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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  مقدمة: 
وصحبه  ،شرف املرسلني، حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آلهأوالسالم على  ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة

وسلك سبيلهم إىل يوم الدين، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال  ،واقتفى أثرهم ،والتابعني، ومن اتبع هداهم ،أمجعني
 على الظاملني.

كمل أوكلفه أن يبلغهم آخر رساالته اليت  ،رسوله حممدا عليه الصالة والسالم إىل خلقهوبعد: فقد أرسل اهلل عز وجل 
 ،ورضي هلم اإلسالم دينا، وقد أدى عليه الصالة والسالم األمانة خري األداء ،وأمت عليهم هبا نعمته ،هلم هبا دينهم
بعوهم، واستمر األمر بالعلماء العاملني يف فضل تبليغ، وقد محل الراية من بعده أصحابه، ومن بعدهم تاأوبلغ الرسالة 

 وأحكامها. ،وعلومها ،وتفانيا كامال يف دراسة الشريعة ،ىل اليوم إخالصا تاماإهذه األمة على تلك احلال 

أن نشأت العلوم اليت اهتم   وأحكامها ،واإلحاطة بفروعها ،وكان من نتيجة االهتمام البالغ بدراسة الشريعة اإلسالمية
 ،ر من العلماءفأو جانب من جوانبها، وكل علم من هذه العلوم اختص فيه ن ،دراسة فرع من فروع الشريعةكل منها ب

والدارسني عرب التاريخ اإلسالمي، بل لقد نشأت يف إطار دراسة كل علم من  ،ومتحض له عدد غري قليل من الباحثني
 والدراسة. ،هذه العلوم مجلة من املدارس اليت كان لكل واحدة منهجها اخلاص يف العرض

ولقد كان من نتيجة هذه الدراسات الرتاث الفقهي الضخم، الذي خلفه علماء املسلمني عرب قرون طويلة من    
مذهب كبري من املذاهب اإلسالمية وهو مذهب اإلمام مالك بن أنس رضي اهلل من هذا الرتاث العظيم يربز التأليف، و 

 عنه.
ونظرا النتشار هذا املذهب يف قطرنا اجلزائري الكبري فإننا سنتناول مقياس فقه العبادات على هذا املذهب، واملقرر منه    

 م الصالة.خالل السداسي األول هو: أحكام الطهارة، وأحكا
وال خيفى على كل  مسلم أن علم الفقه من أهم العلوم اإلسالمية وأدقها؛ ملا له من عالقة حبياة وواقع اإلنسان    

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا التشريعي والعملي؛ ملا فيه من احلث واحلض، كقوله تعاىل: )

 .[211]التوبة:(م حيذرونإليهم لعله
 وقد دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن عباس ملا ولد فقال:" اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل".

  تعاىل التوفيق يف العلم والعملنسأل اهلل
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 الباب األول
 مدخل عام لتاريخ الفقه اإلسالمي

 المبحث األول: حقيقة الفقه
 التاريخي للتشريع اإلسالمي التطورالمبحث الثاني: 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، وبه نستعين

 تاريخ الفقه اإلسالمي
واملراد بذلك معرفة أحوال التشريع يف عصر الرسالة، وما بعده من عصور، ومن حيث تعيني األزمنة اليت أنشئ فيها،       

اإلسالمي  الفقهوالكالم على تاريخ   شأن التشريع.ومصادره وطرقه، وما طرأ عليه، وعن أحوال اجملتهدين ودورهم يف 
 يشتمل على مبحثني:

 : وهذا املبحث يشتمل على فرعني:املبحث األول: حقيقة الفقه
 الفرع األول: تعريف الفقه:

احلل و: الفهم الدقيق للشيء، قال موسى عليه السالم يف دعائه لربه عندما كلفه بالرسالة عند طور سيناء: لغة .أ 
 [؛ أي يفهموه.12/12]طه:لساين يفقهوا قويل عقدة من

 [.12]هود:قالوا يشعيب ما نفقه كثريا مما تقول وعندما دعا شعيب عليه السالم قومه إىل عبادة اهلل قالوا له:   
 [.211لتوبة:]افلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين:صلى اهلل عليه وسلموقال اهلل تعاىل خماطبا أمة حممد    
 .1لعبد اهلل بن عباس عند والدته فقال:" اللهم فقهه الدين، وعلمه التأويل" صلى اهلل عليه وسلمودعا النيب    

  

                                                 
، 2/66اخلالء: عندباب وضع املاء  كتاب الوضوء،  صحيح البخاري، واحلديث يف 5/6تاريخ الفقه اإلسالمي لعمر سليمان األشقر:  1

 ".اللهم فقهه يف الدين ، وبلفظ:"234برقم:
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: األصل يف إطالق لفظ الفقه عند العرب عموم كل كالم؛ فكل من علم علما فهو فقيه، لكن بعد اصطالحا .ب 
لسيادته، وشرفه، وفصله على أنواع العلم، كما غلب النجم على جميء اإلسالم غلب اسم الفقه على:" علم الدين، 

 .1الثريا"
وكلمة الفقه كانت ترتدد كثريا على ألسنة الناس يف عصر الصحابة، ومن بعدهم، وهي دالة على أصحاب الفهم    

 .اهلل عليه وسلم الدقيق يف كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل صلى
 .2ين خاصا بـ:" استنباط األحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية"مث صار الفقه يف اصطالح املتأخر    
 فالفقه هو: العلم باألحكام الشرعية املأخوذة من الشرع، دون العقل، والعرف.   
 ومثال احلكم الشرعي: حكم الشرع على بطالن تصرفات اجملنون املالية.   

املسائل العملية الناجتة عن أفعال الناس يف عباداهتم، ومعامالهتم، وخيرج : األحكام املتعلقة بواملقصود باألحكام العملية
 هبذا اجلنس األحكام االعتقادية؛ فإن متعلقها هو القلوب، وليس األبدان.

: أن األحكام الشرعية ال تعد من علم الفقه إال إذا كانت واملقصود باألحكام الشرعية املكتسبة من أدلتها التفصيلية   
 إىل األدلة الشرعية، والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إىل دليله.مستندة 

 وخيرج هبذا األحكام الوضعية فإن مصدرها هو العقل، والواقع.   
حرمت عليكم امليتة والدم وحلم : آحاد األدلة من الكتاب، والسنة؛ كقوله تعاىل: واملقصود باألدلة التفصيلية

 .3:" مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم"صلى اهلل عليه وسلم وقوله [،4]املائدة:اخلنزير
وخيرج هبذا اجلنس األدلة اإلمجالية، وهي حمل نظر علماء أصول الفقه، حيث يبحثون يف هذه األدلة: الكتاب، والسنة،    

يصرفه صارف إىل الندب"، و:" النهي يفيد التحرمي، ما  واإلمجاع، والقياس؛ ومن ذلك قوهلم:" األمر يفيد الوجوب، ما مل
 .4مل  يصرفه صارف  إىل الكراهة"، وغري هذا من القواعد الكلية اليت موضعها كتب أصول الفقه

: قسم فقهاء املسلمني الفقه إىل قسمني كبريين مها: قسم العبادات، الفرع الثاين: أقسام موضوعات الفقه اإلسالمي
 .وقسم املعامالت

                                                 
 1/2221لسان العرب:  1
 .2/5اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين اآلمدي:  2
ٍء  ":الرتمذي قَاَل أَبو ِعيَسى وسننها. ،أخرجه الرتمذي وأبو داود يف كتاب الطهارة، وابن ماجة يف كتاب الطهارةواحلديث    3 ِديُث َأَصحُّ َشيح َهَذا احلَح

َسنُ    ".يف َهَذا الحَباِب َوَأحح
 2/2/22/21/24انظر يف هذا: تاريخ الفقه اإلسالمي لعمر سليمان األشقر:  4
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: وأهم موضوعات قسم العبادات هي: الطهارة، والصالة، والصيام، واالعتكاف، واجلنائز، أوال مباحث قسم العبادات
 واحلج، والعمرة، واملساجد، وأحكامها، واألميان والنذور، واجلهاد، واألطعمة واألشربة، والصيد والذبائح.

 : وأهم موضوعات قسم املعامالت هي: ثانيا مباحث قسم املعامالت
الزواج، والطالق، واحلضانة، وأحكامها، واللقيط، والكفالة، واهلبة، والوصية، والفرائض، وهو املعروف باألحوال 

 الشخصية.

 واحلدود، واجلنايات، وهو املعروف بالفقه اجلنائي.   
، واحلوالة، والشفعة، والوكالة، والعارية، والعارية، والوديعة، والبيوع، والقرض، والرهن، واملساقاة، واملزارعة، واإلجارة   

ُر، والقضاء، وهو املعروف بفقه املعامالت. جح  والغصب، واجلعالة، والشركات، واحلَح
وشروط احلاكم، وضوابط احلكم هي اجلانب الذي اهتم بتنظيم العالقة بني احلاكم، واحملكوم هو ما يسمى بالسياسة    

 الشرعية.
 الفرق بني العبادات واملعامالت: ثالثا

 : اختالف املقصود األصلي لكل منهما:األول
 ـ فاملقصود من العبادات: التقرب إىل اهلل عز وجل، وابتغاء ثواب اآلخرة.      
 ـ واملقصود من املعامالت: حتقيق مصاحل الناس الدنيوية.      
ءت هبا النصوص آمرة أو ناهية، ال يعلم حقيقتها إال اهلل عز وجل، وكل : األصل يف العبادات أهنا غري معقولة، جاالثاين

 ا مما ورد به النص، أو عرف باالستنباط، وال عالقة له بالقياس وال غريه.هَ لِ لَ عِ ا وَ هَ مِ كَ ما نعرفه من حِ 
 تفصيل.وأهنا مقصورة على التعبد، يعجز العقل عن إدراكها، وإن أدركها فعلى وجه اإلمجال ال على وجه ال

وأما العادات فاألصل فيها أهنا معقولة املعىن، يدرك العقل كثريا من أسرارها، والذي يبني لنا ذلك أسلوب التشريع    
فيها، فهو مل يعمد إىل التفاصيل، بل جاء باألصول الكلية، والقواعد العامة، مث أكثر من التعليل، ليكون ذلك عونا 

 اط األحكام الشرعية للناس، مهما تغريت البيئات واألزمنة.للفقهاء يف االعتماد عليه، الستنب
بينها أكمل صلى اهلل عليه وسلم والرسول  ،وأما العبادات فهي على كل العكس من ذلك، فقد جاء هبا القرآن جمملة   

 بيان.
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هبا إىل اهلل عز وجل  : يالحظ يف العبادات أن التكليف هبا من اهلل عز وجل، ولذا فال بد للمكلف من نية التقربالثالث
أثناء أدائها، حىت تقع صحيحة، أما يف املعامالت فال تشرتط النية فيها مطلقا، لتقع صحيحة، إال أن فاعلها يؤجر عليها 

 على حسب نيته، كاإلنفاق على العيال، والفقراء األقارب، وغري ذلك.
 التطور التاريخي للتشريع اإلسالميالمبحث الثاني: 

بذلك معرفة أحوال التشريع يف عصر الرسالة، وما بعده من عصور، ومن حيث تعيني األزمنة اليت أنشئ فيها، واملراد      
 ومصادره وطرقه، وما طرأ عليه، وعن أحوال اجملتهدين ودورهم يف شأن التشريع.

الم يف هذا املبحث فالك وذلك يشمل مرحلتني من خالل درسنا فقط، مها: مرحلة التأسيس، مرحلة االزدهار الفقهي.   
 يشتمل على مسألتني:

ويراد مبرحلة التأسيس املرحلة اليت وضعت فيها القواعد األساسية، واألصول الكلية : مرحلة التأسيس :وىلاملرحلة األ
 والكالم يف هذه املسألة يشتمل على أربع فروع: للتشريع اإلسالمي، 

  عصرين مها:على تشمل الزمنية ملرحلة التأسيس: وهذه الفرتة ة فرت ال ل:و الفرع األ
إىل وفاته، وقد   صلى اهلل عليه وسلموتبتدئ هذه املرحلة من أول بعثة النيب  عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:أوال: 

 . 1هـ( 22م قبل تاريخ اهلجرة بنحو ثالث عشرة سنة، وكانت الوفاة النبوية سنة إحدى عشر) 626كانت البعثة سنة: 
ويف هذه املرحلـة كان املصدر الوحيد لألحكام هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، سواء الوحي املباشر، وهو القرآن    

 وهو السنة النبوية.، الكرمي، أو غري املباشر
وعشرين سنة،  ،ج التشريع يف هذه الفرتة هو التدرج يف تشريع األحكام خالل ما يزيد على اثنتنيواملالحظ على منه   

 ومقاصده. ،ومسايرهتا مبا ال يتعارض مع مبادئه ،ومراعاة مصاحل الناس
 وهذا التدرج كان هدفه دفع احلرج عن الناس، ومسايرة احلوادث املتجددة.   

فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم، فهو إما أن يقر عليها من الوحي، أو أن يصوب، فمآل أما القضايا اليسرية اليت اجتهد 
 األمر إذن إىل الوحي، فصار وحيا.

ـ بوجـه عام ـ  يبتدئ من وفاة رسول اهلل إىل القرن األول للهجرة، وقد كان هذا العصر وهذا العصر عصر الصحابة: ثانيا:
 م من النصوص إن وجدت، فإن مل توجد جلأوا إىل االجتهاد.مطبوعا بطابع االجتهاد، وأخذ األحكا

                                                 
 2/24الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي:  1
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وكان املنهج املتبع يف هذا العصر هو: أهنم ينظرون يف احلكم يف كتاب اهلل فإن وجدوه حكموا به، وإن مل يعثروا عليه    
األمر، فإذا اتفقوا ورهم يف اكبار الصحابة وش  فيه، التمسوا احلكم يف السنة، فإن مل يسعفهم نص من هذين مجع اخلليفةُ 

على رأي صدر احلكم اجلماعي، وإن اختلفوا أعادوا النظر وقلبوا املسألة على مجيع وجوهها املمكنة، فإذا مل يوجد اتفاق 
 .1أخذ فيها برأي األغلبية حسما ملادة اخلالف

يه ما يقضي بينهم قضى يقول ميمون بن مهران: "كان أبو بكر إذا ورد عليه اخلصم نظر يف كتاب اهلل، فإن وجد ف   
من رسول صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك األمر سنة قضى هبا، فإن أعياه خرج يسأل  مَ لِ عَ به، وإن مل يكن يف الكتاب وَ 

املسلمني وقال: أتاين كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى يف ذلك بقضاء، فرمبا اجتمع إليه 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: "احلمد هلل الذي جعل بيننا من حيفظ النفر كلهم يذكر عن رس

وخيارهم فاستشارهم، فإذا  ،. فإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مجع رؤوس الناس"عن نبيينا
 .2اجتمع رأيهم على أمر قضى به"

مساس باحلكم، أما املسائل الفردية اليت ختص األشخاص فإنه كان يكفي فيها االجتهاد وهذا يف املسائل اليت هلا    
 والرأي. ،واإلمجاع ،والسنة ،الفردي، وبذلك كانت مصادر األحكام يف هذه الفرتة أربعة: الكتاب

متيزت فيما بعد بأمساء وإذا تتبعنا مواضع استعمال الصحابة للرأي وجدنا هذه الكلمة شاملة ألنواع من األدلة اليت    
 وغريها. ،واملصاحل ،واالستحسان ،خاصة، كالقياس

وحضاراهتا، وكان ال  ،وتقاليدها ،كما أن الفتوحات اإلسالمية كانت سببا يف دخول شعوب كثرية يف اإلسالم بعاداهتا   
 بد على علماء املسلمني أن جيدوا احللول الشرعية لكل هذا.

خني قلة اخلالف يف األحكام؛ ألهنا إما أن تصدر بعد استشارة، وعدم اخلالف واضح يف وكانت نتيجة سياسة الشي   
أو سنة متبعة معروفة، فلم يبق من سبب للخالف إال صدور الفتوى عن  ،هذه احلالة، وإما أن تصدر عن كتاب حمكم

صر كبار الصحابة الذي رأي، ومل تكن الفتوى عندهم مما يستهان به، بل كان حييل بعضهم على بعض. وهذا يف ع
 ينتهي باخلالفة الراشدة.

                                                 
 3تاريخ التشريع للخضري:  1
  262برقم: ،2/61وما فيه من الشدة: ،باب الفتيا ،سنن الدارمي  2
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صلى اهلل عليه وسلم يف التفرق يف األمصار، إما  وقد بدأ علماء الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني بعد وفاة رسول اهلل   
الجتهاد للقضاء، أو للجهاد، أو للبعوث العلمية، فنشأ عن ذلك رواية احلديث، وحتفيظ الناس القرآن الكرمي، وأساليب ا

 األخرى.
 ،فاملالحظ إذن أن العوامل اليت حتكمت يف جانب التشريع هي: انقطاع الوحي ليحل حمله االجتهاد، ودخول شعوب   

 . 1وحضارات كثرية يف اإلسالم
 أمثلة من اجتهاد الصحابةالفرع الثاين: 

اليت جرت يف سقيفة بين  احملاورة، وبعد ةاختلف الصحابة بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أمر اخلالف .2
 .2رضي اهلل عنه أمر اخلالفة ساعدة اتفقوا على تولية أيب بكر الصديق

 .3وافق أبو بكر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على كتابة املصحف، ومجع القرآن .1
 .4يف املسجد مجع عمر بن اخلطاب املسلمني على إمام واحد يف رمضان بعد أن كانوا يصلون أوزاعا .4
رضي اهلل عنه يف أمر األراضي اليت فتحها املسلمون؛ فقد رأى عمر  وافق الصحابة بعد حوار طويل عمر بن اخلطاب .3

 .5والسلم ،لسد احتياجات األمة يف احلرب ؛بن اخلطاب أال توزع على املقاتلني لتكون مصدرا لبيت مال املسلمني
، وغري هذا من األمثلة مما هو 6على مصحف واحد، وأمر الصحابة حبرق ما سواهمجع عثمان رضي اهلل عنه املسلمني  .5

 واآلثار. ،يف كتب السنن
 أشهر فقهاء الصحابة من أهل الفتياالفرع الثالث: 

                                                 
 23/25/26تاريخ التشريع للخضري:  1
 2/231البيهقي: سنن، 4362، برقم:4/2432صحيح البخاري:وقصة تولية أيب بكر اخلالفة خرجها البخاري، والبيهقي، وغريمها. انظر:  2
 4263، برقم:5/123الرتمذي:وقصة كتابة املصحف خرجها   3
باب فضل من قام  ،ويحاكتاب صالة الرت   ،البخاريام واحد يف قيام رمضان، خرجها وقصة مجع عمر رضي اهلل عنه الناس على إم 4 

 21/22/22/21/26/22، وانظر أيضا:هذه األمثلة كلها يف تاريخ التشريع للخضري:2163، برقم:1/262رمضان:
تب عمر إىل سعد رضي اهلل عنهما بتمامها:" ك، والقصة 1/243البيهقي: ، وغريه، انظر:البيهقيوقصة عمر مع أرض السواد بالعراق خرجها   5

فانظر  ،فإذا جاءك كتايب هذا ،وما أفاء اهلل عليهم ،تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغامنهم ،فقد بلغين كتابك ،أما بعد :"حني افتتح العراق
فيكون ذلك يف  ،واألهنار لعماهلا ،ترك األرضنيوا ،أو مال فاقسمه بني من حضر من املسلمني ،ما أجلب الناس عليك إىل العسكر من كراع

 ". أهـفإنك إن قسمتها بني من حضر مل يكن ملن بقي بعدهم شيء ،أعطيات املسلمني
 3261، برقم:3/2162باب مجع القرآن: ،البخاري، وغريه، انظر: البخاريوقصة كتاب عثمان رضي اهلل عنه املصحف خرجها  6 
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واملكثرون من الصحابة من أهل الفتيا هم: عمر بن اخلطاب، علي بن أيب طالب، عبد اهلل بن مسعود، عائشة أم    
 بن ثابت، عبد اهلل بن عباس، عبد اهلل بن عمر.املؤمنني، زيد 

عبد  واملتوسطون منهم: أبو بكر الصديق، أم سلمة، أنس بن مالك، أبو سعيد اخلدري، أبو هريرة، عثمان بن عفان،   
أبو موسى األشعري، سعد بن أيب وقاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد  اهلل بن عمرو بن العاص، عبد اهلل بن الزبري،

 ، معاذ بن جبل.اهلل
 .1واملسألتان ،والباقون مقلون جدا، ال يروى عن الواحد منهم إال املسألة   

 ـ وهناك أمور جيب مالحظتها على هذه املرحلة:
. أن الفقه يف هذه املرحلة كان واقعيا عمليا، يتبع احلوادث بعد وقوعها، كما كان يف عصر النبوة، فلم يكن عندهم 2

فقد روي عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفيت يف مسألة سأل عنها، فإن قيل له وقعت أفىت فيها، وإن الفقه التقديري. 
 قيل له مل تقع  قال: دعوها حىت تكون.

وى حمفوظة عنهم، وعدم تدوينهم هلا يدل على مبلغ احرتامهم اوفت ،أن الصحابة مل يرتكوا فقها مدونا، بل أحكاما .1
 وى عن القرآن.الزم أحد بالتزام رأي معني، ولئال يشتغل الناس بتلك الفتحلرية الرأي، وأنه ال ي

 شيوع استعمال الرأي يف التعامل مع النصوص الشرعية. .4
يف هذا العصر وجدت اجتهادات تبعا للمصلحة غريت بعض األحكام اليت كان العمل مبقتضاها يف زمن رسول اهلل  .3

رضي اهلل عنه، كما كان يف مسألة إيقاع الطالق الثالث، وتقسيم  اخلطابخصوصا يف عهد اخلليفة الثاين عمر بن 
أو زواهلا، وهو يتفق مع  ،الغنيمة، وإسقاط سهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة. وذلك ألن تغيري احلكم يكون تبعا لتغري علته

 مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 مرحلة االزدهار ة:ثانياملرحلة ال

 ميكن تقسيمها إىل عصرين:املرحلة وهذه       
، وقد سلك التابعون هنج الصحابة يف التعرف ئل الثاين إىل منتصف القرن الرابعويبتدئ بالتقريب من أوا أـ عصر التابعني:

على األحكام؛ فقد كانوا يرجعون إىل الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فإن مل جيدوا رجعوا إىل اجتهاد الصحابة، 
وا اجتهدوا رأيهم مراعني يف ذلك املنهج الذي دهلم عليه الكتاب والسنة، والضوابط اليت راعاها الصحابة يف وإن مل جيد
 اجتهاداهتم.

                                                 
 261.../ 23/12/12/11، تاريخ التشريع للخضري:2/325/325احلنفية:طبقات انظر يف هذا مثال:    1
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 ويف هذا العصر بدأ تدوين السنة النبوية، والفقه، وظهور كبار األئمة الذين اعرتف هلم مجهور املسلمني بالزعامة.   
وذلك ألن الصحابة عندما تفرقوا يف  ؛زيادة اإلنتاج العلمي، وكثرة احللقات العلمية إال أن املالحظ يف هذه املرحلة هو   

واجتهاداهتم يف املسائل الفقهية؛ فكانت ، األمصار نقلوا معهم الروايات اليت مسعوها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مصر بعد ذلك، وهلذا تأثر االجتاه الفقهي  وى هي املصدر الذي اعتمده فقهاء كلاوالفت ،واالجتهادات ،هذه الروايات

 .1يف كل مصر بآراء الصحابة الذين عاشوا فيه
والفقه اإلسالمي الذي يتوارثه العلماء، ويتناقله الفقهاء، ويتدارسه النبغاء جيال بعد جيل، وقرنا بعد قرن، كان حصيلة    

والتبليغ فيما بعد النبوة، وهو عهد  ،احلياة االجتماعية اليت عاشت نزول الوحي، وهو عهد النبوة، مث امتداد الدعوة
من مشاركة الشعوب الداخلة يف اإلسالم يف هذه احلياة اإلسالمية، إىل أن جاء وما نتج عنها  ،الفتوحات اإلسالمية

وتصنيف مجيع  ،التابعني، مث جاء عصر التدوين الذي مت فيه مجع يوتابع ،عصر النضوج الفقهي يف عهد التابعني
طة منها، وهي اليت يطلق عليها واألحاديث النبوية، أو االجتهادات املستنب ،األحكام الشرعية الواردة يف النصوص القرآنية

والتشريعات العامة، والقواعد والقوانني  ،وثقافيا عظيما، انبثقت عنه األنظمة ،فكان بذلك نتاجا علميا ،الفقه اإلسالمي
 وعامة القضايا الدولية. ،اخلاصة اليت عاجلت مجيع قضايا اإلنسان الفردية، وكافة القضايا االجتماعية

وال زال روح األمة  ،أن الفقه اإلسالمي مل ينشأ يف فراغ، كما أنه ال يعيش يف فراغ أيضا؛ ألنه كانوهذا كله يدل على    
 ورفعة شأهنا. ،وضياءها قوهتا ،ونورها ،اإلسالمية، وبصريهتا

وعلى الرغم من أن املدارس الفقهية قد تكونت يف معظم األمصار اإلسالمية؛ فإن األضواء يف عصر التابعني قد    
 زت على مدرستني مها: مدرسة الكوفة، ومدرسة املدينة، لعوامل توافرت فيهما أبرزت زعامتهما للمدارس الفقهية. ترك
صلى اهلل عليه وسلم، وفيها قربه، وفيها قامت دولة رسول اهلل، وهي مقام مجهور فاملدينة هي موطن الرسول  -2

 اهلل عنه.رضي  الصحابة، وعاصمة اخلالفة اإلسالمية حىت عهد عثمان
وعمروها، وفيها وجوه الناس؛ إذ أقام هبا كثري  ،اليت خطها الصحابة، وبنوهاوالكوفة هي املنشأة اإلسالمية اخلالصة،  -1

واألنصار خاصة بعد أن صارت عاصمة للدولة اإلسالمية ابتداء من عهد اخلليفة  ،من السابقني األولني من املهاجرين
  عنه.رضي اهلل الرابع علي بن أيب طالب

 يقول إبراهيم النخعي: "هبط الكوفة ثالمثائة من أصحاب الشجرة، وسبعون من أهل بدر".   
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واعرتف بقيمتها العلمية علماء األمصار، كعطاء الذي قال لشخص يسأله:"ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. فقال له    
 ."عطاء: ما يأتينا العلم إال من عندكم

ومدرسة العراق، على  ،طالق مدرسة املدينة، ومدرسة الكوفة، أو بعبارة أرحب: مدرسة احلجازويف حقيقة األمر فإن إ   
وأدق تعبريا، وأوىل باملنهج العلمي من أن يطلق عليهما: ) أهل  ،هاتني الطائفتني املتميزتني يف عصر التابعني أصدق تارخيا

 احلديث، وأهل الرأي(.
 وكتب تاريخ التشريع هذا اللقب. ،وقد أطلقت عليهما كتب التاريخ

ليس اختالفا يف مصادر التشريع، أو املنهج؛ بقدر ما كان اختالفا يف التلقني، وتنوعا يف  ملدرستنيا االختالف بنيو    
 مل تعرف يف عصر التابعني. والعرف، وهذه العبارة ،األساتذة، وتباينا يف البيئة

ن علماء احلجاز يف العصور األوىل، وخباصة يف عصر التابعني؛ فقد كانا أن علماء العراق مل يكونوا مبعزل ع كما   
يصدران عن ورد واحد يف أغلب األحيان، وإذا كانت الرحلة العلمية إىل األقطار املختلفة قد بدأت منذ عصر الصحابة 

 ،سية يف نفوس املسلمني، زكاهاواملدينة من قد ،فإن الرحلة إىل احلجاز مل تنقطع، ملا له من مركز ديين ممتاز، وملا ملكة
وباركها فرض احلج على من استطاعه منهم؛ مما يتيح الفرصة لعلماء األقطار املختلفة أن يتصلوا بعلماء احلجاز، وهذه 

 وأهل احلجاز. ،اللقاءات كان هلا أثرها يف التقارب الفكري بني أهل العراق
أخذ حممد بن احلسن الشيباين العلم على اإلمام مالك، وروى عنه موطأه ، وعلق عليه من جهة مدرسته، وقد ذكر  وقد  

 القاضي عياض أن أبا يوسف أخذ عن اإلمام مالك موطأه أيضا. 
 وهكذا يتضح أن اللقاءات بني علماء العامل اإلسالمي كانت مستمرة، وأن اخلالفات بينهم ال تعدو أن تكون   

 واخلطأ. ،وجهات نظر حتتمل الصواب
وزيد بن ثابت، فإن العراقيني من  ،وابنه عبد اهلل، وعائشة ،وأساسها هو مرويات عمر ،وإذا كان قوام مدرسة احلجاز   

 التابعني كانوا حريصني على االستفادة من هؤالء الصحابة. يقول ابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني عن رب العاملني:"
 ،وأصحاب زيد بن ثابت ،والفقه انتشر يف األمة عن أصحاب ابن مسعود :والفقه ،األئمة الذين نشروا الدينفصل 

  .وأصحاب عبد اهلل بن عباس؛ َفِعلحُم الناس عامته عن أصحاب هؤالء األربعة ،وأصحاب عبد اهلل بن عمر
وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد اهلل  ،وعبد اهلل بن عمر ،فأما أهل املدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت   

  .1"وأما أهل العراق فعلمهم   عن أصحاب عبد اهلل بن مسعود ،بن عباس
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 عصر تابعي التابعني حىت القرن الرابع هجري  -ب 
ر من الناحية العملية ال ميكن فصل هاتني الفرتتني عن بعضهما لتداخلهما كثريا، لكن حىت نتمكن من معرفة التطو و    

العلمي الذي طرأ يف كل عصر البد من هذا التقسيم، و يبتدئ بالتقريب ببداية القرن الثاين للهجرة، و يف هذا القرن برز 
 واألثر. ،وعرف مبذهب أهل احلديث ،مذهب احلنفية إىل الوجود، وعرفوا مبدرسة أهل الرأي، كما ظهر مذهب املالكية

 مث جاء مذهب الشافعية، مث مذهب احلنابلة.
 ومذهب كل عامل هو مما صار إليه من االعتماد على منهج اجتهادي، ميثل طريقه يف استنباط األحكام الشرعية.   
وال معروفا بني املسلمني يف عصر األئمة أصحاب املذاهب فمن قبلهم، فما كان  ،وهو هبذا املعىن مل يكن موجودا   

تمسك مبنهجهم يف االجتهاد، وال كان عندهم منهاج حمدد يف وال غريه من أئمة املذاهب يدعون أحدا إىل ال ،مالك
اجتهاداهتم إمنا كانوا يتبعون يف ذلك منهج من سبقهم من علماء التابعني، وهؤالء من الصحابة إىل رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم، ومل تكن املذاهب قد استقرت على رأس املائة الثالثة للهجرة.
منصوصا عليه يف الدين، وال هو من قواعده الواجبة على املسلمني، وإمنا الذي جيب أن يتبع  مث إن املذهب ليس شيئا   

 ،هو كتاب اهلل وسنة رسوله، وأئمة املذاهب مل يأتوا بشيء جديد من عندهم، وإمنا هم مفسرون ملا ورد يف الكتاب
منهما. فالذي يقلد مالكا إمنا يقلد يف مستنبطني منهما األحكام تسهيال للناس على ما مل يستطيعوا فهمه  ،والسنة

والسنة، فهو إن أعطى رأيه يف املسألة يأيت بالدليل، وإن حكم  ،احلقيقة ما فهمه مالك من النصوص الواردة يف الكتاب
 وعلله. ،حكما أعطى احلجة عليه

وإمنا َرأحُي األئمة فيما مل ينزل  ويف هذا روى األوزاعي قال : "كتب عمر ين عبد العزيز أنه ال رأي ألحد يف كتاب اهلل،   
فيه كتاب، ومل متض فيه سنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال رأي ألحد يف سنة سنها رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم".
مس ال متثل آراء خارجة عن الشريعة ؛ ألننا جند احلرص األكيد من مجيع أئمة املذاهب على تل :فاملذاهب الفقهية إذن   

ول كل فقيه من الفقهاء أن ااحلق والصواب ، ونظرا ألن الصواب يف القضايا االجتهادية ال ميكن التأكد منه، فقد ح
يتلمس الصواب، ويصل إليه عن طريق االجتهاد ، إذ ال جيوز يف نظر اإلسالم التقليد ملن توفرت فيه شروط االجتهاد، 

ذاهب إمنا هو ظاهرة صحية أجنبت هذه الثروة العلمية اليت يزخر هبا وهبذا نصل إىل أن تعدد االجتهادات، وتعدد امل
 جمتمع املسلمني.

 .والكتابة العلمية ،أو مذهب منهج علمي يتبع للتدريس ،وعلى هذا فقد كان لكل مدرسة   
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 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني

 رةاباب الطه
 

 المبحث األول: تعريف الطهارة
 الفرع األول: تعريف باب الطهارة

  .وعكسه ،فرجة يف ساتر يتوصل هبا من داخل إىل خارج :وهو لغةتعريف الباب: أوال: 
 واملقصود هبا هنا: املسائل املتعلقة بالطهارة. .1اسم لطائفة من املسائل املشرتكة يف حكم :هوواصطالحا 

 تعريف الطهارة ثانيا: 
بدليل قوله ؛ 2وتستعمل جمازا يف التنزيه عن العيوب ،واألوساخ ،النزاهة والنظافة من األدناس :وهي بالفتح أـ يف اللغة:   

ويطهركم  ،إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يب صلى اهلل عليه وسلم:تعاىل خطابا لنساء الن
 والقلب من دنس الذنوب. ،فاملعنوية هي طهارة اجلوارح[؛ 44]األحزاب:تطهريا

  .3واحلسية هي الفقهية اليت تراد للصالة، وهي املرادة هنا
 .4عرفها الشيخ أمحد الدردير بقوله: هي الصفة احلكمية اليت يستباح هبا ما منعه احلدث، أو حكم اخلبث ب ـ شرعا:

 أي حكم العقل بثبوهتا بعد ثبوهتا عن الشرع، وذلك عند وجود سببها. ومعىن صفة حكمية:
 وغريها عند توفر شروطها، بعد أن كانت ممنوعة عن املكلف. ،أي جواز استباحة الصالةومعىن يستباح هبا: 

 أي منع منه احلدث األصغر كناقض الوضوء، أو األكرب كموجب الغسل. ومعىن ما منعه احلدث:
 أي األثر الشرعي الذي رتبه الشارع، وحكم به على هذا املانع. ومعىن حكم اخلبث:

 حدث، وطهارة خبث.وعلى هذا فالطهارة تنقسم إىل قسمني، طهارة    

                                                 
 ، دار الفكر، بريوت2/46:للدردير على منت سيدي خليل الشرح الكبري  1
 2/253، الذخرية:2/46الشرح الكبري:، 2/34مواهب اجلليل:  2
، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح مشكالت املدونة ليب احلسن علي بن سعيد 2/46/42الشرح الكبري:حاشية الدسوقي على   3

 2/22/21الرجراجي:
 2/34مواهب اجلليل:، وانظر أيضا: 2/42/41الشرح الكبري:  4
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طهارة ذات املصلي، وهي ثالث: كربى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند  فطهارة احلدث تعين:
 تعذرمها وهو التيمم. 

 .1طهارة الثوب والبدن واملكان، وهي ثالث: غسل ومسح ونضحإزالة حكم النجاسة، وتشمل:  تعين: وطهارة اخلبث
 ح الطهارة إال بهاملبحث الثاين: ما ال تص

 هبا إال تصح الطهارة ال أنواع املياه اليت الفرع األول: 
إال باملاء املطلق، وهو الذي بقي على أصل خلقته كما نزل من جمزئة عن ذمة صاحبها وال تقع  ،والطهارة ال تصح   

، ويسمى ماء طهورا، وهو وكذلك املاء اجلامد كالثلج ،وماء البحرواألهنار،  ،واآلبار ،وذلك مثل ماء العيون؛ السماء
 .الطاهر يف نفسه املطهر لغريه

 ودليل ما سبق:   
 [.32]الفرقان:وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة َميحًتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثريا تعاىل:اهلل ل و ق .2

 [34النساء:]طيبافلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله تعاىل: 
وحنمل معنا القليل من املاء،  ،إنا نركب البحر حديث أىب هريرة أن رجال سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :" .1

 . 2احلل ميتته" ،هو الطهور ماؤه "فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ به؟ قال صلى اهلل عليه وسلم:
 بغريه حكم املاء املختلط  الفرع الثاين:

 أو السائلة فننظر: ،إذا خالط املاء غريه من املواد اجلامدة      
والكربيت، أو مياه البحار، أو املاء  ،فإذا كان مما ال ميكن االحرتاز منه، وذلك كاملاء املتغري الذي جيري على امللح .2

   وغريه.  ،كاجلافيل  ،يصلحهواألزهار، أو جيفة مطروحة خارج املاء، أو املتغري مبا  ،ور له، كالرياحنيااملتغري مبج
 فهذه كلها طاهرة، بسبب عسر االحرتاز مما خالطها.    

  

                                                 
 2/41/44الشرح الكبري:حاشية الدسوقي على   1
ابن ، 222، برقم:2/51والوضوء من ماء البحر: ،باب الرخصة يف الغسل ، كتاب الوضوء،ابن خزمية، خرجه يف الصحاح: صحيحواحلديث  2

 .2134، برقم:3/31ذكر اخلرب املدحض قول من نفى جواز الوضوء مباء البحر:كتاب الطهارة، باب املياه،  ،حبان
باب ما جاء يف ماء البحر أنه كتاب الطهارة،  ،لرتمذيا، 24، برقم:2/12اب الوضوء مباء البحر:ة، بكتاب الطهار   ،داود وأبوأصحاب السنن:    

باب يف ماء  ، كتاب الطهارة،الدارقطين، 212، برقم:2/162باب الوضوء من ماء البحر:كتاب الطهارة،  ،الدارمي، 61، برقم:2/262طهور:
 2، برقم:2/4باب التطهري مباء البحر: ،كتاب الطهارة  ،البيهقي، 2، برقم:2/43البحر:
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 .1علماء املسلمني على ذلك إلمجاعما سبق: أهنا باقية على أصل اخللقة كما خلقها اهلل، و والدليل على    
أو طاهرا، وهل غري وصفا من  ،فإما أن يكون جنسا :مما ميكن االحرتاز منه، فننظراملخالط للماء أما إذا كان  .1

 ال خيلو ذلك من حالتني: والرحية، أم ال؟ ،والطعم ،أوصافه الثالثة: اللون
 املاء املختلط بطاهر :احلالة األوىل   

 وغريها، ففي هذه احلالة ننظر: ،والدقيق ،والزيت ،وامللح ،وذلك كالصابون    
وال يصلح للعبادة؛ ألنه يأخذ  ،أو الرحية، فهو يصلح للعادة ،مأو الطع ،الثالثة: اللون املاء فإن تغري أحد أوصاف .2

 ،أي أهنم قاسوا فرعه على أصله فقالوا بطهارة فرعه لطهارة أصله( ؛حكم مغريه، وهو الطاهر.)وهذا مبناه دليل القياس
 ويسمى هذا املاء طاهرا يف نفسه غري مطهر لغريه، وهذا إذا كان التغري كثريا.

لتغري خفيفا، كتغريه بآلة سقي، أو بالوعاء الذي وضع فيه، أو بأثر خبور خبر به اإلناء، أو بأثر قطران، أما إذا كان ا   
  ، ويبقى املاء على طهوريته.فإن مجيع ذلك ال يضر

أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" إن املاء ال ينجسه  ودليل ما سبق: حديث   
 . 2ولونه" ،وطعمه ،شيء، إال ما غلب على رحيه

 واالغتسال. ،ادة: الوضوءبوغريمها. واملراد بالع ،والغسيل ،واملراد بالعادة: الطبخ   
 وللعبـادة، تبعا ألصله، ألنه باق على أصل خلقته. ،يصلح للعـادةماء طهور فإن مل يتغري أحد أوصافه الثالثة فهو  .1

 فننظر: وغريها، ،والدم ،وفضلة اآلدمي ،إذا خالط املاء شيء جنس كامليتة: املاء املتغري بنجس :احلالة الثانية
وال للعبـادة، ألن  ،فيطرح، وال يصلح للعادة إذا تغري وصف من أوصاف املـاء الثالثة بشيء جنس، فإنه يصري جنسا .2

 هذا املاء صار حكمه حكم مغريه النجس. 
   .املاء َطُهوٌر، إال أن تغري رحيه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة حتدث فيه" عليه وسلم:"يدل هلذا قوله صلى اهلل    
 أو يسريا: ،أما إذا مل يتغري أحد أوصاف املاء الثالثة، فننظر: فإما أن يكـون كثريا .1
 .  3فإن كان املاء كثريا فهو طاهر، جيوز التطهر به، ألن حكمه حكم مغريه أ.

                                                 
 2/441التمهيد البن عبد الرب:  1
، 2/223باب احلياض: ،وسننها ،كتاب الطهارة  ة،ابن ماج، 2، برقم:2/12باب املاء املتغري: ، كتاب الطهارة،الدارقطينواحلديث خرجه:  2

أكثر هلذا احلديث يف: ، وانظر تفصيال 2252، برقم:2/151باب جناسة املاء الكثري إذا غريته النجاسة:، كتاب الطهارة، البيهقي، 512برقم:
 2/13والثالثون: ،احلديث الثالث، باب املاء الذي جيوز به الطهارة ،نصب الراية

 2/45/46/42/42/41انظر أحكام املاء املختلط بغريه يف: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري:  3
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رضي اهلل عنه قيـل يا رسول اهلل: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يرمى فيها  عيد اخلدرييدل هلذا حديث أيب س   
 قال أبو عيسى .1وحلوم الكالب؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" املاء َطُهوٌر ال ينجسه شيء" ،والننت ،احليض

 . "هذا حديث حسن الرتمذي:"
 .2ه بشرط وجود غريه معه. وسيأيت تفصيله يف املياه املكروهة االستعمالأما إذا كان املاء يسريا فيكره استعمال ب.

  املياه املكروهة االستعمالالثالث:  الفرع
 : وهو ما طلب الشارع ترك فعله ال على وجه احلتم واإللزام. حبيث ال يرتتب على عدم تركه العقاب.أوال: تعريف املكروه

 يكره التطهر باملياه التالية:: به من املياهيكره التطهر ثانيا: ما 
 ألن هذا ماء رفع به حدث، فيكره أن يرفع به حدث ثان.  املاء اليسري املستعمل يف رفع احلدث: .2

 .3واملراد باملاء املستعمل يف رفع احلدث: ما تقاطر من األعضاء، أو غسلت فيه األعضاء   
 بشرط وجود غريه معه، كما سبق.  الثالثة،ومل تغري أحد أوصافه ، املاء اليسري الذي أصابته جناسة .1

كره استعماله لوجود   لكن ،أو رحيه ،أو طعمه ،ألنه مل يتغري لونه ؛أن األصل يف هذا املاء أنه طاهر وسبب الكراهة:   
 .4شائبة النجاسة يف هذا املاء

اء وغسل اإلناء سبعا، ملا ملا خيشى من غلبة ريق الكلب عليه، ويندب إراقة امل ؛قليل املاء الذي ولغ فيه الكلب .4
روى البخاري ومسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا، أوالهن 

 . 5بالرتاب"
يسألونك ماذا أحل هلم قل احل لكم اإلمام مالكا ال يرى جناسة ريق الكلب، واستدل على ذلك بأدلة منها: قوله تعاىل:و    

فقال مالك: كيف يؤكل  .[3]املائدة: ات وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهلل فكلوا مما أمسكن عليكمالطيب
                                                 

باب ما كتاب الطهارة،  ،الرتمذي، 66، برقم:2/22بضاعة:باب ما جاء يف بئر كتاب الطهارة،  ه،سننيف  داود وأبخرجه:  بئر بضاعة وحديث  1
كتاب الطهارة،  ،الدارقطين، 2، برقم:2/3باب التطهري مباء البئر:كتاب الطهارة،  ،البيهقي، 66، برقم:2/15/16جاء أن املاء ال ينجسه شيء:

 26، برقم:2/11باب املاء املتغري:
2
 263/.../2/12انظر تفصيل الكالم على مسائل املياه يف: مناهح التحصيل:  
 2/265/266، مناهج التحصيل:2/161حاشية العدوي:، 2/26مواهب اجلليل:  3
ومل تغريه فإنه يكره استعماله يف رفع  ،كالقطرة  ،فما دوهنما إذا حلت فيه جناسة قليلة ،أو الغسل ،ما كان قدر آنية الوضوء :املاء اليسري هوو   4

 2/263/265، مناهج التحصيل:2/26مواهب اجلليل:، 2/34حاشية الدسوقي:. أو يف حكم خبث ،حدث
كتاب   ،مسلم، 226، برقم:2/25باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان: ،البخاري كتاب الوضوء ، خرجه الشيخان، وغريمها:صحيحواحلديث  5

 121، برقم:2/143كم ولوغ الكلب:باب ح ،الطهارة
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أي أن العلة من ؛ حلمه ويكون جنسا؟ ولذلك يرى اإلمام مالك أن غسل اإلناء سبعا هو حكم تعبدي، وليس ألنه جنس
نجاسة، ولكن لعلة ال نعرفها.ولو كان لعلة النجاسة لوجب تطهري الصيد غسل اإلناء سبعا، إحداهن بالرتاب ليس لعلة ال

 منها، وذلك ال يكون ولو عن طريق الطبخ.
لكن ابن رشد قال: إن هذا الغسل معقول املعىن، فليس بسبب النجاسة، ولكن بسبب ما يوجد يف ريق الكلب من    

 السم.السم، فيخشى من انتقال السم إىل اإلنسان فيصاب بذلك 
وقد أكد الطب احلديث سبب وجوب غسل اإلناء سبعا إحداهن بالرتاب، وبني أن ذلك قد يتسبب يف إصابة    

 .1اإلنسان مبرض التكيس
 .2املاء الراكد ما مل يستبحر، وذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب" .3

 رة والنجســةاألعيـان الطـاهـــالمبحث الثالث: 
رض هو الذي خلق لكم ما يف األ والنجاسة عارضة، وذلك لقوله تعاىل: ،قرر الفقهاء أن: األصل يف األشياء الطهارة     
وتعاىل علينا،  ،فكل ما على وجه األرض خملوق من أجلنا، وما دام كذلك فلن حيرمه املوىل سبحانه ؛[11]البقرة:مجيعا

 بل يبيحه لنا، ومن مقتضى إباحته أن يكون طاهرا. 
 وميكن تقسيم هذه األعيان إىل ثالثة أقسام: حيوانات، مائعات، جامدات.   

  احليوانات :النوع األول
والنجاسة  ،األصل يف األشياء الطهارةملا قرره الفقهاء من أن:  ؛أو خنزيرا ،احليوان احلي طاهر مطلقا، ولو كان كلبا   

واجلراد، ومذكى مباح األكل منها؛ وذلك لقوله  ،والسمك ،اآلدميميتة  أربعة: . فإذا ماتت فكلها جنسة، إالعارضة
 وغري امليتة وهو احلي ليس جنسا فهو طاهر. .[4]املائدة: حرمت عليكم امليتةتعاىل:

ولقد كرمنا بين وتعاىل كرمه، فقال:  ،كألن املوىل تبار  ؛حي أو ميت فهو طاهر، ولو كان كافرا ،أما اآلدمي .2
 .[26]اإلسراء:آدم

  

                                                 
 2/23مواهب اجلليل:، 2/222التاج واإلكليل:، 24/35تفسري القرطيب:، 2/34حاشية الدسوقي:انظر أحكام هذه املسألة يف:   1
باب النهي عن البول  ، كتاب الطهارة،حيح مسلمص ، وغريه من أصحاب السنن، انظر:مسلم، خرجه صحيح، واحلديث 2/23مواهب اجلليل: 2

                       121، برقم:2/145يف املاء الراكد:
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وتكفينه، وكذا أيضا إكرامه بالصالة عليه، وكذلك أيضا أن  ،وتعاىل أمر بغسل امليت ،ويدل لذلك أيضا أن اهلل تبارك   
وسلم قبََّل عثمان بن كما أنه صلى اهلل عليه ،  1ل بن بيضاء يف املسجديرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى على سه

 .2مظعون وهو ميت
 ى ميتة السمكويقاس عل .3"احلل ميتته ،أما ميتة السمك فهي طاهرة لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" هو الطهور ماؤه .1

 .كل ميتة يف البحر
واجلراد، وأما امليتتان  ،ودمان، أما امليتتان فالسمك ،وأما اجلراد فلقوله صلى اهلل عليه وسلم:"  أحلت لنا ميتتان .4

 . 4والطحال" ،فالكبد
 وطاهرة. ،واحليوان الوحشي جبميع أنواعه فهي مباحة ،وكذلك الدجاج

 حكم أجزاء احليوانات  فرع:
 :نيختلو من قسمال وأما أجزاء احليوانات، فهي      

 ما يقطع منها، وهي ال ختلو من أن تكون:  :القسم األول
  ،مما جتـري فيه احليـاة، كالقرنإذا كان املقطوع من احليوان احلي  احلالة األوىل:

لقوله صلى اهلل عليه وسلم:"  ما قطع من البهيمة وهي حية  ؛أو ميت ،والظفر، واجللد من حي ،وقصب الريش ،واحلافر
 أي أن له نفس األحكام الشرعية للميتة. ؛5"ةفهو ميت

                                                 
ذكر اإلباحة للمرء أن يصلي على  كتاب اجلنائز،  ،صحيح ابن حبانعلى سهيل بن بيضاء خرجها  صلى اهلل عليه وسلموصالة رسول اهلل   1

، 2/326باب ما جاء يف الصالة على  اجلنائز يف املسجد:اب اجلنائز، كت ة،سنن ابن ماج، 4665، برقم:2/445اجلنازة يف مساجد اجلماعات:
 6215، برقم:3/52باب الصالة على  اجلنازة يف املسجد:كتاب اجلنائز،  ،البيهقي، 2522برقم:

كتاب ،  املستدرك على الصحيحنيلعثمان بن مظعون وهو ميت خرجه: احلاكم يف  صلى اهلل عليه وسلموحديث تقبيل رسول اهلل   2
باب ما  ة، كتاب اجلنائز،ابن ماج، 121، برقم:4/423باب ما جاء يف تقبيل امليت: ، كتاب اجلنائز،الرتمذي، 2443، برقم:2/523:اجلنائز

 2356، برقم:2/362جاء يف تقبيل امليت:
 وهذا احلديث سبق خترجيه  3
باب ما جاء يف  ،البيهقي كتاب الضحايا، 4122، برقم:1/2624:واجلراد ،باب صيد احليتان ،كتاب الصيد  ة،ابن ماجوهذا احلديث خرجه   4

 3/162والعشرون: ،احلديث الثالث ،وما ال حيل ،فصل فيما حيل أكله ،نصب الراية، وانظر تفصيال أكثر هلذا احلديث يف: 26/2:الكبد
مع الدليل على أن األظافر إذا قصت مل  ،كتاب املناسك، باب استحباب تقليم األظفار مع حلق الرأس  ،ابن خزمية ، خرجه:واحلديث صحيح  5

باب يف  ،كتاب الصيد  ،داود وأب، 3/466أن ما قطع من احلي فهو ميت: :وال كانت جنسا كما توهم بعض أهل العلم ،يكن حكمها حكم امليتة
، كتاب البيهقي، 2326، برقم:3/23باب ما قطع من احلي فهو ميت: ،كتاب الصيد  ،الرتمذي، 1252، برقم:4/222صيد قطع منه قطعة:
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 وقد سبق بيان جناسة كل حيوان ميت، إال ما استثين، وهذه النجاسة مستفادة من عموم    
 حرمت عليكم النهي الوارد عن االنتفاع بكل أجزاء امليتة، الثابت بقوله تعاىل: 

 .امليتة
تفعوا من امليتة نأتانا كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل موته، أال ت عبد اهلل بن حكيم قال:"ويف حديث    

 . 1وال عصب" ،بإهاب
لقول النيب صلى اهلل  ؛فإنه يصري طاهراويستثىن من عموم النهي الوارد عن االنتفاع بكل أجزاء امليتة، اجللد املدبوغ،    

 ؛ ألن هذا اجللد صار طاهرا.فيه، وتوضع فيه األمتعةو  عليه، فيصلى؛ 2عليه وسلم:"  أميا إهاب دبغ فقد طهر"
إمنا  "مر بشاة ميتة، فقال: "هال انتفعتم بإهاهبا؟ قالوا: إهنا ميتة.قال: ابن عباس أنه: صلى اهلل عليه وسلم ديثوحل   

 .3حرم أكلها"
 ملا علم من وجوب دفنه. ؛وتكرميه ،لشرفه ؛وقد وقع االتفاق على حرمة جلد اخلنزير، وكذلك جلد اآلدمي   

والوبر، وما  ،والصوف ،والزغب، والريش ،مما ال جتـري فيه احليـاة، كالشعـر احليوان احليإذا كان املقطوع من احلالة الثانية: 
فيكون  ؛أو جزه ،فال حتل فيها احلياة، وألن احليوان ال حيس عند نتفه ،ألهنا ال جيـري فيها الدم ؛شاهبها، فهذه كلها طاهرة

 حكمها حكم األصل.
 من أن تكون مما خيرج من البطن، أو مما سواه:  ما خيرج منها، وهي ال ختلو ثاين:القسم ال

 ال: مباح األكل، أومن وهو ال خيلو من أن يكون  :احلالة األوىل ما خيرج من البطن
 . 4إال املـذر ،وبيضه ،وبعره ،وروثه ،فضلته طاهرة؛ بولهمباح األكل  مباح األكل:فضلة أوال 

                                                                                                                                                                  

وغري  ،واألطعمة ،والذبائح ،باب الصيد ،وغريها ،كتاب األشربة  ،الدارقطين، 22، برقم:2/14باب املنع من االنتفاع بشعر امليتة: الطهارة،
 24، برقم:3/111ذلك:

 ،كتاب اللباس  ة،ابن ماج، 2211، برقم:111ص:  3باب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت ج:  ،كتاب اللباس  ،الرتمذيوهذا احلديث خرجه   1
 4624، برقم:1/2213وال عصب: ،باب من قال ال ينتفع من امليتة بإهاب

 .أخرجه ابن حبان يف باب جلود امليتة، والرتمذي يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت  2
، 5122، برقم:5/1264باب جلود امليتة: ،والصيد ،كتاب الذبائح  ،صحيح البخاريواحلديث صحيح، خرجه الشيخان، وغريمها، انظر:   3

 464، برقم:2/126باب طهارة جلود امليتة بالدباغ:كتاب الطهارة،  ،صحيح مسلم
 تفرق، وفصل فيه القول.، فقد مجع ما 2/42/41/44وانظر تفصيال أكثر يف: الفقه املالكي وأدلته

 املذر: هو البيض الفاسد، املتغري بعفونة، أو ُزرحَقٍة.  4
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وعرينة، فاجتووا املدينة،  ،الشيخان عن أنس قال:"  قـدم أناس من عكلوالدليل على طهارة فضلة مباح األكل ما رواه    
ومل نكن أهل ريف، واستومخوا املدينة، فأمـر هلم النيب صلى اهلل  ،وتكلموا باإلسالم، فقالوا يـا نيب اهلل: إنا كنا أهل ضرع

، فانطلقوا حىت إذا كانوا ناحيـة احلرة كفروا بعد وأبـواهلا ،فيشربوا من ألباهنا ،وراع، وأمرهـم أن خيرجوا فيه ،عليه وسلم بذود
إسالمهم، وقتلـوا راعي النيب صلى اهلل عليه وسلم، واستاقوا الذود، فأمر هبم النيب صلى اهلل عليه وسلم  فقطعت 

 . 1أيديهم"
ملا رواه البخاري يف كتاب الوضوء، باب االستنجاء باحلجارة، عن  ؛: حمرم األكل ففضلته جنسةحمرم األكلفضلة ثانيا 

صلى اهلل عليه وسلم أتى الغائـط، فأمرين أن آتيـه بثالثة أحجار،  عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال:" أن النيب
هذا  "ة، وقال:ورد الروث ،فأخذ احلجرين ،فأتيته هبا ،فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجدها، فأخذت روثة

 . 2رجس"
 أما اللنب: فال خيلو من أن يكون من حيوان:: : حكم اللنب2تفريع 
ابن عباس قال:" هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه  ؛ ملا رواهفهو جنس، لنجاسة أصله، ويلحق به لنب اجلاللة أـ حمرم األكل:

 . 3وسلم عن شرب لنب اجلاللة"
 لنب اآلدمي، لطهارة أصله. فهو طاهر، ويلحق به ب ـ مباح األكل:

والقلس املتغريان من اآلدمي، الستحالتهما عن طبيعتهما، وكذا  ،: القيءفضالت حمرم األكلويلحق ب :1تفريع 
 أيضا فضلة اآلدمي، وهي إما أن تكون:

 ،ينضحملا رواه أمحد عن علي رضي اهلل عنه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: "بول الغالم أو غائطا:  ،بوال .أ 
 . 4وبول اجلارية يغسل"

                                                 
 ،باب قطع الطريق ،صحيح ابن حبان، 4156، برقم:3/2545وعرينة: ،باب قصة عكل ،كتاب املغازي  ،لبخاريا :خرجه ،صحيحواحلديث  1

 3362، برقم:26/421آثاره: بعث يف طلب العرنيني قافة يقفو صلى اهلل عليه وسلم أنهذكر البيان 
، وانظر تفصيال 26، برقم:2/41مث إتيان الغائط: ،باب إعداد األحجار لالستنجاءكتاب الوضوء،  ه،صحيحيف  ابن خزميةوهذا احلديث خرجه:  2

 2/215احلديث السادس: ،فصل يف البئر ،نصب الرايةأكثر هلذا احلديث يف: 
  5411، برقم:21/116فصل األشربة، باب الزجر عن شرب ألبان اجلالالت: يف صحيحه، ابن حبانوهذا احلديث خرجه:  3
خرجه ابن خزمية يف كتاب الوضوء، باب غسل بول الصبية من الثوب، والرتمذي يف كتاب الصالة، باب ما ذكر يف نضح بول الغالم واحلديث  4

 الرضيع.



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

23 

 ؛والرجل على السواء ،أو املالعبة، ويكون من املرأة ،خيرج عند التفكري يف اجلماع ،وهو ماء أبيض لزجمذيا:  .ب 
صلى اهلل عليه وسلم ملكان  رضي اهلل عنه قال: كنت رجال مذاء، فاستحييت أن أسأل النيب ملا رواه الشيخان عن علي

 . 1واغسل ذكرك" ،فسأله فقال: "توضأابنته مين، فأمرت رجال 
رضي اهلل عنه أنه قال:  وهو ماء أبيض ثخني خيرج بعد البول، وهو جنس من غري خالف. فعن ابن عباسوديا:  .ج 

 وتوضأ وضوءك للصالة". ،واملذي فاغسل ذكرك ،"أما املين ففيه الغسل، وأما الودي
صلى اهلل عليه وسلم  " كنت أفرك املين من ثوب النيب وهو جنس ملا روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:املين:  .د 

 . 2وأغسله إذا كان رطبا" ،إذا كان يابسا
 سوى البطن اما خيرج مم :احلالة الثانية

والعرق واللعاب. وهذا يف حال  ،وهو بدن كل حي مطلقا، وذلك كالدمع ،وهي كلها طاهرة، تبعا لطهارة أصلها   
 وهي كل ميتة عدا ميتة اآلدمي. ،احلياة، أما بعد املوت فهي جنسة، تبعا لنجاسة أصلها

صلى اهلل عليه وسلم سئل: "أنتوضأ مبا أفضلت  رضي اهلل عنه أن النيب ما رواه جابر بن عبد اهلل :يدل لطهارة ما سبق   
 . 3احلمر؟ قال: نعم، ومبا أفضلت السباع"

 وغريها من باب األوىل. ،والدمع ،فما دام أن اللعاب طاهر فيقاس عليه ما دونه من العرق   
 املائعات :النوع الثاين

والنجاسة  ،الطهارة، إال ما استثناه الشارع، للقاعدة السابقة: ) األصل يف األشياء الطهارة ملائعاتا واألصل يف   
 وغريها. ،والعسل ،والسمن ،والزيت ،واللنب ،وذلك كاملاء؛ عارضة(

 فإذا ما حلت النجاسة باملائع الطاهر، من سوى املاء) سبقت أحكامه(، فننظر:
 إذا كانت النجاسة جامدة: احلالة األوىل:

 ،فإن سرت يف مجيع أجزائه، وطال مكثها فيه صار املائع جنسا، فيجوز استعماهلا يف العادات من سوى املسجد أوال:
 ابه فقط.وشر  ،وطعام اآلدمي

                                                 
 ا فأمر غريه بالسؤال، ومسلم يف كتاب الطهارة، باب املذي.البخاري يف كتاب العلم، باب من استحي :أخرجهواحلديث صحيح،   1
 ود يفأخرجه البيهقي يف الكربى يف كتاب الطهارة، باب املين يصيب الثوب، والدارقطين يف كتاب الطهارة، باب ما ورد يف طهارة املين، وأبو دا 2

 كتاب الطهارة،  باب املين يصيب الثوب.
يف الدارقطين ، و 2226، برقم:2/131واخلنزير: ،باب سور سائر احليوانات سوى الكلب كتاب الطهارة،  ننه،يف سالبيهقي وهذا احلديث خرجه  3

 1، برقم:2/61كتاب الطهارة، باب اآلسار:  ه،سنن
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وما حوهلا من املوضع الذي  ،طل مكثها فيه، فيتنجس من حوهلا فقط، فتطرح النجاسةيوإن مل تسر فيه، ومل ثانيا:    
 سقطت فيه. 

صلى اهلل عليه وسلم:" سئل عن فأرة سقطت يف مسن،  ميمونة رضي اهلل عنها أن النيب ما روي عنيدل هلذا ما رواه    
 .1فاطَّرِحوه، وكلوا مسنكم"فقال: ألقوها وما حوهلا 

 أما إذا كانت النجاسة مائعة، فإن املائع ينجس ولو كثر املائع وقلت النجاسة. احلالة الثانية:
 أما ما استثناه الشارع من املائعات النجسة، فهي: 

الذين آمنوا إمنا اخلمر يا أيها بدليل قـوله تعاىل:  ؛فاألصل فيها النجاسة، كما ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء أ. اخلمر:
 . والرجس هو النجس.[16 ]املائدة:زالم رجس  من عمل الشيطاننصاب واألوامليسر واأل

وذهب عدد من العلماء إىل القول بطهارة اخلمر، وفسروا الرجس الوارد يف اآلية بالرجس املعنوي، ألن لفظ )رجس( ال    
 ؛. فاألوثان رجس معنوي[46]احلج: فاجتنبوا الرجس من األوثان يوصف بالنجاسة احلسية قطعا، كما يف قوله تعاىل:

 ألهنا ال تنجس من مسها، بدليل تفسري الرجس يف آية اخلمر. 
 ألن اخلل طاهر يف أصله. ؛فإذا ما ختللت اخلمر فإهنا تصري طاهرة

يف حال احليض والنفاس، فاألصـل  من املرأة أو الذبح، أو ما خيرج ،أو اجلرح ،وهو السائل عند الفصـد ب. الدم املسفوح:
 ،أو دما مسفوحا ،قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة بدليل قوله تعاىل:  ؛يف كل ذلك النجاسة
 ،بالعروق. ولذا فالدم غري املسفوح من املذكى، وهو الباقي [235]األنعام:أو فسقا اهل لغري اهلل به ،أو حلم خنزير فإنه رجس

 وقلب احليوان، خبالف ما بقي على حمل الذبح فإنه دم مسفوح جنس، وكذا ما يوجد يف بطن الشاة فيعترب من املسفوح.
 اجلمادات :النوع الثالث

 ،واألعشاب ،وذلك كالبرتول ؛أو مائعا ـ طاهرة ،فاألرض كلها، وكذا مجيع أجزاء األرض، وما تولد منها ـ جامدا      
 وغريها. ،واملعادن ،واألشجار

وغريها من األعشاب املخدرة، فإهنا طاهرة، ألهنا من اجلماد، وحيرم تعاطيها؛ ألهنا  ،ويلحق هبذا األصل أيضا احلشيش   
 وذلك للقاعدة السابقة اليت قررها الفقهاء. ، وي هبا يف ظاهر اجلسداتؤثر على العقل، وال حيرم التد

                                                 
يف  البيهقي، 144، برقم:2/14:باب ما يقع من النجاسات يف السمن ظاهرا ،كتاب الوضوء  يف صحيحه، البخاري، خرجه صحيحواحلديث  1

 1/451أو الزيت متوت فيه: ،باب السمن ،كتاب الضحايا  ة،سنن
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، ولذا فلو اختلط رمادها باملاء فهو ؛ ألهنا تغريت على أصل خلقتهاكلها فهي طاهرةأما النجاسة اجلامدة إذا حرقت     
 .1؛ ألن املاء يف مثل هذه احلالة يأخذ حكم أصل خمالطه قياسا عليه، كما سبقهرَ يـَّ طاهر ولو غَ 

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
--------------------------------------------------- 

  

                                                 
، اإلشراف على مسائل 62/..../2/32/31/56الشرح الكبري:انظر أحكام األعيان الطهارة، والنجسة يف: حاشية الدسوقي مع   1

 1/141مواهب اجلليل:، 226/222/221/224/223اخلالف:
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 الوضوءا يشترط له المبحث الرابع: العبادات التي

 
 :الوضوء تعريفالفرع األول: 

 .1: الوضوء مشتق من الوضاءة، وهي احلسن، والنظافةتعريفه: لغة .2
 .2بأعضاء خمصوصة، على وجه خمصوص بنية : هو طهارة مائية، تتعلقتعريفه شرعا

 : الوضوء واجب لكل عبادة ال تصح إال به.حكم الوضوء .1
 : وهذه األدلة هي ما سيذكر يف أدلة وجوب الوضوء للعبادات  اليت يشرتط لصحتها الوضوء.   أدلة وجوب الوضوء .4

رء أن يكون متوضئا عند إرادة القيام هبا، فيمنع جيب على امل عباداتهناك  :الفرع الثاين: العبادات اليت يشرتط هلا الوضوء
 جلها هي:ألاليت جيب الوضوء  العباداتمنها إن كان غري متوضئ)حمدثا(، وهذه 

 .الكعبني… يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا  لقوله تعاىل: ؛أم نفال ،: فرضا كانت أم سنةلصالةا .2

َدَث َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ"وقال رسول اهلل صلى اهلل     َبُل اهلُل َصالََة َأَحدُِكمح ِإَذا َأحح ومن الصالة صالة  ،3عليه وسلم:" اَل يـَقح
 وة. اجلنازة، وكذلك ما كان جزءا منها كسجدة التال

: ألن الطواف كالصالة فتجب فيه الطهارة، وذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" الطََّواُف الطواف حول الكعبة .1
 . 4"الحبَـيحِت ِمثحُل الصَّاَلِة ِإالَّ أَنَُّكمح تـََتَكلَُّموَن ِفيَه َفَمنح َتَكلََّم ِفيِه َفالَ يـََتَكلََّمنَّ ِإالَّ خِبَريحٍ  َحوحلَ 

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" اَل مَيَسُّ  ،ال ميسه إال املطهرون: قال اهلل تعاىل: مس املصحف ومحله .4
 . 5اِهٌر"الحُقرحآَن ِإالَّ طَ 

رضي اهلل عنه يف املدونة: " أحسن ما مسعت أنه ال  أو حائل، قال مالك ،كما ميتنع مس املصحف ولو بقضيب   
 ولكن تعظيما للقرآن". ،حيمل املصحف بعالقته وال يف غالفه إال وهو طاهر، وليس ذلك ألنه يدنسه

 له مسه. فإن احتاج احملدث إىل مس املصحف عند عدم املاء تيمم، وجاز   

                                                 
1
 2/164خمتار الصحاح:  

2
 2/242الفواكه الدواين:  
 ومسلم يف كتاب الطهارة. ،البخاري يف كتاب الوضوء :خرجهواحلديث صحيح،   3
 واللفظ له. ،والرتمذي يف كتاب أبواب الطهارة ،أخرجه البخاري يف كتاب احلج بلفظ خمتلف  4
 والدارقطين يف كتاب الطهارة. ،والدارمي يف كتاب الطالق ،أخرجه مالك يف كتاب القرآن  5
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 فلم يتناوله النهي. ،ألن املس غري احلمل ؛فإن كان حمموال ضمن أمتعة كمسافر جاز ذلك

بدليل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم   ؛والفقه وغريها مما فيه آيات من القرآن الكرمي ،كما جيوز مس كتب التفسري      
عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد: فإين من حممد رسول اهلل إىل هرقل،  ،كتب:" بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، وإن توليت فإن عليك إمث األريسيني، ويا أهل  أسلم تسلم،  ،أدعوك بدعاية اإلسالم
با من دون وال يتخذ بعضنا بعضا أربا ،الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا

 .2وألهنا ال يقع عليها اسم املصحف، وال تثبت هلا حرمته؛ 1فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون" ،اهلل

 واملتعلم محل كامل املصحف، أو جزء منه دون وضوء للحاجة إىل ذلك.  ،وجيوز للمعلم 
أو املتعلمة ولو   ،أيضا للمعلمةوحكى القاضي ابن بشري االتفاق على جواز مس املصحف للمتعلم، وجيوز ذلك    

 كانت حائضا.

خبالف احلائض فإن رفع حدثها ليس بيدها،  ،أما اجلنب فقيل: جيوز. وقيل: ال جيوز؛ ألن رفع حدثه وإزالة مانعه بيده   
 ولعدم املشقة عليه برفع احلدث خبالف غري املتوضئ فإنه يشق عليه ذلك لكثرة نواقض الوضوء.

 مالحظة:

 جتوز قراءة القرآن لغري املتوضئ بدون مس املصحف لغري اجلنب واحلائض. أوال:

املشركون جنس إمنا :قول اهلل عز وجلل ؛ال جيوز السفر باملصحف إىل دار احلـرب ثانيا:
3   . 

؛ إىَل اَل ُتَساِفُروا بِالحُقرحآِن  صلى اهلل عليه وسلم:" رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل ملا روى ابن عمرو  فَِإيني اَل  أَرحض الحَعُدو؛
نح  آَمنُ  ََ " َأ يـََناَلُه الحَعُدوُّ

4. 
 ن من تنزيه القرآن وتعظيمه أل ؛5"أرى ذلك خمافة أن يناله العدورمحه اهلل:" قال مالك    

وكلهم أجناس ال يغتسلون من  ،وإهانة له ،أهل الكفر تعريض له لذلك عندويف كونه  ،والنجاسات عن األقذار إبعاده
 .6وال يعافون ميتة ،جنابة

                                                 
 خرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري.إىل هرقل صحيح  صلى اهلل عليه وسلم وكتاب النيب  1

2
 25/156التمهيد البن عبد الرب:  

3
 25/155:التمهيد البن عبد الرب  
 البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، ومسلم يف كتاب اإلمارة. :أخرجه واحلديث صحيح  4

5
 25/154التمهيد:  

6
 25/155التمهيد البن عبد الرب:  
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 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
----------------------------------------------------------------------- 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 شـروط الوضـوء المبحث الخامس:

 .1وتنقسم إىل ثالثة أقسام: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معا
 الفرع األول: التعاريف 

 . 2أي عالماهتا :ومنه أشراط الساعة ،هو العالمة لغة:تعريف الشرط: أوال: 

 .3وال عدم لذاته ،هو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجودصطالحا:ا
وذلك كحضور الشاهدين يف الزواج، حبيث ال ؛ ء وجوده الشرعي، الذي ترتتب عليه آثاره الشرعيةواملراد بوجود الشي   

 يصح الزواج إال بوجودمها، ويعدم بعدمهما، وكالوضوء بالنسبة للصالة.
 فالوضوء شرط لوجود الصالة الشرعية اليت ترتتب عليها آثارها، من كوهنا صحيحة جمزئة مربئة للذمة، ويرتتب على   

 وال توجد الصالة . ،وجد الوضوءيعدم وجوده عدم وجود الصالة، ولكن قد 
َرمحُتك :حنو قولك ؛ا عن اأَلولُمَسبَّبً  )املشروط(جواب الثاين : أن يكونوحقيقة الشرط فالكرامة ُمَسبَّبٌة عن  ،ِإن ُزرحَتيِن َأكح

 .4الزيارة
  .5وإجيابه سبحانه ليس إال إلزامه ،واإللزام ،اإلثبات :: اإلجياب لغةتعريف الوجوبثانيا: 

 .6ما تتوقف صحة العبادة عليه :وحينئذ فاملراد بالوجوبوضوء، إذا ترك بطل ال تعين: جوبالو ط و شر ف
 ضد السقم. اللغة:: وهي يف تعريف الصحةثالثا:  

 .7وقوع الفعل عند وجود األمر به مقصود للشارع :فهي شرعا:وأما  

                                                 
1
 2/221:للحطاب مواهب اجلليل، 2/23تنظر هذه الشروط مفصلة يف: الشرح الكبري للدردير شرح منت سيدي خليل:  

2
 261للفريوز أبادي: القاموس احمليط  

3
 4/23، مواهب اجلليل:24التمهيد لألسنوي:  

4
 2/65:لسان العرب  

5
 412كتاب التقرير والتحبري:  

6
 2/62حاشية الدسوقي:  

7
 1/414:املوافقات  
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على األحكام الشرعية، فتوصف الصالة بأهنا صحيحة، فتكون جمزئة عن ذمة  انِ دَ رِ والصحة والفساد وصفان يَ    
   أي فاسدة. فتكون غري جمزئة عن ذمة صاحبها، فيبقى مطالبا هبا. ؛صاحبها، وتوصف بأهنا غري صحيحة

 الفرع الثاين: أقسام الشروط
 شروط الوجوب القسم األول:

 املكلف حتصيله. وهذه الشروط أربعة، وهي: وهو ما تربأ به الذمة، وال جيب على    
: فإذا مل يدخل وقت الصالة فإن الوضوء ال يكون واجبا، ويعرف دخول الوقت باألذان، أو دخول الوقت . 2

 .1بعالمة من العالمات الطبيعية املعروفة، أو باالجتهاد الشخصي
ليه وسلم:" رفع القلم عن ثالثة: عن ألنه غري مكلف، لقوله صلى اهلل ع ؛: فال جيب الوضوء على الصيبالبلوغ . 1

 . 2النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن اجملنون حىت يفيق"
: فال جيب الوضوء على عاجز، كاملريض، وال على فاقد املاء، ولذلك فاملراد بالقدرة على القدرة على الوضوء . 4

وأيديكم إىل … وإن كنتم مرضى أو على سفر قال تعاىل:الوضوء الواجب، هو الواجد للماء الذي ال يضره استعماله، وقد 
 .املرافق

ملا رواه  ؛: فإذا انتقض الوضوء وجبت إعادته، ملا يستقبل من الصلواتحصول ناقض قبل القيام بالصالة املطلوبة . 3
دكم إذا أحدث صلى اهلل عليه وسلم قال:" ال يقبل اهلل صالة أح رضي اهلل عنه أن النيب البخاري ومسلم عن أيب هريرة

 . 3حىت يتوضأ"
 شروط الصحة :ثاينالقسم ال

 وهي ما تربأ به الذمة، وجيب على املكلف حتصيله. وهذه الشروط ثالثة، وهي:   
: فال يصح الوضوء من الكافر، ومعلوم أن اإلسالم ال خيتص بالوضوء فقط، بل شرط يف وجوب العبادات .اإلسالم2

 وغريها. ،وصيام ،األخرى من صالة
، أما أثر والدهن املتجمد على العضو ،: أي عدم وجود حائل من وصول املاء إىل البشرة، مثل الشمع.عدم احلائل1

 احلناء فال يعترب حائال.
                                                 

1
 2/1بداية اجملتهد:  
خرجه البخاري موقوفا، وابن خزمية يف كتاب املناسك، باب إسقاط فرض احلج عن الصيب قبل البلوغ، والرتمذي يف كتاب واحلديث صحيح،   2

 احلدود.
 .خرجه البخاري يف كتاب احليل، باب يف الصالةواحلديث صحيح،   3
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فهذا يكون ناقضا لوضوئه، وجيب  ؛: وذلك كأن يصدر منه ما ينايف الوضوء، كخروج الريح وغريه.عدم املنايف للوضوء4
 عليه إعادته.

 :وهي أربعةذه الشروط وه: شروط الوجوب والصحة معا :ثالثالقسم ال
 ألنه فاقد للعقل غري خماطب بالتكاليف. ؛: فال جيب الوضوء على جمنون، وحىت لو توضأ فال يصح منه.العقل2
ألن الوضوء ال جيب عليها، وإن توضأت فال يصح  ؛: فاحلائض ال جتب عليها الصالة.النقاء من دم احليض والنفاس1

:" َجاَءتح فَاِطَمُة بِنحُت َأيب ُحبَـيحٍش ِإىَل النَّيبي صلى اهلل عليه وسلم فَـ  ؛منها َقاَلتح يَا ملا روي َعنح َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلتح
َتَحاُض َفاَل أَطحُهرُ  َرأٌَة أُسح َا َذِلَك ِعرحقٌ  "أَفََأدَُع الصَّاَلَة؟ قَاَل: ،َرُسوَل اللَّهِ: ِإيني امح َيحَضةِ  ،اَل ِإمنَّ َيحَضُة  ،َولَيحَستح بِاحلح فَِإَذا أَقـحبَـَلِت احلح

 . 1"َوِإَذا أَدحبـََرتح فَاغحِسِلي َعنحِك الدََّم، َوَصليي ،َفَدِعي الصَّاَلةَ 
ِل الحِعلح الرتمذي قَاَل أَبو ِعيَسى ِم ِمنح َأصحَحاِب النَّيبي : َحِديُث َعاِئَشَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوُهَو قـَوحُل َغريحِ َواِحٍد ِمنح أَهح

 صلى اهلل عليه وسلم.

: فمن ليس عنده من املاء ما يكفيه للوضوء فال جيب عليه، بل ينتقل إىل التيمم، ولو .وجود ما يكفي من املاء املطلق4
 توضأ لبعض أعضائه فقط فال يصح وضوءه.

لقوله تعاىل:  ؛ألن الصالة ال جتب عليه يف هذه احلالة ؛أو غفل فال جيب عليه الوضوء ،: فمن نام.عدم النوم والغفلة3
 أقم الصالة لذكريو:والنائم ال ميكن وقوع الوضوء منه.[، 23]طه 

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
--------------------------------------- 

  

                                                 
 والنسائي يف كتاب الطهارة، واحلاكم يف آخر كتاب العلم. ،خرجه أبو داودواحلديث   1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، وبه نستعين
1فرائض الوضوء المبحث السادس:  

والالزم مبعىن واحد،  ،والواجب ،واملراد بالفرض هنا: ما تتوقف عليه صحة العبادة. والفرضالفرع األول: تعريف الفرض: 
 إال يف احلج. 

والفرض هو: ما طلب الشارع فعله على سبيل احلتم واإللزام. حبيث يرتتب على عدم فعله العقاب، وعلى اإلتيان به 
 الثواب.

، وهي على فرضيته لثبوته بنص القرآنتنقسم إىل قسمني: قسم متفق وهذه الفرائض سبعة، الفرع الثاين: فرائض الوضوء: 
 :أربعة وهياألربعة األوىل، وقسم خمتلف فيه، وهي الثالثة املتبقية، ونبدأ أوال باملتفق عليه منها، 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة الكرمي، فقال تعاىل:: وهي أول الواجبات اليت ذكرها القرآن غسل الوجه .2
 [6]املائدة:فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني

وحد غسل الوجه طوال من منابت الشعر بالرأس، أي منبت الشعر املعتاد إىل منتهى الذقن، وعرضا من وتد األذن    
 الوتد اآلخر. اليمىن إىل

إيصال املاء إىل البشرة إذا كان الشعر خفيفا، أما إذا كان  :واحلاجينب، واملراد بالتخليل هو ،وجيب ختليل شعر اللحية   
ملا روي  ؛الشعر كثيفا فإنه ال جيب إيصال املاء إليه، ولكن عليه حتريكه ليدخل املاء بني ظاهره، ولو مل يصل إىل البشرة

 . 2"صلى اهلل عليه وسلم كان خيلل حليته أن النيب :"اهلل عنهرضي  عن عثمان
وانتقلت املواجهة إىل  ،ملا تقع به املواجهة، وما حتت الشعر خرج عن املواجهةاسم ألن الوجه  وال جيب غسل اللحية؛   

 .، فوجب االكتفاء بغسل ظاهرهما ظهر من الشعر
 وأبوجوبا؛ ملا روى واملرافق داخلة يف الغسل  [،6]املائدة:إىل املرافقوأيديكم : قال تعاىل: غسل اليدين إىل املرفقني .1

هكذا رأيت رسول  "وغسل رجليه حىت أشرع يف الساقني، مث قال: ،هريرة أنه:" توضأ فغسل يديه حىت أشرع يف العضدين
 . 3اهلل يتوضأ"

                                                 
1
 261/.../2/25، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير:11/.../6/24: تفسري القرطيب: انظر فرائض الوضوء مفصلة يف  
 وسننها، باب ختليل األصابع. ،ارة، وابن ماجة يف كتاب الطهارةخرجه احلاكم يف آخر كتاب العلم، والرتمذي يف كتاب أبواب الطهواحلديث  2
 والتحجيل يف الوضوء.، خرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرةواحلديث صحيح،   3
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وذلك ألنه رمبا يرتك شيئا ؛ 1كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه"   قال:"أيضا  جابرروى و    
، وهذا كله داخل ضمن تكملة الغسل الواجب، وهو ما قرره القفهاء من أن: " 2من الواجب، فيغسله، فيبالغ يف الغسل

 الستيعاب األمر بغسل اليدين إىل املرفقني. ، فوجب إدخال املرفقني يف الغسلما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"
 كما جيب غسل التكاميش املوجودة يف املرافق.

 ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" إذا توضأت فخلل أصابع يديك يملا رو  ؛وجيب ختليل أصابع اليدين   
 . 3ورجليك"

 ،ضيقا، أما اخلامت غري املأذون فيه مثل الذهب للرجالواملرأة فال جيب حتريكه ولو كان  ،أما اخلامت املأذون فيه للرجل   
 أو نزعه ما مل يكن واسعا. ،فيجب حتريكه

: بدءا من منابت الشعر املعتاد من املقدم إىل منبت القفا، مع مسح شعر الصدغني مما فوق مسح مجيع الرأس .4
 العظم الناتئ يف الوجه.

أو أنثى حل ظفرية الشعر، ولو اشتد  ،جيب على املاسح من ذكرويدخل يف مسح الرأس ما اسرتخى من الشعر، وال    
ولفظ )الرأس( يقع  [،6]املائدة:وامسحوا برؤوسكم وأرجلكملقوله تعاىل:  ؛ما مل يكن خبيوط كثرية، كثالثة فأكثر ،الظفر

 لرأس.حقيقة على مجيعه، دون بعضه، وقد أمر اهلل تعاىل مبسح ما يتناوله اسم الرأس، فيجب مسح مجيع ا
وهبذا احتج مالك كما نقله البخاري عنه  ،فالواجب فيه االستيعاب، وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ميسح مجيعه   

 يف الصحيح، والداللة فيه أن اآلية جمملة وفعل النيب مبني.
مسح رأسه بيديه فأقبل  وللحديث الذي رواه اجلماعة عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم:"   

 . 4هبما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه، مث ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه"
وعلى هذا فال ميسح الرجل على عمامته، وال املرأة على  ،صلى اهلل عليه وسلم مسح مجيع رأسه وهذا صريح يف أنه

 .5مخارها إال من ضرورة

                                                 
باب إدخال املرفقني يف خرجه الدارقطين يف كتاب الطهارة، باب وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والبيهقي يف كتاب الطهارة،  واحلديث  1

 الوضوء. 
2
 12الداللة يف شرح الرسالة: للعالمة أمحد بن الصديق الغماري: مسالك  
 األصابع.  لخرجه احلاكم يف آخر كتاب العلم، والرتمذي يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ختيليواحلديث   3
 الطهارة. خرجه البخاري يف كتاب الوضوء، ومسلم يف كتابواحلديث صحيح،   4

5
 11:الداللة يف شرح الرسالة مسالك  



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

33 

والعرف يقتضي  ،ومجلة الرأس تسمى رأسا دون أبعاضه ،ألن املسح معلق مبا يسمى رأسا ؛الرأساللغة تفيد تعميم و    
 سح مجيعه.يف العرف م "مسحت يدي باملنديل :"ألن املعقول من قولنا ؛وإما بعضه ،إحلاق املسح بالرأس إما مجيعه

وعلى  ،وعلى العمامة ،مسح بناصيتهقال:" توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف أما حديث املغرية بن شعبة   
 . 1اخلفني"

، حيتمل أن يكون لعذر، فلم ميكنه كشفه، فأمرَّ بيده على العمامة، فظن الرأوي أنه ةٌ يَّ نِ يح فهذا احلديث هو حكاية حال عَ 
 ذار. قصد املسح على العمامة، وقد كان هذا الفعل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السفر، والسفر مظنة األع

يقول العالمة أمحد بن الصديق الغماري رمحه اهلل:" وأما أحاديث املسح على العمامة فغالبها معلول، وما صح منها    
 .2ال على حالة الصحة واالختيار" ،واالضطرار ،فمحمول على حالة املرض

حديث املسح على العمامة أنه صلى اهلل :" وأحسن ما محل عليه أصحابنا رمحه اهلل املازريأبو عبد اهلل وقال اإلمام    
 عليه وسلم  لعله كان به مرض منعه من كشف رأسه، فصارت العمامة كاجلبرية اليت ميسح عليها للضرورة".

كما أن الواجب يف القرآن الكرمي هو مسح الرأس، وال يتناول اسم) الرأس( إال حقيقته، ال ما يوضع فوقه؛ من    
 امسان منفردان متاما. أو غريها، إذ مها ،عمامة

 وهذا احلديث خمالف لبقية األحاديث األخرى اليت ثبت فيها املسح على الرأس مباشرة.    
وعلى هذا فيبقى حديث املغرية بن شعبة خاصا هبذه احلادثة املعينة، دون أن يتعداها )كاملرض، أو خشية حدوثه( 

 ويعمل ببقية األحاديث يف احلاالت العادية.
وجيب تعهد ما حتت الرجلني،   [،6]املائدة:وأرجلكم إىل الكعبني: قال تعاىل:الرجلني إىل الكعبنيغسل  .3

ويدخل يف الغسل الكعبان،  ،3لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" ويل لألعقاب من النار" ؛واإلمخص)باطن القدم( ،كالعرقوب
 .الرجلنيويندب ختليل أصابع ، ومها العظمان الناتئان يف مفصل الساقني

والفرق بني وجوب التخليل أصابع اليدين، واستحبابه يف الرجلني هو شدة التصاق أصابع الرجلني، فصارت كأهنا    
 عضو واحد. 

                                                 
 خرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب املسح على الناصية والعمامة.واحلديث صحيح،   1

2
 11:الداللة يف شرح الرسالة مسالك  
 باب غسل الرجلني بكماهلما. كتاب الطهارة، خرجه مسلم يف  واحلديث صحيح،   3
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ووجه عدم الوجوب هو املشقة اليت حتصل من ذلك؛ ألن ختليلها يقرح باطن األصابع، وليس على الناس يف الدين من    
 حتمل على الندب ال على االستحباب.حرج، ولذا فاألحاديث الواردة 

وأبو حامت، لكنها وردت من طريق ستة عشر راويا يفيد جمموعها أن  ،وأما أحاديث التخليل فضعيفة كما قال مالك   
للتخليل أصال، وهو دليل ما قاله ابن حبيب، واستظهره ابن رشد من االستحباب، وما حكاه ابن ناجي يف شرح املدونة 

 السنية.عن الزنايت من 
وهذا لتحقق  ،وقال ابن أيب زيد يف رسالته:" وإن شاء خلل أصابعه يف ذلك، وإن ترك فال حرج، والتخليل أطيب للنفس"

 براءة الذمة، ولألحاديث الواردة يف املوضوع.
 وقد ذكر ابن وهب أنه مسع مالكا ينكر التخليل قال: فأخربته باحلديث فرجع إىل وجوبه. ورجحه مجاعة منهم   

 وابن عبد السالم. ،وابن بزيزة ،اللخمي
 هذه الفرائض األربعة املتفق عليها، وأما الثالث املتبقية واملختلف فيها فهي:

 القصد. اللغة:: وهي يف النية .5
 عرفها القرايف بأهنا: قصد اإلنسان بقليه ما يريده بفعله. وشرعا:

 . [5]البينة:ما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدينو وهي واجبة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعاىل:    
قال: "  صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ومن السنة: احلديث الذي رواه اجلماعة عن عمر بن اخلطاب   

 .1وإمنا لكل امرئ ما نوى" ،إمنا األعمال بالنيات
ألن  ؛2ومتييز بعض العبادات عن بعض، وحملها القلب. والتلفظ هبا بدعةوشرعت النية لتمييز العبادات عن العادات،    

 حقيقة النية القصد بالقلب، وال عالقة هلا باللسان.
 وزمنها عند املالكية يكون عند غسل الوجه، ألنه أول الفرائض. 

 إهنا تكون عند بداية غسل اليدين. وقيل:   
احلدث األصغر، وهو املنع املرتتب عليه بسبب احلدث، أو أن ينوي استباحة وهذه النية إما أن ينوي هبا املتوضئ رفع    

ما منعه احلدث األصغر، أو أن ينوي أداء الفرض الواجب عليه. واألوىل لإلنسان عدم التلفظ باملنوي، وذهاب النية من 

                                                 
 ي يف كتاب بدء الوحي، ومسلم يف كتاب اإلمارة.البخار  :خرجهواحلديث صحيح،   1
 البدعة هي: كل ما خالف السنة يف باب العبادات، وقد تكون مكروهة، وقد تكون حمرمة.  2
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ورفع  ،ألن الوضوء وقع ؛لهعقل اإلنسان بعد بداية العمل ال يضر، ورفض العمل أثناء الوضوء يبطله، وبعده فال يبط
 الواقع مستحيل.

 ومن شروط النية أن تكون مقارنة للمنوي.   
: وهو إمرار باطن الكف على العضو مع املاء، أو بعد صبه وقبل جفافه، ويندب أن يكون مرة الدلك اخلفيف .6

 .ملا فيه من التعمق يف الدين املؤدي إىل الوسوسة ؛واحدة، ويكره التجديد فيه والتكرار
ومعىن قوله: يقول ، النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ، فجعل يقول هكذا، يدلك" :"عبد اهلل بن زيد أن ىرو قد و    

 يدلك: هو تعبري بالقول عن الفعل.
قال ابن يونس لقوله عليه الصالة والسالم لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ،شرط يف حصول مسمى الغسلوالدلك إمنا    

 .وألن علته إيصال املاء إىل جسده على وجه يسمى غسال ؛واألمر على الوجوب، جسدك بيدك"لعائشة:" وادلكي 
 ،وقد فرقت العرب بني الغسل باملاء، والغسل عند العرب إمرار املاء على املغسول باليد حىت يزول عنه الداعي إليه   

 وألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ؛والغمس فيه
 وهي غسل أعضاء الوضوء من غري تفريق بينها. :املواالة)الفور( .2
و العاطفة يف آية الوضوء اليت تقتضي عطف األشياء املتعاطفة املتالحقة يف قوله اودليل املواالة السنة العملية، والو    

 . رجلكم إىل الكعبنييا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأتعاىل:
  .واملواالة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان   

إذا ما فرق املتوضئ بني أعضاء وضوئه، فننظر: فإما أن يكون ناسيا، أو : الفرع الرابع: حكم من فرق بني أعضاء الوضوء
     عاجزا، أو متعمدا:

 أم قصر.فأما الناسي فيبين على ما فعل، طال الزمن  .أ 
 وأما إذا كان عاجزا عن إمتام الوضوء، فإما أن يكون مفرطا، أو غري مفرط: .ب 

  ، كمن أعد من املاء ما يكفيه فأريق منه شيء، أو فإن كان غري مفرط .2

 أكره  على عدم إمتامه، فحكمه حكم الناسي.       
عل، ما مل يطل الزمن، كمن أعد من املاء ما ال يكفيه، فإنه يبين على ما ف  :وأما إذا كان مفرطا .1

 لفقدان املواالة. ؛فإن طال الزمن أعاد الوضوء وجوبا



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

36 

التفريق بني أعضاء الوضوء، فإنه يعيد أبدا لتهاونه، وهذا ملا روي أن رسول اهلل صلى  ج . وأما إذا كان متعمدا
ه النيب صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل عليه وسلم " رأى رجال يصلى يف ظهر قدميه ملعة قدر الدرهم، مل يصبها املاء، فأمر 

 . 1والصالة" ،يعيد الوضوء
وهذا إذا كان املتوضئ غري رافض للنية، فإن َرَفَضَها أعاد استحضارها، وأعاد الوضوء من جديد مطلقا، طال الزمن،      

 أم قصر.
  والطول املقيس به يقدر جبفاف العضو األخري يف الزمن املعتدل، واملكان املعتدل.

 فرائض الوضوء يف منظومته فقال:رمحه اهلل وقد مجع عبد الواحد ابن عاشر    
 هـور نية يف بدئـدلك وف      فرائض الوضوء سبع، وهي 
 منوع عرضو استباحـة ملأ     ولينو رفع حدث أو مفرتض 

 ومسـح رأس غسله الرجلني     وغسـل وجه غسله اليدين 
 م والكعبنيـواملرفـقـني ع     رض عم جممع األذنني ـوالف

 رـوجه إذا من حتته اجللد ظه    خلل أصـابع اليدين وشعر 
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

--------------------------------------------- 
  

                                                 
خرجه مسلم يف كتاب الطهارة، وأبو داود يف كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، والبيهقي يف كتاب الطهارة، باب تفريق واحلديث صحيح،   1

 واستيعاب مجيع القدم يف الوضوء باملاء. ،رقطين يف كتاب، باب ما روي يف فضل الوضوءاالوضوء، والد
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 ســنن الوضـوء المبحث السابع:

: وأصل السنة يف اللغة: السََّنُن: الطريقة؛ يقال: استقام فالن على سنن واحد، والسُّنَُّة: الفرع األول: تعريف السنة
 .1السرية

 ويف عرف االصطالح:  .أ
 .2عرف القرايف السنة فقال:" هي طريقة النيب صلى اهلل عليه وسلم"  .أ 
 .3وعرفها الباجي فقال:" السنة: ما رسم ليحتذى به" .ب 

وقد يكون منها الفرض، ويكون منها املندوب إليه على طريقة الفقهاء يف تسمية متأكد املندوب إليه إذا حصل على    
 . 4صفتها بأنه سنة على جهة االصطالح

 :5وهذه السنن مثانية، وهي: الفرع الثاين: سنن الوضوء
 رضي اهلل عنه قال:" رأيت رسول اهلل يب هريرةروي عن أ ملا ؛:وذلك قبل إدخاهلما يف اإلناءغسل اليدين إىل الكوعني. 2

 أي: غسل كفيه ثالثا.  ؛ 6صلى اهلل عليه وسلم توضأ فاستوكف ثالثا"

صلى اهلل  رضي اهلل عنه أن النيب روى عن لقيط بن صربة ؛ ملا: وهي إدخال املاء يف الفم وخضخضته ورميهاملضمضة. 1
  .7عليه وسلم قال:" إذا توضأت فمضمض"

: االستنشاق: هو إدخال املاء يف األنف. واالستنثار: هو دفع املاء من األنف، مع االستنشاق واالستنثار: 3،  . 4
رضي اهلل عنه يف املوطأ عن عبد اهلل بن زيد بن  وضع السبابة واإلهبام. ودليل ذلك صفة وضوء النيب اليت أخرجها مالك

مرتني، مث متضمض، واستنثر ثالثا ثالثا، مث غسل وجهه ثالثا  عاصم أنه:" دعا بَوُضوٍء فأفرغ عليه، فغسل يديه مرتني

                                                 
 ، مادة: س ن ن2/244خمتار الصحاح:  1
 112شرح تنقيح الفصول:  2
 1/225، املنتقى:2/222إحكام الفصول:  3
 4/361، املنتقى: كتاب احلج، باب ما جاء يف العمرة: 1/225املنتقى: كتاب الصالة، باب ما جاء يف ركعيت الفجر:   4

5
 33/35، الثمر الداين:2/243، الفواكه الدواين:2/116/112والكالم على هذه السنن مفصل يف: كفاية الطالب:  

6
 والدرامي يف كتاب الطهارة. ،واحلديث خرجه البيهقي  

7
 .واحلديث خرجه أبو داود يف كتاب الطهارة  
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ثالثا، مث غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقبل هبما وأدبر، بدأ مبقدم رأسه، مث ذهب هبما إىل 
 .1قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه، مث غسل رجليه"

قلت يارسول اهلل: أخربين عن الوضوء؟ قال:" اسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وحلديث لقيط بن صربة، قال:    
 . 2وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما"

روي عن الربيع بنت معوذ أن :" النيب صلى اهلل  ملا ؛: ظاهرمها وباطنهما، مع مسح الصماخنيمسح األذنني . 5
 . 3عليه وسلم توضأ، فأدخل أصبعيه يف جمرى أذنيه"

 . 4وباطنهما" ،وملا روى عبد اهلل بن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم" مسح برأسه وأذنيه، ظاهرمها
: ملا رواه عبد اهلل بن زيد قال: " رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ، فأخذ ألذنيه جتديد املاء ملسح األذنني. 6

 . 5خالف املاء الذي مسح به رأسه"
من منتهاه إىل مبدئه، وقد سبق ذلك يف حديث عبد اهلل بن زيد، يف صفة وضوء النيب صلى  : وذلكرد مسح الرأس. 2

 اهلل عليه وسلم.
: الوجه، مث اليدان، مث الرأس، مث الرجلني، وهذا الرتتيب مستفاد من آية الوضوء اليت ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها. 2

 رتب اهلل تعاىل فيها غسل أعضاء الوضوء.
لو أن شخصا مل يرتب الفرائض فيما بينها فوضوءه صحيح، لكن يرتتب عليه نقص  ث: حكم التنكيس:الفرع الثال

 ، وفاعله يسمى منكسا، وفعله تنكيسا.فضيلة أجر السنة ولو عمدا، وترك السنة يعترب مكروها
، وهو وليست للرتتيب ،ألن هذه الفرائض ذكرت يف اآلية معطوفة بالواو، وهي جملرد اجلمع ؛ومل يكن الرتتيب واجبا   

 .املشهور يف املذهب
 ".ما أبايل إذا أمتمت وضوئي بأي أعضائي بدأت :"علي رضي اهلل تعاىل عنه وقول

  .6"ال بأس بالبداءة بالرجلني قبل اليدين :"وقول ابن عباس

                                                 
1
 مالك يف املوطأ.     خرجهصحيح، واحلديث   

2
 .البخاري يف كتاب الصوم خرجهصحيح، واحلديث   

3
 واحلديث خرجه ابن خزمية يف كتاب الوضوء، وابن حبان يف كتاب الطهارة.  

4
 والنسائي يف كتاب الطهارة. ،واحلديث خرجه الرتمذي  

5
 لذهيب.واحلاكم يف كتاب الطهارة، وصححه ا ،خرجه مالكصحيح، واحلديث   

6
 يف كتاب الطهارة وسننها. الدارقطين هماخرج، واألثران 2/156/151/154مواهب اجلليل:انظر فروع هذه املسألة يف:   
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إذا نكس املتوضئ فقدم عضوا على وضعه املشروع له، كأن غسل اليدين قبل الوجه، أو مسح رأسه قبل اليدين، أو    
 قبل الوجه، ففي ذلك تفصيل: 

أو يقصر. والطول معترب  ،أو ناسيا، ويف كل إما أن يطول الزمن ،أو جاهال ،املنكس ال خيلو حاله من أن يكون عامدا   
 مكان اعتدال.و  ، يف زمانجبفاف العضو األخري

: إن مل يطل الزمن أتى املتوضئ بالعضو املنكس، وهو الذي قدم على موضعه املشروع له، فيغسله مرة وىلاحلالة األ
 أو ناسيا. ،أو جاهال ،وال فرق يف هذا بني كونه عامدا ،واحدة، ، ويعيد ما بعده أيضا

 : إن طال الزمن: ةثانيال احلالة
 أو جاهال ابتدأ وضوءه ندبا. ،فإن كان عامدا أ.

 وإن كان ناسيا فعل العضو املنسي وحده، من دون أن يعيد ما بعده مرة واحدة. ب .
مث بوجهه فرأسه فرجليه، فإن تذكر بالقرب أعاد الذراعني مرة، ومسح الرأس، وغسل  ،ما لو ابتدأ بذراعيه ومثال ذلك:

 أو سهوا. ،أو جهال ،رجليه مرة واحدة، سواء نكس عمدا
أو  ،وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعني فقط مرة واحدة، إن نكس سهوا، واستأنف وضوءه ندبا إن نكس عمدا   

 جهال.
 1أو ملعة من وضوئه ،حكم من ترك عضوا الفرع الرابع:

أو أن ال  ،الزمن أو ساهيا، ويف كل إما أن يطول ،أوسنة، والتارك إما أن يكون عامدا ،وهذا املرتوك إما أن يكون فرضا 
 يطول:

 : فإن كان املرتوك فرضا من فرائض الوضوء، فإما أن يكون: أوال
 الصالة إن صلى هبذا الوضوء الناقص.  : فإن طال الزمن فإنه يعيد العضو املنسي وحده فقط، وكذا يعيدأ.ناسيا  
أعادها، وإن مل يصل فإنه يغسل العضو املنسي، وما بعده على سبيل االستنان، وغسل  ىوإن مل يطل الزمن، فإن صل  

 العضو وحده كاف.
  

                                                 
1
 2/342/341/344/343انظر هذه املسألة يف: كفاية الطالب الرباين:  
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فرتك  ،والذي يدل هلذا حديث جابر رضي اهلل عنه قال: أخربين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: أن رجال توضأ   
ِسنح ُوُضوَءَك. فرجع، مث صلى"صلى اهلل عليه وسلم فقال: " ارح  موضع ظفر على قدمه، فأبصره النيب فدل هذا ؛ 1ِجعح فََأحح

    احلديث على أنه ال جيزئ الوضوء إذا بقي أدىن جزء من العضو املغسول دون غسل.
 : أعاد الوضوء من جديد، وإن صلى فصالته باطلة.ب.متعمدا 

 :وإن كان املرتوك سنة، فإما أن يكون:ثانيا
 من الصلوات، وصالته اليت صالها صحيحة.: فيأيت هبا ملا يستقبل أ.نسيانا 
 : يستحب له أن يعيد الصالة اليت صالها بنقص السنة، وال فرق يف ب.متعمدا 

 وعدمه. الزمن، ترك السنة بني طول
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

-------------------------------- 
  

                                                 
تفريق الوضوء، والبيهقي يف كتاب الطهارة، باب تفريق خرجه مسلم يف كتاب الطهارة، وأبو داود يف كتاب الطهارة، باب واحلديث صحيح،   1

 واستيعاب مجيع القدم يف الوضوء باملاء. ،رقطين يف كتاب الطهارة، باب ما روي يف فضل الوضوءاالـوضوء، والد
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 الرحيم، وبه نستعنيبسم اهلل الرمحن 
1مستحبـات الوضـوءالمبحث الثامن: 

 

 :، وهيومستحبات الوضوء أحد عشر مستحبا    

حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" اَل َصاَلَة  التسمية عند بداية الوضوء .2
َم اهلِل تـََعاىَل َعَليحِه"   .2ِلَمنح اَل ُوُضوَء َلُه، َواَل ُوُضوَء ُلَمنح ملَح يَذحُكِر اسح

صلى اهلل عليه وسلم يـُعحِجُبُه  ، حلديث عائشة رضي اهلل عنها قالت:" َكاَن النَّيبُّ تقدمي العضو األمين على األيسر .1
 . 3َوَطُهورِِه، َويف َشأحنِِه ُكليِه" ،َوتـََرجُِّلهِ  ،التـََّيمُُّن يف تـَنَـعُِّلهِ 

َمنح تـََوضََّأ  "؛ فعن عمر رضي اهلل عنه: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:اإلتيان بالذكر املأثور عند الوضوء .4
َسَن الحُوُضوَء، مُثَّ َرفَ  َهُد َأنَّ حُمَمَّ فََأحح َدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأشح َهُد َأنح اَل إَِلَه ِإالَّ اهلُل َوحح ًدا َعبحُدُه َع َنَظرَُه ِإىَل السََّماِء فـََقاَل: َأشح

ُخُل ِمنح أَيـيَها َشاَء" 4َوَرُسولُُه. فُِتَحتح َلُه مَثَانَِيةُ  َنَِّة يَدح أَبـحَواٍب ِمَن اجلح
5   . 

َعلحيِن ِمَن الحُمَتَطهيرِيَن".وزاد أمحد:" اللَّ  َعلحيِن ِمَن التـَّوَّاِبنَي، َواجح  ُهمَّ اجح

: والسواك يطلق على العود الذي يستاك به، وعلى اإلستياك نفسه؛ وهو دلك اإلنسان السواك قبل املضمضة .3
أو حنوه من كل خشب تنظف به األسنان؛ و وأفضلها األراك الذي يؤتى به من احلجاز، وإن كانت السنة  ،بذلك العود

 ؛وكرهه بعضهم بالشمال ،على أنه يستاك باليمىن ،وحنوها ،حتصل بكل ما يزيل صفرة األسنان، وينظف الفم كالفرشاة
 .ألهنا مست األذى

أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" لوال أن أشق على  يدل لسنة االستياك حديث   
  ".كل صالة  عندأميت ألمرهتم بالسواك 

ألنه إعالم  ؛وليس يف الندب إليه مشقة ،فهو ندب صلى اهلل عليه وسلم إىل السواك ،واملراد باألمر هنا الندب   
 .زيل الثوابواستدعاء لفعله ملا فيه من ج ،بفضيلته

                                                 
1
 162/.../2/155، مواهب اجلليل:2/266/262/261/264حاشية الدسوقي:تنظر هذه املستحبات يف:   
 وأمحد يف مسند املدنيني. ،وابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها ،أبو داود يف كتاب الطهارةواحلديث صحيح، خرجه   2
 ومسلم يف كتاب الطهارة. ،البخاري يف كتاب اللباسواحلديث صحيح، خرجه   3

4
 ،وباب الكاظمني الغيظ والعافني عن الناس ،ب التوبةوبا ،وباب اجلهاد ،وباب الصيام ،وباب الزكاة ،باب الصالة :الثمانية هيوهذه األبواب   

 2/153حاشية العدوي:  .والباب األمين الذي يدخل فيه من ال جناسة عليه ،وباب الراضني
 والنسائي يف كتاب الطهارة. ،والرتمذي ،خرجه أمحد يف مسند الشاميني واحلديث  5
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 ،الوضوء عند :الثاين ،الصالةعند  :أحدها: ولكنه يف مخسة أشد استحبابا ،والسواك مستحب يف مجيع األوقات   
 .   تغري الفم عند :اخلامس ،االستيقاظ من النوم عند :الرابع ،قراءة القرآنعند  :الثالث

علي بن أيب طالب رضي اهلل أنه:" دعا بكوز من ماء ويكفي اإلصبع إذا مل جيد عودا يستاك به؛ ملا رواه أمحد عن   
 فغسل وجهه وكفيه ثالثا، ومسح على رأسه واحدة، وذكر باقي احلديث، وقال: هكذا كان وضوء صلى اهلل عليه وسلم".

 ".راواكتحلوا وتـ، أي يوما بعد يوم ـ وادهنوا غبا  ،واستاكوا عرضا :"وأما كيفيته فريوى عنه عليه الصالة والسالم   
 .دهان إذا كثر يفسد الشعرواال ،فالسواك عرضا أسلم للثة من التقلع

صلى اهلل  ك تنظيفا له حلديث عائشة رضي اهلل عنها قالت:" كان النيباوإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد االستي    
 .1دأ به فأستاك، مث أغسله، وأدفعه إليه"بعليه وسلم يستاك فيعطيين السواك ألغسله، فأ

 .: وذلك ابتعادا عن النجاسة اليت قد تصيب الثوب، أو اجلسم عند تساقط املاء على النجاسةاملوضع الطاهر .5
وألن الوضوء يف هذا املكان سبب للواسواس يف اإلصابة  ؛وألن الوضوء عبادة، والعبادة ال تقع إال يف احملل الطاهر   

فقد روي عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه قال: قال  ،ة الوسواسلنهيه عليه الصالة والسالم عن ذلك خماف؛ بالنجاسة
َتَحميهِ  رسول اهلل َواِس ِمنحُه" ؛صلى اهلل عليه وسلم:" اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكمح يف ُمسح  .   فَِإنَّ َعامََّة الحَوسح

 فال بد منه وإال كان مسحاوأما السيالن عليه حبسب اإلمكان ، أي بال حتديد بقدر معني :تقليل املاء بال حد .6
  .وهذا هو املعتمد للعضو املغسول،

وأما املوسوس فهو شبيه مبن ال عقل له فيغتفر يف حقه ملا ابتلي  ،املوسوسيف غري وهذا كله  ،والسرف فيه غلو وبدعة   
 .به

اهلل هبا علينا، وهلذا فإن أن اإلسراف خالف السنة، وذلك حفاظا على نعمة املاء اليت أنعم والعلة يف منع اإلسراف    
صلى اهلل عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال:" ما  االقتصاد مطلوب حلديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النيب

 وإن كنت على هنر".  ،نعم "هذا السرف؟ قال: أيف الوضوء إسراف؟ قال:
احلديث الذي أخرجه الشيخان عن أنس رضي اهلل  صلى اهلل عليه وسلم مقدار املاء املطلوب يف وقد بني رسول اهلل   

َداٍد" ،صلى اهلل عليه وسلم يـَتَـَوضَّأُ بِالحُمدي  عنه قال:" كان النيب   .َويـَغحَتِسُل بِالصَّاِع ِإىَل مَخحَسِة أَمح

                                                 
 2/163مواهب اجلليل:  1

 .والبيهقي ،خرجه أبو داودواحلديث 
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وال  تعاىل:وليس ذكر املد للتحديد، وإمنا هو لبيان أنه ما كان صلى اهلل عليه وسلم يسرف يف املاء، ولعموم قوله    
    .[42]األعراف:تسرفوا إنه ال حيب املسرفني

 واملألوف. ،وز عن االعتدال املعروفاواإلسراف هو التج

وجيوز له استعمال يسراه،  ،1: إذا كان اإلناء مفتوحا فمستحب أن جيعله عن ميينه، وهذا لغري األعسرتيامن اإلناء .2
 املستحب.ه، وحتصل له فضيلة ر ويضع اإلناء عن يسا

أما اإلناء الضيق فيوضع على اليسار، وحتصل له الفضيلة بذلك، وهو األفضل، ومثله غري املفتوح؛ وذلك ملا خرجه    
 ،عن عائشة رضي اهلل عنها يف احلديث السابق قالت: "كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعلهالشيخان 

 . 2وطهوره، ويف شأنه كله" ،وترجله

: إذا أوعب غسل العضو املطلوب غسله بالغسلة األوىل؛ فإذا مل يستكمل غسله كانت والثالثة ،الثانية تانالغسل .2
والثالثة  ،أو الثالثة واجبة حىت يستكمل العضو بالغسل، وكذلك املضمضة األوىل سنة، أما الثانية ،الغسلة الثانية

حلديث أيب بن كعب رضي اهلل عنه أن  ؛ليدين إىل الكوعنيواالستنثار، وكذلك غسل ا ،فمستحب، ومثلها االستنشاق
ِ فـََلُه ِكفحاَل " قال: صلى اهلل عليه وسلم النيب َها، َوَمنح تـََوضََّأ اثـحَنتَـنيح ِن، َمنح تـََوضََّأ َواِحَدًة فَِتلحَك َوِظيَفُة الحُوُضوِء الَّيِت اَل بُدَّ ِمنـح

َنحِبَياِء قـَبحِليَوَمنح تـََوضَّأَ َثاَلثًا َفَذِلَك ُوُضوِئي   .3"َوُوُضوُء األح
أَلُُه َعِن الحُوُضوِء، فََأرَاُه  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: َجاَء أَعحَرايبٌّ ِإىَل النَّيبي ي ورو     صلى اهلل عليه وسلم َيسح

  .ا فـََقدح َأَساَء َوتـََعدَّى َوظََلَم"الحُوُضوَء َثاَلثًا َثاَلثًا مُثَّ قَاَل: " َهَكَذا الحُوُضوُء َفَمنح زَاَد َعَلى َهذَ 
 . "صلى اهلل عليه وسلم توضأ مرتني مرتني النيب :"وروى عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه أن

، ومقدم الوجه من اجلبهة، والذراعان من اليدين، والرأس من منبت الشعر، والرجلني من البدء مبقدم العضو .1
لكوعني من بداية األصابع إىل الكوعني، ودليل ذلك السنة العملية يف صفة وضوء األصابع إىل الكعبني، واليدين إىل ا

 صلى اهلل عليه وسلم. النيب

 ، أي بعد مسح الرأس يأيت مسح األذنني، ودليله السنة العملية.ترتيب الفرائض مع السنن .26

      مث االستنثار. ،مث االستنشاق ،مث املضمضة ،: وذلك بغسل اليدين إىل الكوعنيترتيب السنن يف نفسها .22

                                                 
 بدل ميناه. الذي يستعمل يسراههو األعسر   1
 ومسلم يف كتاب الطهارة. ،خرجه البخاري يف كتاب اللباسواحلديث صحيح،   2

3
 16/151/166وهو حديث ضعيف، لكنه يتقوى بالسنة العملية الثابتة. انظر التمهيد:   
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ألن املندوب  ؛وال ملا بعده للرتتيب ،أو بني السنن والفرائض مل تطلب اإلعادة ملا نكسه ،فلو حصل تنكيس بني السنن   
 .سواء نكس عمدا أو سهوا ،إذا فات ال يؤمر بفعله

 .1يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه املندوب إذا فات الألن  ؛أو مع الفرائض مندوب ،ن ترتيب السنن يف أنفسهاكاوإمنا     
صلى اهلل عليه  وقد ثبت هذا يف أحاديث كثرية منها: حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه وقد سئل عن وضوء الرسول

تَـنحثـََر  ،ُه يف التـَّوحِر َفَمضحَمضَ مُثَّ أَدحَخَل َيدَ  ،وسلم َفَدَعا بِتَـوحٍر ـ إناء صغري ـ ِمنح َماٍء َفَكَفَأ َعَلى يََديحِه فـََغَسَلُهَما َثاَلَث ِمرَارٍ  َواسح
َهُه َثاَلَث َمرَّاتٍ  ،َثاَلَث َمرَّاٍت ِمنح َغرحَفٍة َواِحَدةٍ  ِ  ،مُثَّ أَدحَخَل يََدُه فَاغحتَـَرَف هِبَا فـََغَسَل َوجح ِ َمرَّتـَنيح مُثَّ َغَسَل يََديحِه ِإىَل الحِمرحفـََقنيح

 ِ َليحِه فـََقالَ  ،فََأدحبـََر بِِه َوأَقـحَبلَ  ،ًء َفَمَسَح رَأحَسهُ مُثَّ َأَخَذ بَِيِدِه َما ،َمرَّتـَنيح  َهَكَذا رَأَيحُت النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم :"مُثَّ َغَسَل رِجح
  ".يـَتَـَوضَّأُ 

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
-------------------------------------------------- 

  

                                                 

1
 2/266/262/261حاشية الدسوقي:  
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 سم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعنيب
 1مكروهـات الوضـوءالمبحث التاسع: 

    : هو ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله.تعريف املكروهالفرع األول: 
 وهذه املكروهات إما أن تكون يف البدن، أو يف املكان، أو يف الوضوء.

 وضوء: وهي على ثالث أقسام:مكروهات الالفرع الثاين: 
 :هي أربعةو  :مكروهات البدنأوال: 

 : إذا كان خبلوة أو مع زوجته وإال حرم، إن وجد مع من حيرم نظره إليها.كشف العورة حال الوضوء. 2
بوية أعضاء الوضوء، ألنه من الغلو يف الدين، وقد حدد القرآن الكرمي والسنة الن ؛: وهو بدعة مكروهةمسح الرقبة. 1

 فالزيادة عليهما غلو يف الدين.
صلى اهلل عليه وسلم يف الوضوء من  : كما أنه مل يصح عن رسول اهللالكالم بغري ذكر اهلل تعاىل أثناء الوضوء . 4

الدعاء شيء، وكل ما ورد يف ذلك من الدعاء، مثل:" اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري، وبارك يل يف رزقي " . 
إياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة  لها حمدثة بعد القرون األوىل، ومل يرد منها شيء مأثور. وقد جاء يف احلديث:"فك

 . 2"ضاللة
 النيب :حلديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن ؛والغلو يف الدين املوجب للوسوسة ،ألنه من السرف :ءإكثار املا . 3

وإن كنت على  ،فقال:" ما هذا السرف؟ قال: أيف الوضوء إسراف؟ قال: نعم صلى اهلل عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ،
 . 3هنر"

ألنه يف طهارة، فطلب منه  ؛الوضوء يف مكان جنس :وأما املكروهات املتعلقة باملكان فهيكان: مكروهات امل ثانيا:
 ولئال يتطاير عليه شيء من هذه النجاسة. ؛االبتعاد عن النجس

 وأما املكروهات املتعلقة بالوضوء فهي: وضوء:البمكروهات  ثالثا:

                                                 
1
، حاشية 2/152/152/162/161/، مواهب اجلليل/2/236انظر تفصيل الكالم على مكروهات الوضوء يف: الفواكه الدواين:  

 2/151/154العدوي:
2
 باب ختفيف الصالة واخلطبة.، كتاب الصالة، خرجه مسلمواحلديث صحيح   

3
 وسننها، والرتمذي يف كتاب الطهارة. ،وابن ماجة يف كتاب الطهارة ،خرجه أمحد واحلديث  
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صلى اهلل عليه  أو النقص عنها، أو االقتصار على غسلة واحدة، قال رسول اهلل ،يقينا بالغسل الزيادة على الثالث. 2
خرجه أبو  واحلديث َلَم".َوظَ  ،أو نـََقَص فـََقدح َأَساءَ  ،وسلم بعدما توضأ ثالثا ثالثا:" َهَكَذا الحُوُضوُء، َفَمنح زَاَد َعَلى َهَذا

 .داود يف كتاب الطهارة
 ألنه قد خالف السنة اليت سنها النيب ؛ومعناه: أن من اعتقد أن  السنة أكثر من ثالث، أو أقل منها فقد أساء وظلم   

حلديث أيب  ؛وال يعترب خمالفا ،صلى اهلل عليه وسلم، وأما إذا اقتصر على اثنتني، ومل يعتقد أن الثالث ليست بسنة فجائز
َها، َوَمنح  ِ فـََلُه  هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" َمنح تـََوضََّأ َواِحَدًة فَِتلحَك َوِظيَفُة الحُوُضوِء اليِت اَل بُدَّ ِمنـح  تـََوضََّأ اثـحَنتَـنيح

ِر)أجران(، َوَمنح تـََوضَّأَ َثالَثًا َفَذِلَك ُوُضوِئي َجح اَلِن ِمَن األح َنحِبَياِء قـَبحِلي". وقد سبقَوُوُضوُء ا ،ِكفح     يف املستحبات. بيانه ألح
 .، والقاعدة: أن كل ما خالف السنة فهو مكروهألنه خمالف للسنة ؛أو مسحه ،املطلوب غسله البدء من مؤخرة العضو.1
له فعلها  نَّ سُ أو سهوا  ،ألنه خمالف للسنة، وال تبطل الصالة برتكها، فإن تركها عمدا :ترك سنة من سنن الوضوء عمدا.4

 ملا يستقبل من الصلوات إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء.
رضي اهلل عنه فهي  أو ما يسمى: بإطالة الغرة عند اإلمام الشافعي :واملمسوح ،الزيادة على حمل الفرض يف املغسول.3

وفسر إطالة الغرة يف احلديث  ،ألنه يؤدي إىل الغلو يف الدين، وقد قال اإلمام الشافعي بندهبا ؛مكروهة ملخالفتها السنة
قد جاء يف احلديث: " إن أميت يدعون يوم القيامة غرا  ،ومة الوضوءارضي اهلل عنه مبد بذلك. وفسرها اإلمام مالك

فاملراد بالغرة الوضوء، واملراد باإلطالة الدوام، ؛ 1حمجلني من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"
 .2الدوام على الوضوءفإطالة الغرة 

ألن فعل املكروه يوجب حرمان  ؛فيكره للمتوضئ أن يرتك سنة من السنن املتقدم ذكرها، حىت ال حيرم ثواهبا وعموما:   
 الثواب، وتتحقق الكراهية برتك السنة".

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
---------------------------------------  

  

                                                 
 خرجه البخاري يف كتاب الوضوء، ومسلم يف كتاب الطهارة.واحلديث   1

2
 2/264/263حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، وبه نستعين
 1فضائـــل الوضــوءالمبحث العاشر: 

ويندب الوضوء  ،الفضائل مجع فضيلة، وهي: كل فعل له فضل، وفيه أجر، من غري أن يستحق الذم برتكه وال التأثيم   
 يف احلاالت التالية:

 .إال املطهرونال ميسه  : وذلك لقوله تعاىل: لقراءة القرآن .2
رضي اهلل عنه أنه أتى  ملا روى املهاجر بن قنفذ ؛، ولذكر اهلل تعاىل مطلقاوالعلم الشرعي ،لقراءة احلديث النبوي .1

ُت َأنح أَذحُكَر  ،صلى اهلل عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حىت توضأ النيب مث اعتذر إليه فقال:" ِإيني َكرِهح
ٍر"اهللَ َعزَّ وَ   .2َجلَّ ِإالَّ َعَلى طُهح

رضي اهلل عنه قال يا رسول اهلل:" أيرقد  ملا يف احلديث عن عمر ؛سواء كان جنبا أو غري جنب :ملن أراد النوم .4
 . 3نعم إذا توضأ" "أحدنا وهو جنب؟ قال:

َمضحَجَعَك فـَتَـَوضَّأح ُوُضوَءَك  صلى اهلل عليه وسلم:" ِإَذا أَتـَيحتَ  رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل وعن الرباء بن عازب   
رِ  ِهي إِلَيحَك، َوفـَوَّضحُت أَمح ُت َوجح َلمح َِن، مُثَّ ُقلح: اللَُّهمَّ َأسح َميح رِي إِلَيحَك، لِلصَّاَلِة، مُثَّ اضحَطِجعح َعَلى ِشقيَك األح َأحُت َظهح ي إِلَيحَك، َوَأجلح

َبًة ِإلَيحَك، اَل َملحَجأَ  َوبَِنِبييَك الِذي أَرحَسلحَت. فَِإنح  ،َواَل َمنحَجى ِمنحَك ِإالَّ إِلَيحَك، اللَُّهمَّ آَمنحُت ِبِكَتاِبَك الِذي أَنـحَزلحتَ  ،َرغحَبًة َوَرهح
َعلحُهنَّ آِخَر َما تـََتَكلَُّم بِِه" َلِتَك، فَأَنحَت َعَلى الحِفطحرَِة، َواجح  .4ُمتَّ ِمنح لَيـح

الكاذبة، فللشيطان فيه قوة تسلط على  انِ ميحَ واشتغال بأمور الدنيا، وحمل األحَ  ،و: ألنه حمل هلملن أراد دخول السوق. .3
َواُق، َوِإنَّ ا َسح َرحِض األح لشََّياِطنَي اإلنسان، والوضوء سالح املؤمن، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:" ِإنَّ َشرَّ الحِبَقاِع يف األح

ُخُلَها ِبرَايَاهِتَا"  . 5أوُل َمنح َيدح

                                                 
1
، التاج 2/13/223، الشرح الكبري على منت سيدي خليل:464/463/465، 2/426/422مواهب احلليل:  

 2/26/22/21، الفقه املالكي وأدلته:2/11/46/42بداية اجملتهد:، 2/461/464/463واإلكليل:
 خرجه أبو داود يف كتاب الطهارة.واحلديث   2
 خرجه البخاري يف كتاب الوضوء، ومسلم يف كتاب الطهارة.واحلديث   3
 والدعاء. ،ومسلم يف كتاب الذكر ،أخرجه البخاري يف كتاب الوضوءواحلديث   4
اهليثمي يف اجملمع الزوائد يف كتاب الصالة، باب فضل املساجد، والطرباين يف مسند الشاميني يف مسند يزيد بن أيب مرمي، ويف أخرجه واحلديث   5

 الكبري يف مسند أيب أمامة، وأبو داود يف كتاب الصالة، باب فضل اجلمعة.
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ألن حضرهتم حضرة اهلل تعاىل، فيتعرض فيها العبد للنفحات  ؛، حي أو ميت، وأوىل لزيارة نيبلزيارة عامل أو صاحل .5
 وإخالص الباطن. ،فيتهيأ لتلك النفحات بالوضوء ،الربانية

 ،ألن حضرة السلطان حضرة قهر، والوضوء سالح املؤمن ؛، أو الدخول عليه ألمر من األمورلزيارة سلطان .6
 من سطوته.وحصن 

ن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان عذكر  ، وملا، ألنه نور، وحلديث الغرة السابقاستدامة الوضوء .2
َر َحَسَناٍت" ٍر َكَتَب َلُه َعشح  . 1يقول:" َمنح تـََوضَّأَ َعَلى طُهح

النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فرضا كان أو نفال، ملا رواه أنس قال:" َكاَن أو طواف ،جتديد الوضوء لكل صالة .2
 .2يتوضَّأُ ِعنحَد ُكلي َصاَلٍة"

---------------------------------------------------- 
  

                                                 
 وابن ماجة يف كتاب الطهارة. ،والرتمذي ،خرجه أبو داودواحلديث   1
 .البخاري يف كتاب الوضوءث صحيح، خرجه واحلدي  2
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 بسم اهلل الرمحان الرحيم، وبه نستعني

1نواقض الوضوءالمبحث الحادي عشر: 
 

 .ما ال ميكن اجتماعه معه :ونقيضه ء: النواقض مجع ناقض، وناقض الشيالنواقض تعريفالفرع األول: 
 وغريمها. ،وأسباب ،: أحداثقساموهذه النواقض ثالثة أ، وحنوها ،هو: املبطل للوضوء ملا كان يباح به من صالةفالناقض 

 الفرع الثاين: أقسام نواقض الوضوء: وهي ثالثة أقسام:
 األحداث :ولالقسم األ

 مجع حدث، وهو ما ينقض الوضوء بنفسه.واألحداث:   

 وغريها. ،وغائط ،وبول ،من ريحعلى سبيل االعتياد،  ،من املخرج املعتاد ،دث هو: اخلارج املعتادواحل

 والدبر، وذلك احرتازا مما يف الداخل. ،: يقصد به ما خرج من القبلفاخلارج

 .من األذى إن كان نقيا قيحالو  من الدبر أو القبل، دمالك : وخرج به ما ليس معتادااملعتاد

 .إن كان نقيا : احرتازا مما خيرج من الفم من دم أو قيء، أو ما خيرج من جرح من دم أو قيحاملعتادمن املخرج 
، وسلس البول، واملذي، والريح، دودالأي الذي اعتيد خروجه يف الصحة ال يف املرض، كالدم، أو  على سبيل االعتياد:

 .ودم االستحاضة؛ فهذا كله ال يوجب الوضوء عند مالك

 واألنثى، وثالثة خاصة باألنثى. ،ة يشرتك فيها الذكرتس :األحداث اليت تنقض الوضوء تسعة، منهاومجلة    

 أو الدبر. ،واألنثى، فإما أن يكون من القبل ،احلالة األوىل: أما ما يشرتك فيه الذكر

 :أ. فأما ما خيرج من القبل فهي

رضي اهلل عنه  إذا مل خترج، وهو ناقض حلديث حذيفة: ويعترب من فضالت اجلسم السامة اليت تؤذي اإلنسان البول .2
 . 2مُثَّ َدَعا مبَاٍء َفِجئحُتُه مبَاٍء فـَتَـَوضََّأ" ،أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم ُسَباطََة قـَوحٍم فـََباَل قَائًِما قال:"

وهو املكان املنخفض الذي تقضى فيه احلاجة، واجمليء منه  ،أو جاء أحد منكم من الغائطويدل له أيضا قوله تعاىل:    
 أو الغائط. ،يعين أن اآليت قد قضى حاجته فيه، وقضاء احلاجة كناية عن إخراج البول

                                                 
، القوانني 214/.../2/223، الشرح الكبري على منت سيدي خليل:461/.../2/116انظر نواقض الوضوء يف: التاج واإلكليل: 1

 214/.../2/262، مناهج التحصيل:461/.../2/116، مواهب اجلليل:11/.../2/13، بداية اجملتهد:12/11الفقهية:
 البخاري يف كتاب الوضوء، ومسلم يف كتاب الطهارة. :خرجهواحلديث صحيح،   2
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إال أنه  ،أو املالعبة، ويكون يف املرأة والرجل على السواء ،وهو ماء أبيض لزج خيرج عند التفكري يف اجلماعاملذي:  .1
ُكنحُت  رضي اهلل عنه قَاَل:" ملا روي عن َعِلي   ؛وناقض للوضوء ،بارة عن بلة جتدها يف ثوهبا، وهو جنسبالنسبة للمرأة ع

َأَل النَّيبَّ  اًء فََأَمرحُت َرُجاًل َأنح َيسح   .1َواغحِسلح ذََكَرَك" ،تـََوضَّأح  :"َفَسَأَل فـََقالَ  ،صلى اهلل عليه وسلم ِلَمَكاِن ابـحَنِتهِ  َرُجاًل َمذَّ

ِمِننَي أَنَـَّها  ؛واملرأة على السواء ،وهو املاء الدافق الذي يكون من الرجل :املين .4 ملا رواه الشيخان عن أُمي َسَلَمَة أُمي الحُمؤح
": َرأَُة َأيب طَلحَحَة ِإىَل َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم فـََقاَلتح يَا َرُسوَل اللَِّه: إِ  قَاَلتح ِيي َجاَءتح أُمُّ ُسَليحٍم امح َتحح نَّ اللََّه اَل َيسح
قي  تَـَلَمتح  ،ِمَن احلَح ٍل ِإَذا ِهَي احح   .2نـََعمح ِإَذا َرَأِت الحَماَء" "فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم: ؟َهلح َعَلى الحَمرحأَِة ِمنح ُغسح

أو  ،حلك مرض، أو اهتزاز دابةإال أن املين الذي ينقض الوضوء هو اخلارج من غري شهوة بل ملرض، أو برد، أو    
وسعيد  ،ووسايف املسجد، ط قٌ لَ جماهد بن جرب املكي قال:" بينما حنن أصحاب بن عباس حِ ودليل ذلك ما رواه سيارة، 

إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفت؟ فقلنا:  ،وعكرمة الرببري موىل ابن عباس، وابن عباس قائم يصلي ،بن جبري
 ىلَّ وَ فقلنا: عليك الغسل. قال: فَـ  تبعه املاء الدافق. قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. سل. فقال: إين كلما بلت

بالرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم  يَّ لَ ابن عباس يف صالته، مث قال لعكرمة: عَ  لَ جَّ عَ قال: وَ  .3الرجل وهو يرجع
ول اهلل؟ قلنا: ال. قال: فعن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه به الرجل، عن كتاب اهلل؟ قلنا: ال. قال: فعم. عن رس

قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا. قال: فلذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" فقيه واحد أشد على  وسلم؟ قلنا: ال.
 الشيطان من ألف عابد". 

قال: ال. قال: فهل جتد خدرا يف  قال: وجاء الرجل، فقال له ابن عباس: إذا كان منك أجتد شهوة يف قبلك؟   
 .4قال: إمنا هذه إبردة جيزيك منها الوضوء" جسمك؟ قال: ال.

فوجب  ،وال يوجب غسال ،ألن كال منها خيرج من القبل ؛ودم االستحاضة ،كما أنه يقاس يف حكمه على املذي   
 الوضوء على هذا.

ألنه خارج من  ؛خيرج عقب البول غالبا، فهو ناقض للوضوء قياسا على البول ،وهو ماء أبيض خاثر :الودي .3
 السبيل.

 وال يغتسل". ،وأنثييه، يتوضأ ،فيغسل ذكره ،ولقـول عائشة رضي اهلل عنها:" وأما الودي فإنه يكون بعد البول  

                                                 
 ومسلم يف كتاب احليض. ،البخاري يف كتاب الوضوء :خرجهواحلديث صحيح،   1
 ومسلم يف كتاب احليض. ،خرجه البخاري يف كتاب الغسلواحلديث صحيح،   2

3
  1/161يف غريب احلديث: . النهاية يرجع: رجع واسرتجع أي قال : إنا هلل وإنا إليه راجعون  

4
 1/146:هتذيب الكمال، 1/222:كنز العمال  
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 .1، أو َمَذاِكَرَك، َوتـََوضَّأح ُوُضَوَءك لِلصَّالَِة"رضي اهلل عنه أنه قال يف الودي: "اغحِسلح ذََكَركَ  عن عبد اهلل بن عباس يورو    

 :ب. أما ما خيرج من الدبر فهما اثنان   

ـ الغائط: ويقصد به لغة: املكان املنخفض الذي يقصد لقضاء احلاجة تسرتا على أعني الناس، مث أطلق على ما خيرج 2
 من اإلنسان.

أو جاء أحد منكم من ما خيرج من دبر اإلنسان من فضالت. ودليل نقض الوضوء بالغائط قوله سبحانه وتعاىل: وشرعا:
 . الغائط

 والغائط هو كناية عن قضاء احلاجة؛ أي ما خيرج من اإلنسان من فضالت، ويشمل البول.   

َبُل  "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:رضي اهلل عنه قال: قال  حلديث أيب هريرة ؛وينقض الوضوء ـ ريح الدبر:1 اَل تـُقح
َدَث َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ  َدُث يَا أَبَا ُهَريـحرََة؟ قَاَل: ُفَساءٌ "َصاَلُة َمنح َأحح َرَموحَت: َما احلَح   .2أو ُضرَاٌط" ،. قَاَل َرُجٌل ِمنح َحضح

ه منهما فهو ناقض، أما إذا خرج ما ليس والدبر( معتادا خروج ،وخالصة هذا: أنه إذا كان اخلارج من السبيلني) القبل
 وقيح فإنه ال ينقض. ،معتادا كدود

 :: أما النواقض اليت ختتص باألنثى فثالثة، وهينيةاحلالة الثا  

 : وهو املاء الذي خيرج من فرج املرأة عند الوالدة، وهو جنس، ولذلك كان نافضا للوضوء.اهلادي .2

والنفاس، فمن نزل هبا تتوضأ فقط، وليس له  ،املرأة يف غري أيام احليض: وهو الدم الذي خيرج من دم اإلستحاضة .1
: َجاَءتح فَاِطَمُة بِنحُت َأيب ُحبَـيحٍش ِإىَل النَّيبي صلى اهلل  ،حكم دم احليض والنفاس؛ ملا روي َعنح َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلتح

َرأَ  َتَحاُض َفاَل َأطحُهُر أَفََأدَُع الصَّاَلَة؟ قَاَل:"عليه وسلم فـََقاَلتح يَا َرُسوَل اللَّهِ: ِإيني امح َا َذِلَك ِعرحقٌ  ٌة أُسح َولَيحَستح  ،اَل ِإمنَّ
َيحَضةِ  َيحَضُة َفَدِعي الصَّاَلةَ  ،بِاحلح  . 3َوَصليي" ،َوِإَذا أَدحبـََرتح فَاغحِسِلي َعنحِك الدَّمَ  ،فَِإَذا أَقـحبَـَلِت احلح

ِل الحِعلحِم ِمنح َأصحَحاِب النَّيبي صلى : َحِديُث عَ قَاَل أَبو ِعيَسى    اِئَشَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، َوُهَو قـَوحُل َغريحِ َواِحٍد ِمنح أَهح
 اهلل عليه وسلم.

وهذا ألنه خارج  ؛وهو ناقض للوضوء األصغر فقط إذا كان دخوله جبماع :خروج املين من فرج املرأة بعد االغتسال .4
 .البول، واملذي قياسا عليهما، فيعطى حكم بغري شهوة

                                                 
 .وياوالطح ،البيهقي يف سننهواحلديث خرجه   1
 ومسلم يف كتاب الطهارة. ،خرجه البخاري يف كتاب الوضوءواحلديث صحيح،   2
 والنسائي يف كتاب الطهارة، واحلاكم يف آخر كتاب العلم. ،خرجه أبو داودواحلديث   3
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 حكم السلستفريع: 
نقياد، كما يطلق على عدم استمساك البول؛ أي أن البول خيرج بسهولة دون أن : السهولة وااللغةالسلس:      

 يكون لإلنسان قدرة على ذلك.

أو  ،، سواء كان بواللإلنسان على إمساكه : هو كل ما خرج على وجه املرض من أحـد املخـرجني، وال قدرةشرعا      
 أو دم  استحاضة. ،أو مذيا ،أو غائطا ،رحيا

    ه: أن هذا اخلارج من أحد املخرجني إذا كان على وجه املرض، فننظر، هل ينضبط وقت خروجه، أم ال؟وحكم
 وي يف مجيع احلاالت:امل ينضبط وقت خـروجه فصـوره أربعـة، وعلى  صاحبه التد إذا احلالة األوىل:

 م السلس مجيع أوقات الصالة، أي من الزوال إىل طلوع الشمس، ففي هذه احلال ال ينقض الوضوء.أن يالز  .2

 أن يالزم جل الوقت؛ فهذا يستحب له جتديد الوضوء لكل صالة. .1

 فوضوءه ال ينقض، ويستحب له جتديد وضوئه. ؛أن يالزم نصف الوقت .4

صالة، ولو خرج منه السلس أثناء الصالة فصالته أن يالزم أقل الوقت فيكون ناقضا للوضوء، وجيب الوضوء لكل  .3
 صحيحة.

أو يف آخره فإن على املكلف أن  ،إذا انضبط وقت السلـس: وذلك بأن كان ينقطع يف أول وقت الصالة :حلالة الثانيةا
يتحرى وقت انقطاعه، فإذا كان ينقطع يف أوله وجب عليه تأخري الصالة، وإذا كان ينقطع يف آخره وجب عليه تقدمي 

 .الصالة، ولو حترى وأتاه السلس وهو يصلي فإنه يكمل صالته، وصالته صحيحة
الدم كان  فإن ما هو عرق". وهو حممول على أن"…  ودليل ذلك حديث فاطمة بنت أيب حبيش السابق يف قـوله:    

 يف أقل وقت الصالة. هايأتي
لعدم صحة  ؛يقول احلافظ أمحد بن الصديق الغماري رمحه اهلل:" وإمنا مل حيمل اإلمام مالك هذا احلديث على الوجوب   

فاظ، وهلا طرق ال تسلم من علة تلك الزيادة عنده، فإنه أخرج احلديث يف املوطأ بدوهنا، وتكلم فيها مجاعة من احل
أو اضطراب، وإن خرج بعضها يف الصحيح فال يثبت هبا حكم الوجوب، خصوصا وقد صحت األحاديث  ،ضعف

الكثرية على االقتصار على األمر بالغسل عند انقطاع دم احليض للمستحاضة، نعم يعمل هبا يف باب املستحبات لتدخل 
 .1س البول ألنه مثلها، وفيه أثران عن عمر وزيد بن ثابت".أهـالصالة بطهارة جديدة، وقيس عليها سل

                                                 
1
 5مسالك الداللة:  
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أما املذي فإن كان لغري عزوبة، أي ملرض وحنوه فإن حكمه مثل حكم البول وغريه مما سبق، وإن كان لعزوبة؛ فإن كان    
 خروجه بنظر وتفكر فإنه ينقض الوضوء مطلقا، وعلى صاحبه التدأوي وذلك بالزواج مثال.

راد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات املفروضة، وهو من الزوال إىل الشروق من اليوم : املمالحظة
 التايل.

 األسبابالقسم الثاين من نواقض الوضوء: 
كالنوم الثقيل املؤدي إىل خروج الريح، وهذه األسباب ثالثة: زوال   ؛: سبب احلدث الذي ينقض الوضوءألسبابابواملراد  

 ل، ملس من تشتهى عادة، مس الذكر.العق
 لقزوال الع :ولالسبب األ

 ويكون ذلك يف حالة النوم الثقيل، أو اجلنون، أو اإلغماء، أو السكر، أو الدواء.   

: وهو النوم الذي ال يشعر معه صاحبه باألصوات حوله، أو سقوط شيء من يديه، أو سيالن ريق من أوال النوم الثقيل   
ُ  ملا روي عن علي ؛النوم الثقيل الذي ينقض الوضوءفمه؛ فهذا  رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" الحَعنيح

  .1َفَمنح نَاَم فـَلحَيتَـَوضَّأح" ،وَِكاُء السَّهِ 
ام صاحبها فإذا ن ،: اسم من أمساء  الدبر؛ أي أن العني هي الرباط الذي يربط حلقة الدبرهِ فالوكاء هو الرباط، والسَّ    

 احنل الرباط وخرج الريح.

ِخرََة َحىتَّ خَتح     ِفَق أما ما ورد يف حديث أنس قال:" َكاَن َأصحَحاُب َرُسوِل اللَّه صلى اهلل عليه وسلم يـَنحَتِظُروَن الحِعَشاَء اآلح
  .2َواَل يـَتَـَوضَُّئوَن" ،مُثَّ ُيَصلُّونَ  ،ُرُءوُسُهمح 

ألهنم ينتظرون الصالة، وألهنم كانوا جالسني على هيأة املتمكن، والغالب يف  ؛افإنه حيمل على أن نومهم كان خفيف 
 ولذلك قال عبد اهلل بن املبارك رضي اهلل عنه:" هذا عندنا وهو جلوس".  ،هذه احلالة أن يكون النوم خفيفا

 ألنه غري مغلوب على إدراكه كليا. ؛أما النوم اخلفيف فهو الذي يشعر معه صاحبه مبا حيدث حوله، وما خيرج منه   

 ؛قياسا على النوم الثقيل ،أو كثريا ،أو جبنون أو بسكر، سواء كان الزوال قليال ،: سواء كان بإغماءزوال العقل :ثانيا   
 ألن من زال عقله فإنه ال ينتبه مهما نبه حىت يزول عنه ما هو فيه، فلذلك كان أوىل بالنقض. ؛ألنه أبلغ منه يف معناه

 ملس من تشتهى عادة :ثاينالسبب ال   

                                                 
 وأمحد يف مسند الشاميني. ،وسننها ،والدارمي يف كتاب الطهارة ،خرجه ابن ماجةواحلديث   1
 وأبو داود يف كتاب الطهارة، واللفظ أليب داود. ،والرتمذي ،خرجه مسلم يف كتاب احليضواحلديث صحيح،   2
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لو مس املتوضئ إذا أطلق اللمس فإمنا يقصد به اللمس احلاصل بني الرجل واملرأة، وليس كل ملس ناقضا للوضوء، ولذا    
 غريه فيكون هذا اللمس ناقضا للوضوء يف حالتني:

 إذا قصد اللذة، سواء وجدها أم ال. أ ـ

 هذا حكم الالمس. .1أو على حائل خفيف ،، أم ال، وسواء كان اللمس على البشرةإذا وجد اللذة، سواء قصدها ب ـ

 أما امللموس فإن كان بالغا ووجد اللذة، أو قصدها بأن مالت نفسه للمس فإنه ينتقض وضوءه.    
قض إال إذا قصد والصغرية اليت ال تشتهى عادة فإن الوضوء ال ينت ،كاحملارم  ؛وإذا كان امللموس مما ال يلتذ به عادة   

 الفاسق االلتذاذ بذلك.

فقد  ؛أو جاء أحد منكم من الغائطعطفا على قوله: أو ال مستم النساءودليل نقض الوضوء باللمس قوله تعاىل:   
وجماز يف الوطء، ومحل الكالم على  ،صرحت اآلية بأن اللمس ناقض للوضوء؛ ألن لفظ املالمسة حقيقة يف اللمس باليد

 .احلقيقة أوىل من محله على اجملاز
أو مين،  ،؛ ذلك ألن اللمس ملن يلتذ به عادة مظنة احلدث من خروج مذيملستموبدليل القراءة املتواترة األخرى:   

 ولذلك مل يكن كل ملس ناقضا للوضوء.

وروى معاذ بن جبل قال: أتى رجل من األنصار إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعى أبو اليسر، فقال يا رسول    
نَـُهَما َمعحرَِفةٌ  رَأًَة َولَيحَس بـَيـح رَأَتِِه ِإالَّ َقدح أََتى ُهوَ  ،اهلل:" أَرَأَيحَت َرُجاًل َلِقَي امح َها ِإالَّ أَنَُّه ملَح  فـََليحَس يَأحيت الرَُّجُل َشيحًئا ِإىَل امح إِلَيـح

َرى لِ  :جُيَاِمعحَها. قَاَل فَأَنـحَزَل اللَّهُ  َ السَّييَئاِت َذِلَك ذِكح ِهنبح َسَناِت يُذح فََأَمرَُه َأنح  ،لذَّاِكرِينَ َوأَِقِم الصَّاَلَة طََريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّيحِل ِإنَّ احلَح
 يـَتَـَوضَّأَ َوُيَصليَي. 

ِمِننَي َعامَّةً  ،فـَُقلحُت يَا َرُسوَل اللَِّه: َأِهَي َلُه َخاصَّةً  :قَاَل ُمَعاذٌ     ِمِننَي َعامًَّة" :"قَالَ  ؟أَمح لِلحُمؤح  . 2َبلح لِلحُمؤح
أو وجودها؛ ألن مظنة احلدث وهي اللذة مل توجد فأشبهت ملس الرجل  ،ودليل عدم النقض حال عدم القصد اللذة   

ُتهُ " حديث عائشة رضي اهلل عنه قالت: َلًة ِمَن الحِفرَاِش فَالحَتَمسح ُت َرُسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم لَيـح فـََوقـََعتح يَِدي  ،فـََقدح
ِجدِ  َومبَُعافَاِتَك ِمنح  ،اللَُّهمَّ أَُعوُذ ِبرَِضاَك ِمنح َسَخِطكَ  :َوُهَو يـَُقولُ  ،بـََتانِ َومُهَا َمنحُصو  ،َعَلى َبطحِن َقَدَميحِه َوُهَو يف الحَمسح

ِصي ثـََناًء َعَليحكَ  ،َوأَُعوُذ ِبَك ِمنحكَ  ،ُعُقوبَِتكَ    .3"أَنحَت َكَما أَثـحنَـيحَت َعَلى نـَفحِسكَ  ،اَل أُحح

                                                 
 وحكم احلائل اخلقيف: أن وجوده كعدمه.  1
 والرتمذي يف كتاب تفسري القرآن، وأبو داود يف كتاب احلدود. ،خرجه البخاريواحلديث صحيح،   2
 ومسلم يف كتاب الصالة، ومالك يف كتاب النداء للصالة، والرتمذي يف كتاب الدعوات. ،خرجه البخاريواحلديث صحيح،   3
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:"وروى َعنح َعاِئَشَة َزوحِج النيب صلى اهلل عليه وسلم أَ     َ َيَديح َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم نَـَّها قَاَلتح  ،ُكنحُت أَنَاُم بـَنيح
َلِتهِ  اَلَي يف ِقبـح َليَّ  ،َورِجح َمِئٍذ لَيحَس ِفيَها َمَصابِيُح" :قَاَلتح  .فَِإَذا قَاَم َبَسطحتـُُهَما ،فَِإَذا َسَجَد َغَمَزين فـََقَبضحُت رِجح َوالحبـُُيوُت يـَوح

1. 

كما ال ينقض ملس الصغرية اليت ال تشتهى عادة ولو قصد اللذة بلمسها، أو وجدها   ،له نفس حكم الالمس وامللموس
وهي مل تبلغ بعد مبلغ النساء، ومثلها  ،أو ال مستم النساءوألن اهلل تعاىل قال: ؛عند اللمس؛ ألنه ال يلتذ بلمسها عادة

 ملس الصغري أيضا.
 القبلة :ثالثا   
وهي تنقض الوضوء مطلقا إذا كانت من الفم، سواء قصد اللذة، أو وجدت دون قصد، ما عدا تقبيل الرجل لزوجته    

 أو رمحة ومل يلتذ فإن وضوءه ال ينتقض. ،لوداع

 أما إذا كانت يف غري الفم فإهنا تكون مثل اللمس يف احلكم، ودليل ذلك حديث معاذ السابق.   

على حديث عروة عن فيه ذهب غري معتمد، وهو أن القبلة ال تنقض الوضوء، واعتمدوا وهناك قول ضعيف يف امل   
قـُلحُت َمنح  :قَالَ  .مُثَّ َخرََج ِإىَل الصَّاَلِة وملَح يـَتَـَوضَّأح  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم قـَبََّل بـَعحَض ِنَسائِهِ  :"عائشة رضي اهلل عنهما أن

"َفَضِحكَ  :قَالَ  ؟ِهَي ِإالَّ أَنحتِ   . 2تح
ألنه ال يصح  ؛:" وإمنا ترك أصحابنا حديث عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذاقال الرتمذي أبو عيسى   

 عندهم حلال اإلسناد". 
ضعف حيىي بن سعيد القطان هذا احلديث  "مث قال:" ومسعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن املدييِن قال:   

 . "جدا، وقال: هو شبه ال شيء
 وليس يصح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الباب شيء". ،ومسعت حممد بن إمسعيل يضعف هذا احلديث "قال:

 . "وهذا احلديث معلول "قال ابن عبد الرب:و  
 ."باتفاق احلفاظ هذا حديث ضعيف "وعندما أورده النووي يف اجملموع قال:

َلَة اَل تـُنحِقُض الحُوُضوَء".  ومثله حديث:"  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قـَبََّل َوُهَو َصاِئٌم، َوقَاَل:" ِإنَّ الحُقبـح
 ال تنقض الصوم". "قال ابن عبد الرب:" وهذا عند احلجازيني خطأ، وإمنا هو:   

 مس الذكر :رابعا   

                                                 
 .مالك يف موطئه يف كتاب النداء للصالةواحلديث صحيح، خرجه   1
 وأمحد يف باقي مسند األنصار. ،وسننها ،وابن ماجة يف كتاب الطهارة ،جه الرتمذي يف كتاب الطهارةواحلديث خر   2
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أو نسيانا يف أي جزء منه، التذ، أو مل يلتذ،  ،ره بدون حائل ينقض وضوءه مطلقا، عمداإذا مس املتوضئ البالغ ذك   
وذلك ملا رواه اخلمسة عن بسرة بنت  ؛وسواء كان ببطن الكف أو جبانبه، ال بالظفر أو بظهر الكف فإنه ال يكون ناقضا

 . 1لي َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ"َمنح َمسَّ ذََكرَُه َفاَل ُيصَ  صفوان أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"
 . "َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  ":قَاَل أَبو ِعيَسى

ٌر  رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" وروى أمحد عن أيب هريرة    َمنح أَفحَضى بَِيِدِه ِإىَل ذََكرِِه لَيحَس ُدونَُه ِستـح
  .فـََقدح َوَجَب َعَليحِه الحُوُضوُء"

فبقي غريه  ،وألن النص ورد بلمس الذكر ؛ألنه ال يلتذ بلمسه عادة فليس مظنة احلدث ؛ينتقض الوضوء مبس الدبروال    
 على األصل وهو عدم النقض بلمس عضو من نفسه، فإن ملس دبر غريه انطبق عليه حكم املالمسة بتفصيله السابق.

ر، وإن مسهما من غريه جرى عليه حكم املالمسة ملا ذكر يف مس الدب (كما ال ينقض مس األنثيني) اخلصيتني   
 السابق.

 ألنه ال يلتذ بذلك. ؛وال ينتقض أيضا مبس فرج الصغرية اليت ال تشتهى عادة   

أما مس املرأة فرجها فإنه ال ينتقض وضوءها ولو ألطفت) أدخلت أصبعها يف فرجها( على القول املعتمد، وهو       
حىت يتناوله حديث : "َمنح َمسَّ ذََكَرُه  ألن فرجها ليس بذكر ؛ال وضوء عليهامذهب املدونة، حيث قال مالك: 

   .2فـَلحَيتَـَوضَّأح"
وهذا خالفا ملا ذهب إليه علي بن زياد بأن مس املرأة فرجها ينقض الوضوء، سواء ألطفت، أم ال. ودليلهم ما روي    

 . 3ل: "َمنح َمسَّ فـَرحَجُه فـَلحَيتَـَوضَّأح "عن أم حبيبة قالت: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقو 
َمنح َمسَّ فـَرحَجُه فـَلحَيتَـَوضَّأح" على احلديث املقيد، وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم:"  لكن العلماء محلوا احلديث املطلق:"   

 َمنح َمسَّ ذََكرَُه َفالَ ُيَصليي َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ".

صلى اهلل عليه  أن رجال سأل النيب ، والذي فيه:رضي اهلل عنه طلق بن عليحديث ويعارض حديث بسرة السابق    
َغٌة مِ  َعٌة ِمنحَك" ،نحكَ وسلم، فـََقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َما تـََرى يف َرُجٍل َمسَّ ذََكرَُه يف الصَّاَلِة؟ قَاَل: "َوَهلح ُهَو ِإالَّ ُمضح   .4أو َبضح

 لألدلة التالية: وإمنا رجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي   
                                                 

  وأبو داود يف كتاب الطهارة، والنسائي يف كتاب الغسل. ،والرتمذي ،خرجه مالكواحلديث صحيح،  1
 وسننها. ،وابن ماجة يف كتاب الطهارة ،والنسائي يف كتاب الطهارة ،وأبو داود ،خرجه مالكواحلديث صحيح،   2
 والدارمي يف كتاب الطهارة. ،وسننها وأمحد يف مسند األنصار ،وابن ماجة يف كتاب الطهارة ،والتيمم ،خرجه النسائي يف كتاب الغسلواحلديث   3
 وابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها وأمحد يف مسند املدنيني.  أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي يف كتاب الطهارة  4
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 قال علي بن املديين: هو أحسن من حديث بسرة. .أ 

 وقال البخاري عقب حديث بسرة: أصح شيء يف هذا الباب. .ب 

وقال البيهقي: يكفي يف ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي أنه مل خيرجه صاحبا الصحيح، ومل حيتجا  .ج 
 اته، وقد احتجا جبميع رواة حديث بسرة، كما أن حديث بسرة رجح لكثرة من صححه من األئمة.بأحد من رو 

كما أن من العلماء من محل حديث بسرة بأنه ناسخ حلديث طلق بن علي؛ ألن طلق بن علي قدم يف أول اهلجرة    
 قبل عمارته صلى اهلل عليه وسلم مسجده، وبسرة متأخرة اإلسالم.

 اية النسخ ما أخرجه الدارقطين، وهو قوله: َ"منح َمسَّ فـَرحَجُه فـَلحَيتَـَوضَّأح".ومما يؤيد رو    
 والردة ،الشك :القسم الثالث    

: والشك يف الشيء يعين قلة الظن به، ويقابله اليقني ويعين غلبة الظن به، ومها وصفان متقابالن، فإذا الشك :أوال  
ه. وهذه املسألة دائرة على قاعدة فقهية مشهورة وهي: ال يزول اليقني حصل الشك يف أمر فيقابله اليقني يف نقيض

 بالشك.
 وهذا الشك ال خيلو من أن يكون:

شكه يتكرر بأن يعرتيه كثريا، ولو يف كل يوم مرة فإنه ال ينقض كان وهذا إذا  : وهو املشهور باملستنكح، كثريا .أ 
 . ألنه من باب الوسواس ؛وضوءه بالشك من احلدث

 ويتصور فيه حاالت ثالث:، يف الطهارة، أو ناقض الوضوءهو الشك : و قليال .ب 

 الشك يف الطهارة،َ هلح تـََوضََّأ، أَمح اَل؟ (2

 الشك يف حصول ناقض، هل انتقض وضوءه، أم ال؟ (1

 الشك يف السابق منهما، هل الطهارة، أم احلدث؟ (4

فهو ال  مث حصل له شك يف حصول ناقض ،على طهارةالشخص معناه أن يكون و  :الشك يف الناقض الصورة األوىل:
 خيلو من أن يكون:

؛ ألن الذمة عامرة بوجوب أداء الصالة بشروطها، إن كان هذا الشك قبل الصالة توضأ: قبل الدخول يف الصالة .أ 
  وال تربأ الذمة إال بأدائها بشروطها بيقني.

 ".واحتياط من مالك رمحه اهلل ،إن ذلك استحباب "قال القاضي أبو الفرج:و    
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، عمال ألنه دخلها بيقني ؛يف الصالة بعد اإلحرام استمر يف صالتهالشك وإن كان  بعد الدخول يف الصالة: .ب 
 .بقاعدة: تغليب اليقني على الشك، فيعطى حكم املتوضئ

حمققا، والوضوء بعد الناقض ويعيد الوضوء وجوبا؛ ألن الناقض أصبح عنده  ،أما إذا استمر الشك فإنه يقطع الصالة   
رضي اهلل عنه قال:" أَنَُّه َشَكا ِإىَل َرُسوِل اللَِّه  مشكوك فيه، فقد روى اجلماعة إال الرتمذي عن عبادة ابن متيم عن عمه

َء يف الصَّاَلةِ  َمَع اَل  "فـََقاَل: .صلى اهلل عليه وسلم الرَُّجُل الَِّذي خُيَيَُّل إِلَيحِه أَنَُّه جيَُِد الشَّيح َفِتلح، أو اَل يـَنحَصِرفح َحىتَّ َيسح يـَنـح
تًا أو جيََِد رحًِيا"  .  1َصوح

سواء قبل الصالة، أو يف الصالة فإنه يقطعها  ،موجب للطهارة مطلقا باإلمجاع: وهو الشك يف الوضوءالصورة الثانية: 
 .الطهارة، فيعطى حكم غري املتوضئ، تغليبا لليقني يف الناقض على الشك يف ويتوضأ، ويعيد الصالة من جديد

واحلدث، وشك يف السابق  ،، هل الوضوء، أم الناقض؟ وهو إذا تيقن الشخص الوضوءالشك يف السابقالصورة الثالثة: 
 ال خيلو من أن يكون:واحلكم يف هذه احلالة  منهما، هل الوضوء، أو احلدث؟

 خلها إال بطهارة متيقنة.أعاد الوضوء؛ ألنه ليس له أن يد :الصالة قبل الدخول يف .أ 

؛ ألن الشك ويعيد الوضوء والصالة مجيعايقطع الصالة،  وإن كان الشك بعد اإلحرام: بعد الدخول يف الصالة .ب 
 .2فيها أقوى كما هو ظاهر

 ،ألن الذمة ال تربأ إال باليقني قبل الدخول يف الصالة؛ يف احلاالت الثالث يكون الشك ناقضا للوضوءفاملالحظ أنه    
 مث شك فإن وضوءه ال ينقض، ولو صلى فإنه ال يعيد.    ،ا عدا املستنكح، فإنه إذا تيقن الطهارةم
 .وكذلك إذا ختيل له أنه حصل له شيء ال يدري، أهو حدث، أم ال؟ ظاهر املذهب أنه ال شيء عليه  

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه أنه شكا إىل واألصل يف هذه املسائل كلها:    
تًا، أو جيََِد رحًِيا" َمَع َصوح َفِتلح، أو اَل يـَنحَصِرفح َحىتَّ َيسح  .الرجل الذي خييل إليه جيد الشيء يف الصالة. فقال:" الَ يـَنـح

 وبناء على هذا احلديث وغريه أسس الفقهاء قاعدة: ال يزول اليقني بالشك.
مطرد يف أكثر األحكام، وهو أن اليقني ال  ،جسيم ،هذا احلديث من الفقه أصل عظيميف و  "يقول ابن عبد الرب يف التمهيد:

 ."حىت يزيله يقني ال شك معه الشيء مبين على أصله املعروفيزيله الشك، وأن 
 ثانيا الردة   

                                                 
 خرجه البخاري يف كتاب الوضوء ومسلم يف كتاب احليض. واحلديث صحيح،   1
 ويسمى هذا باملستنكح، وهو من يكثر منه الشك.  2
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ومن يرتدد تعاىل:وهي الرجوع إىل الكفر بعد اإلسالم، وهي حمبطة لألعمال؛ أي مبطلة هلا، ومن بينها الوضوء لقوله   
 .[122]البقرة:منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ستمرار يف الردة، وعدم الرجوع إىل اإلسالم، ولكن لو وقع الرجوع إىل اإلسالم فإن أعماله  ويتم التخليد يف النار باال   
 .[65]الزمر:لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرينكلها حتبط، ويبتدئ العمل من جديد؛ لقوله تعاىل: 

جع كلها إىل أصول ثالثة: املكفرات واالعتقادات، فرت  ،واألفعال ،والكفر ظاهرة من األقوال ،رتدادوأمارات اال   
 االعتقادية، واملكفرات القولية، واملكفرات العملية.

 

 املكفرات االعتقادية :أوال
وهي كل عقيدة ختل بركن من أركان اإلميان الواردة يف احلديث الذي أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه   
جربيل عليه السالم جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم حبضرة الصحابة يف صورة رجل شديد بياض الثياب شديد  :"أن

ِخِر َوتـُؤحِمَن سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، فسأله عن اإلميان فقال: "َأنح تـُؤحِمَن بِاللَِّه َوَماَلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َوالح  يَـوحِم اآلح
ِِه َوَشريِه"بِا  .1لحَقَدِر َخريح

وميكن حصر املكفرات االعتقادية يف أربعة: أمور تتصل باإلهليات، وأمور تتصل بالسمعيات، وأمور تتصل باألحكام    
 الشرعية الثابتة باألدلة القطعية، وأمور تتصل بالنبوات.

وصفه مبا هو منزه عنه، ككونه غري عادل يف قضائه : وذلك كإنكار اخلالق تبارك وتعاىل، أو ألمور املتصلة باإلهلياتا .أ 
 واملالحدة وغريهم. ،وقدره، أو غري قادر، ويدخل يف هذا اإلطار الوثنيون

وهي مثل إنكار األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، أو تكذيبهم، أو إنكار عموم  األمور املتصلة بالنبوات: .ب 
 والنصارى. ،أنه خامت النبيني واملرسلني، ويدخل فيها اليهود رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم، أو إنكار

أو اجلن، أو إنكار القرآن،  ،وذلك كإنكار املالئكة ؛: املتعلقة بالغيبيات الثابتة قطعااألمور املتصلة بالسمعيات .ج 
 وأنه كالم اهلل تعاىل، وكإنكار اليوم اآلخر وما فيه.

 بدليل قطعي، واملعلومة من الدين بالضرورة. : الثابتةاألمور املتصلة باألحكام الشرعية .د 

 املكفرات القولية  :ثانيا   

                                                 
 اب املقدمة.وابن ماجة يف كت ،وأبو داود يف كتاب السنة ،خرجه مسلم يف كتاب اإلميانواحلديث صحيح،   1
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وهي كل فعل فيه اعرتاف بعقيدة مكفرة، أو فيه جحود لعقيدة من عقائد اإلسالم، أو فيه استهزاء بالدين يف عقائده،  
للنيب صلى اهلل عليه وسلم، أو أحكامه، كالقول بتناسخ األرواح، ومن ذلك الساب للخالق سبحانه وتعاىل، أو الساب 

أو هتور،   ،أو اجلبان، أو نقصان العلم، وال يعذر هذا الساب جبهل، أو سكر حبرام ،أو مللك، مثل وصف النيب باألعور
   كذلك ال يقبل قول بسبق اللسان، أو غضب أو غيض. 

عدل اهلل يف قضائه وقدره. وهذا  عرتاض على ومما يدخل يف هذا النطاق الساب للكتب السمأوية، أو للدين، أو اال   
طَأَ  لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" ؛والبلوغ ،والعقل ،كله مشروط بالقصد َيانَ  ،ِإنَّ اللََّه جَتَأوَز َعنح أُمَّيِت اخلَح َوَما  ،َوالنيسح

رُِهوا َعَليحِه" ُتكح  . 1اسح
 املكفرات العملية :ثالثا

 مزيق املصحف مع قصد إهاتنه، أو إلقائه كله، أو بعضه يف القاذورات.كت  ؛وهي كل عمل يعترب أمارة على عقيدة مكفرة 

أو الفقه، أو تعليق الصليب على  ،ومما يدخل يف املكفرات العملية حرق املصحف استهتارا به، وحرق كتب احلديث    
وهذا بشرط أال  ،ستحباب، وذلك كالذهاب للكنيسةواال ،وإشارات خاصة مع قرينة التعظيم ،الصدر، أو وضع عالمات

 يكون عن إكراه، أو يكون ملصلحة سياسية، كأن يكون جاسوسا لدولة إسالمية يف دولة كفر.

وتعليمه؛ ألنه كالم يعظم فيه غري اهلل تعاىل، وينسب إليه املقادير من  ،شتغال بالسحراال :ومن املكفرات العملية   
 وال جاهل حكمنا عليه بالكفر. ،ئن على أنه غري معذورودفع ضر، فمن أتى فعال مكفرا ، أو قامت القرا ،جلب نفع

 وغري ذلك.  ،وحج ،وطهارة ،فحكم املرتد إبطال مجيع األعمال املأمور هبا من زكاة   
 فإن مل يتب فإنه يقتل كفرا ال حدا. ،أنه يستتاب ثالثة أيام :وحكم الدين فيه   

 قال:وقد نظم عبد الواحد بن عاشر رمحه اهلل نواقض الوضوء ف

 ول وريح سلس إذا نـدرـبـ   نواقض الوضوء ســتة عشر    

 ون وديـاء جنـسكر وإغم   وغائـط نوم ثقيل مــذي      

 ادة كذا إن قصـدتـلذة ع     ملس وقبلــة وذا إن وجدت  

 والشك يف احلدث كفر من كفر   رأة كذا مس الذكر   ـإلطاف م

 حممد، وآله وصحبه وسلم تسليماواحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا 
------------------------------------------------ 

                                                 
 خرجه مسلم يف كتاب الطالق.واحلديث صحيح،   1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم، وبه نستعين
 1المبحث الثاني عشر: الغسل

 والكالم على مبحث الغسل يتضمن الفروع اآلتية:   
 الفرع األول: حقيقة الغسل: وهي تعميم املاء على مجيع البدن.

 :دل على وجوهبما الكتاب والسنة واإلمجاعالفرع الثاين: حكم الغسل: الغسل واجب إذا تلبس املكلف باحلدث األكرب، 
وقال  ،اآلية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق) :تعاىل هلو قفمن الكتاب  .أ 

الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت  يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا : )تعاىل
 .[34(]النساء:تغتسلوا

 .   2"ال يقبل اهلل صالة من أحدث حىت يتوضأ :"صلى اهلل عليه وسلم هلو ق ومن السنة: .ب 
(، كنتم جنبا فاطهرواوإن  ؛ لقوله تعاىل: )ال خالف بني األئمة يف وجوهبما ولوجوهبما شروط اإلسالمومن اإلمجاع:  .ج 

 ويكون سنة كغسل يوم اجلمعة، ومندوبا كغسل العيدين، وعرفة، وغريمها.
الفرع الثالث: صفة الغسل: ورد الغسل يف القرآن الكرمي عاما، جيب فيه تعميم املاء على مجيع البدن، دون وجوب تقدمي 

لنيب صلى اهلل عليه وسلم، ومن ذلك صفة عضو على آخر، ويستحب اتباع ما ورد يف السنة النبوية من صفة غسل ا
عائشة رضي اهلل عنها قالت:" كان إذا اغتسل من اجلنابة، بدأ فغسل يديه، مث توضأ كما يتوضأ للصالة، مث يدخل 

 .3أصابعه يف املاء، فيخلل هبا أصول شعره، مث يصب على رأسه غرفات بيديه، مث يفيض املاء على جلده كله"
واجب على صفة كان فيدخل الوضوء األصغر ضمن الوضوء األكرب، ولو مل يستحضر املتوضئ نية فإذا وقع الغسل ال   

رفع احلدث األصغر؛  ألن نية األكرب تشمل األصغر وزيادة، وألن نية األعلى تغين عن األدىن، ونية األدىن ال تغين عن 
 األعلى.

                                                 
1
، التاج 232/.../2/211، حاشية الدسوقي:122/.../165، 216/.../266/222 /2كفاية الطالب:انظر أحكام الغسل يف:    

 422/.../2/465واإلكليل:
2
 .رواه الشيخانواحلديث صحيح   

3
العمل يف غسل اجلنابة، والبخاري يف الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ومسلم يف احليض، باب واحلديث خرجه مالك يف كتاب الطهارة، باب   

 .صفة غسل اجلنابة
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اء الوضوء أحاديث كثرية منها: ما روي عن جبري بن مطعم ومما يدل على اندراج الوضوء األكرب إذا مل يقع تقدمي أعض   
رصي اهلل عنه قال:" تذاكرنا غسل اجلنابة عند النيب صلى اهلل عليه وسلم :" أما أنا فأخذ ملء كفي ثالث، فأصب على 

 رأسي، مث أفيض بعد على سائر جسدي ".
 .1لم:" كان ال يتوضأ بعد الغسل"وكذلك ما روته عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وس   
وأخرج الطرباين :" من توضأ بعد الغسل فليس منا " أخرجه الطرباين يف الكبري يف باب ما أسند أبو بكر األوسط يف    

 باب : من أسلمه أسلم.
 الفرع الرابع: حكمة مشروعية الغسل

 شرع اإلسالم الغسل من احلديث األكرب ألغراض عديدة منها :
عبادة مأمور هبا تعود على صاحبها بالثواب إذا قصد بذلك وجه اهلل تعاىل، وهذا هو شأن اهلل تعاىل يف  أن الغسل .أ 

 مجيع تشريعاته فإنه يراعي فيها مصلحة املرء دنيا وأخرى.
أن الغسل وسيلة من وسائل النظافة اليت شرعها اإلسالم، وجعل هلا طرقا عملية لتحقيقها؛ مثل الوضوء، وقص  .ب 

 وحلق العانة، وغري ذلك مما هو تشريع صحي، جاء العلم مؤيدا له، وحاثا عليه . األظافر،
 الفرع اخلامس: موجبات الغسل: جيب الغسل لعدة أمور : 
 أوال : خروج املين من الذكر، واألنثى ال خيلو من حالتني :

  احلالة األوىل: يف اليقظة
 تفكر يف مجاع، أو ملس . إذا خرج املين بشهوة ألجل مباشرة أو نظر المرأة، أو

أما خروج املين بغري مباشرة، وبغري لذة، ولغري شهوة بل ملرض، أو برد أو حلك مرض، أو اهتزاز دابة أو سيارة فإنه    
 يوجب الوضوء دون الغسل .

"إمنا املاء ودليل وجوب الغسل خبروج املين حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  قال : 
 .2من املاء"

                                                 
باب ما جاء يف الوضوء بعد  ،كتاب أبواب الطهارة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،سنن الرتمذيانظر:  ، وغريه،الرتمذيواحلديث خرجه  1

 262، برقم:2/221الغسل:
 
 434، برقم:2/161باب إمنا املاء من املاء:كتاب الطهارة،  ،صحيح مسلم ، وغريه، انظر:مسلم، خرجه صحيحواحلديث   2
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وروى عن علي رضي اهلل عنه قال :" سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن املذي فقال:" من املذي الوضوء، ومن املين 
 . 1الغسل"

  احلالة الثانية: خروج املين يف حالة االحتالم
لذة، بل إن اإلنسان إذا انتبه من نومه خروج املين يف حالة االحتالم يكون موجبا للغسل، سواء كان بلذة، أم بغري    

فوجد الين ومل يشعر خبروجه وجب عليه الغسل؛ ملا رواه الشيخان عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول اهلل:" إن اهلل 
 . 2ال يستحي من احلق، فهل على املرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:" نعم إذا رأت املاء"

ن مع مالحظة: أن من انتبه من نومه فوجد بلال يف ثوبه، أو بدنه، فشك هل هو مين، أو مذي؟ وجب عليه لك   
الغسل؛ ألن الشك مؤثر يف إجياب الطهارة، وملا روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:" سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 ال :"ومل جيد بلال قال ،لرجل يرى أنه قد احتلماوعن ، وسلم عن الرجل جيد البلل، وال يذكر احتالما ؟ قال:" يغتسل "
 .3"غسل عليه

ومن رأى يف منامه أنه جيامع امرأة، ولكنه ملا انتبه من نومه مل جيد أثرا للمين فال غسل عليه؛ ملا روي عن خولة بنت    
فقال:" ليس عليها غسل حىت  حكيم أهنا سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم " عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل،

 تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حىت ينزل".
ومن وجد منيا حمققا، أو مشكوكا يف ثيابه، ومل يدر الوقت الذي خرج فيه فإنه يغتسل، ويعيد صالته من آخر نومه    
 له.

                                                 
 ،باب ما جاء يف املين ،كتاب أبواب الطهارة عن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  ،سنن الرتمذيانظر:  ، وغريه،الرتمذيواحلديث خرجه   1

 223، برقم:2/214واملذي:
، 2/152باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها:، كتاب الطهارة، صحيح مسلم ، وغريه، انظر:مسلم، خرجه صحيحاحلديث و   2

 424برقم:
باب ما جاء فيمن يستيقظ  ،كتاب أبواب الطهارة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،سنن الرتمذيانظر:  ، وغريه،الرتمذيواحلديث خرجه   3

 224، برقم:2/216وال يذكر احتالما: ،فريى بلال
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برا، ذكرا، أو أنثى، هبيمة، إذا غابت حشفة املكلف يف فرج شخص مطيق للجماع، قبال، أو د  :ثانيا: مغيب احلشفة 
أو إنسانا، حيا، أو ميتا وجب عليه الغسل؛ للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .1وسلم:" إذا جلس بني شعبها األربع، مث جهدها فقد وجب الغسل"
شة رضي اهلل عنها فقال هلا :" لقد شق عليَّ وروى مالك يف املوطأ أن أبا موسى األشعري رضي اهلل عنه أتى عائ   

اختالف أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أمر إين ألعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ماكنت سائال عنه 
 أمك فسلين عنه، فقال:" الرجل يصيب أهله، مث يكسل، وال ينزل؟ فقالت:" إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل".

؛ فنص احلديث يدل على وجوب الغسل من 2بو موسى األشعري:" ال أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا"فقال أ   
اإليالج بالفعل، أما جمرد اللمس من غري إيالج فال غسل على واحد منهما إمجاعا، وكذلك ال غسل بتغييب احلشفة يف 

 الغ.فرج؛ كاإلليتني، والفخدين، ويندب ملأمور الصالة الغسل، كصغرية وطئها ب
  ثالثا: دم احليض، والنفاس

دم احليض ولو دفعة واحدة يوجب الغسل، وكذلك دم النفاس، بل ولو خرج الولد بال دم أصال؛ ملا روي عن عائشة    
رضي اهلل عنها قالت:" قالت نفست أمساء بنت عميس مبحمد بن أيب بكر بالشجرة، فأمر رسول اله صلى اهلل عليه أبا 

 بكر أن تغتسل فتهل )حترم(".
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض، وال تقربوهن حىت يطهرن، يض فقد قال تعاىل: )أما بالنسبة لدم احل   

 (.فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهلل، إن اهلل حيب التوابني، وحيب املتطهرين
حاضت املرأة فيهم مل وسبب نزول هذه اآلية: ماروه مسلم عن أنس رضي اهلل عنه قال :" أن اليهود كانوا إذا    

ويسألونك عن يؤاكلوها، ومل جيامعوهن يف البيوت. فسأل أصحاب النيبي النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل تعاىل : )
إىل آخر اآلية. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" اصنعوا   [،111]البقرة: (احمليض قل هو أذى قاعتزلوا النساء يف احمليض

 إال النكاح".كل شيء 
 
 

                                                 
، 2/122اب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني:، كتاب الطهارة، بصحيح مسلم ، وغريه، انظر:مسلم، خرجه صحيحواحلديث   1

 432برقم:
باب ما جاء إذا التقى اخلتانان  ،اهلل عليه وسلمكتاب أبواب الطهارة عن رسول اهلل صلى   ،سنن الرتمذيانظر:  ، وغريه،الرتمذيواحلديث خرجه   2

 261، برقم:2/221وجب الغسل:
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  رابعا: املوت 
إذا مات املسلم وجب تغسيله إمجاعا، والذي مل يقتل يف معركة بأيدي الكفار، أما شهيد املعركة فإنه ال يغسل؛ ملا    

رواه أمحد يف مسند عثمان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" ال تغسلوهم فإن كل جرح، أو دم يفوح مسكا يوم 
 القيامة".

  امسا الدخول يف اإلسالمخ
إذا أسلم الكافر جيب عليه الغسل، وكذلك املرتد يرجع إىل اإلسالم بسبب تلبس كل منهما باجلنابة، وملا جاء يف    

الصحيحني واملسند عن أيب هريرة رضي اهلل عنه:" أن مثامة بن آثال، سيد أهل اليمامة )من بين حنيفة(" أسر، وكان النيب 
سلم يغدو إليه فيقول:" ما عندك يا مثامة؟ فيقول:" إن تقتل تقتل ذا دم، وإن متتت متنن على شاكر، صلى اهلل عليه و 

وإن ترد املال نعطك منه ما شئت"، وكان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم حيبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل 
به إىل حائط أيب طلحة، وأمره أن يغتسل فاغتسل، هذا؟ فمر عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأسلم فحله، وبعث 

وصلى ركعتني، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:" لقد حسن إسالم أخيكم". مث قال يا حممد:" واهلل ما كان على األرض 
وجه أبغض إيلَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل، واهلل ما كان من دين أبغض إيل من دينك، 

ينك أحب الدين كله إيل، واهلل وما كان من بلد أبغض إيل من بلدك، فأصبح بلدك أحب البالد كلها إيل، وإن فأصبح د
 خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأمره أن يعتمر.

 الفرع السادس: فرائض الغسل 
 وهي مخسة : املراد بالفرض ما تتوقف عليه صحة الغسل،

إذا هي املميزة للغسل عبادة عن الغسل عادة، وهي عمل قليب حمض، كما يف الوضوء؛ ملا رواه اجلماعة عن النية:  .2
 عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : " إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى". 

، سواء ابتدأ املرء بفرجه، أم بغريه، وذلك بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل، أو وتكون هذه النية عند أول مغسول   
ينوي رفع احلدث األكرب، أو رفع اجلنابة، أو استباحة ما منعه احلدث األكرب كاستباحة الصالة مثال، وأن الوضوء األصغر 

جيوز أن ينوي مع اجلنابة النفل ـ الغسل يدخل يف األكرب، ولو مل يستحضر املتوضئ نية رفع احلدث األصغر، واألكرب، و 
املندوب ـ؛ كأن يقرن معها غسل اجلمعة، أو العيدين؛ لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"... وإمنا لكل امرئ ما نوى 

." 
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: وذلك بأن ينغمس فيه، أو يصبه على جسده بيده، أو غريها، وال يرتك ملعة فيه؛ لقوله تعميم ظاهرة اجلسد باملاء .1
 ".  يأيها الذين امنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكاري حىت تعلموا ما تقولون، وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلواعاىل:" ت

وحقيقة االغتسال هي: غسل مجيع البدن، وقد روى البخاري، ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :" إن النيب    
صلى اهلل عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، مث يفرغ على مشاله، فيغسل فرجة، مث يتوضأ وضوءه 

عر إذا رأى أنه قد استربأ حىت على رأسه ثالث حثيات ـ حفنات ـ، للصالة، مث يأخذ املاء، ويدخل أصابعه يف أصول الش
 مث أفاض على سائر جسده".

ولو كان كثيفا، سواء كان شعر الرأس، أو غريه؛ ومعىن ختليله: أن يصب املاء على الشعر حىت يصل ختليل الشعر : .4
هلل:" إين امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه ا لعلى البشرة؛ ملا رواه مسلم عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت قلت: يا رسو 

 لغسل اجلنابة؟ قال:" ال، إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات، مث تفيضني عليك املاء فتطهرين".
 هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم يف الغسل من اجلنابة. قال أبو عيسى الرتمذي:   
، فقالت:" أفال يأمرهن نوقد بلغ عائشة أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رؤوسه   

أن حيلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد، وال أزيد على أفرغ على رأسي 
 ثالث إفراغات".  

اء على ظاهر اجلسد، يدا، أو رجال، فيكفي ذلك الرجل باألخرى؛ حلديث أيب وهو إمرار العضو بامل الدلك : .3
 هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وانقوا البشر".

ئ بني أجزاء : وهي عدم التفريق بني غسل أجزاء البدن بشرط الذكر، والقدرة، فإذا ما فرق املتوضاملواالة، أو الفور .5
الغسل اختيارا مع القدرة عليها بطل ما فعله من الغسل، وإن فرق ناسيا أنه الغسل، أو عاجزا عن إمتام الغسل ففي ذلك 

 تفضيل: 
 فأما الناسي: فيبين على ما فعل طال الزمن، أو مل يطل، بنية إمتام الغسل. أوال:   
، أو املكره على عدم اإلكمال فإنه يبين على فعل، طال الزمن أو مل وأما العاجز عن إمتام الغسل غري املفرط ثانيا :   

 يطل.
 أما املفرط فإنه يعيد ما فعل كالعامد، وال عذر له يف عدم اإلعادة.ثالثا:    

  مالحظة:
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إذا شك املغتسل يف وصول املاء على أي جزء من بدنه، وجب عليه غسله بصب املاء عليه، ودلكه، وأما املستنكح،    
 هو: الذي يعرتيه الشك كثريا فالواجب عليه اإلعراض عن ذلك.و 

 الفرع السابع: سنن الغسل ، وفضائله:
 أوال: سنن الغسل: وعددها مخس، وهي :

 مسح ثقيب األذن. -5االستنثار ـ -3االستنشاق ـ -4املضمضة ـ -1أ . غسل اليدين إىل الكوعني أوال ـ
ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ثانيا: ثانيا: فضائل الغسل: وتعين: ودليل هذا حديث ميمونة السابق عن صفة غس

 استقبال القبلة ـ تقليل املاء، .... وهي نفسها مجيع مستحبات الوضوء، وهناك مستحبات أخرى خاصة بالغسل، وهي:
 عنها قالت:" سواء كانت يف فرجه، أو يف غريه، وهذا للجنب؛ ملا روي عن عائشة رضي اهلل البدء بغسل النجاسة، .2

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة وضع له اإلناء، فيصب على يديه قبل أن يدخلهما يف 
اإلناء، حىت إذا غسل يديه أدخل يده اليمىن يف اإلناء، مث صب باليمىن، وغسل فرجه باليسرى حىت إذا فرغ صب 

واستنشق ثالثا، مث يصب على رأسه ملء كفيه ثالث مرات، مث يفيض على باليمىن على اليسرى فغسلهما، مث متضمض، 
 جسده".

 .مرة مرة، كما تقدم يف صفة غسل النيب صلى اهلل عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء  .1

 : ويف كل مرة يفيض املاء عليه، مثل ما تقدم يف صفة غسل النيب صلى اهلل عليه وسلم.غسل الرأس ثالث مرات .4
 من اجلسم: الرأس، فالعنق، فاملنكبني.البدء باألعايل  .3
إفاضة املاء على الشق األمين حىت كعب رجله، مث األيسر؛ ألن الشق كله مبنزلة العضو الواحد، ملا جاء يف الصحيح  .5

 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لغاسالت ابنته:" ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء منها".

 الفرع الثامن: ممنوعات اجلنابة
 متنع اجلنابة من مجاع، أو حيض، أو نفاس العبادات التالية:

(، وقول الرسول صلى اهلل عليه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة ... وان كنتم جنبا فاطهرواالصالة: لقوله تعاىل: ) .2
 وسلم:" ال يقبل اهلل صالة من أحدث حىت يتوضأ".

نه صالة؛ لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" الطواف حول الطواف: ألن من شروط الطواف الطهارة، وأل .1
 البيت مثل الصالة، إال أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فال يتكلمن إال خبري".
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إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون، ال ميسه إال مس املصحف: فال جيوز مس املصحف للجنب؛ لقوله تعاىل: ) .4
 [.22/22/21(]الواقعة:املطهرون

ءة القرآن: وهذا ملا رواه علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" ال تقرأ احلائض، وال اجلنب قرا .3
 شيئا من القرآن".

ولكن أمجع العلماء على أن القراءة بالقلب بدون حتريك اللسان جائزة؛ ألهنا كالعدم، واستثنيت القراءة اليسرية    
 ، واملعوذتني ألجل تعوذ عند نوم، أو استدالال على حكم معني، أو غري ذلك.للضرورة؛ كقراءة آية الكرسي

دخول املسجد: مينع على اجلنب، سواء أكان مجاعا، أم ال، ولو كان الداخل مارا فيه من باب إىل باب آخر؛ ملا  .5
ارعة يف املسجد روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه ش

ومل يصنع القوم شيئا، رجاء أن تنزل فيهم  صلى اهلل عليه وسلمفقال:" وجهوا هذه البيوت عن املسجد"، مث دخل النيب 
 رخصة، فخرج إليهم بعد، فقال:" وجهوا هذه البيوت عن املسجد، فإين ال أحل املسجد حلائض، وال جنب".

مم، كما يباح ملن كان صحيحا واضطر إىل الدخول إليه، ومل جيد ماء ويباح دخول املسجد للجنب الذي فرضه التي   
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون، وال جنبا إال عابري سبيل خارجه يغتسل به؛ لقوله تعاىل: )

 (.حىت تغتسلوا
 بعد انقطاعه إال بعد االغتسال من الدم.منع وطء احلائض، والنفساء: فال جيوز وطؤمها حال الدم، أو  .6

 : يستحب الغسل يف األوقات التالية:الفرع التاسع: األغسال املستحبة
غسل يوم اجلمعة: ملا كان يوم اجلمعة يوم اجتماع للعبادة، والصالة أمر الشارع بالغسل، وأكده؛ ليكون املسلمون  .2

يف اجتماعهم على أحسن حال من النظافة، والتطهر، ولو مل تلزمه الصالة، كاملسافر إذا مل ينو إقامة أربعة أيام، والصيب؛ 
 قال:" إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل". صلى اهلل عليه وسلمالنيب ملا رواه اجلماعة عن عبد اهلل بن عمر أن 

وصحة الغسل يكون بعد طلوع الفجر، وأن يكون متصال بالذهاب إىل اجلمعة، وإذا أحدث املسلم بعد الغسل يكفيه    
 الوضوء، وال يضر الفصل اليسري.

الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم؛ وألنه يوم جيتمع غسل العيدين: ويستحب هذا الغسل اتباعا لآلثار الواردة عن  .1
 فيه املسلمون للعبادة، والصالة، فينبغي أن يكونوا على أحسن حال من النظافة.

غسل اإلحرام: يندب الغسل ملن أراد أن حيرم حبج، أو عمرة عند اجلمهور؛ حلديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أنه  .4
 " جترد إلهالله، واغتسل ". صلى اهلل عليه وسلمرأى رسول اهلل 
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غسل دخول مكة: يستحب ملن أراد دخول مكة؛ ملا رواه البخاري عن نافع أن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما   .3
كان:" إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية، مث يبيت بذي طوى، مث يصلي به الصبح، ويغتسل، وحيدث أن نيب اهلل 

 لك".كان يفعل ذ  صلى اهلل عليه وسلم
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

------------------------------------ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1التيــممالثالث عشر:  المبحث

    القصد.لغة:  :تعريفهالفرع األول: 
 أو فرض التيمم. ،بنية استباحة الصالة ،واليدين ،هو القصـد إىل الصعيـد الطيب ملسح الوجه شرعا:         

 واإلمجاع. ،والسنة ،وقد ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب: الفرع الثاين: مشروعية التيمم
أو جاء أحد منكم من  ،أو على سفر ،وإن كنتم مرضى ،وإن كنتم جنبنا فاطهرواأما الكتاب فقوله تعاىل يف سورة املائدة: : أوال

 ،ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج ،وأيديكم منه ،موا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكممفلم جتدوا ماء فتي ،أو المستم النساء ،الغائط
 . وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ،ولكن يريد ليطهركم

 ومسي كذلك ألنه هناية ما يصعد إليه من األرض. ؛أو غريه ،والصعيد هو وجه األرض من تراب   
َرحُض  عن ومن السنة: ما رواه أمحد : ثانيا أيب أمامة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "ُجِعَلِت األح

ِجًدا ،ُكلَُّها يل  ِجُدهُ  ،صَّاَلةُ َوَطُهورًا، فَأَيـحَنَما أَدحرََكتح َرُجاًل ِمنح أُمَّيِت ال ،َوأِلُمَّيِت َمسح  .2َوِعنحَدُه َطُهورُُه" ،َفِعنحَدُه َمسح
 والكربى يف أحوال خاصة. ،قد أمجع املسلمون على مشروعية التيمم بدال من الطهارة الصغرىمن اإلمجاع: فو  :ثالثا
 بن عبد اهللجابر روى وهذا التيمم هو من اخلصائص اليت خص اهلل تعاىل هبا أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، فقد    

ٍر،  :رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "قَاَل أُعحِطيُت مَخحًسا ملَح يـُعحَطُهنَّ َأَحٌد قـَبحِلي ُنِصرحُت بِالرُّعحِب َمِسريََة َشهح
ِجًدا َرحُض َمسح َا َرُجٍل ِمنح أُمَّيِت أَدحرََكتحُه الصَّاَل  ،َوُجِعَلتح يلَ األح ُِِ َوَطُهورًا، فََأميُّ وملَح حتَِلَّ أِلََحٍد قـَبحِلي،  ،ُة فـَلحُيَصلي، َوأُِحلَّتح يلَ الحَمَغا

َعُث ِإىَل قـَوحِمِه َخاصَّةً  ،َوأُعحِطيُت الشََّفاَعةَ   .3َوبُِعثحُت ِإىَل النَّاِس َعامًَّة" ،وََكاَن النَّيبُّ يـُبـح
التيمم واجبا إذا أراد املكلف أداء بعض العبادات،  أي يكون ؛الوجوب إذا توفرت أسبابهحكم التيمم:  الفرع الثالث:

 اليت تشرتط لصحتها الطهارة.
يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشر رمحه اهلل: "والتيمم بدل جعله الشرع عن الطهارة، حكمة التيمم: الفرع الرابع: 

ة، وترفيع شأهنا يف نفوسهم، فلم وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة يف نفوس املؤمنني، وتقرير حرمة الصال
ترتك هلم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلني بدون طهارة تعظيما هلل تعاىل، فلذلك شرع هلم عمال يشبه اإلمياء إىل 

                                                 
1
، الفواكه 262/.../2/232، حاشية الدسوقي:115/.../2/122انظر تفصيل الكالم على مسائل التيمم يف: كفاية الطالب الرباين:  

 241/.../2/222، الفقه املالكي وأدلته:266/.../2/251الدواين:
 واحلديث سيأيت خترجيه.  2
 512، برقم:2/426ومواضع الصالة: ،كتاب املساجد،  صحيح مسلم، وغريه، انظر: مسلم ، خرجهصحيحواحلديث   3
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الطهارة، ليستشعروا أنفسهم متطهرين، وجعل ذلك مبباشرة اليدين صعيد األرض اليت هي منبع املاء، وألن الرتاب 
وماعوهنم، وما االستجمار إال  ،وأبداهنم ،وحنوها، ينظفون به ما علق هلم من األقذار يف ثياهبم ،يةمستعمل يف تطهري اآلن

ضرب من ذلك، مع ما يف ذلك من جتديد طلب املاء لفاقده، وتذكريه بأنه مطالب به عند زوال مانعه، وإذا كان التيمم 
والكربى، كما دل عليه حديث عمار بن  ،تني الصغرىوالكفني يف الطهار  ،طهارة رمزية، اقتنعت الشريعة فيه بالوجه

 ياسر.
 . أهـ 1ويؤيد هذا املقصد أن املسلمني ملا عدموا املاء يف غزوة املريسيع، صلوا بدون وضوء، فنزلت آية التيمم"   

 األسباب املبيحة للتيممالفرع اخلامس: 
 أو السفر إذا وجد سبب من األسباب التالية: ،أو أكرب يف احلضر ،صغرأحدث حدثا للميباح التيمم  

  أو حكما ،فقدان املاء حقيقة :أوال
 أن ال جيد املاء أصال.  فاحلقيقة معناها:

، وجبميع ءلكنه ال يكفيه، والكفاية هنا حمددة بأعضاء الوضوء املفروضة، بالنسبة للوضو  ،أن جيد ماء واحلكم معناه:
 البدن، بالنسبة للغسل.

؛ أو طبخ فيتيمم أيضا ،أو غسل ،د ماء قليال لكنه حيتاج إليه مآال لشربمن وج :حكم من عدم املاء ويدخل يف   
  .فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبالقوله تعاىل: 

( فلم جتدواألنه الغالب من عدم املاء، وهو يف احلضر نادر، وكذلك فإن الضمري يف قوله تعاىل: )  ؛ونص على السفر   
 واملسافرين. ،على أصناف احملدثني مجيعا احلاضرينيعود 

وملا رواه الشيخان عن عمران بن حصني قال: كنا مع  النيب صلى اهلل عليه وسلم  يف سفر فصلى بالناس فإذا هو    
َعَليحَك بِالصَِّعيِد فَِإنَُّه  "َواَل َماَء. قَاَل: ،برجل معتزل فقال: "َما َمنَـَعَك يَا ُفاَلُن َأنح ُتَصليَي َمَع الحَقوحِم؟ قَاَل: َأَصابـَتحيِن َجَنابَةٌ 

ِفيَك"  .2َيكح
 ؛واملربوط، واخلائف على نفس، أو ماله بطلب املاء ،كما يدخل هنا أيضا من عدم القدرة على استعمال املاء؛ كاملكره   

 .3"َوالَ ِضرَارَ  ،وهذا ملا رواه مالك  يف املوطأ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "الَ َضَررَ 

                                                 
 5/61للشيخ العالمة حممد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير  1
  125، برقم:2/126ب يكفيه التيمم إذا مل جيد املاء:اب اجلنكتاب الطهارة، ب ،سنن البيهقي وهذا احلديث خرجه البيهقي، وغريه، انظر:  2
 22266، برقم:6/61وال ضرار  : ،باب ال ضرر ، كتاب احلجر  ،سنن البيهقي وهذا احلديث خرجه البيهقي، وغريه، انظر:  3
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 أو حكما ،عدم القدرة على استعمال املاء حقيقة :ثانيا
املريض الذي ال يستطيع استعمال املاء  معه؛ إما لزيادة املرض، أو تأخر الشفاء، أو زيادة األمل؛ سواء  فاحلقيقة معناها:

قَاَل  ":رضي اهلل عنه قال حلديث جابرعرف هذا بالتجربة، أو بإخبار طبيب ثقة ففي مجيع هذه احلاالت جيوز له التيمم 
َنا يف َسَفرٍ  تَـَلمَ  ،َخَرجح َصًة يف  ،فََأَصاَب َرُجاًل ِمنَّا َحَجٌر َفَشجَُّه يف رَأحِسِه، مُثَّ احح َفَسَأَل َأصحَحابَُه فـََقاَل: َهلح جتَُِدوَن يل ُرخح

 ًَ ًَ ًَ ًَ َصًة ِدُر َعَلى الحَماءِ  ،التـََّيمُِّم؟ فـََقاُلوا: َما جنَُِد َلَك ُرخح َنا َعَلى النَّيبي صلى اهلل عليه  ،َوأَنحَت تـَقح فَاغحَتَسَل َفَماَت، فـََلمَّا َقِدمح
ربَ ِبَذِلَك، فـََقاَل: َا   "وسلم ُأخح َا ِشَفاُء الحِعيي السَُّؤاُل، ِإمنَّ ِفيِه َأنح يـَتَـَيمَّمَ قـَتَـُلوُه قـَتَـَلُهُم اللَُّه، َأاَل َسأَُلوا ِإذح ملَح يـَعحَلُموا، فَِإمنَّ  ،َكاَن َيكح

َها، َويـَغحِسَل َسائَِر َجَسِدِه" َويـَعحِصَر، أَوح يـَعحِصَب َعَلى ُجرحِحِه ِخرحَقًة، مُثَّ مَيحَسَح َعَليـح
1. 

ويعجز عن  ،أو محى؛ كأن يكون املاء باردا ،كاإلصابة بنزلة برد  ؛من خيشى حدوث ضرر باستعمال املاء واحلكم معناه:
 لو باألجر.تسخينه و 

َفقحُت ِإِن  ملا رواه عمرو بن العاصوهذا     َلٍة بَارَِدٍة يف َغزحَوِة َذاِت السُّاَلِسِل، فََأشح ُت يف لَيـح تَـَلمح رضي اهلل عنه قال: "احح
ِلَك، فـَتَـَيمَّمحتُ  ُرو  "صلى اهلل عليه وسلم فـََقاَل: َفذََكُروا َذِلَك لِلنَّيبي  ،مُثَّ َصلَّيحُت بَِأصحَحايب الصُّبححَ  ،اغحَتَسلحُت َأنح َأهح يَا َعمح

بَـرحتُُه بِالَِّذي َمنَـَعيِن ِمَن ااِلغحِتَساِل، َوقـُلحُت: ِإيني مسَِعحُت اللَّ  تـُُلوا أَنـحُفَسُكمح َصلَّيحَت بَِأصحَحاِبَك َوأَنحَت ُجُنٌب؟ َفَأخح َه يـَُقوُل ) َواَل تـَقح
وملَح يـَُقلح َشيحًئا" ،ِحَك َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلمِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكمح َرِحيًما(. َفضَ 

2. 
مع مالحظة أن اخلائف باستعمال املاء خروج وقت الصالة يتيمم حمافظة على أداء الصالة يف وقتها؛ فإن ظن لكن ـ    

 .مل يتيمم أو اغتسل ،أنه يدرك منها ركعة يف وقتها إن توضأ
واملندوبات إن خشي فوات الوقت بفعلها. وكل هؤالء  ،الفرائض مرة مرة، ويرتك السننويتعني عليه أن يقتصر على    

 والصالة يف أول الوقت؛ ليحوزوا فضيلة أول الوقت.  ،يستحب هلم التيمم
  والفاقدون للماء على ثالثة أضرب:: أحكام الفاقدين للماءتفريع:  

من وجود املاء: ويستحب له أن يتيمم أول الوقت؛ ليحوز فضيلة أول الوقت؛ وذلك كاملريض الذي ال  أوال اليائس:
 يستطيع استعمال املاء أصال، واليائس من وجود املاء.

                                                 
، 2/112باب اجلرح إذا كان يف بعض جسده دون بعض: كتاب الطهارة، ،سنن البيهقي وهذا احلديث خرجه البيهقي، وغريه، انظر:  1

 2626برقم:
 وأمحد يف مسند الشاميني. ،أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارةواحلديث   2
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أو غريه  ،والظان يف وجود املاء، أو زوال املانع من خوف ،والشاك ،ويتيمم وسط الوقت املرتدد ثانيا الشاك يف وجود املاء:
وصلى لئال تفوته فضيلة أول الوقت، مث ال يدرك  ،اء إدراك فضيلة املاء ما مل خيف خروجه، فإذا خاف خروجه تيممرج

 املاء فتفوته الفضيلتان مجيعا.
أو اللحوق به، إن مل جيد املاء، ويؤخر الصالة  ،ويتيمم آخر الوقت الراجي وجود املاءوالراجي وجود املاء:   ،ثانيا املتيقن

وقتها للحصول على فضيلة املاء؛ ألن فضيلة املاء أعظم من فضيلة أول الوقت؛ ألن فضيلة أول الوقت خمتلف  إىل آخر
وال جيوز ترك فضيلة املاء إال لضرورة، واهلل  ،وفضيلة املاء متفق عليها؛ ففضيلة أول الوقت جيوز تركها دون ضرورة ،فيها

 أعلم.
 هي ثالثة: و : شروط التيمم الفرع السادس: 

 : وهي نفسها شروط الصحة يف الوضوء.أوال شروط الصحة
وهي نفس شروط الوجوب يف الوضوء، إال أن شرط دخول الوقت يصبح يف التيمم من شروط ثانيا شروط الوجوب: 

 والصحة معا. ،الوجوب
 والنفاس، ووجود الصعيد الطاهر.  ،والنقاء من دم احليض ،وهي العقلوالصحة معا:  ،ثالثا شروط الوجوب

ودليل اشرتاط الوقت لصحة التيمم: أن اهلل تعاىل أوجب الوضوء، وبدله ـ التيمم ـ عند القيام للصالة، وال يكون القيام    
 هلا إال عند دخول وقتها، وخرج الوضوء عن هذا بالسنة، فيجوز إيقاعه قبل دخول الوقت، وبقي التيمم على األصل. 

 وهي مخسة: فرائض التيممالسابع: الفرع 
ودليها حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، ووقتها يكون عند الضربة األوىل بأن ينوي املتيمم استباحة  النية: .2

ونسي مل جيزه  ،الصالة، أو فرض التيمم، وإذا كان جمنبا فال بد من مالحظة احلدث األكرب يف النية. فإن مل يالحظه
 .الةالتيمم، ويعيد الص

 ،ولو نوى أكثر من واحدة، أو صالة مفروضة ومعها نافلة، أو نافلة ،ونية التيمم تصلى به صالة واحدة مفروضة   
 ومعها مس املصحف.

 .فتيمموا صعيدا طيبالقوله تعاىل:  الصعيد الطاهر: .1

 وقوله صلى اهلل عليه وسلم:" جعلت يل األرض مسجدا وطهورا".



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

75 

كل ما صعد على وجه األرض من أجزائها،   :هوالذي جيوز به التيمم الصعيد الطاهر فظاهر القرآن واحلديث يبني أن 
واستعمل فال جيوز  ،واجلس الذي مل حيرق بالنار؛ ألن اجلس نوع حيرق بالنار، فلو حرق ،واحلجر ،والرمل ،مثل الرتاب

 عادن غري السائلة بشرطني:، وكذلك  امل؛ ألنه سلب منه وصف الصعيدالتيمم به
واجلواهر  ،واللؤلؤ ولو مبحلهما؛ ألن النقدين ،والزبرجد ،كالياقوت  ؛وال اجلواهر ،أن ال يكـون أحد النقدين أوهلما: 

 ال يظهر فيهما ذل العبادة.
 ،ديدواحل ،وامللح ،فالشب ؛أن ال يكون املعدن منقـوال من حمله؛ حبيث يصري ماال من أموال الناس ثانيهما: 

وصارت أمواال يف أيـدي الناس ال جيوز التيمم عليها، وكذلك  ،والكحل إن نقلت من حمالهتا ،والقصدير ،والرصاص
 السبخة، وهي ذات امللح فهي صعيد طاهر.

وكذلك  الثلج على وجه األرض، أو على وجه البحر؛ ألنه صار كاحلجر اجلامد فإنه يلحق باألرض ما يستطع    
 واخلشب فال جيوز التيمم عليهما. ،إىل الرتاب، فإن استطاع وجب عليه استعمال الرتاب، أما احلشيشاملكلف الوصول 

 وهي وضع الكفني على الصعيد الطاهر، وليس املقصود أن تكون الضربة بشدة. الضربة األوىل: .4
 .فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهلقوله تعاىل:  :تعميم مسح الوجه واليدين إىل الكوعني .3
وجيب ختليل األصابع، ونزع اخلامت ليمسح ما حتته، كما أن ختليل األصابع يكون بباطن األصابع ال جبنبها، وكذلك    

 ال جبنبه. ،بباطن الكف
 واليدين. ،والتفريق بني مسح الوجه ،وهي تشمل أمرين: عدم الفصلاملواالة:  .5

 وحنوها. ،وبني ما فعل له من صالة ،والتفريق بني التيمم ،وعدم الفصل
 أو نسيانا يعاد التيمم من جديد. ،فإذا ما وقع التفريق بينهما عمدا

 ، ومندوباته، ومكروهاتهسنن التيم الفرع الثامن:
 ة:ثالثوهي أوال مكروهات التيمم: 

على الصعيد الطيب: ملا روى عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل  جتديد الضربة الثانية لليدين .2
 . 1وضربة لليدين إىل املرفقني" ،عليه وسلم قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه

 شهور.وفعله، وهي سنة غري واجبة على امل ،فالضربة الثانية يف التيمم واردة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من قوله   
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وضربة للذراعني إىل  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" التيمم ضربة للوجه :أما ورودها من قوله، فعن جابر قال   
 املرفقني". 

 . 1وضربة لليدين إىل املرفقني" ،وعن ابن عمر مرفوعا: " التيمم ضربتان ضربة للوجه  
ن عمر قال:" مر رجل على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سكة من وأما ورودها من فعله صلى اهلل عليه وسلم فعن اب   

 ،أو بول، فلم يرد عليه، حىت كاد الرجل يتوارى يف السكك، فضرب بيده على احلائط ،السكك، وقد خرج من غائط
 . 2"فمسح ذراعيه، مث رد السالم ،ومسح هبا وجهه، مث ضرب ضربة أخرى

اهلل عليه وسلم على ضربة واحدة يف بعض األحيان، بل مل يرد يف األخبار  وأما كوهنا سنة فالقتصار النيب صلى   
 . 3الصحيحة إال ضربة واحدة

 ….": وقد سبق احلديث :"  التيمم ضربتانمسح اليدين من الكوعني إىل املرفقني .1
ويديه إىل  ،جههفمسح و  ،يف كتاب الطهارة أن عبد اهلل بن عمر: "تيمم صعيدا طيبا ،وملا أخرجه مالك يف املوطأ   

فهذا احلديث موقوف على ابن عمر، ومعلوم أن املوقوف له حكم املرفوع إذا كان من قبيل ما ال يدرك بالرأي، ؛ املرفقني"
 وباب العبادات مما ال مدخل للرأي فيه. 

 وذلك بأن يقع مسح اليدين بعد الوجه، كما جاء الرتتيب يف القرآن. ترتيب املسح: .4
التسمية، واستقبال القبلة، والصمت إال عن ذكر اهلل تعاىل، وتقدمي اليد اليمىن على اليسرى، يمم: الت ندوباتمثانيا: 

والبدء مبسح العضو املمسوح من أوله، فيبدأ من أعلى الوجه، ومن أطراف األصابع، والبدء مبسح ظاهر اليمىن باليسرى 
 .إىل املرفق وبالباطن إىل آخر األصابع، ومسح اليسرى مبثل ذلك

 التيمم: كروهاتمثالثا: 
 ،أو مجاع، وحمل الكراهة ما مل حيصل ضرر للمتطهر من حقن ،أو مغتسال إبطال طهارته حبدث ،يكره ملن كان متوضئا

 تكرار املسح. ـ3وإال حرم.  ،كشف العورة بدون رؤية أحد له ـ 4التنكيس.  ـ1 وغريه.
 هي ثالثة:التيمم: و  بطالتم الفرع التاسع:

 كل مبطالت الوضوء والغسل؛ ألن التيمم بدل عنهما.  .2

                                                 
 136، برقم:2/162باب كيف التيمم:كتاب الطهارة،  ،سنن البيهقي ه، انظر:وهذا األثر خرجه البيهقي، وغري   1
  2، برقم:2/222باب التيمم:، كتاب الطهارة،سنن الدارقطين  ، وغريه، انظر:الدارقطين وهذا احلديث خرجه  2

3
 11:الداللة مسالك  
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وجود املاء الكايف قبل الدخول يف الصالة، مع القدرة على استعماله إن اتسع الوقت الستعماله، مع إدراك وقت  .1
  الصالة.

لواردة عقب والصالة، أما الفصل اليسري كقراءة آية الكرسي، أو قراءة بعض األذكار ا ،الفصل الطويل بني التيمم .4
 الصلوات فال يضر.

التيمم  ضربتان:  األوىل ميسح هبا وجهه، والثانية ميسح هبا يديه إىل املرفقني، وقد جاءت : فة التيممصالفرع العاشر: 
 .وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه: تعاىل هذه الصفة جمملة يف القرآن الكرمي، حيث قال

بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "التيمم ضربتان، وهذه الكيفية فسرها حديث عبد اهلل    
 ". إىل املرفقني ضربة للوجه وضربة لليدين

 ويديه إىل املرفقني". ،فمسح وجهه ،" تيمم صعيدا طيبا:وروى مالك يف املوطأ أن عبد اهلل بن عمر   
رضي اهلل عنه قال:  دة يف الصحيحني عن عمار بن ياسرار الو أما الكيفية األخرى غري املعتمدة عند املالكية فهي    

َنبحُت فـََلمح َأِجد الحَماءَ  ابَُّة، َفذََكرحُت َذِلَك لِلنَّيبي  ،"َأجح َا َكاَن  "صلى اهلل عليه وسلم فـََقاَل: فـََتَمرَّغحُت يف الصَِّعيِد َكَما مَتَرَُّغ الدَّ ِإمنَّ
َههُ  ِفيَك َهَكَذا، َوَمَسَح َوجح وََكفَّيحِه َواِحَدًة" ،َيكح

1. 
واليدين إىل الكوعني، وباستحباب مسح اليدين إىل  ،مجع املالكية بني النصوص كلها فقالوا بوجوب مسح الوجه قدو    

 املرفقني.          
 التيمم يبيح كل ما يبيحه الوضوء:: ما يباح به التيممالفرع احلادي عشر: 

 ،وهذا للمريض، وللنوافل تبعا واستقالال، وللجنازة ولو مل تتعني، وللجمعة ،فإنه يتيمم للصلوات املفروضة أوال الصالة:
 واملسافر. 

 أما احلاضر الصحيح العادم للماء فإنه اليتيمم للصلوات االتية:   
 ليه.إال إذا تعينت؛ ألهنا فرض كفاية، ولذلك فإنه مىت وجد متوضئ آخر تعينت عصالة اجلنازة:  .أ 

ال يتيمم احلاضـر الصحيح العادم للماء للنفل استقالال ولو وترا إال تبعا لفرض؛ كأن يتيمم لصالة صالة النافلة:  .ب 
 مث يصلي معها الوتر. ،مث يتبعه بنفل، أو يتيمم للعشاء ،الظهر

                                                 
 462، برقم:2/126التيمم:باب ، كتاب الطهارة، صحيح مسلم ، خرجه مسلم، وغريه، انظر:صحيحواحلديث   1
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فأشبهت النفل  ،رأو يتيقن من وجود املاء بعدها؛ ألهنا بدل من الظه ،ال يتيمم هلا إذا كان يشكصالة اجلمعة:  .ج 
 الذي ال يتيمم له احلاضر الصحيح استقالال.

 جتزئ بناء على أهنا فرض يومها، وهو األظهر.وقيل: 
 أما احلاضر الصحيح اليائس من وجود املاء يف مجيع األوقات فإنه يتيمم لصالة اجلمعة جزما.   
ـ لكن من جاز له التيمم فإنه ال يصلي به إال فرضا واحدا، وبشرط أن يكون متصال به؛ ألن األصل كان إجياب    

يا أيها الذين الوضوء عند القيام لكل صالة عند عدم املاء، أو عدم القدرة على استعمال املاء؛ يدل هلذا قوله تعاىل: 
كم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم  وأرجلكم إىل الكعبني وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن  آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيدي

كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ال مستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
 .ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرونوأيديكم منه ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم  و 

كما أنه ال يقال: )مل جيد( إال ملن طلب فلم يصب، وألنه بدل أجيز عند عدم املبدل فال جيوز إال بعد ثبوت العدم،      
كالصوم مع العتق يف الكفارة، وال يصح الطلب إال بعد دخول الوقت، ألنه إمنا يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم املاء 

وال قيام قبل دخول الوقت، وأن  .إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوايف وقت ال جيوز فيه فعل التيمم، لقوله تعاىل:  فلم جيز
 السنة خصصت من ذلك الوضوء، وبقي التيمم على األصل، وهو وجوبه عند القيام لكل صالة متصال هبا. 

 .1يتيمم لكل صالة، وإن مل حيدث"وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: "   
 وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم أمجعني. ،وعمرو بن العاص ،وروى البيهقي يف ذلك آثارا عن علي   
جاء يف املوطأ يف كتاب الطهارة: وسئل مالك ـ رمحه اهلل تعاىل ـ عن رجل تيمم لصالة حضرت، مث حضرت صالة و    

 تيممه ذلك؟ فقال: "بل يتيمم لكل صالة".أخرى، أيتيمم هلا أم يكفيه 
 وكل من صلى بالتيمم فإنه ال يعيد صالته إال يف احلاالت التالية، وهي:   

 أي من َقصََّر يف طلب املاء، مث وجد املاء يف الوقت، فيعيد يف الوقت ندبا. ومثله من وجد املاء بعد صالته.الحُمَقصيُر: 
رضي اهلل عنه قال: " قَاَل َخرََج َرُجاَلِن يف َسَفٍر،  وأبو داود عن أيب سعيد اخلدري ،يوالذي يدل له ما رواه النسائ     

 ،ِت، فََأَعاَد َأَحُدمُهَا الصَّاَلةَ َفَحَضَرِت الصَّاَلُة َولَيحَس َمَعُهَما َماٌء، فـَتَـَيمََّما َصِعيًدا طَييًبا َفَصلََّيا، مُثَّ َوَجَدا الحَماَء يف الحَوقح 

                                                 
1
 .كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضةسنن البيهقي،  يف ، واحلديث خمرج 16:الداللة مسالك  
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َخُر، مُثَّ أَتـََيا َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َفذََكرَا َذِلَك َلُه، فـََقاَل لِلَِّذي ملَح َوالحوُ  :ُضوَء، وملَح يُِعِد اآلح  ،َأَصبحَت السُّنَّةَ  "يُِعدح
زَأَتحَك َصاَلُتكَ  ِ" "َوأََعاَد: ،، َوقَاَل لِلَِّذي تـََوضَّأَ "َوَأجح ُر َمرَّتـَنيح َجح  .1َلَك األح

 ألن الطواف بالبيت صالة. ؛وصالة ركعيت الطوافيا الطواف بالبيت، ثان
 ثالثا مس املصحف.

ما  ،ومتأخرا ،متقدما ،فمن تيمم هلذه األشياء املتقدمة جيوز له أن يفعل بتيممه غري ما نواه رابعا قراءة القرآن للجنب:
 ،تصال؛  كتحية املسجدومتأخرا بشرط اال ،عدا الصالة املفروضة، فيجب أن ينوي هلا الفرض، مث يفعل به غريها متقدما

 وقراءة القرآن.
 فيتيمم إلباحة الدخول، مث يتيمم بعد ملا أراد فعله.خامسا دخول املسجد بالنسبة للجنب: 

 تفريع 
فيجوز أن تصلى بتيمم واحد ولو كثرت،  واحدة مفروضـة، أما النفلسبق القول بأنه ال يصلى بالتيمم إال صالة  .أ 

 .لوات فأكثر فيجوز قضاؤها بتيمم واحد، واهلل أعلمصإال إذا كانت الفرائض الفوائت كثرية مثل مخس 
يشرتط يف التيمم شرط واحد، وهو دخول وقت الصالة؛ ولذلك فإنه ال  جيوز التيمم لفرض قبل دخول  .ب 

 يف وقت النهي عنها. وقته، وال لنافلة
األرض كلها  صلى اهلل عليه وسلم قال: "جعلت  رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ما روي عن أيب أمامةودليل ذلك:   

فقد قيد األمر بالتيمم ؛ وطهوره" ،وطهورا، فأينما أدركت رجال من أميت الصالة فعنده مسجده ،وألميت مسجدا ،يل
 إال بعد دخول وقتها املختار، وقد سبق الكالم على هذا.بإدراك الصالة، وإدراكها ال يكون 

والرتاب، أو فاقد القـدرة على استعماهلـما، كاملربوط، واملسجون ففي املذهب  ،املاء: حكم فاقد الطهورين .ج 
 أربعة أقوال: 
 ويقـضي هذه الصالة.  ،يصلياألول: 

:" ال يقبل اهلل صلى اهلل عليه وسلمنا يف الذمة؛ لقوله ، وبقائها دي: وقوعها على غري الصفة  املشـروعةووجه هذا القول
 .صالة بغري طهور"

 وقضاء.  ،وقال مالك: تسقط الصالة عنه أداءوالثاين: 

                                                 
مث ال يعيد وإن وجد املاء  ،باب املسافر يتيمم يف أول الوقت إذا مل جيدكتاب الطهارة،  ،سنن البيهقي وهذا احلديث خرجه البيهقي، وغريه، انظر:  1

 2642، برقم:2/142يف آخر الوقت:



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

80 

أن وجوب القضاء يف الذمة فرع عن تعلق األداء هبا مطلقا، وال تعلق هنا لألداء يف الذمة، فال قضاء. ووجه هذا القول:   
لعدم توفر شروطها، وما ال يقبل  ؛عليه وسلم: " ال يقبل اهلل صالة بغري طهور". فعدم قبوهلاوقد قال النيب صلى اهلل 

 شرعا فهو يف حكم العدم.
 وما روي أيضا أن عمر بن اخلطاب مل يصل حني عدم املاء، إذ مل يعلم جواز التيمم لذلك.

 .بالتيمم فلم يكن عليه صالة كاحلائضأن هذا حمدث ال يقدر على رفع حدث وال استباحة الصالة  ه أيضا:وجهو    
 وقـال أصبـغ: ال يصلي على هـذه الصفة، ولكن يقضيها بعد تغري هذه احلال. والثالث:

: أن الصالة دين يف الذمة ال يسقط إال بدليل، ولكن شرط حتقق صحة الصالة الطهارة، ومل تتحقق، ووجه هذا القول 
 فهو يعلم يقينا بطالن صالته، لكنه يبقى مطالبا هبا، فيقضيها بعد ذلك. 

: أن إىل ومجهور العلماء، واحلنابلة ،والشافعية ،أشهب: ابن القاسم، و ذهب مجاعة من أصحاب مالك، ومنهم والرابع:
 فاقد الطهورين يؤديها على هذه الصفة اليت يستطيعها.

ن الشارع ال ؛ ألفوجب عليه الصالة وإن مل جيد ما يزيله به ،كلف ال يقدر على إزالة حدثهامل: أن هذا ووجه هذا القول
 الطاقة.و يكلف باملستحيل، بل مبا يف الوسع 

 فأربعـة أقـوال حيكني مذهبا وال متيمما           ،ومــن لـم جيد ماء          
 واألداء ألشهبا   ،وأصبـغ يقضي    ويقضي عكس ما قال مالك        ،يصلي       

 حكم املسح على اجلبائرالفرع الثاين عشر: 
  ؛من التخفيفات الشرعية على املكلف أنه إذا كان يف أعضاء وضوئه جرح، وخياف إضرار املاء بهمشروعيته: أوال: 

املرض، أو تأخري الربء رخص له الشارع يف املسح على اجلرح، وإذا ظن أن املسح باملاء يضره ميسح على كالزيادة يف 
 الضمادة اليت يضعها عليه، وقد دل على ذلك حديث جابر السابق يف باب التيمم.

منفعة، وإال كان وشد الضرر كتعطيل  ،املسح على اجلرح أو اجلبرية يكون واجبا إذا خاف الشخص اهلالك: حكمهثانيا: 
 جائزا إذا خيف شدة األمل، أو تأخر برئه بدون إضرار.

أو  ،أو يد ،أو دمل بوجه ،أو مريض، أو على جرح ،مثل اليت تكون على ظفر مكسور: اجلبائر اليت يسمح عليهاثالثا:
 أو رجل، أو يف أي مكان بالنسبة للغسل، وتعترب العمامة كاجلبرية إن خيف بنزعها زكام. ،رأس
 ومجلة هذه اجلبائر أربعة: اجلبرية، والعصابة) الضمادة(، العمامة، والقرطاس.   
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أو  ،أو غسل، وسواء وضعها على طهر ،فال فرق بني أن يكون يف وضوء ،وال يشرتط هلذا املسح على اجلبرية تقد الطهارة
 على غري طهر.

 شروط املسح على اجلبريةرابعا: 
للغسل، وجل أعضاء الوضوء املفروضة صحيحة بالنسبة للوضوء األصغر،  بالنسبة أن يكون جل اجلسد صحيحا .أ 

 أو رجل فإنه يتيمم. ،أما إذا قل الصحيح كيد
، وإال فإنه يقع االنتقال إىل التيمم؛ ألنه صار كمن عمته اجلراح، وإذا تعذر أن ال يتضرر غسل الصحيح باملاء .ب 

أو بعضا تركها بال غسل، وتوضأ الوضوء الناقص، وذلك  ،دان كالوالي ،مس اجلراح اليت تكون بأعضاء التيمم وهي الوجه
 أو ميسح ما عداها من أعضاء الوضوء؛ إذ لو تيمم لرتكها أيضا، ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص. ،بأن يغسل

أو سقطت، فإما أن يكون ذلك يف الصالة، أو يف غريها، أو بسبب برء  ،إذا نزعت اجلبرية: نزع اجلبرية  خامسا:
 اجلرح، فهناك إذن ثالث حاالت:

 وميسح عليها، مث يعيد صالته. ،: إذا سقطت اجلبرية يف الصالة قطع صاحبها الصالة وبطلت، مث يرد اجلبريةاحلالة األوىل
 أو طال نسيانا. ،يقع املسح عليها، إن مل يطل الزمنو  ،إذا سقطت اجلبرية يف غري الصالة ترد احلالة الثانية:
ومل يزل صاحبها على طهارة، فإنه يغسل احملل الذي يف حقه املسح، وميسح  ،ونزعت اجلبرية ،إذا برئ اجلرح احلالة الثالثة:

 ما حقه املسح.
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

-------------------------------- 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1المبحث الرابع عشر: أحكام الحيض، والنفاس

 الفر ع األول: أحكام احليض
 : السيالن.لغة: املسألة األوىل: تعريف احليض

 : احليض دم، أو صفرة، أو كدرة، خرج بنفسه من فرج امرأة حتمل عادة.اصطالحا
 وأنواعه ثالثة:                                                  املسألة الثانية: أنواع احليض: 

 الدم، وهو األصل. .أ 
 الصفرة وهي كالصديد األصفر. .ب 
رة ـ بضم الكاف، وتسكني الدال ـ: أي شيء كِدر، ليس على ألوان الدماء. .ج   والُكدح
وعلى هذا فال يسمى حيضا: الدم اخلارج بنفسه بسبب: والدة، أو افتضاض بكر، أو من جرح، أو من عالج، أو من    

 علة وفساد يف البدن، كدم االستحاضة اخلارج من فرج من حتمل عادة؛ ألنه دم علة وفساد زائد عن دم احليض.
ذي خرج من فرج البنت الصغرية اليت مل تبلغ، أو من فرج وال يسمى أيضا حيضا: الدم اخلارج من دبر املرأة، وال ال   

 عجوز كبرية بلغت سن اليأس، وهي اخلمسون فأكثر.
ويدل ملا سبق: أن النساء كن يبعثن إىل عائشة رضي اهلل عنها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة م دم احليض،    

 . 2لبيضاء"؛ تريد بذلك الطهر من احليضةيسألنها عن الصالة فتقول هلن:" ال تعجلن حىت ترين القصة ا
 واحليض ال خيلو من يأيت يف أقل فرتاته، أو يف أكثرها: املسألة الثالثة: فرتة احليض: 

أقل احليض بالنسبة للعبادة دفقة واحدة، فيجب على املرأة منها الغسل، ويبطل صومها، وتقضي ذلك اليوم،  .أ 
 يستدم.وليس حبيض تلوث احملل بال دفق إذا مل 

أما بالنسبة للعدة واالسترباء فال تعد الدفقة الواحدة حيضا، وال يسمى حيضا إال ما استمر يوما أو بعض يوم له بال،    
 ويرجع يف تعيني ذلك إىل النساء العارفات.

 [.111(]البقرة:ويسألونك عن احمليض قل هو أذىوالدليل هلذا: قوله تعاىل: )   
 ل مقدار يطلق على اخلارج منه حيض هو الدفقة الواحدة.ووجه االستدالل: أن أق   

                                                 
1
 236/.../2/241، الفقه املالكي وأدلته:222/.../2/252انظر أحكام احليض، والنفاس يف: مناهج التحصيل:  

2
 واحلديث أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الطهارة، باب طهر احلائض.  
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 وأما أكثره فيختلف باختالف أنواع النساء من مبتدأة، ومعتادة، وحامل:  .ب 

: وهي اليت جرى عليها الدم ألول مرة، وأكثر أيام احليض عندها إن استمر هبا الدم مخسة عشر يوما، املبتدأة  (2
 م، وتصلي، ويطؤها زوجها. وما زاد فهو استحاضة )علة وفساد(، فتصو 

كما أن أقل الطهر جلميع النساء مخسة عشر يوما، فمن رأت دما بعدها فهو حيض مؤتنف قطعا، ومن رأته قبل متام     
أيام الطهر فإن كانت استوفت متام أيام حيضها فذلك الدم دم استحاضة، وإن مل تستوف متام أيام حيضها ضمت أيام 

 ام أيام حيضها حسبما يأيت.الدم اجلديد أليام دمها األول)التلفيق( حىت حيصل مت
واألصل يف حتديد أقل الطهر خبمسة عشر يوما: أن اهلل تعاىل جعل عدة احلرائر ذوات األقراء يف الطالق ثالثة قروء بقوله 

 [.112(]البقرة:واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروءتعاىل: )
حمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل والالئي يئسن من اوجعل عدة اليائس ثالثة أشهر فقال تعاىل: )   

[؛ فجعل بإزاء كل شهر قرء، وال تصح هذه املوازاة واملقابلة إال على القول بأن أقل الطهر مخسة عشر 3(]الطالق:حيضن
جاءت يوما؛ ألن أكثر ما قيل يف أقل الطهر مخسة عشر يوما، وأكثر ما قيل يف أكثر احليض مخسة عشر يوما، ف

 .1القسمة على املوازاة، واملناصفة
وأكثر أيام احليض للمعتادة ثالثة أيام زيادة على أكثر عادهتا، والعادة تثبت مبرة، فمن اعتادت أربعة  املعتادة:  (1

 أيام ومخسة استظهرت بثالثة على اخلمسة ولو رأت اخلمسة مرة واحدة.
، فمن اعتادت نصف الشهر فال استظهار عليها، ومن كانت وحمل االستظهار بالثالثة ما مل جتاوز نصف الشهر   

عادهتا ثالثة عشر يوما استظهرت بيومني، ومن كانت عادهتا أربعة عشر يوما استظهرت بيوم واحد فقط، فإن متادى 
 الدم عليها بعد استظهارها فهو دم استحاضة، وهي طاهر، وتصوم، وتوطأ.

لى اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش:" اقعدي أيامك اليت كنت واألصل يف مشروعية االستظهار: قوله ص   
 .   2تقعدين، واستظهري بثالثة أيام، مث اغتسلي وصلي"

: وأكثر أيام احليض للحامل عشرون يوما بعد مضي شهرين من محلها، وثالثون يوما بعد ستة أشهر احلامل  (4
 ا، ومن غري الغالب قد يعرتيها الدم. فأكثر، والعادة الغالبة يف احلامل عدم نزول الدم منه

                                                 
1
 2/265/266مناهج التحصيل:  

2
 ، واحلديث هبذه الرواية من رواية املدنيني.2/424للقرايف:الذخرية   
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واألصل يف هذا ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت:" املرأة احلامل ترى الدم أهنا تدع الصالة"، فذلك حممول   
 على العادة، ال على الشرع. أي أن املرأة إذا نزل عليها الدم يف غري وقت الطهر فهو حيض.

وما ينزل من احلامل من الدم فهو نزيف غالبا ما يكون يف األشهر الثالثة األوىل، وهو يهدد حياة اجلنني، وقد يكون    
عالمة تنبئ عن إجهاض، وهو يدل على مشاكل خاصة باجلنني، أو باألم، إما بسبب حترك املشيمة، أو حصول جرح يف 

 . 1هبل، أو غريها، ولذا ينبغي املبادرة إىل العالج يف احلالأحد أجزاء اجلهاز التناسلي؛ كعنق الرحم، أو امل
  

                                                 
1
 /La Rousse médicale  T2 322انظر تفصيل هذه املسألة يف: القاموس الطيب:  

م مل دوقال ابن رشد رمحه اهلل:" وسبب اختالفهم يف ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتحربة، واختالط األمرين: فإنه مرة يكون الدم الذي تراه احلا
 حيض، وذلك إذا كانت املرأة قوية وافرة، واجلنني صغريا على ما حكاه بقراط وجالينيوس، وسائر األطباء.

داية ومرة يكون الدم الذي تراه احلامل لضعف اجلنني، ومرضه التابع لعضفها ومرضها يف األكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو يف األكثر دم علة. ب   
 2/42اجملتهد وهناية املقتصد:

وما قاله ابن رشد رمحه اهلل من إمكان حيض احلامل هو حاالت نادرة جدا عند النساء اللوايت تكون عندهن تشوهات خلقية فيكون عندهن    
 َرمِحَان، فتحمل يف أحدمها أوال، ويف الثاين رمبا الحقا، وهو الرحم الذي قد ينزل منه دم احليض.
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  املسألة الرابعة: حكم امللفقة
إذا انقطعت أيام الدم بأن ختللها طهر، فكان يأيت املرأة الدم يف يوم مثال وينقطع يوما أو أكثر، ومل يبلغ االنقطاع    

 نصف شهر فإهنا تلفق أيام الدم فقط.
اعتادت نصف الشهر تلفق اخلمسة عشر يوما، وهي أقصى مدة احليض يف شهر، أو شهرين، أو فاملبتدأة، ومن  .أ 

 ثالثة، أو أكثر، أو أقل، وال تلفق أيام الطهر.
واملعتادة تلفق أيام عادهتا، وأيام االستظهار كذلك مىت مل ينقطع الدم مخسة عشر يوما، فإن انقطع يف هاته  .ب 

نف، مث إذا لفقت أيام حيضها على تفصيلها املتقدم من املبتدأة، واملعتادة، فما نزل املدة فالدم اجلاري عليها حيض مؤت
 عليها بعد ذلك فهو دم استحاضة، ال حيض.

 وحكم امللفقة أهنا تغتسل وجوبا كلما انقطع دمها، وتصلي، وتصوم، وتوطأ.
 املسألة اخلامسة: عالمات الطهر 

 رأة من الدم اجلاري عليها شيئان:عند امل -انقطاع احليض  -وعالمات الطهر    
 اجلفوف: وهو خروج اخلرقة خالية من أثر الدم ولو كانت مبتلة من رطوبة الفرج. .أ 
 القصة: وهو ماء أبيض كاملين، أو اجلري املبلول. .ب 

والقصة أبلغ، وأدل على براءة الرحم من احليض؛ حلديث علقمة بن أيب علقمة عن أمه موالة عائشة أم املؤمنني أهنا    
قالت: كان النساء يبعثن إىل عائشة رضي اهلل عنها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة م دم احليض، يسألنها عن 

 يضاء"؛ تريد بذلك الطهر من احليضة".الصالة فتقول هلن:" ال تعجلن حىت ترين القصة الب
  فمن اعتادت القصة واجلفوف معا طهرت مبجرد رؤيتها، وال تنتظر اجلفوف، وإذا رأت اجلفوف أوال انتظرت

 القصة آلخر الوقت املختار للصالة حبيث توقع الصالة يف آخره لكن بقدر الطهر والصالة.
 صة طهرت، وال تنتظر املتأخر منهما.وأما معتادة اجلفوف فقط فمىت رأت اجلفوف، أو الق 
  وأما املبتدأة اليت مل تعتد بواحد منهما فحكمها كمعتادة اجلفوف، فتعتمد على املتقدم منهما، وال تنتظر
 املتأخر. 

لكن مع مالحظة أنه جيب على املرأة مراقبة طهرها يف أول الوقت لكل صالة، وجوبا موسعا على أن يبقى ما يسع    
ة، فيجب وجوبا مضيقا، ما عاد املغرب والعشاء فال جيب وال يندب مراقبة طهرها قبل الفجر لعلها تدرك الغسل والصال

 املغرب والعشاء والصوم والعلة هي ضرورة النوم.
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 املسألة السادسة: أحكام املستحاضة
 أمحر رقيق.اليت استمر هبا الدم بعد متام حيضها، بتلفيق، أو بغري تلفيق، وهو دم املستحاضة هي:  .أ 
حكم دم االستحاضة: إذا ميزت الدم بتغري الرائحة، أو اللون، أو الرقة، أو حنو ذلك بعد متام الطهر، وهو  .ب 

نصف شهر، فذلك الدم املميز حيض ال استحاضة، فإن استمر بصفة التمييز استظهرت بثالثة أيام على أكثر عادهتا، 
 ما مل جتاوز نصف شهر، مث هي مستحاضة.

أما إذا مل يدم بصفة التمييز بأن رجع ألصله، مكثت عادهتا فقط، وال استظهار عليها، إذ ال فائدة يف االستظهار؛    
 ألنه شرع لرجاء انقطاع الدم، وهذه قد غلب على الظن استمراره.

 وإذا مل متيز فهي مستحاضة أبدا، وحيكم عليها بأهنا طاهر ولو مكثت طول عمرها.
 ن املستحاضة ينبغي عليها العالج فور حصول االستحاضة معها.لكن مع مالحظة أ

  الفرع الثاين:  أحكام النفاس
 املسألة األوىل: تعريف النفاس

 : هو الوالدة.   لغة
 : الدم اخلارج من فرج املرأة عند والدهتا مصاحبا للوالدة، أو واقعا بعدها. اصطالحا

 ما خرج بني التوأمني فهو نفاس. فما خرج قبل الوالدة هو حيض ال نفاس، خبالف 
 املسألة الثانية: زمن النفاس

 وأكثر أيامه ستون يوما، فما زاد عليها فهو دم استحاضة. 
فإن تقطع لفقت الستني، وتغتسل كلما انقطع، وتصوم، وتصلي، فإن انقطع نصف شهر فقد مت الطهر، وما نزل    

 القصة، وهي أبلغ كما تقدم يف احليض.عليها بعد ذلك فهو حيض، وعالمة الطهر منه جفوف 
 : مينع احليض والنفاس ثالثة أشياء: املسألة الثالثة: موانع احليض، والنفاس

فاطمة بنت أيب : ال جتب عليها الصالة، وال تصح منها إن أوقعتها، وال تقضيها بعد الطهر؛ حلديث الصالة .أ 
َتَحاُض َفاَل َأطحُهرُ " َجاَءتح ِإىَل النَّيبي صلى اهلل عليه وس:حبيش أهنا َرأٌَة أُسح أَفََأدَُع الصَّاَلَة؟  ،لم فـََقاَلتح يَا َرُسوَل اللَّهِ: ِإيني امح

َيحَضةِ  "قَاَل: َا َذِلَك ِعرحٌق َولَيحَستح بِاحلح يحَضُة َفَدِعي الصَّاَلةَ  ،اَل ِإمنَّ َم، َوَصليي ،فَِإَذا أَقـحبَـَلِت احلَح  ".َوِإَذا أَدحبـََرتح فَاغحِسِلي َعنحِك الدَّ
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: فال جيب عليها، وال يصح منها إن أوقعته، لكن تقضيه بعد الطهر؛ ملا روي عن عائشة رضي اهلل عنها الصوم .ب 
 .1قالت:" كنا حنيض على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة"

: فال جيوز هلا دخول املسجد، وال املكث فيه لالعتكاف، وال دخول املسجد، واالعتكاف، والطواف بالكعبة .ج 
الطواف بالبيت احلرام؛ حلديث عائشة رضي اهلل عنها قالت:" جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه 

ومل يصنع القوم شيئا،  صلى اهلل عليه وسلمدخل النيب شارعة يف املسجد فقال:" وجهوا هذه البيوت عن املسجد"، مث 
رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد، فقال:" وجهوا هذه البيوت عن املسجد، فإين ال أحل املسجد حلائض، وال 

 .2جنب"
: حيرم عليها مس املصحف إذا مل تكن معلمة، أو متعلمة، أما قراءة القرآن بدون مس املصحف مس املصحف .د 

ال حيرم عليها أيام احليض والنفاس، سواء كانت جنبا وقت حيضها، أم ال؛ لطول املدة، وال جيوز هلا أن تقرأ بعد ف
 انقطاعه حىت تغتسل.

: حيرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها، أو نفاسها، وإن وقع منه لزمه، وأجرب على رجعتها إن  الطالق .ه 
ال هبا غري حامل، أما إن كانت غري دخول هبا، أو كانت مدخوال هبا لكنها كان الطالق رجعيا، وكانت الزوجة مدخو 

 حامل فال حرمة.
: فيحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته بالوطء فقط، وحيرم عليها متكينه من ذلك، لكن يباح له املباشرة .و 

حىت تطهر باملاء ال بالتيمم، فإذا مل االستمتاع مبا بني سرهتا وركبتيها، وما عدا ذلك من باقي بدهنا، وتستمر حرمة الوطء 
 جتد املاء فال يقر هبا بالتيمم، إال لشدة الضرر.

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض، وال تقربوهن حىت يطهرن، والدليل ملا سبق: قوله تعاىل: )   
 ب املتطهرين(.فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهلل، إن اهلل حيب التوابني، وحي

وروي أن رجال سأل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فال: ما حيل يل من امرأيت وهي حائض؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل 
 .3عليه وسلم:" تشد عليها إزارها، مث شأنك بأعالها"

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

                                                 
1
 هارة، باب يف احلائض ال تقضي الصالة.واحلديث أخرجه أبو داود يف كتاب الط  

2
 واحلديث أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يدخل املسجد.  

3
 واحلديث أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الطهارة، باب ما حيل للرجل من امرأته وهي حائض، وأبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف املذي.  
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الرحيم، وبه نستعنيبسم اهلل الرمحن   
1والجوربين ،المسح على الخفينالمبحث الخامس عشر: 

 

من أنواع التيسري يف الشريعة اإلسالمية ترخيص الشارع ملن يريد غسل رجليه يف الوضوء وهو البس خلفيه أن ميسح     
، املصنوعان من جلد ،احلذاءان الساتران للكعبني :أو السفر ختفيفا عليه، واخلفان مها ،عليهما، سواء كان يف احلضر

 .2فاملسح على اخلفني من الرخص الشرعية

املسح على اخلفني بدل من غسل الرجلني يف الوضوء، وقد ثبت بأحاديث كثرية : و الفرع األول: حكم املسح على اخلفني
 .3صحيحة تقرب من حد التواتر

 واخلوارج مشروعية املسح على اخلفني. ،والزيدية ،وقد أنكر الشيعة اإلمامية

وصرح مجع من احلفاظ بأن املسح على اخلفني متواتر، ومجع بعضهم رواته فجاوز الثمانني، منهم العشرة املبشرون    
 باجلنة.

 .إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه: فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعا وقال اإلمام أمحد

رضي اهلل عنه قال: "ُكنحُت َمَع النَّيبي صلى  ما أخرجه مالك والشيخان عن املغرية بن شعبة :از املسح عليهماودليل جو    
َويحُت أِلَنحزَِع ُخفَّيحِه فـََقالَ  ِ  :"اهلل عليه وسلم يف َسَفٍر فََأهح   .4َفَمَسَح َعَليحِهَما" "َدعحُهَما فَِإيني أَدحَخلحتـُُهَما طَاِهَرتـَنيح

هلل رضي اهلل عنه أنه" بَاَل مُثَّ تـََوضََّأ ا ذكر يف دعوى نسخ املسح بالغسل يف الوضوء يرده حديث جرير بن عبد وما   
َعُل َهَذا؟ قَاَل: َوَما مَيحنَـُعيِن، َوَقدح رَأَيحُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل  َعُلُه" عليه وسلمَوَمَسَح َعَلى ُخفَّيحِه. َفِقيَل َلُه: أَتـَفح يـَفح

5 . 
 قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة.  

                                                 
1
تفسري ، 2/24/23/25/26، بداية اجملتهد:232/.../2/232، حاشية الدسوقي:2/116: كفاية الطالب: انظر تفصيل هذه املسائل يف  

 6/262/261القرطيب:
2
 .مع قيام السبب للحكم األصلي ،حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر :وشرعا ،السهولة :لرخصة يف اللغةوا  
والسبب للحكم األصلي   ،والعذر هو مشقة النزع واللبس ،والسهل جواز املسح ،أو حرمة   املسح ،الصعب هنا وجوب غسل الرجلنيفاحلكم    

 2/232حاشية الدسوقي: .كون احملل قابال للغسل
3
 آحاد، كما أضيف اختالف القراءات إهنا مروية تواترا؛ ألن األمة اتفقت على نقلها خلفا عن سلف، وإن أضيفت إىل قال ابن العريب رمحه اهلل:"  

 1/521أحكام القرآن البن العريب: ."إىل القراء يف نقل القرآن، وهو متواتر
4
 ومالك يف كتاب الطهارة. ،ومسلم يف كتاب الطهارة ،البخاري يف كتاب الوضوء :أخرجه واحلديث صحيح  

5
 أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة.واحلديث صحيح   
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وآية الوضوء هذه تفيد وجوب غسل الرجلني؛ فيكون حديثه مبينا إجياب الغسل لغري صاحب اخلف، وأما صاحب   
 اخلف ففرضه املسح، فتكون السنة خمصصة لعموم القرآن.

رضي اهلل عنه قَاَل:  أما دليل املسح على اجلوربني فهو ما رواه الحُمِغريَِة بحِن ُشعحَبةَ  :اجلوربنياملسح على الفرع الثاين: حكم 
 ِ" ِ َوالنـَّعحَلنيح وحَربـَنيح  . 1"تـََوضَّأَ النيب صلى اهلل عليه وسلم َوَمَسَح َعَلى اجلَح

وبه يقول سفيان الثوري وابن  هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غري واحد من أهل العلم.: الرتمذي قال أبو عيسى 
 . 2املبارك والشافعي وأمحد وإسحق قالوا: ميسح على اجلوربني، وإن مل تكن نعلني إذا كانا ثخينني

ِ َوال:رضي اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم وَعِن الحُمِغريَِة بحِن ُشعحَبةَ     وحَربـَنيح ِ"" تـََوضَّأَ َوَمَسَح َعَلى اجلَح  . 3نـَّعحَلنيح
صلى اهلل عليه وسلم  ألن املعروف عن املغرية أن النيب ؛: كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث هبذا احلديثقال أبو داود 

 مسح على اخلفني.
َعرِيي  َشح عليه وسلم أَنَُّه: "َمَسَح َعَلى رضي اهلل عنه َعِن النَّيبي صلى اهلل  قَاَل أَبو َداود: َوُرِوَي َهَذا أَيحًضا َعنح َأيب ُموَسى األح

ِ". َولَيحَس بِالحُمتَِّصلِ  وحَربـَنيح  َواَل بِالحَقِويي.  ،اجلَح
وابن  ،وعمر بن اخلطاب ،وقد روى أبو داود يف سننه يف كتاب الطهارة: ومسح على اجلوربني علي ابن أيب طالب   

 وعمرو بن حرث.  ،وسهل بن سعد ،مةوأبو أما ،وابن عباس ،وأنس بن مالك ،والرباء بن عازب ،مسعود

                                                 
1
 يف كتاب الطهارة وابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها. أخرجه الرتمذي  

ومن حديث  ،ومن حديث أيب موسى ،من حديث املغرية بن شعبةهذا احلديث روى وهذا احلديث خلصه احلافظ الزيلعي رمحه اهلل حيث قال:" 
 .حديث املغرية رواه أصحاب السنن األربعةو  ،بالل

  ".نه عليه السالم مسح على اخلفنيأ :"والصحيح عن املغرية ،دا تابع أبا قيس على هذه الروايةال نعلم أح :"قال النسائي يف سننه الكربى
 هذا احلديث ضعفه الكثري من احملدثني، ومن ذلك:و 
على ن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح أالن املعروف عن املغرية  ؛كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث هبذا احلديث  :"قال أبو داود يف سننه .2

 ".اخلفني
 .وال بالقوي ،وليس باملتصل "،نه مسح على اجلوربنيأ :"وروى أبو موسى األشعري أيضا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم :"قال   
وعلي  ،وحيىي بن معني ،وأمحد بن حنبل ،وعبد الرمحن بن مهدي ،ضعفه سفيان الثوري ،نه حديث منكرإ :"وذكر البيهقي حديث املغرية وقال .1

  ".واملعروف عن املغرية حديث املسح على اخلفني ،ومسلم بن احلجاج ،ديينبن امل
 2/223/225نصب الراية:". نه حسن صحيحإوال يقبل قول الرتمذي  ،اتفق احلفاظ على تضعيفه :"قال النوويو  .4
2
 أخرجه الرتمذي يف كتاب الطهارة.  

3
 أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة.واحلديث   
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بناء على أن هذه رخصة تشتد حاجة الناس إليها يف  ؛أفىت بعض العلماء املعاصرين جبواز املسح على اجلوربنيقد و     
 وغسل الرجلني يف غري املنزل. ،عصرنا احلاضر الذي يشق فيه خلع اجلوربني

 الوضوء، والسيما يف برد الشتاء القارس.كما أن غسلهما قد يكون مدعاة لكسل بعض الناس عن    

الكرمي يف وجوب غسل القدمني، رآن قظاهر الن حديث املسح على اجلوربني مع ضعفه فهو معارض بلكن املالحظ أ   
 فوجب املصري إىل ضعف القول باملسح على اجلوربني.

 شروط املسح على اخلفنيالفرع الثالث: 

 وهي على قسمني: شروط يف املمسوح، وشروط يف املاسح.      

 ويشرتط يف املسح على اخلفني مخسة شروط، وهي: أوال شروط املمسوح:

 أن يكون املمسوح جلدا. .أ 

 ألنه جنس إال إذا كان مدبوغا. ؛أن يكون طاهرا، احرتازا من جلد امليتة .ب 

 واملربوط. ،أن يكون خمروزا، احرتازا من الالصق .ج 

يكون ساترا حملل الفرض، احرتازا مما دون الكعبني، فإنه إن اقتصر عليه فقد قصر البدل عن املبدل منه، أن  .د 
 واألصل املساواة بينهما.

 أن ميكن املشي فيه عادة، احرتازا من الواسع الذي ينفلت من الرجل عند املشي فيه. .ه 

 عليه وسلم ميسح عليه. وكل هذه الشروط مأخوذة من أوصاف اخلف الذي كان النيب صلى اهلل

 شروط املاسح :ثانيا          

دعهما فإين  أن يلبس اخلف على طهارة، والدليل عليه حديث املغرية بن شعبة السابق الذي رواه الشيخان:" .أ 
 والصغرى. ،أدخلتهما طاهرتني". وتشمل الطهارة الكربى

بالتيمم مث لبسهما ال ميسح عليهما النتقاض تيممه  أن تكون الطهارة مائية ال ترابية، احرتازا من التيمم؛ فلو صلى .ب 
 ألن اآلثار الواردة خصصت الطهارة املائية دون الرتابية. ؛بتمام صالته

أن تكون تلك الطهارة كاملة، وذلك بأن يلبس اخلف أو اجلورب بعد متام الوضوء أو الغسل الذي مل ينتقض  .ج 
اهلل عليه وسلم قال: "ِإَذا تـََوضََّأ َأَحدُُكمح َولَِبَس ُخفَّيحِه فـَلحُيَصلي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  وضوءه حلديث أنس

َسحح َعَليحِهَما مُثَّ اَل خَيحَلُعُهَما ِإنح َشاَء ِإالَّ ِمنح َجَنابٍَة"  .1ِفِيِهَما، َولحَيمح

                                                 
1
 والدارقطين يف كتاب الطهارة.  ،احلاكم :أخرجه واحلديث  
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جمرد املسح فإنه ال جيوز له أن ال يكون املاسح مرتفها بلبس اخلفني، كمن لبسهما جملرد النوم أو للزينة أو لقصد  .د 
املسح عليهما خبالف من لبسهما حلر أو برد، أو حنو ذلك فإنه ميسح عليهما؛ ذلك ألن الرخص موقوفة على احلاجة 

 جتوز بوجودها، وتعدم بعدمها.

 ال ملتعة اللبس، فال ترتك عزمية غسل الرجلني لغري ضرورة. ،أن اخلف إمنا شرع لبسه للوضوء :جة يف هذااحلو 

أو عمرة؛ ألنه ال جيوز له لبس اخلف إال إذا كان مضطرا، أو   ،أن ال يكون املاسح عاصيا بلبس اخلفني كمحرم حبج .ه 
 . الرخصة تبطلها املعصية أنكمن لبس جوربا من حرير، أو كان عاصيا بسفره مثل العاق بسفره، وهذا بناء على 

 املسح على اخلفني، ومبطالت مكروهاتالفرع الرابع: 
 : وهذه املكروهات هي:املسح على اخلفني: مكروهات أوال

 يكره غسل اخلف. .أ 

 يكره تتبع غضونه باملسح ألن املسح مبين على التخفيف. .ب 

 يكره تكرار املسح. .ج 

 على اخلفني مبطالت املسحثانيا: 
َواَن بحِن َعسَّاٍل قَاَل كَ  .أ  اَن َرُسوُل اللَِّه صلى يبطل املسح مبوجب الغسل من اجلنابة فال يصح إال بعد الغسل، فَعنح َصفح

 . 1َجَنابٍَة، َوَلِكنح ِمنح َغاِئٍط َوبـَوحٍل َونـَوحٍم" اهلل عليه وسلم " يَأحُمرُنَا ِإَذا ُكنَّا َسَفرًا َأنح اَل نـَنحزَِع ِخَفافـََنا َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيالِيِهنَّ ِإالَّ ِمنح 
ميسح عليه إذا كان  "فتح وظهرت الرجل منه. قال مالك:يبطل املسح إذا متزق اخلف وظهر منه ثلث القدم، أو ان .ب 

 . "اخلرق يسريا، ومل تظهر منه القدم، فإن ظهرت منه مل ميسح عليهما

وألن العلة يف املسح على  ،قال ابن خويز منداد: معناه أن يكون اخلرق ال مينع االنتفاع به، ومن لبسه يكون مثلـه   
 اخلفني مغيب القدمني يف اخلفني؛ فإذا ظهرت القدم وجب الرجوع إىل األصل.

 يبطل املسح إذا خرجت ساق اخلف من الرجل) من الكعبني إىل األسفل( أو خرجت كلها. .ج 

مالك: إذا كان  يبطل املسح بنزع اخلف، وجتب املبادرة إىل غسل الرجلني؛ ألن مسخ اخلفني كان بدال عنهما.قال .د 
ذلك غسل قدميه، فإن غسلهما مكانه أجزأه، وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء؛ ألن العلة املوجبة للمسح مغيب 
القدمني يف اخلفني،فإذا ظهرتا عاد احلكم إىل أصله فوجب غسله؛ ألن الذي عليه مجهور الفقهاء أن املسح على اخلفني 

 .ال يرفع احلدث. وقال داود: يرفع احلدث

                                                 
1
 وأمحد يف مسند الكوفيني.  ،أخرجه الرتمذي والنسائي يف كتاب الطهارة  
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 أن خلع اخلفني بعد املسح عليهما يبطل حكم املسح، ويوجب غسل الرجلني عند اجلمهور. وفائدة ذلك:

 وقال داود: الطهارة باقية ال تبطل إال حبدث.

 املسح على اخلفني مندوباتالفرع اخلامس: 
لبسه يوم اخلميس فإنه ينزعه يوم  املالكية أنه يندب نزع اخلف يف كل يوم مجعة، وإن مل حيضرها كاملرأة، ولومجهور يرى    

 اجلمعة، مث ينزعه يف كل يوم مجعة، فإذا مل ينزعه يف يوم اجلمعة نزعه ندبا يف مثل ذلك اليوم الذي لبسه فيه.

 صلى اهلل عليه وسلم:" رضي اهلل عنه أنه قال لرسول اهلل عمارة ُأيَبي بنِ ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث    
ِ قَاَل َوَثاَلثًَة قَاَل أَمحَسُح  ِ قَاَل َويـَوحَمنيح ِ؟ قَاَل نـََعمح. قَاَل يـَوحًما؟ قَاَل يـَوحًما قَاَل َويـَوحَمنيح ُفَّنيح نـََعمح َوَما ِشئحَت. ويف كل رواية َعَلى اخلح

 . 1حىت بلغ سبعا. قَاَل َرُسوُل اللَِّه  صلى اهلل عليه وسلم: نـََعمح َوَما َبَدا َلَك"
 . 2حلديث ضعيفلكن هذا او   

 ويقوي حديث ُأيَبي بِن عمارة:    
وليمسح  ،إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما :"ن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم قالأ :أنسحديث  .2

  ".ال من جنابةإن شاء إمث ال خيلعهما  ،عليهما

 ".إسناده قويجلوزي:" . قال ابن اورواته عن آخرهم ثقات ،إسناده صحيح على شرط مسلم :قال احلاكم
 قتضي استمرار املسح، وأن ال يقع نزع اخلف إال بعد الغسل من اجلنابة.حديث أنس يو 

 .صحيح عنه. وهو نه كان ال يوقت يف املسح على اخلفني وقتاأبن عمر اعن ما روي  .1
 .نه كان ال يوقت يف املسحأ :عروةما روي عن  .4
كم لك يا   :"فقال يل عمر ،خفان يَّ وعل :قدم على عمر بفتح دمشق قال :نهأعن عقبة بن عامر اجلهين ما وروي  .3

  .3"صبت السنةأو  ،أحسنت :"فقال .فذكرت من اجلمعة منذ مثانية أيام ؟عقبة منذ مل تنزع خفيك

                                                 
1
 وابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها. ،أبو داود يف كتاب الطهارة :أخرجه واحلديث  

 2/222/222/221/226/222الراية:نصب وقد مجع احلافظ الزيلعي رمحه اهلل روايات هذا احلديث يف كتابه 
2
 قال أبو داود: قد اختلف يف إسناده، وليس بالقوي.  

 وقال اإلمام أمحد: رجاله ال يعرفون.

 وقال الدارقطين: هذا إسناد ال يثبت. واهلل أعلم.

 وقال ابن عبد الرب: وهو حديث ال يثبت، وليس له إسناد قائم.
3
 .صحيح اإلسناد :ورواه الدارقطين يف السنن وقال ،ومل خيرجاه ،حديث صحيح على شرط مسلم :قال احلاكم  
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 صفة املسح على اخلفني الفرع السادس:
يده اليمىن على أطراف أصابع رجله يرى مالك مسح ظهور اخلفني وباطنهما، وكيفية ذلك أن يضع املاسح باطن    

 اليمىن أو اليسرى من أعلى، ويضع باطن كف اليسرى حتتها، ومير بيديه إىل كعيب رجليه.

َفَلُه" ودليل ذلك حديث املغرية بن شعبة قال:"     . 1َأنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم َمَسَح أَعحَلى اخلحُفي َوَأسح
ومن بعدهم من  ،غري واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم والتابعني: وهذا قول الرتمذي قال أبو عيسى

 الفقهاء. وهذا حديث معلول.
 وصح من فعل عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عند البيهقي.

َفُل اخلحُفي َأوحىَل بِالح  أنه قال:" رضي اهلل عنه وروي عن علي    يُن بِالرَّأحِي َلَكاَن َأسح ِح ِمنح َأعحاَلهُ َلوح َكاَن الدي َوَقدح َرأَيحُت  ،َمسح
 .2َرُسوَل اللَّه صلى اهلل عليه وسلم مَيحَسُح َعَلى ظَاِهِر ُخفَّيحِه"

أما مسح البطون) بطون الرجلني( فغري واجب بل هو مندوب، لكن مسح ظهورمها واجب؛ مجعا بني حديث املغرية       
بن شعبة وحديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما. ولذلك فإنه إذا مسح املتوضئ ظهور اخلفني دون بطوهنما أجزأه، 

 .3جيزه، وتبطل صالتهوأما من مسح باطن اخلفني دون ظهورمها فإن املسح مل 
من توضأ وعليه خفاه فسها عن املسح عليهما حىت جف وضوءه مث صلى، ميسح عليهما، ويعيد الصالة وال  مالحظة:

 يعيد الوضوء؛ ألن تأخري غسل الرجلني سهوا ال يفسد الطهارة.

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

-------------------------------------------------- 
  

                                                 
1
 وأمحد يف مسند الكوفيني. ،أخرجه الرتمذي يف كتاب الطهارة وابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها  

2
 أخرجه أبو داود والدارمي يف كتاب الطهارة وأمحد يف مسند العشرة.  

3
 41:الداللة مسالك  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1بـاب الصـالة

 املبحث األول: فرائض الصالة، وسننها، ومبطالهتا
 لصالةا تعريفهالفرع األول: 

وصل عليهم إن قال اهلل تعاىل: ،وتسمية الدعاء صالة معروف يف كالم العرب ،وهي مشتقة من الدعاء لغة: 
 وراحة لنفوسهم. ،أي ادع هلم باملغفرة فإن دعاءك هلم طمأنينة لقلوهبم [؛264]التوبة:صلواتك سكن هلم

 أو سجود فقط. قربة فعلية ذات إحرام وسالم،عرفها ابن عرفة رمحه اهلل فقال:  وشرعا: 
 وسجود التالوة. ،فتدخل صالة اجلنازة

خبالف سائر  ،وذلك مبكة قبل اهلجرة وعشرون ،ألهنا فرضت يف السماء ليلة اإلسراء ؛أعظم العبادات كلهاوهي من    
 .2الشرائع فإهنا فرضت يف األرض

 أنواع الصلواتالفرع الثاين: 
 وتنقسم إىل قسمني: الفرائض، والنوافل.     

 وهي الصلوات الواجبة، وهي على ثالثة أنواع: ول الفرائض:النوع األ
 الواجبة عينا أصالة: وهي الصلوات اخلمس. .أ 
 الواجبة عينا ال أصالة، وهي صالة اجلنازة املتعينة، والصالة املنذورة. .ب 
 الواجبة وجوبا كفائيا: كصالة اجلنازة غري املتعينة. .ج 

 3حكم الصلوات اخلمسالفرع الثالث: 
 وهي أول ما أوجبه اهلل من العبادات.   
اَلمُ     ِر اإلحِسح َمح َوَعُموُدُه الصَّاَلُة،  ،وهي عماد الدين الذي ال يقوم إال به، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" َرأحُس األح

َهاُد"  .4َوِذرحَوُة َسَناِمِه اجلِح
 واإلمجاع. ،والسنة ،لكتابهي ثاين ركن من أركان اإلسالم، وفرض عني على كل مكلف باو    

                                                 
1
 2/212/211/214/213/215انظر تفصيل الكالم على مسائل الصالة يف: مناهج التحصيل:  

2
 2/211، مناهج التحصيل:2/422، مواهب اجلليل:2/263الفواكه الدواين:  

3
 2/211/214مناهج التحصيل:  
 وأمحد يف مسند األنصار. ،أخرجه الرتمذي يف كتاب اإلميان واحلديث  4
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 .[264]النساء:إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتافمن الكتاب قوله تعاىل:  .أ 
اَلُم َعَلى مَخحٍس، َشَهاَدِة َأنح اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ حُمَمَّ  .ب  ًدا َرُسوُل ومن السنة قوله صلى اهلل عليه وسلم:" ُبيِنَ اإلحِسح
جي َوَصوحِم َرَمَضاَن"اللَِّه،    .1َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َواحلَح

 أمجعت األمة على وجوهبا.ومن اإلمجاع:  .ج 
 للصالة فوائد كثرية، منها:ة الصالة: حكمة مشروعيالفرع الرابع: 

والليلة كان ذلك ، وهي أعظم حكمة ألنه إذا ما تذكر اإلنسان ربه مخس مرات يف اليوم تذكري املسلم بربه .أ 
إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، ولذكر اهلل أكرب، واهلل يعلم ما عاصما له من الوقوع يف املنكر، قال تعاىل:

 . [35]العنكبوت:تصنعون
: فاجلسم يف الصالة يتحرك كله، وهو يعمل قائما وراكعا وساجدا، واللسان يعمل متدبرا ترويض املسلم وتنشيطه .ب 

ا يتلو، أو يتلى عليه، والقلب يعمل مستحضرا رقابة اهلل تعاىل وخشيته وعظمته، فأين رياضة الصالة من متفكرا فيم
 غريها من الرياضات املختلفة.

: فهي تنظم سلوك املسلم فتجعله ينظم أوقاته، ويفي مبواعيده ويضبط أعماله، وتعوده على هتذيب سلوك املسلم .ج 
والتغلب على  ،وعدم التعايل على الغري، كما تعوده على الصرب على الشدائد النظام، وتريب يف نفسه روح اجلماعة،

إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا إال املصلني الذين هم على الكسل، قال تعاىل: 
 . صالهتم دائمون

يف أوقات خمتلفة حمو للذنوب : إن فائدة حتديد الصلوات الواجبة خبمس، وتكررها التفكري يف الذنوب .د 
وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيآت ذلك ذكرى تعاىل:  هلو ق؛ لوالصغائر
 . للذاكرين

ٍم أَرَأَيـحُتمح َلوح َأنَّ نـََهرًا بَِباِب َأَحدُِكمح يـَغحَتِسُل فِ  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:"يف الصحاح  يرو وما    يِه ُكلَّ يـَوح
ِس مَيحُحو اللَُّه بِِه مَخحًسا، َما تـَُقوُل: َذِلَك يـُبحِقي ِمنح َدَرنِِه؟ قَاُلوا: اَل يـُبحِقي ِمنح َدَرنِِه َشيحًئا. قَاَل: َفَذِلَك ِمثحُل الصَّلَ  َمح َواِت اخلح

طَايَا"  .2اخلَح
 3حكم تارك الصالة الفرع اخلامس:

                                                 
 ومسلم يف كتاب اإلميان. ،البخاري أخرجهواحلديث صحيح،   1
 ومسلم يف كتاب املساجد. ،البخاري يف كتاب مواقيت الصالةكتاب الصالة،  ،مالك يف املوطأ: أخرجهواحلديث صحيح،   2

3
 3/115/116، التمهيد البن عبد الرب:2/23تفسري القرطيب:انظر تفصيل الكالم على مسائل الصالة يف:   
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 تركها كسال وهتاونا، أو تركها جحودا هلا، أو استخفافا هبا: تارك الصالة إما أن يكون قد   
فأما من تركها جاحدا لوجوهبا، أو مستهزئا هبا فإنه يكفر بذلك، ويرتد عن اإلسالم، فيجب على احلاكم أن  .أ 

عليه، كما ال  وال الصالة ،ال تكفينهو يأمره بالتوبة، فإن تاب وأقام الصالة فذاك، وإال قتل على أنه مرتد، وال جيوز غسله 
 جيوز دفنه يف مقابر املسلمني؛ ألنه ليس منهم.

َ الشيرحكِ  روى مسلم عن جابر رضي اهلل عنه قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول:"    َ الرَُّجِل َوبـَنيح ِر  ،ِإنَّ بـَنيح َوالحُكفح
    .1تـَرحَك الصَّاَلِة"

 وإنكارا لفرضيتها، أو استهزاء هبا، أو استخفافا بشأهنا. ،وهو حممول على الرتك جحودا   
والتوبة عن معصية الرتك، فإن  ،وأما إن تركها كسال، وهو يعتقد وجوهبا فإنه يكلف من قبل احلاكم بقضائها .ب

يضة مل ينهض إىل قضائها وجب قتله حدا؛ أي يعترب قتله حدا من احلدود الشرعية لعصاة املسلمني، وعقوبة على تركه فر 
 ألنه منهم. ؛ومرياثه معاملة املسلمني ،ودفنه ،يقاتل عليها، ولكنه يعترب مسلما بعد قتله، ويعامل يف جتهيزه

َهُدوا َأنح اَل إِلَ      َه ِإالَّ روى ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "أُِمرحُت َأنح أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيشح
َواهَلُمح ِإالَّ حِبَقي  ،فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِميني ِدَماَءُهمح  ،َويـُؤحتُوا الزََّكاةَ  ،َويُِقيُموا الصَّاَلةَ  ،أَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ وَ  ،اللَّهُ  َوأَمح

اَلمِ    يقم الصالة، ولكنه ال يكفر.فدل احلديث على أن من أقر بالشهادتني يقاتل إن مل. 2َوِحَسابـُُهمح َعَلى اللَِّه" ،اإلحِسح
     3أوقات الصلوات الواجبةالفرع السادس: 

  .4الزمن املقدر للعبادة شرعا :الوقت هو  
ودخوله هو شرط وجوب وصحة معا؛ ولذلك فالصالة ال جتب إال بدخول الوقت، وال تصح قبله، إال ما رخص    

تقدمي العصر إىل وقت الظهر بعرفة مجعا، أو هي:  5على وقتها الصلوات اليت تقدمالشارع فيه ختفيفا على املكلفني، و 
 وحنوه. ،أو تقدمي صالة العشاء إىل صالة املغرب مجعا ملطر ،لعذر كسفر

 وقضاء ،وتنقسم أوقات الصالة إىل قسمني: أداءأوال: أقسام أوقات الصالة: 

                                                 
 وأمحد يف باقي مسند املكثرين. ،والرتمذي يف كتاب اإلميان ،أخرجه مسلمواحلديث صحيح،    1
 ميان.ومسلم يف كتاب اإل ،أخرجه البخاريواحلديث صحيح،    2
، مناهج 1/21/.../2/422، التاج واإلكليل:425/.../2/465انظر تفصيل الكالم على أحكام الصالة يف: كفاية الطالب: 3

 115/.../2/216التحصيل:
4
 2/465كفاية الطالب الرباين:   

5
 2/216والصلوات اليت أمجع العلماء أهنا ال تقدم على وقتها بأي وجه أو سبب هي: الظهر، واملغرب، والصبح. مناهج التحصيل:  
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 أو آخره بدون مؤاخذة. ،هو إيقاع الصالة يف وقتها املقدر هلا شرعا، يف أوله أو وسطه األداء: .أ 
 هو إيقاع الصالة خارج وقتها احملدد هلا شرعا مع اإلمث على ذلك، فإن مل تؤد تبقى دينا يف الذمة. القضاء: .ب 

 أقسام وقت األداء .ج 
 وضروري. ،وينقسم وقت األداء حبسب إيقاع الصالة فيه إىل قسمني: اختياري

 : وهــو الذي ال إمث يف إيقاع الصالة فيه، وقد جعله الشارع لغري أصحاب األعذار، وهو قسمان:الوقت االختياري .2
: وهو الذي رغب الشارع يف إيقاع الصالة فيه، ويكون أول الوقت مطلقا، ملـا أخرجه البخاري عن وقت فضيلة .أ 

الصَّاَلُة  "هلل صلى اهلل عليه وسلم:" َأيُّ الحَعَمِل َأَحبُّ ِإىَل اللَِّه؟ قَاَل:عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال سألت رسول ا
َهاُد يف َسِبيِل اللَِّه" ". قَاَل: مُثَّ َأيٌّ؟ قَاَل:"مُثَّ ِبرُّ الحَواِلَديحنِ  ". قَاَل: مُثَّ َأيٌّ؟ قَاَل:"َعَلى َوقحِتَها  . 1اجلِح

 إلبراد، أو بربعها للجماعة.لامة إال ما استثين كتأخري الظهر بنصف الق
 : وهو إيقاع الصالة بعد انقضاء أول وقتها يف أي جزء من وقتها احملدد شرعا.وقت التوسعة .ب 
 الوقت الضروري: وهو الذي حيرم تأخري الصالة إليه إال لعذر من األعذار اليت ستأيت. .1

 .وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل وقد وردت أوقات الصالة يف القرآن الكرمي جمملة، منها قوله تعاىل:
جربيل عليه السالم إىل النيب صلى اهلل عليه  يءوقد بينت السنة هذه األوقات يف األحاديث صحيحة، منها حديث جم   

 وانتهاء. ،وسلم بعد أن فرضت الصلوات اخلمس، يعرفه أوقاهتا، ويضبط له وقت كل منها ابتداء
ِ،  اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"فعن ابن عباس رضي     ِيُل َعَليحِه السَّاَلم ِعنحَد الحبَـيحِت َمرَّتـَنيح أَمَّيِن ِجربح

ُء ِمثحَل الشيرَاِك، مُثَّ َصلَّى الحَعصحَر ِحنَي َكاَن ُكلُّ  ُهَما ِحنَي َكاَن الحَفيح ُوىَل ِمنـح َر يف األح ٍء ِمثحَل ِظلي َفَصلَّى الظُّهح ِه، مُثَّ َصلَّى َشيح
سُ  رُ  ،الحَمغحِرَب ِحنَي َوَجَبِت الشَّمح َر ِحنَي بـََرَق الحَفجح  ،َوأَفحَطَر الصَّاِئُم، مُثَّ َصلَّى الحِعَشاَء ِحنَي َغاَب الشََّفُق، مُثَّ َصلَّى الحَفجح

َر حِ  َر َوَحرَُم الطََّعاُم َعَلى الصَّائِِم، َوَصلَّى الحَمرََّة الثَّانَِيَة الظُّهح َمحِس، مُثَّ َصلَّى الحَعصح ِر بِاألح ٍء ِمثـحَلُه ِلَوقحِت الحَعصح نَي َكاَن ِظلُّ ُكلي َشيح
ِخرَةَ  َوَِّل، مُثَّ َصلَّى الحِعَشاَء اآلح ٍء ِمثـحَليحِه، مُثَّ َصلَّى الحَمغحِرَب ِلَوقحِتِه األح َصلَّى ِحنَي َذَهَب ثـُُلُث اللَّيحِل، مُثَّ  ِحنَي َكاَن ِظلُّ ُكلي َشيح
َنحِبَياِء مِ  ِيُل فـََقاَل يَا حُمَمَُّد: َهَذا َوقحُت األح َرحُض، مُثَّ الحتَـَفَت ِإيَلَّ ِجربح َفَرِت األح َ َهَذيحِن الصُّبحَح ِحنَي َأسح نح قـَبحِلَك، َوالحَوقحُت ِفيَما بـَنيح

"ِ  .2الحَوقـحتَـنيح

                                                 
 أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، والنسائي يف كتاب املواقيت، وأمحد يف مسند املكثرين.واحلديث صحيح،   1
 ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء يف املواقيت. ، وأمحد يف مسند بين هاشم ،أخرجه الرتمذي وأبو داود يف كتاب الصالةديث واحل   2



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

100 

ومعىن:) مثل الشرك: أي استبان الفيء يف أصل احلائط من اجلانب الشرقي عند الزوال، فصار يف رؤية العني كقدر    
 الشراك، وهذا أقل ما يعلم به عند الزوال، وأصل الشراك ما ميسك به النعل على الرجل من ظهر القدم.

 ومعىن وجبت: سقطت. أسفرت: أي صار ظل كل ما فيها واضحا.
 يلي بيان هذين الوقتني ـ االختياري والضروري ـ: وفيما

 الوقت الضروري      الوقت االختياري      الصالة

 الظهر
 

من صريورة ظل كل شيء مثله إىل مقدار  من الزوال إىل أن يصري ظل كل شيء مثله.
 أربع ركعات قبل الغروب.

 العصر 
 

من آخر وقت الظهر االختياري إىل اصفرار 
 الشمس.

 اصفرار الشمس للغروب.من 

 املغرب
 

من غروب الشمس بقدر فعلها بعد حتصيل 
 شروطها، وال امتداد له.

من بعد فعلها بعد حتصيل شروطها إىل 
 قبيل الفجر.

من مغيب الشفق األمحر إىل الثلث األول من  العشاء
 الليل.

 من ثلث الليل األول إىل طلوع الفجر.

 الصبح
 

اإلسفار البني من طلع الفجر الصادق إىل 
 الذي تظهر فيه الوجوه، وختتفي النجوم.

 من اإلسفار البني إىل طلوع الفجر.
 

 واملراد بالشفق األمحر: احلمرة الباقية يف ناحية غروب الشمس من بقايا شعاعها.
 والطول يعرب عنه بالقامة، أي قامة اإلنسان، أو أي شيء له ظل.

فقيل: إن هلا وقتا ميتد إىل مغيب الشفق األمحر، وهو الذي شهره ابن العريب : اختلف فيهلكن بالنسبة لوقت املغرب    
، وهو الذي 1واملازري، وغريهم ،واللخمي ،وابن رشد ،وابن عبد الرب ،وصححه يف العارضة، واختاره الباجي ،يف اإلحكام

  .2شهره الرجراجي
   

                                                 
1
 46:الداللة مسالك  

2
 2/164/163مناهج التحصيل:  
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صلى اهلل عليه وسلم قال: " ووقت صالة املغرب ما مل  عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب يوهذا ملا رو  
 .1يغب الشفق"

مث أخر املغرب حىت كان  صلى اهلل عليه وسلم للسائل عن مواقيت الصالة، وفيه:" وحديث أيب موسى يف بيان النيب   
 .2عند سقوط الشفق"

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" إن للصالة أوال وآخرا، وإن أول وقت الظهر حني تزول  وحديث أيب هريرة أن رسول   
 . 3وفيه:" وإن أول وقت املغرب حني تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حني يغيب الشفق" ،احلديث…." الشمس

 األعذار مثانية:وهذه : األعذار اليت تبيح أداء الصالة يف الوقت الضروري بدون مؤاخذةالفرع السابع: 
أو الصبية يف مثل هذا الوقت، وأدى الصالة فيه ال يأمث لقوله صلى اهلل عليه وسلم:"رُِفَع  ،: فإذا بلغ الصيبالصيب .أ 

تَـيحِقَظ َوَعِن الصَّيبي َحىتَّ حَيحَتِلمَ  ُنوِن َحىتَّ يـَعحِقَل " ،الحَقَلُم َعنح َثاَلثٍَة َعِن النَّاِئِم َحىتَّ َيسح  .4َوَعِن الحَمجح
: فإذا غلب النوم املكلف ومل جيد من ينبهه، ونام قبل دخول الوقت، ومل يستيقظ إال يف الوقت الضروري، النوم .ب 

 صلى بدون مؤاخذة للحديث املتقدم.
 ختياري للصالة.أما إذا نام بعد دخول وقت الصالة فيحرم عليه ذلك، إال إذا علم أنه يستيقظ يف الوقت اال .ج 
 : فمن أفاق من جنونه، وصلى يف هذا الوقت ال يؤاخذ، للحديث السابق.اجلنون .د 
 ومثل اجملنون من أفاق من إغمائه يف وقت الصالة الضروري فال إمث عليهم. .ه 
 : بسبب مرض أو غريه، وهو داخل حتت فقدان العقل، ومنه أيضا كل ما يغيب العقل حبالل.اإلغماء .و 
على القول بأنه ال يصلي إال  مثله فقد القدرة على استعماهلما، وكذلك من كان يف حكمهما: و فقد الطهورين .ز 

 .إذا وجد أحد الطهورين
، ولو كان الكفر ناشئا عن الردة يأمث: فمىت أسلم الكافر يف الوقت الضروري وصلى فيه ال الدخول يف اإلسالم .ح 

 .تهوا يغفر هلم ما قد سلفقل للذين كفروا إن ينللرتغيب يف اإلسالم، قال تعاىل: 
  

                                                 
 .ومواضع الصالة ،مسلم يف كتاب املساجدواحلديث صحيح، أخرجه    1
 كتاب الصالة، باب أوقات الصالة.أخرجه مسلم يف  واحلديث صحيح،    2
أخرجه الرتمذي يف كتاب أبواب الصالة، والبيهقي يف الكربى، باب من قال للمغرب وقتان، والدراقطين يف كتاب الصالة، باب إمامة  واحلديث   3

 جربيل. ويف الباب أحاديث كثرية.
 وأمحد يف مسند العشرة. ،كتاب الطالق  والنسائي يف ،والرتمذي يف كتاب احلدود ،أخرجه أبو داودواحلديث    4
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: فمن نسي الصالة أو سها عنها، ومل ينتبه إال يف الوقت الضروري صلى بدون مؤاخذة لقوله والغفلة ،النسيان .ط 
 .1صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث: "َمنح َنِسَي َصاَلًة فـَلحُيَصليَها ِإَذا ذََكَرَها اَل َكفَّارََة هَلَا ِإالَّ َذِلَك"

رُِهوا َعَليحِه"وقوله  .ي  ُتكح َياَن َوَما اسح طََأ َوالنيسح   .2أيضا: "ِإنَّ اللََّه َوَضَع َعنح أُمَّيِت اخلَح
والنفاس عن املرأة يف الوقت الضروري وجبت عليها الصالة،  ،: مىت ارتفع دم احليضارتفاع دم احليض والنفاس .ك 

 وصلت بدون مؤاخذة.
 ،وفاقد الطهورين ،والصيب ،واملغمى عليه ،واجملنون ،للصالة بالنسبة للكافر فإذا استمر العذر مع صاحبه يكون مسقطا   

لقوله صلى اهلل عليه  ؛والسكران حبالل فتجب عليهم الصالة مىت انتبهوا ،والناسي ،والنفساء، أما النائم ،واحلائض
 .3ا ِإالَّ َذِلَك"وسلم:" َمنح َنِسَي َصاَلًة فـَلحُيَصليَها ِإَذا ذََكَرَها، اَل َكفَّارََة هلََ 

والسكران حبالل، فننظر هنا إن كان بقي من  ،والناسي ،فأما إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت الضروري لغري النائم   
أو أكثر، فإن بقي قدر ما يسع ركعة مع ما تقتضيه من طهارة وجبت عليه الصالة احلاضرة والفائتة  ،الوقت ما يسع ركعة

 .4اليت مل خيرج وقتها، أما إذا بقي من الوقت ما ال يسع ركعة بطهارهتا، فال جتب عليه الصالة يف هذه احلالة
 أوقات النهي عن صالة النافلةالفرع الثامن: 

ها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي أخرجه البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل هذه األوقات بين       
ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وال صالة بعد العصر حىت تغرب  صلى اهلل عليه وسلم قال:" عنه أن النيب

 :وهذه األوقات على قسمني. 5الشمس"
 سبعة أوقات، وهي:: وحيرم التنفل يف األول أوقات احلرمة  

 حال خروج اإلمام خلطبة اجلمعة، وإذا جهل املسلم خروج اإلمام، أو نسيه وشرع يف صالة النافلة أكملها. .أ 
حال خطبة اجلمعة؛ ألن التنفل يشغل عن مساعها، يدل هلذا حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  .ب 

 . 1خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت"عليه وسلم قال:" إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام 

                                                 
 ومسلم يف كتاب املساجد.  ،أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالةواحلديث صحيح،    1

2
 أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطالق.واحلديث    
الصالة، باب قضاء الصالة أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها، ومسلم يف كتاب واحلديث صحيح،   3

 الفائتة.
4
 115/.../2/123: مناهج التحصيل: انظر تفصيال أكثر يف  
 أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب الصالة بعد الفجر، مسلم يف كتاب الصالة، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها.  واحلديث صحيح،   5
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احلديث هنى عن دفع املنكر الذي هو واجب، فأوىل باملندوب ـ حتية املسجد ـ وذلك لألمر  ووجه االستدالل: أن   
 باإلنصات الذي يوجب أن ال يشغل املصلي بشيء عن اإلنصات.

ة بن أيب مالك القرضي أهنم كانوا يف ما ثبت من عمل أهل املدينة، فقد روى ابن شهاب عن ثعلب :ذلك أيضاويدل ل   
زمن عمر رضي اهلل عنه يصلون يوم اجلمعة حىت خيرج عمر، فإذا خرج وجلس على املنرب، وأذن املؤذنون، قال ثعلبة: 

يتكلم منا أحد. قال ابن  مجلسنا نتحدث ـ يرددون ألفاظ األذان ـ فإذا سكت املؤذنون، وقام عمر خيطب أنصتنا، فل
 إلمام يقطع الصالة، وكالمه يقطع الكالم.شهاب: فخروج ا

 صلى اهلل عليه وسلم قال:" عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيبروى وغروهبا: ملا  ،وقت طلوع الشمس .ج 
 . 2إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تربز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تغيب"

 ضروري؛ ألنه ال جيوز ترك الواجب ألجل املندوب.حال ضيق الوقت االختياري أو ال .د 
 حال اإلقامة للصالة احلاضرة: ملا أخرجه مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" .ه 

 . 3إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة"
اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  حلديث أيب هريرة رضي ؛حـال تذكر الفائتة: ألن صالهتا جتب عند تذكرها .و 

 وسلم قال: "من نسي الصالة فليصلها إذا ذكرها".
 أوقات الكراهة :ثانيا

 يكره التنفل يف أربعة أوقات:   
من طلوع الفجر الصادق، إىل أن ترتفع الشمس بعد طلوعها، ودليل ذلك حديث أيب سعيد اخلدري  .أ 

 احلديث.…" السابق:" ال صالة بعد الصبح
  

                                                                                                                                                                  
الصالة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، ومسلم يف كتاب الصالة، باب اإلنصات يوم أخرجه البخاري يف كتاب واحلديث صحيح،   1

 اجلمعة يف اخلطبة.
ومسلم يف كتاب الصالة، باب األوقات اليت  ،نهي عن الصالة فيهاأخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الصالة، باب األوقات املواحلديث صحيح،    2

 هني عن الصالة فيها.
 أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب كراهة الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن.حلديث صحيح، وا   3
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صلى اهلل عليه وسلم عن صالتني: بعد الفجر حىت تطلع  وحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال:" هنى رسول اهلل  
 .كتحية املسجد  . ويستثىن من هذا الوقت النوافل ذوات األسباب1الشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس"

األحاديث: حديث أيب سعيد، وحديث  بعد أداء فرض العصر، إىل ما قبيل الغروب، ودليل ذلك ما سبق من .ب 
 أيب هريرة.

 . 2لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" اجعلوا آخر صالتكم وترا" ؛بعد صالة الوتر .ج 
التنفل يف املسجد بعد صالة اجلمعة: فهو مكروه إىل أن ينصرف الناس من املسجد، وينصرف الشخص منه مث  .د 

صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي بعد اجلمعة  ضي اهلل عنهما أن النيبيعود إليه، ملا أخرجه اجلماعة عن عبد اهلل بن عمر ر 
 ركعتني يف بيته.

 .رض وابتغوا من فضل اهللفإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األولظاهر قوله تعاىل: 
 3شروط الصالةالفرع التاسع: 

 .وتنقسم إىل ثالثة أقسام: شروط الوجوب، وشروط الصحة، وشروط الوجوب والصحة معا 
 شروط وجوب الصالة :أوال

 .4ويعاقب على تركه ،ال ما يثاب على فعله ،ما تتوقف صحة العبادة عليه :املراد بالوجوبو 
ومعناها الصفات اليت إذا حتققت يف اإلنسان وجبت عليه الصالة، وإذا مل توجد فيه مل جتب عليه الصالة، وهي أمور    

حلديث: " رفع  ؛. فالصالة ال جتب إال على البالغوهو البلوغليس مبقدور املكلف حتصيلها وحتقيقها، وله شرط واحد 
 لكنها تصح منه إذا أداها.، القلم عن ..."

 وهي مخسة:: شروط صحة الصالة ثانيا
بناء على أن الكفار خماطبون  ؛ألنه ال يصدق هبا، وإن كانت واجبة عليه ؛: فال تصح الصالة من كافراإلسالم .أ 

 بفروع الشريعة.
يا أيها الذين : فالوضوء بنوعيه أو التيمم الزم لصحة الصالة، لقوه تعاىل: واألكرب ،الطهارة من احلدث األصغر .ب 

 .قمتم إىل الصالة فاغسلوا..... آمنوا إذا 
                                                 

 أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس.واحلديث صحيح،    1
 أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب ليجعل آخر صالته وترا.   2

3
 2/214/213/215انظر: مناهج التحصيل:  

4
 2/62حاشية الدسوقي:  
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فمن صلى بالنجاسة عامدا فإنه يعيد أبدا  : وهي واجبة مع الذكر والقدرة، دون العجز والنسيان،طهارة اخلبث .ج 
كمن مل جيد إال فإذا عجز املسلم عن إزالة النجاسة من بدنه، أو ثوبه صلى هبا وال إعادة عليه،   على مشهور املذهب،
خروج الوقت فيصلي به، وهذا هو املشهور يف املذهب، لكنه يعيد يف الوقت إن وجد ما يزيل به ثوبا متنجسا، وخشي 

 النجاسة. 
 :واملكان ،والبدن ،وهذه الطهارة تشمل طهارة الثوبوقد سلكوا فيه مسلك اجلمع بني النصوص الواردة يف هذه املسألة. 

 .وثيابك فطهرفطهارة الثوب دليلها قوله تعاىل:  .2
سعيد اخلدري قال: بينما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ويدل له أيضا: حديث أيب    

فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالته قال " ما محلكم 
ليك فألقينا نعالنا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " إن جربيل صلى على إلقائكم نعالكم " ؟ قالوا رأيناك ألقيت نع

 يف رأى فإن فلينظر املسجد إىل أحدكم جاء إذا" :وقال "،أذى :"قال أو ،"قذرا فيهما أن خربيناهلل عليه وسلم أتاين فأ
 .1"فيهما وليصل ،فليمسحه أذى أو قذرا نعليه

الدارقطين يف كتاب الطهارة عن أنس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وطهارة البدن دليلها ما رواه  .1
 . 2قال:" تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه"

وطهارة املكان دليلها ما أخرجه اجلماعة إال مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قدم أعرايب فبال يف  .4
لِِه َذنُوبًا ِمنح َماٍء َأوح املسجد، فقام إليه الناس ليقعوا عل رِيُقوا َعَلى بـَوح يه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" َدُعوُه َوأَهح

َعثُوا ُمَعسيرِيَن" َا بُِعثحُتمح ُمَيسيرِيَن وملَح تـُبـح اًل ِمنح َماٍء فَِإمنَّ  .3َسجح
راد به القبح، ودليل سرت العورة هي قوله : السرت بفتح السني، هو الغطاء، والعورة هي من العور، واملسرت العورة .د 

. يقول املفسرون: املراد بالزينة ما يسرت العورة، واملسجد يراد به يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدتعاىل: 
 واألمر للوجوب. الصالة.

 والعورة إما أن تكون عورة للصالة، أو للرؤيا:      
 ف بني األمة أن سرت العورة فرض على اجلملة.: وال خالعورة الصالة :احلالة األوىل   

                                                 
1
 2/142:النعل يف الصالة باب : كتاب الصالة،داود وأبواحلديث خرجه   
 أخرجه الدارقطين واحلاكم يف كتاب الطهارة.واحلديث    2

3
 أخرجه البخاري يف كتاب األدب، والرتمذي وأبو داود يف كتاب الطهارة.واحلديث صحيح،    
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 وخمففة، ويف كل إما أن تكون من املرأة، أو من الرجل. ،مغلظةوالعورة يف الصالة نوعان: 
 والدبر. ،وهي من الرجل واملرأة؛ فعورة الرجل املغلظة هي السوأتان، ومها القبل العورة املغلظة: :أوال

 والرأس. ،واألطراف ،الصدر وما يقابلهوعورة املرأة مجيع جسدها ما عدا 
 : وهي إما أن تكون من الرجل، أو املرأة:العورة املخففة :ثانيا

 فعورة الرجل املخففة من سرته إىل ركبتيه. أ.  
وال يبدين زينتهن إال ما وقدميها؛ لقوله تعاىل:  ،وكفيها ،وأما عورة املرأة املخففة فجميع جسدها ما عدا وجهها ب.  

قال  :لتاوالكفني، وقد روى الرتمذي عن عائشة رضي اهلل عنها ق ،.أي: وال يظهرن مواضع الزينة إال الوجهمنهاظهر 
َاِئِض ِإالَّ خِبَِماٍر"اهلل  رسول َبُل َصاَلُة احلح  البالغ. :واملراد باحلائض .1صلى اهلل عليه وسلم:" اَل تـُقح

 :وخمففة يف الصالة ،فائدة تقسيم العورة إىل مغلظةتفريع: 
تظهر يف أن من صلى مكشوف العورة املغلظة قادرا على سرتها فإن صالته غري صحيحة، ويعيدها أبدا؛ أما من صلى    

 مكشوف العورة املخففة فإنه يعيد الصالة يف الوقت الضروري، وإن خرج هذا الوقت فإنه ال يعيدها.
لقوة القول بأن الفخذ ليس بعورة، وضعف القول بأنه عورة. ومما روي  ؛والقول بأن اإلعادة مرتبطة بالوقت الضروري   

    يف هذا من األحاديث:
حديث أنس رضي اهلل عنه عند البخاري يف حسر اإلزار عن فخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم  احلديث األول:

 . 2خيرب
عليه وسلم كان يف بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل  احلديث الثاين:

   . 3بكر فأذن له، وهو على ذلك، مث استأذن عمر فأذن له، وهو على ذلك
 يدل على أن الفخذ ليس بعورة؛ فحري لذلك أن ال تلزم اإلعادة من كشفه يف الصالة.أن احلديث  االستدالل: هوجو    
   

  

                                                 
 يف كتاب الصالة، وأمحد يف باقي مسند األنصار.أخرجه الرتمذي واحلديث   1
 ومسلم يف كتاب النكاح. ،واليسر ،أخرجه البخاري يف كتاب اجلهادواحلديث صحيح،    2
 وأمحد يف باقي مسند األنصار.  ،أخرجه مسلم يف فضائل الصحابةواحلديث صحيح،    3
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 وما ورد يف عورة الفخذ:      
ُشوفـََتاِن  احلديث الثالث: حديث حممد بن جحش قال: " َمرَّ النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم َوأَنَا َمَعُه َعَلى َمعحَمٍر َوَفِخَذاُه َمكح

  .1فـََقاَل: يَا َمعحَمُر َغطي َفِخَذيحَك فَِإنَّ الحَفِخَذيحِن َعوحرٌَة"
َندُ ولذا قال البخاري عقب حديث أنس السابق: َحِديُث أَنَ  ِتاَلِفِهمح  ،ٍس َأسح َوُط َحىتَّ خُيحرََج ِمِن اخح  .َوَحِديُث َجرحَهٍد َأحح

حديث جرهد األسلمي، عن ابن عباس وجرهد وحممد بن جحش عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:"  احلديث الرابع:
 . 2الحَفِخُذ َعوحرٌَة"

اَل ُيَصليي َأَحدُُكمح يف الثَـّوحِب الحَواِحِد لَيحَس َعَلى  ملا يف الصحيحني:" ؛ويكره للرجل كشف كتف أو جنب يف الصالة    
ٌء" َعاتَِقيحِه َشيح

3. 
 عورة الرؤيا :احلالة الثانية     
 واملرأة: ،أما عورة الرؤيا من غري الصالة؛ فهي ختتلف أيضا باختالف الرجل     

 ،املرأة األجنبية فهي مجيع بدنه ما عدا الوجهوركبتيه، ومع  ،فبالنسبة لعـورة الرجل مع الرجل فهي ما بني سرته أ.
 واألطراف. ،أي جزء آخر من غري الوجه أوواألطراف؛ فيكره له كشف كتف، أو جنب، 

 والركبتني. ،أما عورة املرأة مع املرأة املؤمنة فهي ما بني السرة ب.
ا مع احملرم هلا فيحـرم عليها كشـف مجيع أما عورهتا مع الرجل؛ فإما أن تكون مع حمرم هلا، أو مع أجنيب، فأما عورهت   

 ،والعنق، واليدان، والرجالن، وزاد احلنابلة: الساق ـ؛ فيحرم كشف صدرها ،بدهنا، ما عدا الوجه واألطراف ـ الرأس
 وثدييها، وحنو ذلك.

 والركبينت. ،والشافعية إىل أن عورهتا مع حمارمها كعورهتا مع املرأة املسلمة، ما بني السرة ،وذهب احلنفية   
والكفني، وكذلك احلال مع املرأة الفاسقة؛ ملا خيشى منها من  ،أما مع الرجل األجنيب فعورهتا مجيع بدهنا ما عدا الوجه   

 نقل أوصافها للرجال األجانب.
فول وجهك شطر املسجد احلرام، وحيث ما كنتم لقوله تعاىل:  ؛: فهو شرط يف صحة الصالةاستقبال القبلة .ه 

 .[233البقرة: ].جوهكم شطرهفولوا و 

                                                 
 والبخاري يف تارخيه، ومعلقا يف صحيحه، واحلاكم يف مستدركه. ،ب األدبوالرتمذي يف كتا ،أخرجه أمحد يف باقي مسند األنصارواحلديث  1
 وأبو داود يف كتاب احلمام. ،البخاري يف كتاب الصالة والرتمذي يف كتاب األدبواحلديث صحيح، أخرجه    2
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاريواحلديث صحيح،   3
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ر استقبال القبلة فرضا لصحة الصالة ال يتم إال األن املصلي يقابلها وتقابله، واعتب ؛وقد مسيت بيت اهلل احلرام قبلة
 بأمرين:
 وال خيشى شيئا. ،أن املصلي يأمن العدو (2
ومريض، أما النسيان فال يعترب، القدرة على استقبـال القبلة؛ فلهذا فالتوجه للقبلة ال جيب على عاجز كمربوط،   (1

 فمن صلى ناسيا استقبال القبلة  يعيد أبدا. وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام:
وهي عني الكعبة ملن كان مبكة، ومن يف حكمها، فهؤالء جيب عليهم استقباهلا جبميع أبداهنم، فلو خرج  أوال قبلة عيان:

 لوبا حنو الكعبة، فمن صلى فوقها يعيد أبدا.من املصلي عضو مل تصح صالته، وملا كان االستقبال مط
وهي قبلة من غاب عن البيت، ومل يستطع رؤيتها، فيجب استقبال جهة الكعبة ال عينها؛ ألن ذلك  ثانيا قبلة استتار:

 . ال يكلف اهلل نفسا إال وسعهاهو املستطاع، واهلل تعاىل يقول: 
 أو خارج املسجد:ومن كانت هذه حاله، فإما أن يكون يف املسجد،    

 فإن كان يف املسجد فيعتمد على جهة احملاريب، فيتجه إليها ويصلي، وهذه تسمى قبلة اجتهاد.  (2
 فإن مل يكن يف املسجد، فيجتهد يف معرفة جهة القبلة، ويتخري جهة معينة من اجلهات، وتسمى: قبلة التخيري.  (1

 وهي التوجه يف الصالة لغري بيت اهلل احلرام، لتعذر ذلك، واملتعذر عليهم استقباهلا هم: ثالثا قبلة بدل:
، أو غريها يف قطار، أو طائرة، مع عجزه عن متابعة القبلة، لضيق أو غريه، ومل يستطع النزول إىل راكب السفينة .أ 

 ه إليها.ستقبال صلى إىل القبلة بركوع وسجود لتيسر التوجاألرض، ولكن إن أمكنه اال
املأذون فيه شرعا، كاجلهاد، ومل ميكن النزول فإنه يصلي إمياء إىل القبلة إن أمكنه، وإال  اجلندي امللتحم يف القتال .ب 

 .[111البقرة: ]. فإن خفتم فرجاال أو ركباناصلى لغريها، قال تعاىل: 
اء إىل القبلة بعد إيقاف وسيلة الذي ال يستطيع النزول إىل األرض، فإنه يصلي على مركوبه إمي املريض الراكب .ج 

 نقله إن أمكنه ذلك.
 ، ولو بوتر من غري استقبال القبلة، بل يتوجه صوب ناحية سفره، ولكن بشروط:املسافر املتنفل على مركوبه .د 

 أن يكون السفر سفر قصر.  (2
َكاَن َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه ودليل هذا حديث َجاِبِر بحِن َعبحِد اللَِّه قَاَل:  ، أن يكون راكبا ال ماشيا وال جالسا  (1

  .1وسلم ُيَصليي َعَلى رَاِحَلِتِه َحيحُث تـََوجََّهتح ِبهِ 

                                                 
 وقصرها. ،ومسلم يف كتاب صالة املسافرين ،الصالة أخرجه البخاري يف كتابواحلديث صحيح،    1
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لكن مع مالحظة أنه إذا مل يتمكن الراكب من السجود أومأ بسجوده إىل األرض، وللمتنفل الراكب أن يعمل ما   
 ال بد منه من سوق مركوبه، وتوجيهه وإيقافه، وغري ذلك.

 وهذه الشروط هي:: شروط الوجوب والصحة معاثالثا:   
 واملغمى عليه. ،، فال جتب الصالة، وال تصح من اجملنونالعقل .أ 
 ، فمن مل تبلغه دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم فال جتب عليه، وال تصح منه.بلوغ الدعوة اإلسالمية .ب 
 : فال جتب الصالة، وال تصح إذا وقعت قبل دخول الوقت.دخول الوقت .ج 
    : فال جتب الصالة، وال تصح منهما إذا وقعت.من دم احليض والنفاس اخللو .د 

 امكروهاهت، وسننها، وفضائلها، و فرائض الصالة  الفرع العاشر:
وحقيقتها، وقد حصرها أبو الطاهر إبراهيم بن عبد  ،واألركان من ماهية الصالة ،تعترب الفرائض :فرائض الصالة أوال:

وأفعال،  ،ـ من علماء القرن السادس اهلجري ـ فقال:" الصالة مركبة من أقوالرمحه اهلل الصمد بن بشري التنوخي التونسي 
ثالثة: رفع اليدين فجميع أقواهلا ليست بالفرائض إال ثالثة: تكبرية اإلحرام، والفاحتة، والسالم، ومجيع أفعاهلا فرائض إال 

 عند تكبرية اإلحرام، واجللوس للتشهد، والتيامن بالسالم". 
 ومجلة أركان الصالة أربعة عشر ركنا، وهي:   
: وهي قصد الصالة، وذلك بتحصيلها هلل سبحانه وتعاىل، ووجوب تعيينها بكوهنا ظهرا، أو عصرا، وتعيني السنن  ـ النية2

 فل.وغريها من النوا ،كالفجر، والعيد
وهذه النية حملها القلب، وتكون قبل تكبرية اإلحرام، والتلفظ هبا خالف السنة، وال يلزمه التعرض يف نيته لعدد ركعات    

 الصالة، وال لكوهنا أداء وال قضاء. وال يضر ذهاهبا من القلب بعد استحضارها يف تكبرية اإلحرام.
 .ليعبدوا اهلل خملصني له الدينوما أمروا إال ودليل وجوب النية قوله تعاىل: 

َرتُ  رٍِئ َما نـََوى، َفَمنح َكاَنتح ِهجح َا اِلمح َعحَماُل بِالنـييَِّة، َوِإمنَّ َا األح ُه ِإىَل اللَِّه َوَرُسولِِه قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" ِإمنَّ
َرتُُه  َرتُُه ِإىَل اللَِّه َوَرُسولِِه، َوَمنح َكاَنتح ِهجح َرتُُه ِإىَل َما َهاَجَر ِإلَيحِه" ،ِلُدنـحَيا ُيِصيبـَُهاَفِهجح رَأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهجح  .1َأِو امح

 فقد دل احلديث على أن العمل إذا خال من النية كان غري صحيح.
  

                                                 
 ومسلم يف كتاب اإلمارة. ،أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحيواحلديث صحيح،    1
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َتاُح : ولفظها: اهلل أكرب، وهي فرض يف كل صالة ولو نفال، لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ـ تكبرية اإلحرام1 " ِمفح
ِبريُ  ،الصَّاَلِة الطُُّهورُ  ِليُم" ،َوحَتحرميَُها التَّكح  .1َوحَتحِليُلَها التَّسح

 وال جيزئ غريها مما هو يف معناها مثل: اهلل األعظم، أو: اهلل األجل؛ ألن التعبد واقع باللفظ واملعىن.   
نحنيا إال ملسبوق كربها منحطا، وأدرك اإلمام راكعا للقادر، فال جيزئ إيقاعها جالسا، أو م :ـ القيام هلا يف الفرض4

حافظوا على الصلوات والصالة فصالته صحيحة، ويعتد هبذه الركعة إذا متكن من الركوع، ودليل هذا قوله تعاىل:
 .42. البقرة:الوسطى، وقوموا هلل قانتني

وأجازت له الصالة قاعدا، بدون قيام لتكبرية  ،فالقيام واجب يف مجيع احلاالت، ما عدا العاجز، فقد خصصته السنة   
اإلحرام، وذلك ملا أخرجه البخاري عن عمران بن حصني أنه قال: كانت يب بواسري فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 فقال: "صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب".
ام، من غري فصل بينهما بتسبيح، أو غريه، لكراهة ذلك، ودليل هذا ما : فتجب قراءهتا بعد تكبرية اإلحر ـ قراءة الفاحتة3

َرأح بَِفاحِتَِة الحِكَتاِب" صلى اهلل عليه وسلم قال:" رواه عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أن النيب  . 2اَل َصاَلَة ِلَمنح ملَح يـَقح
أو  ،حيملها عنه دون سائر الفرائض، سواء يف الفريضةوهي واجبة لإلمام والفذ، أما املأموم فال جتب عليه؛ ألن اإلمام    

. إال أنه تندب القراءة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحونلقوله تعاىل:  ؛النافلة، جهرية، أو سرية
 وأحاديث النفس. ،شغل هبا فكره عن الوساوسيللمأموم يف السرية ل

جب عليه تعلمها، فإن مل ميكنه ذلك ائتم مبن حيسن قراءهتا، فإن مل يأمت بطلت فأما من مل حيسن قراءة الفاحتة في    
والركوع بسكوت، أو بذكر، وأوىل  ،صالته، إال إذا تعذر عليه ذلك، فيندب له يف هذه احلالة الفصل بني تكبرية اإلحرام

 أن يكون بشيء من القرآن.
النافلة، فإن جلس أو احنىن حال قراءة الفاحتة يف الفريضة، أو  : وهي واجب يف الفريضة دونـ القيام لقراءة الفاحتة5 

 استند إىل شيء حبيث لو أزيل لسقط بطلت صالته. وقد مر دليله سابقا.

                                                 
ٍء  ":الرتمذي قَاَل أَبو ِعيَسى وسننها. ،أخرجه الرتمذي وأبو داود يف كتاب الطهارة، وابن ماجة يف كتاب الطهارةواحلديث    1 ِديُث َأَصحُّ َشيح َهَذا احلَح

َسنُ    ".يف َهَذا الحَباِب َوَأحح
 ومسلم يف كتاب الصالة.أخرجه البخاري يف كتاب األذان، واحلديث صحيح،    2
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: وشرطه أن يكون من قيام يف الفرض، أو النفل الذي صالته من قيام، فلو جلس فركع مل تصح صالته، ـ الركوع6
، وميكنهما منهما، ويسوي ظهره، وال يرفع رأسه، وال يطأطئه، ويدل هلذا وقوله ب فيه أن يضع يديه على ركبتيهحويست

 . يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكمتعاىل: 
  .1يف الصحيحني:" أُِمرحنَا َأنح َنَضَع أَيحِديَنا َعَلى الرَُّكِب"ورد ما و    
كوع، فمن مل يرفع من الركوع عامدا أو جاهال بطلت صالته، وأما الساهي : وهو االستواء قياما بعد الر ـ الرفع من الركوع2

فريجع حمدودبا حىت يصل حلالة الركوع، مث يرفع، ويواصل صالته، مث يسجد بعد السالم إذا مل يكن مأموما، فإن كان 
 مأموما ال يسجد ألن اإلمام حيمل عنه سهوه.

صلى اهلل عليه  ي اهلل عنها أهنا قالت يف صفة صالة النيبحديث عائشة رض :ودليل وجوب الرفع من الركوع   
َتِوَي" ُجدح َحىتَّ َيسح   .2وسلم:"... وََكاَن ِإَذا َرَفَع َرأحَسُه ِمَن الرُُّكوِع ملَح َيسح

: إال أن السجود على األنف قيل واجب، وقيل مستحب، فمن ترك السجود على واألنف ،ـ السجود على اجلبهة2
اجلبهة بطلت صالته إن كان لغري مانع، فإن كان ملانع من خشية خروج، وحنوها وأومأ إىل السجود، ومن ترك السجود 

نوا اركعوا واسجدوا واعبدوا يا أيها الذين آمعلى األنف أعاد يف الوقت، مراعاة للقول بوجوبه. ويدل هلذا قوله تعاىل: 
 .ربكم

َهةِ  وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه:"    َبـح َعِة َأعحظٍُم َعَلى اجلح ُجَد َعَلى َسبـح َوَأَشاَر  ،أُِمرحُت َأنح َأسح
ِ  ،َوالحَيَديحنِ  ،بَِيِدِه َعَلى أَنحِفهِ  َبتَـنيح ِ  ،َوالرُّكح ِفَت الثـيَيابَ  ،َوأَطحرَاِف الحَقَدَمنيح   .3َوالشََّعَر" ،َواَل َنكح

 واألنف عضوا واحدا مما يوحي بعدم وجوبه. ،فاإلشارة إىل األنف دليل على أنه مراد، لكنه اعترب اجلبهة   
مُثَّ  ،اِكًعا: لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث املسيء يف صالته: "... مُثَّ ارحَكعح َحىتَّ َتطحَمِئنَّ رَ ـ اجللوس بني السجدتني1

 .4ارحَفعح َحىتَّ تـَعحِدَل"
: ولفظه: السالم عليكم، معرفا، وعلى جهة اليمني، ودليل وجوب السالم احلديث السابق:" مفتاح الصالة ـ السالم26 

 الطهور...".
 : فال يصح السالم من قيام، إال لضرورة، ودليله احلديث السابق.ـ اجللوس للسالم22

                                                 
 ومواضع الصالة. ،ومسلم يف كتاب املساجد ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    1
 اب الصالة، والنسائي يف كتاب التطبيق.أخرجه مسلم يف كتواحلديث صحيح،    2
 ومسلم يف كتاب الصالة. الصالة، أخرجه البخاري يف كتابواحلديث صحيح،    3
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    4
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استقرار أعضاء املصلي أثناء تأدية األركان، كالركوع والسجود، والرفع منهما، ودليل هذا حديث : وهي ـ الطمأنينة21
ُجدح َحىتَّ َتطحَمِئنَّ َساِجًدا ،مُثَّ ارحَفعح َحىتَّ تـَعحِدَل قَاِئًما ،املسيء يف صالته:"... مُثَّ ارحَكعح َحىتَّ َتطحَمِئنَّ رَاِكًعا مُثَّ ارحَفعح َحىتَّ  ،مُثَّ اسح

  .1َوافـحَعلح َذِلَك يف َصاَلِتَك ُكليَها" ،َتطحَمِئنَّ َجاِلًسا
: وهو نسق القامة بعد تكبرية اإلحرام، والركوع والسجود، ودليله احلديث السابق يف الطمأنينة، وكذلك قوله ـ االعتدال24

َ رُُكوِعهِ صلى اهلل عليه وسلم:" اَل يـَنحظُُر اللَُّه ِإىَل َصاَلِة َرُجٍل اَل يُِقيُم    .2َوُسُجوِدِه" ،ُصلحَبُه بـَنيح
: وذلك بأن يأيت بالنية قبل اإلحرام، واإلحرام قبل القراءة، والقراءة قبل الركوع، وهكذا إىل ـ ترتيب الفرائض فيما بينها23

 آخر الصالة.
 وهي أربع عشرة سورة: : سنن الصالة ثانيا:

واملنفرد، سنة يف الفرض. وقد روى أبو قتادة رضي اهلل عنه  ،والثانية لإلمام بعد الفاحتة يف الركعة األوىل ـ قراءة السورة2
ِر بَِفاحِتَِة الحكِ  ِ ِمنح َصاَلِة الظُّهح ُولَيَـنيح ِ األح َعتَـنيح رَُأ يف الرَّكح ِ قال:"َكاَن النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم يـَقح َرأُ … َتاِب َوُسوَرتـَنيح وََكاَن يـَقح

ِر ِبَفا   .3حِتَِة الحِكَتاِب"يف الحَعصح
ألن القيام ظرف لقراءهتا، والظرف يأخذ حكم املظروف،  ؛: أي لقراءة السورة وحنوها بعد الفاحتةـ القيام لقراءة الفاحتة1

 صلى اهلل عليه وسلم. وألن هذا هو الوارد من صفة صالة النيب
 قراءة شيء بعد الفاحتة يركع، وال يقف قدر القراءة.والقيام يسن لقراءة السورة ال لذاته، ولذلك فإذا ما عجز عن    
: وهو الظهر والعصر، وأخرية املغرب، وأخريتا العشاء، وأعاله أن يسمع نفسه. ودليل ذلك ما رواه ـ السر فيما يسر فيه4

رَأُ  ِر َوالحَعصحرِ البخاري عن خباب رضي اهلل عنه وقد سأله سائل:" َأَكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم يـَقح  :قَالَ  ؟يف الظُّهح
  .4بِاضحِطرَاِب حلِحَيِتِه" :قَالَ  ؟قـُلحَنا ِِبَ ُكنحُتمح تـَعحرُِفوَن َذاكَ  .نـََعمح 

ا املغرب والعشاء، وأقل اجلهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وال حد ت: وهو الصبح واجلمعة، وأوليـ اجلهر فيما جيهر فيه3
 ألعاله ما مل يتفاحش. 

رَُأ َوالتينِي َوالزَّيـحُتوِن يف ودليل    ذلك ما راوه الشيخان عن الرباء بن عازب قال:" مسَِعحُت النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم يـَقح
تًا ِمنحهُ  ،الحِعَشاءِ  َسَن َصوح   .1أَوح ِقرَاَءًة " ،َوَما مسَِعحُت َأَحًدا َأحح

                                                 
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    1
 أخرجه أمحد يف باقي مسند املكثرين.واحلديث    2
 ومسلم يف كتاب الصالة.  ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،   3
 وابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة. ،وأبو داود يف كتاب الصالة ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    4
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والرفع منه. فقد روى أبو  ،والسجود ،والرفع منه ،ند الركوعمد، وحمله عت:  وهو املعـ كل تكبرية سوى تكبرية اإلحرام5
مُثَّ  ،مُثَّ يَُكبـيُر ِحنَي يـَرحَكعُ  ،َكاَن ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة يَُكبـيُر ِحنَي يـَُقومُ  ":هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

َعةِ  َدُه ِحنَي يـَرحَفُع ُصلحَبُه ِمَن الرَّكح دُ  :مُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَائِمٌ  ،يـَُقوُل مسََِع اللَُّه ِلَمنح محَِ مح ِوي ،َربَـَّنا َوَلَك احلَح مُثَّ يَُكبـيُر  ،مُثَّ يَُكبـيُر ِحنَي يـَهح
ُجدُ  ،ِحنَي يـَرحَفُع َرأحَسهُ  ِضيَـَها ،َكبـيُر ِحنَي يـَرحَفُع رَأحَسهُ مُثَّ يُ  ،مُثَّ يَُكبـيُر ِحنَي َيسح َعُل َذِلَك يف الصَّاَلِة ُكليَها َحىتَّ يـَقح َويَُكبـيُر  ،مُثَّ يـَفح

ُُلوِس" ِ بـَعحَد اجلح  .2ِحنَي يـَُقوُم ِمَن الثـينحتَـنيح
فسنته أن يقول: ربنا  والفذ، أما املأموم ،: وهي قول املصلي: مسع اهلل ملن محده، وهذا لإلمامـ التسميع، أو التحميد6

َدُه، فـَُقوُلوا ؛ولك احلمد َع اللَُّه ِلَمنح محَِ َماُم مسَِ اللَُّهمَّ َربَـَّنا َلَك  :ملا يف املوطأ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "ِإَذا قَاَل اإلحِ
لُُه قـَوحَل الحَماَلِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـَقَ  ُد، فَِإنَُّه َمنح َواَفَق قـَوح مح َم ِمنح َذنحِبِه"احلَح   .3دَّ

َت ِإىَل الصَّاَلِة َفَكبـيرح ـ التشهدان، األول والثاين2 مُثَّ  ،: حلديث رفاعة بن رافع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:" ِإَذا ُقمح
ُجدح َحىتَّ َتطحَمِئنَّ َساِجًدا ،َحىتَّ تـَعحَتِدَل قَاِئًمامُثَّ ارحَفعح  ،مُثَّ ارحَكعح َحىتَّ َتطحَمِئنَّ رَاِكًعا ،اقـحرَأح َما تـََيسََّر َمَعَك ِمَن الحُقرحآنِ  مُثَّ  ،مُثَّ اسح

ِلسح َحىتَّ َتطحَمِئنَّ َجاِلًسا   .4مُثَّ افـحَعلح َذِلَك يف َصاَلِتَك ُكليَها" ،اجح
َنا ،َوبـَرََكاتُهُ  ،السَّاَلُم َعَليحَك أَيُـَّها النَّيبُّ َوَرمححَُة اللَّهِ  ،َوالطَّييَباتُ  ،َوالصََّلَواتُ  ،ولفظ التشهد هو:" التَِّحيَّاُت لِلَّهِ      ،السَّاَلُم َعَليـح

َهُد َأنح اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  ،َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاحلِِنيَ  َهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُهُ  ،َأشح ُتمح  فَِإنَُّكمح ِإَذا فـََعلحُتمح  ؛َوَأشح َذِلَك فـََقدح َسلَّمح
َرحِض" ،َعَلى ُكلي َعبحٍد لِلَِّه َصاِلٍح يف السََّماءِ   وهذا خاص بالتشهد األوسط. .5َواألح

 َوُذرييَِّتِه َكَما َصلَّيحتَ  ،َوأَزحَواِجهِ  ،اللَُّهمَّ َصلي َعَلى حُمَمَّدٍ  ويستحب إضافة الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهي:"   
يٌد جمَِيٌد"  ،َوُذرييَِّتهِ  ،َوأَزحَواِجهِ  ،َوبَارِكح َعَلى حُمَمَّدٍ  ،َعَلى آِل ِإبـحرَاِهيمَ  َت َعَلى آِل ِإبـحرَاِهيَم ِإنََّك محَِ وهذه يؤتى هبا يف . 6َكَما بَارَكح
 التشهد األخري.

الكالم على التشهدين األول ، وهو ليس اجللوس للسالم فهو فرض، ودليله احلديث السابق يف ـ اجللوس للتشهدين2
 والثاين.

                                                                                                                                                                  
 كتاب األذان ومسلم يف كتاب الصالة.أخرجه البخاري يف  واحلديث صحيح،    1
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    2
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    3
 والنسائي يف كتاب السهو. ،والرتمذي يف كتاب الصالة ،أخرجه أبو داودواحلديث    4
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعةاحلديث صحيح، و    5
 ومسلم يف كتاب الصالة.   ،أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات واحلديث صحيح،   6
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لعموم ظاهر احلديث السابق:" أمرت أن اسجد على سبعة  :والكفني ،والركبتني ،ـ السجود على صدر القدمني1
 أعظم....".

 ال أقل. ،وعلى من على يساره إن شاركه أحد يف ركعة فأكثر ـ رد املقتدي السالم على إمامه،26
 : ويشرتط أن ال يتفاحش ذلك.الطمأنينة الواجبةـ املكث الزائد على 22
، ودليل ذلك حديث مسرة بن جندب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا سلم ـ اجلهر بتسليمة التحليل دون الرد21

ا على اإلمام فردوا عليه". ويف رواية: "أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نرد السالم على أئمتنا، وأن يسلم بعضن
 . 1بعض"

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ، وإن مل يسمعه، وقيل بوجوبه، لعموم قوله تعاىل: ـ اإلنصات لإلمام فيما جيهر فيه24
 .وأنصتوا لعلكم ترمحون

ألن  ؛واملنفرد، أما املأموم فال ،إن خشيا مرور أحد بني يديهما، وهي مسنونة يف حق اإلمام والفذ ،ـ السرتة لإلمام23
إلمام سرتة له، وتكون السرتة بالشيء الطاهر، وأن تكون مما ميكن رؤيتها حىت يراها املار بني يدي املصلي فيتوقف، فعن ا

 َ رحبَِة فـَُتوَضُع بـَنيح  يََديحِه ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "َكاَن ِإَذا َخرََج يـَوحَم الحِعيِد أََمَر بِاحلَح
َها َوالنَّاُس َورَاَءهُ فـَُيَصلي  َعُل َذِلَك يف السََّفرِ  ،ي إِلَيـح َُمرَاُء" ،وََكاَن يـَفح   .2َفِمنح مَثَّ اختَََّذَها األح

َمِئٍذ َقدح  ودل على عدم الوجوب حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال:"    أَقـحبَـلحُت رَاِكًبا َعَلى مِحَاٍر أَتَاٍن َوأَنَا يـَوح
ِتاَلَم َوَرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم ُيَصليي مبِىًن ِإىَل َغريحِ ِجَدارٍ نَاَهزحُت  َ يََديح بـَعحِض الصَّفي  ،ااِلحح َوأَرحَسلحُت  ،َفَمَررحُت بـَنيح

َتَاَن تـَرحَتعُ  مانعة من مرور أي أحد واحلكمة من وضع السرتة هي كوهنا . 3َفَدَخلحُت يف الصَّفي فـََلمح يـُنحَكرح َذِلَك َعَليَّ " ،األح
 بني يديه.

. 4:" لو يعلم املار بني يدي املصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه"قوله  ويدل هلذا    
   أو سنة. ،قال أبو النضر ـ أحد رواة احلديث ـ:  ال أدري، أقال: أربعني يوما، أو شهرا

 كثرية، ومنها:   وفضائلها  : فضائل الصالةثالثا: 

                                                 
 أخرجه ابن خزمية يف كتاب اإلمامة يف الصالة، باب رد املأموم على اإلمام إذا سلم اإلمام عند انقضاء الصالة.واحلديث    1
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاريواحلديث صحيح،   2
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب العلمواحلديث صحيح،   3

 .أخرجه البخاري يف كتاب سرتة الصالةواحلديث صحيح،    4



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

116 

عند تكبرية اإلحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصري القراءة يف العصر واملغرب، والتوسط يف العشاء،  . رفع اليدين2
 وقراءة املأموم وراء إمامه يف السرية. 

القراءة فيما جيهر فيه اإلمام قال مالك:" األمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء اإلمام فيما ال جيهر فيه اإلمام بالقراءة، ويرتك 
 بالقراءة".

  والتأمني معناه: استجب دعاءنا.، مطلقا واملأموم ،لفذلتأمني ال. 1
َماُم فََأميُنوا، فَِإنَُّه َمنح َواَفَق  ،ثبوت السنة به. ففي الصحيحنيودليل ذلك:   وغريمها من حديث أيب هريرة:" ِإَذا أَمََّن اإلحِ

َم ِمنح َذنحِبهِ تَأحِميُنُه تَأحِمنَي  وََكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم يـَُقوُل  ". َوقَاَل ابحُن ِشَهاٍب:"الحَماَلِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ
 .1آِمنَي"

والفذ حال القيام، وقد قال مالك يف املدونة: ال أعرف  ،، وقول ربنا ولك احلمد للمقتدي. التسبيح يف الركوع والسجود4
الناس يف الركوع: سبحان ريب العظيم. ويف السجود: سبحان ريب األعلى. وكرهه، ومل حيد فيه حدا وال دعاء قول 

 خمصوصا. وذلك ألن اإلمام مالكا مل تبلغه األحاديث اخلاصة بالتسبيح يف الركوع فأنكره.
 ،توه يف مستحبات الصالةولذلك فإن تالميذه ومن جاء بعده من علماء املذهب مل ينكروه كما أنكره هو، بل أثب

 وفضائلها.
 ، وقبل الركوع، وختم الصالة باألذكار الواردة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم..القنوت يف أخرية الصبح3

وال  ،اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثين عليك اخلري كله، نشكرك "ولفظ القنوت هو:   
وخنلع ــ نطرح األديان الفاسدة ــ ونرتك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي  ،ونذل ــ لك ،نكفرك، وخننع ــ خنضع

وخناف عذابك اجلد ــ الثابت ــ إن عذابك بالكافرين  ،رمحتك نرجووجنتهد ــ  ،ونسجد، وإليك نسعى وحنفد ــ جند
 . 2"ملحق

وخمتصرة. وهو عن علي أيضا، وهو عن ابن عمر  ،مطولة ودعاء القنوت رواه البيهقي مرفوعا عن عمر بألفاظ خمتلفة   
 عند أيب داود يف املراسيل.

                                                 
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب األذانواحلديث صحيح،    1
والطحاوي يف كتاب  ،وابن خزمية يف كتاب الوضوء ،وابن أيب شيبة يف كتاب الطهارة ،أخرجه البيهقي يف سننه يف كتاب الصالةواحلديث    2

 الطهارة.
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رمحه  البيهقيقبل الركوع، أو بعده، ومجلة القول فيه ما قاله  اهلل عليه وسلم النيب صلىوقد اختلفت الروايات يف قنوت 
ي اهلل عنهم يف أكثر الروايات عنهم القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعليه درج اخللفاء الراشدون رض "رواة:اهلل

 ."وأشهرها
صليت خلف مثانية وعشرين بدريا، كلهم يقنت يف الصبح بعد  "وروى أبو أمحد احلاكم يف الكىن عن احلسن قال:   

 سنده ضعيف. أن. إال "الركوع
لت: فإن فالنا أخربين أم بعده؟ قال: قبله. ق ،وملا سأل عاصم األحول أنس بن مالك عن القنوت أكان قبل الركوع   

 . سبق خترجيه. "الركوع شهرا بعد صلى اهلل عليه وسلمكذب. إمنا قنت رسول اهلل   "عنك أنك قلت بعد الركوع. قال:
ال يقوله  "قال: ؟يقول أحد يف حديث أنس إنـه قنت قبل الركوع غري عاصم األحول "لكن قال األثرم: قلت ألمحد:   

وغري واحد عن حنظلة، كلهم عن  ،وأيوب عن ابن سريين ،والتيمي عن أيب جملز ،غريه. خالفوه كلهم هشـام عن قتادة
 ."أنس
وروي عن مجاعة من الصحابة التخيري يف ذلك، وهو املروي عن مالك يف املدونة أيضا، وهذا ملا أخرجه ابن ماجة عن    

. وإسناده "كالمها كنا نفعل قبل وبعد  "يف صالة الصبح قبل الركوع  أم بعده؟ قال: محيد عن أنس أنه سئل عن القنـوت
 .1صحيح

 ومما ورد يف شأن القنوت من اآلثار
 والفجر". ،روى البخاري يف كتاب الوتر عن أنس رضي اهلل عنه قال:"كان القنوت يف املغرب األول:
كان يقنت يف صلى اهلل عليه وسلم   أن رسول اهلل "  عنه:روى مسلم يف كتاب املساجد عن الرباء رضي اهلل والثاين:
 ."واملغرب ،الصبح

صلى اهلل عليه وسلم :" قنت شهرا يدعو على أحياء العرب، مث ما أخرجه الشيخان عن أنس أن رسول اهلل  والثالث:
 تركه".

شهرا يدعو  اهلل عليه وسلم قنتصلى أن النيب  "ما أخرجه الدارقطين بإسناد صحيح يف كتاب الوتر عن أنس: والرابع:
 ."عليهم، مث تركه، وأما يف الصبح: فلم يزل يقنت حىت فارق الدنيا

واجلمع بني النصوص الواردة يف شأن القنوت وعدمه، يبني أن القنوت يف غري الفجر كان مث ترك، وأما يف الفجر فلم    
 يرتك، واستمرت مشروعيته على أصلها.

                                                 
1
 32مسالك الداللة:  
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 مكروهات الصالة رابعا:
وأما املكروهات فهي األمور اليت يرجح جانب تركها على جانب فعلها؛ ألن الشارع طلب الكف عنها ال على سبيل    

 ،وال يعاقب فاعله. وهذه ميكن تقسيمها إىل قسمني: متعلقة بالصالة ،واإللزام، ولذا فهي ما يثاب تاركه ،احلتم
 وباملصلي.

 املكروهات املتعلقة بالصالة :أوال  
والقراءة، ومما  ،يفتتح الصالة بالتكبري كان اهلل عليه وسلم ، ملا ثبت أن رسول اهلل صلىلدعاء بعد تكبرية اإلحراما. 2

 يدل هلذا:
 . 1"إذا قمت إىل الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن "حديث املسيء يف صالته: احلديث األول:
يستفتح الصالة بالتكبري،  صلى اهلل عليه وسلم كان رسول اهلل" لت:حديث عائشة رضي اهلل عنها قا احلديث الثاين:

 . 2"والقراءة باحلمد هلل رب العاملني
وعمر رضي اهلل عنهما كانوا  ،وأبا بكر ،صلى اهلل عليه وسلم حديث أنس رضي اهلل عنه: " أن النيب احلديث الثالث:

  .3يفتتحون الصالة بـ: احلمد هلل رب العاملني"
 ؛، والدعاء يف الركوع، والدعاء بعد التشهد األول، والدعاء بعد سالم اإلمام، واجلهر بالدعاءالدعاء يف أثناء الفاحتة. 1

 فهو خمالف للسنة. فهذا هو وجه الكراهة. ،ألن كل ذلك مل يرد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه شيء
 مكروه.: ألن ترك السنة ترك سنة خفيفة من سنن الصالة. 4
: فهو مكروه يف الفرض، وجائز يف النفل، فإن قصد اخلروج من اخلالف يف البسملة فمندوب، وإال التعوذ والبسملة. 3

 فمكروه، وهذا هو املشهور.
م اللَِّه الرَّمححَِن ال"ودليل كراهة البسملة يف الفرض ما صح أن عبد اهلل بن مغفل قال:     َعيِن َوأَنَا أَقـحَرأُ ِبسح َأيح  :رَِّحيِم فـََقالَ مسَِ

َدثَ  رٍ  ،صلى اهلل عليه وسلمفَِإيني َصلَّيحُت َمَع َرُسوِل اللَِّه  ،بـُيَنَّ ِإيَّاَك َواحلَح َوَمَع ُعثحَماَن فـََلمح َأمسحَعح  ،َوَمَع ُعَمرَ  ،َوَمَع َأيب َبكح
ُهمح يـَُقولُهُ  دُ ) :فَِإَذا قـَرَأحَت فـَُقلح  ،َرُجاًل ِمنـح مح   .4"بي الحَعاَلِمنَي(لِلَِّه رَ  احلَح

                                                 
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب صفة الصالةواحلديث صحيح،    1
 الصالة.أخرجه مسلم يف كتاب واحلديث صحيح،    2
 ومسلم يف كتاب الصالة، باب حجة من قال ال جيهر بالبسملة. ،أخرجه البخاري يف كتاب صفة الصالةواحلديث صحيح،   3
 أخرجه مسلم يف كتاب الصالة وابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة. واحلديث صحيح،    4
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والنافلة هو مراعاة اخلالف الوارد يف املسألة، فقالوا جبواز ذلك يف النافلة دون  ،ويبدو أن وجه التفريق بني الفريضة   
 وألن النافلة يتسامح فيها ما ال يتسامح يف الفريضة. ،الفريضة

قرأ  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  :"والنافلة، ووجهه حديث أم سلمة ،وهناك قول ملالك باإلباحة يف الفريضة      
 ."دها آية. احلمد هلل رب العاملني. آيتنيعيف الصالة: بسم اهلل الرمحن الرحيم، ف

 املكروهات متعلقة باملصلي :ثانيا  
عمامته، أو طرف كمه. يدل هلذا ما ، مما فيه إهلاء عن العبادة، والسجود على كور السجود على الثياب والبسط. 2

أخرجه البيهقي يف سننه يف كتاب الصالة:" أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال يسجد جبنبه، وقد أعتم على 
 جبهته، فحسر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن جبهته".

 ها حىت يضع جبهته باألرض.وعن نافع أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان إذا سجد، وعليه العمامة، يرفع
عن أيب هريرة رضي اهلل ما روي : وذلك ألنه من فعل املتكربين ومن ال مروءة هلم. يدل هلذا وضع اليد على اخلاصرة .1

 .1صلى اهلل عليه وسلم عن اخلصر يف الصالة" عنه قال:" هنى رسول اهلل
 الثة عن ابن عباس رضي : يدل هلذا ما أخرجه الطرباين يف معامجه الثتغميض العينني. 4

 يف الصالة فال يغمض عينيه".إذا قام أحدكم " :صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللاهلل عنهما قال قال 
  : وقد اختلف الرواة عن مالك يف وضع اليمىن على اليسرى:القبض. 3
 والنافلة. ،فروى أشهب عن مالك أنه قال: ال بأس به يف الفريضة أ.

 وروى مطرف وابن املاجشون عن مالك أنه استحسنه. ب.
 وروى العراقيون عن مالك يف ذلك روايتني: إحدامها االستحسان، والثانية املنع. ج.
 وكرهه يف الفريضة. ،وروى ابن القاسم عن مالك: ال بأس بذلك يف النافلة د.
دون النافلة إذا كان هذا الوضع على سبيل االعتماد، ووجه القول باملنع يف الفريضة  "قال القاضي أبو الوليد الباجي:   

 ."ومن محل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئال يلحقه أهل اجلهل بأفعال الصالة املعترب يف صحتها
 وقد عده ابن رشد ـ اجلد ـ يف املقدمات املمهدات، يف باب مستحبات الصالة.   

 سنية هذا الوضع. وأخرج مالك يف املوطأ عدة أحاديث تدل على

                                                 
 ومسلم يف كتاب املساجد ،أخرجه البخاري يف كتاب العمل يف الصالةواحلديث صحيح،    1
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رفع يديه حني دخل يف اهلل عليه وسلم  رأى النيب صلى "وأخرج مسلم يف كتاب الصالة من طريق وائل بن حجر أنه:   
 ."مث وضع يده اليمىن على اليسرى…. الصالة

م:" اهلل عليه وسل ويف املدونة: سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري، عن غري واحد من أصحاب رسول اهلل صلى
 ."اليمىن على اليسرى يف الصالة أهنم رأوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واضعا يده

 ذلك، إال إذا قصد هبا صاحبها الرياء، فهنا تكره، وقد حترم. كراهةوعلى هذا فالراجح هو سنيتها، ال  
 ه.اـ يف فتاو  علماء املالكية يقبضون، كما نبه على ذلك الشيخ أمحد محاين ـ رمحه اهللعدد وقد كان 

لكونه مدعاة لالنشغال  ؛: واملراد به االلتفات بالوجه وغريه من اجلسد، ماعدا القدمنيااللتفات يف الصالة لغري حاجة. 5
 عن الصالة مبا سواها.

يدل هلذا ما أخرجه البخاري يف كتاب صفة الصالة عن عائشة رضي اهلل عنها  ،أما إذا التفت ألمر مهم فال كراهة   
خيتلسه الشيطان من صالة  اختالسهو  "تفات يف الصالة، فقال:صلى اهلل عليه وسلم عن االل سألت رسول اهلل قالت:
 ".العبد

سلم:" ال يزال اهلل عز وجل مقبال صلى اهلل عليه و  اهللوروى أبو داود يف كتاب الصالة، عن أيب ذر قال قال رسول    
 ".مل يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه و يف صالته ماعلى العبد وه

: وذلك ملنافاهتا لآلداب، وال يكره ذلك خارج الصالة، وإمنا كره ذلك يف الصالة خشية االشتغال هبا تشبيك األصابع. 6
صلى اهلل عليه وسلم:" رأى رجال قد شبك  ن رسول اهللوهذا ملا رواه ابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة أ ،عن الصالة

 صلى اهلل عليه وسلم بني أصابعه". ففرج رسول اهلل ،أصابعه يف الصالة
صلى اهلل عليه وسلم قال:" إذا كان أحدكم يف املسجد فال  وأخرج اإلمام يف مسنده عن أيب سعيد أن رسول اهلل   

 . "التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم ال يزال يف صالة ما دام يف املسجد حىت خيرج منه يشبكن، فإن
هلذا ما  يدلوصدور قدميه إىل األرض، وأليتيه على عقبيه، وهو مكروه لقبح اهليئة.  على : ومعناها: أن جيلساإلقعاء. 2

ِ ال " :صلى اهلل عليه وسلم اهللعن علي رضي اهلل قال: قال يل رسول روي  َدتـَنيح َ السُّجح ِع بـَنيح  .1"تـُقح
 

 الصالةمبطالت الفرع احلادي عشر: 
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تبطل الصالة برفضها، أي نية إبطاهلا، وإلغائها، أو تردد يف نيته، فتبطل الصالة؛ ألن ذلك كله يتناىف مع النية اجلازمة  .2
َا اليت تنبين عليها صحة الصالة، وهذا لعموم قوله رٍِئ َما نـََوى، َفَمنح   صلى اهلل عليه وسلم:" ِإمنَّ َا اِلمح َعحَماُل بِالنـييَِّة، َوِإمنَّ األح

َرتُُه ِلُدنـحَيا ُيصِ  َرتُُه ِإىَل اللَِّه َوَرُسولِِه، َوَمنح َكاَنتح ِهجح َرتُُه ِإىَل اللَِّه َوَرُسولِِه، َفِهجح َرتُُه ِإىَل َما َكاَنتح ِهجح رَأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهجح يبـَُها َأِو امح
 ."1َجَر إِلَيحهِ َها
 تبطل برتك ركن من أركان الصالة عمدا، أما يف حالة السهو فننظر: .1
فإن أمكنه تدارك ما فاته من األركان عاد لفعلها، كمن ترك الفاحتة، وتذكرها يف الركوع من نفس الركعة رجع قائما  أ.

 وأتى هبا، مث يكمل بقية صالته، ويسجد لذلك سجودا بعديا.
إن تذكرها وهو يف السجود مثال فإنه يرجع قائما فيأيت بالفاحتة، مث يكمل صالته، ويسجد لذلك سجودا  وكذلك       
 بعديا.

أما إن مل ميكنه تدارك ما فاته، ويكون ذلك بانعقاد ركعة كاملة تلي اليت فسدت فيها الصالة، ففي هذه احلالة يلغي  ب.
 .األخرى الصحيحة مكاهنا، ويتم صالته على هذا املنوال الركعة اليت نقصها الفرض ـ الركن ـ ويضع الركعة

ومن ذلك مثال: ما لو تذكر يف الثالثة من املغرب أنه نسي فاحتة األوىل، فيجعل الثانية أوىل، والثالثة ثانية، وجيلس     
 :شهد ويأيت بركعة ثالثة بعد ذلك، حتل حمل الثالثة اليت صارت ثانية، مث يسجد لذلك قبل السالمتلل

 لتمحض النقصان، وهو نقصان السورة وصفة قراءهتا من سر وجهر، وهذه يسجـد لرتكها قبل السالم. 
 فنغلب جانب النقصان على جانب الزيادة، فيسجد املصلي  ، وهي الركعة الفاسدة،أيضا تمحض الزيادةول

 لذلك قبل السالم.
يكثر من صاحبه، ولو يف اليوم مرة فال يبين على السهو وهذا يف احلاالت اليت ال يكثر فيها السهو، أما إذا كان    

 األقل، وال يسجد قبل السالم وال بعده، وصالته صحيحة جمزئة.
 تبطل بالزيادة الفعلية املتعمدة، وهي إما أن تكون من جنس الصالة، أو من غري جنسها: .4

القولية فال الزيادة كزيادة ركعة، أو سجدة، أما   أ. فإذا كانت من جنس الصالة فتبطل الزيادة الفعلية فقط، وذلك       
 تبطل، وذلك كزيادة قراءة سورة أخرى، أو زيادة تكبري سوى تكبرية اإلحرام، وغري ذلك.

ب. أما إذا كانت من غري جنس الصالة فتبطل، كانت الزيادة فعلية، أو قولية، وذلك كاألكل والشرب، أو الكالم مع 
 األجنيب.

                                                 
 ومسلم يف كتاب اإلمارة. ،أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحيواحلديث صحيح،   1
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َدَث . تبطل الصالة حب3 َبُل اهلُل َصالََة َأَحدُِكمح ِإَذا َأحح صول ناقض من نواقض الوضوء، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" اَل يـَقح
 . 1َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ"

 . تبطل الصالة بالقهقهة، عمدا كانت أو سهوا، وذلك ألنه يف حكم الكالم.5
ألن سجود السهو  ؛خفيفة، كتكبرية من تكبريات القيام. تبطل باإلتبان بسجود السهو القبلي لرتك فضيلة، أو سنة 6

 فعل زائد عن الصالة، فال جيوز إال يف الواضع اليت ورد فيها، ومل يرد يف مثل هذه املواضع.
 . تبطل الصالة بزيادة مثلها سهوا، فلو زاد يف الرباعية أربعا، ويف الثالثية ثالثا، ويف الثنائية اثنتني بطلت صالته.2
 الصالة برتك السجود القبلي إن ترتب على ثالث سنن مؤكدة فأكثر، وطال الزمن بعد فراقه الصالة.. تبطل 2
 .يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تبطل الصالة بكشف العورة املغلظة، لعموم قوله تعاىل: 1

 اليت تبطل الصالة هبا. تعمدةامل. تبطل الصالة حبصول القيء املتعمد يف الصالة؛ ألنه يف حكم األفعال 26
. تبطل الصالة بذكر الفائتة، وهو يف الصالة احلاضرة اليت جتمع بعدها، كما لو تذكر الظهر وهو يصلي العصر قبل 22

تبطل العشاء؛ لوجوب الرتتيب بني فالغروب فتبطل صالة العصر، وكذلك لو تذكر املغرب، وهو يصلي العشاء قبل الفجر 
 هاته الصلوات وجوب شرط.

من الوقت ما يكفي للصالة احلاضرة، فإن مل يبق من الوقت ما يكفي أمت اليت هو فيها، مث  يبقىوهذا بشرط أن    
 يصلي الفائتة.

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
---------------------------------------- 

  

                                                 
 ومسلم يف كتاب الطهارة. ،أخرجه البخاري يف كتاب الوضوءواحلديث صحيح،   1
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نستعنيبسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه   
 1المبحث الثاني: أحكام المسبوق

 الفرع األول: تعريف املسبوق: هو من فاته بعض ركعات الصالة مع اإلمام.
الفرع الثاين:كيف يدخل املسبو ق مع اإلمام: يكرب املسبوق تكبرية الركوع بعد تكبرية اإلحرام إذا وجد اإلمام راكعا أو 

 حنىن قبل اعتدال اإلمام، وأتى بتكبرية اإلحرام من قيام.رافعا من الركوع، ويعتد بتلك الركعة مىت ا
لكنه يكرب تكبرية السجود إذا وجد اإلمام ساجدا، أو وجده قد رفع من الركوع، وال يكرب إذا وجد اإلمام يف اجللوس    

 األول، أو الثاين، أو بني السجدتني، بل يكرب لإلحرام فقط، وجيلس بال تكبري.
خول مع اإلمام يف أي حالة من احلاالت حىت يقوم للركعة اليت تليها، بل عليه أن يبادر بالدخول وال يؤخر املسبوق الد

 معه.
الفرع الثالث: كيفية إمتام ما فات من الصالة: إذا سلم اإلمام قام املسبوق لقضاء ما فاته، والقاعدة فيه: يقضي القول، 

 ويبين الفعل.
ها من سر، أو جهر بأن جيعل ما فاته قبل دخوله مع اإلمام بالنسبة إليه أول واملراد بالقول: خصوص القراءة، وصفت   

 صالته، وما أدركه معه آخرها.
واملراد بالفعل: هو غري القراءة، فيشمل التسميع والتحميد والقنوت، فيجعل ما أدركه مع اإلمام أول صالته بالنسبة    

 .لألفعال، وما فاته آخرها فيكون فيها كاملصلي وحده
الفرع الرابع: دليل هذه املسألة: ودليل القول بالقضاء يف األقوال، والبناء يف األفعال: قوله صلى اهلل عليه و سلم:" فما 
أدركت فصلوا، وما فاتكم فأمتوا".، ويف رواية:" فاقضوا"، فقد مجع مالك رمحه اهلل بني الروايتني، فحمل رواية فأمتوا على 

 ى األفعال.األفعال، ورواية فاقضوا عل
 أمثلة: ومن أمثلة هذه املسألة:

من أدرك الثانية من صالة الصبح يقنت يف ركعة القضاء؛ ألهنا آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت، وجيمع  .أ 
 بني التسميع والتحميد؛ ألهنا آخرته وهو فيهما كاملصلي وحده. 

من أدرك أخرية املغرب قام بال تكبري؛ ألنه مل جيلس يف ثانيته، ويأيت بركعة بأم القرآن وسورة جهرا؛ ألنه قاضي  .ب 
القول؛ أي جيعل ما فاته أول صالته، وأوهلا بالفاحتة والسورة جهرا، وجيلس للتشهد األوسط؛ ألنه باين الفعل، أي جيعل 

                                                 
1
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هي الثانية والثانية جيلس بعدها، مث يأيت بركعة بأم القرآن وسورة جهرا؛ ألهنا  ما أدركه معه أول صالته وهاته اليت أتى هبا
 بالنسبة للقول؛ أي القراءة، وجيمع بني مسع اهلل ملن محده وربنا ولك احلمد ألنه باين كاملصلي وحده يف األفعال. 

قرآن وسورة جهرا، وجيلس من أدرك أخرية العشاء، أو األخريتني منها يأيت بعد سالم اإلمام بركعة بأم ال .ج 
للتشهد؛ ألهنا ثانيته، مث بركعة بأم القرآن وسورة جهرا، وال جيلس بعدها؛ ألهنا ثالثة، مث بركعة بأم القرآن فقط سرا؛ ألهنا 

 آخر صالته. ومن أدرك األخريتني من العشاء أتى بركعتني بأم القرآن وسورة جهرا.

 صوله للصفالفرع اخلامس: حكم املسبوق إذا أحرم قبل و 
اجلواب: من وجد اإلمام راكعا وخاف أنه أن استمر للصف رفع اإلمام رأسه من الركوع فتفوته الركعة فإنه حيرم ويركع 

 قبل وصوله للصف.
مث يدب راكعا إىل الصف، ويرفع برفع اإلمام وإن مل يظن إدراك الصف قبل رفع اإلمام األخرية فإن كانت األخرية 

 حيرم دون الصف حىت ال تفوته الصالة.من صالة اإلمام فإنه 
ودليل هذا الفرع: حديث أيب بكرة رضي اهلل عنه أنه انتهى إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل 

 .1إىل الصف، فذكر ذلك للنيب صلى اله عليه وسلم فقال:" زادك اهلل حرصا وال تعد"
يه وسلم اقر أبا بكرة على الوصول إىل الصف راكعا، وهناه عن العودة إىل التأخري ووجه االستدالل: أن النيب صلى اهلل عل

 عن الصالة، ومل يأمره بإعادهتا.
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

------------------------------------------ 
  

                                                 
1
 واحلديث صحيح أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب إذا ركع دون الصف.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1سجود السهوالمبحث الثالث: 

 مقدمة     
ن السالمة من السهو حمال، وقد سها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صالته إ ":رمحه اهلل قال ابن العريب    

وال يعقل قراءهتا، وإمنا مهه يف أعدادها، وهذا رجل يأكل  ،والصحابة، وكل من ال يسهو يف صالته فذلك رجل ال يتدبرها
ويرمي اللب، وما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسهو يف صالته إال لفكرته يف أعظم منها، اللهم إال أنه قد  ،القشور

يسهو يف صالته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له أذكر كذا أذكر كذا ملا مل يكن يذكر حىت يضل الرجل أن 
 . "يدري كم صلى

 أحكام سجود السهو
 السهو هو الذهول عن الشيء. لغة:السهو:  تعريف   الفرع األول
ملا  ؛صالته، وهو سنة على الراجح والـمراد به أن يسجد املصلي ألجل السهو الذي حصل له يف اصطالحا:      

ِر َوَعَليحِه ثبت أن رسول اهلل  مَّا َأمَتَّ َصاَلتَُه،  ُجُلوٌس، َفلصلى اهلل عليه وسلم " قَاَم يف َصاَلِة الظُّهح ِ َفَكبـََّر ََ َدتـَنيح َسَجَد َسجح
ُُلوِس" َدٍة َوُهـَو َجاِلٌس قـَبحَل َأنح ُيَسليَم، َوَسَجَدمُهَا النَّاُس َمَعُه َمَكاَن َما َنِسَي ِمَن اجلح  .  2يف ُكـلي َسجح

 : سجود قبلي، وبعدي.نيوسجود السهو ينقسم إىل قسمالفرع الثاين: أنواع سجود السهو: 
ويكون بعد التشهد والدعاء، إذا ترتب عن سنة مؤكدة، فأكثر، أو عن ثالث سنن خفيفة،    :بليالسجود الق :أوال  

 وزيادة: ،إما أن يرتتب بسبب نقصان، أو نقصانال خيلو من حالتني: وهو 
 .إذا نقصت سنة مؤكدة، أو سنتان خفيفتان، فأكثر، فيسجد لذلك قبل السالم النقصان: وىلاحلالة األ

 فال خيلو من حالتني: إن نسيه أما    
 .يف شكل سجود بعدي سجده بعد السالم: إذا تذكره بالقرب من الصالة إن مل يطل الزمن  (2
 هل ترتب السجود على نقصان ثالث سنن فأقل، أو أكثر: :فننظر  3فإن طال الزمن  (1
 ، فصالته صحيحة، أو سنتني خفيفتني فأكثر.مؤكدتني أو سنتني ،فإن ترتب على سنة . أ

                                                 
1
، 326/.../2/326، مناهج التحصيل:32/.../1/23، التاج واإلكليل:321/.../2/412انظر أحكام سجود السهو يف: كفاية الطالب:  

 166/.../2/215املقدمات املمهدات:
 ومواضع الصالة. ،ومسلم يف كتاب املساجد ،أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعةواحلديث صحيح،   2

3
 2/366كفاية الطالب:. فما يقال قريب فهو قريب وما يقال بعيد فهو يعيد ،إىل العرف انراجعوالقصر وإمنا الطول   
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 فأكثر ففي هذه احلالة تبطل الصالة، وجتب عليه إعادهتا.مؤكدة أما إن ترتب على ثالث سنن  . ب
سجد يف ،غلب جانب النقصان على جـانب الزيادةفيإذا حصل النقصان والزيادة معا  الزيادة:و النقصان  ةثانياحلالة ال

أما البعدي فشرع لرتغيم أنف الشيطان، الصالة، جلرب اخللل الواقع يف القبلي لذلك قبل السالم؛ ألنه إمنا شرع الساهي 
 واملعىن األول أوىل بالعمل.

 من ترك قراءة السورة مثال، وزاد ركعة أو سجدة، فيسجد لذلك قبل السالم.مثال هذه الصورة: و  
 والسنن اليت يسجد ألجلها إذا نقصت مثانية، مجعها بعضهم فقال:    

 تاءان عدد السنن الثمانسينان شينان، كذا جيمان          
والثاين، والتاءان مها: التكبري سوى ، واجللوس للتشهدين األول ،والسورة، واجليمان مها: اجلهر ،فالسينان هـما: السر 

 تكبرية اإلحرام، والتسميع، أو التحميد، وهو قول: مسع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد.
 تكبرية اإلحرام، والتحميد، أو التسميع، فهما سنتان خفيفتان.وكلهـا مؤكدة، مـا عدا سنيت: التكبري سوى  

 السجود البعدي :ثانيا    
 ومعناه أنه يقع بعد السالم، وهو يرتتب على حمض الزيادة، وهي إما أن تكون قولية، أو فعلية:  
 الصالة: أقوال جنس الصالة، أو من غريأقوال : وهي إما أن تكون من جنس أن تكون الزيادة قولية وىلاحلالة األ  

 الصالة فال سجود فيها، وهذا كقراءة السورة مرتني، أو التكبري مرتني، وغري ذلك. أقوالفإن كانت من جنس  .أ 
الصالة، فيسجد هلا بعد السالم، ويشرتط فيها أن تكون قليلة، فإن كثرت  أقوالأما إن كانت من غري جنس  .ب 

 أبطلت الصالة، وهذا كالكالم مع الغري، وغري ذلك.
 أن تكون الزيادة فعلية:  ةثانياحلالة ال

 ا:الصالة، أو من غريهأفعال جنس أن تكون من من هي ال ختلو و    
 من أن تكون مثلها، أو أقل منها:  فال ختلو الصالةأفعال جنس أوالـ فإن كانت من 

أـ: فإن كانت الزيادة مثل الصالة بطلت؛ ألنه سهو كثري خيرج املصلي عن حكم الصالة، ما عدا الشفع إذا زيد 
 فيها مثلها ففيها سجود السهو البعدي. 

ى وجه السهو غري ب ـ أما إن كانت الزيادة أقل من مثل الصالة ففيها سجود السهو البعدي؛ ألهنا زيادة وقعت عل
 مبطلة للصالة.

 فال ختلو من أن تكون كثرية، أو يسرية: الصالةأفعال جنس ثانيا ـ أما إن كانت من غري 
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أـ فإن كانت الزيادة كثرية مثل كاألكل، والشرب، والكالم مع الغري فالصالة باطلة.، وال جيزئه السجود؛ ألهنا زيادة 
 متفاحشة خترج املصلي عن حكم الصالة.

 ـ أما إن كانت الزيادة يسرية فال ختلو من أن تكون مما جيوز فعله، أوال: ب
فإن كانت مما جيوز فعله مثل حك البدن، أو إصالح الثوب، أو مثل أن مير بني يديه احلية والعقرب فرييداه  .2

       فيقتلهما وهو ناس أنه يف الصالة؛ فهذا ال سجود عليه، وصالته جمزئة.                        

 أما ما ال جيوز له فعله فتبطل الصالة به، وال جيزئ فيه سجود السهو. .1
 تفريع

إال إذا ترتب عنه من مجعة فال  ،اهرطوسهوا، سجده يف أي موضـع  ،نسياناسجود السهو إذا ما ترك املصلي  .2
 يسجده إال يف املسجد الذي تقـام فيه اجلمعة.

 والفذ. ،احلاالت السابقة كلها هي حالة اإلمام .1
مل يؤد إىل بطالن الصالة، كما سبق يف املبطالت، ويسجد لسهو إمامه  أما املأموم، فيحمل عنه إمامه كل سهوه ما   

َماُم فـََعَليحِه َوَعَلى  لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" َليحَس َعَلى َمنح هو ولو مل يسهو هو، وهذا  ٌو، فَِإنح َسَها اإلحِ َمِام َسهح َخلحَف اإلحِ
ُو، َوِإنح َسَها َمنح  َمنح  َماُم َكاِفيِه" َخلحفَ َخلحَفُه السَّهح ٌو َواإلحِ َماِم فـََليحَس َعَليحِه َسهح  . 1اإلحِ
أما بالنسبة للمسبوق الذي ترتب على إمامه سجود، فإذا أدرك مع اإلمام ركعة فأكثر، وترتب على إمامه سجود  .4

 سهو فإما أن يكون قبليا، أو بعديا:
 جده مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما فاته.فإن كان قبليا س .أ 

فإن كان بعديا أخره إىل متام صالته بعد أن يتمها، فيسجده بعد السالم من صالته اليت أمتها، فإن قدمه  .ب 
 بطلت صالته؛ ألنه يف حكم الزيادة العمد، كما سبق يف املبطالت.

 سر سجد لذلك بعد السالم.من أسر يف موضع اجلهر سجد لذلك قبل السالم، ومن جهر يف موضع ال .3
، مراعاة من قدم السجود البعدي، أو أخر القبلي أجزأه ذلك، وال تبطل صالته على املشهور، لكن مع الكراهة .5

 .للخالف
  

                                                 
 .أخرجـه الدارقطين يف كتاب الطهارة، باب ليس على املقتدي سهو وعليه سهو اإلمام واحلديث   1
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 مالحظات عامة يف سجود السهو الفرع الثالث:
سلم، أم مـن اسنتكحه الشك، ومن شك هل سجد سجود السهو، أم ال، سجد وال سجود عليه، ومـن شك هل  .2

 ال، سلم وال سجود عليه، والقاعدة يف هذا البناء على اليقني، وإغالق باب التسلسل.
ألن الزيـادة القولية اليت هي من  ؛وكذلـك ال سجود على من زاد سورة يف أخرييه، أو يف إحدامها سهوا، أو عمدا .1

 أم سهوا. ،كانت جنس الصالة ال سجود فيها، عمدا،
ألن الفعل  ؛الفعـل القليل من حك جسد، أو إصالح سرتة، أو رداء، أو مشي حنو الصف وكذلك ال سجـود يف .4 

 اليسري معفو عنه.
 جيزئ السهو يف حال ترك الفاحتة بناء على كوهنا أخف الفرائض، وهو قول ضعيف يف الرسالة. .3
وذلك ألنه مل يتم  ؛فَِإنََّك ملَح ُتَصلي" حلديث املسيء يف صالته، وفيه:" ارحِجعح َفَصلي  ؛ال جترب الفرائض بسجود السهو .5

 .1صالته النيب صلى اهلل عليه وسلمبعض فرائض الصالة، فأبطل 
واجلهر، والسورة، والقيام للثالثة، وترك الركن مع  ،السهو يف الفريضة كالسهو يف النافلة، إال يف مخس مسائل: السر .6

 الطول.
 :هيو  :سجود السهو موضوعاألحاديث الواردة يف الفرع الرابع: 

إحدى صاليت  صلى اهلل عليه وسلمما أخرجه اإلمام مسلم عن أيب هريرة قال: "صلى بنا رسول اهلل  احلديث األول:
يف قبلة املسجد، فاستند إليها مغضبا، ويف القوم أبو بكر  جذعاوإما العصر، فسلم يف ركعتني، مث أتى  ،العشي إما الظهر

، وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال يا رسول اهلل: أقصرت الصالة أم نسيت؟ فنظر النيب وعمر فهابا أن يتكلما
وسلم،  ،ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق مل تصل إال ركعتني. فصلى ركعتني "ومشاال. فقال: ،ميينا  اهلل عليه وسلمصلى 

ففي هذا احلديث داللة على مشروعية سجود السهو  مث كرب مث سجد، مث كرب فرفع، مث كرب وسجد، مث كرب ورفع وسلم".
 البعدي لتمحض الزيادة.

ال يبطل الصالة، ويف معناه كالم اجلاهل بتحرميه يف  ئويف حديث ذي اليدين هذا أيضا داللة على أن كالم املخط   
 وكالم الناس للصالة. ،الصالة

مسعود قال:" صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخسا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن  احلديث الثاين:
 ،إمنا أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون "وما ذاك؟ قالوا: صليت مخسا. قال: "فقلنا يا رسول اهلل: أزيد يف الصالة؟ قال:

                                                 
1
 .وغريه ،احلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة، و 65مسالك الداللة:  
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دي وأنسى كما تنسون، مث سجد سجديت السهو". ويف هذا احلديث أيضا داللة على مشروعية سجود السهو البع
 لتمحض الزيادة.
أن معاوية بن أىب سفيان رضي اهلل عنهما صلى هبم، فقام  "ما أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار: احلديث الرابع:

صلى  وعليه جلوس، فلم جيلس، فلما كان يف آخر صالته سجد سجدتني قبل أن يسلم، وقال: هكذا رأيت رسول اهلل
 اهلل عليه وسلم يصنع".

 ر أيضا دليل على مشروعية سجود السهو القبلي لتمحض النقصان.ويف هذا األث
صلى اهلل عليه وسلم صلى هبم الظهر فقام يف  : ما أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن حبينة: "أن النيباحلديث اخلامس

فسجد سجدتني الركعتني األوليني مل جيلس فقام الناس معه حىت إذا قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه كرب وهو جالس 
 قبل أن يسلم مث سلم".

 ويف هذا احلديث دليل على مشروعية سجود السهو القبلي لتمحض النقصان.
هنض يف الركعتني، فسبح القوم فجلس،  "روى البيهقي يف السنن الصغرى عن النعمان بن بشري أنه: احلديث السادس:

 . "فلما فرغ سجد سجديت السهو
إذا صلى أحدكم فقام من اجللوس، فإن مل يستتم قائما فليجلس، وليس عليه  "اهلل عنه:وقال املغرية بن شعبة رضي    

 .1"سجدتان، فإن استوى قائما فليمض يف صالته، وليسجد سجدتني وهو جالس
ويف هذين األثرين أيضا دليل على مشروعية سجود السهو القبلي لتمحض النقصان، وهو نقص سنة التشهد واجللوس    

 ليهما كل ما يشبههما من السنن األخرى يف الصالة.له، وقيس ع
 ."وهذا ألنه مل يستقم قائما فجلس، فإن استقام قائما مل جيلس ملا رويناه يف حديث ابن حبينة "قال البيهقي: 

وذهب اإلمام الزهري رضي اهلل عنه إىل أن السجود قبل التسليم كان آخر األمرين من رسول اهلل صلى اهلل عليه    
 وسلم.

وواضح أن فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم من خالل هذه األحاديث كلها هو اختالف حال، وليس كما ذهب 
الزهري وغريه إىل نسخ املتقدم منها باملتأخر، بل املالحظ أنه ملا أنقص النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض السنن سجد قبل 

 السالم، وملا زاد يف صالته سجد لذلك بعد السالم.

                                                 
 وأمحد. ،والبيهقي ،والدارقطين ،وابن ماجة ،أخرجه أبو داودواحلديث    1
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سها  وسلم ألنه صلى اهلل عليه ؛وإن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السالم على حديث ذي اليدين "قال مالك:
مث سجد  ،وكالما، وهو ساه ال يظن أنه يف صالة ،وعمال ،وتكلم مث انصرف وبىن، فزاد سالما ،وسلم من ركعتني يومئذ

 ."بعد السالم
يف هذا الباب من جهة اآلثار؛ ألن يف قول  ـملا ذهب إليه اإلمام مالك  ـلصحيح وهو ا قال ابن عبد الرب يف التمهيد:   

مالك ومن تابعه على ذلك استعمال اخلربين مجيعا يف الزيادة والنقصان، واستعمال األخبار على وجوهها أوىل من ادعاء 
جود يف النقصان إصالح وجرب، وحمال التناسخ فيها، ومن جهة النظر الفرق بني النقصان يف ذلك وبني الزيادة؛ ألن الس

أن يكون اإلصالح واجلرب بعد اخلروج من الصالة، وأما السجود يف الزيادة فإمنا ذلك ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن 
ألنه أملك مبعىن  ؛يكون بعد الفراغ. وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من السهو فالسجود لذلك قبل السالم

 .1"صالحواإل ،اجلرب
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

--------------------------------- 
  

                                                 
1
 5/46التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد:  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1صـــــالة الســـــفر المبحث الرابع:

إذا أظهرته،  :املرأة عن وجههاقطع املسافة. وهو مأخوذ من قوهلم: سفرت هو السفر  :السفر: تعريف األول فرعال
 إذا ظهر؛ ألنه سفر عن أخالق الرجال بسبب مشاقه. :وأسفر الصبح

 .   واحملل ،واحلكم ،والشروط ،: السببفروعة مخسصالة القصر يكون يف أحكام والكالم يف 
 املبيح للقصر السبب ثاين:ال فرعال

الذي علق الشارع احلكيم عليه حكم القصر يف الصالة. وهذا الوصف  ،2واملراد بالسبب: الوصف الظاهر املنضبط     
 وما ال جيوز. ،هو الضابط احملدد ملا جيوز فيه القصر

أو  ،األصل اعتبار األوصاف املشتملة على احلكم، فإذا تعذر اعتبارها: إما لعدم انضباطها ":رمحه اهلل يقول القرايف   
 . "قة سبب الرتخص بالقصر، فلما مل تنضبط أقيمت املسافة مقامها لكوهنا مظنة هلاخلفائها أقيمت مظنتها مقامها، واملش

أو الزمان ـ أي الزمن الذي حيدد به قطع مسافة معينة، تكون هي مسافة حتديد  ،وهذا الضبط إما أن حيدد باملسافة   
 ، فهما حالتان:بدء القصرـ

 شأن التحديد باملسافة: ومما ورد يف: احلالة األوىل: حتديد السفر باملسافة
 .3"وابن عمر يقصران ويفطران يف أربعة برد ،كان ابن عباس  "البخاري:صحيح جاء يف  :أوال

 . 4"ال تقصروا يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل عسفان ":قال روي عنه عليه السالم ثانيا:
  

                                                 
1
 351/.../2/312انظر تفصيل الكالم على مسائل السفر يف: مناهح التحصيل:  
وخيرج هبذا: الوصف اخلفي غري املنضبط، كاملشقة فإهنا وصف غري ظاهر، وغري منضبط، فال ميكن ألجل هذا أن يربط الشارع به األحكام   2

 تاج إليها الناس.الشرعية اليت حي
أقــل  لكنــا إذا نظرنــا إىل مجيــع اآلثــار الــواردة يف شــأن مقــدار القصــر لوجــدناها تبــني املقــدار الــذي تقصــر فيــه الصــالة فقــط، وهــذا ممــا ال خــالف يف  3

 ميال.مقادير سفر القصر. فاملشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا، وهي مثانية وأربعون 
 لكن يقويه املعىن الوارد يف حديث النهي عن سفر املرأة وحدها.  4 

وصفة األئمة وابن أيب شبية  ،والبيهقي يف مجاع أبواب صالة اإلمام ،والدارقطين يف كتاب الصالة أيضا ،أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائدواحلديث    
 .بإسناد ضعيف



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

133 

كان مالك يقول قبل اليوم: يقصر الصالة يف مسرية يوم وليلة، مث ترك ذلك وقال   ":يف املدونة قال ابن القاسم :ثالثا
 . 1"مالك: ال يقصر الصالة إال يف مسرية مثانية وأربعني ميال، كما قال ابن عباس يف أربعة برد

مسرية أربعة برد، يف   األمر الذي اجتمع الناس عليه، أن ال يقصروا الصالة، وال يفطروا إال يف "قال الليث بن سعد: رابعا:
 . 2"كل بريد اثنا عشر ميال

 أما ما ورد يف شأن التحديد بالزمن، فمن ذلك:: احلالة الثانية: حتديد السفر بالزمن
أن املذهب الذي اختاره البخاري يف صحيحه هو مقدار سفر يوم وليلة، حيث بوب: باب يف كم تقصر الصالة؟  أوال:

 يوما وليلة سفرا. اهلل عليه وسلم ومسى النيب صلى
ويفطران يف أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا. مث  ،وابن عمر كانا يقصران ،عبد اهلل بن عباسأن  البخاريذكر  ثانيا:

 ذكر أحاديث هني املرأة عن السفر بدون حمرم.
 فمذهب البخاري إذن أن أقل مسافة القصر يوما وليلة. 

 . "تقصر الصالة يف مسرية يوم وليلة " قال: ؟باب يف كم يقصر الصالةروى ابن أيب شيبة من وجه صحيح، يف  ثالثا:
ما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، يف باب يف كم يقصر الصالة، عن جماهد عن ابن عباس أنه قال:" إذا سافرت  رابعا:

 . وهو مقدار يوم وليلة."يوما إىل العشاء فأمت الصالة فإن زدت فاقصر
فيها حتديد الزمن بيوم وليلة، وثالثة أيام، ويف بعضها يوم، ومل خيرجها  ف# أما أحاديث هني املرأة عن السفر بدون حمرم 

 كلها البخاري. 
 ة.ها، فيكون أقل املسافة يوما وليلأو الليلة املطلقة على الكامل؛ أي يوم بليلته، أو ليلة بيوم ،مل اليوم املطلقوحي  

. ففيه أبو هارون عن أيب 3"كان إذا سافر فرسخا قصر الصالة  صلى اهلل عليه وسلم:"أن النيب  يدوأما حديث أيب سع 
 سعيد، وأبو هارون العبدي. كما قال ابن عبد الرب: منكر احلديث عند مجيعهم، مرتوك، ال يكتب حديثه. 

وقال عنه أمحد بن حنبل: ليس وقد نسبه محاد بن زيد إىل الكذب. قال: وكان يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا. 
 بشيء. 

                                                 
1
عبد الوهاب عن بعض املالكية: إن قوله:" مسرية يوم وليلة، ومسرية أربعة برد". واحد، وإن اليوم والليلة قال القاضي أبو حممد ، 2/216املدونة:  

  منه.أهـيف الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد. فيكون معىن قول ابن القاسم:" وترك التحديد باليوم والليلة". أنه ترك ذلك اللفظ إىل لفظ هو بني
 .ي يف الكربى، يف كتاب الصيام، باب ال جيب صوم بأصل الشرع غري صوم رمضانأخرجه البيهقواحلديث   2
 أخرجه ابن أيب شيبة يف باب يف مسرية كم يقصر الصالة.واحلديث   3
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إين ألسافر الساعة من النهار " يف باب، يف مسرية كم يقصر الصالة عن ابن عمر قوله: وأما ما روى ابن أيب شيبة 
 . "فأقصر الصالة

 . 1"كان يقصر الصالة يف مسرية ثالثة أميال" أنه: وما رواه حممد بن زيد بن خليد عن ابن عمر 
فكيف نقبلها عن ابن عمر، مع ما ذكرنا من رواية سامل ونافع عنه خبالفهما  "كما قال ابن عبد الرب:  فهذان اخلربان   

 . 2"وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد اهلل بن عمر الربيد فال يقصر الصالة .؟من حديث أهل املدينة
الصحابة يف املوطإ، واليت حتد القصر بأربعة برد  فهذا يرد اخلربين السابقني. وقد ذكر مالك اآلثار الصحيحة عن   

 فأكثر. وقد ذكر احلافظ ابن عبد الرب يف االستذكار الطرق الواردة الصحيحة عن الصحابة يف ذلك.
أنه قصر الصالة يف أربعة فراسخ. قال ابن عبد الرب: منكر غري معروف من مذهب  وكذلك ما روي عن ابن مسعود 

 ابن مسعود. 
أنه كان يقصر الصالة يف مخسة فراسخ، وذلك مخسة عشر ميال. ليس  كاه األوزاعي عن أنس بن مالكوكذلك ما ح

 ألنه منقطع ليس حيتج مبثله.  ؛بالقوي
 قال األوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسرية يوم تام. قال: وبه نأخذ.

اآلثار الواردة يف تقدير معىن السفر أنه ملا كان معىن السفر غري منضبط، وملا تعارضت  واخلالصة بعد كل هذا:
 ومكانيا) املسافة( اعتمد الفقهاء على أمرين: ،زمانيا

 على ما صح عندهم من اآلثار الواردة يف املوضوع. األول:
ال حيل  ":اهلل عليه وسلم الرجوع إىل أقل ما يطلق عليه اسم السفر يف العرف الشرعي، وهو قول النيب صلى والثاين:

ألنه ال بد من حتديد مسافة للقصر، وإال  ؛3"واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال ومعها ذو حمرم ،المرأة تؤمن باهلل
لتالعب الناس بالصالة، حىت يصري كل من خيرج من بيته إىل السوق أو إىل املسجد يعترب نفسه مسافرا، فيقصر الصالة، 

 مراد الشارع أبدا.فتتعطل العزائم، وليس هذا 
وألنه الوصف الذي اعتربه الشارع يف  ،مجعا بني األدلة الواردة يف املسألة، فيكون التقدير بيوم وليلة هو املذهب الراجح   

 عرفه، فسمى مسرية يوم وليلة سفرا، فيكون أقل ما يطلق عليه اسم السفر هو مسرية يوم وليلة.
                                                 

 أخرجه ابن أيب شيبة يف باب يف مسرية كم يقصر الصالة.واحلديث   1
لذي تقصر يف مثله الصالة، ويف الكربى يف مجاع أبواب صالة املسافر، أخرجه البيهقي يف الصغرى يف كتاب الصالة، باب السفر اواحلديث   2

 ومالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر.
 أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه.صحيح، واحلديث    3
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 مدة القصرالثالث:  فرعال
 ومل خيتلف قول مالك يف هذا. ،د باملدة أقل فرتة زمنية إذا نوى املسافر مكثها جاز له القصر، وإال فالواملرا    

 ، واألصل يف هذا: قال مالك: يف املسافر يف الرب والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أمت الصالة وصام
ففي هذا احلديث دليل على أن الثالثة هناية القصر، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقام ثالثة أيام يقصر يف عمرته.  .أ 

 والزائد عليها يف حيز اإلقامة.
مع حترمي اإلقامة عليهم مبكة؛ ألهنم تركوها  ،1"يقيم املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا" قوله عليه السالم:ويؤيده  .ب 

 هلل، فيكون الزائد إقامة.
 املسافر اسم السفر.ومفهوم احلديث: أن إقامة ثالثة أيام ال يسلب عن 

وألن ظاهر القرآن يقتضي أنه إذا مل يكن ضاربا يف األرض  ؛. واملقيم ال يضيف2"الضيافة ثالثة أيام" ويف مسلم: .ج 
  ال يقصر.

 ويلزم على قوله عدم اعتبار يوم خروجه.  ،وقد اعترب ابن القاسم أربعة أيام غري يوم دخوله لتناوله لفظ خرب األيام
 ألن احلكم إمنا تعلق باأليام ألجل الصلوات.  ؛وسحنون: عشرون صالةوقال ابن املواز 

 ، فمنها ما حددت فيه مدة اإلقامة بأربعة أيام، ومنها ما زاد على ذلك.وأما ما ورد يف ذلك من اآلثار

 فأما ما حددت فيه مدة اإلقامة بأربعة أيام، فمنها: أوال:
، واملهاجرون ال يستوطنون مكة، "أباح للمهاجر أن يقيم مبكة بعد قضاء نسكه ثالثا :"صلى اهلل عليه وسلمأنه  .أ 

 فدل على أن الثالث حكمها حكم السفر لالستيطان. 

أن  صلى اهلل عليه وسلمومعلوم أن مكة ال جيوز ملهاجري أن يتخذها دار إقامة. فأبان رسول اهلل  "قال ابن عبد الرب:   
متها حلاجة ليست بإقامة خيرج فيها الذي نواها عن حكم املسافر، وأن حكمها حكم السفر ال ثالثة أيام ملن نوى إقا

حكم اإلقامة. فوجب هبذا أن يكون من نوى املقام أكثر من ثالث فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه اإلمتام. ومعلوم أن 
 . 3"أول منزلة بعد الثالث: األربع

                                                 
 منها.أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب جواز اإلقامة مبكة للمهاجر صحيح، واحلديث    1
 أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة، باب الضيافة، ومسلم يف كتاب اللقطة، باب الضيافة وحنوها.صحيح، واحلديث   2

3
 22/225التمهيد:  
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املسيب قال: من أمجع إقامة أربع ليال وهو مسافر أمت الصالة. قال مالك: عن عطاء اخلراساين أنه مسع سعيد بن  .ب 
 وذلك أحب ما مسعت إيل. 

 أما ما ورد من اآلثار يف شأن التحديد بأكثر من أربعة أيام، فمنها: ثانيا:
ركعتني.  أقام مبكة عام الفتح مثاين عشرة ليلة ال يصلي إال صلى اهلل عليه وسلمحديث عمران بن حصني أن النيب  .أ 

  وقيل: تسع عشرة ليلة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: مخس عشرة ليلة.
 مبكة حجة لكثرة االختالف واالضطراب يف ذلك.اهلل عليه وسلم  قال ابن عبد الرب: وليس مبن احتج مبقام النيب صلى   
وفر، وهذا  ألن احلرب حالة كر ؛يف هذه احلالة ال يعرف املدة اليت سيضطر لبقائها اهلل عليه وسلم هر أنه صلىاوالظ   

 ما يسمى باملرتدد، وهو عكس املقيم.
لو أن عسكرا دخل دار احلرب، فأقام مبوضع واحد شهرا أو  "ويدل هلذا قول اإلمام مالك نفسه، حيث قال: .ب 

    ."شهرين، أو أكثر من ذلك فإهنم يقصرون الصالة
" ا. عن سامل بن عبد اهلل أن عبد اهلل بن عمر كان يقول:مل جيمع مكث وقد ترجم مالك يف موطئه: صالة املسافر ما .ج 

 . 1"أصلي صالة املسافر ما مل أمجع مكثا، وإن حبسين ذلك اثنيت عشرة ليلة
 وهي أربعة: : القصر شروط رابع:ال فرعال

مثال، أو : أن يعزم على قطع مسافة السفر دفعة واحدة من غري تردد، وعلى هذا فال يقصر طالب عمل الشرط األول
 والتائه.  ،اهلائم

: وذلك بأن يكون املوضع الذي يريد السفر إليه يبعد عن موضع إقامته مثانية وأربعني ميال. الشرط الثاين طول السفر
 ،كلم. فإذا كان مقصده ال يبعد عن حمله هذه املسافة فال يقصر  22وهذه املسافة تعد بالتقدير املعاصر اليوم حوايل:

 د خروجه من موضع سكنه.ويبتدئ القصر بع
أنه يتم الصالة حىت يربز عن بيوت القرية، فإذا برز قصر الصالة، فإذا رجع من سفره  :"قال مالك يف الرجل يريد سفرا   

 .2"أو قرهبا ،قصر الصالة حىت يدخل بيوت القرية

                                                 
الكربى، باب من قال يقصر السنن مل جيمع مكثا، والبيهقي يف  أخرجه مالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر، باب صالة املسافر ماواحلديث   1
 مل جيمع مكثا. دا ماأب

2
 2/222املدونة الكربى:  
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فرتب القصر على الضرب، . وإذا ضربتم يف االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصالة قد قال تعاىل: و 
ألن السفر على خالف األصل  ،ألنه ال يصري مسافرا مبجرد النية ؛والكائن يف البيوت ليس بضارب يف األرض فال يقصر

 ألن األصل اإلقامة.  ؛فال تكفي فيه النية ويصري مقيما هبا
: إن كان ذلك عيشه قصر "عة برد: قال مالك يف الرجل خيرج يريد الصيد إىل مسرية أربالشرط الثالث إباحة السفر

الصالة، وإن كان إمنا خيرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصالة، وقال: أنا ال آمره أن خيرج فكيف آمره أن يقصر 
 . "الصالة

 ."ال يقصر الصالة مسافر إال أن يكون سفره يف طاعة، أو يف ما أباح اهلل له السفر فيه ومل حيظره عليه "قال مالك:و    
ألن الرخص موقوفة على احلاجة  ؛معلال بأن الواجب ال يرتك إال للواجب ،وخصه ابن مسعود بالسفر الواجب فقط   

 توجد بوجودها وتعدم بعدمها.
ألهنا  ؛كما أن الرخص إمنا شرعت لإلعانة على الوصول إىل املقصد حتقيقا للمصلحة، ولذلك ال تناط باملعاصي   

 شرع اهلل تعاىل مينع من ذلك.تكون إعانة على املعصية، و 
 ،أو غزوة قصر يف رجوعه إىل بيته، وهو مباح ،لنا ما يف الصحاح أنه عليه السالم كان إذا قفل من حجة "قال القرايف:   
 ."رِ كح خبالف السُّ  ،ألن املعصية ال تكون سبب الرخصة، كما أن زوال العقل يسقط التكاليف ؛املشهور املنع :مرَّ حَ مُ والح 

   : فإن اقتدى مبقيم فال خيلو من أن حيصل مع اإلمام ركعة فأكثر، أو أقل منها: الرابع أال يقتدي مبقيم الشرط
إذا " وجب عليه أن يتم صالته أربعا مع اإلمام. قال مالك: منمع اإلمام ركعة فأكثر  لَ صَّ : فإن حَ احلالة األوىل

صلى املقيم خلف املسافر، فإذا سلم املسافر أمت هو ما بقي  أدرك املسافر صالة مقيم، أو ركعة منها أمت الصالة، وإذا
 . ويدل هلذا:"عليه

ما بال املسافر يصلي ركعتني إذا "  ما رواه أمحد بسند صحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهمـا: أنـه سئـل:  أوال:
 . "انفرد وأربعا إذا ائتم مبقيم؟ قال: تلك السنة
تنصرف إىل سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا كانت من جنس ما ال يدرك  والسنة إذا أطلقت يف كالم الصحايب

 بالرأي.
سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت مبكة، إذا مل " أورد اإلمام مسلم عن موسى بن سلمة اهلذيل قال: ثانيا:

 . 1صلى اهلل عليه وسلم" أصل مع اإلمام؟ فقال: ركعتني سنة أيب القاسم

                                                 
 وقصرها. ،أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرينواحلديث صحيح،    1
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وإذا صالها وحده  ،أن عبد اهلل بن عمر كان إذا صلى مع اإلمام صلى أربعا  "وأخرج مسلم يف صحيحه أيضا: ثالثا:
 . 1"صلى ركعتني

  

                                                 
 وقصرها، باب قصر الصالة مبىن.  ،أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرينواحلديث صحيح،    1
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 . 1"أقام مبكة عشر ليال يقصر الصالة، إال أن يصليها مع اإلمام فيصليها بصالته "عن نافع أن ابن عمر: رابعا:
، فيصلي ركعتني فقط. قال مالك فيمن أدرك من صالة املقيم اإلماممع  وإن حصل أقل من ركعة احلالة الثانية:

ألن العربة  ؛. وهذا كله"ألنه مل يدرك صالة اإلمام ؛أنه يصلي ركعتني "أو السجود، ومل يدرك ركعة، وهو مسافر: ،التشهد
 فكأنه دخلها من جديد. ،مبا حصل عليه يف صالته وهو مل حيصل على شيء

 ده صلى ركعتني".حكان ابن عمر إذا صلى وراء اإلمام صلى أربعا، وإذا و   " املوطأ:لنا ما يف قال القرايف:
  هما إن شاء اهلل. عنفسيأيت الكالم  اوهذا كله إذا كان املسافر مأموما، فأما إذا كان فذا أو إمام   

 حكم القصر فرع اخلامس:ال
 أقوال:اختلف يف حكم القصر يف السفر يف املذهب على ثالثة      
 وأيب بكر بن اجلهمي.  ،وروايته عن مالك، وقول إمساعيل القاضي ،وهو مذهب أشهب الوجوب: :األول

 وقال حممد بن سحنون: القياس فيمن أمت يف السفر أن يعيد أبدا. 
والسفر، فأقرت صالة السفر، وزيد يف  ،فرضت الصالة ركعتني ركعيت يف احلضر" حديث عائشة: ووجه هذا القول   

 . 2"صالة احلضر
. أي قدرت، مث تركت "فرضت الصالة "حيتمل أن تريد بقوهلا:هلذا احلديث وجه آخر ميكن أن حيمل عليه وهو أنه و   

 ال يف اإلجياب. والفرض يف اللغة يكون مبعىن التقدير. ،صالة السفر على هيئتها يف املقدار
صلى اهلل حديث ابن عباس الذي أخرجه اإلمام مسلم أنه قال:" فرض اهلل الصالة على لسان نبيكم  :ومن ذلك أيضا   

 . 3"ويف اخلوف ركعة ،ويف السفر ركعتني ،يف احلضر أربعا عليه وسلم
يه ويؤيد هذا: ما ذكره الطحاوي يف شرح معاين اآلثار عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:" قصر رسول اهلل صلى اهلل عل   

 وسلم، وأمت".
 ويؤيده أيضا: أن أكثر الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم كانوا على خالف حديثها، وأهنم كانوا يتمون، ويقصرون.   

واخللف يف قصر الصالة يف  ،: قال أبو عمر بن عبد الرب: الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلفوالسنية ،الندب :ثانيا
 ال فريضة. ،السفر: أنه سنة مسنونة

                                                 
 مكثا.أخرجه مالك يف كتاب باب صالة املسافر ما مل جيمع واحلديث صحيح،    1
 وقصرها.  ،أخرجه البخاري يف كتاب مناقب الصحابة، باب التاريخ، ومسلم يف كتاب صالة املسافرينواحلديث صحيح،  2
 وقصرها. ،أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرينواحلديث صحيح،  3
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 وروى ابن وهب عن مالك: أنه سنة. 
صحبت النيب عليه السالم يف السفر فلم يزد على ركعتني حىت قبضه  ": ما يف أيب داود عن ابن عمر قال:ووجه الندب   

فلم  رضي اهلل عنه فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهلل تعاىل، وصحبت عمر رضي اهلل عنهاهلل تعاىل، وصحبت أبا بكر 
 .1"فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهلل تعاىل رضي اهلل عنهيزد على ركعتني حىت قبضه اهلل تعاىل، وصحبت عثمان 

اخلالف شر، وأن  "وقال: ،وأمتها أيضا عبد اهلل بن مسعود ،وروي:" أن عثمان بن عفان أمت الصالة يف حجته مبىن   
 .2عائشة كانت تتم"

 وإن شاء أمت. ،القصر يف السفر مباح، وأنه إن شاء قصرويف كل ذلك داللة على أن    
وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال:" إنا معاشر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كنا نسافر    

ال املقصر و  ،وال املفطر على الصائم ،فلم يعب الصائم على املفطر ،ومنا املقصر ،ومنا املتم ،ومنا املفطر ،فمنا الصائم
 . 3وال املتم على املقصر" ،على املتم

يعترب قرينة دالة  ن تقصروا من الصالةأوإذا ضربتم يف االرض فليس عليكم جناح  ونفي اجلناح الوارد يف قوله تعاىل:   
على القصر ال يرقى إىل درجة الواجب، بل يدخل ضمن السنن؛ ألننا لو قلنا  اهلل عليه وسلم على أن مواضبة النيب صلى

  .4"صدقة تصدق اهلل عليكم فاقبلوا من اهلل صدقته…"، وحديث عمر:الكري بالوجوب لعارض ذلك نص القرآن
 سنة رأى اإلعادة منها يف الوقت، وكره اإلمتام. لقصرا وينبين على هذا أن من جعل

 وتوسعة. ،ل ابن عبد الرب: وبعضهم يقول إنه رخصةقا الرخصة: :ثالثا
 ومجاعة من املالكية.  ،وهو مذهب األهبري 

 أو اإلمتام. ،الفقهاء: بل الفرض التخيري أبدا بني القصرمثري من قال القاضي عياض: وقال    
. وال يقال يف اجلواب: ال جناح ن تقصروا من الصالةأرض فليس عليكم جناح وإذا ضربتم يف األ :  ووجه هذا القول

 عليكم أن تفعلوا. 
وهو حممول على الندب؛ ألن  ."صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا من اهلل صدقته" :وقوله صلى اهلل عليه وسلم

 املتصدق عليه ال جيرب على قبول الصدقة.
                                                 

 وقصرها. ،أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرينواحلديث صحيح،  1
  يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، وأبو داود بتمامه، يف باب الصالة مبىن.أخرجه مسلم واحلديث صحيح،  2
 مسلم، كتاب الصيام، والرتمذي يف كتاب الصوم.واحلديث صحيح، أخرجه  3
 أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين، وابن خزمية يف كتاب الصالة، باب فرض الصالة يف السفر.واحلديث صحيح،  4
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 : أيهما أفضل: أصحاب هذا املذهباختلف : تفريع   
 . وهو قول األهبري.: القصر أفضلفقال بعضهم .أ 

واخللفاء الراشدين من بعده أيضا على القصر، ويدل هلذا  ،اهلل عليه وسلم : مداومة النيب صلىووجه هذا القول
واخللفاء الراشدين  ،على القصر اهلل عليه وسلم حديث ابن عمر السابق الذي أخرجه اإلمام مسلم يف مواضبة النيب صلى

 من بعده على القصر دون اإلمتام.
 كما اآلثار الواردة عن عدد من الصحابة يف اإلمتام والقصر تدل على أن القصر ليس واجبا. 

وال عائشة وال ابن مسعود، ومل جيز أن يتمها  ،لو كان فرض املسافر ركعتني ملا أمتها عثمان "وقال الشافعي رمحه اهلل:
 . "مسافر مع مقيم

فقال: اإلمتام عزمية، والقصر رخصة، ومن حتمل عناء املشقة وأتى بالعزمية على  وقال بعضهم اإلمتام أفضل .ب 
 وجهها فقد أتى باألفضل.

 شك وال خفاء أن : اعتمد على ظاهر قوله عليه الصالة والسالم:" صدقة" فقال: الوقال بعضهم إنه خمري .ج 
 املتصدق عليه خمري بني الرد والقبول.

صلى أهنا اعتمرت مع رسول اهلل   "وصححه: ،والدارقطين ،وأما حديث عائشة رضي اهلل عنها الذي أخرجه البيهقي   
صمت وأمتمت، و  ،قالت يا رسول اهلل: بأيب أنت وأمي، قصرت من املدينة إىل مكة حىت إذا قدمت مكة اهلل عليه وسلم

 . 1"وأفطرت. قال: أحسنت يا عائشة
وقد روي أن عائشة رضي اهلل عنها إمنا أمتت يف السفر لوجوه غري هذا  ":رمحه اهلل ابن عبد الربفقد قال فيه احلافظ    

ام ملا خري يف القصر واإلمت صلى اهلل عليه وسلمإهنا علمت من قصر النيب  :الوجه، أوالها عندنا بالصواب ـ واهلل أعلم ـ
ِر ذلك على أمته مل  بني أمرين إال اختار أيسرمها ما صلى اهلل عليه وسلموقالت: ما خري رسول اهلل  ،اختار القصر لُِيسح

 . "يكن إمثا، فأخذت هي يف خاصة نفسها بغري رخصة إذا كان ذلك مباحا هلا يف حكم التخيري الذي أذن اهلل فيه
 "املسافر إن شاء صلى ركعتني، وإن شاء أربعا، عن أيب جنيح املكي قال:وروى ابن أيب شيبة بسنده، يف باب: يف    

 ،وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم ،يف سفر، فكان بعضهم يتم صلى اهلل عليه وسلماصطحبت أصحاب رسول اهلل 
 . "1وال هؤالء على هؤالء ،وبعضهم يفطر، فال يعيب هؤالء على هؤالء

                                                 
بيهقي يف الكربى، باب من ترك القصر يف السفر غري رغبة عن السنة، والدارقطين يف كتاب الصيام، والنسائي يف اجملتىب، يف  أخرجه الواحلديث  1

 كتاب تقصري الصالة يف السفر.
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حيث . "صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا من اهلل صدقته" قب حديث:عدل هلذا املعىن قول ابن عبد الرب وي
ال فريضة مذكورة يف القرآن؛  ،ويف هذا احلديث من الفقه أن قصر الصالة يف السفر من غري خوف سنة مسنونة "قال:

بشرط السفر  ألن القصر يف القرآن إمنا هو ملن ضرب يف األرض مسافرا إذا خاف الذين كفروا، فصح القصر للمسافر
وحجته آمنا، فكان ذلك زيادة على ما يف  ،وغزواته ،يف سفره صلى اهلل عليه وسلموشرط اخلوف. مث قصر رسول اهلل 

 ." القرآن
 يف احملل السادس: عفر لا

 والقصر يكون يف كل صالة رباعية فقط تقصر إىل اثنتني. وال ختلو حالة املسافر من ثالث حاالت:    
 مبقيم. املسافر : وقد سبقت أحكامه يف الشرط الرابع من شروط القصر، وهو: أال يقتدييكون مأموما احلالة األوىل أن

: ويف هذه احلالة يسلم من ركعتني فقط، ويسلم من وراءه إن كانوا مسافرين مثله، ويتموهنا إن  احلالة الثانية أن يكون إماما
 كانوا مقيمني. 

أن عمر بن اخلطاب كان إذا قدم مكة صلى هبم ركعتني، مث يقول: يا أهل مكة أمتوا  "عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه:
 . 2"صالتكم فإنا قوم َسفحرٌ 

 . 3وعن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يصلي وراء اإلمام مبىن أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتني   
يف  قال مالكفلم يرجع يقعدون حىت يسلموا بسالمه. وإذا أم املسافرين أحدهم فسبحوا له بعد ركعتني، فتمادى هبم    

 ،أرى أن يقعدوا "قال:مسافر صلى مبسافرين فسبحوا به بعد ركعتني، وقد كان قام يصلي، فتمادى هبم جاهال. 
وال يتبعوه. وقال ابن القاسم: يقعدون حىت يصلي ويتشهد ويسلم، فيسلمون بسالمه، ويعيد الصالة ما دام  ،ويتشهدوا

 ."هو يف الوقت. وكذلك قال يل مالك
لو نوى املأموم اإلمتام وانكشف أن اإلمام أمت اتبعه وأعاد يف الوقت، وإن قصر اإلمام مل يسلم معه، كما ال يسلم و    

 ه يف الوقت. فلو أمت اإلمام صالته ساهيا وخلفه مقيم، ال يعتد بركعيت السهو. املقيم ويعيد صالت
لالختالف يف ركعيت الزيادة، هل مها فرض على اإلمام، أم ال؟  ؛يعيد يف الوقت واملقيمون أبدا " قال ابن حبيب:   

 وروي عن مالك: يعيدون يف الوقت. 

                                                                                                                                                                  
 .ابن أيب شيبة يف باب: يف املسافر إن شاء صلى ركعتنياحلديث رواه و   1
 قصر الصالة يف السفر، والبيهقي يف الكربى، يف مجاع أبواب صالة املسافر. بأخرجه مالك يف كتاواحلديث صحيح،  2
 والشافعي. ،أخرجه مالك يف كتاب قصر الصالة يف السفر، والشافعي يف مسنده، يف كتاب اختالف مالك 3
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 أو فائتة: ،أن يصلي حاضرة ا: وال خيلو حاله مناحلالة الثالثة أن يكون فذ
  أو اإلمتام: ،: وهذه إما أن ينوي فيها القصرأوال احلاضرة

صلى ركعتني فقط، وبرئت ذمته، أما لو نوى القصر مث نوى اإلمتام بطلت صالته، وأعادها  :فإن نوى القصر .2
يضيف إليها ركعة  "مة قال:يف الوقت. قال مالك يف رجل افتتح الصالة وهو مسافر، فلما صلى ركعة بدا له يف اإلقا

مث يبتدئ الصالة صالة مقيم. ولو بدا له بعد ما فرغ. قال مالك: مل أر عليه اإلعادة واجبة، فإن  وجيعلها نافلة، ،أخرى
 . "أعاد فحسن، وأحب إيل أن يعيد

 ففيه فرعان:وإن نوى اإلمتام  .1
الوقت ركعتني. قال مالك يف مسافر صلى أربعا يف إن نوى اإلمتام يف أول صالته، وأمتها على هذا أعادها يف  األول:

أنه يعيد ما كان يف الوقت، وهذا إذا كان يف السفر، كما يعيد ركعتني ركعتني ما كان من الصلوات هو يف  "سفره كله:
 .وكل هذا مبين على القول بسنيتها كما سبق ." وقتها، فأما ما مضى وقته من الصلوات فال إعادة عليه

ألنه مما اختلف الناس  ؛أو عامدا أعاد يف الوقت ،إذا أمت املسافر جاهال "حبيب عن مطرف عن مالك قال:وذكر ابن 
 . "فيه
ألن فعلها يف احلضر أربعا أفضل من السفر، لوقوع اخلالف يف فساد  ؛ولو دخل احلضر أعاد أربعا "قال ابن القاسم:   

 ."واالتفاق على فرضية احلضرية  ،السفرية
وإن نوى اإلمتام يف أول صالته، مث بدا له القصر فسلم ال جيزئه ذلك؛ ألن إحرامه إن كان فاسدا ال جيزيه، أو  والثاين:

 صحيحا فقد أفسد باإلبطال.
 أو سفرية: ،وال ختلو هذه الفائتة من أن تكون حضرية ثانيا الفائتة:

حسب صفة وجوهبا. قال مالك: وإن ذكر  ألهنا تصلى على ؛فإن كانت حضرية وتذكرها يف السفر فيصليها أربعا .2
 صالة احلضر يف السفر صلى أربعا. 

وإن كانت سفرية وتذكرها يف احلضر صلى ركعتني فقط. قال مالك: يف رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو  .1
 مقيم. قال: يصلي ركعتني.



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

144 

فإن هو قدم من سفره ومل يكن صلى الظهر فليصل أربع  "أما لو عاد إىل بلدته من سفره قبل أن يصلي قال مالك:   
ذلك ألن ؛ ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس، وكذلك العصر أيضا، وإن قدم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتني

 .1"القصر ليس بدال عن اإلمتام
 وسلموصحبه وآله  ،وصلى اهلل على سيدنا حممدمد هلل وحده، واحل

                                                 
1
 ألنه هنا يصليها أداء لبقاء وقتها، فتصلى كما هي، فإن خرج وقتها صليت قضاء، فتصلى ركعتني فقط.  
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وبه نستعنيبسم اهلل الرمحن الرحيم،   
 1قضــــاء الفــــــوائتالمبحث الخامس: 

اتفق أهل املذاهب األربعة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات اخلمس، سواء  : الفرع األول: حكم قضاء الفوائت
    كانت بعذر غري مسقط، كالنوم، أو النسيان، أو الغفلة، أو كان ذلك بعمد، فورا، ولو يف وقت النهي.

 ،والسنن، كالوتر ،والرتاويح ،: حيرم على من عليه فوائت جيب قضاؤها أن يصلي النوافل إال الرغيبةاملالكيةوعند  .أ 
 والعيد.
أو غري  ،: حيرم على من عليه فوائت جيب قضاؤها أن يصلي النوافل مطلقا، سواء كانت راتبةوعند الشافعية .ب 

 راتبة، حىت تربأ ذمته من الفوائت.
على من عليه فوائت أن يصلي النفل مطلقا، فلو صلى صالة ال تنعقد، وأما النفل املقيد   : حيرموعند احلنابلة .ج 

 والرغيبة فيجوز له ،والوتر ،كالسنن الرواتب
 الفرع الثاين: أدلة وجوب قضاء الصالة الفائتة

 :أو عمدا ،ومن األدلة على وجوب القضاء سهوا
سلم قال: " إذا رقد أحدكم عن الصالة، أو غفل عنها فليصلها حديث أنس أن النيب صلى اهلل عليه و  احلديث األول:

 . 2إذا ذكرها، فإن اهلل يقول: ) وأقم الصالة لذكري(
واقتصاره يف احلديث على ذكر املنسية، واليت نام عنها صاحبها من باب التنبيه باألدىن على األعلى الذي هو العمد؛    

 فمن باب أوىل أن يطالب هبا من ال عذر له، وهو التارك هلا عمدا. أي إذا كان من له عذر شرعي يطالب بقضائها،
ن مل وسلم قال:" أما إنه ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط على م صلى اهلل عليهعن أيب قتادة أن النيب  احلديث الثاين:

 . 3يصل حىت جييء وقت األخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا"
والعشاء يف حديث عبد اهلل  ،واملغرب ،والعصر ،لصلوات الظهر صلى اهلل عليه وسلمء رسول اهلل قضا احلديث الثالث:

والعشاء، فأمر  ،واملغرب ،والعصر ،فحبسنا عن صالة الظهر صلى اهلل عليه وسلمكنا مع النيب  بن مسعود حيث قال:"

                                                 
، مناهج 124/.../2/164، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:325/.../2/321انظر أحكام الصالة الفائتة يف: كفاية الطالب الرباين: 1

 361/.../354التحصيل:
 أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة.واحلديث صحيح،    2
 باب قضاء الصالة الفائتة.أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، واحلديث صحيح،    3



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

146 

فأقام، فصلى بنا الظهر، مث أقام فصلى بنا العصر، مث أقام فصلى بنا املغرب، مث أقام  صلى اهلل عليه وسلم بالالرسول اهلل 
 . 1فصلى بنا العشاء، مث طاف علينا فقال: ما على األرض عصابة يذكرون اهلل عز وجل غريكم"

 فإذا كانت هذه حال من حبس يف املعركة، فكيف تكون حال من تركها بدون أي عذر شرعي.       
والنسيان؛ فدل ذلك على أن من تركها بدون عذر  ،ضا فألن هذا احلديث مل تذكر فيه األعذار املعروفة وهي النوموأي   

 أوىل بالقضاء، ولغة العرب تقضي بقاعدة التنبيه باألدىن على األعلى.
احلاجات، حىت إذا  كما أنه حيرم تأخري الصالة عن وقتها ألدائها قضاء، إال إذا كان ذلك لتحصيل ما هو ضروري من    

وصلى، وال ينتظر حضور املاء، ولذا حيرم عليه التنفل ولو كان قيام رمضان؛ ألن ذلك يؤدي إىل تأخري  ،مل جيد املاء تيمم
القضاء لغري عذر شرعي، ولذا قالوا: يقضي الفوائت يف كل األوقات، حىت أوقات الكراهة، والتحرمي كوقت طلوع 

 ووقت غروهبا. ،الشمس
ولغري عذر، فاالتفاق على أنه  ،ترك الصيام أيضا لعذر :ومما يستدل به على وجوب القضاء ملن ترك الصالة، عمدا      

والكفارة ملن أفطر عمدا بغري عذر، ومما يدل هلذا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:"من أدرك  ،جيب عليه قضاؤه، والقضاء
هلل منه، ومن صام تطوعا وعليه شيء من رمضان مل يقضه فإن اهلل ال رمضان، وعليه شيء من رمضان مل يقضه مل يتقبل ا

ألن كال منهما من ديون اهلل تعاىل،  ؛والصالة مثل الصيام متاما، ولذا قالوا: ال جتوز النافلة ملن عليه فوائت، 2يتقبل منه"
 ودين. ،وال فرق بني دين

 ،ط على العباد إال ملن صرح هبم الشارع احلكيم، كاملريضأن ديون اهلل تعاىل ال تسق :ومما يدل على هذا أيضا      
 ؛والصالة، فال ميكن أن يسقط حق اهلل تعاىل جملرد االجتهاد ،والنفاس بالنسبة للصوم ،واملسافر يف رمضان، وكاحليض

 يسقط ألنه إذا كانت حقوق العباد ال تسقط، إال أن يسقط صاحب احلق حقه، فكذلك احلال مع حقوق اهلل تعاىل، ومل
 وأداؤه. ،اهلل تعاىل هذا احلق، فوجب بقاؤه

 صفة قضاء الصلوات الفائتةالفرع الثالث: 
بشرط خروج وقتها يف  ى الصالة الفائتة على الصفة اليت فاتت عليها، فالسفرية تقضى اثنتني، ولو يف احلضرضَ قح تُـ     

ولو يف حمل اجلهر ـ الليل ـ واجلهرية جهرية، ولو يف ، واحلضرية تقضى كاملة، ولو يف السفر، والسرية تقضى سرية، السفر
 .حمل السر ـ النهار ـ

                                                 
 أخرجه ابن حبان يف باب صالة اخلوف والبيهقي يف الكربى يف باب الصالة والنسائي يف كتاب األذان.واحلديث    1
 قال اهليثمي: وهو حديث حسن. واهليثمي يف جممع الزوائد يف كتاب الصيام. ،أخرجه اإلمام أمحدواحلديث    2
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أم يسرية، فلو قدم صالة على صالة، كأن قدم العصر على الظهر أمت  ،وجيب ترتيب الفوائت فيما بينها، كثرية كانت   
 بفعله هذا.  ألنه بالفراغ منها خرج وقتها، ولكنه يأمث ؛صالته، ومل يعد ما صاله أوال ـ العصر ـ

 وهذه الفوائت إما أن تكون يسرية، أو كثرية، وعلى هذا فهي قسمان:
 وهي على الراجح مخس صلوات فما دون. أوال الفوائت اليسرية:

 اضرة ال ختلو من حالتني:وحالة قضاء الفوائت اليسرية مع احل   
 أن يتذكر يسري الفوائت وهو يف الصالة، ويف كل إما أن يكون فذا، أو إماما، أو مأموما:  األوىل:

فيجب عليه أن يقطع صالته بسالم، إن مل يتم ركعة بسجدتيها، فإن أمت ركعة بسجدتيها، أو إماما:  ،. إذا كان فذا2
 وائت اليسرية، مث يأيت باحلاضرة، وهذا للمنفرد.ندب له إضافة ركعة ثانية، مث يسلم، وتعترب الركعتان نفال، مث يصلي الف

أما اإلمام إذا تذكر الفوائت، وقطع صالته، فيجب على املأمومني أن يقطعوا وراءه، وال جيوز االستخالف يف هذه    
 احلالة.

ا، مث يعيدها فإذا تذكر يسري الفوائت خلف اإلمام، فإنه يكمل صالته احلاضرة مع اإلمام وجوب أما إذا كان مأموما: .1
 ندبا، ولو يف الوقت الضروري؛ ألن ترتيبها مع احلاضرة هو وجوب غري شرط.

 أن يتذكر يسري الفوائت وهو خارج الصالة، وهذه هلا حالتان: والثانية:
 .فيندب له إعادة مـا صاله، بعد قضاء الفوائت اليسرية، إن مل خيرج وقت احلاضرة أ.أن يكون صلى احلاضرة: 
ذلك ما لو صلى الصبح، مث تذكر أنه نسي صالة املغـرب، صلى صالة املغرب وأعاد الصبح لبقاء وقتها، دون ومن     

 العشاء خلروج وقتها.
   مث العصر، لبقاء وقتيهما. ،مث الظهر ،ومن ذلك ما لو تذكر صالة الظهر بعد صالة املغرب، فيصلي الصبح   

 مث الظهر، مث العصر، لبقاء وقتيهما.  ،أما من تذكر الصبح بعد العصر، فيصلي الصبح
صلى اهلل حلديث عبد اهلل بن مسعود السابق، الذي فيه أن النيب  ؛لكن جيب ترتيب الفوائت فيما بينها حال أدائها    

صلى الفوائت مرتبة يف نفسها، دون أن خيل بالرتتيب. فظاهره وجوب ترتيبها، وألن األصل فيها أن تكون  عليه وسلم
 مرتبة.
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ويف هذه احلالة جيب ترتيب يسري الفوائت مع احلـاضرة، فتقـدم على احلاضرة، ولو  ب. أن ال يكون صلى احلاضرة:
"من نام عن  صلى اهلل عليه وسلم: وظاهر قولهوأقم الصالة لذكري  لظاهـر قوله تعاىل: ؛ضاق وقتها

 . 1فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتهـا". احلديث…صالة
 احلاضرة عمدا صحت مع اإلمث، ويندب له قضاؤها بعد قضاء الفوائت.فإن قدم    

وما  ،والنسيان ،لظاهر قوله صلى اهلل عليه وسلم: "رفع عن أميت اخلطأ ؛أما إن قدمها نسيانا صحت صالته، وال إمث عليه
 وأعاد احلاضرة ندبا.  ،2استكرهوا عليه"

 م احلاضرة عليها ندبا إذا اتسع الوقت، ووجوبا إذا ضاق الوقت.وهي ست صلوات فأكثر، فتقد ثانيا الفوائت الكثرية:
 حكم من جهل الصالة الفائتةتفريع: 

 أن تكون ليلية، أو هنارية: وهي إما    
 والعشاء. ،فإن كانت ليلية، صلى الليليتني، ومها: املغرب .2
 والعصر. ،والظهر ،وإن كانت هنارية، صلى النهاريات الثالث، وهي: الصبح .1

ومن جهل عينها متاما ال يدري أهنارية، أم ليلية، وكذا من ترك ثالثا مرتبة، وال يدري عينها، أو ترك أربعا، أو مخسا،    
 ؛وال يعلم األوىل منهما؛ ففي كل هذه احلاالت يصلي الصلوات اخلمس مرتبة، ويندب يف مجيع ما تقدم تقدمي الظهر

 ألهنا أول صالة يف اإلسالم.
 ، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليماواحلمد هلل وحده

----------------------------------------------- 
  

                                                 
 .يف كتاب املساجدأخرجه مسلم واحلديث صحيح،    1
 واحلديث أخرجه البيهقي يف كتاب اإلقرار، وابن حبان يف باب فضل األمة.   2
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1صالة الجمعةالمبحث السادس: 

يوم طلعت فيه  صلى اهلل عليه وسلم قال:" خري رضي اهلل عنه أن النيب : عن أيب هريرةجلمعةايوم  فضلالفرع األول: 
 . 2الشمس يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل اجلنة، وفيه أخرج منها"

صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان  وعنه أيضا عن النيب   
 . 3مكفرات ملا بينها إذا اجتنبت الكبائر"

  ا:اجلمعة، وحكمته حكمالفرع الثاين: 
 واإلمجاع. ،والسنة ،صالة اجلمعة والسعي إليها واجب بالكتاب: اجلمعة حكمأوال: 

 .ذكر اهلل وذروا البيع إىليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا  من الكتاب قوله تعاىل: -2
فليس السعي الذي ذكره اهلل تعاىل يف كتابه  :إىل أن قال ،السعي يف كتاب اهلل العمل والفعل رمحه اهلل:" قال مالك   

 .4"وإمنا عين العمل والفعل ،السعي على األقدام
واألمر هنا حممول على الوجوب، ويؤيده قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:" لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعة، أو ليختمن 

 . 5اهلل على قلوهبم"
 ،فإن فات فالقيمة حني قبضه ،قع بني اثنني تلزمهما اجلمعة أو أحدمها فسخإن و وحيرم بعد األذان الثاين: البيع، و    

 .6والسفر ،واخلياطة ،عن السعي إليها كاألكلـ بفتح الياء والغني ـ وكذلك حيرم حينئذ كل ما يشغل 
وك، أو اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة، إال أربعة: عبد ممل صلى اهلل عليه وسلم:" السنة فقوله ومن -1

 . 7امرأة، أو صيب، أو مريض"
 .جلمعةا أمجعت األمة على وجوبومن اإلمجاع:  -4

                                                 
1
 412/.../2/421، جاشية الدسوقي:321/.../2/363انظر أحكام صالة اجلمعة يف: كفاية الطالب:  
 وابن خزمية يف كتاب اجلمعة. ،ومواضع الصالة ،أخرجه مسلم يف كتاب املساجدواحلديث صحيح،    2
 .أخرجه مسلم يف كتاب الطهارةواحلديث صحيح،    3

4
 2/363كفاية الطالب:  

5
 واحلديث صحيح أخرجه مسلم يف كتاب الصالة.  

6
 2/362كفاية الطالب:  
 أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة.واحلديث صحيح،    7



                                                                                                                                       فقه العبادات                               

 .علي ميهوبي

150 

 حكمة مشروعيتهاثانيا: 
 ملشروعية صالة اجلمعة حكم وفوائد كثرية، ومن أمهها:    
نصيحة تالقي املسلمني على مستوى مجيع أهل البلدة، يف مكان واحد ـ املسجد اجلامع ـ مرة كل أسبوع، يلتقون على    

جتمع مشلهم، وتزيدهم وحدة وتضامنا، كما تزيدهم وحدة وتضامنا، كما تزيدهم ألفة وحبا، وجتعلهم منتبهني لألحداث 
 اليت قد حتدث خالل األسبوع، وتشدهم إىل إمامهم األعظم، الذي يكون هو خطيب اجلمعة.

ء قائد واحد، الذي هو خطيب اجلمعة، ولذلك فاجلمعة إذن هي مؤمتر أسبوعي يتالقى فيه املسلمون صفا واحدا، وورا   
ومن ذلك قول النيب صلى اهلل عليه  ،أكثر الشارع من احلث على حضورها والتحذير من تركها، والتهاون يف شأهنا

 . 1من ترك ثالث مجعات متواليات، طبع اهلل على قلبه بطابع النفاق" وسلم:"
  لكن هل جتب صالة اجلمعة على كل مسلم، أم ال؟   

؛ ملا ثبت يف حديث : هو وقت صالة الظهر، وميتد للغروب على املعتمد، وهي ركعتان جهراوصفتها ،وقتهاالفرع الثالث: 
 .2أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم:" كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس"

 فقيل: إهنا فرض يومها. وقيل: إهنا بدل عن صالة الظهر.
 زيدت ركعتان سهوا يف اجلمعة، هل تبطل الصالة، أو ال؟ : تظهر فيما إذاومثرة اخلالف

 فبناء على القول بأهنا فرض يومها تبطل؛ ألنه إذا زيد يف الصالة مثلها بطلت.
 وبناء على القول بأهنا بدل عن الظهر، فال تبطل إال بزيادة أربع ركعات سهوا.   

 شوكة املسلمني، وعجزهم عن االجتماع إلقامتها إذ ذاك. وقد فرضت مبكة قبيل اهلجرة، إال أهنا مل تقم يف مكة، لضعف
 الفرع الرابع: من جتب عليهم اجلمعة، وشروطها

جيب على كل من جتب عليه اجلمعة السعي إليها، حبيث يدرك مساع اخلطبتني، قربت : أوال: من جتب عليهم اجلمعة
لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس، مث أحرق  ل:"أو بعدت، ويف هذا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قا ،داره

 . 3على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم"
  شروط اجلمعةثانيا: 

                                                 
ن حبان يف كتاب الصالة، باب صالة اجلمعة، والرتمذي يف كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أخرجه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة، وابواحلديث    1

 يف فضل يوم اجلمعة.
2
 واحلديث صحيح أخرجه البخاري يف كتاب الصالة.  
 ومواضع الصالة. ،ومسلم يف كتاب املساجد ،واإلمامة ،عةاأخرجه البخاري يف كتاب اجلمواحلديث صحيح،    3
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: وشروط الوجوب هي ما ال جيب على املكلف حتصيله ليتعني عليه الوجوب، وهذه الشروط وجوب اجلمعةأوال: شروط 
 هي:

اجلمعة حق واجب  النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث السابق:": فال جتب على الكافر، يدل هلذا قول . اإلسالم2
 . 1على كل مسلم"

فال جتب على الصيب؛ ألنه غري مكلف، لكونه فاقدا ألهلية األداء، يدل هلذا احلديث السابق: "اجلمعة حق  . البلوغ:1
 .2أو صيب"… إال أربعة:… واجب على كل مسلم

رواح اجلمعة واجب على كل  صلى اهلل عليه وسلم قال:" نها أن النيبوكذلك أيضا حديث حفصة رضي اهلل ع   
   . 3حمتلم"

… إذ اجملنون غري مكلف، ألنه فاقد ألهلية األداء أيضا كالصيب، ويدل هلذا حديث: "رفع القلم عن ثالثة: . العقل:4
 وعن اجملنون حىت يفيق". أخرجه البخاري يف كتاب الطالق.

ى النساء النشغاهلن يف األوالد وشؤون البيت، وحصول املشقة هلن بوجوب احلضور يف وقت فال جتب عل . الذكورية:3
 احلديث. …" أو امرأة… خمصص، ومكان معني، وقد دل على هذا احلديث السابق: "اجلمعة حق واجب 

 مجعة، وال تشييع ليس على النساء غزو وال صلى اهلل عليه وسلم:" رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل وحديث أيب قتادة
 جنازة". أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد يف كتاب الصالة، باب اجلمعة وفضلها.

ويراد هبا اإلقامة يف حمل اجلمعة، ويدل هلذا حديث أيب الدرداء أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "اجلمعة  . اإلقامة:5
 عبد، أو مسافر ". سبق خترجيه.حق واجب كل مسلم، إال على امرأة، أو صيب، أو مريض، أو 

وحديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فعليه اجلمعة، إال مريض، أو مسافر، أو 
امرأة، أو صيب، أو مملوك". أخرجه البيهقي يف الكربى يف كتاب اجلمعة، والدارقطين يف كتاب أول كتاب اجلمعة، واهليثمي 

 الصالة، باب فرض اجلمعة، ومن ال جتب عليه.يف كتاب 
ويراد به الصحة اجلسمية، فال جتب على املريض الذي يتأمل حبضور املسجد، أو الذي يزداد مرضه شدة  . الصحة:6

 حبضوره، أو غري ذلك.

                                                 
 أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة.واحلديث صحيح،    1
 أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة.   2
 أخرجه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة، وأبو داود يف الغسل يوم اجلمعة، والنسائي يف كتاب اجلمعة.واحلديث    3
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 السابقة. ويلحق باملريض من ميرضه وخيدمه، حبيث ال يوجد غريه ممن يقوم مقامه، وقد دل على هذا الشرط األحاديث
 هي:: وشروط الصحة هي ما جيب على املكلف حتصيله لتصح صالته، وهذه الشروط شروط صحة اجلمعةثانيا: 

 باإلضافة إىل شروط صحة الصالة السابقة، هناك شروط أخرى خاصة باجلمعة، وهي:   
الذي يكون جامعا ألهل املدينة، أو القرية، وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على هذا، فقال: مل خيتلف الناس  . املسجد:2

أن اجلمعة مل تكن تصلى يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويف عهد اخللفاء الراشدين، إال يف مسجد النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم.

 عنهما أنه كان يقول: ال مجعة إال يف املسجد األكرب الذي يصلي فيه وروى ابن املنذر أيضا عن ابن عمر رضي اهلل
 اإلمام.

 ويشرتط أن يكون كامل البناء، له سقف وجدران، وجتوز الصالة يف رحاب املسجد والطرق املتصلة به.
سجد واحد، إال ويشرتط أن ال تتعدد اجلمعة  يف بلد واحد، طاملا كان ذلك ممكنا، بل جيب أن جيتمع أهل البلدة يف م

 إذا ضاق ومل يتسع فتجوز عندئذ.
 فلو تعددت اجلمعات بدون حاجة إىل ذلك، مل يصح منها إال مجعة اجلامع العتيق.

ويدل هلذا أن اجلمعة مل تقم يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين، وعصر التابعني إال يف موضع واحد 
 سجد يسمى: املسجد اجلامع، الذي تصلى فيه اجلمعة.من البلدة، فقد كان يف كل بلد م

روى البخاري يف كتاب اجلمعة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهلم والعوايل، 
وهو صلى اهلل عليه وسلم إنسان منهم  فيأتون يف الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول اهلل

 صلى اهلل عليه وسلم: لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا". ومعناه: لو تطهرمت لكان أحسن. عندي، فقال النيب
واحلكمة من هذا الشرط: أن االقتصار على مكان واحد أفضى إىل املقصود، وهو إظهار شعار االجتماع، وتوحيد 

 رقة والشقاق.الكلمة، والتوزع يف أماكن متفرقة بدون حاجة رمبا هيأ أسباب الف
 ال مانع من صحتها إذا صليت يف مسجدين، أو أكثر يف املصر الواحد، ولو مل تكن حاجة إىل التعدد. وقيل:

صلى اهلل عليه وسلم قال: "اجلمعة حق واجب على كل  رضي اهلل عنه أن النيب حلديث طارق بن شهاب . اجلماعة:1
 وسلم أنه صالها بغري مجاعة.صلى اهلل عليه  ومل ينقل عن النيب ،احلديث …"مسلم

وليس هلا حد عند مالك رمحه اهلل، وال جيزئ الثالثة واألربعة على املشهور، واملطلوب هو مجاعة قائمة بذاهتا، والغالب أن 
 تكون بثالثني فأكثر.
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جل منهم، روى سحنون عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب: " أميا قرية اجتمع فيها مخسون رجال فليؤمهم ر 
 وليخطب فيهم خطبة اجلمعة، وليقصر هبم الصالة". أخرجه البيهقي يف الكربى يف كتاب اجلمعة.

ووجه هذا القول: أن هذا العدد، أو ما هو أعلى منه هو اجلمع من الناس الذين ميكنهم السكىن واالستقرار، والذب عن 
 ا وجب مراعاة هذا القدر. أنفسهم، والدفع عن أمواهلم وحرميهم ممن يريد إذايتهم، ولذ

ملا أخرجه البخاري يف كتاب البيوع  ؛ورجح بعض املالكية كالقاضي أيب بكر بن العريب وغريه أهنا جتوز باثين عشر رجال 
ومسلم يف كتاب اجلمعة عن جابر بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم: "كان خيطب قائما يوم اجلمعة فجاءت 

وإذا رأوا  جتارة  أو )ل الناس إليها، حىت مل يبق إال اثنا عشر رجال، فأنزلت هذه اآلية اليت يف اجلمعة: عري من الشام فانفت
فلعدم وجود دليل على أقل حد يف العدد املشرتط، يستأنس هبذا األثر يف التحديد، واهلل  (؛هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما

 أعلم.
روى مسلم يف كتاب  ؛ ملااملشهور، وذلك اقتداء بفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم األوىل وكذا الثانية على . اخلطبتان:4

صلى اهلل عليه وسلم "كان خيطب خطبتني، جيلس بينهما، وكان خيطب  رضي اهلل عنه أن النيب اجلمعة عن جابر بن مسرة
 .1قائما، مث يقعد، مث يقوم كما تفعلون اآلن"

 "بلغين أنه ال مجعة إال خبطبة، فمن مل خيطب صلى الظهر أربعا".وجاء يف املدونة عن ابن شهاب قال: 
رضي اهلل عنه إىل كوهنا بدال عن  . وهو ميل منه"وعن سعيد بن جبري قال: "كانت اجلمعة أربعا، فحطت ركعتان للخطبة

 . 2صالة الظهر"
 وال بد أن تكون بعد الزوال، ويشرتط املواالة بينها وبني الصالة.

ذكر اهلل وذروا  إىليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا  :خلطبة: قوله تعاىل: ودليل شرطية ا
 واملراد بالذكر املأمور به يف اآلية اخلطبة.. البيع

أوله رضي اهلل عنه قال: "كان النداء يوم اجلمعة  أما بالنسبة ألذان يوم اجلمعة، فقد ورد عن السائب بن يزيد: تفريع
رضي اهلل عنه، وكثر الناس  إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد النيب وأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما، فلما كان عثمان

   . 3زاد الثالث على الزوراء"
                                                 

1
تدأ باحلمد هلل؛ ألن ذلك أقل ما يقع عليه االسم الشرعي. مناهح وجيزئ من اخلطبة أقل ما يقع عليه اسم اخلطبة من الكالم املؤلف املنظوم، املب  

 2/532/531التحصيل:
2
 أخرجه البيهقي يف الكربى يف كتاب اجلمعة.   

3
 أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة.  
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وقد كان األذان يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلمعة كسائر  : "رمحه اهلل قال القاضي أبو بكر بن العريب   
وعلي  ،وعمر ،يؤذن واحد إذا جلس صلى اهلل عليه وسلم على املنرب، وكذلك كان يفعل أبو بكر ،ان يف الصلواتاألذ

بالكوفة، مث زاد عثمان على املنرب أذانا ثالثا على الزوراء، حىت كثر الناس باملدينة، فإذا مسعوا أقبلوا، حىت إذا جلس عثمان 
 مث خيطب عثمان. ،ه وسلمعلى املنرب أذن مؤذن النيب صلى اهلل علي

أن اآلذان كان على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم واحدا، فلما كان زمن عثمان زاد النداء  :"ويف احلديث الصحيح   
، ومساه يف احلديث ثالثا؛ ألنه أضافه إىل اإلقامة فجعله ثالث اإلقامة، كما قال النيب صلى اهلل عليه "الثالث على الزوراء

فتوهم الناس أنه أذان أصلي، فجعلوا املؤذنني ثالثة، فكان  ،يعين األذان واإلقامة "؛كل أذانني صالة ملن شاءبني   "وسلم:
ومها، مث مجعوهم يف وقت واحد، فكان ومها على وهم، ورأيتهم مبدينة السالم يؤذنون بعد أذان املنار بني يدي اإلمام 

 .1"الدول املاضية؛ وكل ذلك حمدث حتت املنرب يف مجاعة، كما كانوا يفعلون عندنا يف
اإلمام: ويشرتط أن يكون مقيما، وممن جتب عليه اجلمعة، فال يكون امرأة، أو صبيا، أو مسافرا، وأن يكون اخلطيب   .4

 كذلك هو املصلي.
 األعذار املبيحة للتخلف عن اجلمعةالفرع اخلامس: 

ويؤذيهم، وذلك إذا مل يكن هناك طريق يقيهم  ألن من شأنه أن يضر باملسلمني: املطر الشديد، والوحل الكثري .2
إذا قلت أشهد أن “ذلك، فإن كان ذلك ممكنا، مل تسقط، ملا روي عن عبد اهلل بن عباس أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري: 

حممدا رسول اهلل، فال تقل حي على الصالة. قل: صلوا يف بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك. فقال: أتعجبون من 
 . 2ا؟ قد فعل ذا من هو خري مين، إن اجلمعة عزمة، وإين كرهت أن أحرجكم فتمشوا يف الطني والدحض"ذ

 واملراد بالدحض: ما تنزلق فيه األقدام.
 الذي خيشى منه إيذاء الغري، كذي الرائحة الكريهة، أو زيادة املرض. املرض الشديد: .1
 واملراد به القيام بشؤون املريض. التمريض: .4
 امليت واحملتضر. شؤونالقيام ب .3
 من عدو أو ظامل، أو لص، أو غري ذلك. اخلوف .5

 آداب اجلمعــةالفرع السادس: 

                                                 
1
     22/262، وانظر أيضا: تفسري القرطيب: 3/2264/2263أحكام القرآن البن العريب:   

2
 كتاب اجلمعة ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها.أخرجه البخاري يف    
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 وللجمعة آداب ينبغي مراعاهتا، ومن بينها:        
كالبصل والثوم والدخان والشمة؛ ملا يف احلديث: "من املساجد ومواضع الصالة ،  . جيب اجتناب كل ذي رائحة كريهة2

 ومسلم يف كتاب ،أخرجه البخاري يف كتاب صفة الصالة بيته". الثوم والبصل فليعتزل مسجدنا، وليقعد يفبيته". أكل 
 .الصالة

: وهو سنة على املشهور، حلديث عبد اهلل بن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم اجلمعة، . الغسل1
 . 1وإن تكونوا جنبا"

 جياب؛ ومما يدل على كونه ليس واجبا:واألمر هنا للسنية، وليس لإل
حديث عائشة رضي اهلل عنها السابق الذي أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  أوال:

"كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهلم والعوايل، فيأتون يف الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى 
صلى اهلل عليه وسلم: لو أنكم تطهرمت ليومكم  صلى اهلل عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النيب رسول اهلل

 هذا". ومعناه: لو تطهرمت لكان أحسن.
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل  صلى اهلل عليه وسلم:" عن مسرة قال قال رسول اهلل ثانيا:
  .2"أفضل
عن بن عباس أن رجلني من أهل العراق أتياه، فسأاله عن الغسل يوم اجلمعة، أواجب هو؟ فقال هلما  عن عكرمة ثالثا:

صلى اهلل عليه  بن عباس: من اغتسل فهو أحسن وأطهر، وسأخربكم ملاذا بدأ الغسل؟ كان الناس يف عهد رسول اهلل
يقا مقارب السقف، فخرج رسول اهلل وسلم  حمتاجني يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم، وكان املسجد ض

صلى اهلل عليه وسلم يوم اجلمعة يف يوم صائف شديد احلر، ومنربه قصري إمنا هو ثالث درجات، فخطب الناس، فعرق 
الناس يف الصوف، فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف، حىت كاد يؤذي بعضهم بعضا، حىت بلغت أرواحهم رسول اهلل 

يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسن أحدكم ما جيد من طيبه  "على املنرب فقال: صلى اهلل عليه وسلم وهو
 . 3"أو دهنه

                                                 
1
 أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة.واحلديث صحيح،   

2
أخرجه الرتمذي يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة، والبيهقي يف الكربى يف كتاب اجلمعة، وأبو داود يف كتاب واحلديث    

 ل يوم اجلمعة.الطهارة، باب الرخصة يف ترك الغس
3
 كتاب اجلمعة.  سننه،أخرجه البيهقي يف   
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وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "كان الناس عمال أنفسهم، وكانوا يروحون إىل اجلمعة هبيئتهم، فكان يقال هلم:    
 . 1لو اغتسلتم"

صلى اهلل عليه وسلم قال: "غسل يوم اجلمعة واجب  رضي اهلل عنه أن النيب ريحلديث أيب سعيد اخلد وقيل: هو واجب،
 .2على كل حمتلم"

 ومن شروطه أن يكون متصال بالرواح إىل املسجد.
ملا روي عن أيب أيوب األنصاري قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:" من  . التجمل بالثياب احلسنة:4

طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، مث خرج حىت يأيت املسجد، فريكع إن بدا له،  اغتسل يوم اجلمعة ومس من
 . 3ومل يؤذ أحدا، مث أنصت حىت يصلي، كانت كفارة ملا بينها وبني اجلمعة األخرى"

ل يوم صلى اهلل عليه وسلم قال: "من اغتس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ملا روي عن أيب هريرة .التبكري إىل املسجد:3
اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة 
فكأمنا قرب كبشا أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، 

 . 4ة يستمعون الذكر"فإذا خرج اإلمام حضرت املالئك
عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "من قرأ  ييوم اجلمعة وليلتها، ملا رو  .قراءة سورة الكهف5

  .5سورة  الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني"

صلى اهلل عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال: "فيه  يومها وليلتها، فعن أيب هريرة أن رسول اهلل . يسن اإلكثار من الدعاء6
 . 6ساعة ال يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل اهلل تعاىل شيئا إال أعطاه إياه"

 ويسن هلذا أيضا اإلكثار من الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم. 
                                                 

1
 أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، ومسلم يف كتاب اجلمعة.  

2
 أخرجه البخاري ومسلم يف كتاب اجلمعة.  

3
أخرجه البخاري يف كتاب  أخرجه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة وابن حبان يف باب صالة اجلمعة، واإلمام أمحد يف مسند أيب سعيد اخلدري، ومبعناه  

 اجلمعة.
4
 ومسلم يف كتاب اجلمعة. ،أخرجه البخاري  
 كثرة من ويومها اجلمعة ليلة يف به يؤمر ما باب ،البيهقي، 4411، برقم:1/411: كتاب تفسري سورة الكهف:املستدركواحلديث رواه احلاكم يف  5

 من جيري فيما ثوبان خلرب الناقلني ألفاظ اختالف ذكر ، بابالكربىيف النسائي ، و 4/131:وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على الصالة
 26222، برقم:6/146:الدجال

6
 الشيخان يف كتاب اجلمعة. واحلديث صحيح، أخرجه   
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 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1الجمع بين الصالتين المبحث السابع:

وهو تقدمي إحدى الصالتني مشرتكيت الوقت، وهو اجلمع احلقيقي، أو  :الفرع األول: تعريف اجلمع بني الصالتني
كأن يصلي الظهر يف آخر الوقت الذي يقرتن مع بداية وقت صالة   ؛تأخريها عن وقتها بوجه جائز، وهو اجلمع الصوري

 العصر، ويصلي العصر يف نفس الوقت الذي هو وقتها االختياري.     
   هي:أربعة، و وأسباب اجلمع : أسباب اجلمع الفرع الثاين:

اء مع املغرب مجع تقدمي، وال وهذا خاص بالعشائني فقط، فتصلى العشأو املطر مع الطني، مع الظلمة،  أوال املطر والطني
 تصلى الوتر، وتؤخر حىت يدخل وقت صالة العشاء.

وإذا كان الناس خيرجون إىل أما الظهران فال يصليان مجعا، ولو مع وجود املطر؛ ألن شدة الظالم غري موجودة،    
 أشغاهلم يف أمر دنياهم، فكان سعيهم إىل املساجد لصالهتم أوىل.

 .، فال حيوز القياس على الرخصألن الرخص منوطة باحلاجة، توجد بوجودها، وتعدم بعدمها ؛مل يرخص هلموإمنا    
أو دوخة، أو محى عند دخول وقت الصالة الثانية من مشرتكيت الوقت،  ،فمن خاف مرضا كإغماء ثانيا املرض مطلقا:

فال يفيق إال بعد خروج الوقت ثانية على املشهور إذا خاف أن يغلب على عقله يف وقت الصالة ال جاز له اجلمع حينئذ
 .فتفوت الصالة، فكان اإلتيان هبا يف أول الوقت أوىل

الزوال وبني املغرب  بعدواجلمع املذكور على املشهور يكون يف أول وقت الصالة األوىل فيجمع بني الظهر والعصر    
  .فوجب التقدمي خلوف الفوات ،ألن اإلغماء سبب يبيح اجلمع ؛وإمنا كان جيمع يف أول الوقت ،الغروب بعدوالعشاء 

 فيجمع احلاج بعرفة ومزدلفة اقتداء بالسنة. ثالثا احلج:
: فيجوز للمسافر املسافة اليت يشرع فيها القصر اجلمع، سواء مجع تقدمي، كتقدمي العصر لوقت الظهر، رابعا السفر املباح

الظهر للعصر، واملغرب للعشاء، ملشقة فعل كل منهما يف وقته، فعن ابن عباس  والعشاء للمغرب، أو مجع تأخري، كتأخري
 ،صلى اهلل عليه وسلم مجع بني الصالة يف سفرة سافرناها يف غزوة تبوك، فجمع بني الظهر رضي اهلل عنهما:" أن النيب

 . 2والعشاء" ،واملغرب ،والعصر

                                                 
1
 316/.../2/365، مناهج التحصيل:2/213/215/216، بداية اجملتهد:312/.../2/316كفاية الطالب:  
 يف كتاب صالة املسافرين وقصرها.أخرجه مسلم واحلديث صحيح،    2
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؛ ألن األصل يف دل أن غري هذه الصلوات ال جيوز اجلمع بينهافدل احلديث على مشروعية اجلمع بني الصلوات، كما    
 .العبادات التوقف

 شروط اجلمع الفرع الثالث:
فال جيمع العاصي بسفره، وال الالهي به، فإن مجعا فال إعادة عليهما، إعماال لقاعدة مراعاة  . أن يكون السفر مباحا:2

 اخلالف.
 واملطر. ،ال يشرتط طول السفر لصحة اجلمع، بل له أن جيمع يف احلضر، كما سبق يف حاالت املرض .1
 أن ينوي اجلمع عند الشروع بالصالة األوىل. .4
 والعشاء. ،واملغرب، مث العصر ،مث الثانية، فيبدأ بالظهر ،الرتتيب بني الصالتني املشرتكيت الوقت، بأن يبدأ باألوىل .3

 شرتكيت الوقت كالعشاء والصبح فال مجع بينهما.أما غري امل
واإلقامة، وال يتنفل  ،بأن يبدأ بالصالة الثانية فور انتهائه من األوىل، وال يفصل بينهما بغري األذان . املواالة بينهما:5

يها ثالثا، مث صلى اهلل عليه وسلم يؤخر املغرب فيصل ملا روى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: "رأيت رسول اهلل ؛بينهما
 . 1ا يلبث حىت يقيم العشاء فيصليها ركعتني، مث يسلم"مَ لَّ يسلم، مث قَـ 

له الصنعاين، حيث قال:" اأما اجلمع يف احلضر فهو مقرون بوجود األعذار الشرعية، أما عدمها فال، ويدل هلذا ما ق   
سلم جيمع راتبا يف سفره، كما يفعله كثريون من صلى اهلل عليه و  واعلم أنه كما قال ابن القيم يف اهلدي النبوي: مل يكن

 .2"الناس، وال جيمع حال نزوله أيضا، وإمنا كان جيمع إذا جد به السري، وإذا سار عقيب الصالة، كما يف أحاديث تبوك
 ومزدلفة ألجل اتصال الوقوف. ،ينقل عنه ذلك، إال بعرفة موأما مجعه وهو نازل غري مسافر فل   
احلضر، فذهب أكثر األئمة إىل أنه ال جيوز اجلمع يف احلضر، ملا تقدم من األحاديث املبينة ألوقات  وأما اجلمع يف   

الصلوات، وملا تواتر من حمافظة النيب صلى اهلل عليه وسلم على أوقاهتا، حىت قال ابن مسعود:" ما رأيت رسول اهلل صلى 
 . 3احلديث…." اهلل عليه وسلم صلى صالة لغري ميقاهتا

 مد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليماواحل
 

                                                 
 أخرجه البخاري يف أبواب تقصري الصالة.واحلديث صحيح،    1

2
 1/31:سبل السالم  
 أخرجه اإلمام أمحد يف مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.واحلديث    3
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني
 1صالة الجنازة المبحث الثامن:

 وهي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط اإلمث عن الباقني. :صالة اجلنازة الفرع األول: حكم
على كل من تويف من املسلمني، ومستند هذا اإلمجاع ما ثبت من فعل رسول وقد أمجع املسلمون على وجوب الصالة    

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلا، وأمره هبا، وكل منهما األصل فيه الوجوب.
 وقد شرعت يف السنة األوىل من اهلجرة.

والطهارة، واستقبال القبلة، هي نفس شروط صحة الصالة العادية، من سرت العورة، : شروط صالة اجلنازةالفرع الثاين: 
 وغري ذلك.

                  :أركان صالة اجلنازةالفرع الثالث: 
 وهي أربعة:          

 احلديث.……"وهذا لعموم ظاهر حديث: "إمنا األعمال بالنيات النية: .أ 
  عليه وسلم:"صلى اهلل أن رسول اهلل وعدده أربع تكبريات، وهو قائم، فعن أيب هريرة  رضي اهلل عنه التكبري: .ب 

 . 2نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، وخرج هبم إىل املصلى، فصف هبم، وكرب عليه أربع تكبريات"
صلى اهلل عليه  أي الدعاء بني التكبريات األربع، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل الدعاء: .ج 

 . 3ء"إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعا وسلم يقول:"
ورد يف املدونة عن  وقدو  ،وال يقرأ بني التكبريات بشيء؛ ألنه خالف ما عليه أهل املدينة، الذي هو مبثابة اإلمجاع   

 ليس ذلك مبعمول به، إمنا هو الدعاء، أدركت أهل بالدنا على ذلك". اإلمام مالك أنه قال:"
 آن يف الصالة على اجلنازة.وذكر يف املدونة عددا من الصحابة مل يكونوا يقرؤون القر    

. 4وحتليلها التسليم" ،ألهنا صالة، وقد ورد يف احلديث: "قال مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري السالم: .د 
 قال أبو عيسى الرتمذي: هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن. 

                                                 
1
  155/.../1/162، التاج واإلكليل:346/.../2/362انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:  
 ومسلم يف كتاب اجلنائز. ،أخرجه البخاريواحلديث صحيح،  2
 وابن ماجة يف كتاب اجلنائز. ،وأبو داود ،والبيهقي ،أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف فصل الصالة على اجلنازةواحلديث  3
 ة.واحلديث أخرجه الرتمذي يف كتاب أبواب الطهارة والدارمي يف كتاب الطهارة والدارقطين يف كتاب الصال 4
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يرفع يديه عند رسول  :"ملا روى ابن عمر أن ؛ويندب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام   
 ."التكبرية يف كل صالة، وعلى اجلنائز

ويندب أن يكون وقوف اإلمام على وسط اجلنازة، إن كان امليت ذكرا، فإن كان أنثى وقف حذو منكبيها، وجيعل    
 رأس امليت على ميني اإلمام.

 بذلك، مث إمام املسلمني، مث األقرب فاألقرب.وأوىل الناس بالصالة على امليت من أوصاه امليت    
ما  رضي اهلل عنه قال:" والدعاء الوارد يف هذا له ألفاظ عدة، ولكن ليس فيها شيء موقوف، فعن جابر بن عبد اهلل   

ح . وأبا 1وال أبو بكر، وال عمر يف شيء، ما  أباحوا يف الصالة على امليت" ،صلى اهلل عليه وسلم أباح لنا رسول اهلل
 مبعىن: حدد ووقت.

 . 2ليس يف الدعاء على امليت شيء مؤقت" وغريمها من التابعني قالوا:" ،وإبراهيم النخعي ،وعن سعيد بن املسيب
 . 3إمنا أنت شفيع فاشفع بأحسن ما تعلم" ولذا قال بعض العلماء:"

اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب اجلنائز عن وأما الدعاء املشهور على اجلنازة فهو مأثور عن بعض الصحابة، وقد أورد    
أنا لعمر اهلل أخربك،  سعيد بن سعيد املقربي عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على اجلنازة؟ فقال أبو هريرة:"

وابن  ،وابن عبدك ،ومحدت اهلل، وصليت على نبيه، مث أقول: اللهم إنه عبدك ،أتبعها من أهلها، فإذا وضعت، كربت
وأنت أعلم به، اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه،  ،ورسولك ،وأن حممدا عبدك ،، كان يشهد أن ال إله إال أنتأمتك

 وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده".
 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما

  

                                                 
 واإلمام أمحد. ،أخرجه ابن ماجة يف كتاب اجلنائزواحلديث    1
 أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب اجلنائز.واحلديث    2
 أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب اجلنائز.   3
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 الرحيم، وبه نستعنيبسم اهلل الرمحن 
 1صالة العيدين المبحث التاسع:

ومسي عيدا تفاؤال ألن يعود على من أدركه من الناس كما مسيت القافلة يف ابتداء : الفرع األول: تعريف صالة العيد
 .2خروجها تفاؤال لقفوهلا ساملة ورجوعها

وهي سنة مؤكدة يف حق من جتب عليهم اجلمعة، ومندوبة لغري املأمور به من الصبيان  صالة العيد: الفرع الثاين: حكم
والنساء، فعن أم عطية األنصارية رضي اهلل عنها قالت: "كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد، حىت خنرج البكر من خدرها، حىت   

 . 3ركة ذلك اليوم وطهرته"خنرج  احليض فيكن خلف الناس، فيكربن بتكبريهم، ويدعون بدعائهم، يرجون ب
 وأول صالة صالها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف عيد الفطر سنة اثنتني للهجرة.

 قالوا: املراد بالصالة هنا صالة عيد األضحى. فصل لربك واحنروأصل مشروعيتها هو قوله تعاىل: 
سلم خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى، صلى اهلل عليه و  كان رسول اهلل وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال:"

فأول شيء يبدأ به الصالة، مث ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، 
. ومعىن يقطع بعثا: يفرد مجاعة من الناس ليبعثهم 4فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به مث ينصرف"

 هاد.إىل اجل
 وقت صالة العيدالفرع الثالث: 

 ومن فاتته صالة العيد فال يقضيها.، يبتدئ وقت صالة العيد بطلوع الشمس، وحلول وقت النافلة إىل الزوال    
وتؤدى صالة العيد يف املصلى، وال تقام يف املسجد، إال من ضرورة كمطر، أو وحل؛ ألن أداءها يف املسجد دون عذر    

 وخلفائه من بعده، رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني. ،لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمبدعة خمالفة 
 . 5أن النيب صلى اهلل عليه وسلم "كان يغدو إىل املصلى يوم العيد" نخاشيروى ال وقد

 إال يف موضع واحد يف البلد، وال جيوز تعددها كما يف اجلمعة.صالة العيد وال تؤدى 
  

                                                 
1
 211/.../1/221، مواهب اجلليل:125/.../2/126، الفواكه الدواين:311/.../2/321كفاية الطالب:   

2
 2/321كفاية الطالب:  

3
 أخرجه البخاري يف كتاب العيدين. واحلديث صحيح  

4
 أخرجه البخاري يف كتاب العيدين.واحلديث صحيح،   
 ومسلم يف كتاب الصالة. ،أخرجه البخاري يف كتاب العيدواحلديث صحيح،    5
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 صالة العيدة صف الفرع الرابع:
ركعتان جهرا، يكرب يف الركعة األوىل سبعا سوى تكبرية اإلحرام، ويف الثانية مخس تكبريات، غري تكبرية القيام، وهي     

ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم "كرب يف العيدين يف األوىل سبعا قبل ؛ ويكون التكبري قبل القراءة فيهما
 .1ويف اآلخرة مخسا قبل القراءة" ،القراءة

 وكل    
تكبرية من هذه التكبريات سنة مؤكدة، إذا تركها سهوا سجد سجود السهو قبل السالم، إماما كان أم منفردا، أما املأموم 

 فيحمل عنه إمامه ذلك.
هل أتاك حديث :ويف الثانية ،…سبح اسم ربك األعلى:ويستحب أن يقرأ يف صالة العيد بعد الفاحتة بسورة   

 وتكون اخلطبتان بعد الصالة. ،….الغاشية
 

 واحلمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وسلم

                                                 
 ،وابن خزمية يف صحيحه يف مجاع أبواب صالة العيدين الفطر ،والدارمي يف كتاب الصالة ،أخرجه الرتمذي يف أبواب العيدينواحلديث    1

 واألضحى.


