينم وليلة ثَ،ا خامسة تبقىه ألن؛وعشرين
ا ِفي وهسِمتالْو$ :جله  لقوانَ ما كَ؛ أنه لو كان األمر على ذلك:وأقول

 واحد وثالثة : والذي هو ضد الشفع، الوتر ضد الشفعنَّإ إذ ؛ فائدة#اهن ِمِرتالِو
وخخإلَ... ة مس.  

أما ما زعماهالعربة ِب ألنَّ؛ هذا القائل فهو يقع على الذي يعترب شفع ا م
مى ال ِبضوباهللا التوفيق،ا بقيم  . 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٦[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشر انَ كَج اهللا ولَسي عِكتِفي الْف عِرش 
 . #ِهِدع بن ِمهاجوز أَفكَت اعثُمT،   اهللا اهفَّوى تت حانَضم رن ِمِراِخواَأل

انَكَ$: ٍظفْي لَِفور ج اهللا ولُسي عِكتلِّ ِفي كُفر مذَِإ فَ،انَضى الْلَّا صغ؛اةَد 
اَءجكَ مانِذ الَّهي اعكَتيِه ِفف#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاالعتكاف :ديثح. 
J ْالمفراتد: 

  : واللزوم للشيء،هو االحتباس: االعتكاف
 . ]٢٥:الفتح[ ﴾    ﴿ :ىالَ قول اهللا تع:فمن االحتباس

  .وساحب م:أي
       ﴿: ي إسرائيلى عن بِنالَاهللا تع قول :ومن اللزوم

م سيالزمون عبادة هي هذه اآلية إخبار منهم بأن وِف.]٩١:طه[ ﴾  
 . �العجل إلَى أن يرجع إليهم موسى 

أما ماعنفهو لزوم الْ: ى االعتكاف شرعسجد بقصد العبادة فيهم  . 
 . اتى م حت:أي: #T  اهللااهفَّوى تتح$: اهولُقَ
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بعد موته:أي:  اعتكف أزواجه بعدهثُم  . 
 "اعتكف: "���التعبري : #يِه ِففكَتي اعِذ الَّهانكَ ماَء ج؛اةَدغى الْلَّا صذَِإفَ$: اهولُقَ

 ألن لفظ ؛اة يدخل معتكفه لينفرد فيهد بعد صالة الغانَهنا يدل على أنه كَ
 . ى ذلكلَ عالٌّاضي دمالْ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عِبي  أنَّلة ائشانَ كَج النيعتكف العشر األواخر من ر م؛انض 

 ،ىالَ اهللا تعاهفَّوى ت وأنه الزم ذلك حت،لتماسا لليلة القدر واجتهادا ِفي العبادةا
انه  كَ ماَء جرجى الفَلَّ إذا صانَ وأنه كَ، أزواجه الزمن ذلك أيضا بعد وفاتهوأنَّ

 .  وانفرد فيه للعبادة،الذي اعتكف
J ْفقه الديثح: 
  . وهو أمر متفق عليه،ةملَجة االعتكاف ِفي الْوعيشرذ منه مؤخي: أوالً
● لكن اختلفوا من ذلك ِفي مائلس : 
سجد ماختلفوا هل من شرط االعتكاف أن يكون ِفي الْ: ىسألة األولَمالْ
الذي تى فيه الْلَّصجمة والْعجم؟ة أم ليس من شرطه ذلكاع  
 لكن ، من شرط االعتكاف أن يكون ِفي مسجدور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ

خصصه ج م ة قليلة بِ   اع موهي  ،اجد األنبياء الثالثة        س  :   ومسجد الْ    ،ة كَّ مسجد م م  ة دين ،  
ى فيه لَّصمسجد ت لِّ زه ِفي كُ او ج فقالوا بِ   ،ور  مهج م الْ هفَالَ  وخ ،قدس  مومسجد بيت الْ    

 وأجاز ،ةعم واشترط بعضهم أن يكون ِفي مسجد فيه ج،ةاعمجة والْعمجالْ
بعضهم االعتكاف ِفي مسجد جموأجاز قوم للمرأة أن تعتكف ِفي مسجد ،ةاع 

  . وهذا القول ضعيف،بيتها
والذي يتريح ِلج:أنه إن د لَخِفي اعتكاف الر لْل اججم؛ةعو جأن  ب
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 ِفي از ج؛ة ِفي اعتكافهعمج تدخل الْم وإن لَ،ةعمجام فيه الْقَِفي مسجد تيكون 
مسجد جمةاع . 
  ؟از االعتكاف للمرأةواختلفوا ِفي ج: سألة الثانيةمالْ
ازه بشرط أن و قوم إلَى جبه وذَ،ازه إذا أمنت الفتنةو قوم إلَى جبهذَفَ

 ِفي الرواية الثانية من در ما وهدر ولكن هذا القول ي،رأة مع زوجهامون الْتك
  .#هدع بهاجوز أَفكَت اعثُم$: اهوِلقَ

والذي يترالْ أنَّ:يح ِلج ممنع من االعتكاف ِفي الْرأة تإالَّ،سجد وحدهام  
وبشرط أالَّ،حرمأن يكون معها م تضيق على الر ال الْجملني ِفي الْصألنَّ؛سجدم  

سجد وحدها أو مع م واعتكافها ِفي الْ،ربجرأة مأمورة باالحتجاب وعدم التمالْ
محرمها أو زوجها مع اإلضرار بالرال الْجملني ِفي الْصسجد ومضايقتهم أنَّم 

ذلك يختلف عا أُممرت به ويعرضا للفتنةه . 
أما زِبي اات وجفلمكانتهن ِفي الْجلن مجتع الذي كُمفيه انتفت الفتنة ن 
قِِّفي ح؛هنألن هلُّ كُنهنأم ات للمؤمننيه،والشرط الثالث أن تكون م تستة ر

حتى ال يي ذلك إلَى افتتاِنؤدا أو االفتتان ِبهاه . 
 ،ه صوممدقَتاالعتكاف أن ياختلف أهل العلم هل من شرط : سألة الثالثةمالْ

  ؟أو يكون معه صوم
 قوم إلَى أنه به وذَ،وم بالص قوم إلَى أنه ال يصح االعتكاف إالَّبهذَفَ

بدليل أنَّ؛ومليس من شرط االعتكاف الص ع مبن الْر اب طَّخ�ذَ نأن ر 
 والليل ،ي بنذره أن يوِفهرأم فَج النِبي لَأَس فَ،امرحسجد الْميعتكف ليلة ِفي الْ

ليس محالفَ،وم للص لَّدوم على أنه ال يشترط له الص . 
از قطع االعتكاف إذا أراد قطعه بعد أن واختلفوا ِفي ج :ةابعسألة الرمالْ

  ؟يدخل فيه
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وز جة إلَى أنه ياعمب جه وذَ،اءضاب للقَجور أجازوه من دون إيمهجفالْ
القَة بنيِبي   بدليل أنَّ؛اءضطَ قَجالنعاعتكافه بعد أن ب أ فيهد، اعتكف العشر ثُم 

 قضى اعتكاف العشر الذي جالنِبي ون ر عليه كَكُع أنه ي إالَّ،األول من شوال
 .  واهللا أعلم،تركه

  ؟ى يكونكف متعتمول الْخاختلف أهل العلم أيضا ِفي د: ةامسخسألة الْمالْ
جب عليه أن يدخل  أراد أن يعتكف العشر ين مور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ

ي هي سابقة لأليام  اللياِل ألنَّ؛مس من يوم العشرينوب الشرمعتكفه قبل غُ
ومحسة منهاوب،قَ فُذَ وبذلك أخاء الفتوىه.  

يوم كفه بعد صالة الفجر من عتكف يدخل معتم قوم إلَى أن الْبهوذَ
 مكانه الذي اَءاة جدغى الْلَّا صإذَ فَ،ا ِفي رواية عائشةم كَ،إحدى وعشرين

  .اعتكف فيه
 ناضي يدل على تأويل مم الذي هو صيغة الْ"اعتكف: "��� أن التعبري إالَّ

 فهذه العبارة ال . أنه يدخل معتكفه الذي اعتكف فيه لينفرد بهادرم الْنَّإ :الَقَ
 ن بعضهم بني مقر وفَ، دخوله هذا هو الدخول األول ِفي االعتكافتدل على أنَّ

ناوى شهر،وبني م نن اوى يوم،وباهللا التوفيق،ارد واالحتمال و . 
 ودعوز للمعتكف أن يج هل ي:اختلف أهل العلم :ةادسسألة السمالْ

  ؟وزج أم ال ي،ازةنج ويتبع الْ،ريضمالْ
ا إذا  أم،كف ذلكعتم إذا اشترط الْ إالَّ،ذه األشياءهاز ِلوجم الْد ع:والظاهر

 لُخد ي الَانَكَو$: ل بدليل قول عائشة ؛وز لهج ذلك ال يإنَّ فَ؛ يشترطملَ
 انأَ ويِه ِفيضِرمالْ وتيب الْلُخدي َألنِإ$: اه وقوِل.#اِنسن اِإلِةاجح ِلالَّ ِإتيبالْ
معأَالَ فَةٌ؛فَِكت لُأَسع نالَّ ِإهأَ ونا مةٌار# . 
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 ﴾     ﴿ :ىالَقال اهللا تع :ةابعسألة السمالْ
 هل هي :ة ِفي اآليةودقصمة الْراشبموقد اختلف أهل العلم ِفي الْ .]١٨٧:البقرة[
  ؟لتلذذاع غريه من أنواع امِج أو أنه يلتحق بالْ،طقَاع فَمِجالْ

  بعض أهل العلم أنَّركَ وقد ذَ،اتهمدقَة للجماع وماملَ اآلية شاهر أنَّوالظَّ
 فإذا ،سلمني كانوا ِفي أول اإلسالم الواحد منهم يذهب إلَى بيته وهو معتكفمالْ

    لقي امرأته ج امعفنهاهم اهللا      ،ا ه T الْ  وأخرب أنَّ  ، عن ذلك  مب اشر باالعتكاف  حرم  ة ت
 .  وما إلَى ذلك،ةم أوض،ةبلَ أو قُ،اعاماء كان ِجو س: أي،اهون من ألواِنبأي ل

 فِكتع يانَكَ$: اهوِل من قَ: أي، هذالذ من حديث عائشة ؤخوي: ثانيا
 ؛ةمرستة ماد عارى ص حتجالنِبي  من رركَ هذا األمر ت أنَّ.#ِراِخو اَألِرشعِفي الْ
 . #T اهللا اهفَّوى تتح$:  قالتاذَهوِل

از و ج.#ِهِدع بن ِمهاجوز أَفكَت اعثُم$: ا أيضاهوِلذ من قَؤخوي: ثالثًا
االعتكاف للناءس،قَ وقد تم الكالم على ذلك ِبدمي عن إعادتهغِنا ي . 
 االعتكاف ِفي  أنَّ.#انَضمر ن ِمِراِخو اَألِرشعِفي الْ$: اهوِلذ من قَؤخي: رابعا

رمانَضسن وِف،ؤكدةة م ي غري رمضان سنة مستوباهللا التوفيق،ةحب   . 
 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٧[ع ناِئ عأَ$: ل ةَشنا كَهانتت رلُج  ِبيجالنِه وياِئ حض،و هو 
معِكتِفي الْف مِدِجس،ِه ويِفي ح جِترها يلُاِونها رأسه#  . 

ي ِرِفووٍةاي :$الَانَكَو ي دالْلُخ بيِلالَّ ِإت حاِإلِةاج ناِنس# . 
ي ِرِفوونَّأَ$ :ٍةاياِئ عالَ قَل ةَشكُنْ ِإ:ت نَألت دالْلُخ بيلْ ِلتحِةاج 

الْوِرمفَ؛يِه ِفيض ا أَمأَسل عنالَّ ِإهأَ ونا مةٌار# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاالعتكاف ال يبطل ِبأنَّ: ديثح خوج بعض البدنر. 
J ْالمفراتد: 

 ويكون ، والتسريح يكون باليد أحيانا، تسريح الشعر:الترجيل: ترجل
 . باملشط أحيانا أخرى
 : أي،ةالية حملَ ج"وهي حائض: "ةملَ وج،الحالواو واو الْ: وهي حائض

 .ةالية حملَج أيضا الْ"وهو معتكف" وكذلك ،يضحا ِفي الْهال أنحوالْ
 لكونه ؛ا وهو دارهاهجر لَحتمان الْكَم ِفي الْ:أي  :#اهِترج ِفي حيِهو$: قوله

ياور الْجسجدم.  
 ىي إليها رأسه من الطاقة حتدِل يجالنِبي  معناه أنَّ: #هأسا رهلُاِوني$: قوله

ترلَجأو تسرحه، أو تغسله،ه  . 
 .  ِفي حال اعتكافه:أي: #تيب الْلُخد ي الَانَكَو$: اية األخرىوا ِفي الرهولُوقَ
 . ج للتربزمخر وهو كناية عن الْ، ىمستثن: ة اإلنساناجح ِلإالَّ
ي عنه  ة هنا ما كناجحالْود بقصمالْ: #ِةاجحلْ ِلتيب الْ لُخد َألتن كُنِْإ$ :اهقولُ

 . أوالً
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 . ريض فيهم الْال أنَّح والْ: أي،ةالية حملَجالْ: ريض فيهموالْ
 وأنا  فال أسأل عنه إالَّ:ة تساويملَج والْ، هنا نافية "ما": ل عنهأا أسمفَ

مةار . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عل ةُائشأن ا كَهانفترجل ، وهي حائضجهللا خدم رسول ات ت 
 ألنه ؛اارهسجد وهي ِفي دمخرج رأسه إليها فترجله وهو ِفي الْنه يإيث حرأسه ِب

موع عليه الْمنخوج من الْرسجد باالعتكافم،وم منوع عليها الدول للمسجد خ
  .يضحبالْ

ا بأنَّوتِبي  خرب أيضجالنِلعتكفًا ال يدخل البيت إالَّ حينما يكون م حة اج
 ريض إالَّمل عن الْأ فال تس،اجتهاح ِلرما كانت ته وأن،-وهو التربز-اإلنسان 
وهي مة ِبارمعنى أنها ال تتاغَشل بالدوباهللا التوفيق،ول عليه والزيارة لهخ . 
J ْفقه الديثح: 
وج بعض رختكافه ِبف ال يبطل اعِكعتم الْديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 .  بدنه
 فأدخل فيه ، يدخل مكانا مار أالَّذَقيس عليه ما إذا كان العبد قد ن :ثانيا

 . ةارفَّجب عليه كَ وال ت،بعض بدنه أنه ال يترتب عليه حنث
وج بعضه ر وأن خ،سجدموج من الْرخوجب لعدم الْ االعتكاف مأنَّ :ثالثًا

 . ميعهوج جرى خال يترتب عليه ما يترتب عل
 يكون ذلك  لكنه بشرط أالَّ،اذ الشعر للمسلمخة اتذ منه سنيؤخي :رابعا

 . جة رسول اهللا  بل اتباعا لسن،سلمنيمتشبها بغري الْ
  ؟ كيف يعرف ذلك:فإن قيل :خامسا
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 وأعفى ، وفرق من الوسط،ى اإلنسان شعراعرف بالقرائن فإذا رب ي:نقول
 . والعكس بالعكس،ةة ومن أهل السنريد السن عرفنا أنه ي؛ شاربهص وقَ،تهحيِل

 هكرم ينبغي له أن ي؛ شعراذَخ من اتديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :سادسا
 .  وما إلَى ذلك،بالترجيل والدهن

اء ِفي ساز استخدام النو ج.#ضاِئ حيِهو$: اهوِلذ من قَؤخي: سابعا
 . ي إسرائيلِننع على با ممسلمني كَممنع ذلك على الْ وأنه ال ي،يضحالْ

اثامن: يوِلذ من قَؤخاه :$الَانَكَو ي دالْلُخ بيِلالَّ ِإت حاِإلِةاج نأنه  .#اِنس 
يجوز خوج الْرمكف من الْعتا عن    انَ وإن كَ،سجد لقضاء حاجته ِفي بيتهمبعيد 
 . سجدمالْ

وز للمعتكف أن يذهب ج وأنه ال ي،صرحذ من هذا االستثناء الْؤخي: تاسعا
 .  بل يؤتى به إليه،إلَى البيت لألكل والشرب

كف عتموج الْروز خج أنه ي.#اِنسن اِإلِةاجح ِلالَِّإ$: اهوِلذ من قَؤخي :عاشرا
 .  أو ما أشبه ذلك، االستنابةفيها تصح  الالَِّتيات اجحة من الْوررت إليه الضعا دمِل

احيض داخل رود مج لعدم وجالنِبي ن ما ِفي زذَ هانَإذا كَ :رشادي عحالْ
حائط الْوماجدس،ا اآلن فبوجود هذه الْ أمماحيض ينتفي كون قَراء الْضحة ال اج
يمكن أن يتفإنه ، ِفي بيتهن منها اإلنسان إالَّكَّم سي تن من قَكَّماء الْضحة ِفي اج

 .  وج إلَى بيتهرخوز له الْجا فال يذَى هلَ وع،سجدممرحاض الْ
 الَ فَ؛يِه ِفضيِرمالْ وِةاجحلْ ِلتيب الْلُخد َألتن كُنِْإ$: اهوِلقَِفي : رشي عالثاِن

ريض مة عيادة الْوعيشرم مدك عذ من ذلؤخي. #ةٌارا منأَ والَّ ِإهن علُأَسأَ
 رأي     وهذا ، م دقَا ت  م  إذا اشترط كَ    إالَّ، ائز ن ج ويقال أيضا هذا ِفي تشييع الْ            ، للمعتكف  
 .  وباهللا التوفيق، قياسا على االشتراط ِفي اإلحرام-ىالَ اهللا تعرِحمه-ابن تيمية 
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]٢٠٨[ع نع مرالِْن ب لْقُ$ :الَ قَ� اِبطَّخت:ي ا رِإ، اِهللاولَس ي كُننت 
ذَنرِفي الْت ِلاِهجأَنْ أَِةي عِكتلَف ةًلَي -ي ِرِفووٍةاي :ياوِفي الْ-م مالِْدِجس ح؟  اِمر
 .#كِرذْن ِبِفوأَفَ: الَقَ

لَومكُذْ يرب عضالر اةو: "يوام"،لَ" الَ وةًلَي" . 

<|†�Ö] 

J لْموضوع ا؟هل يشترط لالعتكاف صوم أم ال: ديثح 
J ْالمفراتد: 
ي كنت نذرت ِفي الْإنجالْ :ةاهليماد بالْراهلية ما قبل اإلسالمج،لَ وعا ذَى ه

فإن نذر عمبن الْر اب طَّخ�ا كان قبل إسالمهذَ ه . 
: ةايوي ِر وِف، ِفي ليلة: أي: ليلة،نا االعتكافع مرقد م: أن أعتكف ليلة

$ياوِفي يوم ِفي الْ: أي.#م سجد الْمرامح. 
 .  واليوم أو الليلة ظرف زمان فيه، ظرف مكان لالعتكاف:امرحسجد الْمالْ

 . ورنذُماد به الْرطلق وي والنذر ي،كورنذُمود أوف ِبقصمالْ: #كِرذْن ِبِفوأَفَ$: قال
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

استفتى عمبن الْر اب طَّخ�  ِبيألنه كان نذر اعتكاف ليلة ِفي ؛جالن 
 .  أن يوف بنذرهجالنِبي  هر وأنه أم،ةاهليجن الْمام ِفي زرحسجد الْمالْ

J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث مائلس:  

 هذا النذر  رذَ ن�اب طَّخر بن الْمن عإ إذ ؛افرصحة النذر من الكَ: أوالً
ى لَ وع،ي بنذرهفِّو أن يجالنِبي  هرأم فَ،جالنِبي  فسأل ، بهفو يماهلية ولَجِفي الْ
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ا فيؤخذ من هذا الْذَهافرديث صحة النذر من الكَح،حل خالف وهذا م . 
ار فَّ الكُ هل أنَّ: وهو،ةي على مسألة أخرى أصوليسألة تنبِنموهذه الْ :ثانيا

مخريعة كَاطبون بفروع الشما همم اطبون بأصوِلخِفي هذه الْ؛اه سألة خالف م
  ؟أيضا

اجحوالر:أن هم ماهللا أخرب عن الكافرين  ألنَّ؛اطبون بالفروع واألصولخ 
أنهالْ[ ﴾...          ﴿: سألونم ي٤٣-٤٢:دثرم[ .

ى لَالة ع وكذلك الص،وع ال من األصولرمن الفُ دعسكني يِم وإطعام الْ،اآليات
رأي منال ي ارى تركها كفر . 

 وهل يصح منه ؟اء بهفَجب عليه الو يلْه فَ؛ النذر من الكافرحإذا ص: ثالثًا
؟اء بالنذرفَالو  

ا هو م ويصح بعد اإلسالم كَ، كافرااماء به ما دفَ ال يصح منه الو:ابوجالْ
 . �اب طَّخر بن الْمة عال ِفي قصحالْ

: سلمم ِفي رواية ِلدر وو.)١(#ةًلَي لَفِكتع أَنْأَ$ :ةورشهمة الْايوالر: رابعا
$ياوم#.ومن أجل الر ى استدل بالْاية األولَوحى أنَّلَديث عيام ليس شرطًا ِفي  الص

 د إلَى أنَّمب الشافعي وأحهذَ فَ؛سألةمة ِفي هذه الْ وقد اختلف األئم،االعتكاف
                                                 

إذا نذر ِفي : وِفي باب ،)٢٠٣٢(برقم ، االعتكاف ليالً: باب، اب االعتكافالبخاري ِفي كت) ١(
إذا نذَر أو : باب ،النذوركتاب األيمان وي  وِف،)٢٠٤٣(رقم ، الْجاهلية أن يعتكف ثُم أسلم

 ورواه ِفي كتاب .#ةلَيلَ$:  كلها بلفظ)٦٦٩٧(برقم ، حلَف أالَّ يكلم إنسانا ِفي الْجاهلية
 يعطي الْمؤلفة قُلوبهم وغريهم من فرض الْخمس جما كان النِبي : باب، فرض الْخمس

 ﴿: قول اهللا تعالَى: باب، وِفي كتاب الْمغازي .#ماوي$:  بلفظ)٣١٤٤(رقم ، ونحوه
 يقيد بيوم ملَو ،)٤٣٢٠(برقم . ﴾       
 .وال ليلة
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؛يام ليس بشرط ِفي االعتكافالصِبي  ى ذلك بأنَّلَ مستدلني عقَجالن ى ض
االعتكاف ِفي شولَ،)١(الو ميرد أنه ص قَالَِّتي تلك األيام ام ى فيها االعتكافض، 

ى لَ عسي لَ:الَقَ$ :اكم ِفي االعتكافح الْاهواس الذي ري حديث ابن عبوِف
  .)٢(#ِهِسفْى نلَ عهلَعج ينْ أَالَّ ِإامي ِصِفِكتعمالْ

ا ذَه واستدل ِل،يام يشترط لالعتكاف الص: مالك وأبو حنيفةالَوقَ :خامسا
اهللا     ِفي سنده عبد      ألنَّ ؛ وهو حديث ضعيف      . # ماو  ي مص  و ف كِ تاع $ : ديث  حب بِ  ذه مالْ
صدوق  . الليثي    : ويقال   ، اعي  زخ ابن بديل بن بشر الْ        : ويقال له    ، بن ورقاء   بن بديل     ا
من الثامنة،خطئي  . 

 ِفي  ألنَّ؛ وهو حديث ضعيف أيضا.#اٍميِص ِبالَّ ِإافكَِت اعالَ$ :ديثحوِب
سنده سفيان بن حسين بن حدن أبو سمحأو أبو الْم حثقة ِفي غري الزهري ،نس 
 ، ِفي أول خالفة الرشيد: وقيل،هديم بالري مع الْات م،ةابعمن الس ،باتفاقهم

                                                 

 االعتكاف :ي بابوِف، )٢٠٣٣(رقم  ،اءس اعتكاف الن:باب ،البخاري ِفي كتاب االعتكاف) ١(
ِفي ش٢٠٤١(رقم  ،الو( ،سجد: وِفي بابب األخبية ِفي الْمررقم ، ض)وِفي ، )٢٠٣٤
 ،ومسلم ِفي كتاب االعتكاف، )٢٠٤٥(رقم ، من أراد أن يعتكف ثُم بدا له أن يخرج: باب
 والترمذي ِفي كتاب ،)١١٧٣(رقم  ،عتكفهي م أراد االعتكاف ِفنى يدخل مت م:باب
باب،ومالص :م اَءا جِفي االعتكاف إذا خ روالنسائي ِفي كتاب ، )٨٠٣(رقم  ، منهج
 ما : باب،يام ِفي كتاب الصهوابن ماج، )٧٠٩(رقم  ،اجدسماء ِفي الْبِخ ضرب الْ،اجدسمالْ
االعتكاف وقَئ فيمن يبتداَءج ومالك ِفي كتاب ، )١٧٧١(رقم  ،اء االعتكافض

 : باب،وم داود ِفي كتاب الصووأب، )٦٩٩(رقم  ،اء االعتكافض قَ: باب،االعتكاف
 ).٢٤٦٤(رقم ، االعتكاف

 ولفقهاء .اهجرخ يم ولَ،ا حديث صحيح اإلسنادذَ ه: وقال،)٤٣٩ /١(اكم حمستدرك الْ) ٢(
قَالكوفة حديثان ال يان هذا الْاومرب ِفخي عالَدة الراةو،ور مله الذَّز م(ي عالمة مسلم ِبه(، 

 ).النجمي( .صح يم هذا ما لَضار وع:وقال
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 . )٢٤٣٧(تقريب رقم  .’ا .روى له مسلم واألربعة
 ،ِفي حديثه عن الزهري ضعف  فإنه؛وإذا كان ثقة ِفي غري الزهري: قلت

ث ديحا الْذَ هإنَّا فَذَى هلَ وع، وحديثه هذا عن الزهري، باتفاق:افظح الْالَقَ
  .ضعيف أيضا

أما حديث ابن عبابقاس الس،سلم كَ فسنده على شرط مالْالَا قَم اكمح، 
افقه الذَّوويِبه،لَ وعحيحى هذا فإنه ال يشترط لالعتكاف صيام على القول الص.  

اسادس :يِبي ذ من قول ؤخجالنلع مبن الْر أَ$ :�اب طَّخِبِفو ِرذْنك# . 
 فإنه ،افر ِفي حال كفره من كَلَصد ح قَانَى ولو كَ حت،وفاء بالنذروجوب ال

ياء بعد اإلسالمفَجب عليه الو،ي ذلك حديث بل وِف،اس على ذلك القربقَ وت، 
 أَرأَيت أَشياَء كُنت أَتحنثُ ،يا رسولَ اهللا$ :وهو حديث حكيم بن حزام أنه قال

 :جالنِبي  فَقَالَ ؟ فَهلْ فِيها ِمن أَجٍر؛ ِمن صدقٍَة أَو عتاقٍَة وِصلَِة رِحٍمِبها ِفي الْجاِهلِيِة
#أَسلَمت علَى ما سلَف ِمن خير

)١(.  
سألة فهي ما هذه الْ أم،فرها ِفي حال كُهمدات قَاعا ِفي طَذَ ه:فإن قيل

  .اهقبل اإلتيان ِب وأسلم ،فرهطاعة التزم فعلها ِفي حال كُ
 يدل على إنفاذ .#كِرذْن ِبِفوأَ$: ابطَّخ بن الْرم لعجالنِبي  قول إنَّ: وأقول

فرهال كُما التزم به ِفي ح،فره لَال كُ لكنه لو أنفذه ِفي حمن  ألنَّ؛ يصح منهم 
                                                 

ي كتاب  وِف،)١٤٣٦(رقم  ، أسلمثُمرك ق ِفي الشدص تن م: باب،البخاري ِفي كتاب الزكاة) ١(
 : باب،ي كتاب العتقوِف، )٢٢٢٠(رقم  ،ي وهبته وعتقهرِبحملوك الْم شراء الْ: باب،البيوع
 ثُمرك  ِفي الشهمِح رلَص ون م: باب،ي كتاب األدبوِف، )٢٥٣٨(رقم  ،شركمعتق الْ
ل الكافر إذا أسلم م بيان حكم ع: باب،انمومسلم ِفي كتاب األي، )٥٩٩٢(رقم  ،أسلم
 ).١٢٣( رقم دم وأح،بعده
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 .  وكذلك القبول، اإلسالم:شرط الصحة
العتكاف أقل من يوم كامل ومن ليلة از اواختلف أهل العلم ِفي ج: سابعا

 ؛ ونوى اعتكاف ساعة،سجدم ِفي الْسلَ ألنه إذا ج؛ة فأجازه بعضهم بالني:كاملة
  .ف ِفي ذلك آخرون ومنعوهالَوخ، ةاعترب ذلك عباد

 ؛ ما شرع أصله بيوم أو أكثر ألنَّ؛ هو األصح-فيما أرى-والقول األول 
 .  وباهللا التوفيق،فال مانع من شرعيته بأقل من يوم

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٩[ع نِف صِبةَي ِتنح يالَ قَل )١(يانَكَ$ :ت  ِبيجالنم عفًا  ِكت
ا هنكَس مانَكَو-ي ِنبِلقْيي ِلِع مامقَ فَ،بِلقَن َألتم قُثُم هثتدح فَ،الًي لَهورز أَهتيتأَفَ

أُاِرِفي د سةَام ِنبز فَ-ٍدي مرر ِمِنالَج اَألن نلَ فَ،اِرصمأَا ريا رأَج  اهللاولَس سرا ع
  اِهللاانَحبس: االَقَ فَ.يي حتن ِبةُيِفا صهن ِإ،امكُِلسى ِرلَع :جالنِبي  الَقَ فَ،ِيشمِفي الْ

يا رنَِّإ: الَقَ فَ!! اهللاولَسالش انَطَيي ي ِمِرجنِن ابآد مم جرِمى الد،و إنِشي خنْ أَيت 
ِذقْيكُوِبلُ ِفي قُفما شأَ-ا رالَ قَو: شئًاي# . 

ي ِرِفووأَ$: ٍةاينهاَءا جتت زورهِفي الِْهاِفكَِت ِفي اع مِفي الِْدِجس عاَألِرش ِراِخو 
 ،اهبِلقْا يهع مجالنِبي  امقَ فَ،بِلقَن تتام قَثُم ،ةًاع سهدن ِعتثَدحت فَ،انَضم رنِم
حذَى ِإتلَا بغتب الْاب مِعِدِجس ندأُاِب ب ملَ سةَم ...#. كَ ذَثُمرِبه معناه.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الزيارة الْ:ديثح رأة للمعتكف وخروجه معها ليؤنسهام. 
                                                 

)١ (صفية بنت حومن ذُ،ي إسرائيلمن شعب بِن، لبن أخطب هي صفية بنت حيي : يي ة ري
، جالنِبي ات وجت مع إحدى زماصخا تما لَه الدليل على ذلك أن،� هارون بن عمران

 .#ج  د م حي م   ِجو ز و  ، ىوس ي م   م ع و  ، ونُ ار ي ه   ِب أَ  : ي ولِ قُ$ : جالنِبي   ا  ه  فقال لَ  ،فافتخرت تلك عليها    
 جالنِبي ي  وقبل أن يأِت،اه لَم وكانت قد تزوجت بابن ع،ا فسبيت يوم خيربريا خهأراد اهللا ِب

 ِفي طَقَ سرم القَ أنَّةَحاِرب الْتيأَر$:  فقالت له، فأصبحت تقص على زوجها،ِفي غزوة خيرب
 فلم تلبث .#ِبرع الْكِلدا ممح منينمت ت:الَقَ و،ِماتخالْا ِبههج وجى شتا حهمطَلَ فَ.يِرجِح
  .يملة من سِب فسبيت من ج،يش على األبوابجى أصبح الْ حت قليالًإالَّ

 . #ةًداِح وذْ خ فَبهاذْ$:  فقال،يب يطلب جارية من السجالنِبي ي أتى ويذكر أن دحية الكلِب
أو أنها خرت ِفي نصيبهج،لكنت حيي ال تصلح إالَّ صفية ب:جي ِب فقيل للن .عي  فأمر به فد
 ، عتقها صداقهالَع وج، وتزوجهاج أعتقها رسول اهللا ثُم ، غريهاذْ وخ، هذهع د: وقال،له

توفيت ِفي زن معاوية م�. 
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J ْالمفراتد: 
حءبيا: ييين مع ضالْم موهو ، وتشديد الثانية،ى وفتح الياء األولَ،ةلَهم 

ي النضريِنكان رئيس ب . 
ألعود:أي:  قمت ألنقلبثُم .  
  .يي إلَى بيِت لريجعِن:أي: ي معي ليقلبِنامقَفَ
ائما معه كونه قَ ل؛جالنِبي  اًء من ي ح:أي: اأسرع جا رسول اهللا أيا رملَفَ
 ، يوالتأنفق  امشيا بالر   ، على هينتكما    :ي  يعنِ .# امكُِلسى رِ لَع$: ج النِبي   الَقَ  فَ،امرأته 

 . - زوجته :يعِني- ة بنت حييا صفيهنإف
مكن أن يسبق إلَى الوهم ظن السوء  وهل ي:يتعجب يعِن:  سبحان اهللا:فقاال

نه من ابن كَّ اهللا م أنَّ: أي.#ِمى الدرج مم آدِن ابِني ِمِرج  يانَطَي الشنَِّإ$:  فقال،بك
 . وقرى العآدم فهو يدخل إلَى القلب وإلَ

وإني خأي:شيت :خفت أن يقذف ِفي قلبكما ش ي  ظن سوء ِب: أي،ار
فتهلكان بسيِبب . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب صفيل ة بنت حييأن هِبي اءت إلَى ا جوهو معتكف ِفي جالن 

ا هعشي معها يامقَ فَ،ت لتعود إلَى بيتهاام قَثُم ،ةاع فتحدثت معه س،سجدمالْ
: امه لَالَقَ فَ،اع أسرجا رسول اهللا ا رأيملَ فَ، رجالن من األنصاررم فَ،ويؤنسها

$ى ِرلَعكُِلسأي.#ام :ا ِفي الْ تأنيإ فَ؛شيمنما هي زِتوجي صاالَقَ فَ،ةفي :$سبانَح 
ي خشيت أن يقذف  إن: فقال، وهل يتطرق إلَى الوهم ظن السوء بك.#!!اِهللا

الشيطان ِفي قلوبكما شيا فتهلكان بسبِبر . 
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J ْفقه الديثح: 
  :ديثحيؤخذ من الْ ●

 . كفعتمرأة لزوجها الْماز زيارة الْوج: أوالً
 . دثه معهاحث معه وتدحاز التوذ منه جؤخي: ثانيا
 .  وتأنيسه بالكالم معه،كف للزائرعتماز تشييع الْوذ منه جؤخي: ثالثًا
ان يطَ الش ذلك ألنَّ؛ةانييطَاطر الشوخوم الْجذ منه االحتراز عن هؤخي: رابعا

كَّقد مفَ، اهللا من اإلنساننه هو يجري منه مجرِب؛مى الد مى أنه يدخل ِفي عن
العوقر،ا دخوله ِفي القلب أم،وت فذلك ِم، ووسوسته إليه،كنه منهم ا نطق به م

         ﴿: ىالَ حيث يقول تع؛مريالقرآن الكَ
            

 . ]سورة الناس[ ﴾    
 انَ فإذا كَ،ة ال تؤمن على العبدانييطَة الشسسو الوذ منه أنَّؤخي :خامسا
 . ىرهم من باب أولَيغ فَ؛ عليهم منهانؤم يم لَجالنِبي أصحاب 

 :اوس تنقسم إلَى قسمنيس الوأنَّ :سادسا
١- وساوس عفَ،ةابر هذه ال يحب عليها العبداس.  
٢- وساوس ثابتة قد تؤدي باإلنسان إلَى الشفَ،ك ذهه الوسجب اوس ي

على اإلنسان أن ياول قطعها عن نفسه بذكر اهللا حTإنَّ فَ؛انَيطَ الشي خس إذا ن
 ، وقراءة القرآن، فليكثر من ذكر اهللا؛ بشيء من ذلكسح أَنم فَ،كر اهللاذُ

يطَوليستعذ باهللا من الشجيمان الر،ولينفث عن ي اره ثالثًاس، ثُمأس لين ه أل رب
يطَيعيذه من الشجيمان الر.  
اهد من الْوالشزيارة الْ:ديث لباب االعتكافح وخروجه ،رأة للمعتكفم 

 . وباهللا التوفيق،معها ليشيعها
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 .صد القَ:ةغ لُجحالْ
 : أي،وصخصوص على وجه مخصحل موص إلَى مخصقصد م: وشرعا

 ،جحة ِفي أشهر الْمر أو العجح ألداء فريضة الْ؛هاك حولَاسنمة والْعبقصد الكَ
ام رح هو القصد إلَى بيت اهللا الْجح فإذا كان الْ،جحوالعمرة داخلة ِفي اسم الْ

لَعى وجه مخصوص بأن يتجد من الْرمخيط ويإنَّ فَ؛يلبالع ة داخلة ِفي ذلكمر، 
ن ما زهة ليس لَمر والع،ددحن مم له زجح الْ أنَّ إالَّ، يشملهادح هذا الْى أنَّمعنِب
محدد،بل كل الز ن وقت لَماه.  

 :ورمهج الْ كانت على أقوال أرجحها عند؟ى متجحوقد اختلف ِفي وقت فرضية الْ
 على -اهللا رِحمه-ي اِننعن الصند وقد د، بعد ذلك: وقيل،أنه فرض ِفي سنة ست

نة ة عن السرتأخ كانت مجحة الْرضيا يدل أنه يرى أن فَموع ِموضمهذا الْ
السةادس.  

 وكانت ،ةادسنة السرض ِفي الس فُجح الْ فإذا قلنا بأنَّ،يال تناِف: وأقول
كَّمفقد امتنع أداء الْ؛ارفَّحت سيطرة الكُة ِفي ذلك الوقت ت حبعد الج ة فرضي
مب؛رةاشلعدم ت ِبي ن كُّممن أداء الْجالن حِفي ذلك الوقتج .  

د كانت العرب غريت الْقَة فَكَّوبعد فتح محجع ما شراهللا على لسان ع 
بكر   فأرسل أبا    ،شركني مائد الْ و  البيت من ع رهطَ  أن ي جالنِبي    فأراد  ،�إبراهيم   
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ا على الْنة التاسعة ِفي السأمريحج،وفيه إشعار بواليته بعده على سبيل اإلي اء ال م
  .التنصيص
أرسل علثُم ؛�ي طالب  بن أِبيلينبذ عهد م له عهد من الْن ؛شركنيم 
 ،اةراف بالبيت عو وليمنعهم من الطَّ؛امرح بيت اهللا الْجشركني من حموليمنع الْ

لك أو األمري هو أقرب مي عن الرئيس أو الْؤد الذي ية العرب أنَّادانت من عوكَ
  . بذلك�ي طالب  بن أِب فأرسل علي،الناس إليه
 جيأت األمور حه وت،شركني وما أحدثوهماسك من الْنمت الْرهطَا تملَفَ
       ﴿: اتفَر وأنزل اهللا عليه بع،جالنِبي 

 بضعة وتسعني يوما عش بعد ذلك إالَّ يم ولَ.]٣:ائدةمالْ[ ﴾   
  .-صلوات اهللا وسالمه عليه-ه  انتقل إلَى جوار ربثُم ،فقط

ي   تناِف والتنفيذ ِفي سنة عشر ال         ،  ِفي سنة ست   جح ة الْ  رضي  فَونَ  كَهم أنَّ   موالْ
ا ملَ فَ،انعوم يوجد من الِْلما التنفيذ لعدم إمكانه قبل ذلك رأخ فقد ت،بينهما
  . وباهللا التوفيق،جح إلَى الْج راد ب الْموانعأزيلت

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٠[ع نع اِهللا ِدبِن بع نَّأَ$: ب اٍسبر ج اهللا ولَس قَّوَألت ِله 
 ِلهَأل و،ِلاِزنم الْنَر قٍَدج نِله وَأل،ةَفَحج الْاِم الشِلهَأل و،ِةفَيلَحا الْ ذَِةينِدمالْ
 ،ةَرمعالْ ِو أَجح الْادر أَنم ِمنِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِل ونه لَن ه،ملَملَ يِنميالْ
ومانَ كَنِل ذَونَ دِم فَ؛كنح أَثُي نأَش،ح ى أَتلُهِمةَكَّ م نةَكَّ م# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْ:ديثح ماقيت الْوكَمةاني. 
J ْالمفراتد: 
اء الوقت     و س ،حديد الشيء بالوقت       فالتوقيت هو ت   ،د د ح:أي  : #تقَّ و$ : قوله  

  .ةرموالع جة بالنسبة للح    اني  كَم اقيت الْ  وم الْ :اد هنا   رم والْ  ،ي انِ مي أو الز  انِ كَ مالْ
باسم اآلن  وهو ما يشتهر ،ة ستة أميالدينممكان يبعد عن الْ: ةيفَلَحذا الْ

   ".أبيار علي"
  ف ح جت ا السيل ة ألنَّحفَ جيت الْم  وس،مكان قريب من رابغ   : #ةفَ حج الْ $: قوله 

ة كَّا تبعد عن مهنإ : وأهل العلم يقولون،أهلها ِفي بعض األزمنة وهي مهيعة
ثالث ماحلر . 
ل ب ج.البع قرن الثَّ:القَ وي،ازلنمن الْرقَ: #ِلاِزنم الْنَر قٍَدج نِلهَألو$: الَقَ
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ومكان ميشتهر اليوم بالسيل أو وادي السيل،وفعر ،وي ححرم ِلاذيه وادي ممن 
  .هدىي على طريق الْيأِت

لَوألهل اليمن يملَم :ي سعدائف وبِنزل من جبال الطَّيلملم واد ين،وي مر 
ا حتغربى يصب ِفي البحر األحوهل االسم ِل،رم ا الوادي أو ِلذَهبل كان فيه ج

ِفي مكان يسمى بالسةعدي،ِجحثنا مع أهل تلك الْ ولقد بفوجدناهم ،ة وسألناه 
ا يذكرون أنَّجوليس للمكان الذي كان ، هو اسم للوادي"يلملم" اسم ميع 

  .انمم الزديمعروفًا من قَ
 بأن رر قَ- اهللارِحمه-ي العام الشيخ عبد العزيز بن باز فِتم الْرر قَانَولقد كَ

ياذى الْحكان الْمذكور ِبمما يحسفلت الْ األطِّاذيه على خمدعب،وخ رت لَجة جن
 بأن  - اهللارِحمه- بعد ذلك اقتنع الشيخ ثُم ، وعمل فيه مسجد،اناكَت مرروقَ

 وكان بني ، نفذ هذا وفعالً،سجد جنوبهم وأمر أن يعمل الْ،اتيقَِمالوادي هو الْ
ج بعد رعت الوادي ي ذلك ألنَّ؛ي ما يزيد على عشرة كيلواتالتحديد األول والثاِن

السة إلَى جهة الْعدينوب جاثُميعتدل غرب .  
  وأخربنا كثري منهم أنَّ، بدون ياءملَمون الوادي لَمسة ينطقَموأهل تلك الْ

 .  األحمرائف كما يقولون إلَى البحروع الطَّلُا الوادي من ضذَههذا االسم ِل
 ولقد أنكر ابن ،اتهِجاقيت ألهل تلك الْومذه الْ ه:أي: #نه لَنه$: قوله
ال قَاألصل أن ي : وقال"نهلَ"ؤنث ِفي موق ضمري الْح لُ- اهللارِحمه-دقيق العيد 

"هلَن هِج ألهل تلك الْ" أي".مقال،اته :وقد و ردذلك ِفي بعض الر واتاي.  
 ضمري "نه" :القَ وهو أن ي،حمل صحيحة مورشهموللرواية الْ: قلت

للملَ" و،اقيتوهوالْ، ضمري للجهات"ن ماد به أهلهار.  
ختص اقيت ال توم تلك الْ أنَّ:أي :#نِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِلو$: قوله
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 .  بل لو أتى غريهم عليها لزمه اإلحرام منها،ات والنواحي فقطهِجبأهل تلك الْ
 وأنه ، أو العمرةجهذا تقييد لإلطالق للح: #ةَرمع الِْو أَجح الْادر أَنمِم$: قوله

 .  أراد النسكن مال يلزم اإلحرام إالَّ
 وهو ما يكون بني ،اقيتوم دون الْ:أي: #كِل ذَونَ دانَ كَنمو$: قوله

  .ةكَّاقيت وبني مومالْ
 . رهفَ ِفي سجر فمن حيث خ:أي :فمن حيث أنشأ

ىحت :الظاهر أنها للغةاي.  
ةكَّأهل م :يةكَّحرمون من م . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

لقد يسفَ، اهللا على عبادهر جعل لإلحرام موكَاقيت موهذا بالنسبة  ،ةاني 
للعمرة ال حدفيه وال ت حديد بزنم،أم ا بالنسبة للحجفهو م ا بالْقيد أيضماقيت و
الزِح وعشر من ذي الْ، وذو القعدة، شوال: وهي،ةمانيِبي  وأخرب ،ةجأنَّجالن  
ذه الْهمِجاقيت ألهل تلك الْوهِلات ومأتى عليها من غري أهلها ِمن منريد الْ يحج  

والعمةر.  
أما منكان من زله من واء الْرموفميقات كل ،ةكَّاقيت فيما بينها وبني م 
منهم منزله حتكَّى أهل مة يحرمون من بهم إذا أرادوا الْوِتيحج،دوا ا إن أرا أم

العمروباهللا التوفيق،لِِّححرمون من الْة فهم ي  . 
J ْفقه الديثح: 
بط رت اإلحرام م أنَّ.#تقَّو$:  ومن قوله،ديثحذ من هذا الْؤخي: أوالً

 ذا :ةورذكُم وهي األماكن الْ،ة معارم والعج وهذا بالنسبة للح،ةانيكَاقيت مومِب
ا  تهقَّو وهل  ، وذات عرق ألهل العراق   ، ويلملم   ،ازل ن م وقرن الْ ،ة حفَ ج والْ ،ة يفَلَ حالْ
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رجول اهللا سقَّ أو وتها ع؟رمعلى خالف ِفي ذلك ي ي على صحة الِْننبديث ح
 .)١( أو عدم صحته،وعرفُمالْ

   ﴿: ىالَ وهي مأخوذة من قوله تع،ةانيماقيت الزومالْ: ثانيا
 عشر من   :أي-ة جِح وذو الْ، وذو القعدة، شوال:هي و.]١٩٧:البقرة[ ﴾

 ِفي غري هذه جح فال يصح اإلحرام بالْ،ج وهذا بالنسبة للح،-ةجِحذي الْ
 ؛ ِفي صباح يوم النحرصل إلَى مكة إالَّ يم ولَ، فيهاجح أحرم بالْن وم،األوقات
فإنه يتلَّحل بعموعليه الْ،ةر كَ،ج من قابلح مى به أمري الْا أفتمؤمنني عر م� 
  . وهبار بن األسود،ي أيوبألِب

ويدخل ِفي التوقيت أوقات زمانيكَة وموهي يوم عرفة،ةاني ،وليلة م ةفَلَزد، 
ىوأيام من . 

 أو جح وهو يقصد الْ،اقيت من غري أهلهاومى هذه الْلَ عر منم: ثالثًا
العم؛ةريقَِمحرم من الْ لزمه أن يات الذي مِبي  لقول ؛ عليهرجالن :$هلَن هنِل ومن 
 . #نِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عتأَ

 فإنه :ةرم أوالعجحات بدون إحرام وهو يريد الْيقَِمز الْاوج تنم: رابعا
  :يلزمه واحد من أمرين

١-إم ا أن يعاتيقَِم إلَى الْود.  
٢-أو ي وعليه دم،انهكَحرم من م  . 

                                                 

)١ (النسائي ِفي كتاب ماسك الْنحرقم  ، ميقات أهل مصر: باب،ج)ميقات : وِفي باب، )٢٦٥٣
رقم ، مواقيت أهل اآلفاق: باب، وابن ماجه ِفي كتاب الْمناسك، )٢٦٥٦ (رقم، أهل العراق

 الَقَ. )١٧٤٢، ١٧٣٩(رقم  ،اقيتوم ِفي الْ: باب،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٢٩١٥(
 .)٩٩٩( اإلرواء . صحيح:-ه اهللامِحر-ي األلباِن
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ة خالف ِفي هذه الْولألئمسألةم،وهذا هو الر من أقواِلهمده األدلةاجح الذي تؤي .  
ة كَّ أتى إلَى من م أنَّ.#ةَرمع الِْو أَجح الْادر أَنمِم$: ذ من قولهؤخي: خامسا

طابني حف ِفي الْلَ وقد اختلف الس،يلزمه اإلحرام فإنه ال ؛ا وال عمرةجرد ح يمولَ
 يأتون ،ا من خارجهم يوميرحاهني الذين يدخلون إلَى الْكَّاشني والفَشحوالْ

ببضائع يبيعوناه، ثُمي عونَودإلَى م همازِلن.  
 ،ةرم وال العجح يقصدوا الْمم لَه ألن؛ أنه ال يلزمهم إحرام:والقول الصحيح

لَّوقد عقجارع  الشو وب اإلحرام بإرادة الْجحجوالع مةر . 
اسادس :يذ من قولهؤخ :$ومانَ كَنِل ذَونَ دِم فَ؛كنح أَثُي نأنَّ.#أَش م انَ كَن 
  .مرحارج الْ خانَزله هذا إذا كَ ميقاته منة أنَّكَّاقيت وبني مومبني الْ

 ؛مرح داخل الْانَ كَن م  أنَّ.#ةَكَّ من ِمةَكَّ ملُهى أَتح$: ذ من قولهؤخي: سابعا
فميقاته للحجزله من من،أم ا للعمة فأهل الْرحرم يِرحلَونَم كَ،لِِّحا من الْه ما أمر 

ا  هعد و،لِِّحلَى الْ ِإكِتخأُ ِبجرخا$: الرحمن حيث قال ألخيها عبد ةَائش عجالنِبي 
تِرحِمم نه نِباك عمةر# . 

هم وِتيا من به لَونَمِرحهل ي :ةرمة بالنسبة للعكَّاختلف أهل العلم ِفي أهل م: ثامنا
  ؟لِِّحأو من الْ
 قبا سمكَ- لِِّحوا للعمرة من الْمِرحجب عليهم أن يى أنه يلَور عمهجالْفَ
اس هذا ِفي ديث ابن عبح واستدلوا ِب، ِفي ذلك بعض أهل العلمفالَ وخ،-بيانه 
لون جعور يمهج والْ،ةرم والعجا للحاموجعلوه ع. #ةَكَّ من ِمةَكَّ ملُهى أَتح$: قوله

ذلك للحج،ا بالنسبة للعمرة فيجعلون اإلحرام لَ أمليجمعوا بني ؛لِِّحا من الْه 
 .  وباهللا التوفيق،مرح والْلِِّحالْ

J@J@J@J@J 
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]٢١١[ عنع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس: $أَلُِّهي لُه 
ي ِنغلَبو: الَقَ. ٍنر قَن ِمٍدج نلُهأَ و،ِةفَحج الْن ِماِم الشلُهأَ و،ِةفَيلَحي الْ ِذن ِمِةينِدمالْ
 . #ملَملَ ين ِمِنمي الْلُه أَلُِّهيو :الَ قَج اهللا لَوس رنَّأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْ: ديثحماقيت الْوكَمةاني. 
J ْالمفراتد: 

ة عطف ريبة خملَ هنا ج"يهل": #ِةفَيلَحي الْ ِذن ِمِةينِدم الْلُه أَلُِّهي$: قوله
جد من قرن  ويهل أهل ن،ةحفَجم من الْ ويهل أهل الشا: أي،عليها ما بعدها

اد منه األمر رة فيما يريبخة الْملَج والتعبري بالْ،ن من يلملمم ويهل أهل الي،ازلنمالْ
اوارد ِفي القرآن كثري.  

٢٣٣:البقرة[ ﴾    ﴿: ىالَفمن ذلك قول اهللا تع[ . 
  .رضعن أوالدهن أن يجب عليهن ي: أي،اد به األمرر خرب ي.﴾﴿: فقوله

ىالَوكقوله تع :﴿             
 .﴾     ﴿: فقوله. ]٣:النور[ ﴾    
خرب يوِل؛اد به األمرر ا قال الْذَهجنَّإ :ورمهي الْاِن الزمحدود ال يوز أن ينكح ج
 نازع ِفي نة معازن وم،فيفوز أن ينكحها العجة ال يودحدمانية الْ والز،العفيفة
 .الهحة ِفي غري معازن م-ياِننعا كتب عنه الصمكَ-هذا 

ومعنهلى ي:ي ي بالْلبحجأو الع مةر . 
ا ذي الْأموالْ،ةيفَلَح وقرن الْ،ةحفَج مويلملم،ازلن :قَ فقد تم الكالم على هذه د

 . باس اهللا بن عب ِفي حديث عبد
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة كمِح الْ أنَّباس اهللا بن عب م ِفي حديث عبددقَي قد تاِلمى اإلجعنمالْ

وجب عليهم اإلحرام  يم إذ لَ؛ة من اهللا لعبادهمحا رهاقيت أنومِفي وضع هذه الْ
من بهذا تكليف ِب ألنَّ؛هموِتي مطَا ال ياق لو حفَلَّكَ فَ،لَصهاهللا ِبم مطيقونا ي  . 

 وادي :اها كان أقربم ورب،ةيفَلَح ميقات ذي الْ:ةكَّاقيت عن موموأبعد الْ
ق اإلحرام بإرادة لَّته عمح اهللا من ر وأنَّ،"ازلنمقرن الْ: "���ى مس أو ما ي،السيل

  ؛ حرم منهوز له أن يجإنه ي  ف؛ أتى على ميقات ليس ميقاتهن م وأنَّ،ةرم والعجحالْ
اقيت فيحرم وم كان دون الْن وم.#نِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِل ونه لَنه$: لقوله
انهكَمن م . 
J ْفقه الديثح: 

قَقد تم فقه هذا الْد؛ديث ِفي الذي قبلهحفال ح اجوباهللا  ،ناة لإلعادة ه 
 . التوفيق

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٢[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر الَ قَالًج :يا راهللاولَس ،ا   م
لْيبالْس مِرحِمم الثِّن الَ؟ قَاِبير الَ : ج  اهللاولُسلْيبقُ الْسمص،الْالَ و عاِئمم،الَ  و 

الساِورِتالَي،الْالَ و باِنرس،فَِخ الْالَ وأَالَّ ِإ،اف حالَد ِج يدن لَعلْ فَ؛ِنيلْيبالْس فَّخِني، 
لْوطَقْيعها أَمِملَفَس كَ الْنعبِني،الَ ولَ يبِمس الثِّن اِبيش ئًيا مسهز فَعأَانٌر وو رس# . 

ِبلِْلواِرخي :$الَوت نِقتالْب مةُأَر،الَ ولْ تبفَّ القُسازِني#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :ما يى الْلَحرم عحرم لبسهم. 
J ْالمفراتد: 

ا ال يلبس م ِبجالنِبي  ابجأَ فَ،يلِباستفهام طَ :حرم من الثيابمما يلبس الْ
  .ورصح ألنه م؛حرممالْ

ر مقصود به ب والصيغة صيغة خ، نافية"ال"يصح أن تكون : #سبلْ يالَ$: قوله
 ومثل ،ومزج م"يلبس"ا فيكون ذَى هلَ وع، ناهية"ال"صح أن تكون  وي،األمر

 ، ناهية"ال"صح أن تكون ي. #ةُأَرم الْبِقتن تالَو$:  ومثله أيضا،ذلك ما عطف عليه
 ويكون  ، نافية  "ال "صح أن تكون       وي ، الناهية    "ال :  "����وم  جز فعل م "تنتقب   " ويكون   
الفعل مافُروع،وهو خ بر مقصبه النهيود  . 
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ا الرأس دا عن مدميع البى جطَّ وهو ما غَ،مع قميصج: #صمقُالْ$: قوله
 قيل ؛ فإن كان مفرجا من األمام، يكن مفرجا من األمامملق والقدمني إذا لَحوالْ
  . قباء أو كوت أو مدرعة:ا فهو وإذا كان قصري،ة إذا كانت طويلة جب:له

 ،اتفَّ على الرأس لَف وهو ما لُ،ةامممع ِع ج:العمائم: #ماِئمع الْالَو$: قوله
  .خيطًا يكن ممولَ

  ... ألنه اسم أعجمي؛ثؤنر ويكَّذَ وي،اويلرمع سج: #ِتالَياِورالس الَو$: قوله
مع سروال  ويزعم أنه ج،ال يصرفه ِفي النكرة ن ومن النحويني م:الَإلَى أن قَ
  ".اححختار الصم" من ’ا .وسروالة

والسى نصف البدن األسفل بأن يكون له كُ طَّ هو ما غَ:اويلرفإن ،انم 
 . فوطة: قيل له؛ان بدون أكمامكَ

  . وهو ثوب رأسه منه،مع برنسج: #ساِنرب$: قوله
  .ى الكعبنيطَّ وهو ما غَ،ع خفمج: #اففَِخ الْالَو$: قوله
الوعفَرس والزان ر :هِم واحٍدكلِّا نبتان لِ م نورائحةما لونٌه .  
ال تنتالْقب لُّ وهو كُ،ى الوجهطَّ هو ما غَ:النقاب: رأةميط سج أو ِخ ما ن

ا به تغطية الوجه خمقصودوفيه فَ،ةاص تات للعينني والفم واألنفح  . 
 سواء ، الكفنيابر وهي ش،ازفَّالقفازان تثنية قُ: #ِنيازفَّقُ الْسبلْ تالَو$: قوله
  .حشوحشو أو بغري ممغطيت ِب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ألَسر لٌجر ج اهللا ولَسع ا يلبس الْمفَ،حرمم أجه اب-لَصات اهللا وسالمه و

 ،ورصحاح غري مبم والْ،ورحصوع ممنم الْ باعتبار أنَّ،حرمما ال يلبس الْم ِب-عليه 
  .جامع الكلم وي جن أوِتمة ِمكمِحاز والْجاب غاية اإليوجوكان ِفي هذا الْ
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J ْفقه الديثح: 
● يذ من هذا الْؤخحديث عدة مائلس:  
جيب  وي ،وح ر طمال الْ  ؤاب عن الس   و جي أن يعدل ِفي الْ     فتِ وز للم  ج أنه ي   : أوالً   -

عما يى فيه الْرصلَمحة إذا كان متا لَضمنها أحسن من السال الْؤمقَفَ، وحطرد 
ِبي ئل سجالنع ا يلبس الْمحرم من الثِّمفَ،ابي أجِبي  ابِبجالن ا ال يلبس من م

  .الثياب
 ريح ص ألنَّ؛ى عكسهال إلَؤريح الس عن صجالنِبي ول د عانَكَ: ثانيا -

السؤال عن شيء غري مفَ،ورحص أجِباب ما تتضن الْمصلَمحة للسفني لَّكَائل وللم
اموهو اإلفادة ِب،ع ا ال يلبس الْمحرمم . 

ديث حكر ِفي الْنع من لبس ما ذُم اتفقوا على الْ: ابن دقيق العيدالَقَ: ثالثًا -
 :ا أشار إليه بقولهم كَ،ى ذلكلَاس عقَالف فيما يِخ والْ،- بهحرصا هو م م:أي-

  .وه إلَى ما رأوه ِفي معناهداء القياسيون عهقَوالفُ
 ،حيط بالبدن كله أو معظمهخيط م ثوب ملِّه بالقميص على كُنب: رابعا -

فيؤخذ منه تم الفَحريايل الْنمنسالَِّتية وجتغطي بعض الب دولو ،حيطةً بهن م 
لُّكُ فَن إذ؛خيطةكانت غري ماطَ ما أحبعضو أو بالبدن أج ؛ أو ببعض البدن،عم 

فهو محرال اإلحرامم ِفي ح،اطَ فكل ما أحبعضو أو بالبدن م نسا أو م؛خيطًاوج 
فهو مال اإلحراممنوع ِفي ح . 

- اخامس :نبه بالعمأسى الرطَّ ما غَلِّى كُلَائم ع،س وخيطًا أو غري اًء كان م
خيطم،أو م نسا أو غري موجوجنس،فالرأس ال ت وز تغطيته ال بالكُجوال ،ةوفي 

 .  وال بغري ذلك، وال بالطربوش،ةام وال بالعم،ةاقيبالطَّ
- اسالْ: ادسمبس وهي ما ذكرود من النهي كل ما لُقص،أم ا ما رى لَفع ع
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حمل  أن ياج فيجوز للح،وعمن فإنه غري م؛المسا له مانَولو كَالرأس للحمل 
متعفشه -ه اع-لَ عوما لَ،أسهى ر مالمسه ِم يصد به التظليل على الرأس فهو ا قُم

بثوب مرفوع  )١(ا يظالنهان وأسامة بن زيد وبالل كَبطَ خجالنِبي   ألنَّ؛جائز
هذا أنَّ فيؤخذ من ،مسفوق رأسه من الشا لَ ممالمس الرأس ِم يصد به ا قُم

  .ائز ذلك جإنَّ فَ-ةيارة وسقف السلَّظَمكالْ-االستظالل 
- ا سابع  :  ه بقوله   نب : $ و الساوِ  ر ِتالَي #. لِّى كُ لَ ع م   فَ ، ببعض البدن    اطَ خيط أحا  م

يسى بالدكة أو الفوطة ِممما هو م؛حيطخيط ومفإنه م نمال اإلحراموع ِفي ح . 
غطاء     يكون   الَِّتي انس وما ِفي معناها من األثواب         رنع الب ذ منه م   ؤخوي:  ثامنا -

  .الرأس منها
مني من دى القَطَّم ومنع ما غَحري ت.#اففَِخ الْالَو$: ذ من قولهؤخي: تاسعا -

 ،ها أسفل من الكعبني ما كان من إالَّ،راميق وغري ذلكجارب والْوجاف والْفَِخالْ
 . كم النعل ولكن له ح،فخكم الْا ال يكون له حذَهفَ

 ن ِملَفَسا أَمهعطَقْيلْ و،ِنيفَّخ الْسبلْيلْ فَ؛ِنيلَع ندِج ي الَدح أَالَِّإ$: قوله: عاشرا -
يجد   ِلمن لَم    قطع الْخفني   جب  هل ي  : لةأ سم اختلف أهل العلم ِفي هذه الْ         . # ِنيبع كَالْ 

 يأمر م لَجالنِبي   ألنَّ؛جب ذلك أو ال ي، ِفي حديث ابن عمراَءا جم كَالنعلني
طَبالقطع حني خبالناس بع اتفَر،بل أج لبس الْاز وعلى ،ني من دون قطعفَّخ 

هذا فهل يحل الْمحديث األخري الذي كان بعوالذي ذكر مطلقًا-ات فَر-ي ل حم
ى الْلَعمفيجب قطع الْ،دقي ني ِلفَّخملَن مجد نعلني أم  ال؟ ي 

                                                 

، )١٢٩٨(رقم  ،بة يوم النحر راكباقَة العمر استحباب رمي ج: باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
والنسائي ِفي كتاب ، )١٨٣٤(رقم ، ِفي الْمحرم يظلل: باب، وأبو داود ِفي كتاب الْمناسك

جاسك الْحنحرم: باب، مار واستظالل الْم٣٠٦٠ (رقم، الركوب إلَى الِْجم.( 
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 اإلمام ة عنورشهمة الْايو وهي الر،ابلةنحي قالت الْ وبالثاِن،ورمهجباألول قال الْ
  .دسألة فيها أخذ ورم والْ،ي ناسخ لألولديث الثاِنح الْ ألنه رأى أنَّأحمد؛

 در وبعضها و،يداقَ مدر بعضها وجد أنَّة نريعلشوإذا نظرنا ِفي نصوص ا
الْ والغالب أنَّ،طلقًام مطلق محمى الْلَول عمد إذا كان الْقي؛كم ِفي ذلك واحدح 

 ؛وضع اآلخرم وسكت عنه ِفي الْ،وضع بقيد أو شرطن ِفي م إذا بيارع الشألنَّ
فهل يحل سكوته ِفي الْمأو ، فيؤخذ باألخري؛ي على أنه نسخ لألولِنوضع الثام 

سألة فيها خالف م والْ، فال يكون نسخا؛ به اإلحالة على القيددص وقَ،غري نسخ
 . ا ترىمواحتمال كَ
وز له ج ي؛جد إزارا يم لَن مديث أنَّحذ أيضا من الْؤخوي: رشادي عحالْ -

أن يلبس السبل بإذ،اويل بدون فديةر جارع ن من الش . 
 و أَانُرفَع زهسئًا مي شاِبي الثِّن ِمسبلْ يالَو$: ذ من قولهؤخي :رشي عالثاِن -

وروقد علمنا أنَّ.#س عفَ الزررس نبتان لَان والوهفهل الْ،ا لون ورائحةم نع من م
  ؟ أو من أجلهما،ةائح أو من أجل الر،أجل اللون
 ،منعجتمع فيه ال ي تم وما لَ،نع ما اجتمعت فيه هاتان العلتان م أنَّ:اهروالظَّ

ى لَ والطيب متفق ع، ما فيه طيبلِّى كُلَذين النبتني عهه ِب أنه يظهر أنه قد نبإالَّ
تمه ِفي حال اإلحرامحري.  

 ،ور استدامة الطيبمهج الْازأج فَ،وقد اختلف أهل العلم ِفي استدامته
 إلحرامه جا كانت تطيب رسول اهللا ه وذكرت أن،لوقالت بذلك عائشة 

له قبل أن يطوف بالبيتِح وِل،حرمقبل أن ي،وأن سك ِما كانت ترى وبيص الْه
جارق رأسه فَِفي م١(حرم وهو م( . 

                                                 

 ، )١٥٣٨(رقم ، وما يلبس إذا أراد أن يحرم  ، باب الطيب عند اإلحرام   : كتاب الْحج البخاري ِفي ) ١(
= 
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وكره عموقال بعض أهل العلم ِب، وابنه استدامة الطيب� ر جازه ِفي و
 � ة وحديث يعلى بن أمي لمعا بني حديث عائشة    ج؛لثياب البدن ومنعه ِفي ا  

ِفي قصة الرجِبي  إلَى اَءل الذي جِج بالْجالنعرماذا يفعل ِفي إحرامه:ة يسألهان ، 
وتضمخ ِب،ةوقد لبس جب فَ؟لوقخ ولَ،جزل الوحي على رسول اهللا ن ما سي ر

 عنصا ت مكج ِفي حعناص و،وقلُخ الْكن علِْساغْ و،ةَبج الْكن ععزنا$: ه لَالَ قَ؛عنه
ِفي عمِتر١(#ك(.  

م استدامة الطيب ِفي الثياب إذا كان دى عر ينديث استدل محا الْذَهوِب
 بعد موقعة لَصا حذَ هجد أنَّ ولكن إذا نظرنا وتأملنا ِفي النصوص ن،يظهر لونه

 جالنِبي لت من ص وأن استدامة الطيب ح،ةانرعِج بالْجالنِبي  انَكَ حني ،الفتح
 ِفي حج ة الواع د،  وقد ر و ِبي     بعض أزواج     تجالن   قَالَت :$      عم جرخا نكُن  ِبيج الن  

ا عِرقَت ِإحدانا سالَ  فَِإذَ، فَنضمد ِجباهنا ِبالسك الْمطَيِب ِعند اِإلحراِم،إلَى مكَّةَ
# فَال ينهاهاج فَيراه النِبي ،علَى وجِهها

)٢(.  
أَِب$: ا قول عائشةأمنا كَهانتت رِبى وِم الْيصِكسِقاِرفَ ِفي م  ِبيجالن#. 

ا ذَ هوا أنَّ رأ-م اهللاهمِحر-ابلة نح الْ أنَّ إالَّ،اما ِفي الصحيحني أو أحدِهذَهفَ
                                                 

= 

جوالنسائي ِفي ، )١١٩٠(رقم ، الطيب للمحرم عند اإلحرام: باب، ومسلم ِفي كتاب الْح
جاسك الْحنوِفي باب، )٢٦٩٤، ٢٦٩٣(رقم ، ِفي إباحة الطِّيب عند اإلحرام: باب، كتاب م :

رقم    ، الطيب عند اإلحرام: باب، وأبو داود ِفي الْمناسك ، )٢٧٠١-٢٦٩٥(رقم ، موضع الطيب
 ).٢٩٢٨، ٢٩٢٧(رقم ، الطيب عند اإلحرام: باب، وابن ماجه ِفي كتاب الْمناسك، )١٧٤٦(

ومسلم ، )١٧٨٩(رقم ، يفعل ِفي العمرة ما يفعل ِفي الْحج: باب، كتاب الْحجالبخاري ِفي ) ١(
جاح: باب، ِفي كتاب الْحبة وما ال يرمج أو عاح للمحرم ِبحبوأبو ، )١١٨٠(رقم ، ما ي

 ).١٨١٩(رقم ، الرجل يحرم ِفي ثيابه: باب، داود ِفي كتاب الْمناسك
 ).صحيح(، )١٨٣٠(رقم ، حرمم ما يلبس الْ: باب،اسكنمأبو داود ِفي كتاب الْ) ٢(
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لألمر بغسل الْنسخ وباهللا التوفيق،لوق للبدن دون الثوبخ  . 
- الثالث عا أنَّ: رشعلمِبي هي  نعن الثوب الْجالن مصبرس أو وغ بالوعفران الز

عامِفي ح قالر ال والنساءج،فال ي ا لعموم النهيجوز لبسه للمرأة أيض.  
-    الرابع عرش  :ؤي ذ من قوله  خ :$ الَوت  نقِ تالْ  ب م ةُأَر #. ت   حري والنقاب  ،اب  قَم الن
شيء موج بقدر الوجه فيه فَنستِمات للفم والعينني والْحريننخ،وهذا م حم ِفي ر

  .ةحرمموز لبسه للمرأة الْج ال ي،حال اإلحرام
وا من نع وم،اجههي ورأة ِفم إحرام الْ إنَّ:ومن أجل هذا فقد قال بعض الفقهاء 

اء كان ذلك بالنقاب أو الربقع أو بفضل و س،تغطية الوجه ِفي حال اإلحرام
  .ارمِخالْ

معناه    النهي عن النقاب وما ِفي         نَّإ  : دثني وغريهم    ح م وقال بعض أهل العلم من الْ           
كالربقع فهو عمصل أو منسوج بقدر الوجهفَا هو م،ا أن تغطي الْ أموجهها رأة م

 ،ل ةُائش عتو وقد ر، بل هو واجب،انع منه فهذا ال م؛اارهمبفضل ِخ
ا واذَا حذَِإ فَ،اتمِرح مج اهللا وِلس رع منحنا ون ِبونَرم يانُبكْ الرانَكَ$: تالَقَفَ
 .)١(#اهنفْشا كَنوزاوا جإذَ فَ،اهِهجى ولَا عهأِس رنا ِمهاببلْا ِجاندح ِإتلَد س؛انِب

  .ديث صحيححوهذا الْ
 :وهو يدل على أمرين ●

  .ال األجانبجت الرلَابرأة إذا قَمى الْلَوب تغطية الوجه عجو: األمر األول
 وهذا هو ،ة لإلحرامضاقَنار ليس فيها ممِخ التغطية بفضل الْأنَّ :ياألمر الثاِن

  . تطمئن إليه النفسحيح الذيول الصالقَ
                                                 

وابن ماجه ، )١٨٣٣(رقم ، ِفي الْمحِرمة تغطي وجهها: باب، أبو داود ِفي كتاب الْمناسك) ١(
 ).٢٩٣٥(رقم ، الْخروج إلَى الْحج: باب، بنحوه ِفي كتاب الْمناسك
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ازين  فَّالقُم لبس   حري  ت  .# ِنياز فَّ القُ   سب لْ ت الَو $:  ذ من قوله    ؤخي:   ر شامس ع   خالْ  -
حشوة  سواًء كانت م،ا شراب اليدينمان هازفَّ والقُ،رأة ِفي حال اإلحراممعلى الْ

 . منوعمحشوة كل ذلك  أو غري م،ةابقَا كان يفعل ذلك ِفي األزمنة السمكَ
- السادس عالْ :رشمعنه هو اللبس الْنهي مفَ،ادعت ن ارتدى بقميص أو م

سألنَّ؛ فإنه ال ينكر عليه؛ أو غري ذلكاويالًر دخل ِفي النهي هذا اللبس ال ي، 
وإنمادته الْا الذي يدخل ِفي النهي هو لبس كل شيء على عمةوفَعر.  

- السابع عرش :هك شيئًا من هذه الْن انتما كأن يلبس قَ، وراتظحمميص
أو عمةام،أو ي طِّغي رأسهمن غري ض رقَ فَ؛ةورداَء أس،وو ج؛ت عليه الفديةبألن ا ه
إذا وجب   ت الفدية ِفي حالة الضرِم فَ؛ةورباب أولَ  ن  ى أن هجب ِفي غري  ا تالضرةور، 

ى يقولالَواهللا تع :﴿              
 . ]١٩٦:البقرة[ ﴾ 

 ،  نسيانهل أو ذلك عن جلَصلة خالف فيما إذا حأسموألهل العلم ِفي هذه الْ
فمنهم مالْنَّإ :الَ قَن ججب عليه فديةاهل والناسي ال ت.ومنهم م بوجوب الَ قَن 

 كحلق الشعر ونتفه ،فات بوجوب الفدية ِفي اإلتالالَ قَن ومنهم م،الفدية مطلقًا
  . وباهللا التوفيق، يكن فيه إتالف كالطيب واللبسموتقليم األظافر دون ما لَ

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٣[ ع ن  ع دِ ب   نِ اهللا ب ع  الَ  قَ ب اسٍ ب :$ ِمسع ت ر ج اهللا   ولَسي طُخ ب 
 يلَاِور السسبلْيلْارا فَز ِإدِج يم لَنمو ،ِنيفَّخ الْسبلْيلْ فَِنيلَع ندِج يم لَنم: اٍتفَرعِب
 . #ِمِرحملِْل

<|†�Ö] 

J      ْموضوع الديث ح  :جاز لبس الْ    وني لِ فَّ خم لَن م  جد نعلني     ي،   ولبس الس  اويل  ر 
 .اجد إزار يم لَنمِل

J ْالمفراتد: 
قَقد تدمِفي الْت ديث الذي قبلهح.  
J ْالمى اإلعنجياِلم : 

ني فَّخ لبس الْجارع ة الشاحديث فهو إبحا الْذَهي ِلاِلمى اإلجعنمالْأما 
 . قجد إزارا بغري ش يم لَنماويل ِلر ولبس الس،جد نعلني بغري قطع يم لَنمِل

J ْفقه الديثح: 
 بطَ خج ارع الشديث باعتبار أنَّحا الْذَى فقه هلَالم عم الكَدقَقد ت: أوالً

جد نعلني بشرط أن يقطعهما أسفل  يم لَنمني ِلفَّخ لبس الْازأج فَ،ئلة وسدينمبالْ
 ،جد نعلني بدون قطع يم لَنمني ِلفَّخ لبس الْازأجات فَفَر بعبطَوخ، من الكعبني

كوته عن القطع  هل يعد س:سألةماء ِفي هذه الْهقُد اختلف الفُقَومن أجل ذلك فَ
ق على طلَممل الْ أو يكون من باب ح،ات نسخا للحديث األولفَرطبة بعخِفي الْ

  . ِفي النص اآلخردركلفني على ما وم ويعترب من إحالة الْ،دقيمالْ
                ﴿: Tوقد قال اهللا 
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                         ﴾ ]الت٢-١:محري[. 
 ،أطَخان ِفي قتل الْمة باإليقب تقييد الردرا أنه قد وم كَ،ة اليمنيارفَّى كَلَ عالَأحفَ
ِفي   على امرأته    عقَ ون وال ِفي حديث م ،ة لَادج م ِفي الْالَِّتي  د ِفي آية الظهار    قي  ي مولَ
نهار رمولكن الْ،انض جور ذَمههمل الْبوا إلَى حق على الْطلَممفهل يكون ،دقي 

 . دسألة فيها أخذ ورم والْ؟ أم يكون من قبيل النسخ،هذا من هذا القبيل
ا هو يكون م وإن،افى خمسا أم ال يفف بعد قطعه خخى الْمسل يه :ثانيا

 قد جارع  الشإنَّى هذا فَلَ وع. نعل أو خف مقطوع: فيقال،يتهِمن انتقلت اسمِم
أمبذلكر ،أو بإطالق الْ،انَ ذلك باعتبار ما كَإنَّ فَ؛سمية وإذا قلنا ببقاء الت ف خ
  .قيد بالقطعمالْ

 ذَ أخناب مع وال ي،ىد أولَقيمطلق على الْممل الْ ح أنَّ:يوالذي يظهر ِل
  كال أنَّ-ةائديقَ غري الع:يعِني-ة رعيائل الفَسم ِفي الْررقَا تم كَ،انب اآلخرجبالْ

  .د على أحد وال يعيب أح،يعمل على ما فهممن الْمجتهدين 
لَوعا فنقول ِفي مسألتنا هذهذَى ه:م عليهملَن اقتنع بواحد من الوجهني ع  ، 

 . وباهللا التوفيق،هى من اقتنع بضدلَ و ال يعيب ع، بهفتىوأ
جد اإلزار بدون قطع  يم لَنمِللبسه  جِبي الن از أجدقَاويل فَرا السأم: ثالثًا
 فإنه     ؛ قب الش  ج أو نا م  أم  ،ج ارع  ة الش  خص والقول بذلك يقتضي األخذ بر        ، وال شق 
  .ج ارع  يوجبه الش    مابه ما لَ    جخطئًا إلي   عد م  وهو ي   د را وم ائد ع  ز بشيِء   قد أتى   

 .  وباهللا التوفيق، بدون شقاويل تلبسر الس أنَّ:ةالصخالْ :فنقول
 

J@J@J@J@J 
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]٢١٤[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رِبلْ تةَير لَ :ج  اِهللاوِلسبياللَّك هم 
 : الَ  قَ.ك لَيكِر ش الَ،كلْمالْ وك لَةَمعالن ودمح الْنَّ ِإ،كيب لَك لَيكِر ش الَكيب، لَكيبلَ
انَكَوع باِهللا دب نع مرِز يِفيد لَ: ايهبيلَك بيكو سعديك،الْ وخيِبر يديك،و غْالراُءب 
 .#لُمعالْ وكيلَِإ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالتلبية ِفي الْ: ديثححج.  
J ْالمفراتد: 

معا  س،هيك بالترك ون، بالفعلي أمرك ألب: أي،جابةإل ا:ى التلبيةعنم :لبيك
 أخذًا من ؛ةاع باإلقامة على الطَّوم قَهرس وفَ، ألمرك وامتثاالً؛اللكجوطاعة ِل

 أنا مالزم :ى على هذا التفسريعنم والْ، لزمه وأقام فيه: أي؛كانم بالْ ألب:همقوِل
  . وال أتركها، ال أحيد عنها،قيم عليها م،لطاعتك
 وهو إجابة ،هنة إلَى الذِّادرب لكونه أسرع م؛ى األول أوضحعنم الْلَّعولَ

 ،جحبالْ اس ن ِفي الن   ؤذِّ  أن يT   اهللا   ه رأم فَ،  حني أكمل بناء البيت         �لنداء إبراهيم        
 يلَع ونُاذَ اَألكيلَ ع:هب ره لَالَقَ فَ!؟دحي أَِنعمس يالَ ونُذِّؤ أُفي كَ،با ري$: الَقَفَ
  نَّ إِ  ،اس ا الن ه يا أَ  ي :ىادنو  ،-يسٍ  ِبي قَبِ  أَ ِلبى ج لَ ع :يلَِقو-  امِ قَمى حجر الْ   لَ ع فقَ و فَ .غُالَ بالْ

ال وأرحام جابوه من أصالب الرم أجهنإ : فيقال.#واجح فَجح الْمكُيلَ عبتاهللا كَ
والْ،ساء  الن هم أنَّمم  الْ فالتثنية للتكرار غري    ، إجابة لك بعد إجابة : لبيك  ىعنمتاهين، 
 . عوتا دملَّتك كُعو أجيب د:أي

 هادا زمل ِمصن وتؤرب وت،هذا تقرير للتوحيد: #ك لَيكِر ش الَكيبلَ$: قوله
  .كلَملكه وما م ت، شريكًا هو لك إالَّ:هماهليون بقوِلجون الْشركُمالْ
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 من :هذا فيه خالف: #ك لَيكِر ش الَ،كلْمالْ وك لَةَمعالن ودمح الْنَِّإ$: قوله
أهل العلم مكَن سر هموتكون الْ،"إن"ة ز ملَجةة ابتدائي،ومن أهل العلم م ن 

به ميع أنواعه وأسباج ِبدمح الْ ألنَّ: فكأنه قال،ةة تعليليملَج وتكون الْ،اهحتفَ
وماتهوجب،س انَاء كَوى الكَلَ عماالت أو النعم فهو مستق لك دون غريكح.  

 :لكم والْ، لك وحدك، اسم جنس أيضادمح الْا أنَّموالنعمة اسم جنس كَ
 الْ-ون   ميع الكَ  ملك جلك الْ م والْ ،ق طلَم  لك الْ م موقد    ، ال شريك لك   ، كله لك  -د قي 

 دمحالْ فله  ، دون غريه �ت هللا   االَم ميع أجناس الكَ   لفاظ ج  انتظمت هذه الثالثة األ     
 .  ال شريك لك:ا قالذَه وِل؛ا دون غريههص ِبخت وكل هذه هو م،قطلَمالْ

 : ىعنم ِب،"لبيك" كالقول ِفي "سعديك"القول ِفي : #كيدعس وكيبلَ$: قوله
ة بعد عابت وم،ا بعد إسعادهيك وتصديق خربك إسعاد أُسعدك ِفي أمرك ونإني
متابوطاعة بعد طاعة،ةع .  

 هد يطُسبي$ : وهذا كقوله،ري كله ِفي يديكخ الْ:أي: #كيدي ِبريخالْو$: قوله
  . )١(#ِلي اللَّيُءِس موبتي ِل؛اِرهالن ِبهد يطُسبي و،اِره النيُءِس موبتي ِل؛ِلياللَِّب

 . )٢(#.. ِهِدا ِفي ي   م ضغِ  ي م لَ هن ِإ فَ ؛ض راألَ  و اءَ م الس  قلَ  خ ذُن م قفَن ا أَ  م مت يأَرأَ$ :وكقوله
ائن زخالْ وفيما عندك من       ،اب و ة ِفي الثَّ   غب الر : أي  : # لُم ع الْ  و ك يلَ إِ اءُ  بغْالر  و $:  قوله  

                                                 

 ، )٢٧٥٩(رقم    ،ت الذنوب والتوبة    رركَ قبول التوبة من الذنوب وإن ت       : باب،مسلم ِفي كتاب التوبة    ) ١(
وأحد ِفي مسند الْمكثرينم. 

ي وِف، )٤٦٨٤(رقم  .#اِءمى الْ لَ عهشر عانَكَو$ : باب قوله،البخاري ِفي كتاب تفسري القرآن) ٢(
 ومسلم ِفي كتاب ،)٧٤١١(رقم  .﴾  ﴿ :ىالَ قول اهللا تع: باب،كتاب التوحيد

والترمذي ِفي ، )٩٩٣(رقم  ،اهعنمِبخلف نفق بالْمث على النفقة وتبشري الْح الْ: باب،الزكاة
د ِفي باقي موأح، )٣٠٤٥(رقم  ،ائدة بنحوهم ومن سورة الْ: باب،كتاب تفسري القرآن

مد الْسنكثرينم. 
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ِفي الدا واآلخرة كلها إليكني،والع مل متإليكبه ه وج،وم كقوله،ود به إياكقص  :
 . ]٥:ةحاِتالفَ[ ﴾   ﴿

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمج عباده على لسان رسوله � اهللا رم لم الْعخري وهادي البشة أن ري

قَير الْرهذه التلبية الْ. لبيك اللهم لبيك:اج تلبيته باإلحرام بقولهح منة ضتم
 هي ج النِبيا لهعد جقَ فَ،ر العبودية هللا وحده ال شريك لهرقَت يِت والَّ،دللتوحي

 . وجبة للدخول ِفي اإلحراممالْ
J ْفقه الديثح: 
ا  ملِّني ِفي كُِمالَ العبة هللا راعوب الطَّجديث وحذ من هذا الْؤخي :أوالً

أمرون ىه،ذَ وهقَا هو ما يره الْرلبيك اللَّ:لى نفسه بقولهاج عح هابتداًء . لبيكم 
 . ةاع وانتهاًء بكل طَ،بالتوحيد
ة من ا سنه إلَى أنوم قَبهذَ فَ،كم التلبيةاختلف أهل العلم ِفي ح :ثانيا
جب بتركها شيءالسنن ال ي،ن سبهالص اِننعي إلَى الشافعي وأحدم.  
  :قلت ●
 ،جحات الْاجبلون التلبية من وجعم يهة أنابلَنح الْوف عندعرمالْ: أوالً

ويمجب بتركها د  . 
أنَّ: اثانيالتلبية و اجبقال،جب بتركها دمة ي :اه الْكَ حاوردي عن ابن أِبمريرةي ه 
من الشوقال.ةافعي :إنه و جدقال. ا يدل عليه للشافعي نص:كَ وحابن قُاه دة عن ام
 .  ي حنيفةي عن مالك وأِباِبطَّخ والْ،ةالكيمبعض الْ
 وحكى ، كالتوجه إلَى الطريقجحق بالْلَّعتا فعل يامهقَوم مقُ لكن ي،ةاجبا وهأن :ثالثًا

 . حرم فهو م؛ح ينوي بذلك اإلحرامل أو سبلَّر أو ه إن كب:ةفينحنذر عن الْمابن الْ
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نذري مالْ ابن عبد الرب عن      اهكَ  ح ،اه كن ِفي اإلحرام ال ينعقد بدونِ        ر اه أن:  رابعا  
ول  وهو قَ.الة هي نظرية تكبرية اإلحرام ِفي الص: وأهل الظاهر قالوا،ي حنيفةوأِب
التلبية فرض الْ: قال، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه،اءطَع حج. 

كَوحابن الْاه موعكرمة،طاوس و،اءطَنذر عن ع ،ى النووي عن داود أنه كَ وح
الَ قَ،وتالبد من رفع الصالص ول داود مع صحة رفعه إلَى  وما أجود قَ:ياِننع

 فَِإني ال ،ِلتأخذُوا مناِسكَكُم$: وقوله. )١(#جالثَّ وجع الْجحالْ$:  وقوله،اه ِبجالنِبي 
عب جلِّي ال أَحِري لَعِذِهأَدِتي هجح د#

)٢(.  
 ألنه ؛ديث فيه نظرحذا الْهوت ِبفع الصوب رجى ولَاالستدالل ع :قلت

صح أن يقدر الْيويصح أن يقدر الْ،ج الكامل العج والثجح ج الصحيح العج ح
جد ما يدل عليه  إذا وطلوب إالَّم فإنه ال يتعني الْ؛ ولوجود هذا االحتمال،والثج

ا التلفظ بالتلبية  أم،كن هي رجة للح الني علما بأنَّ؛جوم عصممن كالم الْ
 واهللا ،يح ِلجرتا ما يذَ ه،ة وبعد ذلك يكون سن،ةفالظاهر منه الوجوب ألول مر

أعلم بالصابو . 

J@J@J@J@J 

                                                 

)١ (جر، الترمذي ِفي كتاب الْححالنة ولِْبيل التاَء ِفي فَضا جرقم ، باب م)وابن ماجه ِفي ، )٨٢٧
 ،اسكنمارمي ِفي كتاب الْوالد، )٢٩٢٤(رقم ، الْخروج إلَى الْحج: ابب، كتاب الْمناسك

 ).صحيح(، )١٧٩٧(رقم  ،ج أفضلح أي الْ:باب
: ج  وبيان قوله،ة العقبة يوم النحر راكبامر استحباب رمي ج: باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ٢(

$  اِسكَكُمنذُوا مأخوالنسائي ، )١٢٩٧(رقم . #ِلتِفي كتاب ماسك الْنحالركوب إلَى : باب،ج 
 ِفي رمي : باب،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٣٠٦٢(رقم  ،حرممار واستظالل الْمِجالْ
 .كثرينمد الْسند باقي مموأح، )١٩٧٠(رقم  ،ارمِجالْ
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]٢١٥[ع ِب أَني هريالَقَ :الَ قَ� ةَرر الَ$: ج اهللا ولُسلُِّح يالم ٍةأَرت ِمؤ ن 
 . #ةٌمرا حهعم والَّ ِإٍةلَيلَ وٍمو يةَريِس مراِفس تنَّ أَِر اآلِخِمويالْ واِهللاِب

لْ ِلٍظفْي لَِفوباِرخالَ$: يت اِفسرِس ميةَري الَّ ِإٍموم ِذع ي محٍمر#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:ت حرير مع غريفَم السحرم م،وج ازه مع الْوموجحرم أو الز. 
J ْالمفراتد: 
 لَّ كُمع نكرة ي"امرأة: "لفظ :#ِر اآلِخِمويالْ واِهللا ِبنِمؤ تٍةأَر الملُِّح يالَ$: قوله

ان مة باإليصفَت م:أي-صصة خة مملَ ج"تؤمن باهللا واليوم اآلخر" :ةملَ وج،امرأة
  .سلمةم الْ:ود بهقصم والْ،-خرباهللا واليوم اآل

هي الْ: "أن تسافر" :ةملَجأي، ينصب عليها النهيالَِّتية ملَج :حل لَ ال ياهر فَ الس
  . هو حرمة عليهانا مهع ومة إالَّافَسمهذه الْ

وج  ويدخل فيه الز،حرممة هنا الْرمحاد بالْرمالْ: #ةٌمرا حهعم والَِّإ$: قوله
ى التأبيد لَحرم عليه ع تن هو م:ر معهفَا السهحل لَحرم الذي يم والْ،دخول أغلبية

 وبنت ، وبنت أخيه، وبنته، وأخته،افر بأمهسل أن يج فيحل للر،بنسب أو سبب
  .حرمن بالنسبي يارم السبع الالِتحم الْن وهؤالء ه، وخالته، وعمته،أخته

فهو:ا السببوأم النكاحب ف، أو رضاع،ا نكاح إم:ت حرم أم الزوبنت ،ةوج 
الزة الْوجمول ِبدخا على التأبيده،وت حرم زة األبوج،وم له عليه والدة من ن 

 فيجوز للمرأة أن تسافر ،حرمن بالنكاح فهؤالء ي، وكذلك زوجة االبن،األجداد
  .مع واحد من هؤالء
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ومنعلوجود الفَ: قال،ر مع ابن الزوجفَ اإلمام مالك الس اد ِفي هذه س
  .األزمنة

 وينبغي أن ينظر ،سلمني إلَى يوم القيامةم ِفي الْارٍكم سح هذا الْ إنَّ:وأقول
ِفي الرجل الذي يافر بالْسرأةم،فإن كان م فينبغي أالَّ؛تكًاته تسافر م عهى أخته   حت

 ؛الحور الْستمة والْالَدسلم الظاهر العما الْ أم،ا ألنه ال يؤمن عليه؛من الرضاع
  .فيجوز ذلك

مسا فأكثر ِفي ات خعض سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الر:والثالث
 . ولنيحالْ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة افَسمرأة الْم أن تسافر الْجى لسان رسوله لَى عهبري نخ العليم الْإنَّ

 ولألخالق ،احبستاية لألعراض أن تم ِح؛حرم أو زوج ذي مع م إليها إالَّارشمالْ
 .  وباهللا التوفيق،ادسعا نظيفًا سليما من الفَمجتع ممجتمى يكون الْ حت،أن تفسد
J ْفقه الديثح: 
● يذ من هذا الْؤخحديث عدة مائلس:  
ة ِفي ددحمة الْافَسمحرم الْوج أو مرأة بدون زمر الْفَم سحريت :أوالً -
 . األحاديث
 ، )١("ثالثة أيام" :ختلفة ففي بعضهاادير مقَمت األحاديث ِبدرقد و :ثانيا -

                                                 

سلم ِفي كتاب وم، )١٠٨٦(رقم  ،الةقصر الص يم ِفي كَ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ِفي هاج وابن م،)١٣٤٠، ١٣٣٩(رقم  ، وغريهجحرم إلَى حرأة مع ممر الْفَ س: باب،جحالْ

ارمي ِفي كتاب والد، )٢٨٩٨(رقم  ،يِلحج بغري ورأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ
والترمذي ِفي كتاب ، )٢٦٧٨(رقم  ،حرما مهع ومرأة إالَّم ال تسافر الْ: باب،االستئذان

= 
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 ، )٣("يوم" :ي بعضهاوِف، )٢("يوم وليلة" :ي بعضها وِف،)١("يومان" :ي بعضهاوِف
  .)٤("ليلة" :ي بعضهاوِف

ادير منها ما هو ِفي صحيح البخاري قَمت فيها الْدر والَِّتيوهذه األحاديث 
  ، قلستمالْ وهي رواية اليوم      ،  ومنها ما هو ِفي صحيح مسلم           ،ي صحيح مسلم معا      وِف

ولكنها  ، )٥( "بريد :   " �����ي داود فيها التحديد         وهناك رواية عند أبِ          ، قلة ست مورواية الليلة الْ     
ح اِلي ص وسهيل بن أِب،ةيرري هأِب عن ، عن أبيه،حاِلي صمن رواية سهيل بن أِب

طمئن ديث صحة يح به الْح أقل ما ص وعلى هذا فإنَّ،ئًا ِفي حفظه شي أنَّ إالَّ،ثقة
 . قلةستمقل والليلة الْستم الْ:اليومهو إليها 

                                                 

= 

وأبو داود ِفي ، )١١٦٩(رقم  ،اهحدرأة وم ِفي كراهية أن تسافر الْاَءا ج م: باب،الرضاع
 ).١٧٢٦(رقم  ،حرمحج بغري مرأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ

 ،جحي كتاب الْوِف، )١١٩٧(رقم  ،قدسم مسجد بيت الْ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ، )١٩٩٦(رقم  ،وم يوم النحر ص: باب،ومي كتاب الص وِف،)١٨٦٤(رقم  ، حج النساء:باب
سلم ِفي كتاب الْومحباب،ج :ر الْفَ سمرأة مع محرم إلَى ح٨٢٧(رقم  ، وغريهج.( 

ومسلم ِفي كتاب ، )١٠٨٨(رقم  ،الة يقصر الصم ِفي كَ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(
والترمذي ِفي كتاب ، )١٣٣٩(رقم  ، وغريهجحرم إلَى حرأة مع ممر الْفَاب س ب،جحالْ

اود ِفي ي دوأِب، )١١٧٠(رقم  ،رأة وحدهامة أن تسافر الْاهير ِفي كَاَءا ج م: باب،الرضاع
 ،امعجومالك ِفي كتاب الْ، )١٧٢٣(رقم  ،محرحج بغري مرأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ

 ).١٨٣٣(رقم  ،اءسال والنجر للرفَ ِفي الوحدة ِفي الساَءا ج م:باب
 ِفي هاجمابن ، )١٣٣٩(رقم  ،  وغريه  جحرم إلَى ح رأة مع م  مر الْفَ س : باب ،جحمسلم ِفي كتاب الْ   ) ٣(

 ).٢٨٩٩(رقم  ،يِلحج بغري ورأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ
)٤ (اب الْسلم ِفي كت م حباب،ج : ر الْفَ سم رأة مع م حرم إلَى حرقم  ،  وغريه ج)ي داود ِفي وأِب، )١٣٣٩

 ).١٧٢٣(رقم ، ِفي الْمرأة تحج بغري محرم: باب ،اسكنمكتاب الْ
 . شاذ: قال األلباِني   ، )١٧٢٥( رقم  ، حرمحج بغري م  رأة تم  الْ: باب  ،اسكن مأبو داود ِفي كتاب الْ    ) ٥(
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ومة اليوم بالسري القَافَسا نا بريدمديغالب،يالً والربيدان أربعة وعشرون م، 
ي باب القصر  وِف،ا البابذَات يعتمد عليها ِفي هايو وهذه الر، كيلووهي أربعون

  .ى سفرامس وما ي،معجوالْ
وج  مع زة إالَّافَسموز المرأة أن تسافر هذه الْج أنه ال يقبا سمن ِمتبي :ثالثًا
وقد تبني لنا ِم،حرمأو ذي م ما سبقم هو الْن حرمم.  
فقة من حج مع روز للمرأة أن تجاء إلَى أنه يملَ بعض العبهقد ذَ :رابعا

النساء األمينات أو الرال الْجأموننيم.  
ورِبي   عليهم بأنَّدحينما قال له ذلك الرجلجالن  :$ تجرأَِتي خرِإنَّ ام
#انطَِلق فَحج مع امرأَِتك : قَالَ. وِإني اكْتِتبت ِفي غَزوِة كَذَا وكَذَا،حاجةً

 م ولَ.)١(
 هذه ى أنَّلَم االستفصال دليل عدي عيستفصل هل معها رفقة مأمونة أم  ال؟ وِف

اآلراء مة للنصالفَخ،وعلى طالب العلم أن ي تمى مع النصش . 
 :جالنِبي ديث الذي قال فيه حا استدل بعض أهل العلم بالْمرب :خامسا

$ِذالَّوي ِبِسفْي نلَِهِدي ِتيمنا اَألذَ اهللا همر،ح تى تخرالْج مِمةُأَر ِح الْنيِةرح تأِتى ت ي 
ا الْذَهبيفَ،ت طُتالَِه ِبوف ت خاهللا إالَّاف #

)٢( . 
ة اح إبجالنِبي  يقصد م ولَ،عقَديث إخبار عن أمر يحا الْذَ ه أنَّ:ابوجوالْ

ر الْفَسمرأة واحده . 
                                                 

من : وِفي باب، )٣٠٦١(رقم  ، كتابة اإلمام الناس: باب،اد والسريهِجخاري ِفي كتاب الْالب) ١(
 : باب،جحومسلم ِفي كتاب الْ، )٣٠٠٦(رقم ، اكتتب ِفي جيش فَخرجت امرأته حاجة

ر الْفَسمرأة مع محرم إلَى ح١٣٤١(رقم  ، وغريهج(،وسنن ابن م ِفي كتاب الْهاج ماسكن، 
 .ي هاشمِند بسن م ِفيدموأح، )٢٩٠٠(رقم  ،اهعنمي ِبِلحج بغري ورأة تم الْ:باب

د اإلمام سنمو، )٣٥٩٥(رقم ، عالمات النبوة ِفي اإلسالم: باب، البخاري ِفي كتاب الْمناقب) ٢(
أحد ِفي مسند الكوفينيم. 
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اسادس: يذ من هذا الْؤخديث أنَّحو جوج أو الْود الزمحرم تحريا ما مؤبد
شرط ِفي ووب الْجحجى الْلَ عرأةم،وأن ا إذا لَهمت ا وكانت واجدة جد محرم

ي عنها ؤد ين أن تستنيب ماهوز لَج بل ي،جحا أن تهوز لَج فإنه ال ي؛للنفقة
 وهذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه ،ةالَح ِفي هذه الْجحفريضة الْ
 وألنه ؛ديث الوارد بالنهيح لعموم الْ؛اء كانت فتية أو كبرية السنو س،النفس

 .  لكل ساقطة القطة:ا قيلمكَ
حرم ولو كانت      رأة بدون م    مر الْ فَ سم حري  ت .# لُِّح ي الَ$ : ذ من قوله   ؤخي  : سابعا  

 . محري التا تتناول  م  وإن  ،ةاه ر هذه العبارة ال تتناول الكَ          ألنَّ ؛مع رفقة مأمونة    
ة   اهزنتب عليها رت يالَِّتيكم وأمثاله من األحكام ح هذا الTْ اهللا عرا شمإن :ثامنا

 . T اهللا   مروع فيما ح قُ أسباب الو  اية للمسلمني من      م حِ ؛ع اإلسالمي  م جت مالْ
د قص وهو العقد الذي ال ي،جاللةجاللة أو عقد الْى بنكاح الْمسا يم :تاسعا

منه العقدة الزة كَوجيا يفعله بعض الناس إذا كانت الْمرأة ليس لَمهحرما م، 
تستدعي ركَ- ويعقد عليها عقد جاللة ، وتعطيه أجرةالًجونا يقولم-، ثُمي ج ح

  .ج طلقهاح وإذا انتهى الْ،اهِب
وال ، اهر ِبفَة الساحتب عليه إبرت وال ي،ا العقد غري صحيحذَ ه إنَّ:وأقول

 ، باطلالتوارث بينهما إن قُدر موته أو موتها؛ ألنها أجنبية منه حيث إن العقد
 . وباهللا التوفيق

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٦[  عن  ع ِدب  نِ  اهللا بم  ١(ٍلقِ ع( َالَ ق: $ لَجس لَى كَ  ِإتبِ عنِ  ب ع جةَر )فَ )٢لْ أَس ت ه  
ِف الْ ِنع دالَ قَ؟ فَ ِةي  :نلَزت  ِفي خ ةًاص هِ  وكُ  لَيم ع  ةًام ، لِْم حِإت   لَى رج اهللا وِلس 
قَالْولُمي تاثَنرلَ عى والَقَ فَ،يِهج :ا كُمنتى الْ أُروجعِبغَلَ ب كا أَ مأَ-ى رو ا كُمنت 
 م ِعطْ أَو أَ،اٍمي أَةَثَالَ ثَمص :الَقَ فَ.الَ :تلْقُ؟ فَاةً شدِجتأَ -ىرا أَ مك ِبغَلَ بدهجى الْرأُ
 . #اٍع صفص ِنٍنيِكس ِملِّكُ ِل،نياِكس مةَتِس

ي ِرِفووأَفَ$: ٍةايمرهر نْأَ ج  اهللاولُسِعطْ يمفرقًا ب يِسن أَ،ٍةت وي ِدهياةً ش، 
 .#اٍمي أَةَثَالَ ثَومص يوأَ

<|†�Ö] 

J     ْموضوع الديث  ح : مشر   ة الفدية لِ وعي ماضطر إلَى فعل شيء من     ن حظُمات  ور
 .اإلحرام

                                                 

 ، يالكوِفي أبو الوليد   زِنم ابن مقرن الْ - بعدها قاف   ةلَهمم بفتح أوله وسكون الْ -قل  عاهللا بن م عبد) ١(
 .)٣٦٣٤(ة م ترج،  التقريب،ةاعمجى له الْو ر،)٨٨( مات سنة ،ثقة من كبار الثالثة

)٢ (جرة األنصاري الْكعب بن عمدي أبو ِندمحم،ص اِبحي ممات بعد الْ،ورشه خف مسني وله ني
وسبعون سةن،ر ى له الْوجمةاع،ترج ٥٦٤٣(ه تقريب م(. 
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J ْالمفراتد: 
 الَِّتي قصته  أنَّ:يعِن ي:ةامعة وهي لكم اص خ نزلت ِفي:فسألته عن الفدية فقال

حت له ِفي غَلَصة الْزوحديبية كانت هي سبب النولز،وهذا ي ؤيالَا قَد مأهل ه 
  . # ةًامع مكُ لَيهِ و$:  قوله  ألنَّ ؛"بب وص الس صخالعربة بعموم اللفظ ال بِ  "  :األصول
ى أنَّلَ يدل ع ع م ات الكتا  ومب والسنختص بِ ة ال تمِل بل تكون   ، نزلت فيه  نميع  ج
ةاألم . 

 ،الحالواو واو الْ: #يِهجى ولَ عراثَنت يلُمقَالْو ج اهللا وِلسلَى ر ِإتلِْمح$: قوله
يعِني:الته الْ أن حمرالقَانَ حيث كَ،ة كانت كذلكضي مل يتنى لَاثر من رأسه ع

 ، أظن وأحسب:ىعنم ِب-اءة وفتح الرمزهبضم الْ-رى ا كنت أُم :الَقَ فَ،وجهه
 بلغ :أي- الوجع بلغ بك ما أرى - ما كنت أظن:أي-رى الوجع ما كنت أُ

 -اء بعدها ألف مطويةة والرمزهبفتح الْ-ى الثانية رأَ و،-راهاأ الَِّتية الَحبك الْ
وهي ير ِبعبها عن الرؤية البصة واريلرأى أي وير ِبعبا عن الرأىه.  
 ،ةاقَالطَّود به  قص مالْ : -بالضم   -  هدجوالْ    .ةقَّش م ود به الْ  قصم الْ: -بالفتح   -  هد جالْ 

 وقُِرئ -الفتح والضم-وتجوز الْحالتني  ،يِتاقَ طَ: أي،هدي أعمل ج:يقول العبد
 .)١(﴾    ﴿: ِبِهما ِفي قوله تعالَى

 ،اٍمي أَةَثَالَ ثَمص :الَ قَ. الَ:الَ قَ-ية لالستفهام الطلِبمزهالْ- ؟اةً شدِجتأَ$: قوله
 هرمأَفَ$: اية األخريةوي الر وِف.#اٍع صفص ِنٍنيِكس ِملِّكُ ِل،نياِكس مةَت ِسمِعطْ أَوأَ
رنْأَ ج  اهللاولُسِعطْ يمفرقًا ب يِسن أَ،ٍةت وي ِدهيأَ،اةً ش وي صأَةَثَالَ ثَوم اٍمي#. 

 .  مكيال يسع ثالثة آصع نبوي:الفرق
                                                 

 .مع تغيري يسري) ١١٤ص" (مختار الصحاح) "١(
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب كَيعببن ع ِبي مل إلَى جرة أنه حمل يتناثر  والقَ، وهو مريضجالن

    ﴿ :ىالَ وهي قوله تع، فأنزل اهللا ِفي قصته آية الفدية،على وجهه
 .  ]١٩٦:البقرة[ ﴾           

J ْفقه الديثح: 
 حيث  ،وص السبب  ص خ العربة بعموم اللفظ ال بِ     ديث أنَّ   حذ من الْ  ؤخي  :أوالً  

 . #ةًام عمكُ لَيِه و،ةًاص خ ِفيتلَزن$: ليلجي الْاِبحا الصذَ هالَقَ
ل صا حمور كَحظُ من احتاج إلَى فعل مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :ثانيا

ا ذَوز له أن يستحل هج فإنه ي؛لق رأسه حيث احتاج إلَى ح�لكعب بن عجرة 
 ففدية من ،ح ِفي اآليةضوا هو مم كَ،ابل فدية يقوم بدفعهاقَور ِفي محظُمالْ

 .  أو نسك، أو صدقة،صيام
ن احتاج إلَى تغطية م فَ،ااهعناس عليها كل ما ِفي مقَة يذه القص هأنَّ: ثالثًا

وفَ، جاز له ذلك؛أسه لضرر بهر الفدية على حسب الْلَع مومثل ذلك ،اعطَست 
من احتاج إلَى لبس السروال لوجود ضرحصل له من الْر يوهكذا يقال ،شيم 

  .اتورحظُمِفي سائر الْ
      ﴿: ة حيث قاللَجم الفدية مT اهللا ركَذَ: رابعا

﴾. 
 :ةقَدوالص ، ثالثة أيام   :وم  فالص ،ة والنسك   قَديام والص  ة الص نت السن  بي :  امسا خ

إطعام ستة ملِّ لكُ،اكنيسوالنسك،اع مسكني نصف ص :اة على األقل ش . 
اسادس: هذه الفدية مر فيها الْخيحرمم،اَء إن شن سكاةً ش،أطعم  اَء وإن ش 

 .  ثالثة أيامام صاَء وإن ش، نصف صاع لكل مسكني،ستة مساكني
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 ﴿: ىالَ ِفي قوله تع"أو: "���ا رتبت ه أن:خريةا مهوِنالدليل على كَ :سابعا
    ﴾.ذَ وها يى أنَّلَدل عا مثل ذلك ال يكون مرتب،ى كَ وقد ح

بعض أهل العلم اإلجمفدية الْى أنَّلَاع ع تباحة شيء من حرم إذا احتاج إلَى اسم
 . تبةر وليست م،خريةا مهات أنورحظُمالْ

 وهو ،لفةأ باألقل أو األخف كُد اهللا ب أنَّ:خريةا مهدل على أنا يموِم :ثامنا
  .خريةا مهى أنلَ وذلك يدل ع،صوم ثالثة أيام
أَ$: استشكل التخيري مع قوله: اتاسعِجتدك أوجه من كر ِفي ذل وقد ذُ.#اةً ش

 ،حثه عليه أو ي، أراد أن يأمره باألفضلجالنِبي  نَّإ :القَ واألقرب أن ي،التأويل
 : هيالَِّتي بأن يفعل واحدا من االثنني هر أم؛ا نفى قدرته على نسك شاةملَفَ

أو اإلطعام،يامالص . 
ى حضة ألن يحاِلم ِفي الفدية أن تكون صدقَ تالَِّتياة يشترط ِفي الش :عاشرا

 . يوب وعدم الع،نا من حيث السهِب
 أنه لكل مسكني :ديث مقدار اإلطعامح ِفي الْحضقد و: رشع اديحالْ

 والثالثة آصع ،ة على ستة مساكنيسمنقَ وذلك يكون ثالثة آصع م،نصف صاع
 . قرهي فَ

 ،جب إطعام يلِّار ِفي كُدقِم بعض أهل العلم أجرى هذا الْأنَّ: رشع يالثاِن
لوا للمسكني الواحد عج فَ،اكنيسرة مش وكذلك الع،كإطعام الستني مسكينا

ل جعا بعضهم فإنه ي أم، وهو كيلو ونصف عند بعض أهل العلم،نصف صاع
اع كيلوين وربعالص،والتقدير األول على ج ولعل ،اع ثالثة كيلواتعل الص 

  .- أكثر دقة:أي- ألنه أدق ؛ابو األقرب إلَى الصي هوالتقدير الثاِن
ار قدِما الْذَ ه إلَى أنَّ-اب ِفي نظريووهو الص- بعض أهل العلم بهوذَ
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ِفي اإلطعام إنا يكون ِفي فدية استباحة الْمحظُمحظُور من مات اإلحرامور،ا  أم
والْ،د واحدغريه ففيه م ألنه قد ثبت أنَّ؛لو إال ربعد على أكرب تقدير يكون كيم  

ع س يمكتالً )١(ل الذي وقع على امرأته ِفي رمضانج أعطى ذلك الرجالنِبي 
خمس   ا  ة عشر صوإذا قَ  ، اع  س من ا خةَ مس ع ش ا           ر صا على ستني مسكينيكون لكل      ؛ اع 

  مسكني م د،  وقد و رد      مثل ذلك عن أربعة من الص  حة اب،  ر والْ" ِفي   مالك اهمطأو"  . 
الثالث عنوعية الطَّ: رشعقَام الذي يم ِفي مثل هذه الْدة هو الطَّالَحام الْعجد ي

ائع ِفي البلدالش،عظَ والذي يعتربه ما ِفي وقت االختياراس قُم النوت . 
الرابع عرش: جلَعجارع  الشالص يام ثالثة أيام بفَ ، عن ثالثة آصعالًدجلَع 

 مقدار اإلطعام لَع فإنه ج،انضما ِفي اإلطعام عن صيام ر أم،اع عن صاليوم بدالً
الذي هو بدل اليوم ماد،ا يدل على أنَّذَ وها األمر يرجع فيه إلَى التوقيف عن ذَ ه

جارع الش . 
                                                 

إذا جامع ِفي رمضان ولَم يكن له شيء وتصدق عليه : باب، البخاري ِفي كتاب الصوم) ١(
إذا وهب هبة : باب، وِفي كتاب الْهبة وفضلها والتحريض عليها، )١٩٣٦(رقم ، فليكفر
، )٦٠٨٧(رقم ، التبسم والضحك: باب، وِفي كتاب األدب، )٢٦٠٠(رقم ، ها اآلخرفقبض

 ، ) ٦٧٠٩( رقم . ﴾     ﴿ : قوله تعالَى :  باب، وِفي كتاب كَفَّارات األيمان      
: باب، ومسلم ِفي كتاب الصيام، )٦٧١٠(رقم ، من أعانَ الْمعسر ِفي الكَفَّارة: وِفي باب

والترمذي ِفي كتاب ، )١١١١(رقم ، ِجماع ِفي نهار رمضان علَى الصائمتغليظ تحريم الْ
وأبو داود ِفي كتاب ، )٧٢٤(رقم ، ما جاَء ِفي كَفَّارة الفطر ِفي رمضان: باب، الصوم
، والدارمي ِفي كتاب الصوم، )٢٣٩٠(رقم ، كَفَّارة من أتى أهله ِفي رمضان: باب، الصوم
وابن ماجه ِفي كتاب ، )١٧١٦(رقم ،  ِفي الذي يقَع علَى امرأته ِفي شهر رمضان نهارا:باب

ومالك ِفي ، )١٦٧١(رقم ، ما جاَء ِفي كَفَّارة من أفطر يوما من رمضان: باب، الصيام
 ).٦٦١ ،٦٦٠(رقم ، كَفَّارة من أفطر ِفي رمضان: باب، الْموطأ ِفي كتاب الصوم
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]٢١٧[ع ِب أَني شرٍحيخ وِليِند بع و الٍْرمخاِعزالْي عِودأَ� ي نالَ قَه 
 رِيما اَألهيي أَ ِلنْذَائْ$: -ةَكَّلَى م ِإوثَعب الْثُعبو يهو- اِصع الِْن بيِدِع سِنو بِرمعِل
 اهعو و،اينذُ أُهتعِمس فَ،ِحتفَ الِْمو ين ِمدغ الْج  اِهللاولُس رِه ِبام قَالًو قَكثَدح أُنْأَ
 ةَكَّ منَِّإ :الَ قَثُم ،ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِم حهنِإ ،ه ِبملَّكَ تني ِحايني عهترصبأَ و،يِبلْقَ
حرمها اهللا تالَعلَى ومي حرمها النالَ فَ،اسلُِّح يٍئِر المي ِمؤاِهللا ِبنالْ وينْ أَِرِخ اآلِموي ِفسك 
 د اهللا قَنَّ ِإ:واولُقُ فَ؛ج اهللا وِلس راِلتِق ِبصخر تدح أَنِْإ فَ،ةًرجا شه ِبدِضع يالَ و،ماا دهِب
 مويا الْهتمر حتاد عدقَ و،اٍره نن ِمةًاعي س ِلنَِذا أَمنِإ و،مكُ لَنْأذَ يملَ و،ِهوِلسر ِلنَِذأَ
  م لَ عا أَ  ن أَ :الَ  قَ ؟ك لَ الَا قَ م:  حٍ ير ي شبِ  َأليلَ ِق فَ .ب ائِ غ  الْ داهِ  الش  غْلِّ بيلْ فَ ،ِسم األَ ا بِ ه ِتمر حكَ 
  .#ٍةبرخ ِباار  فَالَ و ،مٍ دا بِ ار  فَ الَ و،يا اصِ  ع  يذُعِ  ي  الَمرح الْ  نَّ إِ ،حٍ ير ا شب أَا   ي كن مِ كلِ ذَِب

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :بيان حرمةكَّة م. 
J ْالمفراتد: 
 انَ وكَ- جالنِبي  إلَى اَءا جم ولَ،ي أسلم قبل الفتحاِبحأبو شريح ص :أوالً

 ؟مكَحي الْ عن سبب التكنية بأِبجالنِبي أله س فَ-مكَحى أبا الْكناهلية يجِفي الْ
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 . مكَحي الْأِببي  فكنوِن،كميح فريضون ِب، فأحكم بينهمختلفون قومي ي إنَّ:القَفَ
 ، وفالن، شريح:ي ثالثة أبناء ِل، نعم:الَ قَ؟ هل لك من أبناء:جالنِبي  له الَقَفَ

  .فأنت أبو شريح: جالنِبي  له الَقَ فَ.يحر ش: قال؟ أكربهمن م:الَقَ فَ.وفالن
أما اسكَ ذَ،ه فقد اختلف فيه على أقوالمإنه : وقال،ا ابن دقيق العيدره 

  .ان وستنيمة سنة ثَدينمي ِفي الْتوفِّ
وف عرم الْعمرو بن سعيد بن العاص      :   قلت :أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص           

 ،ة لنفسهالفَِخ الْبلَ طَثُم ،اوية وابنه يزيدعمة ِلدينمي اإلمارة على الِْل و،باألشدق
  . قتله غدراثُم ،لكمف به عبد الْطَّلَت فَ، على دمشقبلَوغَ

  .يش للقتالج وهو إرسال الْ،مع بعثج: البعوث
  .طلب اإلذن من األمري بالكالم من باب التلطف: #ريِما اَألهيي أَ ِلنْذَائْ$: قوله
  .ي بعد يوم الفتح اليوم الثاِن:أي: #ِحتفَ الِْمو ين ِمدغالْ$: قوله
 ،ا هو لطبلة األذنم وإن،مع إلَى األذنأسند الس: #اينذُ أُهتعِمسفَ$ :قوله

معواألذن وعاء للس.  
  . فهمه:أي: #يِبلْ قَاهعوو$: قوله

     وأبصرته عيناي  لَّكَ  حني تأي  ،هذا للتأكيد    :   به  م :    لتأكيد الس  اع ومباشرته له     م.   
أنه حح به الْوهذا ما تستفت: ى عليهمد اهللا وأثنهمةطبخقاصد الْموالْم .  
  . صاحبهىلَ يريقه باالعتداء ع:أي: #ماا ده ِبكِفس ينْأَ$: قوله

  . القطع:العضد: ةرجا شهوال يعضد ِب
  .دادح وقتا م:أي: #اٍره نن ِمةًاعي س ِلنَِذا أَمنِإو$: قوله
 ج يِبذن للنإل ا أنَّ:يعِني: #ِسماَألا ِبهِتمرح كَمويا الْهتمر حتاد عدقَو$: قوله

  .ة بانتهائهكَّة إلَى ممرحت الْاد وع،انتهى
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  .حضر يم لَنغ ملِّب يرض حن م:أي: #باِئغ الْداِه الشغْلِّبيلْفَ$: قوله
  .تلْ له ما قُتلْ بعد أن قُ:أي:  ما قال لك:ي شريحيل ألِبِقفَ
 أنا : قال عمرو: قال أبو شريح:األصل أن يكون:  أنا أعلم بذلك منك:قال

  . وبقي اآلخر،امذف أحده فح.أعلم بذلك منك
 ِبحكم بج عليه لو ودحجريه من إقامة الْ وال ي،منعهال ي: ال يعيذ عاصيا

  .ربةخ ِبر أو فَ، بدمر فَن وكذلك م،الشرع
  . وكسر الراء،ةوحفتة ممعجاء مخ ِب: أقول:ياِننع الصالَقَ
 ،ورشهما هو الْذَ ه،اءة وإسكان الرمعجماء الْخ هي بفتح الْ: النوويالَوقَ

بضم الْ:القَوي اخاء أيض،كَ حالْ"ا القاضي وصاحب اهوآخرون"العطَم ، 
 .ها البلية أن:يح البخاريي صح وِف، خيانةلِّى كُلَ وتطلق ع، سرقة اإلبل:وأصلها

 .فسد ِفي األرضم وهو اللص الْ،اربخين من الْاد ِفي الدس هي الفَ:ليلخ الْالَوقَ
 . )١٣٧ ص/٩ج( "صحيح مسلم بشرح النووي" من ’ا . هي العيب:وقيل

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة كَّإلَى مة دينماص يبعث البعوث من الْعيد بن الع عمرو بن سانَبينما كَ

ي اِبحي الصعِب أتاه أبو شريح الكَ؛ِفي خالفة يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبري
 بعد  :أي-ة كَّ يوم فتح مج اهللا ولُس به رامدثه ما قَح واستأذن بأن ي،ليلجالْ

 ٍئِر الملُِّح يالَ فَ،اسا النهمرح يملَ و،ا اهللاهمر حةَكَّ منَّ ِإ$:  وأنه قال،-ذلك بيوم
يِمؤاِهللا ِبنالْ وينْ أَِر اآلِخِموي ِفسِبك هاا دم،الَ وي ِضعِبد ها شجانَفكَ. #ارر عمرو بن د 

ديث ح الْضارع فَ#... ٍحيرا شبا أَ يكن ِمكِلذَ ِبملَعا أَنأَ$: الَسعيد بن العاص عليه بأن قَ
 . ذلكى لَ بل استمر ع،متنع عن إرسال البعوث لقتال ابن الزبريي م ولَ،برأيه
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J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث عدة مائلس:  
وف عرمذ منه األمر بالْؤخ ي.#ةَكَّلَى م ِإوثَعب الْثُعب يوهو$: ِفي قوله: أوالً

 أبو انَ وقد كَ،اهلج وتعليم الْ، وتذكري الناسي،افل بتنبيه الغ؛رنكَموالنهي عن الْ
شريح يريد أن يمنع عمرو بن سعيد أو ياه عن بعث البعوث لقتال ابن الزبري نه

 . مرحِفي الْ
ة التلطف لألمراء وعيشرم. #ريِما اَألهي أي ِلنِْذائْ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

  . ليكون أدعى للقبول؛الماء ِفي الكَربوالكُ
ه ِظِفحِل تأكيد .خلَ إ# ...يِبلْ قَاهعو و،اينذُ أُهتعِمس$: ذ من قولهؤخي: ثًاثال
  .ته من أوامر ونواهيوطبة وما حخلتلك الْ

بدأ طبة ينبغي أن تخ الْ أنَّ.#ِهيلَى عنأثْ اهللا ودِمح$: يؤخذ من قوله :رابعا
  .مد اهللا والثناء عليهحِب

ا همرح يملَ و،ىالَا اهللا تعهمر حةَكَّ منَِّإ :الَ قَثُم$: ذ من قولهؤخي :خامسا
 الن اس #.ي  ذ منه أنَّ  ؤخ ت  حري ما من اهللا  انَ ة كَكَّ مقَ، أمر  ض    لَاًء منه يوم خقالس مات و

شيع  موالْ ،ر له  ظهم  الْانَ  ألنه كَ  ؛امه حري سب إليه ت   ا ن م إن � إبراهيم      وأنَّ ،واألرض 
  .له ِفي الناس
ِفي قوله: اسادس :$لَومي حرمها النتأكيد ِل.#اس ا قبلهم.  
.  #ماا ده ِبكِفس ينْ أَِر اآلِخِمويالْ و باِهللانِمؤ يٍئِر الملُِّح يالَو$: ي قولهِف :سابعا
الزبري يش لقتال ابن ج إرسال الْ ألنَّ؛ يعمله عمرو بن سعيدانَا كَماسب ِلنموهذا هو الْ
  .مرحماء ِفي هذا البلد الْمسفك الدبم يدل على استهانته رحِفي نفس الْ
 وقد اختلف أهل العلم فيما ،ةكَّم مرم القتال ِفي ححريذ منه تؤخي :ثامنا
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إذا بى باٍغغِباذَ وع ةكَّم،أو خ رِبج ا أصالًه،ار فَفَّأناس من الكُ اَء أو جلُّاحتاوه: 
هل يتالُوز قَجم أم ال؟ ه 

فمن أهل العلم منأج ذلكاز ،ومنهم م نم نعوقال،ه :قَ ال يولكن ،ونَلُات 
يضوالْ.ق عليهمي جمهلَور عى جوهم إذا كانت الْاِلاز قتصلَمة تقتضي ذلكح.  

 ،مرحر الْجطع شم قَحريذ منه تؤخ ي.#ةًرجا شه ِبدضع يالَو$: قوله :تاسعا
وهو مجمععليه فيما ن بولَ، بنفسهت مواختلف فيما استنبته ،وكًا يكن ش 
 واختلفوا أيضا ِفي ، ذلك بعض أهل العلمعن وم،هعطْور قَمهج الْازأج فَ،اآلدمي
  .ديث الذي بعد هذاحي ِفي الْ وسيأِت،الشوك

  نَ ِذ اهللا أَنَّ ِإ:واولُقُ فَ؛ج  اِهللاوِلس راِلتِق ِبصخر تدح أَنِْإو$: ِفي قوله: عاشرا
وز الترخص قياسا على قتال ج فيؤخذ من هذا أنه ال ي.#مكُ لَنْأذَ يملَ و،ِهوِلسرِل

  .جالنِبي 
 إلَى ذلك به ذَ وقد،ةنوتحت ع فُةَكَّ مذ منه أنَّؤخي: رشادي عحالْ

ازي غم ِفي الْبت وهذا خالف ما ثَ.لحاتحت صا فُه إن:افعي الشالَ وقَ،ورمهجالْ
 انَيفْي سِب أَار دلَخ دنم$ :جالنِبي  حيث قال ،ةحيحي األحاديث الصوالسري وِف

 .)١(#ن آِموه فَهاب بقلَغْ أَنم و،ن آِموه فَحالَى السقَلْ أَنم و،ن آِموهفَ
  أنَّ .#ِسماَألا ِبهِتمرح كَمويا الْهتمر حتاد عدقَو$: ذ من قولهؤخي :رشي عالثاِن

حرمتها عوكان الْ،ت بعد فتحها ذلك اليوماد ضر-كم حقد -وهو حكم الْح 
رفع ساعات من ناره، ثُمع ؛ إليهاادفهي ح ام إلَى يوم القيامةر.  

                                                 

 وأبو داود ِفي كتاب ،)١٧٨٠(رقم  ،ةكَّ فتح م: باب،اد والسريهِجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
د ِفي موأح، )٣٠٢٢، ٣٠٢١(رقم  ،ةَكَّ ِفي خرب ماَءا ج م: باب،اإلمارة والفيءواج خرالْ

باقي مد الْسنكثرينم. 
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  الثالث عر ش: يلْفَ$:  ذ من قوله  ؤخيلِّباهِ غ الشالْ د ائِ غب #.و  األحكام وب إبالغ ج
الشرعيلَة عى مجب على من علم أن  وأنه، علمهاني يبلغ ملَن يعلمم ، ا ذَ وه
 . ةريع أحكام الشلِّ ِفي كُاماب عطَِخالْ

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



א�
�	����م������ <  
٣٥٠ 

]٢١٨[ع نع ِدب ِناهللا بع الَقَ :الَ قَب اٍسبر ج اهللا ولُسي وفَم ِحت 
ِهالَ$ :ةَكَّم جةَرِكلَ وِجن هادِن وةٌي،ذَِإ وا استِفنرتفَم ِفانوار# . 

الَقَوي وفَم ِحتنَِّإ$: ةَكَّ ما الْذَ هلَبدح رمهاهللا ي وملَ خقالس ماِتواَأل ورفَ،ض هو 
حرِبام حراهللا ِإِةم لَى يِق الِْمويِةام،ِإ ونلَه مِق الْلَِّح يَأليِه ِفالُت قٍَدح يِلب،لَ ومالَّي ِإ ِللَِّح ي 
سِمةًاع نن فَ،اٍره هوح رِبام حراهللا ِإِةم لَى يِق الِْمويالَ،ِةام ي عضدش كُوه،الَ وي فَّنرص يده، 
الَولْ يطَقْ لُطُِقتتالَّ ِإهم نع فَراه،الَ وي خلَتالَى خالْالَقَ فَ.ه عباس :يا رالَّ ِإ، اهللاولَس 
 . #رِخذْ اِإلالَِّإ :الَقَ فَ.مِهوِتيب ومِهِنيقَ ِلهنِإ فَ؛رِخذْاِإل

<|†�Ö] 

J وع الْموضديثح :حرمةكَّة م. 
J ْالمفراتد: 
ت بالفتح دار ار صةَكَّ م ألنَّ؛ةدينمة إلَى الْكَّ بعد الفتح من م:أي: ة هجرالَ
  .ة دار إسالمدينم الْا أنَّم كَ،إسالم

   .ة إلعالء كلمة اهللا   الصة خ  وني  ،ار فَّ  جهاد للكُ : أي  : # ةٌيِن و  اده  جِ نِكلَ و$ : قوله  
ن  عيت يام  وإن ، منكم النفر فانفروا      لب إذا طُ :أي:  # وا رفِ ان  فَ متر ِفن تا اس ذَإِ و$ : قوله  

  .بتعيني اإلمام
ا هرمته أن بيان ح:#ضراَأل واِتوم السقلَ خمو اهللا يهمر حدلَبا الْذَ هنَِّإ$: قوله

  .وننذ أوجد اهللا الكَة ممديقَ
 مرعي بالقتال فيه لَل الشِح الْ:أي: #يِلب قٍَدح َأليِه ِفالُتِق الْلَِّح يم لَهنِإو$: ولهق

 . ألحد بعدهونَكُ ولن ي،جالنِبي يكن ألحد قبل 
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  . القطع: العضد:#هكُو شدضع يالَ$: قوله
الَوي فَّنرص يدأي: ه:ال ي زعج صكانهى ينفر من ميده حت.  
الَولْ يطَقْ لُطُِقتتالَّ ِإهم نع فَريقولالتعريف هو أنَّ: اه :م لَن ؟ةالَّه ض  

 هو :لىخ والْ،ذ العلف الذي يكون فيهؤخ ي:أي: #هالَى خلَتخ يالَو$: قوله
  .شيش األخضرحالْ

  .ة طيبةحائشيش له رحاإلذخر هو نوع من الْ: #رِخذْ اِإلالَِّإ$: قوله
  .داد والصواغح الْ:اد بالقنيرمالْ: مِهِنيقَ ِلهإنفَ

 .  حت الطني   ب وتش خ وف فوق الْ قُع على الس   وض   أنه ي   :أي : # مهِ وتِ يب و$ : قوله  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ،ةكَّطيبا يوم فتح م خام قَجالنِبي   أنَّ:اسديث ابن عبحي ِلاِلمى اإلجعنمالْ

 مترِفنتا اسذَِإ و،ةٌيِن واده ِجنِكلَو -ِةينِدملَى الْ ِإةَكَّ من ِم:يأَ- ةَرج ِهالَ$: الَقَفَ
ا ه وأن،ات واألرضوم اهللا السقلَ ذلك منذ خ وأنَّ،ةكَّ مةَمر حركَ ذَثُم .#وارِفانفَ
ة من اع له ستلَِّحا أُم وإن، ألحد بعدهلَِّحت ولن ،جالنِبي حل ألحد قبل  تملَ
ناره، ثُمع ادت حرامته، كَ ذَثُمرح رميعضد شوك الْ وأالَّ،ةكَّة م حمر،وال ي ر فَّن
صيوال يلتقط لقطته إالَّ       ، ه د  م ن ع فَر ا ه،  وال ي ذ خاله   ؤخ-  والْف لَوهو العشيش ح-، 

اإلذخر ِلي من ذلك واستثنصلَمحةكَّة أهل م.   
J ْفقه الديثح: 
  ألنَّ؛ةدينمة إلَى الْكَّ بعد الفتح من م: أي.#ةَرج ِهالَ$: ذ من قولهؤخي: أوالً

ةَكَّمص كَ،ت دار إسالمار الْا أنَّم مة دار إسالمدين. 
 هجرة من لَّ كُمع فهي ت، نافية للجنس.#ةَرج ِهالَ$: الالم ِفي قوله :ثانيا

ة إلَى الْكَّممِه ولكن الْ،ةدينففر إلَى بلد اإلسالم ة من بلد الكُجرهي مشرة وع
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وباقية إلَى قيام السفَ،ةاع متجد الْى ومِرقتضي للهجرة شعإلَى الْت ان الذي كَم
  .ى نفسهلَى دينه وعلَسلم عميأمن فيه الْ
ة ومأمور وعشرة ماد والنيهِج الْ أنَّ.#ةٌيِن واده ِجنِكلَو$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا

  .ةاع وتقوم الس،مريزل عيسى بن من وي،الجخرج الدا إلَى أن يمهِب
 بالكلمة والكتابة :أي- جهاد باللسان والقلم :اد ينقسم إلَى قسمنيهِجالْفَ
والردلَ عى منين ينالون من الد، ويفيه ما ليس منهونَلُِخد -،يف  وجهاد بالس

قَوما يقوم مه من آالت الْامرب الْحجهاد الْ: فاألول،ديثةح مي والثاِن،افقنين : 
    ﴿:  ج ى لنبيه   الَا ِفي قوله تع مهِ  اهللا بِ ر فقد أم،ار فَّجهاد الكُ
 .]٧٣:التوبة[ ﴾      
افقني نم والْارفَّ ِفي جهاد الكTُ أمر باإلخالص هللا .#ةٌيِنو$: ذ من قولهؤخي: رابعا

واألعمال من عبادات ومع؛التامت ما باألوامر الرشيبانية والسنن النة أخذًا ِببويا ه
وتامالًعى ضوئها مع اهللا أوالًلَ ع، ثُمم اعخلقه ثاني  . 

ن م أمر بالنفري إذا طلب ِم.#وارِفان فَمترِفنتا اسذَِإو$: ذ من قولهؤخي :خامسا
 يكن لديه ما مخصا ولَ شني فإذا ع، األمريِلن هو ويع والذي ي،يكون من أهله

؛منعيو جِل؛ عليه أن ينفرب ا األمر النبوي الشريفذَه: $ذَِإوا استِفنرتفَم ِفانوار# . 
 . ادهِجن فيها الْعيت يالَِّتيلثالث االت احوهو إحدى الْ

اسادس :ينَِّإ$: ذ من قولهؤخا الْذَ هلَبدح رمخ إلَ#...  اهللاه.ح رموقد ،ةكَّة م 
قَتدالكالم عليها ِفي الْم حابقديث الس . 

اسابع :يذ من قولهؤخ :$ِإونلَه مِق الْلَِّح يَأليِه ِفالُت قَ ٍدحيِلب،لَ ومالَّي ِإ ِللَِّح يس ِمةًاع ن 
نفَ،اٍره هوح رِبام حراهللا ِإِةم لَى يِق الِْمويِةام#.ي ذ منه أنَّؤخاهللا خ صر ولَسذن له إلبا ج ه

  . ومظاهره منهارك وإزالة الش،ة فيهاقيدائم الععي إلرساء دكِّمم الْرحبالقتال ِفي الْ
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 وفيه النهي ،اه القطععن م:العضد. #هكُو شدضع يالَ$: ذ من قولهؤخي: ثامنا
وك  الش  ألنَّ ؛ازه  وجافعي بِ    وقال الش  ، ور مه ج إلَى ذلك الْ   به وقد ذَ  ،عن قطع شوكه    

وكُ،ؤٍذم ؤٍذل مي وز إبعاده من الْجحم كَرما يره-افعي ى ذلك الشِحماهللار - ، 
 ،حل قطع شوكهال ي فَ،ليلته الدقَافَوم ِل؛-إن شاء اهللا -ق حور هو الْمهجول الْوق

  .مدقَا تما استنبته اإلنسان كَ م إالَّ،وال يعضد سائر شجره
ام مم من حرحيد الْم تنفري صحري ت.#هدي صرفَّن يالَو$: ذ من قولهؤخي :تاسعا

 . از ذلكوى بعض أهل العلم جرالة يح ففي هذه الْ، بيتكلَخ إذا د إالَّ،وغريه
م رحة الْقطَ لُ أنَّ.#اهفَر عن مالَّ ِإهتطَقْ لُطُِقتلْ يالَو$: ذ من قولهؤخي :عاشرا

محِلم التقاطها إالَّر منن وى تعريفها ِفي جميع الزِب،نم معنى أنه ال يتكَلَّموال  ،اه
يكون للتعريف وقت محدد.  

شيش حمنع أخذ الْ أنه ي.#هالَى خلَتخ يالَو$: ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
إالَّ، ِفي مكانهامنه ما دام أخضر ونابت أنه ي وز إرسال الْجماشي فيه لتأكل منه و

  .وزجا ال يذَ هإنَّفَ ؛اشي يعلفها إياهوما قطعه وأخذه للبيع أو ِل أم،بأفواهها
 مِهِنيقَ ِلهنِإ فَ؛رِخذْ اِإلالَّ ِإ، اهللاولَسا ري$: اسذ من قول العبؤخي: رشي عالثاِن

ِلوبِهوِتيِخذْ اِإلالَِّإ :الَقَ فَ.مر# .يواإلذخر نوع من ،ذ من هذا استثناء اإلذخرؤخ 
  .شيش له رائحة طيبةحالْ

الثالث عرش :يِإفَ$: ذ من قولهؤخنقَ ِلهِهِنيمِل وبِهوِتينَّأ .#ما االستثناء له ذَ ه
ي  وِف،هم ولبيوِت-داد والصواغ يضرم عليه النارحوهو الْ-  وهو جعله لقينهم،ةعلَّ

ى لَجعلونه عم يهات أندفرم ِفي الْقبا البيوت فقد س أم.#مِهوِربقُِلو$: رواية
ات اغَر الفَدجعلونه ِفي اللحد لسهم يوِنا القبور فلكَ وأم،حت الطنيب وتشخالْ

 .بني اللنب
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الرابع عأُ :رشأنَّ" : وهو،ةخذ من هذا االستثناء قاعدة فقهياالستثناء ي وز ج
ا لَممحصل بني الْ يمستى والْثنمستوالكالم على هذه القَ،"ى منه فارقثن ة اعد
مد ِفي أصول الفقهووج . 
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]٢١٩[ عناِئ عنَّأَ: ل ةَشر الَ قَج اهللا ولَس :$خمِمس نالد واب 
  .#ورقُع الْبلْكَالْ و،ةُرأفَالْ و،برقْعالْ و،ةُأَدِحالْ و،ابرغ الْ:ِمرح ِفي الْنلْتقْ يقاِس فَنهلُّكُ

ِلومٍمِلس: $قْيلُتخ مفَس اِسولِِّح ِفي الْقالْ وحِمر#. 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الديث  ح :  بيان ما يوالْ لِِّحوز قتله ِفي الْ ج حوِف، مر اإلحرام الة ي ح
من الدوالطريواب . 
J ْالمفراتد: 
 قد ،ى األرضلَة هو ما يدب عاب والد،ةابمع دج: #ابو الدن ِمسمخ$: قوله

    ﴿ :ى الَ  ومن ذلك قوله تع     ، ة للطري وما سواه    ام رع ع ي ِفي لسان الش      تأتِ 
 . ]٦:هود[ ﴾            

وقد يافرد أحيان،ا آخر مَع  فيجعل نوعالدواب،ىالَ كقوله تع :﴿   
ى أدخل ي اآلية األولَ فف.]٣٨:األنعام[ ﴾        

الطري ِفي عموم الدو؛ابطَقَ ألنه إذا سلَ عى األرض دعليهاب  . 
 إذا :ةبح فسقت الْ:القَ ي،وجرخ هو الْ:الفسق لغة: #قاِس فَنهلُّكُ$: قوله

خرت من قشرِتجا،اهالْ: وشرع خرن طَوج عة اهللا وطَاعاعة رجوله س . 
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 ،وز قتلهنج ي:أي :#ِمرحالْ ولِِّحِفي الْ$: ي رواية وِف.#مرح ِفي الْنلْتقْي$: قوله
منع قتلهن ِفي الْوال يحم وال ِفي اإلحرامر . 

اب نوع من الطيور ر والغ،د األولدتفصيل من الع :خ إلَ# ...ابرالغ$: قوله
عروفم.  

  .ن من اليدختطف بعض األشياء قد يكوطري ي: أةدِحوالْ
  .ارهؤخممعروفة تلدغ ِب: العقرب
 .انجرذَنوع من الْ: ةأرالفَ
  .تصف بالعقرم الْ:أي: ورقُلب العوالكَ
ى رواية لَوز عجي: #مِ رحالْ ولِِّح ِفي الْقاِسو فَسم  خلُتقْي$ :ٍمِلسمِلو :قوله

 ،  مبتدأ:سم خ:عراب الضم وإ، وعلى رواية التنوين ضمها،اسقواإلضافة فتح فَ
  . خرب:اسقو وفَ،وهي نكرة سوغها لالبتداء الوصف بفواسق

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 كلهن يتصف ابومسا من الدن األمر أن خمضت خربا يجالنِبي أخرب 

مس خ الْ بني تلكثُم ،م واإلحرامرح والْلِِّحاح قتلهن ِفي الْب لذلك فإنه ي؛بالفسق
 الغراب وما : فقوله.#ورقُع الْبلْكَالْ و،ةُأرفَالْ و،برقْعالْ و،ةُأَدِحالْ و،ابرغالْ$: بقوله

بعده هو تفصيل للعد األولد،وي عب إعرابهر.  
 J ْفقه الديثح: 

م رح والْلِِّح ِفي الْتلهنوز قَجمس يخ هذه الْديث أنَّحذ من الْؤخي: أوالً
 قد يكون ،ختلف اإليذاء فيهن مانَ وإن كَ،ا اتصفن به من اإليذاءم ِل؛واإلحرام

  .بعضهن أشد من بعض
ة مع أنه قد مسخذه األجناس الْه أتى ِبثُم .#سمخ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا
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وردِفي بعض الر وات إضافة الْايحوالْ،ةي حفَ،ة أذيتها أشدي هنَّإ :القَل يج از و
القتل مقصى هذه الْلَور عمسخ،أو أنه ي تعما لِّ واحدة منها إلَى كُلَّى كُد 

  ؟شبه نوع إيذائهاا يماتصف باإليذاء ِم
فمن أهل العلم مقَن صرا على هذه الْهمس فقطخ،ومنهم م نت وسع 

  .ذاءكم إلَى ما أشبهها ِفي اإليح هذا الْىدعفَ
 وأنواع ،ا ِفي معناهاى ملَا عهه ِبنبت بالذكر ليصا خم إن: هؤالءالَقَ: ثالثًا
ختلف فيهااألذى م،لَ فيكون ذكر كل نوع منها عى جاز قتل ما فيه ذلك النوع و

-من األذى:يعِني -،ه بالْ فنبحيلَة والعقرب عى ما يسع اركهما ِفي األذى باللَّش
ا أذاه بالنقب والتقريض كابن ى ملَه بالفأرة ع ونب، عند بعضهمثالًلربغوث مكا

ه   ونب،قر والبازا أذاه باالختطاف كالصى ملَأة عدِحراب والْه بالغ ونب،عرس
 .  بالعقر واالفتراس بطبعه كاألسد والفهد والنمراٍد علِّى كُلَور عقُلب العبالكَ

 كل فِصي وِت والَّ،مرح والْلِِّحاز قتل هذه األشياء ِفي الْوجالعلة ِفي  :رابعا
 العلة ِفي ذلك : فقال بعضهم،ة اختلف فيها قول األئم؛واحد منها بأنه فاسق

ا م إن:الَافعي أنه قَذكر عن الش وي،حكي عن اإلمام مالكا القول مذَ وه.اإليذاء
أبيح قتلها ألنه ال يوز أكلهاج.  

م رحنع قتله ِفي الْ حيث م؛يدكم الص ذلك من حذَ أخ-واهللا أعلم-كأنه و
ة ما صف بالفسق يدل على صح ولكن الو،مرحي حالة اإلحرام ِفي غري الْوِف
صف بالفسق  م الو تقدي ألنَّ؛-ميعجى الْالَحم اهللا تعر- إليه اإلمام مالك بهذَ
الٌّدلَ عى إباحة قتلها إنا هو لذلكم  . 

وف عرماد به الكلب اإلنسي الْرم هل الْ:اختلف ِفي الكلب العقور: خامسا
 فوصف ،صف بعد وصفى ولَي عبِنى هذا فيكون قتله ملَ وع؟إذا اتصف بالعقر
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 ال يبيح القتل بِ   ةالكلبي مجر وذَ، ى يتصف بالعقر  ده حت  هب   ِبه   آخرون إلَى أنه نبا ذَه
 واستدل أهل ، ما اتصف بالعقر طبيعة كالسبع والنمر والفهدلِّى كُلَعالوصف 

لبا  اهللا عليه كَطَلِّسب بأن يهي لَتبة بن أِبى علَا ععا دم لَجالنِبي  هذا القول بأنَّ
  . على تسميته بذلكلَّد فَ،بعافترسه الس ف)١(من كالبه
اسلْكَالْ$: أخذ من قوله: ادسالْب قُعأنَّ.#ور م قَن لَت، لَثُم إلَى الْأج ح؛مر 

 هو  ثُم ، فاتصف بالفسق بعدوانه، ذلك ألنه ارتكب القتل عدوانا؛فإنه يقتل فيه
أبيح قتله الْمكَلَّف ان غري ويح الْانَ فإذا كَ،فلَّكَمان غري الْويحى بذلك من الْأولَ

 انَكَ فَ؛ نفسهةَمر حكتف إذا ارتكب الفسق هلَّكَم فاإلنسان الْ؛التصافه بالعقر
 ابن دقيق الَا قَم كَ،ا فقه دقيقذَ وه،فلَّكَمان غري الْويحكم من الْحا الْذَهى ِبأولَ

 . ’ا . فلينتبه له؛ وفيه غور،نيه وهذا ليس عندي بالْ:العيد
وموص على العلل والْ فيه غَ: أي:ى فيه غورعنمتوجب إلِْتيالَّي اِنع اق ح

 شيء بشيء  
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وهو حديث حسن . فَقَتلَه اَألسد. #كَلْبا ِمن ِكالَبك   اللَّهم سلِّطْ علَيِه   $: جالْحديث هو قوله ) ١(
ذَكَره ابن حجر ِفي شرح ، عن أبيه، أخرجه الْحاِكم من طريق أِبي نوفل بن أِبي عقْرب

  ).١٨٢٩(رقم الْحديث . #خمس ِمن الدواب كُلُّهن فَاِسق   $: حديث
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]٢٢٠[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل مر ج اهللا ولَسد لَخةَكَّ مع فَ الْامِحت 
ولَع ِم الْ ِهأسِ ى رفَغ لَ فَ،ر م ا نزع هاءَ  جهر الَ قَ  فَ،لٌ ج : ابن ٍلطَ خم ت لِّعأَ بِ ق سكَالْ ارِ تعِةب . 
 . #وهلُتاقْ :الَقَفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: جواز دخة بغري إحرام ِلكَّول مملَن مرد الْ يحأو ج 
العمةر. 

J ْالمفراتد: 
كزرد  يزرد زردا   ،رب ح هو نوع من ألمة الْ  :ر غفَمِ الْ  :#رفَ غمِ  الْ  ِهأسِ ى رلَ عو $: قوله  
 . ةوذَخ والظاهر أنه هو غري الْ،أسى الرلَع عوض أنه يالَّ إ،الدروع
 .ِةبعكَ الْاِرتسأَ ِبقلِّعت مٍلطَ خناب: الَقَ فَ،لٌج رهاَءج - رفعه:أي- هعزا نملَفَ$

  .#وهلُتاقْ :الَقَفَ
قيل: لطَابن خ:اس مه عبد العوقيل.ىز :اس وهو ِم.اهللا ه عبدم مأباح ن 

 انَ وكَ،ةقَد جابيا للصجالنِبي  أرسله ثُم ،راج وذلك أنه أسلم وه،هم دجالنِبي 
معه رقَ؛تل وكان أخو ابن خطل قد قُ، من األنصارلٌج لَتهر من األنصارلٌج ، 

فكأنه وانَ وكَ،ى بإسالمه خدعةرلَ فَ،جي ِب يكتب للنا نامموقال ،ا أرسله جابي 
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 إلَى ر وفَهلَتقَ فَ، شيئًاصنع األنصاري يملَ فَ.اماع طَعن اص:لألنصاري الذي معه
ِبي  يقول الشعر ِفي هجاء انَ وكَ،ةكَّمفَ،جالن أبِبي   احجالند مقتله ِفي انَ وكَ،ه 

السأباح اهللا الَِّتية اع Tْالقتال ِفي ال حرفيهاجي ِبم للن .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 فدخل ، يقصد أداء النسكم ولَ،اتالًقَ يوم الفتح مةَكَّ ملَخ دجالنِبي  أنَّ

  . بقتلهرأم فَ،ق بأستار الكعبةلِّتعل مطَ ابن خ فبلغه أنَّ،ى رأسهلَر عغفَِموالْ
J ْفقه الديثح: 
ة اج له حنمة بدون إحرام ِلكَّول مخاز دوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  .غري النسك
لقًا تع مانَ وكَ،لطَ بقتل ابن خر أمجالنِبي  ديث أنَّحذ من الْؤخي: ثانيا

 عليه بذَ وكَ،ج اهللا ولَسا رج لكونه ه؛ِهِمر الرتداده وعظيم ج؛بأستار الكعبة
  .بعد أن ارتد عن اإلسالم

 يوم جة لنبيه كَّ القتال ِفي ماح اهللا أبديث أنَّحالْا ذَذ من هؤخي: ثالثًا
 وباهللا ،ةاعة ِفي تلك السعبلقًا بأستار الكَتع وكان قتل ابن خطل مع كونه م،الفتح
 . التوفيق
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]٢٢١[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر ج  اِهللاولَسد لَخِمةَكَّ م ن 
 .#ىلَفْ السِةيِن الثَّن ِمجرخ و،اِءحطْبالْ ِبالَِّتيا يلْع الِْةيِن الثَّن ِماٍءدكَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاستحباب الدخول من كَ: ديثحاء وهي ثنية الْدونحج. 
J ْالمفراتد: 
 ةوفَعرمالْون  حجة هي ثنية الْ    مزال وألف بعدها ه   اف والد  كداء بفتح الكَ     :اء د كَ

 الكاف م بض:دى عقبة أخرى وكُ،ةكَّابر مقَى ملَائر عزل منها الس ينالَِّتي ،اآلن
ِفي أسفل الْالَِّتي وهي ،ال بعدها ألف مطوية تكتب بياءوفتح الد حمر،ة  والسن

 ، وفتح الدال، الكافم بضيد كُ:ال لهقَ وهناك موضع آخر ي،وج منهارخالْ
بعدها ياء مشدةد.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 الَِّتيون حجليا وهي ثنية الْ من الثنية العلَخ دجالنِبي  ديث أنَّحا الْذَي هِف
 .  وضم واخرج، افتح وادخل:ا قالواذَه وِل؛بالفتح
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هديث استحباب الدخول من ثنية الْححجون عند مني ى ر

 من ثنية لَخ دجالنِبي   إلَى أنَّوم قَبه وذَ، ذلك من باب التشريع والتعبدأنَّ
ن سى هذا فال يلَ وع، وأقرب لطريقه،ح لدخولهما كانت أسه ألن؛ونحجالْ

 فإنه يدخل ؛ من طريق آخراَء جنا م أم، من طريقهااَء جنم ِلالدخول منها إالَّ
  .ونحجاب إلَى عقبة الْهف بالذَّلَّكَ وال ي،طريقهم من رحإلَى الْ
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ور ِفي أيام رمة الْ خطَّ وباألخص أنَّ،اجح فيما أرىا هو الرذَ ه:وأقول
مر عتم والْاج فينبغي للح،ة صعباقبجعل الذهاب إلَى هذه العا ته قد يكون أنجحالْ
 وكان ،ر له الدخول منهسيريق ت بل يدخل من أي ط،ف نفسه ذلكلِّكَ يأالَّ
أسمح التوباهللا التوفيق،اههج  . 
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]٢٢٢[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$دلَخر الْج اهللا ولُس بيت 
أُوسةُامب نز ٍديلٌالَِب وو ثْعانُمب لْ طَنقُلَغْأَ فَ،ةَحلَوا عِهيالْم بلَ فَ،ابا فَمتوا  ح
 مع ن:الَ قَ؟ج  اِهللاولُس ريِهى ِفلَّ صلْه: هتلْأَس فَالًالَ ِبيتِقلَ فَ،جلَ ون ملَو أَتنكُ
بيالْن عمودِنيالي اِنميِني#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الة ِفي الكَالصةعب. 
J ْالمفراتد: 
ى لَة عفوعراء ممهذه األس: #ةَحلْ طَن بانُمثْع و،لٌالَِب و،ٍدي زن بةُامسأُو$: قوله

ى قولهلَالفاعلية عطفًا ع :$دلَخر ج اهللا ولُس#.  
  .ةاطفَنا عاء هالفَ: #ابب الْمِهيلَوا عقُلَغْأَفَ$: قوله
  .وا الكعبةحت فَ: أي:واحتا فَملَفَ
  . هنا موصولة"من" و:لَخ دن أول منتكُ
 - الكعبة:ود إلَى البيت أيعالضمري ي- يِهى ِفلَّ صلْ ه:هلتأَس فَالًالَ ِبيتِقلَفَ$

رالَقَ ؟ج  اهللاولُس: نعم،ب يالْن عمودِنيالي اِنميِني#  . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أنَّباهللا بن عمر  خرب عبدي ر ج اهللا ولَسد الكعبة ومعه أسامة لَخ 

ابع تت خشية أن ي:أي- وأغلق عليهم الباب ،بن زيد وبالل وعثمان بن طلحةا
 ،لَخ دن ملَو أَتنكُ$: اهللا بن عمر  يقول عبد؛واحتا فَملَ فَ،-الناس ِفي الدخول

ى ِفي بطن لَّ صج  اهللاولَس ر أخربه أنَّ بالالً أنَّ:يعِن ي.خ إلَ#... الًالَ ِبيتِقلَفَ
 . ة بني العمودين اليمانينيعبالكَ
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
حصى تا فرد من أفراد ال   ذَ  وه ،ديث قبول خرب الواحد     حذ من هذا الْ    ؤخي:  أوالً  

 دذلك ري  وِف، كلها أدلة على قبول خرب الواحد: أي، ابن دقيق العيدالَا قَمكَ
لَعى منر اآلحاد من الْد ولَ،ديثح الْ يقبل إالَّم متاترو،وقد ح شد الش  افعي  -

 ".ديثحالْاختالف  "ر الواحد ِفي كتابه       بى قبول خ  لَ األدلة ع - اهللا  رِحمه 
 وقد اختلف ،ةعبوف الكَالة ِفي جاز الصوديث جحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا

  :ةي ذلك األئمِف
وف ة ِفي جريضالة الفَاز صوم جدد بن حنبل إلَى عم مالك وأحبهذَفَ

  . وأجازوا ذلك ِفي النافلة،اوقهة وفَعبالكَ
ة أو عبوف الكَرض والنافلة ِفي جاز الفَو وأبو حنيفة إلَى جافعي الشبهوذَ

 الَقَ فَ،ا النفل أم،ةعبوف الكَ ِفي جج النِبيالة ى ذلك بصلَ واستدلوا ع،فوقها
 ال نعلم ِفي ذلك ،ة وعلى ظهرهاعب وتصح النافلة ِفي الكَ":يغِنمالْ"ة ِفي امدابن قُ
  .خالفًا

 ؛اجحالر هو  -سألة  م  ِفي هذه الْ  :أي -ي حنيفة هنا       الشافعي وأبِ    ولَ  قَ إنَّ :وأقول   
 ،ة والنافلة ال دليل عليهريض والتفريق بني الفَ،ةعبوف الكَى ِفي جلَّ صجالنِبي  ألنَّ
ا قول الْأممانعني بأنه ال يكون ملَقبالًست فَ؛اه بل إنَّ،ول فيه نظرا القَذَه ن  م

انَ ولو كَ،زًءا منهااستقبل جِفي ج صالته صحيحةإنَّ فَ؛ا أو على ظهرهاوفه ، 
ومانَ كَنِفي ج ؛ا أو على ظهرهاوفهفإنه ي عدزًءا منها قد استقبل ج.  

 وجعل بينه وبني ،انينيمين اليودمى بني العلَّ صجالنِبي   بالل أنَّرأخب :ثالثًا
ى لَقت ع والكعبة كانت ِفي ذلك الو،ي ثالثة أذرعوالَر الذي استقبله حدجالْ
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ة أعمدةست،وه ا سطران م-فَ،- ثالثة بعد ثالثة:يعِني جي ِبالنعندما د من لَخ 
قَالباب تدمإلَى الع مودين اليتقرب إلَى الْالَِّتيانيني من الثالثة األعمدة م در ج
ودا م فجعل ع،ى بني عمودين منهالَّ وص،در الذي فيه البابابل للجقَمي الْالغرِب
عن يارهس،وع موثالثة خلفه،مينهودين عن ي ، ثُمالتفصيل ِفي  انظر ،ىلَّ ص

 . إن شئت"فتح الباري"ي  وِف،"البداية والنهاية"
 وليس ،اريوالة بني الساز الصوى جلَديث دليل عحا الْذَأخذ من ه: رابعا

 ؛ةاهر فيها النهي أو الكَدر والَِّتية اعمجالة الْا ص أم،ردنفَ للمِفي ذلك دليل إالَّ
الة بني     الصا من أجل أنَّ ها قيل بِ  م ة إن اهر  الكَ ذلك ألنَّ ؛اه اولُ ة ال تتن  هذه القص  إنَّفَ

الس و    اري تقطع الص ره فلذلك كُ  ؛ف ،    مالك ى ذلك حديث أنس بن       لَ والدليل ع� ، 
تصحيحه  ى  كَ وح ،" الفتح  " افظ ِفي   ح ا الْ ذَ وكَ ،اكم ح ه الْ ح ح  ص: وهو حديث صحيح    

الصي ِفي اِننع"العةد."  
ا  أم،ةاعمجاري ِفي الْوالة بني السة الصاهرال بكَقَغي أن يينبوعلى هذا فَ

 ،اريو وليس بني الس،ةاري إلَى السيلِّصى للمنفرد أن ي واألولَ،وزجى فيادرالفُ
والظاهر أن ذلك يوز بدون كَجراهة عند الضرومع الكَ،ةور راهة عند عم د

الضرِفي صالة الْ:أي-ة ور جمة اع-،وهو ما ي  فهم من كالم الصحجري وابن انِ نع، 
  .واهللا أعلم

 

J@J@J@J@J 
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]٢٢٣[ع نع مأَ$: � رنهلَى الْ ِإاَء جحاَألِرج سقَ فَِدولَبه،ِإ :الَقَ وي ن
 . #كتلْبا قَ مكلُبقَ يجالنِبي  تيأَي رن أَالَولَ و،عفَن تالَ ورض ت الَرج حكن أَملَعَأل

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:و وب الْجمتابجة ألمر اهللا وأمر رسوله ع. 
J ْالمفراتد: 
  .تأكيد للعلم بذلك: #رج حكن أَملَعي َألنِإ$: قوله

بلك تأسيا برسول قَا أُموإن ،ر وال نفعر ليس عندك ض :أي: ال تضر وال تنفع
  .جاهللا 

 حرف امتناع "لوال": #كتلْبا قَ مكلُبقَ يج اهللا ولَس رتيأَي رن أَالَولَو$: قوله
 ج  لوجود تقبيل رسول اهللا        وجد تقبيلي للحجر       أنه   :  أي أو وجود لوجود،   ، د ولوج

  .جهللا  لوجود تقبيل رسول ارجللحله، أو امتنع عدم تقبيلي 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
قَيرر عر م�أًبد مأنَّ:ا ديني األصل ِفي األعمال الد ة اإلخالص هللا يني

  .تهريج ِفي حر لسرجح وليس تقبيل الْ،جة لرسول اهللا عابتموالْ
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هأنَّ :ديثحاألفعال الت عوم على أمرينة تقبدي:  

:  ىالَتعا ِفي قوله م كَ،ى الَ ألمر اهللا تع امتثاالً  ؛ىالَ اإلخالص هللا تع :األمر األول  
  .]٥١:آل عمران[ ﴾       ﴿

  .]٥:البينة[﴾       ﴿: ي قولهوِف
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 أو ،ر األسودجحلنا الْ فنحن إذا قب،جة لرسول اهللا عابتم الْ:ياألمر الثاِن
ا نفعل ذلك إخالصا مإن فَ؛اترمجينا الْم أو ر،اتفَر أو وقفنا بع،ةعبتطوفنا بالكَ

ىالَهللا تع،وم تابال لغرض آخر كَ،جة لرسوله ع ما تزعمه الدياننَّإ إذ ؛ةة الوثني 
  .قفِّوم واهللا الْ.ةعابتمديننا يقوم على اإلخالص والْ
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]٢٢٤[ عنع ِدب ِناهللا بع لَ$: الَ قَب اٍسبِدا قَممر ج اهللا ولُس 
أَوصحابهالْالَقَ فَ،ةَكَّ م مِإ:ونَكُِرش نهقْ يدلَم عكُيقَم ومِه ونتهمح مِرثْى يب. 
 ملَ و،ِنينكْ الرنيا بوا مشم ينْأَ و،ةَثَالَ الثَّاطَوشوا اَأللُمر ينْ أَجالنِبي  مهرمأَفَ
يمنْ أَه أن يأمرهمعني روا اَأللُمشلَّ كُاطَواِإلالَّا ِإه اُءقَبلَ عِهي١(#م(. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: مل الْالرموع ِفي طَشراف القُوومد. 
J ْالمفراتد: 
الذي يظهر : #ونَكُِرشم  الْالَقَ فَ،ةَكَّ مهابحصأَو ج اهللا  ولُس رمِدا قَملَ$: قوله

 . شركونم بسبب ذلك قال الْ: أي،ةببي الفاء هنا فاء السأنَّ
 ، رحفْيح ِر فَ: من باب   ،دم قْم يدِ  قَ:ارع منضفعل م : #مكُيلَ ع مد قْ ي هنِإ$ : قوله 
  .ومادومصدره قُ
كثرية ة دين  م وقد كانت الْ   ، كتهم وأضعفتهم     ه  أن : أي :  # بِرثْ ى ي م ح  مهت نهو $:  قوله  

ه  ربجالنِبي ا ع د؛ى يثربمح وتأثروا ِب، من قريشونَاجرهما قدم الْملَ فَ،ىمحالْ
بأن ينقل حى الْممة إلَى الْدينجا $: فَقَالَ ،ةفَحنبةَ كَحِدينا الْمنِإلَي ببح ماللَّه كَّةَ أَوم

دا، أَشهححصا، وهدما واِعها ِفي صلَن اِركبفَِة، وحا ِبالْجلْهعا فَاجاهمقُلْ حانو#
)٢( . 

                                                 

، )٥٥(ِفي الْحج، الباب : األول: لبخاري وجد أنه خرجه ِفي موضعنيِبمراجعة الْحديث ِفي صحيح ا) ١(
األشواط  ولَم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا    $: باب كيف كان بدأ الرمل؟ ولفظه كما هنا إلَى قوله     

ة القضاء ر باب عم،، وأخرجه ِفي الْمغازي)١٦٠٢( رقم الْحديث #اإلبقاء عليهمإال كلها 
،  #لَم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم و$:  بلفظ)٤٢٥٦(برقم 

 .وِبمراجعة صحيح مسلم لَم يوجد فيه إال كرواية البخاري
ي وِف، )١٨٨٩(رقم  ،ةدينم أن تعرى الْجالنِبي اهية ر كَ: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(

= 
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رأَيت كَأَنَّ امرأَةً سوداَء ثَاِئرةَ الرأِْس  $: الَ قَجالنِبي  ديث أنَّحوجاء ِفي الْ
 فَأَولْت أَنَّ وباَء الْمِدينِة نِقلَ    ،-وِهي الْجحفَةُ-حتى قَامت ِبمهيعة خرجت ِمن الْمِدينِة 

#ِإلَيها
)١(. 

 ،شيمكة ِفي الْرح شدة الْ: الرمل:وا األشواط الثالثةلُمرأن ي جالنِبي فأمرهم 
 ضرب  وهو،فيفخ هو الوثب الْ:وهريج وقال الْ،هكذا نقل عن القاضي عياض

 . عيريع والسشي السممن السري بني الْ
ا م التخصيص باألشواط الثالثة إنالذي يظهر أنَّ: أن يرملوا األشواط الثالثة

مل م بالرهراء فقد أمضة القَرما األمر األول الذي ِفي ع أم،اعدة الوج ِفي حانَكَ
وا لُمرم أن يهراع أمدة الوج لكن ِفي ح،ياِنمر إلَى الركن اليجحما بني ركن الْ

 .األشواط الثالثة األول فقط
  .التحريج عليهمأو م التكليف د ع:أي: #مِهيلَ عاُءقَب اِإلالَِّإ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
الة قَم هذه الْونَشركُم الْالَ قَ؛اءضة القَرم وأصحابه ِفي عجالنِبي ا قدم ملَ

                                                 

= 

من دعا برفع الوباء : وِفي باب، )٥٦٥٤(رقم  ،الجاء الرس عيادة الن: باب،رضىمكتاب الْ
رقم  ،ةدينم وأصحابه الْجالنِبي قدم  م: باب،اقبنمي كتاب الْ وِف،)٥٦٧٧(رقم ، والْحمى

ومسلم ، )٦٣٧٢(رقم ، الدعاء برفع الوباء والوجع: باب، وِفي كتاب الدعوات، )٣٩٢٦(
د باقي موأح، )١٣٧٦(رقم  ،رب على ألوائهاة والصدينمى الْكن ِفي س الترغيب: باب،جحِفي كتاب الْ

مومالك ِفي كتاب الْ،د األنصارسن باب،امعج :م اَءا جِفي و اء الْبم١٦٤٨(رقم  ،ةدين.( 
وِفي ، )٧٠٣٨(رقم ، أنه إذا خرج الشيء من كورة فأسكنه: باب، التعبريالبخاري ِفي كتاب ) ١(

 والترمذي ،)٧٠٤٠(رقم ،  الْمرأة الثائرة الرأس   :  وِفي باب، )٧٠٣٩(رقم  ، لْمرأة السوداء    ا: باب
وابن ماجه ِفي ، )٢٢٩٠(الِْميزان رقم ، جما جاَء ِفي رؤيا النِبي : باب، ِفي كتاب الرؤيا
 ).٣٩٠٤(رقم ، تعبري الرؤيا: باب، كتاب تعبري الرؤيا
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 ؛يشرم قُها رأتملَ فَ،والُمر فأمرهم أن ي،ى ذلكلَ عج ه وأطلع اهللا نبي،فيما بينهم
 . ةت سنارص فَ، كالغزالن ما هؤالء إالَّ:قالوا

J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخحديث مشروعيمل ِفي األشواط الثالثة األولة الر.  

و الذي د العبه وذَ،جه  وقد نصر اهللا نبي،ملاء الرقَا فائدة بم فَ:فإن قيل
  .م الضعفهريد لَ يانَكَ

ننا وأحكاما  ا أبقى سم كَ،ةكمِحة ِل أبقى هذه السنT اهللا  أنَّ:ابوجوالْ
ة رعي هذه الشق طبن ملُّ ليتذكر كُ؛ وبقيت تلك األحكام، سبب شرعيتهابهذَ

ا الْذَأو ه؛مكحبب الذي وجد به ليتذكروا الس،وي كَّذَتروا منقَ وعى لَ السبب ع
  .يديه من األنبياء وأتباعهم

 ، ه وخليله إبراهيم وأهل بيته ه وصفي أبقاها اهللا من آثار نبيجحاسك الْنمفَ
  .اعيلماعيل وإسم إسرع ليكون فيه ذكرى ألم ش مثالًعيالسفَ

 T   اهللا هر الذي أم  ، دح وماس ذلك اإلمام الْ    رع ليتذكر به الن      ار ش م ِجورمي الْ  
    ا بواسطة الرؤيا أن يذبح ابنه الوحيد بعدما شأمر اخ، بالْربة  وهو ِفي بلد الغماجر ه

 ه أوالًده عن امتثال أمر ربص يم ولكن ذلك لَ،اجة إلَى األنصار واألعوانحِب
 ؛ه ففعل ذلك ثقة برب،ةوحشمال الْبِج وبني تلك الْ،لواديبتركه وأمه ِفي ذلك ا

وإيا بوعدهمعليه وتوكالً؛ان .  
نا ِفي هذا اه تتركنا هن إلَى م، يا إبراهيم:ا تركهما وتبعته هاجر تقولمولَ

يءادي الذي ليس فيه أنيس وال شالو.وال يلتفت إليها،جيبها وهو ال ي ،ى  حت
 يكن قلب إبراهيم من تلك القلوب م ولَ.مع ن: قال؟اذَهمرك ِبهللا أآ :قالت

 ؛ا ذلكه لَالَا قَملَفَ، ريظطع الننقَ ولكنه صرب م، ال ترأف وال ترحمالَِّتي ،ةريجحالْ
  . ال يضيعنان إذ:قالت
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 لَعج وأراد اهللا أن ي،الجول الرحوهذا غاية التوكل الذي قد يعجز عنه فُ
  .ة التوكل ذكرى لعبادهوي القَ،ىعنم الكبرية الْ،انم األسرة العظيمة اإليمن تلك

ة يرميه ر ملِّي كُ وِف،ا أراد ذبح ابنه أيضا اعترضه الشيطانموكذلك لَ
 ،ل التنفيذاو بل ح،ل عن مكانهوحت يمة الثالثة لَرمي الْ وِف،ى يسيخر حتجحبالْ
 فناداه جربيل ،بح لهما على التنفيذ أن يفعل ما أمره اهللا به من الذَّع ابنه عازرصفَ

اه يند وفَ،حسننيمجزي الْ إنا كذلك ن،ؤيا الرقتد صد قَ،ا إبراهيمي: من ورائه
  .بذبح عظيم

ي ِتات الَّكريذه الذِّ ذكرى من هوم إالَّد قُلِّاف كُومل ِفي طَاء الرقَا بمفَ
جلَعا على ما قَها اهللا عنواندلَّه الْمى ،ص من عباده من التضحيات ِفي سبيلهخحت 

ضرب الْكانوا مثَمل ِفي التوكل واإليوباهللا التوفيق،انم  . 
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]٢٢٥[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$أَريتر ِحج اهللا ولَس ينقْ يدم 
ا اذَ ِإةَكَّمسلَتمكْ الراَألن سوأَد لَوم طُا يوفي خأَةَثَالَ ثَب شاٍطو#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :مل ِفي األشواط الثالثة من طَالراف القُوومد. 
J ْالمفراتد: 
  .رجح ركن الْ:ي بهعِني: #دوس اَألنكْ الرملَتاس$: قوله

  .هئ عند ابتدا :يعِني: أول ما يطوف
يخالْ: بخببتقَ هو والرمل موهو سري سريع فوق الْ،انارب مريعشي الس، 

عي الذي هو الْودون السريج.  
ر جحكن الْة من روروط هو الد والش،مع شوطاألشواط ج: ثالثة أشواط

إلَى أن يعودم إليه أو إلَى حذائهة أخرى ر . 
J ْالمى اعنإلجياِلم : 
 ِفي ثالثة ب خثُم ،ومداف القُور ِفي طَجح بدأ باستالم الْجالنِبي  أنَّ
 .أشواط منه
J ْفقه الديثح: 
 ءر األسود عند البدجحة استالم الْوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .افوبالطَّ
 فالبد أن يبدأ ،افو بالطَّءبدحل ال الركن األسود هو مذ منه أنَّؤخي: ثانيا

  . إليهى وينته،منه
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 .افو الطَّصح يم لَ؛ةطوة أو ببعض خطوخأنه لو قصر عنه ِفي النهاية ولو ِب: اثالثً
  .ب ِفي األشواط الثالثة األولبخمل أو الْة الروعيشرذ منه مؤخي :رابعا
اخوِم: امسما يسِفي طَن اف القُوم االضطباعود،وهو أن ي جلَعو ط س
ردائه تحت إبطه األينم،وي الف بني طَخوباهللا التوفيق،يه على منكبه األيسرفَر  . 
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]٢٢٦[ع نع ِدب ِناهللا بع طَ$: الَ قَب اٍسباف  ِبيجالنِفي ح ِةج 
 .#ٍنجحِم ِبنكْ الرمِلتس ي،ٍريِعى بلَ عاِعدوالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: مشرة الطَّوعيوا على البعرياف راكب. 
J ْالمفراتد: 
حجة الوهي الْ: اعدحالَِّتية جح جها رِهد الْ بعج ول اهللاسةجر، ي توفِّثُم 
ِلتأخذْ أُمِتي $: س بقوله فيها الناعد وجالنِبي  اع ألنَّدة الوجت حيم وس،بعدها
# فَِإني ال أَدِري لَعلِّي ال أَلْقَاهم بعد عاِمي هذَا؛نسكَها

)١(. 
أي: ى بعريلَع:ا علَ راكبعريى ب.  

 .رجح ركن الْ:اد بالركن هنارمالْ: يستلم الركن
  .ة الرأسيحن بأنه عصا م"ةمدالع"ؤلف  مهرسن فَحجِمالْ: نحجِمِب

ى مس وهو ما ي،أس خلقةًة الرحنيصا م عنجحِم الْوف أنَّعرم الْ:وأقول
 . انيزرخفعل بالْا يمة كَجالَعاولة ومحم ال ِب،ابشعِمبالْ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب عبدي ِبي   أنَّباس اهللا بن عبطَجالن افإذاانَ وكَ،ى بعريلَ ع اذَ ح 
  . استلمهثُم ،رجحى الْلَنه عحج ِمعض و؛الركن

                                                 

)١ (    النسائي ِفي كتاب مسك الْ ا ن حجِ  الركوب إلَى الْ   :  باب،جار واستظالل الْ    مرقم    ،حرمم)٣٠٦٢ ( ،  
وابن ماسك ِفي كتابهاجنباب،  الْم:وف ِبقُ الوالترمذي كتاب و ،)٣٠٢٣(رقم  ،معج

 ).صحيح(، بنحوه) ٨٨٦(رقم  ،اتفَرة من عاض ِفي اإلفَاَءا ج باب م،جحالْ
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث مائلس:  
اكبا راف ول الطَّضي أنه فَ  عنِ ا يذَ وه ،اكبا اف رواز الطَّ وج: ى سألة األولَ   مالْ -

 تلك   ي مناشي أفضل إذا عر  م  الْافو طَ األصل أنَّ فَ وإالَّ ، ت إلَى ذلك عح داِلصمِل
  :حاِلصمالْ

 ؛ةحبكم الص حمه فيثبت لَ،جالنِبي  ونَراضرين يحميع الْ جأنَّ :أوالً
  .أوههم روِنلكَ

ليقتدوا به ِفي أفعاله: اثاني.  
 .  إليهن احتاجى ملَج عراك حن فال يكون ه،افوليسن الركوب ِفي الطَّ: ثالثًا
الت اإلبل ضة فَارهذ منه طَؤخسجد يمإدخال البعري ِفي الْ :سألة الثانيةمالْ -

سجد م إدخال البعري ِفي الْ: فيقال،ذ بطريق التأويلؤخ وذلك ي،كالبول والروث
 ولو ،ة بول البعري وروثهارهى طَلَ عالٌّ د؛يروث مع كونه ال يؤمن أن يبول فيه أو

 . سجدم الْلَِخد يكن كذلك ما أُملَ
 ؛الطائفركبه ار ليمِح فندخل الْ،وز أن نستدل بالركوبجال ي :سألة الثالثةمالْ -

 جر خجالنِبي  نَّأَ$: ديثح ِفي الْاَء فقد ج،جس قطعاار وبوله نمِحث الْو رألنَّ
 ِنيرجح ِباهتأَ فَ.اه ِبضِفنتسأَارا جحأَي ِنِغبأَ :ه لَالَقَ فَ،ةَريرو هب أَهعم وِءالَخلَى الِْإ
و١(ٍةوثَر( -ِفويِحِحي صِن ابخ زينَّ أَ:ةَمالر ةَثَور ِحةُثَو اٍرم)فَ -)٢رى م  ِبيج الن  

                                                 

)١ (ةالترمذي ِفي كتاب الطَّهرين: باب، ارجاَء ِفي االستنجاء بالْحا جرقم ، م)ه ، )١٧اجوابن م
،   ) ٣١٤(رقم  ، االستنجاء بالِْحجارة والنهي عن الروث والرمة        : باب ، ِفي كتاب الطَّهارة وسننها     
 ).صحيح (،)٤٢(رقم   ،  الرخصة ِفي االستطابة ِبحجرين    :  باب ، والنسائي ِفي كتاب الطَّهارة      

)٢ (صحيح ابن خزيالباب رقم ، ةم)٥٣(،ْال ديث رقم ح)النجمي(، )٧٠.( 
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الرةَ ثَو، إِ   :الَ قَ ونكْ ا رِ هأَ  س رِ و  جفَ#س فَ أنَّ لَّد حِ الت الْ ضأي-  ار رجس  م:جسة ن-.  
ه كاإلبل محؤكل لَا يم فليكن ِم؛ى مركبلَ عوفطُ أراد أن ينم فَنإذ

 وهو ،ة بأدلة أخرى غري هذاررقَتة أبوال اإلبل وأرواثها ماره طَ علما بأنَّ؛يلخوالْ
  .اه للعرنيني ِفي الشرب من أبواِلجالنِبي ذن إ

ا ة أبوال وأرواث ماسج وأبو حنيفة إلَى نافعي الشبهذَ :ةابعسألة الرمالْ -
ل لَؤكَيحمهيمة األنعامه من ب،ا وهمم حجاوجن باألدلة الواردمنها ،ى ذلكلَة ع 

ما سبِبي  ومنها صالة ، ذكرهقجالنكَ ِفي مان الغأي،من :م بيته الذي فيه حل م
وثهبول الغنم ور.  
كن باليد أو از استالم الروديث جحا الْذَذ من هؤخي :ةامسخسألة الْمالْ -
  .اصر من اليد أو العجح الْسائف ما م ويقبل الطَّ،بالعصا
ر جحة أو غريها غري الْعبوز تقبيل شيء من الكَجال ي :ةادسسألة السمالْ -
 .  وبدون إشارة، وبدون تكبري،ي بدون تقبيلاِنممس الركن اليع لَشر وي،األسود
ا قد مه ألن؛ استالم الركنني الشمالينيجالنِبي ا ترك مإن: ةابعسألة السمالْ -

غيا عن قَرفلذلك لَ؛اعد إبراهيمو مي شع لَرمس وال تقبيلما لَه.  
تقبيل     نَّإ  : ويقولون  ، ين دح ِفي الد  ريدون القَ   ين بعض م  لَّعلَ:  ةامن سألة الثَّ   مالْ -

 ونَفُوطَتى الذين يلَ تنكرون عمِل فَ،ةارجِحاف بالكعبة من عبادة الْور والطَّجحالْ
  !؟ وأنتم واقعون ِفي ذلك، باألصنامونَفُوطَت أو ي،بالقبور
لَالُقَوي مه:حن لَ كذبتم نمن ل الْقبحر لذاتهج،وإن ملناه ألمر اهللا ا قبT 

ِإني أَعلَم أَنك حجر الَ تضر $: �اب طَّخ بن الْرم عالَ وقد قَ،ج وأمر رسوله
فَعنالَ تو، ِبيالن تأَيي رالَ أَنلَوج وكلْتا قَبم لُكقَبوالطَّ.# ي واف بالكعبة أمنا اهللا ر

  .]٢٩:جحالْ[ ﴾  ﴿: ىالَ فقال تع،به
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 إنَّ فلذلك فَ؛تهعابت ومج وألمر رسوله Tمر اهللا تثلون ألمم فنحن
ذَانتقادكم هحلها ِفي غري م،فنحن إن ا نعبد اهللام،ي هذه العبادات طاعة  ونؤد

وتعال ِل،ا لهبد وباهللا التوفيق،ذه األحجاره . 
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]٢٢٧[ع نع اِهللا ِدبِن بع ملَ$: الَ قَب رأَم ر الن جِبيي سِلتِمم الْن بِتي 
 .#ِنيياِنمي الِْنينكْ الرالَِّإ

<|†�Ö] 

J  ْموضوع الاإلشارة إلَى علَّ: ديثحة استالم الركنني اليانينيم،ي عِن ي:كن   ر
 . والذي يقابله،رجحالْ

J ْالمفراتد: 
 .نمابالن اليقَا يمه ألن؛وصف للركنني: #ِنيياِنميالْ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
لَصقُانَ فلقد كَ،ات اهللا وسالمه على خليله إبراهيمو دوة للموومن ،دينح 

أجل ذلك فقد جعل اهللا مآثره ماسكن،ى أن اهللا  حتTَل مي شرى لسان لَع ع
 وشرع ، قواعد إبراهيمنا عريا قد غُمه ألن؛الينيم استالم الركنني الشجرسوله 

استالم الركنني اليِهوِن لكَ؛انينيما لَممي غيار.  
J ْفقه الديثح: 

قَقد توباهللا التوفيق،م ِفي الباب قبلهد  . 

 

J@J@J@J@J 
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jÖ]�h^{e{Û{j{{Ä{� 

 بعد التحلل من لِِّح التلذذ بالْ:ود هناقصم والْ،هو التلذذ: التمتع ِفي اللغة
ى مسا يى ملَ ويقع أيضا ع،لق أو التقصريحعي وبالْاف والسوة بالطَّرمعإحرام الْ

تا بسقوط أحد السفرينمتع،وكاله ا حاصل للمتمتعم . 
 والبقاء ، والتحلل منها،جحة ِفي أشهر الْرمهو اإلحرام بع: والتمتع شرعا

ة بعد التحللكَِّفي م، اإلحرام بالْثُم حوهو يوم التروية، ِفي اليوم الثامنج .  
وقد جل اهللا عTًبدال فَ عن السر الذي كان مفرا للحوضبأن يعود إلَى ج 

 ،ديهرعه من الْا شم عن ذلك ِبالًد بT اهللا لَع ج؛ منهجححرم بالْ وي،اتيقَِمالْ
 ،العيد أو أيام التشريقحه ِفي يوم ذب وي،مرحدي من داخل الْهوهو أن يشتري الْ

 وال قيمة يشتري ماج الدحجد الْ يم فإن لَ، بدنة: وأكثره،نةدبع ب شاة أو س:وأقله
  . إلَى أهلهعجوسبعة إذا ر، جح ثالثة ِفي الْ: عشرة أيامومصرع له أن ي ش؛اهِب

وقد حلَصللح لِِّح التمتع الذي هو التلذذ بالْاجمن العمرة حل  من حني ي
  .جححرم بالْ إلَى أن يجحِفي أشهر الْ

وقد اختلف أهل العلم فيمن خرعن الْج حم أو عن الْرمواقيت أو رع إلَى ج
 ؟  التمتع ِفي حقه أم اليهل يعترب قد أُلغ :أهله

فمن أهل العلم مالَ قَن:إذا خ رجم لَ؛ة قصرافَس ىغت تعهم.ومنهم م ن 
تعه ملغى تنه ال يإ :الَ قَن ومنهم م.تعهم تىغ لَ؛اقيتومارج الْ خجر إذا خ:الَقَ
  . إلَى أهلهاد إذا عإالَّ
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والذي يترأنَّ: يح ِلجت تع الْممتتع باٍقما لَ ممي ن الْخرج عماقيت أو و
 عن جر خنم فَ،اقيتوم من الْة يكونرمع والْجح اإلحرام بالْ ذلك ألنَّ؛أحدها

ات يقَِم بالْرسكًا إذا مختار له ن وعليه أن ي،ىغتعه األول قد لَم فإن ت؛اقيتومالْ
الذي يمِبي  لقول ؛ عليهرجالن :$هلَن هنِل ومأَن تلَى عِهيِمن غَن أَِري ِهِلهِمن مأَن راد 

  ،ابو وأرجو أن ذلك هو الص،سألةمي ِفي هذه الْ ِلره  هذا ما ظَ.#ةَرمعالْ وجحالْ
 .وباهللا التوفيق
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]٢٢٨[ع ِب أَني جمةَرن ِرصِعِن ب مِعي انَربالَ قَالض :$لْأَستاب نع اٍسب 
الِْنع متأَ؟ فَِةعمي ِبِنراه،و لْأَستهالِْن ع هيِه ِف:الَقَ فَ؟ِيدج زأَ،ور وقَ بأَ،ةٌر واةٌ ش، 
انا سن ِإنَّأَ كَاِمنم ِفي الْتيأَر فَتمِن فَ،اوههِر كَاس نانَكَ و:الَ قَ،ٍم ِفي دكر ِشوأَ
يياِدن:ح جم برور،و متةٌعم قَتأَ فَ.ةٌلَبتيتاب نع فَاٍسب حدثتكْ اهللا أَ:الَقَ فَ،هبر،س ةُن 
 . #ج ِماِسقَي الِْبأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع التفضيل الْ:ديثح مةتع. 
J ْالمفراتد: 

  .ةتعم وكذلك الْ،ةمدقَم ِفي الْهرح شقبقد س: التمتع
  .ةعباج إلَى الكَحهو ما يهديه الْ: ديهالْ
  :وينقسم إلَى قسمني ●

  . كهدي التمتع والقران، وهو ما شرع جربانا لنقص:هدي واجب
 . يكن واجبا عليهم ولَ،ع به اإلنسانوطَت وهو ما ي:وهدي تطوع

 استقر ام ِلجحة إلَى الْرم كرهوا التمتع بالع:أي:#اوههِر كَاس نانَكَو$: قوله
اِنِفي أذههي عمر هم من ن�وأمره باإلفراد،ن التمتع ع .  

ى لَ دلت عالَِّتيأى تلك الرؤيا  أنه ر:أي :خ إلَ# ...  اِمنم ِفي الْتيأَرفَ$: قوله
  .باس اهللا بن عب ت عبدرا قد سهإنا فَذَه وِل؛ة التمتع سنأنَّ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يلَأَخرب نصر بن عمران الضبعي أنه سعن الْباس  ابن عب مفأمره ،ةتع 

 ِفي عقَى و أصحابه ِفي ذلك وانتقدوه حتالَقَ فَ،تعامت مج إنه بعد ذلك حثُم ،اهِب
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 نام فرأى ِفي النوم أن إنسانا يقول ثُم ،ةرمع فتحلل من الْ،ا صنعمنفسه شك ِم
اس  ابن عبرس فَ،اس فأخربه إلَى ابن عببهذَ فَ.#ةٌلَبقَت مةٌعتم و،وررب مجح$: له
ى قيم عنده حت أن يهرأمثُم  .#ج ِماِسقَي الِْب أَةُن س،ربكْاهللا أَ$: الَ وقَ،ذه الرؤياهِب
اِسقَيمه ماله سا ِبرورا ِبهذه الرؤيا وإعجاباه.  

J ْفقه الديثح: 
  .ك وأنه أفضل األنسا،ة التمتعوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  .قحت الْقَافَذ منه االستئناس بالرؤيا إذا وؤخي: ثانيا
 نَّ أَ.#ٍم ِفي دكر ِشو أَ،اةٌ شو أَ،ةٌرقَ بو أَ،ورزج$: ذ من قولهؤخي: اثالثً

 وأكمله أو ،نة أو بقرةدة ِفي ببع بأن يشترك س، ِفي دمكر أو ِش،اة أدناه شيدهالْ
وأعاله جناقة:يأ-ور ز -.  
ويرط ِفي الْشتجور والبقرة والواحدة من الْزعزم:أن تكون م ِب،ةسن معنى أنا ه

  .ذعجا الثنتني األوليني من األسنان بعد الْهت لَعلَتكون قد طَ
أممنه الْئأن فيجزا الض والْ،ذعج جالَِّتيجذع أسنانه ذع هو الذي يِل ود 

 ، ِفي الثانيةلَخة ودنت له سمعز يكون ما تم وهو ِفي الْ،يا الثِنهلَد ب يطلعثُم ،اهِب
قَومن البر ما تمله سنتان ود ِفي الثالثةلَخ ،ومن اإلبل م ا تمله أربع سنني ود لَخ 
  .ةامسخِفي الْ

أما عوب الْيي فه:ديهع فَ،وب األضحيةي جزأ ِفي ا أجزأ ِفي األضحية أم
 . وباهللا التوفيق،ديهالْ
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]٢٢٩[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$تمتعر ج اهللا ولُسِفي ح ِةج 
 أَدب و،ِةفَيلَحي الْ ِذن ِميده الْهع ماقس فَ،ىدهأَ وجحلَى الْ ِإِةرمعالْ ِباِعدوالْ
رج اهللا ولُسأَ والْ ِبلَّهعمِةر، أَثُم الْ ِبلَّهحفَ،ج تمتعالن اسم عر ج اهللا وِلس 
ي  ِذن ِميده الْاقس فَ،ىده أَن ماِس النن ِمانَكَ فَ،جحلَى الْ ِإِةرمعالِْب لَّهأَفَ
 مكُن ِمانَ كَنم :اِسلن ِلالَ قَج اهللا ولُس رمِدا قَملَ فَ،ِده يم لَن ممهنِم و،ِةفَيلَحالْ
 فطُيلْ فَ؛ىده أَنكُ يم لَنم و،هج حيِضقْى يت حهن ِممر حٍءي شن ِملُِّح ي الَهنِإ فَ؛ىدهأَ
 ؛ياد هدِج يم لَنم فَ،ِدهيلْ وجحالْ ِبلَِّهي ِلثُم ،لْحِليلْ ورصقَيلْ و،ِةورمالْا وفَالصِب وِتيبالِْب
 مِد قَني ِحج اهللا ولُس رافطَ فَ.ِهِلهلَى أَ ِإعجا رذَ ِإةًعبس وجح ِفي الْاٍمي أَةَثَالَ ثَمصيلْفَ
ةَكَّم،و اسلَتمكْ الرأَن لَوش ٍءي، ثُمخ طْ أَةَثَالَ ثَبِماٍفو نالس ِعب،و مى أَشربةًع، 
وكَرِحع يى قَنطَض افَوالْ ِبهبِعِتي نالْد اِمقَمكْ رعتِني، ثُملَّ سم، ثُمان صرأَ فَ،فى ت

افَالص،طَ وِباف فَالصالْا ومرِةوس بطْ أَةَعاٍفو، لَثُم مي ِملِْلح نش ٍءيح رِمم نه 
حى قَتضى حجه،و نحره ديهي ومالن ِرح،فَأَ وطَ فَاضالْ ِبافبِتي، ثُمِملَّ ح لِّ كُنش ٍءي 
حرِمم نه،فَ ولَثْ ِملَع ا فَملَعر ج اهللا ولُسم أَن هىدو سالْاق هدِمي ن اِسالن#.  

<|†�Ö] 

J  ْموضوع البيان النسك الذ       : ديثح ي حج   به الر جول   س ،  وكيف ص  ن؛ ج  ع 
لكونه سالْاق ديه. 
 :اتدفرمالْ

 أدخل ج وهو كونه ،اد به التمتع اللغويرمالْ: #ج اهللا ولُس رعتمت$: قوله
العمرى الْلَة عحانَكَ فَ،جت ات يقَِم وإسقاط اإلحرام من الْ،تعه بتداخل النسكنيم

 . امألحدِه
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 ي الَلِّعلَ$: الَ قَجالنِبي ة الوداع ألن ج حتيمس : #اِعدو الِْةجِفي ح$ :قوله
 . ا وداعاذَ هيم وس.#اذَي هاِم عدع بماكُقَلْأَ

 ،اتيقَِم من الْهاقَ أنه س:يعِني :#ِةفَيلَحي الْ ِذن ِميده الْهع ماقسفَ$: قوله
 .نةدن بوكان هديه ثالث وستو

ة رم بالعلَّ أههلَّعلَ: #جحالْ ِبلَّه أَثُم ،ِةرمعالْ ِبلَّهأَو ج اهللا ولُس رأَدبو$: قوله
علم أنَّقبل أن يس قَوالْه همنع التحللدي ي . 
  . قارناارصة فَرمى العلَ عجح أدخل الْ:أي: #جحالْ ِبلَّه أَثُم$: قوله
 ،ةيفة تصغري حلفلَحالْ: ةيفَلَحدي من ذي الْه الْاقسى فَد أهن من الناس مانَكَفَ

وهو نوع من الشجحلفاء:ال لهقَر ي .  
  .ديهق الْس يم لَ:أي: #ِده يم لَن ممهنِمو$: قوله
 اق س:أي-ى ده أَمكُن ِمانَ كَنم: ال للناس قَ؛ج اهللا ولُسدم را قَملَفَ$

 فطُيلْ فَ؛ىده أَنكُ يم لَنم و،هج حيِضقْى يت حهن ِممر حٍءي شن ِملُِّح يالَفَ ؛-يدهالْ
  .معروف وهو  ،  هو تقصري الشعر    : التقصري  . # لْلِ حيلْ و رص قَ يلْ و  ،ِةور مالْ  ا و فَ الص  ِب و ِتي بالْ ِب

  .ا ذكرم ليتحلل ِب:أي :#لِْلحيلْو$: قوله
وملَن ميكن أه أي: ىد:م لَن ميكن س الْاق ؛ديها فَ فليطف بالبيت وبالص

 . ِفي اليوم الثامن:يعِن ي،جح ليهل بالْثُم ،- للعمرة:أي-ة ورموالْ
وليأي: ِده:ليذبح ه ا إن تدييسلهر  . 
  .رجحكن الْاد به ررملْا: #نكْ الرملَتاسو$: قوله
  .ى أربعةش وم،مل ر:أي: #اٍفوطْ أَةَثَالَ ثَب خثُم$: قوله
 ،جول اهللا سي رعِني: #هجى حضى قَت حهن ِممر حٍءي شن ِملِْلح يم لَثُم$: قوله

ومنس الْاق هارج الْدي من خحمر.  



א�
	�م����
�د������� <  

 

٣٨٥ 

بيت م والْ،اتفَرول من عزاف بالبيت بعد النواإلفاضة هي الطَّ: اضوأفَ
 . ةقبة العمر ورمي ج،ةلفَزدمِب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
بينع بد ا الْذَاهللا بن عمر ِفي هحا من مديث كثرياسك الْنحج،كَّ ورزى لَ ع

ما يفعله منس الْاق ديه،وما يفعله م لَن مسقه ي.  
J ْفقه الديثح: 
 نة مايوذه الره استدل بِ .#اِعدو الِْةجِفي ح ج اهللا  ولُس رعتمت$: قوله: أوالً

 واألدلة ،الف األدلةخ وهذا القول ضعيف ي.تعامت مج حج اهللا ولَس رنَّإ :الَقَ
الصحيحة دلَالة عى أنه حا قَجالْ وأنَّ،ارن ملتمتع هنا الِقاد بارانر،وهو ي سى م
ألنَّ؛متعت صاحبه ت تع بشيئنيم:  

  .ا عمل واحدمهيث يكفي لَح ِب؛هقِّ تداخل النسكني ِفي ح:منهما األول
التمتع  مل  حنيع  فت ؛ج ات للح يقَ مِ  عنه اإلحرام من الْ    طَقَ  أنه س  :ي والشيء الثانِ     

 .  هللا أعلم وا،ود به القرانقصم الْهنا أنَّ
 . ة وجوهارنا من عد قَج حجالنِبي   أنَّ- اهللارِحمه-وقد أوضح ابن القيم 

 جاه من ما تو األفضل هانَكَ فَ،اختلف أهل العلم ِفي أفضل األنساك: ثانيا
 .)١(#ةًرما عهتلَعجلَ و،يده الْتقْا س متربدتا اسي مِرم أَن ِمتلْبقْت اسِولَ$: ِفي قوله
 اق سن م أنَّ.#ِةفَيلَحي الْ ِذن ِميده الْهع ماقسفَ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا

 . ةرمحرم عليه التحلل بالع فإنه ي؛مرحود الْد به حلَخ أو د،اتيقَِمدي من الْهالْ
ذ ؤخ ي.#جحالْ ِبلَّه أَثُم ،ِةرمعلْا ِبلَّهأَ وج اهللا ولُسأ ردوب$: وقوله: رابعا

                                                 

  ت قْا س  مت ربدت ا اس ي م ِرم أَن مِ  تلْب قْتي اسن أَولَو$: حج بلفظ، )١٧( باب ،أخرجه مسلم) ١(
 ).لنجميا). (١٢١١(رقم  .#وا لُّحا أَم كَ لُّحِ  أَثُم  ،هيِرتش ى أَتي ح ِع ميدهالْ
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ى را جدم ماصدا ه قَانَ كَهلَّع ولَ،ةرم بالعلَّأه بدأ فَجالنِبي  ة أنَّملَجمن هذه الْ
 ِفي  سلم ى م و  ولكن ر  ،جح وز ِفي أشهر الْ   جة ال ت  رم الع  أنَّ :ة اهلي  جعليه الناس ِفي الْ      

 .)١(#ةًرما عوهلُعج ينْ أَجالنِبي  مهرم أَثُم ،جحالْ ِبالًووا أَلُّهأَ مهنأَ$: صحيحه
اخامس :يذ من قولهؤخ :$أَثُم الْ ِبلَّهحاإلهالل بالْ أنَّ.#ج حانَ كَجم ا تأخر

عن اإلهالل بالعمأنَّ إالَّ،ةر ة ترد ذلكابقَ رواية مسلم الس . 
س فَ$: قوله   : ا ادس تم تع  الن اس م عر  قسمني  الناس كانوا    أنَّ  : أي  .#ج   اهللاِ وِلس  :  
وا الْاقُقسم سديه،وت وقسم لَ، ِفي فعلهجوا برسول اهللا أس مي وا الْوقُسديه، 

ى ده أَن ماِس النن ِمانَكَفَ$: ح ذلك قولهضو ي،قوله ِفي جوأطاعوا رسول اهللا 
 . #ِده يم لَن ممهنِم و،يده الْقاسفَ

اسابع: يلَفَ$: ذ من قولهؤخِدا قَممر ِلالَقَ؛ ج اهللا ولُس إلَخ #... اِسلن 
 : يعِن ي،ةورمة وآخرها عند الْرة بعد مر األمر عليهم مرر كَجالنِبي   أنَّ.ديثحالْ

بالتحلل بالعمةر. 
 ، ِةورمالْا وفَالصِب وِتيبالْ ِبفطُيلْ فَ؛ىده أَنكُ يم لَنمو$: ذ من قولهؤخي :ثامنا

لْوقَيصرلْ ويلِْلح#.ي ؤخالتقصري نسكا أنَّذَذ من ه  . 
 .جلق للححة من أجل أن يبقى الْرم بالتقصري ِفي العجالنِبي  رأم :تاسعا
اعاشر: يولهذ من قؤخ :$لْوقَيصرلْ ويلِْلح#.ي ؤخذَذ من ها األمر ووب التحلل ج

بالعمة ِلرملَن مي ق الْسوألهل العلم ِفي هذه الْ،ديه والْ،سألة خالف كبريم جور مه
: باس  عبى أنه أثر عن ابن حت،فلَ وقال بالوجوب بعض الس،على االستحباب

 . #لَّ شاَء أَم أَبى حدقَ فَِتيبلْا ِباف طَن منَّأَ$
                                                 

)١ (جباب، مسلم ِفي كتاب الْح :جوز إفراد الْحجوه اإلحرام وأنه يجان ويرقم ، ب)١٢١٦( ،
وابن مِفي كتاب الْهاج مسخ الْ فَ: باب،اسكنج٢٩٨٠(رقم ، ح.( 
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 . ديهق الْس يم لَنمتع ِلمى األقل فضيلة التلَذ منه عؤخي: رشادي عحالْ
ا دي مهرط ِفي الْشت وي،ديليه هعة فَرمل بالعلَّح تن مأنَّ: رشي عالثاِن

يرط ِفي األضحية من اإلجزاء وعدمهشت،قَ وقد تمد . 
الثالث عِس: رشالْن ديه،وقد س بقذكر الس الْن مة ِفي الْرطَشتديه.  

الرابع عأنَّ: رشم لَن ما ي؛جد هديفعليه أن ي صثالثة أيام ِفي الْوم حج، 
وسةًبعإذا ر جإلَى أهلهع  . 

اد به من بعد رم الْ هل:فيه احتماالت. #جحِفي الْ$: قوله: رشامس عخالْ
التحلل بالعمالتحلل قبل هالل ذي الْانَ ولو كَ،ةر أو أنه البد أن يكون ،ةحج 

وم بعد هالل ذي الْالصحأو أنه البد أن يكون بعد اإلحرام بالْ،ةج حهذه ؟ج 
  واألحوط أالَّ،م التحديد ِفي ذلك يدل على التوسعةد علَّع ولَ،اءهقَآراء للفُ

يصبعد هالل ذي الْا إالَّومه ةحج . 
السادس عأنه إن لَ: رشمي ت كَّمن من صوم الثالثة األيام قبل عفعليه أن ؛ةفَر 

يصوما ِفي أيام التشريقه،وقد و ردارع بذلك اإلذن من الش. 
السابع عأنه إن لَ: رشمي تكَّمن من صا ِفي الْومهحفَ؛ج ليضمها إلَى السة بع

حل نظر وخالف بني أهل  م؟ةبعرق بينها وبني السفَ وهل ي،عند رجوعه إلَى أهله
  .العلم

الثامن عرش: قَقد تدم مشرة الْوعيخب واالضطباع ِفي طَباف القُوومد.  
التاسع عأنَّ: رشم لَن مي تكَّمن من أداء ركعي الطَّتالْاف عندو لَ فَ؛امقَمأن ه 

يا ِفي الْميهلِّصسجدم،أو ِفي الْ،ةكَّ أو ِفي م حكر ِفي الْ وبقية ما ذُ،لهم كُرديث ح
فقد سبقش رحهِفي أحاديث م قَتدوباهللا التوفيق،ةم .  

J@J@J@J@J 
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]٢٣٠[ع ن فْ حةَصز  ِجو     ِبيرضي اهللا عنها    -  جالن-أن  الَ ا قَه ت :$ ا يرولَس 
ي نِإ: الَقَ فَ!؟كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَ و،ِةرمع الْنوا ِملُّ حاِس النأنُا ش م،اِهللا
 .#رحنى أَت حلُِّح أَالَ فَ،يِيد هتدلَّقَ و،يأِس رتدبلَ

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال أنَّ : ديث ح م نس الْاق  ه دي ال ي تيبلغ     بعد أن   ل من نسكه إالَّ   لَّح
 . احله زمانا ومكاندي مهالْ

J ْالمفراتد: 
موالُّا شأن الناس ح :ملَهذه جةة استفهامي. 
 تن أَلِْلح تمولَ$:  ويصح،يصح هكذا: #كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَو$: اهقولُ

 .#كِترم عنِم
  منمنعه ِفي شعر الرأس شيئًا يلَعجالتلبيد هو أن ي: #يأِس رتدبي لَنِإ$: الَقَ

 . أو العسل ، أو الصرب،التجعد واالنتفاش كالصمغ
ا ذَ وه،م اهللار إهداًء إليها لينحر ِفي ح؛ةعب إلَى الكَيقدي هو ما ِسهالْ: هديي
 .برمن أفضل القُ
ي مكنِني وال يى ِلنستفال ي : أي،ابوجهذا تكملة الْ: #لُِّح أَالَفَ$: قوله
التحلل حتى أنحرديي ه. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
سألت حل ةُفص قائلة جي اهللا   ِب ن  :$ مأنُ ا ش  اِس النوا ِملُّ  حالْ ن عمأَ-  ِةري: 

ا أمرت الناس مكَ .#!؟كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَ و-ِريِصقْالت وِيعالس واِفوبالطَّ
 . #رحنى أَت حلُِّح أَالَ فَ،يِيد هتدلَّقَ و،يأِس رتدبي لَنِإ$:  بقولهج ابأج فَ،بذلك
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 وتقليد ، وهو تلبيد الرأس،منعه من التحلل ما يج عنده اب أنَّوجا الْذَ هانَوكَ
 ، ياِنكَموالْي انِ م حله الزا بلغ م دي إذ هحر الْ بعد نمكنه التحلل إالَّ    وأنه ال ي  ،ديهالْ

 . وحلق الرأس
J ْفقه الديثح: 
 . كم ح الْ ن يتب ى ي  ا اشتبه حت    م ال ع ؤ ة الس وعي  شرديث م  حا الْ  ذَذ من ه  ؤخي  :أوالً  
ال ؤالس فإنه ينبغي     ؛ والفعلُ  ولُض القَ ارعديث أنه إذا ت   ح ا الْذَذ من ه  ؤخي: ثانيا 

  .شكلستم ال يفهمه هذا الْيئًاهناك ش لَعلَ
ة قيقَحن الْبي وي، ويرفع اإلشكال،ا يزيل اللبسم ِبجالنِبي  ابأج: ثالثًا
 فإنه ؛مرحارج الْ به من خاَء وج،يده الْاق سن م وهو أنَّ،اهاد أرنمظاهرة ِل

يحرم عليه التحلل حتى ينالْحر هدوهذا هو،ي الذي م نِبي  عجالن . 
 ى أنَّلَ ع.#كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَو$: لاستدل بقول حفصة  :رابعا

 من : أي.#كِترم عن ِملَِّح تملَو$: اهوِلاد من قَرم ويكون الْ،ارنا قَانَ كَجالنِبي 
عأهللت ِبالَِّتيتك مر ا مع حجتكه،ذَ وها هو الصباو.  

ِبي  ا قول ابن عمر أنَّأمانَ كَجالنم تامالْ فَ؛تعمرألنَّ؛اناد به القر انَ القر 
يسمى تامتع،وكذلك ما و رِفي صحيح مسلم� عن ابن عمر د :ِم بأنه سِبي  عجالن 
لَ$: ولُقُيبيكح الْفَ. )١(#اجماد به إهالله أول األمرر.  

                                                 

وِفي ، )١٢٣١(وِفي رقم ، ِفي اإلفراد والقران: باب، )٤٧٥ص/ ١٢٣٢(رقم ، صحيح مسلم) ١(
وانظر ، طبع دار الْحديث القاهرة. # أَهلَّ ِبالْحج مفَردجأَنَّ رسولَ اهللا $: ابن عونرواية 

سِمعت $: عن أنس، حديث بكر بن عبد اهللا الْمزِني) ١١٧، ١١٥ ص٢ج" (الْهدي النبوي"
لَبى : فَقَالَ،  ِبذَِلك ابن عمرفَحدثت: قَالَ بكْر،  يلَبي ِبالْحج والْعمرِة جِميعاجرسولَ اهللا 

 هدحو جديث#...ِبالْحالنجمي. ( الْح.( 
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وي حديث أنس     ارضه  ع �:  ِبي    مع   أنه سجالن لَ$  :ولُ قُ يبيك  ع  مةًرو ح١(#اج(. 
  .ى آخر األمرلَول عحما مذَهفَ

 بعد ذلك أدخل عليها ثُم ،ةجح ِبمرأح بدأ فَج النِبي   أنَّ:مع بينهماجوالْ
العمفَ،ةر صااربذلك قارن ،ِبي  ى أنَّلَ واألدلة عجالنح ا أدلة كثرية ال تقبل  قَجارن

 .  ا فهو قليل ومتأولارضها ع وم،التأويل
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وِفي باب اإلفراد ، )١٢٥١(رقم  ، وهديهجالنِبي  إهالل : باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
مع ج ِفي الْاَءا ج م:باب، الْحجوالترمذي ِفي كتاب ، )١٢٣٢(رقم ، والقران بالْحج والعمرة

 ،)٢٧٢٩(رقم ، ان ِفي القر جحاسك الْنوالنسائي ِفي كتاب م ، )٨٢١(رقم   ،ةرم والعجحبني الْ
 ،اسكنمالْ ِفي كتاب   هاجوابن م ، )١٧٩٥(رقم   ،ان ِفي القر : باب  ،اسكن موأبو داود ِفي كتاب الْ    

 ).٢٩٦٨(رقم  ،ةرم والعجحن الْر قَن م:ي بابوِف، )٢٩١٧(رقم  ، اإلحرام:باب
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]٢٣١[ع ِعن مانَرِن بح صأُ$: الَ قَ� ٍنيلَِزنتالْةُ آي متِفي ِكِةع اِهللااِبت  
تفَ فَ،ىالَعلْعناها معر ج اهللا وِلس،لَ ومي قُلِْزن آنٌري حرماه،لَ ومي نهع نها حى ت
مالَقَ. اتر ِبلٌج ِهأِيرم اَءا ش# . 

 . "رم عهن ِإ:الُقَي" :ياِرخب الْالَقَ
لِومٍمِلس :$نلَزتالْةُ آي متِةع -ييِنع:م تالْةَع حج-ِمأُ ورا ِبنها معر ج اهللا وِلس، ثُم 

 .اهنعما ِبمهلَو. #اتى مت حج اهللا ولُسا رهن عهن يملَ و،جح الِْةعت مةَ آيخسن تةٌ آيلِْزن تملَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :تقرير مشرة التمتع ِفي الْوعيحج. 
J ْالمفراتد: 
 جحة الْتع م ألنَّ؛اءسة النتع ال م،جحة الْتع به مادرمالْ: #ِةعتم الْةُ آيتلَِزنأُ$: قوله

 ﴾...     ﴿ :ىالَ ِفي قوله تع،مري ِفي القرآن الكَترِك ذُالَِّتيهي 
 . اآلية.]١٩٦:البقرة[

ا   لينفي م؛ا زمنهلوهعم فَها أنذَهرر ِبقَي: #ج  اِهللاوِلس رعا ماهنلْعفَفَ$: قوله
 .الوهم أنه كان بعد زمنهيتطرق إلَى 
ى انقطع ا حتهكم ِبحاء الْقَه بودقصم: #اهمرح يآنٌر قُلِْزن يملَو$: قوله

  .#اتى متا حهن عهن يملَو$:  وكذلك قوله،الوحي
  .�اب طَّخر بن الْمود به عقصمالْ: #ِهأِير ِبلٌج رالَقَفَ$: قوله
J ْالمى اعنإلجياِلم : 
قَيرآية الْ أنَّ� عمران بن حصني ر مة ِفي الْتعحنزل ِبج ا القرآنه،مل  وع

 . ى عنهاه ننى ملَ عدا رذَي ه وِف،اتى مخ حتنس تم ولَ،جالنِبي اة يا ِفي حهِب
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J ْفقه الديثح: 
 الذي  وأنَّ،ة وأنه هو السن،ة التمتعوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً
ينبغي متابِبي ة عجالنِفي ج واز مثل ذلك ومشرألنه هو الْ؛تهوعي مشوِل؛عر ا ذَه

  .#اَءا ش مِهأِير ِبلٌج رالَ قَ،اتى متا حهن عهن يملَو$: الَقَ
 ليس نول م به قَضارعي وأمره ال جوم عصم قول الْفيه إشارة إلَى أنَّ: ثانيا

 ،�اب  طَّ خ بن الْ رمعزلة ِفي اإلسالم كَ  نم  وعظيم الْ  ، جليل القدر    انَ ولو كَ ،وم عص مِب
  .وباهللا التوفيق
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٣٩٣ 

Ö]�h^e{ã{{ë‚� 

ى إلَى بيت دهدي هو ما يهدي، والْه باب أحكام الْ:دي أيه باب الْ:قوله
  .]٩٥:الْمائدة[ ﴾  ﴿ :T قال ،امرحاهللا الْ

●الْ إنَّ ثُم هديي سم إلَى أربعة أقسامقَن:  
١-دي نذر ه.  
٢-ه اجبدي و،و ب ِبجكم النسك كهدي التمتعح.  
٣-هدي من أفسد ح ِجه بالْجماع يوم عأو قبلهةفَر .  
 ؛يد واإلشعاره بالتقل ن وعي،هلَعا فَإذَ فَ،هدي تطوعام وهدي يعمله الْ-٤

وب تنفيذهج،وال ي وز الرجوع عنهج . 
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]٢٣٢[ عناِئ عالَ قَل ةَشفَ$: تلْتِئالَ قَتده ِيدر ج اهللا وِلس، ثُم 
 مرا حم فَ،ِةينِدمالْ ِبامقَأَ و،ِتيبلَى الْا ِإه ِبثَع بثُم ،اهتدلَّ قَوا أَهدلَّقَ و،اهترعشأَ
لَعِهيش لَانَ كٌَءي ِحه ال#.  

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال أنَّ  :ديث ح م ن  أرسل ه   ا ال يدي   جب عليه وال يشع له أن   رجتنب  ي
جتنبه الْما يحرمم.  

J ْالمفراتد: 
  .بكحالفتل هو الْ: لتتفَ

 كقطعة نعل ،غريهدي من جلد أو هد به الْلَّقَ وهو ما ي،مع قالدةج: قالئد
  .متروكة
ثُملَّها وقَ أشعرتدلَّا أو قَهدتاه :اإلشعار هو أن يضرب بالسكني ِفي صفحة سنام البنة د

ى جنب لَم ع يسلت الدثُم ،رحانام ججرح ِفي السيث يحلد ِبِج فتقطع الْ،أو دربة البقرة
  .د لكن ال يشعرلَّقَ فالغنم ي، دون غريها بالبدناص وهو خ، هذا هو اإلشعار،البدنة

تب عليه  رت ألنه ال ي؛ا الشك ال يضرذَه: #اهتدلَّ قَوا أَهدلَّقَو$: قول عائشة
التوكيل ِفي تقليد الْ بل إنَّ،كمح دي وإشعاره جائزه.  

ثُمب ِبثَع أي: ا إلَى البيته:ب ِبثَع ذه الْهموااشي إلَى البيت هدي.  
  .له يء كان حالم عليه شرا حم فَ،اه ِبرقَ است:أي: ةدينموأقام بالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عل ةُائشأن هِبي دي ا فتلت بيدها قالئد هلَّ وقَجالندتاه،  ثُم 

بِبثَع ها رلَ فَ، إلَى البيتج اهللا ولُسمكان حرم عليه شيء  يله حال.  
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
هدي  مالْ تم أنَّ حت وأنه ال ي ،دي وإشعاره  هاز االستنابة ِفي تقليد الْ  وج: أوالً -

  .هو الذي يفعل ذلك
توضع   ،قه قالدة حبل أو ما أشبه ذلك    نع ِفي ع وض دي بأن ي  هتقليد الْ :  ثانيا -
ا ذَ ه، ليعلم أنه هدي؛ديهنق الْ وتعلق ِفي ع،ة نعل متروكة أو قطعة جلدفيه قطع

  .هو التقليد
جلد  واإلشعار بأن يقطع بالسكني         ،دي ه ة إشعار الْ  وعي  شرذ منه م   ؤخي:  ثالثًا -

الدابة حتسيلَى يالد ملَ عى صفحة جنبها األينم، أي، يسلته بيدهثُم :مسحه  ي
  . بالبدن دون الغنماص وهو خ،ةاب على جنب الدبيده

ِفي  فالَ وخ،ور مهج الْبهلك ذَى ذَ وإلَ،ة اإلشعار سن ذ منه أنَّ ؤخي: رابعا -
 وقد أنكر أهل ،ةثل أنه ممع وز، فقال بعدم استحباب اإلشعار،ذلك أبو حنيفة

ى أِبلَالعلم عي حنيفة مخقوله هذا عن إبراهيم النخعي وأثر ،ةالفته للسن.  
هدي م والْ،م لينحر هناكرحدي إلَى الْهاز بعث الْوذ منه جؤخي :خامسا -
 .ِفي بلده
- اسأنَّ: ادسم نلَ أرسه ا من مكان بعيد يديوز لَجهأن ي ِعشرهلِّقَ ويدمن ه 
 أن يكون اإلشعار والتقليد ِفي  فإنه ينبغي؛دي معهه الْانَا لو كَالف مِخ ِب،مكانه

  .جالنِبي  لَعا فَم كَ،هديمحرم الْات عندما ييقَِمالْ
- اسأنَّ :ابعم نا أرسل هدي،لَ وج؛ ِفي بيتهسفإنه ال ي حرم عليه شِمٌءي ا م

يح ر ى الْ لَم عانَ  وقد كَ ،حرم  م ِفي ز م ن الص ح    ابة منهم مرأى أنَّ  ن م سل   أر ناه؛ دي  
وجبعليه أن ي جتنبه الْجتنب ما يوِم،حرمم مِبالَ قَن ا القولذَه :اسابن عب، 

وابن عوقيس بن سعد، وعلي،رم .  
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     ولكن هؤالء كلهم رجع     وا إلَى رواية ع  كَ ،ل  ةَائش م ا رج روايتها    وا إلَى ع 
ِفي حالْق جنب ياصبح صكَ فَ،أرضاها فرضي اهللا عنها و،)١(ائمممن سن فيت ة خ

 ذلك أيضا لَصا حم كَ،هم إلَى روايتهااِل الناس عن أقوعج فبينتها ور؛على غريها
ة الِْفي عدامل الْحموفَّتى عنها زوجا أن تكون بوضع الْهكَ،ملح مة ا ِفي قص

٢(ةسبيعة األسلمي( . 
                                                 

)١ (باب،ومالبخاري ِفي كتاب الص :الص ائم ياصبح جرقم  ،نب)اغتسال : وِفي باب، )١٩٢٦
 عليه الفجر علَ طَنوم م صحة ص: باب،ومومسلم ِفي كتاب الص، )١٩٣٢(رقم ، الصائم

دركه نب يج ِفي الْاَءا ج م: باب،وموالترمذي ِفي كتاب الص، )١١٠٩(رقم  ،وهو جنب
نبا  فيمن أصبح ج: باب،ياموأبو داود ِفي كتاب الص، )٧٧٩(رقم  ،يامريد الصجر وهو يالفَ

ِفي شهر رم٢٣٨٨(رقم  ،انض(،باب،وم ومالك ِفي كتاب الص :م ِفي صيام الذي اَءا ج 
يصبح جا ِفي رنبم٦٤٢(رقم  ،انض( ،والدباب،يامارمي ِفي كتاب الص :فيمن ي ا صبح جنب

وهو ي١٧٢٥(رقم  ،يامريد الص.( 
وِفي كتاب تفسري  ،)٣٩٩١(رقم  ،هد بدرا شن فضل م: باب،ازيغمالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(

، وِفي كتاب الطَّالق، )٤٩١٠( رقم ﴾     ﴿: باب، القرآن
 ِفي ومسلم، )٥٣٢٠، ٥٣١٩، ٥٣١٨(رقم  ﴾     ﴿: باب

،  ١٤٨٤(رقم  ،ملحا وغريها بوضع الْ  هوج  عنها زىتوفَّمة الْ انقضاء عد: باب،القكتاب الطَّ
-٣٥٠٦(رقم   ، اهوج  عنها ز   ىوفَّ ت مامل الْ  حة الْ  عد  : باب،القوالنسائي ِفي كتاب الطَّ      ، )١٤٨٥
والترمذي ، )٢٣٠٦(رقم  ،املح ِفي عدة الْ: باب،الق داود ِفي كتاب الطَّووأب، )٣٥٢١

، ١١٩٣(رقم ، ما جاَء ِفي الْحامل الْمتوفَّى عنها زوجها تضع: باب، ِفي كتاب الطَّالق
زوجها إذا وضعت      الْحامل الْمتوفَّى عنها : باب، وابن ماجه ِفي كتاب الطَّالق، )١١٩٤
 الْمتوفَّى عنها زوجها إذا عدة  :  باب ، ومالك ِفي كتاب الطَّالق     ،  )٢٠٢٩،  ٢٠٢٧( رقم  ،  حلَّت

ِفي عدة : باب، والدارمي ِفي كتاب الطَّالق، )١٢٥٣، ١٢٥٢، ١٢٥٠(رقم ، كانت حامالً
 ).٢٢٨١، ٢٢٨٠، ٢٢٧٩(رقم ، الْمتوفَّى عنها زوجها والْمطَلَّقَة
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]٢٣٣[ع ناِئ عالَ قَل ةَشأَ$: تهدى رج  اهللاولُسم غَةًر نام#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:م شروعية إهداء الغمن. 
J ْفقه الديثح: 
د وال لَّقَى يهدمم الْن الغ وقد اتفق أهل العلم أنَّ،منة إهداء الغوعيشرم: أوالً

  .ابقديث السحت ِفي الْمدقَ وسائر األحكام قد ت،يشعر لضعفه
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]٢٣٤[ عِب أَني هرينَّأَ$: � ةَرِب نج اهللا يأَ رى رالًجي سوقب دةًن، 
   .# جالنِبي  راِيسا يهباِك رهتيأَر فَ.اهبكَار :الَ قَ!ةٌندا بهن ِإ:الَ قَ.اهبكَرا :الَقَفَ

اِن ِفي الثَّالَ قٍَظفْي لَِفوِةثَاِل الثَِّو أَِةي :$كَارباه،و لَيأَك و ويحك# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :حكُكم روب البنةد. 
J ْالمفراتد: 
بالْ: نةدماد ِبرا الناقة الْهماة إلَى بيت اهللا الْهدحامر.  
 .اه بركوِبهر أمجالنِبي   أنَّ:أي:  اركبها:الَقَفَ

  .نةدا بهون يعرف كَم لَجالنِبي   أنَّنكأنه ظَ: #ةٌندا بهن ِإ:الَقَ$: قوله
 أهل قر وفَ،القَكلمة ويح أو ويل كلمة ت: كلَيو أو كحي اركبها و:قال

ا  هإنفَ " ويل "ا   أم ،ة ال يستحقها    كَلَ ِفي ه  عقَ ونم  كلمة ترحم ِل" ويح "اللغة بينهما بأن      
ال ِلقَكلمة تمنقَ وعكَلَ ِفي هة يحقُّستاه. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب أبو هرِبي   أنَّ�ة يرجالنر أى رالًجي سوقب فَ،نةد أموِبه بركُراه، 

لَوما راجلَالَ قَ؛هع ه :$كَارباه،و لَيأَك و ويحك#. 
J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هديثح:  
 .نةد وبشرط عدم اإلضرار بالب،ةاجحنة عند الْدوب البكُاز روج: أوالً
ة اجحبالْى تقييد ذلك   لَل عد وي ،ديث حا الْذَا هه وِبكُاز روى جلَ ل عدي: ثانيا 

ما روِي$:  مسلم عن جابراهدكُوِب الْهر نِئلَ عفَقَالَ؟س :الن تِمعس  جِبي 
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#اركَبها ِبالْمعروِف ِإذَا أُلِْجئْت ِإلَيها حتى تِجد ظَهرا :يقُولُ
 أنه إذا هومفه مإنَّ فَ.)١(

وجغريها تركهاد .  
 ؟ نبنة من لَدحصل من البا يموز االنتفاع ِبج يلْه: ثالثًا

 له از ج؛ته إليهاجحاللنب ِل وإن شرب من ،ق بهدصوز التج أنه ي:الظاهر
رب  وإن ش،انهب ال يشرب من لَ: وقال مالك، وال يغرم قيمته على األصح،ذلك
 ، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس،سألة فيها خالفم الْهم أنَّم والْ،غرم يممنه لَ

  .وباهللا التوفيق
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والنسائي  ،)١٣٢٤(رقم  ،احتاج إليهان ماة ِلهدمنة الْدوب البكُاز رو ج: باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
ِفي كتاب ماسك الْنحباب،ج :كُ روب البنة بالْدموأبو داود ِفي ، )٢٨٠٢(رقم  ،وفعر

 .كثرينمد الْسنباقي مِفي د موأح، )١٧٦١(رقم  ،وب البدنكُ ِفي ر: باب،اسكنمكتاب الْ



א�
�	����م������ <  
٤٠٠ 

]٢٣٥[ع نِل عيأَ$: الَقَ � ٍباِلي طَِب أَِن بمِنري رقُ أَنْ أَج اهللا ولُسوم 
لَعى بِهِند،أَنْأَ و تصدلَ ِبقِمحها ووِدلُجهِتلَِّجأَا واه،أُالَّأَ و ِطعالْي جزِمار نها شئًاي ، 
الَقَو: نحنن ِميِهِطع ِعن ِدنان#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:الت دق ِبصالْميع جديه،ة الْلَّى أِج وكل ما يتصل به حتديه. 
J ْالمفراتد: 
واإلشراف  ،دن   بأن أتوكل له ِفي القيام على الب           :أي  : # ِهِند ى ب لَ  ع ومقُ  أَ نْأَ $ : قوله  
ى ذَلَعليها عِحباه،لِخ وسوتوزيع لَ،اه حمهلُا وجاوده. 

  .امرحاة إلَى بيت اهللا الْهدماقة الْ وهي الن،نةدمع ب ج:البدن: #ِهِندب$: قوله
 ،لل أو جمع ِجاألجلة ج: #اهِتلَِّجأَا وهوِدلُجا وهِمحلَ ِبقدصت أَنْأَو$: قوله
ة ابس والدرحل البعري والفَ رتحتع وضل هو ما يج والْ، أشهرم الضوالظاهر أنَّ

من الكساء الذي يقيهذعةحل كالربا الر،وقد ي ع الكساء على الْوضليعرف ؛ديه 
  .أنه هدي
  . بقصد األجرة:أي: #ئًايا شهن ِمارزج الْيِطع أُالَّأَو$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عِبي   أنَّ�ي طالب  بن أِبليجالنوكل إليه القيام على ب ولَ،ِهِند لَّع 

حرها  وعلى ن،حرا وسقيها إلَى يوم النلفهاإلشراف على ع : أي،اد بالقيامرمالْ
ة  منها شيئًا بنيارزج الْطيعاه أن يه ون،حرا ِفي يوم النودهلُا وجمهحوتوزيع لَ
  .األجرة
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J ْفقه الديثح: 
 والتصدق ،ديهبح الْاز النيابة ِفي ذَوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  .لوده وكل ما يتصل بهبلحمه وج
  .ميعاق به جدصتدي يه الْمح لَى أنَّلَليل عفيه د :ثانيا

لكن يعارضه ما ورِبي   أنَّدجالنأم ربأن ي ذَؤخيوم النحر من كل ب نة د
  جالنِبي  ربش فَ؛ا بعد ذلك طبخته وأن، وأن توضع ِفي قدر وتطبخ،بضعة
وعأِب بن ليي طالب من مرمن لَالَ وأكَ،اقه ِمح١(اه(. 

لَوعذَى ها فيحمل ما حل ِفي هذا الْصحى الْلَديث عجازو،وما أم ِبي   بهرجالن 
  .على التصدق باألكثر

 هل هو أمر إرشاد أو .﴾ ﴿: ىالَ األمر ِفي قوله تع أنَّ:ةالصخوالْ
أمر إيليشكروا اهللا ؛ وهو ِفي اإلرشاد أوضح؟ابج Tلَ عا أنعم عليهم ِبى مذه ه
البوأباح لَ،نَد م ذَهبحا واألكل منهاه.  

منع األكل من  وي،ما ذكر سابقًا هو ِفي هدي التطوع وهدي التمتع: ثالثًا
اجب ى ترك ولَوما الذي يكون عماء عزجيد أو دم الْاء الصزدي ِفي جهبعض الْ
ِج وهدي الْ،ورحظُأو فعل مممنع األكل منهااع والنذر هذه ي.  

 وال ،ؤكل من فدية العراس ال ي):٥٥٦ ص/٧ج( "ةعرفَمالْ"قال البيهقي ِفي 
جزوال النذر،يداء الص .  

                                                 

وأبو داود ِفي كتاب ، )١٢١٨(رقم  ،ج ول اهللاسة رج ح: باب،جحاب الْتمسلم ك) ١(
 ،اسكنم ِفي كتاب الْهاجوابن م، )١٩٠٥(رقم  ،جول اهللا سة رج صفة ح: باب،اسكنمالْ

ة  ِفي سن: باب،اسكنمارمي ِفي كتاب الْ والد،)٣٠٧٤(رقم  ،جول اهللا سة رج ح:باب
 ).١٨٥٠(رقم  ،جحالْ
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ارابع: وجوب التدق بالْصود واألجلة الْلُجخة بالْاصهدىم. 
اخامس :تم إعطاء الْحريجار أجرته من لَزِمحهلُا أو جاوده،أى  وكذلك ر

 ،امح باألجرةس فيؤدي إلَى الت،عطيه شيئًا منها ياء أالَّهقَبعض أهل العلم من الفُ
ومن جهة أخرى يي إلَى الْؤدمعاوحم الْة ببعض لَضولو كان بغري شرط،ديه ، 

ى له أجرته ما سإذَ فَ،ار أجرته قبل الذبحز للجيمسوج من ذلك أن يرخولكن الْ
 . ق عليه منهادصور ِفي التحظُ ال م فحينئٍذ؛اهبح ورضي ِبقبل الذَّ
ا  سادس :وج  وب التدق باألجلة  ص،    وهو ما ي وض هر البعري من الكساء      ى ظَ لَ ع ع  . 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٦[ع ِزن اِديِن بج بالَ قٍَري :$أَريتاب نع مأَب ر تلَى عى رقٍَلج د 
 . #جمحمد  ةَن س،ةًديقَاما ميا ِقهثْع اب:الَقَ فَ،اهرحن فَهتند باخنأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :حر اإلبلكيفية ن،وأن هة قيامالَا تكون ِفي ح. 
J ْالمفراتد: 

 ،ة اليد اليسرىولَعقُ قائمة قياما ماهوِن حال كَ: أي،ياماا ِقمهو قَ:أي: ابعثها
 . ﴾﴿: ى قولهعن وهو م،ى ثالٍثلَة عائمقَ

مالقيد يكون ِفي اليدين: دةقي،ولعل السن ة أن تكون إمولَعقُا مة أو مدةقي . 
 . جته  تلك سن:أي: #ج ٍدمح مةَنس$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
وف والنهي عن عرمه على النصح باألمر بالْاب أصحج اهللا لُوسى ربد رقَلَ

رها وهي ح حيث ن؛نتهدحر بة ِفي ن السنفالَ خالًجى ررر يمذا ابن عه فَ،رنكَمالْ
  .سلمنيمائر الْ تعليما له ولس؛ة فأخربه بالسن،باركة
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحالسن ة ِفي نحر اإلبل أن ينحا وهي قَرهة ائم

م قي    ة اليد اليسرى     ولَعقُ دة اليدين أو م، اقفَ و وفُ ،ى ثالث  لَ ة ع ست كلمة ر  : ﴿﴾   .
ج  مع صافة أنا تكون قَ   ه ائم ى ثالثٍ لَ ة ع : لَ ع   ى اليد الي م والرجلني ، ىن.  

دة قياد به مرم الْأو أنَّ ، هو عقل اليد اليسرى"ةدقيم: "���اد رمولعل الْ
د  وقَ،طلقة ترفسه برجلها إذا كانت م فهي أالَّ؛ة ِفي ذلككمِحا الْ أم،اليدين
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ة فضل ائما قَهوِن وليس ِفي كَ،ائزحرها وهي باركة جة إلَى أن نفينحبت الْهذَ
وِنى كَلَعولَ قَ أنَّ إالَّ،ا باركةههذَم ها مردانَ فلو كَ، باألدلةودن ا باركة حره
ملنحرها قَاٍوس لَ؛ةائم ما أنكر ابنع مر �لَ عى ذلك الرلج . 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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ÇÖ]�h^e{Û×Ö�ØŠ{v{{Ý†� 

]٢٣٧[ع نع ِدب ِناهللا بح ننَّأَ$: ٍنيع بد اهللا بنع اٍسبِمالْ وسورب نم خر١(ةَم( 
اخاَألا ِبفَلَتبالَقَ فَ،اِءواب نع اٍسب:ي الْلُِسغ مِرحمر أسه.ِم الْالَقَ وسوالَ:ر ي لُِسغ 
رأسأَ فَ:الَ قَ.هرِنلَسي ابنع ي أَِبلَى أَ ِإاٍسباَألوٍبي ناِرصفَ،� ي وجدتهي غلُِست 
بيقَ الْنرنِنيو هوي سِتتثَ ِبرفَ،ٍبو لَّسمتلَ عالَقَ فَ،ِهي:م نلْقُ فَ؟اذَ هأَ:ت نا عباِهللاد  
بنٍن حيأَ،ن رلَي ِإِنلَسيكاب نع اٍسبي لُأَسكَ:ك يانَ كَفر ولُساهللا ي لُِسغر أسه 
وهوم ِرحفَ؟م وضأَع و أَبيوبي دهى الثَّلَ عأَأطَطَ فَ،ِبوهح تى با ِلدي رأسه، ثُم 
 ،ِهيدي ِبأسه ركر حثُم ،ِهأِسى رلَ عبص فَ.بب اص:اَءم الِْهيلَ عبص ياٍنسن ِإلالَقَ
 . #لُِستغ يهيتأَا رذَكَ ه:الَ قَثُم ،ربدأَا ومِه ِبلَبقْأَفَ

ي ِرِفووِم الْالَقَفَ$: ٍةايسورِن البع أُ الَ:اٍسب اِرميكب عدا أَهباد# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: كم غسل الْححرمم. 
J تراجم الرواة : 
 : بقولهجول سا له الرع وقد د،جول س الرم هو ابن ع:اساهللا بن عب عبد

                                                 

 له ،الرحمناف بن زهرة الزهري أبو عبد نة بن نوفل بن أهيب بن عبد ممخرر بن موسِمالْ) ١(
وألبيه ص٦٤( مات سنة ،ةحب’(،ر ى له الْوجمةاع. 
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 ،رب لكثرة علمهح بالبحر والْبقَّلَ يانَ وكَ.)١(#يلَأِو التهملِّع وِ,ين ِفي الدههقِّ فَمهاللَّ$
هاجربه أبوه ِفي الس نة السِبي ي  توفِّ،ة وهو غالمابعة وهو ابن ثالث عشرجالن 
سكَ،ةن ما راألدب الْ" أخرجه البخاري ِفي ،ى ذلك عن نفسهومدفر"،كَ سِفي ن 

ةَكَّآخر عمره م، ثُمت ح٦٨(ي عام توفِّ و،ائفل إلَى الطَّو’.( 
J ْالمفراتد: 

  .جالنِبي ا أم ه توفيت ِبالَِّتي وهي ،ةدينمة والْكَّقرية بني م :األبواء
ني اللتني شبتخا الْهاد ِبرم والْ،ؤلف هذه الكلمةم الْرسفَ: #ِنينرقَ الْنيب$: قوله

يشد عليهما العود الْمعترضم،وهو الذي ي ستشد فيه البكرة ِل،العرشى م من 
  .أراد أن يربح بالدلو

 وله ثوب  ، يغتسل وعليه إزار انَ أنه كَ:يعِني: #ٍبوثَ ِبرِتتس يوهو$: قوله
  .اءم يصب عليه الْن ومعه م،يستره

نني اهللا بن ح ا لعبددى بل الثوب الذي يستره حت نز:أي: #هأَأطَطَفَ$: قوله
أسهر، ثُمقال إلنسان ي صعليه الْب فَ.صببا :اءم صبى رأسهلَ ع.  

  .اء فيهم بيديه ليدخل الْهكَر ح:أي: #هأس ركر حثُم$: قوله
 .ادلك ال أج:أي: ال أماريك
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تحر عبداو ِماس والْاهللا بن عبسور بن مخرمة ِفي الغسل للمهل :مِرح 
  ؟ أم الهأسحرم رميغسل الْ

                                                 

)١ (رود اإلمام اهمأحِفي م د بِنسناء عند : باب، وأصله ِفي البخاري ِفي كتاب الوضوء ،اشمي هوضع الْم
فَضائل : باب، ومسلم ِفي كتاب فَضائل الصحابة. #وعلِّمه التأِويلَ$ :بدون ذكر) ١٤٣(رقم ، الْخالء

 .#وعلِّمه التأِويلَ ، ِفي الديِن$: بدون ذكر) ٢٤٧٧(رقم ، بعبد اهللا بن عباس 
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ببا ِفي تس ألمكن أن يكون م؛ أنه لو حرك شعر رأسه:وموضع الشبهة فيه
عوط بقُسفَ،عرض الش الَقَ فَ،ي أيوب فوجده يغتسلاهللا بن حنني إلَى أِب  عبداَءج 
 الَقَ فَ.#؟لُِستغ يج اهللا ولُس رانَ كَفي كَ:كلُأَس ياٍسب عن ابكيلَي ِإِنلَسرأَ$: له

 ،ا رأسهدى ب بعد أن طأطأ الثوب الذي يستره حت.صببا :اءمللذي يصب عليه الْ
ثُمح رِه فأقبل ِب، رأسه بيديهكا وأدبرم، يفعل:أي- ج هكذا رأيته :الَ قَثُم -.  

J ْفقه الديثح: 
 ،اور ِفي حال اإلحرامحري والتاماز التوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
ا ل محم وي،احنشي إلَى تؤد وال ي،ائنغفيف الذي ال يثري ضخدال الْجوهو اِل

وردِجالْ ىلَ ِفي اآلية عدال الذي يؤدي إلَى تاحن أو سباب أو ما أشبه ذلكش، 
ىالَواآلية هي قول اهللا تع :﴿          

 .]١٩٧:رةالبق[ ﴾ 
 إذا أيد أحد الرأيني      إالَّ ،ي آخر ابِ حلزما لص ي ال يكون م ابِ ح  رأي الص أنَّ: ثانيا 
  .فقههى لَ  علَّ ود،اس بالدليل   فقد تأيد رأي ابن عب     ، هنا  لَصا حم  كَ،بالدليل 

  :ة بثالثة شروطجي يكون حاِبحرأي الص :ثالثًا
  .وعرفُارضه نص مع يأالَّ: األول -
  .ي آخراِبحارضه رأي صع يأالَّ :يالثاِن -
 . رعات الشومملم من عا عمالفًا ِلخ يكون مأالَّ :الثالث -
ي اآلخر اِبح الصانَا كَإذَ فَ،ي آخراِبح رأي صعي ماِبحارض رأي صعإذا ت :رابعا

لَّقد ددليل ع امأو خ اصلَ عولذلك فقد قَ؛ا قدمه النصى تقدمه ِفي أمر م دأهل العلم م 
#ثَاِبٍتوأَفْرضهم زيد بن $ :جالنِبي  لقول ؛ائضررأي زيد بن ثابت ِفي الفَ

)١(.  
                                                 

)١ (ابن مِفي كتاب الْهاج ر: باب ،دمةقَمرقم ، ِفي القَد)اقبو، )١٥٤نالترمذي ِفي كتاب الْم، 
= 
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وربا قُمدم رأي ملَانَ وإن كَ،اذع ي قَ وقد توفِّ، يطل عمرهمديا ِفي عام م
ا مم رأيه ِلد قُ؛امرحالل والْحغريه ِفي الْالفًا لرأي خ فإن وجد رأيه م،ةي عشراِنمثَ
ِفي الْاَءج ٍل$: ديثحبج ناذُ بعاِم مرالْحالِل وِبالْح مهلَمأَعو#

)١(.  
ه ملِّعا له أن يع دجالنِبي   ألنَّ؛ى غريهلَاس عم تفسري ابن عبدقَا أنه يمكَ

  .اهللا التأويل
أمام ا النص العِفي تخصيص بعض الصحِتي $ ج  كقوله،ةابنِبس كُملَيفَع

اِشِدينالر نيِديهلَفَاِء الْمِة الْخنسا،وكُوا ِبهسماِجِذ، توا ِبالنهلَيوا عضعو #
ا إذَ فَ.)٢(

اختلف رأي صاِبحي مع صانَ وكَ،ي آخراِبحأحده ا من الْمولَ،اءفَلَخ كن ِفي  يم
  .اءفَلَخم رأي أحد الْدقَ فإنه ي؛جالنِبي سألة نص عن مالْ

هي ون ، جح  ِفي مسألة التمتع بالْ       لَ صا حم  كَ،فإن كان هناك نص أخذ بالنص          
:   اسعب قال ابن   ؛جالنِبي   ا ثبت عن    مالفًا لِ  خا كان رأيهما م     ملَ فَ،ر عنه   مي بكر وع  أبِ 
$وِشينْ أَكت لَِزنلَ عكُيِحم جِمةٌار نالس كُ لَولُقُ أَ؛اِءمالَ قَ:مر ج اهللا ولُس، 
وأَالَ قَ:ونَولُقُت بٍركْو بو عمر# . 

                                                 

= 

، يوأِبي عبيدةَ بن الْجراح ، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، باب مناقب معاذ بن جبل
 .ي األلباِنهحح ص،دم وأح،)٣٧٩١، ٣٧٩٠(رقم 

)١ (روالترمذي ِفي كتاب الْاه مباب،اقبن :م ناقب معاذ بن جلب،وز وأِب،د بن ثابتي ي عبيةَد 
، باب ِفي الْقَدر ،مةدقَم ِفي كتاب الْهاج وابن م،)٣٧٩١، ٣٧٩٠(رقم ، ياح رجبن الْا

 ).صحيح(، )١٥(رقم 
، )٢٦٧٦(رقم  ،ة واجتناب البدع ِفي األخذ بالسناَءا ج م: باب،الترمذي ِفي كتاب العلم) ٢(

ةوأبو داود ِفي كتاب السن،٤٦٠٧(رقم  ،ة باب لزوم السن( ،وابن مِفي كتاب الْهاج قَممةد، 
 ،د الشامينيسنمِفي د موأح، )٤٤، ٤٢(رقم  ،هدينيماشدين الْاء الرفَلَخة الْ اتباع سن:باب
ارمي ِفي كتاب الْوالدقَمباب،مةد :صحيح(، )٩٥(رقم  ،ة اتباع السن.( 
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ى لَاع عم اإلجيك وقد ح،حرم وغسل رأسهاز االغتسال للموج :خامسا
جا كغسل الْواز ذلك إن كان الغسل واجبجلْابة أو االغتسال من انيضح.  

افعي إلَى     الش به ذَ،  ففيه خالف بني أهل العلم     ؛فإن كان الغسل للتربد والترفه     
جازهو، وز اد      در والْ أصحابه ولو غسل رأسه بالسحنيفة وقال مالك وأبو ،طمي  خ  : 

   . القول األول هو األصح    لَّع  ولَ،طمي وما ِفي معناه      خ بالْ  هأس   رلَس عليه الفدية إن غَ      
ساادس: جي أيوب ِل قول أِب ألنَّ؛از االغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورةومن 

يصصببا : عليهب.الٌّ دى أنَّلَ عوهذا يدل على ،ا الذي يصب عليه ينظر إلَى جسمهذَ ه 
أنه مستور العصببا : أبا أيوب يقول له إذ يستحيل أنَّ؛ةور.وهو مكشوف الع ةور.  
اسابع: جواز السى الْلَالم عمهر ِبطَتخالف منى قضاء الْلَ يكون عحةاج.  
ة  ارها أن تكون ِفي الطَّ واالستعانة إم،ارةهاز االستعانة ِفي الطَّوج :ثامنا

بالصبلك والد،وإم حصيل ماء الطَّا أن تكون ِفي تهةار.  
غرية مالْ عليه ب صجالنِبي   ألنَّ؛ازهوج حيح والص، ففيه خالف:فأما األول

ا القول بكراهته  أم،اع إلَى غري ذلكدة الوج عليه أسامة بن زيد ِفي حب وص،ةعببن شا
 نيِعتس أَا الَنأَ$:  منها حديث، بل األدلة فيه ضعيفة أو موضوعة،فليس عليه دليل صحيح

لَعى وأَي ِبوِئضفَ.#ٍدح ألنه من رواية النضر بن منصور عن ؛ حديث ضعيفاذَه 
بن  النضر  : قلت البن معني :ارمي   وقال الد. حديث باطل  : قال النووي  ،وب جن ي الْأِب

  .بطَحالة الْم هؤالء ح:الَ قَ؟ي معشر وعن ابن أِب،وبجني الْ عن أِب،منصور
#لَى أَحٍدال يِكلُ طُهوره إ  جكَانَ رسولُ اهللا $:  حديث:ومنها

 أخرجه .)١(
ابن مهاج،والد وفيه مطهر بن الْ،يقطِنار م وهو ضعيفيثَه.  

                                                 

ي ه األلباِنفَعوقد ض، )٣٦٢(رقم ، ءتغطية اإلنا: باب، ابن ماجه ِفي كتاب الطَّهارة وسننها) ١(
٤٢٥٠( برقم ،ةعيفَِفي الض.( 
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أمحصيل ماء الطَّا االستعانة ِفي تهِبي  فهو ثابت عن :ةاروعن أصحابهجالن  ، 
ي  بن أِبليي حديث ع وِف.)١(#وٍءضوا ِبعدفَ$: ا ِفي حديث عثمان بن عفانمكَ

 وال أعرف ،ازهو وهناك أدلة أخرى تدل على ج،رحبة الكوفةطالب حني كان ب
 .  ا خالفًاهمن خالِل

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 ِفي هاجوابن م، )٢٢٧(رقم ، الة عقبه فضل الوضوء والص: باب،ةارهمسلم ِفي كتاب الطَّ) ١(
 .أحمدواإلمام ، )٢٨٥(رقم  ، ثواب الطهور: باب،هاننة وسارهكتاب الطَّ
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ì†ÛÂ�±c�s£]��ŠÊ�h^e� 

]٢٣٨[ ع ن رِ اِب ج ِن ب  ع أَ$ : الَ  قَ باهللا    ِدب لَّه      ِبيجالنأَ  وص ح ابالْ ِبهحج ،  
لَويسم أَع ِمٍدح نهمه دغَي ير الن جِبيلْطَ وةَح،ِدقَ ومِل عِم� ي الْن يِنم، 
 ،ةًرما عوهلُعج ينْ أَهابحص أَجالنِبي  رمأَ فَ،جالنِبي  ِه ِبلَّها أَم ِبتلْلَه أَ:الَقَفَ
ى نلَى ِم ِإقِلطَن ن:والُاقَ فَ،يده الْهع مانَ كَن مالَّ ِإ،والُِّحوا ويرصقَ يثُم ،واوفُطُيفَ
كَذَوأَر ِدحنطُقْا يفَ.ر ِل ذَغَلَبك  ِبيِولَ :الَقَ فَ،جالناس قْتلْبِمت أَن ِرمي ما استدبرت 
ا أَمهديت،لَ ونَّ أَالَوِع مالْي هدَألي لْلَحت.و حاضتاِئ عفَةُش نالِْتكَس ماِسنك 
 ولَسا ر ي:تالَ قَِتيبالْ ِبتافَطَ وترها طَملَ فَ،ِتيبالْ ِبفطُ تما لَهن أَري غَ،اهلَّكُ
 نْ أٍَركْي بِب أَن بالرحمِن دب عرمأَ؟ فَجح ِبقِلطَنأَ وٍةرمع وجح ِبونَقُِلطَن ي،اهللا
يخرجم عا ِإهلَى التفَ،يِمِعن اعتمرتب عالْد حج#. 

<|†�Ö] 

J ْفسخ الْ :حديثموضوع الحجإلَى الع مة ِلرملَن يسق الْم ديه. 
J ْالمفراتد: 
ِبي  لَّأهأصل اإلهالل: جالن:قالوا،وت رفع الص :لَّ استهيِب الص.فَ إذا رع 

ر به عن  فيعب، شائعااستعماالً واستعمل ِفي التلبية ،صوته بالبكاء عند والدته
  .- اهللارِحمه- ابن دقيق العيد الَ كذا قَ،اإلحرام
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  . وهي رواية جابر، ظاهره يدل على اإلفراد:قال :#جحِفي الْ$: قوله
ابة هدي ح أحد من الصع يكن مم لَ:أي :#يد همِهِدح أَع مسيلَو$: قوله

  . وطلحةجالنِبي غري 
  .جالنِبي ا أحرم به م أحرمت ِب:أي: #جالنِبي  به لَّها أَم ِبتلْلَهأَ$: لهقو
 جولوا نيتهم من حح ي :أي: #ةًرما عوهلُعج ينْ أَهابحأص جالنِبي  رأمفَ$: قوله

 إلَى عمر ة ت بالبيت   :أي - فيطوفوا    ،تع م ،   ا والْ  فَ  وبني الصمة رو-،  ثُم قَ يص  حلوا روا وي . 
ا قصدون بذلك أنه يقطر منيي:  أحدنا يقطرركَى وذَن ننطلق إلَى ِم:الواقَفَ

  .اعمِجلقرب اإلحرام من وقت الْ
  . يسمعه منهمم يدل على أنه لَ:ج النِبي ذلك غَبلَفَ

 لو عرفت من :أي :#تيدها أَ متربدتا اسي مِرم أَن ِمتلْبقْت اسولَ$: فقال
 .-ةرمععلتها   ج  ولَ :ي عنِ ي-ا أهديت    م  لَ ؛اضي م ل ما عرفت من أمري الْ     قب ست م أمري الْ 
 امتنع : أي، حرف امتناع لوجود"لوال ":دي ألحللتهعي الْ موال أنَّولَ

أخذي بالعمرة وتللي ِبحا لوجود الْهدي معيه.  
  . تطف بالبيتما لَهميعا غري أن عملتها ج:أي :#اهلَّ كُكاِسنم الِْتكَسنفَ$: قوله

 .ال الكعبةمم ِفي جهة شرحاية الْههو ِن :التنعيم
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ا الْذَهحِبي بتداء إحرام ا ى أنَّلَديث يدل عبالْانَ وأصحابه كَجالن حج 

ا مفرد،  ِبي     إنَّ ثُمجالن أم ر م لَن م ي ق الْ سه  دي أن ي جع له ا عمةر، بالبيتطوف   وي ، 
ويسعا والْفَى بني الصمةرو، ثُمي تلَ فَ،للحمس منهم الْا لَممعة ِلارضما قد دروا ج

عليه من تحريم العمة ِفي أشهر الْرح؛جت منما عرفه    ابقًا ى أنه لو عرف من أمره س
ة حسب    حصلَ ما فيه الْ  م ِلنم  ِفي هذا ت   انَ  وكَ،ةً رما ع له عج ولَ ،دي ه لْ ااقا س م اآلن لَ
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وما  ، ج لنبيه Tة هو ما اختاره اهللا       حصلَ م ولكن كان الذي فيه الْ        ،ج النِبي   ظن  
 .ديهوا الْوقُس يم الذين لَجاختاره ألصحاب نبيه 

J ْفقه الديثح: 
 جحم بالْه إهاللُانَ وأصحابه كَجالنِبي  أنَّديث حا الْذَذ من هؤخي :أوالً

 . ةرملوا إلَى العوح تثُم ،أوالً
 بعد انَتع كَملوا نسكهم إلَى توح أن يمه لَجالنِبي  أمر ذ منه أنَّؤخي :ثانيا

دهم ِفي النسكوِلخ،وي فَستاد منه جوحويل الْاز تحج إلَى عمروإليه  ،متعة ت
 ذلك شيخ اإلسالم ابن رر وقَ،ةاهري والظَّ،- اهللارِحمه- بن حنبل أحمدب هذَ

كَ، وتلميذه ابن القيم،ةتيمي ما قال الصي ِفي اِننع"العةد." 
 وتأكيده عليهم ، أصحابه بذلكجالنِبي  ألمر ؛قحا هو الْذَ ه:أقول: ثالثًا

  .ةروم آخر ذلك عند الْانَى كَ حت،ةرمة بعد الْرمالْ
ه ى أمر ربلَي عبِنم بأمر منه الْجالنِبي ن م ِفي زلَصا الفسخ حذَ هأنَّ: رابعا

وذلك ِل،ىالَتع صلَميعتقده أهل الْانَ ما كَهدمة ح اهلية أنَّجالع مة ِفي أشهر ر
  .ورج من أفجر الفُجحهر الْة ِفي أشرم العهم بأنَّولُ وقَ،وزج ال تجحالْ

خالقد  :اامسنهدا الْذَم همِبي قد بأمر عتألصحابه الذين لَجالن مي وا وقُس
 يدخلوا ثُم ،ةيرِو إلَى يوم التلِِّحوا بالْعتمتوا ويلُلَّحت وي،ةرما علوهعجدي بأن يهالْ

ة وفسخ رمع هل هذه الْ:كن اختلف أهل العلم ول،جحِفي اإلحرام من جديد بالْ
  ؟قبالًست ِفي األزمنة مام بذلك الركب أو عاصحويله إليها خا وتهج لَحالْ

 وداود ، بن حنبلأحمد واإلمام ، وكثري من التابعني،ةابح بعض الصبهذَفَ
دي هالْق س  ي م لَنمة ِلرملَى الع   إجح الْ خس فَدثني إلَى أنَّ  ح م وكثري من الْ  ،الظاهري  

شرع م؛مر إلَى يوم القيامةستم دلني ِبستما رواه ساقة بن مالك الْرجي دلَم� 
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ألَحني سر لَقاَ فَ،ج اهللا ولَس :$يا راهللاولَس ، ذَا أَما هاِمنِذِه ِلعا هنترمع تأَيأَر 
# ِلَألبدِ    بلْ الَ  : فَقَالَ  ؟ِلَألبِد

  . صحيحوهذا حديث   . )٢( #ِدب األَ  ِدب ألَ لْب $ : ي رواية   وفِ  .)١(
 فرضا انَة كَرم إلَى العجح الْخس فَة إلَى أنَّ شيخ اإلسالم ابن تيميبهوذَ
على الصحِل؛ةاب انَحو ما كَمي قده أهل الْعتجاهلية من تحريم العمة ِفي أشهر ر

 إلَى جحة ففسخ الْابح بعد الصنا م أم،ورج ذلك من أفجر الفُونَر وي،جحالْ
العمرقِّة ِفي حهم مستذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم ِفي ، وليس بواجبحب 
وب جاس و ورأي ابن عب،اس أميلي إلَى رأي ابن عب أجدِن: وقال،"ديهالْ"

الفسخ على ملَن مي لْق اسلِّدي ِفي كُهز ان إلَى يوم القيامةم،وي ى أنَّرم ن 
  .ى أم أباَء شلَّ فقد ح؛ يكن معه هديم ولَ،ىع وسافطَ

وز ج وال ي،ةابح بالصاصة خرم إلَى العجحسخ الْاز فَو ج أنَّ:الرأي الثالث
 اص هو خ:الَ قَن م فمنهم،ى ذلك بأحاديث ضعيفةلَ واستدلوا ع،ألحد بعدهم

بالصحةاب.ومنهم م الَ قَن:م وكال القولني ضعيف لضعف أدلته.وخنس .  
 جح األمر بفسخ الْج عنه ى وقد رو):١٧٨ ص/٢ج( "ديهالْ" ِفي الَقَ
إلَى العمرة أربعة عشرمن الص حوأحاديثهم كلها صحاح،ةاب ...   

ثُمع مهم وساق أحاديثهد، كَ بعد أن ذَ)١٨٢ص( قال ِفي ثُمحديث ر 
عحني غَل ةَائش ِبي  ضبجالنإذ ر دفقالت،وا عليه القولد  :$مغْ أَنضبك 
  :#عبت يالَرا فَم أَرا آمنأَ و،بضغْ أَي الَا ِلمو :الَقَ فَ. اهللاهبضغْأَ

                                                 

 : باب،ركةي كتاب الشوِف، )١٧٨٥(رقم  ،ة التنعيمرم ع: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
إباحة : باب، والنسائي ِفي كتاب مناسك الْحج، )٢٥٠٦(رقم  ،دي والبدنهاالشتراك ِفي الْ

 ).٢٨٠٦، ٢٨٠٥(رقم ، فسخ الْحج بعمرة ِلمن لَم يسق الْهدي
)٢ (ابن مِفي كتاب الْهاج مفسخ الْ : باب،اسكنحرقم ، ج)صحيح(، )٢٩٨٠.( 
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ونا لو أحرمنا ِبحن نشهد اهللا علينا أنحا علينا فَجلرأينا فرض خه إلَى س
عما من غَرة تفاديضب را ألمره،جول اهللا سواتباع ،ا ِفي ذَ فواهللا ما نسخ ه

ى لسان  لَ بل أجرى اهللا سبحانه ع،هارضع واحد يفر حح وال ص،حياته وال بعده
ساقة أن يسألهر:هل ذلك م ختا .ن ألبد اآلباد ذلك كائ فأجاب بأنَّ؟هم ِبص’  . 

 ورجاله ،ي يعلى وأِب،هاج وابن م،أحمدا عند ذَاء هري حديث البوِف: قلت
وا در فَ، حني أمر أصحابه بالفسخ"جمع الزوائدم" ِفي الَا قَمرجال الصحيح كَ

 كبضغْ أَنم$: التقَ فَ،ضبانة وهو غَائشى علَ علَخغضب ود فَ،عليه القول
 ِتيبالْ ِباف طَن منَّأَ$: اس إليه ابن عببها ذَم ِلدا رذَ ِفي ه: أقول.# اهللاهبضغْأَ
 أنتم قد حللتم : ألصحابهجالنِبي  الَ لقَ؛ إذ لو كان األمر كذلك.#لَّ حدقَفَ

  .شئتم أم أبيتم
 ؛ هاع أطَن م،ةميع األمج ألصحابه أمر ِلجالنِبي  أمر  أنَّولكن الصحيح

 ونسكه ،م بعصيانه أِث؛طعه يم لَن وم، األفضل من النسكاب وأص،نال الثواب
 .  صحيح

 إنَّ فَ،"دي النبويهالْ" عليك بقراءة هذا البحث ِفي ، يا طالب العلم:أخريا
 .   سألةمفيه ما يكفي ويشفي ِفي هذه الْ

ساادس :يؤخذ منه جالْ ِفي األمور "لو"از استعمال واضيةم،وي ارضه النهي ع
ِفي الْاَءالذي ج ِبي  وقول ،ديثحلَنَِّإفَ$ :جالن وفْ تتحع لَمالش بعد  . # .. .اِنطَي

 . )١(#و لَ:نولَقُ تالَ فٌَءي شكابص أَنِْإفَ$ :قوله
                                                 

 ،ادير هللاقَم األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض الْ: باب،ردمسلم ِفي كتاب القَ) ١(
 ،هدي كتاب الزوِف، )٧٩(رقم  ،رد القَ: باب،مةدقَم ِفي كتاب الْهاج وابن م،)٢٦٦٤(رقم 
 ).٤١٦٨(رقم  ، التوكل واليقني:باب
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 قد استعملت ِفي كالم "لو"  أنَّ:سألة خالف حاصلهموألهل العلم ِفي هذه الْ
 وأن ،ى ِفي نفي علم الغيب عن البشرالَ حيث قال تع،اضع منهو ِفي مT اهللا

    ﴿: ىالَ ومنه قوله تع،ائر البشر ال يعلم الغيبس كَجالنِبي 
  .]١٨٨:األعراف[ ﴾     
             ﴿ : قالوانموقوله ِل

 إنَّا فَذَى هلَوع .]١٥٤:آل عمران[ ﴾       
 ، يكن كذلكما ما لَ أم،ة للقدرضارع فيه مانَا كَ م"لو"كروه من استعمال مالْ

بل كان التمنصلَي فيه للمِبي  كقول ،ةحلَ$ :جالنواس قْتلْبِمت أَن ِرمي ما استدبرت 
 .زائ فإنه ج.#ةًرما عهتلْعجلَ و،يده الْتقْا سملَ

اسابع: يذ من قولهؤخ :$لَونَّ أَالَوِع مالْي هدَألي لْلَحأنَّ.#ت الذي م نه من ع
      ﴿ :ى يقولالَ واهللا تع،ديهالتحلل هو كونه ساق الْ

  .]١٩٦:البقرة[ ﴾
 دليل .#اهلَّ كُكاِسنم الِْتكَسن فَ،ةُشاِئ عتاضحو$: ذ من قولهؤخي :ثامنا

الْى أنَّلَع حجتنب من الْائض ال تمالطَّاسك إالَّن اف بالبيتو،وما ع ا ذلك فإنه د
ماح لَبها كالوقوف بعوالْ،ةفَر بيت ِبممِج ورمي الْ،ةلفَزدوما أشبه ذلك،ارم . 

وز ج ال يئضاح الْ أنَّ.#ِتيبالْ ِبفطُ تما لَهن أَريغَ$: ذ من قولهؤخي :تاسعا
 فلم يشترط ،م أبو حنيفةفهالَ وخ،ورمهجا هو قول الْذَ وه،ا أن تطوف بالبيتهلَ

 ؛ورمهجالْ إليه به والراجح هو ما ذَ،وحرج وقوله م، اف بالبيت وة ِفي الطَّارهالطَّ
ل جريد الرا ي منها مريد وأنه ي،ةفيا ذكر صم لَج منها قوله ،ديث وغريهحا الْذَهِل

 !!يا ِهنتساِبح أَ،ىقَلْى حرقْع$ :جالنِبي  الَقَ فَ.تاضا حهنإ : فقيل،من امرأته
 .#نْذَ ِإالَفَ :الَقَ فَ.ِةاضفَ اِإلافو طَتافَ طَدا قَهنِإ :يلَِقفَ
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بعد أن ائض حاف الْواز طَوجورين ِبشهمالء الْضى بعض الفُقد أفت :عاشرا
اع الطرق طَّض قُرع ِفي زمنه من تانَا كَم وذلك ِل،ة القصوىورر للضثفرتست
للحوأنَّ،اجج فَ،ن انفرد عن الركب اقتطع م الْى بأنَّأفت ؛ وتطوفثفرائض تستح 
ا ذَهى ِبفتصح أن ي وهل ي،حرمها ألمر خطريا ومضهرعكب ي انفرادها عن الرألنَّ
ذَِفي ها الزِب:أي-ن م واز طَجاف الْوكَ-ائض عند الضرورةح مى بذلك ابن ا أفت
ةتيمي"حل نظر هذا م . 

ى صحة ما لَ يدل ع.#ِتيبالْ ِبتافَ طَترها طَملَفَ$: قوله :رشادي عحالْ
سبالْ أنَّ:ق ائض ال تطوف بالبيتح.  

 جعن بني حم قد جنه ألن؛ااحبهو صت منار غَةَائش عأنَّ: ي عشرالثاِن
وعموهي لَ،ةر ميكن م علَالَقَ فَ، حجا إالَّه ا ه ِبيجالن :$ نيبِت ويافُِك ِبالْبطَو

#الصفَا والْمروِة يكِْفيِك ِلحجِتِك وعمرِتكِ 
)١(.لكنها أص رت أن تعمل عمرة مفرةد، 

ا من هرمأع فَ،الرحمنا عبد اها أخهع مجالنِبي  فقد أرسل ، أرادها اهللاةحكموِل
 ؛لِِّحخرج إلَى الْة أن يكَّة من مرم أراد أن يعمل عنمة ِل فكانت سن،التنعيم

 . وباهللا التوفيق،مرح والْلِِّحليجمع بني الْ
الثالث عرش: يأَفَ$: ذ من قولهؤخمرع بِن دمحالرب ِب أَننْ أٍَركْي بي خرج 

معا ِإهلَى التيِمِعن#.ج از خلوة الْوحرم ِبمحرمهم،وهو أمر م ع عليهجم.  
 وقضية ، له سببالَع إذا أراد أن يشرع شرعا جT اهللا أنَّ :الرابع عشر

عائشة كانت سا ِفي مببشروعيالْنَّ وأ،ةكَّة االعتمار من م معتمر كي إذا أراد أن ي
لِِّحخرج إلَى الْفإنه ي،فيحرم بع موالْلِِّح ليجمع بني الْ؛لِِّحة من الْر حم ِفي ر

                                                 

)١ (روأبو داود ِفي كتاب الْاه مطَ: باب،اسكن رقم  ،ارناف القَو)وأصله ِفي صحيح ، )١٨٩٧
 ).١٢١١(برقم ، بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الْحج: باب، كتاب الْحجمسلم ِفي 



א�
�	����م������ <  
٤١٨ 

العمكَ،ةر ما يجوالْلِِّحع بني الْم حم ِفي الْرحفال يصح حج الْ،ج بأن اج إالَّح 
ِقيفبع ةفَر،وع لِِّحة من الْفَر.  

 أراد االعتمار نمة ِلرم التنعيم ميقات الع قوم إلَى أنَّبهذَ :رشس عامخالْ
ةَكَّمن م،وذَ،لِِّحجزئ غريها من الْ وال ي هالْب جمهور إلَى أنه يوز االعتمار ج
 لِِّحون إلَى الْجخر وكل أصحاب ناحية ي،ةكَّان من م ِفي أي جهة كَلِِّحمن الْ

  ج  النِبي    أنَّ -ور  مهجب الْ  ذه  على ترجيح م     :أي -ى ذلك   لَ ا يدل ع   م ومِ ، ِفي ناحيتهم    
ح م أساه  ألن؛انة رِعِج أحرم من الْ ؛ وبعد حصار الطائف   ،ة بعد الفتح  رم بالع  لَّا أهملَ
 القول  وهذا هو  ، ِفي جهته فهو يذهب للحل من جهته       انَ   كَن وهكذا كل م  ، هته ِجِل

حيحالص.  
ادس السعرش :يكون ِفي هذه القصخصيص ِلة تما ورِفي حديث د 

 ِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِل ونه لَنه$ :اقيتوم بعد ذكر الْج الَ حيث قَ؛اقيتومالْ
 ،لِحالْة رم ميقات العى أنَّلَة تدل عائشة ع فقص.#ةَرمعالْ وجح الْادر أَنم ِمنِهِلهأَ

 بل يكون ميقاتا ِفي ،ةرمة ال يكون ميقاتا للعكَّزل اإلنسان ِفي من أو مةَكَّ موأنَّ
 ويذهب إلَى ،حرم من بيتهة يكَّمر من أهل معتم قد قيل بأن الْانَ وإن كَ،جحالْ
ديث حا الْذَ ه وأنَّ،رتهمحلق أو يقصر وتلك عسعى وي فيطوف وي،سجدمالْ
  . إحرامهمءانا لبدكَهم منازلُة تكون مكَّاقيت بالنسبة ألهل مومي ِفي الْالذ

م دقَ ماصخ والْ،اقيتوموم حديث الْمخصيص لعديث تحولكن ِفي هذا الْ
لَعامى الع.  

السابع عيعتقد كثري من الْ :رشحالْاج أنَّج حاج ولو كان ما فَتمعليه إنَّتع 
أن يعتمن التنعيممر ،إنَّ فَ،أطَ وهذا االعتقاد خع اعتمرت الَِّتي هي الوحيدة ةَائش 

ا  اهللا محن نؤمن أنَّ ون،جالنِبي  عاع مدة الوجوا حرض حن بني منمن التنعيم ِم
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شرعذَ ها بعد أن جلَعا له سِح ِل إالَّ،ببكمة أراداه،وهو أن ي شيقَع ِمرا لعاتمة ر
  .اطئا الفهم خذَ هاج بأنَّجحى الْوع فيجب أن ي،يكِّمالْ

الثامن عا من الْ: رشرأينا كثريحااج إذجت حلل من العمرة ليتمتما لِِّح بالْع 
داما ِب مقيمكَّمذْة فإنه يفيحرم بعمرة ألبيه مثالً،ب إلَى التنعيمه ،حلق بعض وي 

ِفي أيام  لظا فيذَكَ وه،يتةم ألمه الْة أخرى فيحرم بعمرة مثالًر ويذهب م،رأسه
 :  وهذا فيه أخطاء،رمة عدي بِعة يأِترم والعجحانتظاره بني الْ
 مث لَحدابطني أمر مرتة بني نسكني مة أجنبيرم إتيانه بع  أنَّ :أ األولطَخالْ -

يعرف عن الصحة وال التابعنياب،وال م بعدهم من أهل العلمن .  
 والصحيح أنه ،ختلف فيهن يسري ممة ِفي زرمأن تكرير الع: يأ الثاِنطَخالْ -

البد أن يكون بني العمرتني زمن يو فيه رأس الْنممعتمر حتى يتن من حلقه كَّم
  .مرة أخرى
 ،حلق بعضه غدا وي، فيحلق بعضه اليوم،هسأئ رزجأنه ي :أ الثالثطَخالْ -

الرأس  وهو حلق بعض   ،زع ب ِفي ارتكاب النهي عن القَ      ب وهذا س  ،وبعضه بعد غد    
  .وترك بعضه
مرين عتموالْاج ج وأذية للح ،امح للزال تكثري ما الع ذَ ِفي هأنَّ  :أ الرابع   طَخالْ -

الذين جاءوا ألول مةر . 
ة رمر بني عمع هؤالء من تكرير العمنات فإنه ينبغي أن يثييحومن هذه الْ

التمتع وحوباهللا التوفيق،هج  . 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٩[ع نِدقَ$: الَ قَ� ٍراِب جمنا معر ج اهللا وِلسو نحنلَ:ولُقُ ن بيك 
  .#ةًرما عاهنلْعج فَ،ج اهللا ولُسا رنرمأَ فَ.جحالِْب

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: حويل الْ تحجإلَى ع مةر. 
J ْالمفراتد: 

قَقد تدم مفردا الْذَات هديث وفقهه ِفي الْحديث قبلهح،فال ي ا إلَى حتاج من
 .إعادة

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٠[ عنع ِدبِن اهللا بع ِدقَ$: الَ قَب اٍسبمر اِهللاولُس أَ وصحابه 
ِبصةَيحاِب رأَ فَ،ٍةعمرهنْ أَمي جلُعوها عمواالُقَ فَ،ةًر:ي ا رأَ، اهللاولَس الَ قَ؟لِِّح الْي: 
 . #هلُّ كُلُِّحالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: حويل الْ تحجإلَى ع مةر. 
J ْالمفراتد: 

 .ةجِحمن شهر ذي الْة ابع صبيحة الليلة الر:أي: صبيحة رابعة
م ذلك الذي كانوا قد هكَسلوا نعج بأن ي:أي: ةرما علوهعجم أن يهرأمفَ
 .ةرملوه ععج أن يجح بالْبدءوه

ألنه لَ؟ل جزئي أو كليِح يقصدون هل الْ:ِّلِح الْأي ما أمرهم أن يتلوا لَّح
حرموا بالْويحظنوا أنَّ؛ن ِفي اليوم الثامج ذَ ها التحلل تحيلِّزئي وليس بكُلل ج . 

J ْفقه الديثح: 
 ،جحهم ِفي النسك الْوِلخ كانت نيتهم عند دجالنِبي  أصحاب أنَّ: أوالً

 وهذا يشهد ،تعمة ترملوا ذلك النسك إلَى عوحم أن يهر أمجالنِبي  وأنَّ
  .انوقَنطُا مم وه،ومهفهما ِبمه أنه يشهد لَ إالَّ،يي جابر األول والثاِنديثَحِل

اثاني: يؤخذ منه جوحويل الْاز تحج إذا كان قد ناه الْوحاج حجا أن ا مفرد
يحوله إلَى عمرة تتعم،قَ وقد تدى ذلك ِبلَم الكالم عا فيه كفايةم . 

م يستبعدون ه ألن؛زئي وليس بكلي جلَِّح الْابة فهموا أنَّح الصأنَّ :ثالثًا
 ركَى وذَن أننطلق إلَى ِم:ى قال بعضهم حت،ىناع قبل الذهاب إلَى ِممِجإباحة الْ

أحقطُدنا ير مِبي  فأخربهم .انيكلهلُِّح أنه الْجالن  . 
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]٢٤١[ع نع رةَوِن بالز بالَ قَِري :$أُلَِئس سةُامب نز ٍدي أَوناِلا جكَ:س يف 
 ةًوج فَدجا وذَِإ فَ،قنع الْريِس يانَ كَ:الَ قَ؟عفَ دني ِحريِس يج اهللا ولُس رانَكَ
نص# . 

 .كِل ذَقو فَ:صالنو   .ِري الساطُسِب ان:قنعالْ :الَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الِبي  كيفية سري :ديثحجالنفَ حني دعمن ع فَرات إلَى مةلفَزد، 
 .وكان أسامة بن زيد رديفه

J ْالمفراتد: 
العقن :رينوع من الس.  
فوق ذلك:صوالن ،وللسري ض روب عند العب لَرها أسماء تعف ِبراه. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 انَ وكَ،امحى أمامه الزر حني يدالًعتريا مسري س يانَ كَجالنِبي  واضح أنَّ
 يسري س  ا خفوق السري األول وأخف منه         :أي -فيفًا    ري - حني ي  ر ا أمامه     ى ما  نفَمسح

عن الزامح. 
J ْفقه الديثح: 
ص  والن،قن الع:امين اللذين هريديث استعمال السحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 . وباهللا التوفيق،م ازدحامهدعريق وسب الظروف من ازدحام الطَّحِب
أنَّ: اثانيذَ ها ال يتافَنى مِبي  قول عجالن :$لَعكُيمِك السِب الْنَِّإ فَ،ةَينلَر يس 

 . وباهللا التوفيق،ةكينونه سخرج عن كَ يم لَجالنِبي  لهعا فَم فَ.#اِعيضِإلاِب
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]٢٤٢[ع نع ِدب ِناهللا بع نَّأَ$: بو ٍرمر ج اهللا ولَسقَ وفِفي ح ِةج 
 حباذْ :الَ قَ.حبذْأَ نْ أَلَب قَتقْلَح فَ،رعش أَم لَ:لٌج رالَقَ فَ،هونلُأَسوا يلُعج فَ،اِعدوالْ
الَوح رج.و اَءجآخ لَ:الَقَ فَر أَ مشعفَ،ر نحرقَت أَنْ أَلَب ِمرالَ قَ.ي: ِمارالَ وح رج. 
 .#جر حالَ ولْعافْ :الَ قَالَّ ِإرخ أُالَ ومد قٍُءي شن عٍذِئمو يلَِئا سمفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: السؤال عمقَا وفيه الْع حجم اج يوم النحر من التقدي
 .والتأخري ِفي أعمال ذلك اليوم األربعة

J ْالمفراتد: 
  .علمأ م لَ:أي: #رعشأَ ملَ$: قوله
م أو ج الذي هو اإلثْرنفي للح: #جر حالَ ولْعافْ$: هنع لئا سِفي كل م قوله

جلب الْالوقوع فيما يمقَّشى اإلنسانلَة ع . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يِبي  اهللا بن عمرو أنَّ خرب عبدجالنقَ وفَ، للسائلني ِفي يوم النحرف ا م

ئل عن شيء قُسدموال أخ افْ$ : قال إالَّرلْعالَ وح رج#. 
J ْفقه الديثح: 
 نمج عرح نفى الْجالنِبي  اه أنَّعنديث وما ِفي محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

لق أو ح والْ،بح والذَّ،مي الر: هيالَِّتي ، بعض أعمال يوم النحر األربعةر أو أخمدقَ
  .افو والطَّ،التقصري

م وتأخري هذه األعمالوقد اختلف أهل العلم ِفي تقدي:هل هو م وه أوكرم حم ر
 :جالنِبي ة الترتيب الذي فعله وعيشرم اتفقوا على مه وذلك أن،لجه ال ينمِل
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حيث رمى جمربةقَة الع، ثُمن حره هدي، ثُملَ حقأ رهس، أفاض بعد ذلكثُم ، 
ولكن هذا الترتيب هل هو واجب ال يجوز العِلول عنه إالَّد مأوقعه الْن هل ج

  ؟ أو أنه مستحب،فيه
 ترك لَع وج،- استحباب الترتيب:أي- الشافعي إلَى االستحباب بهذَفَ

لق حم الْاز تقديوجم د أبو حنيفة ومالك إلَى عبه وذَ،وهكرمزلة الْنمالترتيب ِب
لَعوهذا هو قول الْ،ميى الر جالْور أنَّمه حقَلق ال يدِفي حالة  إالَّ،ميم على الر 
  .هلجالْ

الف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب واإلتيان به على هذا الوجه خ يمولَ
 ،افولق قبل الطَّحوز له الْجارن ال ي القَى أنَّر فإنه ي،ةالكيمهم من الْجإال ابن الْ

واعتذر عنه بأنه يى أنَّرالقارن قد ت داخلت عمته وحجتهر،بعد حلق إالَّ فال ي 
 بقوله ذَّ ولكن صاحب هذا القول ش،ةرم والعجاما للحمر إتبعتاف الذي يوالطَّ

عن جمرة أهل العلمه،الَ وخِبي  عن عمل ففَ، وقولهجالن جي ِبالنح ا قَجارن، 
 ، رأسهقلَ حثُم ،هدير هح نثُم ،ةبقَة العرم وقد بدأ برمي ج،فردا يكن ممولَ

طُولبس ثيابه قبل أن يبالبيتوف   . 
ِبي  ونَ كَا قول ابن دقيق العيد بأنَّأمجالنح اجالَ قَ، قارن:ذَ ها إنا ثبت م

  .ورمهج ال نصي عند الْ،يبأمر استدالِل
ارنا نه أحرم قَإ :ا قلنام إن":ادعمزاد الْ"ِفي  - اهللارِحمه-م  ابن القيالَقَ: قلت

لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريا .ة ِفي ذلكح’ .ثُماقَ سا بعد ذلكه.  
 جالنِبي  لمالفته ع   خ  لشذوذه وم   ؛هم هذا قول باطل      ج قول ابن الْ  هم أنَّ  موالْ
  .ى ذلكلَاع أهل العلم عم وإج، بهرا أم وم،الفعلي

نَّإ :إذا قلنا :اثانيه ظَذه الوِبي ى ائف األربع قد أفتِبجالن جواز تقديا مه
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لَعة الْالَى بعض ِفي ح؛هل وعدم الشعورجفإنه ال ي تمشى لَى لنا االستدالل ع
جولم ِبة العالَاز ذلك ِفي حوباألخص الْ،ا الترتيبذَه لق قبل الرميح.  

 ذلك لَع فَنمج عرا هو نفى للحم إن.#جر حالَ$: جالنِبي قول  :اثالثً
اهالًج،فهل م فَن لَعا يلحقه إثْ ذلك عمامد،ويلزمه د ى الْلَم عم؟ةالفَخذَ هحل ا م
  .حل خالف بني أهل العلم وم،نظر

كَذَ :ارابعابن دقيق العيد أنَّر إي جاب الدلَم عى منالَ خفا  الترتيب عامد
بِنأنه ماعلم أنَّ: حيث قال؛ى غري دليللَي ع إي جم ِفي هذه األفعال اب الد

 يثبت م ولَ،اس عن ابن عبيِوا رم إن، به نص نبوي يأِتم لَجحوالتروك ِفي الْ
  .مى شيء فعليه دلَ شيئًا عمد قَن معنه أنَّ

 � اهللا إنَّ فَ،ه من كتاب اهللاذَحتمل أنه أخا يذَاس ه ابن عبولَ قَإنَّ: وأقول
أوجبلَ الفدية ع؛لق رأسهى من احتاج إلَى حىالَ لقوله تع :﴿    
 �اس  ابن عبلَّعلَ فَ.]١٦٩:البقرة[ ﴾                   
مذَأخ ن هذه اآلية وجوب الدلَم عى مفَن لَعا محظور،ا أو ترك واجب.  

 ِفي م وأوجبوا الد،سألةمور أهل العلم إلَى قوله ِفي هذه الْمه جبهوقد ذَ
 نى ملَ ترتيب الفدية ع وال شك أنَّ، وإن اختلفوا ِفي البعض اآلخر،بعضها

ا أنَّحظُارتكب مورصلَ ِفي ذلك محة للحِباج رب نسكهج،صلَ ومحة للماكني س
 .  وباهللا التوفيق، تذبحالَِّتيائح بام والذَّعة ِفي الطَّقَدم من الصهحصل لَا يمِب

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٣[ع نع ِن ِدبمحالرِن بِز ييدالن ِعخأَ$: ينهح جم عِن ابم سفَوٍدع رآه 
رى الْمجمكُ الْةَربى ِبرسِعبح صفَ،اٍتي جالْلَع بيتع ني ِهاِرسِم ونى عنِهيِنِم ي،   ثُم 
 . #ج ِةرقَب الْةُور سِهيلَ عتلَِزني أُِذ الَّامقَا مذَ ه:الَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: كيفية رمي جمرقَة الع؟ ومن أين ترمى،ةب 
J ْالمفراتد: 
ى لَطلق عة الكربى هذا وصف يمرجالْ :#ىربكُ  الْةَرمجى الْم رآهرفَ$: قوله

جمرة العوهي الْ،ةقب جالَِّتية األخرية مرةكَّ تلي م،ذه الْ وقد كانت هجة ِفي مر
جانب عة لَقبحقتها ِفي أول ححججتهج ، وأظن إزالتها ، بعد ذلك أزيلتثُم 

ى لَ وقصد بإزالتها التوسعة ع،- اهللارِحمه-لك عبد العزيز م ِفي آخر عهد الْكان
النالَاس ِفي حكَ،مية الر ا عملوا الدور الثاِنمي للتخفيف من الزامح،ا من ذَ وه
محوفقهم اهللا-اخر دولة آل سعود فَاسن وم-.  

 فقَ وصفة ذلك أن: وأقول: #ِهيِنِم ينعى نِم وِهاِرس ين عتيب الْلَعجفَ$: قوله
ة كَّمينه ومى عن ين ِملَعج فَ،المة إلَى جهة الشمرج واستقبل الْ،ِفي بطن الوادي

عن يارهس.  
ا ذَهود ِبقصمالْ :#ج ِةرقَب الْةُور سِهيلَ عتلَِزني أُذِ  الَّامقَا مذَ ه:الَ قَمثُ$: قوله
 .ة وغريهامرجمي هذه الْيفية رى التأسي به ِفي كَلَ عثُّحالكالم الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نخرب عبد يمحالربن يزيد النخعي أنه ح مع عبد اهللا بن مسعودج ،فرآه ر ى الْمجة مر
 .ارهسية عن كَّمينه ومى عن ين ِملَع حيث ج،ات من بطن الوادييصبسبع حالكربى 
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J ْفقه الديثح: 
ة مر ورمي ج،وممى العلَمي عة الروعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي :أوالً

قَالعبى الْلَة عخوالْ،وصص جمهى أنَّلَور عالر مي واجب من وات الْاجبحج.  
اثاني :يِبي  ذ منه أنَّؤخجالنر ماها بسبع حصوكل الْ،اتي جمرات ترى م

كل واحدة منها بسبع حصاتي.  
 به وقد ذَ،ى واحدة بعد أخرىمرات تيصحبع الْ هذه السأنَّ: اثالثً

ة رات ميصا بسبع حاهم بعض أهل العلم إلَى أنه لو ربه وذَ،ور إلَى ذلكمهجالْ
واحدة جوهذا قول شاذ، ذلكاز ،والصحيح أن ها ترى بسمبع حصل  كُ،اتي

  .األخرى ولْواحدة ِت
ارابع: يؤخذ من عملِّمي استحباب التكبري عند رمي كُوم أحاديث الر 

حصوهذا الذِّ. اهللا أكرب:امياة حيث يقول الر فلو تركه أو نسيه ،ة باتفاقكر سن 
 .هج يؤثر ذلك ِفي حملَ

خاتفق الْ: اامسجمهلَور من أهل العلم عمي أن ى أنه يشترط ِفي صحة الر
ت جرخ طارت فَثُم ،ت فيهعقَ فلو و،وض وتستقر فيهحاة ِفي بطن الْصحتقع الْ
 . اعيده عليه أن يبج وو،اةصح يصح رمي تلك الْمعنه لَ

سذَ: اادسهالْب جا إلَى أنَّمهور أيضالر ِلمي جمرقَة العة باألخص البد أنب 
يكون من الوادي مقبل الْستجمرة إلَى جهة الشالم،أو يقف ِفي الوادي م ا ستدبر

  .وضحمي ِفي الْ فريمي ليقع الر،ة أو العكسكَّ مقبالًست م،ىنِم
اسأنَّ: ابعم نر مى من مقَحل العِج من الْ:أي-ة بهة الشاليةم-،قَ ووعميه   ر
را دبة جقَانب الذي يلي العجلوا الْعى جرممملوا الْم حني عهنإ  حيث؛درجِفي الْ

بسقف الْتصالًم رمىم،فَ،نالك إشارة إلَى أنه ال رمي من ه منر ى من ذلك م
  .همي رعيد وعليه أن ي،ه غري صحيحمي رإنَّ فَ؛انبجالْ
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  :يشترط لصحة الرمي ثالثة شروط هي :ثامنا
  .يِنمت الز الوق-١
٢-والر مي بسبع حصاتي.   
  . والترتيب-٣
أنَّ :اتاسعم نر مى بسبع حصلَ وغَ،اتيبى ظنه وقوعها ِفي الْلَ ع؛وضح 

ىفقد أد،وم نر انَ فإن كَ،ى أقل من ذلكمالنقص و لَ؛ةاحد ألنه قد ؛ يضرم 
ورالَي وقاص أنه قَد بن أِب عن سع، ِفي حديث عند النسائي بسند حسند :
$رجعا ِفي الْنحِةجم ع  ِبيجالنو بعضنولُقُا ي:ر ميِبت سِعبح صاٍتي،و بعضا ن
ولُقُي:ر ميِس ِبتلَ فَ.تمِع يبب عضهملَ عى ب١(#ٍضع( . 

 يدل ؛بعى بأقل من السم رنماًء ِلض يذكر قَماوي لَدل مع كون الرا يذَهفَ
لَ ذلك عى جاز االكتفاء بست      و، لَ غَ انَ ا إن كَ  أمب لَ ع     ى ظنه أنه رذلكى بأقل من   م ، 
ى  حت،اءضة القَ ويرمي الباقي بني،رمىم إلَى الْودع فعليه أن ي؛انكَم ِفي الْانَفإن كَ
  .مي اليوم الذي بعدهى رلَه عمدقَ بشرط أن ي،ي ِفي اليوم الثاِنانَولو كَ

اعاشر: يشتي بالْمي الترتيب بأن يبدأ ِفي رمي اليوم الثاِنرط ِفي الرجة مر
  . الكربىثُم ، الوسطىثُم ،خيف فريميهاسجد الْ تلي مالَِّتيى األولَ

 ، وسطىال ثُم   ،ى ر بأ بالكُ   دا الترتيب بأن ب       ذَه اكسا لِ  إن رمى ع    فَ  :ر ش ادي ع  حالْ 
؛ الصغرىثُمص حر مي الصىغر،وعليه أن ي قضيسطى والكربى الو،وإن ت بين 

                                                 

: يقولوعن أِبي مجلز  . صحيح اإلسناد:الَ وقَ،)٢٨٨٢(رقم ي صحيح النسائي لأللباِن) ١(
 ِبِست أَو جما أَدِري رماها رسولُ اهللا : سأَلْت ابن عباٍس عن شيٍء ِمن أَمِر الِْجماِر؟ فَقَالَ$

: باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب الْمناسك، )٢٨٨٣(رقم  ،يصحيح النسائي لأللباِن. #ِبسبٍع
 ).١٧٤٠(رقم ، ِفي رمي الِْجمار



א�
	�م����
�د������� <  

 

٤٢٩ 

له ع؛م صحة رمي اليوم األولدو جعليه أن يبدأ ِبب جمرقَة العةب،ة  فريميها بني
 مثُ ،رشادي عحة اليوم الْى فريميها بني يذهب إلَى األولَثُم ،اء ليوم النحرضالقَ

  . الكربىثُم ،الوسطى
 نة ومفَع الضق وهو ِفي ح،رط الوقت ِفي رمي يوم النحرشتي: رشي عالثاِن

كمهم ِمِفي حمني رافقهم من الرجال ويشقعليه أن ي تأخ؛مسر إلَى طلوع الش 
يصح رميه معهم من بعد مصف ليلة النحرنت. 

الثالث عأنَّ :رشم نر مى قبل مفَ؛صف الليلنت رميوعليه القَ، باطله اء ما ض
دِفي ِمام وعليه دم ِفي اإلخالل ِب،ي أيام التشريقى وِفن ا الواجبذَه.  

الرابع عأنَّ :رشو قتالر مي بالنسبة للري ال يبدأ من طلوع الفجر الثاِنج
مس يوم النحر عند البعض ع الش ومن طلو،ِفي يوم النحر عند بعض أهل العلم

  .الج الرق وهو األحوط ِفي ح،اآلخر
مس من يوم ال الشوى الوقت االختياري إلَى زبقَأنه ي : رشامس عخالْ
اء يومه س وكذا م،ضطرا الوقت االضطراري فيوم النحر كله رمي للم أم،النحر

اذْبح  : قَالَ؟حلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح$:  فَقَالَ، اهللاولَس رألَ سالًج ر أنَّدرا قد ومِل
# حرجالَ : فَقَالَ؟ وقَالَ رميت بعدما أَمسيت. حرجوالَ

)١(. 
السادس عرش :أممي ِفي أيام التشريقا وقت الر،فيبدأ من ز ال اليوم و

 والوقت االختياري إلَى ،-ر من وقت أذان صالة الظه:أي-ر شادي عحالْ
                                                 

ق قبل أن يذبح ناسيا أو لَ أو ح،ى بعدما أمسىم إذا ر: باب،جحِفي كتاب الْالبخاري ) ١(
١٧٣٥(رقم  ،اهالًج( ،لق: وِفي بابرقم ، الذَّبح قبل الْح)والنسائي ِفي كتاب ، )١٧٢٣
ماسك الْنحباب،ج :مي بعد الْ الرم٣٠٦٧(رقم  ،اءس( ،وابن مِفي كتاب الْهاج ماسكن، 

لق ح الْ:اب ب،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٣٠٥٠(رقم  ،كًا قبل نسكس نمد قَن م:باب
 ).١٩٨٣(رقم  ،والتقصري
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ى الوقت االضطراري إلَى طلوع الفجر من بقَ وي،مس من ذلك اليوموب الشرغُ
  .اءملَى بذلك هيئة كبار العا أفتم كَ،اليوم الذي بعده

السابع عأنَّ: رشم نترك الر مي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرمن ج 
ى بعض را يمة كَقَد ففيها ص؛اتيص أن تكون حالَّ إ، فعليه ِفي ذلك دم؛ىنِم

  .أهل العلم
الثامن عالْأنَّ: رش حصيرمى ِبالَِّتيات ي ها مثل حى الْصخة ذف أو حب

 ،ة بني الصغر والكربطَستوات ميصا التقطت له حم لَجالنِبي  الَ وقد قَ،الباقالء
 . #ولُغالْ وماكُيِإ و،وامار فَِهِذ هِلثِْمِب$: الَقَفَ

   التاسع ع رش:     أنه يوز أخذ الْ   جحص ى من مة أو مِ لفَ زد ن  ى من أرض الْ  ى حترمى    م
 ،األصحى على القول     صحن غسل الْ    س وال ي  ،وض على القول األصح      حبعيدا عن الْ    

  . وال عن أصحابه،جِبي النات عن يصحسل الْ غَرثَؤ يم ولَ،ةارهفاألصل فيه الطَّ
 عدبتى والثانية ِفي أيام التشريق أن ية األولَمرج بعد رمي الْنسي: العشرون

ة مر أنه ال يقف عند ج إالَّ، يستقبل القبلة فيدعوثُم ،ميرمى بعد الرمعن الْ
قَالعةب،فهذه ج ميع أحكام الرمي سبرناها للحأل اهللا أن ينفع  ونس،ة إلَى ذلكاج
 . وباهللا التوفيق،مريالصا لوجهه الكَل ذلك خجع وي،اهِب

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٤[ع نع ِدبِن اهللا بع منَّ أَ:ب رر اللَّ$ :الَ قَج اهللا ولَسهمار ِمح 
: واالُ قَ.نيِقلِّحم الِْمحار مهاللَّ: الَقَ.  اهللاولَسا ر ينيِرصقَمالْ و:واالُقَ .نيِقلِّحمالْ
الْوقَمِرصيني ا رالَ قَ. اهللاولَس :الْوقَمِرصين#  . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع التفضيل الْ :ديثحلق على التقصريح،وأن ها نسكانم . 
J ْالمفراتد: 
  .ةمحم بالرهاء لَعد: لقنيحم ارحم الْمهاللَّ
  .ة أيضامح بالرمه لَعدا :أي: # اهللاولَسا ر ينيِرصقَمالْو$: واالُقَ
 عدا :أي-  اهللاولَسا ر ينيِرصقَمالْو: واالُ قَ.نيِقلِّحم الِْمح ارمهاللَّ: الَقَ$

  .#نيِرصقَمالْو: الَقَ -ة أيضامح بالرمهلَ
 "رينصقَموالْ"ف طَ عالم ع:الَقَ فَ،االًؤي هنا ساِنكرم أبدى ال:ياِننع الصالَقَ

 بأنه اب وأج؟م واحدلِّكَتان من كالم ماطفَعتمومن شرط العطف أن يكون الْ
  .رينصقَم والْ:تقديره قل
  ﴿ :ىالَ مثل قوله تع،يى العطف التلقيِنمس ومثله ي:ياِننع الصالَقَ
  .]١٢٤:البقرة[ ﴾ 

م رحة الْمر حركَ حني ذَج يِباس للن لو كان التمثيل بقول العب:وأقول
 .رِخذْاِإل الَّ ِإ:ج ي  ِب للن  اس العب  الَقَ فَ .هالَ ى خ لَتخ ي الَ و ،ه كُو  ش دضع  ي الَ$ :  وقال :كي  مالْ
 ؛ذه اآلية ال ينبغيهيل ِبالتلقني والتمثأن  من ناحية ؛#خرذْ اِإلالَِّإ :جالنِبي  الَقَفَ

  . اهللا ال يلقنألنَّ
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
دِبي ا عجالنللم لِّحقني بالرحمة متنير،قَ وللمصرين مراحدةة و،وو رِفي د 

غري هذه الرواية الدعوة للملقني ثالثًاح،قَ وللمصرين موذلك ظاهر ِفي ،ةر 
  .لق على التقصريحالْتفضيل 
J ْفقه الديثح: 
  .لق والتقصريحة الْوعيشرديث دليل على محا الْذَذ من هؤخي :أوالً
اثاني :يذ منه تفضيل الْؤخمحى الْلَلقني عقَم؛رينصلكونه د ا لَعهم متني أو ر

شرع إالَّ ِفي الْحلق والتقصري ِفي الْحج وأنَّ هذَا الدعاء لَم ي ،ةررين مصقَ وللم،ثالثًا
 . اإلباحيةأما ِفي غَريِهما فَالْحلق والتقصري يعتبر من األمور ، والعمرة لكونه عبادة

ى لَ عد وفيه ر،جح والتقصري نسك من أنساك الْلقح الْذ منه أنَّؤخي: اثالثً
منز ععِني ، أنه إطالقمنع الذي كان باإلحرامأ: ينه إطالق من الْم . 

 ا؛ عليه دمإنَّا عمدا أو نسيانا فَ تركه إمن مإنَّ فَ؛إذا علمنا بأنه نسك: رابعا
  .اسا قال ابن عبم فعليه دم كَ أو فعل محظورا تركه ترك واجبان مألنَّ

اخنسي الْإنَّ :امس اج أو الْحممر الْعتصريلق أو التقح، تداركه وهو ثُم 
 وهو البس رصقَ وأن ي، لزمه أن يلبس اإلحرام؛مرحود الْدخرج من ح يم لَ،ةكَّمِب

  .اءض وال يصح القَ، فإنه يلزمه دم؛مرحود الْد من حجرا إذا خ أم،لإلحرام
اسالْ :ادسحعر بالْلق هو استئصال الشوفاعله ِفي الْ،وسىم حوج العمة ر

ثَ م اب وم ود حم،  يا التقصري فهو أن يبق       أم       الْ  فَ ،عر  شيئًا من أصول الشاكينةلق  حبالْم 
يعدا ولو كان على الصفر تقصري.  

اسابع: جب أن يكون الْيحلق والتقصري ما للرأس كلهست؛وعبىالَ لقوله تع :
من  : يقلم ولَ.﴾ ﴿ : فقال.]٢٧:الفتح[ ﴾  ﴿
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  . والتقصري كذلك،ميعا للرأس جلقح الْى أنَّلَ علَّد فَ.وسكمءر
حلق شيئًا  وي،ة من التنعيمرمي أحدهم بعن أناس يأِتم ِفي هذا الزرهظَ: ثامنا
 وهكذا قد يكون أنه ،حلق شيئًا من رأسهة أخرى ويرمي بع يأِتثُم ،من رأسه

يحلق الرأس ِفي أربع عرم،وهذا جهل وم الفَخلَ،رعة للش مي عا من د أنَّهأحد 
 ،واوبتجب عليهم أن ي الذين يفعلون ذلك يإنَّ لذلك فَ؛هنعابقني صسلمني السمالْ

  .وباهللا التوفيق
 

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٥[ع ناِئ عالَ قَل ةَشت :$حججنا مع  ِبيفَأَ فَجالنضنا يومالن ِرح، 
  ، اهللا  ولَسا ر ي :  تلْقُ  فَ،هِ لِ ه أَ ن مِ لُج الر يدرِ ا ي ا م هن مِ جالنِبي     ادرأَ  فَ، ةُيفِ  ص تاضحفَ
 .ِرح النمو يتاضفَ أَدا قَهن ِإ، اهللاولَسا ري: واالُ؟ قَيا ِهنتساِبحأَ: الَ قَ.ضاِئا حهنِإ
  .#واجراخ :الَقَ

الَقَ$ :ٍظفْي لَِفو  ِبيجالن: قْعرافَطَ أَ،ىقَلْى حتي ومالن يلَ؟ ِقِرح: نعالَ قَ،م :
 . #يِرِفانفَ

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الديث  ح: ت م الطَّ حريوى الْلَاف ع ائضح، وم  نع ملَن تطف طَم اف   و
 .ى تطوفر حتفَالساإلفاضة من 
J ْالمفرتاد: 

  .استفهام إنكاري: أحابستنا هي
قْعىر :ذكر ابن دقيق العيد له ثالثة ماٍنعى أنَّلَ بعد أن ذكر اتفاقهم ع 

"قْعرتكتب بألف التأنيث الْ"ىقَلْى ح مقصةور،وم عنقْى عأي، دعاء عليها:ىر : 
قَعرا اهللاه،قَ أو عقَر وماه،أو ج عا ال تلدلها عاقر.  

 أو ،ا بوجع ِفي حلقهاهابى أصعنم أو ِب،اعرهلق شى حعنمِب: #ىقَلْح$: ولهق
حلق قومها بشؤمهاجعلها ت.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

أخربت عِبي   أنَّل ةُائشكَ ذَجالنرص كان  وأنه ،ةفييريدمنها ما ي ريد 
الرِإ$:  فقيل له، من زوجتهلُجنهاِئا حأَ :الَقَ فَ.ضاِبحستِب. #انمالْ أنَّ:ىعن حائض 

والنفساء ال يوز لَجا أن تطوف بالبيته . 
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J ْفقه الديثح: 
وز لواحدة منهن جائض والنفساء ال يح الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ى تطهر وتتطهرأن تطوف بالبيت حت.  
ا هإن فَ؛اف اإلفاضةو طَتافَض إن كانت قد طَائح الْذ منه أنَّؤخي: ثانيا

يوز لَجألنه قد عفي عنها ِفي طَ؛ا أن تنفره واف الواعد.  
 ؛ اف اإلفاضةو تطف طَمائض أو النفساء لَحذ منه إن كانت الْؤخي: اثالثً

فإنه يلَجب عيها أن تبقى حتى تطهأَ$:  لقوله؛ وتطوفراِبحستيا ِهن#.  
وقد سبأن ذكرت عن بعض الفُق ضلَالء من عموهو ابن تيمية -ة اء السن

 ،ي حنيفةب أِبذهم وأخذ ِب،ائض تستثفر وتطوفح الْى بأنَّ أنه أفت- اهللارِحمه
وإن كان هو ما ألنَّ؛الف للنصخنظر الز انَن الذي كان فيه كَمالر ل إذا انفرد ج

ى أفت فَ، واستعبدوا امرأته، وأخذوا ماله، الطرق فقتلوهاعطَّقُة اجتاحه ملَحعن الْ
  .نهمة ِفي زائد كانت سالَِّتية اجذه الفتوى نظرا للحهِب

ا اآلن فليس هناك من هذا الْأموالْ-ر طَخحلذلك فإنه ينبغي ء؛ شي- هللامد 
يث رتجب عليه أن يفاضة ياف اإلوت امرأته قبل طَاض وح،ةملَ ِفي حاَء جن مأنَّ
ى تطهر وتطوفحت،الَِّتيال فيه ما قيل ِفي الفتوى قَ وال يس الْ ألنَّ؛تقَب طُخة ور

اآلن غري موجوالْ-ة ودحمهللاد -،ا أن  ومعظم الناس من أهل البقاع البعيدين إم
 وأرجو ،ي هذا رأ، وسيعود ِفي مثل ذلك،ادما ِفي طائرة أو ِفي مركبيكون قَ
أنه الصابو،والو ى الْلَاجب عمطوف أن يتعره فَاون معه ِفي تعديل ميقات س

 .قفِّوم واهللا الْ،ةوررذه الضهِل

J@J@J@J@J 
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]٢٤٦[ عنع ِدب ِناهللا بع ِمأُ$: الَ قَب اٍسبرالن نْ أَاسآِخونَكُ ي ر 
عِهِدهالْ ِبمبأَالَّ ِإ،ِتي نهفِّ خفالِْن ع مالِْةأَر ِضاِئح# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: ووب طَجواف الودلِّى كُلَاع عح اجم ا عا الْدرأة م
  .ائضحالْ

J ْالمفراتد: 
  .غريه إذ ال آمر ِفي عهده  ؛ج النِبي   واآلمر هو  ،بالبناء للمجهول    :  الناس   رِمأُ

  .وجرخ عند الْ:أي: #مِهِده عرآِخ$: قوله
  .ةعب الكَ:اد بهرم الْ:بالبيت
   .استثناء: إال أنه
فِّخعن الْف رأة الْمأبيح لَ: أي:ائض ح ا الْهخولَ،وجر جب عليها أن تبقى  م ي

  .اعداف الوومن أجل طَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب عبدي اس أنَّاهللا بن عبجارع  الشأم لَّ كُرح أالَّاج ي ى خرج حت

طُيإالَّ، بالبيتوف في عن الْ أنه عرأة الْمائض والنفساء أن تبقى واحدة منهن ح
  .ت لإلفاضةافَاع إذا كانت قد طَداف الوومن أجل طَ
J ْفقه الديثح: 
 واألمر ،اع لألمر بهداف الوووب طَجديث وحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
 وفطُخرج قبل أن ي أن ياج لكل حجارع  والنهي من الش،وبجويقتضي ال
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د مافعي وأح ومنهم الش،ورمهجاع الْداف الوووب طَج إلَى وبه وقد ذَ،بالبيت
  .ا األمرذَه ِل،ةافَّديث كَحومن تبعهم وأهل الْ

الَوخلظاهري  داود االَ وكذلك قَ، بعدم وجوبهالَقَالك فَف ِفي ذلك م
 :افظ ابن حجرح أنه قال الْ إالَّ،ة ال يلزم بتركه دمبوا إلَى أنه سنهنذر ذَموابن الْ

  .قح وهذا هو الْ،اجب لألمر بهنذر أنه وم البن الْ"األوسط" الذي رآه ِفي إنَّ
 بدونه د أحجرى خت فم؛ذا األمرهاع واجب ِلداف الوو طَإذا قلنا بأنَّ: ثانيا
 ثُم ، فرجع وعمله،مرحود الْدخرج من ح وإن نسيه فذكره قبل أن ي،لزمه دم

خر؛جى ما عليه اعترب قد أد،لكن إن ت اوز الْجحم لَريرجعم ،وو جعليه دمب . 
ر يوما أو بعض فَس عن السبح انثُم ،اعداف الوو طَاجح الْافإذا طَ: اثالثً

  .وب اإلعادةج عليه وونَرور أهل العلم يمهإن ج فَ،يوم
أنَّ: ارابعم طَن طَاف واف الواعد، ذَثُم هبكَّ إلَى أطراف مة كالعة زيزي

يئًا من    س ش ب ح فإنه اذا ان     ،والرصيفا وما إلَى ذلك من األطراف البعيدة كالشرائع أيضا             
 ثُم ،اعدالواف و طَ اف  طَج النِبي     لك أنَّ ى ذ لَ والدليل ع    ، ال تلزمه اإلعادة     ؛الوقت 

رجعكَ إلَى مانه ونام نومة حتى جاءت عن وعبد ةُائشمحأذن بالرحيل فَ،الر.  
اخاهللا أنَّ :امس Tفَّ خفن الْ عرأة الْمائضح،فعفا عنها من االن اس حب

ب ذها مذَ وه،ت قبل ذلكاضخرج إذا كانت قد أفَا أن ته وأذن لَ،افوللطَّ
ر بن م وع، وزيد بن ثابت،رم ابن ع:فلَف ِفي ذلك من السالَ وقد خ،ورمهجالْ
  .ياب طَّخالْ

وا ِفي ذلك لَفُالَولعلهم حني خمِبي فو  يبلغهم ععن الْجالن وِم،ائضح ا م
ى ذلك أنَّلَيدل عز يدبن ثابت وابن ع مر رجِلوا عن قَعاهم،لَ ولعله حني بغا هم
ور ِفي عذُ فهو م،يى توفِّ يبلغه ذلك حتماب لَطَّخر بن الْم علَّع ولَ،جالنِبي إذن 
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ائض والنفساء ليس عليها حرأة الْم الْى أنَّلَاع فيما بعد عم انعقد اإلجثُم ،ذلك
  .اعداف الووأن تبقى من أجل طَ

ساختلف أهل ا: اادسلعلم ِفي العمهل لَ :ةرها طواف و؟اع أم الد  
فمنهم منأى طَ رواف الودى الْلَاع عموإجراًء له ِفي ، أخذًا بالنص؛مرعت 

عوم النسكنيم،ومنهم م بأنَّالَ قَن ا النص ِفي الْذَ هحج،فهو ال ي تناول العمةر، 
فلم يوجبوهى الْلَ عمي أنه الْلذي يظهر ِل وهو ا،مرعتقح،وي تن ذلك من بعض بي

اسروايات حديث ابن عب،وهي الر أخرجها مسلم بلفظالَِّتياية و  :$ اسكَانَ الن
 ال ينِفرنَّ أَحد حتى يكُونَ آِخر عهِدِه  :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،ينصِرفُونَ ِفي كُلِّ وجٍه

#ِبالْبيِت
)١(.  
م يتناوله        لَ فَ، خرج عن البيت     ي م مر لَعت م  الْ  أنَّ :أخذ  م ا يدل على صحة هذا الْ         م ومِ 

  ن ديث م  ح ا تناول الْ    م وإن  ،لي فيه   ص وي ، مر هو بالبيت يطوف به         عت م الْ  ذلك ألنَّ  ؛النهي  
 .التوفيق وباهللا   ،ادع وى قبل أن ي   ن نصرف من مِ اج الذي ي    ح  وهو الْ  ، بعيدا    انَكَ

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 ،جحمسلم ِفي كتاب الْو، )١٧٥٥(رقم  ،اعداف الوو طَ: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
اود ِفي كتاب  دووأب، )١٣٢٧(رقم  ،ائضحوطه عن الْقُاع وسداف الوووب طَج و:باب
 ،اعد الواف و  طَ: باب،اسك ن م ِفي كتاب الْ   هاج وابن م ، )٢٠٠٢(رقم  ، الوداع :  باب  ،اسكن مالْ

،  )١٩٣٢( رقم   ،اعد اف الو  و طَ : باب ،اسكن مارمي ِفي كتاب الْ     والد  ، )٣٠٧١،  ٣٠٧٠(رقم  
جرأة: باب، والترمذي ِفي كتاب الْحاَء ِفي الْما جحيض بعد اإلفاضةم٩٤٤(رقم ،  ت.( 
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]٢٤٧[ عنع اِهللاِدب ِن بع مالَ قَب ر: $اسنَأذَتالع باسب نع الِْدب ِبِلطَّم 
رنْ أَج اهللا ولَسِب يِبيت لَةَكَّم اِليِمي ى ِمنأَن قَ ِسِلجلَنَِذأَ فَ،ِهِتاي ه# . 

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال اإلذن لِ  : ديث حمن له ح ة تتعلق بالْ    اجج والْ حح الْاج ِفي  جبيت م
 .ىنِمبيت ِبم وإعفائه من الْ،ةكَّمِب

J ْالمفراتد: 
   لَ طَ:أي :  اس استأذن العبِبي    اإلذن من  بأنَّ جالن  ي بِ بيت  الْة لسقي كَّمحاج ج ،  

  .فأذن له
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ؛هماِتاج بل هو أهم ح،اججحات الْاجة من حاجم حمز السقي بزانَا كَملَ

 ؛ي أيام التشريقاِليى لَنِمبيت ِبم أن يأذن له ِفي ترك الْجالنِبي  من اس العببلَطَ
  . فأذن له ِفي ذلك،اججحلكي يقوم بسقاية الْ

J ْفقه الديثح: 
واجبا  يكن م ولو لَ،اجبى ونِم ِببيتم الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :أوالً

اس ِفي الْما استأذن العببيت ِبمةكَّم،لَ فاستئذانه يدل عى الووبج. 
ِبي أذن : اثانيجالناس أنَّ للعبي ِببيت ة ِلكَّمصلَمة الْححاج هل هو إذن ج

  ؟اس فقط أو أنه للعب،اسة العباجحة كَاج له حنمعام ِل
ة تتعلق اج له حن ملِّام ِفي كُ ذلك عأنَّ :جحرم والْ،قوالن ألهل العلم

ن أو ما الزذَة ِفي هاج له حنم فَ،اة أيضاع أذن للرجالنِبي   ذلك ألنَّ؛اججحبالْ
ات وأصحاب يشفَستماج كالعاملني ِفي الْجح أو الْجحة الْحصلَمغريه تتعلق ِب
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األوتوبيسات الذين لو توقفوا ألضذلك ِبر صلَمة الْححاج والْجج وما إلَى ذلك ح
كل ذلك يبيح التخلف عن الْ،ذه األمورمن ه ِمبيت ِبمنى ما ديقوم ِبام صلَمة ح
للحوالْج حاجج. 

 ؛اتاجحة من هذه الْاجى من غري حنِمبيت ِبملف عن الْخ تن مأنَّ: ثالثاً
افإنه قد ترك واجب،ليه بتركه دمجب ع وي.  
ارابع :يشتكي أقوام أنهم بحا ِبثوا فلم يِمجدوا مكانىن،لَ وعا فقد ذَى ه

أفتلَى هيئة كبار العالْاء بأنَّم اج الذي لَحما بعد البحث يفإنه يلصق ؛جد مكان 
 �هللا  وا،ا ما يستطيعذَ وه،ى ويسكننود ِمد خارج حانَة وإن كَيمخة بالْيمخالْ

لِّكَال يا ما هو فوق استطاعتهف عبد  . 
خاامس :مترك الْن ؛ األحوط ذلك؟ فهل يلزم بدم؛بيت ليلة واحدةم 

ولكونه قد ترك وا من واجبات الْاجبحفيلزمه نصف دم  وإالَّ،ج -ينظر  :يعِني 
 .قفِّوم واهللا الْ،-للقيمة ويدفع نصفها
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]٢٤٨[و عنأَ- هي:ع نِن ابع مالَ قَ-ر: $جمع  ِبيجالنب يالْن مِبِرغ 
الْوعِباِءش جلِّكُ ِل،ٍعماِح وِمٍةد نهقَا ِإمةٌام،لَ ومي سبحب ينهام،الَ وِرثْى ِإلَ عاِح وٍةد 
 .#امهنِم

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْ: ديثحمع بني الْجغرب ماء بالْوالعشمةلفَزد. 
J ْالمفراتد: 
ون معجت الناس يا ألنَّ إم؛معايت جم وس،ةلفَزداد به مرمالْ :#ٍعمجِب$: قوله

 هرة أقَلفَزدما اسم ِلذَه فَ، أو لغري ذلك،اهاء اجتمعا ِبو آدم وحا ألنَّ وإم،اهِب
الشرع كاألسأقَالَِّتياء م راه،وهي ع ة وِمفَرى وغري ذلكن.  

اء  غرب والعشم لكل واحدة من الْ:أي: #ةٌامقَا ِإمهن ِمٍةداِح ولِّكُِل$: قوله
ا أذانا مه لَنَاب أنه أذَّو والص،ديثحا الْذَم يتعرض له ِفي هلَا األذان فَ أم،إقامة
  . واحدة منهمالِّ لكُام وأقَ،واحدا

 ، غرب والعشاءمالة نافلة بني الْ صلِّص يم لَ:أي: #امهني بحبس يملَو$: قوله
لَ: أي،ثر واحدة منهماإى لَوال ع يتبع واحدة منهما بصالة نافلةم .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب عبدي اهللا بن عِبي   أنَّبر مجالنج مبني الْع مغرب والعشاء جمع 
 لكل واحدة ام وأنه أقَ،م تقديعمصر ج بني الظهر والععما أنه جم كَ،تأخري

 . امل بينهما وال بعدهنفَّت يم وأنه لَ،قلةستة ماممنهما إقَ
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J ْفقه الديثح: 
غرب والعشاء ِفي ممع بني الْجة الْوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ملفَزدة جع تأخريم.  
هل هذا الْ: اثانيمع من أجل النسكج،؟رفَ أو من أجل الس  
 أبو حنيفة إلَى أنه من أجل به وذَ،رفَور إلَى أنه من أجل السمهج الْبهذَ
 يأمر م لَجالنِبي  وكون ،ر مطلقًافَمع ِفي السجل بالْقُ يم وذلك ألنه لَ؛النسك
كَّأهل مة باإلتوبصالة كل فَ،امم ؛ ِفي وقتهاةريضذَ ها يدالْى أنَّلَل ع مع ِفي ج

عفَرة ومة ِللفَزدمة النسكصلح.  
ِحجد الْوإذا تأملنا نكمة فيما شرعه اهللا ِفي صا لوقت ذَالة ها اليوم توفري

 ليتفرغ ؛مع تقديممع بعرفة جج الْانَكَ فَ،ةفَرة عشي وهي الذكر ِفي ع،العبادة
  .ةشيذكر ِفي هذه العاج للحالْ

ا جوثانيمعه ِفي مالفَزديشتغل الْ لئالَّ؛ة تأخري اج بأداء صالة الْح؛غربم 
  . إليهالَصمع تأخري إذا وة جلفَزدم ولتكون صالته بالْ؛ليتوفر له الوقت

اج بنوافل العبادة وهو حى ال يشتغل الْلِّ بعدها وال بينهما حتص يمولَ
ة النسك حصلَ علة ما أنَّذَن من هبي وقد ت،ا زال ِفي عبادةوهو أيضا م ،متعب

 . معنيجظاهرة ِفي الْ
ى وإقامة ع أذان لألولَمع للجرشديث أيضا أنه يحا الْذَذ من هؤخي :ثالثًا

  .ورمهجب الْذها هو األرجح وهو مذَ وه،التني واحدة من الصلِّلكُ
ارابع :يذ من قولهؤخ :$لَومي سبحب ينهام،الَ وِرثِْإى لَ عاِح وِمٍةد نهأنَّ.#ام  

وال يشرع لَ، النافلة ال تشرع هذه الليلةالةَص ا قيامه . 
اخالف ِفي األذان للفائتةِخى الْ وأجروا ِفي األذان لألولَ:قال ابن دقيق العيد :امس.  
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ى ة نومهم حت لقص؛ن للفائتة بنوم أو نسيانؤذِّه ي أن:حيحالقول الص: وأقول
 ؛ش على الناسوش األذان يانَ لكن إذا كَ،نأذَّ فَ بالالًر أمثُم ،سمت الشعلَطَ
 .فضنخن بصوت مذِّؤليفَ

سلَمن حبسه السري فَ: اادسم يتكَّمن من الوصول إلَى ملفَزدة قبل مصف نت
معا اء جغرب والعشمي الْلِّصزل ويصف الليل أنه يننترب م يلزمه إذا قَ فإنه؛الليل

 وإن ،انَان كَكَ أو ِفي أي م،ةلفَزدة أو بأطراف مفَر ذلك بعانَاء كَو س،وقصرا
 ، صالة العشاء ينتهي وقتها االختياري بنصف الليل ألنَّ؛ممتيلياًء فَجد م يملَ

 .  وباهللا التوفيق،اا وقتا اضطراريه وقتا لَوبقية الليل يكون

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٩[ع ي قَِب أَنتاَألةَاد ناِرصنَّأَ$ :ير ولَساهللا خ رجح فَ،ااج خروا ج
معفَ،ه صرِمةًفَاِئ طَف نهيِهِف- مأَم و قَبتةَاد-،الَقَ و :ذُخالْلَاِحوا س بِرحح تلْى نيِقت. 
ا منيب فَ،مِرح يملَ فَةَادتا قَ أبالَّ ِإ،مهلُّوا كُمرحوا أَفُرصا انملَ فَ،ِرحب الْلَاِحوا سذُخأَفَ
همِس ييذْ ِإونَرأَ روا حمرو فَ،ٍشح حأَلَم و قَبتةَادى الْلَ عحفَِرم قَعِمر نا أَهاتان ، 
ا ا منلْمح؟ فَونَمِرح منحن وٍدي صمح لَلُأكُنأَ: انلْ قُثُم ،اهِمح لَنا ِمنلْكَأَا فَنلْزنفَ
ِقبِمي لَن ِمحأَ فَ،اهدكَرنا رفَج اهللا ولَس لْأَسناهع ِل ذَنِم:الَقَ؟ فَك كُنأَم حأَد مره 
  .#اهِمح لَن ِميِقا بوا ملُكُفَ: الَ قَ.الَ :واالُ؟ قَاهيلَ ِإارش أَوا أَهيلَ علَِمح ينْأَ

ي ِرِفووالَقَ$ :ٍةاي: لْهم كُعِمم نهش لْقُ؟ فٌَءيت:ن عفَ.م نلْاوتالْه عضِملَكَأَ فَد ناه# . 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الالْ  أنَّ:ديث  ح  محرم يحرم  عليه ما ص ه بنفسه   اد،أو ص اده حرم م
  .اللٌ ألجلهه حاد أو ص،غريه

J ْالمفراتد: 
 حج إالَّ يم لَجالنِبي  نَّإ إذ ؛ا بالوهمذَى هلَوا عمكَح: #ااج حجرخ$: قوله
ِفي السنة العة بعد الفتح بسنتني وبعض الثالثةاشر،لَ وعا فيحمل قولهذَى ه :

$حااج#.الْنَّإ إذ ؛ى أنه أراد االسم اللغويلَ ع حقصد بيت اهللا الْج حام ألداء ر
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ا  هذَ،ةغا لُجى حمسى هذا فاالعتمار يلَ وع،ةرما أو عج حانَاء كَو س،النسك
 . فيحكم على قائلها بالوهم وإالَّ،توجيه هذه الكلمة

ى ت حِرحب الْلَاِحوا سذُ خالَقَ و،-ةَادتو قَب أَميِهِف- مهن ِمةًفَاِئ طَفرصفَ$: قوله
لْنقِ تأي  ، فصرف :قوله  : # ي : ح ائفَ ل طَ و      ِبي   وذلك أنَّ  ،احل  ة منهم إلَى طريق السج الن 

 . صدهونَريدان ما يكَشركني قد اجتمعوا ِفي ممة من الْائفَ طَبلغه أنَّ
 ،ةادتقَي انت مع أبِ   كَ الَِّتي ميع الرفقة    ج:أي : # مهلُّ وا كُ مر حوا أَ  فُ رص ا ان م لَ فَ$: قوله  

 .حرم يملَ أبا قتادة فَإالَّ
 ،ة حمر مستوحشة بطبيعتهاحشيحمر الوالْ: #ٍشحا حمر ووأَ رذِْإ$: قوله
اللٌ دون الْوهي حر األهليمةح.  
  .حمروهي األنثى من الْ: ا أتانرقَعفَ

ا وا ملُكُفَ: الَ قَ.الَ :واالُ؟ قَاهيلَ ِإارش أَوا أَهيلَ علَِمح  ينْ أَهرم أَدح أَمكُنِم$: قوله
ِقبِمي لَن ِمحي هذا إشارة إلَى أنَّ وِف.#اهم منع اإلباحةا سأل عنه هو الذي ي. 

 .ةابط يد الدسفصل الذي ِفي وم ما فوق الْ: أي،هو الكتف :العضد
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

افَحينما سِبي  رجالنفَ سره للحيبيةد،وكان يقصد الع مفَ،ةر خرجم ا عتمر
ة من اعم فأرسل ج، لهونَدصرتر يح قوما بساحل الب فبلغه أنَّ،ديهومعه الْ

الصحة الكتشاف الْابخرب،وص دالع ي  وِف، فأحرموا وبقي أبو قتادة،و إن كاند
أثناء طريقهم وجر وحشدمفَ،وا ح حأبو قَلَم تادفأكلوا ،ى واحد منها فقتلهلَة ع 

  ، ج  اهللا  ولَ سوا ر  دج ى ووا حت   ار  فأخذوا بقيته وس       ، عندهم شك     لَ ص حثُم   ،منه  
 .  فكلوا:الَ  قَ. ال :الوا   قَ؟ إليها  ار  أو أش  ،ايه لَ حمل ع  ن ي  أ هر أم د هل منكم أح    :م هألَ سفَ



א�
�	����م������ <  
٤٤٦ 

J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
 يقصد م لَنا م أم، قصد النسكنى ملَ عجب اإلحرام إالَّأنه ال ي :أوالً
  .حرم ولذلك كان أبو قتادة غري م؛جب عليه فال ي؛النسك

اثاني :يؤخذ منه تحريم الصى الْلَيد ع؛حرممىالَ لقوله تع :﴿   
 .]٩٦:ائدةمالْ[ ﴾   

  .اءزج عليه الْبج و؛امدا عر شيئًا من صيد الباد صن مأنَّ: ثالثاً
 : حرم على ثالثة أقوالماختلف أهل العلم ِفي صيد الْ: رابعا
ور عن بعض ذكُا مذَ وه، صيد ألجله أو الوع مطلقًامن أنه م:أحدها -

كَ،فلَالس كَا ذَمذلك ابن دقيق العيدر ،وهو مأثور عن ع ي طالب بن أِبلي، 
 ".ةدالع"ي ِفي اِننع ذلك الصركَا ذَم كَ،بوعثمان 

 ،لي بن جدعانند ع ِفي السى أنَّلَت عحة إن ص هذه القصإنَّ: وأقول
 الذي ارثح  الْ ة تشري إلَى أنَّ    القص  إنَّ ثُم  ،ان إن كان هو فهو ضعيف       وعلي بن جدع   

ا على ماستقبل عثمان حني علم أنه يريد الْ ةَكَّكان أمري حأي- فلقيه بقُديد ،ج : 
 انَى أنه كَلَا عذَ هلَّد فَ،حجل وطعام ومعه شيء من الْ،-على مرحلتني أو ثالث

ديث ح ِل؛حرممى الْلَ عامر فهو ح؛حرمم ألجل الْيد وما ِص، من أجل عثمانيدِص
خرج عن القول ا القول ال يذَ هى أنَّلَن عبيت فَ،ية الذي سيأِتامالصعب بن جثَّ

  .حيح فيما أرىى الصلَي عالثاِن
اء  و س،ه هو أو صيد ألجلهادحرم إن صمى الْلَوع عمنأنه م: يالقول الثاِن -

 وإسحاق ،دم وأح،افعي والش،ب مالكذه وهو م: قال،إذنه أو بغري إذنه بانَكَ
جثامة  عب بن    وحديث الص  ،ي قتادة   حديث أبِ   :ه ل  دلي ،-ديث ح وأصحاب الْ   : وأقول -
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 . ي بعد هذاالذي سيأِت
 وإن كان ،رمأنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بداللته ح: والقول الثالث -

  .محر يمعلى غري ذلك لَ
ى لَحرما ع كان م؛ ألجلهيدي والثالث أنه إن ِص الفرق بني الثاِنإنَّ: وأقول
 يد إذا ِصحرم إالَّى القول الثالث فإنه ال يلَا ع أم، يأذنم أذن فيه أو لَ،يالقول الثاِن

  .الفرقا الذي يظهر أنه هو ذَ ه،حرم فال ي؛ لكن بغري إذنه،ا لو صيد ألجله أم،بإذنه
 عليه حديث لَّ وقد د،حيح الذي تؤيده األدلةي هو القول الصوالقول الثاِن

ِبي  عن ،�ابر جقَالَجالن  :$ دصي أَو وهِصيدت ا لَمم مرح متأَناللٌ وح لَكُم رالْب ديص
لَكُم#

)١(.  
اخالْي قتادة أنَّيدل حديث أِب: امس محرم إذا أشى الَإ اريد للحالل أو لص

لقوله؛رم عليهأعانه عليه بشيء ح : $أَلْه شلَ ِإارأَِهي حِمد كُنالَ:واالُ قَ؟م # .وقد ورد 
 منه طَقَس فَ،هحم وأخذ ر،هسر فَكب أبا قتادة رديث أنَّحِفي بعض طرق هذا الْ

ناولوِن: لرفقتهالَقَ فَ،ن ركبأوط بعد الس ف.وطي الس أبوا فنل فأخذهز، ثُم 
رفَكب شدرى الْلَ عما،حفقتل منها أتان .  

ساادس :تدل الرولَايات عى أنِححم ذلك الْم أكلوا من لَهارم، ثُموا فتركوا كُّ ش
أكله حتجي ِبى يلتقوا بالن،ى أنَّلَ وفيه دليل عاالجتهاد ِفي ز جنه مج ائز . 

                                                 

اود ِفي  دووأب، )٨٤٦(رقم  ،حرميد للم ِفي أكل الصاَءا ج م: باب،جحالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
اسك نوالنسائي ِفي كتاب م، )١٨٥١(رقم  ،حرميد للمحم الص لَ: باب،اسكنمكتاب الْ

 ).٢٨٢٧(رقم  ،اللحقتله الْيد فحرم إلَى الصم إذا أشار الْ، بابجحالْ
بعد البحث ِفي الكتب الْمذكورة لَم يوجد مخرجا ِفي صحيح األلباِني، وهذا يدل على أنه  

 ).النجمي. (ضعيف إال أن معناه صحيح لألحاديث الصحيحة الَِّتي تفيد هذا الْمعنى
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سم: اابعا ذكر من امتناعهم عن مناولته السالٌّوط دى أنَّلَ عر ج اهللا ولَس 
ا أُنزل إليه  مغَلَّ بجالنِبي  ى أنَّلَ وهو دليل ع،رهمفَم ذلك قبل سهملَّ قد عانَكَ

قَّ وفَ،همن ربهين  أصحابه ِفي الد-لَصوي وسالمه عليهات رب- . 
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]٢٥٠[ ِنعالص ِبعِن بثَّ جاللَّةَام أَ$ :�ي ِثينأَه هلَى ى ِإد ِبيِحجالن ا مار
وِشحيا وهاَأل ِبوبأَ- اِءوِبو وفَ،-انَد ردهلَ علَ فَ،ِهيمأَا رى ما ِفي وِإ :الَ قَ؛يِهجا  ن
 . #مرا حن أَالَّ ِإكيلَ عهدر نملَ

ِلٍظفْي لَِفو مِر$: ٍمِلسِحلَج اٍرم#.ِش$ :ٍظفْي لَِف وِحق اٍرم#.ٍظفْي لَِف و: 
$عجِحز اٍرم#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْأنَّ: ديثح محرم ال يجا ِصوز له أن يأكل صيدألجلهيد . 
J ْالمفراتد: 
 وهي حالل ،يد أنواع الصة تعترب نوعا منحشير الومحالْ: اارا وحشيمِح

 .ةر األهليمحخالف الِْب
 .ةدينمة والْكَّان بني موفَعران موضع م: #انَدو ِبو أَاِءوباَألِب$: قوله
 هدر نما لَنِإ :الَقَ ؛-زنح من الكآبة والْ:أي- يِهجا ِفي وى مأَا رملَفَ$: قوله

لَعيأَالَّ ِإك نا حرم# .ِلٍظفْي لَِفو مِر$: ٍمِلسِحلَج اٍرم#.ِش$ :ٍظفْي لَِف وِحق اٍرم#. 
ٍظفْي لَِفو: $عجِحز اٍرم#. لَوعى هذا فالرعلى لِّى من إطالق الكُة األولَواي 

  .ىاية األولَوود من الرقصمات األخرى تفسر الْايون الرإ إذ ،البعض
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ِبي ر افَعندما سإلَى الْجالن حج،مع الناس فرحوا ِب وسولعل ،جيئهم 
الصثَّعب بن جةامس ِبي ر فَمع بسفَ،جالن أرادأن ي هديإليه ه ورأى أن ،ةدي 
تقديحم ِح لَمِبي ار وحش إلَى مجالنمن أحسن ما ي ه؛ى إليهدر فَ لكونه ِفي س
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ر ذَاعت فَ، له أكلهيدحرم الذي ِصمحرم على الْحرم ي للميد ما ِصم أنَّ يكن يعلمولَ
  .حرمنيم كانوا مه ألن؛ةديه من قبول الْجالنِبي 
J ْفقه الديثح 

ديث حذ من الْؤخ وي،ديث قبلهحم ِفي الْدقَديث قد تحأغلب فقه هذا الْ
حساالعتذارن ،جهله الْ وتوضيح ما يهدي إن كانت الْمهة ال يبيح الشرع دي

 هدر نما لَنِإ$: جالنِبي  لقول ؛حرجسلم أن تماعر األخ الْشى ملَ حرصا ع؛أخذها
لَعيأَالَّ ِإك نا حرم#.  

 . وباهللا التوفيق
لَّوصلَى اهللا عى نبينا محدم،ِهى آِللَ وعو صِهِبحو ملَّس..  
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