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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : أما بعد، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

العالمة للشيخ ( )الدروس املهمة لعامة األمة: فقد اطلعت عىل تفريٍغ ملحارضة يف رشح رسالة

 : وأسميته، قام بإعداده بعض اإلخوة ووضعوا له فهرًسا -رمحه اهلل تعاىل-عبد العزيز بن باز 

 (  اإلقليد يف رشح الدروس املهمة لعامة األمة للمريد)

 خالًصا لوجهه الكريم نافًعا لعباده.أسأل اهلل أن جيعله 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 الريسد. عبد العزيز بن ريس 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :  مقدمة

م ، واملبتدئني، كثري الفائدة لعامة الناس، متٌن عظيم خمترص املتن: )الدروس املهمة( هذا وملن تقدَّ

 بمراجعته ومذاكرته. فإن العلم يزكو ويثبت، واملذاكرةأراد املراجعة يف العلم و

ثم يف الوضوء والطهارة ،  يف التوحيد،  يف حياته  املفيد قد مجع أموًرا كثرية حيتاجها املسلموهذا املتن  

 بصالة اجلنازة. ثم ختمه، والصالة

واألصل ،  -رمحه اهلل تعاىل-وإنام ُأدلل عىل ما ذكر الشيخ  ،  الرشح  يف هذا  ُأطيل بذكر اخلالف  نلو

 . القول ملن قال به أن أدلل عىل قوله وأعزو

 ألن فيها زيادات عىل الطبعات السابقة.،  وأحسنها وأكملها الطبعة الرابعة،  وهلذا الكتاب طبعات 
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يف رسالته )الدروس  -رمحه اهلل تعاىل- العزيز بن عبد اهلل بن باز  قال سامحة الشيخ العالمة عبد

  :(املهمة لعامة األمة

 [سورة الفاحتة وقصار السور: الدرس األول]

وتصحيًحا ، تلقينا، من سورة الزلزلة إىل سورة الناس، سورة الفاحتة وما أمكن من قصار السور

 ورشًحا ملا جيب فهمه. ، وحتفيًظا، للقراءة

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

، قراءهتا وحفظها افيتعلمو، أن يتعلم عامة املسلمني سورة الفاحتة والسور القصريةمن املفيد 

 ويتعلموا معانيها املهمة.

 : سورة الفاحتةيف لكن أقف مع بعض املهامت ، والوقوف مع مثل هذا حيتاج وقًتا طوياًل 

حكى اإلمجاع ابن جرير يف ، سبع آيات بإمجاع أهل العلمسورة الفاحتة : املهمة األوىل -

، [87: ]احلجر ﴾َواْلُقْرآَن اْلَعظِيمَ َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبعًا ِمْن املََْثاِِن ﴿: قال سبحانه، تفسريه

 فجعلها سبًعا.

  تبتدئ فإذن ، من الفاحتة تليس( وعىل أصح أقوال أهل العلم أن )بسم اهلل الرمحن الرحيم

الِّنيَ ﴿: السابعة من قولهاآلية  )بسم اهلل الرمحن  :وإنام، ﴾َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

وهو اختيار ، كام ذهب إىل هذا اإلمام أمحد يف رواية، السور تفتتح هباآية ُمنفصلة ( الرحيم

 .-رمحه اهلل تعاىل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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ما ثبت يف مسلم وبني  ،  يف املصاحفهلا    -ريض اهلل عنهم-الصحابة  إثبات    ويف هذا مجٌع بني

َقاَل اهللُ »: قال -يه وسلمصىل اهلل عل-أن النبي  -ريض اهلل عنه-من حديث أيب هريرة 

اَلَة َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي نِْصَفنْيِ : َتَعاىَل  احْلَْمُد }: َفإَِذا َقاَل اْلَعْبدُ ، َولَِعْبِدي َما َسَأَل ، َقَسْمُت الصَّ

 « احلديث.... {هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنَِيَ 

آية  ليست من الفاحتة وإنامفدلَّ عىل أهنا ، ()بسم اهلل الرمحن الرحيم: قولفلم يبتدئ ب

 السور. ُمستقلة تفتتح هبا

وقد ذهب إىل هذا مجهور أهل ، حفظ سورة الفاحتة واجب عىل األعيان : املهمة الثانية -

ملا ثبت يف الصحيحني من حديث عبادة بن الصامت ، فهي ركٌن من أركان الصالة، العلم

 «.اَل َصاَلَة ملَِْن مَلْ َيْقَرْأ بُِأمِّ اْلُقْرآنِ »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-

الِّنيَ ﴿: يف قوله تعاىل: املهمة الثالثة - املراد ، [7: ]الفاحتة ﴾َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

 من عملوا بال علم.: واملراد بالضالني، أي من علموا ومل يعملوا: باملغضوب عليهم

وأن الضالني ،  املغضوب عليهم هم اليهودعىل أن  أمجع العلامء  :  يف تفسريه  قال ابن أيب حاتم

 .هم النصارى

كل من علموا ومل يعملوا   وإال فاملغضوب عليهم،  التمثيل  فذكر اليهود والنصارى من باب 

 هم اليهود والنصارى. وأشد هاتني الطائفتني، من عملوا بجهلوالضالون كل ، هممبعل

لذا روى ابن ،  يف ترك أحد هذين األمرين أو كليهام  -اهلل عليه وسلم  صىل-وفتنة أمة حممد  

كان يقال اتقوا فتنة ": عن الثوري أنه قال( أيب حاتم يف مقدمة كتابه )اجلرح والتعديل

 ."العابد اجلاهل والعامل الفاجر فإن فتنتهام فتنة لكل مفتون 
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ا ثبت يف البخاري من حديث أيب  مل، الفاحتةأفضل سورة يف القرآن سورة : املهمة الرابعة -

احْلَْمُد ﴿: ذكر أن أفضل سورة يف القرآن  - صىل اهلل عليه وسلم-سعيد بن معىل أن النبي 

 اآليات. ﴾هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنَِيَ 

وهذا يدل عىل ،  بن كعب  حلديث أيب املنذر ُأيبي ،  كام أن أفضل آية يف القرآن هي آية الكريس

 وأهل السنة جممعون عىل هذا.، القرآن يتفاضلأن 

ذكر هذا السيوطي يف ، من عظيم فضل سورة الفاحتة أن هلا عرشين اساًم : املهمة اخلامسة -

لذا أكثروا ،  وذكر أن عادة العرب أن اليشء كلام كان عظياًم فإن أسامءه تكُثر(  تقان كتابه )اال

 إىل غري ذلك.، والسيف، من أسامء األسد

اللغتني ابن قدامة  هاتنيذكر  ،  القرصاملد و:  يصح فيها لغتان (  )آمني:  قول:  املهمة السادسة -

 .(والنووي يف كتابه )املجموع، (يف كتابه )املغني

وإنام ُيستحب أن يقرأها اإلمام ، ليست من الفاحتة وال من القرآن ( )آمني: ثم إن قول

ظ الصبيان سورة الفاحتة وأن  ،  واملنفرد ظوا معهالذا من األخطاء أن حُيفَّ  ونفُيظن(  )آمني  حُيفَّ

 اللهم استجب.: أي( ومعنى )آمني، أهنا من سورة الفاحتة

: وسورة الفاحتة ترجع إىل قوله تعاىل، القرآن كله يرجع إىل سورة الفاحتة: املهمة السابعة -

اَك َنْعُبُد  ﴿ اَك َنْسَتِعنيُ إِيَّ ، (ابن القيم يف كتابه )مدارج السالكني  ذكر هذا،  [5:  ]الفاحتة  ﴾َوإِيَّ

اَك َنْعُبُد ﴿: جملدات وكلها يف رشح قوله تعاىل ثالثةيف ( ثم ألَّف كتابه )مدارج السالكني إِيَّ

اَك َنْسَتِعنيُ   .﴾َوإِيَّ
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فقد ابتدأت ، قائمة عىل تقرير التوحيدمن أعظم ما يف سورة الفاحتة أهنا : املهمة الثامنة -

 وهو توحيد األلوهية والربوبية.، وكررت نوعني من التوحيد، بأنواع التوحيد الثالثة

هذا توحيد  ﴾َربِّ اْلَعاملنَِيَ ﴿: قولهو، األلوهيةهذا توحيد  ﴾احْلَْمُد هللَِِّ﴿: فقوله تعاىل

ِحيمِ ﴿: وقوله، الربوبية مْحَِن الرَّ َمالِِك َيْوِم ﴿: وقوله، هذا توحيد األسامء والصفات  ﴾الرَّ

ينِ  اَك َنْعُبدُ ﴿:  وقوله،  توحيد الربوبية  ﴾الدِّ اَك َنْسَتِعنيُ ﴿:  وقوله،  توحيد األلوهية  ﴾إِيَّ  ﴾َوإِيَّ

 توحيد الربوبية.

، فذكرت أهل التوحيد واملُخالفني للتوحيد، أصناف الناس الفاحتة ثم ذكرت سورة

وأن املخالفني ، وهم من مجعوا بني العلم والعمل، احلق فريق واحدوذكرت أن أهل 

وهم املغضوب ، وفريق ترك العمل دون العلم، فريق ترك العلم دون العمل، فريقان 

 عليهم والضالون.

-وقد تكلم عليها ابن القيم ، فسورة الفاحتة سورة عظيمة ُيستحسن ُمدارستها ومعرفة ما فيها

وتكلم عليها شيخ اإلسالم حممد بن ، (بكالم عظيم يف كتابه )مدارج السالكني -تعاىلرمحه اهلل 

ولفت األنظار ، (بكالم خمترص عظيم للغاية كام يف )الدرر السنية -رمحه اهلل تعاىل-عبد الوهاب 

 إىل دقائق عظيمة يف سورة الفاحتة.
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 [أركان اإلسالم: الثاينالدرس ] 

وأن حممدا ، شهادة أن ال إله إال اهلل: وأوهلا وأعظمها، أركان اإلسالم بيان أركان اإلسالم اخلمسة

نافيا مجيع ما يعبد من ( )ال إله: ومعناها، مع بيان رشوط ال إله إال اهلل، معانيها رسول اهلل برشح

 العبادة هلل وحده ال رشيك له. مثبتا ( )إال اهلل، دون اهلل

واإلخالص املنايف ، واليقني املنايف للشك، العلم املنايف للجهل : فهي( وأما رشوط )ال إله إال اهلل

والقبول املنايف ، واالنقياد املنايف للرشك، واملحبة املنافية للبغض، والصدق املنايف للكذب ، للرشك 

 : عت يف البيتني اآلتينيوالكفر بام يعبد من دون اهلل. وقد مج، للرد

 حمبة وانقياد والقبول هلا ...  علم يقني وإخالص وصدقك مع

 سوى اإلله من األشياء قد أهلا  ... الكفران منك بام ثامنهاوزيد 

واجتناب ما ، وطاعته فيام أمر، تصديقه فيام أخرب: ومقتضاها، مع بيان شهادة أن حممدا رسول اهلل

 ورسوله صىل اهلل عليه وسلم. ، يعبد اهلل إال بام رشعه اهلل عز وجل وأال ، هنى عنه وزجر

وحج بيت ،  وصوم رمضان،  والزكاة،  الصالة:  وهي،  ثم يبني للطالب بقية أركان اإلسالم اخلمسة

 اهلل احلرام ملن استطاع إليه سبيال.

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

ومن أدلتها ما أخرج البخاري ومسلم من ( اإلسالم بيان أركان اإلسالم اخلمسةأركان ): قوله

ُبنَِي اإِلْساَلُم َعىَل »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنهام-حديث ابن عمر 
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ًدا َرُسوُل اهللَِّ:  ََخْسٍ  اَلةِ   َوإَِقامِ ،  َشَهاَدِة َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَمَّ َكاةِ ،  الصَّ  الزَّ
ِ
َوَصْوِم ،  َواحلَجِّ ،  َوإِيَتاء

 «.َرَمَضانَ 

مثبتا العبادة هلل وحده ال رشيك ( )إال اهلل، نافيا مجيع ما يعبد من دون اهلل( )ال إله : ومعناها): قوله

 : ركنني( فإن لكلمة التوحيد )ال إله إال اهلل، بني النفي واإلثبات ( مجعت )ال إله إال اهللفقد ( له

 .()ال إله: وهو قوله، النفي: الركن األول -

 .()إال اهلل: وهو قوله، اإلثبات : الركن الثاين -

يف رسالته )ثالثة  -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر هذين الركنني شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللَِّ َفَقْد  ﴿: ويدل لذلك يف كتاب اهلل قوله تعاىل، (األصول

 .[256: ]البقرة ﴾اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى

عبد الوهاب يف كام بنيَّ ذلك شيخ اإلسالم حممد بن  ،  ال معبود بحق إال اهلل(  ومعنى )ال إله إال اهلل

ن عىل ، فهي راجعة من حيث األصل إىل توحيد األلوهية، ( رسالته )ثالثة األصول وتدل بالتضمُّ

حكى ،  املعبود. وهذا باإلمجاع:  فإن معناها يف اللغة أي(  ويدل لذلك معنى )اإلله،  توحيد الربوبية

 .(اإلمجاع الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف كتابه )تيسري العزيز احلميد

ال قادر عىل االخرتاع إال اهلل. : أي( هبذا ُيعرف خطأ املتكلمني ملا قالوا إن معنى )ال إله إال اهللو

 وهذا فيه إرجاع معنى هذه الكلمة إىل توحيد الربوبية.
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فإهنم ، منوا هباآَل راجًعا لتوحيد الربوبية ملا أنكرها كفار قريش وَ ( لو كان معنى )ال إله إال اهللف

َمَواِت ﴿:  بتوحيد الربوبية كام قال تعاىلُمقرون    ﴾َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 [.25: ]لقامن 

ٌء ﴿: فلام مل يؤمنوا هبا وجعلوها شيًئا عجاًبا كام قال تعاىل َأَجَعَل اآلهِلََة إهَِلًا َواِحدًا إِنَّ َهَذا َليَشْ

مع  -صىل اهلل عليه وسلم-ل عىل أن معناها راجع ملا اختلف فيه النبي د، [5: ]ص ﴾ُعَجاٌب 

 وهو توحيد األلوهية.، كفار قريش

، رشوًطا(  ينبغي أن ُيعلم أن لكلمة التوحيد )ال إله إال اهلل(  ...   (وأما رشوط )ال إله إال اهلل):  قوله

الزم   ألن ، قوٌل كفري قولهومقتىض ، يوم القيامة بال رشوط فهو خمطئ قطًعامن قال إهنا تنفع و

وسبب ذلك أهنم ،  ألهنم قالوا ال إله إال اهلل ومع ذلك مل تنفعهم،  قوله أن يكون املنافقون مسلمني

 .مل يقولوها برشوطها

ر املنافقنيفمقتىض كالم ْرِك ﴿: قال تعاىل، ه تكذيب كالم اهلل عز وجل ملا كفَّ إِنَّ املُْنَافِِقنَي يِف الدَّ

 [.154: ]النساء ﴾األَْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُْم َنِصرياً 

ذهب طائفة من : قال، وفضائلهاعن كلمة التوحيد ( رجب يف رسالة )اإلخالص ابن وملا تكلم

ريض اهلل -بن عفان كام أخرج مسلم من حديث عثامن ، أهل العلم إىل أن فضلها ُمقيَّد بالرشوط

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ»: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -عنه  «.َدَخَل اجْلَنَّةَ ، َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ

 إن مل يكن كذلك مل يدخل اجلنة.: مفهوم املخالفة
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صىل اهلل عليه -أن النبي  -ريض اهلل عنه-وروى البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك 

َم َعىَل النَّاِر َمْن َقاَل »: قال -وسلم ذكر ف «.َيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه اهللَِّ، الَ إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ: َفإِنَّ اهللََّ َقْد َحرَّ

 لقيامة.اقلها بإخالص لن تنفعه يوم أن من مل ي: فمفهوم املخالفة، رشط اإلخالص

فمن أهل العلم من ذهب إىل أهنا ُمقيَّدة بالقيود ، إىل غري ذلك من األدلة التي جاءت يف رشوطها

ومنهم كالزهري وسفيان الثوري ، وهي ما جاء يف النصوص األخرى، الثقال وأن هلا رشوًطا

، وكانت قبُل بال رشوط،  وقبل تصح بال رشوط،  إنام جاءت هبا الرشيعة بعد  ذهبوا إىل أن رشوطها

 ومنهم من عربَّ بالنسخ.

، وهو مطلق البيان ، ولعل من عربَّ بالنسخ أراد ما أراده السلف من معنى النسخ: قال ابن رجب

 إلخ.، فيدخل فيه التخصيص والتقييد

ويف البخاري عن ، ون إهنا ال تنفع إال برشوطفإذن بمقتىض النظر يف كالم أهل العلم فإهنم يقول

َوَلكِْن َلْيَس ِمْفَتاٌح إاِلَّ َلُه ، َبىَل ": مفتاح اجلنة؟ قال( أليس )ال إله إال اهلل: وهب بن منبه أنه قيل له

 ."َوإاِلَّ مَلْ ُيْفَتْح َلَك ، َفإِْن ِجْئَت بِِمْفَتاٍح َلُه َأْسنَاٌن ُفتَِح َلَك ، َأْسنَانٌ 

والصدق ، واإلخالص املنايف للرشك، واليقني املنايف للشك، العلم املنايف للجهل : فهي): قوله

والكفر بام ، والقبول املنايف للرد، واالنقياد املنايف للرشك ، واملحبة املنافية للبغض، املنايف للكذب

تابه وقد ذكر هذه الرشوط جمموعة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حسن يف ك( يعبد من دون اهلل

 وهو أول من رأيته ذكرها هبذا اجلمع.،  وذكر رشوًطا سبعة،  (و)قرة عيون املوحدين(  )فتح املجيد
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وذهب مجع من أهل ، أي مل يذكرها عىل وجه احلرص "... منها": ويف بعض املواضع عربَّ بقوله

 العلم إىل أنه ُيزاد رشط ثامن وهو الكفر بام ُيعبد من دون اهلل.

ل هذه  فالعلم واليقني والصدق  ، الرشوط وجد أن أدلتها ما بني أدلة عامة أو خاصةومن تأمَّ

، (واملحبة من أهم رشوط )ال إله إال اهلل ، أما املحبة فإن أدلتها عامة، أدلتها خاصة، واإلخالص

وابن القيم ، (واملحبة أهم عمل قلبي كام قرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى

 .(ه )مدارج السالكنييف كتاب

 يرجع إىل الرشط األول  -واهلل أعلم-فإن هذا الرشط  ،  الكفر بام ُيعبد من دون اهلل  ومن زاد رشط

، ألن معناها ال إله إال اهلل، ألن مقتىض العلم هبا أن ُيكفر بام ُيعبد من دون اهلل، وهو رشط العلم

واألمر سهٌل ،  الرشط الثامن من باب التأكيد واألمهيةوقد ُيذكر  ،  فُيكفر بكل ما ُيعبد من دون اهلل

 رشوطها. دون واألهم أن ُيعلم أن هلا رشوًطا وأهنا ال تنفع ، يف هذا

، وطاعته فيام أمر، تصديقه فيام أخرب: ومقتضاها، مع بيان شهادة أن حممدا رسول اهلل): قوله

( ورسوله صىل اهلل عليه وسلم،  وأال يعبد اهلل إال بام رشعه اهلل عز وجل ،  واجتناب ما هنى عنه وزجر

أي ليس هو معناها وإنام شهادة أن ( ومقتضاها): دقيقة ملا قال -رمحه اهلل تعاىل-وعبارة الشيخ 

يف )تيسري العزيز  وقد عربَّ هبذا الشيخ سليامن بن عبد اهلل، حممًدا رسول اهلل تقتيض هذه األمور

 .(احلميد

هو ، أي اإلقرار اجلازم أن حممًدا بن عبد اهلل اهلاشمي القريش: ومعنى شهادة أن حممًدا رسول اهلل

 نبي هذه األمة وخاتم األنبياء واملرسلني. إلخ.
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 [أركان اإليامن: الدرس الثالث ] 

وتؤمن بالقدر خريه ورشه من ، وباليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، أن تؤمن باهلل ومالئكته: ستةوهي 

 اهلل تعاىل.

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

املعروف بحديث جربيل  -ريض اهلل عنه-وقد مجع هذه األركان الستة حديث عمر بن اخلطاب 

َأْن »:  ما اإليامن؟ قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل النبي    -عليه السالم-جربيل  وفيه أن  ،  الطويل

هِ ، َواْلَيْوِم اآْلِخرِ ، َوُرُسلِهِ ، َوُكُتبِهِ ، َوَماَلِئَكتِهِ ، ُتْؤِمَن بِاهللِ ِه َورَشِّ  «. َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِ

أما ابن ، أركاًنا ستة( جعلها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف رسالته )ثالثة األصولوقد 

، وأرجع اإليامن بالقدر إىل اإليامن باهلل، فجعلها َخسة أركان ( القيم يف كتابه )مفتاح دار السعادة

نَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْليَ ﴿: قال سبحانه، ألن القدر فعل اهلل
ْوِم اآلِخِر َواملَْالِئَكِة َواْلكَِتاِب َوَلكِ

 [.177: ]البقرة اآلية ﴾َوالنَّبِيِّنيَ 

ألن القدر ،  واإليامن بالقدر يرجع إىل اإليامن باهلل،  وهي األركان اخلمسة،  فذكر يف اآلية َخسة أمور 

 واملهم أن ُتعلم أركان اإليامن.، واألمر سهل يف هذا، فعل اهلل

، أي متعلقاته هبا العبد ويصدق أي األمور التي ُيؤمن: د بأركان اإليامن املراوينبغي أن ُيعلم أن 

، فإنه ما بني قول وعمل واعتقاد يف نفسه أما اإليامن، وهي أركان َخسة أو ستة عىل ما تقدم ذكره

 من، اإليامن املراد بذلك األمور التي حيصل هبا  ف،  اإليامن قول وعمل واعتقاد:  فإذا قال أهل السنة

 قلب أو لسان أو جوارح.
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 [أقسام التوحيد وأقسام الرشك : الدرس الرابع] 

 وتوحيد األسامء والصفات. ، وتوحيد األلوهية، توحيد الربوبية: وهي ثالثة، بيان أقسام التوحيد

ال ، واملترصف يف كل يشء، خلالق لكل يشءا فهو اإليامن بأن اهلل سبحانه: الربوبيةأما توحيد 

 رشيك له يف ذلك. 

وهو معنى ،  فهو اإليامن بأن اهلل سبحانه هو املعبود بحق ال رشيك له يف ذلك:  وأما توحيد األلوهية

العبادات من صالة وصوم وغري ذلك جيب فجميع  ،  ال معبود حق إال اهلل:  فإن معناها،  ال إله إال اهلل

 وال جيوز رصف يشء منها لغريه.، إخالصها هلل وحده

أو األحاديث الصحيحة ،  فهو اإليامن بكل ما ورد يف القرآن الكريم:  وأما توحيد األسامء والصفات

، تعطيل وال  ،  وإثباهتا هلل وحده عىل الوجه الالئق به سبحانه من غري حتريف،  من أسامء اهلل وصفاته

َمُد    -ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحٌد  }:  وال متثيل؛ عمال بقول اهلل سبحانه،  وال تكييف  -ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلْد    -اهللهُ الصه

ْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد  ِميُع }: [ وقوله عز وجل 4 -  1: ]اإلخالص {َوََل ٌء َوُهَو السه َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

وأدخل توحيد األسامء والصفات ، [ وقد جعلها بعض أهل العلم نوعني11: رى]الشو {اْلَبِصريُ 

 وال مشاحة يف ذلك؛ ألن املقصود واضح يف كال التقسيمني.، يف توحيد الربوبية

 ورشك خفي. ، ورشك أصغر، رشك أكرب: وأقسام الرشك ثالثة

َوَلْو }: قال اهلل تعاىلكام ، يوجب حبوط العمل واخللود يف النار ملن مات عليه: فالرشك األكرب

بَِط َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ُكوا حَلَ كنَِي َأْن }: [ وقال سبحانه 88: ]األنعام {َأرْشَ َما َكاَن لِْلُمرْشِ

ْم َويِف النهاِر   {ُهْم َخالُِدونَ َيْعُمُروا َمَساِجَد اهللهِ َشاِهِديَن َعىَل َأْنُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُ
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إِنه اهللهَ اَل }: كام قال اهلل عز وجل ، واجلنة عليه حرام، [ وأن من مات عليه فلن يغفر له17: ]التوبة

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ  ْك بِاهللهِ }: [ وقال سبحانه48: ]النساء {َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ ُه َمْن ُيرْشِ إِنه

نهَة َوَمْأَواُه النهاُر َوَما لِلظهاملنَِِي ِمْن َأْنَصار   َم اهللهُ َعَلْيِه اجْلَ  [72: ]املائدة {َفَقْد َحره

 ونحو ذلك. ، والذبح هلم، والنذر هلم، واالستغاثة هبم، واألصنام، دعاء األموات: ومن أنواعه

ولكنه ليس من ، السنة تسميته رشكاالكتاب أو  فهو ما ثبت بالنصوص من: أما الرشك األصغر

، ما شاء اهلل وشاء فالن: وقول، واحللف بغري اهلل، جنس الرشك األكرب؛ كالرياء يف بعض األعامل

»أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر« فسئل : ونحو ذلك؛ لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم

عن حممود بن لبيد األنصاري ريض ، قيوالبيه، والطرباين، »الرياء« رواه اإلمام أمحد: فقال، عنه

عن ، عن رافع بن خديج، عن حممود بن لبيد، ورواه الطرباين بأسانيد جيدة، اهلل عنه بإسناد جيد

 النبي صىل اهلل عليه وسلم.

،  أرشك« رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح  فقد»من حلف بيشء دون اهلل  :  وقوله صىل اهلل عليه وسلم

من حديث ابن ، والرتمذي بإسناد صحيح، ورواه أبو داود، عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

»من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك« :  عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال ،  عمر ريض اهلل عنهام

ما شاء اهلل ثم شاء : ولكن قولوا، هلل وشاء فالنما شاء ا: »ال تقولوا : وقوله صىل اهلل عليه وسلم

 عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه. ، فالن« أخرجه أبو داود بإسناد صحيح

 ولكنه ينايف كامل التوحيد الواجب. ، وال يوجب اخللود يف النار، وهذا النوع ال يوجب الردة
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»أال أخربكم بام هو :  عليه وسلمفدليله قول النبي صىل اهلل، وهو الرشك اخلفي: أما النوع الثالث 

يقوم الرجل ،  الرشك اخلفي:  قال،  بىل يا رسول اهلل:  أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ قالوا 

عن أيب سعيد اخلدري ،  فيصيل فيزين صالته ملا يرى من نظر الرجل إليه« رواه اإلمام أمحد يف مسنده

 ريض اهلل عنه.

 أما الرشك اخلفي فإنه يعمهام.، أكرب وأصغر: فقطوجيوز أن يقسم الرشك إىل نوعني 

، ويتظاهرون باإلسالم رياء، كرشك املنافقني؛ ألهنم خيفون عقائدهم الباطلة، فيقع يف األكرب

 وخوفا عىل أنفسهم.

وحديث أيب ، كام يف حديث حممود بن لبيد األنصاري املتقدم، كالرياء، ويكون يف الرشك األصغر

 املذكور. واهلل ويل التوفيق.سعيد 

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

: واجلامع للرشك، إفراد اهلل بام خيتص به: اجلامع للتوحيد( أقسام التوحيد وأقسام الرشك ): قوله

 تسوية غري اهلل باهلل يف يشء من خصائص اهلل. 

فإفراد اهلل بام خيتص ، جتد أهنام يدوران حول ما خيتص باهلل تعريف التوحيد والرشك تأملتوإذا 

 فهذا هو الرشك.، وإرشاك غري اهلل مع اهلل فيام خيتص به، به هو التوحيد

ف التوحيد بقريب من هذا املعنى مجع من أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف ، وقد عرَّ

وابن ،  (و)إغاثة اللهفان (  وابن القيم يف )مدارج السالكني،  (يف )جمموع الفتاوىوكام  ،  ()التدمرية
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وغريهم من أهل ، (والشيخ عبد الرمحن بن حسن يف )فتح املجيد، (رجب يف رسالة )اإلخالص

 العلم.

وتوحيد األسامء ، وتوحيد األلوهية، الربوبيةتوحيد : وهي ثالثة، بيان أقسام التوحيد): قوله

 .تقسيم التوحيد هبذه األقسام الثالثة دليله االستقراء( والصفات

كام أن تقسيم الكالم إىل اسم وفعل وحرف دليله االستقراء كام ذكره ابن هشام يف كتابه )قطر 

مت إىل ، (الندى  االستقراء.بدليل ، إلخ... فقه وتوحيدوكام أن الرشيعة ُقسِّ

َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ ﴿:  قال تعاىل،  ه اهلل سبحانه واحتج بهوقد استعمل،  ودليل االستقراء دليل معترب

 َأْم ُهْم اخْلَالُِقوَن  
ٍ
ء َمَواِت   *يَشْ فجعل ،  [36-35:  ]الطور  ﴾َواألَْرَض َبل ال ُيوِقنُونَ   َأْم َخَلُقوا السَّ

وكال هذين ، والقسم الثاِن أهنم خلقوا أنفسهم، أهنم ُخلقوا صدفة القسم األول ، القسمة ثالثية

 ومل يبق إال القسم الثالث وهو أن اهلل هو الذي خلقهم.، القسمني ممتنعان 

والعلامء ملا استقرأوا أدلة الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد ، فدليل االستقراء دليل مهم للغاية

حنيفة يف الكتاب  كأيب، من أهل العلم ًصا أو إشارة مجعوممن ذكر هذه األقسام ن، أقسام ثالثة

ونصَّ ابن بطة وابن جرير يف تفسريه  ،  (وابن مندة يف كتابه )التوحيد،  ()الفقه األكرب:  املنسوب إليه

ثم ، ثم ابن رجب، وابن القيم، شيخ اإلسالم ابن تيميةو، (نًصا واضًحا يف كتابه )اإلبانة الكربى

 النجدية السلفية.أئمة الدعوة 

، والرد عىل الشبهات املُثارة حوله ،  ونرشوه وناضلوا يف تعليمه للناس  بينهم  فقد شاع هذا التقسيم

 إنه أرحم الرامحني.، غفر اهلل هلم وجلميع أئمة اإلسالم، إىل غري ذلك
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، واملترصف يف كل يشء، اخلالق لكل يشء فهو اإليامن بأن اهلل سبحانه: أما توحيد الربوبية): قوله

زق واإلحياء واإلماتة، أفعالهإفراد اهلل ب: وبعبارة أخرى ُيقال( ال رشيك له يف ذلك  ، كاخللق والرَّ

 إىل غري ذلك.

، فهو اإليامن بأن اهلل سبحانه هو املعبود بحق ال رشيك له يف ذلك: وأما توحيد األلوهية): قوله

فجميع العبادات من صالة وصوم ، ال معبود حق إال اهلل: معناهافإن ، وهو معنى ال إله إال اهلل

: واجلامع لتوحيد األلوهية(  وال جيوز رصف يشء منها لغريه،  وغري ذلك جيب إخالصها هلل وحده

 إفراد اهلل بالعبادة.

َأالَّ َتْعُبُدوا َوَقىَض َربَُّك ﴿: كام قال تعاىل، فهو خاص باهللكل ما ثبت أنه عبادة : فالقاعدة الرشعية

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً   ﴿: وقال، [23: ]اإلرساء ﴾إاِلَّ إِيَّ
ٍ
ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكِلَمٍة َسَواء

َك بِِه َشْيئاً  اَك ﴿:  وقال تعاىل،  [64:  ]آل عمران   ﴾َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ َوال ُنرْشِ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ إِيَّ

 [.4: ]الفاحتة ﴾َنْسَتِعنيُ 

: والدليل قوله تعاىل، وغري ذلك، كالذبح والنذر والدعاء، ورصف العبادة لغري اهلل رشك أكرب

يَك َلهُ  *ُقْل إِنَّ َصالِِت َوُنُسكِي َوحَمَْياي َومَمَاِِت هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي ﴿ ُل  ال رَشِ َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

 [.163-162: األنعام] ﴾املُْْسلِِمنيَ 

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي ﴿: وقال تعاىل إِْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم  *َوالَّ

كُِكْم َوال ُينَبُِّئَك ِمْثُل َخبرِيٍ  -13:  ]فاطر  ﴾َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن برِِشْ

 ا.فسامه رشكً ، [14
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أو األحاديث ، فهو اإليامن بكل ما ورد يف القرآن الكريم: وأما توحيد األسامء والصفات): قوله

، وإثباهتا هلل وحده عىل الوجه الالئق به سبحانه من غري حتريف، الصحيحة من أسامء اهلل وصفاته

إفراد اهلل بام خيتص : واجلامع لتوحيد األسامء والصفات  .(... ل وال متثي، وال تكييف، وال تعطيل 

 .به من األسامء والصفات 

 : وقاعدة أهل السنة يف أسامء اهلل وصفاته ما ييل

، كام قاله اإلمام أمحد، فال ُيتجاوز يف ذلك القرآن وال احلديث، أهنا توقيفية: األمر األول -

حكى اإلمجاع السجزي يف رسالته ،  وصفاته توقيفيةأن أسامء اهللوقد أمجع أهل السنة عىل 

وهو مقتىض ما نقله شيخ اإلسالم ابن ، (يف )االعتقاد اخلالص وابن عطار، ألهل زبيد

 .(تيمية عن أهل السنة يف كتابه )اجلواب الصحيح

وما نفاه اهلل ، ثبتهفنُ -صىل اهلل عليه وسلم- أو أثبته له نبيه ، ما أثبته اهلل لنفسه: األمر الثاين -

وما مل يأت نفيه وال إثباته فنتوقف ،  ننفيه  -صىل اهلل عليه وسلم-أو نفاه عنه نبيه  ،  عن نفسه

 فيه.

ِميُع الَبِصريُ ﴿:  فنُثبت هلل السمع والبرص كام أثبته لنفسه يف قوله ، [11:  ]الشورى  ﴾َوُهَو السَّ

نة    ﴾ال َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوال َنْومٌ ﴿:  كام قال تعاىل،  النوموننفي عنه    -أي النعاس-وننفي عنه السِّ

فال  ، ألنه مل يثبت فيهام دليل، ونتوقَّف يف مثل إثبات اللسان واألنف هلل، [255: ]البقرة

 ُيثبت وال ُينفى وإنام نتوقف يف ذلك.

، السميع البصريفُيثبت هلل أنه ، إثبات ما أثبته اهلل لنفسه ال يلزم منه التشبيه: األمر الثالث  -

َلْيَس ﴿: كام قال سبحانه، وال يلزم من ذلك التشبيه، وُيثبت للمخلوق أنه سميع وبصري



25 

 

ِميُع الَبِصريُ  ٌءَوُهَو السَّ إِنَّا َخَلْقنَا ﴿: وقال عن املخلوق، [11: ]الشورى ﴾َكِمْثلِِه يَشْ

 [.2: ]اإلنسان  ﴾عًا َبِصرياً اإِلنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلنَاُه َسِمي

كام  ،  وهلل املثل األعىل،  وللمخلوق سمع وبرص يليق به،  هلل سمع وبرص يليق به:  ولكن ُيقال

وكام ُيقال اهلل  ،  بل كٌل له ذاٌت تليق به،  وال يلزم من هذا التشبيه،  أن هلل ذاًتا وللمخلوق ذاًتا

فإذن إثبات ما أثبته اهلل لنفسه ال يلزم ،  التشبيهموجود واملخلوق موجود وال يلزم من ذلك  

 بل ُيثبت عىل وجه يليق باهلل.، منه التشبيه

: ما ذكره اخلطايب واخلطيب البغدادي وشيخ اإلسالم ابن تيميةلذا من القواعد العظيمة 

 أن القول يف الصفات فرع عن القول يف الذات. 

أن القول يف بعض   :(كتابه )التدمرية وكذلك من القواعد املهمة ما ذكره ابن تيمية يف

 الصفات كالقول يف البعض اآلخر.

السيام مع االجتهاد الشديد يف ، وهذه أمور مهمة ينبغي االعتناء هبا وأن ُتعلم وأن ُتدرس

، فإن هلم اجتهاًدا كبرًيا يف حماولة نرش مذهبهم الباطل، هذه األزمان املتأخرة لألشاعرة

لت ذلك يف مقدمة رشح )احلموية،  مذهب األشاعرة يطولوالكالم عىل بطالن    .(وقد فصَّ

 يف باب االعتقاد عموًما ويف باب األسامء والصفات   واألشاعرة من أفسد املذاهب العقدية

 .ألهنم متناقضون تناقًضا كبرًيا، من أسهلها رًداهم و، خصوًصا

لوا رجعوا إىل ، ن واألشاعرة إذا أمجلوا أظهروا أهنم من أهل السنة وأهنم سلفيو وإذا فصَّ

 وهذا يف كثري من مسائلهم.، معتقد اجلهمية أو املعتزلة
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وهو ، -رمحه اهلل تعاىل-يشري إىل ما ذكره ابن القيم ( وقد جعلها بعض أهل العلم نوعني): قوله

الربوبية توحيد املعرفة واإلثبات هو توحيد  أما  ،  املعرفة واإلثبات وتوحيد الطلب والقصد  توحيد

 وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد األلوهية.، واألسامء والصفات 

ويف غريمها من ، (ويف )النونية، (وقد ذكر هذين القسمني ابن القيم يف كتابه )مدارج السالكني

 .واألمر سهل يف ذلك، كتبه

فهذا ، كون القسم الرابع هو توحيد احلاكميةوي، لكن ال يصح أن ُيقسم التوحيد إىل أقسام أربعة 

 : وذلك ألمور، ال يصح بحال

وتوحيد احلاكمية ،  قسم ُمغايًرا للقسم اآلخر  أن مفهوم التقسيم أن يكون كل:  األمر األول -

وتوحيد األلوهية ،  توحيد الربوبية يف الترشيعف،  توحيد األلوهيةويرجع إىل توحيد الربوبية  

 يف التعبد بذلك.

وأول بالء  ، أن إفراد توحيد احلاكمية بقسم يكون سبًبا للغلو يف هذا التوحيد: األمر الثاين -

بت يف فإن ، وفتنة حصلت يف األمة كانت بسبب الغلو يف احلاكمية اخلوارج أول طائفة حتزَّ

 [.57: ]األنعام ﴾إِْن احْلُْكُم إاِلَّ هللَِِّ﴿: وكانوا ُيرددون ، وكانت فتنتهم يف احلاكمية، األمة

 فلذلك إفراده بقسم يزيده غلًوا.، وهذا إىل يومنا هذا

والبد أن فإن كان ، ليس أهم من الصالة: فيقال، أنه لو قيل ُيفرد ألمهيته: األمر الثالث -

 ُتفرد الصالة.لف يشء ُيفرد

، أن هناك قساًم رابًعا للتوحيد وهو توحيد االتباعذكر بعض أهل العلم املعارصين   :فائدة •

موا التوحيد ، وهذا فيه نظر، -صىل اهلل عليه وسلم-أي اتباع النبي  ألن العلامء إذا قسَّ
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 -صىل اهلل عليه وسلم-أما االتباع فمتعلق برسول اهلل ، فرييدون به التوحيد املتعلق باهلل

 فال يصح أن جُيعل قساًم رابًعا.

تسوية غري :  الرشكوضابط  (  ورشك خفي،  ورشك أصغر،  رشك أكرب:  وأقسام الرشك ثالثة):  قوله

اهلل باهلل يف يشء من خصائص اهلل. وقد أشار إىل هذا الضابط شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه 

 وتقدم أن ما ثبت أنه عبادة فرصفه لغري اهلل رشك.، (و)التدمرية( )االستقامة

ولكنه ليس ،  الكتاب أو السنة تسميته رشكا  فهو ما ثبت بالنصوص من:  أما الرشك األصغر):  قوله

فام ُسمي يف الكتاب والسنة رشًكا ومل يصل حلد ، وهذا ضابط مفيد( ... من جنس الرشك األكرب

 الرشك األكرب فيكون أصغر.

-واهلل أعلم-عىل هذا  لكن ُيزاد  ،  وُيعرف بأنه مل يصل حلد الرشك األكرب بالقرائن واألدلة األخرى

وهو ظن اليشء سبًبا ومل ، قاعدة األسباب فيدخل يف ذلك ، وما كان يف معنى الرشك األصغر: 

رمحه - املصنف ثم ذكر، فهو رشك أصغر، تثبت سببيته ال بالرشع وال بالتجربة الظاهرة املبارشة

 أنه ال ُيوجب اخللود يف النار بخالف الرشك األكرب. -اهلل تعاىل

عىل   حكاه ابن قاسم يف حاشيته،  أعظم إثاًم من الكبائر باإلمجاع  صغرالرشك األوينبغي أن ُيعلم أن  

عبد الرزاق  فقد ثبت عن، -ريض اهلل عنهم-ويدل عىل ذلك فتاوى الصحابة ، كتاب التوحيد

واهلل لو أعلم أنك ، »أرأيت حلفك بالكعبة": أنه قال -ريض اهلل عنه- بن اخلطاب  عمرعن 

فدلَّ عىل أن الرشك األصغر ، "فأثم أو ابرر«، احلف باهلل، لعاقبتكفكرت فيها قبل أن حتلف 

 أعظم إثاًم من الكبائر.
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هو إظهار :  والرياء،  ومن ذلك الرياء،  أنواًعا من الرشك األصغر  -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر شيخنا  

جهة الدافع ال أي أنه جاء من  ،  إظهار للعمل الصالحفحقيقة الرياء أنه  ،  لآلخرينالعمل الصالح  

وإنام ، ولو كان يف الرياء رصف عبادة لغري اهلل لكان رشًكا أكرب، من جهة رصف العبادة لغري اهلل

 هو إظهار العمل الصالح لآلخرين. 

فُيظهر ،  الرياء يف ابتداء اإلسالموهو إذا أظهر  ،  لذلك ال يكون الرياء رشًكا أكرب إال يف حاٍل واحدة

-ريض اهلل عنه-أما حديث معاذ ، رشًكا أصغرفالرياء ال يعدو عن كونه ، اإلسالم وُيبطن الكفر

فال ،  ثم لو صحَّ فيقال ذكر اليسري لئال ُيظن أن اليسري ليس رشًكا،  فال يصح،  «يسري الرياء رشك»:  

أو قلَّ ال خيرج عن كونه   بل الرياء كثر،  رشًكا أكرب  إن ما زاد عىل اليسري فهو  مفهوم له بحيث ُيقال

 من جهة الدافع. ا أصغر ألنه كان رشكً 

ففي حقيقة حاله مل ُيصل لفالن بمعنى أنه ، رأى غريه فقام وصىل وأطال صالتهلو أن رجاًل ف

، جعل دافعها ثناء فالن اهلل والدار اآلخرة    دافع الصالةوإنام بدل أن يكون  ،  له هذه الصالة  رصف

 فإذن الرياء يكون من جهة الدافع.، أو رؤية فالن 

من قال وهبذا ُيدرك خطأ ، ألنه رصف عبادة لغري اهلل، بخالف من ذبح لغري اهلل فهذا رشك أكرب

ال عالقة فالرياء ، إن رصف العبادة لغري اهلل رشك أكرب وُيستثنى من ذلك الرياء. وهذا خطأ كبري

 .له برصف العبادة لغري اهلل

وما كان من األلفاظ ، واحللف خاص باهلل، احللف بغري اهلل -رمحه اهلل تعاىل-ثم ذكر املصنف 

والدليل عىل أنه خاص باهلل ما ثبت يف الصحيحني من حديث ، خاًصا باهلل فرصفه لغري اهلل رشك



29 

 

، َأالَ »: سمع رجاًل حيلف بأبيه فقال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنهام-ابن عمر 

لُِفوا بِآَباِئُكمْ   «.ْلَيْصُمْت َوإاِلَّ فَ ، َفَمْن َكاَن َحالًِفا َفْلَيْحلِْف بِاهللَِّ، إِنَّ اهللََّ َينَْهاُكْم َأْن حَتْ

والعطف بني اهلل وخلقه بحرف الواو رشك ،  العطف بحرف الواو  -رمحه اهلل تعاىل- وذكر املصنف  

فلذلك ملا ، حيتمل أهنام دخال سوًيا، ودخل زيد وعمر: فقول القائل، ألنه ُيوهم التسوية، أصغر

فلذا ،  ُيوهم التسويةفمثل هذا ال  ،  دخل عمرو ثم زيد:  بخالف لو قلت،  أوهم التسوية صار رشًكا

 ال يكون رشًكا.

فيقع  أما الرشك اخلفي فإنه يعمهام.، أكرب وأصغر: وجيوز أن يقسم الرشك إىل نوعني فقط): قوله

وخوفا عىل ،  ويتظاهرون باإلسالم رياء،  كرشك املنافقني؛ ألهنم خيفون عقائدهم الباطلة،  يف األكرب

،  كام يف حديث حممود بن لبيد األنصاري املتقدم، كالرياء ، ويكون يف الرشك األصغر أنفسهم.

ح شيخنا  .(وحديث أيب سعيد املذكور. واهلل ويل التوفيق يف جمموع  -رمحه اهلل تعاىل-وقد رجَّ

، وأن اخلفي يدخل يف األكرب ويدخل يف األصغر، فتاواه ومقاالته أن الرشك نوعان أكرب وأصغر

 وهو الصحيح.، و ظاهر اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوه

أكرب وأصغر ، والشيخ عبد اهلل أبا بطني إىل أنه أقسام ثالثة، وذهب الشيخ عبد الرمحن بن حسن

جاءت بلفظ ألن الرشيعة  ، أكرب وأصغر،  ن قسام  -واهلل أعلم-لكنه  ،  واألمر يف هذا سهل،  وخفي

واخلفي ، فمفهوم التقسيم أهنام اثنان أكرب وأصغر، رشًكا أكربالرشك األصغر الدال عىل أن هناك 

 يكون يف أحدمها إما األكرب أو األصغر.

 [اإلحسان: الدرس اخلامس] 
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 .فإن َل تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد اهلل كأنك تراه: وهو، واحداإلحسان ركن 

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

ما :  قال،  يف حديث جربيل الطويل  -ريض اهلل عنه-دلَّ عىل هذا ما أخرج مسلم من حديث عمر  

ُه َيَراكَ ، َأْن َتْعُبَد اهللََّ َكَأنََّك َتَراهُ »: اإلحسان؟ قال  «.َفإِْن مَلْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

 : واإلحسان مرتبتان 

أسأل اهلل ، «َأْن َتْعُبَد اهللََّ َكَأنََّك َتَراهُ »: قال، وهي مرتبة املشاهدة، وهو األعىل: املرتبة األوىل -

 أن يرزقنا هذه املرتبة.

ُه »: قال، مرتبة املراقبة: املرتبة الثانية -  «.َيَراكَ َفإِْن مَلْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

 .(ذكر هاتني املرتبتني ابن رجب يف )جامع العلوم واحلكم
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 [رشوط الصالة: الدرس السادس] 

ودخول ، وسرت العورة، وإزالة النجاسة ، ورفع احلدث ، والتمييز، والعقل ، اإلسالم: وهي تسعة

 والنية. ، القبلة واستقبال ، الوقت 

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

َوَما ﴿: قوله تعاىل اومنه، كثرية اإلسالمرشط أدلة و، هذا هو الرشط األول( اإلسالم): قوله

ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ  َوَلَقْد  ﴿: وقوله تعاىل، [54: التوبة] ﴾َوبَِرُسولِهِ َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاهُتُْم إاِلَّ َأهنَّ

ينَ  ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمْن اخْلَارِسِ ِذيَن ِمْن َقْبلَِك َلِئْن َأرْشَ : ]الزمر  ﴾ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الَّ

 فمن صىل وهو غري مسلم مل تصح صالته.، [65

 عن الرتمذيا روى اخلمسة إال مل، رشط يف العبادات  وهو، الرشط الثاِنهذا هو ( والعقل ): قوله

َعِن النَّاِئِم : ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثةٍ » : قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنها -عائشة 

ِغرِي َحتَّى َيْكرَبَ ، َحتَّى َيْسَتْيِقظَ   «.املَْْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل َوَعِن  ، َوَعِن الصَّ

َأمَلْ َتْعَلْم َأنَّ الَقَلَم ": -ريض اهلل عنه-بن اخلطاب  لعمر -ريض اهلل عنه-ويف البخاري قال عيل 

بِيِّ َحتَّى ُيْدِركَ ، َعِن املَْجنُوِن َحتَّى ُيِفيَق : ُرفَِع َعْن َثاَلَثةٍ   ."َيْسَتْيِقظَ َوَعِن النَّاِئِم َحتَّى ، َوَعِن الصَّ

 أن النية رشط وال ُيمكن أن ُتتصور النية من غري العاقل.، ثم مما ُيؤكد أن العقل رشط

فإذن كالم املصنف عىل رشوط الصحة ال عىل رشوط ، هذا هو الرشط الثالث( والتمييز): قوله

والبالغ جتب ، واملميز ال جتب عليه وإنام تصح صالته، فإن غري املميز ال تصح صالته، الوجوب 

 رشوط الصحة. رشوط التسعة التي ذكرها املصنف هيإذن هذه ال، عليه
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، تتصور إال بالتمييزوذلك أن النية التي هي رشط ال ، وذكر القرايف اإلمجاع عىل رشط التمييز

فمن فهم ، بل خيتلف باختالف الصبيان ، وعىل أصح قويل أهل العلم أنه ليس للتمييز سن حمدد

 ذكر هذا النووي وغريه.، فإنه مميزاخلطاب 

، لذا عربَّ عنه بالرفع، واحلدث يشء معنوي، هذا هو الرشط الرابع( ورفع احلدث): قوله

 وهو احلدث.والوضوء يرفع شيًئا معنوًيا 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة 

أَ الَ  »:  قال ُفَساٌء ":  فقيل أليب هريرة ما احلدث؟ قال،  «َيْقَبُل اهللَُّ َصاَلَة َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

اطٌ   ."َأْو رُضَ

 ."إزالة": لذا عربَّ بلفظ والنجاسة يشء حّسِّ ، وهذا هو الرشط اخلامس(  وإزالة النجاسة): قوله

رْ ﴿: رشط لقوله تعاىلوإزالة النجاسة  أي : يف أحد أقوال املفرسين، [4: ]املدثر ﴾َوثَِياَبَك َفَطهِّ

ر ثيابك من النجاسة.  طهِّ

 -اهلل عليه وسلم صىل-أن النبي  -ريض اهلل عنهام-وثبت يف الصحيحني عن أسامء بنت أيب بكر 

تُّهُ »: ُيصيب الثوب  قال يف دم احليض  ، حَتُ
ِ
 «. ُثمَّ ُتَصيلِّ فِيهِ ، َتنَْضُحهُ ُثمَّ ، ُثمَّ َتْقُرُصُه بِاملَْاء

 وقد حقق ابن عبد الرب أن العلامء جممعون عىل رشط إزالة النجاسة.

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ﴿: ويدل لذلك قوله تعاىل، وهذا هو الرشط اخلامس( وسرت العورة): قوله

ريض اهلل -يف صحيح مسلم من حديث ابن عباس و، [31: ]األعراف ﴾ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجدٍ 
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ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ ﴿:  أن املرشكني كانوا يكشفون عوراهتم يف الطواف فنزل قوله تعاىل  -عنهام

 أي اسرتوا العورة يف الطواف.، ﴾َمْسِجدٍ 

ثم ، دموالسنة بدليل حديث ابن عباس املتق، وتقدمت اآلية، بداللة الكتاب وسرت العورة رشط 

 .حكى اإلمجاع ابن عبد الرب وابن تيمية وغريمها، اع أهل العلمبإمج

ما بني الرسة والركبة  أما الذكر فإن عورته، وينبغي أن ُيعلم أن العورة ختتلف من الذكر واألنثى

كام حكاه ابن  وقد أمجع العلامء عىل أن السوأتني عورة، والقول اآلخر أهنام السوءتان ، عىل قول

 واختلفوا فيام زاد عىل ذلك.، املنذر وابن عبد الرب

ملا أخرج البخاري ومسلم من حديث ،  شيًئا من منكبيهثم عىل أصح األقوال جيب أن يسرت الذكر  

اَل ُيَصيلِّ َأَحُدُكْم يِف الثَّْوِب »: الق -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة 

ءٌ   «.اْلَواِحِد َلْيَس َعىَل َعاتَِقْيِه ِمنُْه يَشْ

فلو سرتها بام ، وعىل هذا املذاهب األربعة، جيب أن ُتسرت بام ال يصف لون البرشةثم سرت العورة 

م العضو،  يصف لون البرشة فإهنا مل ُتسرت وُيعد ساتًرا لعورته ،  يصحفإن مثل هذا  ،  بخالف أن جُيسِّ

 وإن كان خالف األفضل.

ل يف غريمها للذكر، فال يلزم ذلك أما املنكبان ل يف املنكبني ما ال ُيسهَّ والتعبري بالذكر ، فإنه ُيسهَّ

 ليشمل الكبري والصغري.، أدق من التعبري بالرجل

 : أما األنثى فعورهتا كالتايل

 حكى اإلمجاع ابن املنذر.، فيجب عىل األنثى أن تسرت رأسها باإلمجاع، رأسها: أواًل  -
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 ومن خالف فإنه حمجوج باإلمجاع.،  وحكى اإلمجاع ابن عبد الرب،  وجهها ليس عورة:  ثانًيا -

ومن خالف فإنه حمجوج ، ابن عبد الربحكى اإلمجاع ، كفا املرأة ليس عورة باإلمجاع: ثالًثا -

 باإلمجاع.

وهذا مذهب مجاهري ، فإهنام عورة، سواًء كان ظاهر القدمني أو باطنهام، قدما املرأة: ًعاراب -

وحكى ابن عبد الرب إمجاع الصحابة عىل ، وهو قول مالك والشافعي وأمحد، أهل العلم

 ذلك.

ريض اهلل -وعيل  -ريض اهلل عنها-وما تقدم ذكره من عورة املرأة يدل عليه ما ثبت عن عائشة 

والدرع يكون ، واخلامر يكون للرأس، عند ابن أيب شيبة أن املرأة ُتصيل يف َخار ودرع سابغ -عنه

،  لكنه ال يصح -ريض اهلل عنها-وجاء يف الباب حديث أم سلمة ، للبدن إىل أن تغطي القدمني

فه الدارقطني.  ضعَّ

أن تصيل فإهنا تصيل فلو أرادت صغرية مُميزة ، وعىل الصحيح أن الصغرية كالكبرية يف العورة

ال يصح  ف، «اَل َيْقَبُل اهللَُّ َصاَلَة َحاِئٍض إاِلَّ بِِخاَمرٍ »: أما حديث، َخار دون وال تصيل ، باخلامر

وهي التي جيب  ذكر احلائض من باب أهنا الغالبثم لو صحَّ ف، ضعفه الدارقطنيفقد ، احلديث

 عليها الصالة واملراد هبا البالغ.

وهذا أدق من ، "دخول"عربَّ املصنف بقوله و، هذا هو الرشط السادس( ودخول الوقت): قوله

ومن ، فمن صىل قبل الوقت مل تصح صالته، لُيعلم أن الرشط دخول الوقت، "الوقت": قول

من قال إن الرشط هو الوقت فإن من أما ، خروج الوقت فقد صحت صالته مع اإلثمصىل بعد 

 صىل بعد الوقت مل تصح صالته. 
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الَة َكاَنْت َعىَل املُْْؤِمننَِي كَِتابًا َمْوُقوتاً ﴿:  ويدل عىل هذا الرشط قوله تعاىل ، [103:  ]النساء  ﴾إِنَّ الصَّ

 -عنهامريض اهلل  -منها حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ، وأما السنة فقد تكاثرت األحاديث

ُجِل َكُطولِهِ »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  ْمُس َوَكاَن ظِلُّ الرَّ ، َوْقُت الظُّْهِر إَِذا َزاَلِت الشَّ

ْمُس ، َما مَلْ حَيْرُضِ اْلَعرْصُ   أخرجه مسلم. « احلديث.... َوَوْقُت اْلَعرْصِ َما مَلْ َتْصَفرَّ الشَّ

وأنه كان هناك خالف قديم ،  الرب أن العلامء جممعون عىل هذا الرشطأما اإلمجاع فقد حقق ابن عبد  

 لكن انعقد اإلمجاع عىل اشرتاط دخول الوقت.

ومن ترك الصالة حتى خيرج وقتها فإنه جيب عليه أن ُيصيل مع إثمه وارتكابه لكبرية من كبائر 

 جممعون عىل هذا.امء بل ظاهر كالم ابن عبد الرب أن العل، وعىل هذا املذاهب األربعة، الذنوب 

واستقبال القبلة رشط بداللة الكتاب والسنة ، ثامنهذا هو الرشط ال( واستقبال القبلة ): قوله

وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ﴿: أما الكتاب فقوله تعاىل، واإلمجاع  [.145: ]البقرة ﴾َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّ

أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أن وهو ما ، أما السنة فحديث املّسء يف صالته

اَلِة َفَأْسبِِغ الُوُضوءَ »:  قال له  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي   « ...  ُثمَّ اْسَتْقبِِل الِقْبَلةَ ،  إَِذا ُقْمَت إىَِل الصَّ

 احلديث.

 وغريهم من أهل العلم.، ابن حزمأما اإلمجاع فقد حكاه 

ثم ، والشطر هو اجلهة ﴾َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ﴿: ألن اهلل قال، واملراد بالقبلة جهتها ال عينها

َما »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  -ريض اهلل عنه-ثبت عند الرتمذي من حديث أيب هريرة 
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ِق  فدل هذا عىل أنه ليس املراد ، هذا بالنسبة للصحابة ملا كانوا يف املدينة، «َواملَْغِرِب ِقْبَلةٌ َبنْيَ املرَْْشِ

 العني وإنام اجلهة.

، إمجاع الصحابة عىل ذلك  ؛وابن رجب يف رشح البخاري،  (وقد حكى ابن تيمية يف رشح )العمدة

ريض اهلل -  بن عمر عبد اهللعند عبد الرزاق عن عن عمر بن اخلطاب و ثبت عند ابن أيب شيبة

 صلِّ بينهام كيفام شئت.: يديه وقال  -ريض اهلل عنه-فمدَّ عمر ، -عنهام

حكى اإلمجاع ابن ، باإلمجاع فيجب عليه استقبال عينها، من كان قريًبا ورأى الكعبة بعينه لكن

 أما من ليس كذلك فيستقبل جهتها كام تقدم. ، قدامة

وبعضهم هيدم املسجد أو حيرف ، يف استقبال عني الكعبة وهبذا ُيدرك خطأ الذين ُيشددون 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهذا كله خالف فتاوى صحابة رسول اهلل ، الصفوف داخل املسجد

اَم لُِكلِّ »: -ريض اهلل عنه-والنية رشط حلديث عمر ، هذا هو الرشط التاسع( والنية): قوله َوإِنَّ

 البخاري ومسلم.«. أخرجه اْمِرٍئ َما َنَوى

وإنام جمرد علمك باليشء ،  وتكرارها بدعة،  واجلهر هبا بدعة،  والتلفُّظ هبا بدعة،  وحمل النية القلب

 وأنك أردت أن تفعله فقد حصلت النية.
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 [أركان الصالة: الدرس السابع] 

 : وهي أربعة عرش

والسجود ، واالعتدال بعد الركوع، والركوع، وقراءة الفاحتة، وتكبرية اإلحرام، القدرةالقيام مع 

والرتتيب ،  والطمأنينة يف مجيع األفعال،  واجللسة بني السجدتني،  والرفع منه،  عىل األعضاء السبعة

، والصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، واجللوس له، والتشهد األخري، بني األركان

 يمتان. والتسل

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

، [238: ]البقرة ﴾َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنِيَ ﴿: لقوله تعاىل، هذا الركن األول( القيام مع القدرة ): قوله

 .وهو ركٌن بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع يف الفرض دون النفل

َفإِْن مَلْ ، َصلِّ َقاِئاًم »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-النبي أخرج البخاري من حديث عمران أن 

 «.َفإِْن مَلْ َتْسَتطِْع َفَعىَل َجنٍْب ، َتْسَتطِْع َفَقاِعًدا

كُثر يف زماننا من وقد  ،  فمن مل ُيصل قائاًم مع قدرته فإن صالته ال تصح،  والعلامء جممعون عىل هذا

ومن فعل ذلك وهو مستطيع للقيام ،  اجلدار الصغري وغريهعىل الكرايس أو عىل الفريضة يصيل

 يف ذلك من يتساهل.فليتق اهلل ، فال تصح صالته

ومن مل يقم بعض الصالة مع استطاعته فإن ، يقوموبعضهم يستطيع أن يقوم بعض الصالة فال 

وبعضهم تراه يميش وإذا ، فالواجب أن يقوم ما يستطيع ثم إذا شقَّ عليه جلس، صالته ال تصح

 جاء إىل الصالة جلس مبارشة.
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 وإذا جاءت الصالة صىل جالًسا.، تراه يرقص يف األفراح وغريها -نسأل اهلل العافية-وبعضهم 

، وإن صىل جالًسا فيصح لكن له نصف أجر صالة القائم،  فلة فالصالة قائاًم أفضلأما يف صالة النا

َمْن » : قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-ملا يف البخاري من حديث عمران 

 «.َوَمْن َصىلَّ َقاِعًدا َفَلُه نِْصُف َأْجِر الَقاِئمِ ، َصىلَّ َقاِئاًم َفُهَو َأْفَضُل 

وهو حديث أيب هريرة ، حلديث املّسء يف صالته، ركن الثاِنهذا هو ال( وتكبرية اإلحرام): قوله

 «.َفَكربِّ  ُثمَّ اْسَتْقبِِل الِقْبَلةَ  ...»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال ، يف الصحيحني

وهلم قول ، وأبو حنيفة واحلنفية يف قول، رية اإلحرام مالك والشافعي وأمحدوذهب إىل ركنية تكب

 ة أن عند املذاهب األربعة أن من تعمد ترك تكبرية اإلحرام مل تصح صالته.فاملحصل، بأهنا رشط

وحتليلها ، حتريمها التكبري": أنه قال -ريض اهلل عنه-وثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن مسعود 

 واملراد بالتكبري أي تكبرية اإلحرام.، "التسليم

شافعي وأمحد وقد ذهب إىل هذا مالك وال،  الركن الثالث يف الصالةهذا هو  (  وقراءة الفاحتة):  قوله

اَل »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-ديث عبادة بن الصامت حل، يف رواية

 «.َصاَلَة ملَِْن مَلْ َيْقَرْأ بُِأمِّ اْلُقْرآنِ 

واختلفوا ، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب، القرآن أنه البد أن ُيقرأ ما تيرس من وقد أمجع العلامء عىل 

وهذا هو ، وذهب اجلمهور الذين تقدم العزو هلم إىل أن هذا اجلزء هو الفاحتة، يف هذا اجلزء

 الصواب حلديث عبادة املتقدم. 
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ِذيَن آَمنُوا ﴿: ويدل عليه قوله تعاىل، هذا هو الركن الرابع( والركوع): قوله َا الَّ اْرَكُعوا َيا َأهيُّ

كابن   وأما اإلمجاع فقد حكاه مجع،  وأما السنة فحديث املّسء يف صالته،  [77:  ]احلج  ﴾َواْسُجُدوا

 فمن صىل بال ركوع مل تصح صالته. ، رب وابن قدامةلعبد ا

ومالك وهو ركن عند الشافعي وأمحد ، وهذا هو الركن اخلامس( واالعتدال بعد الركوع): قوله

 حديث املّسء يف صالته.ويدل عليه ، يف قول

والسجود ركن بداللة الكتاب ، هذا هو الركن السادس( والسجود عىل األعضاء السبعة): قوله

والسجود يكون عىل األعضاء السبعة ، وتقدم ذكر األدلة مع أدلة الركوع، والسنة واإلمجاع

ِمْرُت َأْن َأْسُجَد أُ »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنهام-حلديث ابن عباس 

ْجَلنْيِ ، َوَأَشاَر بَِيِدِه َعىَل َأْنِفِه َواْلَيَدْينِ ، َعىَل َسْبَعِة َأْعُظٍم اجْلَْبَهةِ   «.َوَأْطَراِف اْلَقَدَمنْيِ ، َوالرِّ

ا هو وهذ، األعضاء السبعة مل تصح صالتهوقد ذهب الشافعي وأمحد أن من مل يسجد عىل 

ولو رفع أحد رجليه يف السجدة كلها مل تصح  ، يف سجوده يرفع رجله وبعض الناس، الصواب 

 بعض الوقت صحت سجدته.لكن لو رفع يف ، صالته

فقد أمجع العلامء أن من مل يسجد عىل أنفه أجزأته ، رشًطا وال ركنًاوالسجود عىل األنف ليس 

 حمجوج باإلمجاع قبله.خالف أبو حنيفة وهو : حكى اإلمجاع ابن املنذر وقال، صالته

ويدل عليه حديث املّسء ،  وذهب إليه الشافعي وأمحد،  السابعهذا هو الركن  (  والرفع منه):  قوله

 .يف صالته
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عليه ويدل  ،  وقد ذهب إليه الشافعي وأمحد،  هذا هو الركن الثامن(  واجللسة بني السجدتني):  قوله

 .حديث املّسء يف صالته

وقد ذهب إىل أنه ركن مالك والشافعي ،  هذا هو الركن التاسع(  والطمأنينة يف مجيع األفعال):  قوله

 . ويدل عليه حديث املّسء يف صالته، وحكى ابن تيمية إمجاع الصحابة عىل ذلك، وأمحد

فيستقر ، قرار الركنفالطمأنينة هي است، ُيعلم أن هناك فرًقا بني الطمأنينة واخلشوعوينبغي أن 

وقد حكى ابن عبد الرب اإلمجاع ،  أما اخلشوع فهو حضور القلب،  ولو قلياًل ،  قائاًم وساجًداراكًعا و

 .وهم حمجوجون باإلمجاع السابقوخالف بعض الشافعية واحلنابلة ، عىل أن اخلشوع مستحب

وهذا ،  يف صالته  سهادل عىل أن اخلشوع ليس واجًبا أن األدلة قد جاءت بسجود السهو ملن  ومما ي

-لذا قال يف حديث أيب هريرة ، ومل يأت برتك اخلشوع، السهو ُيسجد لرتك واجب أو مستحب

ْيَطانُ إ ِ»: يف البخاري وغريه - ريض اهلل عنه اَلِة َأْدَبَر الشَّ اطٌ َوَلُه ، َذا ُنوِدَي لِلصَّ َحتَّى الَ َيْسَمَع ، رُضَ

اَلِة َأْدَبرَ ، َفإَِذا َقىَض النَِّداَء َأْقَبَل ، التَّْأِذينَ  َب بِالصَّ َحتَّى ، َحتَّى إَِذا َقىَض التَّْثِويَب َأْقَبَل ، َحتَّى إَِذا ُثوِّ

 َوَنْفِسهِ 
ِ
ْ ، اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا: َيُقوُل ، خَيْطَِر َبنْيَ املَْرء ُجُل الَ َيْدِري َكْم ملَِا مَل  َيُكْن َيْذُكُر َحتَّى َيَظلَّ الرَّ

 ه ليس واجًبا.فدلَّ عىل أن، ومل يأمره بسجود السهو «َصىلَّ 

 نسأل اهلل أن ُيعاملنا برمحته.، لو كان اخلشوع واجًبا ملا صلينا صالًة إال ونسجد للسهوو

حديث املّسء ودليل الرتتيب بني األركان ، هذا هو الركن العارش ( والرتتيب بني األركان): قوله

حكى اإلمجاع ،  ثم قد أمجع العلامء عىل ذلك،  مرتبةً   -صىل اهلل عليه وسلم-فقد أمر هبا  ،  يف صالته

 .-رمحه اهلل تعاىل-ابن عبد الرب 
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ويدل عليه ، وهو قول الشافعي وأمحد، هذا هو الركن احلادي عرش( والتشهد األخري): قوله

َلَواُت :  ُقوُلوا»:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال  ،  مسعود يف الصحيحنيحديث ابن   التَِّحيَّاُت هللَِِّ َوالصَّ

يَِّباُت  َا النَّبِيُّ َوَرمْحَُة اهللَِّ َوَبَرَكاُتهُ ، َوالطَّ اَلُم َعَلْيَك َأهيُّ نيَ ، السَّ احِلِ اَلُم َعَلْينَا َوَعىَل ِعَباِد اهللَِّ الصَّ ، السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َأْشَهُد   «.َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

 ومفاد كالم ابن عبد الرب أنه ركن باإلمجاع.، هذا هو الركن الثاِن عرش( واجللوس له): قوله

وقد ذهب إىل هذا ، وهذا هو الركن الثالث عرش( والصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم): قوله

وذهب الصحابة والتابعون وأتباعهم إىل أنه ليس ، وخالفهم اجلمهور، لشافعي وأمحد يف روايةا

 ركنًا وإنام هو مستحب.

ويدل عىل ،  وآخرون ،  والطحاوي،  القايض عياضوقد حكى اإلمجاع عىل استحبابه ابن عبد الرب و

التَِّحيَّاُت : ُقوُلوا»:  قال  -وسلمصىل اهلل عليه  -أن النبي    -ريض اهلل عنه-هذا حديث ابن مسعود  

يَِّباُت  َلَواُت َوالطَّ  َأْعَجَبُه إَِلْيه»: ثم قال، «... هللَِِّ َوالصَّ
ِ
َعاء ُ ِمَن الدُّ ومل يذكر الصالة عىل ، «ُثمَّ َيَتَخريَّ

 فدل عىل أهنا ليست واجبة.، -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

شاء بعد ذلك أن إن : ريض اهلل عنه أنه ملا ذكر التشهد قالثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن مسعود 

 .صالته يتم

، والصحيح أن الركن التسليمة األوىل دون الثانية،  هذا هو الركن الرابع عرش(  والتسليمتان):  قوله

، حتريمها التكبري": ملا قال  - ريض اهلل عنه-أما القول بأن التسليم ركن فيدل عليه أثر ابن مسعود 

 ."وحتليلها التسليم
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رسول اهلل وقد أفتى هبذا صحابة  ،  والصواب أن الركن يف التسليم هو التسليمة األوىل دون الثانية

وعائشة ، الرزاق فقد ثبتت التسليمة الواحدة عن ابن عمر أخرجه عبد- صىل اهلل عليه وسلم-

وسلمة بن ، ابن أيب شيبةوعيل أخرجه ، أخرجه ابن أيب شيبة وابن املنذر وأنس أخرجه ابن املنذر

 .األكوع أخرجه ابن املنذر

 .فإذن نخلص من هذا إىل أن األركان ثالثة عرش ركنًا
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 [واجبات الصالة: الدرس الثامن] 

 : وهي ثامنية

)ربنا : وقول ، لإلمام واملنفرد( محده)سمع اهلل ملن : وقول، مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام

يف ( )سبحان ريب األعىل: وقول، يف الركوع( )سبحان ريب العظيم: وقول، للكل ( احلمد ولك

 واجللوس له. ، والتشهد األول، بني السجدتني( )رب اغفر يل: وقول، السجود

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

، وهذا قول أمحد يف رواية، يف الصالة واجبات ذهب شيخنا إىل أن ( واجبات الصالة): قوله

وهو قول أيب حنيفة ، واجبات واملشهور عند العلامء أنه ليس يف الصالة ، وإسحاق بن راهويه

، ما ذكر املصنف من وجود واجبات وذلك أنه ال دليل يدل عىل ، واملشهور عن مالك والشافعي

 واألصل عدم الوجوب.

َوَصلُّوا »:  قال  -صىل اهلل عليه وسلم-قد روى البخاري عن مالك بن حويرث أن النبي  :  فإن قيل

 ؟يف الصالة للوجوب  يدل عىل أن كل فعلهو فهذا أمر و، «َكاَم َرَأْيُتُموِِن ُأَصيلِّ 

أنه ليس يف احلديث الداللة عىل ( يف كتابه )هتذيب السنن -رمحه اهلل تعاىل-ذكر ابن القيم : فيقال

فام فعلته عىل وجه الوجوب فافعلوه ، اتبعوِن يف صالِت: بمعنى، وإنام املراد به االتباع، الوجوب 

 وجه االستحباب فافعلوه عىل وجه االستحباب.وما فعلته عىل ، عىل وجه الوجوب 

، «لَِتْأُخُذْوا َمنَاِسَكُكم»:  ما روى مسلم عن جابر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال  وهذا مثل

وما فعلته عىل وجه  ، أي ما فعلته يف احلج عىل وجه الوجوب فافعلوه عىل وجه الوجوب 

 االستحباب فافعلوه عىل وجه االستحباب.
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 ما الدليل عىل ذلك؟: يلفإن ق

: ولو كان احلديث ُيفيد الوجوب لقال يف املستحبات ،  واحلج مستحبات قطًعا إن يف الصالة  :  فيقال

 فلام مل يستثن املستحبات دل عىل أن احلديث ال يدل عىل الوجوب.، إال كذا وكذا

مستحبة وليست  -واهلل أعلم-إن مجيع التكبريات ( مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام): قوله

 وجمرد الفعل ال يفيد الوجوب ملا تقدم ذكره. ، ألنه ال دليل عىل الوجوب ، واجبة

يف  -ريض اهلل عنه-قال يف حديث أيب هريرة ( لإلمام واملنفرد( )سمع اهلل ملن محده: وقول): قوله

نَا َوَلَك احَلْمدُ :  َفُقوُلوا،  َسِمَع اهللَُّ ملَِْن مَحَِدهُ :  َوإَِذا َقاَل »:  وغريهالصحيحني   وهذا ليس أمًرا وإنام ،  «َربَّ

 . "سمع اهلل ملن محده": بيان لوقت القول وهو بعد أن يقول

نَا َوَلَك احلَْمدُ : َفُقوُلوا»: قوله: وبطريقة أخرى ُيقال  : حيتمل أحد أمرين «َربَّ

 أنه أمر هبذا القول.: األول االحتامل -

 أنه بيان لوقت القول.: االحتامل الثاين -

 فإذن ملا توارد االحتامل عىل الواجب فاألصل عدم الوجوب.

أما ، "اهلل ملن محدهسمع ": واملنفرد يقولفإذن اإلمام ( للكل ( احلمد )ربنا ولك: وقول ): قوله

 ."ربنا ولك احلمد": مع اإلمام واملنفرد فإهنم يقولون املأموم 

ابن املنذر بإسناد صحيح عن ابن  روىلفتاوى الصحابة ، "سمع اهلل ملن محده": موموال يقول املأ 

روى اللهم ربنا لك احلمد. و: فليقل من خلفه، سمع اهلل ملن محده: إذا قال اإلمام: مسعود قال
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اللهم ربنا لك  :قال .سمع اهلل ملن محده: إذا كان مأمومًا فقال اإلمام: عن ابن عمر أنه كان يقول

، سمع اهلل ملن محده :  إذا رفع اإلمام رأسه من الركوع فقال: عن أيب هريرة أنه يقولروى و .احلمد

 .ربنا لك احلمد: فقل

، َسِمَع اهللَُّ ملَِْن مَحَِدهُ :  َوإَِذا َقاَل »:  قال  -وسلمصىل اهلل عليه  -ر حديث أيب هريرة املتقدم فإنه  اهولظ

نَا َوَلَك احَلْمدُ : َفُقوُلوا  .أي مبارشة «َربَّ

ربنا ولك ":  فإذا اعتدل قائاًم قال،  يف أثناء االنتقال  "سمع اهلل ملن محده":  يقول اإلمام:  تنبيه •

ن املأموم يرفع بعد للمأموم فإ وهو سابق  "سمع اهلل ملن محده": فاإلمام إذا قال، "احلمد

رمحه  -وقد ذكر هذا احلنابلة وشيخنا ابن باز  ،  أثناء الرفع  "ربنا ولك احلمد":  اإلمام ويقول

 .-اهلل تعاىل

عن ملا ثبت يف مسلم  هذا مستحب وليس واجًبا( يف الركوع( )سبحان ريب العظيم: وقول): قوله

 «سبحان ريب العظيم»: يف الركوع يقولأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان حذيفة 

ب » : -ريض اهلل عنهام-ماذا ُيقال يف حديث ابن عباس : فإن قيل ؟ «وأما الركوع فعظِّموا فيه الرَّ

 نه أمر به؟فإ 

بدليل أنه ثبت يف الركوع غري التعظيم ، الغالب يف الركوع أن ُيعظم بأي صيغة فيها تعظيم: فيقال

: كان يقول يف ركوعه -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -اهلل عنهاريض -كام يف حديث عائشة 

 فقد كان يقول ذلك يف ركوعه وسجوده. ، «اللهم اغفر يل، سبحانك اللهم وبحمدك»
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بَّ َعزَّ َوَجلَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقد قال  ُكوُع َفَعظُِّموا فِيِه الرَّ ا الرُّ ُجوُد ، َفَأمَّ ا السُّ َوَأمَّ

َعاء  .«سبحان ريب األعىل»: وقد ثبت يف السجود غري الدعاء وهو قول، «َفاْجَتِهُدوا يِف الدُّ

ملا ثبت يف مسلم عن حذيفة أن رسول اهلل صىل ( يف السجود( )سبحان ريب األعىل: وقول): قوله

 « األعىلسبحان ريب »: سجودهلل عليه وسلم كان يقول يف الا

: [ قال1: ]األعىل ﴾َسبِّْح اْسَم َربَِّك األَْعىَل ﴿: ملا نزل قوله تعاىلوما جاء عند أيب داود أنه 

اجعلوها »:  [ قال52:  ]احلاقة  ﴾َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيمِ ﴿:  وقوله تعاىل،  «اجعلوها يف السجود»

 العلم.غريه من أهل و، ابن رجب يف رشح البخاري عفهفقد ض، . فال يصح إسناده«يف الركوع

عند  مرفوًعا-ريض اهلل عنه-ثبت هذا عن حذيفة ( بني السجدتني( )رب اغفر يل: وقول): قوله

 وهو لالستحباب.، النسائي

بل ملا تركه يف حديث عبد اهلل بن بحينة الذي ، ثبت يف أحاديث كثرية ( والتشهد األول): قوله

قال اإلمام البخاري  ، يأت بالتشهد األول بل اكتفى بسجدِت السهومل أخرجه البخاري ومسلم 

 .وعدم إتيانه باجللسة يدل عىل عدم وجوهبا سجود السهو  وسلم بكتفاؤه صىل اهلل عليه  ا:  ما مفاده

ال التشهد ، فدل عىل أهنام ليسا واجبني، اجللوس لهترك ملا ترك التشهد و( واجللوس له): قوله

 األول وال اجللوس له.
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 [بيان التشهد: الدرس التاسع] 

، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، والطيبات، والصلوات ، )التحيات هلل: وهو أن يقول

 . ( وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أشهد أال إله إال اهلل، علينا وعىل عباد اهلل الصاحلنيالسالم 

وعىل آل ،  )اللهم صل عىل حممد:  فيقول،  ويبارك عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم يصيل عىل النبي  

،  حممدوعىل آل  ،  وبارك عىل حممد،  إنك محيد جميد،  كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم،  حممد

 .(وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، إبراهيم كام باركت عىل

، ومن فتنة املحيا واملامت، ومن عذاب القرب، ثم يستعيذ باهلل يف التشهد األخري من عذاب جهنم

)اللهم : ومنه، وال سيام املأثور من ذلك، ثم َيَتخري من الدعاء ما شاء، ومن فتنة املسيح الدجال

وال يغفر الذنوب ، اللهم إين ظلمت نفيس ظلام كثريا، ذكرك وشكرك وحسن عبادتكَأِعني عىل 

 .(وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر يل مغفرة من عندك، إال أنت

وإن صىل ،  أما يف التشهد األول فيقوم بعد الشهادتني إىل الثالثة يف الظهر والعرص واملغرب والعشاء

 ثم يقوم إىل الثالثة.، لم فهو أفضل؛ لعموم األحاديث يف ذلك عىل النبي صىل اهلل عليه وس

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

هذا ثبت يف حديث ابن مسعود ( ... توالطيبا، والصلوات ، )التحيات هلل: وهو أن يقول): قوله

ح ابن  ،  وقد تقدم ذكره،  يف الصحيحني قدامة وغريه أن هذه الصيغة هي وله صيغ أخرى لكن رجَّ

 أفضل الصيغ.

،  )اللهم صل عىل حممد: فيقول، ويبارك عليه -صىل اهلل عليه وسلم-ثم يصيل عىل النبي ): قوله

لكن يف ، ته مع بشري بن سعدثبت من حديث أيب مسعود البدري يف قص( ... دوعىل آل حمم
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، لفظ شاذ "أمرنا": قوله، "ُنصيل عليك؟فكيف ، إن اهلل أمرنا أن نصيل عليك": احلديث قوله

 هذه الزيادة. دون وأصل احلديث يف مسلم ، رواه ابن خزيمة

ومن فتنة املحيا ، ومن عذاب القرب، ثم يستعيذ باهلل يف التشهد األخري من عذاب جهنم): قوله

-اهلل عنهريض  -من حديث أيب هريرة  ثبت هذا يف الصحيحني  (  ومن فتنة املسيح الدجال،  واملامت

. 

ريض -ابن مسعود ثبت هذا يف الصحيحني من حديث ( ...  ثم َيَتخري من الدعاء ما شاء): قوله

لكن يصح أن ، فدعاء اهلل باملأثور أفضل يف كل حال(  وال سيام املأثور من ذلك):  قولهو،  -اهلل عنه

 َأْعَجَبُه إَِلْيه»: ألنه قال، واآلخرةيدعو بخري الدنيا 
ِ
َعاء ُ ِمَن الدُّ  .«ُثمَّ َيَتَخريَّ

أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود (  ...  ك)اللهم َأِعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادت:  ومنه):  قوله

إِِنِّ أَلُِحبَُّك »:  قال له  -وسلمصىل اهلل عليه  -أن النبي    -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل  والنسائي  

َفاَل َتَدْع َأْن »: َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َوَأَنا ُأِحبَُّك َيا َرُسوَل اهللَِّ: َفُقْلُت ، «َيا ُمَعاذُ 

 .«اَدتَِك َربِّ َأِعنِّي َعىَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَ : ُكلِّ َصاَلةٍ  ُدُبرَ َتُقوَل 

خالًفا البن تيمية وابن القيم ، ُيقال بعد السالموذهب علامء املذاهب األربعة إىل أن هذا الذكر 

 أنه بعد السالم. -واهلل أعلم-واألظهر ، ذهبوا إىل أنه قبل السالم، وشيخنا ابن باز

، الةالصالة أو بعد الصألنه حيتمل قبل انتهاء ، بعد الصالة "دبر الصالة": وذلك أن املراد بقول

الصالة حكاه ابن حجر من األذكار فهو بعد  "الدبر"يف األدلة بلفظ  فامجع العلامء عىل أن ما ورد

َمْن َسبََّح اهللَ يِف ُدُبِر »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أيب هريرة أن النبي  إمجاًعا كام روى مسلم عن

َ اهللَ َثاَلًثا َوَثاَلثنِي،  َومَحَِد اهللَ َثاَلًثا َوَثاَلثنِيَ ،  َوَثاَلثنِيَ ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلًثا   فيستفاد ،  صالةأي بعد ال  «َوَكربَّ
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وهذا  من هذا أن ما ورد يف األحاديث من لفظ الدبر فاملراد بعد الصالة ومنه ما جاء فيه دعاء

 .املشهور عند العلامء ومنهم علامء املذاهب األربعة

،  فاغفر يل مغفرة من عندك، وال يغفر الذنوب إال أنت، اللهم إين ظلمت نفيس ظلام كثريا): قوله

ريض اهلل -هذا أخرجه الشيخان من حديث أيب بكر الصديق ( وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم

ْمنِي ُدَعاًء َأْدُعو بِِه يِف َصاَلِِت :  -صىل اهلل عليه وسلم-قال للنبي  أنه    -عنه اللَُّهمَّ إِِنِّ :  ُقْل »  :َقاَل ،  َعلِّ

ُنوَب إاِلَّ َأْنَت ، َظَلْمُت َنْفِّس ُظْلاًم َكثرًِيا َواْرمَحْنِي إِنََّك ، َفاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدكَ ، َوالَ َيْغِفُر الذُّ

ِحيمُ   .«َأْنَت الَغُفوُر الرَّ

وما   وقبل السالم  ُيقال يف السجودكأن  ،  وإنام ُيقال يف الصالة،  وهذا الدعاء ال خُيص بآخر الصالة

 .مما يدعى فيه شاء من الصالة

، أما يف التشهد األول فيقوم بعد الشهادتني إىل الثالثة يف الظهر والعرص واملغرب والعشاء): قوله

( ثم يقوم إىل الثالثة،  وإن صىل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فهو أفضل؛ لعموم األحاديث يف ذلك

والعمل عىل هذا عند ": قال الرتمذي، التشهد األول أقرص من التشهد الثاِنأمجع العلامء عىل أن 

 وهذه العبارة تفيد اإلمجاع كام يقوله ابن رجب.، "أهل العلم

صىل -وروى الرتمذي وأبو داود من حديث أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه أن النبي 

وفيه ، . وهي احلجارة املحامةتشهد األول فكأنام جيلس عىل الرضفإذا جلس لل -اهلل عليه وسلم

ومقتىض هذا أال ، فدل عىل أنه ُيستحب أن يستعجل يف التشهد األول، إشارة إىل أنه يستعجل

، كام هو قول أيب حنيفة وأمحد وأحد القولني عند الشافعي  -صىل اهلل عليه وسلم-يصيل عىل النبي  

 .-واهلل أعلم-وهذا هو الصواب 

 .ثاِنيف التشهد ال فإنام هو -يه وسلمصىل اهلل عل-وما جاء من األدلة يف الصالة عىل النبي 
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ألنه مل يسمع من ،  وقد حاول بعضهم أن ُيضعف حديث أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه

ابن  ه عنهكام نقل، أن العلامء درسوا رواياته ووجدوها مستقيمةبن شيبة لكن أفاد يعقوب ، أبيه

وأن رواية (  يف )جمموع الفتاوىوذكر نحًوا من ذلك ابن تيمية كام  ،  وأقره( رجب يف رشح )العلل

 كام بنيَّ هذا علامء احلديث.، وإن كان مل يسمع منه، ةعبيدة عن أبيه صحيح أيب
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 [الصالةسنن : الدرس العارش] 

 : ومنها

 االستفتاح. - 1

 قبل الركوع وبعده. ، جعل كف اليد اليمنى عىل اليرسى فوق الصدر حني القيام - 2

وعند ، رفع اليدين مضمومتي األصابع ممدودة حذو املنكبني أو األذنني عند التكبري األول - 3

 الثالثة. وعند القيام من التشهد األول إىل ، والرفع منه، الركوع

 ما زاد عن واحدة يف تسبيح الركوع والسجود.  - 4

وما زاد عن واحدة يف الدعاء ، بعد القيام من الركوع( )ربنا ولك احلمد: ما زاد عىل قول - 5

 باملغفرة بني السجدتني. 

 جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع.  - 6

 ن عن الساقني يف السجود. والفخذي، والبطن عن الفخذين، جمافاة العضدين عن اجلنبني - 7

 رفع الذراعني عن األرض حني السجود.  - 8

 ونصب اليمنى يف التشهد األول وبني السجدتني. ،  جلوس املصيل عىل رجله اليرسى مفروشة  -  9

اجللوس عىل مقعدته وجعل رجله : التورك يف التشهد األخري يف الرباعية والثالثية وهو - 10

 اليمنى.اليرسى حتت اليمنى ونصب 

اإلشارة بالسبابة يف التشهد األول والثاين من حني جلس إىل هناية التشهد وحتريكها عند  - 11

 الدعاء. 

 وآل إبراهيم يف التشهد األول. ، وعىل إبراهيم، وآل حممد، الصالة والتربيك عىل حممد - 12

 الدعاء يف التشهد األخري.  - 13
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ويف الركعتني ،  واالستسقاء،  وصالة العيدين،  وصالة اجلمعة،  اجلهر بالقراءة يف صالة الفجر  -  14

 األوليني من صالة املغرب والعشاء.

 واألخريتني من العشاء.، ويف الثالثة من املغرب، والعرص، اإلرسار بالقراءة يف الظهر - 15

ما  مع مراعاة بقية ما ورد من السنن يف الصالة سوى، قراءة ما زاد عن الفاحتة من القرآن - 16

، بعد الرفع من الركوع يف حق اإلمام،  ( )ربنا ولك احلمد:  ما زاد عىل قول املصيل:  ومن ذلك،  ذكرنا

وضع اليدين عىل الركبتني مفرجتي األصابع حني : ومن ذلك أيضا، فإنه سنة، واملنفرد، واملأموم

 الركوع. 

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

الصالة وأن ما ه ال واجبات يف عىل الصحيح أنقد تقدم و، واجبات فإنه سنةالوركان عدا األ ما

 .تقدم من واجبات فإنه سنة

كان : أنه قال -ريض اهلل عنه-من حديث أيب هريرة  أخرج البخاري ومسلم( االستفتاح): قوله

 -صىل اهلل عليه وسلم-فسأل النبي ، إذا كرب للصالة سكت هنيهة -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

ِق : َأُقوُل »: فقال، عن ذلك اللُهمَّ ، َواملَْْغِرِب اللُهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَبنْيَ َخَطاَياَي َكاَم َباَعْدَت َبنْيَ املرَْْشِ

َنسِ  ى الثَّْوُب اأْلَْبَيُض ِمَن الدَّ نِي ِمْن َخَطاَياَي َكاَم ُيَنقَّ  ، َنقِّ
ِ
اللُهمَّ اْغِسْلنِي ِمْن َخَطاَياَي بِالثَّْلِج َواملَْاء

دِ   .«َواْلرَبَ

البن   ودل عىل أن دعاء االستفتاح ليس واجًبا خالًفا،  دعاء االستفتاح  دل احلديث عىل استحباب 

 ابتداًء.ولو كان واجًبا لعلمه ما كان يعلمه  ألن أبا هريرة، بطة ومجاعة من أهل العلم

وجاء عن ،  موقوًفا  -ريض اهلل عنه-وأفضل صيغة لدعاء االستفتاح ما ثبت عن عمر بن اخلطاب  

وتعاىل ، وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك": وهو قوله، أيب سعيد مرفوًعا لكن ال يصح

 ."وال إله غريك، جدك
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ذا هبعرشة أوجه يف تفضيل دعاء االستفتاح  (  و)اهلدي(  وقد ذكر ابن القيم يف كتابه )بدائع الفوائد

 .-رمحه اهلل تعاىل-ذهب إىل هذا اإلمام أمحد و، ىل غريه من أدعية االستفتاحع

أما وضع (  قبل الركوع وبعده،  اليمنى عىل اليرسى فوق الصدر حني القيامجعل كف اليد  ):  قوله

»كان الناُس يؤمُرون ":  قال  الساعدي   سهل  عن  البخاري  اليمنى عىل الذراع اليرسى فقد ثبت يف

 ."ه اليرسى يف الصالة. ع الرجل اليد اليمنى عىل ِذراعأن يض

وهو العظم ، غعىل الرسأنه يوضع  -ريض اهلل عنه-بن أيب طالب  عن عيليف البخاري وثبت 

 : ما ييل فُيستفاد من هذا، "نضع": ثم قال، الذي بني الكف وهناية الذراع

فإذا وضعها عىل الرسغ فقد وضعها عىل ، أن اليمنى ُتوضع عىل الرسغ: األمر األول -

 .-عنهامريض اهلل -سهل حديث ويكون قد عمل بقول عيل و، الذراع

 أما لفظ القبض فهو عند أيب داود وهو شاذ.، ه ال يقبض وإنام يضعأن: األمر الثاين -

، وهو شاذ ، لفظ الصدر مل يأت إال فيام رواه ابن خزيمة عن وائل بن حجر( فوق الصدر): قولهو

لذا ، وتفرد مؤمل بن إسامعيل عن سفيان ال يصح، ألنه من طريق مؤمل بن إسامعيل عن سفيان 

 .-رمحه اهلل تعاىل-ضعَّف هذا ابن املنذر 

واملشهور عند علامء ، عىل الصدروأكره وضع اليدين  :(بل قال اإلمام أمحد يف )مسائل أيب داود 

عن التابعي أيب عند ابن أيب شيبة فوق الرسة كام ثبت املذاهب األربعة وغريهم أهنا إما أن توضع 

، ثبت عن سعيد بن جبري يف أمايل عبد الرزاقحتت الرسة كام أو أن توضع ، دجملز الحق بن محي

 لكنها ال توضع عىل الصدر. 

والعمل عىل هذا عند أهل العلم من : قبض اليمني عىل الشامل قال -رمحه اهلل-وملا ذكر الرتمذي

يمينه عىل يرون أن يضع الرجل ، ومن بعدهم، والتابعني، أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم

 ورأى بعضهم أن يضعهام فوق الرسة.، شامله يف الصالة
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 .وكل ذلك واسع عندهم، أن يضعهام حتت الرسة: ورأى بعضهم

وُنقل عن مالك أنه ، واجلمهور عىل هذا، أما قبل الركوع فواضح( قبل الركوع وبعده): قوله

الركوع فأصح األقوال الثالثة أن أما بعد ، لكن حديث سهل وغريه من األحاديث حجة، خالف

 وهو أعىل ما يف الباب فيام وقفت عليه.، إن شاء قبض وإن شاء أرسل: ُيقال ما قال أمحد

وعند ، رفع اليدين مضمومتي األصابع ممدودة حذو املنكبني أو األذنني عند التكبري األول): قوله

أما رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام ( وعند القيام من التشهد األول إىل الثالثة، والرفع منه، الركوع

ما يفيد إمجاع فيها وذكر ، الصالة يفع اليدين رسالة يف رفوللبخاري ، فالعلامء جممعون عىل هذا

الذين منهم أيب أهل الرأي إن حتى ، أنه مستحب أهل العلمغريه من  وكالم، العلامء عىل ذلك

 حنيفة ال ُينازعون يف رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام.

حذو كان يرفع يديه  -صىل اهلل عليه وسلم-يف الصحيحني من حديث ابن عمر أن النبي  ثبت امل

مالك بن صحيح مسلم عن ويف ، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، منكبيه إذا كرب للصالة

إذا كربَّ وإذا ركع وإذا  -أطراف وأسفل أذنيهعند أي -عند فروع أذنيه فع يديه كان ير: حويرث 

 رفع رأسه من الركوع.

إذن ف ،  أنه كان إذا كرب للصالة جعل يديه حذو منكبيهحديث أيب محيد الساعدي  البخاري من  ويف  

 رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام دلت عليه السنة واإلمجاع.

فمقتىض كالم اإلمام البخاري أن العلامء جممعون ،  والرفع من الركوعأما رفع اليدين عند الركوع  

حديث مالك بن وب، وهم حمجوجون بالعلامء قبلهم وبعدهم، عىل ذلك ما عدا أصحاب الرأي

 حويرث وابن عمر.

والبن ، القول هبذافجمهور العلامء عىل عدم  إىل الركعة الثالثةأما رفع اليدين من التشهد األول 

أن اللفظ املحفوظ عن ابن عمر أنه يرفع يديه   فيه ذكر، (يق بديع يف كتابه )فتح الباريرجب حتق
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وما عدا ذلك من رفع اليدين ، رفع منهوال، والركوع، وهي تكبرية اإلحرام، ةيف املواضع الثالث

فكل هذه األلفاظ خالف ، الثالثةأو للقيام من التشهد األول للركعة ، كل خفض أو رفع  عند

 .فحسب يف املواضع الثالثة الثابت والصحيح من رفع اليدين لفظال

 : أشار إىل مسألتني( ...   ةرفع اليدين مضمومتي األصابع ممدود): قوله

ممدودة األصابع وُيضم بعضها إىل بعض وأن تكون مستقبلة أن اليدين ُترفع  :  املسألة األوىل -

إذا كرب للصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  عن أيب هريرة روى الرتمذيوقد ، القبلة

إال أن هذا اللفظ شاذ وال يصح كام بينه الرتمذي نفسه وأن الوجه  ، أي فرقها نرش أصابعه

 الصواب يف رواية هذا احلديث

وهذا يدل عىل أن  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا دخل يف الصالة رفع يديه مدا.

 .ةأصابعه ملتصق

 أي عىل مقدار املنكبني أو عىل أطراف األذنني ، أنه جيعل كفيه حذو املنكبني: املسألة الثانية -

وهذه ، يرى أنه خمري بني األمرين -رمحه اهلل تعاىل-املصنف و، هو خمري بينهامف، وفروعها

، فاالختالف بني األدلة خالف تنوع،  األدلةرواية عن اإلمام أمحد وهو بمقتىض اجلمع بني  

 ومرة فروع األذنني.مرة حذو املنكبني 

بعد ( )ربنا ولك احلمد: ما زاد عىل قول - واحدة يف تسبيح الركوع والسجود. ما زاد عن): قوله

تقدم أن التسبيحة ( وما زاد عن واحدة يف الدعاء باملغفرة بني السجدتني، القيام من الركوع

فقد ثبت ، أيًضا فيام زاد عىل الواحدة فهو مستحب: كذا يقالو، مستحبة عىل الصحيح الواحدة

وجاء عن عيل بن أيب طالب ، فدل هذا عىل أنه أدنى الكامل، عن التابعني أهنم كانوا يقولوهنا ثالًثا

 .بإسناد يقبل التحسني -ريض اهلل عنه-
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وليس املراد أن يكون طول الركوع ، إذا أطال يف القيام فإنه يطيل يف الركوع أنه وهدي الصالة

 يل يف ركوعه وسجوده أنه يقول هذهومعنى أنه يط، وإنام يطيل باجلملة، بمقدار طول القيام

 .الدعاءالسجود ويزيد يف السجود وغريها يف الركوع واألذكار 

حديث أيب  مسلم من كام يف( بعد القيام من الركوع( )ربنا ولك احلمد: ما زاد عىل قول): قوله

إذا رفع رأسه من الركوع قال   -صىل اهلل عليه وسلم-كان رسول اهلل  :  قال  -ريض اهلل عنه-سعيد  

اَمَواِت َواأْلَْرضِ » نَا َلَك احْلَْمُد ِمْلُء السَّ  َبْعدُ ، َربَّ
ٍ
ء  َواملَْ ، َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن يَشْ

ِ
َأَحقُّ ، ْجدِ َأْهَل الثَّنَاء

نَا َلَك َعْبدٌ ، َما َقاَل اْلَعْبدُ  َواَل َينَْفُع َذا اجْلَدِّ ، َواَل ُمْعطَِي ملَِا َمنَْعَت ، اللُهمَّ اَل َمانَِع ملَِا َأْعَطْيَت : َوُكلُّ

 .-ريض اهلل عنه-عن غري أيب سعيد وجاء نحوه  .«ِمنَْك اجْلَدُّ 

وذلك ملا ، مستقياًم مع الظهريكون الرأس  أن  أي( جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع): قوله

، ظهره مستقياًم  أي جعل "ثم هرص ظهره": ثبت يف البخاري من حديث أيب محيد الساعدي قال

 .(البغوي يف )رشح السنةحكى اإلمجاع ، أما استقامة الرأس مع العنق والظهر فدل عليه اإلمجاع

( والفخذين عن الساقني يف السجود، والبطن عن الفخذين، جمافاة العضدين عن اجلنبني): قوله

صىل اهلل -كان النبي  ،  بني العضد واجلنب فثبت يف مسلم من حديث عبد اهلل بن بحينةأما املجافاة  

 إذا سجد جاىف بني عضديه. -عليه وسلم

حديث الرباء ما ثبت عند النسائي من  فيدل عليه  ،  والبطنوالفخذ  ،  ني الساق والفخذأما املجافاة ب

والفخذ ،  أي جاىف بني الساق والفخذ:  قال النووي،  كان إذا سجد جخَّ   -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  

 والبطن والعضدين واجلنب.

وهو قول ، وهو تابعي، كام أفتى هبذا إبراهيم النخعي، ثم هذه السنة خاصة بالذكور دون اإلناث 

وذكر أن الفقهاء عىل ،  -رمحه اهلل تعاىل-ابن رجب  كام ذكر هذا  ،  خالًفا لبعض املتأخرين،  الفقهاء

 هذا القول.
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قون بني ، ُترفع العجيزةألن مقتىض املجافاة أن ، فال جتايف املرأة وال ترفع عجيزهتا والعلامء ُيفرِّ

حتى إن احلنفية ال يرون التورك يف ، ويذكرون يف املرأة ما يكون أسرت هلااملرأة والرجل يف الصالة 

 ومع ذلك يرون استحبابه للمرأة ألن فيه سرًتا هلا.، الصالة

-من حديث الرباء أن النبي وهذا ملا يف مسلم ( رفع الذراعني عن األرض حني السجود): قوله

ْيَك َواْرَفْع ِمْرَفَقْيَك ، إَِذا َسَجْدَت »: قال -صىل اهلل عليه وسلم  .« َفَضْع َكفَّ

ونصب اليمنى يف التشهد األول وبني ، جلوس املصيل عىل رجله اليرسى مفروشة): قوله

يًضا ثبت يف وأ، يف البخاري -ريض اهلل عنه-ثبت يف حديث أيب محيد الساعدي ( السجدتني

فإذن األصل ،  أن سنة الصالة أن جيلس عىل رجله اليرسى وينصب اليمنى  البخاري عن ابن عمر

 إال ما استثناه الدليل كام سيأِت ذكره يف التورك.، يف الصالة أن يكون اجللوس كذلك

اجللوس عىل مقعدته وجعل رجله : التورك يف التشهد األخري يف الرباعية والثالثية وهو): قوله

ويف اجللسة ، يف صالة هلا جلستانفإذن التورك ال يكون إال ( نىاليرسى حتت اليمنى ونصب اليم

َم ِرْجَلُه ": قال، كام دل عىل ذلك حديث أيب محيد الساعدي يف البخاري، األخرية قبل السالم َقدَّ

ى  . "َوَنَصَب األُْخَرى َوَقَعَد َعىَل َمْقَعَدتِه، الُيرْسَ

فإنه ال ، والرواتب التي هي ركعتان ، كالفجرأما إذا كان للصالة جلسة واحدة وتشهد واحد 

 وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد.، يتورك هلا

اإلشارة بالسبابة يف التشهد األول والثاين من حني جلس إىل هناية التشهد وحتريكها عند ): قوله

أنه ُيشري منذ   -واهلل أعلم-وأصح األقوال  ،  يف طريقة اإلشارة ومتى ُيشاراختلف العلامء  (  الدعاء 

وطريقة اإلشارة ما ثبت يف مسلم من حديث ، حتى ُيسلم للتشهد األول أو الثاِن ابتداء اجللوس

ِد َوَضَع ":  قال  -ريض اهلل عنهام-ابن عمر   َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن إَِذا َقَعَد يِف التََّشهُّ
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ى ى َعىَل ُرْكَبتِِه اْلُيرْسَ َوَأَشاَر ،  َوَعَقَد َثاَلَثًة َوََخِْسنيَ ،  َوَوَضَع َيَدُه اْلُيْمَنى َعىَل ُرْكَبتِِه اْلُيْمنَى،  َيَدُه اْلُيرْسَ

بَّاَبةِ   ."بِالسَّ

ثم ُيشري ، فهذه اخلمسون ، أن يضع الوسطى عىل طرف اإلهبام: العقد ثالثة وَخسنيطريقة و

ريض -كالرواية األخرى عن ابن عمر ، ومن عمل هبذه الصفة مجع بني مجيع الصفات ، بالسبابة

تِي َتيِل اإْلِ  ... ": -اهلل عنهام َها َوَأَشاَر بِإِْصَبِعِه الَّ ى َعىَل ، هْبَامَ َوَقَبَض َأَصابَِعُه ُكلَّ ُه اْلُيرْسَ َوَوَضَع َكفَّ

ى فإن الوسطى إذا ، "َوَقَبَض ": وقال يف هذه الرواية، التي تيل اإلهبام هي السبابة، "َفِخِذِه اْلُيرْسَ

، وعكس البسط القبض، مل تكن مبسوطة -كام يف الرواية السابقة-ُوضعت عىل رأس اإلهبام 

 فبهذه الصفة جتتمع ،  جتتمع مع رواية ابن الزبري يف صحيح مسلموكذلك  ،  فتجتمع مع هذه الرواية

وهذه الصفة رجحها ابن القيم ،  وهي أحد األقوال يف هذه املسألة التي ذكرها القرطبي،  الروايات 

 .(يف كتابه )اهلدي

روى أبو داود من طريق مالك بن نمري ما أما ، واإلشارة باألصبع يكون شديًدا وال حيني أصبعه

فلم   فال يصح إسناده جلهالة مالك بن نمري اخلزاعي،  عن أبيه أنه كان حُيني أصبعه السبابةي  اخلزاع

 .يوثقه معترب

ورواية التحريك خارج ، الذي يف صحيح مسلم اإلشارة بالسبابةو، ومل يثبت حتريك السبابة

 مسلم وهي شاذة.

تقدم (  وآل إبراهيم يف التشهد األول،  إبراهيموعىل  ،  وآل حممد،  الصالة والتربيك عىل حممد):  قوله

 وجاء من عن غريمها. ، وأيب مسعود، بن سعد  يف حديث بشري

ويف ، واالستسقاء، وصالة العيدين، وصالة اجلمعة، اجلهر بالقراءة يف صالة الفجر ): قوله

أما صالة الفجر فدل عىل اجلهر هبا اهلدي العميل ( املغرب والعشاءالركعتني األوليني من صالة 

كام يف ، وأنه كان يقرأ يف فجر اجلمعة بالسجدة واإلنسان ، -صىل اهلل عليه وسلم-للنبي 
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، ويف حديث النعامن بن بشري يف مسلم كان يقرأ يف صالة اجلمعة باألعىل والغاشية، الصحيحني

عبد اهلل بن زيد بن واالستسقاء من حديث ، ورة قاف واقرتبتوكذلك يف العيدين كان يقرأ بس

 . "وجهر فيهام بالقراءة": عاصم يف الصحيحني قال

فإنه يف حديث جابر يف قصة معاذ أخربه ماذا ، ويف الركعتني األوليني من صالة املغرب والعشاء

 فدل عىل أنه كان جيهر فيها.، يقرأ

اَل َصاَلَة ملَِْن مَلْ َيْقَرْأ بُِأمِّ »:  ملفهوم خمالفة حديث عبادة بن الصامت،  كله  مستحب  القراءة ثم اجلهرو

 دل عىل أن االقتصار عىل قراءة الفاحتة تصح به الصالة.فقد ، «اْلُقْرآنِ 

يدل و(  واألخريتني من العشاء،  ويف الثالثة من املغرب،  والعرص،  اإلرسار بالقراءة يف الظهر):  قوله

ريض اهلل -عند ابن املنذر أن أنس ثم ثبت ، -صىل اهلل عليه وسلم-اهلدي العميل للنبي عىل هذا 

 فدل عىل أنه ال جُيهر فيها.، ملا جهر سجد سجدِت السهو -عنه

وهو مستحب ملفهوم املخالفة يف حديث عبادة بن ( قراءة ما زاد عن الفاحتة من القرآن): قوله

 «.مَلْ َيْقَرْأ بُِأمِّ اْلُقْرآنِ اَل َصاَلَة ملَِْن »: الصامت

: ما زاد عىل قول املصيل:  ومن ذلك ،  مراعاة بقية ما ورد من السنن يف الصالة سوى ما ذكرنا ):  قوله

فاألصل ، (فإنه سنة، واملنفرد، واملأموم، بعد الرفع من الركوع يف حق اإلمام، ()ربنا ولك احلمد

نَا َلَك »: أيب سعيد يثدومنه ح، للمنفرد واإلمام واملأمومأن كل ما ثبت يف الصالة أنه شامل  َربَّ

اَمَواِت َواأْلَْرضِ  سمع اهلل ملن ": واملفرتض أن قول، احلديث «... َوِمْلُء َما ِشْئَت ، احْلَْمُد ِمْلُء السَّ

ومنها ، املنفردوأنه لإلمام األدلة األخرى التي دلت عىل أن يكون شاماًل للجميع لوال  "محده

ربنا ولك : فقولوا»: ة كابن مسعود وابن عمرن ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلمالصحابفتاوى 

 ."سمع اهلل ملن محده"فدل عىل أهنم ال يقولون ، «احلمد
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وضع اليدين (  وضع اليدين عىل الركبتني مفرجتي األصابع حني الركوع:  ومن ذلك أيضا):  قوله

، احلاكم لكن ال يصح إسنادهمفرجة األصابع جاء من حديث وائل بن حجر عند عىل الركبتني 

 .(وإنام العمدة عىل اإلمجاع الذي حكاه البغوي يف )رشح السنة
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 [مبطالت الصالة:  الدرس احلادي عرش ] 

 : ثامنيةوهي 

 أما النايس واجلاهل فال تبطل صالته بذلك. ، الكالم العمد مع الذكر والعلم - 1

 الضحك.  - 2

 األكل. - 3

 الرشب.  - 4

 انكشاف العورة. - 5

 االنحراف الكثري عن جهة القبلة. - 6

 العبث الكثري املتوايل يف الصالة. - 7

 انتقاض الطهارة. - 8

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

، سواء كانت نفاًل أو فرًضا، أي أمور إذا حصلت يف الصالة أبطلتها( مبطالت الصالة): قوله

 وهذا هو األصل ما مل يستثنه الدليل.

يف أما الكالم  (  النايس واجلاهل فال تبطل صالته بذلكأما  ،  الكالم العمد مع الذكر والعلم):  قوله

فقد أخرج الشيخان عن زيد بن أرقم ،  الصالة فهو ُمبطل للصالة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع

ُم َأَحُدَنا َأَخاُه يِف َحاَجتِِه« َحتَّى َنَزَلْت هَ ": أنه قال -ريض اهلل عنه- اَلِة ُيَكلِّ ِذِه ُكنَّا َنَتَكلَُّم يِف الصَّ

اَلِة الُوْسَطى َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنِيَ }:  اآلَيةُ  َلَواِت َوالصَّ ُكوِت   {َحافُِظوا َعىَل الصَّ . فدل هذا "َفُأِمْرَنا بِالسُّ

 عىل أن الكالم ُمبطل للصالة. 

 .ابن عبد الرب وغريهحكى اإلمجاع ، والكالم ُمبطل للصالة باإلمجاع
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نَا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن ﴿: أما النايس فلقوله تعاىل( تبطل صالته بذلكأما النايس واجلاهل فال ): قوله َربَّ

 .[286: ]البقرة ﴾َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا

َبْينَا ":  أنه قال  -ريض اهلل عنه-فيدل عليه ما روى مسلم عن معاوية بن احلكم السلمي  أما اجلاهل  

َيْرمَحَُك اهللُ َفَرَماِِن :  َفُقْلُت ،  إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْومِ ،  اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأَنا ُأَصيلِّ َمَع َرُسوِل اهللِ َصىلَّ  

َياهْ : َفُقْلُت ، اْلَقْوُم بَِأْبَصاِرِهمْ  ُبوَن بَِأْيِدهيِْم َعىَل ، َما َشْأُنُكْم؟ َتنُْظُروَن إيَِلَّ ، َواُثْكَل ُأمِّ َفَجَعُلوا َيرْضِ

ُتوَننِي َلكِنِّي َسَكتُّ َفلَ ، َأْفَخاِذِهمْ  َفبَِأيِب ، َفَلامَّ َصىلَّ َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، امَّ َرَأْيُتُهْم ُيَصمِّ

ي اًم َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعلِياًم ِمنْهُ ، ُهَو َوُأمِّ َبنِ ، َفَواهللِ، َما َرَأْيُت ُمَعلِّ ي َواَل َما َكَهَرِِن َواَل رَضَ

ٌء ِمْن َكاَلِم النَّاسِ »: َقاَل ، "َشَتَمنِي اَلَة اَل َيْصُلُح فِيَها يَشْ اَم ُهَو التَّْسبِيُح َوالتَّْكبِرُي ، إِنَّ َهِذِه الصَّ إِنَّ

 .«َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ 

األدلة أما ، وهذا دليل خاص، صالته ألنه كان جاهاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-فلم ُيبطل النبي 

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً ﴿:  العامة كقوله تعاىل َبْعَت ﴿:  وقوله،  [15:  ]اإلرساء  ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ َوَلِئْن اتَّ

إن : مفهوم املخالفة، [145: ]البقرة ﴾َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم إِنََّك إِذًا مَلِْن الظَّاملنِِيَ 

 أهواءهم بجهل فلست من الظاملني.اتبعت 

 وهو ُمبطل للصالة باإلمجاع الذي حكاه ابن املنذر وابن بطال.( الضحك): قوله

إال أن العلامء ، حكاه ابن قدامة وغريه، باإلمجاعومها ُمبطالن للصالة ( ل والرشب األك): قوله

فقد ذهب ، تنازعوا فيمن أطال صالة النافلة واحتاج إىل رشب املاء بام ُيذهب العطش الشديد

وصح هذا عن ،  العطش  يرشب يف النافلة بمقدار ما ُيذهب  أمحد يف رواية وإسحاق إىل أنه جيوز أن 

 وهو الصواب.، عبد اهلل بن الزبري

 وُيقابل ذلك انكشافها.، من رشوط الصالةتقدم أن سرت العورة ( انكشاف العورة): قوله
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فاالنحراف عن جهة  ،  جهة القبلة رشطتقدم أن استقبال  (  االنحراف الكثري عن جهة القبلة):  قوله

 القبلة ُمبطل للصالة.

 : احلركات يف الصالة عىل أقسام( العبث الكثري املتوايل يف الصالة): قوله

وثبت ،  حكاه ابن عبد الرب،  فإن هذه ال ُتبطل الصالة إمجاًعا،  احلركة اليسرية:  القسم األول -

 . كام يف البخاري أنه كربَّ ثم حكَّ يده -ريض اهلل عنه-عن عيل بن أيب طالب 

 حكاه ابن عبد الرب.، ل الصالة إمجاًعابطهذه تُ و، احلركة الكثرية املتوالية: القسم الثاين -

وهذا عىل أصح القولني ال ُيبطل الصالة كام ، احلركة الكثرية غري املتوالية: القسم الثالث -

حديث أيب قتادة ويدل لذلك ما روى األربعة من  ،  هو أحد القولني عند الشافعية واحلنابلة

اَلةِ »: قال -صىل اهلل عليه وسلم- أن النبي  .«َواْلَعْقَرَب ، احْلَيَّةَ : اْقُتُلوا اأْلَْسَوَدْيِن يِف الصَّ

فمثل هذه حركة  ،  أو يتقدم ثم يطأها بقدمه،  ثم يرضهبا بيشء معه  ففي مثل هذه يكون قائاًم 

 .كانت غري متوالية ولو كانت كثرية فال ُتبطل الصالةفإذا ، غري متوالية

وقد ذكر احلنابلة أن هذه ال ُتبطل ، الكثرية لرضورةوهو احلركة : ومن العلامء من زاد قساًم رابًعا

يف البخاري ملا كان معه دابته وكادت أن  -ريض اهلل عنه-كام حصل أليب برزة األسلمي ، الصالة

ومُحل هذا عىل ، فلم تبطل صالته، تى ال هترب وتفلت منهتذهب وقد مسكها ومشى معها ح

 والرضورة هلا أحكامها.، الرضورة

اْقُتُلوا اأْلَْسَوَدْيِن يِف »: أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالتقدم يف حديث   :تنبيه •

اَلةِ  ألن من حترك يف ، ليس معنى هذا أنه ينزل إليها ويرضهبا، «َواْلَعْقَرَب ، احْلَيَّةَ : الصَّ

فنزل وأخذ مندياًل فمن كان قائاًم ، الصالة حركة من جنس الصالة بطلت صالته إمجاًعا

 .كام حكاه ابن قدامة عىل هيئة الراكع بطلت صالته إمجاًعا
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فإذا احتاج ملنديل نزل  تجد الرجل قائاًم يف صالته ف، احلركات وبدأت تنترش أمثال هذه 

 . كام تقدم، فمثل هذا تبطل صالته إمجاًعا، أخذ مندياًل ف، كهيئة الراكع

 فانتقاضها ُمبطل للصالة.، تقدم أن الطهارة رشط( انتقاض الطهارة): قوله
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 [ رشوط الوضوء:  الدرس الثاين عرش] 

 : وهي عرشة

، واستصحاب حكمها بأن ال ينوي قطعها حتى تتم طهارته، والنية، والتمييز، والعقل ، اإلسالم

وإزالة ما يمنع ، وطهورية ماءه وإباحته، واستنجاء أو استجامر قبله، وانقطاع موجب الوضوء

 حدثه دائم.ودخول وقت الصالة يف حق من ، وصوله إىل البرشة

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

 رشوط الصالة.تقدم الكالم عن هذه الرشوط يف ( والنية، والتمييز، والعقل ، اإلسالم): قوله

 : استصحاب النية له حاالن ( واستصحاب حكمها بأن ال ينوي قطعها حتى تتم طهارته): قوله

وهو ، أي أنه من ابتداء وضوئه وهو ينوي رفع احلدث ، احلكماستصحاب : احلال األوىل  -

 . -رمحه اهلل تعاىل-وهو مراد املصنف ، رشط

، ويكون خاشًعا أي أن يكون قلبه حارًضا عند الوضوء، استصحاب الذكر: احلال الثانية -

 وهذا مستحب.

فلو أن رجاًل يبول ومع ، ما يكون سبًبا إلجياب الوضوءأي ( الوضوءوانقطاع موجب ): قوله

 فإذا انقطع البول بدأ يتوضأ.، فال يصح وضوؤه حتى ينقطع البول، بوله بدأ يتوضأ 

الوضوء ال يصح إال بأن يستجمر أو يستنجي ُيقرر املصنف أن  (  واستنجاء أو استجامر قبله):  قوله

مر بعد الوضوء من غري واستجثم استنجى ، فلو قدر أن رجاًل قىض حاجته ثم توضأ ، ثم يتوضأ 

وهي إحدى الروايتني عن اإلمام ،  هذا الذي قرره املصنف،  فإن وضوءه ال يصح،  أن يمس فرجه

 أمحد.
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أن الرتتيب بينهام ليس ، قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وهووالرواية األخرى عن اإلمام أمحد 

وُيشرتط عند من يرى أن مس الفرج ينقض ، فيصح أن ُيقدم الوضوء عىل االستنجاء، واجًبا

 وهذا هو الصواب.، الوضوء أال يمس فرجه

ريض -برواية النسائي يف حديث عيل بن أيب طالب املصنف  ما ذهب إليهواستدل من ذهب إىل 

، «ثم توضأ ذكركاغسل »: قال، -صىل اهلل عليه وسلم-ملا أرسل املقداد ليسأل النبي  -اهلل عنه

 .«ثم»لفظ  دون  «اغسل ذكرك وتوضأ »: وإنام لفظ البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ شاذ

 .أنه ليس رشًطا قول اجلمهورو، نظر يف هذا الرشطفلذلك 

والقول الثاِن ُيقابلها املاء ،  عىل قول  املاء النجسالطهورية ُيقابلها  (  وطهورية ماءه وإباحته):  قوله

 ُيقابلها املاء احلرام.: وإباحتها، الطاهر والنجس

وهذا قول ، فليس املاء أقساًما ثالثة، وماٌء نجس، ماٌء طاهر: وعىل أصح القولني أن املاء قسامن 

وهو اختيار ابن تيمية ، يدل عليه روايات اإلمام أمحد: قال ابن تيمية، أيب حنيفة وأمحد يف رواية

 .-رمحه اهلل تعاىل- وابن القيم والشيخ حممد بن عبد الوهاب 

وهذا أحد القولني ،  فمن توضأ باملاء احلرام مل يرتفع حدثه،  خرج هبذا املاء احلرام(  وإباحته):  قولهو

أن : وهو قول احلنفية واملالكية والشافعية والقول اآلخر عند احلنابلةوالقول الثاِن ، احلنابلةعند 

 وهذا هو الصواب.، من توضأ باملاء املحرم فهو آثم لكن يصح وضوؤه

ن من أطراف الوضوء أن ُتغسل اليدافمن فروض ( وإزالة ما يمنع وصوله إىل البرشة): قوله

وهي ما -فلو أن هناك شيًئا يمنع وصول املاء يف هذا املكان كاألصباغ ، األصابع إىل املرفقني

فإنه إذا مل ، فمثل هذا جيب أن ُيزال، أو غري ذلك مما له جرم ويمنع وصول املاء -نسميها بالبوية

 ُيزل فإن املاء مل يصل إىل فروض الوضوء.
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لكن  ، ألن املالكية ذهبوا إىل أن القليل كاخليط ُيعفى عنه، وعىل الصحيح حتى ولو قلَّ كاخليوط

 ب إزالته.والصواب أنه حتى القليل جت، ال دليل عىل هذا

سلسل ": بقول من التعبريوهذا التعبري أدق ( ودخول وقت الصالة يف حق من حدثه دائم): قوله

أي من يستمر معه احلدث وال : واملراد بمن حدثه دائم، فإن سلسل البول ممن حدثه دائم "البول

أو املرأة  ،  أو خترج منه ريح تستمر مع القطرات ،  فتستمر معه قطرات   كمن به سلس البول،  ينقطع

لكن إذا كان مستمًرا ، أنه ناقضفوجود هذا الدم والريح األصل ، يستمر معها الدم، املستحاضة

 فيكفي أن يتوضأ لوقت الصالة.

ثم يصيل ما شاء من ، فيتوضأ لوقت الظهر، فمن كان به حدث دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صالة

وقد أفتى هبذا عروة ، وهكذا من رحيه دائم أو به سلس بول، الصلوات إىل دخول وقت العرص

 احلنابلة وغريهم. وهو قول، بن الزبري كام ذكره البخاري
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 [فروض الوضوء:  الدرس الثالث عرش] 

 : وهي ستة

ومسح مجيع الرأس ومنه ، وغسل اليدين مع املرفقني، غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق

 واملواالة. ، والرتتيب، وغسل الرجلني مع الكعبني، األذنان

، واالستنشاق،  وهكذا املضمضة،  والرجلني ثالث مرات،  واليدين،  ويستحب تكرار غسل الوجه

أما مسح الرأس فال يستحب تكراره كام دلت عىل ذلك األحاديث ،  والفرض من ذلك مرة واحدة

 الصحيحة. 

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

( وهي ستة):  قولهو،  أركان الوضوء:  وُيعرب عن فروض الوضوء بقوهلم(  الوضوءفروض  ):  قوله

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم ﴿: وهي مذكورة يف آية الوضوء ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ُذكرت يف اآلية ، [6: ]املائدة ﴾َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم 

 نًصا واستنباًطا.

والسنة ،  وغسل الوجه دل عليه القرآن كام تقدم(  ومنه املضمضة واالستنشاق  غسل الوجه):  قوله

 وابن قدامة.، واإلمجاع حكاه ابن عبد الرب، يف حديث عثامن يف الصحيحني

وعرًضا من األذن إىل ، وهو طواًل من منابت الشعر إىل الذقن، به املواجهةهو ما حتصل : والوجه

وقد ، أي العظم الذي قبل األذن ، وقد خالف مالك وذهب إىل أهنا من العذار إىل العذار، األذن 

 فإذن اإلمجاع قبل مالك أنه من األذن إىل األذن.، ذلكمل ُيسبق مالك إىل : قال ابن عبد الرب

وإنام انفرد هبذا احلنابلة ، واجلمهور عىل أنه ليس فرًضا، يف املضمضة واالستنشاق وتنازع العلامء

واألنف أنه ليس فرًضا ألنه ال حيصل بالفم  -واهلل أعلم-والصواب ، خالًفا للجمهور يف قول

 .والوجه مأخوذ من املواجهة، مواجهة من الداخل
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: أما القرآن قال تعاىل، القرآن والسنة واإلمجاعوقد دل عليه ( وغسل اليدين مع املرفقني): قوله

واإلمجاع حكاه ابن عبد الرب ، وأما السنة حديث عثامن يف الصحيحني، ﴾َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق ﴿

 وابن قدامة.

اإلمام الشافعي  حكى اإلمجاع عىل ذلك، (هنا بمعنى )مع( )إىل ﴾َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق ﴿: وقوله

 هذا أواًل.، الذي حكاه الشافعيومن خالف فهو حمجوج باإلمجاع ، -رمحه اهلل تعاىل-

وإذا كانت من جنسه كانت ،  مل تكن منه،  غياإذا مل تكن من جنس املُ القاعدة اللغوية أن الغاية  :  ثانًيا

وغريه من أهل ، العباس بن املربدحكى هذه القاعدة أبو ، فهي إذن منه، فاملرافق من اليد، منه

 العلم.

ريض اهلل -وحديث عثامن ، أما الرأس فدلت عليه اآلية( ومسح مجيع الرأس ومنه األذنان): قوله

وأما األذنان فثبت عن ابن عمر ، واإلمجاع حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة، يف الصحيحني -عنه

 وصححه اإلمام أمحد.، رواه البيهقي "األذنان من الرأس": أنه قال

 تنازع العلامء هل يلزم مسح مجيع الرأس أو يكفي أن ُيمسح بعضه؟  مسألة:  •

، حكى اإلمجاع ابن تيمية وغريه، باإلمجاع أن مسح مجيع الرأس أفضل حترير حمل النزاع

وهذا قول احلنفية والشافعية وقول عند ،  مسح بعض الرأس جُمزئوذهب اجلمهور إىل أن 

 وبعضهم ال ينسبه للاملكية.، عند املالكيةاحلنابلة وقول 

أن مسح   -ريض اهلل عنهام-سلمة بن األكوع وابن عمر ، وقد ثبت عن اثنني من الصحابة

فدل ،  الصحابةوليس هلام خمالف من  :  قال ابن حزم،  رواه ابن أيب شيبة  بعض الرأس جُيزئ

 عىل أن مسح بعض الرأس جُمزئ وإن كان األفضل أن ُيعمم الرأس كله كام تقدم. 
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حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم  الصحيحني من ثبت يفوأكمل صفة يف مسح الرأس ما 

ثم ردمها إىل املكان الذي ،  بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب هبام إىل قفاه":  قال  -ريض اهلل عنه-

 ."بدأ منه

، فيجب غسل الرجلني مع الكعبني، دل عليه اآلية كام تقدم( وغسل الرجلني مع الكعبني): قوله

 وعىل هذا املذاهب األربعة.

وقد ذهب إىل ، ومن ترك الرتتيب مل يصح وضوؤه، هذا هو الفرض اخلامس( والرتتيب): قوله

َا ﴿: فإنه قال، والدليل اآلية، هذا الشافعي وأمحد الِة َفاْغِسُلوا َيا َأهيُّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ الَّ

 [.6: ]املائدة ﴾ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ 

فلوال أن الرتتيب ، االختصارمبنية عىل ولغة العرب ، ذكر ممسوًحا بني مغسولني: قال العلامء

ل ذكر املمسوح فدل هذا عىل أن الرتتيب واجب يف ،  ألن اللغة مبنية عىل االختصار،  مقصود ألجَّ

 الوضوء.

الِة َفاْغِسُلوا ﴿جواب الرشط  واآلية جاءت يف  (  واملواالة):  قوله ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

وشيخنا ابن عثيمني (  ذكر ابن مفلح احلفيد يف كتابه )املبدع،  اآلية  ﴾ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املََْرافِِق 

 أي أنه ُيفيد املواالة.،  والتوايل املبارش   أن ما كان يف جواب الرشط فيفيد التعقيب(  يف )الرشح املمتع

، فلو قدر أن رجاًل غسل وجهه، ومقدار املواالة عىل أصح القولني أن ال جيف العضو الذي قبله

فيجب عليه أن ُيعيد ،  فرد عليهم ثم رجع لُيكمل وضوءه لكن جفَّ وجهه،  باجلوالفجاءه اتصال  

 رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.وبه أفتى قتادة . وهذا أحد القولني عند احلنابلة الوضوء

فإن ألمحد رواية أنه ما مل ينشغل بام ، أمحد ومالك عىل تفصيل رشط هو قولقول بأن املواالة وال

، فلو أن رجاًل غسل وجهه ثم وجد يف وجهه شيًئا من األصباغ فأراد أن ُيزيله، يتعلق بالوضوء

 فمثل هذا تسقط يف حقه املواالة.، بالوضوءفإنه قد انشغل بأمر يتعلق 
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، ثم ذهب لُيحرض ماًء فقد انشغل بام يتعلق بالوضوء، بالوضوء ثم انتهى املاءوكذلك من بدأ 

 .فمثل هذا تسقط يف حقه املواالة

، وهكذا املضمضة، والرجلني ثالث مرات، واليدين، ويستحب تكرار غسل الوجه): قوله

يف  -عنهريض اهلل -عثامن يدل عىل هذا كله حديث  ( والفرض من ذلك مرة واحدة، واالستنشاق

 عن محران. الصحيحني

وثبت عن ( أما مسح الرأس فال يستحب تكراره كام دلت عىل ذلك األحاديث الصحيحة): قوله

صىل اهلل -نقله عن النبي    "ومسح برأسه واحدة":  قال،  عند أيب داود وغريه  -ريض اهلل عنه-عيل  

 .-عليه وسلم

 بمرة واحدة.والطهارة املخففة حتصل ، رة خمففة اهفإن املسح ط، ؤيد هذا معنى املسحوي
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 [ نواقض الوضوء:  الدرس الرابع عرش] 

 : وهي ستة

ومس ، وزوال العقل بنوم أو غريه، واخلارج الفاحش النجس من اجلسد، اخلارج من السبيلني

أعاذنا اهلل ، والردة عن اإلسالم، وأكل حلم اإلبل ، حائل الفرج باليد قبال كان أو دبرا من غري 

 واملسلمني من ذلك. 

وهو قول أكثر أهل العلم؛ لعدم ، فالصحيح أنه ال ينقض الوضوء: أما غسل امليت: تنبيه هام

 لكن لو أصابت يد الغاسل فرج امليت من غري حائل وجب عليه الوضوء. ، الدليل عىل ذلك 

وهكذا مس املرأة ال ينقض الوضوء ، امليت إال من وراء حائل  والواجب عليه أال يمس فرج

ألن ، أو غري شهوة يف أصح قويل العلامء ما َل خيرج منه يشء، سواء كان ذلك عن شهوة، مطلقا

 النبي صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صىل وَل يتوضأ.

، اجلامع :  [ فاملراد به43:  ]النساء  {ُتُم النَِّساءَ َأْو اَلَمْس }:  واملائدة،  أما قول اهلل سبحانه يف آيتي النساء

ومجاعة من السلف واخللف. ، وهو قول ابن عباس ريض اهلل عنهام، يف األصح من قويل العلامء

 واهلل ويل التوفيق.

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

 الوضوء ونقضته.نواقض الوضوء هي أمور إذا ُفعلت أبطلت 

وعربَّ املصنف ،  واملراد بالسبيلني الدبر والقبل،  هذا هو الناقض األول(  اخلارج من السبيلني):  قوله

وقالوا ، وخالف مالك وشيخه ربيعة الرأي، وهذا قول أمحد ومجاعة، أي بكل خارج، بالسبيلني

واملذي والغائط والريح فالبول ، البد أن ُينظر يف كل خارج بحسبهبل ، ال ُيقال بكل خارج

 فُينظر يف كل ناقض بحسبه.، هذه األمور تنقض الوضوء، والودي
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وهذا ، فإن هذه الريح ال تنقض الوضوءلو خرجت ريح من قبل املرأة وعىل قول مالك وربيعة 

املكان النجس وإنام هواء دخل يف الرحم عند انقباضه ألن مبعثه ليس  :  وقالوا،  ما قاله احلنفية أيًضا

 وانبساطه ثم خرج.

من قبل املرأة فإنه ال ينقض املاء السائل الذي خيرج  وعىل قول مالك وشيخه ربيعة لو خرج

، بل ُينظر يف كل خارج بحسبه، فليس عندمها كل خارج من السبيلني ينقض الوضوء، الوضوء

فإنه مل يصح دليل فيام أعلم يف تعليق نقض الوضوء عىل كل ، -واهلل أعلم-وهذا هو الصواب 

 بل ُينظر يف كل خارج منهام بحسبه.، خارج من السبيلني

البول ألن احلكم يدور مع ، البول والغائط من غري السبيلني النتقض الوضوء فعىل هذا لو خرج

: والنسائي أنه قال عند الرتمذي -ريض اهلل عنه-ويدل عليه حديث صفوان بن عسال ، والغائط

 ."لكن من غائط وبول ونوم ... "

فأي خارج نجس ،  السبيلني عند املصنفأي من غري  (  واخلارج الفاحش النجس من اجلسد):  قوله

قدامة إمجاع وقد حكى ابن  ،  وهذا صحيح،  كالدم مثاًل برشط أن يكون فاحًشا فإنه ينقض الوضوء

 الصحابة عىل أن الدم الكثري ينقض دون الدم القليل.

وإذا كان قلياًل فليس ، إذا كان كثرًيا فهو ناقضوعىل الصحيح حتى لو خرج الدم من السبيلني 

فقد ثبت عند عبد الرزاق أن ابن عمر ،  اخلارج  وإنام بنوع،  ألن احلكم ليس معلًقا بالسبيلني،  ناقًضا

، فدل عىل أنه ينقض الوضوء،  ملا ذكر األمور التي تنقض الوضوء ذكر الرعاف  -ريض اهلل عنهام-

فدل عىل أن الصحابة ُيفرقون ، فقد خرج من ابن عمر ومل ينقض الوضوء، بخالف الدم القليل

 وهذا قول اإلمام أمحد وحكى عليه ابن قدامة إمجاًعا.، بني الدم القليل والكثري

أما كونه ، ونجًسا -أي كثرًيا-قيَّده بكونه فاحًشا ( النجس من اجلسدواخلارج الفاحش ): قولهو

، فإذن القليل ال ينقض الوضوء، ومجاعة من السلففهذا ثبت عن ابن عباس وقتادة فاحًشا 
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واحتج به  -ريض اهلل عنهام-كام جاء عن ابن عباس ، هو ما فُحش يف النفس: وضابط الفاحش

، وهذا من يرس الرشيعة، فيختلف من شخص إىل شخص بحسبه -رمحه اهلل تعاىل- اإلمام أمحد

الفاحش عنده ليس كالفاحش عند من ال ُيبارش الدم  يكون  فاجلزار يتلطخ بالدم كثرًيا فلذلك قد

 مثله.

فإن ، ومن ذلك القيء، أي ما عدا النجس فال ينقض الوضوء، وقيد املصنف الفاحش بالنجس

ريض -وهبذا أفتى ابن عمر  ،  حكى اإلمجاع النووي،  جس باإلمجاعالطعام إذا تغريَّ ثم خرج فإنه ن

 عند عبد الرزاق. -اهلل عنهام

والصواب نجاسته ، فقد خالف مالك وقال ليس نجًسا ومل يتغري وخرج الطعام كام هو أما إذا قاء

، يتغريألن الصحابة علقوا نقض الوضوء عىل القيء ومل ُيفرقوا بني الطعام الذي تغري وبني الذي مل  

 كام ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق.

ودل عليه فتاوى ، كام هو قول أمحد وغريه، ينقض الوضوء عىل أصح القولنيثم هذا القيء 

فإذن نجاسته باإلمجاع لكن نقضه للوضوء فيه خالف والصواب ، -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

 .أنه ينقض الوضوء

، أما اجلنون فهو ناقض للوضوء إمجاًعا،  هذا هو الناقض الثاِن(  وزوال العقل بنوم أو غريه):  قوله

والسكر ناقض ، ابن املنذرحكى اإلمجاع يف هذين األمرين ، واإلغامء ناقض للوضوء إمجاًعا

 حكى اإلمجاع النووي.، للوضوء إمجاًعا

فليس مطلق النوم ينقض ،  وهو مظنة حدث،  فهو باتفاق املذاهب األربعة ينقض الوضوءأما النوم  

َيا »:  قال،  ينام  -صىل اهلل عليه وسلم-وذلك حلديث عائشة يف الصحيحني ملا كان النبي  ،  الوضوء

 .«َعاِئَشُة إِنَّ َعْينَيَّ َتنَاَماِن َوالَ َينَاُم َقْلبِي
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عند الرتمذي  قًضا حلديث صفوان بن عسال فإذن النوم مظنة احلدث لذلك الرشيعة جتعله نا

 ."لكن من غائط وبول ونوم ... ": قال والنسائي

مظنة حدث وليس حدًثا يف  أنهقتىض اجلمع بني حديث عائشة وحديث صفوان بن عسال وم

 وهذا الذي عليه املذاهب األربعة.، نفسه

بأن النوم ينقض الوضوء بأن من وأمجع القائلون ، وتنازع العلامء يف النوم الذي ينقض الوضوء

ريض اهلل -وهو الثابت عن ابن عمر  ،  حكى اإلمجاع ابن قدامة،  اضطجع فإن نومه ينقض وضوءه

 عند ابن املنذر. -عنه

وهذا قول ،  -واهلل أعلم-الوضوء    أما إذا مل يضطجع فعىل أصح القولني وإن طال نومه ال ينتقض

 أمحد يف رواية. 

هذا واألصل يف  ،  الرابعهذا هو الناقض  (  الفرج باليد قبال كان أو دبرا من غري حائل ومس  ):  قوله

من » : قال -صىل اهلل عليه وسلم-ما ثبت عند اخلمسة من حديث برسة بنت صفوان أن النبي 

أ   .«مسَّ ذكرُه فليتوضَّ

وأيام امرأة ، فليتوضأ فرجه أيام رجل مسَّ  ": أنه قال وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ت فرجها فلتتوضأ   وصححه البخاري والبيهقي وغريمها.، "مسَّ

ت فرجها فلتتوضأ  أيام": عند البيهقي أهنا قالت -ريض اهلل عنها-وثبت عن عائشة  ، "امرأة مسَّ

 يقوي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. -ريض اهلل عنها-فام ثبت عن عائشة 

، فيكون ذكر الذكر يف حديث برسة بنت صفوان من باب الغالب، بروالفرج يشمل القبل والد

وقد ثبت عن ابن عمر ، وضوؤه سواء كان لشهوة أو لغري شهوة فعىل هذا من مسَّ ذكره انتقض 

ث احلدكالذي خيرج منه  وهذا  ،  هفأعاد وضوء  يده عىل ذكره  أنه اغتسل ثم وقعت(  يف )اخلالفيات 

 ه.بغري إرادته فإن يعيد وضوء
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 رواية. وقد ذهب إىل هذا كله الشافعي وأمحد يف 

األصل  ألنه، أنه باطن اليد -واهلل أعلم-واألظهر ، والصواب أن الذي ينقض الوضوء هو اليد

-واهلل أعلم-واء كان باطنه أو ظاهرهس، بالكف كله لكان أحوطولو قيل ، الذي حيصل به املس

. 

 احلديث. حائل كام هو ظاهر دون ثم الذي ينقض الوضوء أن يمسه مبارشة 

: أو قال، مسست ذكري: ماذا ُيقال يف حديث قيس بن طلق بن عيل عن أبيه أنه قال: فإن قيل

إنام هو بضعة ، ال»: -صىل اهلل عليه وسلم-أعليه وضوء؟ قال ، الرجل يمس ذكره يف الصالة

 ؟«منك

فال يصح هذا ، قد تكلم يف قيس حاتم ألن أبا، ال يصح -واهلل أعلم-ديث هذا احل: فيقال

، وحديث برسة ناقل عن األصل، ثم حديث قيس بن طلق بن عيل عن أبيه عىل األصل، احلديث

أحدمها عىل األصل والثاِن ناقل عن األصل ومن القواعد األصولية أنه إذا تعارض دليالن 

 قدم عىل غريه.فالناقل عن األصل عنده زيادة علم فيُ 

عة عىل هذا ت ذكر صبيها فإنه ينتقض وضوؤها عىل األصل: ومن املسائل املُفرَّ ، أن املرأة إذا مسَّ

ت امرأة ذكر زوجها فإن الذي ينتقض وضوؤه املرأة ال الرجل فينتقض وضوء املاس ،  وأنه لو مسَّ

 املشهور عند الشافعية.وذكر هذا احلنابلة وهو ، كام هو ظاهر احلديث، ال املمسوس

-حلديث جابر بن سمرة يف مسلم أن النبي ، هذا هو الناقض اخلامس( وأكل حلم اإلبل): قوله

أنتوضأ من حلوم : قال، «إن شئت»: نتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: ُسئل -صىل اهلل عليه وسلم

 .«نعم»: اإلبل؟ قال

- آخر األمرين من رسول اهلل  كان ": أما حديث جابر، كان مطبوًخا أو نيًئاويستوي يف ذلك إذا 

ضعفه أبو حاتم يف كتابه ، فهو ضعيف، "ترك الوضوء مما مست النار -صىل اهلل عليه وسلم
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وحديث جابر بن سمرة ، هو عام يشمل حلم اجلزور وغريهمفثم عىل القول بصحته ، ()العلل

ثم يؤكد هذا أن حلم اجلزور إذا مل متسه النار فهو ناقض ، العامواخلاص مقدم عىل ، خاص

 للوضوء.

وذكره ، هذا هو الناقض السادس( أعاذنا اهلل واملسلمني من ذلك، والردة عن اإلسالم): قوله

ِذيَن ِمْن َقْبلَِك َلِئْن ﴿: لقوله تعاىل، احلنابلة ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الَّ َأرْشَ

ينَ  -فمن كان متوضًئا ثم كفر بأن سب اهلل أو سب الدين  [65: ]الزمر ﴾َوَلَتُكوَننَّ ِمْن اخْلَارِسِ

 .فإن طهارته تنتقض -العياذ باهللو

وهو قول أكثر أهل العلم؛ ، الوضوءفالصحيح أنه ال ينقض : أما غسل امليت: تنبيه هام): قوله

( لكن لو أصابت يد الغاسل فرج امليت من غري حائل وجب عليه الوضوء ،  لعدم الدليل عىل ذلك

أ »:  -ريض اهلل عنها-برسة  أي جيب عليه الوضوء حلديث   فإذن جيب عىل ،  «من مسَّ ذكره فليتوضَّ

 سواء كان فرج احلي أو امليت.، املاس

ل امليت ويف املسألة قول ثاٍن وهي رواية عن أمحد  ،  مذهب اجلمهوروما ذكره الشيخ هو   أن من غسَّ

 .-ريض اهلل عنهم-ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عباس وابن عمر ، انتقض وضوؤه

لثبوته عن  -واهلل أعلم-وهذا هو الصواب ، واملراد من بارش تغسيل امليت ال الذي يصب املاء

 .-اهلل عنهمريض -اثنني من الصحابة 

وهكذا مس املرأة ال ينقض الوضوء ،  والواجب عليه أال يمس فرج امليت إال من وراء حائل ):  قوله

ألن ، أو غري شهوة يف أصح قويل العلامء ما َل خيرج منه يشء، سواء كان ذلك عن شهوة، مطلقا

واملسلم ، امليت عورةألن فرج ( النبي صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صىل وَل يتوضأ

 فال جيوز مس عورته.، ُيكرم حًيا وميًتا
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هذه أحد الروايات الثالث عن ، أو بغري شهوةسواء كان لشهوة ، ال ينقض الوضوءومس املرأة 

 وهو اختيار ابن تيمية.، اإلمام أمحد

أما حديث أن ، لبيَّنته الرشيعةولو كان ناقًضا ، ألن البالء حيصل كثرًيا بمس املرأة: قال ابن تيمية

قبَّل بعض نسائه ثم خرج وصىل ومل يتوضأ. فقد رواه اإلمام أمحد  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 .وضعفه البخاري وغريه 

َأْو الَمْسُتْم ﴿:  وأما قوله تعاىل،  رصيح يدل عىل أنه ناقضلكن يدل عىل أنه ليس ناقًضا أنه ال دليل  

 [ أي جامعتم النساء.43: ]النساء ﴾النَِّساءَ 
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 [التحيل باألخالق املرشوعة لكل مسلم: الدرس اخلامس عرش] 

والنزاهة عن كل ما ، والوفاء، والكرم، والشجاعة، واحلياء، والعفاف، واألمانة، الصدق: ومنها

وغري ذلك من األخالق التي دل ، ومساعدة ذوي احلاجة حسب الطاقة، اجلوار وحسن، حرم اهلل

 الكتاب أو السنة عىل رشعيتها.

 [التأدب باآلداب اإلسالمية: الدرس السادس عرش] 

واحلمد عند ، والتسمية عند االبتداء، باليمني والرشب هباواألكل ، والبشاشة، السالم: ومنها

واتباع اجلنائز ، وعيادة املريض، وتشميت العاطس إذا محد اهلل، واحلمد بعد العطاس، الفراغ

، وعند السفر، أو املنزل واخلروج منهام، واآلداب الرشعية عند دخول املسجد، للصالة والدفن

، والتربيك بالزواج، والكبار والصغار والتهنئة باملولود ،واألقارب واجلريان، ومع الوالدين

 وغري ذلك من اآلداب اإلسالمية يف اللبس واخللع واالنتعال. ، والتعزية يف املصاب

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

ومسلم من حديث روى البخاري  ،  وهي مطلب رشعي عظيم،  حممدة يف الرجلاألخالق احلسنة  

إِنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم َأْحَسنَُكْم »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي ، عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 . «َأْخاَلًقا

يف وابن القيم وابن تيمية ، كام يقول أبو عبد اهلل جعفر الصادقسنة واآلية اجلامعة لألخالق احل

 ﴾ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اجْلَاِهلنِيَ ﴿: هو قوله تعاىل( ه )مدارج السالكنيكتاب

 [.199: األعراف]

 أي ما جاء من الناس فإنه يقبل  ﴾ُخْذ اْلَعْفوَ ﴿: فقوله تعاىل، من عمل هبذه اآلية حُسنت أخالقه

وا  .كثرًيا من النزاع يرجع إىل هذا فإن ، حتى ولو قرصَّ
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فمن   ﴾َوَأْعِرْض َعْن اجْلَاِهِلنيَ ﴿:  وقوله،  ج منك إال اخلريأي ال خير  ﴾َوْأُمْر بِاْلُعْرِف ﴿:  وقال تعاىل

تِي ِهَي َوال ﴿: بل كام قال تعاىل، باملثلأخطأ عليك فال تقابله  يَِّئُة اْدَفْع بِالَّ َتْسَتِوي احْلََسنَُة َوال السَّ

ُه َويِلٌّ مَحِيمٌ  ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ اَها إِالَّ  * َأْحَسُن َفإَِذا الَّ وا َوَما ُيَلقَّ ِذيَن َصرَبُ اَها إاِلَّ الَّ َوَما ُيَلقَّ

 جعلنا منهم يا رب العاملني.اللهم ا، [35-34: ]فصلت ﴾ُذو َحظٍّ َعظِيمٍ 

، وإن قابلت أحًدا ابتسمت،  فال خيرج منك إال خرًيا،  هذه اآلية عجيبة يف تقرير األخالق احلسنةو

وما أتاك من الناس قبلته ولو قرصوا ومل يعطوك حقك ، بالكالم الطيب تكلمَت  وإذا تكلمَت 

فمن استطاع أن يقوم هبذا فقد قام ، باألحسنومن أخطأ عليك فال تقابل باملثل بل قابله ، كاماًل 

 نسأل اهلل الكريم من فضله.، باألخالق احلسنة

 : ومن تدبر أمرين اثنني وجدمها نافعني يف األخالق احلسنة، واألخالق احلسنة مطلب عظيم

وكثري من ، ال يكون للنفس حظأومن معاِن اإلخالص ، اإلخالص: األمر األول -

فإن امللك ال خيطر عىل ، والرئاسة ال تعني امللك فقط، اخلالفات هي تنافس عىل الرئاسة

أردت إذا قلت  ومن ذلك أنك أشمل وإنام الرئاسة ،قلب أكثر الناس ألهنم ال يستطيعونه

 فهذه صورة من صور الرئاسة.، تبعوكأردت أن يوإذا فعلت شيًئا ، أن يسمعوا لقولك

ذكر هذا  ، ويف اإلمامة نوع رئاسة: قال، املفاضلة بني اإلمامة واملأذنة ابن تيمية ملا ذكر بل

 .(كام يف )جمموع الفتاوى

حًظا مل يلتفت للرئاسة  فإذا مل جيعل للنفس، ل للنفس حًظافاملقصود أن اإلخالص ال جيع

ومن منَّ اهلل عليه هبذا اإلخالص سلم ،  والدار اآلخرة وال هتمه نفسه،  ألنه يريد إرضاء اهلل

 من املصائب يف الدنيا والدين بسبب الرئاسة. اكثريً  ليعلم أن و، من الرئاسة
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من الصاحلني يزهد يف الذهب  اكثريً أن ( ابن أيب حاتم يف مقدمة )اجلرح والتعديل بل ذكر

، وأن يصدر الناس عن قوله، والفضة لكن ال يزهد يف الرئاسة. أي يريد إذا قال أن ُيسمع

 أسأل اهلل أن يعاملنا مجيًعا برمحته وأن ُيصلح قلوبنا.، فهذه رئاسة، إىل آخره، وأن يتبعوه

الرغبة من جهة    ملن يتولون مناصب يف بعض الوظائف وغريها تكون وكثري من اخلالفات  

 وكٌل رئاسته بحسبه.، يف الرئاسة

عن ( وقد ذكر ابن مفلح يف )اآلداب الرشعية، والتغافل خلق عظيم، التغافل: األمر الثاين -

 تسعة أعشار العافية يف التغافل.: أنه قال -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام أمحد 

َف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعضٍ ﴿: قال تعاىل [ فالذي ُيدقق عىل الناس 3: التحريم] ﴾َعرَّ

وقعوا يف كثري من بعضهم  معواألصدقاء ، اهوالزوجة مع زوج ، كالزوج مع زوجته

 لكن إذا تغافلوا سعدت حياهتم وألف بعضهم بعًضا.، املشاكل

وإن كان ، لكنها ال تصح منصوصة وقد جاء يف ذلك أحاديث، التودد إىل اخللق: ومما هو مفيد

وتقديًرا لكرب   إذا كان الرجل أكرب منك فُتظهر له احرتاًماأنه  :  التودد إىل اخللقومن  ،  يصح معناها

غري ما وإن كان مساوًيا فتسعى لكسب مودته وحمبته؛ بأن تعاملهم بام يرضيهم يف  ،  أو ملقداره  سنه

 بام ُيرضيك.تريد من الناس أن ُيعاملوك أن ال ، ُيسخط اهلل

الناس أن ُيعاملوه بام يرضيه  من يريد وقد تأملت كثرًيا من اخلالف بني الناس وجدت كل واحد 

أما من ُيعامل كل ، خالف وحيصل بينه وبينهمال إالناس ومن يكون كذلك قلَّ أن جيتمع ب، هو

يف  األخالق احلسنة ب إنه سيكسب خلًقا كثرًيا ويكون قد فاز فيام ال ُيسخط اهلل ف ه أحد بام يرضي

 .هذا
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والنزاهة عن ، والوفاء، والكرم، والشجاعة، واحلياء، والعفاف ، واألمانة، الصدق: ومنها): قوله

وغري ذلك من األخالق ، ومساعدة ذوي احلاجة حسب الطاقة، اجلوار وحسن، كل ما حرم اهلل

 .(التي دل الكتاب أو السنة عىل رشعيتها

 : لكن أشري إىل أمرين، كالم عظيم ويطول الكالم عليههذا الكالم 

واخلجل ، وفرق بني احلياء واخلجل، إال بخري واحلياء حممود وال يأِت، احلياء: األمر األول -

أما الذي يمنعك عن سفساف ،  أو واجًباهو الذي يمنعك من فعل اخلري سواء كان مستحًبا  

 وهو مطلب رشعي.، األمور وغري ذلك فهذا هو احلياء

-فقال النبي ، أن رجاًل كان يلوم أخاه يف احلياء ويف الصحيحني عن عمران بن حصني

 .«دعه فإن احلياء ال يأِت إال بخري»: -عليه وسلمصىل اهلل 

، الغلبة يف املصارعة وأن يرصع الرجل أخاهوالشجاعة ال تعني ، الشجاعة: األمر الثاين -

، وقوة املؤمن يف قلبه :(يقول ابن تيمية يف كتابه )االستقامة، وإنام شجاعة املؤمن يف قلبه

 وقوة الكافر والفاجر يف بدنه.

،  مع مراعاة املصالح واملفاسد ،  يثبت يف النزاعات وُيقدم يف بيان احلق،  قوي القلبفاملؤمن  

لذا ، وليست الشجاعة يف البدن ، هذه هي الشجاعة احلقيقية، وعنده قوة يف بيان دين اهلل

أحدمها كالفيل واآلخر ، فرتى رجلني يتصارعان ، كُثر عند العامة أن قوة الرجل يف قلبه

 ألن قوة الصغري يف قلبه.، رصع الصغري الكبريثم ي، صغري

وقد تكلم ،  فالشجاعة أمرها عظيم،  ولو كان قوًيا ملا كذب ،  وكثري من الناس يكذب لضعفه

 .(يف ذلك يف كتابه )مدارج السالكني بكالم مفيد -رمحه اهلل تعاىل-قيم ابن ال
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 [التحذير من الرشك وأنواع املعايص: الدرس السابع عرش] 

الرشك : وهي( السبع املوبقات )املهلكات: ومنها، احلذر والتحذير من الرشك وأنواع املعايص

والتويل يوم ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقتل النفس التي َحرم اهلل إال باحلق، والسحر، باهلل

 وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات. ، الزحف

وظلم ، وإيذاء اجلار، واأليامن الكاذبة، وشهادة الزور، وقطيعة الرحم، عقوق الوالدين : ومنها

، والغيبة -امليرس: وهو -ولعب القامر، ورشب املسكر، واألعراض، واألموال، الناس يف الدماء

 أو رسوله صىل اهلل عليه وسلم. ، عنهوغري ذلك مما هنى اهلل عز وجل ، والنميمة

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

بل البد أن حيذره   رتك الرشكفال يكفي أن ي( احلذر والتحذير من الرشك وأنواع املعايص): قوله

ر منهثم حُي  ومثل ، فُتحذر منه كام هي طريقة األنبياء واملرسلني، املباعدةهو الرتك مع : واحلذر، ذِّ

ر الناس منها، ذلك البدعة  .فترتكها وحتذرها وحُتذِّ

التي رواها البخاري ومسلم من حديث وهي ،  السبع املوبقات   -رمحه اهلل تعاىل-ثم ذكر املصنف  

 «... اجتنبوا السبع املوبقات »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة 

 وذكر هذه السبع.، احلديث

 : ُيطلق عىل أمرين وامليرس( ولعب القامر): قوله

 فكل معاملة حمرمة تسمى ميرًسا.، اإلطالق العام: األمر األول -

مبنًيا عىل  -أي الربح واخلسارة-الغنم والغرم وهو ما كان ، اإلطالق اخلاص: األمر الثاين -

فإذا ،  ؤااًل رقاًم عشوائًيا ثم ُتسأل س  ثم يطلب منك أن ختتار،  كأن تدفع مبلًغا،  احلظ املحض

 مبني عىل احلظ املحض.قامر ألنه هذا و، أجبت فلك كذا وكذا
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ن فيه دفع  فكل هذا حمرم أل، والتأمني عىل السيارة، وهذا مثل ما يسمى بالتأمني الصحي

فهو وإذا مل حيصل مل تعالج  مبلغ مايل مقابل أمر جمهول وهو أنه إذا حصل مرض فتعالج

 فهذا هو امليرس وهو حمرم رشًعا.، مبني عىل احلظ

لكن من حيث ، فيتعامل به عىل قدر ما ُألزم به، يف دولة وإذا ابُتيل أحد وُألزم بالتأمني

 .الربح واخلسارة مبني عىل احلظ املحضألن ، التأصيل الرشعي هو حمرم

وقال اهلل ، بال خالف: القرطبي يف تفسريهقال ، والغيبة كبرية من كبائر الذنوب( والغيبة): قوله

 .[12: ]احلجرات  ﴾َفَكِرْهُتُموهُ َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيتًا ﴿: عز وجل

واألدلة تدل ، -رمحه اهلل تعاىل-لكن حكى اإلمجاع القرطبي ، وخالف بعض احلنابلة يف أنه كبرية

 عىل أنه كبرية.

صىل -أن النبي    -ريض اهلل عنه-ثبت يف مسلم عن أيب هريرة  ،  ذكرك أخاك بام يكره:  ومعنى الغيبة

« ِذْكُرَك َأَخاَك باَِم َيْكَرهُ »:  َقاَل ،  اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ :  « َقاُلواَأَتْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟»:  قال  -اهلل عليه وسلم

َوإِْن مَلْ َيُكْن فِيِه َفَقْد ، َفَقِد اْغَتْبَتهُ ، إِْن َكاَن فِيِه َما َتُقوُل »: ِقيَل َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن يِف َأِخي َما َأُقوُل؟ َقاَل 

تَّ   .«هُ هَبَ

تساهل  وقد، عامة الناسغيبة أن غيبة علامء أهل السنة واحلكام أشد إثاًم من  وينبغي أن ُيعلم

-ذكر هذا شيخنا ابن عثيمني ، وهذا إثمه أشد من إثم عامة الناس، والة األمر كثريون يف غيبة

 .-رمحه اهلل تعاىل

وقد ذكر ابن القيم ،  ليست حمرمة بل واجبةأن غيبة أهل البدع  :  وينبغي أن ُيعلم يف املقابل أمر آخر

ليس إنه أهل البدع فيف قدح الأن هناك فرًقا بني الغيبة املحرمة وبني اجلرح و( يف كتابه )الروح

أما الكالم يف ، الكالم يف اآلخرين ألجل مصلحة دينية أو دنيوية ليس غيبة وذلك أن ، غيبة

مسلم من حديث فاطمة بنت   صحيح  ويف،  لغيبةاآلخرين لغري مصلحة دينية أو دنيوية فهذه هي ا
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: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال هلا النبي ، أنه تقدم هلا معاوية وأبو جهم -ريض اهلل عنها-قيس 

ا َأُبو َجْهمٍ » ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلوٌك اَل َماَل َلهُ ، َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقهِ ، َأمَّ ُأَساَمَة ْبَن اْنكِِحي ، َوَأمَّ

 . «َزْيدٍ 

دلَّ هذا عىل جواز الكالم يف اآلخرين بام يكرهون : وابن القيم وابن رجب، قال ابن عبد الرب

 وأن مثل هذا ال ُيعد غيبة.، ملصلحة
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 [والصالة عليه ودفنهجتهيز امليت :  الدرس الثامن عرش] 

 : وإليك تفصيل ذلك

ال  : »لقنوا موتاكم: لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ؛( )ال إله إال اهلل: يرشع تلقني املحترض: أواًل 

وهم من ظهرت ، املحترضون: واملراد باملوتى يف هذا احلديث، إله إال اهلل« رواه مسلم يف صحيحه 

 عليهم أمارات املوت. 

 تيقن موته أغمضت عيناه وشد حلياه؛ لورود السنة بذلك. إذا : ثانًيا

، إال أن يكون شهيدا مات يف املعركة فإنه ال يغسل وال يصىل عليه،  جيب تغسيل امليت املسلم:  ثالًثا

 بل يدفن يف ثيابه؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم َل يغسل قتىل أحد وَل يصل عليهم.

ثم يلف الغاسل ،  رفيقا  اثم يرفع قليال ويعرص بطنه عرًص ،  تسرت عورتهأنه  :  صفة غسل امليت:  رابًعا

ثم يغسل رأسه وحليته بامء وسدر ، وضئه وضوء الصالةثم يُ ، عىل يده خرقة أو نحوها فينجيه هبا

يمر يف كل مرة يده ، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، ثم األيرس، ثم يغسل شقه األيمن، أو نحوه

أو ، فإن َل يستمسك فبطني حر، وسد املحل بقطن أو نحوه، فإن خرج منه يشء غسله، عىل بطنه

ِبوسائل الطب احلديثة؛ كاللزق ونحوه. 
وجيعل الطيب يف ، ثم ينشفه بثوب، أو إىل سبع، وإن َل ينق بثالث ِزيد إىل مخس، ويعيد وضوءه

وإن كان شاربه أو ، خوروجيمر أكفانه بالب، وإن طيبه كله كان حسنا، ومواضع سجوده، مغابنه

وال خيتنه؛ ، وال حيلق عانته، وال يرسح شعره، وإن ترك ذلك فال حرج، أظفاره طويلة أخذ منها

 ويسدل من ورائها.، واملرأة يضفر شعرها ثالثة قرون،  لعدم الدليل عىل ذلك

 تكفني امليت[ : ]خامًسا

كام فعل بالنبي صىل ، وال عاممةاألفضل أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص 

 وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس.، إدراجا يدرج فيها، اهلل عليه وسلم
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ولفافتني. ويكفن الصبي يف ثوب واحد إىل ثالثة ،  وإزار،  ومخار،  درع:  واملرأة تكفن يف مخسة أثواب

 وتكفن الصغرية يف قميص ولفافتني.، أثواب

لكن إذا كان امليت حمرما فإنه يغسل بامء ، واحد يسرت مجيع امليت  والواجب يف حق اجلميع ثوب

وال يطيب؛ ألنه يبعث ، وال يغطى رأسه وال وجهه، ويكفن يف إزاره وردائه أو يف غريمها، وسدر

وإن كان املحرم ، كام صح بذلك احلديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يوم القيامة ملبيا

ولكن يغطى ،  وال يداها بقفازين،  وال يغطى وجهها بنقاب،  ولكن ال تطيب،  امرأة كفنت كغريها

 كام تقدم بيان صفة تكفني املرأة.، وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه

 ]سادسا أحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه[

قرب ثم األقرب فاأل، ثم اجلد، ثم األب، وصيه يف ذلك : أحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه

 من العصبات يف حق الرجل.

وللزوجني أن ، ثم األقرب فاألقرب من نسائها، اجلدة ثم، ثم األم، وصيتها: واألوىل بغسل املرأة

وألن عليا ريض اهلل عنه غسل ، يغسل أحدمها اآلخر؛ ألن الصديق ريض اهلل عنه غسلته زوجته

 زوجته فاطمة ريض اهلل عنها.

 ]سابعا صفة الصالة عىل امليت[ 

وإن قرأ معها سورة قصرية أو آية أو آيتني فحسن؛ للحديث ،  الفاحتة:  ويقرأ بعد األوىل،  يكرب أربعا

ثم يكرب الثانية ويصيل عىل النبي صىل اهلل ، الصحيح الوارد يف ذلك عن ابن عباس ريض اهلل عنهام

وشاهدنا ، تِنا)اللهم اغفر حِلينا ومي: ويقول، ثم يكرب الثالثة، عليه وسلم كصالته يف التشهد

ومن توفيته ، اللهم من أحَييَتُه منا فأحيه عىل اإلسالم، وَذَكِرنا وأنثاَنا، وصغرينا وكبرينا، وغائبنا

، َوَوسع ُمدَخَله، وأكِرم ُنُزَله، واعف عنه، وعافه، وارمحه، اللَهم اغفر له، منا َفَتَوفُه عىل اإليامن

وأبدلُه دارا ، اخلطايا كام ينقى الثوب األبيض من الَدنسونقه من ، واغسله باملاء والثلج ِوالربد
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وافسح ،  وعذاب النار،  القرب  وأعذه من عذاب،  وأدخله اجلنة،  وأهال خريا من أهله،  خريا من داره

ويسلم تسليمة ، ثم يكرب الرابعة، (اللهم ال حَترمنَا أجره وال ُتِضلنا بعده، ونور له فيه، له يف قربه

 واحدة عن يمينه. 

وإذا ، إلخ ( .)اللهم اغفر هلا.: وإذا كان امليت امرأة يقال ، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبريةو

)اللهم : وإن كانت اجلنائز أكثر من ذلك قال ، الخ ( ...  )اللهم اغفر هلام: كانت اجلنائز اثنتني يقال

)اللهم اجعله فرطا وُذْخَرا : أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له باملغفرة، الخ( .اغفر هلم.

، وأحلقه بصالح سلف املؤمنني ،  وأعظم به أجورمها،  اللهم ثقل به موازينهام،  وشفيعَا جُمَابا،  لوالديه 

 .(َوقِِه برمحتك عذاب اجلحيم، واجعله يف كفالة إبراهيم عليه الصالة والسالم

رجل مما ييل اإلمام إذا وأن يكون ال، ووسط املرأة، والسنة أن يقف اإلمام حذاء رأس الرجل 

ثم ، ثم املرأة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي عىل املرأة، واملرأة مما ييل القبلة، اجتمعت اجلنائز

وهكذا الطفلة ،  رأس الرجل   ووسط املرأة حيال ،  ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ،  الطفلة

ويكون املصلون مجيعا خلف ، الرجل ويكون وسطها حيال رأس ، يكون رأسها حيال رأس املرأة

 إال أن يكون واحدا َل جيد مكانا خلف اإلمام فإنه يقف عن يمينه. ، اإلمام

 صفة دفن امليت[: ا]ثامنً 

وأن يوضع امليت يف ، وأن يكون فيه حلد من جهة القبلة، املرشوع تعميق القرب إىل وسط الرجل 

وال يكشف وجهه سواء كان امليت ،  تنزع بل ترتكوال  ،  وحتل عقد الكفن،  اللحد عىل جانبه األيمن

فإن َل يتيرس الَلبِن فبغري ، ويطني حتى يثبت ويقيه الرتاب، ثم ينصب عليه الَلبِن، رجال أو امرأة

ويستحب أن يقال عند ، ثم هيال عليه الرتاب، أو خشب يقيه الرتاب، أو أحجار، ذلك من ألواح

ويوضع عليه حصباء إن تيرس ، ويرفع القرب قدر شرب، (اهللوعىل ملة رسول ، )باسم اهلل: ذلك

 ويرش باملاء. ، ذلك
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ويرشع للمشيعني أن يقفوا عند القرب ويدعوا للميت؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا فرغ 

 .فإنه اآلن يسَأل«، واسألوا له التثبيت، »استغفروا ألخيكم: وقال ، من دفن امليت وقف عليه

 رشع ملن َل ُيَصل عليه أن يصيل عليه بعد الدفن[وي: تاسًعا]

فإن كانت املدة ،  عىل أن يكون ذلك يف حدود شهر فأقل ،  ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم فعل ذلك

أكثر من ذلك َل ترشع الصالة عىل القرب؛ ألنه َل ينقل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه صىل عىل 

 قرب بعد شهر من دفن امليت. 

 ال جيوز ألهل امليت أن يصنعوا طعاما للناس[: عارًشا]

)كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت : لقول جرير بن عبد اهلل البجيل الصحايب اجلليل ريض اهلل عنه

أو ، أما صنع الطعام هلم، رواه اإلمام أمحد بسند حسن( وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة

صىل اهلل عليه -وجريانه أن يصنعوا هلم الطعام؛ ألن النبيويرشع ألقاربه ، لضيوفهم فال بأس

وسلم ملا جاءه اخلرب بموت جعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما 

 .»إنه أتاهم ما يشغلهم«: وقال، ألهل جعفر

وليس ، املْهَدى إليهمغريهم لألكل من الطعام  أو، وال حرج عىل أهل امليت أن يدعوا جرياهنم

 لذلك وقت حمدود فبام نعلم من الرشع.

 ال جيوز للمرأة اإلحداد عىل ميت أكثر من ثالثة أيام إال عىل زوجها أو تكون حامال[ :  ]حادي عرش

ال جيوز للمرأة اإلحداد عىل ميت أكثر من ثالثة أيام إال عىل زوجها فإنه جيب عليها أن حتد عليه 

ال أن تكون حامال فعىل وضع احلمل؛ لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صىل إ،  أربعة أشهر وعرشا

 اهلل عليه وسلم بذلك. 

 أما الرجل فال جيوز له أن حيد عىل أحد من األقارب أو غريهم.
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يرشع للرجال زيارة القبور بني وقت وآخر للدعاء هلم والرتحم عليهم وتذكر املوت : ]ثاين عرش

 وما بعده[

فإهنا تذكركم اآلخرة« خرجه اإلمام مسلم يف ، »زوروا القبور: اهلل عليه وسلملقول النبي صىل 

»السالم عليكم : وكان صىل اهلل عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا، صحيحه

يرحم ،  نسأل اهلل لنا ولكم العافية،  وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون،  أهل الديار من املؤمنني واملسلمني

  املتقدمني منا واملستأخرين« أما النساء فليس هلن زيارة القبور؛ ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلماهلل

وهكذا ال جيوز هلن اتباع اجلنائز ،  وألهنن خيشى من زيارهتن الفتنة وقلة الصرب،  لعن زائرات القبور

أو ،  امليت يف املسجدأما الصالة عىل، إىل املقربة؛ ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هناهن عن ذلك

 يف املصىل فهي مرشوعة للرجال وللنساء مجيعا.

 هذا آخر ما تيرس مجعه.

 وآله وصحبه. ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد

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

»لقنوا : لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ؛( إله إال اهلل)ال : يرشع تلقني املحترض: أواًل ): قوله

وهم ، املحترضون: واملراد باملوتى يف هذا احلديث، ال إله إال اهلل« رواه مسلم يف صحيحه: موتاكم

رواه مسلم من حديث أيب هريرة وأيب سعيد هذا احلديث ( من ظهرت عليهم أمارات املوت 

 جتعله يقول ال إله إال اهلل فيكون آخر كالمه.أي أن : ومعنى تلقينه، اخلدري

أن ُتعيد تلقينه بحيث  بأمر آخر فُيستحبفإن قاهلا ثم انشغل  "ُقل ال إله إال اهلل": كأن تكرر أمامه

وهو مقتىض ، والشافعية واحلنابلةوقد ذكر هذا املالكية ، ال إله إال اهلل يف الدنيا يكون آخر كالمه

ال إله إال اهلل : ال أن يقول، فحسب أنه يقول ال إله إال اهلل -هلل أعلموا-واألظهر ، هذا احلديث

 .حممد رسول اهلل
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فقد ثبت أما إغامض العني ( إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد حلياه؛ لورود السنة بذلك): قوله

ملا دخل عىل أيب   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي    -ريض اهلل عنها-حديث أم سلمة    مسلم من  يف

وقد حكى ، عينيه -صىل اهلل عليه وسلم-أغمض النبي ، ثم مات وشخص برصه، سلمة يف موته

 .اب هذااستحبالنووي اإلمجاع عىل 

ياه حتى يكون فمه مغلًقا وعللوه بأمر ُيعقل؛ وهو أن ُتشد حل،  أما شد حلياه فعليه املذاهب األربعة

 ، وغري ذلكفال تدخل فيه اهلوام 

 : وهناك مستحبات أخرى منها

 كام ذكره الشافعية واحلنابلة. أن ُيوضع عىل بطنه يشء حتى ال ينتفخ .1

، وهذا عند أول موته،  حتى يسهل تغسيلهكام ذكره علامء املذاهب األربعة  أن ُتلنيَّ مفاصله   .2

 نسأل اهلل أن حُيسن لنا اخلامتة.

اقرأوا عىل موتاكم »: -صىل اهلل عليه وسلم-أما قوله ، سورة يس أن ُتقرأ عند املحترض .3

ريض -لكن ثبت عن غطيف بن احلارث الثاميل ، فال يصح، من حديث معقل « سورة يس

: وثبت عند أمحد أن مشيخة من التابعني كانوا يقولون ،  رواه أمحد بإسناد صحيح،  -اهلل عنه

 اقرأوا يس عىل موتاكم حتى تسهل خروج روحه.

، دأت تندثروهذه سنة ب،  األربعةوقد ذكر هذا علامء املذاهب  ،  فدل عىل أهنا ُتقرأ يف حال االحتضار

 .عليه الصحابة والتابعون بأنه بدعة فكيف ُيقال عىل عمل، ومن قال إهنا بدعة فقد أخطأ قطًعا

 : أذكر ثالثة أصول مهمة يف تغسيل امليت( ...  مجيب تغسيل امليت املسل: ثالًثا): قوله

وال ،  لذا ال متس عورته إال بحائل،  فإن املسلم يكرم حيا وميتا:  إكرام امليت:  األولاألصل   -

وقد ثبت يف حديث ، ولعل من اإلكرام ما ثبت عن الصحابة من تطييب امليت، ينظر إليها
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يف عامة  قال تعاىل والكافور من حيث األصل نوٌع من التطييب.، أم عطية غسله بالكافور

ْمنَا َبنِي آَدمَ ﴿:  بني آدم  .فكيف باملسلم،  فيشمل املسلم والكافر،  [70:  ]اإلرساء  ﴾َوَلَقْد َكرَّ

 وهذا من تكريمه. ، عن الصحابة والتابعني أنه ُيطيَّبوسيأِت ، لذا ُيستحب تطييبه

وأن يغسل  ، بغسل امليت أكثر من مرة ملسو هيلع هللا ىلصلذلك أمر النبي : النظافة احلسية: األصل الثاين -

: يف تغسيل ابنته قالويدل لذلك حديث أم عطية يف الصحيحني    فإنه أتم يف نظافته.،  بسدر

 َوِسْدرٍ ، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك إِْن َرَأْيُتنَّ َذلَِك ، َأْو ََخًْسا ، اْغِسْلنََها َثاَلًثا»
ٍ
َواْجَعْلَن يِف اآلِخَرِة  ، باَِمء

 .«َفإَِذا َفَرْغُتنَّ َفآِذنَّنِي -َأْو َشْيًئا ِمْن َكاُفوٍر  -ا َكاُفورً 

 َوِسْدرٍ »: فقوله
ٍ
 «َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك ، َأْو ََخًْسا، َثاَلًثا»: ثم قال، التنظيففيه إشارة إىل  «باَِمء

 إشارة إىل التنظيف.

ويدل لذلك ، ينقض وضوءهبأن يراعى أال خيرج منه ما : النظافة املعنوية: األصل الثالث -

ثالًثا أو َخًسا أو أكثر من ذلك إن »: -صىل اهلل عليه وسلم- قالأنه يف حديث أم عطية 

فأمر بالوضوء وهو نظافة ،  «وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها،  رأيتن ذلك بامء وسدر

 .معنوية

 ألن التطهر املعنوي مطلوب رشًعا.،  وضوؤهفعىل هذا لو خرج من دبره يشء فُيعاد 

يف غسل امليت حديث أم والعمدة ، فتغسيل امليت يرجع من حيث األصل هلذه األصول الثالثة

 عطية الذي تقدم ذكره. 

وهو فرض ، أمر به -صىل اهلل عليه وسلم-النبي ألن ( ... مجيب تغسيل امليت املسل: ثالًثا): قوله

ح النووي أنه فرض كفاية ،  وابن حزم،  وقد حكى اإلمجاع عىل أنه َفْرٌض ابن عبد الرب،  كفاية ورصَّ

 باإلمجاع.
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بل يدفن يف ثيابه؛ ألن ، إال أن يكون شهيدا مات يف املعركة فإنه ال يغسل وال يصىل عليه): قوله

جابر بن عبد ملا روى البخاري عن ( وسلم َل يغسل قتىل أحد وَل يصل عليهمالنبي صىل اهلل عليه 

 ومل يصل عليهم. ومل يغسلوا: قال -ريض اهلل عنه-اهلل األنصاري 

 ، وعدم تغسيل الشهيد بال خالف إال احلسن وابن سريين قاله ابن قدامة

 ، وعدم الصالة عليه قال به مالك والشافعي وأمحد

 قاله ابن قدامة.، بال خالف بني العلامء ثيابهودفنه يف 

: قال ،  فدفن يف ثيابه،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال أصيب يف املعركة يف عهد النبي  ،  ا ثبت عند أيب داود عن جابرمل

 ›فدفناه يف ثيابه‹

 العورة واجب وسرت ، يتمن إكرام املهذا ( أنه تسرت عورته: صفة غسل امليت: رابًعا): قوله

 : يد املغسل له حاالن  ولف اخلرقة عىل، باإلمجاع ذكره ابن عبد الرب وابن قدامة

 ذكره علامء املذاهب األربعة.، احلال األوىل/ الوجوب عند مس العورة

 احلال الثانية/مستحب عند مس ما زاد عىل العورة.

ال يبقى يف بطنه يشء ألنه لو خرج  ُيعرص حتى( رفيقا اثم يرفع قليال ويعرص بطنه عرًص ): قوله

 وهذا من تنظيفه النظافة املعنوية واحلسية.، يضء مرة أخرىمنه يشء وُ 

وهذا هو ( ثم يوضئه وضوء الصالة، ثم يلف الغاسل عىل يده خرقة أو نحوها فينجيه هبا): قوله

يف حديث أم  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد ذكر النبي ، يستنجي ثم يتوضأ أن ، مقتىض الوضوء

وقد قرر هذا علامء املذاهب األربعة إال أنه عىل الصحيح ال يمضمض وال  عطية الوضوء.

 .يستنشق

كام   .املتقدم  -ريض اهلل عنها-حلديث أم عطية  (  ثم يغسل رأسه وحليته بامء وسدر أو نحوه):  قوله

 .واحلنابلة، والشافعية، املالكيةقرره 
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وقد أخرج الشيخان عن ،  وهذا مستحب يف الغسل كله(  ثم األيرس،  ثم يغسل شقه األيمن):  قوله

، وترجله، لهكان ُيعجبه التيمن يف تنع -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  -ريض اهلل عنها-عائشة 

 املذاهب األربعة.وهذا ما قرره علامء ، وطهوره ويف شأنه كله

وهذا ما قرره علامء املذاهب ،  ملا تقدم يف حديث أم عطية(  ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة):  قوله

صىل اهلل عليه -ألن النبي  ،  وحكى ابن عبد الرب اإلمجاع عىل ذلك،  أقىص ما ُيغسل سبًعاو  األربعة.

أي  «َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك إِْن َرَأْيُتنَّ َذلَِك ، َأْو ََخًْسا، َثاَلًثااْغِسْلنََها »: قال يف حديث أم عطية -وسلم

 سبًعا.

َأْو َأْكَثَر ، َأْو ََخًْسا، اْغِسْلنََها َثاَلًثا»: والرواية املشهور، لكنها شاذة «سبًعا أو أكثر» : وجاءت رواية

 .«ِمْن َذلَِك 

 عن عطاء عند عبد الرزاق.ثبت هذا  (  بقطن أو نحوهوسد املحل  ،  فإن خرج منه يشء غسله):  قوله

 (  أو بوسائل الطب احلديثة؛ كاللزق ونحوه، فإن َل يستمسك فبطني حر): قوله

 املهم أن ُيسد مكانه حتى ال خيرج يشء لكيال ُيعاد غسله بعد السابعة.

ومواضع ، الرزاقعند عبد ثبت عن ابن عمر ( ومواضع سجوده وجيعل الطيب يف مغابنه): قوله

وتقدم أن من أصول غسل ، وهذا من إكرامه، عن إبراهيم النخعيعند أيب شيبة السجود ثبت 

واليدين إذا رفعت الساعد عىل ، كاإلبط، ما انثنى من امليت وخفيواملغابن هي ، امليت إكرامه

 وهكذا.، وحتت الركبة، ذراع

وقد أمجع العلامء عليه -ريض اهلل عنها-عن أسامء ثبت يف املوطأ ( وجيمر أكفانه بالبخور): قوله

 وهذا من إكرام امليت.، حكاه ابن املنذر
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 أما أظفاره فقد ثبت( وإن ترك ذلك فال حرج، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها): قوله

وكذلك ُتنتف ،  كالعانة فإهنا حُتل،  وُيقاس عىل ذلك ما عداه،  احلسن البرصي  عن  عند ابن أيب شيبة

 اآلباط أو حُتلق.

نكرت وأ، فظفرن شعرها قروًنا: أم عطية قالت، أن جُتعل قروًناأي ( وال يرسح شعره): قوله

به اإلمام أمحد  احتجَّ  .عالم تنصون ميتكم: فقالت تترسيح شعر املي -ريض اهلل عنها -عائشة 

 .شاذة كام قال أمحد فهي، »امشطن شعرها«: أما رواية، ورواه عبد الرزاق

وبه   أن حُيلق كتقليم األظافر  -واهلل أعلم-واألظهر  ،  هذا عىل أحد القولني(  وال حيلق عانته):  قوله

 .قال الشافعي وأمحد

 .القرايفوهذا باإلمجاع حكاه ( وال خيتنه؛ لعدم الدليل عىل ذلك ): قوله

 -ريض اهلل عنها-حلديث أم عطية ( ويسدل من ورائها، واملرأة يضفر شعرها ثالثة قرون): قوله

 وبه قال الشافعي وأمحد.  .كام تقدم

فال يصح أن يتخصص يف ذلك ،  مليت ُيعلم أن األمر سهل للغايةغسل افإذا ُعلم ما تقدم من صفة  

أراد غريهم أن ُيغسلوا امليت وإن كانوا من طالب  بحيث لو، فيشتهروا به دون غريهم العوام

أو ،  وإنام بام يتوارثونه عن بعضهم،  ببينة وال دليل  يغسلون وهؤالء العوام ال  ،  العلم مل يقبلوا منهم

ويغسل بالدليل والربهان الب علم أما لو اشتهر ُمغسل بتغسيل امليت وهو ط، بيشء يستحسنونه

 فهذا طيب.

وما كانت ،  ه يف بيتهوكان الناس إىل عهد قريب ُيغسل كل واحد منهم ميت،  فغسل امليت ليس صعًبا

 .وكان األمر سهاًل ، توجد املغاسل التي توجد اليوم

فعل بالنبي كام  ،  األفضل أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عاممة):  قوله

ه أما ما ذكر( وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس، إدراجا يدرج فيها، صىل اهلل عليه وسلم
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َن يِف َثاَلَثِة َأْثَواٍب بِيٍض َسُحولِيَّةٍ ": قالت، املصنف فيدل عليه حديث عائشة يف الصحيحني ، ُكفِّ

فليس ثوًبا ومل ُتلف عىل رأسه  ، احلال عندنا قامشأي أهنا كام هو ، "َلْيَس فِيَها َقِميٌص َوالَ ِعاَمَمةٌ 

 وال خيتار اهلل لنبيه إال األفضل.، عاممة

فغاية ما فيه أنه خالف األفضل ألن الواجب (  وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس):  قولهو

 يف التكفني أن يعم البدن كله.

يكون من ، الدرع كالثوب ( ولفافتني، وإزار، ومخار، درع: واملرأة تكفن يف مخسة أثواب): قوله

 ن معروفة.واإلزار واللفافتا، امر يكون للرأسواخل، كالقميص للرجل، الكتفني فأسفل

ثم لفافة  ، ثم بلفافة للفخذين، ثم بالدرع، ثم باإلزار، وذكر اإلمام أمحد أن أول ما ُيبدأ باخلامر

 للبدن كله.

فإذن الواجب أن ُيكفن البدن كله ( واحد يسرت مجيع امليتوالواجب يف حق اجلميع ثوب ): قوله

 وما تقدم ذكره فهو فيام ُيستحب.، كانتبأي طريقة 

وال ، ويكفن يف إزاره وردائه أو يف غريمها، لكن إذا كان امليت حمرما فإنه يغسل بامء وسدر): قوله

كام صح بذلك احلديث عن ، وال يطيب؛ ألنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وجههيغطى رأسه وال 

وال يغطى ،  ولكن ال تطيب،  وإن كان املحرم امرأة كفنت كغريها،  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

كام تقدم ،  ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه،  وال يداها بقفازين،  وجهها بنقاب

 .(ملرأةبيان صفة تكفني ا

يف  -ريض اهلل عنهام -ما روى الشيخان من حديث ابن عباس وهو ، هذا كله مبني عىل أصل

 َوِسْدرٍ »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال ، الرجل الذي وقصته دابته
ٍ
نُوُه يِف َثْوَبنْيِ ، اْغِسُلوُه باَِمء ، َوَكفِّ

نُِّطوهُ  ُروا َرْأَسهُ ، َوالَ حُتَ ُه ُيْبَعُث َيْوَم الِقَياَمِة ُمَلبًِّيا، َوالَ خُتَمِّ فذهب الشافعي وأمحد إىل أن امليت ، «َفإِنَّ

 فام هو حمظور من حمظورات اإلحرام فال ُيفعل له. ، يبقى عىل إحرامه
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ألن الرأس حمظور من حمظورات ( وال يغطى رأسه): قولههنا  -رمحه اهلل تعاىل-ومما ذكر شيخنا 

 حكاه ابن املنذر وغريه. ، وباإلمجاع، عمر يف الصحيحني ابنكام يف حديث ، اإلحرام

، وهي إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد، ذهب شيخنا إىل أن الوجه حمظور( وال وجهه): قولهو

ال تغطوا »: ففي رواية مسلم قال، الوجه ليس حمظوًرا من حمظورات اإلحرام والصواب أن 

، وثبت عن عثامن عند مالك يف املوطأ، يغطي وجههفلذلك جيوز للرجل أن ، لكنها شاذة «وجهه

 ه جيوز للمحرم أن ُيغطي وجهه.وعن ابن عمر عند الدارقطني أن

نُِّطوهُ »: قال، ملا ثبت يف حديث ابن عباس املتقدم( وال يطيب): قوله : وحديث ابن عمر، «َوالَ حُتَ

ُه َوْرٌس َواَل َزْعَفَرانٌ »  باإلمجاع حكاه ابن حجر وغريه.وهذا ، «َواَل َثْوًبا َمسَّ

ذهب علامء (  وال يغطى وجهها بنقاب):  قولهو،  ألنه حمظور(  ولكن ال تطيب):  وملا ذكر املرأة قال

، وليس خاًصا بالنقاب، مطلًقاوجهها إىل أن املحظور يف اإلحرام للمرأة تغطية املذاهب األربعة 

رأة فإنه وغالًبا عند تكفني امل، ُوجد من األجانبإال إذا ، وحكاه ابن قدامة وابن عبد الرب إمجاًعا

 يكون عندها أجانب.

َوالَ ، َوالَ َتنَْتِقِب املَْرَأُة املُْحِرَمةُ »: قال، حلديث ابن عمر يف البخاري( وال يداها بقفازين): قوله

اَزْين  .«َتْلَبِس الُقفَّ

ثم األقرب ، ثم اجلد، ثم األب، وصيه يف ذلك: أحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه): قوله

أن يصيل    عن أنس أنه أوىص ابن سريين  عند ابن سعد  ثبت(  فاألقرب من العصبات يف حق الرجل 

األربعة ذاهب  وعلامء امل،  ومن حيث األصل ُينظر إىل األقرب فاألقرب ،  فُقدم عىل كل أحد،  عليه

 .ويتنازعون يف ترتيب بعض األقارب ، متفقون عىل ذلك

وألن عليا ، وللزوجني أن يغسل أحدمها اآلخر؛ ألن الصديق ريض اهلل عنه غسلته زوجته): قوله

، أما تغسيل املرأة لزوجها فهذا جائز إمجاًعا( ريض اهلل عنه غسل زوجته فاطمة ريض اهلل عنها
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فكام جاز للمرأة أن تغسل ، أما العكس ففيه خالف والصواب أنه جائز، حكاه ابن املنذر وغريه

 العكس عىل أصح القولني وبه قال مالك والشافعي وأمحد يف رواية.زوجها فيجوز 

االنتهاء ما ثبت العمدة يف صفة صالة امليت من االبتداء حتى  (  ...  تصفة الصالة عىل املي):  قوله

 إلخ.... ذكر التكبري ثم قراءة الفاحتة ثم التكبرية الثانية، عند البيهقي عن أيب أمامة بن سهل

وأما ، فإنه كربَّ عليه أربًعا، يف قصة النجايشحلديث أيب هريرة يف الصحيحني ( يكرب أربعا): قوله

لكن حكى ابن عبد الرب والنووي أن اإلمجاع انعقد  ، التكبري َخًسا وما زاد فقد ثبت عن الصحابة

 منسوخ. -صىل اهلل عليه وسلم-د النبي وأن ما جاء بعد عه، ترك ذلكعىل 

ُسئل أمحد عن قراءة دعاء ، فإذن ال يقرأ دعاء االستفتاح( الفاحتة: ويقرأ بعد األوىل): قوله

 ، مل أسمع فيه بيشء: قال، اجلنازة االستفتاح يف صالة

 ابن عباس يف البخاري. ألثر، فإذن ُيكرب ويقرأ الفاحتة مبارشة

وإن قرأ معها سورة قصرية أو آية أو آيتني فحسن؛ للحديث الصحيح الوارد يف ذلك عن ): قوله

وأن ابن عباس كربَّ وقرأ الفاحتة وجهر هبا ، أصل احلديث يف البخاري( ابن عباس ريض اهلل عنهام

لكن هذه الزيادة ،  عىل قراءة الفاحتةوجاءت رواية خارج البخاري أنه زاد  ،  سنةلتعلموا أهنا  :  وقال

 الفاحتة.فالصواب أن يقترص عىل ، شاذة

بدليل أثر أيب ( ثم يكرب الثانية ويصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم كصالته يف التشهد): قوله

صىل اهلل -التكبرية الثانية يصيل عىل النبي فلذلك بعد ، وذكر أنه ُيصيل ويدعو، أمامة بن سهل

 .-رمحه اهلل تعاىل-وقد ذهب إىل هذا الشافعي ، ويدعو إذا أطال اإلمام -عليه وسلم

، وصغرينا وكبرينا، وشاهدنا وغائبنا، )اللهم اغفر حِلينا وميتِنا: ويقول، ثم يكرب الثالثة): قوله

 «...  اللهم اغفر حلينا وميتنا»:  احلديث األول،  حديثني  -اهللرمحه  -ذكر شيخنا(  ...   اوَذَكِرنا وأنثانَ 
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-هذا احلديث رواه األربعة عن أيب هريرة    «ومن توفيته منا فتوفه عىل اإلسالم»:  احلديث إىل قوله

 ال يصح إسناده وضعفه احلفاظ.لكن  -ريض اهلل عنه

وهذا هو ، يف صحيح مسلمهذا حديث عوف بن مالك ، «اللهم اغفر له وارمحه»: أما قوله

 املستحب.

ُيستحب بعدها يف أصح التكبرية الرابعة  (  ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه،  ثم يكرب الرابعة):  قوله

يدعو بعد كان أنه  عبد اهلل بن أيب أوىفالبيهقي عن و عبد الرزاق عندثبت ، القولني أن يدعو

 .وبه قال املالكية والشافعية واحلنابلة يف قول التكبرية الرابعة

ه  وقد ذكر، -ريض اهلل عنهم-وُيسلم تسليمة واحدة عن يمينه كام ثبت عن الصحابة : أما قوله

 .نخعيمل خيالف إال ال :نقله أمحد عن ستة من الصحابة وقالو إمجاًعا ابن املنذر

وابن املنذر   ابن أيب شيبة عن ابن عمر عندلثبوته ( ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبرية): قوله

 وبه قال الشافعي وأمحد. ، (يف )األوسط

)اللهم : وإذا كانت اجلنائز اثنتني يقال، إلخ ( .)اللهم اغفر هلا.: وإذا كان امليت امرأة يقال): قوله

ويف قول آخر عند الشافعية ، وهذا التفصيل يف الدعاء هو أحد القولني( ... خال( ... اغفر هلام

 اللهم اغفر هلم وارمحهم وعافهم واعف عنهم»،  أنه يدعو للجميع باللفظ النبوي،  وذكره النووي

، اجلنسوإن كان ما عدا الذكر فريجع إىل ، إن كان مفرًدا فريجع للمفرد للذكر .احلديث «...

 فُيذكر للجميع.

وإنام ،  فهذا ال دليل عليه،  إلخ...  أو َخسة نساء،  امليت رجل وامرأة:  وما شاع وانترش أهنم يقولون

 ُيصىل عىل اجلنازة وُيدعى بدعاء عام.

وشفيعَا ،  )اللهم اجعله فرطا وُذْخَرا لوالديه:  أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له باملغفرة):  قوله

واجعله يف كفالة ،  وأحلقه بصالح سلف املؤمنني،  وأعظم به أجورمها،  اللهم ثقل به موازينهام،  جُمَابا
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وإنام املراد ،  مل يصح احلديث يف ذلك(  (َوقِِه برمحتك عذاب اجلحيم،  إبراهيم عليه الصالة والسالم

اللهم : بفاحتة الكتاب ويقوليقرأ عىل الطفل  ": قال احلسن: وعلق البخاري قال الدعاء العام.

 "اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا 

: قولهو،  -ريض اهلل عنه-أمحد عن أنس  ملا روى  (  والسنة أن يقف اإلمام حذاء رأس الرجل ):  قوله

قام  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  عن سمرة بن جندب  ملا ثبت يف الصحيحني( ووسط املرأة)

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فقام وسطها ، يف امرأة ماتت يف نفاسها

ويكون رأس الصبي ، ثم الطفلة، ثم املرأة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي عىل املرأة): قوله

رأس وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال ، رأس الرجل  ووسط املرأة حيال، حيال رأس الرجل 

إال أن يكون واحدا ،  ويكون املصلون مجيعا خلف اإلمام،  ويكون وسطها حيال رأس الرجل ،  املرأة

ثم ، بحاهلم ذكًرا كان أو أنثىفإذن ُيصف اجلميع ( َل جيد مكانا خلف اإلمام فإنه يقف عن يمينه

 مالك عند الروياِن عن الصحايبكام ثبت ، ُيستحب أن جُيعل املصلني خلف اإلمام ثالثة صفوف

 .جعل يف كل صف رجلنيستة    أنه كان جيعل الصفوف ثالثة صفوف فلو كان املصلون ،  بن هبرية

رواه ابن  ثبت هذا عن بعض التابعني كابن سريين ( املرشوع تعميق القرب إىل وسط الرجل ): قوله

 .أيب شيبة واحتج به أمحد عن احلسن وابن سريين 

وا يل حلًدا كام دُ حلِ أ: يف حديث سعد بن أيب وقاص قال( وأن يكون فيه حلد من جهة القبلة ): قوله

فإن القرب إذا ُحفر ثم يف وسط القرب ،  وفرق بني اللحد والشق،  -صىل اهلل عليه وسلم-ُفعل بالنبي  

يف اجتاه القبلة فهذا هو  وإذا ُحفرت حفرة إىل أحد جانبي القرب، الشقُوضعت حفرة فهذا هو 

 واللحد أفضل.، اللحد

اهلل  ريض- عن عطاءعند عبد الرزاق يف اللحد ثبت  وأن يكون عىل شقه األيمن واستقبال القبلة

 .-عنه
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ُيوضع يف اللحد فأول ما ، نابن سرييعند ابن أيب شيبة هذا عن  ثبت( وحتل عقد الكفن): قوله

 ألنه ال دليل عىل ذلك.  حُتل العقد التي عىل الكفن وال ُيكشف الوجه

صىل اهلل عليه -وكام صنع بالنبي  ،  كام يف حديث سعد بن أيب وقاص(  ثم ينصب عليه الَلبِن):  قوله

 .رواه مسلم-وسلم

ابن أيب شيبة عن ابن سريين  وثبت عند، ذكره أمحد( ويطني حتى يثبت ويقيه الرتاب): قوله

 وخالفه احلسن واألصل جوازه. 

لعلامء وذكر ا( أو خشب يقيه الرتاب، أو أحجار، فإن َل يتيرس الَلبِن فبغري ذلك من ألواح): قوله

 أال يكون مما مسته النار.

عمرو بن كام ثبت يف مسلم عن ، فُيهال عليه ال أن ُيرمى فيه بقوة( ثم هيال عليه الرتاب): قوله

 شنوا عيلَّ الرتاب شنًا.: العاص قال

عن جاء يف ذلك حديث ( ( وعىل ملة رسول اهلل، )باسم اهلل: ويستحب أن يقال عند ذلك): قوله

عند  لكن ثبت، ال يصح ال مرفوًعا وال موقوًفا -واهلل أعلم-لكنه ، -ريض اهلل عنهم-ابن عمر 

وبه قال الشافعي  أنه قال نحًوا من ذلك.وهو من كبار التابعني ، عن عبيد بن عمري عبدالرزاق

 وأمحد وذكرته كتب املذاهب األربعة.

وإنام ، ال يصحو ه شاذ عند البيهقي عن جابر لكن جاء فيه حديث( ويرفع القرب قدر شرب): قوله

 . رأى قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم مسناًم  أنه ما أخرج البخاري عن سفيان التامر العمدة عىل

 واملسنم املرفوع عن األرض كالسنام قاله احلافظ

فلم  أما احلصباء( ويرش باملاء، ويوضع عليه حصباء إن تيرس ذلك، ويرفع القرب قدر شرب): قوله

يثبت الرتاب عىل فقد عزاه ابن مفلح إىل املشهور عند املذاهب األربعة ألنه  أما الرش  ،  دلياًل أر له  

 القرب فيعلم أنه قرب.
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وهذا خطأ فاملقابر ليست مكاًنا ، رفع األصوات يف املقابرومما أنبه عليه أنه قد شاع عند العامة 

ورفع األصوات ، واآلخر يدعو بيشء، ادعو له: وبعضهم يقول بصوت مرتفع، لرفع األصوات 

ون هفقد روى عبد الرزاق عن احلسن أن الصحابة كانوا يكر يف املقابر مكروه وقد أنكره السلف

 .رفع الصوت عند اجلنازة

ويرشع للمشيعني أن يقفوا عند القرب ويدعوا للميت؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان  ): قوله

فإنه اآلن ، واسألوا له التثبيت، ألخيكم»استغفروا : وقال، إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه

عن   ملا ثبت عند أيب داود   وُيستحب ملن أراد أن يدعو عىل القرب أن يكون واقًفا،  سنةوهذه  (  يسَأل«

إذا فرغ من دفن امليت  -صىل اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه  -عثامن 

 عند ابن أيب شيبة ثبتفإنه اآلن يسأل«.  التثبيت ستغفروا ألخيكم وسلوا له»ا: وقف عليه وقال

 .-ريض اهلل عنه -عن أنس 

، لكن ال ُيستحب أن ُيتقصد رفع اليدين، وُيستحب يف هذا أن ُتستقبل القبلة كبقية األدعية

 لدعاء فيه ال يكون رفع اليدينفام جاءت الرشيعة با، تقصد رفع اليدين دون فاألصل أن يدعو 

كام ، وُيستحب إطالة املُكث عند القرب، إال إذا جاء نص باستحباب رفع اليدين، مستحب دائاًم 

، "وُيقسم حلمهامكثوا عىل قربي بقدر ما ُينحر جزور ": يف مسلم من قول عمرو بن العاصثبت 

 وهكذا.، ما ُيقارب من ثلث ساعة أو نصف ساعة، فُيستحب املكوث هبذا املقدار

أحوج  وإن امليت، ما يدفنوا امليت يشتغلون بالتعزية فيغفلون عن مثل هذا الناس أولوكثري من 

 .للدعاء يف مثل هذا ما يكون إليه

صىل اهلل عليه وسلم ويرشع ملن َل ُيَصل عليه أن يصيل عليه بعد الدفن[ألن النبي : تاسًعا]): قوله

فإن كانت املدة أكثر من ذلك َل ترشع الصالة ، عىل أن يكون ذلك يف حدود شهر فأقل ، فعل ذلك

( عىل القرب؛ ألنه َل ينقل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه صىل عىل قرب بعد شهر من دفن امليت
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صىل اهلل -فامتت فصىل عليها النبي  ،  أن امرأة كانت تقمُّ املسجد  عن أيب هريرة  يف الصحيحنيثبت  

َوإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ ،  إِنَّ َهِذِه اْلُقُبوَر مَمُْلوَءٌة ُظْلَمًة َعىَل َأْهلَِها»:  ويف مسلم قال، يف قربها  -عليه وسلم

ُرَها هَلُْم بَِصاَلِِت َعَلْيِهمْ   .«ُينَوِّ

، ثم تنازع العلامء يف املدة، الصالة عليه بعد دفنه عىل أصح القولنيعليه ُيستحب  فمن مل ُيصل 

وأكثر ما ثبت ملدة ، قدًما شديًدا ال ُيصىل عليهوحكى ابن عبد الرب اإلمجاع عىل أن ما كان قدياًم 

 شهر كام ثبت عن عائشة عند ابن املنذر.

، وذهب إىل هذا أمحد واحلنابلة،  ُيصىل عليهزاد عىل الشهر فال    أنه إذا  -واهلل أعلم-فلذلك األظهر  

 وهذا أكثر ما ُروي عن الصحابة.

لقول جرير بن عبد اهلل البجيل  ال جيوز ألهل امليت أن يصنعوا طعاما للناس[: عارًشا]): قوله

االجتامع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد الدفن من )كنا نعد : الصحايب اجلليل ريض اهلل عنه

ويرشع ألقاربه ،  أو لضيوفهم فال بأس،  أما صنع الطعام هلم،  رواه اإلمام أمحد بسند حسن(  النياحة

صىل اهلل عليه وسلم ملا جاءه اخلرب بموت جعفر بن أيب -وجريانه أن يصنعوا هلم الطعام؛ ألن النبي

»إنه أتاهم ما : وقال، أمر أهله أن يصنعوا طعاما ألهل جعفر طالب ريض اهلل عنه يف الشام

 .(يشغلهم«

فقد ، "كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة": أما حديث جرير

 .ليس بيشء:  وقال،  وذهب اإلمام أمحد يف مسائل أيب داود إىل أنه ال يصح،  تنازع العلامء يف صحته

 : عىل قولني، بعد أن يموت  لذا تنازع العلامء يف االجتامع عند امليت، إسنادهفال يصح 

وممن شدد يف ذلك الشافعية وهو قول ، بأنه بدعةأنه ممنوع ومنهم من رصح : القول األول  -

 ألمحد.

 أن مثل هذا جائز.، وقول عند احلنابلة وهو القول الثاِن لإلمام أمحد:  القول الثاين -
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فإن هذه األعامل ، ألن التعزية من جنس إكرام الضيف -واهلل أعلم-الثاِن هو األظهر والقول 

فالرشيعة جاءت بإكرام ، فرُيجع فيها إىل العرف، جاءت الرشيعة هبا ومل تأت بصفتها وال بكنهها

 .وإنام يرجع ذلك ألعراف الناس، بطريقتهالضيف ومل تأت 

وما جاء بالنص عىل حرمته ، جع فيها إىل أعراف الناسالتعزية فإنه ُير -واهلل أعلم-ومثل ذلك 

 .دون غريه واإلرساف، كالنياحة، فُيمنع

قال ،  وقد علق البخاري أنه ملا مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة من بني األشهل يبكني عىل خالد

 فأقرَّ عمر االجتامع.، "َلْقَلَقةٌ َدْعُهنَّ َيْبكنَِي َعىَل َأيِب ُسَلْياَمَن َما مَلْ َيُكْن َنْقٌع َأْو ": عمر

ن ذهبت عائشة أنه ملا تويف أهل فال -ريض اهلل عنها-وثبت يف البخاري ومسلم عن عائشة 

إِنَّ »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-وأن النبي ، وتأمرهم أن يصنعوا التلبينة، واجتمعت مع النسوة

مُّ ُفَؤاَد املَِريضِ 
 .«َوَتْذَهُب بَِبْعِض احلُْزنِ ، التَّْلبِينََة جُتِ

وال يصح ، فدل هذا عىل أن االجتامع جائز، اجتمعت مع النسوة -ريض اهلل عنها-فإذن عائشة 

غري  ىلإ، وماتت زوجته خدجية، ملا مات عمه-صىل اهلل عليه وسلم-أن ُيقال مل يفعل هذا النبي 

 الناس.ألن هذه عبادة غري حمضة ُيرجع فيها إىل أعراف ، ذلك

مل يفعل  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي ألن ، ال يصح أن ُتقدم القهوة ثم الشاهي: كام لو قال قائل

 ُيرجع فيها ألعراف الناس.، هذه عبادة غري حمضة: فيقال، ذلك

، للناس مكروهصنع أهل امليت الطعام  أما، امليت جائز أهل فلذا الذي يظهر أن االجتامع عند

ويف هذا الزمان وهلل ،  الطعام  مغريه  ن الذي ُيستحب أن يصنع هلموأ،  املذاهب األربعةذكره علامء  

ملن أتاهم من فإن أهل امليت ال حيتاجون أن يصنعوا شيًئا وإنام يشرتونه  ،  اًل احلمد أصبح األمر سه

 .الضيوف
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بلغني يف بعض فقد ، وال يصح ألهل السنة أن ُيشدد بعضهم عىل بعض يف أمثال هذه املسائل

فإن املسائل التي ، وهذا خطأ ، الدول أن أهل السنة ُيشددون عىل بعضهم وُيبدع بعضهم بعًضا

وهذه من املسائل االجتهادية التي يسوغ ، يسوغ اخلالف فيها ال ُيضلل فيها املخالف وال ُيبدع

 اخلالف فيها.

، كل من الطعام املْهَدى إليهمغريهم لأل أو، وال حرج عىل أهل امليت أن يدعوا جرياهنم): قوله

كثري من الناس ففي أعراف  ،  فرُيجع فيه إىل العرف(  وليس لذلك وقت حمدود فبام نعلم من الرشع

فاألمر سهل فيه ،  ويف الرياض بعد كربها واتساعها كثري من الناس توسع إىل أربعة أيام،  ثالثة أيام

 وُيرجع فيه إىل األعراف.

جيوز للمرأة اإلحداد عىل ميت أكثر من ثالثة أيام إال عىل زوجها أو تكون ال  :  ]حادي عرش):  قوله

ال جيوز للمرأة اإلحداد عىل ميت أكثر من ثالثة أيام إال عىل زوجها فإنه جيب عليها أن حتد   حامال[

 .(عليه أربعة أشهر وعرشا

تكون حامال فعىل وضع إال أن  ):  قولهو،  -ريض اهلل عنها-من حديث أم عطية  ملا ثبت يف البخاري  

ألسلمية ا ثبت عن سبيعة( احلمل؛ لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بذلك

 أنه جعل عدهتا بوالدهتا.، يف البخاري

وتذكر يرشع للرجال زيارة القبور بني وقت وآخر للدعاء هلم والرتحم عليهم  :  ]ثاين عرش):  قوله

فإهنا تذكركم اآلخرة« خرجه ، »زوروا القبور: لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم املوت وما بعده[

 : ألمرينيستحب زيارة القبور ( اإلمام مسلم يف صحيحه

الدعاء هلم  : مل خُيص الدعاء هلم عند القرب؟ فيقال: فإن قال قائل، الدعاء هلم : األمر األول -

-أن النبي  -ريض اهلل عنها-بدليل ما ثبت يف مسلم من حديث عائشة ، عند القرب له مزية
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فدل عىل أن الدعاء للميت عند ،  كان خيرج إىل أهل البقيع فيدعو هلم  -صىل اهلل عليه وسلم

 املقربة له مزية. 

كام يف مسلم من حديث أيب هريرة  ، ُترشع زيارة القبور لتذكر املوت واآلخرة: األمر الثاين -

 .-رمحه اهلل تعاىل-الذي ذكره املصنف  -نهريض اهلل ع-

»السالم عليكم أهل : وكان صىل اهلل عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا): قوله

يرحم اهلل ،  نسأل اهلل لنا ولكم العافية،  وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون،  الديار من املؤمنني واملسلمني

 أخرجه مسلم.( واملستأخرين«املتقدمني منا 

، لعن زائرات القبور أما النساء فليس هلن زيارة القبور؛ ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم): قوله

ليست  زيارة املرأة للمقابرأمجع العلامء عىل أن ( وألهنن خيشى من زيارهتن الفتنة وقلة الصرب

واختلفوا عىل التحريم ، ()جمموع الفتاوىحكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف ، مستحبة

 .والكراهة واإلباحة عىل أقوال ثالثة

 ينرشه بني جمتمع قد عوفوا من ذلكفإذا كان كذلك فلو قدر أن أحًدا رأى اجلواز فال ينبغي أن 

فغاية ما يف األمر أنه مباح أو مكروه أو ، النساء لزيارة املقابر فيدعوا، كمثل جمتمعنا وهلل احلمد

 فمن عويف فليحمد اهلل.، حمرم

وهكذا ال جيوز هلن اتباع اجلنائز إىل املقربة؛ ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هناهن عن ): قوله

وَل ":  فقوهلا،  "هُنينا عن اتباع اجلنائز ومل ُيعزم علينا":  قالتويف حديث أم عطية يف البخاري  (  ذلك

 فيه داللة عىل الكراهة ال عىل التحريم. "ُيعزم علينا

هذا ( أو يف املصىل فهي مرشوعة للرجال وللنساء مجيعا، أما الصالة عىل امليت يف املسجد): قوله

ريض -وأن هلا قرياًطا كام يف حديث أيب هريرة  ،  ألن املرأة كالرجل يف الصالة عىل امليتهو األصل  

 يف الصحيحني. -اهلل عنه
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عليها احلداد كأن يموت زوجها فال خترج من لكن ينبغي أن ُيتنبه أن املرأة إذا كانت ممن جيب 

هل األفضل للمرأة أن خترج من بيتها للصالة ، وينبغي أن ُيتأمل يف أمر، البيت لتصيل عىل امليت

 أو ال خترج؟ عىل امليت

رأة مأمورة واألفضل هلا أال ألن امل، من نظر إىل نصوص الرشيعة نظر إىل أن األفضل أال خترج

إذا دخل املسجد يوم اجلمعة ورأى النساء يف  -ريض اهلل عنه- وكان ابن مسعود ، خترج من بيتها

 متنعوا إماء ال»: -صىل اهلل عليه وسلم-وقال النبي ، ثبت هذا عند ابن املنذر، املسجد أخرجهن

 ففيه دليل عىل أهنا تصيل يف بيتها وأال خترج. «اهلل مساجد اهلل

 األفضل هلا أال خترج أو ُيقال هذه عبادة يفوت فضلها؟ اهلل أعلم. إن لكن هل ُيقال 

 

وأن جيمعنا وإياكم وإياه ووالدينا يف ، أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يغفر لشيخنا ابن باز

 وجزاكم اهلل خرًيا.، فعنا بام علمناوأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ين، الفردوس األعىل

 

 


