
 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 مجموع فتاوى ابن تيمية
 
 
  
  

  الرابع والعشرونالمجلد 
  
  في 
  

  )آتاب الصالة(



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  هل األعذار باب صالة أ
  
د انحلت أعضاؤه، ال يستطيع أن يأآل أو                 ر وق ه ـ عن رجل شيخ آبي ه الّل ة ـ رحم ُسِئَل شيخ اإلسالم أحمد بن تيمي

    ؟ يشرب، وال يتحرك، وال يستنجي بالماء، وإذا سجد ما يستطيع الرفع، فكيف يصلي
  

    : فأجاب
  

ه   فإنه يفعل ما يقدر عليه، ويصلي قاعـًدا  : أما الصالة وإن سجد    . إذا لم يستطع القيام، ويومئ برأسه إيماء بحسب حال
ين الصالتين فيوضيه في آخر وقت               ن، ويجمع ب ره إذا أمك ى، ويوضئه غي ة إذا تخل على فخذه جاز، ويمسح بخرق

    . الظهر، فيصلي الظهر والعصر بال قصر، ثم إذا دخل وقت المغرب، صلى المغرب والعشاء، ويوضيه الفجر
  

ة، وإن  ه، صلى        / لم يستطع الصالة قاعًدا، صلى على جنبه، ووجهه إلى القبل ده من يوضئه وال ييمم م يكن عن وإن ل
    . على حسب حاله، سواء آان على قفاه ورجاله إلى القبلة، أو على جنبه ووجهه إلى القبلة

  
    . واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلموإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه، شرًقا، أو غرًبا، 

  
    ؟ هل تجوزصالة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام  : وسئل شيخ اإلسالم 
  

    : فأجاب
  

ه             ي صلىاهللا علي ال النب د ق ل ق رأة، ب وأما صالة الفرض قاعًدا مع القدرة على القيام، فال تصح، ال من رجل وال ام
    .  ) فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنبكصل قائًما، فإن لم تستطع  (   : وسلم

  
ي      إن النب ة توجهت بصاحبها، ف ل أي جه فر قب ي الس ة ف ى الراحل وز التطوع عل ا، ويج وز التطوع جالًس ن يج ولك

ان   لم آ ه وس ا      / صلىاهللا علي ه ال يصلي عليه ر أن ا، غي وتر عليه ه، وي ت ب ة توجه ل أي جه ه قب ى دابت يصلي عل
    . المكتوبة

  
ه      ويجوز للمريض ان رجل ال يمكن ذلك إذا آ إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعًدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، وآ

    . واهللا أعلم  . النزول إلى األرض، صلى على راحلته، والخائف من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته
  

    : وسئل شيخ اإلسالم
  

ن     وعن صحة الحديث ال  ؟ هل القصر في السفر سنة أو عزيمة د، عن طلحة ب ذي رواه الشافعي عن إبراهيم ابن محم
    . آل ذلك قد فعل النبي صلىاهللا عليه وسلم قصر الصالة وأتم  : عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، قالت

  
    : فأجاب

  
ي صلىاهللا        : أما القصر في السفر إن النب ه الراشدين؛ ف م     فهو سنة النبي صلىاهللا عليه وسلم وسنة خلفائ لم ل ه وس علي

ه في السنة    / يصل في السفر قط إال رآعتين، وآذلك أبو بكر وعمر، وآذلك عثمان في السنة  األولى من خالفته، لكن
    . الثانية أتمها بمنى ألعذار مذآورة في غير هذا الموضع

  
ي يحي         . فال ريب أنه خطأ على عائشة   : وأما الحديث المذآور ن أب د هو اب ن محم راهيم ب دري  وإب دني الق وهو    . ى الم

وقد ثبت في الصحيح      . وطلحة بن عمرو المكي ضعيفان، باتفاق أهل الحديث ال يحتج بواحد منهما فيما هو دون هذا
روة    . فرضت الصالة رآعتين رآعتين، فأقرت صالة السفر، وزيد في صالة الحضر    : عن عائشة أنها قالت ل لع   : وقي



 

ان      : لقا  ؟ فلم أتمت عائشة الصالة أول عثم ا ت ت، آم ا            . تأول ن أخته ان، واب أن صالة السفر رآعت ر ب ذه عائشة تخب فه
ال        . عروة أعلم الناس بها يذآر أنها أتمت بالتأويل، لم يكن عندها بذلك سنة ه ق ن الخطاب أن   : وآذلك ثبت عن عمر ب

ـير قصر    صالة السفر رآعتان، وصالة الجمعة رآعتان، وصـالة الفطـر رآعتان، وصـالة األضحى رآعتان، تمام غ
    . على لسان نبيكم

  
ـه           ل عن م ينق ين، ول م يصل في السفر إال رآعت لم ل وأيًضا، فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلىاهللا عليه وس

    . أحد أنه صلى أربًعا قط، ولكن الثابت عنه أن صام في السفر وأفطر، وآان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر
  

ازع                  : وأما القصر  د تن ا، وق ة وغيرهم ى وعرف ة بمن ر أهل مك ة، وغي نهم أهل مك انوا يقصرون، م فكل الصحابة آ
    : على خمسة أقوال  ؟ أو هما سواء  ؟ أو ترك لألولى أو مستحب  ؟ هل هو محرم أو مكروه  : العلماء في التربيع

  
    . لشافعيإن اإلتمام أفضل، آقول ل  : قول من يقول  : أحدها

  
    . قول من يسوى بينهما، آبعض أصحاب مالك  : والثاني

  
    . القصر أفضل، آقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد  : قول من يقول  : والثالث

  
    . اإلتمام مكروه، آقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية األخرى  : قول من يقول  : والرابع

  
    . إن القصر واجب، آقول أبي حنيفة ومالك في رواية  : قول من يقول  : مسوالخا

  
إنه سنة، وإن اإلتمام مكروه؛ ولهذا ال تجب نية القصر عند أآثر العلماء، آأبي حنيفة،   : وأظهر األقوال قول من يقول

    . ومالك، وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه
  

    ؟ حدود عن الشارع صلىاهللا عليه وسلمهل لمسافة القصر قدر م  : وسئل
  

    : فأجاب
  

ين  ة رآعت افر الصالة، فيصلي الرباعي نة أن يقصر المس ع    . الس ي جمي لم ف ه وس ل رسول اهللا صلىاهللا علي ذا فع هك
ا قط        . أسفاره م يصل في السفر أربًع ه    . هو وأصحابه، ول ا روي عن ه         : وم ا في حيات ه صلى في السفر أربًع و    . أن فه

    . حديث باطل عند أئمة الحديث
  

ا    ل   . وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أربًع د           : فقي ة والعي ا ال يجوز أن يصلي الفجر والجمع ك آم ال يجوز ذل
يجوز، ولكن القصر أفضل عند عامتهم ـ ليس فيه إال خالف شاذ، وال يفتقر القصر إلى نية، بل لو دخل   : أربًعا، وقيل
ا   في الصالة وهو ينوي أن يصلي أربًعا؛ اتباًعا لسنة رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم، وقد آان صلى اهللا عليه وسلم لم

ة،         ة ومزدلف ين الصالتين بعرف ع ب ع، وجم ى أن رج ين، إل ين رآعت م رآعت لي به وداع يص ة ال لمين حج ج بالمس ح
    . لم يأمر أحًدا أن ينوى ال جمًعا وال قصًراو  . جمًعا وقصًرا  : والمسلمون خلفه، ويصلي بصالته أهل مكة وغيرهم

  
ه        / ين، والمسلمون خلف ين رآعت لمين رآعت ى، يصلي بالمس ام من ة       . وأقام بمنى يوم العيد، وأي يصلي بصالته أهل مك

ـة       ـن أهل مك ًدا م وغيرهم، وآذلك أبو بكر وعمر بعده، ولم يأمر النبي صلىاهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر أح
يصلي أربًعا، ال بمنى وال بغيرها؛ فلهذا آان أصح قولي العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة، ويقصرون أن 

ة من                  . بها وبمنى ار طائف ه واختي ن راهوي ول إسحاق ب ة، وهو ق ن عيين ك، واب اء الحجاز، آمال ة فقه ول عام وهذا ق
    . أصحاب الشافعي، وأحمد، آأبي الخطاب في عباداته

  
ال يقصرون، وال يجمعون،   : وقيل  . يجمعون وال يقصرون، وهو قول أبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد  : قيلوقد 

    . آما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو أضعف األقوال



 

لم  والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون، ويجمعون هناك، آما آانوا يفعلون هناك مع النبي صلىاهللا عل يه وس
ولكن نقل أنه قال ذلك في   .  ) أتموا صالتكم، فإنا قوم سفر (   : وخلفائه، ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه قال لهم هناك

م      . غزوة الفتح لما صلى بهم داخل مكة ى، فل ا بمن وآذلك آان عمر يأمر أهل مكة باإلتمام إذا صلى بهم في البلد، وأم
    . يكن يأمرهم بذلك

  
ل   و/ ه فقي ة خلف اك            : قد تنازع العلماء في قصر أهل مك فًرا قصيًرا هن ك ألجل النسك، فال يقصر المسافر س ان ذل   . آ

د             : وقيل ه بعض أصحاب أحم ولين قال ك ألجل السفر، وآال الق ان ذل ل آ م         . ب اني هو الصواب، وهو أنه ول الث والق
انو   ة، وآ دًما، فال        قصروا ألجل سفرهم، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمك ق بالسفر وجوًدا وع ا محرمين، والقصر معل

ه     ن الخطاب ـ رضي اهللا عن ر ب ال عم ا ق ين، آم افر يصلي رآعت ل مس افر، وآ ين إال مس صالة   :ـ ? يصلي رآعت
ر    : أي  . المسافر رآعتان، وصالة الفطر رآعتان، وصالة النحر رآعتان، وصالة الجمعة رآعتان، تمام غير نقص  غي

ا قالت      . ن نبيكم صلىاهللا عليه وسلمقصر على لسا فرضت الصالة     : وفي الصحيح عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أنه
    . رآعتين، رآعتين، ثم زيد في صالة الحضر، وأقرت صالة السفر

  
ا وأظهر القولين أنه يجوز في آل سفر قصيرً    ؟ أم يجوز في آل سفر  ؟ هل يختص بسفر دون سفر  : وقد تنازع العلماء

د     ة نحو بري ة وعرف ع    : آان أو طويال، آما قصر أهل مكة خلف النبي صلىاهللا عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مك أرب
    . فراسخ

  
يمم     ه        . وأيًضا، فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، ال بقصر وال بفطر، وال ت ي صلىاهللا علي م يحد النب ول

ليس على شيء منها حجة،  / واألقوال المذآورة في ذلك متعارضة،   . كانيوسلم مسافة القصر بحد، ال زماني، وال م
    . وهي متناقضة، وال يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح

  
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب    . فإن األرض ال تذرع بذرع مضبوط في عامة األسفار، وحرآة المسافر تختلف

ده، فيقص    ا قي د م لم، ويقي ه وس ة    الشرع صلىاهللا علي ام المتعلق ع األحك ذلك جمي فر، وآ ي آل س ر المسافر الصالة ف
    . بالسفر من القصر والصالة على الراحلة، والمسح على الخفين

  
ومن قسم األسفار إلى قصير وطويل، وخص بعض األحكام بهذا وبعضها بهذا، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل، فليس 

    . نه وتعالى ـ أعلمواهللا ـ سبحا  . معه حجة يجب الرجوع إليها
  

    : وسئل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا
  

    ؟ هل يباح له الجمع والقصر أم ال  : إذا سافر إنسان سفًرا مقدار ثالثة أيام، أو ثالثة فراسخ
  

    : فأجاب
  

    : ففيه ثالثة أقوال، بل أربعة، بل خمسة في مذهب أحمد  : وأما الجمع والقصر في السفر القصير
  

    . أنه ال يباح الجمع، وال القصر  : أحدها
  

    . يباح الجمع دون القصر  : والثاني
  

    . يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكى، وإن آان سفره قصيًرا  : والثالث
  

    . يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة  : والرابع
  

ا  : والخامس ك مطلًق اح ذل فر  . يب ع للس ذي يجم ه   : وال اح ل ل يب افًراه ـان مس اح إال إذا آ ا، أو ال يب ع مطلًق ـه   ؟ الجم في
ه شغل    ان ل ى      . روايتان عـن أحمد مقيًما أو مسافًرا، ولهذا نص أحمـد على أنـه يجمع إذا آ و يعل ال القاضي أب آل    : ق



 

ظاهر مذهب   عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع، ولهذا يجمع للمطر، والوحل، وللريح الشديدة الباردة؛ في
ان سفره طويًال أو              افر، جمع سواء آ إذا جد السير بالمس اإلمام أحمد، ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع، ف

لم  ر المكي، مع أن           . قصيًرا، آما مضت سنة رسول اهللا صلىاهللا عليه وس ة، المكي وغي ة ومزدلف اس بعرف يجمع الن
    . أهل مكة سفرهم قصير

  
ر             وآذلك جمع صلىاهللا عليه ـة، وغي م أهل مك ى قصروا يقصر خلفه ة ومت ة ومزدلف اؤه الراشدون بعرف وسلم وخلف

أبي الخطاب ـ في               : بريد/ أهـل مكـة، وعرفة مـن مكـة  د ـ آ ك وبعض أصحاب أحم ـال مال ذا ق أربعـة فراسخ؛ وله
ان     : العبادات الخمس ة    إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة، وهذا القول هو الصواب، وإن آ المنصوص عن األئم
    . أحمد والشافعي وأبي حنيفة  : الثالثة بخالفه

  
ه       : ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم ي صلىاهللا علي إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ ألن النب

ر م     ول آثي ذا ق ة، وه ة ومزدلف ة بعرف ل مك ه أه د قصر خلف ا، وق افة، وال وقًت ت للقصر مس م يوق لم ل لف وس ن الس
رز       . والخلف، وهو أصح األقوال في الدليل ه، ويب زود ل ل أن يت ولكن البد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفًرا، مث

ل من الصالحية          ا ينتق ة، آم ى قري ة إل للصحراء، فأما إذا آان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراها الشجرية من قري
وم            إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، آان أن مدينة  د آل ق ة عن رى المتقارب ة الق لم آانت بمنزل ه وس ي صلىاهللا علي النب

ي صلىاهللا         م يكن النب ذا ل فًرا، وله اء س نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قب
ال          الى ق إن اهللا تع ك، ف ل ذل لم وأصحابه يقصرون في مث َن     {   : عليه وس ْوَلُكم مِّ ْن َح ِل     َوِممَّ ْن َأْه اِفُقوَن َوِم َراِب ُمَن اَألْع

ِة ـة [   } اْلَمِديَن ل     ] 101  : التوب راب أه ن األع و م ا، فه ا خرج عن أهله ة، وم مى المدين ي مس دخل ف ـة ت ع األبني ، فجمي
اد،         . العمود ذه مسائل اجته افر، وال يقصر الصالة، ولكن ه  فمن /والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية، ليس بمس

    . فعل منها بقول بعض العلماء، لم ينكر عليه، ولم يهجر
  

ة، وهو أحد           ؟ هل يشترط له نية  : وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر ي حنيف ك، وأب ة، آمال الجمهور ال يشترطون الني ف
    . القولين في مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه

  
ولين    تشترط، آقول الشافعي، وآثير من أصحاب أحمد،  : والثاني آالخرقي وغيره، واألول أظهر، ومن عمل بأحد الق

    . لم ينكر عليه
  

    ؟ هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم ال  : وسئل عن سفر يوم من رمضان
  

    : فأجاب
  

ي   هذا فيه نزاع بين العلماء، واألظهر أنه يجوز له القصر والفطر في يوم من رمضان، آما قصر أهل مكة خلف النب
    . يه وسلم بعرفة ومزدلفة، وعرفة عن المسجد الحرام مسيرة بريد؛ وألن السفر مطلق في الكتاب والسنةصلىاهللا عل

  
    ؟ فهل يتم الصالة أم ال  : وسئل عن رجل مسافر إلى بلد، ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أآثر

  
    : فأجاب

  
ام  إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها، قصر الصالة، آما  فعل النبي صلىاهللا عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أق

    . واألحوط أن يتم الصالة  . وإن آان أآثر ففيه نزاع  . بها أربعة أيام يقصر الصالة
  

ة         . غًدا أسافر، أو بعد غد أسافر، ولم ينو المقام، فإنه يقصر أبًدا  : وأما إن قال ام بمك لم أق ه وس ي صلىاهللا علي فإن النب
    . واهللا أعلم  . عشر يوًما يقصر الصالة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصالةبضعة 

  
دة شهرين             يم م ه يق م أن ة ألجل الحمى وهو يعل ى الخرب ه القصر      . وسئل عن رجل جرد إل وإذا جاز    ؟ فهل يجوز ل

    ؟ القصر، فاإلتمام أفضل أم القصر



 

    : فأجاب
  

زاع ب      ا ن ألة فيه ذه المس د هللا، ه ـن يوجب القصر، والصحيح أن       الحم نهم م ام، وم نهم من يوجب اإلتم اء، م ين العلم
    . فمن قصر ال ُينكر عليه، ومن أتم ال ُينكر عليه  . آالهما سائغ

  
ه      . فمن آان عنده شك في جواز القصر فأراد االحتياط، فاإلتمام أفضل  : وآذلك تنازعوا في األفضل وأما من تبينت ل

ان،     السنة، وعلم أن ال ان أو بمك نبي صلىاهللا عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إال رآعتين، ولم يحد السفر بزم
ه يقصر            ا عشر، وال خمسة عشر، فإن ة، وال اثن ة وال أربع ان     . وال حد اإلقامة ـ أيًضا ـ بزمن محدود، ال ثالث ا آ آم

    . ارها فأقام سنين يقصر الصالةغير واحد من السلف يفعل، حتى آان مسروق قد ولوه والية لم يكن يخت
  

م أن حاجتهم ال تنقضي          انوا يقصرون الصالة مع علمه وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصالة، وآ
ا يقصرون      . في أربعة أيام، وال أآثر آما أقام النبي صلىاهللا عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريًبا من عشرين يوًم

اج       . بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان الصالة، وأقاموا ه يحت م أن ة يعل وآان النبي صلىاهللا عليه وسلم لما فتح مك
ام في            . أن يقيم بها أآثر من أربعة أيام و أق افًرا يقصر الصالة، ول ا دام المسافر مس ه، فم وإذا آان التحديد ال أصل ل

    . أحمد بن تيمية  : آتبه  . واهللا أعلم  . مكان شهوًرا
  

ك       ؟ هل الجمع بين الصالتين في السفر أفضل أم القصر    : وسئل اء في ذل وال العلم ا أق نهم      ؟ وم ا حجة آل م ا    ؟ وم وم
    ؟ الراجح من ذلك

  
    : فأجاب

  
ه      ي صلى اهللا علي الحمد هللا، بل فعل آل صالة في وقتها أفضل، إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع، فإن غالب صالة النب

    . وإنما آان الجمع منه مرات قليلة  . ن يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتهاوسلم التي آا
  

ي    ك أن النب وَفرَّق آثير من الناس بين الجمع والقصر، وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابتة، والجمع رخصة عارضة، وذل
ا،   صلىاهللا عليه وسلم في جميع أسفاره آان يصلي الرباعية رآعتين، ولم ينقل أحد أن ة أربًع ه صلى في سفره الرباعي

    . بل وآذلك أصحابه معه
  

أن الصالة   : أنها أتمت معه وأفطرت، حديث ضعيف، بل قد ثبت عنها في الصحيح  : والحديث الذي يروى عن عائشة
وثبت في الصحيح عن       . صالة السفر  / أول ما فرضت آانت رآعتين رآعتين، ثم زيد في صالة الحضر، وأقرت     

ان، وصالة الفطر         : ن الخطاب أنه قالعمر ب ان، وصالة األضحى رآعت صالة السفر رآعتان، وصالة الجمعة رآعت
    . رآعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلىاهللا عليه وسلم

  
  } الصََّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َآَفُروْاَوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اَألْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْقُصُروْا ِمَن  {   : وأما قوله تعالى

ال    . فإن نفي الجناح لبيان الحكم، وإزالة الشبهة، ال يمنع أن يكون القصر هو السنة   ] 101  : النساء [  ا ق َفا   {   : آم ِإنَّ الصَّ
ا    َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْع وََّف ِبِهَم ِه َأن َيطَّ اَح َعَلْي رة  [   } َتَمَر َفَال ُجَن اح ألجل     ] 158 : البق ي الجن ، نف

ا،           ة بعضهم للطواف بينهم ة من آراه ه في الجاهلي انوا علي الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما؛ ألجل ما آ
    . ، وإما سنة مؤآدةوالطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين، وهو إما رآن، وإما واجب

  
ان،         يح قصر األرآ الخوف يب ان، ف وهو ـ سبحانه ـ ذآر الخوف والسفر؛ ألن القصر يتناول قصر العدد وقصر األرآ

وعي القصر            . والسفر يبيح قصر العدد يح أحد ن رد السفر، أب الوجهين، وإن انف يح القصر ب ا، أب اء    . فإذا اجتمع والعلم
    : على قولين  ؟ أم ال يقصر إال بنية  ؟ وال يحتاج قصره إلى نية  ؟ رضه الرآعتانهل ف  : متنازعون في المسافر

  
    . قول أآثرهم، آأبي حنيفة، ومالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، اختاره أبو بكر وغيره  : واألول

  
    . قول الشافعي، وهو القول اآلخر في مذهب أحمد، اختاره الِخَرقي وغيره  : والثاني



 

ل     م قب ان يقصر بأصحابه، وال يعلمه ه آ لم، فإن ه وس ي صلىاهللا علي نة النب ه س دل علي ذي ت و الصحيح ال واألول ه
دين          . الدخول في الصالة أنه يقصر، وال يأمرهم بنية القصر ه ذو الي ال ل ًيا ق ين ناس لم من رآعت ا س أقصرت   : ولهذا لم

  : ولم يقل  .  ) لو آان شيء ألخبرتكم به (   : وفي رواية  . قد نسيت  ! بلى  : قال  .  ) لم أنس،ولم تقصر (   : فقال  ؟ الصالة أم نسيت
ه         . لو قصرت ألمرتكم أن تنووا القصر وا يعلمون أن م يكون ل ل دخول، ب وآذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل ال

ى أ         ر إل ا ـ أن الجمع ال يفتق م ـ أيًض ى، فعل ول       يجمع حتى يقضي الصالة األول ى، آق وى حين الشروع في األول ن ين
    . والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك  . الجمهور

  
ة،    ؟ أو ترك األولى أو هو الراجح  ؟ هل هو حرام أو مكروه  : وقد تنازع العلماء في التربيع في السفر فمذهب أبي حنيف

د في        ومذهب /  . أن القصر واجب، وليس له أن يصلي أربًعا  : وقول في مذهب مالك ة األخرى وأحم ك في الرواي مال
روه           ام مك ل أنصهما ـ أن اإلتم ولين ـ ب ه          . أحد الق ة األخرى ومذهب الشافعي في أظهر قولي ه في الرواي أن   : ومذهب

    . وللشافعي قول أن التربيع أفضل، وهذا أضعف األقوال . القصر هو األفضل،والتربيع ترك األولى
  

ه،          وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه  ه يصح عن ا أظن افعي، وم وال للش ذا ق ذآر ه ال يجوز القصر إال مع الخوف، وي
ا             : فإنه قد ثبت ـ بالسنة المتواترة ـ   ين آمن م ين رآعت ى رآعت ان يصلي بأصحابه بمن لم آ ه وس أن النبي صلىاهللا علي

    . وآذلك بعده أبو بكر، وآذلك بعده عمر  . آان الناس
ة              !  ؟ الجمع والقصر وإذا آان آذلك فكيف يسوى بين  د األئم م يكن حاجة عن ا أفضل، إذا ل وفعل آل صالة في وقته

ة    ى ثالث آلهم، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبيهما، بل تنازعوا في جواز الجمع عل
    . أقوال

  
د    . أنه ال يجمع إال بعرفة ومزدلفة  : فمذهب أبي حنيفة روايتين   ومذهب مالك وأحم ه ال يجمع المسافر      : في إحدى ال أن

ائًرا  ان س ع إذا آ ا يجم ازًال، وإنم ان ن ير   . إذا آ ه الس د ب ك إذا ج د مال ل عن ة    . ب ي الرواي د ف افعي وأحم ذهب الش وم
    . أنه يجمع المسافر، وإن آان نازًال  : األخرى

  
إن أحاديث الجمع ق     ع، ف ه، وهو        وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجم ة متفق علي ة ومزدلف الجمع بعرف ة، ف ليل

ال           . منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه ه ق ذي في الصحيح أن ن مسعود ال ره لحديث اب ا رأيت     : وأبو حنيفة لم يقل بغي م
ة جمع         ة، وصالة المغرب ليل ا إال صالة الفجر بمزدلف وأراد   . رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم صلى صالة لغير وقته

ابر          ) في الفجر لغير وقتها (   : ولهبق ه جاء في الصحيح عن ج ه، فإن ه صلى الفجر      : التي آانت عادته أن يصليها في أن
رق الفجر    د أن ب ة وال              . بمزدلفة بع ع الفجر، ال بمزدلف ى يطل ين المسلمين أن الفجر ال يصلي حت ه ب ذا متفق علي وه

    . غيرها، لكن بمزدلفة َغَلَس بها تغليًسا شديًدا
  

  . فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة، آحديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ وآلها من الصحيح  : وأما أآثر األئمة
ى وقت        : ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلىاهللا عليه وسلم، آان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إل

م رآب        وإذا ارتحل    . العصر، ثم نزل فصالهما جميًعا غ الشمس صلى الظهر والعصر ث د أن تزي وفي لفظ في      . بع
آان النبي صلىاهللا عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصالتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت   : الصحيح

ه    : وفي الصحيحين عن ابن عمر  . العصر، ثم يجمع بينهما ل ب السير، جمع    أن النبي صلىاهللا عليه وسلم آان إذا َعِج
ابن عمر آان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن / أن   : وفي لفظ في الصحيح  . بين المغرب والعشاء

    . إن رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم آان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء  : ويقول  . يغيب الشفق
  

اس   ن عب افرها في غزوة             أن ا  : وفي صحيح مسلم عن اب ين الصالتين في سفرة س لم جمع ب ه وس ي صلىاهللا علي لنب
ك      : قلت البن عباس  : قال سعيد بن جبير  . تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ى ذل ه عل ا حمل   ؟ م

ال     . أراد أال يحرج أمته  : قال ل ق ن جب مع رسول اهللا صلىاهللا    ج  : وآذلك في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن معاذ ب
ال   ؟ ما حمله على ذلك  : فقلت  : قال  . عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء أراد أال   : ق

صلى لنا رسول اهللا صلىاهللا   : بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة آما في الصحيحين عن ابن عباس قال  . يحرج أمته
أن النبي صلىاهللا   : وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عباس  . ر والعصر جميًعا من غير خوف والسفرعليه وسلم الظه

اء  ر والعصر، والمغرب والعش ين الظه ع ب ا، جم بًعا وثمانًي ة س لم صلى بالمدين ه وس وب  . علي ال أي ة   : ق ي ليل ه ف لعل
ن عمر      وآان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب    . مطيرة د اهللا ب م عب اء، ويجمع معه وروى   . والعش



 

    . وهذا العمل من الصحابة  . ذلك مرفوًعا إلى النبي صلىاهللا عليه وسلم
  

ا       ] أراد أال يحرج أمته [   : قولهم ة في أول وقته ديم الثاني ا، وتق   . يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير األولى إلى آخر وقته
د الحاجة،           . حرج عظيم فإن مراعاة مثل هذا فيه ا يكون عن ع الحرج إنم ت، ورف ثم إن هذا جائز لكل أحد في آل وق

    . فالبد أن يكون قد رخص ألهل األعذار فيما يرفع به عنهم الحرج، دون غير أرباب األعذار
  

لم وهو        ه وس ه رسول اهللا صلىاهللا علي ان علي رهم   أن المواقيت ألهل األعذار ثال     : وهذا ينبني على أصل آ ة، ولغي ث
ة مواقيت    .  ] 114  : هود [   } َوَأِقِم الصََّالَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مَِّن اللَّْيِل {   : فإن اهللا تعالى قال  . خمسة والطرف    . فذآر ثالث

ال    . والزلف يتناول المغرب والعشاء  . الثاني يتناول الظهر والعصر ذلك ق الَ   {   : وآ ِم الصَّ ِق     َأِق ى َغَس ْمِس ِإَل ُدُلوِك الشَّ َة ِل
ت، وزاغت، ومالت     : يقال  . والدلوك هو الزوال، في أصح القولين  .  ] 78  : اإلسراء [   } اللَّْيِل ذآر    . دلكت الشمس، وزال ف

اء، ذآر أول الوقت وهو               دلوك يصلي الظهر والعصر، وفي الغسق تصلى المغرب والعش د ال الدلوك والغسق وبع
    . ك، وآخر الوقت وهو الغسق، والغسق اجتماع الليل وظلمتهالدلو

  
ره ـ              ن عوف وغي رحمن ب د ال ال الصحابة ـ آعب ذا ق وع الفجر، صلت          : وله ل طل رأة الحائض إذا طهرت قب إن الم

اء رب والعش ر والعصر   . المغ مس، صلت الظه ل غروب الش رت قب ك    . وإذا طه اء آمال ور الفقه ذهب جمه ذا م وه
    . وأحمدوالشافعي 

  
ان من                   د آ ه ق ذر، فإن ا للع ى جواز الجمع بغيرهم دل عل ة ي ة ومزدلف لم بعرف ه وس ي صلىاهللا علي وأيًضا، فجمع النب

دم العصر   ذا    . الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها، ولكن ألجل النسك واالشتغال بالوقوف ق وله
م يكن         أنه   : آان القول المرضي عند جماهير العلماء افة القصر، ومن ل ى مس ه عل ان أهل يجمع بمزدلفة وعرفة من آ

ًدا               أمر أح م ي رهم، ول ة وغي ع المسلمين أهل مك ه جمي ا صلى صلى مع لم لم أهله آذلك، فإن النبي صلىاهللا عليه وس
د           ال من أصحاب الشافعي وأحم ديم المغرب، فمن ق أخير العصر، وال بتق ون، فقو     : منهم بت ة ال يجمع ه  إن أهل مك ل

دوا أن سبب         . ضعيف في غاية الضعف م اعتق ك أنه مخالف للسنة البينة الواضحة التي ال ريب فيها، وعذرهم في ذل
ا               ل يجمع للمطر، ويجمع للمرض، آم ل، ب ل، والصواب أن الجمع ال يختص بالسفر الطوي الجمع هو السفر الطوي

    . وسلم أمرها بالجمع في حديثينجاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلىاهللا عليه 
  

    : وأيًضا، فكون الجمع يختص بالطويل، فيه قوالن للعلماء، وهما وجهان في مذهب أحمد
  

    . يجمع في القصر، وهو المشهور، ومذهب الشافعي ال  : أحدهما
  

    . واهللا أعلم  . واألول أصح لما تقدم
  

    ؟ وسلم يفعلهوسئل عن الجمع، وما آان النبي صلى اهللا عليه 
  

    : فأجاب
  

ان        . وأما الجمع فإنما آان يجمع بعض األوقات إذا جد به السير، وآان له عذر شرعي ة، وآ ة ومزدلف ا جمع بعرف آم
ذا ثابت في        ًا، وه م صالهما جميع يجمع في غزوة تبوك أحيانًا، آان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ث

    . الصحيح
  

ذا معروف       وأما إذا ار ة، وه ا بعرف ا جمع بينهم تحل بعد الزوال، فقد روي أنه آان صلى الظهر والعصر جميعًا، آم
زل    . وهذا إذا آان ال ينزل إلى وقت المغرب، آما آان بعرفة ال يفيض حتي تغرب الشمس  . في السنن وأما إذا آان ين

ل ال   الجمع، ب يس القصر آ ا، فل ي وقته ـها ف ه يصليـ ت العصر، فإن ه رخصة  وق ع، فإن ا الجم ة، وأم نة راتب قصر س
اء   عارضة، ومن سوي من العامة بين الجمع والقصر، فهو جاهل بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبأقوال علم

    . المسلمين
ا  اء   . فإن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرقت بينهم ه       / والعلم وا في وجوب نة، واختلف ى أن أحدهما س وا عل ، اتفق



 

    !  ؟ وتنازعوا في جواز اآلخر، فأين هذا من هذا
  

ه يجوز الجمع للحرج، والشغل،                  ى أن ه نص عل د، فإن ام أحم ين الصالتين مذهب اإلم ذاهب في الجمع ب وأوسع الم
ره من أصحابنا        . بحديث روي في ذلك ى وغي و يعل ة           : قال القاضي أب رك الجمع ه ت يح ل اك شغل يب ان هن ي إذا آ يعن

ة    والجماعة، د الثالث جاز له الجمع، ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض، ويجوز عن
ك الجمع               . الجمع للمطر بين المغرب والعشاء  د ومال نهم ويجوز في ظاهر مذهب أحم زاع بي ار ن وفي صالتي النه

    . للوحل، والريح الشديدة الباردة، ونحو ذلك
  

د  ويجوز للمرضع أن تجمع إ ه أحم اء في      . ذا آان يشق عليها غسل الثوب في وقت آل صالة، نص علي ازع العلم وتن
ولين         : فقال جمهورهم  ؟ هل يفتقر إلى نية  : الجمع والقصر ة، وأحد الق ي حنيف ك، وأب ال يفتقر إلى نية، وهذا مذهب مال

    . في مذهب أحمد، وعليه تدل نصوصه وأصوله
  

وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول اهللا صلى      . إنه يفتقر إلى نية  : اب أحمدوقال الشافعي وطائفة من أصح
    . واهللا أعلم  . اهللا عليه وسلم، آما قد بسطت هذه المسألة في موضعها

  
ين العشاءين        ريح الشديدة أم ال          . وسئل ـ َرحمه اهللا ـ عن صالة الجمع في المطر ب رد الشديد أو ال هل يجوز من الب

    ؟ جوز إال من المطر خاصةي
  

    : فأجاب
  

ولي      . الحمد هللا رب العالمين، يجوز الجمع بين العشاءين للمطر، والريح الشديدة الباردة، والوحل الشديد ذا أصح ق وه
    . واهللا أعلم  . العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما

  
ه  وقد وقع   . وسئل ـ َرحمه اهللا ـ عن رجل يؤم قوماً   الوا ل ال   . يجمع   : المطر والثلج فأراد أن يصلى بهم المغرب، فق   : فق

    ؟ فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم ال  . ال أفعل
  

م يكن    . الحمد هللا، نعم يجوز الجمع للوحـل الشديد، والريح الشديدة الباردة، في الليلة الظلماء، ونحو ذلك  : فأجاب وإن ل
وت           . صح قولي العلماءنازال في أ/ المطر  رك الجمع مع الصالة في البي ل ت وتهم، ب وذلك أولي من أن يصلوا في بي

وت                ي من الصالة في البي نة؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة،وذلك أول ة للس بدعة مخالف
    . باتفاق المسلمين

  
وت مفرق       ي البي الة ف ن الص ي م اجد أول ي المس ا ف الة جمع ع   والص وزون الجم ذين يج ة ال اق األئم ك،   : ة باتف آمال

    . واهللا ـ تعالى ـ أعلم  . والشافعي، وأحمد
  

    : َقاَل ـ َرحمه اهللا
  

  الصلوات في األحوال العارضة: فصل 
  

ـالء   وأما الصلوات في األحوال العارضة، آالصالة المكتوبة في الخوف، والمرض، والسفر، ومثـل الصـالة لدفـع الب
ـد ـل      عن قاء، ومث اء آصـالة االستس ـالب النعم وه، أو الصـالة الستج ـوف ونح ي الكس ـات ف ـوات اآلي ـه آصل أسباب

ه               : الصـالة على الجنـازة ي صلى اهللا علي ـة الحـديث الثابت عن النب ـيره ـ متبعون لعام ـد وغ ففقهاء الحـديث ـ آأحم
ي      وسلم وأصحابـه في هذا الباب فيجوزون في صـالة الخوف ج ـواع المحفـوظـة عـن النب ـع األن ه   / مي صلى اهللا علي

ة    . وسلم، ويختارون قصر الصالة في السفر، اتباعا لسنة النبي صلى اهللا عليه وسلم فإنه لم يصل في السفر قط رباعي
ره ذل        ـن يك نهم م ل م نهم، ب ك م ك، إال مقصـورة، ومن صلى أربعا لم يبطلوا صالته؛ ألن الصحابة أقروا من فعل ذل

    . وفي ذلك عن أحمد روايتان  . ومنهم من ال يكرهه وإن رأي ترآه أفضل
ه، إال    وهذا بخالف الجمع بين الصالتين، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يفعله إال مرات قليلة، فإنهم يستحبون ترآ



 

ي اختلف             ه السير، حت لم، حين جد ب ه وس النبي صلى اهللا علي داء ب د  عند الحاجة إليه اقت هل يجوز الجمع      : عن أحم
ائر أم ال   يس بس ين في               ؟ للمسافر النازل الذي ل ى جواز القصر في السفر، مختلف ين عل ان أهل السنة مجمع ذا آ وله

    . جواز اإلتمام، ومجمعين على جواز التفريق بين الصالتين، مختلفين في جواز الجمع بينهما
  

فأصحها وأشهرها أن يكون في     .  ] الكسوف [ اهللا عليه وسلم في صالة ويجوزون جميع األنواع الثابتة عن النبي صلى 
ـد        . آل رآعة رآوعان ـوع الزائ وفي الصحيح ـ أيضًا ـ في آل رآعة ثالث رآوعات، وأربعة، ويجوزون حذف الرآ

ه و      ي صلى اهللا علي ن النب ا صح ع ا، آم جود فيه ون الس لم، ويطيل ه وس ـي صلى اهللا علي ن النب اء ع ا ج لم، ، آم س
    . آما ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  . ويجهرون فيها بالقراءة

  
ي صلى اهللا         ] االستسقاء [ وآذلك / ك عن النب ا ثبت ذل يجوزون الخروج إلى الصحراء، لصالة االستسقاء، والدعاء آم

ال صالة  دعاء ب روج وال وزون الخ لم، ويج ه وس ر ـ رضي اهللا       . علي ه عم ا فعل ن الصحابة    آم ه ـ بمحضر م   . عن
    . ويجوزون االستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة، آخطبة الجمعة ونحوها، آما فعله النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
انوا         ] الجنازة [ وآذلك  م آ لم وأصحابه، أنه ه وس فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعًا، آما ثبت عن النبي صلى اهللا علي

ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في التكبير، ومتابعة اإلمام في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى   . البايفعلونه غ
ره      ي طالب وغي ن أب ى ب ى       . اهللا عليه وسلم أنه آبر خمسا، وفعله غير واحد من الصحابة، مثل عل ويجوز ـ أيضًا عل

ي          الصحيح ـ عنده التسبيع ومتابعة اإلمام فيه؛ لما ثبت عن ا   د موت النب بعًا، بع ا س رون أحيان انوا يكب م آ لصحابة أنه
  صلى اهللا عليه وسلم، ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  
    : َوَقال شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ـ َرِحمُه اهللا

  
  في األحكام التي تختلف بالسفر واإلقامة

  
اهللا   وذ ب ه، ومن             الحمد هللا، نستعينه ونستغفره، ونع ده اهللا فال مضل ل ا، من يه يئات أعمالن نا ومن س  من شرور أنفس

ى    ه وعل يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اهللا علي
    . آله وسلم

  
ل قصر ال       ة ـ مث صالة والفطر في شهر رمضان ونحو       أما بعد، فهذه قاعدة في األحكام التي تختلف بالسفر واإلقام

ل وهو     : وأآثر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم جعلوها نوعين  . ذلك القصر    : نوعا يختص بالسفر الطوي
ا المسح         . والفطر ذا القسم، وأم ونوعا يقع في الطويل والقصير آالتيمم والصالة على الراحلة، وأآل الميتة هو من ه

    . مع بين الصالتين فمن األول، وفي ذلك نزاععلى الخفين والج
  

    : والكالم في مقامين
  

    : أحدهما
  

    : الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال
  

ا      ا اهللا بالسفر علقه ي علقه هذا الفرق ال أصل له في آتاب اهللا وال في سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم بل األحكام الت
َن     {   : ية الطهارةبه مطلقا آقوله تعالى في آ نُكم مِّ ٌد مَّ َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا َوِإن ُآنُتم مَّْرَضي َأْو على َسَفٍر َأْو َجاء َأَح

ا    {   : ، وقوله تعالى في آية الصيام ] 6  : المائدة [   } اْلَغاِئِط ْن َأيَّ دٌَّة مِّ َر ّ َفَمن َآاَن ِمنُكم مَِّريًضا َأْو على َسَفٍر َفِع رة  [   } ٍم ُأَخ   : البق
ذِ        {   : ، وقوله تعالى ] 184 َنُكُم الَّ ُتْم َأن َيْفِت َالِة ِإْن ِخْف َن الصَّ ُروْا ِم اٌح َأن َتْقُص يَن َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اَألْرِض َفَلْيَس عليُكْم ُجَن
    .  ] 101  : النساء [   } َآَفُروْا

  
ول عائشة    .  ) إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة  (  : وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم فرضت الصالة     : وق

صالة األضحي رآعتان وصالة الفطر رآعتان وصالة   : وقول عمر  . رآعتين فأقرت صالة السفر وزيدت في الحضر



 

ه     . السفر رآعتان وصالة الجمعة رآعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم ه صلى اهللا علي لم  وقول يم    (   : وس يمسح المق
ال     .  ) يوما وليلة، والمسافر ثالثة أيام ولياليهن ن َعسَّ ا       /  : وقول صفوان ب لم إذا آن ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي أمرن

ي صلى      . سفرا أو مسافرين أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم ول النب وق
يم    (   : ليه وسلماهللا ع ه      .  ) إذا مرض العبد أو سافر آتب له من العمل ما آان يعمل وهو صحيح مق ه صلى اهللا علي وقول
لم فر، فليتعجل    (   : وس ن س ه م دآم نهمت إذا قضي أح رابه ف ه وش ه وطعام دآم نوم ع أح ذاب؛ يمن ن الع ة م فر قطع الس

    ) الرجوع إلى أهله
  

فمن فرق بين هذا   . تاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصيرفهذه النصوص وغيرها من نصوص الك
ق الشارع       . وهذا فقد فرق بين ما جمع اهللا بينه فرقا ال أصل له في آتاب اهللا وال سنة رسوله وهذا الذي ذآر من تعلي

    . ائرالحكم بمسمي االسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير داللة شرعية له نظ
  

ا    {   : أن الشارع علق الطهارة بمسمي الماء في قوله  : منها ِعيًدا َطيًِّب وْا َص دة  [   } َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّم رق    ] 6  : المائ م يف ، ول
    . بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهرًا وطهورًا

  
ا رق     : ومنه م يف ف، ول مي الخ ح بمس ق المس ارع عل روق    أن الش وق والمخ ك المفت ي ذل دخل ف ف، في ين خف وخ ب

    . وغيرهما من غير تحديد، ولم يشترط ـ أيضًا ـ أن يثبت بنفسه
  
    . أنه أثبت الرجعة في مسمى الطالق بعد الدخول ولم يقسم طالق المدخول بها إلى طالق بائن ورجعي  : ومن ذلك/
  

داء أنه أثبت الطلقة الثالثة بعد طلقتين وا  : ومن ذلك ر طالق          : فتداء، واالفت ة بغي ة للبينون ا موجب ة بعوض وجعله الفرق
    . وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ ولفظ  . يحسب من الثالث

  
ك  الى           : ومن ذل ه تع ان المسلمين في قول ارة بمسمي أيم ق الكف ه عل ُتمْ     {   : أن اِنُكْم ِإَذا َحَلْف اَرُة َأْيَم َك َآفَّ دة  [   } َذِل ،  ] 89 : المائ

ان        ] 2  : التحريم [   } َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم {   : وقوله لمين، فجعل أيم ان المس ين من أيم ، ولم يفرق بين يمين ويم
    . المسلمين المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك

  
لم         أنه علق التحريم بمسم  : ومن ذلك ه وس ه صلى اهللا علي يِّن أن الخمر هي المسكر في قول آل مسكر    (   : ي الخمر وب

    . ، ولم يفرق بين مسكر ومسكر ) خمر وآل مسكر حرام
  

يم      : ومن ذلك يم ومق ين مق رق ب وعين     . أنه علق الحكم بمسمي اإلقامة، آما علقه بمسمي السفر، ولم يف يم ن   : فجعل المق
    . بغيره وال تنعقد به، ونوعا تنعقد به، ال أصل له نوعا تجب عليه الجمعة

  
ك السفر طويال أو         / بل الواجب أن هذه األحكام لما علقها الشارع بمسمي السفر فهي  ان ذل ق بكل سفر سواء آ تتعل

ل تشرع في السفر والحضر        . قصيرا م         . ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر ب ة ل ى أآل الميت إن المضطر إل ف
ل      يخص  فر الطوي ين الحضر والس ه ب رق في ذا ال ف فر فه ي الس ه ف ع ب ا تق ر م ن الضرورة أآث فر لك ه بس اهللا حكم

    . والقصير، فال يجعل هذا معلقا بالسفر
  

    : فيه وجهان في مذهب أحمد  ؟ فهل يجوز في السفر القصير  : وأما الجمع بين الصالتين
  

    . القصرال يجوز آمذهب الشافعي قياسا على   : أحدهما
  

ه الحاجة ال            : والثاني ا علت ة إنم يجـوز آقول مالك؛ ألن ذلك شـرع في الحضر للمـرض والمطر، فصار آأآل الميت
    . السفر، وهذا هو الصواب، فإن الجمع بين الصالتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز للحاجة بخالف القصر

  
ى            فقد ثبت في الصحيح    : وأما الصالة على الراحلة ان يصلى عل ه آ لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ل استفاض عن النب ب

ة               ا المكتوب ه ال يصلى عليه ر أن ا غي وتر عليه ه وي ل أي وجه توجهت ب ك في       . راحلته في السفر قب وهل يسوغ ذل



 

ره      ؟ الحضر د وغي إذا جوز في      . فيه قوالن في مذهب أحم ي    /ف ي القصر أول ع في الحضر       . الحضر، فف ا إذا من وأم
    . الفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليلف
  

    : المقام الثاني
  

    : حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  

ومين قاصدين    : وقيل  . ثالثة أيام  : وهذا مما اضطرب الناس فيه ،قيل ل   . ي ك     : وقي ل من ذل ل    . أق ي قي ل   : حت ذين    . مي وال
أربعون،   : وقيل . خمسة وأربعون : ستة وأربعون، وقيل  : وقيل  . ثمانية وأربعون ميًال  : من قال حـددوا ذلك بالمسافة منهم

ه اهللا    . ال أعلم لما ذهب إليه األئمة وجًها  : وهذه أقوال عن مالك، وقد قال أبو محمد المقدسي إن    . وهو آما قال ـ رحم ف
وعامـة هؤالء يفرقون بين السفر الطويل والقصير، ويجعلون ذلك   . التحديد بذلك ليس ثابًتا بنص وال إجماع وال قياس

    . ومنهم من ال يسمي سفًرا إال ما بلغ هذا الحد وما دون ذلك ال يسميه سفًرا  . حًدا للسفر الطويل
  

ال    : الصحيحين  وقد ثبت عنه في   .  ) يمسح المسافر ثالثة أيام ولياليهن (  : ثالثة أيام احتجوا بقوله  : فالذين قالوا ه ق ال  (   : أن
ه     .  ) تسافر امرأة مسيرة ثالثة أيام إال ومعها ذو محرم ال / وقد ثبت عنه في الصحيحين أن ومين   (   : ق وثبت    .  ) مسيرة ي

ا  ) بريًدا (   : وفي السنن  .  ) مسيرة يوم (   : في الصحيح ا هو   ، فدل على أن ذلك آله سفر، وإذنه له في المسح ثالثة أي م، إنم
ة        ا وليل يم أن يمسح يوًم ا أذن للمق ل السفر، آم وهو ال يقتضي أن     . تجويز لمن سافر ذلك، وهو ال يقتضي أن ذلك أق

    . ذلك أقل اإلقامة
  

ن      . يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس  : والذين قالوا ي عـن اب والخالف في ذلك مشهور عـن الصحابة حت
ى عسفان         (   : وما روي  . عمر وابن عباس ة إل رد من مك ـة ب ل من أربع ا هو من     ) يا أهل مكة، ال تقصروا في أق ، إنم
ة أهل       . ورواية ابن خزيمة  . قول ابن عباس د أئم وغـيره له مرفـوًعا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم باطل بال شك عن

ـة ب          . الحديث ـل مك لم أه ه وس ي صلى اهللا علي يًرا، وهو         وآيف يخاطب النب ا يس د الهجرة زمًن ام بع ا أق ـديد وإنم التح
    . بالمدينة ال يحد ألهلها حًدا آما حده ألهل مكة، وما بال التحديد يكون ألهل مكة دون غيرهم من المسلمين

  
اس         ه إال خاصة الن ذا أمر ال يعلم دار مساحة األرض، وه ة مق   . وأيًضا، فالتحديد باألميال والفراسخ يحتاج إلى معرف

در األرض           م يق لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ه، والنب ا يقطع ب يس هو مم ًدا ول ره تقلي ه عن غي ر ب ا يخب ره فإنم ومن ذآ
د أن           / بمساحة أصًال، فكيف يقدر الشارع ألمته حًدا لم يجر   اس، فالب ع الن ى جمي ه وهو مبعوث إل ه ذآر في آالم ل

ا  ه إذا أمكن           يكون مقدار السفر معلوًما علًما عاًما، وذرع األرض مم ا متعسر؛ ألن ذر، وإم ا متع ل هو إم ن، ب ال يمك
وم أن             بوًطا ومعل اء مض ة انحن وط منحني تٍو أو خط ٍط مس ى خ حونه عل ا يمس ق، فإنم ح طري وهم مس وك ونح المل
المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق، وقد يسلكون غيرها، وقد يكون في المسافة صعود، وقد يطول سفر بعضهم   

    . ويقصر سفر بعضهم لسرعة حرآته، والسبب الموجب هو نفس السفر ال نفس مساحة األرضلبطء حرآته، 
  

ه شهر    (   : والموجود في آالم النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة في تقدير األرض باألزمنة آقوله في الحوض طول
إحدي أو اثنتان أو ثالث وسبعون   (   : يث آخروفي حد  .   ) بين السماء واألرض خمسمائة سنة (   : وقوله  .  ) وعرضه شهر

اد سبع               : ، فقيل ) سنة در المعت ادة يقطع بق ه في الع د؛ فإن اني سير البري دام، والث ل واألق األول بالسير المعتاد سير اإلب
يالً        : وآذلك الصحابة يقولون  . مرات ين م ة وأربع ال من حده بثماني وم    : يوم تام ويومان؛ ولهذا ق ين قاصدين  مسيرة ي

    . بسير اإلبل واألقدام، لكن هذا ال دليل عليه
  

فًرا في عرف      : وإذا آان آذلك فنقول آل اسم ليس له حد في اللغة وال في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف،فما آان س
افة بري          / الناس فهو  ذه المس إن ه ة؛ ف ى عرف ة إل ل سفر أهل مك ذا  السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مث د، وه

ومين                  افة ي ع مس دام، وهو رب ل واألق وم بسير اإلب د هو نصف ي نة؛ والبري ه جواز القصر والجمع بالس سفر ثبت في
    . وليلتين، وهو الذي قد يسمي مسافة القصر، وهو الذي يمكن الذاهب اليها أن يرجع من يومه

  
ن عمر     . يقصر في ميل  : فقد قيل وأما ما دون هذه المسافة ـ إن آانت مسافة القصر محدودة بالمساحة ـ   وروي عن اب

ال  ه ق يًال لقصرت    : أن افرت م و س ن حزم    . ل ال اب ره        : ق ن عمر وغي ل، ووجد اب ل من مي ي أق ًدا يقصر ف م نجد أح ل



 

ا دون    يقصرون في هذا القدر، ولم يحد الشارع في السفر حًدا فقلنا بذلك اتباًعا للسنة المطلقة، ولم نجد أحًدا يقصر بم
ًدا      . ولكن هو على أصله، وليس هذا إجماًعا  . الميل فإذا آان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك، لم يضره أال يعرف أح

    . ذهب إليه، آعادته في أمثاله
  

    . وأيًضا، فليس في قول ابن عمر أنه ال يقصر في أقل من ذلك
  

ى اختالف         . نوأيًضا، فقد ثبت عن ابن عمر أنه آان ال يقصر في يوم أو يومي ه، أو تحمل عل ا أن تتعارض أقوال فأم
    : والكالم في مقامين  . األحوال

  
ار    : وأما إذا قيل  . يقصر/ أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات   : المقام األول ليست محدودة بالمسافة بل االعتب
    . فمن سافر ما يسمي سفًرا قصر وإال فال  : بما هو سفر

  
الرجل فرسخا يخرج به لكشف أمر وتكون المسافة أمياًال ويرجع في ساعة أو ساعتين وال يسمي مسافًرا،  وقد يرآب

ه         ى مكان وم إل ك الي ه ذل يًرا ال يرجع في دام س   . وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافًرا بأن يسير على اإلبل واألق
    : والدليل على ذلك من وجوه

  
وداع   أنه قد ثبت بال  : أحدها نقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجة ال

ي  م              . آان يقصر الصالة بعرفة ومزدلفة وفي أيام من ة ول م أهل مك ان يصلى خلفه ده، وآ ر، وعمر بع و بك ذلك أب وآ
ا         يأمرهم بإتمام الصالة، وال نقل أحد ال بإسناد صحيح وال ضعيف أن النبي صلى ة ـ لم ال ألهل مك لم ق ه وس اهللا علي
وا صالتكم   (   : صلى بالمسلمين ببطن عرفة الظهر رآعتين قصًرا وجمًعا، ثم العصر رآعتين ـ   وال   .  ) يا أهل مكة، أتم

أمرهم بتأخير صالة العصر، وال نقل أحد أن أحًدا من الحجيج ـ ال أهل مكة وال غيرهم ـ صلى خلف النبي صلى اهللا    
وم           . سلم خالف ما صلى بجمهور المسلمينعليه و ذا الي ال في ه لم أو عمر ق ه وس ي صلى اهللا علي ا   (  : أو نقل أن النب ي

ل أن     ) أهل مكة أتموا صالتكم فإنا قوم سفر ا نق د غلط،وإنم ة          / ،فق ذا في جوف مك ال ه لم ق ه وس ي صلى اهللا علي النب
ان     . ه ألهل مكة لما صلى في جوف مكةوقد ثبت أن عمر بن الخطاب قال  . ألهل مكة عام الفتح و آ ومن المعلوم أنه ل

أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربًعا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمني أيام مني، لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على 
  نقله بالضرورة، بل لو أخروا صالة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج 

  
    !  ؟ ف إذا أتموا الظهر أربًعا دون سائر المسلمينفصلوها قصًرا، لنقل ذلك فكي

  
ا أن ينتظرهم                  ان إم د شرع في العصر، لك لم ق ه وس ام الظهر والنبي صلى اهللا علي إنهم إذا أخذوا في إتم وأيًضا، ف

انوا يتمون الصلوات     . فيطيل القيام، وإما أن يفوتهم معه بعض العصر، بل أآثرها ى آ      ؟ فكيف إذا آ ذا حجة عل ل وه
ول     ى من يق ه أظهر       : أحد، وهو عل وا مع ة جمع ة هل يقصرون           . إن أهل مك ازعوا في أهل مك اء تن ك أن العلم وذل

    : على ثالثة أقوال  ؟ ويجمعون بعرفة
  

د    . ال يقصرون وال يجمعون  : فقيل آالقاضي في     : وهذا هو المشهور عند أصحاب الشافعي، وطائفة من أصحاب أحم
    . العتقادهم أن ذلك معلق بالسفر الطويل، وهذا قصير  ] الفصول [ ن عقيل في واب  ] المجرد [ 

  
افعي،               : والثاني/ د ومن أصحاب الش ة من أصحاب أحم ة وطائف ي حنيف ذا مذهب أب أنهم يجمعون وال يقصرون، وه

ذي  ال   : ولم يقل  . والمنقوالت عن أحمد توافق هذا؛ فإنه أجاب في غير موضع بأنهم ال يقصرون يجمعون، وهذا هو ال
    . رجحه أبو محمد المقدسي في الجمع وأحسن في ذلك

  
ث ة،         : والثال ن عيين اووس، واب ول ط و ق ه، وه ن راهوي حاق ب ك، وإس ذهب مال ذا م ون ويقصرون، وه م يجمع أنه

د والشافعي       . وغيرهما من السلف ة من أصحاب أحم أبي الخطاب في      : وقول طائف ادات الخمس   [ آ ذي     .  ] العب وهو ال
    . رجحه أبو محمد المقدسي وغيره من أصحاب أحمد، فإن أبا محمد وموافقيه رجحوا الجمع للمكي بعرفة

  
ه    : فقال أبو محمد  :  ] القصر [ وأما  ى خالف وم أن    . الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إال أن ينعقد اإلجماع عل والمعل



 

د    اإلجماع لم ينعقد على خالفه، وهو اخ اء أصحاب أحم ان بعضهم يقصر الصالة في مسيرة         : تيار طائفة من علم آ
دبرها           ين السنة وت ه لمن تب ول بخالف ذي ال يجوز الق إن من تأمل األحاديث في حجة         . بريد، وهذا هو الصواب ال ف

ة وغي         لم من أهل مك ه وس ي صلى اهللا علي رهم صلوا بصالته   الوداع وسياقها، علم علًما يقيًنا أن الذين آانوا مع النب
ك     وا خالف ذل م يفعل ة وال                . قصًرا وجمًعا، ول ال ـ ال بعرف ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ل أحد قط عن النب م ينق / ول

ا رواه أهل            .  ) يا أهل مكة، أتموا صالتكم فإنا قوم سفر [   : مزدلفة وال منى ـ   ة آم ك في نفس مك ال ذل ه ق ل أن وإنما نق
رق   السنن عنه، وقوله ذلك ى الف ة أهل العراق        . في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومني، دليل عل د روي من جه وق

    . وليس له إسناد  . يا أهل مكة، أتموا صالتكم فإنا قوم سفر  : عن عمر أنه آان يقول بمني
  

ة من         : وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصالتين قد يقال ة، وطائف ه الحنفي ا تقول د   إنه ألجل النسك، آم وهو    . أصحاب أحم
ل    : وقال في جمع المسافر  . مقتضي نصه؛ فإنه يمنع المكي من القصر بعرفة ولم يمنعه من الجمع إنه يجمع في الطوي

    : الجمع ألجل النسك، ففيه قوالن  : آالقصر عنده، وإذا قيل
  

    . ال يجمع إال بعرفة ومزدلفة آما تقوله الحنفية  : أحدهما
  

ة          أن  : والثاني فًرا، وهو مذهب الثالث م يكن س ك والشافعي     : ه يجمع لغير ذلك من األسباب المقتضية للجمع وإن ل مال
    . وأحمد

  
اء من أصحاب          : وقد يقال ذا بعض الفقه ذا وه ال ه ألن ذلك سفر قصير، وهو يجوز الجمع في السفر القصير، آما ق

إن الجمع ال يختص بالسفر، والن     م      مالك والشافعي وأحمد، ف لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ة     / ب ه إال بعرف يجمع في حجت
ة           م يجمع بعرف ه ل وك، والصحيح أن ك في غزوة تب ومزدلفة،ولم يجمع بمني،وال في ذهابه وإيابه، ولكن جمع قبل ذل
ان              ة، وآ ى مزدلف تغاله بالمسير إل زول، والش تغاله باتصال الوقوف عن الن ل الش لمجرد السفر، آما قصر للسفر، ب

ان يصنع في               جمع عر ذلك آ ة، وآ ى مزدلف ه وهو سيره إل ذي جد في ة ألجل السير ال فة ألجل العبادة، وجمع مزدلف
ة             . سفره ا فعل بمزدلف ا، آم زل فيصليهما جميًع م ين ة، ث ى وقت الثاني ي إل يس في     . آان إذا جد به السير أخر األول ول

رون  شريعته ما هو خارج عن القياس، بل الجمع الذي جمعه هناك يشرع و     . أن يفعل نظيره، آما يقوله األآث ولكن أب
اس     : حنيفة يقول ى              . هو خارج عن القي انع، دل عل وات شرط أو وجود م م تكن لف ة إذا ل م أن تخصيص العل د عل وق

ت    ة ثب ت بعل م إذا ثب ه، والحك م مثل م الشيء حك ل حك اقض، ب د اهللا اختالف وال تن ن عن اء م ا ج يس فيم ادها، ول فس
    . بنظيرها

  
ا إال         : وأما القصر ة وغيره ة بعرف فال ريب أنه من خصائص السفر، وال تعلق له بالنسك، وال مسوغ لقصر أهل مك

فهذا قصر    .  ] أخبار مكة [ أنهم بسفر، وعرفة تبعد عن المسجد بريد، آما ذآره الذين مسحوا ذلك، وذآره األزرقي في 
ان    ى آ ى من ة قصدهم         في سفر قدره بريد، وهم لما رجعوا إل ان غاي ا آ ًدا، وأي  / وا في الرجوع من السفر، وإنم بري

م    ك من بالده م يرخص في الصالة       !  ؟ فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذل واهللا ل
ا  ا    . رآعتين إال لمسافر، فعلم أنهم آانوا مسافرين، والمقيم إذا اقتدي بمسافر، فإنه يصلى أربًع ي صلى اهللا    آم ال النب ق

اء، ولكن     .  ) أتموا صالتكم فإنا قوم سفر (   : عليه وسلم ألهل مكة في مكة وهذا مذهب األئمة األربعة وغيرهم من العلم
    . في مذهب مالك نزاع

  
اني  رأة إال مع ذي محرم أو زوج         : الدليل الث افر الم د نهي أن تس ه ق دِّر    : أن ارة يق ق    . ت ارة يطل ا روي في   وأق   . وت ل م

وم            . بريد، فدل ذلك على أن البريد يكون سفًرا  : التقدير فًرا، والي ومين تكون س فًرا، والي ام تكون س ة األي ا أن الثالث آم
    . هذه األحاديث ليس لها مفهوم، بل نهي عن هذا وهذا وهذا  . يكون سفًرا

  
ان         وليس له حد في   . أن السفر لم يحده الشارع  : الدليل الثالث ا آ ه، فم اس ويعتادون ه الن ا يعرف ى م ه إل اللغة، فرجع في

ذهب في نصفها              ة ي ك مرحل ل ذل ه، وأق ى وطن ود إل ى مقصده ويع ذهب إل عندهم سفًرا فهو سفر والمسافر يريد أن ي
افة   ى الشهادة    [ ويرجع في نصفها، وهذا هو البريد وقد حدوا بهذه المس اب   ] الشهادة عل ى القاض    [ ، وآت ،  ] يالقاضي إل

د   . ، وغير ذلك مما هو معروف في موضعه ] الحضانة [ ، و ] العدو على الخصم [ و و    . وهو أحد القولين في مذهب أحم فل
افة محدودة،   ل يختلف فيكون              / آانت المس افة؛ ب دًدا بمس يس مح د أجود، لكن الصواب أن السفر ل ان حدها بالبري لك

    . ذلك وال يكون مسافًرامسافًرا في مسافة بريد، وقد يقطع أآثر من 



 

  
ا ويرجع           : الدليل الرابع ذهب اليه د ي افة البري وم، ومس ل الفطر ي أن المسافر رخص اهللا له أن يفطر في رمضان، وأق

ه      اج في د ال يحت ه ق في يوم، فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان، ويحتاج أن يقصر الصالة؛ بخالف ما دون ذلك، فإن
افر ى قصر وال فطر إذا س زوال إل ل ال ار ورجع قب ى   . أول النه اج إل ه يحت ا، فإن ا ورواحه يوًم ان غدوه يوًم وإذا آ

القصر والفطر، وهذا قد يقتضي أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريد، وإن آان قد ال يرخص له في أآثر منه 
    . إذا لم يعد مسافًرا

  
ة         : الدليل الخامس افة بثالث د من حد المس يس تحدي وم،          أنه ل أولي من ي ان ب ومين، وال اليوم أولي ممن حدها بي ام ب أي

فار         . فوجب أال يكون لها حد، بل آل ما يسمي سفًرا يشرع م أن في األس د، فعل افة بري وقد ثبت بالسنة القصر في مس
    . ما قد يكون بريًدا، وأدني ما يسمي سفًرا في آالم الشارع البريد

  
لم  / ثبت في الصحيحين عن النبي وأما ما دون البريد آالميل، فقد  ه وس اء آل سبت،         : صلى اهللا علي أتي قب ان ي ه آ أن

لم     . وآان يأتيه راآًبا وماشيا ه وس وال ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي آانوا يأتون إلى النبي صلى اهللا علي
ل      و مي ن نح ة م أتون الجمع انوا ي د آ م، وق و وال ه م يقصر الصالة ه ة ول خ، وال يقصرون الصالة،  بالمدين وفرس

ه القصر،   يح ل ة أب ه الجمع يس آل من وجبت علي د يسمع من فرسخ، ول داء ق داء، والن ى من سمع الن ة عل والجمع
الى      ال تع ا ق اآن، آم ع المس اول جمي ة يتن م المدين ان اس ة، وإن آ ن المدين ها م والي بعض َن   {   : والع ْوَلُكم مِّ ْن َح َوِممَّ

َن      {   : ، وقال ] 101  : التوبة [   } وَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا على النَِّفاِقاَألْعَراِب ُمَناِفُق ْوَلُهم مِّ ْن َح ِة َوَم َما َآاَن ِلَأْهِل اْلَمِديَن
    .  ] 120  : التوبة [   } اَألْعَراِب َأن َيَتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل الّلِه

  
ر فينظر في ن عم ل عن اب ا نق ا م و ثابت أم الوأم ة  ؟ ه هل ه ه مختلف ة عن ت، فالرواي إن ثب ن   . ف ره م ه غي د خالف وق

إذا قطعت من المسافة ميًال، وال ريب أن قباء من المدينة أآثر من ميل، وما آان ابن عمر وال   : الصحابة، ولعله أراد
اء      فقصر أهل مكة الصالة بعرفة وعدم قص   . غيره يقصرون الصالة إذا ذهبوا إلى قباء ى قب ة الصالة إل ر أهل المدين
    . واهللا أعلم  . ونحوها مما حول المدينة دليل على الفرق

  
والصالة على الراحلة إذا آانت مختصة بالسفر ال تفعل إال فيما يسمي سفًرا؛ ولهذا لم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

داخلون    خروجه إلى مسجد قباء، مع أنه آان يذهب إل/ يصلى على راحلته في  ان المسلمون ال يه راآًبا وماشيا، وال آ
ة  [ واسم    . من العوالي يفعلون ذلك، وهذا ألن هذه المسافة قريبة، آالمسافة في المصر   ا،     ] المدين اول المساآن آله ، يتن

رآن        ه الق ا دل علي ة واألعراب، آم اك إال أهل المدين ان من أهل المد          . فلم يكن هن م يكن من األعراب، آ ة فمن ل   . ين
ة، وإال فال          ى الراحل ك، سوغت الصالة في المصر عل وحينئذ، فيكون مسيرة إلى قباء آأنه في المدينة، فلو سوغ ذل

    . فرق بينهما
  

ل       ة الجمع والقصر، ب نهم بني والنبي صلى اهللا عليه وسلم لما آان يصلى بأصحابه جمًعا وقصًرا، لم يكن يأمر أحًدا م
د أن يصلى         خرج من المدينة إلى مكة يص ه يري م أن م يعلمه ة ول م الظهر بعرف لى رآعتين من غير جمع، ثم صلى به

م    . العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم وآذلك لما خرج من المدينة صلى به
ا صلى إحدي       : بذي الحليفة العصر رآعتين، ولم يأمرهم بنية قصر، وفي الصحيح   ه لم لم من     أن صالتي العشي وس

ول ذو   (   : بلي قد نسيت قال  : قال  .  ) لم أنس ولم تقصر (   : قال  ؟ أقصرت الصالة أم نسيت  : اثنتين قال له ذو اليدين أآما يق
    . نعم فأتم الصالة، ولو آان القصر ال يجوز إال إذا نووه لبين ذلك، ولكانوا يعلمون ذلك  : قالوا  )  ؟ اليدين

  
قصر؛ ولكن ذآره طائفة من أصحابه آالخرقي / مام أحمد لم ينقل عنه ـ فيما أعلم ـ أنه اشترط النية في جمع وال   واإل

    . إنما يوافق مطلق نصوصه  : وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا  . والقاضي
  

د نص     آمال  : ال يشترط للجمع وال للقصر نية، وهو قول الجمهور من العلماء  : وقالوا ل ق ا، ب ك، وأبي حنيفة، وغيرهم
و             ـه أب ه عن ا نقل ع، آم ه الجم ـه يجـوز ل ك بأن ل ذل أحمد على أن المسافر له أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق، وعل

    . طالب والمروذي، وذآر ذلك القاضي في الجامع الكبير، فعلم أنه ال يشترط في الجمع نية
  

م يجز أن   وال تشترط ـ أيًضا ـ المقارنة فإنه ل   ما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع، ل



 

ا   يراد به الشفق األبيض، ألن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصلى العشاء بعد مغيب الشفق األحمر، وهو أول وقته
ل في               . عنده ا في وقت المغرب، ب م يكن مصليا له ده، فل ا الخاص  وحينئذ، يخرج وقت المغرب عن ا في     . وقته وأم

ال       ى أن يغيب الشفق األبيض ق ا إل د          : الحضر فاستحب تأخيره يظن أن األحمر ق د تسترها الحيطان ف رة ق ألن الحم
ان الشك في            . فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمرة  . غاب ولم يغب ا آ رة، لكن لم ده في الموضعين الحم فالشفق عن

    . فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة  . حتاط بدخول األبيضالحضر الستتار الشفق بالحيطان ا
  
وهذه الرواية حقيقتها آما تقدم، وإال   . وقد حكي بعضهم رواية عنه أن الشفق في الحضر األبيض وفي السفر األحمر/

رق   . إن الشفق في نفس األمر يختلف بالحضر والسفر  : فلم يقل أحمد وال غيره من علماء المسلمين   . وأحمد قد علل الف
ق البياض       . فلو حكي عنه لفظ مجمل، آان المفسر من آالمه يبينه ه أن الشفق مطل ة عن ا    . وقد حكي بعضهم رواي وم

وإذا آان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب في السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ـ        . أظن هذا إال غلًطا عليه
لعشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع ـ علم أنه صالها قبل مغيبها ال وهو يجوز للمسافر أن يصلى ا

    . بعد مغيب األحمر فإنه ـ حينئٍذ ـ ال يجوز التعليل بجواز الجمع
  

الجمع في      : الثاني األخري، آ أن ذلك من آالمه يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت وإن لم يصل إحداهما ب
ا والعشاء في آخر وقت            وقت الثا ه إذا صلى المغرب في أول وقته ره، وأن نية على المشهور من مذهبه ومذهب غي

إذا صلى إحدي صالتي الجمع في   : المغرب ـ حيث يجوز له الجمع ـ جاز ذلك وقد نص ـ أيًضا ـ على نظير هذا فقال    
د   وهذا نص منه على أن الجمع هو ج  . بيته واألخري في المسجد، فال بأس مع في الوقت ال تشترط فيه المواصلة، وق

لم       . تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل، وهو خالف النص      ه وس ي صلى اهللا علي م    / وألن النب ا صلى به لم
ة    : وهذا قول الجمهور  . بالمدينة ثمانيا جميًعا وسبًعا جميًعا، لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية، وال السلف بعده آأبي حنيف

    . مالك وغيرهما، وهو في القصر مبني على فرض المسافرو
  

    : فصارت األقوال للعلماء في اقتران الفعل ثالثة
  

اه في السفر وجمع                   : أحدها ا ذآرن د آم ه أحم د نص علي ا ق ة، آم ي وال الثاني ران ال في وقت األول أنه ال يجب االقت
    . المطر

  
لي دون الثانية، وهذا هو المشهور عند أآثر أصحابه المتأخرين، وهو ظاهر  أنه يجب االقتران في وقت األو  : والثاني

ي في          . فإن آان الجمع في وقت األولي، اشترط الجمع  . مذهب الشافعي ه يصلى األول وإن آان في وقت اآلخرة، فإن
أثم ب        : وأما الثانية  . وقت الثانية ا، وال ي ا وإن أخره ا، فتصح صالته له أخير فيصليها في وقته ذا، تشترط      . الت ى ه وعل

    . المواالة في وقت األولي، دون الثانية
  

أنه   : ومعني ذلك  . تشترط المواالة في الموضعين، آما يشترط الترتيب، وهذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد  : والثالث
ه إذا         . إذا صلى األولي وأخر الثانية، َأِثَم م يكن ل ه ل ة     وإن آانت وقعت صحيحة؛ ألن ي إال أن يصلى الثاني أخر األول

    . أخرها إلى وقت الضرورة، ويكون قد صالها في وقتها مع اإلثم/ معها، فإذا لم يفعل ذلك، آان بمنزلة من 
  

والصحيح أنه ال تشترط المواالة بحال ال في وقت األولي، وال في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، وألن    
ود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من األولي في  مراعاة ذلك يسقط مقص

رهم           ة وغي ي حنيف اء أصحاب أب ة من العلم ك طائف ى ذل ه عل   . آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها آما تأول جمع
وقت مقدار أربع رآعات أو ثالث في   ومراعاة هذا من أصعب األشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من ال

وإن آان بنية اإلطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك، وإذا دخل في الصالة ثم   . المغرب، ويريد مع ذلك أال يطيلها
  . بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحًدا ليحصل الرآوع والجماعة، لم يشرع ذلك، ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت

مراعاة هذا من أصعب االشياء علًما وعمًال، وهو يشغل قلب المصلى عن مقصود الصالة، والجمع شرع   ومعلوم أن
    . رخصة ودفعا للحرج عن األمة، فكيف ال يشرع إال مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصالة

  
ا             لم إذا أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العش ه وس ان صلى اهللا علي ى    فعلم أنه آ ك عل ء، يفعل ذل
ي إال               لم من األول ه ال يس زم أن ه، وال يلت ه وألمت ع الحرج ل ه التيسير ورف ذي يحصل ب ا    / الوجه ال ل خروج وقته قب



 

د          ى سبيل التحدي ا يعرف عل الخاص، وآيف يعلم ذلك المصلى في الصالة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنم
ا        بالظل، والمصلى في الصالة ال يمكنه معرفة الظ ابية يعرف به لم آالت حس ه وس ي صلى اهللا علي ل ولم يكن مع النب

الوقت، وال موقت يعرف ذلك باآلالت الحسابية، والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق، فيحتاج أن ينظر إلى 
    . جهة الغرب هل غرب الشفق األحمر أو األبيض، والمصلى في الصالة منهي عن مثل ذلك

  
ى المغرب،     وإذا آان يصلى  في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصالة النظر إل

ه      م أن زمن يعل فال يمكنه في هذه الحال أن يتحري السالم في آخر وقت المغرب، بل البد أن يسلم قبل خروج الوقت ب
    . معه يسلم قبل خروج الوقت

  
شرع فيها حتي يعلم دخول الوقت، وذلك يحتاج إلى عمل وآلفة مما لم ينقل عن ثم الثانية ال يمكنه ـ على قولهم ـ أن ي   

ات           ولهم في غالب األوق ى ق النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه آان يراعيه، بل وال أصحابه، فهؤالء ال يمكن الجمع عل
ل ق الفع ع تفري اس إال م ل، و  . لغالب الن ران الفع ع اقت دهم إال م ع عن ون الجم ك ال يك ع وأولئ وا من الجم هؤالء فهم

ل،   / ال يكون   : اقتران الفعلين في وقت واحد أو وقتين، وأولئك قالوا ق الفع الجمع إال في وقتين، وذلك يحتاج إلى تفري
    . وآال القولين ضعيف

  
ارة ي   . والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا، ولم تكلف الناس ال هذا وال هذا، والجمع جائز في الوقت المشترك    جمع  فت

ا     . وتارة يجمع في وقت الثانية آما جمع بمزدلفة، وفي بعض أسفاره  . في أول الوقت آما جمع بعرفة وتارة يجمع فيم
ذه في           ع ه د تق ة، وق ا في أول وقت الثاني ان مًع بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان مًعا في آخر وقت األولي،وقد يقع

ديم والتوسط بحسب         هذا وهذه في هذا، وآل هذا جائز؛ ألن أصل  د الحاجة مشترك، والتق ألة أن الوقت عن هذه المس
    . ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة  . الحاجة والمصلحة

  
د      : وآذلك جمع المطر ي اختلف مذهب أحم هل يجوز أن يجمع للمطر      : السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب، حت

ط       : إن ظاهر آالمه أنه ال يجمع، وفيه وجه ثالث    : وقيل  . على وجهين  ؟ في وقت الثانية أخير، وهو غل أن األفضل الت
ا       . مخالف للسنة واإلجماع القديم ا؛ ألن الصالة يجوز فعله وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل مطلًق

ل         و صالها قب ل ل ل الوقت بحال، ب ا قب ا،      بعد الوقت عند النوم والنسيان، وال يجوز فعله ل الفجر، أعاده زوال وقب ال
وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين، / فإن الجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى   . وهذا غلط

ه أن يصليها       وما علمت أحًدا من العلماء سوغ له هناك أن يصلى العشاء في طريقه، وإنما اختلفوا في المغرب هل ل
ومن نام عن صالة أو نسيها، فإن وقتها في   . فهو آالتقديم، بل صاحبه أحق بالذم  : وأما التأخير  . ولينفي طريقه على ق

    . وحينئذ، هو مأمور بها، ال وقت لها إال ذلك، فلم يصلها إال في وقتها  . حقه حين يستيقظ ويذآرها
  

ان متعم   ان         وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي يحصل به، فإن آ ا إن آ ه، وأم ؤمر ب م ي ا ل ذا فعل م ًدا، فه
عاجًزا عن معرفة الوقت، آالمحبوس الذي ال يمكنه معرفة الوقت، هذا في إجزائه قوالن للعلماء، وآذلك في صيامه   
ه                ي إجزائ ت، فف ل الوق ه قب ه أن ين ل م تب التحري ث ة شهور رمضان آاألسير إذا صام ب إذا صام حيث ال يمكنه معرف

ع      قوالن للعلماء ًال، أو تق د صالته نف ، وأما من صلى في المصر قبل الوقت غلًطا، فهذا لم يفعل ما أمر به، وهل تنعق
    . على وجهين في مذهب أحمد وغيره  ؟ باطلة

  
والمقصود أن اهللا لم يبح ألحد أن يؤخر الصالة عن وقتها بحال، آما لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها بحال، فليس جمع  

ذا   التأخير بأو لي من جمع التقديم، بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل، وقد يكون هذا أفضل، وه
ره    / مذهب جمهور العلماء، وهو  ه وغي د المنصوص عن ول بتفضيل         . ظاهر مذهب أحم ق من أصحابه الق ومن أطل

    . أحدهما مطلًقا، فقد أخطأ على مذهبه
  

ي            وأحاديث الجمع الثابتة عن النبي ص اذ وأب اس وأنس ومع ن عب ن عمر واب أثورة من حديث اب لم م لى اهللا عليه وس
ى أول              ة إل ديم الثاني ا، وتق ى آخر وقته ي إل أخير األول ى ت هريرة وجابر، وقد تأول هذه األحاديث من أنكر الجمع عل

ي،      . وقتها ا،    وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع آان يكون في وقت الثانية وفي وقت األول وجاء الجمع مطلًق
ه          . والمفسر يبين المطلق الم عن أبي فيان عن الزهري عن س ه      : ففي الصحيحين من حديث س ي صلى اهللا علي أن النب

آان رسول اهللا صلى   : وروي مالك عن نافع عن ابن عمر قال  . وسلم آان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء



 

لم   . ر، جمع بين المغرب والعشاء اهللا عليه وسلم إذا عجل به السي ن سعيد        . رواه مس ي ب لم من حديث يحي   : وروي مس
د أن يغيب الشفق،      حدثنا عبيد اهللا، أخبرني نافع عن ابن عمر أنه آان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بع

    .  ( غرب والعشاءأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان إذا جد به السيرجمع بين الم  )  : ويذآر
  

ه           : قال الطحاوي لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ه، وذآر عن النب حديث ابن عمر إنما فيه الجمع بعد مغيب الشفق من فعل
ي             / جمع بين الصالتين  ا رواه عن النب ر، ال فيم ن عم أخير من فعل اب ه الت ا في ذا إنم ه؛ وه ولم يذآر آيف آان جمع

ر،    صلى اهللا عليه وسلم، فذآر المثب ن عم ه ب تون ما رواه محمد بن يحيي الذهلي، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد الّل
ال              ا فق اء، فسألت نافع ين المغرب والعش ن عمر أسرع السير فجمع ب ه ب د الّل ا غاب الشفق       : عن نافع، أن عب د م بع

دثنا   إني رأيت رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السير  : بساعة، وقال ، ورواه سليمان بن حرب، ح
ة ـ               : حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع ة وهي بالمدين د ـ وهو بمك ي عبي ى صفية بنت أب أن ابن عمر استصرخ عل

ان يصحبه      ال رجل آ ه          : فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فق ال ل ر، فق ن عم الصالة الصالة، فسار اب
اتين الصالتين          إن رس  : الصالة، فقال  : سالم ين ه ه أمر في سفر جمع ب ان إذا عجل ب   . ول الّله صلى اهللا عليه وسلم آ

    . فسار حتى إذا غاب الشفق، جمع بينهما، وسار ما بين مكة والمدينة ثالثا
  

ال ناد صحيح مشهور، ق ذين بإس ي ه ي   : وروى البيهق ال ف افع، وق ة عن ن ن عقب وب وموسي ب ر عن أي ورواه معم
ال                  : الحديث اء، ق زل فصلى المغرب والعش م ن ل، ث ى ذهب هوي من اللي ك الشفق حت د ذل أخر المغرب بع ان    : ف وآ

ال   . رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السير أو حزبه أمر  ي        : ق ارون، عن يحي ن ه د ب / ورواه يزي
دثنا    : ورواه من طريق الدارقطني  . ثم نزل فصلىبن سعيد األنصاري، عن نافع، فذآر أنه سار قريبًا من ربع الليل  ح

د           ولي عب افع م د، حدثني ن ن زي د ب ن محم ابن صاعد والنيسابوري، حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد، أخبرني عمر ب
ال     : الّله بن عمر، عن ابن عمر أنه أقبل من مكة وجاءه خبر صفية بنت أبي عبيد فأسرع السير، فلما غابت الشمس ق

إنه ليعلم   :  ] الصالة [ الذي قال له   : الصالة، فقال  : الصالة، فسكت، ثم سار ساعة فقال له صاحبه  : إنسان من أصحابه له
ادي لشيء من         ان ال ين ام الصالة، وآ زل فأق من هذا علمًا ال أعلمه، فسار حتى إذا آان بعد ما غاب الشفق بساعة، ن

ال     الصالة في السفر، فأقام، فصلى المغرب م ق ا، ث لم        : والعشاء جميعًا، جمع بينهم ه وس ه صلى اهللا علي إن رسول الّل
ن                ه أي ى ظهر راحلت ان يصلي عل د أن يغيب الشفق بساعة، وآ ين المغرب والعشاء بع آان إذا جد به السير جمع ب

    . ويخـبر أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم آان يصنع ذلك  . توجهت بـه السبحـة في السفــر
  

ْخِتياني،               : قال البيهقي وب السَّ ر، وأي ن عم ه اب د الّل ة، وعبي ن عقب ن سعيد األنصاري، وموسي ب اتفقت رواية يحيي ب
دانيهم في     : وعمر بن محمد بن زيد على أن جمع عبد الّله بن عمر بين الصالتين بعد غيبوبة الشفق، وخالفهم من ال ي

م      : ولفظه/ عن نافع حفظ أحاديث نافع، وذآر أن ابن جابر رواه  حتى إذا آان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ث
ه األمر      : أقام الصالة وقد تواري الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال آان رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم إذا عجل ب

ى  وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وَعطَّاف بن خالد عن نافع، ورواية ا  : وقال  . صنع هكذا لحفاظ من أصحاب نافع أول
ن ذؤيب     . بالصواب رحمن ب   : فقد رواه سالم بن عبد الّله، وأسلم مولي عمر، وعبد الّله بن دينار، وإسماعيل بن عبد ال

الم    : أما حديث سالم  . عن ابن عمر نحو روايتهم ا حديث     . فرواه عاصم بن محمد، عن أخيه عمر بن محمد عن س وأم
ال           : حديث ابن أبي مريم فأسنده من  : أسلم ه ق لم عن أبي ن أس د ب ي زي ر، أخبرن ن جعف ن عمر       : أنا محمد ب آنت مع اب

ا         ة جمع بينهم زل فصلى المغرب والعتم فبلغه عن صفية شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا آان بعد غروب الشفق ن
ه السير، أخر ال         : وقال لم إذا جد ب ه وس ا   إني رأيت رسول الّله صلى اهللا علي رواه البخاري في     . مغرب وجمع بينهم

    . صحيحه عن ابن أبي مريم
  

ال   : وأسند ـ أيضًا ـ من آتاب يعقوب بن سفيان، أنا أبو صالح وابن بكير، قاال   د        : حدثنا الليث ق ي عب ن أب ة ب ال ربيع ق
ه    غ  : حدثني عبد الّله بن دينار ـ وآان من صالحي المسلمين صدقا ودينا ـ قال    : الرحمن د الّل ابت الشمس ونحن مع عب

رنا ر فس ن عم ه   . ب ا ل د أمسي قلن اه ق ا رأين زل فصلى     : فلم وم فن فق وتصوبت النج اب الش ى غ الصالة، فسكت حت
ول جمع             /  : الصالتين جميعًا ثم قال ذه، يق ه السير، صلي صالتي ه لم إذا جد ب ه وس ه صلى اهللا علي رأيت رسول الّل

    . بينهما بعد ليل
  

د ا ح رحمنوأم د ال ن عب ماعيل ب يح عن     : يث إس ي َنِج ة عن أب ن عيين يم عن اب ي نع افعي وأب ق الش ن طري ند م فأس
ا      : صحبت ابن عمر فلما غابت الشمس، ِهْبَنا أن نقول له  : إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال ى الصالة، فلم قم إل



 

ين     ال    ذهب بياض األفق وفحمة العشاء، نزل فصلى ثالث رآعات ورآعت ا فق م التفت إلين ه       : ث ذا رأيت رسول الّل هك
    . صلى اهللا عليه وسلم يفعل

  
ل        : ففي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس قال  : وأما حديث أنس لم إذا ارتحل قب ه وس آان رسول الّله صلى اهللا علي

أن يرتحل، صلي الظهر   فإن زاغت الشمس قبل  . أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما
ل، عن       : ورواه مسلم من حديث ابن وهب  . هذا لفظ الفعل عن عقيل عنه  . ثم رآب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقي

أنه آان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر   : ابن شهاب، عن أنس، عن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم
بابة    . تى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفقفيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ح دثنا    : ورواه مسلم من حديث ش ح

ال   لم         : الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس ق ه وس ه صلى اهللا علي ان رسول الّل إذا أراد أن يجمع  / آ
ا،             ع بينهم م يجم ر ث ت العص دخل أول وق ى ي ر حت ر الظه فر أخ ي الس ر ف ر والعص ين الظه ديث  ب ن ح ورواه م
ه      : اإلسماعيلي، أنا الِفْريابي، أنا إسحق بن راهويه، أنا شبابة بن سوار، عن ليث، عن عقيل، عن أنس ان رسول الّل آ

م ارتحل     ًا ث ذه      : قلت   . صلى اهللا عليه وسلم إذا آان في السفر فزالت الشمس، صلي الظهر والعصر جميع ذا في ه هك
    . ن حديث أنسالرواية، وهي مخالفة للمشهور م

  
ي       . فمن أفراد مسلم  : وأما حديث معاذ ك، عن أب رواه من حديث مالك وزهير بن معاوية وُقرَّة بن خالد، وهذا لفظ مال

ه     : أن معاذ ابن جبل أخبرهم  : الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنهم خرجوا مع رسول الّله صلى اهللا علي
العصر والمغرب والعشاء، فأخر الصالة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر، ثم دخل، ثم وسلم فجمع بين الظهر و

    . خرج فصلى المغرب والعشاء
  

ذي     . فإنما ينزل في وقت الثانية  : أما إذا آان سائرًا في وقت األولى  : الجمع على ثالث درجات  : قلت فهذا هو الجمع ال
ة  ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن ع ًا،         . مر، وهو نظير جمع مزدلف ائرًا أو راآب ة س ان وقت الثاني ا إذا آ وأم

ه         ا سنذآره ـ إن شاء الّل ان     . فجمع في وقت األولى، فهذا نظير الجمع بعرفة، وقد روى ذلك في السنن آم ا إذا آ وأم
ذا  به عليه إال حدي/ نازال في وقتهما جميعًا نزوال مستمرا، فهذا ما علمت روى ما يستدل  اذ ه ه      . ث مع إن ظاهره أن ف

م خرج         ه، ث ى بيت م دخل إل ًا، ث آان نازًال في خيمة في السفر، وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميع
ل      : وأما السائر فال يقال  . فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل  . فصلى المغرب والعشاء جميعًا دخل وخرج، ب

وداع        وتبوك   . نزل ورآب ى حجة ال دها إل افر بع م يس لم، ول ه وس ه      . هي آخر غزوات النبي صلى اهللا علي ل أن ا نق وم
جمع فيها إال بعرفة ومزدلفة، وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه آان يقصر الصالة هناك، وال نقلوا 

ى أول و     ة إل دم الثاني ا، وال يق ًا في          أنه آان يؤخر األولى إلى آخر وقته ـع أحيان ان يجم ـه آ ى أن ـل عل ـذا دلي ا، وه قته
    . أنه لم يكن يجمع بينهما  : السفـر وأحيانًا ال يجمـع ـ وهـو األغلب على أسفاره ـ

  
د جمع ـ         ه ق وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر، آالقصر بل يفعل للحاجة، سواء آان في السفر أو الحضر، فإن

ة، أو وقت      . حرج أمتهأيضًا ـ في الحضر لئال ي  فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء آان ذلك لسيره وقت الثاني
األولى وشق النزول عليه، أو آان مع نزوله لحاجة أخري، مثل أن يحتاج إلى النوم واالستراحة وقت الظهر، ووقت  

نوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان، سهران، جائع، محتاج إلى راحة وأآل و
    . ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع/ 
  

وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر ـ وهو في ذلك آاهل المصر ـ فهذا ـ وإن آان يقصر ألنه مسافر ـ فال يجمع، آما     
ك،           . لى الراحلة وال يصلي بالتيمم، وال يأآل الميتةأنه ال يصلي ع ى ذل ه إل ذه األمور أبيحت للحاجة، وال حاجة ب فه

    . بخالف القصر فإنه سنة صالة السفر
  

مثل الحديث الذي رواه أبو داود   : والجمع في وقت األولى آما فعله النبي صلى اهللا عليه وسلم بعرفة مأثور في السنن
ي    والترمذي وغيرهم ر، عن أب ا من حديث المفضل بن فضالة، عن الليث بن سعد، عن هاشم بن سعد، عن أبي الزبي

ل ن جب اذ ب ل، عن مع ل أن     : الطفي وك إذا زاغت الشمس قب زوة تب ي غ ان ف لم آ ه وس ه صلى اهللا علي أن رسول الّل
زل    ى ين للعصر، وفي المغرب     يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حت

ك ل ذل ل أن تغيب الشمس، أخر   : مث اء، وإن ارتحل قب ين المغرب والعش ع ب ل أن يرتحل، جم إن غابت الشمس قب
    . حديث معاذ حديث حسن غريب  : قال الترمذي  . المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم نزل فجمع بينهما



 

  
تفرد   : قال البيهقي  . لكن أنكروه على قتيبة  . عن أبي الطفيل/ ب،وقد رواه قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبي  : قلت

ي حبيب          : قلت لقتيبة  : به قتيبة عن الليث، وذآر عن البخاري قال ن أب د ب ن سعد حديث يزي مع من آتبت عن الليث ب
ال   ؟ عن أبي الطفيل دائني      : فق د الم ه مع خال ال البخاري    . آتبت دخل ا      : ق ذا ي د ه ان خال ى الشيوخ   وآ ال    . ألحاديث عل ق

ل   : البيهقي ل         . وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفي ي الطفي ر، عن أب ي الزبي ة أب ا رواي   : فأم
    . فهي محفوظة صحيحة

  
ذي أط                     : قلت  دخل في الجمع ال ك ـ ي ره مال ذي ذآ ر ـ وال ي الزبي ن سعد، عن أب ام ب ذي فسره هش ذا الجمع ال ه  وه لق

ين      : فمن روى عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ  . الثوري وغيره لم جمع ب أن رسول الّله صلى اهللا عليه وس
س؛ ألن المسافر إذا       . الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك وهذا الجمع األول ليس في المشهور من حديث أن

ذ  د           ارتحل بعد زيغ الشمس، ولم ينزل وقت العصر، فه ا، وق ل يصلي العصر في وقته ع، ب ى الجم اج إل ا ال يحت ا مم
ى الغروب صلي               : يتصل سيره إلى الغروب ان الوقوف متصال إل ا آ ة لم ة جمع عرف ع، بمنزل ى الجم فهذا يحتاج إل

    . العصر مع الظهر؛ إذ آان الجمع بحسب الحاجة
  

ل أحد     وإال فالنبي   . وبهذا تتفق أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم م ينق اثلين، ول صلى اهللا عليه وسلم ال يفرق بين متم
وال بمكة عام الفتح، وال في حجة الوداع، مع أنه أقام بها بضعة عشر يوما يقصر الصالة، ولم / عنه أنه جمع بمنى، 

ى في   وقد روى الجمع في وقت      . إنه جمع في حجته إال بعرفة ومزدلفة فعلم أنه لم يكن جمعه لقصره  : يقل أحد األول
ن عروة، عن حسين        : ذآره أبو داود فقال  : المصر من حديث ابن عباس ـ أيضًا ـ موافقة لحديث معاذ   ام ب وروى هش

    . بن عبد الّله، عن آريب عن ابن عباس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نحو حديث الفضل
  

ه وحده   هذا الحديث معروف عن حسين، وحسين هذا ممن يعتبر بحديثه،  : قلت م     . ويستشهد به، وال يعتمد علي د تكل فق
ة،      . فيه على بن المديني، والنسائي ورواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر، عن ابن ُجَريج، عن حسين، عن عكرم

ان إذا زالت الشمس وهو في          : عن ابن عباس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم آ ه وس أن رسول الّله صلى اهللا علي
ه، ر    منزل ع الظه زل فجم ى إذا دخل وقت العصر ن ار حت ى يرتحل س زل حت م ت ر والعصر، وإذا ل ين الظه ع ب جم

والعصر، وإذا غابت الشمس وهو في منزله، جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا أتت 
ي حسين، عن       ورواه حجاج بن محم   : قال البيهقي  . العتمة نزل فجمع بين المغرب والعشاء َريج، أخبرن ن ُج د، عن اب

د     ة، وق آريب، وآان حسين سمعه منهما جميعًا، واستشهد على ذلك برواية عبد الرزاق، عن ابن ُجَريج وهي معروف
    . وهي من آتب عبد الرزاق/رواها الدارقطني وغيره،

  
ه ب    : قال عبد الرزاق، عن ابن ُجَريج ة، وعن ُآَريب عن       حدثني حسين بن عبد الّله بن عبيد الّل اس، عن عكرم ن عب

ال   . بلي  : قلنا  ؟ أال أخبرآم عن صالة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم في السفر  : أن ابن عباس قال  : ابن عباس ان    : ق آ
ل أن يرآب    ى إذا          . إذا زاغت له الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قب ه، سار حت ه في منزل زغ ل م ت وإذا ل

وإذا لم تحن   . وإذا حانت له المغرب في منزله، جمع بينها وبين العشاء  . العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرحانت 
ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن   : قال الدارقطني  . في منزله، رآب حتى إذا آانت العشاء نزل فجمع بينهما

ن عروة عن          . ُجَريج، عن هشام بن عروة عن حسين، عن ُآَريب ام ب احتمل أن يكون ابن جريج سمعه أوال من هش
ن جريج     ال    . حسين، آقول عبد المجيد عنه، ثم لقي ابن جريج حسينًا فسمعه منه، آقول عبد الرزاق وحجاج عن اب ق

ة،          : البيهقي ه، عن عكرم د الّل ن عب وروى عن محمد بن عجالن ويزيد بن الهادي وأبي رويس المدني، عن حسين ب
اً            . ابن عباس عن ره البخاري تعليق ا ذآ وي؛ وذآر م دم من شواهده يق ا تق ان، عن        : وهو بم ن َطهم راهيم ب حديث إب

ين الظهر        : الحسين، عن يحيي بن أبي آثير، عن عكرمة، عن ابن عباس لم جمع ب ه وس أن رسول الّله صلى اهللا علي
ال    : أخرجه البخاري في صحيحه فقال  . والعشاء والعصر في السفر إذا آان على ظهر مسيره، وجمع بين المغرب وق

    . إبراهيم بن َطهمان فذآره/
  

ا إذا      . قد يراد به على ظهر سيره في وقت األولى، وهذا مما ال ريب فيه  ) على ظهر مسيره (   : قلت قوله ه م دخل في وي
ة        : البيهقيقال   . آان على ظهر سيره في وقت الثانية، آما جاء صريحًا عن ابن عباس ي قالب وب عن أب د روى أي وق

ال نعلمه إال مرفوعا بمعني رواية الحسين، وذآر ما رواه إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب،   : عن ابن عباس
أنه آان   : ثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قالبة، عن ابن عباس، وال أعلمه إال مرفوعا وإال فهو عن ابن عباس



 

دثنا      : قال إسماعيل   . منزال في السفر فأعجبه المنزل، أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر إذا نزل دثنا عارم، ح ح
ين    : هكذا حدث به حماد، قال  : قال عارم  . حماد فذآره آان إذا سافر فنزل منزال فأعجبه المنزل، أقام فيه حتى يجمع ب

لمة         : ن قول ابن عباس، قال إسماعيلالظهر والعصر، ورواه حماد بن سلمة عن أيوب م ن س اد ب ا حجاج، عن حم ثن
ال        اس ق ن عب ة، عن اب ي قالب ى تصيبوا تجمعون            : عن أيوب، عن أب زل، فسيروا حت م المن ا بك ائرين فنب تم س إذا آن

    . بينهما، وإن آنتم نزوال فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا
  

    . بالمدينة صحيح من مشاهير الصحاح آما سيأتي ـ إن شاء الّلهفحديث ابن عباس في الجمع   : قلت
  
ابر / أن رسول    : وأما حديث جابر ففي سنن أبي داود وغيره من حديث عبد العزيز بن محمد، عن أبي الزبير، عن ج

د   ورواه من حديث  : قال البيهقي  . الّله صلى اهللا عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بَسِرف الحماني عن عب
حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل، حدثنا جعفر بن   : قال أبو داود  . العزيز، ورواه األجلح عن أبي الزبير آذلك

    . عون، عن هشام بن سعد، قال بينهما عشرة أميال، يعني بين مكة وسرف
  

ذه ا     : قلت ة فراسخ، وه ى يغيب        عشرة أميال ثالثة فراسخ وثلث، والبريد أربع افة ال تقطع في السير الحثيث حت لمس
ة          ى مك ة إل د غاب الشفق ومن عرف الشفق، فإن الناس يسيرون من عرفة عقب المغرب وال يصلون إلى جمع إال وق

وهذا يوافق حديث ابن عمر   !  ؟ بريد، فجمع دون هذه المسافة وهم ال يصلون إليها إال بعد غروب الشفق فكيف بَسِرف
    . أنه إذا آان سائرًا، أخر المغرب إلى أن يغرب الشفق، ثم يصليهما جميعًا  : اسوأنس، وابن عب

  
ابعين، مع               : قال البيهقي ين الصحابة والت ا ب ذر السفر من األمور المشهورة المستعملة فيم والجمع بين الصالتين بع

م       الثابت عن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم، ثم عن أصحابه، ثم ما أجمع عليه  ة، ث اس بعرف المسلمون من جمع الن
ال     : عن الزهري/وذآر ما رواه البخاري من حديث سعيد،   . بالمزدلفة ر، ق ن عم رأيت    : أخبرني سالم، عن عبد الّله ب

    . رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صالة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء
  

م       : قال سالم لم، ث م يس ًا ث وآان عبد الّله بن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السير في السفر يقيم صالة المغرب فيصليها ثالث
د العشاء بسجدة            ة، وال يسبح بع ا برآع لم، وال يسبح بينهم م يس ين ث قلما يلبث حتى يقيم صالة العشاء ويصليها رآعت

    . حتى يقوم من جوف الليل
  

ن عمر أخر            : أنه قال لسالم بن عبد الّله بن عمر  : يدوروى مالك، عن يحيي بن سع ه ب د الّل اك عب ا رأيت أب ما أشد م
العقيق    : قال  ؟ المغرب في السفر ال البيهقي    . غربت له الشمس بذات الجيش فصالها ب ن       : ق ي ب وري عن يحي رواه الث
ن سعيد    : سعيد، وزاد فيه ال  ثمانية أميال، ورواه ابن ُجَريج، عن يحيي ب ه ق ك    : قلت   : ، وزاد في ال   ؟ أي ساعة تل د    : ق ق

ه   ل أو ربع ال   . ذهب ثلث اللي ال            : ق افع، ق ن سعيد، عن ن ي ب ارون، عن يحي ن ه د ب زل       : ورواه يزي م ن اال ث فسار أمي
    . سار قريبًا من ربع الليل، ثم نزل فصلى  : وذآر لي نافع هذا الحديث مرة أخري، فقال  : قال يحيي  . فصلى

  
ين الصالتين      : زيد، عن ابن عباس/ وروى من مصنف سعيد بن أبي َعُروبة،عن قتادة،عن جابر بن  أنه آان يجمع ب

ول فر، ويق ي الس نة  : ف ي س ن عاصم   . ه ى ب ديث عل ن ح ان    : وم ي عثم ي، عن أب لمان التيم ري، وس ي الجري أخبرن
د إذا عجل ب         : النهدي، قال ن زي د وأسامة اب ن زي ين المغرب         آان سعيد ب ين الظهر والعصر، وب ا ب ا السير، جمع هم

    . والعشاء
  

أ         . وروينا في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك، وروى عن عمر وعثمان ك في الموط ره مال ا ذآ وذآر م
ال   ؟ سألت سالم بن عبد الّله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر   : عن ابن شهاب أنه قال م    : فق ذلك،   ال  ! نع أس ب  ب

وذآر في آتاب يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الملك بن أبي سلمة، ثنا الدراوردي، عن    ؟ أال تري إلى صالة الناس بعرفة
زيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبي الزِّناد في أمثال لهم خرجوا إلى الوليد وآان أرسل 

    . جمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمسإليهم يستفتيهم في شيء فكانوا ي
  

    . فهذا استدالل من السلف بجمع عرفة على نظيره، وأن الحكم ليس مختصا، وهو جمع تقديم للحاجة في السفر  : قلت
  



 

وأما الجمع بالمدينة ألجل المطر أو غيره، فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن 
ر         / صلى   : أنه قال عباس ًا من غي ًا، والمغرب والعشاء جميع رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر جميع

ال     . خوف وال سفر ان في مطر       : وممن رواه عن أبي الزبير مالك في موطأه، وق ك آ ال البيهقي    . أظن ذل ذلك    : ق وآ
ر  ي الزبي لمة، عن أب ن س اد ب ة، وحم ن معاوي ر ب فر  : رواه زهي ر خوف وال س ي غي ذآرا المغرب   . ف م ي ا ل إال أنهم

ة   : والعشاء، وقاال ك، وساق                  . بالمدين ة مال ي رواي ر بمعن ي الزبي ن سعد، عن أب ام ب ة، وهش ن عيين ورواه ـ أيضًا ـ اب
ال             : وحديث زهير رواه مسلم في صحيحه    . البيهقي طرقها اس، ق ن عب ر، عن اب ن جبي ر، عن سعيد ب و الزبي ا أب   : ثن

    . صلي رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف وال سفر
  

ال   : قال  ؟ لم فعل ذلك  : فسألت سعيدًا  : قال أبو الزبير ه      : سألت ابن عباس، آما سألتني، فق دًا من أمت   . أراد أال يحرج أح
ر،        . رة سافرها إلى تبوكفي سف  : وقد خالفهم قرة في الحديث فقال  : قال ي الزبي رة، عن أب وقد رواه مسلم من حديث ق

وك،              : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال افرها في غزوة تب لم في سفرة س ه وس ه صلى اهللا علي جمع رسول الّل
    .  يحرج أمتهأراد أال  : قال  ؟ ما حمله على ذلك  : فقلت البن عباس  . فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

  
ه    / وآان ُقرَّة أراد حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل   : قال البيهقي ذا لفظ حديث اذ، فه ر      . عن مع ن جبي وروى سعيد ب

    . فقد روى ُقرَّة حديث أبي الطفيل ـ أيضًا  . وهذا أشبه  : قال  . الحديثين جميعًا، فسمع قرة أحدهما، ومن تقدم ذآَّره اآلخر
  

افظ   : قلت ة ح رَّة ثق إن ُق اس، ف ن عب اذ، ومن حديث اب تن من حديث مع ذا الم روى ه لم ف ذا رواه مس د روى   . وآ وق
ذا عن        ه ه ل، وحديث ي الطفي الطحاوي حديث قرة، عن أبي الزبير، فجعله مثل حديث مالك، عن أبي الزبير حديث أب

ذا   . سعيد ال البيه   . فدل ذلك على أنا أبا الزبير حدث بهذا وبه ر،           : قي ق ن جبي ت، عن سعيد ب ي ثاب ن أب ورواه حبيب ب
فخالف أبا الزبير في متنه، وذآره من حديث األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، 

ر خوف وال مطر     : قال   . جمع رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غي
اس     : وفي رواية وآيع قال سعيد   . أراد أال يحرج أمته  : قال  ؟ فما أراد بذلك  : لهقيل  ن عب ك رسول       : قلت الب م فعل ذل ل

    . ورواه مسلم في صحيحه  . آي ال يحرج أمته  : قال  ؟ الّله صلى اهللا عليه وسلم 
  

ا       ولم يخرجه البخاري مع آون حبيب بن أبي ثابت من شرطه  : قال البيهقي م ـ لم ه أعل ه ـ والّل ، ولعله إنما أعرض عن
ر  ال   . فيه من االختالف على سعيد بن جبي ى أن         : ق ر أول ي الزبي ة الجماعة عن أب د رواه    / ورواي تكون محفوظة، فق

    . عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس بقريب من معني رواية مالك، عن أبي الزبير
  

ت ي   : قل ة أب ديم رواي ه    تق ه ل ت ال وج ي ثاب ن أب ب ب ة حبي ى رواي ر عل ال     . الزبي ن رج ت م ي ثاب ن أب ب ب إن حبي ف
وأيضًا، فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد     . الصحيحين، فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير، وأبو الزبير من أفراد مسلم

ارة         تارة يجعل ذلك في السفر، آما رواه عنه ُقرَّة موافقة  : بن جبير في المتن ل، وت ي الطفي ر عن أب ي الزبي لحديث أب
    . يجعل ذلك في المدينة، آما رواه األآثرون عنه عن سعيد

  
ر عن       : فهذا أبو الزبير قد روى عنه ثالثة أحاديث ن جبي حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفر، وحديث سعيد ب

ا     . جمع المدينةوحديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس الذي فيه   . ابن عباس مثله ثم قد جعلوا هذا آله صحيحا؛ ألن أب
ر      ي الزبي   ؟ الزبير حافظ، فلم ال يكون حديث حبيب بن أبي ثابت ـ أيضا ـ ثابتا عن سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أب

  . فإن الجمع الذي ذآره ابن عباس لم يكن ألجل المطر     . وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب
ه       : وأيضًا، فقوله م يكن في السفر، فقول أن           : بالمدينة، يدل على أنه ل ى ب ر خوف وال مطر، أول ة في غي جمع بالمدين

ل مع            : من غير خوف وال سفر، ومن قال  : يقال يس هو في الحديث، ب ه ل رواة،   / أظنه في المطر، فظن ظن حفظ ال
ذا     . وال سفر  : لوقا  . من غير خوف وال مطر  : فالجمع صحيح، قال ذا وال به   . والجمع الذي ذآره ابن عباس لم يكن به

ى،        . وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه األمور بطريق األولى ذه األمور أول ى أن الجمع له فإن هذا الكالم يدل عل
دون الخوف والمطر وا          . وهذا من باب التنبيه بالفعل ع الحرج الحاصل ب ه إذا جمع ليرف الحرج الحاصل    فإن لسفر، ف

    . بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها
  

اد     ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر ـ وإن آان الجمع للمطر أولى بالجواز ـ بما رواه مسلم من حديث حم
يوما بعد العصر حتى غربت الشمس   خطبنا ابن عباس  : بن زيد، عن الزبير بن الِخرِّيت، عن عبد الّله بن شقيق، قال



 

ر        : الصالة الصالة، قال  : وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون يم ال يفت ي ت ال     : فجاء رجل من بن   : الصالة، الصالة، فق
ك  نة ال أم ل ي بالس ال  ؟ أتعلمن م ق رب      : ث ر والعصر والمغ ين الظه ع ب لم يجم ه وس ه صلى اهللا علي ول الّل ت رس رأي

    . فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته  : قال عبد الّله بن شقيق  . والعشاء
  

ال       ن شقيق ق اس      : ورواه مسلم ـ أيضا ـ من حديث عمران بن ُحَدير، عن اب ن عب ال رجل الب م    . الصالة، فسكت    : ق ث
ه صلى اهللا          ال أم لك، أتعلمنا بالصالة وآ   : ثم قال  . فسكت/ الصالة،  : قال د رسول الّل ى عه ين الصالتين عل ا نجمع ب ن

    !  ؟ عليه وسلم 
  

فهذا ابن عباس لم يكن في سفر وال في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في 
ه،   ى معرفت ه    مطر، ولكن آان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إل ه إن قطع ورأي أن

ان يجمع      . ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع لم آ فإن النبي صلى اهللا عليه وس
ه    : بالمدينة لغير خوف وال مطر، بل للحاجة تعرض له آما قال ي صلى اهللا       . أراد أال يحرج أمت وم أن جمع النب ومعل

ق،          عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم ه للسفر، لجمع في الطري ان جمع يكن لخوف وال مطر وال لسفر ـ أيضا ـ فإنه لو آ
ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء       ولجمع بمكة، آما آان يقصر بها، ولجمع لما خرج من مكة إلى مني وصلي به

ل يصلي آل صال ي، ب ام من د التعريف أي ا بع ع به ف، وال جم ل التعري ى قب ع بمن م يجم ر والفجر، ول ين غي ة رآعت
المغرب، ويصليها في وقتها، وال جمعه ـ أيضًا ـ آان للنسك، فإنه لو آان آذلك، لجمع من حين أحرم، فإنه من حينئذ   
م يكن لمطر وال خوف، وال لخصوص النسك وال لمجرد             ة ل ة ومزدلف واتر بعرف ه المت م أن جمع ا، فعل صار محرم

ن عب ذي رواه اب ة ال ه بالمدين ذا جمع فر، فهك ا الس ى / اس، وإنم اجوا إل إذا احت ه، ف ع الحرج عن أمت ع لرف ان الجم آ
    . الجمع، جمعوا

  
ي السفر،          : قال البيهقي ي المطر، وال نف ه نف ابتين عن وجهين الث ليس في رواية ابن شقيق، عن ابن عباس من هذين ال

يا سبحان   : فيقال  . يمنع ذلك التأويلأو على ما أوله عمرو بن دينار، وليس في روايتهما ما   . فهو محمول على أحدهما
ل       ى مث ه عل ًا يحتج ب الّله، ابن عباس آان يخطب بهم بالبصرة، فلم يكن مسافرًا، ولم يكن هناك مطر، وهو ذآر جمع

    . ما فعله، فلو آان ذلك لسفر أو مطر آان ابن عباس أجل قدرًا من أن يحتج على جمعه بجمع المطر أو السفر
  

وحبيب بن أبي ثابت من   ؟ لم ينف السفر  : في الصحيحين عنه أن هذا الجمع آان بالمدينة، فكيف يقال وأيضا، فقد ثبت
    . من غير خوف وال مطر  : أوثق الناس، وقد روى عن سعيد أنه قال

  
يس آ       : إن البخاري لم يخرجه، فيقال  : وأما قوله ر، ول ي الزبي ل من  هذا من أضعف الحجج، فهو لم يخرج أحاديث أب

    . آان من شرطه يخرجه
  

ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قريب من رواية أبي الزبير، فإنه ذآر ما أخرجاه في الصحيحين    : وأما قوله
اس      / من حديث حماد  ن عب د، عن اب ن زي ابر ب ه       : بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ج ه صلى اهللا علي أن رسول الّل

د        . الظهر والعصر والمغرب والعشاء  : ا وثمانياوسلم صلي بالمدينة سبًع ن زي اد ب ة البخاري عن حم ال    : وفي رواي فق
    . عسي  : فقال  ؟ لعله في ليلة مطيرة  : أليوب

  
وسبب ذلك أن اللفظ الذي سمعوه ال ينفي المطر، فجوزوا      . هذا الظن من أيوب وعمرو، فالظن ليس من مالك  : فيقال

ذه   أن يكون هو المراد اس ه ، ولو سمعوا رواية حبيب بن أبي ثابت الثقة التثبت، لم يظنوا هذا الظن، ثم رواية ابن عب
ان جواز الجمع              ان قصده بي اس آ ن عب ى أن اب دلك عل ذا ي حكاية فعل مطلق، لم يذآر فيها نفي خوف وال مطر، فه

م عمرو        إنما أراد جم  : بالمدينة في الجملة، ليس مقصوده تعيين سبب واحد فمن قال ه، ث ط علي د غل ع المطر وحده فق
إنه آان جمعًا في الوقتين، آما في    : بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة أليوب، وتارة يقول هو وأبو الشعثاء

ول       : الصحيحين عن ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار د يق ن زي ابر ب ول      : سمعت ج اس يق ن عب صليت مع     : سمعت اب
يا أبا الشعثاء، أراه أخر الظهر وعجل العصر،    : قلت  : قال . لى اهللا عليه وسلم ثمانيًا جميعًا وسبعا جميعارسول الّله ص

    . وأنا أظن ذلك  : وأخر المغرب وعجل العشاء، قال
  

ا ال        / ليس األمر آذلك؛ ألن ابن عباس آان أفقه وأعلم  : فيقال د صلي آل صالة في وقته ذي من أن يحتاج ـ إذا آان ق



 

وقد   . أراد بذلك أال يحرج أمته  : وأن يقول  . تعرف العامة والخاصة جوازه ـ أن يذآر هذا الفعل المطلق دليال على ذلك 
ت د شرعت بأحاديث المواقي وقتين ق ي ال م أن الصالة ف و ممن روى أحاديث المواقيت  . عل اس ه ن عب ة   . واب وإمام

ليوم الثاني حين صار ظل آل شيء مثله، وصلي العصر حين صار ظل  وقد صلي الظهر في ا  . جبريل له عند البيت
ي         . آل شيء مثليه ذا المعن ة في ه أي غراب ذا الوجه ف وم    !  ؟ فإن آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما جمع على ه ومعل

ذين     (   : أنه آان قد صلي في اليوم الثاني آال الصالتين في آخر الوقت وقال ين ه ا ب ى وحدها      ) الوقت م فصالته لألول
    . قي آخر الوقت أولى بالجواز

  
ذا                : وآيف يليق بابن عباس أن يقول ع للحرج من ه ه، والوقت المشهور هو أوسع وأرف ك آي ال يحرج أمت فعل ذل

وآيف يحتج على من أنكر عليه التأخير لو آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما صلي في الوقت      ؟ الجمع الذي ذآروه
مختص بهذا الفعل وآان له في تأخيره المغرب حين صالها قبل مغيب الشفق وحدها، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل ال

ين أن األمر في             ؟ أو نصفه ما يغنيه عن هذا اء؛ ليب ى وقت العش أخير المغرب إل ان جواز ت وإنما قصد ابن عباس بي
ة وبذلك يرتفع الحرج عن ا   . حال الجمع أوسع منه في غيره ه        . ألم د ثبت عن اس ق ن عب م اب ه ذآر     / ث في الصحيح أن

ى ظهر سيره        . الجمع في السفر ان عل د    . وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في السفر إذا آ وق
وقتي      . تقدم ذلك مفصال ا الجمع في ال م  فعلم أن لفظ الجمع في عرفة وعادته إنما هو الجمع في وقت إحداهما، وأم ن فل

    ؟ يعرف أنه تكلم به، فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس آذلك
  

ه             : وأيضا، فابن شقيق يقول ألته فصدق مقالت رة فس ا هري ك شيء، فأتيت أب راه حاك في      . حاك في صدري من ذل أت
ى أو          ديمها إل ت، وأن العصر ال يجوز تق ى آخر الوق ا إل ا      ؟ ل الوقت صدره أن الظهر ال يجوز تأخيره ذا مم وهل ه

ى            ؟ يخفي على أقل الناس علما حتى يحيك في صدره منه ره حت رة أو غي ي هري ى أب ه إل اج أن ينقل ا يحت ذا مم وهل ه
وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة، وهؤالء      . إن هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه  ؟ يسأله عنه

ل يجوز               : ايجوزون تأخيرها إلى آخر وقته الجمع، ب ًا ب يس معلق ا ل ان، وجواز تأخيره ا آ يهم آيفم فالحديث حجة عل
ين أحاديث            . تأخيرها مطلقًا إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء ـ أيضاً  لم حين ب ه وس ي صلى اهللا علي ذا فعل النب وهك

ل     وقت المغرب ما لم يغب نور الشفق، ووقت  (   : المواقيت، وهكذا في الحديث الصحيح ى نصف اللي ا   ) العشاء إل ، آم
ذا    .  ) وقت الظهر ما لم يصر ظل آل شيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس   (   : قال ذي    /فه الوقت المختص ال

    . ليس له اختصاص بالجمع وال تعلق به  ) الوقت ما بين هذين (   : بينه بقوله وفعله وقال
  

مدينة من غير خوف وال سفر، المراد به الجمع في الوقتين آما يقول ذلك من يقوله قوله جمع بينهما بال  : ولو قال قائل
ل             . من الكوفيين، لم يكن بينه وبينهم فرق ا يحتج لنفسه وال يقب ره آم ين ال يحتج لغي فلماذا يكون اإلنسان من المطفف

    ؟ لنفسه ما يقبله لغيره 
  

ران     : اه الطحاويوأيضًا، فقد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس، ورو ي داود، وعم حدثنا ابن خزيمة وإبراهيم بن أب
ه،         : بن موسي، قال د الّل ن عب ابر ب در، عن ج أنا الربيع بن يحيي اُألْشَناني، حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنك

ة للرخ    : قال ر خوف     جمع رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدين صة من غي
    . لكن ينظر حال هذا اُألْشَناني  . وال علة

  
وجمع المطر عن الصحابة، فما ذآره مالك عن نافع أن عبد الّله بن عمر آان إذا جمع األمراء بين المغرب والعشاء   

ال     : ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطر، قال البيهقي افع فق ل الشفق، ور    : ورواه العمري، عن ن وى الشافعي في   قب
ا في                   : القديم اس جمع بينهم ن عب ن حبيب أن اب ه ب د الّل ن عب اذ ب د، عن مع ن زي / أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة ب

و   المطر قبل الشفق، وذآر ما رواه أبو الشيخ األصبهاني باإلسناد الثابت عن هشام بن عروة، وسعيد بن المسيب، وأب
ا   ن هش ين             : مبكر بن عبد الرحمن بن الحارث ب وا ب رة إذا جمع ة المطي ين المغرب والعشاء في الليل انوا يجمعون ب آ

ين المغرب والعشاء                . الصالتين، وال ينكر ذلك ان يجمع ب ز آ د العزي ن عب ة أن عمر ب ن عقب وبإسناده عن موسي ب
رحمن ومشيخة           د ال ن عب ا بكر ب ر وأب ن الزبي ان،    اآلخرة إذا آان المطر، وأن سعيد ابن المسيب وعروة ب ك الزم ذل

    . آانوا يصلون معهم وال ينكرون ذلك
  

ل       م ينق ه ل ابعين، مع أن فهذه اآلثار تدل على أن الجمع للمطر من األمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والت
النبي صلى   أن أحًدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن ال يدل على أن



 

ر     اهللا عليه وسلم لم يجمع إال للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه ـ أيضًا ـ للمطر آان قد جمع من غي
وف وال         ر خ ن غي ة م ي المدين ع ف د جم ان ق ة، آ ي المدين ع ف فر، وجم ي الس ع ف ه إذا جم ا أن ر، آم وف وال مط خ

دونها     سفر،فقول ابن عباس جمع من غير آذا وال آذا، ليس ن ه جمع ب ه، ألن فيا منه للجمع بتلك األسباب، بل إثبات من
    . وإن آان قد جمع بها أيضًا

  
ى الجمع للخوف            ك عل دل ذل ى، في ق األول ا بطري ى الجمع به ولو لم ينقل أنه جمع بها، فجمعه بما هو دونها دليل عل

    . ومزدلفة من غير خوف وال مطر/ والمطر،وقد جمع بعرفة 
  

ه حرج     فاألحاديث آ ان في ترآ لها تـدل على أنـه جمـع في الوقت الواحـد لرفـع الحرج عـن أمتـه، فيباح الجمع إذا آ
قد رفعه الّله عن األمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصالة بطريق األولى واألحري،  

    . ضة، وأمثال ذلك من الصورويجمع من ال يمكنه إآمال الطهارة في الوقتين إال بحرج آالمستحا
  

ه      : وقـد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال وري في جامع الجمع بين الصالتين مـن غير عذر من الكبائر، وروى الث
ن صبح    . عن سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر ن هالل،      : ورواه يحيي بن سعد، عن يحيي ب د ب حدثني حمي

ين صالتين إال من       : ثالث من الكبائر  : أن عمر بن الخطاب آتب إلى عامل له  : يعن أبي قتادة ـ يعني العدو  الجمع ب
و     : قال البيهقي  . عذر، والفرار من الزحف، والنهب أبو قتادة أدرك عمر، فإن آان شهده آتب، فهو موصول، وإال فه

  : قال البيهقي   . ر ولم يخص عمر عذرا من عذروهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذ  . إذا انضم إلى األول صار قويا
لمان                   ة س ه، وهو من رواي ناده من ال يحتج ب لم في إس ه وس ي صلى اهللا علي ه حديث موصول عن النب وقد روى في

    . ا هـ  . التيمي، عن َحَنش الصنعائي، عن عكرمة عن ابن عباس
  
  في تمام الكالم في القصر: فصل  
  

ى     في تمام الكالم في القصر، ان الصالة بمن ام عثم والن األوالن          . وسبب إتم اس، والق وال الن ا بعض أق دم فيه د تق وق
رزاق   . مرويان عن الزهري وقد ذآرهما أحمد ال       : روى عبد ال ر، عن الزهري، ق ا معم ى       : أن ان بمن ا صلي عثم إنم

آر الوجهين اآلخرين، فذآر ما رواه أربعًا؛ألنه قد عزم على المقام بعد الحج، ورجح الطحاوي هذا الوجه، على أنه ذ
إنما صلي عثمان بمنى أربعًا؛ ألن األعراب آانوا آثروا في ذلك العام   : حماد بن سلمة، عن أيوب، عن الزهري، قال

ا          : قال الطحاوي  . فأحب أن يخبرهم أن الصالة أربع ه أن الصالة أربع يعلم األعراب ب ل؛ ل ا فع   . فهذا يخبر أنه فعل م
للسبب الذي حكاه   . مل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوي اإلقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربًعافقد يحت

ري  ن الزه ر ع ال      . معم ة، ق ك العل افر لتل و مس ك وه ل ذل ون فع ل أن يك دنا؛ ألن    : ويحتم به عن ل األول أش والتأوي
هللا عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان، األعراب آانوا بالصالة وأحكامها في زمن رسول الّله صلى ا

وهم بأمر الجاهلية ـ حينئذ ـ أحدث عهدًا إذ آانوا في زمن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم إلى العلم بفرض الصلوات  
لم       ه وس ه صلى اهللا علي ة،     / أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان، فلما آان رسول الّل ك العل تم الصالة لتل م ي ه   ل ولكن

م             تم به ان أحري أال ي ان عثم ا، آ ى حكمه ة عل م صالة اإلقام ا، ويعلمه قصرها ليصلوا معه صالة السفر على حكمه
    . الصالة لتلك العلة

  
ه ال يقصرها إال من حل وارتحل       : وقد قال آخرون  : قال الطحاوي واحتجوا    . إنما أتم الصالة؛ ألنه آان يذهب إلى أن

زاد وحل          : قال عثمان بن عفان  : سلمة، عن قتادة، قال بما رواه عن حماد بن زاد والم إنما يقصر الصالة من حمل ال
ن سعد عن       . وارتحل، وروى بإسناده المعروف عن سعيد بن أبي َعُروبة ان ب وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن عثم

ة أن        : سعيد بن أبي َعُروبة، عن قتادة ي ربيع ن أب ه ب د الّل ن عب ه       عن عباس ب ى عمال ان آتب إل ن عف ان ب أال ال   : عثم
زاد           زاد والم ه ال ان مع رآعتين من آ ا يصلي ال اجر، إنم ان، وال ت وروى ـ أيضًا ـ من       . يصلين الرآعتين جاب وال ت

ال      : طريق حماد بن سلمة ب، ق ي المهل ه أب ان     : أن أيوب السَّْخِتياني أخبرهم عن أبي ِقالبة الجرفي، عن عم آتب عثم
ا يقصر الصالة من            : لأنه قا م يقصرون الصالة، وإنم ا لجريم ث بلغني أن قوًما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإم

    . وهذان اإلسنادان في غاية الصحة  : قال ابن حزم  . آان شاخصًا، أو بحضرة عدو
  

ان شاخصاً  وآان مذهب عثمان أال يقصر الصالة إال من يحتاج إلى حمل ا  : قالوا  : قال الطحاوي   . لزاد والمزاد ومن آ
ولهذا أتم عثمان بمنى؛ ألن أهلها   : قالوا  . في مصر يستغني به عن حمل الزاد والمزاد، فإنه يتم الصالة/ فأما من آان 



 

زاد  ال الطحاوي    . في ذلك الوقت آثروا حتى صارت مصرًا يستغني من حل به عن حمل الزاد والم ذا المذهب     : ق وه
ان              عندنا فاسد؛ د آ لم، وق ه وس ه صلى اهللا علي ة في زمن رسول الّل ألن مني لم تصر في زمن عثمان أعمر من مك

ي بكر    رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يصلي بها رآعتين، ثم صلي بها أبو بكر بعده آذلك، ثم صلي بها عمر بعد أب
زاد تقص        زاد والم ى حمل ال ا إل واطن       آذلك، فإذا آانت مع عدم احتياج من حل به ا من الم ا دونه ا الصالة، فم ر فيه

ال   . أحري أن يكون آذلك ا قصر                 : ق ان أن يكون من أجل شيء منه ادها عن عثم ا لفس ذاهب آله ذه الم د انتفت ه فق
ا، وفي الحديث أن       ا أتمه الصالة، غير المذهب األول، الذي حكاه معمر عن الزهري، فإنه يحتمل أن يكون من أجله

    . قامة على ما روينا فيه، وعلى ما آشفنا من معناهإتمامه آان لنيته اإل
  

ت ن   : قل ر ممك ذا غي ًا ألصله، وه ان موافق ه عثم ا فعل ل م اوي مقصوده أن يجع اجرين،   . الطح ن المه ان م إن عثم ف
رة أن                 ة للعم دموا مك م إذا ق لم له ه وس ي صلى اهللا علي م يرخص النب ة، ول ام بمك يهم المق ان يحرم عل والمهاجرون آ

ن الحضرمي   يقي ه      : موا بها أآثر من ثالث بعد قضاء العمرة، آما في الصحيحين عن العالء ب ي صلى اهللا علي أن النب
ا   . رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثالثًا/ وسلم    . ولهذا لما توفي ابن عمر بها أمر أن يدفن بالحل وال يدفن به

وداع، خاف      وفي الصحيحين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ا عاد سعد بن أبي وقاص، وقد آان مرض في حجة ال
ا         ؟ يا رسول الّله، أخلف عن هجرتي  : سعد أن يموت بمكة، فقال ه ال يموت به لم بأن ه وس ي صلى اهللا علي   . فبشره النب

ه رسول   (   : وقال ه صلى    إنك لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي ل الّل
    .  ) اهللا عليه وسلم أن مات بمكة

  
إنه نوي المقام   : ومن المعروف عن عثمان أنه آان إذا اعتمر ينيخ راحلته، فيعتمر ثم يرآب عليها راجعًا، فكيف يقال

    . ثم هذا من الكذب الظاهر، فإن عثمان ما أقام بمكة قط، بل آان إذا حج يرجع إلى المدينة  ؟ بمكة
  

رهم فعل       وقد حم ل وغي ن عقي ي الخطاب واب ل الشافعي وأصحابه وطائفة من متأخري أصحاب أحمد، آالقاضي وأب
ذا؛ ألن        : عثمان على قولهم، فقالوا ان ه ائزًا وفعل عثم ا ج لما آان المسافر مخيرًآ بين اإلتمام والقصر، آان آل منهم

ا   وآذلك حملوا فعل عائشة، واستدلو   . القصر جائز واإلتمام جائز ا رووه من جهته ال       . ا بم ول من ق   : وذآر البيهقي ق
وب، عن الزهري               اد، عن أي ا حم ن إسماعيل، ثن ا موسي ب ي داود، ثن أن   : أتمها ألجل األعراب، ورواه من سنن أب

يعلمهم أن الصالة       / عثمان بن عفان أتم الصالة  ًا، ل اس أربع امين فصلى بالن بمنى من أجل األعراب؛ ألنهم آثروا ع
    . عأرب
  

رحمن     : وروى البيهقي من حديث إسماعيل بن إسحاق القاضي د ال ثنا يعقوب عن حميد، ثنا سليمان بن سالم مولي عب
ا    : أنه أتم الصالة بمنى، ثم خطب الناس فقال  : بن حميد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عثمان بن عفان أيه

وا       الناس، إن السنة سنة رسول الّله صلى اهللا اس فخفت أن تعيب ام من الن   . عليه وسلم وسنة صاحبيه، ولكنه حدث الع
    . وقد قيل غير هذا، واألشبه أن يكون رآه رخصة فرأي اإلتمام جائزًا، آما رأته عائشة  : قال البيهقي

  
ه     فإن عدول عثمان عما داوم عليه رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم وخليفتاه بعد  . وهذا بعيد  : قلت ه أهون علي ه ـ مع أن

يظ ـ ال              ده عن التشديد والتغل ور، وبع ه أسهل األم ه ولرعيت اره ل ان واختي م عثم وعلى المسلمين، ومع ما علم من حل
ة       ده، ومع رغب اه بع لم وخليفت يناسب أن يفعل األمر األثقل األشد مع ترك ما داوم عليه رسول الّله صلى اهللا عليه وس

ر أن في فعل     عثمان في االقتداء بالنبي  م ي صلى اهللا عليه وسلم وخليفته بعده، لمجرد آون هذا المفضول جائزًا، إن ل
إنهم إذا           ه، ف ذلك من يصلي خلف زم ب ًا فكيف يل ذلك مصلحة راجحة بعثته على أن يفعله، وهب أن له أن يصلي أربع

د    فيلزم المسلمين بالفعل األثقل مع خالف السنة لمجرد آ/ ائتموا به صلوا بصالته  ذلك عائشة، وق ون ذلك جائزاًً، وآ
ا     ك، آم ارون ذل وافق عثمان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم، وآانوا يتمون وأئمة الصحابة ال يخت

ا     : روى مالك عن الزهري أن رجال أخبره عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد يغوث آان
ل لسعد         جميعًا في سفر، وآان سع ان الصالة ويصومان، فقي ا يتم راك   : د بن أبي وقاص يقصر الصالة ويفطر وآان ن

ن         . نحن أعلم  : فقال سعد  . تقصر من الصالة وتفطر ويتمان رحمن ب د ال ت،عن عب ي ثاب ن أب وروى شعبة عن حبيب ب
ين ف       : المسور، قال ان يصلي رآعت ام فك ري الش أله     آنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من ق ًا، فنس نصلي نحن أربع

ال        . نحن أعلم  : عن ذلك، فيقول سعد ن صفوان، ق ه ب د الّل ن عب د     : وروى مالك عن ابن شهاب، عن صفوان ب جاء عب
    . الّله بن عمر يعود عبد الّله بن صفوان فصلى بنا رآعتين، ثم انصرف فأتممنا ألنفسنا

  



 

ان يصلي       . ذا أتموا خلف ابن عمرعبد الّله بن صفوان آان مقيمًا بمكة فله  : قلت ن عمر آ وروى مالك عن نافع أن اب
واألشبه أن يكون عثمان رأي القصر رخصة،    : قال البيهقي  . وراء اإلمام بمنى أربعًا، وإذا صلي لنفسه صلي رآعتين

ر واحد من الصحابة مع اختي           : قال  . فرأي اإلتمام جائزًا، آما رأته عائشة ك عن غي د روى ذل م   وق / ارهم القصر، ث
ال           ي، ق ي ليل ِبيِعي، عن أب ي إسحاق السَّ ل    : روى الحديث المعروف من رواية عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أب أقب

ال   : سلمان في اثني عشر راآبًا من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم فحضرت الصالة فقالوا   : تقدم يا أبا عبد الّله فق
فقال سلمان ما لنا   : قال  . فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعًا  : قال  . إن الّله هدانا بكم  . ساءآمإنا ال نؤمكم، وال ننكح ن

لمان بمشهد هؤالء الصحابة أن       : قال  . وال لمربعة، إنما آان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج فبين س
    . القصر رخصة

  
وسلمان قد أنكر التربيع، وذلك أنه آان خالف السنة المعروفة عندهم، فإنه   . ثمانهذه القضية آانت في خالفة ع  : قلت

ا    . ونحن إلى الرخصة أحوج  : لم تكن األئمة يربعون في السفر، وقوله يبين أنها رخصة، وهي رخصة مأمور بها، آم
ه،     أمور ب و م ريض رخصة وه ا،وفطر الم أمور به ي م ي المخمصة رخصة وه ة ف ل الميت التيمم أن أآ والصالة ب

وََّف         {   : رخصة مأمور بها، والطواف بالصفا والمروة قد قال الّله فيه ه َأن َيطَّ اَح علي َال ُجَن َر َف َت َأِو اْعَتَم جَّ اْلَبْي َفَمْن َح
ان ال  والذي صلي بسلمان أربعًا   . إما رآن، وإما واجب، وإما سنة  : وهو مأمور به  .  ] 158  : البقرة [   } ِبِهَما يحتمل أنه آ

ده،   إن من            / يري القصر لمثله؛ إما ألن سفره آان قصرًا عن ه الصالة؛ ف ا تقصر في ده مم م يكن عن ا ألن سفره ل وإم
زاع في جنس سفر                 ر من السلف والخلف ن ان لكثي رة أو غزو، وآ ري القصر إال في حج أو عم الصحابة من ال ي

يئًا   فهذه القضية المعينة لم يتب  . القصر، وفي قدره ين فيها حال اإلمام، ومتابعة سلمان له تدل على أن اإلمام إذا فعل ش
أوال     بعًا مت ًا أو س ر خمس أوال، أو آب ا إذا قنت مت ه، آم ع علي أوال، اتب ًا،     . مت لم صلي خمس ه وس والنبي صلى اهللا علي
أنا بشر أنسي آما تنسون،فإذا نسيت   إنما (   : واتبعه أصحابه، ظانين أن الصالة زيد فيها، فلما سلم ذآروا ذلك له، فقال

    .  ) فذآِّروني
  

وقد تنازع العلماء في اإلمام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم، أو يفارقه ويسلم، أو يفارقه وينتظره، أو يخير بين 
    . على أقوال معروفة، وهي روايات عن أحمد  ؟ هذا وهذا

  
فإن المتابعة واجبة ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة، وال ريب أن     . عليهأو رأي أن التربيع مكروه وتابع اإلمام 
اً  ذه               . تربيع المسافر ليس آصالة الفجر أربع ه؛ فه ة إمام ا ألجل متابع ه أربًع يم لصلي خلف دي بمق و اقت إن المسافر ل ف

اإلمام المسافر آمتابعة المسافر فجاز أن تكون متابعة   . الصالة تفعل في حال رآعتين، وفي حال أربعًا، بخالف الفجر
    . للمقيم؛ ألن آالهما اتبع إمامه

  
أله      د س رم، وق هل    : وهذا القول ـ وهو القول بكراهة التربيع ـ أعدل األقوال، وهو الذي نص عليه أحمد في رواية األث

إن شاء صلي أربعًا،   : مروذي أنه قالوقد نقل عنه ال  . ولكن السفر رآعتان  . ال يعجبني  : فقال  ؟ للمسافر أن يصلي أربعًا
ه       . وإن شاء صلي رآعتين ل عن ل نق ه توقف في        : وال يختلف قول أحمد أن األفضل هو القصر، ب ًا أن إذا صلي أربع

ه   . اإلجزاء اً      : ومذهب مالك آراهية التربيع، وأنه يعيد في الوقت؛ ولهذا يذآر في مذهب ى    ؟ هل تصح الصالة أربع عل
روايتين عن     . فيه قوالن  ؟ وأيهما أفضل  . ومذهب الشافعي جواز األمرين  . قولين أصحهما أن القصر أفضل، آإحدي ال

ه،                ه في مذهب ى قول ه يخرج عل اإلجزاء يقتضي أن ول ب د عن الق أحمد، وهو اختيار آثير من أصحابه، وتوقف أحم
نه أتي بالواجب وزيادة، والزيادة إذا آانت سهوًآ ال  وذلك أن غايته أنه زاد زيـادة مكروهـة، وهذا ال يبطل الصالة، فإ

ا      ا، وإنم د تحريمه تبطل الصالة باتفاق المسلمين،وآذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها وهذه الزيادة ال يفعلها من يعتق
ه محر             . يفعلها من يعتقدها جائزة نة؛ ال أن ًا للس ك مخالف ى آون ذل ة عل ة دال ل األدل ا، ب م، آالصالة  وال نص بتحريمه

    . وسنتكلم ـ إن شاء الّله ـ على تمام ذلك  . بدون رفع اليدين ومع االلتفات ونحو ذلك من المكروهات
  

ًا      : فقوله  . ال على ما لم يثبت عنه/ فالذي ينبغي أن يحمل حاله على ما آان يقول   : وأما إتمام عثمان ه بلغني أن قوم إن
ان شاخصًا، أو بحضرة      يخرجون إما لتجارة، وإما لجباية،  وإما لجريم يقصرون الصالة، وإنما يقصر الصالة من آ

ًا بحضرة            : وقوله بين فيه مذهبه، وهو  . عدو ان خائف ة أو مصر إال إذا آ ازال في قري ان ن أنه ال يقصر الصالة من آ
زاد أي          زاد والم افرًا، وهو الحامل لل ان شاخصًا أي مس ام و   : عدو، وإنما يقصر من آ زاد وعاء    للطع الشراب، والم

ا جعل            : الماء، يقول يم فال يقصر؛ ألن القصر إنم ة المق ا بمنزل ان مترفه إذا آان نازال مكانًا فيه الطعام والشراب، آ
    . للمشقة التي تلحق اإلنسان، وهذا ال تلحقه مشقة فالقصر عنده للمسافر الذي يحمل الزاد والمزاد وللخائف



 

  
ة  ولما عمرت مني وصار بها  ك الرواي   : زاد ومزاد، لم ير القصر بها ال لنفسه وال لمن معه من الحجاج، وقوله في تل

لم يذآر فيها ما حدث، فقد يكون هذا هو الحادث، وإن آان قد جاءت الُجهال من األعراب وغيرهم   . ولكن حدث العام
ده ال يجوز،    يظنون أن الصالة أربع، فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل في مكان فيه ا ذا عن لزاد والمزاد أربعًا، وه

فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد، وهو ال يري القصر لمن    . وإن آان قد تأهل بمكة، فيكون هذا ـ أيضًا ـ موافقاً  
    . وعلى هذا فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا  . آان نازال بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد

  
ان،         ي في زمن عثم لم أعمر من من وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن مكة آانت على عهد النبي صلى اهللا عليه وس

ان        : فجواب عثمان له ة، آ رة الجعران م في عم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم في عمرة القضية، ثم في غزوة الفتح، ث
فإنه يجوزه للمسافر   . ًفا وإن آان نازال في مكان فيه الزاد والمزادخائًفا من العدو، وعثمان يجوز القصر لمن آان خائ

ة،               . ولمن آان بحضرة العدو ازًال بمك م يكن ن ه ل ا لكن لم آمًن ه وس ي صلى اهللا علي ان النب د آ وأما في حجة الوداع، فق
ة، وال بمك    دار إقام زاد   وإنما آان نازال باألبطح خارج مكة هو وأصحابه، فلم يكونوا نازلين ب زاد والم ه ال د    . ان في وق

ل من دار      (   : فقال  ؟ هل تنزل بدارك بمكة   ؟ أين ننزل غًدا   : قال أسامة ا عقي رك لن ة      ( ،  )  ؟ وهل ت ي آنان زل بخيف بن نن
    . وهذا المنزل باألبطح بين المقابر ومنى  .  ) حيث تقاسموا على الكفر

  
ا ـ أخبرت عن         ها وآذلك عائشة ـ رضي اهللا عنه ام ال يشق           : نفس تم ألن القصر ألجل المشقة، وأن اإلتم ا ت ا إنم أنه

    . في جنسه وفي قدره، فكان قول عثمان وعائشة أحد أقوالهم فيها  : والسلف والخلف تنازعوا في سفر القصر  . عليها
  

ن   ن    وللناس في جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن عثمان قد خالفه على، وابن مسعود، وعمران ب حصين، وسعد ب
د،      / فروى سفيان   . أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم من علماء الصحابة ن محم ر ب ة، عن جعف بن عيين

م صالة رسول اهللا       : صل بالناس، فقال  : اعتل عثمان وهو بمنى فأتي على فقيل له  : عن أبيه، قال إن شئتم صلىت بك
الوا      ين، ق لم رآعت ه وس أبي         ال  : صلى اهللا علي ا ـ ف ون أربًع ؤمنين ـ يعن ر الم ن       .  إال صالة أمي وفي الصحيحين عن اب

    . مسعود
  

    : وقد تنازع الناس في األربع في السفر على أقوال
  

أن ذلك بمنزلة صالة الصبح أربًعا، وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم    : أحدها
د    . وغيره من أهل الظاهر ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار التشهد تمت صالته، والمفعول بعد ذلك آصالة منفصلة ق

دهم     و صلى عن تطوع بها، وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صالته، ومذهب ابن حزم وغيره أن صالته باطلة، آما ل
    . الفجر أربًعا

  
ن    : وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم، قال ال اب اس  ق ا آمن صلى في           : عب من صلى في السفر أربًع

ال             : قال ابن حزم  . الحضر رآعتين ام في السفر لمن شاء فق ه اإلتم د ذآر ل ز وق د العزي ال،   : وروينا عن عمر بن عب
ين،       : وحجة هؤالء/  . الصالة في السفر رآعتان حتمان ال يصح غيرهما ا فرض في السفر رآعت أنه قد ثبت أن اهللا إنم

الزيادة على ذلك لم يأت بها آتاب وال سنة، وآل ما روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من أنه صلى أربًعا أو أقر و
    . من صلى أربًعا، فإنه آذب

  
أنه ال   : أن القصر إنما يكون في بعض األسفار دون بعض، آما تأول غيرهما  : وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما

لم      : قالوا  . أو عمرة أو جهاد، ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلكيكون إال في حج  ه وس ألن النبي صلى اهللا علي
    . فأمر بقبولها واألمر يقتضي الوجوب  ) صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته (   : قال
  

ي  {   : ومن قال يجوز األمران، فعمدتهم قوله تعالى َالِة        َوِإَذا َضَرْبُتْم ِف َن الصَّ ُروْا ِم اٌح َأن َتْقُص يُكْم ُجَن ْيَس عل اَألْرِض َفَل
ه      : قالوا  .  ] 101  : النساء [   } ِإْن ِخْفُتْم َأن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َآَفُروْا اح، ال في الواجب، آقول   : وهذه العبارة إنما تستعمل في المب

ْم أَ  {  اَن ِبُك يُكْم ِإن َآ اَح عل ِلَحَتُكمْ  َوَال ُجَن ُعوْا َأْس ى َأن َتَض ُتم مَّْرَض ٍر َأْو ُآن ن مََّط اء [   } ًذى مِّ ه  .  ] 102  : النس َوِإن  {   : وقول
دم       . ونحو ذلك .  ] 236 : البقرة [   } َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة ا تق من  واحتجوا من السنة بم

ك        ه فعل ذل ا روى من أن ا، وبم م      . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حسن لعائشة إتمامه ان أت أن عثم الصالة  /واحتجوا ب



 

    . بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه آلها حجج ضعيفة
  

ين،          : أما اآلية فنقول ان يصلى في السفر رآعت ا آ لم إنم ه وس و بكر     قد علم بالتواتر أن النبي صلى اهللا علي ذلك أب وآ
وإذا آان القصر طاعة اهللا ورسوله وهو      . وعمر بعده، وهذا يدل على أن الرآعتين أفضل، آما عليه جماهير العلماء

تحًبا هو     ه مس أفضل من غيره، لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح ال فضيلة فيه، ثم ما آان عذرهم عن آون
َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح عليه َأن  {   : إيجاب، وقد قال تعالى في السعي عذر لغيرهم عن آونه مأموًرا به أمر

ن،           .  ] 158  : البقرة [   } َيطَّوََّف ِبِهَما ا رآ ك إم لمين، وذل اق المس والطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع باتف
    . وإما واجب، وإما سنة

  
اء،   وأيًضا، فالقصر وإن آان رخصة استباحة المحظور، فقد تكون واجبة آأآل الميتة للمضطر، والتيمم لمن عدم الم

    : هذا إن سلم أن المراد به قصر العدد، فإن للناس في اآلية ثالثة أقوال  . ونحو ذلك
  
    . المراد بـه قصر العدد فقط، وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد  : قيل
  
ه    . فإن صالة الخوف تقصر عن صالة األمن، والخوف يبيح ذلك  . أن المراد به قصر األعمال  : يوالثان/ وهذا يرد علي

    . أن صالة الخوف جائزة حضًرا وسفًرا، واآلية أفادت القصر في السفر
  

إذا    أن اآلية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميًعا؛ ولهذا علق ذلك ب  : والقول الثالث ـ وهو األصح  السفر والخوف، ف
دد      يح قصر الع ا يب وإذا   . اجتمع الضرب في األرض والخوف، أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر، فإنم

    . انفرد الخوف، فإنما يفيد قصر العمل
  

ده إذا آان إن الفرض في الخوف والسفر رآعة ـ آأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم ـ فمرا    : ومن قال
ثنا المسعودي ـ هو عبد    : خوف وسفر، فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى رآعة، آما روى أبو داود الطيالسي

ابر   ؟ سألت جابر بن عبد اهللا عن الرآعتين في السفر أقصرهما  : الرحمن بن عبد اهللا ـ عن يزيد الفقير، قال    . ال  : قال ج
    . ستا بقصر إنما القصر رآعة عند القتالفإن الرآعتين في السفر لي

  
ين،            : وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال ا، وفي السفر رآعت يكم في الحضر أربًع ى لسان نب فرض اهللا الصالة عل

ن عمر          : ابن حزم/ قال   . وفي الخوف رآعة رة واب ي هري ن ثابت وأب د ب ورويناه أيًضا من طريق حـذيفة وجابر وزي
ا   : قال ابن حزم  . اهللا عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحةعن النبي صلى  إن صالة الخوف في السفر       : وبهذه اآلية قلن

، ال بلفظ األمر واإليجاب وصالها الناس مع  } َال ُجَناَح {   : إن شاء رآعة، وإن شاء رآعتـين؛ ألنـه جـاء في القرآن بلفظ
    . رة رآعتين، فكان ذلك على االختيار آما قال جابرالنبي صلى اهللا عليه وسلم مرة رآعة فقط، وم

  
ن مسعود يصلى            : وأما صالة عثمان ان اب ل آ ه، ب انوا يصلون خلف ذا فك فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه، ومع ه

أربًعا  وهذا دليل على أن صالة السفر  . وآان ابن عمر إذا انفرد صلى رآعتين  . الخالف شر  : أربًعا وإن انفرد، ويقول
ذا ألن صالة    ا، وه ع فيه ام اتب ا اإلم ا وإذا فعله ن فعله ى م ادة عل ال إع ك ف ع ذل نة، وم ة للس دهم ومخالف ة عن مكروه
المسافر ليست آصالة الفجر، بل هي من جنس الجمعة والعيدين ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها بين 

ان،         صالة األضحي رآعتان، وصالة ا  : األربع، فقال ان، وصالة المسافر رآعت ة رآعت ان، وصالة الجمع لفطر رآعت
رواه أحمد والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن   . تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افتري

ة  بن أبي الجعد عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن / ورواه يزيد بن زياد   . قال عمر  : آعب بن ُعْجرة، قال فهذه األربع
    . ليست من جنس الفجر

  
ا ال يصلى              ا يصلى أربًع ة إنم ه الجمع ا أخري، ومن فاتت ارة، ويصلى أربًع ين ت ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلى رآعت
ي صلى اهللا         ا ثبت في الصحيح عن النب رآعتين، وآذلك من لم يدرك منها رآعة عند الصحابة وجمهور العلماء، آم

ا    (   : عليه وسلم أنه قال د أدرآه ين وصلى         ) من أدرك رآعة من الصالة، فق ة خطب خطبت وإذا حصلت شروط الجمع
ا      . رآعتين ذا    . فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربًعا، لكان تارًآا للسنة، ومع هـذا فليسوا آمن صلى الفجر أربًع وله

ة     يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغيرهم ممن ال تجب عليهم الجمعة أن يصل ه في الجمع أتم ب ى الظهر أربًعا أن ي



 

    . فيصلى رآعتين، فكذلك المسافر له أن يصلى رآعتين، وله أن يأتم بمقيم فيصلى خلفه أربًعا
  

ره أصحاب                   : فإن قيل رق ذآ ذا الف ؤتم وه م الم ا خالف حك رد فيه م المنف ان حك ذا آ ا الجماعة فله ة يشترط له الجمع
    . الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد

  
درة               : قيل لهم ه شرط مع الق وي أن ره، واألق د وغي زاع في مذهب أحم ه ن   . اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس في

ل / وحينئذ، المسافر لما ائتم  افرين    : بالمقيم دخل في الجماعة الواجبة فلزمه اتباع اإلمام آما في الجمعة، وإن قي فللمس
ل  . أن يصلوا جماعة  م أن يصلوا   : قي ا  وله ـة، ويصلوا أربًع ة جماع وم الجمع ه     . ي ى أن د ثبت عن عل د ق وصالة العي

ا ي المسجد أربًع اس ف ى الصحراء، فصالة   : استخلف من صلى بالن وا إل م يخرج ونهم ل ين لك نة ورآعت ين للس رآعت
ذا    وصالة العيدين تفعل تارة اثنتين، وتارة أربًعا، آصالة المسافر، بخالف صالة  . الظهر يوم الجمعة ى ه الفجر، وعل
لمان، وحـديث      . تدل آثار الصحابة فإنهم آانوا يكرهون من اإلمام أن يصلى أربًعا، ويصلون خلفه، آما في حـديث س

ا ال          . ابن مسعود وغيره مـع عثمان ا، آم ا استجازوا أن يصلوا أربًع ا لم ولو آان ذلك عندهم آمن يصلى الفجر أربًع
    . بًعايستجيز مسلم أن يصلى الفجر أر

  
ال      : قيل له  . إنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقي تطوع  : ومن قال ه ق   : من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم أن

    . نوينا التطوع بالرآعتين
  

لم عل    ه وس ى وأيًضا، فإن ذلك ليس بمشروع فليس ألحد أن يصلى بعد الفجر رآعتين، بل قد أنكر النبي صلى اهللا علي
د ثبت     .  ؟ وقد صلى قبل اإلمام فكيف إذا وصل الصالة بصالة  )  !  ؟ آلصبح أربًعا (   : من صلى بعد اإلقامة السنة، وقال وق

    . صلى اهللا عليه وسلم نهي أن توصل صالة بصالة حتى يفصل بينهما بكالم أو قيام/ أن النبي   : في الصحيح
  

ى من يصل ا     رآعتين في          وقد آان الصحابة ينكرون عل ا بصالة تطوع، فكيف يسوغون أن يصل ال ة وغيره لجمع
وأيًضا، فلماذا وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلى أربًعا   ؟ السفر ـ إن آان ال يجوز إال رآعتان ـ بصـالة تطـوع  
المسافر رآعتين،  وأيًضا، فيجـوز أن يصلى المقيم أربًعا خلف  ؟ آما ثبت ذلك عن الصحابة، وقد وافق عليه أبو حنيفة

    . أتموا صالتكم فإنا قوم سفر  : آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ذلك، ويقولون
  

ا            ذا، آم ذا خلف ه اء أن يصلى ه اهير العلم لم جم د س ه ق وهذا مما يبين أن صالة المسافر من جنس صالة المقيم فإن
    . صلى الظهر قضاء خلف من يصلى الفجر يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة، وليس هذا آمن

  
ال ن ق ا م لف      : وأم اع الس الف للنصوص وإجم ه مخ ين بالقصر فقول قط رآعت ه أن يس ع، ول افر فرضه أرب إن المس

اقض      . واألصول، وهو قول متناقض ذا ين ره، وه فإن هاتين الرآعتين يملك المسافر إسقاطهما ال إلى بدل وال إلى نظي
ذلك        / ع أن يكون الشيء واجًبا الوجوب، فإنه يمتن م ب ره، فعل ه وال نظي ه وال فعل بدل ه فعل على العبد ومع هذا ال يلزم

م يشترط في القصر          ه ل دماء أصحابه فإن د وق أن الفرض على المسافر الرآعتان فقط، وهذا الذي يدل عليه آالم أحم
    . ال يعجبني األربع، وتوقف في إجزاء األربع  : نية، وقال

  
ه      : قل أحد عن أحمد أنه قالولم ين ول الِخَرقي ومن اتبع ه      . ال يقصر إال بنية، وإنما هذا من ق د وأجوبت ونصوص أحم

ل              ره، ب الخالَّل وغي دماء األصحاب آ ة لق ي بكر موافق ار أب اء، وهو اختي اهير العلم آلها مطلقة في ذلك آما قاله جم
م    إنهم ل رهم، ف ة ال في قصر وال في جمع       واألثرم وأبي داود وإبراهيم الحربي وغي ان فرضه     . يشترطوا الني وإذا آ

ة        . رآعتين ة، وعام ي حنيف ك، وأب اهير، آمال فإذا أتي بهما، أجزأه ذلك، سواء نوي القصر أو لم ينوه، وهذا قول الجم
وي      . السلف و ن ع، ول المسافر  وما علمت أحًدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية ال في قصر وال في جم

    . اإلتمام آانت السنة في حقه الرآعتين، ولو صلى أربًعا، آان ذلك مكروًها آما لم ينوه
  

اؤه       ان خلف ع، وال آ ة جم ة قصر وال ني ر أصحابه ال بني ه أم لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ن النب د ع ط أح ل ق م ينق ول
ي صلى        وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم، مع أن المأمومين أو أآثرهم ال  إن النب ام؛ ف ه اإلم ا يفعل ون م يعرف

ه   / اهللا عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم  ين، وخلف الظهر بالمدينة أربًعا، وصلى بهم العصر بذي الحليفة رآعت
ده    ا لحدوث عه فر؛ إم نهم ال يعرف صالة الس ر م ه، وآثي وا يحجون مع م خرج ددهم إال اهللا، آله م ال يحصي ع أم



 

م       باإلسالم، وإما لك ة، ول م بعرف ذلك جمع به ونه لم يسافر بعد، ال سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر، وآ
   . إني أريد أن أصلى العصر بعد الظهر حتى صالها  : يقل لهم

  
  السفر في آتاب اهللا وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق: فصل 

  
ق    دره          . السفر في آتاب اهللا وسنة رسوله في القصر والفطر مطل اس في جنس السفر وق ازع الن د تن م ق ا جنسه     . ث أم

    : فاختلفوا في نوعين
  

ال         . ال يقصر إال في حج أو عمرة أو غزو   : فمنهم من قال  . حكمه  : أحدهما ن حزم، ق ول داود وأصحابه إال اب ذا ق وه
ارة     حدث  : وهو قول جماعة من السلف، آما روينا من طريق ابن أبي عدي  : ابن حزم نا جرير، عن األعمش، عن عم

د      : بن عمير، عن األسود، عن ابن مسعود قال ان يسأل عن         . ال يقصر الصالة إال حاج أو مجاه ه آ وعن طاوس أن
ري القصر إال    /  . إذا خرجنا حجاًجا أو عماًرا، صلىنا رآعتين  : قصر الصالة فيقول ان ال ي وعن إبراهيم التيمي أنه آ

وم القصر للمسافر        . هادفي حج أو عمرة أو ج ا نص يوجب عم ه إال       . وحجة هؤالء أنه ليس معن يس في رآن ل إن الق ف
لم قصر في         . قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين آفروا وهذا سفر الجهاد ه وس ي صلى اهللا علي وأما السنة فإن النب

    . سقط إال حيث أسقطتها السنةحجه وعمره وغزواته، فثبت جواز هذا، واألصل في الصالة اإلتمام، فال ت
  

د،       . ال يقصر إال في سفر يكون طاعة، فال يقصر في مباح، آسفر التجارة  : ومنهم من قال ة عن أحم ذآر رواي وهذا ي
ال  إن  (   : والجمهور يجوزون القصر في السفر الذي يجوز فيه الفطر، وهو الصواب؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق

    . رواه عنه أنس بن مالك الكعبي، وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد  ) مسافر الصوم وشطر الصالةاهللا وضع عن ال
  

ن الخطاب   ر ب ال لعم ه ق ة أن ن أمي ى ب ره عن يعل لم وغي ي صحيح مس ت ف د ثب اٌح َأن  {   : وأيضا، فق يُكْم ُجَن ْيَس عل َفَل
اس     .  ] 101  : النساء [   } ُم الَِّذيَن َآَفُروْاَتْقُصُروْا ِمَن الصََّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأن َيْفِتَنُك د أمن الن ال   . فق ه       : فق ا عجبت من عجبت مم

ال    ك فق اقبلوا صدقته       (   : فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذل يكم ف ا عل ين أن     .  ) صدقة تصدق اهللا به ذا يب وه
ك صدقة من اهللا      ان ذل دد، وإن آ ا   سفر األمن يجوز فيه قصر الع ا أمرن ا /  علين ة من أصحاب        . بقبوله ال طائف د ق وق

الرآعتين           . إن شئنا قبلناها، وإن شئنا، لم نقبلها  : الشافعي وأحمد ذلك ـ األمر ب دفعوا ـ ب ول الصدقة ال يجب؛ لي   . فإن قب
ا صدقة     فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن نقبل صدقة اهللا علينا، واألمر لإليجاب، و  . وهذا غلط انه إلين آل إحس

    . علينا، فإن لم نقبل ذلك هلكنا
  

د خاب من      : وأيًضا، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال صالة السفر رآعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وق
ال    . افترى ا ق ان           : آم ان، وصالة الفطر رآعت ان، وصالة األضحى رآعت ة رآعت ل عن الن     . صالة الجمع ذا نق ي  وله ب

ك          م يخص ذل دين، ول ة والعي ا سن الجمع ين، آم صلى اهللا عليه وسلم أنه سن للمسلمين الصالة في جنس السفر رآعت
    . بسفر نسك أو جهاد

  
ا قالت       د في صالة الحضر، وأقرت          : وأيًضا، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه ين، فزي فرضت الصالة رآعت

يس       . يؤمر بأربع قط وهذا يبين أن المسافر لم  . صالة السفر ا، ول وحينئذ، فما أوجب اهللا على المسافر أن يصلى أربًع
د    . في آتاب اهللا وال سنة رسوله لفظ يدل على أن المسافر فرض عليه أربع وحينئذ، فمن أوجب على مسافر أربًعا، فق

    . أوجب ما لم يوجبه اهللا ورسوله
  
ـال  يقتضي أنـه آ  ] وضع [   : قوله  : فـإن قيل/ ا ق ـه الصوم      : ان واجًبا قبـل هـذا، آم ـه وضع عن م يجب       . إن ه ل وم أن ومعل

على المسافر صوم رمضان قط، لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمي وضًعا، وألنه آان واجًبا 
    . ب على مسلم بحالمن أسلم وضعت عنه الجزية، مع أنها ال تج  : في المقام، فلما سافر وضع بالسفر آما يقال

  
ال   . حدثني عن صالة السفر  : قلت البن عمر  : وأيًضا، فقد قال صفوان بن ُمْحِرز ى     : ق   . ال  : قلت   ؟ أتخشي أن يكذب عل

ـتب    : قـال رآعتان، مـن خالف السـنة آفر، وهـذا معروف رواه أبو التَّياح عن ُمَورِّق العجلي عنه، وهو مشهور في آ
لم    . صالة السفر رآعتان ومن خالف السنة آفر  : وفـي لفـظ  . اآلثـار ه وس ين    . وبعضهم رفعه إلى النبي صلى اهللا علي فب

  : وهذه األدلة دليل على أن من قال  . أن صالة السفر رآعتان وأن ذلك من السنة التي من خالفها فاعتقد خالفها فقد آفر



 

    . إنه ال يقصر إال في سفر واجب، فقوله ضعيف
  

اح     : ومنهم من قال د         . ال يقصر في السفر المكروه وال المحرم، ويقصر في المب ة عن أحم ا ـ رواي ذا ـ أيًض وهل    . وه
    : فيه عن أحمد روايتان  ؟ يقصر في سفر النزهة

  
لف والخلف  ال يقصر فيه، وأما أبوحنيفة وطوائف من الس   : فمذهب الثالثة مالك والشافعي وأحمد  : وأما السفر المحرم

وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر في آل    . جنس األسفار،وهو قول ابن حزم وغيره/ يقصر في   : فقالوا
ي بعض     ل رجح ف ن عقي رم، واب فر المح ي الس اء ف دم الم يمم إذا ع ع الت ا يوجب الجمي ا، آم ان محرًم فر، وإن آ س

    . المواضع القصر والفطر في السفر المحرم
  

ول هو الصحيح      . جة مع من جعل القصر والفطر مشروًعا في جنس السفر، ولم يخص سفًرا من سفر والح ذا الق   . وه
ا السفر     د أطلق الى    . فإن الكتاب والسنة ق ال تع رَ           {   : ق اٍم ُأَخ ْن َأيَّ دٌَّة مِّ َفٍر َفِع ى َس ا َأْو َعَل نُكم مَِّريًض اَن ِم ن َآ رة  [   } َفَم   : البق

يمم  ، آما ق ] 184 ة الت َفرٍ     {   : ال في آي ى َس ُتم مَّْرَضى َأْو َعَل ة    } َوِإن ُآن دة  [ اآلي ة       .  ] 6  : المائ دمت النصوص الدال ا تق وآم
ه       فًرا من سفر مع علم على أن المسافر يصلى رآعتين، ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه خص س

ك   بأن السفر يكون حراًما ومباًحا، ولو آا ين ذل ن هذا مما يختص بنوع من السفر، لكان بيان هذا من الواجبات، ولو ب
    . لنقلته األمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيًئا

  
يمم    الى في الت َفرٍ     {   : وقد علق اهللا ورسوله أحكاًما بالسفر آقوله تع ى َس ُتم مَّْرَضى َأْو َعَل ه في الصـوم     .  } َوِإن ُآن   : وقول

َالِة ِإْن   {   : وقوله  .  } َآاَن ِمنُكم مَِّريًضا َأْو َعَلى َسَفٍرَمن  {  َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اَألْرِض َفَلْيَس عليُكْم ُجَناٌح َأن َتْقُصُروْا ِمَن الصَّ
لم    ] 101 : النساء [   } ِخْفُتْم َأن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َآَفُروْا ه وس إليهن      (  : ، وقول النبي صلى اهللا علي ام ولي ة أي   .  ) يمسح المسافر ثالث

افر إال مع زوج أو ذي محرم          ( /  : وقوله وم اآلخر أن تس اهللا والي ؤمن ب رأة ت ه   .  ) ال يحل الم إن اهللا وضع عن    (   : وقول
وع،               .  ) المسافر الصوم وشطر الصالة وع دون ن د السفر بن اب والسنة تقيي ذآر قط في شيء من نصوص الكت ولم ي

اوًال        !  ؟ كف يجوز أن يكون الحكم معلًقا بأحد نوعي السفر وال يبين اهللا ورسوله ذلكفي ان اهللا ورسوله متن ل يكون بي ب
    . للنوعين

  
ى                ان إل يم األيم ائن ورجعي، وتقس ى ب دخول ـ إل د ال يم الطالق ـ بع ل وقصير، وتقس وهكذا في تقسيم السفر إلى طوي

اس           وأمثال   . يمين مكفرة وغير مكفرة ه بعض الن ام فجعل الجنس المشترك الع ه ب م في ق اهللا ورسوله الحك ذلك مما عل
وعين ق    : ن ا ال يتعل م، ونوًع ك الحك ه ذل ق ب ا يتعل نة    . نوًع اب وال س ن آت ك م ى ذل ة عل ر دالل ن غي ا، وال   : م ال نًص
    . استنباًطا

  
الى ف    : والذين قالوا ة ال يثبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تع َم         {   : ي الميت ال ِإْث اٍد َف اٍغ َوَال َع َر َب ُطرَّ َغْي ِن اْض َفَم

ه رة [   } علي اغي    .  ] 173 : البق ى أن الب رين إل ن المفس ة م ب طائف د ذه ه    : وق وز قتال ذي يج ام ال ى اإلم اغي عل و الب   . ه
ق         : والعادي م المحاربون قطاع الطري لمين، وه ى المس ادي عل الوا   . هو الع إ   : ق ائر      ف م فس ة ال تحل له ذا ثبت أن الميت

الوا ي، وق رخص أول ه  : ال ه إتالف نفس يح ل ل، وال نب وب ويأآ اه أن يت فره أمرن ول   . إذا اضطر العاصي بس ذا الق وه
د   ك   /  . معروف عن أصحاب الشافعي وأحم د ومال ا أحم ة دون القصر والفطر        : وأم ه أآل الميت الوا   . فجوزا ل وألن   : ق

    . معصية، والرخص للمسافر إعانة على ذلك فال تجوز اإلعانة على المعصيةالسفر المحرم 
  

الوا    . وهذه حجج ضعيفة ى             : أما اآلية فأآثر المفسرين ق ه عل ام مع قدرت ذي يبغي المحرم من الطع اغي ال راد بالب الم
ه    اج إلي ذي يحت ذا التفسير هو الصواب دون       . الحالل، والعادي الذي يتعدي القدر ال ذا في    وه زل ه األول؛ ألن اهللا أن

و           : السور المكية ل، والضرورة ال تختص بسفر، ول ا يحرم من األآ األنعام، والنحل، وفي المدنية؛ ليبين ما يحل وم
ي صلى اهللا      د النب ى عه آانت في سفر، فليس السفر المحرم مختًصا بقطع الطريق والخروج على اإلمام، ولم يكن عل

َرج     ام يْخ لم إم ه وس رآن ال        علي الهم في الق ذين أمر اهللا بقت اة ال افًرا، والبغ ه، وال من شرط الخارج أن يكون مس علي
ين           والي مقيم انوا من أهل الع ل آ افرين، ب يهم أوال مس ة ف يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، وال آان الذين نزلت اآلي

فالمذآور في   ؟ فر، وليس فيها آل سفر محرم واقتتلوا بالنعال والجريد، فكيف يجوز أن تفسر اآلية بما ال يختص بالس
    . اآلية لو آان آما قيـل، لم يكن مطابًقا للسفر المحرم، فإنه قد يكون بال سفر، وقد يكون السفر المحرم بدونه

  



 

ـي     /فيجب أن يكون   .  } اْضُطرَّ { ، حال من  } َغْيَر َباٍغ {   : وأيًضا، فقوله ذي يأآل ف ه ال اغ وال   حال اضطراره وأآل ر ب ه غي
ال   ه ق ه    {   : عاد، فإن َم علي ال ِإْث رة  [   } َف ل، ال عن نفس             .  ] 173  : البق ذي هو الفع ا ينفي عن األآل ال م إنم وم أن اإلث ومعل

ه  ة   . الحاجة إلي ي اآلي اد   : فمعن اغ وال ع ر ب ه وال     . فمن اضطر فأآل غي ي أآل ه ال يبغي ف ين أن المقصود أن ذا يب وه
ين     .  ـ تعالى ـ يقرن بين البغي والعدوان  واهللا  . يتعدي رن ب فالبغي ما جنسه ظلم، والعدوان مجاوزة القدر المباح، آما ق

ْدَوانِ        {   : اإلثم والعدوان في قوله ِم َواْلُع ى اِإلْث اَوُنوْا َعَل َوى َوَال َتَع رِّ َوالتَّْق ى اْلب دة  [   } َوَتَعاَوُنوْا َعَل اإلثم   .  ] 2  : المائ جنس    : ف
َوَما َتَفرَُّقوا ِإلَّا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا  {   : فالبغي من جنس اإلثم، قال تعالى  . مجاوزة القدر المباح  : والعدوان  . الشر
َلحَ    {   : وقال تعالى  ] 14  : الشوري [   } َبْيَنُهْم ا َفَأْص ا َأْو ِإْثًم ه     َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنًف َم علي َال ِإْث َنُهْم َف رة  [   } َبْي   .  ] 182  : البق

ر من                  ال آثي د، لكن ق ر عم د وبغي يهم بعم و الجنف عل ا الجنف فه د، وأم ان مع العم ة إذا آ م الورث اإلثم جنس لظل ف
داخل في الجنف     : الخطأ، واإلثم  : الجنف  : المفسرين الخطأ، ولفظ    العمد؛ ألنه لما خص اإلثم بالذآر وهو العمد بقي ال

ْد   {   .  ] 229  : البقرة [   } ِتْلَك ُحُدوُد الّلِه َفَال َتْعَتُدوَها {  : العدوان من باب تعدي الحدود، آما قال تعالى َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفَق
ك   ] 1  : الطالق  [   } َظَلَم َنْفَسُه ه      . ، ونحو ذل ذا قول ا يشبه ه ا اْغفِ  {   : ومم ا     ربََّن ي َأْمِرَن َراَفَنا ِف ا َوِإْس ا ُذُنوَبَن ران  [   } ْرَلَن   : آل عم

    . ، واإلسراف مجاوزة الحد المباح، وأما الذنوب فما آان جنسه شر وإثم ] 147
  

أمور أن يصلى     / إن هذا إعانة على المعصية، فغلط؛ ألن المسافر مأمور   : وأما قولهم ا هو م بأن يصلى رآعتين، آم
التيمم ة وال    . ب رآعتين ليست طاع ى ال ا زاد عل يمم ويصلى، وم ه أن يت ان علي فر المحرم، آ ي الس اء ف دم الم وإذا ع

ل أن يصلى             . مأموًرا بها أحد من المسافرين رآعتين مث ه، فصار صالة ال ا عن د فعل منهي ان ق وإذا فعلها المسافر، آ
ان إذا صلى وحده، صلى       وإن   ؟ فهل يصليها إال رآعتين  . المسافر الجمعة خلف مستوطن آان عاصيا بسفره، وإن آ

    . أربًعا
  

ال        ه ق ه أن لم ثبت عن ه وس ر     (   : وآذلك صومه في السفر ليس بًرا وال مأموًرا به، فإن النبي صلى اهللا علي يس من الب ل
ة  وصومه إذا آان مقيًما أحب إلى اهللا من صيامه في سفر محرم، ولو أراد أن يتط  .  ) الصيام في السفر وع على الراحل

ك   ة     . في السفر المحرم لم يمنع من ذل ه القبل ان يتحري ويصلى      : وإذا اشتبهت علي ا آ ه     ؟ أم و أخذت ثياب ان     : ول ا آ أم
ل    : فإن قيل  ؟ يصلى عرياًنا ذا قي ه أال يصوم،           : هذا ال يمكنه إال ه رآعتين، والمشروع في حق ؤمر إال ب م ي والمسافر ل

يس         ؟ ام هل يسقط الفرض عنهوقد اختلف الناس لو ص ألة ل ذه المس د رمضان أجزأه، وه واتفقوا على أنه إذا صام بع
و فعل             : فيها احتىاط، فإن طائفة يقولون ا ل ك، آم ه ذل م يجزئ من صلى أربًعا أو صام رمضان في السفر المحرم، ل

    . ذلك في السفر المباح عندهم
  

ان في       / وآذلك   . صوم رمضانال يجزيه إال صالة أربع و  : وطائفة يقولون ى المضطر سواء آ أآل الميتة واجب عل
ة،           ى أآل الميت ه في البحر واضطر إل و ألقي مال السفر أو الحضر، وسواء آانت ضرورته بسبب مباح أو محرم، فل

ًدا       . آان عليه أن يأآلها ام، صلى قاع اال     . ولو سافر سفًرا محرًما فأتعبه حتى عجز عن القي ل قت و قات ى    ول ا حت محرًم
    . أعجزته الجراح عن القيام، صلى قاعًدا

  
ا    : فإن قيل اال محرًم ل   ؟ هل يصلى صالة الخوف      : فلو قاتل قت دع          : قي ان ال ي إن آ ل، ف ه أن يصلى وال يقات يجب علي

م ه        ة، ث رك الصالة بالكلي را من ت د القتال المحرم فال نبيح له ترك الصالة، بل إذا صلى صالة خائف آان خي   ؟ ل يعي
هذا فيه نزاع، ثم إن أمكن فعلها بدون هذه األفعال المبطلة في الوقت وجب ذلك عليه، ألنه مأمور بها، وأما إن خرج 

    . الوقت ولم يفعل ذلك، ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع
  

ان    أن عثمان آان ال يري مسافًرا إال من حمل الزاد وال  : من موارد النزاع  : النوع الثاني ازًال فك ـان ن مزاد دون مـن آ
ان     در عثم م يق ال يحتاج فيه إلى ذلك، آالتاجر والتاني والجابي الذين يكونون في موضع ال يحتاجون فيه إلى ذلك، ول

ا صارت             : للسفر قدًرا، بل هذا الجنس عنده ليس بمسافر، وآذلك قيل ى لم افرين بمن ه مس ذين مع ر نفسه وال م ي ه ل إن
السفر الذي تقصر فيه الصـالة الذي يحمـل   : آانوا يقولون  : ر ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قالمني معمـورة، وذآ
ا         . فيـه الزاد والمـزاد م ـ أن القصر إنم ول ـ واهللا أعل ام     /ومأخذ هذا الق ـان في السفر، ال في المق ان     . آ والرجل إذا آ

ام        مقيًما في مكان يجد فيه الطعام والشراب، لم يكـن  اج أن يحمل الطع ذي يحت ا، بخالف المسافر ال مسافًرا، بل مقيًم
ـأنه رأي الرخصـة     . فإن هـذا يلحقه مـن المشقة مـا يلحق المسافر مـن مشقة السفـر  . والشراب وصاحب هـذا القـول آ

    . إنما تكـون للمشقـة والمشقـة إنما تكـون لمن يحتاج إلى حمل الطعام والشراب
ل عن  د نق ين جنس وجنسوق ه ب رق في الم يف ره آ ِهر  . غي ن ُمْس ى ب يبة عن عل ي ش ن أب ي إسحاق   . روى اب عن أب



 

ال   عود، ق ن مس د اهللا اب هاب، عن عب ن ش ارق ب لم، عن ط ن مس يس ب يباني، عن ق ن   : الش ذا م وادآم ه رنكم س ال يغ
ه   ، يدل على أنه جعل السواد  ] مصرآم [ من   : فقوله  . صالتكم، فإنه من مصرآم ا ل ان تابًع وروى   . بمنزلة المصر لما آ

ي    : عبد الرزاق، عن معمر، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال آنت مع حذيفة بالمدائن، فاستأذنته أن آت
يالً       . أهلي بالكوفة فأذن لي ا نيف وستون م ه، وبينهم وعن    . وشرط على أال أفطر، وال أصلى رآعتين حتى أرجع إلي

ن عامر     . وبين الكوفة والسواد تسعون ميًال  . أال يقصر إلى السواد  : حذيفة ة ب أ أحدآم     : وعن معاذ بن جبل وعقب ال يط
اءات من         . ال وال آرامة  ! بماشية أحداب الجبال أو بطون األودية وتزعمون أنكم سفر إنما التقصير في السفر من الب

    . األفق إلى األفق
  
فًرا،   هؤالء لم يذ  : قلت/ يس س آروا مسافة محدودة للقصر ال بالزمان، وال بالمكان، لكن جعلوا هذا الجنس من السير ل

زال يسير في       . آما جعل عثمان السفر ما آان فيه حمل زاد ومزاد ذا ال ي فإن آانوا قصدوا ما قصده عثمان من أن ه
ان   وا عثم ى       لك   . مكان يحمل فيه الزاد والمزاد فهو آالمقيم، فقد وافق ه بمن ان في إتمام ن مسعود خالف عثم وإن   . ن اب

ا في حديث            . آان قصدهم أن أعمال البلد تبع له آالسواد مع الكوفة ل؛ آم ى عم وإنما المسافر من خرج من عمل إل
ا      . فإنه من مصرآم   : ولهذا قال ابن مسعود عن السواد  . فهذا هو الظاهر  . من أفق إلى أفق  : معاذ ا أن م ذا آم حول  وه

افة ه مس ذلك وإن طال، وال يحدون في ك آ ون ذل م يجعل ه، فه ة ل زارع تابع اتين والم ا أن   . المصر من البس ذا آم وه
اذ            ] المخاليف [  ر، وفي حديث مع ام بالمصر الكبي ر الع ة عن األمي من    : وهي األمكنة التي يستخلف فيها من هو خليف

    . خرج من ِمْخالف إلى ِمْخالف
  

حدثنا أبو عامر الَعَقدي، حدثنا شعبة، سمعت قيس بن عمران بن عمير يحدث    : ما رواه محمد بن بشاريدل على ذلك 
ة فراسخ فصلى الظهر            : عن أبيه، عن جده ه ـ مسيرة أربع ة ل أنه خرج مع عبد اهللا بن مسعود ـ وهو رديفه على بغل

ن مسعود        أخبرني بهذا قيس بن عمران ـ وأبوه عمران    : قال شعبة  . رآعتين ولي اب ر م ر شاهد ـ وعمي ن عمي ذا  /  . ب ه
افة وال      ذا أمر ال يحد بمس يدل على أن ابن مسعود لم يحد السفر بمسافة طويلة، ولكن اعتبر أمًرا آخر آاألعمال، وه

افًرا   . زمان، لكن بعموم الواليات وخصوصها   . مثل من آان بدمشق فإذا سافر إلى ما هو خارج عن أعمالها، آان مس
ه في السفر، واحتىاجه          و ي تلحق ه للمشقة الت ا رخص في أصحاب هذه األقوال آأنهم رأوا ما رخص فيه للمسافر إنم

ا حول       ى م ذلك الخارج إل إلى الرخصة، وعلموا أن المتنقل في المصر الواحد من مكان إلى مكان، ليس بمسافر، وآ
ل س    اء آ ى قب رج إل لم يخ ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ا آ ذلك  المصر، آم ن يقصر، وآ م يك يا، ول ا وماش بت راآًب

    . فكان المتنقل في العمل الواحد بهذه المثابة عندهم  . المسلمون آانوا ينتابون الجمعة من العوالي ولم يكونوا يقصرون
  

ة              ة لمك ذه تابع ى، مع أن ه ة ومن ة ومزدلف لم بعرف ه وس ي صلى اهللا علي وهؤالء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النب
ة     . افة إليها، وهي أآثر تبًعا لها من السواد للكوفة، وأقرب إليها منهاومض ام بعرف فإن بين باب بني شيبة وموقف اإلم

م مسافرون       ذا السير، وه افة وه ذه المس ل   . عند الصْخرات التي في أسفل جبل الرحمة، بريد به ذي     : وإذا قي ان ال المك
ا         بل   : قيل  . يسافرون إليه ليس بموضع مقام ان به ا، وآ زل به م ين لم ل ه وس آان هناك قرية َنِمرة والنبي صلى اهللا علي

م   / وألنه ال فرق بين السفر   . وقريب منها ُعَرَنة التي تصل واديها بعرفة  . أسواق ه إذا ل إلى بلد يقام فيه وبلد ال يقام في
ة ى مك  . يقصد اإلقام افروا إل لمين س لم والمس ه وس ي صلى اهللا علي إن النب وا ف ا زال ه وم ة في د يمكن اإلقام ة وهي بل

رتهم    م وعم تح،               . مسافرين في غزوهم وحجه ام الف ة ع لم الصالة في جوف مك ه وس ي صلى اهللا علي د قصر النب وق
ك       .  ) يا أهل مكة أتموا صالتكم فإنا قوم سفر (   : وقال ده فعل ذل ذلك عمر بع ناد صحيح     . وآ ك بإس م يفعل     . رواه مال ول

    . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر بمنى ، ومن نقل ذلك عنهم فقد غلطذلك رسول 
  

ى    ى الصـالة عل ـه إل يا، وخروج ا وماش ل سبت راآًب اء آ ى قب لم إل ه وس ي صلى اهللا علي ذا بخـالف خروج النب وه
ع، وبخالف قصد    ى البقي ه إل يهم، وبخالف ذهاب ل صلى عل وت بقلي ل أن يم ه قب هداء، فإن ة  الش والي المدين ل الع أه

ة     : فإن اسم المدينة متناول لهذا آله، وإنما الناس قسمان  . ليجمعوا بها، فإن هذا آله ليس بسفر   . األعراب، وأهل المدين
زاًدا ال      وألن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى أهله في يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفر، فال يحمل زاًدا وال م

  ولهذا ال يسمى من ذهب إلى َرَبض مدينته مسافًرا، ولهذا   . في المنزل الذي يصل إليه في طريقه وال
  

تجب الجمعة على من حول المصر عند أآثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء، وبفرسخ، ولو آان ذلك سفًرا، لم تجب  
    . يسافر لهاالجمعة على من ينشئ لها سفًرا؛ فإن الجمعة ال تجب على مسافر، فيكف يجب أن 

افًرا لجنس العمل              ان مس ل آ ا محدودة، ب ه أياًم افة محدودة وال لقطع ه مس افرا لقطع وعلى هذا، فالمسافر لم يكن مس



 

ابًقا ويسير     ا س الذي هو سفر، وقد يكون مسافًرا من مسافة قريبة وال يكون مسافًرا من أبعد منها، مثل أن يرآب فرًس
وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة، ويحتاج في ذلك إلى   . بلده، فهذا ليس مسافًرامسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى 

ولو رآب رجل فرًسا سابًقا إلى عرفة ثم رجع من     . حمل زاد ومزاد، آان مسافًرا، آما آان سفر أهل مكة إلى عرفة
    . يومه إلى مكة، لم يكن مسافًرا

  
ال  يدل على ذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  ا ق ة         (   : لم ا وليل يم يوًم إليهن، والمق ام ولي ة أي و    .  ) يمسح المسافر ثالث فل

وم    قطع بريًدا في ثالثة أيام، آان مسافًرا ثالثة أيام وليإليهن، فيجب أن يمسح مسح سفر، ولو قطع البريد في نصف ي
ا       ة أي افر ثالث ر أن يس ا اعتب لم إنم ا، سواء       لم يكن مسافًرا، فالنبي صلى اهللا عليه وس ا أو بطيًئ ان سفره حثيث م سواء آ

افة     وا المس دام، وجعل ل واألق ير اإلب ك بس وا ذل ومين جعل ام أو ي ة أي دره بثالث ن ق واًال أو قصاًرا، وم ام ط ت األي آان
م         ام، ل ا في عشرة أي ا دونه الواحدة حًدا يشترك فيه جميع الناس، حتى لو قطعها في يوم، جعلوه مسافًرا، ولو قطع م

    . مسافًرا، وهذا مخالف لكالم النبي صلى اهللا عليه وسلميجعلوه 
  
ـوالي واحد   / اء والع ى         . وأيًضا، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم في ذهابـه إلى قب ك المواضع إل ـن تل ـه م ومجيء أصحاب

مواضع السفر،  المدينة إنما آانوا يسيرون في عمران بين األبنية والحوائط التي هي النخيل، وتلك مواضع اإلقامة ال 
ا إذا    : يقال  . يدل على ذلك  ] السفر [   : فإن لفظ  . والمسافر البد أن يسفر أي يخرج إلى الصحراء َسَفَرت المرأة عن وجهه

َن   {  : فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساآن، ال يكون مسافًرا، قال تعالى  . آشفته َوِممَّْن َحْوَلُكم مِّ
اقِ        ى النَِّف َرُدوْا َعَل ِة َم ِل اْلَمِديَن ْن َأْه اِفُقوَن َوِم ة  [   } اَألْعَراِب ُمَن الى    .  ] 101  : التوب ال تع ْن       {   : وق ِة َوَم ِل اْلَمِديَن اَن ِلَأْه ا َآ َم

هِ  َحْوَلُهم مَِّن اَألْعَراِب َأن َيَتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل الّلِه َوَال َيْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِه ن نَّْفِس ة  [   } ْم َع اس قسمين     ] 120  : التوب   : فجعل الن
    . واألعراب هم أهل العمود، وأهل المدينة هم أهل المدر  . أهل المدينة، واألعراب

  
ل آانت           ا، ب ا من خارجه ه داخله ز ب ة سور يتمي فجميع من آان ساآًنا في مدر، آان من أهل المدينة، ولم يكن للمدين

ال ال، مح ة  . مح ة داًرا، والمحل ة    : وتسمي المحل ابر، ليست أبني ا النخل والمق اآن وحوله ا المس ة الصغيرة فيه القري
ذلك         : فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم  . متصلة م آ ن النجار داره و عدي ب يلهم، وبن و    . أموالهم ونخ وبن

ذلك    . آذلكوبنو ساعدة   . وبنو سالم آذلك  . مازن بن النجار آذلك ن عوف       . وبنو الحارث بن الخزرج آ و عمرو ب وبن
ذلك د   . آ و عب ذلك / وبن ائر بطون األنصار آ ذلك، وس لم  . األشهل آ ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ر دور  (   : آم خي

ي ساعدة     م دار بن ر األنصار  وفي آل دو    . األنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد األشهل، ثم دار بني الحارث، ث
ي    .  ) خير بعض بن وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار، وهناك بني مسجده، وآان حائًطا ل

اك،                 : النجار ي مسجده هن الخرب فسويت، وبن القبور فنبشت، وب أمر بالنخل فقطعت، وب ور، ف ه نخل وخرب وقب في
    . وآانت سائر دور األنصار حول ذلك

  
ة       : قال  . ولم يكن هناك مصر  : ن حزمقال اب ه مدين ك آل وافي، وذل وهذا أمر ال يجهله أحد، بل هو نقل الكوافي عن الك

وعين  ة، ومن حولهم من األعراب        : واحدة، آما جعل اهللا الناس ن و من أهل          . أهل المدين يس من األعراب فه فمن ل
ي            المدينة، لم يجعل للمدينة داخًال وخارًجا وسوًرا ورَ  د جعل النب دائن المسورة، وق ك في الم ل ذل ال مث ا يق ا، آم َبًض

ة         ين، والالب ين البت ة ب د، والمدين ًدا في بري ة بري ا حجارة سود،       : صلى اهللا عليه وسلم حرم المدين ي ترابه األرض الت
وإن   . ون الضارب فيه مسافًرا، فما بين البتيها آله من المدينة وهو حرم، فهذا بريد ال يك  ) ما بين البتيها حرم (   : وقال

العوالي           ة، ليست آ ى صحاري خارجة عن مك ة ومن ة ومزدلف من  / آان المكي إذا خرج إلى عرفات مسافًرا، فعرف
ة       . المدينة ومين أو ثالث وهذا ـ أيًضا ـ مما يبين أنه ال اعتبار بمسافة محدودة فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر ي

افر من   لم يكن مسافًرا، وا لمسافر عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك آان مسافًرا، فعلم أنه البد أن يقصد بقعة يس
افر، وإن وجد             و مس زاد، فه زاد والم ا ال ا يحمل فيه انين صحراء ال مساآن فيه مكان إلى مكان فإذا آان ما بين المك

    . الزاد والمزاد بالمكان الذي يقصده
  

ا  م المك ل حك ان جع ان عثم ه وآ م طريق ذي يقصده حك اء     . ن ال ر علم ه أآث زاد، وخالف زاد والم ه ال دم في د أن يع فالب
زاد، وإذا آانت            زاد والم ا ال ة وفيه تح مك ام ف ة ع لم قصر بمك الصحابة، وقولهم أرجح، فإن النبي صلى اهللا عليه وس

ا            ا آ ا، آم افًرا من يقطعه ة صحراء يكون مس ين مك ا وب زاد فبينه ا، ولكن     منى قرية فيها زاد وم ة وغيره ين مك ن ب
رون،           ار آثي ا والكف ة فتحه تح مك ا ف ه لم ا، ألن ان خائًف عثمان قد تأول في قصر النبي صلى اهللا عليه وسلم بمكة أنه آ
ه           ان أن ا يحكى عن عثم ذا آم ان بحضرة عدو، وه وآان قد بلغه أن هوازن جمعت له، وعثمان يجوز القصر لمن آ



 

ائفين    يعني النبي صلى اهللا عليه وسلم إن انوا خ م آ ة؛ ألنه ن         . ما أمرهم بالمتع ن حصين، واب ران ب ي، وعم ه عل وخالف
ان         . وقولهم هو الراجح  . عمر، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة وداع آ لم في حجة ال ه وس فإن النبي صلى اهللا علي

ق بالسفر ولكن      وقصر ال  . إلى العمرة، والقصر/ آمنا ال يخاف إال اهللا، وقد أمر أصحابه بفسخ الحج  ا هو معل عدد إنم
وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ـ هو وعمر بعده لما    . إذا اجتمع الخوف والسفر، أبيح قصر العدد وقصر الرآعات

وم سفر      ( ـ    : صليا بمكة ا ق وا صالتكم، فإن فًرا،          ) يا أهل مكة أتم ونهم س ين مجرد آ ين أن الواجب لصالتهم رآعت ، ب
    . تعلق بالسفر ولم يعلقه بالخوففلهذا الحكم 

  
وا            . فعلم أن قصر العدد ال يشترط فيه خوف بحال م يجعل م ل ى أنه دل عل اب، ي ذا الب رهم في ه وآالم الصحابة أو أآث

السفر قطع مسافة محدودة، أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس، بل آانوا يجيبون بحسب حال السائل، فمن رأوه 
    . له حكم السفر، وإال فالمسافًرا، أثبتوا 

  
د،          . ولهذا اختلف آالمهم في مقدار الزمان والمكان ر، عن مجاه ن المعتم وري، عن منصور اب فروى وآيع، عن الث

إن زدت فاقصر     : عن ابن عباس قال اء، ف ال     . إذا سافرت يوًما إلى العش ن ِمْنه ة، عن       : ورواه الحجاج ب و َعَوان ا أب ثن
ر من        : قال  . عن مجاهد، عن ابن عباس منصور بن المعتمر، ة إال في أآث ى العتم ال يقصر المسافر في مسيرة يوم إل

ال      . ذلك َبعي، ق رة الضُّ ي جم اس     : وروى وآيع، عن شعبة، عن شبيل، عن أب ن عب ة     : قلت الب ى األيل ال   ؟ أقصر إل   : ق
وم  م   : قلت   ؟ تذهب وتجيء في ي ال   . نع ام    : ق وم ت ذه              . ال، إال ي وم ـ وه ه في ي ى أهل د نهى أن يقصر إذا رجع إل ا ق فهن

وم       د ـ وأذن في ي ة            /  . مسيرة بري د روى نحو األول عن عكرم وم، وق ر من ي اه أن يقصر إال في أآث وفي األول نه
وروى   . مال قصر إال في يوم تا  : وعن األوزاعي  . فإذا أتيت أهلك فأتمم  . إذا خرجت من عند أهلك فأقصر  : مواله، قال

ال   ؟ أقصر إلى عرفة  : وآيع، عن هشام بن ربيعة بن الغاز الُجَرشي، عن عطاء بن أبي رباح، قلت البن عباس ال،   : ق
يال   ار، عن عطاء، قلت            . ولكن إلى الطائف وعسفان، فذلك ثمانية وأربعون م ن دين ة، عن عمرو ب ن عيين وروى اب

ك أو        : لقا  ؟ أقصر إلى منى أو عرفة  : البن عباس ى ماشية ل إذا وردت عل فان، ف ال، ولكن إلى الطائف أو جدة أو عس
اء الراشدين         : قال ابن حزم  . وهذا األثر قد اعتمده أحمد والشافعي  . أهل، فأتم الصالة ة بسير الخلف ى مك من عسفان إل
    . ًالأن من جدَّة إلى مكة أربعين مي  : وأخبرنا الثقاة  : قال  . اثنان وثالثون ميال

  
ا      : قلت ك م نهيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى يوافق ذل

ي صلى اهللا              . تقدم من الروايات عنه انوا يقصرون خلف النب ة آ ه أن أهل مك اس ال يخفي علي ن عب ويؤيد ذلك أن اب
نة، فال       عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا إل اس بالس م الن اس من أعل ى عرفة ومزدلفة ومنى، وابن عب

انوا يقصرون في الحج         ون آ ك، وأصحابه المكي ره     / يخفي عليه مثل ذل ة، آطاووس وغي ة ومزدلف ى عرف ن    . إل واب
وآان أصحاب ابن عباس آطاووس   . عيينة نفسه الذي روى هذا األثر عن ابن عباس، آان يقصر إلى عرفة في الحج

لم           : ل أحدهميقو ه وس ذه    ؟ أتري الناس ـ يعني أهل مكة ـ صلوا في الموسم خالف صالة رسول اهللا صلى اهللا علي وه
ه،        . حجة قاطعة ى يصلون خلف ى من ه إل فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه آانوا خلًقا آثيًرا، وقد خرجوا مع

تم        وإنما صلى بمنى أيام منى قصًرا، والناس آلهم يصلون نهم أن ي ًدا م أمر أح خلفه ـ أهل مكة وسائر المسلمين ـ لم ي
ة          . صالته، ولم ينقل ذلك أحد ال بإسناد صحيح وال ضعيف ا يصليان في الموسم بأهل مك ده آان ثم أبو بكر وعمر بع

ال        ة ق ا صلى بمك ه لم ن الخطاب أن ا    : وغيرهم آذلك وال يأمران أحًدا بإتمام، مع أنه قد صح عن عمر ب ة،   ي أهل مك
وداع    . أتموا صالتكم   . فإنا قوم سفر، وهذا مروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في أهل مكة عام الفتح ال في حجة ال

    . فإنه في حجة الوداع لم يكن يصلى في مكة، بل آان يصلى بمنزله، وقد رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده مقال
  

لم  والمقصود أن من تدبر صالة النبي صل ى اهللا عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم، وأنه لم ينقل مس
قط عنه أنه أمرهم بإتمام، علم قطًعا أنهم آانوا يقصرون خلفه، وهذا من العلم العام الذي ال يخفي على ابن عباس وال 

ن      يتموا خلف اإلمام إذا ص/ ولهذه لم يعلم أحد من الصحابة أمر أهل مكة أن   . غيره ى أن اب ذا عل دل ه ين، ف لى رآعت
عباس إنما أجاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفًرا ال ينزل فيه بمنى وعرفة، بل يرجع من يومه، فهذا ال 

ل    م يق ا، ول وم،     : يقصر عنده؛ ألنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه ال يقصر، وإنما يقصر من سافر يوًم مسيرة ي
ى عسفان  بل اعتبر أن يكون  ون          . السفر يوًما، وقد استفاض عنه جواز القصر إل ان وثالث ا اثن ن حزم أنه د ذآر اب وق
    . أربعة برد ثمانية وأربعون ميًال  : ميال، وغيره يقول

  
م           و ل ك، فل نهم تخالف ذل ات ع ر الرواي ر، وأآث ن عم والذين حدوها ثمانية وأربعين ميًال، عمدتهم قول ابن عباس واب



 

فكيف   . لهما، لم يجز أن يؤخذ ببعض أقوالهما دون بعض، بل إما أن يجمع بينهما، وإما أن يطلب دليل آخريكن إال قو
ا       !  ؟ واآلثار عن الصحابة أنواع أخر د، إنم ك والشافعي وأحم ولهذا آان المحددون بستة عشر فرسًخا من أصحاب مال

ان م طريق ول  : له ل من ا  : بعضهم يق ال بأق ًدا ق د أح م أج ا    ل ذا إجماًع ون ه ذا ـ فيك ا دون ه ة   . لقصر فيم ذه طريق وه
ك ،     . وهذا ـ أيًضا ـ منقول عن الليث بن سعد    . الشافعي فهذان اإلمامان بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذل

    . وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك
  

ا أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن ع  : والطريق الثانية ذا باطل؛     . باس وال مخالف لهما من الصحابة فصار إجماًع وه
    . هذا وغيره، وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك/ فإنه نقل عنهما 

  
وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهي أن هذا التحديد مأثور عن النبي صلى اهللا عليه وسلم آما 

ال            ] مختصر المختصر [ رواه ابن خزيمة في  ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي اس عن النب ن عب ة ال     (   : عن اب ا أهل مك ي
ي صلى        .  ) تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان ى النب ه آذب عل وهذا ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أن

ى اهللا عليه وسلم إنما حد مسافة القصر ألهل مكة َأَفَتَري رسول اهللا صل  . اهللا عليه وسلم، ولكن هو من آالم ابن عباس
ائر المسلمين     ه أن         ؟ دون أهل المدينة التي هي دار السنة والهجرة والنصرة ودون س واتر عن د ت ذا وق ول ه وآيف يق

ر        د وال غي افة، ال بري لم قط السفر بمس أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى، ولم يحد النبي صلى اهللا عليه وس
    . د وال حدها بزمانبري
  

فإن آانت أرض ال أميال فيها،   : قال  . ومالك قد نقل عنه أربعة ُبُرد، آقول الليث والشافعي وأحمد، وهو المشهور عنه
ى   : قال  . فال يقصرون في أقل من يوم وليلة للثقل ه     . وهذا أحب ما تقصر فيه الصالة إل د ذآر عن ال قصر إال في     : وق

ه   : وروى عنه  . ميًال فصاعًدا خمسة وأربعين ال قصر إال في     : ال قصر إال في اثنين وأربعين ميًال فصاعًدا وروى عن
ي أويس  ن أب ماعيل ب ه إس يًال فصاعدا وروى عن ين م يًال قصًدا /  : أربع ين م تة وأربع ي س ذه   . ال قصر إال ف ر ه ذآ

ه     ة خاصة أن يقصروا الصالة في الحج          ] المبسوط  [ الروايات القاضي إسماعيل بن إسحاق في آتاب ورأي ألهل مك
ال        ة أمي ا، وهي أربع ا فوقه ى فم ى من ال آالرعاء              . خاصة إل ة أمي يمن خرج ثالث ال ـ ف ه ق ن القاسم أن ه اب وروى عن

ل من             : وغيرهم فتأول فأفطر في رمضان ـ   ه ال قصر في أق ط، وروى عن الشافعي أن ه إال القضاء فق ال شيء علي
    . ميًال بالهاشمي ستة وأربعين

  
ي    . واآلثار عن ابن عمر أنواع ن المثن وري، سمعت            : فروى محمد ب فيان الث دثنا س دي، ح ن مه رحمن ب د ال دثنا عب ح

ول   : َجَبَلة بن سحيم يقول يال لقصرت الصالة      : سمعت ابن عمر يق و خرجت م يبة     . ل ي ش ن أب ع،     : وروى اب دثنا وآي ح
ول     حدثنا ِمْسَعر، عن ُمَحارب ب ن عمر يق اد، سمعت اب ي الصالة          : ن زي ار فأقصر يعن افر الساعة من النه ي ألس   . إن

ة       َعر أحد األئم ة، وِمْس ابعين، أحد األئم ار الت ة من خي يبة   . محارب قاضي الكوف ي ش ن أب ن    : وروى اب ى ب دثنا عل ح
ال      ن عمر ق دة، عن اب ة        : ُمْسِهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن زيد بن خلي تقصر الصالة في مسيرة ثالث

    . محمد بن زيد هو طائي واله محمد بن أبي طالب القضاء بالكوفة، مشهور من آبار التابعين  : قال ابن حزم  . أميال
  

د فال يقصر،           : قال/ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب  ن عمر البري افر مع اب وآنت أس
ه    : قال عبد الرزاق ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميال، فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر في ستة فراسخ، وأن

در       . آان يسافر بريًدا وهو أربعة فراسخ فال يقصر ره غن ا ذآ ه م ذلك روى عن د         : وآ ن عب دثنا شعبة، عن حبيب ب ح
ال  اب، ق ن الخط ر ب ن عم ن عاصم ب رحمن، عن حفص ب د اهللا ب  : ال ع عب ى ذات خرجت م ن الخطاب إل ر ب ن عم

افع، عن         . النصب، وهي من المدينة على ثمانية عشر ميال وب، عن ن ر، عن أي فلما أتاها قصر الصالة، وروى معم
    . أنه آان يقصر الصالة في مسيرة أربعة برد  : ابن عمر

  
ع                 ه، وروى وآي ل من ا هو أق ذا وفي م ان يقصر في ه ه آ ى أن دل عل ات ي دم من الرواي د     وما تق ن عبي ، عن سعيد ب

  ؟ حاج أو معتمر أو غاز     : سألت ابن عمر عن تقصير الصالة، قال  : الطائي، عن على بن ربيعة الوالبي األسدي، قال
ه الضيعة في السواد      : فقلت ال   . ال ولكن أحدنا يكون ل ا      : فقلت   ؟ تعرف السويداء    : فق م أره ا ول ال   . سمعت به ا    : ق فإنه

ن حزم     : ليلة للمسرعثالث وليلتان و ال اب يال،          : إذا خرجنا إليها قصرنا، ق ان وسبعون م ى السويداء اثن ة إل من المدين
    . أربعة وعشرون فرسًخا

د        / فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذآر ذلك تحديًدا،  : قلت ان ق ه آ ذا؛ ألن ل ه لكن بين بهذا جواز القصر في مث



 

    . ن في السواد، فأجابه ابن عمر بجواز القصربلغه أن أهل الكوفة ال يقصرو
  

ر، وهي       : أخبرني نافع  : وأما ما روى من طريق ابن جريج ه بخيب ال ل أن ابن عمر آان أدني ما يقصر الصالة إليه م
افع عن          . مسيرة ثالث قواصد، لم يقصر فيما دونه ا عن ن د، آالهم ن حمي وب ب وآذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أي

ك        : مرابن ع ا دون ذل   . أنه آان يقصر الصالة فيما بين المدينة وخيبر، وهي بقدر األهواز من البصرة، ال يقصر فيم
ا اختلف     : قال  . بين المدينة وخيبر آما بين البصرة واألهواز، وهي مائة ميل غير أربعة أميال  : قال ابن حزم وهذا مم

    . ابن عمرفيه على ابن عمر، ثم على نافع ـ أيًضا ـ عن 
  

ال                   : قلت ى يق ه حت ة عن قول ذا حكاي يس ه ا، ل ط قطًع ك ـ غل ا دون ذل م يقصر فيم ه ل ه اختلف     : هذا النفي ـ وهو أن إن
ا دون      : اجتهاده، بل نفي لقصره فيما دون ذلك، وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره ه قصر فيم أن

وى عن أيوب إن قدر أن نافًعا روى هذا فيكون حين حدث بهذا قد نسي أن ابن عمر فمن ر  . فهذا قد يكون غلًطا  . ذلك
    . قصر فيما دون ذلك، فإنه قد ثبت عن نافع، عنه أنه قصر فيما دون ذلك

  
د    ن زي اد ب ن سيرين،قال     : وروى حم دثنا أنس ب ى رأس خمسة               : ح ى أرضه ـ وهي عل ك إل ن مال خرجت مع أنس ب

لم           فراسخ ـ فصلى بنا العص  م س ين، ث ى بساط ـ رآعت ًدا عل ة قاع ا في دجل ا      . ر في سفينة ـ وهي تجري بن م صلى بن ث
ه      : وهذا فيه أنه إنما خرج إلى أرضه المذآورة ولم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال  . رآعتين، ثم سلم آانت من طريق

    . فقصر في خمسة فراسخ وهي بريد وربع
  

ائي    حدثنا ابن أبي  : وفي صحيح مسلم د الهن ن يزي سألت    : شيبة وابن بشار، آالهما عن غندر، عن شعبة، عن يحيي ب
ال   ؟ أنس بن مالك عن قصر الصالة  ة             : فق ال أو ثالث ة أمي لم إذا خرج مسيرة ثالث ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي آ

ين        ذا؛ أل          . فراسخ ـ شعبة شك ـ صلى رآعت ة ه افة الطويل ر أنس أن يقطع من المس م ي أله عن قصر     ول ن السائل س
ؤاًال عن أول صالة يقصرها   يس س ه، ل ا يقصر في ؤال عم و س د   . الصالة، وه ل أح م يق ه ل م إن إن أول صالة ال   : ث

ى        . يقصرها إال في ثالثة أميال أو أآثر من ذلك دل عل فليس في هذا جواب ـ لو آان المراد ذلك ـ ولم يقل ذلك أحد، ف
ي صلى اهللا      أن أنًسا أراد أنه من سافر ه لم فعل من النب ذه المسافة قصر، ثم ما أخبر به عن النبي صلى اهللا عليه وس

ك  / عليه وسلم لم يبين هل آان ذلك الخروج هو السفر، أو آان ذلك هو الذي قطعه من السفر، فإن  آان أراد به أن ذل
ك على أنه يقصر إليه إذا آان هو  آان سفره فهو نص، وإن آان ذلك الذي قطعه من السفر، فأنس بن مالك استدل بذل

    . إنه ال يقصر إال في السفر، فلوال أن قطع هذه المسافة سفر لما قصر  : يقول  . السفر
  

ي هي سفر،               : وهذا يوافق قول من يقول افة الت فًرا، ال يكفي مجرد قصده المس افة تكون س ى يقطع مس ال يقصر حت
ون       وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه، وابن حزم ل، لكن داود وأصحابه يقول افة القصر بمي ال يقصر إال    : يحد مس

افة      : في حج أو عمرة أو غزو، وابن حزم يقول ذه المس إنه يقصر في آل سفر، وابن حزم عنده أنه ال يفطر إال في ه
ام عن الشار       : وأصحابه يقولون ه نص ع ا  إنه يفطر في آل سفر، بخالف القصر، ألن القصر ليس عندهم في ع، وإنم

    . فيه فعله أنه قصر في السفر، ولم يجدوا أحًدا قصر فيما دون ميل، ووجدوا الميل منقوًال عن ابن عمر
  

السفر هو البروز عن محلة اإلقامة، لكن قد علم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفـن   : وابن حزم يقول
م يجدوا      . عـه فلم يقصروا ولم يفطـرواالمـوتي وخرج إلى الفضاء للغائط والناس م فًرا، ول فخرج هذا عن أن يكون س
يًال، لقصرت الصالة       : أقل من ميل يسمي سفًرا؛ فإن ابن عمر قال و خرجت م افة       . ل ذه المس ا ثبت أن ه ا  / فلم جعله

م الحضر    وما دون الميل من آخر ب  : سفًرا ولم نجد أعلى منها يسمي سفًرا، جعلنا هذا هو الحد، قال ه حك يوت قريته ل
ذ ـ يقصر            . فال يقصر فيه وال يفطر ه، فمن ـ حينئ وإذا بلغ الميل ـ فحينئذ ـ صار له سفر يقصر فيه الصالة ويفطر في

    . ويفطر، وآذلك إذا رجع، فكان على أقل من ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه
  

الوا   . جعل هؤالء السفر محدوًدا في اللغة  : قلت وه محدوًدا              : ق ل وأولئك جعل فًرا هو المي ه يسمي س ا سمعنا أن ل م وأق
الوا          . أما الشارع فلم يحده  . بالشرع، وآال القولين ضعيف م ق نهم أنه ل أحد ع م ينق ة ل ا      : وآذلك أهل اللغ ين م رق ب الف

ان  يسمي سفًرا وما ال يسمي سفًرا هو مسافة محدودة، بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل في  الشرع واللغة، ثم لو آ
لم                ه وس ي صلى اهللا علي ان النب د آ ه، فق ة المختصة ب ل يكون من حدود القري د أن المي محدوًدا بمسافة ميل، فإن أري
ة     يخرج أآثر من ميل من محله في الحجاز وال يقصر وال يفطر، وإن أراد من المكان المجتمع الذي يشمله اسم مدين



 

ة  فال حجة لك  : ميًال، قيل له ة     . في خروجه إلى المقابر والغائط؛ ألن تلك لم تكن خارًجا عن آخر حد المدين ي الجمل فف
ي               ان النب ل ، وآ د من مي ا هو أبع ك م ائط وفي ذل ابر والغ ى المق آان يخرج إلى العوالي وإلى حد آما آان يخرج إل

أتون إ       ل، وي ر من مي ى أآث ة إل ل وال يقصرون،     صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يخرجون من المدين د من مي ا أبع / ليه
    . آخروجهم إلى قباء والعوالي وأحد، ودخولهم للجمعة وغيرها من هذه األماآن

  
رجالن من                ان ال ى آ د، حت د في بري ة بري إن حرم المدين ل، ف د من مي وآان آثير من مساآن المدينة عن مسجده أبع

ذا      ا وه ذا يوًم دخل ه دخول ي ن الخطاب وصاحبه األنصاري          أصحابه لبعد المكان يتناوبان ال ان عمر ب ا آ ا، آم يوًم
ن عمر    ول اب ه         : يدخل هذا يوًما وهذا يوًما، وق يًال قصرت الصالة، هو آقول و خرجت م افر الساعة من       : ل ي ألس إن

 إني ال أؤخر القصر إلى أن أقطع : النهار فأقصر،وهذا إما أن يريد به ما يقطعه من المسافة التي يقصدها فيكون قصده
    . إذا سافر نهاًرا لم يقصر إلى الليل  : وهذا قول جماهير العلماء،إال من يقول  . مسافة طويلة

  
ة     ذي الحليف ا والعصر ب ة أربًع ر بالمدين لم صلى الظه ه وس ي صلى اهللا علي أن النب ؤالء ب ى ه اء عل تج العلم د اح وق

ي             . رآعتين ى المعن دل عل ه ي ذا، لكن فعل ى ه ن عمر    وقد يحمل حديث أنس عل راد اب افر     : األول، أو يكون م من َس
ذا          إن ه ين المساآن، ف نقًال ب افًرا ال يكون مت َقَصر، ولو آان قصده هذه المسافة إذا آان في صحراء بحيث يكون مس
ا ـ                   و ـ أيًض ل بعشرة أذرع فه ل من المي افر أق ه مس در أن و ق افر، فل ذا مس در أن ه اس، وإذا ق اق الن ليس بمسافر باتف

افر افة   . مس د بالمس احة    / فالتحدي اس مس وم الن رف عم ل، وال يع ة، وال عرف وال عق رع وال لغ ي ش ه ف ال أصل ل
ي             د النب ى عه م يمسح أحد األرض عل ه، ول ا بشيء ال يعرفون وم المسلمين معلًق األرض فال يجعل ما يحتاج إليه عم

ة   صلى اهللا عليه وسلم، وال قدر النبي صلى اهللا عليه وسلم األرض ال بأمي ال وال فراسخ، والرجل قد يخرج من القري
ل، بخالف من               ل من مي افة أق افًرا، وإن آانت المس ة فيكون مس ومين والثالث ه فيغيب الي إلى صحراء لحطب يأتي ب

ة     . فإن األول يأخذ الزاد والمزاد بخالف الثاني  . يذهب ويرجع من يومه، فإنه ال يكون في ذلك مسافًرا افة القريب فالمس
    . مدة الطويلة تكون سفًرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة ال تكون سفًرافي ال

  
ان   . فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفًرا ألجله ا          . والعمل ال يكون إال في زم ى م اج إل ه فاحت إذا طال العمل وزمان ف

ان بحيث ال      يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد، سمي مسافًرا، وإن لم تكن المسافة ب دة، وإذا قصر العمل والزم عي
ـل          . يحتاج إلى زاد ومزاد، لم يسم سفًرا، وإن بعـدت المسافـة ـًرا، وال يكون العم ذي يسمي سف ـو العمل ال فاألصل ه

اس            . إال في زمـان، فيعتبر العمل الذي هو سفر ه الن ا يعرف ذا مم اآن، وه ان يسفر عن األم وال يكون ذلك إال في مك
    . هم، ليس له حد في الشرع وال اللغة، بل ما سموه سفًرا فهو سفربعادات

  
  في اإلقامة: فصل  
  

اس رجالن    افر    : وأما اإلقامة، فهي خالف السفر، فالن يم، ومس اب والسنة أحد           . مق اس في الكت ام الن ذا آانت أحك وله
افر       : هذين الحكمين م مس ا حك يم، وإم م مق الى     . إما حك ال تع د ق اَمِتُكمْ     {   : وق ْوَم ِإَق ِنُكْم َوَي ْوَم َظْع فجعل    .  ] 80  : النحل  [   } َي

ال      . للناس يوم ظعن، ويوم إقامة الى أوجب الصوم وق اٍم           {   : واهللا تع ْن َأيَّ دٌَّة مِّ َفٍر َفِع ى َس ا َأْو َعَل نُكم مَِّريًض اَن ِم ن َآ َفَم
لم         فمن ليس مريًضا وال  .  ] 184  : البقرة [   } ُأَخَر ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ذلك ق يم، ول و الصحيح المق   :  على سفر فه

    . فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصالة فهو المقيم  .  ) إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة ( 
  

ة    ة وعرف ى ومزدلف يقصر الصالة هو     وقد أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجته بمكة أربعة أيام، ثم ستة أيام بمن
وأقام بتبوك عشرين    . وأصحابه، فدل على أنهم آانوا مسافرين، وأقام في غزوة الفتح تسعة عشر يوًما يقصر الصالة

ى              . يوًما يقصر الصالة ة حت ام وال أربع ة أي م يكن ينقضي في ثالث وك، ل ومعلوم ـ بالعادة ـ أن ما آان يفعل بمكة وتب
ة             . أسافر، غًدا أسافر إنه آان يقول اليوم/  : يقال ه، وهي أعظم مدين ار محاربون ل ا آف ا حوله ا وم ة وأهله بل َفَتَح مك

دومهم       واحي ينتظر ق ى الن ا       . فتحها، وبفتحها ذلت األعداء، وأسلمت العرب، وسري السرايا إل ذه األمور مم ل ه ومث
    . نقضي في أربعة، وآذلك في تبوكيعلم أنها ال تنقضي في أربعة أيام، فعلم أنه أقام ألمور يعلم أنها ال ت

  
ه       : وأيًضا، فمن جعل للمقام حًدا من األيام ا خمسة عشر، فإن إما ثالثة، وإما أربعة، وإما عشرة، وإما اثني عشر، وإم

ام    . قال قوال ال دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة ة أقس   : فقد تضمنت هذه األقوال تقسيم الناس إلى ثالث
ه،              ة وتجب علي ه الجمع د ب ذي تنعق ذا هو ال ان، وه ام في المك وي المق إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن، وهو الذي ين



 

ام          . وهذا يجب عليه إتمام الصالة بال نزاع، فإنه المقيم المقابل للمسافر  ه إتم وا علي ر مستوطن أوجب يم غي والثالث مق
    . إنما تنعقد الجمعة بمستوطن  : ال تنعقد به الجمعة، وقالوا  : الصالة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا

  
ى           ل عل ة الشرع، وال دلي ه من جه ل علي وهذا التقسيم ـ وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن ـ تقسيم ال دلي

ا ي           وا مقيًم ا أثبت الوه لم ا ق ذا إنم ه، وه دت ب ه انعق ام    أنها تجب على من ال تنعقد به، بل من وجبت علي ه اإلتم جب علي
م يمكن    وا / والصيام ووجدوه غير مستوطن، فل ة     : أن يقول ه الجمع د ب د بالمستوطن، لكن         . تنعق ا تنعق ة إنم إن الجمع ف

إنه ال دليل عليه، بل هو مخالف للشرع،      : إيجاب الجمعة على هذا، وإيجاب الصيام واإلتمام على هذا، هو الذي يقال
ع      فإن هذه حال النبي صلى اهللا ذه حال جمي ل وه عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح، وفي حجة الوداع، وحاله بتبوك، ب

وا  ك             . الحجيج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجع ل ذل دم قب د يق ع ذي الحجة، وق ة راب دم الرجل بمك د يق وق
دم       . مبيوم أو أيام، وقد يقدم بعد ذلك، وهم آلهم مسافرون ال تجب عليهم جمعة وال إتما لم ق ه وس والنبي صلى اهللا علي

أمر                     تم وي ان ي ة آ ة وثاني دم صبح ثالث و ق ه ل م أن ن له ين، لكن من أي ان يصلى رآعت ة من ذي الحجة وآ صبح رابع
    . ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك  !  ؟ أصحابه باإلتمام

  
َداُهْم     {   : قال تعالىولو آان هذا حًدا فاصًال بين المقيم والمسافر؛ لبينه للمسلمين آما  َد ِإْذ َه ا َبْع َوَما َآاَن الّلُه ِلُيِضلَّ َقْوًم

والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمًرا معلوًما ال   .  ] 115  : التوبة [   } َحتَّى ُيَبيَِّن َلُهم مَّا َيتَُّقوَن
ة وال عرف ي ص  . بشرع وال لغ د رخص النب ا،  وق كه ثالًث د قضاء نس ة بع يم بمك اجر أن يق لم للمه ه وس لى اهللا علي

والقصر في هذا جائز عند الجماعة، وقد سماه إقامة، ورخص للمهاجر أن يقيمها، فلو أراد المهاجر أن يقيم أآثر من  
م يكن       د قضاء النسك، ل ين المسافر و             / ذلك بع رق ب دة ف ذه الم ى أن ه دل عل ا ي ذا م يس في ه ك، ول ه ذل ل   ل يم ب المق

    . المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أآثر من ثالث بعد قضاء المناسك
  

ان محظور الجنس    لم      . فعلم أن الثالث مقدار يرخص فيه فيما آ ه وس ال صلى اهللا علي اهللا      (   : ق ؤمن ب رأة ت ال يحل الم
وجعل ما   ) لم أن يهجر أخاه فوق ثالثال يحل لمس (   : وقال  .  ) واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث إال على زوج

ره؛ ألن الطالق في            ا غي نكح زوًج ى ت ه حت رات، حرمت علي تحرم المرأة بعده من الطالق ثالًثا، فإذا طلقها ثالث م
األصل مكروه، فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذآورة، ثم المهاجر لو قدم 

فًرا                  مكة قبل ال ى الموسم س ه إل فًرا، آانت إقامت ا يكون س ه إال فيم بح ل م ي ان ل إن آ ى الموسم، ف ام إل موسم بشهر، أق
    . فتقصر فيه الصالة

  
د قضاء النسك             ة بع اموا بمك و أق ة من ذي الحجة فل دموا صبح رابع وأيًضا، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ق

ر      اموا أآث و أق ك، ول ام               ثالًثا، آان لهم ذل د أق ك، وق ر من ذل يم أآث رهم أن يق ك، وجاز لغي م ذل م يجز له الث، ل من ث
ة                  ين إقام ذلك مقيم وا ب م يكون ة ول ا بمك ا من عشرين يوًم تح قريًب ام الف لم ع ه وس ي صلى اهللا علي المهاجرون مع النب

ين؛    الجهاد، وخرجوا / خرجوا بها عن السفر، وال آانوا ممنوعين؛ ألنهم آانوا مقيمين ألجل تمام  ى غزوة حن منها إل
فعلم أن هذا التحديد ال يتعلق بالقصر وال بتحديد   . وهذا بخالف من ال يقدم إال للنسك فإنه ال يحتاج إلى أآثر من ثالث

    . السفر
  

ي      . منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج غير محسوب   : والذين حدوا ذلك بأربعة نهم من بن وم
أن األصل في آل من قدم المصر أن يكون مقيًما يتم الصالة، لكن ثبتت األربعة بإقامة النبي صلى اهللا عليه ذلك على 

وقالوا في غزوة الفتح وتبوك أنه لم يكن عزم على إقامة مدة؛ ألنه آان يريد عام   . وسلم في حجته، فإنه أقامها وقصر
ل هو مخالف         الفتح غزو حنين، وهذا الدليل مبني على أنه من قدم  وع، ب المصر فقد خرج عن حد السفر، وهو ممن

اس   . للنص واإلجماع والعرف د يشتري     . فإن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو يبيعها ويذهب، هو مسافر عند الن وق
    . السلعة ويبيعها في عدة أيام، وال يحد الناس في ذلك حًدا

  
ا      : يقصر إلى خمسة عشر قالوا  : والذين قالوا يس األمر آم هذا غاية ما قيل، وما زاد على ذلك فهو مقيم باإلجماع، ول

قالوه، وأحمد أمر باإلتمام فيما زاد على األربعة احتياطًا، واختلفت الرواية عنه إذا نوي إقامة إحدي وعشرين هل يتم 
ا        ؟ أو يقصر إن آ ع، ف وم الراب لم ي ه وس ه وهو     لتردد االجتهاد في صالة النبي صلى اهللا علي ذو / ن صلى الفجر بمبيت

  : والصحيح  . طوي، فإنما صلى بمكة عشرين صالة، وإن آان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها إحدي وعشرين صالة
ه في أحاديث     ة       . أنه إنما صلى الصبح يومئذ بذي طوي ودخل مكة ضحى، آذلك جاء مصرًحا ب د في رواي ال أحم ق



 

ال       إذا عزم على أن يقيم أآث  : األثرم ة، ق دم لصبح رابع لم ق ه وس ام    : ر من ذلك أتم، واحتج بأن النبي صلى اهللا علي فأق
ام      ذه األي د    . اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر باألبطح يوم الثامن، وآان يقصر الصالة في ه وق

م  أجمع على إقامتها، فإذا أجمع أن يقيم آما أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم ،  ك، أت   . قصر، فإذا أجمع على أآثر من ذل
تم       : قال  ؟ فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك  : قلت له  : قال األثرم األحوط في وا فيأخذ ب م اختلف ال   . ألنه د      : ق ي عب ل ألب قي

    . هذا شيء آخر، هذا لم يعزم  : فقال  ؟ يقول أخرج اليوم أخرج غًدا، أيقصر  : اهللا
  

    . ليًال على وجوب اإلتمام، إنما أخذ باالحتياط، وهذا ال يقتضي الوجوبفأحمد لم يذآر د
  

رم   . وأيًضا، فإنه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة في الزيادة ين،       : وقد روى األث ن دآ دثنا الفضل ب ح
ان ـ شهرين      أقمنا مع سعد بَع  : حدثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن ابن المسور، قال ان ـ أو بعم ّم

ال      ه فق ك ل ذآرنا ذل ا، ف رم    /  : فكان يصلى رآعتين ونصلى أربًع ال األث م، ق دثنا        : نحن أعل ن حرب، ح ليمان ب دثنا س ح
دخول    ين ال ه وب   . حماد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى رآعتين، وقد حال الثلج بين

ع            والثلج ال  : قال بعضهم ر من أرب ة أآث د أجمع إقام ام، فق ة أي ذوب في أربع ه ال ي م أن ال    . ذي يتفق في هذه المدة يعل ق
أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين   : حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيي، عن حفص بن عبيد اهللا  : األثرم

ال   حدثنا الفضل بن دآين، حدثنا  : قال األثرم  . يقصر الصالة الم، ق ن عمر إذا      : هشام، حدثنا ابن شهاب، عن س ان اب آ
ة      ام شهرين، إال أن يجمع اإلقام ام، وإن أق ل        . أقام بمكة، قصر الصالة إال أن يصلى مع اإلم دم قب ان يق ن عمر آ واب

آان يحل له  فما  . الموسم بمدة طويلة، حتى أنه آان أحياًنا يحرم بالحج من هالل ذي الحجة، وهو آان من المهاجرين
دفن في            ى ال ي ا من الحل، حت دفن بسرف، لكونه ا مات أن ي المقام بعد قضاء نسكه أآثر من ثالث، ولهذا أوصي لم

ما آان   : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال  : وقال األثرم  . األرض التي هاجر منها
د الخروج،       . يرفع المقام ابن عمر يصلي بمكة إال رآعتين إال أن ين وهو يري ولهذا أقام مرة ثنتي عشرة يصلي رآعت

ان            ر الحج، وآ ن عمر آثي ان اب ى الموسم، وآ ة إل وي اإلقام وهذا يبين أنه آان يصلي قبل الموسم رآعتين، مع أنه ن
د      الطَّبَّاع، حد/ حدثنا ابن   : قال األثرم  . آثيًرا ما يأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة ر، عن عب ن موسي الفقي ثنا القاسم ب

أن أبا أيوب األنصاري وأبا صرمة األنصاري     : الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن ابن محيريز
فيان،    : قال األثرم  . وعقبة بن عامر شتوا بأرض الروم فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصالة حدثنا قبيصة، حدثنا س

ال   عن منصور، عن أ ل، ق ي وائ ى رجع وهو               : ب ام سنين يقصر حت ى السلسلة فقصر الصالة، فأق خرج مسروق إل
    . اتباع السنة  : قال  ؟ يا أبا عائشة، ما يحملك على هذا  : قيل  . يقصر

  
  في الذين لم يكرهوا أن يصلي المسافر أربًعا: فصل  
  

ى  والذين لم يكرهوا أن يصلي المسافر أربًعا ظنوا أن النبي  صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك، أو فعله بعض أصحابه عل
ه أقره علي ده ف د استفاضت    . عه ي رمضان ، وق زل الصوم والفطر ف ا بمن ين وأربًع افر رآعت وا أن صالة المس وظن

لم      ه وس ي صلى اهللا علي نهم المفطر      : األحاديث الصحيحة بأنهم آانوا يسافرون مع النب نهم الصائم، وم ا     . فم ذا مم وه
ذلك استدل الشافعي               م صحيًحا، وب َبه بعض أهل العل ع، َفِحَس روه من التربي ا ذآ ا م اتفق أهل العلم على صحته، وأم

لم    . وبعض أصحاب أحمد اقبلوا       (   : قال الشافعي ـ لما ذآر قول النبي صلى اهللا عليه وس يكم ف ا عل صدقة تصدق اهللا به
ودل   . رخصة، ال حتم من اهللا أن يقصر / والصدقة   . ف صدقة من اهللافدل على أن القصر في السفر بال خو  :  ) صدقته

ه    : على َأنَّ له َأْن يقصر في السفر بال خوف ـ إن شاء المسافر ـ أن عائشة قالت   آل ذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا علي
    . وسلم أتم في السفر وقصر

اح،            : صم وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي عا  : قلت ي رب ن أب ن سعيد، عن عطاء ب دثنا عمر ب ح
تم، ويفطر ويصوم          : عن عائشة ان يقصر في السفر وي لم آ دارقطني    . أن النبي صلى اهللا عليه وس ال ال ناد     : ق ذا إس ه
م ضعيف         : قال البيهقي  . صحيح رو، وآله ن عم اد، وطلحة ب ن زي   . ولهذا شاهد من حديث َدْلَهم بن صالح، والمغيرة ب

دي، عن عطاء، عن عائشة، قالت        : وروى حديث دلهم من حديث عبيد اهللا بن موسي ا    : حدثنا دلهم بن صالح الكن آن
    . نصلي مع النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربًعا حتى نرجع

  
ان يقصر في السفر،     أن النبي صلى اهللا عليه وسل  : وروى حديث المغيرة ـ وهو أشهرها ـ عن عطاء، عن عائشة   م آ

لم        : وروى حديث طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة قالت  . ويتم ه وس آل ذلك قد فعل رسول اهللا صلى اهللا علي
أن   : أنا عطاء بن أبي رباح  : وقد قال عمر ابن ذر ـ آوفي، ثقة ـ    : قال البيهقي  . قد أتم وقصر، وصام في السفر وأفطر



 

ال     . لسفر المكتوبة أربعـًاعائشة آانت تصلي في ا م ق ناده، ث ن صالح،         : وروى ذلك بإس م ب ة َدْلَه الموافق لرواي وهو آ
    . في رواية َدْلَهم زيادة سند/وإن آان 

  
ا من             : قلت ذا ثابت عن عائشة معروف عنه ا، فه أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أنها آانت تصلي أربًع

ة، وإذا آان إنما أسنده هؤالء الضعفاء، والثقاة وقفوه على عائشة، دل ذلك على ضعف رواية عروة وغيره عن عائش
ال    : قال ابن حزم في هذا الحديث  . المسند، ولم يكن ذلك شاهًدا للمسند انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيره، وقد ق

    . ضعيف، آل حديث أسنده منكر  : فيه أحمد بن حنبل
  

وقد ذآر عبد اهللا بن أحمد بن حنبل أن أباه سئل عن هذا الحديث   . من غير طريقه لكنه ضعيف ـ أيًضا  فقد روى  : قلت
ه              . هذا حديث منكر  : فقال ة لمن احتج ب ه موافق د احتجوا ب ة من أصحابه ق ان طائف وهو آما قال اإلمام أحمد، وإن آ

ول  آالشافعي، وال ريب أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى اهللا ع ان   (   : لفظه   : ليه وسلم، مع أن من الناس من يق آ
تم وتصوم    ) يقصر في السفر وتتم، ويفطر وتصوم ر         . بمعني أنها هي التي آانت ت ا من غي ا روى عنه ذا أشبه بم وه
دارقطني م        : قال البيهقي  . هذا الوجه مع أنه آذب عليها ـ أيًضا  ق ال ناد صحيح، وروى من طري ن وله شاهد قوي بإس

خرجت مع    : حدثنا العالء بن زهير، عن عبد الرحمن بن األسود،عن أبيه، عن عائشة قالت     : طريق محمد بن يوسف
لم في     ه وس لم وصمت، وقصر           / رسول اهللا صلى اهللا علي ه وس أفطر رسول اهللا صلى اهللا علي رة في رمضان ف عم

    .  ) أحسنت يا عائشة (   : قال  ؟ وأتممت فقلت يا رسول اهللا، بابي أنت وأمي، أفطرت وصمت وقصرت  . وأتممت
  

ن األسود، عن عائشة ـ         : ورواه البيهقي من طريق آخر عن القاسم بن الحكم رحمن ب ثنا العالء بن زهير، عن عبد ال
اه ذآر أب م ي دارقطني  . ل ال ال و      : ق ا وه دخل عليه ة ف د أدرك عائش رحمن ق د ال ن، وعب ناد حس و إس األول متصل وه

دثنا العالء       : ورواه البيهقي من وجه ثالث من حديث أبي بكر النيسابوري  . مراهق يم، ح و نع ثنا عباس الدوري، ثنا أب
ى       : بن زهير، ثنا عبد الرحمن بن األسود، عن عائشة ة إل لم من المدين أنها اعتمرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ابي أنت     : مكة، حتى إذا قدمت قالت ال   . وأمي، قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت     يا رسول اهللا، ب ا    (   : فق أحسنت ي
رحمن، عن عائشة      : قال أبو بكر النيسابوري  . ، وما عاب على ) عائشة د ال ال عن      . هكذا قال أبو نعيم، عن عب ومن ق

    . أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ
  

ه عناي     : قلت ان ل اظ،        أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث، وآ ا من اختالف األلف ا فيه ة وم ة باألحاديث الفقهي
ة الحديث المشهورين؛         ل أئم اء مث وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التي ال تعصب فيها لقول أحد من الفقه

ل    ذلك أه ق، وآ ذه الطري ح ه ذا رج ة   /وله ن عائش ائي،ولفظه ع نهم إال النس د م روه أح م ي هورة ل نن المش ا   : الس أنه
يا رسول اهللا، بابي أنت وأمي   : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت اعتمرت

د يقصد نصر         . ، وما عاب علي ) أحسنت يا عائشة (   : فقال  . قصرت، وأتممت، وأفطرت، وصمت ذا بخالف من ق وه
    . د لم يتكلفه ولحكم ببطالنهاقول شخص معين فتنطق له من األدلة ما لو خال عن ذلك القص

  
م         ى عائشة وهو صبي ول ا دخل عل والصواب ما قاله أبو بكر، وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل، وعبد الرحمن إنم

ن حزم        . يضبط ما قالته د ب و محم ه أب ال في ره، وهو              : وق روه غي م ي ر األزدي ل ن زهي ه العالء ب رد ب ذا الحديث تف ه
ول ذا الحديث خط  . مجه هوه ال في ه ق ا؛ فإن ي   : أ قطًع رة ف ي عم لم ف ه وس ع رسول اهللا صلى اهللا علي ا خرجت م إنه
ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وال خرج من المدينة   . رمضان

ـ حينئذ ـ مسافًرا في رمضان،      في عمرة في رمضان، بل وال خرج إلى مكة في رمضان قط إال عام الفتح، فإنه آان
نهم المفطر،           . وفتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم نهم الصائم وم ان أصحابه م ك السفر آ وفي ذل

ا       أ آم دم خط ا، والحديث المتق فلم يكن يصلي بهم إال رآعتين، وال نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر أربًع
    . تعالىسنبينه ـ إن شاء اهللا 

  
ع       / د الهجرة أرب ا اعتمر بع ه إنم وعام فتح مكة لم يعتمر، بل ثبت بالنقول المستفيضة التي اتفق عليها أهل العلم به أن

م    . عمر منها ثالث في ذي القعدة، والرابعة مع حجته عمرة الحديبية لما صده المشرآون فحل بالحديبية باإلحصار ول
ا قسم        . يدخل مكة، وآانت في ذي القعدة م لم ا، ث ثم اعتمر في العام القابل عمرة القضية، وآانت في ذي القعدة ـ أيًض

د      م يعتمر بع غنائم حنين بالِجْعَرانة اعتمر من الِجْعَرانة، وآانت عمرته في ذي القعدة ـ أيًضا، والرابعة مع حجته، ول
د        حجه ال هو وال أحد ممن حج معه إال عائشة لما آانت قد حاضت وأمرها أن ا عب ا مع أخيه م أعمره الحج، ث تهل ب



 

    . الرحمن من التنعيم
  

ي صلى اهللا             : ولهذا قيل ـ لما بني هناك من المساجد مساجد عائشة ـ     د النب ى عه م يعتمر أحد من الصحابة عل ه ل فإن
مثل ما في    : حيحةفهذا آله مما تواترت به األحاديث الص  . عليه وسلم، ال قبل الفتح وال بعده عمرة من مكة إال عائشة

ي مع حجه             : الصحيحين عن أنس دة إال الت ع عمر آلهن في ذي القع لم اعتمر أرب ه وس   : أن رسول اهللا صلى اهللا علي
دة حيث          ة في ذي القع رة من الِجْعَران دة، وعم عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القع

عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث    : اعتمر أربًعا  : ولفظ البخاري  . وهذا لفظ مسلم  . قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته
ائم  / صده المشرآون، وعمرة في العام المقبل في  ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة حنين من الِجْعَرانة حيث قسم غن

    . حنين، وعمرة مع حجته
  

رتين اعتمر ر  : وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال   . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج م
ة   : وأراد بذلك  . وهذا لفظ البخاري ا،        . العمرة التي أتمها، وهي عمرة القضية والِجْعَران م يمكن إتمامه ة فل ا الحديبي وأم

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة   وفيها أنزل اهللا آية الحصار باتفاق أهل العلم،  . بل آان محصًرا لما صده المشرآون
ا ل له ا قي ال  : لم ر ق ن عم ت   : إن اب ي رجب، فقال ر ف لم اعتم ه وس د   : إن رسول اهللا صلى اهللا علي ي عب ر اهللا ألب يغف

ة عن عائشة       . ما اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وهو معه، وما اعتمر في رجب قط      ! الرحمن وفي رواي
وقد روى   . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال في ذي القعدة، وآذلك عن ابن عباس رواهما ابن ماجهلم يعتمر ر  : قالت

رة في شوال       : اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرتين  : أبو داود عنها قالت دة، وعم ذا    . عمرة في ذي القع وه
    . إنه اعتمر في رمضان، فعلم أن ذلك خطأ محض  : ل قطإن آان ثابًتا عنها، فلعله ابتداء سفره آان في شوال، ولم تق

  
ا        ة ودخله ى مك ة إل افر من المدين وإذا ثبت باألحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إال في ذي القعدة، وثبت أيًضا أنه لم يس

الث  رات/ إال ث م      : م ل العل ه أه ازع في ا ال يتن ذا مم وداع، وه ة ال م حج تح، ث زوة الف م غ رة القضية، ث ديث عم بالح
والسيرة وأحوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولم يسافر في رمضان إلى مكة إال غزوة الفتح ـ آان آل من هذين  

ال     : دليًال قاطًعا على أن هذا الحديث الذي فيه أنها اعتمرت معه في رمضان، وقالت ،  ) أحسنت  (   : أتممت وصمت، فق
ه    فعلم قطًعا أنه باطل ال ي  . خطأ محض لم لقول ه وس من روى   (   : جوز لمن علم حاله أن يرويه عن النبي صلى اهللا علي

ه        .  ) عني حديًثا وهو يري أنه آذب، فهو أحد الكاذبين وا أن م يعلم ذا فل ولكن من حدث من العلماء الذين ال يستحلون ه
    . آذب، لم يأثم

  
ان          : قيل  . يمكن صدقهخطأ، وسائر الحديث   ) في رمضان (   : فإن قيل فيكون قوله ك آ ى أن ذل دل عل ه ت ع طرق ل جمي ب

ال    : قلت  : في رمضان؛ ألنها قالت ا عائشة    (   : أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، فق ال في       .  ) أحسنت ي ا يق ذا إنم وه
    . وأما السفر في غير رمضان، فال يذآر فيه مثل هذا ألنه معلوم أن الفطر فيه جائز  . الصوم الواجب

  
ين      : أيًضا، فقد روى البيهقي وغيره باإلسناد الثابت عن الشعبي عن عائشة أنها قالتو ين رآعت فرضت الصالة رآعت

افر صلى الصالة     ام زاد مع    / إال المغرب ففرضت ثالًثا، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا س ي، وإذا أق األول
ان إذا       . والصبح ألنها تطول فيها القراءةآل رآعتين رآعتين إال المغرب؛ ألنها وتر النهار،  ه آ فقد أخبرت عائشة أن

ذلك    . رآعتين، رآعتين  : سافر صلى الصالة األولي ة       . فلو آان تارة يصلي أربًعا، ألخبرت ب ك الرواي اقض تل ذا ين وه
    . المكذوبة على عائشة

  
ا    . موأيًضا، فعائشة آانت حديثة السن على عهد النبي صلى اهللا عليه وسل فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم مات وعمره

ا في     ي به أقل من عشرين سنة، فإنه لما بني بها بالمدينة آان لها تسع سنين، وإنما أقام بالمدينة عشًرا، فإذا آان قد بن
    . أول الهجرة آان عمرها قريًبا من عشرين، ولو قدر أنه بني بها بعد ذلك لكان عمرها ـ حينئذ ـ أقل

  
لم، فكيف يتصور أن تصوم           وأي ه وس ي صلى اهللا علي ًضا، فلو آانت آبيرة فهي إنما تتعلم اإلسالم وشرائعه من النب

هل   ؟ وتصلي معه في السفر خالف ما يفعله هو وسائر المسلمين وسائر أزواجه وال تخبره بذلك حتى تصل إلى مكة 
ه    وما بالها فعلت هذا في  ؟ يظن مثل هذا بعائشة أم المؤمنين فارها مع ائر أس ها      ؟ هذه السفرة دون س وآيف تطيب نفس

تئذانه ر اس ن غي ه م ت   ؟ بخالف ا قال م أنه اق أهل العل ة باتف انيد الثابت ي الصحيحين باألس ا ف د ثبت عنه فرض اهللا   : وق
ى الفريضة   ة الزهر    /  . الصالة حين فرضها رآعتين ، ثم أتمها في الحضر وأقرت صالة السفر عل ذا من رواي ي، وه



 

ل     : ومن رواية صالح ابن َآيسان، عن عروة، عن عائشة     . عن عروة، عن عائشة، ورواية أصحابه الثقات ه مث يروي
ه صحيح ثابت عن عائشة        . ربيعة، ومن رواية الشعبي عن عائشة ى أن فكيف    : وهذا مما اتفق أهل العلم بالحديث عل

ى أن تصلي         لم عل ه وس ه ال         تقدم مع رسول اهللا صلى اهللا علي راه والمسلمين مع تأذنه، وهي ت ل أن تس في السفر قب
    !  ؟ يصلون إال رآعتين

  
ي صلى         د النب ى عه ك عل ا فعلت ذل وأيًضا ، فهي لما أتمت الصالة بعد موت النبي صلى اهللا عليه وسلم لم تحتج بأنه

ن    ذر م ذرت بع ل اعت ا، ب ن أخته روة اب ا ع اس به ر الن ك أخب ر ذل لم، وال ذآ ه وس ا رواه اهللا علي اد، آم ة االجته جه
ه، عن            : النيسابوري والبيهقي وغيرهما باألسانيد الثابتة عن وهب بن جرير ن عروة، عن أبي ام ب ا شعبة، عن هش ثن

    . يا ابن أختي، إنه ال يشق على  : لو صليت رآعتين، فقالت  : أنها آانت تصلي في السفر أربًعا، فقلت لها  : عائشة
  

ان     وأيًضا، فالحديث الث ن َآيَس ـه عـن عائشة        : ابت عن صالح ب ر حدث ن الزبي أن الصـالة حين فرضت      : أن عروة ب
ا     ال صالح    . آانت رآعتين في الحضر والسفر، فأقرت صالة السفر على رآعتين، وأتمت في الحضر أربًع أخبر    : ق ف

ا     : ي السفر، قالإن عروة أخبرني أن عائشة تصلي أربع رآعات ف  : بها عمر بن عبد العزيز، فقال فوجدت عروة يوًم
ا في         : فقال عمر  . فحدث بما حدثني به  ؟ آيف أخبرتني عن عائشة  : فقلت/عنده،  ا آانت تصلي أربًع أليس حدثتني أنه
ا فرضت     : وفي الصحيحين عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت   . بلي  : قال  ؟ السفر أول م

تم      : قلت  : قال الزهري  . تين رآعتين، فزيد في صالة الحضر وأقرت صالة السفرالصالة رآع فما شأن عائشة آانت ت
ان     : قال  ؟ الصالة أول عثم ا ت ا قالت            . إنها تأولت آم ا بأنه ذرت عن إتمامه ا اعت ا أنه روى عنه ذا عروة ي ال يشق    : فه

ولو آان النبي صلى اهللا   . أن إتمامها آان بتأويل من اجتهادها إنها تأولت آما تأول عثمان، فدل ذلك على  : على، وقال
لم،          ه وس ا لسنة رسول اهللا صلى اهللا علي ك اتباًع عليه وسلم قد حسن لها اإلتمام أو آان هو قد أتم، لكانت قد فعلت ذل

    . وآذلك عثمان، ولم يكن ذلك مما يتأول باالجتهاد
  

ا هو          ثم إن هذا الحديث أقوي ما اعتمد عليه م ه باطل، فكيف بم د عرف أن ن الحديث من قال باإلتمام في السفر، وق
نته         ؟ أبطل منه، وهو آون النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يتم في السفر ويقصر   التواتر من س وم ب ذا خالف المعل وه

ه     . التي اتفق عليها أصحابه نقًال عنه وتبليًغا إلى أمته ل      لم ينقل عنه قط أحد من أصحابه أن ا، ب صلى في السفر أربًع
    . تواترت األحاديث عنهم أنه آان يصلي في السفر رآعتين هو وأصحابه

  
ال    ك ق ن مال ا    : والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس ب ا        / إن لم آن ه وس معاشر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي

ى المقصر    فل  . فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا المتم، ومنا المقصر  : نسافر تم عل   . م يعب الصائم على المفطر، وال الم
ين    . إنما هو في الصوم  : هو آذب بال ريب، وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك، والثابت عن أنس ومما يب

انوا يصلون بصالته، بخالف                  ل آ رادي، ب وا يصلون ف م يكون لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ذلك أنهم في السفر مع النب
ه،       ال ا أنكر علي ذا مم ذا، فه صوم فإن اإلنسان قد يصوم وقد يفطر، فهذا الحديث من الكذب، وإن آان البيهقي روى ه

الفوه،             ا مخ و احتج به ار ل ه يحتج بآث ه، وأن ي ل ار الت ورآه أهل العلم ال يستوفي اآلثار التي لمخالفيه آما يستوفي اآلث
ي صلى     وإنما أوقعه في هذا ـ   . ألظهر ضعفها وقدح فيها مع علمه ودينه ـ ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النب

وع من      . اهللا عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر ه ن فمن سلك هذه السبيل، دحضت حججه، وظهر علي
ين فس          أويالت يب ر من المواضع بت ا في آثي ار ويتأوله ادها لتوافق  التعصب بغير الحق، آما يفعل ذلك من يجمع اآلث

روى البيهقي   لكن    . القول الذي ينصره، آما يفعله صاحب شرح اآلثار أبو جعفر، مع أنه يروى من اآلثار أآثر مما ي
    . البيهقي ينقي اآلثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أآثر من الطحاوي

  
تم     : والحديث الذي فيه ل ويفطر ويصوم، ق   / أنه صلى اهللا عليه وسلم آان يقصر وي ا لفظه      : د قي ه مصحف، وإنم   : إن

ناده             ) ويفطر وتصوم   ( هي بالتاء،   .  ) آان يقصر وتتم (  ذي إس ي الحديث اآلخر ال ذا الحديث معن ي ه هي، ليكون معن
ط     . فإنه معروف عن عبد الرحمن بن األسود، لكنه لم يحفظ عن عائشة  . أمثل منه وأما نقل هذا اآلخر عن عطاء، فغل

ا          . قطًعاعلى عطاء  ره    . وإنما الثابت عن عطاء أن عائشة آانت تصلي في السفر أربًع ا رواه غي د      . آم ان عن و آ ول
    . عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في ذلك سنة، لكانت تحتج بها

  
ه دا                انوا يصلون خلف ذين آ ذلك من أصحابه الرجال ال م ب م تكن عائشة أعل ه ل ا من فعل ا في   ولو آان ذلك معروًف ئًم

السفر، فإن هذا ليس مما تكون عائشة أعلم به من غيرها من الرجال، آقيامه بالليل واغتساله من اإلآسال، فضًال عن 



 

فاره    أن تكون مختصة بعلمه، بل أمور السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من عائشة؛ ألنها لم تكن تخرج معه في آل أس
أيهن      : ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عنها أنها قالت ائه ف ين نس آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفًرا أقرع ب

ه  ا مع رج به همها خ ي      . خرج س ا ف ت عنه د ثب درها، وق ي خ درة ف ون مخ ت تك ا، وآان ا أحياًن افر به ان يس ا آ فإنم
ي صلى اهللا    سل عليا؛ فإنه آان يس  : أنها لما سألها شريح بن هانئ عن المسح على الخفين، قالت  : الصحيح افر مع النب

لم             . عليه وسلم ه وس ي صلى اهللا علي ه النب د يفعل ين أمر ق ى الخف راه دون      /هذا، والمسح عل ه في الحضر فت في منزل
ا        الرجال، بخالف الصالة المكتوبة فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن يصليها في الحضر وال في السفر إال إماًم

وآما غاب في     . ذر من مرض أو غيبة لحاجة ، آما غاب يوم ذهب ليصلح بين أهل قباءبأصحابه، إال أن يكون له ع
ك          لم حسن ذل ه وس ي صلى اهللا علي ا حضر النب السفر للطهارة فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الصبح، ولم

    . وصوبه
  

ى      وإذا آان اإلتمام إنما آان والرجال يصلون خلفه فهذا مما يعلمه الرجال قطًعا دواعي عل م وال وفر الهم ا تت ، وهو مم
ه             وا عن ا نقل ه، آم ى نقل م ودواعيهم عل وفرت هممه ا لت ه أحياًن و فعل نقله؛ فإن ذلك مخالف لعادته في عامة أسفاره، فل

ان           . المسح على الخفين لما فعله، وإن آان الغالب عليه الوضوء ا، وإن آ ين الصالتين أحياًن ه الجمع ب وا عن ا نقل وآم
إن      الغالب  بعض، ف ة بعض الوقت ل عليه أن يصلي آل صالة في وقتها الخاص، مع أن مخالفة سنته أظهر من مخالف

اج      . الناس ال يشعرون بمرور األوقات آما يشعرون بما يشاهدونه من اختالف العذر العين ال يحت ري ب فإن هذا أمر ي
    . يحتاج إلى تأمل إلى تأمل واستدالل، بخالف خروج وقت الظهر وخروج وقت المغرب فإنه

  
ى آخر     ي إل ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنما آان في غير عرفة ومزدلفة بأن يقدم الثانية ويؤخر األول

فإن هذا   . فهذا مما يقع فيه شبهة؛ بخالف الصالة أربًعا لو فعل ذلك في السفر  . روى أنه آان يجمع آذلك/ وقد   . وقتها
ه أحد          لم يكن يقع فيه  ا ـ وال ينقل ه أن يصلي في السفر أربًع شبهة وال نزاع، بل آان ينقله المسلمون، ومن جوز علي

ة عن عائشة ال             ات الثابت ة واحد مضعَّف، عن آخر، عن عائشة، والرواي من الصحابة، وال يعرف قط إال من رواي
ذا الجنس       ناد من ه ه بإس ي ص    : توافقه بل تخالفه ـ فإنه لو روى ل ا،       أن النب رة أربًع لم صلى الفجر م ه وس لى اهللا علي

م               . لصدق ذلك وفر الهم ا تت ا الواحد مم رد فيه ي ينف ذا الجنس الت ي من ه ار الت ومثل هذا ينبغي أن يصدق بكل األخب
ال ألهل          . والدواعي على نقله، ويعلم أنه لو آان حًقا، لكان ينقل ويستفيض ه ق ه أن ل عن ل أن ينق وهذا في الضعف مث

ق ضعيف،مع        ) أتموا صالتكم فإنا قوم سفر (  : رفة ومزدلفة ومنىمكة بع ل إال من طري ر، وال ينق ، وينقل ذلك عن عم
    . العلم بأن ذلك لو آان حًقا، لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله

  
ي نضرة، ق              : وذلك مثل ما روى أبو داود الطيالسي  د، عن أب ن زي ى ب لمة، عن عل ن س اد ب دثنا حم ائل    : الح سأل س

لم في السفر         ه وس ال   ؟ عمران بن الحصين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا علي ألني عن صالة        : فق ي يس ذا الفت إن ه
فًرا           لم س ه وس ا سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا علي ي، م / رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في السفر فاحفظوهن عن

ين  وشهدت مع   . قط، إال صلى رآعتين حتى يرجع   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنيًنا والطائف فكان يصلي رآعت
ي       .  ) أتموا صالتكم، فإنا قوم سفر  : يا أهل مكة (   : ثم حججت معه واعتمرت، فصلى رآعتين، ثم قال م حججت مع أب ث
ال        م ق ين، ث ين رآعت وم سفر         : بكر واعتمرت فصلى رآعت ا ق وا صالتكم فإن ة، أتم ا أهل مك م حججت مع عمر      . ي ث

ال ين وق فر  : واعتمرت فصلى رآعت وم س ا ق وا صالتكم فإن ين   . أتم رت، فصلى رآعت ان واعتم ع عثم م حججت م ث
م يصل في السفر قط إال                . رآعتين، ثم إن عثمان أتم لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ذا الحديث من أن النب فما ذآره في ه

ه صلى       . رآعتين، هو مما اتفقت عليه سائر الروايات لم أن ه وس فإن جميع الصحابة إنما نقلوا عن النبي صلى اهللا علي
    . في السفر رآعتين

  
ه،         ) يا أهل مكة أتموا صالتكم فإنا قوم سفر (   : وأما ما ذآره من قوله ه في حجت م يقل تح، ل ام الف ة ع ، فهذا مما قاله بمك

ذا الحديث     . وإنما هذا غلط وقع في هذه الرواية ناده، رواه البيهقي من         وقد روى ه اد بإس د، عن حم ن حمي راهيم ب إب
ول   . ما سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفًرا إال صلى رآعتين  : طريقه، ولفظه ة،     (   : حتى يرجع، ويق ا أهل مك ي

  وغزا الطائف وحنيًنا،   .  ) قوموا فصلوا رآعتين فإنا قوم سفر
  

وحججت مع     . واعتمرت، فكان يصلي رآعتين/ مر منها، وحججت مع أبي بكر فصلى رآعتين وأتي الِجْعَرانة، فاعت
ك عن        . عمر بن الخطاب، فكان يصلي رآعتين ذآر ذل م ي فلم يذآر قوله إال عام الفتح، قبل غزوة حنين والطائف، ول

د، عن     : أبي بكر وعمر، وقد رواه أبو داود في سننه صريًحا من حديث ابن علية ن زي ي نضرة، عن     حدثنا على ب أب



 

ة                 : عمران بن حصين، قال اني عشرة ليل ة ثم ام بمك تح، فأق ه الف لم وشهدت مع ه وس ي صلى اهللا علي غزوت مع النب
م يكن         .  ) يا أهل البلد صلوا أربًعا فإنا قوم سفر (   : يصلي رآعتين يقول ة، ل تح في نفس مك وهذا إنما آان في غزوة الف

لم   وآذلك الثابت عن عمر أ  . بمنى ا س د م ا أهل       : نه صلى بأهل مكة في الحج رآعتين، ثم قال عمر بع وا الصالة ي أتم
    . مكة، فإنا قوم سفر

  
ل صالته، وال ممن         : هذا ومما يبين ذلك أن هذا لم ينقله عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أحد من الصحابة، ال ممن نق

ون  نقل نسكه وحجه مع توفر الهمم والدواعي على نقله، مع ين يقصرون     : أن أئمة فقهاء الحرمين آانوا يقول إن المكي
اًال     ؟ أفيكون آان معروًفا عندهم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم خالف ذلك  . الصالة بعرفة ومزدلفة ومنى انوا جه أم آ

لم    ه وس ن     وفي الصحيحين    ؟ بمثل هذا األمر الذي يشيع وال يجهله أحد ممن حج مع النبي صلى اهللا علي ة ب عن حارث
ين        : خزاعة، قال ه رآعت ا وآمن ا آن ر م ى أآث ذا    . صلينا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم بمن ة ه خزاعي،وخزاعة  / حارث

    . منزلها حول مكة
  

ال د، ق ن زي د اهللا ب ي الصحيحين عن عب ن مسعود،   : وف د اهللا ب ك لعب ل ذل ات، فقي ع رآع ى أرب ان بمن ا عثم صلى بن
ال ترجع وق ين،  صل  : فاس ى رآعت ر بمن ي بك ع أب ين، وصليت م ى رآعت لم بمن ه وس ع رسول اهللا صلى اهللا علي يت م

    . فليت حظي من أربع رآعات رآعتين متقبلتين  : وصليت مع عمر بمنى رآعتين
  

ي     ن أب  وإتمام عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ قد قيل إنه آان؛ ألنه تأهل بمكة، فصار مقيًما، وفي المسند عن عبد الرحمن ب
ي     : أن عثمان صلى بمنى أربع رآعات، فأنكر الناس عليه فقال  : ذباب دمت ، وإن يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ ق

ة     (   : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ام ويقصر الرابع ة أي ،  ) من تأهل في بلد فليصل صالة مقيم بمكة ثالث
ي صلى اهللا عل   ل النب ا فع ـه يقصر آم ن     فإن ان م ان آ إن عثم ن ذاك، ف ر م ا أآث يم به ه أن يق و ال يمكن لم وه ه وس ي
    . المهاجرين، وآان المقام بمكة حراًما عليهم

  
ان إذا     . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثالًثا  : وفي الصحيحين ان عثم وآ

ه فيرآب عليه  أ ل ه، فتهي أمر براحلت ر ي ف  اعتم ة، فكي يم بمك ئال يق رة، ل ب العم ه صار  / ا عق د أن ه يعتق يتصور أن
معلوم أن من أقام بمكة ثالثة أيام، فإنه يقصر،   : إنه جعل التأهل إقامة ال استيطاًنا، فيقال  : إال أن يقال  !  ؟ مستوطًنا بمكة

ك،       ر من ذل ا أآث يم به ه أن يق ا من         آما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو ال يمكن د يكون نفس التأهل مانًع لكن ق
    . فإن أهل مكة آانوا يقصرون خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه بمنى  . القصر، وهذا ـ أيًضا ـ بعيد

  
ك   وا ذل ل   . وأيًضا، فاألمراء بعد عثمان من بني أمية آانوا يتمون اقتداء به ولو آان عذره مختًصا به، لم يفعل ه    : وقي إن

األعراب يظنون أن الصالة أربع، وهذا ـ أيًضا ـ ضعيف؛ فإن األعراب آانوا في زمن النبي صلى اهللا عليه  خشي أن
    . وسلم أجهل منهم في زمن عثمان، ولم يتمم الصالة

  
    . وأيًضا، فهم يرون صالة المسلمين في المقام أربع رآعات

  
ل          وأيًضا، فظنهم أن السنة في صالة المسافر أربع خطأ منهم ا هو بمث ة م ة السنة ليحصل بالمخالف ، فال يسوغ مخالف

    . إن عائشة تأولت آما تأول عثمان، وعائشة أخبرت أن اإلتمام ال يشق عليها  : ذلك، وعروة قد قال
  
ان      / ا آ م من المشقة م أو يكون ذلك آما رآه من رآه ألجل شقة السفر، ورأوا أن الدنيا لما اتسعت عليهم لم يحصل له

ان ألجل           يحصل ع ك آ ي هي الفسخ، أن ذل ة الت ه عن المتع لى من آان صلى أربًعا، آما قد جاء عن عثمان من نهي
    . حاجتهم ـ إذ ذاك ـ إلى هذه المتعة، فتلك الحاجة قد زالت

  
  
  
  

  باب صالة الجمعة 
  



 

    : وقال شيخ اإلسالم ـ َرِحمُه اهللا 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

    . لى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينوبه نستعين وصلى اهللا ع
  

ؤمنين والمسلمين من أهل البحرين،        من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية إلى من يصل إليه آتابه من الم
    . سالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته  : وغيرهم عامة، وألهل العلم والدين خاصة

  
دير    أما بعد، فإني أحمد إليكم اهللا الذي ال إ ى آل شيء ق ى      . له إال هو، وهو للحمد أهل، وهو عل أله أن يصلي عل وأس

ه،    : خيرته من خلقه محمد عبده ورسوله، وخاتم أنبيائه، الذي بعثه بالبينات والهدي، ودين الحق ليظهره على الدين آل
    . وآفي باهللا شهيًدا، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليًما آثيًرا

  
إ / احيتكم من االعتصام بالسنة                 أما بعد، ف ا نسمع عن أهل ن ا آن ا بنحو مم دموا من نحو أرضكم، فأخبرون ًدا ق ن وف

ي     ة الت والجماعة، والتزام شريعة اهللا التي شرعها على لسان رسوله، ومجانبة ما عليه آثير من األعراب من الجاهلي
والهم،    اء بعض، ونهب أم فك بعضهم دم ن س الم؛ م ل اإلس ا قب انوا عليه ة  آ ام، واالنسالل عن ربق ة األرح وقطيع

ة     زاء الجاهلي اب، والتعزي بع ولهم    . اإلسالم، وتوريث الذآور دون اإلناث، وإسبال الثي الن، أو     : وهو ق ي ف ا لبن ا    : ي ي
نهم       . لفالن ق م ه الشيطان لفري والتعصب للقبيلة بالباطل، وترك ما فرضه اهللا في النكاح من العدة ونحوها، ثم ما زين

تغفار      م م من االس الفوا شريعة اهللا له ن األهواء التي باينوا بها عقائد السابقين األولىن من المهاجرين واألنصار، وخ
اِن وَ         {   : لألولين بقوله تعالى َبُقوَنا ِباْلِإيَم ِذيَن َس ا الَّ ا َوِلِإْخَواِنَن ْر َلَن ا اْغِف وَن َربََّن ي    َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُل ْل ِف ا َتْجَع َل

يمٌ    َك َرُؤوٌف رَِّح ا ِإنَّ لم          .  ] 10 : الحشر  [   } ُقُلوِبَنا ِغلًّا لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربََّن ه وس وا في أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي ووقع
    . بالوقيعة التي ال تصدر ممن وقر اإليمان في قلبه

  
يًرا من خلقه، وفضـلنا على آثير ممـن خلـق تفضيال، ونسأل اهللا العظيم فالحمد هللا الذي عافـانا وإيـاآم مما ابتلي به آث

ل،   ول والعم ا يحب ويرضاه من الق اآم لم ا وإي ه ويوفقن يكم نعمت ا وعل تمم علين ديع السموات واألرض أن ي ان ب المن
    . ويجعلنا من التابعين بإحسان للسابقين األولين

  
دهم  فإن أهل البحرين ما زال . وليس هذا ببدع/ وا من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل إسالم وفضل، قد قدم وف

لم                      ه وس م رسول اهللا صلى اهللا علي ال له يهم األشج ـ فق لم ـ وف ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي يس عل د الق   : من عب
ار مضر، وإن ال نصل     يا رسول اهللا، إن بيننا وبينك   : فقالوا  .  ) غير خزايا وال ندامى  . مرحًبا بالوفد (  هذا الحي من آف

ا         ه من وراءن أمر ب ه ون أمر فصل نعمل ب ال   : إليك إال في شهر حرام، فمرنا ب اهللا    (   : فق ان ب رآم باإليم ا     . آم درون م أت
اهللا ان ب اة، وصوم رمضان، وأن    ؟ اإليم اء الزآ ام الصالة، وإيت ًدا رسول اهللا، وإق ه إال اهللا، وأن محم هادة أن ال إل ش

ال لألشج     .  ) ؤدوا خمس ما غنمتمت ا اهللا    (   : ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك، وق ين يحبهم اءة    : إن فيك لخلق م، واألن   ) الحل
الحمد هللا الذي جبلني على خلقين   : ، فقال ) خلقين جبلَت عليهما (   : قال  ؟ تخلقُت بهما أو خلقين ُجِبلُت عليهما  : خلقين  : قال

    . يحبهما اهللا
  

رى             ة من ق َؤاثي قري ة بُج ة ـ جمع ة المدين د جمع ثم إنهم أقاموا الجمعة بأرضهم، فأول جمعة جمعت في اإلسالم ـ بع
    . البحرين

  
رهم            م أمي ل به د من العرب، وقات د من ارت لم وارت ه وس ثم إنهم ثبتوا على اإلسالم لما توفي رسول اهللا صلى اهللا علي

ار حسان        العالء بن الحضرمي ـ الرجل الصال  م في السيرة أخب ردة، وله الى ـ يوفق       /   . ح ـ أهل ال اهللا ـ سبحانه وتع ف
    . آخرهم، لما وفق له أولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه

  
ألناه عن     : وقد حدثنا بعض الوفد أنهم آانوا يجمعون ببعض أرضكم،ثم إن بعض أهل العراق أفتاهم بترك الجمعة، فس
الك مسجد مبني بمدر، وحوله أقوام آثيرون، مقيمون مستوطنون ال يظعنون عن المكان، شتاء هن  : صفة المكان، فقال

ري،    وال صيًفا، إال أن يخرجهم أحد بقهر، بل هم وآباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا المكان، آاستيطان سائر أهل الق



 

    . لكن بيوتهم ليست مبنية بمدر، إنما هي مبنية بجريد النخل، ونحوه
  
ون      . لموا ـ رحمكم اهللا ـ أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة  فاع ارب ال يظعن اء متق فإن آل قوم آانوا مستوطنين ببن

د، أو       در، وخشب، أو قصب، أو جري عنه شتاء وال صيًفا، تقام فيه الجمعة، إذ آان مبنيا بما جرت به عادتهم؛ من م
ه ال     . سعف، أو غير ذلك اء ومادت وا مستوطنين ليسوا آأهل           فإن أجزاء البن ا األصل أن يكون ك، إنم ا في ذل أثير له ت

وا           م إذا انتقل وتهم معه ون بي اع، وينقل ون في البق ع القطر، ويتنقل ذا    . الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواق وه
    . مذهب جمهور العلماء

  
ال       / ة ـ حيث ق ي حنيف ى أب ام ال  : وبقصة أرضكم احتج الجمهور عل ن         ال تق أثور عن اب رى ـ بالحديث الم ة في الق جمع

جؤاثي   : عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن أول جمعة جمعت في اإلسالم بعد جمعة المدينة جمعة بالبحرين بقرية يقال لها  
وبأن أبا هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ وآان عامل عمر ـ رضي اهللا عنه على البحرين فكتب إلى أمير   . من قري البحرين

    . أقيموا الجمعة حيث آنتم  : ين عمر يستأذنه في إقامة الجمعة بقري البحرين، فكتب إليه عمرالمؤمن
  

ول       : ولعل الذين قالوا لكم ي ق دوا أن معن ري، أو اعتق إن الجمعة ال تقام، قد تقلدوا قول من يري الجمعة ال تقام في الق
ة      [   : الفقهاء في الكتب المختصرة  ة مبني ام بقري ا تق دوا أن         إنم ا، بحيث يشمله اسم واحد، فاعتق اء متصًال أو متقارًب بن

ا     اء إنم ى أن البن البناء ال يكون إال بالمدر من طين أو آلس أو حجارة أو لبن، وهذا غلط منهم، بل قد نص العلماء عل
    . قصب أو خشب ونحوه  : يعتبر بما جرت به عادة أولئك المستوطنين، من أي شيء آان

  
ذا،فالعل توطنون   وله ون وال يس ك يتنقل أن أولئ ين، ب د،وبين المقيم ل العم راب أه ين األع وا ب ا فرق ة إنم ماء األئم

توطنين ة،بخالف المس لم سقف   . بقع ه وس ا من قصب،والنبي صلى اهللا علي م بيوًت ون له وم من السلف يبن ان ق د آ وق
زل المطر  /مسجده بجريد النخل،حتى آان يكف المسجد   الوا   . إذا ن ا ر  : ق يًدا ـ          ي اء مش ون بن ك ـ يعن ا ل و بنين سول اهللا،ل

    .  ) بل عريش آعريش موسى (  : فقال
  

نهم أصحاب           اء، م ر واحد من العلم وقد نص على مسألتكم بعينها ـ وهي البيوت المصنوعة من جريد أو سعف ـ غي
وا أن آل بيوت مبنية من آجر فإنهم ذآر  . اإلمام أحمد آالقاضي أبي يعلى، وأبي الحسن اآلمدي، وابن عقيل، وغيرهم

ر واحد من                 ا غي ذلك ذآره ة، وآ دهم الجمع ام عن ه تق د أو سعف، فإن أو طين أو حجارة أو خشب أو قصب أو جري
انيين، آصاحب         نهم ـ من الخراس ا ـ أن          ] الوسيط  [ أصحاب الشافعي ـ رضي اهللا ع راقيين ـ أيًض ا أظن، ومن الع فيم

    . بيوت السعف تقام فيها الجمعة
  

ي  اوردي ف ؤالء الم الف ه اوي [ وخ وت   ] الح ي بي ام ف ل تق ة، ب ا الجمع ام فيه د ال تق وت القصب والجري ذآر أن بي ، ف
ا    . وهذا الفرق ضعيف، مخالف لما عليه الجمهور والقياس، ولما دلت عليه اآلثار وآالم األئمة  . الخشب الوثيقة فإن أب

ن الخطاب ـ رضي اهللا عن         ى عمر ب رة آتب إل ن              هري ه عمر ب البحرين ـ فكتب إلي ة ـ وهو ب أله عن الجمع ا ـ يس هم
    . وذهب اإلمام أحمد إلى حديث عمر هذا  . أن َجمِّعوا حيثما آنتم  : الخطاب

  
ازل،     / وعن نافع أن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ آان يمر بالمياه التي    ك المن بين مكة والمدينة وهم يجمعون في تل

د،     ف  . فال ينكر عليهم وت تكون من جري هذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنوا، مع العلم بأن بعض البي
م         . ولم يشترط بناء مخصوًصا ا ل وم أنه ع، ومعل ى التجمي ة عل وآذلك ابن عمر أقر أهل المنازل التي بين مكة والمدين

    . تكن من مدر، وإنما هي إما من جريد أو سعف
  

ون    : وقال اإلمام أحمد م ينتقل ل           . ليس على البادية جمعة؛ ألنه ان مستوطًنا ال ينتق ال، فكل من آ ل سقوطها باالنتق فعل
    : باختياره فهو من أهل القري، والفرق بين هؤالء وبين أهل الخيام من وجهين

  
ال      أن أولئك في العادة الغالبة ال يستوطنون مكانا بعينه، وإن استوطن فريق منهم مكاًنا،  : أحدهما ة االنتق م في مظن فه

ا لحاجة     . عنه، بخالف هؤالء المستوطنين الذين يحترثون، ويزدرعون، وال ينتقلون إال آما ينتقل أهل أبنية المدر؛ إم
    . تعرض، أو ليد غالبة تنقلهم، آما تفعله الملوك مع الفالحين

  



 

ار، بخالف الخشب والقصب        أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلوا، فصارت من   : الثاني ول ال من العق المنق
ا هو قريب      / والجريد، فإن أصحابها ال ينقلونها ليبنوا بها في المكان الذي ينتقلون إليه، وإنما يبنون  ان بم في آل مك

دأت            . منه، مع أن هذا ليس موضع استقصاء األدلة في المسألة ا ابت القري ـ أول م ة ب ة الجمع ألة ـ إقام ذه المس من  وه
    . فإن اهللا يجمع لكم جوامع الخير  . ناحيتكم، فال تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم

  
زل       لم بالحـق، وأن ثم اعلموا ـ رحمكم اهللا وجمع لنا ولكم خـير الدنيا واآلخـرة ـ أن اهللا بعث محمًدا صلى اهللا عليه وس

تتة، و   وب متش ين        عليه الكتاب، وآان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة، وقل ه ب ه الشمل، وألف ب ة، فجمع ب آراء متباين
    . القلوب، وعصم به من آيد الشيطان

  
ه       اد لدين ال ـ سبحانه     . ثم إنه ـ سبحانه وتعالى ـ بين أن هذا األصل ـ وهو الجماعة ـ عم وْا       {   : فق وْا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

يُكْم ِإْذ آُ      الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ ِه عل َة الّل ُروْا ِنْعَم وْا َواْذُآ ُتْم  َوَأنُتم مُّْسِلُموَن َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّق ن
ِه        َأْعَداء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُآنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر  ْم آَياِت ُه َلُك يُِّن الّل َذِلَك ُيَب ا َآ َذُآم مِّْنَه َفَأنَق

ِن ا    ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه وَن َوَال     َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِب ُم اْلُمْفِلُح ـِئَك ُه ِر َوُأْوَل ْلُمنَك
ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا  ِذيَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبيَِّناُت َوُأْوَلـِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم َيْوَم َتْبَيضَُّتُكوُنوْا َآالَّ

ُآْنُتْم َتْكُفُروَن َوَأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الّلِه الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْآَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَما 
ا ـ       .  ] 107ـ 102  : آل عمران [   } ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن اس ـ رضي اهللا عنهم نة، وتسود        : قال ابن عب تبيض وجوه أهل الس
    . وجوه أهل البدعة

  
َنُهْم     {   : وقال في اآلية األخري  . هللا إلى الجماعة، ونهى عن الفرقةفانظروا ـ رحمكم اهللا ـ آيف دعا ا   وْا ِدي ِذيَن َفرَُّق ِإنَّ الَّ
فبرأ نبيه صلى اهللا عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وآانوا شيًعا،   .  ] 159  : األنعام [   } َوَآاُنوْا ِشَيًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء

  : آل عمران [   } َوَال َتُكوُنوْا َآالَِّذيَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبيَِّناُت {   : ، واالختالف، بقولهآما نهانا عن التفرق
105 [  .    

  
م    وقد آره النبي صلى اهللا عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى االختالف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه وه

تم    ؟ أبهذا أمرتم (   : دلون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقاليتجا ذا دعي اب اهللا     ؟ أم إلى ه أن تضربوا آت
بعض        اب اهللا بعضه ب ذا، ضربوا آت بلكم به ان ق ن عمرو ـ رضي اهللا         ) بعضه ببعض، إنما هلك من آ د اهللا ب ال عب ق

ا، أال أآون        : عنهما ـ  ا غبطته ا اغبط نفسي آم ره،           فم ننه، وغي و داود في س ذا الحديث أب س، روي ه ك المجل في ذل
لم    : وأصله في الصحيحين، والحديث المشهور عنه صلى اهللا عليه وسلم في السنن وغيرها أنه قال صلى اهللا عليه وس

ى     (  : الق  ؟ يا رسول اهللا، ومن هي    : قيل  ) آلهم في النار إال واحدة/ تفترق أمتى على ثالث وسبعين فرقة،  (  ان عل من آ
ة   ) هي الجماعة   (   : وفي رواية .  ) مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ى الجماعة    (   : ، وفي رواي د اهللا عل ة     .  ) ي فوصف الفرق

    . الناجية بأنهم المستمسكون بسنته، وأنهم هم الجماعة
  

َفِإن َتَناَزْعُتْم  {   : ألمر اتبعوا أمر اهللا تعالى في قولهوقد آان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في ا
انوا    .  ] 59  : النساء [   } ْأِويًالِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواليْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َت وآ

ة         يتناظرون في المسألة مناظرة م اء األلف ة، مع بق ة والعملي ألة العلمي ولهم في المس شاورة ومناصحة، وربما اختلف ق
ا ال         . والعصمة، وأخوة الدين ة خالًف ه سلف األم ا أجمع علي نعم من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو م

    . يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع
  

لم       فعائشة أم المؤمنين ـ رض  ه وس ًدا صلى اهللا علي ي اهللا عنها ـ قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محم
ة          : رأي ربه، وقالت الى ـ الفري ى اهللا ـ تع د أعظم عل ه فق ن        . من زعم أن محمًدا رأي رب ول اب ى ق ة عل وجمهور األم

ؤمنين ـ رضي اهللا          وا أم الم ذين وافق انعين ال دعون الم م ال يب ا عباس، مع أنه ذلك أنكرت أن يكون األموات       . عنه وآ
ال    : يسمعون دعاء الحي، لما قيل لها لم ق نهم       ( /  : إن النبي صلى اهللا عليه وس ول م ا أق تم بأسمع لم ا أن ا    : ، فقالت  ) م إنم

رسول  ومع هذا، فال ريب أن الموتي يسمعون خفق النعال، آما ثبت عن   . إنهم ليعلمون اآلن أن ما قلت لهم حق  : قال
ه روحه             (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه، إال رد اهللا علي لم علي دنيا فيس ه في ال ان يعرف ر الرجل آ وما من رجل يمر بقب
ك من األحاديث      .  ) حتى يرد عليه السالم ر ذل ت،     . صح ذلك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى غي ؤمنين تأول وأم الم
ة ـ        : قل عنه في أمر المعراج أنه قالوآذلك معاوية ن  . واهللا يرضي عنها ى خالف معاوي اس عل إنما آان بروحه، والن



 

    . رضي اهللا عنه ـ ومثل هذا آثير
  

ين               ] األحكام [ وأما االختالف في  ق ب م يب اجرا ل لمان في شيء ته ا اختلف مس ان آل م و آ ، فأآثر من أن ينضبط، ول
و بكر وعمر         ان أب د آ ياء ال             المسلمين عصمة وال أخوة، ولق يدا المسلمين يتنازعان في أش ا ـ س ـ رضي اهللا عنهم

ي     (   : يقصدان إال الخير، وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه يوم بني قريظة ال يصلين أحد العصر إال في بن
ا     : ال قوموق  . ال نصلي إال في بني قريظة، وفاتتهم العصر  : فأدرآتهم العصر في الطريق، فقال قوم  ) قريظة رد من لم ي

ائفتين         ًدا من الط م يعب واح ق، فل ن عمر         . تأخير الصالة، فصلوا في الطري اه في الصحيحين، من حديث اب   . أخرج
    . يكن من األصول المهمة، فهو ملحق باألحكام/ وهذا، وإن آان في األحكام فما لم 

  
المعروف، والنهي    أال أنبئكم بأفضل من در (   : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم جة الصيام، والصالة، والصدقة، واألمر ب

الوا   )  ؟ عن المنكر  ال      : ق ا رسول اهللا، ق ي ي ول         (   : بل ة، ال أق ين هي الحالق اد ذات الب إن فس ين، ف ق    : صالح ذات الب تحل
    . رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام ـ رضي اهللا عنه  .  ) الشعر، ولكن تحلق الدين

  
دأ               (   : وصح عنه أنه قال ذي يب ا ال ذا، وخيرهم ذا، ويصد ه ان فيصد ه الث، يلتقي وق ث اه ف لم أن يهجر أخ ال يحل لمس

    ) بالسالم
  

وك، وظهرت           زوة تب وا عن غ ا تخلف نهم ـ لم ك، وصاحبيه ـ رضي اهللا ع ن مال ه هجر آعب ب ه أن م، صح عن نع
ر طالق          معصيتهم، وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين    م من غي اعتزال أزواجه رهم ب ى أم بهجرهم، حت

ن عسل             . خمسين ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء ِبيغ ب ه ـ المسلمين بهجر َص وآذلك أمر عمر ـ رضي اهللا عن
أمر                ة، ف ين صدقه في التوب ه حول، وتب ى أن مضي علي اب، إل ابه من الكت ا تش التميمي، لما رآه من الذين يتبعون م

دع،    / فبهذا ونحوه رأي   . مين بمراجعتهالمسل رين للب المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه عالمات الزيغ من المظه
الداعين إليها، والمظهرين للكبائر، فأما من آان مستتًرا بمعصية أو مسًرا لبدعة غير مكفرة، فإن هذا ال يهجر، وإنما 

    . وإنما يعاقب من أظهر المعصية قوال أو عمال يهجر الداعي إلى البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبة،
  

ذين        افقين ال ة المن ه أن يكون بمنزل إن غايت وأما من أظهر لنا خيًرا، فإنا نقبل عالنيته، وَنِكل سريرته إلى اهللا تعالى، ف
    . ون ويعتذرونآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقبل عالنيتهم، ويكل سرائرهم إلى اهللا، لما جاؤوا إليه عام تبوك يحلف

  
ة  ن األئم ده م ه وبع ن قبل ر م د وأآث ام أحم ان اإلم ذا آ ة، وال    : وله ى بدع داعي إل ة ال ون رواي ره، ال يقبل ك وغي آمال

م يخرجوا      اآتين، ول يجالسونه، بخالف الساآت، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الس
    . عن الدعاة إلى البدع

  
روا  والذي أوجب هذا  ى ذآ ى قريب      : الكالم، أن وفدآم حدثونا بأشياء من الفرقة واالختالف بينكم، حت أن األمر آل إل

ا،        . المقاتلة، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وبكم، ويصلح ذات بينن ا وقل ين قلوبن واهللا هو المسؤول أن يؤلف ب
ور،  /ويهدينا سبل السالم، ويخرجنا  ى الن ا في            من الظلمات إل ارك لن ا بطن، ويب ا وم ا ظهر منه واحش م ا الف ويجنبن

    . أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقانا، ويجعلنا شاآرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابليها، ويتممها علينا
  

مسألة إلى هذا الحد، وما آنا نظن أن األمر يبلغ بهذه ال  ] رؤية الكفار ربهم [ وذآروا أن سبب ذلك االختالف في مسألة 
    .  ] األسماء والصفات [ وتقدم في آتاب   . فاألمر في ذلك خفيف، ثم ذآر الجواب

  
    : َوَقـال شيخ اإلسالم ـ قدس اهللا روحه/
  
  
  
  
  صالة الجمعة والعيدين هل تشترط لهما اإلقامة ؟: فصل  
  



 

    : على ثالثة أقوال  ؟ أم تفعل في السفر هل تشترط لهما اإلقامة  : تنازع الناس في صالة الجمعة والعيدين
  

د      . من شرطهما جميًعا اإلقامة، فال يشرعان في السفر  : أحدها ك وأحم ة ومال هذا قول األآثرين، وهو مذهب أبي حنيف
    . في أظهر الروايتين عنه

  
    . ية عنهيشترط ذلك في الجمعة دون العيد، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثان  : والثاني

  
ه    : والثالث ر، ولقول ِإَذا  {   : ال يشترط ال في هذا وال هذا، آما يقوله من يقوله من الظاهرية، وهؤالء عمدتهم مطلق األم
والذين فرقوا بين الجمعة   . وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب االختصاص بالمقيم  . ونحو ذلك  ] 9  : الجمعة [   } ُنوِدي

ى    : والعيد قالوا ل           / العيد إما نفل،وإما فرض عل ة، والنواف ا تسقط الظهر بالجمع ه فرض آخر آم ة،وال يسقط ب الكفاي
    . مشروعة للمقيم والمسافر آصالة الضحي وقيام الليل والسنن الرواتب، وآذلك فرض الكفاية آصالة الجنائز

  
ا        يس بمشروع للمس ك ل لم      والصواب ـ بال ريب ـ هو القول األول، وهو أن ذل ه وس إن رسول اهللا صلى اهللا علي فر، ف

ر      . آان يسافر أسفاًرا آثيرة ة، وغزا أآث قد اعتمر ثالث عمر سوي عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلف
ين في         ين رآعت ان يصلي رآعت ل آ ًدا، ب من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر ال جمعة وال عي

افر          جميع أسفاره، ويوم  ة وهو مس وم الجمع ه خطب ي ه أحد قط أن الجمعة يصلي رآعتين آسائر األيام، ولم ينقل عن
ان يخطب      ا آ ر آم قبل الصالة ال وهو قائم على قدميه وال على راحلته، آما آان يفعله في خطبة العيد، وال على منب

ل    يوم الجمعة، وقد آان أحياًنا يخطب بهم في السفر خطًبا عارضة فينقلونها آم م ينق ا في حديث عبد اهللا بن عمرو ول
عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصالة، بل وال نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة، ومعلوم 
ه               ل أحد أن م ينق ين، ول م رآعت زل فصلى به م ن م ث ة خطب به وم عرف أنه لو غيَّر العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك، وي

ا آانت         / تلك الخطبة للجمعة؛جهر، ولم تكن  ع، وإنم ام الجم وم من أي ك الي ر ذل فإنها لو آانت للجمعة، لخطب في غي
    . ألجل النسك

  
ة        . ولهذا آان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة ا خطب واتر أنه ل المت ذا النق فثبت به

و   ة، ال لي ي ال هو وال أحد من             ألجل يوم عرفة، وإن لم يكن يوم جمع د بمن م يصل العي ا ـ ل ذلك ـ أيًض ة، وآ م الجمع
د        وم العي ا ي م يصل به خلفائه الراشدين، فقد دخل مكة عام الفتح ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر، ول

رة الم   . صالة العيد، ولم ينقل ذلك مسلم انوا    ومن المعلوم أنهم لو آان صلى بهم صالة العيد بمكة مع آث ه آ لمين مع س
در آانت في شهر رمضان         ذلك ب ه، وآ أآثر من عشرة آالف، لكان هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقل

    . وأدرآه يوم العيد في السفر ولم يصل صالة عيد في السفر
  

ة       وا يصلون الجمع م يكون ا ل ة    وأيًضا، فإنه لم يكن أحد يصلي صالة العيد بالمدينة إال معه، آم ان بالمدين ه، وآ إال مع
م           م الصلوات الخمس، ول ة يصلون به م، واألئم ام يصلي به مساجد آثيرة لكل دار من دور األنصار مسجد، ولهم إم

ق، وال        . يكونوا يصلون بهم ال جمعة وال عيًدا ة ال من جنس التطوع المطل فعلم أن العيد آان عندهم من جنس الجمع
هذه مخصوصة بخصائص   : ولو سلم، قيل له/ إن صالة العيد تطوع، ممنوع،   : قائلوقول ال  . من جنس صالة الجنازة

ده،          ه بع لم وخلفائ ه وس ي صلى اهللا علي ال يشرآها فيها غيرها، والسنة مضت بأن المسلمين آلهم يجتمعون خلف النب
طب بعدها، وهذا مشروع  ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون هذا، وآان يخرج بهم إلى الصحراء، ويكبر فيها، ويخ

ة،             دعاء فقط وهو في المدين رة يستسقي بال ان م ل آ في آل يوم عيد شريعة راتبة، واالستسقاء لم يختص بالصالة ب
قاء صالة            م يعرف في االستس اء من ل ى أن من العلم ومرة يخرج إلى الصحراء ويستسقي بصالة وبغير صالة، حت

صالة وال خطبة وآلحاد الناس، لم يلحق بالعيد الذي ال يكون إال بصالة    آأبي حنيفة، فلما آان االستسقاء يشرع بغير
    . وخطبة، وهو شريعة راتبة ليس مشروعا ألمر عارض آالكسوف واالستسقاء

  
وأيضا، فإن على بن أبي طالب لما استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع أمره أن يصلي أربع 

م  د إال مع                رآعات، آما أن من ل ي أن يصلي أحد العي ل عل ون قب اس يعرف م يكن الن ا، ول ة، صلى أربع يصل الجمع
ام،        د إال مع اإلم ا صالة عي اإلمام في الصحراء، فإذا آانت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه، لم يكن فيه

    . بطل أن يكون بمنزلة ما آانوا يفعلونه وحداًنا وجماعة
  



 

إن النب إخراج     وأيضا، ف ر ب ى أم د، حت وم العي رجن ي رهن أن يخ ل أم اء ب رعها للنس م يش لم ل ه وس ي صلى اهللا علي
ه    ) لتلبسها أختها من جلبابها (   : قال  ؟ يكن للمرأة جلباب/ إن لم  : الحيض،فقالوا له وهذا توآيد لخروجهن يوم العيد مع أن

ك   ) وبيوتهن خير لهن  (   : في الجمعة والجماعة قال ائر          ، وذل ة آس وم الجمع وت ي نهن أن يصلين في البي ان يمك ه آ ألن
    . األيام، فيصلين ظهًرا، فلو آانت صالة العيد مشروعة لهن في البيوت، ألغني ذلك عن توآيد خروجهن

  
دا من النساء          . وأيضا، لو آان ذلك جائزا، لفعله النساء على عهده آما آن يصلين التطوعات ل أحد أن أح م ينق ا ل فلم

    . ى العيد على عهده في البيت وال من الرجال، بل آن يخرجن بأمره إلى المصلى، علم أن ذلك ليس من شرعهصل
  

إن بالمدينة ضعفاء ال يمكنهم الخروج معك، فلو استخلفت من     : وأيضا، فعلي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنه ـ قيل له  
ا   فلو آان الواحد يف  . فاستخلف من صلى بهم  ؟ يصلي بهم علها، لم يحتج إلى االستخالف الذي لم تمض به السنة ودل م

ه        اجز عن ى المصلي، والع ى الخروج إل ادر عل ادر يخرج، والنساء      . فعله أمير المؤمنين على على الفرق بين الق فالق
نهم أن يصل       ه يمك د، فإن افرين في البل وا قادرات على الخروج فيخرجن وال يصلين وحدهن، وآذلك من آان من المس

وتهم صلوا     مع اإلمام فال يصلون وحدهم بإمام، بخالف الجمعة فإنهم إذا لم يصلوها، صلوا وحدهم، وإذا آانوا في بي
ـه         / بإمام آما يصلون في الصحراء، وأما مـن آان  ذا ال يمكن د فه ـه يصلي العي ا وعادت ـريضا أو محبوس د م يوم العي

صلي بهم، فيصلون جماعة وفرادي، ويصلـون أربعا، آما يصلون الخروج، فهؤالء بمنزلة الذين استخلف على مـن ي
ه،     دل عن يوم الجمعة بال تكبير، وال جهر بالقراءة، وال أذان وإقامة؛ ألن العيد ليس له أذان وإقامة، فال يكون في المب

ر؛ ألن الظهر و     . بخالف الجمعة فإن فيها وفي الظهر أذان وإقامة ة فال تسقط    والجمعة آل من فاتته، صلى الظه اجب
ة  ر،       : إال عمن صلى الجمعة، فالبد لكل من آان من أهل وجوب الصالة أن يصلي يوم الجمع ا الظه ة، وإم ا الجمع إم

    . ولهذا آان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرا
  

ى صالتها مع     وأما يوم العيد، فليس فيه صالة مشروعة غير صالة العيد، وإنما تشرع مع اإل ادرا عل مام، فمن آان ق
ام،     اإلمام من النساء والمسافرين فعلوها معه، وهم مشروع لهم ذلك، بخالف الجمعة فإنهم إن شاؤوا صلوها مع اإلم
د    رأة أوآ وإن شاؤوا صلوها ظهرا، بخالف العيد فإنهم إذا فوتوه، فوتوه إلى غير بدل، فكان صالة العيد للمسافر والم

ة تتكرر           . الجمعة، والجمعة لها بدل، بخالف العيدمن صالة يوم  رة، والجمع ام م ا يكون في الع دين إنم وآل من العي
    . في العام خمسين جمعة وأآثر، فلم يكن تفويت بعض الجمع آتفويت العيد

  
إن   آان في البلد من المسافرين والنساء / ومن يجعل العيد واجبا على األعيان، لم يبعد أن يوجبه على من  ان، ف آما آ

ى                   ه عل ول بوجوب لم والق ه وس د مع رسول اهللا صلى اهللا علي انوا يشهدون العي ع المسلمين ـ الرجال والنساء ـ آ جمي
    . األعيان أقوي من القول بأنه فرض على الكفاية

  
لم، وداو              : وأما قول من قال ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ا أمر ب ذا مم إن ه ذا ضعيف جدا؛ ف ه هو   إنه تطوع، فه م علي

د، وهو من أعظم شعائر اإلسالم           ا صالة العي رك فيه ه    . وخلفاؤه والمسلمون بعده، ولم يعرف قط دار إسالم يت وقول
، ونحو ذلك من األمر بالتكبير في العيدين أمر بالصالة المشتملة  ] 185  : البقرة [   } َوِلُتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُآْم {   : تعالى
ه للنساء           على  لم في ترآ ه وس ي صلى اهللا علي م يرخص النب التكبير الراتب والزائد بطريق األولى واألحري، وإذا ل

    . فكيف للرجال
  

ه   : ومن قال ت، وقهر              : هو فرض على الكفاية، قيل ل دفن المي بعض، آ ا تحصل مصلحته بفعل ال ا يكون فيم ذا إنم ه
ها البعض، بل صالة يوم العيد شرع لها االجتماع أعظم من الجمعة، فإنه العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم ب

ذه المصلحة      .  ) صالتكن في بيوتكن خير لكن  (   : أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذن لهن فيها، وقال م ه ث
ل       ؟ بأي عدد تحصل ا، سواء قي ان تحكم ك، آ ين، أو ثال    : فمهما قدر من ذل ة بواحد، أو اثن ل   . ث و     : وإذا قي أربعين، فه ب

  قياس على الجمعة، وهو فرض على األعيان، فليس ألحد أن يتخلف عن العيد 
  
    . إال لعجزه عنه، وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة، واهللا أعلم/ 
  

و صلوا   وآذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين، وإن لم يجب عليهم اإلتمام،  آما ل
ر               يم غي ى المق ا عل ا أوجبه ين، آم ا للمقيم ة تبع يهم الجمع ذلك تجب عل ام، آ ا لإلم خلف من يتم فإن عليهم اإلتمام تبع



 

ال             ر المستوطن ـ فق يم غي ين المسافر ـ وهو المق يم المستوطن وب ين المق تجب    : المستوطن تبعا َمْن أثبت نوعا ثالثا ب
والمقيم هو   . ي غير هذا الموضع أنه ليس في آتاب اهللا وال سنة رسوله إال مقيم ومسافروقد بين ف  . عليه، وال تنعقد به

  } ِإَذا ُنوِدي ِللصََّلاِة {   : المستوطن، ومن سوي هؤالء، فهو مسافر يقصر الصالة، وهؤالء تجب عليهم الجمعة؛ ألن قوله
ي أن يكون في مصر المسلمين من ال يصلي الجمعة إال من  ، ونحوها يتناولهم، وليس لهم عذر، وال ينبغ ] 9  : الجمعة [ 

هو عاجز عنها آالمريض، والمحبوس، وهؤالء قادرون عليها؛ لكن المسافرين ال يعقدون جمعة، لكن إذا عقدها أهل  
    . المصر، صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصالة خلف اإلمام المقيم

  
ة وإن        . لقا، وإما إذا أذن له السيدإما مط  : وآذلك، وجوبها على العبد قوي ى الراحل والمسافر في المصر ال يصلي عل

ان هو       : وأما إفطاره  . آان يقصر الصالة، فكذلك الجمعة فالنبي صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة في شهر رمضان، وآ
روع للمسافر في اإلقامات   الصوم، فالفطر آالقصر؛ ألن الفطر مش/والمسلمون مفطرين، وما نقل أنهم أمروا بابتداء 

ق الفطر     ير، وألن اهللا عل ال الس ي ح ه ال يشرع إال ف ة فإن ى الراحل فر آالقصر بخالف الصالة عل ل الس ي تتخل الت
و من         ه، فه وم ل ذي ال عم ه الفعل ال والقصر بمسمي السفر، بخالف الصالة على الراحلة، فليس فيه لفظ إتمام، بل في

ذر في السفر في الفريضة         جنس الجمع بين الصالتين الذي ي اح للع ة تب ى الراحل باح للعذر مطلقا، آما أن الصالة عل
مع العذر المانع من النزول، والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع، وهذا ال يمكن مع النزول والسفر، وإذا جاز التطوع 

    . قاعدا مع إمكان القيام، فعلى الراحلة للمسافر أجوز
  

م        وآانوا في العيد يأخذون لم ول ه وس من الصبيان من يأخذوه، آما شهد ابن عباس العيد مع رسول اهللا صلى اهللا علي
ه    . يكن قد احتلم در علي إن الشريعة فرقت في       . وأما من آان عاجزا عن شهودها مع اإلمام، فهذا أهل أن يفعل ما يق ف

اجز  أت بشرو       . المأمورات آلها بين القادر والع م ي ا إذا ل ادر عليه اجز إذا عجز عن        فالق ا، والع ه فعله م يكن ل طها، ل
ك،               دون ذل ه أن يصلي ب م يكن ل ارة، ل ا بطه ة قائم ى القبل ى الصالة إل ادرا عل بعض الشروط، سقط عنه، فمن آان ق
ه إال             م يمكن التيمم إذا ل ة، وب ر القبل ى غي ا، وإل ه، فيصلي عريان ا أمكن بخالف العاجز فإنه يصلي بحسب حاله آيف م

يفعل ما يقدر عليه، ليحصل له من  / وم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع اإلمام سقط عنه ذلك وجوز له أن ذلك، فهكذا ي
وم   العبادة في هذا اليوم مايقدر عليه فيصلي أربعا وتكون الرآعتان بدل الخطبة التي لم يصل بها، آما آانت الخطبة ي

القراءة،          الجمعة قائمة مقام رآعتين، والتكبير إنما شرع في الصالة  ذلك الجهر ب ة، وآ ا خطب ي تكون معه ة الت الثنائي
ع،     آما أنه في الجمعة يجهر اإلمام في الثنائية وال يجهر من يصلي األربع، آذلك يوم العيد ال يجهر من يصلي األرب
رك،           د الت د، بخالف من تعم وم العي ام، يصلون ي  فالمحبوس، والمريض، والذي خرج ليصلي ففاتته الصالة مع اإلم

د، هل      ه العي فهذا أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في من فات
    . على ثالث روايات  ؟ يصلي أربعا أو رآعتين أو يخير بينهما

  
    ؟ أجمعة أم ظهر  : وسئل عن قوم مقيمين بقرية، وهم دون أربعين، ماذا يجب عليهم

  
    : فأجاب

  
د في المشهور           أما افعي وأحم اء، آالش ر العلم د أآث را عن إذا آان في القرية أقل من أربعين رجال، فإنهم يصلون ظه

    . إذا آانوا أربعين صلوا جمعة  : عنه، وآذلك أبو حنيفة، لكن الشافعي وأحمد وأآثر العلماء يقولون
  

لم      وسئل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ عن الصالة بعد األذان األول يو   ه وس ي صلى اهللا علي ه النب أو   ؟ م الجمعة، هل فعل
وقول النبي   ؟ وهل هو منصوص في مذهب من مذاهب األئمة المتفق عليهم  ؟ أحد من الصحابة والتابعين واألئمة أم ال

    ؟ ، هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام في جميع األوقات ) بين آل أذانين صالة (   : صلى اهللا عليه وسلم
  

    : فأجاب ـ رضي اهللا عنه
  

ذا        ل ه يئا، وال نق د األذان ش ة بع ل الجمع الحمد هللا رب العالمين، أما النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإنه لم يكن يصلي قب
ر        ى المنب د عل ده إال إذا قع ى عه ؤذن عل ان ال ي م يخطب       . عنه أحد، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم آ الل، ث ؤذن ب وي

فما آان يمكن أن يصلي   .  عليه وسلم الخطبتين، ثم يقيم بالل فيصلي النبي صلى اهللا عليه وسلم بالناسالنبي صلى اهللا
ه      . بعد األذان، ال هو وال أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى اهللا عليه وسلم وال نقل عنه أحد أنه صلى في بيت



 

ا الترغيب      مقدر/ صالة   : قبل الخروج يوم الجمعة، وال وقت بقوله لم فيه ه وس ة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى اهللا علي
م يرآب، وصلى      (   : آقوله  . في الصالة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة، من غير توقيت من بكر وابتكر، ومشي ول

    .  ) ما آتب له
  

د             ة يصلون من حين ي وم الجمع وا المسجد ي انوا إذا أت أثور عن الصحابة، آ نهم من     وهذا هو الم ا تيسر، فم خلون م
ل من    يصلي عشر رآعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة رآعة، ومنهم من يصلي ثمان رآعات، ومنهم من يصلي أق

ا يثبت          . ذلك ك إنم دد؛ ألن ذل درة بع ت، مق ة بوق ولهذا آان جماهير األئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقت
ك، ومذهب        . فعله بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو ذا مذهب مال ه، وه وهو لم يسن في ذلك شيئا، ال بقوله وال فعل

    . الشافعي وأآثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد
  

د      افعي، وأحم ة من أصحاب الش   . وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة، فمنهم من جعلها رآعتين، آما قاله طائف
ا               ومنهم من جعلها أربعا، آما د م ام أحم ل عن اإلم د نق د وق ة من أصحاب أحم ة، وطائف ي حنيف نقل عن أصحاب أب

    . استدل به على ذلك
  

أ  / هي   : وهؤالء منهم من يحتج بحديث ضعيف، ومنهم من يقول ظهر مقصورة، وتكون سنة الظهر سنتها، وهذا خط
    : من وجهين

  
ا ظهر آل     : أحدهما را مقصورة       أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق به لمين، وإن سميت ظه اق المس وم باتف إن    . ي ف

ر          . الجمعة يشترط لها الوقت، فال تقضي، والظهر تقضي ام، وغي تيطان، وإذن اإلم دد واالس ا الع ة يشترط له والجمع
ة فال يجوز أن تتلقي أحكام الجمعة من أحكام الظهر، مع اختصاص الجمع  . والظهر ال يشترط لها شيء من ذلك  . ذلك

ورد               م يمكن إلحاق م م، ل ا في حك م، وتفارقه ة تشارك الظهر في حك بأحكام تفارق بها الظهر، فإنه إذا آانت الجمع
    . النزاع بأحدهما إال بدليل، فليس جعل السنة من موارد االشتراك بأولى من جعلها من موارد االفتراق

  
النبي صل       : أن يقال  : الوجه الثاني ا ظهر مقصورة، ف م يكن يصلي في سفره سنة الظهر          هب أنه لم ل ه وس ى اهللا علي

ا في الظهر         ي فعله نته الت إذا آانت س المقصورة، ال قبلها وال بعدها، وإنما آان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا، ف
ى                 ان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة أول م، وآ يهم ال له روه حجة عل ا ذآ ان م ة، آ المقصورة خالف التام

فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي   . لو آنت متطوعا، ألتممت الفريضة  : سنة الراتبة، آما قال بعض الصحابةبحذف ال
    . أربعا، لكانت صالته للظهر أربعا أولى من أن يصلي رآعتين فرضا، ورآعتين سنة

  
ان ال يصلي في     / ه آ واترة أن ين   وهذا ألنه قد ثبت بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المت ر،    : السفر إال رآعت الظه

ين   . والعصر، والعشاء و بكر      . وآذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع، لم يصل بهم بمني وغيرها إال رآعت ذلك أب وآ
    . بعده لم يصل إال رآعتين وآذلك عمر بعده لم يصل إال رآعتين

  
أ     ومن نقل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى الظهر أو العصر أو د أخط ا، فق والحديث    . العشاء في السفر أربع

ا قالت     : فإن لفظ الحديث  . المروي في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في األصل، مع ما وقع فيه من التحريف أنه
ة        ) أصبت يا عائشة (   : أفطرَت وصمُت وقصرَت وأتممُت فقال  : للنبي صلى اهللا عليه وسلم ام األدل ذا مع ضعفه وقي فه

تم، فظن بعض           . على أنه باطل ان يفطر ويصوم، ويقصر وي لم آ روي أن عائشة روت أن النبي صلى اهللا عليه وس
    . أنها روت األمرين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا مبسوط في موضعه  : األئمة أن الحديث فيه

  
ة متفق        : والمقصود هنا ين، واألئم ا       أن السنة للمسافر أن يصلي رآعت وال مرجوح ذا هو األفضل، إال ق ى أن ه ون عل

ه   . للشافعي م    . وأآثر األئمة يكرهون التربيع للمسافر، آما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أنص الروايتين عن ث
ك، وأحم      : ومنهم من يقول  . آقول أبي حنيفة/ ال يجوز التربيع،   : من هؤالء من يقول ول مال ة، آق   . ديجوز مع الكراه

ال إن     : فيق ا، ف ه أن يصلي الفرض أربع تحب ل ان يس ين، لك م رآعت ين، ث افر أن يصلي رآعت ان اهللا يحب للمس و آ ل
يم      . التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر و أراد المق ا، فل ولهذا أوجب على المقيم أربع

واهللا ـ تعالى ـ ال يوجب عليه وينهاه عن شيء إال والذي     . ه ذلكأن يصلي رآعتين فرضا، ورآعتين تطوعا، لم يجز ل
  . أمره به خير من الذي نهاه عنه، فعلم أن صالة الظهر أربعا خير عند اهللا من أن يصليها رآعتين مع رآعتين تطوعا



 

ع ب        ده، فألن ال يستحب التربي ده   فلما آان ـ سبحانه ـ لم يستحب للمسافر التربيع بخير األمرين عن األمر المرجوح عن
    . أولى

  
دي، وأن           ر اله ه خي ور، وأن هدي لم هو أآمل األم ه وس فثبت بهذا االعتبار الصحيح أن فعل رسول اهللا صلى اهللا علي

    . المسافر إذا اقتصر على رآعتي الفرض، آان أفضل له من أن يقرن بهما رآعتي السنة
  

ل تجعل آظهر          وبهذا يظهر أن الجمعة إذا آانت ظهرا مقصورة، لم يم، ب ا سنة ظهر المق رن به يكن من السنة أن يق
ه            . المسافر المقصورة ى راحلت وتر، ويصلي عل ي الفجر وال وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي في السفر رآعت

ه     ر أن ا، غي ة   / قبل أي وجه توجهت به، ويوتر عليه ا المكتوب ف        . ال يصلي عليه م تقصر في الس ذا ألن الفجر ل ر، وه
ل، وهو أفضل الصالة      فبقيت سنتها على حالها، بخالف المقصورات في السفر، والوتر مستقل بنفسه آسائر قيام اللي

لم يصليه في          . بعد المكتوبة، وسنة الفجر تدخل في صالة الليل من بعض الوجوه ه وس ي صلى اهللا علي ان النب فلهذا آ
    . السفر، الستقالله وقيام المقتضي له

  
ه في الصحيح           : أن يقال والصواب د ثبت عن ه ق ده؛ فإن ى عه ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة، ولو آان األذانان عل
ة   .  ) بين آل أذانين صالة، بين آل أذانين صالة، بين آل أذانين صالة (   : أنه قال ة   ) لمن شاء   (   : ثم قال في الثالث ؛ آراهي

ل     فهذا الحديث ال  . أن يتخذها الناس سنة ل العشاء اآلخرة، وقب صحيح يدل على أن الصالة مشروعة قبل العصر، وقب
راهم فال               . المغرب، وأن ذلك ليس بسنة راتبة ين أذاني المغرب، وهو ي انوا يصلون ب د ثبت أن أصحابه آ ذلك ق وآ

    . فدل على أن ذلك فعل جائز  . ينهاهم، وال يأمرهم، وال يفعل هو ذلك
  

األذان الذي على   : وعارضه غيره فقال  ) بين آل أذانين صالة (   : ى الصالة قبل الجمعة بقولهوقد احتج بعض الناس عل
م يكن              ده ول ى عه اس عل ر الن ا آث ه لم ان أمر ب لم، ولكن عثم المنائر لم يكن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

واتفق المسلمون عليه، / ذا األذان لما سنه عثمان، ه  : ويتوجه أن يقال  . يبلغهم األذان حين خروجه وقعوده على المنبر
ل              . صار أذانا شرعيا ة، آالصالة قب نة، وليست سنة راتب ائزة حس اني ج ين األذان الث ه وب وحينئذ، فتكون الصالة بين
وال، وآالم ا     . وحينئذ، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه  . صالة المغرب ام  وهذا أعدل األق إلم
    . أحمد يدل عليه

  
اس        ى يعرف الن رك حت ة، فتت ا واجب وحينئذ، فقد يكون ترآها أفضل إذا آان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة، أو أنه
ا    رض، آم به الف ى ال تش ا حت ا أحيان ا فينبغي ترآه اس عليه يما إذا داوم الن ة، ال س ة، وال واجب نة راتب ا ليست س أنه

ه         استحب أآثر العلماء أال ي ي صلى اهللا علي د ثبت في الصحيح أن النب ه ق داوم على قراءة السجدة يوم الجمعة، مع أن
ى، وإن     لم أول ه وس وسلم فعلها، فإذا آان يكره المداومة على ذلك، فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى اهللا علي

ين األذا    ق، أو صالة ب اء، ال       صالها الرجل بين األذانين أحيانا؛ ألنها تطوع مطل ل العصر والعش ا يصلي قب ين، آم ن
روا      . ألنها سنة راتبة فهذا جائز وإن آان الرجل مع قوم يصلونها، فإن آان مطاعا إذا ترآها ـ وبين لهم السنة ـ لم ينك

ا     ع، أو دفع عليه، بل عرفوا السنة فترآها حسن، وإن لم يكن مطاعا ورأي أن في صالتها تاليفا لقلوبهم إلى ما هو أنف
    . ونحو ذلك، فهذا ـ أيًضا ـ حسن/ لخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له، ل

  
ة   ه، بحسب األدل ه وترآ رجح من مصلحة فعل ا يت ار م ارة، باعتب ه ت ارة، وترآ تحبا ت ه مس فالعمل الواحد يكون فعل

لحته، آما ترك النبي صلى اهللا عليه وسلم والمسلم قد يترك المستحب إذا آان في فعله فساد راجح على مص  . الشرعية
ة   ال لعائش راهيم، وق د إب ى قواع ت عل اء البي قتها    (   : بن ة، وأللص ة لنقضت الكعب د بالجاهلي ديثو عه ك ح وال أن قوم ل

ي صلى      . والحديث في الصحيحين     ) باألرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه رك النب فت
ا في     اهللا علي ريش باإلسالم لم ه وسلم هذا األمر الذي آان عنده أفضل األمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد ق

    . ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة
  

و       ل أن يك أمومين، مث اليف الم ن ولذلك استحب األئمة ـ أحمد وغيره ـ أن يدع اإلمام ما هو عنده أفضل، إذا آان فيه ت
م    إذا ل عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي رآعة الوتر، وهو يؤم قوما ال يرون إال وصل الوتر، ف
ع      ن مصلحة فصله م ح م وتر أرج م بوصل ال ه له ت المصلحة الحاصلة بموافقت ى األفضل، آان دم إل ه أن يتق يمكن

ة بالبس          ري المخافت ان ممن ي و آ ذلك ل ه، وآ ى       آراهتهم للصالة خلف أمومون عل ان الم ا، وآ ملة أفضل، أو الجهر به



 

ه،   ان               / خالف رأي ك الفضيلة آ ى مصلحة تل ي هي راجحة عل اليف الت ة والت ده لمصلحة الموافق ففعل المفضول عن
    . جائزا حسنا

  
تفتاح أو               ل أن يجهر باالس ًنا، مث ان حس ا، آ م يعلمه ا لمن ل ان السنة وتعليمه  وآذلك لو فعل خالف األفضل ألجل بي

ن الخطاب         ا ثبت في الصحيح أن عمر ب التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصالة، آم
قال األسود   . سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إله غيرك  : جهر باالستفتاح، فكان يكبر ويقول

ك    صليت خلف عمر أآثر من سبعين صالة، فكان ي  : بن يزيد ول ذل م يق ر، ث لم في صحيحه     . كب ذا شاع     . رواه مس وله
ر واحد من        . هذا االستفتاح حتى عمل به أآثر الناس ان غي تعاذة، وآ وآذلك آان ابن عمر وابن عباس يجهران باالس

اس أن قر       يعلم الن ان ل ة آ ا سنة راتب ا  الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند األئمة الجمهور الذين ال يرون الجهر به اءته
ك            ه فعل ذل ًرا، وذآر أن رآن جه أم الق رأ ب ازة فق ى جن في الصالة سنة، آما ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى عل

    : وذلك أن الناس في صالة الجنازة على قولين  . ليعلم الناس أنها سنة
  

    . منهم من ال يري فيها قراءة بحال، آما قاله آثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
  

    . ومنهم من يري القراءة فيها سنة،آقول الشافعي،وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره
  

    . القراءة فيها واجبة آالصالة  : ثم من هؤالء من يقول
  

ان آال          . وهذا أعدل األقوال الثالثة  . بل هي مستحبة، ليست واجبة  : ومنهم من يقول ذا، وآ ذا، وه وا ه إن السلف فعل ف
الجهر بالبسملة،               الفعلين  ارة ب انوا يصلون ت ا آ راءة، آم ر ق راءة وغي ازة بق ى الجن انوا يصلون عل نهم، آ مشهورا بي

ع       ر رف ارة بغي ة، وت واطن الثالث وتارة بغير جهر بها، وتارة باستفتاح، وتارة بغير استفتاح، وتارة برفع اليدين في الم
رؤون         . اليدين، وتارة يسلمون تسليمتين، وتارة تسليمة واحدة  ارة ال يق ام بالسر، وت رؤون خلف اإلم ارة يق ارة    . وت وت
آل هذا ثابت عن   . آان فيهم من يفعل هذا، وفيهم من يفعل هذا  . يكبرون على الجنازة أربعا، وتارة خمسا، وتارة سبعا

    . الصحابة
  

    . آما ثبت عنهم أن منهم من آان يرجع في األذان، ومنهم من لم يرجع فيه
  

  من آان يوتر اإلقامة، ومنهم من آان يشفعها، وآالهما ثابت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ومنهم 
  
ائزا    / د فعل ج د يكون فعل المرجوح أرجح        . فهذه األمور وإن آان أحدها أرجح من اآلخر،فمن فعل المرجوح فق وق

إن العمل       وهذا و  . للمصلحة الراجحة، آما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة ال، ف ة األعم ع في عام اق
راءة،               ا أن جنس الصالة أفضل من جنس الق ه، آم ره أفضل من واطن غي الذي هو في جنسه أفضل، قد يكون في م

دعاء   د الفجر والعصر منهي         . وجنس القراءة أفضل من جنس الذآر، وجنس الذآر أفضل من جنس ال م الصالة بع ث
ذآر   عنها، والقراءة والذآر والدعاء أفضل  ا، وال منها في تلك األوقات وآذلك القراءة في الرآوع والسجود منهي عنه

د يكون العمل المفضول أفضل بحسب          ذآر وق هناك أفضل منها، والدعاء في آخر الصالة بعد التشهد، أفضل من ال
أآثر، فيكون  حال الشخص المعين؛ لكونه عاجزا عن األفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول 

ا ال   أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، آما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه م
    . ينتفع بما ال يشتهيه، وإن آان جنس ذلك أفضل

  
ات   ومن هذا الباب، صار الذآر لبعض الناس في بعض األوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض   األوق

    . خيًرا من الصالة وأمثال ذلك، لكمال انتفاعه به، ال ألنه في جنسه أفضل
  
وع األحوال       / وع بتن د يتن وهذا الباب ـ باب تفضيل بعض األعمال على بعض ـ إن لم يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك ق

د       . في آثير من األعمال، وإال وقع فيها اضطراب آثير اس من إذا اعتق إن في الن ه، يحافظ      ف استحباب فعل ورجحان
عليه ما ال يحافظ على الواجبات، حتى يخرج به األمر إلى الهوي والتعصب والحمية الجاهلية، آما تجده فيمن يختار 

    . بعض هذه األمور فيراها شعارا لمذهبه



 

  
ات،   ومنهم من إذا رأي ترك ذلك هو األفضل، يحافظ ـ أيضا ـ على هذا الترك أعظم من محافظته عل   رك المحرم ى ت

حتى يخرج به األمر إلى اتباع الهوي والحمية الجاهلية، آما تجده فيمن يري الترك شعارا لمذهبه، وأمثال ذلك، وهذا 
    . آله خطأ

  
ه ورسوله، ويراعي في         ا ألف اهللا بين والواجب أن يعطي آل ذي حق حقه، ويوسع ما وسعه اهللا ورسوله، ويؤلف م

ر الهدي           ذلك ما يحبه اهللا ورسول ر الكالم آالم اهللا، وخي م أن خي ه من المصالح الشرعية، والمقاصد الشرعية، ويعل
ور،        هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وأن اهللا بعثه رحمة للعالمين، بعثه بسعادة الدنيا واآلخرة، في آل أمر من األم

ر من       ال، وإال فكثي ذا اإلجم ه ه د        وأن يكون مع اإلنسان من التفصيل ما يحفظ ب ذا مجمال، ويدعه عن د ه اس يعتق الن
فنسأل اهللا أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اهللا عليهم   . إما جهال، وإما ظلما، وإما اتباعا للهوي  : التفصيل

    . والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا/ من النبيين والصديقين 
  

  في السنة بعد الجمعة: فصل 
  

ين،       : د الجمعة، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلموأما السنة بع ة رآعت د الجمع أنه آان يصلي بع
د      : آما ثبت عنه في الصحيحين ين، وبع أنه آان يصلي قبل الفجر رآعتين، وبعد الظهر رآعتين، وبعد المغرب رآعت

    . العشاء رآعتين
  

ا       : لي قبلها رآعتين، وفي الصحيحين عن عائشة    أنه آان يص  : وأما الظهر، ففي حديث ابن عمر ان يصلي قبله ه آ أن
    . أربعا

  
ال   لم ق ا           (   : وفي الصحيح عن أم حبيبة أن النبي صلى اهللا عليه وس ة تطوع ي عشرة رآع ة ثنت وم وليل من صلى في ي

ل الظه    (   : وجاء مفسرا في السنن    .  ) غير فريضة بني اهللا له بيتا في الجنة ا قب د     أربع ين بع دها، ورآعت ين بع ر، ورآعت
فهذه هي السنن الراتبة التي ثبتت في الصحيح عن النبي صلى    .  ) المغرب، ورآعتين بعد العشاء، ورآعتين قبل الفجر

    . حديث ابن عمر، وعائشة، وأم حبيبة  : مدارها على هذه األحاديث الثالثة  . اهللا عليه وسلم بقوله وفعله
  

ان مجموع صالته        :  عليه وسلم يقوم بالليلوآان النبي صلى اهللا ة، فك إما إحدي عشرة رآعة، وإما ثالث عشرة رآع
    . بالليل والنهار فرضه ونفله نحوا من أربعين رآعة

  
    : والناس في هذه السنن الرواتب على ثالثة أقوال/
  

إنما يوقت أهل    : وآان يقول  . آعتي الفجرمنهم من ال يوقت في ذلك شيئا، آقول مالك، فإنه ال يري سنة إال الوتر، ور
    . العراق

  
م من    ومنهم من يقدر في ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة، بل باطلة، آما يوجد في مذاهب أهل العراق، وبعض من وافقه
ة       م أهل المعرف ا يعل ك م أصحاب الشافعي وأحمد، فإن هؤالء يوجد في آتبهم من الصلوات المقدرة واألحاديث في ذل

لم            با ه وس ه صلى اهللا علي لم، آمن روي عن ه وس ي صلى اهللا علي ى النب ه مكذوب عل ل العصر       : لسنة أن ه صلى قب أن
تا       . أو أنه قضي سنة العصر     . أربعا ل الظهر س ه صلى قب ا    . أو أن دها أربع ى الضحي       . أو بع ان يحافظ عل ه آ   . أو أن

    . عليه وسلم وأمثال ذلك من األحاديث المكذوبة على النبي صلى اهللا
  

ائق والفضائل   [ وأشد من ذلك ما يذآره بعض المصنفين في     ة      ] الرق وم     : في الصلوات األسبوعية، والحولي آصالة ي
د،            ي حام ب، وأب ي طال اب أب ذآورة في آت ة، والسبت، الم يس، والجمع األحد، واإلثنين، والثالثاء، واألربعاء، والخم

التي في أول   ] االثني عشرية [ التي في أول رجب، ونصف شعبان، والصالة   ] األلفية [ وآصالة   . وعبد القادر، وغيرهم
ة سبع وعشرين من       ة،        / ليلة جمعة من رجب، والصالة التي في ليل ذآر في األشهر الثالث رجب، وصلوات أخر ت

ي صلى      ة عن النب لم، مع    وصالة ليلتي العيدين وصالة يوم عاشوراء، وأمثال ذلك من الصلوات المروي ه وس اهللا علي
ه،    وا ب اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك آذب عليه، ولكن بلغ ذلك أقواما من أهل العلم والدين، فظنوه صحيحا، فعمل



 

    . وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم، ال على مخالفة السنة
  

    . وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها، فهو ضال مبتدع، بل آافر
  

د       : والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم ان يصلي بع ه آ وقد ثبت عنه أن
ا      (   : وفي صحيح مسلم عنه أنه قال  . الجمعة رآعتين دها أربع ة فليصل بع د الجمع د روي    .  ) من آان منكم مصليا بع وق

    . هذا وهذا الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين
  

لم نهى       : آما ثبت عنه في الصحيح  . والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة، وغيرها ه وس أنه صلى اهللا علي
اس    ر من الن ي      . أن توصل صالة بصالة، حتى يفصل بينهما بقيام أو آالم، فال يفعل ما يفعله آثي يصل السالم برآعت

وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، آما /  . لى اهللا عليه وسلمالسنة، فإن هذا رآوب لنهي النبي ص
    . يميز بين العبادة وغير العبادة

  
وم أو        تقبال رمضان بي ولهذا استحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور، واألآل يوم الفطر قبل الصالة، ونهى عن اس

ا        يومين، فهذا آله للفصل بين المأمور به من الصيام، ادة وغيره ين العب ه، والفصل ب أمور ب ر الم ز     . وغي ذا تميي وهك
    . الجمعة التي أوجبها اهللا من غيرها

  
ا     لموا، وم م س وأيًضا، فإن آثيًرا من أهل البدع آالرافضة وغيرهم ال ينوون الجمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أنه

ذه  سلموا، فيصلون ظهًرا ويظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا ح صل التمييز بين الفرض والنفل، آان في هذا َمْنٌع له
   . البدعة، وهذا له نظائر آثيرة، واهللا ـ سبحانه ـ أعلم

  
د أقيمت الصالة    و           : وسئل عن رجل خرج إلى صالة الجمعة، وق ا ول أتي هوًن أتي الصالة، أو ي ى أن ي فهل يجري إل

    ؟ فاتته
  

    : فأجاب
  

ه          الحمد هللا، إذا خشي فوت الجم درآها مع المشي وعلي ان ي ا إذا آ أآثر، وأم ة ف ا رآع عة، فإنه يسرع حتى يدرك منه
    . واهللا أعلم  . السكينة فهذا أفضل، بل هو السنة

  
    ؟ هل تجب المداومة عليها أم ال  : وسئل عن الصالة يوم الجمعة بالسجدة

  
    : فأجاب

  
ة في فجر       ] السجدةسورة  [   ] تنزيل  . حم [ ليست قراءة   . الحمد هللا ، التي فيها السجدة وال غيرها من ذوات السجود واجب

ه     ك    / الجمعة باتفاق األئمة، ومن اعتقد ذلك واجًبا أو ذم من ترك ذلك، فهو ضال مخطئ، يجب علي وب من ذل أن يت
ة  اق األئم ه      . باتف ك وآراهيت تحباب ذل ي اس اء ف ازع العلم ا تن رأ با    . وإنم ره أن يق ك يك د مال ر فعن ي الجه جدة ف   . لس

ه                 : والصحيح ي صلى اهللا علي د ثبت في الصحيح عن النب ه ق د؛ ألن افعي، وأحم ة، والش ي حنيف ول أب أنه ال يكره، آق
قَّتْ   { أنه سجد في العشاء بــ   : وسلم َماء انَش ه في الصحيحين     ] سورة االنشقاق   [   } ِإَذا السَّ رأ في       : ، وثبت عن ان يق ه آ أن

وم الج ة الفجر ي ـم [ مع ل  . الح ي [ و   ] تنزي ل أت ان [   ] ه ورة اإلنس ك ] س د مال ا  : ، وعن ورة بعينه ره أن يقصد س ا   . يك وأم
ة   : الشافعي وأحمد د، و       . فيستحبون ما جاءت به السنة، مثل الجمعة والمنافقين في الجمع ذاريات واقتربت في العي وال

    . الجمعة في فجر  ] هل أتي [ و  } تنزيل  . الحـم [ 
  

    : لكن هنا مسألتان نافعتان
  

داهما ل             : إح جدة، ب ل الس تحباب ألج يس االس ة، فل اق األئم رى باتف جدة أخ ا س ورة فيه رأ بس تحب أن يق ه ال يس أن
    . فإن هاتين السورتين فيهما ذآر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث  . للسورتين، والسجدة جاءت اتفاًقا



 

  
أنه ال ينبغي المداومة عليها، بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة، وأن تارآها مسيء، بل ينبغي ترآها أحياًنا لعدم   : الثانية
    . واهللا أعلم  . وجوبها

  
ا         : يوم الجمعة  ] سورة السجدة [ عمن قرأ   : وسئل أم   ؟ هل المطلوب السجدة فيجزئ بعض السورة، والسجدة في غيره

    ؟ المطلوب السورة 
  

    : فأجاب
  

انِ     { و   ] سورة السجدة [   ] تنزيل   . الحـم [ الحمد هللا، بل المقصود قراءة السورتين  ى اْلِإنَس ى َعَل ْل َأَت ،  ] سورة اإلنسان   [   } َه
و قصد           يس المقصود السجدة، فل ة، ول وم الجمع ان ي ه آ لما فيهما من ذآر خلق آدم، وقيام الساعة، وما يتبع ذلك، فإن

ك     الر ره ذل ا         . جل قراءة سورة سجدة أخرى آ رأ السورتين آلتيهم لم يق ه وس ا     . والنبي صلى اهللا علي فالسنة قراءتهم
ا رآن       . بكمالهم ن الق ا م ا غيرهم رأ أحياًن ل يق ب، ب ك واج ل أن ذل ن الجاه ئال يظ ك، ل ى ذل ة عل ي المداوم   . وال ينبغ

    . فعندهما يكره قصد قراءتهما  : لك وأبو حنيفةوأما ما  . والشافعي وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما
  

    ؟ فهل يجهر بالقراءة أم ال  : وسئل عمن أدرك رآعة من صالة الجمعة، ثم قام ليقضي ما عليه
  

    : فأجاب
  

ا         رد، وهو فيم م المنف ه حك ا يقضيه، حكم بل يخافت بالقراءة، وال يجهر؛ ألن المسبوق إذا قام يقضي، فإنه منفرد فيم
ا يجهر         يدرآ ا يجهر فيم ذلك، فالمسبوق إنم ان آ ه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه، وإذا آ

رآعتين    ر إذا قضي ال ه يجه ر، فإن اءين والفج ي العش رد ف ر المنف ه أن يجه اء مذهب ن العلم ان م ن آ رد، فم ه المنف في
ه ال يجهر        رد ال يجهر فإن ه أن المنف ان مذهب ده   األوليين، ومن آ رًدا، فال        . المسبوق عن ة ال يصليها أحد منف والجمع

ابع     . يتصور أن يجهر فيها المنفرد والمسبوق آالمنفرد فال يجهر، لكنه مدرك للجمعة ضمًنا وتبًعا، وال يشترط في الت
    . ما يشترط في المتبوع، ولهذا ال يشترط لما يقضيه المسبوق العدد، ونحو ذلك

  
ة من العصر    لكن مضت السنة أن من  أدرك رآعة من الصالة فقد أدرك الصالة فهو مدرك للجمعة، آمن أدرك رآع
ة الصالة فعلت     / قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك رآعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فإنه مدرك، وإن آانت بقي

    . واهللا أعلم  . خارج الوقت
  

ة      ة أخري، مع وجود              : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن صالة الجمعة في جامع القلع د خطب ائزة ـ مع أن في البل هل هي ج
    ؟ سورها، وغلق أبوابها ـ أم ال

  
    : فأجاب

  
ة في       ة الجمع ة أخري، فإقام نعم، يجوز أن يصلي فيها جمعة ألنها مدينة أخري، آمصر والقاهرة، ولو لم تكن آمدين

لما بنيت بغداد ولها جانبان، أقاموا فيها جمعة في   المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أآثر العلماء، ولهذا
لم           . الجانب الشرقي، وجمعة في الجانب الغربي ه وس ي صلى اهللا علي أن النب ك ب اء، وشبهوا ذل وجوز ذلك أآثر العلم

ي بكر وعمر            ة أب ان األمر في خالف ذلك آ د بالصحراء، وآ في مدينته إال في موضع، يخرج بالمسلمين فيصلي العي
الوا     . نوعثما ًرا، ق ا آثي ة       : فلما تولي على بن أبي طالب وصار بالكوفة، وآان الخلق به ؤمنين، إن بالمدين ر الم ا أمي ي

د في          / شيوًخا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فاستخلف   اس العي ي طالب رجًال يصلي بالن ن أب ى ب عل
ذا يف     م يكن ه اء الراشدين       المسجد، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء، ول ى من الخلف ك، وعل ل ذل ال     . عل قب د ق وق

د        .  ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم اء الراشدين فق فمن تمسك بسنة الخلف
اس ج        يس للن ة، إذا ل ر من جمع ى أآث امع واحد  أطاع اهللا ورسوله، والحاجة في هذه البالد وفي هذه األوقات تدعو إل

    . يسعهم، وال يمكنهم جمعة واحدة إال بمشقة عظيمة
  



 

ة     : وهنا وجه ثالث ة خارج المدين د        . وهو أن يجعل القلعة آأنها قري ك والشافعي وأحم ه الجمهور آمال ذي علي أن   : وال
ال  د        : الجمعة تقام في القري؛ ألن في الصحيح عن ابن عباس أنه ق ة جمعت في اإلسالم بع ة،   أول جمع ة المدين جمع

د             ] بجؤاثي [ جمعة  ه وف دم علي لم حين ق ه وس ـ قرية من قري البحرين ـ وآان ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا علي
انوا         . عبد القيس ة حيث آ أمرهم بالجمع ى المسلمين ي ن عمر يمر        . وآذلك آتب عمر بن الخطاب إل د اهللا ب ان عب وآ

    . يقيمون الجمعة فال ينكر عليهمبالمياه التي بين مكة والمدينة وهم 
  

ه        . ال جمعة وال تشريق إال في مصر جامع  : وأما قول على ـ رضي اهللا عنه ـ   راد ب الف، لجاز أن ي ه مخ فلو لم يكن ل
، بل وما  ] أم القري [ / وقد سمي اهللا مكة قرية، بل سماها   . أن آل قرية مصر جامع آما أن المصر الجامع يسمي قرية

مْ               {   : بر من مكة، آما في قولههو أآ َر َلُه ا َناِص اُهْم َفَل َك َأْهَلْكَن ي َأْخَرَجْت َك الَِّت ن َقْرَيِت وًَّة مِّ دُّ ُق َي َأَش ٍة ِه ن َقْرَي َأيِّن مِّ   } َوَآ
ا َواْلِعيْ   {   : ، وسمي مصر القديمة قرية بقوله ] 13  : محمد [  ا   َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُآنَّا ِفيَه ا ِفيَه ي َأْقَبْلَن ،  ] 82  : يوسف  [   } َر الَِّت

    . ومثله في القرآن آثير، واهللا أعلم
  

ال أحدهما          ة، فق د إذا وافق الجمع ا في العي د، وال يصلي       : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجلين تنازع يجب أن يصلي العي
    ؟ فما الصواب في ذلك  . يصليها  : الجمعة، وقال اآلخر

  
    : فأجاب

  
    : الحمد هللا، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثالثة أقوال

  
    . أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، آما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة  : أحدها

  
ا صلى    تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والشواذ؛ ألن عثمان بن عفان أ  : والثاني ة لم رخص لهم في ترك الجمع
    . بهم العيد

  
ة ليشهدها من            : والقول الثالث ـ وهو الصحيح  يم الجمع ام أن يق ى اإلم ة، لكن عل ه الجمع أن من شهد العيد سقطت عن

ن      . شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد ان، واب ر، وعثم وهذا هو المأثور عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ آعم
    . وال يعرف عن الصحابة في ذلك خالف  . عود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهممس
  

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، لما اجتمع في يومه عيدان 
ال   . صلى العيد ثم رخص في الجمعة د أص      (   : وفي لفظ أنه ق م ق اس، إنك ا الن ًرا أيه ة       . بتم خي فمن شاء أن يشهد الجمع

    .  ) فليشهد، فإنا مجمعون
  

اع       د حصل مقصود االجتم ه إذا شهد العي ة، فتكون الظهر في             . وأيًضا، فإن م يشهد الجمع ه يصلي الظهر إذا ل م إن ث
دهم، و  م    وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عي ا سن له م

    . من السرور فيه، واالنبساط
  

د، ومن شأن         . فإذا حبسوا عن ذلك، عاد العيد على مقصوده باإلبطال وم الفطر والنحر عي وألن يوم الجمعة عيد، وي
آما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين        . الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في األخرى

    . واهللا أعلم  . في اآلخر
  

ال    ة وإال             : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل ق د، إن اشتهي أن يصلي الجمع د، وصلى العي وم العي ة ي وم الجمع إذا جاء ي
    ؟ فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ  . فال
  

    : فأجاب
  

ًرا       ليًما آثي لم تس ه وصحبه وس د وآل وم       . الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محم ة وي وم الجمع إذا اجتمع ي



 

    : العيد ففيها ثالثة أقوال للفقهاء
  

    . أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله آقول مالك، وغيره  : أحدها
  

ه ـ           : والثاني ان ـ رضي اهللا عن ن عف ان ب أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، آما يروي ذلك عن عثم
    . ألهل القري في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعيأنه صلى العيد، ثم أذن 

  
آما في السنن   . لإلمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب/ أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي   : والثالث

    . أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة  : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

ال     وفي لفظ أن اس فق د وخطب الن ة             (   : ه صلى العي نكم أن يشهد الجمع ًرا، فمن شاء م د أصبتم خي م ق اس، إنك ا الن أيه
ة         . وهذا الحديث روي في السنن من وجهين  .  ) فليشهد، فإنا مجمعون اس في شهود الجمع ر الن م خي د ث   . أنه صلى العي

ده  م يصل إال العصر        وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير آان على عه م ل ار، ث ا أول النه دان فجمعهم   . عي
ال            ه ـ فق اس ـ رضي اهللا عن ن عب ك الب د أصاب     : وذآر أن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ فعل ذلك، وذآر ذل ق

    . السنة
  

د   وهو قول من بلغه من األ   . وهذا المنقول هو الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه وأصحابه ة آأحم ئم
    . واهللا أعلم  . والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن واآلثار  . وغيره

  
ا       . آالهما فرض لوقتها، في ساعة مشكلة العين  . وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن خطبة بين صالتين   ا آم ار الشرط فيه واعتب

    . ا ـ بالتأذينفي غيرها من هيئة الدين، آالظهر والسنن، والوقت، والقبلة ـ أيًض
  

    : فأجاب
  

    : الحمد هللا، هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل، بعضها متفق عليه، وبعضها متنازع فيه
  

ال       : منها ة، فمن ق د وجمع ول     : إذا اجتمع عي د فرض، يق ا          : إن العي ين صالتين آالهم ة ب ة هي خطب ة الجمع إن خطب
    . ليست فرًضا  : فإنه يقول  . فرض، بخالف خطبة العيد

  
ا          ة، إذا آان ي وتبطل الثاني ه تصح األول ان، فإن ه جمعت وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع ال تصح في

ا    . فإن أشكل عين السابقة، بطلتا جميًعا، وصلوا ظهًرا  . بإذن اإلمام فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صالتين آالهم
    . واعتقدوا أن الجمعة ال تقام عندهم، وآالهما يعتقد أن جمعته فرض/ د أذن في آل منهما، فرض، إذا آان اإلمام ق

  
ة   ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة، فإن الفجر فرض في وقتها، والجمعة فرض لوقتها، وبينهما خطبة هي خطب

    . الجمعة
  

وم        فإن خطبة عرفة تكون بين الصالة بعرفة، و  : ومنها خطب الحج ة ي ا فرض، والخطب ين صالة المغرب، فكالهم ب
    . تكون بين الفجر والظهر، فكالهما فرض  : النحر

  
    ؟ هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة، جاء فيه حديث أم ال  : وسئل

  
    : فأجاب

  
وم             ة ي ه، لكن هي مطلق ا أهل الحديث والفق ار، ذآره ا آث ة فيه وم الجمع ا    الحمد هللا، قراءة سورة الكهف ي ة، م الجمع

    . واهللا أعلم  . سمعت أنها مختصة بعد العصر
  



 

    ؟ وسئل عن فرش السجادة في الروضة الشريفة، هل يجوز أم ال
  

    : فأجاب
  

هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر اهللا    . ليس ألحد أن يفرش شيًئا ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره
    . تعالى به من الصالة

  
اس      . والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم، ينهي عنه، ويجب رفع تلك السجاجيد، ويمكن الن

    . من مكانها
  

لم    ه وس لم        . هذا، مع أن أصل الفرش بدعة، ال سيما في مسجد النبي صلى اهللا علي ه وس إن رسول اهللا صلى اهللا علي ف
ى األرض انوا يصلون عل لم صغيرة، وأصحابه آ ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي ان يصلي عليه ي آ رة الت ، والخم

    . ليست بقدر السجادة
  

ا     / أنه   : فقد نقل ابن حزم في المحلي عن عطاء بن أبي رباح  : قلت ى األرض، ولم ال يجوز الصالة في مسجد إال عل
ك ب     . قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وفرش في المسجد  ى روجع في        أمر مال ه، حت ًرا ل ن أنس بحبسه تعزي

    . ذلك، فذآر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها
  

ه           ى المسجد، فإن ة عل ك والي م هنال ذين له يما والة األمر ال وعلى الناس اإلنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، ال س
    . بها، لكان هذا مما يسوغ في االجتهاد، انتهى يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابه بالصدقة

  
د    (   : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول اإلمام المسجد   ى آل محم اللهم صل على محمد، وعل

د    ) ورضي اهللا عن أصحاب رسول اهللا أجمعين  . وسلم  وفي دعاء اإلمام بعد صعوده على المنبر، وفي قول المؤذن بع
ال         : األذان الثاني ه ق ه ـ أن رة ـ رضي اهللا عن لم       : عن أبي هري ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي إذا قلت لصاحبك    (   : ق

    ؟ ، أذلك مسنون، أو مستحب، أو مكروه في صالة الجمعة ) واإلمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت
  

    : فأجاب
  

غ           الحمد هللا ليس هذا من سنة رسول اهللا صلى   اء، لكن تبلي ة المسلمين العلم لم، وال استحبه أحد من أئم ه وس اهللا علي
    . الحديث فعله من فعله ألمر الناس باإلنصات، وهو من نوع الخطبة

  
ه بال             ه من يفعل ا يفعل اء، وإنم ذآره العلم م ي ذا ل وأما دعاء اإلمام بعد صعوده، ورفع المؤذنين أصواتهم بالصالة، فه

    . أصل شرعي
  

    . رفع المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصالة وغيرها، فهذا مكروه باتفاق األئمة وأما
  

ي    (   : وسئل عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع ى النب ال رجل    ) إن اهللا ومالئكته يصلون عل ذا    : فق ه
    ؟ بدعة، فما يجب عليه

  
    : فأجاب

  
ام، ونحو        جهر المؤذن بذلك، آجهره بالصالة والت دعاء للخطيب واإلم ره بال ر، أو جه رضي عند رقي الخطيب المنب

    . ذلك ـ لم يكن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، وال استحبه أحد من األئمة
    . واهللا أعلم  . وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة، وآل ذلك بدعة

  
  باب صالة العيدين  



 

  
    : شيخ اإلسالم سئل 
  

    ؟ وما يقول اإلنسان بين آل تكبيرتين  ؟ هل يتعين قراءة بعينها في صالة العيدين
  

    : فأجاب
  

ك        . آما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات  . الحمد هللا، مهما قرأ به جاز ت، أو نحو ذل اف، واقترب رأ بق   . لكن إذا ق
    . مما جاء في األثر، آان حسًنا

  
هكذا روي   . فإنه يحمد اهللا، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى اهللا عليه وسلم، ويدعو بما شاء  : بين التكبيرات وأما

ى     . سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر  : وإن قال  . نحو هذا العلماء عن عبد اهللا بن مسعود اللهم صل عل
م اغ    د، الله ى آل محم ًنا     محمد، وعل ان حس ي، آ ي، وارحمن ر ل ال    . ف ذلك إن ق ًرا،       : وآ د هللا آثي ًرا، والحم ر آبي اهللا أآب

والّله   . وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، والصحابة/   . وسبحان اهللا بكرة وأصيًال، ونحو ذلك
    . أعلم

  
    ؟ وسئل عن صفة التكبير في العيدين، ومتى وقته 

  
    : فأجاب

  
ة    وم       : الحمد لّله، أصح األقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة واألئم ر من فجر ي أن يكب

د             ى العي د الخروج إل التكبير عن ذا    . عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عقب آل صالة، ويشرع لكل أحد أن يجهر ب وه
    . باتفاق األئمة األربعة

  
ر، ال    (   : قد روي مرفوعا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  : قول عند أآثر الصحابةوصفة التكبير المن ه أآب الّله أآبر، الّل

ًا فقط     . الّله أآبر ثالثًا، جاز  : وإن قال  .  ) إله إال الّله، والّله أآبر الّله أآبر،ولّله الحمد ر ثالث نهم    . ومن الفقهاء من يكب وم
    . ال إله إال الّله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير  : من يكبر ثالثًا ويقول

  
بعًا في                رون س ة يكب نهم ـ واألئم ه ع ر الصحابة ـ رضي الّل ام، وأآث ًا لإلم أموم تبع وأما التكبير في الصالة فيكبر الم

    . األولي، وخمسًا في الثانية
  
ان      . حان اهللا،والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أآبرسب  : وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين/ ي، آ ي، وارحمن اللهم اغفر ل

    . واهللا أعلم  . حسًنا،آما جاء ذلك عن بعض السلف
  

    . بينوا لنا مأجورين  ؟ هل التكبير يجب في عيد الفطر أآثر من عيد األضحي  : وسئل
  

    : فأجاب
  

د   . األضحي باالتفاقفإنه مشروع في عيد   : أما التكبير   . وآذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك، والشافعي، وأحم
لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة     . وذآر ذلك الطحاوي مذهًبا ألبي حنيفة، وأصحابه، والمشهور عنهم خالفه

ه   َداُآْم        َو {   : ـ رضوان اهللا عليهم ـ والتكبير فيه أوآد من جهة أن اهللا أمر به بقول ا َه ى َم َه َعَل ُروْا الّل دََّة َوِلُتَكبِّ وْا اْلِع ِلُتْكِمُل
    ] 185  : البقرة [   } َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

  
    . أوله من رؤية الهالل، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ اإلمام من الخطبة على الصحيح  : والتكبير فيه

  
ار الصلوات،  وأما التكبير في النحر، فهو أوآد من ج ه        / هة أنه يشرع أدب د النحر يجتمع في ه، وأن عي ه متفق علي وأن



 

ه النحر مع الصالة          ادة في ذا آانت العب د الفطر، وله د النحر أفضل من عي ان، وعي ان والزم ي ذاك    . المك ادة ف والعب
ة،     والنحر أفضل من الصدقة، ألنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية  . الصدقة مع الصالة ة ومالي ادة بدني ذبح عب ، فال

رة           . والصدقة والهدية عبادة مالية لم فرضها طه ه وس ي صلى اهللا علي ة للصوم، ألن النب وألن الصدقة في الفطر تابع
الى       ال تع ا ق ل الصالة، آم ى      {   : للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساآين؛ ولهذا سن أن تخرج قب ن َتَزآَّ َح َم ْد َأْفَل َق

د     .  ] 15، 14  : األعلى [   } َر اْسَم َربِِّه فصلىَوَذَآ وأما النسك، فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بع
ة فصالة الناس في األمصار بمنزل    .  ] 2،3  : الكوثر [   } فصل ِلَربَِّك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَأْبَتُر {   : الصالة، آما قال تعالى

    . رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في األمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم
  

د       ) أفضل األيام عند اهللا يوم النحر، ثم يوم الَقرِّ (   : وفي الحديث الذي في السنن ذي في السنن وق وفي الحديث اآلخر ال
ان     .  ) وهي أيام أآل وشرب وذآر هللا  يوم عرفة ويوم النحر وأيام مني عيدنا أهل اإلسالم، (   : صححه الترمذي ذا آ وله

ديث،     ذا الح ريق؛ له ام التش ى آخر أي ة إل وم عرف ن فجر ي رون م ل األمصار يكب اء أن أه وال العلم ن أق الصحيح م
    . واهللا أعلم  . وألنه إجماع من أآابر الصحابة  . ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
    : ال شيخ اإلسالموق
  

  ؟}َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة  { :في قوله: فصل 
  

ُكُرونَ        {   : قال اهللا تعالى ْم َتْش َداُآْم َوَلَعلَُّك ا َه ى َم َه َعَل ُروْا الّل رة  [   } َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َوِلُتَكبِّ الم  [ و   .  ] 185  : البق ة     ] ال ا متعلق إم
مْ    {   : آما قال  .  } يُد الّلُه ِبُكُم اليْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّةُيِر { أي   : بمذآور يَِّن َلُك ُه ِلُيَب   .  ] 26  : النساء  [   } ُيِريُد الّل

    . شرع ذلك  ] ومن أجل ذلك [ أي ولتكملوا العدة   : أو بمحذوف
  

    . ويريد لعلكم تشكرون، وفيه َوَهن  : فيجب على األول أن يقال  .  } لَُّكْم َتْشُكُروَنَوَلَع {   : وهذا أشهر ألنه قال
  

َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل عليُكم مِّْن َحَرٍج َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَطهََّرُآْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه  {   : في آية الوضوء  : لكن يحتج لألول بقوله تعالى
ُم     {   : فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعني، فقوله  .  ] 6  : المائدة [   } لَُّكْم َتْشُكُروَنعليُكْم َلَع ُه ِبُك ُد الّل ُيِري

ِتمَّ    {   : ولهوق  .  } َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل عليُكم مِّْن َحَرٍج { /   : بمنزلة قوله  } اليْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َرُآْم َوِلُي َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَطهَّ
    .  } َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُآْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن {   : ، آقوله } ِنْعَمَتُه عليُكْم

  
لم ـ          . هداناالتكبير على ما   : والمقصود هنا أن اهللا ـ سبحانه ـ أراد شرًعا   ن أس د ب ال من السلف ـ آزي   : ولهذا قال من ق

ر صالة          دخل في التكبي ه ي د، ولعل ر زائ هو التكبير ـ تكبير العيد، واتفقت األمة على أن صالة العيد مخصوصة بتكبي
ا أدخلت صالتا الجمع في ذآر اهللا في قو           ا، وآم ا، وسجوًدا وقرآن ه العيد، آما سميت الصالة تسبيًحا، وقياًم ِإَذا   {   : ل َف

ِر   {   : وأريد الخطبة والصالة بقوله  .  ] 189  : البقرة [   } َأَفْضُتم مِّْن َعَرَفاٍت َفاْذُآُروْا الّلَه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْآ
ا أن صالة الفجر     ويكون ألجل أن الصالة لما سميت   .  ] 9  : الجمعة [   } اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع د، آم تكبيًرا، خصت بتكبير زائ

ة            رآعتين في الصالة الرباعي ا عن ال ا عوًض راءة فيه د، وجعل طول الق ذلك    . لما سميت قرآنا، خصت بقرآن زائ وآ
لَ  {   : ، لما سميت قياًما بقوله ] صالة الليل [  ي صلى        ] 2 : المزمل  [   } ُقِم اللَّْي ان النب ام، فك لم    خصت بطول القي ه وس اهللا علي

ار     ه بالنه ا ال يطيل ل م ال بعض السلف      . يطيل القيام والرآوع والسجود باللي ذا ق ل أفضل، وإن      : وله ل باللي إن التطوي
    . تكثير الرآوع والسجود بالنهار أفضل

  
ر               / ان التكبي ة، وآ ى الخطب الجمعي ادة عل د زي ة العي ا ـ مشروًعا في خطب ر ـ أيًض ان التكبي ا  ? وآ ـ مشروًعا    ـ أيًض

ؤتم        ه الم ة؛ لكن هل يقطع عندنا، وعند أآثر العلماء من حين إهالل العيد إلى انقضاء العيد، إلى آخر الصالة والخطب
ك بانتظار الصالة       د ذل ه مشغوًال بع ك           ؟ إذا شهد المصلى لكون د ذل ه بع ه بالشروع في الصالة لالشتغال عن أو يقطع

    . والصحيح أنه إلى آخر العيد  . فيه خالف عن أحمد وغيره  ؟ نقضاء الخطبةأو ال يقطعه إلى ا  ؟ بالصالة والخطبة
  

ِة اْلَأنْ         {   : وقد قال تعالى في الحج ن َبِهيَم م مِّ ا َرَزَقُه ى َم اٍت َعَل اٍم مَّْعُلوَم ي َأيَّ امِ ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه ِف   } َع
ك           : فقيل  .  ] 28  : الحج [  ول مال دي، وهو ق ى األضحية واله األيام المعلومات هي أيام الذبح، وذآر اسم اهللا التسمية عل

    . في رواية



 

  
ره       : وقيل ول الشافعي وغي د، وق ره في العشر           . هي أيام العشر، وهو المشهور عن أحم ا هو ذآ م ذآر اسم اهللا فيه ث

ة ال    : بالتكبير عندنا، وقيل د رؤي أثوًرا عن الشافعي     هو ذآره عن ه م دي، وأظن ن عمر        . ه وفي صحيح البخاري أن اب
م       . وابن عباس آانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما وفي الصحيح عن أنس أنه

وفي   .  ينكر عليهآانوا غداة عرفة، وهم ذاهبون من مني إلى عرفة يكبر منهم المكبر فال ينكر عليه، ويلبي الملبي فال
    .  ) فأآثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (   : أمثلة األحاديث المرفوعة مثل قوله/ 
  

م     [ وعلى قول أصحابنا يكون  ا رزقه ى م ه  ] ذآر اسم اهللا عل َداُآمْ    {   : ، آقول ا َه ى َم رة  [   } َعَل ه   .  ] 185  : البق ْيَس   {   : وآقول َل
َرامِ  عليُكْم ُجَنا َعِر اْلَح َداُآمْ    ٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضًال مِّن رَّبُِّكْم َفِإَذا َأَفْضُتم مِّْن َعَرَفاٍت َفاْذُآُروْا الّلَه ِعنَد اْلَمْش ا َه ُروُه َآَم   } َواْذُآ

رة [  ه  ] 198 : البق يُكْم آَياِت {   : وآقول و عل نُكْم َيْتُل وًال مِّ يُكْم َرُس ْلَنا ِف ا َأْرَس َزآِّيُكْمَآَم ا َوُي ه  } َن ى قول ْرُآْم {   : إل اْذُآُروِني َأْذُآ   } َف
    .  ] 151،152  : البقرة [ 

  
ه  ] 4  : المائدة [   } َفُكُلوْا ِممَّا َأْمَسْكَن عليُكْم َواْذُآُروْا اْسَم الّلِه عليه {   : وعلى القول اآلخر، يكون مثل قوله اْذُآُروا   {   : ، وقول َف

ى أن   ] 34  : الحج [   } مِّن َبِهيَمِة اْلَأْنَعاِم {   : ويدل عليه قوله  .  ] 36  : الحج [   } لَِّه عليها َصَوافَّاْسَم ال ا  [ ، فيدل عل موصولة    ] م
ْذآُ  {   : وآذلك قوله  . ال مصدرية، بمعني على الذي رزقهم من بهيمة األنعام ى    َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ِلَي ِه َعَل َم اللَّ ُروا اْس

ة            : وعلى قولنا  .  ] 34  : الحج [   } َما َرَزَقُهم مِّن َبِهيَمِة اْلَأْنَعاِم ذبح، ووقت السوق بالتلبي ا وقت ال يكون ذآر اسم اهللا عليه
ذآور       . عندها، وبالتكبير إن اسمه م د آل   يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية لم يكن لألضحية بذلك اختصاص، ف عن

    . ذبح، ال فرق في ذلك بين األضحية وغيرها، فما وجب فيها، وجب في غيرها، وما لم يجب، لم يجب
  
اِمرٍ       {   : وأيًضا، فإنه ال يكون لقوله/ لِّ َض ى ُآ ا َوَعَل ْأُتوَك ِرَجاًل اْلَحجِّ َي ه    } َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِب ى قول ْم     {  : إل اِفَع َلُه َهُدوا َمَن ِلَيْش
ِهَوَي َم اللَّ ج [   } ْذُآُروا اْس ام        .  ] 27،28  : الح ي أي م اهللا ف ذآروا اس م، وي افع له هدوا من اعر ليش ى المش انهم إل ل إتي فجع

ع األرض، إال        . ولو أراد األضحية فقط، لم يكن للمشاعر بهذا اختصاص  . معلومات إن األضحية مشروعة في جمي ف
ى المشاعر    : فيقال  . اهللا في جميع العشر في األمصارأن هذا الوجه يرد على قولنا بذآر اسم    ؟ لم خص ذلك باإلتيان إل

ى وصل     ح الهدي مت   . وقد يحتج به من يري ذآر اهللا عند رؤية الهدي؛ ألن الهدي يساق إلى مكة، لكن عنده يجوز ذب
    . ويجاب عن هذا بوجهين  ؟ فأي فائدة لتوقيته باأليام المعلومات

  
وم              أن   : أحدهما وم النحر ي ر، وي د األآب د النحر العي ان عي ذا آ ة، وله ع لمك ة األمصار تب الذبح بالمشاعر أصل، وبقي

    . الحج األآبر؛ ألنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان
  

أن ذآر اهللا هناك على ما رزقهم من األضحية، والهدي جميًعا بخالف غير مكة، فإنه ليس فيها إال األضحية،    : الثاني
ه        . مختصة باأليام المعلومات وهي د اإلحالل، وال يجوز ل فإن الهدي عندنا مؤقت، فإذا ساق الهدي، لم ينحره إال عن

رة  [   } َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه {   : أن يحل حتى ينحر هديه، آما قال تعالى لم       ] 196  : البق ه وس ي صلى اهللا علي ، وأمر النب
زاع      حجة الود/ أصحابه في  ه في العشر بال ن دم ب   . اع أن يحلوا إال من ساق الهدي، فال يحل حتى ينحره، وهذا إذا ق

    : وأما إذا قدم به قبل العشر، ففيه روايتان
  

فإذا آان الكتاب والسنة قد أمرا بذآره في األيام المعلومات، فهال شرع التكبير فيها في أدبار الصلوات، آما   : فإن قيل
    ؟ العيدشرع في أيام 

  
ر عقب الصالة                : قيل م يشرع عقب الصالة، ألن التكبي د، ول ى حين انقضاء العي ة الفطر إل آما شرع التكبير في ليل
يوم عرفة،  (   : فاختص به العيد الكبير، وأيام العيد خمسة، هي أيام االجتماع، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . أوآد

ُدوَداتٍ   {   : وقد قال تعالى  .  ) ا أهل اإلسالم، وهي أيام أآل وشربويوم النحر، وأيام مني عيدن اٍم مَّْع   } َواْذُآُروْا الّلَه ِفي َأيَّ
ذبح     : وفيه قول آخر   . وهي أيام التشريق في المشهور عندنا، وقول الشافعي، وغيره  ] 203  : البقرة [  ام ال ا أي ى    . أنه فعل

ه         األول يكون من ذآر اهللا فيها ا ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ار، آم د رمي الجم لتكبير في أدبار الصلوات، والتكبير عن
ق، وإن آانت      ) إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذآر اهللا (   : وسلم ات مطل فالذآر في هذه اآلي

ي    السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صالته وخطبته ودبر صلواته ورم ة الصيام يعن ي جمراته والذآر في آي
    . ذآر هللا، وتكبير له على الهداية، وهناك على الرزق/ بالتكبير على الهداية، فهذا 



 

  
ا بساحة        (   : وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه لما أشرف على خيبر قال ا إذا نزلن ر، إن ر، خربت خيب اهللا أآب

ة، وإذا عال نشزا من األرض، وإذا         .  ) قوم فساء صباح المنذرين ر إذا رآب داب وآان يكبر على األشراف مثل التكبي
ا سبحنا،          : وقال جابر  . صعد على الصفا والمروة ا، وإذا هبطن ا آبرن لم إذا علون ه وس آنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي
رًرا في األذان      . رواه أبو داود  . فوضعت الصالة على ذلك ر مك ذآر        وجاء التكبي ه وفي آخره، واألذان هو ال في أول

ال     ا ق ا، آم ام إليه ر   (   : الرفيع، وفي أثناء الصالة، وهو حال الرفع والخفض والقي ا التكبي ر   (  : وروي  .  ) تحريمه أن التكبي
    .  ) يطفئ الحريق

  
ا،             ي هي عدو لن ار الت ياطين اإلنس والجن، والن ر     فالتكبير شرع ـ أيًضا ـ لدفع العدو من ش ين أن التكبي ه يب ذا آل وه

مشروع في المواضع الكبار، لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من األمور الكبيرة؛ ليبين أن 
ه        اد ل ون العب ه هللا، ويك دين آل ون ال ار، فيك ور الكب ك األم اء تل ى آبري وب عل ي القل اؤه ف تولي آبري ر، وتس اهللا أآب

م م   ل له رون، فيحص ودانمكب ب         : قص ائر المطال اد س تعانة بانقي ود االس وبهم هللا، ومقص ر قل ادة بتكبي ود العب مقص
ثالث    ذه ال رزق والنصر؛ ألن ه ة وال ى الهداي ر عل ذا شرع التكبي اع  / لكبريائه،وله ي جم د، وه ه العب ا يطلب ر م أآب

ه   والهدي أعظم من الرزق والنصر، ألن الرزق والنصر قد ال ينتفع بهما إ  . مصالحه دي، فمنفعت ال في الدنيا، وأما اله
ه، فوسع     . في اآلخرة قطًعا، وهو المقصود بالرزق والنصر، فخص بصريح التكبير؛ ألنه أآبر نعمة الحق وذانك دون

    . األمر فيهما بعموم ذآر اسم اهللا
  

ذا اع ه ين أن اهللا     : فجم ال، فتب ال ورج ان وح ان وزم ن مك ر م ر آبي ل أم د آ روع عن ر مش تولي أن التكبي ر لتس  أآب
ه رسوله صلى      . آبرياؤه في القلوب على آبرياء ما سواه، ويكون له الشرف على آل شرف قال تعالى فيما روي عن

    .  ) العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحًدا منهما عذبته (   : اهللا عليه وسلم
  

ر والشكر،     ] 185  : البقرة [   } ِلُتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُآْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَنَوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َو {   : ولما قال سبحانه ذآر التكبي
ه ي قول ا ف ُروِن {   : آم ي َوَال َتْكُف ُكُروْا ِل ْرُآْم َواْش اْذُآُروِني َأْذُآ رة [   } َف د  .  ] 152  : البق و الحم القول، وه ون ب   . والشكر يك

د     .  ] 13  : سبأ [   } اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا {   : بالعمل آما قال تعالى ويكون اد الحم ر األعي ل   . فقرن بتكبي ر، اهللا    : فقي اهللا أآب
ر والشكر     ه التكبي ال        . أآبر،ال إله إال اهللا، واهللا أآبر اهللا أآبر وهللا الحمد؛ ألنه قد طلب في ه يق ر أن ذا روي في األث وله

ا       (   : فيه ا أوالن ى م د هللا عل دانا، والحم ا ه ين           ) اهللا أآبر على م ا جمع ب د الشكر، آم د حم ر والحم ين التكبي / ؛ ليجمع ب
ْم يَ        {   : التحميد تحميد الثناء، والتكبير في قوله ِك َوَل ي اْلُمْل ِريٌك ِف ُه َش ن لَّ م َيُك ُه   َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِه الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَل ن لَّ ُك

    . فأمر بتحميده وتكبيره  .  ] 111  : اإلسراء [   } َوِليٌّ مَِّن الذُّلَّ َوَآبِّْرُه َتْكِبيًرا
  

ع         رآن أرب د الق ي هي أفضل الكالم بع ر     (   : ومعلوم أن الكلمات الت ه إال اهللا، واهللا أآب د هللا، وال إل ،  ) سبحان اهللا، والحم
آلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في  (   : التحميد، ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلمفالتسبيح قرين   : وهي ِشطْران

    . أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة  .  ) سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم  : الميزان، حبيبتان إلى الرحمن
  

ي ذر ـ        لم عن أب ا رواه مس لم ـ فيم ه وس ال صلى اهللا علي ه (   : وق ا اصطفي اهللا لمالئكت الم م بحان اهللا   : أفضل الك س
    .  ) وبحمده

  
ي     .  ] 3 : النصر [   } َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َآاَن َتوَّاًبا { ،  ] 30 : البقرة [   } َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك {   : وفي القـرآن ان النب فك

ل  ه وس ي رآوعه صلى اهللا علي ول ف ي    (   : م يق ر ل م اغف دك، الله ا وبحم م ربن رآن      ) سبحانك الله أول الق ي   . ـ يت ذا ف هك
ـدك    (   : الصحاح عن عائشة فجعل قوله م وبحم ل    ) سبحانك الله كَ    { تأوي ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم الى     .  } َفَس ال تع د ق ِبْر ِإنَّ   {   : وق َفاْص

َتْغفِ   قٌّ َواْس ارِ      َوْعَد اللَِّه َح يِّ َواْلِإْبَك َك ِباْلَعِش ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم َذنِبَك َوَس افر  [   } ْر ِل ال   .  ] 55 : غ وَن      { /  : وق يَن ُتْمُس ِه ِح ْبَحاَن اللَّ َفُس
    . رةواآلثار في اقترانهما آثي  .  ] 17،18 : الروم [   } َوِحيَن ُتْصِبُحوَن َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض

  
ا في آلمات األذان        : وأما التهليل ر، آم رين التكبي و ق ًدا         : فه ه إال اهللا، أشهد أن محم ر، أشهد أن ال إل ر اهللا أآب اهللا أآب

ه        : رسول اهللا، ثم بعد دعاء العباد إلى الصالة ر والتشهد أول ى التكبي اهللا أآبر، اهللا أآبر، ال إله إال اهللا، فهو مشتمل عل
واب      . فالصالة هي العمل   . ذآر هللا ـ تعالى ـ وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصالة، والفالح   وهو  . وآخره والفالح هو ث

رتين شهادة      ًرا، فمع آل تكبي ي أول         . العمل لكن جعل التكبير شفًعا، والتشهد وت ى آخره، فف ه مضاعًفا عل وجعل أول



 

م     األذان يكبر أربًعا، ويتشهد مرتين والشهادتان جميًعا با ذي ل ل ال سم الشهادة، وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهلي
    . يقترن به لفظ الشهادة، وال الشهادة األخرى

  
راءة                      ان فضلتا بق إن األولت رآعتين األخرىين، ف ين، من الصالة، مع ال رآعتين األولت ة ال م ـ بمنزل ذا ـ واهللا أعل وه

لقراءة، ووصفها، آما أن الشطر األول من األذان، فضل في     السورة، وبالجهر في القراءة، فحصل الفضل في قدر ا
ار             د من يخت ة عن ذا حذف في اإلقام ه لفظ أشهد، وله رن ب قدر الذآر، وفي وصفه، لكن الوصف هنا آون التوحيد ق

ا يخفض           ? إيتارها در، آم ه من الق ا فضل ب الل ـ م ة ب د من جنس        / ـ وهي إقام ذا المزي ة؛ ألن ه من صوت اإلقام
    . وأما الكلمات األصول، فلم يحذف منها شيء  . شبه حذف الرآعتين األخرىين في صالة المسافراألصل فأ

  
ا؛             ى آخره ادة عل ل أول العب ا تطوي ل، وصالة الكسوف، وغيرهم ام اللي لم في قي وهكذا سنة النبي صلى اهللا عليه وس

    . ألسباب تقتضي ذلك
  

ل في األذان، جمع     ر والتهلي روة، وإذا عال           وآما جمع بين التكبي ى الصفا والم ان عل ر اإلشراف، فك ا في تكبي بينهم
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على  (   : ويقول  . شرًفا في غزوة أو حجة أو عمرة، يكبر ثالًثا

ا     ) وحده آل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب  ك ثالًث   . يفعل ذل
ل          . وهذا في الصحاح ر والتهلي ين التكبي ا، فجمع ب ل ثالًث ا، وهل ر ثالًث ن       . وآذلك على الدابة آب ـذلك حديث عدي ب وآ

ال   ؟ يا عـدي مـا يفـرك (   : حاتم الذي رواه أحمـد والترمـذي، فيـه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له ال   : أيفرك أن يق
ن اهللا     ؟ اهللا أآبر  : أيفرك أن يقال  ؟ يا عدي، ما يفرك  ؟ ه إال اهللا، فهل تعلم ِمْن إله إال اهللاإل ر ِم رن    ) فهل من شيء أآب فق

    . النبي صلى اهللا عليه وسلم بين التهليل والتكبير
  
ال / ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ك األشعري عن النب ي مال لم حديث أب ي صحيح مس ان، ال (   : وف ور شطر اإليم طه

ال         د هللا تمآلن ـ أو ق زان، وسبحان اهللا، والحم د هللا تمأل المي ور،          : والحم ين السماء واألرض، والصالة ن ا ب تمأل ـ م
فأخبر   .  ) فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها  : والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، آل الناس يغدو

    . سماء واألرض، وهذا أعظم من َمْلِئه للميزانأنه يمأل ما بين ال
  

ال     : وفي الحديث الذي في الموطأ ـ حديث طلحة بن عبد اهللا بن آريز  لم ق دعاء    ( أن النبي صلى اهللا عليه وس أفضل ال
ه ال       : دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ك، ول ه المل ه، ل د، وهو   ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل حم

ال   : أفضل الدعاء وأفضل الثناء، فإن الذآر نوعان ( فجمع في هذا الحديث بين   .  ) على آل شيء قدير   : دعاء، وثناء، فق
ة       : ولم يقل  .  ) هذا الكالم  : وأفضل ما قلت  . أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة وم عرف ا قلت ي ذا الكالم    : أفضل م ا    . ه وإنم

دنيا      . مطلًقاهو أفضل ما قلت  ي ال ن أب د        (   : وآذلك في حديث رواه اب دعاء الحم ه إال اهللا، وأفضل ال ذآر ال إل أفضل ال
    .  ) هللا
  

أعـالها    : اإليمان بضع وسبعون شعبة   (   : وأيًضا، ففي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
    . اإليمان هي هذه الكلمة/ فقـد صرح بأن أعلى شعب  .  ) ألذي عـن الطريققـول ال إله إال اهللا،وأدناهـا إماطـة ا

  
الّلُه  {  : قال  )  ؟ يا أبي، أتدري أي آيـة في آتاب اهللا أعظم (   : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  : وأيًضا، ففي صحيح مسلم
ذر    (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ] 255  : البقرة [   } ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ا المن م أب أخبر في     .  ) ليهنك العل ف

ة الفضل   ه      . هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن وفي ذاك أنها أعلى شعب اإليمان، وهذا غاي إن األمر آل ف
    . ثبت لها غاية الرجحانمجتمع في القرآن واإليمان، فإذا آانت أعظم القرآن، وأعلى اإليمان، 

  
ة، وال يصح إسالم        ار، وهو ثمن الجن وأيًضا، فإن التوحيد أصل اإليمان، وهو الكالم الفارق بين أهل الجنة وأهل الن

ه       . أحد إال به د الجذماء، فمنزلت ومن آان آخر آالمه ال إله إال اهللا، دخل الجنة، وآل خطبة ليس فيها تشهد، فهي آالي
    . ومنزلة التحميد والتسبيح منزلة الفرعمنزلة األصل، 

  
د       ه األصوات، وعن ع ب ذي ترف وأيًضا، فإنه مشروع على وجه التعظيم، والجهر، وعند األمور العظيمة مثل األذان ال
ي    و المشروع ف ي الصلوات، وه التكبير ف ر ب ة، ويجه و والرفع ن العل ك م ي ذل ا ف ة لم اآن العالي ى األم الصعود عل



 

    . األعياد
  
ك      : قال جابرو/ ى ذل   . آنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا علونا آبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصالة عل

ا في الصالة واألذان، والتسبيح          . رواه أبو داود وغيره ال، آم ة، واألفع فبين أن التكبير مشروع عند العلو من األمكن
اء حين       . آما في السجود والرآوعمشروع عند االنخفاض في األمكنة واألفعال،  ولهذا آانت السنة في التسبيح اإلخف

ذآر      ادة في وصف ال شرع، فلم يشرع من الجهر به واإلعالن ما شرع من ذلك في التكبير والتهليل، ومعلوم أن الزي
    . إنما هو للزيادة في أمره

  
ه  (   : وأما حديث أبي ذر ده    : أفضل الكالم ما اصطفي اهللا لمالئكت ذا         .  ) سبحان اهللا وبحم م ـ أن يكون ه فيشبه ـ واهللا أعل

دليل أن                ا، ب زم أن يكون أفضل مطلًق ا في الرآوع والسجود، ونحوه، وال يل ر، آم ه الجه ذي ال يسن في في الكالم ال
ال   . وقد نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عنها في الرآوع والسجود   . قراءة القرآن أفضل من الذآر ي نهيت أن    (   : وق إن

ا السجود       : أقرأ القرآن راآًعا أو ساجًدا، أما الرآوع رب، وأم ه ال وا في ٌن أن يستجاب        : فعظم دعاء َفَقِم دوا في ال فاجته
    .  ) لكم
  

م يجب أن يكون أفضل في آل حال،            . وهنا أصل ينبغي أن نعرفه ة ل وهو أن الشيء إذا آان أفضل من حيث الجمل
ا أن التسبيح في الرآوع              بل/ وال لكل أحد،  ق، آم ه أفضل من الفاضل المطل ذي شرع في المفضول في موضعه ال

راءة              ده أفضل من ق دعاء بع ر، والتشهد في آخر الصالة وال ل والتكبي والسجود أفضل من قراءة القرآن، ومن التهلي
أعلمهم      . اهللا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب (   : وهذا آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . القرآن راءة سواء، ف فإن آانوا في الق
ًنا أو إسالًما     . فإن آانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة  . بالسنة دمهم س ك      ) فإن آانوا في الهجرة سواء، فأق ـبع ذل م أت ث
ه    (   : بقوله ـه إال بإذن ى تكرمـتـ ذآر األفضل فا    .  ) وال يؤمَّنَّ الرجل في سلطانه، وال يجلس عل م     ف ة، ث ألفضل في اإلمام

اجد ونحوهم  ة المس ديم، وآأئم د الق ي العه أمير الحرب ف ام الراتب آ ل اإلم لطان مث ة ذو الس ين أن صاحب المرتب ب
ذه       د تكون ه وَرة، وق د، والنَّ مقدمون على غيرهم، وإن آان غيرهم أفضل منهم، وهذا آما أن الذهب أفضل من الحدي

    . ة إليها دونه، وهذا ظاهرالمعادن مقدمة على الذهب عند الحاج
  

ال        اس يعجـزون عـن أفضل األعم ـه، أو           . وآذلك ـ أيًضا ـ أآثر الن ـون ب ـه ال ينتفع ى وج ا عل ا لفعلوه روا به و أم فل
ذلك    يس آ ا ل ذا يكون     . ينتفعـون انتفاًعـا مرجوًحا، فيكون في حق أحد هؤالء العمـل الذي يناسـبه بـه أفضل له مم وله

ـان  الذآر لكثير  د اإليم   . من الناس أفضـل مـن قراءة القرآن؛ ألن الذآر يورثه اإليمان، والقرآن يورثه العلم، والعلم بع
ج إلى فهم والقرآن يحتا  .  ] 11  : المجادلة [   } َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه {   : قـال اهللا تعالى

راءة       ل ق ذلك، ب يس آ ا، ول وتدبر، وقد يكون عاجًزا عن ذلك، لكن هؤالء يغلطون فيعتقد أحدهم أن الذآر أفضل مطلًق
لم   . القرآن في نفس األمـر أفضل من الذآر بإجماع المسلمين رآن      (   : قال النبي صلى اهللا عليه وس د الق أفضل الكالم بع

رآن   ـبحا   : أربع ـ وهـن مـن الق ر   س ه إال اهللا، واهللا أآب د هللا، وال إل لم   .  ) ن اهللا، والحم ـه رجل     . رواه مس ـال ل ي ال    : وق إن
سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا،   : قل (   : فقال  . أستطيع أن أحمل من القرآن شيًئا، فعلمني ما يجزئني في صالتي

د العجز عن           ولهذا آان العلماء على أن ال  .  ) واهللا أآبر ه إال عن ال إلي راءة ال يجوز االنتق دل عن الق ذآر في الصالة ب
    . القراءة، بمنزلة التيمم مع الوضوء، وبمنزلة صيام الشهرين مع العتق، والصيام مع الهدي

  
ديث ابن عباس وفي ح  . يعني القرآن  .  ) ما تقرب العباد إلى اهللا بأفضل مما خرج منه (   : وفي الحديث الذي في الترمذي

من هم يا   : قيل  .  ) إن هللا أهلين من الناس (   : الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
واطن،      .  ) أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته (   : قال  ؟ رسول اهللا رآن في الم وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقدم أهل الق
ال   آما قدمهم رهم       : يوم أحد في القبور، فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثالثة في القبر الواحد، وق ة أآث ى القبل دموا إل ق

    . قرآنا
  
هذا خرج   .  ) سبحان اهللا وبحمده (   : فقال  ؟ أي الكالم أفضل  : فقول النبي صلى اهللا عليه وسلم في حديث أبي ذر لما سئل/

  : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي (   : علم من حال السائل حاال مخصوصة، آما أنه لما قال فربما  . على سؤال سائل
ذآر من حيث               . إلى آخره  .  .  ) ال إله إال اهللا رآن أفضل من جنس ال راءة الق إن ق راءة، ف ذآر ال من الق أراد بذلك من ال

ده،        . الجملة، وإن آان هذا الكالم قد يكون أفضل من القراءة دخول في اإلسالم، أو تجدي آما أن الشهادتين في وقت ال
وآذلك في موافقة   . أو عندما يقتضي ذآرهما مثل عقب الوضوء، ودبر الصالة واألذان، وغير ذلك أفضل من القراءة



 

ى      راءة حت ه   المؤذن، فإنه إذا آان يقرأ وسمع المؤذن، فإن موافقته في ذآر األذان أفضل له ـ حينئذ ـ من الق يستحب ل
    . قطع القراءة ألجل ذلك؛ ألن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها، والقراءة ال تفوت

  
الرآوع والسجود         : األحوال ثالثة  : فنقول ا حال انخفاض آ ر؛ ألنه ا الجه ا    . حال يستحب فيها اإلسرار، ويكره فيه فهن

ة،     ي بطون األودي ذلك ف ر، وآ ل والتكبي ه الجهر واإلعالن ـ آاإلشراف     التسبيح أفضل من التهلي نة في ا الس ا م وأمَّ
    . واألذان ـ فالسنة فيه التهليل والتكبير، وأما ما يشرع فيه األمران، فقد يكون هذا

  
  جمع بين التكبير والتهليل والتحميد: فصل 

  
ين            اد جمع ب ر األعي ي تكبي ر، فف رين التكبي ل ق بيح، وأن التهلي رين التس ين    وإذا عرف أن التحميد ق رينين، فجمع ب الق

ُكُرونَ       {   : التكبير والتهليل، وبين التكبير والتحميد لقوله ْم َتْش َداُآْم َوَلَعلَُّك ا َه ى َم َه عل رة  [   } َوِلُتَكبُِّروْا الّل إن   ] 185  : البق ، ف
ل          ه، وهو التهلي ه قرين ا، فضم إلي ر عليه ة اقتضت التكبي ا، فض       . الهداي ة اقتضت الشكر عليه ه ـ أيضا ـ       والنعم م إلي

ي صلى اهللا           . التحميد ان النب ة، آ ه موضع نعم وهذا آما أن رآوب الدابة لما اجتمع فيه أنه شرف من األشراف، وأن
َتوَ         {   : عليه وسلم يجمع عليها بين األمرين، فإنه قال ـ سبحانه ـ    ْم ِإَذا اْس َة َربُِّك ْذُآُروا ِنْعَم مَّ َت وِرِه ُث ى ُظُه َتُووا عل ْيُتْم ِلَتْس

ونَ   ا َلُمنَقِلُب ذآر    ] 13،14  : الزخرف  [   } عليه َوَتُقوُلوا ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا َهَذا َوَما ُآنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن َوِإنَّا إلى َربَِّن أمر ب ، ف
ة  نعمة اهللا عليه، وذآرها بحمدها، وأمر بالتسبيح الذي هو قرين الحمد، فكان النبي صلى اهللا عليه وس لم لما أتي بالداب

ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا َهَذا  {   : ثم قال  .  ) الحمد هللا (   : فلما استوي على ظهرها قال  .  ) بسم اهللا (   : فوضع رجله في الغرز قال
سبحانك، ظلمت نفسي   /ال إله إال أنت  (   : ثم قال ، ثم حمد ثالثا، وآبر ثالثا، } َوَما ُآنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن َوِإنَّا إلى َربَِّنا َلُمنَقِلُبوَن

ول اهللا    (   : ، ثم ضحك وقال ) فاغفر لي ك يق د ذل ذنوب        : ضحكت من ضحك الرب إذا قال العب ر ال ه ال يغف دي أن م عب عل
    .  ) غيري

  
ران     فذآر بعد ذلك ذآر اإلشراف وهو التكبير مع التهليل، وختمه باالستغفار؛ ألنه مقرون بالتوحيد،  د رتب اقت ا ق آم

د  [   } َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك {   : االستغفار بالتوحيد في غير موضع، آقوله ه  ] 19 : محم ُدوْا   {   : ، وقول َأالَّ َتْعُب
  .  ] 6  : فصلت [   } َفاْسَتِقيُموا إليه َواْسَتْغِفُروُه {   : ، وقوله ] 2،3  : هود [   } َربَُّكْم ِإالَّ الّلَه ِإنَِّني َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر َوَبِشيٌر َوَأِن اْسَتْغِفُروْا

تغفار  ه        . فكان ذآره على الدابة مشتمال على الكلمات األربع الباقيات الصالحات مع االس اد اجتمع في ذا ذآر األعي فهك
    . فاهللا أآبر على ما هدانا، والحمد هللا على ما أوالنا  . التعظيم، والنعمة، فجمع بين التكبير والحمد

  
ى      : وقد روي عن ابن عمر أنه آان يكبر ثالًثا، ويقول د، وهو عل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحم

    . فيشبهه بذآر اإلشراف في تثليثه، وضم التهليل إليه، وهذا اختيار الشافعي  . آل شيء قدير
  

ابر       . من الصحابة/وأما أحمد وأبو حنيفة وغيرهما، فاختاروا فيه ما رووه عن طائفة  دارقطني من حديث ج ورواه ال
د   (   : مرفوًعا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ر، وهللا الحم ،  ) اهللا أآبر، اهللا أآبر، ال إله إال اهللا، واهللا أآبر، اهللا أآب

فإن هذا به أشبه؛ ألنه   . به في إحداهما التهليل، وفي األخري الحمد، تشبيهًا له بذآر األذان فيشفعونه مرتين، ويقرنون
متعلق بالصالة، وألنه في األعياد التي يجتمع فيها اجتماعا عاما، آما أن األذان الجتماع الناس، فشابه األذان، في أنه 

رف، فشرع تكريره آما شرع تكرير تكبير األذان، وهو في تكبير اجتماع ال تكبير مكان، وأنه متعلق بالصالة ال بالش
    . آل مرة مشفوع، وآل المأثور حسن

  
    . ومن الناس من يثلثه أول مرة، ويشفعه ثاني مرة، وطائفة من الناس تعمل بهذا

  
أثورة          ال إذا آانت م وال واألفع ادات من األق را يصح   وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، أن جميع صفات العب أث

ع             وعي األذان الترجي واع صالة الخوف،وفي ن ا في أن ا قلن ه آم ك آل التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذل
تعاذات             واع االس تفتاحات، وأن واع االس واع التشهدات، وأن ا في أن ا قلن ا، وآم فعها وإفراده وترآه، ونوعي اإلقامة ش

د الزوائ   رات العي واع تكبي راءات، وأن واع الق وع    وأن ل الرآ وت قب هو، والقن جود الس ازة، وس واع صالة الجن د، وأن
ى بعض         . وحـذفها، وغير ذلك/ وبعـده، والتحميد بإثبات الواو  أثورات، ويفضل عل ـذه الم لكـن قـد يستحب بعـض ه

    . إذا قام دليل يوجب التفضيل، وال يكره اآلخر
  



 

أتي بتشهدين     ومعلوم أنه ال يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتن ه أن ي وعة بين النوعين في الوقت الواحد، ال يمكن
واع      ذه األن ين ه الجمع ب معا، وال بقراءتين معا، وال بصالتي خوف معا، وإن فعل ذلك مرتين، آان ذلك منهيا عنه، ف

د لفق أل    اظ  محرم تارة، ومكروه أخري، وال تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض ذلك، مثل ما رأيت بعضهم ق ف
ي        ال في حديث أب ق، وق دعاء الملف الصلوات على النبي المأثورة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم واستحب فعل ذلك ال

ال        : بكر الصديق المتفق عليه ـ لما قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم  ه في صالتي ـ فق ل  (   : علمني دعاًء أدعو ب م    : ق الله
ة ، وفي   ) إني ظلمت نفسي ظلًما آبيًرا را  (   : رواي دك،           ( ،  ) آثي رة من عن ي مغف اغفر ل ت، ف ذنوب إال أن ر ال ه ال يغف وإن

رحيم ور ال ك أنت الغف ي إن ال  .  ) وارحمن ول  : فق تحب أن يق ذا  : يس باه ه ي أش ول ف ذلك يق را، وآ را، آبي ذا   : آثي إن ه ف
ا  ضعيف، فإن هذا أوال ليس سنة، بل خالف المسنون، فإن النبي صلى اهللا عليه ا    . وسلم لم يقل ذلك جميعه جميع وإنم

    . آان يقول هذا تارة، وهذا تارة، إن آان األمران ثابتين عنه، فالجمع بينهما ليس سنة، بل بدعة وإن آان جائزًا
  

درس            : الثاني ى سبيل ال م ال عل راء آله ل جمع حروف الق د مث أن جمع ألفاظ الدعاء، والذآر الواحد، على وجه التعب
ُه    { ، لكن على سبيل التالوة والتدبر، مع تنوع المعاني، مثـل أن يقـرأ في الصـالة والحفظ َزاَدُهُم الّل ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َف

د   {   .  ] 19  : سبأ [   } َن َأْسَفاِرَناَربََّنا َباِعْد َبْي {   .  } ِبَما َآاُنوا َيْكِذُبوَن {  .  ] 10 : البقرة [   } َمَرضًا َوَلُهم َعَذاٌب اليٌم ِبَما َآاُنوا َيْكِذُبوَن َبعِّ
ونَ   (   ] 74 : البقرة [   } َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن {   .  } بين أسفارنا ا َتْعَمُل َرُهمْ    {   .  ) َعمَّ ْنُهْم ِإْص ُع َع   .  ] 157 : األعراف  [   } َوَيَض

ْنُهْم  {   .  } آصارهم {  ُع َع َرُهْمَوَيَض دة [   } ِإْص م {   .  ] 6  : المائ ْرَن {   .  } وَأرُجِلُك ى َيْطُه وُهنَّ حت رة [   } َوَال َتْقَرُب ى  {  .  ] 222  : البق حت
ْرَن ا     {   .  } َيْطُه ْيًئا ِإالَّ َأن َيَخاَف وُهنَّ َش ا آَتْيُتُم ُذوْا ِممَّ ْم َأن َتْأُخ لُّ َلُك رة [   } َوَال َيِح ا {  .  ] 229 : البق ُتُم  {   .  } ِإالَّ َأن َيَخاَف ّأ َأْو َالَمْس
    . ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة  .  } أو َلَمْسُتم {   .  ] 6  : المائدة [   } النَِّساء

  
ن مسعود        : الثالث ين حديث اب ، أن األذآار المشروعة ـ أيضًا ـ لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأثورة فجمع ب

ول         .  .  . و اس، بحيث يق ن عب ر، ومبارآات اب ات،      : وصلواته، وبين زاآيات تشهد عم ات هللا، والصلوات والطيب التحي
    . والمبارآات، والزاآيات، لم يشرع له ذلك، ولم يستحب، فغيره أولى بعدم االستحباب

  
ول      وقد  . أن هذا إنما يفعله من ذهب إلى آثرة الحروف واأللفاظ  : الرابع/ دبر الق و ت ذلك، ول ينقص المعنى، أو يتغير ب

ال  ر       : لعلم أن آل واحد من المأثور يحصل المقصود، وإن آان بعضها يحصله أآمل، فإنه إذا ق ى آث را، فمت ا آثي ظلم
    . فهو آبير في المعنى، ومتى آبر، فهو آثير في المعنى

  
د    (   : وإذا قال ى آل محم د، وعل ال ، أو  ) اللهم صل على محم ه       (   : ق د، وأزواجه وذريت ى محم م صل عل ، فأزواجه   ) الله

ه    (   : فإذا جمع بينهما وقال  . وذريته من آله بال شك، أو هم آله ى أزواجه وذريت دبر      ) على آل محمد، وعل د ت م يكن ق ، ل
ين      . المشروع القراءتين اللت ـان آ ـد، وإن   فالحاصل أن أحـد الذآرين إن وافق اآلخر في أصل المعنى، آ ا واح معناهم

    . وعلى التقديرين، فالجمع بينهما في وقت واحد ال يشرع  . آان المعنى متنوعا، آان آالقراءتين المتنوعتي المعنى
  

لمين، وإذا     اق المس ه باتف وأما الجمع في صلوات الخوف، أو التشهدات، أو اإلقامة أو نحو ذلك بين نوعين، فمنهي عن
ادات القول ذه العب ت ه ى بعض   آان رآن عل راءة الق ن ق د م ا الب وه، آم ى بعض الوج ا عل ن فعله د م ة الب ة أو الفعلي ي

د ال يكون     ده، أو ق القراءات، لم يجب أن يكون آل من فعل ذلك على بعض الوجوه إنما يفعله على الوجه األفضل عن
ة يحجون من طريقهم،           . فيها أفضل/  ة، فكل أهل ناحي ى مك ارهم لطريقهم؛     وإنما ذلك بمنزلة الطرق إل يس اختي ول

ا ليسرها           ذه إم لكوا ه لكونها، فس ق يس د من طري ه الب ألنها أفضل، بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم، بل ألن
عليهم، وإما لغير ذلك، وإن آان الجميع سواء، فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه  

    . والمرجح له عنده سهولته عليه، أو غير ذلك  . د منها ضروريعند مختاره، وبين آون اختيار واح
  

ه،         ه أصحابه، وأهل بقعت ك الوجه عن والسلف آان آل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذآر على وجه مشروع، وأخذ ذل
له، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل، فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفض

ري آل    فجاء اآلخر فعارضه في ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة،فقد يكون النوعان سواء عند اهللا ورسوله فت
ه،                ا سوي اهللا بين ك اآلخر، فيفضلون م ك، وتعرض عمن يفعل ذل ى ذل ا عل طائفة طريقها أفضل،وتحب من يوافقه

ت          رق واالخ واب التف اب من أب ذا ب ه، وه ا فضل اهللا بين ة    ويسوون م ى األم ذي دخل عل اب      . الف ال ه الكت د نهى عن وق
ك في              ل ذل ررت مث ذا االختالف في الحديث الصحيح،آما ق لم عن عين ه والسنة،وقد نهى النبي صلى اهللا عليه وس

دليل       / .  ) اقرؤوا آما علمتم (   : ،حيث قال ] الصراط المستقيم [  ى بعض إال ب واع ال يفضل بعضها عل فالواجب أن هذه األن



 

ة، أو       ش ق رقب ى عت ه؛فإن اهللا إذا أوجب عل ا لرجحان رعي،ال يجعل نفس تعيين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجب
د ال        ل ق صالة جماعة، آان من ضرورة ذلك، أن أعتق رقبة وأصلى جماعة،وال يجب أن تكون أفضل من غيرها،ب

شرعي يوجب الرجحان، لم يعب على من فعل تكون أفضل بحال،فالبد من نظر في الفضل، ثم إذا فرض أن الدليل ال
    . الجائز، وال ينفر عنه ألجل ذلك، وال يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة، فقد يكون الرجحان يسيرا

  
ك، أو أن       : لكن هنا مسألة تابعة، وهو أنه مع التساوي أو الفضل، أيما أفضل لإلنسان وع واحد من ذل المداومة على ن

ارا     ؟ ارة، وهذا تارة، آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يفعليفعل هذا ت ك مخت فمن الناس من يداوم على نوع من ذل
وع أفضل    ك الن ى ذل ه عل ري أن مداومت ه أفضل، وي دا أن ه، أو معتق ادة    . ل اة لع ادة، ومراع ه ع رهم فمداومت ا أآث وأم

    . أصحابه وأهل طريقته، ال العتقاد الفضل
  

لم      : الوالصواب أن يق ه وس ي صلى اهللا علي اء          . التنوع في ذلك متابعة للنب ا للسنة والجماعة، وإحي ذا اتباع إن في ه ف
داوم          م ي ين، ل وع مع ى ن ة عل لسنته، وجمعا بين قلوب األمة، وأخذًا بما في آل واحد من الخاصة، أفضل من المداوم

    : عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم لوجوه
  
م        أن هذا   : أحدها/ ارة، ول ذا ت ارة، وه ذا ت د فعل ه هو اتباع السنة والشريعة، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا آان ق

ل؛    ذي فع يداوم على أحدهما، آان موافقته في ذلك هو التأسي واالتباع المشروع، وهو أن يفعل ما فعل على الوجه ال
    . ألنه فعله

  
ذه مصلحة       أن ذلك يوجب اجتماع قلوب األمة وائ  : الثاني ا، وه واء بينه رق واالختالف واأله تالفها، وزوال آثرة التف

الى     ال اهللا تع ذه، ق ذه، ودرء ه ِه     {   : عظيمة، ودفع مفسدة عظيمة، ندب الكتاب والسنة إلى جلب ه ِل الّل ُموْا ِبَحْب َواْعَتِص
اتُ      َوَال {   : ، وقال تعالى ] 103  : آل عمران [   } َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوْا اءُهُم اْلَبيَِّن ا َج ِد َم ن َبْع   } َتُكوُنوْا َآالَِّذيَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا ِم

    .  ] 159  : األنعام [   } ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوْا ِديَنُهْم َوَآاُنوْا ِشَيًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء {   : وقال تعالى  .  ] 105 : آل عمران [ 
  

ث بهة            : الثال ائز مش تحب أو الج ى المس ة عل إن المداوم ب، ف به بالواج ن أن يش نون ع ائز المس رج الج ك يخ أن ذل
ه، وقلب             . بالواجب ه قلب ر عن ه لنف ل عن و انتق ائزة أو المستحبة ل واع الج ولهذا أآثر هؤالء المداومين على بعض األن

    . ي جعلت الجائز آالواجبغيره أآثر مما ينفر عن ترك آثير من الواجبات؛ ألجل العادة الت
  

أن في ذلك تحصيل مصلحة آل واحـد مـن تلك األنواع، فإن آل نوع البد له من خاصة، وإن آان مرجـوحا،   : الرابع
    !  ؟ مساويًا، وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحًا في مواضع/ فكيف إذا آان 

  
ر من اآلصار واألغالل ال       : الخامس اب من اهللا، وال         أن في ذلك وضعا لكثي ة بال آت ى األم ي وضعها الشيطان عل ت

ه، وال يحب          ه علي ًا يحب من يوافق ره، ترجيح ى غي أثارة من علم، فإن مداومة اإلنسان على أمر جائز مرجحًا له عل
ه، يوجب أن          ه وعلي وق ل رك حق ببًا لت ك س من لم يوافقه عليه، بل ربما أبغضه، بحيث ينكر عليه ترآه له، ويكون ذل

يصير إصرًا عليه، ال يمكنه ترآه، وغال في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أمر به، وقد يوقعه في بعض ما نهي   ذلك
    . عنه

  
م يخرج       ر مشروعين، ث ة غي وهذا القدر الذي قد ذآرته واقع آثيرًا، فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحب

م     ر حق، ث ر المشروعين، من           إلى المدح والذم، واألمر والنهي، بغي اداة غي واالة والمع وع من الم ى ن ك إل يخرج ذل
    .  .  . جنس أخالق الجاهلية آأخالق األوس والخزرج في الجاهلية، وأخالق

  
ع   ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع، فيبذل ماله على ذلك عطية ودفعًا، وغير ذلك من غير استحقاق شرعي، ويمن

ه إي / من أمر الشارع    ع في بعض أرض              بإعطائ ا وق ال، آم ى الحرب والقت ك إل م يخرج من ذل ا أو استحبابا، ث جاب
ادًا         اذه فاضال اعتق د فضله سبب التخ م يعتق المشرق، ومبدأ ذلك تفضيل ما لم تفضله الشريعة والمداومة عليه، وإن ل

ه الرسول      والتنوع في المشروع     . وإرادة فتكون المداومة على ذلك إما منهيا عنها، وإما مفضولة وع في ا تن بحسب م
    . صلى اهللا عليه وسلم أفضل وأآمل

  



 

ى        : السادس ه، حت يانه واإلعراض عن أن في المداومة على نوع دون غيره، هجران لبعض المشروع وذلك سبب لنس
ة          ذه العام دين، وفي نفوس خاصة ه يس من ال يعتقد أنه ليس من الدين، بحيث يصير في نفوس آثير من العامة أنه ل
ا اشتراء           ـق، وإم ا خشية من الخلـ ك إم ان ذل عملهم مخالف علمهم، فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يترآون بي
وترة،   بآيات اهللا ثمنا قليال من الرئاســة والمال، آما آان عليه أهل الكتاب، آما قد رأينا من تعود أال يسمع إقامة إال م

ذلك من        أو مشفوعة، فإذا سمع اإلقامة األخري، نف لمين، وآ يس أذان المس ًا ل ه سمع أذان ر عنها وأنكرها، ويصير آأن
    . اعتاد القنوت قبل الرآوع أو بعده

  
ة       ين األم داوة والبغضاء ب وع الع الى    . وهجران بعض المشروع سبب لوق ال اهللا تع اَري       {   : ق ا َنَص اُلوْا ِإنَّ ِذيَن َق َن الَّ َوِم

واْ   اَقُهْم َفَنُس ةِ            َأَخْذَنا ِميَث ْوِم اْلِقَياَم ى َي اء إل َداَوَة َواْلَبْغَض َنُهُم اْلَع ا َبْي ِه َفَأْغَرْيَن ُروْا ِب ا ُذآِّ ا مِّمَّ دة  [   } َحظًّ أخبر ـ   /  .  ] 14 : المائ ف
نهم             داوة والبغضاء بي ه سبب إلغراء الع روا ب ا ذآ ا مم يانهم حظ ع المشروع        . سبحانه ـ أن نس ع الرجل جمي إذا اتب ف

ًال، وزالت المفسدة               المسنون، و ا وعم د حفظت السنة علم ان ق ارة، آ ذا ت ارة، وه ذا ت واع المشروعة، ه استعمل األن
    . المخوفة من ترك ذلك

  
ائز مشروع،           : ونكتة هذا الوجه ه ج يعلم أن دين ل وع اآلخر من ال أنه وإن جاز االقتصار على فعل نوع، لكن حفظ الن

    . لك قد يكون سببا إلضاعته ونسيانهوفي العمل به تارة حفظ للشريعة، وترك ذ
  

ين           : أن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان، والعدل  : السابع ا ب ه محرم ى نفسه، وجعل م عل اثلين، وحرم الظل التسوية بين المتم
وال آالقصاص            دماء واألم ن ال دنيا م ر ال ي أم دل ف إن الع ة، ف ور الديني ي األم دل ف دل الع م الع ن أعظ اده، وم عب

    . وإن آان واجبًا وترآه ظلم، فالعدل في أمر الدين أعظم منه، وهو العدل بين شرائع الدين، وبين أهله والمواريث،
  

ا، آانت                م العظيم، وإذا فضل بينهم ان تفضيل أحدهما من الظل املين، آ ين أو ع ين عمل د سوي ب فإذا آان الشارع ق
ل والنحل يفضل    التسوية آذلك، والتفضيل أو التسوية بالظن وهوي النفوس من جن س دين الكفار، فإن جميع أهل المل

    . أحدهم دينه إما ظنا، وإما هوي، إما اعتقادًا، وإما اقتصادًا، وهو سبب التمسك به وذم غيره
  
م يفضل بعضها        / ا ل ر منه ه، وآثي ا بعمل فإذا آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد شرع تلك األنواع إما بقوله، وإم

ة في تفاضل             على بعض، آانت  ازع الطوائف من األم ا تتن ر مم م، وآثي دل والتفضيل من الظل التسوية بينها من الع
وقد يكون ما يختص به أحدهما مقاومًا لما يختص به اآلخر، ثم تجد    . أنواعه، ال يكون بينها تفاضل، بل هي متساوية

إن السؤا      ؟ أيما أفضل هذا أو هذا  : أحدهم يسأل ألة فاسدة، ف ال إن        وهي مس وت األصل، فمن ق رع ثب ين ف ل عن التعي
    !  ؟ بينهما تفاضال حتى نطلب عين الفاضل

  
ا متفاضلين       : والواجب أن يقال اثالن، أو متفاضالن، وإن آان ذان متم ه تفصيل بحيث         : ه ا، أو في فهل التفاضل مطلق

ري      ؟ يكون هذا أفضل في وقت، وهذا أفضل في وقت ا ت ألة آم ة صادرة عن هوي      ثم إذا آانت المس ، فغالب األجوب
    . واهللا أعلم  . وظنون آاذبة خاطئة، ومن أآبر أسباب ذلك المداومة على ما لم تشرع المداومة عليه

  
ه أصل       ] عيدك مبارك [   : هل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس  : وسئل ـ رحمه اهللا تعالى  بهه، هل ل وما أش

    . أفتونا مأجورين  ؟ وإذا آان له أصل في الشريعة، فما الذي يقال  ؟ في الشريعة أم ال
  

    : فأجاب
  

ك      : أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صالة العيد ك، ونحو ذل ه اهللا علي   . تقبل اهللا منا ومنكم، وأحال
    . مة، آأحمد وغيرهفهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم آانوا يفعلونه ورخص فيه األئ

  
ه        : لكن قال أحمد دأني أحد، أجبت إن ابت دًا، ف دئ أح ة،          . أنا ال أبت داء بالتهنئ ا االبت ة واجب، وأم ك ألن جواب التحي وذل

    . واهللا أعلم  . فليس سنة مأمورا بها، وال هو ـ أيضًا ـ مما نهى عنه، فمن فعله، فله قدوة، ومن ترآه، فله قدوة
  

  وف باب صالة الكس



 

  
ر، وفي التاسع والعشرين            : ُسِئَل شيخ اإلسالم عن قول أهل التقاويم  ذا الشهر يخسف القم في أن الرابع عشر من ه

ك      ا أم يسبح        ؟ تكسف الشمس ، فهل يصدقون في ذل فا هل يصلي لهم   ؟ وإذا صلى، آيف صفة الصالة       ؟ وإذا خس
    . واذآرلنا أقوال العلماء في ذلك

  
    : فأجاب

  
ل            ا ه باللي ا أجري اهللا عادت ك م در، وذل وع الهالل وقت مق ا لطل درة، آم لحمد هللا، الخسوف والكسوف لهما أوقات مق

    . والنهار، والشتاء والصيف، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر
  

الى    ات اهللا تع الى     . وذلك من آي ال تع ا ق اَر       {   : آم َل َوالنََّه َق اللَّْي ِذي َخَل َو الَّ َبُحونَ      َوُه ٍك َيْس ي َفَل لٌّ ِف َر ُآ ْمَس َواْلَقَم   } َوالشَّ
اَب       {   : ، وقال تعالى ] 33  : األنبياء [  ِنيَن َواْلِحَس َدَد السِّ وْا َع اِزَل ِلَتْعَلُم ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدََّرُه َمَن

ونس  [   } قَِّما َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ ِباْلَح الى   ] 5 : ي ال تع َبانٍ    { /  : ، وق ُر ِبُحْس ْمُس َواْلَقَم رحمن  [   } الشَّ الى   ] 5  : ال ال تع اِلُق   {   : ، وق َف
يمِ   ِز اْلعل ام  [   } اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزي الى   ] 96  : األنع ال تع َأُلوَنَك   {   : ، وق َيْس

ي       {   : ، وقال تعالى ] 189 : البقرة [   } َعِن األِهلَِّة ُقْل ِهيَ َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ ْهًرا ِف َر َش ا َعَش ِه اْثَن ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد الّل
    .  ] 36  : التوبة [   } َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّمِآَتاِب الّلِه َيْوَم َخَلَق السََّماَوات َواَألْرَض ِمْنَها 

  
كَ       {   : وقال تعالى ا َذِل َتَقرٍّ لََّه ِري ِلُمْس ْمُس َتْج وَن َوالشَّ يِم     َوآَيٌة لَُّهْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النََّهاَر َفِإَذا ُهم مُّْظِلُم ِز اْلعل ِديُر اْلَعِزي َتْق

لُ   َواْلَقَمَر ا اللَّْي ي     َقدَّْرَناُه َمَناِزَل حتى َعاَد َآاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم َلا الشَّْمُس َينَبِغي َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَل لٌّ ِف اِر َوُآ اِبُق النََّه  َس
    .  ] 40ـ37 : يس [   } َفَلٍك َيْسَبُحوَن

  
ين، وأن       وآما أن العادة التي أجراها اهللا ـ تعالى ـ أن الهالل ال   ة إحدي وثالث ين من الشهر، أو ليل  يستهل إال ليلة ثالث

    . فمن ظن أن الشهر يكون أآثر من ذلك أو أقل، فهو غالط  . الشهر ال يكون إال ثالثين، أو تسعة وعشرين
  

دار، ووق    ت اإلب ر ال يخسف إال وق رار، وأن القم ت االستس ادة أن الشمس ال تكسف إال وق ري اهللا الع ذلك أج ت فك
ا       ي يستحب صيام أيامه الي البيض الت ع عشر، والخامس عشر         : إبداره هي اللي ة الثالث عشر، والراب القمر ال    . ليل ف

    . يخسف إال في هذه الليالي
  
ين، والشمس ال تكسف إال           . إما ليلة، وإما ليلتين  : والهالل يستسر آخر الشهر/ ة تسع وعشرين، وثالث ا يستسر ليل آم

م مضي من       . وللشمس والقمر ليالي معتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف  . وقت استسراره م آ آما أن من عل
    . الشهر يعلم أن الهالل يطلع في الليلة الفالنية أو التي قبلها

  
ا يعر   ه  لكن العلم بالعادة في الهالل علم عام، يشترك فيه جميع الناس، وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنم ف

ي   من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، وال من باب ما يخبر به من األحكام الت
    . يكون آذبه فيها أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بال علم ثابت، وبناء على غير أصل صحيح

  
بة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر،   من اقتبس شع (   : وفي سنن أبي داود عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

م        (   : وفي صحيح مسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  .  ) زاد ما زاد أله عن شيء فصدقه، ل ا فس من أتي عراف
 والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين في األحكام، ومع هذا صح عن النبي صلى اهللا  .  ) يقبل اهللا صالته أربعين يوما

    . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، عن هذا الجواب  !  ؟ عليه وسلم أنه نهى عن إتيانهم، ومسألتهم، فكيف بالمنجم
  
وأما ما يعلم بالحساب، فهو مثل العلم بأوقات الفصول، آأول الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء، لمحاذاة الشمس /

    . أي حاذته  : مس نزلت في برج آذاأوائل البروج، التي يقولون فيها أن الش
  

م    : ومن قال من الفقهاء ه عل روي عن      . إن الشمس تكسف في غير وقت االستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له ب ا ي وم
ه       : الواقدي من ذآره ذي صلى في وم ال أن إبراهيم ابن النبي صلى اهللا عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر، وهو الي



 

ى    . اهللا عليه وسلم صالة الكسوف، غلطالنبي صلى  والواقدي ال يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إل
م، ومن حاج في          . وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا، فيعلم أنه خطأ  ؟ أحد ه عل ه ب يس ل ومن جوز هذا، فقد قفا ما ل

    . ذلك فقد حاج في ما ليس له به علم
  

ا إذا اجتمع                وأما ما ذآر م فيم روه في ضمن آالمه ذا ذآ د والكسوف، فه اع صالة العي اء من اجتم ة من الفقه ه طائف
دم           ع ع د، م الة العي روا ص ر، وذآ وتر، والظه ع ال ا م د رأوا اجتماعه لوات، فق ن الص ا م وف وغيره الة الكس ص

م           ك العل ديرهم ذل ن، فال يوجد في تق ادة أو ال يمك ك في الخارج، لكن      استحضارهم هل يمكن ذلك في الع بوجود ذل
رين                 ر القواعد، وتم ع لتحري ا ال تق م أنه درون مسائل يعل ا يق دير وجوده، آم ى تق ك عل م ذل م، عل استفيد من ذلك العل

    . األذهان على ضبطها
  
ال            / ا ق ه، آم م آذب م صدقه، وال يكذب إال أن يعل ه، فال يجوز أن يصدق إال أن يعل وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيب
ا    (   : نبي صلى اهللا عليه وسلمال ذبوهم، وإم إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم، وال تكذبوهم فإما أن يحدثوآم بحق فتك

    ) أن يحدثوآم بباطل فتصدقوهم
  

د ال يكون           ذلك، وق ا ب د يكون عالم ين ق ر المع ذا المخب د    . والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن آان ممكنا، لكن ه وق
ه موقوف       . خبره، وقد ال يكونيكون ثقة في  ه وصدقه وال يعرف آذب ر     . وخبر المجهول الذي ال يوثق بعلم و أخب ول

ول    ر بوقت الصالة ـ وهو مجه ادون ? مخب ال يك ك ف ى ذل ر أهل الحساب عل أ خب ره، ولكن إذا تواط ل خب م يقب ـ ل
ك،   يخطئون، ومع هذا فال يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صالة الكسوف والخسوف  اهدنا ذل ال تصلي إال إذا ش

ك   وإذا جوز اإلنسان صدق المخبر بذلك، أو غلب على ظنه فنوي أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذل
د الكسوف متفق        الوقت لرؤية ذلك، آان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة اهللا ـ تعالى ـ وعبادته، فإن الصالة عن

و   د ت لمين، وق ين المس ا ب نن،      عليه ل الصحيح، والس ا أه لم، ورواه ه وس لى اهللا علي ي ص ن النب نن ع ا الس اترت به
    . واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صالة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم  . والمسانيد من وجوه آثيرة

  
ال     / لم، وق ه وس ي صلى اهللا علي إن الشمس   (   : وآأن بعض الناس ظن أن آسوفها آان، ألن إبراهيم مات، فخطبهم النب

ة في      .  ) والقمر آيتان من آيات اهللا، ال يخسفان لموت أحد، وال لحياته، فإذا رأيتموهما، فافزعوا إلى الصالة وفي رواي
اده    (   : الصحيح ا عب زول            .  ) ولكنهما آيتان من آيات اهللا يخوف بهم ا سبب لن لم أنهم ه وس ه صلى اهللا علي ان من ذا بي وه

ا يضرهم،          عذاب بالناس، فإن ا اس مم ا يخاف الن له، وإنم ه إذا عصوه، وعصوا رس هللا إنما يخوف عباده بما يخافون
وْا    { فلوال إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف، ما آان ذلك تخويفًا، قال تعالى  َرًة َفَظَلُم َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِص

ل الخوف، أمر بالصالة       ] 59  : اإلسراء [   } ًفاِبَها َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِوي ا يزي ، وأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بم
    . والدعاء، واالستغفار، والصدقة، والعتق، حتى يكشف ما بالناس، وصلى بالمسلمين في الكسوف صالة طويلة

  
م بسنة رس      د أهل العل لم،    وقد روي في صفة صالة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عن ه وس ول اهللا صلى اهللا علي

د ـ    م      : ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أآثر أهل العلم ـ آمالك، والشافعي، وأحم ه صلى به أن
رآعتين، في آل رآعة رآوعان، يقرأ قراءة طويلة، ثم يرآع رآوعًا طويال، دون القراءة، ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة 

ه في الصحيح     . األول، ثم يسجد سجدتين طويلتين/ ى، ثم يرآع رآوعًا دون الرآوع دون القراءة األول ه    : وثبت عن أن
    . جهر بالقراءة فيها

  
ى أن       اه، إل ي، ذآر اهللا ودع ل التجل والمقصود أن تكون الصالة وقت الكسوف إلى أن يتجلى، فإن فرغ من الصالة قب

    . يتجلى
  

ا      والكسوف يطول زمانه تارة، ويقصر د يكسف نصفها، أو ثلثه ا، وق   . أخري، بحسب ما يكسف منها، فقد تكسف آله
    . فإذا عظم الكسوف طول الصالة، حتى يقرأ بالبقرة ونحوها، في أول رآعة، وبعد الرآوع الثاني يقرأ بدون ذلك

حين عن أبي مسعود  وقد جاءت األحاديث الصحيحة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بما ذآرناه آله مثل ما في الصحي
انكسفت الشمس لموت    : فقال الناس  . انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى اهللا عليه وسلم  : األنصاري قال

لم   ه وس ات اهللا، ال ينكسفان لموت أحد، وال          (   : إبراهيم، فقال رسول اهللا صلى اهللا علي ان من آي إن الشمس والقمر آيت
لم         .  ) لك فافزعوا إلى ذآر اهللا، وإلى الصالةلحياته، فإذا رأيتم ذ ه وس ه صلى اهللا علي ي موسى أن وفي الصحيح عن أب



 

ـن       (   : قال يئًا م تم ش إذا رأي اده، ف هذه اآليات التي يرسلها اهللا ال تكون لموت أحـد، وال لحياته، ولكن اهللا يخـوف بها عب
ال   و  .  ) ودعائه، واستغفاره/ ذلك، فافزعوا إلى ذآره،  لم ق ه وس إن  (   : في الصحيحين من حديث جابر أنه صلى اهللا علي

  الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، وإنهما ال ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك 
  

ا    (   : وفي رواية عن أبي مسعود  .  ) فصلوا حتى ينجلي ى يكشف م م  فإذا رأيتم شيئًا منها، فصلوا وادعوا، حت وفي    .  ) بك
    .  ) فصلوا حتى يفرج اهللا ما بكم (   : رواية لعائشة

  
لم، فخرج رسول اهللا صلى          : وفي الصحيحين عن عائشة ه وس أن الشمس خسفت على عهد رسول اهللا صلى اهللا علي

م    اهللا عليه وسلم إلى المسجد، فقام وآبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ة، ث راءة طويل ق
ة ـ هي       . سمع اهللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد  : آبر فرآع رآوعا طويال، ثم رفع رأسه، فقال راءة طويل ثم قام فاقترأ ق

سمع اهللا لمن حمده، ربنا   : أدنى من القراءة األولى ـ ثم آبر فرآع رآوعًا طويًال ـ هو أدنى من الرآوع األول ـ ثم قال
ع سجدات، وانجلت              ولك الحمد، ثم سج ات، وأرب ع رآع ى استكمل أرب ك، حت ل ذل ة األخري مث د، ثم فعل في الرآع

    . الشمس قبل أن ينصرف
  

ة، والجهر أصح          راءة المخافت القراءة، لكن روي في الق ذلك الجهر ب   . وقد جاء إطالته للسجود في حديث صحيح، وآ
ا    يختلف فيه الحديث، لكن في آل/ وأما تطويل السجود، فلم  حديث زيادة ليست في اآلخر، واألحاديث الصحيحة آله

    . واهللا أعلم  . متفقة ال تختلف
  

    . وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن المطر، والرعد، والزالزل، على قول أهل الشرع، وعلى قول الفالسفة
  

    : فأجاب
  

َرَأْيُتُم   {  : ومن السحاب ينزل،آما قال تعالىفإن اهللا يخلقه في السماء من السحاب،   : الحمد هللا رب العالمين، أما المطر َأَف
ونَ       ُن اْلُمنِزُل ْزِن َأْم َنْح َن اْلُم وُه ِم ُتْم َأنَزْلُتُم َرُبوَن َأَأن ِذي َتْش اء الَّ ة [   } اْلَم الى  ] 68،69 : الواقع ال تع َن   {   : ، وق ا ِم َوَأنَزْلَن

    . من خالل السحاب  : أي .  ] 43 : النور [   } َفَتَري اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلاِلِه {  : قال تعالى،و ] 14 : النبأ [   } اْلُمْعِصَراِت َماء َثجَّاًجا
  

ماء ن الس ر موضع م ي غي ه ف ارة،    : وقول وق العرش ت ا ف د يختص بم الي، ق م جنس للع ماء اس و، والس ن العل أي م
ارة،   وباألفالك تارة، وبسقف البيت تارة، لما يقترن باللفظ، وال مادة التي يخلق منها المطر هي الهواء الذي في الجو ت

    . وبالبخار المتصاعد من األرض تارة، وهذا ما ذآره علماء المسلمين، والفالسفة يوافقون عليه
  
   في الرعد والبرق :فصل  
  

ال   ] الرعد والبرق [ وأما  ة موآل      (   : ، ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره، أنه سئل عن الرعد ق ك من المالئك مل
ارم األخالق للخرائطي      .  ) بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء اهللا  ه      : وفي مك ى أن عن عل

    . ملك  : سئل عن الرعد فقال
  

    . آثار آذلك وروي في ذلك  . مخاريق من حديد بيده  : وفي رواية عنه  . مخاريق بأيدي المالئكة  : وسئل عن البرق فقال
  

ول        ول من يق ك، آق وال ال تخالف ذل ه اصطكاك أجرام السحاب، بسبب انضغاط         : وقد روي عن بعض السلف أق إن
داً         إن الرعد مصدر رعد يرعد رع ك، ف اقض ذل داً      . الهواء فيه، فإن هذا ال ين ذلك الراعد يسمى رع ا يسمى     . وآ آم

ان    والمال  . والحرآة توجب الصوت  . العادل عدال ى مك ان إل ة     . ئكة هي التي تحرك السحاب، وتنقله من مك وآل حرآ
ة  انه،             . في العالم العلوي والسفلي فهي عن المالئك فتاه، ولس ذي هو ش ه ال وصوت اإلنسان هو عن اصطكاك أجرام

    . وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر  . وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب  . ولهاته، وحلقه/ وأسنانه 
  

اء ال       : وآذلك البرق قد قيل  . د إًذا صوت يزجر السحابفالرع ار أو الم ان الن ه لمع لمعان الماء، أو لمعان النار، وآون
والملك يزجي   . ينافي أن يكون الالمع مخراقا بيد الملك، فإن النار التي تلمع بيد الملك، آالمخراق، مثل مزجي المطر



 

    . السحاب آما يزجي السائق للمطي
  

ا أسباب                والزال ات، والحوادث له ره من اآلي ا يخوفهم بالكسوف وغي ادة، آم ا عب ي يخوف اهللا به ات الت زل من اآلي
    . وحكم، فكونها آية يخوف اهللا بها عباده، هي من حكمة ذلك

  
بابه ا أس ان الضيق    : وأم ي المك اء ف ريح والم ا ينضغط ال ي جوف األرض، آم ار ف بابه انضغاط البخ ن أس إذا   . فم ف

    . ضغط طلب مخرجا، فيشق ويزلزل ما قرب منه من األرضان
  

اس ول بعض الن ا ق ه    : وأم اس، وبطالن ل عن بعض الن ل، وإن نق ذا جه ور يحرك رأسه فيحرك األرض، فه إن الث
    . واهللا أعلم  . ظاهر، فإنه لو آان آذلك لكانت األرض آلها تزلزل، وليس األمر آذلك

  
  آتاب الجنائز 

  
وده        : اهللا تعالى ـ عن قوم مسلمين مجاوري النصاري وسئل ـ رحمه    لم إذا مرض النصراني أن يع   ؟ فهل يجوز للمس

    ؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر، أم ال  ؟ وإذا مات أن يتبع جنازته
  

    : فأجاب
  

ذلك مصلحة لتاليفه على اإلسالم،   فإنه قد يكون في  . الحمد هللا رب العالمين، ال يتبع جنازته، وأما عيادته فال بأس بها
    . واهللا أعلم  . فإذا مات آافرًا، فقد وجبت له النار؛ ولهذا ال يصلي عليه

  
    ؟ وسئل عن مرارة ما يذبح وغيره مما يحـل أآله، أو يحـرم، هل يجوز التداوي بمـرارته أم ال

  
    : فأجاب

  
    . وي بمرارته، وإال فالالحمد هللا، إن آان المذبوح مما يباح أآله، جاز التدا

  
    ؟ هل يجوز التداوي بالخمر  : وسئل

  
    : فأجاب

  
م  ه في الصحيح      . التداوي بالخمر حرام، بنص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلى ذلك جماهير أهل العل   : ثبت عن

وقال   . أنه نهى عن الدواء بالخبيث  : هوفي السنن عن  ) إنها داء، وليست بدواء (   : أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء، فقال
لم          . إن اهللا لم يجعل شفاءآم فيما حرم عليكم  : ابن مسعود ه وس ي صلى اهللا علي وروي ابن حبان في صحيحه عن النب

ا  (   : أنه قال ه سئل عن ضفدع تجعل في دواء، فنهى عن             .  ) إن اهللا لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليه وفي السنن أن
    .  ) إن نقيقها تسبيح (   : ها وقالقتل
  

ا واجب،       . وليس هذا مثل أآل المضطر للميتة، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعًا وليس له عنه عوض، واألآل منه
حصول الشفاء، وال يتعين هذا الدواء، بل اهللا ـ  / وهنا ال يعلم   . فمن اضطر إلى الميتة ولم يأآل حتى مات، دخل النار

    . واهللا أعلم  . يعافي العبد بأسباب متعددة، والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، وال يقاس هذا بهذا تعالى ـ
  
  
ول    : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن المداواة بالخمر    ائزة    : وقول من يق ا ج لم         . إنه ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ى ق ا معن   : فم
دواء    (  ا داء وليست ب ذي يق   ؟   ) إنه ه      : ولفال ا حجت الوا  ؟ تجوز للضرورة فم ه      : وق ال في ذي ق م  (   : إن الحديث ال إن اهللا ل

ك     . ضعيف  ) يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ول ذل ذي يق ا    : والذي يقول بجواز المداواة به فهو خالف الحديث، وال م
    ؟ حجته



 

  
    : فأجاب

  
اهير األئ   د جم وجهين في مذهب             وأما التداوي بالخمر، فإنه حرام عن ة ـ وهو أحد ال ي حنيف د، وأب ك، وأحم ة ـ آمال م

ال  ا داء،   (   : الشافعي؛ ألنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء، فق إنه
ث،     . أنه نهى عن الدواء الخبيث   : وفي سنن أبي داود عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  .  ) وليست بدواء والخمر أم الخبائ

ال  ا        (   : وذآر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه ق ا حرم عليه ى فيم فاء أمت م يجعل ش ن      .  ) إن اهللا ل اتم ب و ح ورواه أب
    . في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم/حبان 

  
    : والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوهوالذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات آالميتة 

  
ا               : أحدها ه، وأزالت ضرورته، وأم ا سدت رمق ه إذا أآله ات، فإن اول المحرم ا بتن أن المضطر يحصل مقصوده يقين

داوي وال يشفي   الخمر        . الخبائث بل وغيرها فال يتيقن حصول الشفاء بها، فما أآثر من يت ع الغصة ب احوا دف ذا أب وله
    . إنها ال تروى  : فإنهم قالوا  . ا، وتعينها له، بخالف شربها للعطش، فقد تنازعوا فيهلحصول المقصود به

  
ذا         : الثاني اول ه ين تن داوي، فال يتع ا الت أن المضطر ال طريق له إلى إزالة ضرورته إال األآل من هذه األعيان، وأم

فائه   ا لش ف         . الخبيث، طريق د يحصل الش رة، وق واع آثي ة أن إن األدوي ة، وهو أعظم       ف دعاء، والرقي ة آال ر األدوي اء بغي
    . نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياآل، آنسبة طب العجائز إلى طبنا  : حتى قال ُبْقَراط  . نوعي الدواء

  
    . وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري، بل بما يجعله اهللا في الجسم من القوي الطبيعية، ونحو ذلك

  
ال مسروق         أن أآل الم  : الثالث/ ا ق رهم، آم ة وغي ه في ظاهر مذهب األئم ى      : يتة للمضطر واجب علي من اضطر إل

ا        . وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير األئمة  . الميتة فلم يأآل حتى مات، دخل النار ة، آم ة قليل ه طائف ا أوجب وإنم
داوي أم الصبر    : أيما أفضل   : قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، بل قد تنازع العلماء للحديث الصحيح، حديث      ؟ الت

ال             ا، فق دعو له لم أن ي ه وس ي صلى اهللا علي ي آانت تصرع، وسألت النب ة الت إن أحببت أن   (   : ابن عباس عن الجاري
ي أال أتكشف،          : ، فقالت  ) تصبري ولك الجنة، وإن أحببت دعوُت اهللا أن يشفيك ادع اهللا ل ل أصبر، ولكني أتكشف ف ب

ن                . أال تتكشف فدعا لها أبي ب ار المرض ـ آ يهم من اخت ل ف داوون، ب وا يت م يكون ابعين ل وألن خلقا من الصحابة والت
    . آعب، وأبي ذر ـ ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي

  
اح       . وإذا آان أآل الميتة واجبا، والتداوي ليس بواجب، لم يجز قياس أحدهما على اآلخر د يب ًا ق ان واجب ا آ ه   فإن م في

فإذا   . ما ال يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح
ى           ره، حت م يبحه في غي ا ل اد الواجب م اجتمعا، قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجه

رة في         / قتل  أباح رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضي ذلك إلى ك آثي ك يحرم، ونظائر ذل د ذل النساء والصبيان، وتعم
    . واهللا أعلم  . الشريعة

  
    ؟ هل يجوز له ذلك أم ال  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به

  
    : فأجاب

  
    . وأما التداوي بأآل شحم الخنزير، فال يجوز

  
م يغس   ر الصالة           وأما التداوي بالتطلخ به، ث ى جواز مباشرة النجاسة في غي ي عل ذا ينبن ك، فه د ذل زاع     . له بع ه ن وفي

    . آما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده  . والصحيح أنه يجوز للحاجة  . مشهور
  

يح للض    . وما أبيح للحاجة جاز التداوي به رورة آالمطاعم  آما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أب
ول       . الخبيثة فال يجوز التداوي بها ول من يق ى ق يما عل انوا ينتفعون      : آما ال يجوز التداوي بشرب الخمر، الس م آ إنه



 

ك      / بشحوم الميتة في طلي السفن، ودهن الجلود، ى ذل لم عل ه وس ي صلى اهللا علي ا    . واالستصباح به، وأقرهم النب وإنم
    . نهاهم عن ثمنه

  
ولين     ولهذا رخص وفي المائعات     . من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في االنتفاع بها في اليابسات، في أصح الق
    . التي ال تنجسها

  
َوَقْد  {   : وهل هذه اآلية  ؟ هل يباح للضرورة أم ال  : وسئل عمن يتداوي بالخمر، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات

    ؟ ، في إباحة ما ذآر أم ال ] 119 : األنعام [   } يُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم إليهفصل َلُكم مَّا َحرََّم عل
  

    : فأجاب
  

ال     ا فق داوي به   : ال يجوز التداوي بذلك، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يت
ال  وفي السنن عنه أنه نهى   .  ) إنها داء وليست بدواء (  ا حرم        (   : عن الدواء بالخبيث وق ى فيم فاء أمت م يجعل ش إن اهللا ل

    .  ) عليها
  

ل         ق، ب ه طري ين ل فاء ال يتع اللحم المحرم، وألن الش وليس ذلك بضرورة، فإنه ال يتيقن الشفاء بها، آما يتيقن الشبع ب
   . األآلمن األدوية، وبغير ذلك، بخالف المخمصة، فإنها ال تزول إال ب/ يحصل بأنواع 

  
ر       : وسئل عن المريض إذا قالت له األطباء ب، أو الخنزي ر أآل لحم الكل ه         . مالك دواء غي ه مع قول ه أآل فهل يجوز ل

لم      ] 157 : األعراف  [   } َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم عليهُم اْلَخَبآِئَث {   : تعالي ه وس ي صلى اهللا علي ول النب م  إن اهللا (   : ، وق  ل
    ؟ هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم ال  : وإذا وصف له الخمر أو النبيذ  ؟   ) يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها

  
    : فأجاب

  
ي                ن سويد الجعفي سأل النب ن حجر؛ أن طارق ب ل ب ا رواه وائ ث، لم ـن الخبائ ـا م الخمر وغيره ال يجوز التداوي ب

اه      ر، فنه لم عن الخم ه وس ال  صلى اهللا علي ا، فق دواء     : عنه ا أصنعها لل ال  . إنم ـنه داء   (   : فق يس بـدواء،ولك ه ل رواه  .  ) إن
لم     : وعن أبي الدرداء قـال . اإلمام أحمد،ومسلم في صحيحه ه وس دواء،    (   : قال رسـول اهللا صلى اهللا علي ـزل ال إن اهللا أن

ـداووا   ـداووا وال تت ـل داء دواء، فت ـل لك ـداء، وجع زل ال ـراموأن ال   .  ) بح رة ق ي هري ـن أب و داود، وع ى   : رواه أب نه
    . أحمـد وابن ماجـه والترمذي/ رواه   . يعني السـم  : وفي لفـظ  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن الـدواء بالخـبيث

  
لم دواء، وذآر      : وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ه وس ه،    ذآر طبيب عند رسول الّله صلى اهللا علي الضفدع تجعل في

ن مسعود        . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي  . فنهى رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم عن قتل الضفدع ه ب د الّل ال عب وق
يكم    : في السكر ره البخاري في صحيحه      . إن الّله لم يجعل شفاءآم بما حرم عل ان في         . ذآ ن حب اتم ب و ح د رواه أب وق

ث،      صحيحه مرفوعا إلى النبي داوي بالخبائ صلى اهللا عليه وسلم، فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن الت
    . مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث، وجماع آل إثم

  
ن          لم في صحيحه، عن اب ا رواه مس لم آم ه وس والخمر اسم لكل مسكر، آما ثبت بالنصوص عن النبي صلى اهللا علي

ر، وآل خمر حرام      (   : هللا عليه وسلم أنه قالعمر عن النبي صلى ا ة    ) آل مسكر خم   .  ) آل مسكر حرام    (   : وفي رواي
ع، وهو     : يارسول الّله، أفتنا في شرابين آنا نصنعهما باليمن  : قلت  : وفي الصحيحين عن أبي موسى األشعري قال البت

لم      ؟ ر، ينبذ حتى يشتدوهو من الذرة والشعي  : من العسل، ينبذ حتى يشتد، والمزر ه وس وآان رسول الّله صلى اهللا علي
    .  ) آل مسكر حرام (   : قد أعطي جوامع الكلم، فقال

  
ان          / سئل رسول الّله   : وآذلك في الصحيحين عن عائشة قالت ذ العسل، وآ ع ـ وهو نبي لم عن البت ه وس صلى اهللا علي

و حرام  آل شراب أسكر،    (   : أهل اليمن يشربونه ـ فقال  ـيرهما، عـن         .  ) فه ائي، وغ ـه، والنس لم في صحيح ورواه مس
ـه بأرضهم من            لم عـن شـراب يشربون ه وس ه صلى اهللا علي ـول الّل جـابر؛ أن رجـال من حبشان من اليمن سأل رسـ

هدًا لمن شرب المسكر أن  آل مسكر حرام، إن على الّله ع (   : نعم، فقال  : قال  ؟ أمسكر هو  : المزر، فقال  : الذرة، يقال له



 

ه خمر من أي شيء          . الحديث  ) يسقيه من طينة الخبال فهذه األحاديث المستفيضة صريحة بأن آل مسكر حرام، وأن
    . آان، وال يجوز التداوي بشيء من ذلك

  
ول جاهل، ال يقـول          : وأمـا قول األطباء ذا ق ين، فه دواء المع ذا ال م الطب    إنه ال يبرأ من هذا المرض إال به ـن يعل ـه م

ـه   ه ورسـول ـع سبب               . أصال، فضـال عمـن يعـرف الّل ا للشب ادة، آم ه في الع ـين يوجب ـب مع يس في سب فاء ل ـإن الش ف
ا               ة، حالله ة الجثماني ه باألدوي فيه الّل ـن يش نهم م ـال دواء، وم ـه اهللا ب ـن يشفي اس م ادة، إذ من الن معـين يوجبـه في الع

ـتعمل ف  ـد يس ـرامها، وق بب       وح ـه س ـل، فإن ـالف األآ ذا بخ انع، وه ود م رط، أو لوج وات ش فاء لف ـال يحصل الش ـ
ا، وال          . للشبع زول به ـإن الجـوع ي د االضطـرارإليها في المخمصـة، ف ولهذا أباح الّله للمضطر الخبائث أن يأآلها عن

ـينت طـريقًا     ا تع ى المقصـود،  /يزول بغيرها، بل يموت أو يمرض مـن الجـوع، فلم ة      إل ه، بخالف األدوي ـها الّل أباح
    . الخبيثة

  
د      . من استشفي باألدوية الخبيثة، آان دليال على مرض في قلبه، وذلك في إيمانه  : بل قد قيل ة محم فإنه لو آان من أم

من  المؤمنين، لما جعل الّله شفاءه فيما حرم عليه، ولهذا إذا اضطرإلى الميتة ونحوها، وجب عليه األآل في المشهور
ى     : مذاهب األئمة األربعة، وأما التداوي، فال يجب عند أآثر العلماء بالحالل، وتنازعوا ه عل هل األفضل فعله أو ترآ

    ؟ طريق التوآل 
  

اغ وال      : ومما يبين ذلك ر ب أن الّله لما حـرم الميتـة والدم ولحم الخنزير، وغيرها، لم يبح ذلك إال لمن اضطـرإليها غي
يمٌ          {   : ية أخريوفي آ  . عاد وٌر رَِّح َه َغُف ِإنَّ الّل ِإْثٍم َف اِنٍف لِّ َر ُمَتَج ٍة َغْي ي َمْخَمَص دة  [   } َفَمِن اْضُطرَّ ِف وم أن    .  ] 3  : المائ ومعل

    . المتداوي غير مضطرإليها، فعلم أنها لم تحل له
  

د ثبت في           ر ـ فق اس الحري لم       : الصحيح وأما ما أبيح للحـاجة ال لمجرد الضرورة ـ آلب ه وس ـي صلى اهللا علي أن النب
اء؛ ألن       . رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة آانت بهما ولي العلم ى أصح ق وهذا جائز عل

ا               . لبس الحرير إنما حرم عند االستغناء عنه ه مطلق يح لهن التستر ب ه، وأب زين ب ى الت يح للنساء لحاجتهن إل ذا أب وله
يج     / التداوي به آذلك، بل أولى، وهذه حرمت لما فيها من  فالحاجةإلى ك منتف إذا احت السرف والخيالء والفخر، وذل

    . إليه، وآذلك لبسها للبرد، أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها
  

    : وسئل ـ َرحمه الّله
  

ي آدم، واعتراضها    هل الشرع المطهر ينكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها وتخبيطها وجوالن ب  ى بن ا عل   ؟ وارقه
ال    ؟ فهل ذلك معالجة بالمخرقات واألحراز، والعزائم، واألقسام، والرقى، والتعوذات، والتمائم اس ق ال   : وأن بعض الن

يحكم عليهم؛ ألن الجن يرجعون إلى الحقائق عند عامرة األجساد بالبوار، وأن هذه الخواتم المتخذة مع آل إنسان من   
يس           سرياني، ه ل ل، وأن ات األباطي ل، وخراف ق األقاوي ا من مختل ان، وأنه وعبراني، وعجمي، وعربي، ليس لها بره

    ؟ ألحد من بني آدم من القوة، وال من القبض بحيث يفعل ما ذآرنا من متولي هذا الشأن على ممر الدهور، واألوقات 
  

    : فأجاب
  

ا     الحمد لّله، وجود الجن ثابت بكتاب الّله، وسنة ر ة، وأئمته اق سلف األم دن        . سوله، واتف ـذلك دخول الجني في ب وآ
الي        ه تع ال الّل ة أهل السنة والجماعة، ق ِذي         {   : اإلنسان ثابت باتفاق أئم وُم الَّ ا َيُق وَن ِإالَّ َآَم ا َال َيُقوُم ْأُآُلوَن الرَِّب ِذيَن َي الَّ

إن الشيطان يجري من     (   : الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم/ وفي   ] 275  : البقرة [   } َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ
ل    .  ) ابن آدم مجري الدم ن حنب ي    : وقال عبد الّله بن اإلمام أحمد ب ون    : قلت ألب ا يقول دخل في      : إن أقوام إن الجني ال ي
    . يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه  : بدن المصروع، فقال

  
و       وه ا ل ه ضربا عظيم ى بدن ذا الذي قاله أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان ال يعرف معناه، ويضرب عل

ا  رًا عظيم ه أث ر ب ل ألث ه جم ه   . ضرب ب ذي يقول الكالم ال ذا ال يحس بالضرب، وال ب ع ه د يجر   . والمصروع م وق
ه، ويحول آال      ذي يجلس علي ان، ويجري       المصروع، وغير المصروع، ويجر البساط ال ى مك ان إل ل من مك ت، وينق

غير ذلك من األمور من شاهدها، أفادته علمًا ضروريا، بأن الناطق على لسان اإلنسي، والمحرك لهذه األجسام جنس 



 

    . آخر غير اإلنسان
  

ك وادعي أن الشرع يكذب         ره، ومن أنكر ذل وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغي
    . ، فقد آذب على الشرع، وليس في األدلة الشرعية ما ينفي ذلكذلك

  
    : وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات، فهذا على وجهين

  
ه،   / رًا ل فإن آانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها، ومما يجوز في دين اإلسالم أن يتكلم بها الرجل، داعيًا لّله، ذاآ

ي صلى         ومخاطبًا لخلقه، ونحو ذلك   د ثبت في الصحيح عن النب ه ق ـ فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع، ويعوذ، فإن
    .  ) من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (   : وقال  . أنه أذن في الرقى، ما لم تكن شرآا  : اهللا عليه وسلم

  
حتمل أن يكون فيها آفر، فليس وإن آان في ذلك آلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك، أو آانت مجهولة المعنى، ي

ه ورسوله         . ألحد أن يرقى بها وال يعزم، وال يقسم ه الّل ا حرم إن م ا، ف وإن آان الجني قد ينصرف عن المصروع به
فإن الساحر السيماوي وإن آان ينال بذلك بعض أغراضه،    . ضرره أآثر من نفعه، آالسيما وغيرها من أنواع السحر

ال المشرك            آما ينال السارق بالسرقة ا ين ة بعض أغراضه، وآم ه وبالخيان اذب بكذب ال الك ا ين بعض أغراضه، وآم
يهم        بهم من الضرر عل ا تعق ات، فإنه بشرآه وآفره بعض أغراضه، وهؤالء وإن نالوا بعض أغراضهم بهذه المحرم

    . في الدنيا واآلخرة أعظم مما حصلوه من أغراضهم
  

ه ورسوله، فمصلحته     فإن الّله بعث الرسل بتحصيل المصالح،  ه ب وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فكل ما أمر الّل
ه النفوس    . راجحة على مفسدته، ومنفعته راجحة على المضرة الي     . وإن آرهت ال تع ا ق َو      {   : آم اُل َوُه يُكُم اْلِقَت َب عل ُآِت

وس، لكن مصلحته      ] 216 : البقرة [ اآلية   } ْمُآْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّك فأمر بالجهاد وهو مكروه للنف
إن مصلحة          ة، ف ه العافي ه لتحصل ل دواء الكري ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه، بمنزلة من يشرب ال

ه، ويسهر،         . حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء ذي يتغرب عن وطن اجر ال ويخاف، ويتحمل   وآذلك الت
ه     . هذه المكروهات، مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره وفي الصحيحين عن النبي صلى اهللا علي

َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث  {   : وقد قال تعالـي في حق الساحر .  ) حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات (   : وسلم أنه قال
ِه    {   : إلى قوله } َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوَال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر {   : ، وقال تعالي ] 69  : طه [   } َأَتى َرْوْا ِب َوَلِبْئَس َما َش

ه في اآلخرة من نصيب        فبين سبحانه أن هؤالء يعلمون     .  ] 102  : البقرة [   } َأنُفَسُهْم َلْو َآاُنوْا َيْعَلُموَن ا ل   . أن الساحر م
دنيا   ونَ             {   . وإنما يطلبون بذلك بعض أغراضهم في ال اُنوْا َيْعَلُم ْو َآ ٌر لَّ ه َخْي ِد اللَّ ْن ِعن ٌة مِّ ْوا َلَمُثوَب وْا واتََّق ْم آَمُن ْو َأنَُّه   } َوَل

ا ن        .  ] 103  : البقرة [  رك م ه، وت ه ب ا أمر الّل دنيا            آمنوا واتقوا بفعل م ك في ال ى ذل ه عل أتيهم ب ا ي ان م ه، لك ه عن هى الّل
وُم      {   : قال الّله تعالي  . واآلخرة خير لهم مما يحصل لهم بالسحر ْوَم َيُق دُّْنَيا َوَي اِة ال ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَي

  : ، وقال ] 97  : النحل [   } َصاِلًحا مِّن َذَآٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َمْن َعِمَل {   : ، وقال ] 51  : غافر [   } اْلَأْشَهاُد
ين  /   } َوالَِّذيَن َهاَجُروْا ِفي الّلِه ِمن َبْعِد َما ُظِلُموْا َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة {  ال  ] 42، 41  : النحل  [ اآليت ن    {   : ، وق ْنُهم مَّ ِوِم

يٌب مِّ            ْم َنِص ـِئَك َلُه اِر ُأوَل َذاَب النَّ ا َع َنًة َوِقَن َرِة َحَس ي اآلِخ َنًة َوِف دُّْنَيا َحَس ي ال ا ِف ا آِتَن وُل َربََّن ُبواْ َيُق ا َآَس رة [   } مَّ   : البق
201،202 [  .    

  
دفع آل    واألحاديث فيما يثيب الّله عبده المؤمن على األعمال الصا د أن ي لحة في الدنيا واآلخرة آثيرة جدًا، وليس للعب

ه               ا في دفع الضرر إال بم ه، وال ي وي الّل ه تق ا في ع إال بم ل ال يجلب النف اء، ب ا ش ضرر بما شاء، وال يجلب آل نفع بم
ا أباحه ا    ه ورسوله ـ فال     تقوي الّله، فإن آان ما يفعله من العزائم واألقسام والدعاء والخلوة والسهر ـ ونحو ذلك مم لّل

    . بأس به، وإن آان مما نهى الّله عنه ورسوله لم يفعله
  

ب،     دعاء الكواآ ه؛ آ تالف أنواع ى اخ ه عل أتون ب ا ي حر، وم ياطين والس ن الجن والش ود م و موج ا ه ذب بم ن آ فم
ثيم، فالشياطين التي وتخريج القوي الفعالة السماوية بالقوي المنفعلة األرضية، وما ينزل من الشياطين على آل أفاك أ

ه من     تنزل عليهم، ويسمونها روحانية الكواآب وأنكروا دخول الجن في أبدان اإلنس، وحضورها بما يستحضرون ب
    . العزائم واألقسام، وأمثال ذلك، آما هو موجود، فقد آذب بما لم يحط به علمًا

  
ر أ     ذه األمور من غي ا أباحه        ومن جوز أن يفعل اإلنسان بما رآه مؤثرًا من ه ك بشريعة اإلسالم، فيفعل م زن ذل ن ي



 

ل         / الّله، ويترك  ا العصيان، ب ا من الفسوق، وإم ر، وإم ما حرم الّله، وقد دخل فيما حرمه الّله ورسوله، إما من الكف
    . على آل أحد أن يفعل ما أمر الّله به ورسوله، ويترك ما نهى الّله عنه ورسوله

  
ال      . وسلم من التعوذ ومما شرعه النبي صلى اهللا عليه ه ق ة الكرسي إذا      (   : فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن رأ آي من ق

م أصحابه أن       : وفي السنن    .  ) أوى إلى فراشه، لم يزل عليه من الّله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح ان يعل ه آ أن
ا   (   : يقول أحدهم ياطين، وأن يحضرون    أعوذ بكلمات الّله التامات من غضبه وعقابه، وشر عب   .  ) ده، ومن همزات الش

اجر، من    (   : ولما جاءته الشياطين بلهب من نار، أمر بهذا التعوذ أعوذ بكلمات الّله التامات التي ال يجاوزهن بر وال ف
ا،           ا يخرج منه ا ذرأ في األرض، وم ا، ومن شر م شر ما خلق، وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، وما يعرج فيه

ن ف ن    وم ا رحم ر ي رق بخي ا يط ارق إال طارق ل ط ر آ ن ش ار، وم ل والنه ار     .  ) تن اللي ن األذآ اء م ع العلم د جم فق
الغ       ه ب ا في ك من األسباب م   . والدعوات التي يقولها العبد إذا أصبح، وإذا أمسي، وإذا نام، وإذا خاف شيئًا، وأمثال ذل

ه ا   ون، ومن دخل في سبيل          فمن سلك مثل هذه السبيل، فقد سلك سبيل أولىاء الّل م يحزن يهم وال ه ذين ال خوف عل ل
ذلك       دنيا واآلخرة،وب د خسر ال ة أهل       /أهل الجبت والطاغوت الداخلة في الشرك والسحر فق ه من مبدل ه من ذم ذم الّل

َذ َفرِ       {   : حيث قال  . الكتاب ْم َنَب ا َمَعُه دٌِّق لَِّم ِه ُمَص ِد الّل ِه        َوَلمَّا َجاءُهْم َرُسوٌل مِّْن ِعن اَب الّل اَب ِآَت وْا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت َن الَّ ٌق مِّ ي
ى َياِطيُن َعَل وْا الشَّ ا َتْتُل وْا َم وَن َواتََّبُع َأنَُّهْم َال َيْعَلُم وِرِهْم َآ ه } َوَراء ُظُه ى قول اُنوْا  {   : إل ْو َآ ُهْم َل ِه َأنُفَس َرْوْا ِب ا َش ْئَس َم َوَلِب

    . واهللا ـ سبحانه وتعالي ـ أعلم  .  ] 101،102 : البقرة [   } َيْعَلُموَن
  

    : وَقال أيضًا ـ رحمه الّله ـ في موضع آخر
  
  في وجود الجن وأنهم حقيقة: فصل  
  

ة           ر دالل رة، غي م ينكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق آثي وأما آونه لم يتبين له آيفية الجن ومقالتهم بعدم علمه، ل
ين       فإن من الناس من  . الكتاب والسنة الخبر واليق ده ب ك عن م، وثبت ذل اس من      . رآهم وفيهم من رأي من رآه ومن الن
    . وهذا يكون لصالحين، وغير صالحين  . ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم  . آلمهم وآلموه

  
ي، وألصحابي معهم،لطال الخطاب ا جري ل و ذآرت م ذلك   . ول ي / وآ اد ف ا، لكن االعتم ا جري لغيرن ة م األجوب

ا           ب، إال أن يكون الجواب لمن يصدقه فيم ه المجي ا يختص بعلم العلمية على ما يشترك الناس في علمه، ال يكون لم
    . يخبر به

  
    ؟ هل صح أن هذه أسماء وردت بها السنة، لم يحرم قولها  ! ياآيان   : يا أزران  : وسئل عمن يقول

  
    : فأجاب

  
ا    الحمد لّله، لم ينقل هذه عن ال ة، وال أئمته ذه    . صحابة أحد، ال بإسناد صحيح، وال بإسـناد ضعيف، وال سلف األم وه

و عرف            ه، ول دعو ب ه، فضال عن أن ي يس ألحد أن يرقى ب األلفاظ ال معنى لها في آالم العرب؛ فكل اسم مجهول ل
    . معناها وأنه صحيح، لكره أن يدعو الّله بغير األسماء العربية

  
الي ـ ويبكى          وسئل عمن أصيب بم ه ـ تع ه الوجع، استغاث بالّل تد علي إذا اش افي        . رض، ف ا ين تغاثته مم فهل تكون اس

    ؟ تضرع والتجاء / الصبر المأمور به أو هو 
  

    : فأجاب
  

د  و  . وإنما ينافيه في ذلك االشتكاء إلى المخلوق  . دعاء الّله، واستغاثته به، واشتكاؤهإليه، ال ينافي الصبر المأمور به لق
    .  ] 86  : يوسف [   } ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى الّلِه {   : ، وقال ] 18  : يوسف [   } َفَصْبٌر َجِميٌل {   : قال يعقوب ـ عليه السالم ـ

  
ه،          : وقال  . أنه آره أنين المريض : وقد روي عن طاووس ل في مرض موت ن حنب د ب ى أحم إنه شكوي، وقرئ ذلك عل

ول المريض     . فما أنَّ حتى مات ين          ! آه   : ويروي عن السري السقطي أنه جعل ق ه وب ان بين ذا إذا آ ه، وه من ذآر الّل



 

ى    {   : وهذا آما يروي عن عمر ابن الخطاب ـ رضي الّله عنه ـ أنه قرأ في صالة الفجر    . الّله ي ِإَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِن
ه ـ عز     ثم بكى،   .  } الّلِه ى الّل حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف، فاألنين والبكاء من خشية الّله،والتضرع والشكاية إل

    . والّله أعلم  . وجل ـ حسن، وأما المكروه فيكره
  

ال بعضهم    وم أصحاء، فق ين ق ي دار ب كن ف ي س ل مبتل ن رج ئل ع اور    : وس ي أن تج ك، وال ينبغ ا مجاورت ال يمكنن
    ؟ خراجهاألصحاء، فهل يجوز إ

  
    : فأجاب/
  

فنهى   ) ال يورد ممرض على مصح (   : نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين األصحاء، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
وآذلك روي أنه لما   .  ) ال عدوي وال طيرة (   : صاحب اإلبل المراض أن يوردها على صاحب اإلبل الصحاح، مع قوله

    . أرسإلليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينةقدم مجذوم ليبايعه، 
  

ا،     ؟ وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن الصالة على الميت الذي آان ال يصلي، هل ألحد فيها أجر أم ال    م إذا ترآه وهل عليه إث
ه أن يص            ؟ مع علمه أنه آان ال يصلي م حال ان يعل ان يصلي، هل يجوز لمن آ ا آ لي وآذلك الذي يشرب الخمر، وم

    ؟ عليه أم ال 
  

    : فأجاب
  

يله، والصالة        : أما من آان مظهرًا لإلسالم، فإنه تجري عليه أحكام اإلسالم الظاهرة  ة، وتغس من المناآحة، والموارث
ه                    ك من م ذل ه ال يجوز لمن عل ة، فإن اق والزندق ه النف م من ك؛ لكن من عل لمين، ونحو ذل ابر المس ه في مق عليه، ودفن

ْنُهم      {  : فقال  . وإن آان مظهرًا لإلسالم فإن الّله نهى نبيه عن الصالة على المنافقين  . الصالة عليه ٍد مِّ ى َأَح لِّ َعَل َوَال ُتَص
ُقونَ     ْم َفاِس اُتوْا َوُه وِلِه َوَم ِه َوَرُس ُروْا ِبالّل ْم َآَف ِرِه ِإنَُّه َى َقْب ْم َعَل ًدا َوَال َتُق اَت َأَب ة [   } مَّ ال ] 84  : التوب يهْم  {   : ، وق َواء عل َس

    ] 6  : المنافقون [   } َأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم
  

يهم بعض المسلمين    ومن    . وأما من آان مظهرًا للفسق مع ما فيه من اإليمان آأهل الكبائر، فهؤالء البد أن يصلي عل
ى     امتنع من الصالة على أحد هم زجرًا ألمثاله عن مثل ما فعله ـ آما امتنع النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة عل

ه  ى أهل             . قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي ال وفاء ل ر من السلف يمتنعون من الصالة عل ان آثي ا آ وآم
ه ـ    وقد قال لجندب بن عبد الّله البجلي  . البدع ـ آان عمله بهذه السنة حسناً  ال        : ـ ابن م البارحة بشما، فق م أن ي ل ا    : إن أم

وا،     . قتلت نفسك بكثرة األآل  : آأنه يقول  . إنك لو مت لم أصل عليك ى يتوب وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حت
م    ه ـ ول يكن   فإذا آان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة، آان ذلك حسنًا، ومن صلي على أحدهم يرجو له رحمة الّل

ان       . في امتناعه مصلحة راجحة ـ آان ذلك حسناً  ين المصلحتين، آ ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع ب
    . تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما

  
ال    : يوآل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز االستغفار له، والصالة عليه، بل يشرع ذلك، ويؤمر به، آما قال تع

الهجر        .  ] 19  : محمد [   } َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت {  ه ب ه تسوغ عقوبت ائر، فإن ره،  / وآل من أظهر الكب وغي
    . والّله أعلم  . حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب اإلمكان

  
    ؟ تًا، ويترك الصالة آثيرًا، أو ال يصلي، هل يصلي عليهوسئل عن رجل يصلي وق

  
    : فأجاب

  
لون،    يهم، ويغس لمون عل اق يصلي المس ون النق ذين يكتم افقون ال ل المن ه، ب لمون يصلون علي ا زال المس ذا م ل ه مث

    . آما آان المنافقون على عهد رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم  . وتجري عليهم أحكام اإلسالم
  

ى من       لم عن الصالة عل وإن آان من علم نفـاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه، آما نهى النبي صلى اهللا عليه وس



 

    . علم نفاقه
  

م      . وأما من شك في حاله فتجوز الصالة عليه، إذا آان ظاهر اإلسالم ى من ل آما صلي النبي صلى اهللا عليه وسلم عل
َرُدوْا         {   : آما قال تعاليينه عنه، وآان فيهم من لم يعلم نفاقه،  ِة َم ِل اْلَمِديَن ْن َأْه اِفُقوَن َوِم َراِب ُمَن َن اَألْع َوِممَّْن َحْوَلُكم مِّ

ي صلى اهللا      / ومثل هؤالء ال يجوز النهي   .  ] 101  : التوبة [   } َعَلى النَِّفاِق َال َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم ه، ولكن صالة النب عن
ي قميصه ـ           . المؤمنين على المنافق ال تنفعهعليه وسلم و ن أب بس اب ا أل لم ـ لم ه وس ا   (   : آما قال النبي صلى اهللا علي وم

ه     ن الّل ي م ه قميص ي عن الي   .  ) يغن ال تع مْ          {   : وق ُه َلُه َر اللَّ ن َيْغِف ْم َل َتْغِفْر َلُه ْم َتْس ْم َأْم َل َتْغَفْرَت َلُه يهْم َأْس َواء عل   } َس
    ] 6 : قونالمناف [ 

  
ه        . وتارك الصالة أحيانًا، وأمثاله من المتظاهرين بالفسق رك الصالة علي ذا، وت فأهل العلم والدين إذا آان في هجر ه

ي   منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصالة عليه هجروه ولم يصلوا عليه، آما ترك النب
    . قاتل نفسه والغال، والمدين الذي ال وفاء له، وهذا شر منهمصلى اهللا عليه وسلم الصالة على 

  
    : وقال شيخ اإلسالم ـ َرِحمُه الّله

  
  في امتناع النبي عن الصالة على من عليه دين: فصل  
  

تمكن من       ل أن ي اء، قب قد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه امتنع عن الصالة على من عليه دين حتى يخلف وف
    . الدين عنه، فلما تمكن صار هو يوفيه من عنده، فصار المدين يخلف وفاءوفاء 

  
ا، أن   (   : هذا، مع قوله فيما رواه أبو موسى عنه/ إن أعظم الذنوب عند الّله أن يلقاه عبد بها، بعد الكبائر التي نهى عنه

    . لدين بعد الكبائرفثبت بهذا أن ترك ا  . رواه أحمد  .  ) يموت الرجل وعليه دين ال يدع قضاء
  

ال،   فإذا آان قد ترك الصالة على المدين الذي ال قضاء له، فعلى فاعل الكبائر أولى، ويدخل في ذلك قاتل نفسه، والغ
دعاةإلى      ائر الظاهرة، وال ى ذوي الكب لما لم يصل عليهما، ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصالة عل

    . يهم جائزة في الجملةالبدع، وإن آانت الصالة عل
  

    . فأراد به أن صاحبه يوفاه  ) الشهيد يغفر له آل شيء إال الدين (   : فأما قوله
  

يده              أثم س ل نفسه، فهل ي ا رجع أخذ سكينته وقت م رجع، فلم ه      ؟ وسئل عن رجل له مملوك هرب، ث وهل تجوز علي
    ؟ الصالة

  
    : فأجاب

  
م عن       . فسهالحمد لّله، لم يكن له أن يقتل ن ع الظل ه رف وإن آان سيده قد ظلمه، واعتدي عليه، بل آان عليه إذا لم يمكن

    . أن يصبرإلى أن يفرج الّله/ نفسه 
  

فإن آان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل أن يقتر عليه في النفقة، أو يعتدي عليه في االستعمال، أو يضربه بغير حق، 
    . سيده من الوزر بقدر ما نسبإليه من المعصية أو يريد به فاحشة ونحو ذلك، فإن على

  
ل نفسه       ى من قت لم عل ه وس ي صلى اهللا علي م يصل النب ال ألصحابه    . ول ه  (   : فق اس أن    .  ) صلوا علي وم الن فيجوز لعم

م     . يصلوا عليه دي به ذين يقت النبي صلى           . وأما أئمة الدين ال داء ب ره، اقت ه زجرا لغي وا الصالة علي إذا ترآ ه   ف اهللا علي
    . والّله أعلم  . وسلم فهذا حق

  
ده،         : وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن رجل يدعي المشيخة   ه، وأمسكه بي ه عن ه، فمنع فرأى ثعبانا، فقام بعض من حضر ليقتل
    ؟ فهل تجوز الصالة عليه أم ال   . على معنى الكرامة له، فلدغه الثعبان فمات



 

  
    : فأجاب

  
وم         الحمد لّله رب العالم ه عم ان يصلي علي ذا، ونحوه، وإن آ ى ه ين، ينبغي ألهل العلم والدين أن يترآوا الصالة عل

صلوا على  (   : الغال من الغنيمة، وقال/آما امتنع النبي صلى اهللا عليه وسلم من الصالة على قاتل نفسه، وعلى   . الناس
م   : قالوا  ؟ بشما  : ، فقالإن ابنك البارحة لم يبت  : وقالوا لسمرة بن جندب  .  ) صاحبكم ال   . نع م أصل         : ق و مات ل ه ل ا إن أم

    . فبين سمرة أنه لو مات بشما لم يصل عليه؛ ألنه يكون قاتال لنفسه بكثرة األآل  . عليه
  

سه، فهذا الذي منع من قتل الحية، وأمسكها بيده حتى قتلته، أولى أن يترك أهل العلم والدين الصالة عليه؛ ألنه قاتل نف
    . بل لو فعل هذا غيره به، لوجب القود عليه

  
ة       : وإن قيل ي جناي إنه ظن أنها ال تقتل، فهذا شبيه عمله بمنزلة الذي أآل حتى بشم، فإنه لم يقصد قتل نفسه، فمن جن

اح    . ال تقتل غالبًا، آان شبه عمد، وإمساك الحيات من نوع الجنايات ر مب ذ      . فإنه فعل غي م يقصد به ذا ل ا الفعل إال  وه
    . إظهار خارق العادة، ولم يكن معه ما يمنع انخراق العادة

  
ى        رحمن إل آيف وغالب هؤالء آذابون ملبسون خارجون عن أمر الّله ـ تعالي ـ ونهيه، يخرجون الناس عن طاعة ال

المجنون، أو متوله     ا آ ل موله ة الشيطان   طاعة الشيطان، ويفسدون عقل الناس ودينهم ودنياهم، فيجعلون العاق ا بمنزل
المفتون، ويخرجون اإلنسان عن الشريعة التي بعث الّله بها رسوله صلى اهللا عليه وسلم إلى بدع مضادة لها، فيفتلون 

رأس / الشعور  ة ال ل الشعر، وتغطي لم من ترجي ه وس ه صلى اهللا علي نة رسول الّل دًال عن س رؤوس، ب فون ال ويكش
دال      اء والتصدية، ب ى المك ا من            ويجتمعون عل ى الصلوات الخمس، وغيره اع عل ه ورسوله من االجتم عن سنة الّل

م الحاالت، ويصنعون       ى أت رة عل العبادات، ويصلون صالة ناقصة األرآان والواجبات، ويجتمعون على بدعهم المنك
دال  الالذن، وماء الورد، والزعفران، إلمساك الحيات، ودخول النار بأنواع من الحيل الطبيعية، واألحوال الش  يطانية ب

عما جعله الّله ألوليائه المتقين من الطرق الشرعية واألحوال الرحمانية، ويفسدون من يفسدونه من النساء والصبيان   
    . بدال عما أمر الّله به من العفة وغض البصر، وحفظ الفرج، وآف اللسان

  
اع     ومن اإلنكار المشروع  . ومن آان مبتدعا ظاهر البدعة، وجب اإلنكار عليه أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتن

وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل،   . أهل الدين من الصالة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته، ويدعوإليه
    . والّله أعلم  . وغيرهما من األئمة

  
    ؟ فغرق، فهل مات شهيدًا  : وسئل عن رجل رآب البحر للتجارة

  
    : فأجاب

  
ال         نعم، ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ق شهيد،    (   : مات شهيدًا، إذا لم يكن عاصيًا برآوبه، فإنه قد صح عن النب الغري

دم شهيد       .  ) والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والميت بالطاعون شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وصاحب اله
    . وجاء ذآر غير هؤالء

  
د       . ز إذا غلب على الظن السالمةورآوب البحر للتجارة جائ ل، فق إن فع وأما بدون ذلك، فليس له أن يرآبه للتجارة، ف

    . والّله أعلم  . إنه شهيد  : أعان على قتل نفسه، ومثل هذا ال يقال
  
  
   

    . وسئل عن رفع الصوت في الجنازة
  

    : فأجاب
  



 

هذا مذهب األئمة األربعة، وهو   . وال ذآر، وال غير ذلك/ الحمد لّله، ال يستحب رفع الصوت مع الجنازة، ال بقراءة، 
أنه نهى    : بل قد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  . المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، وال أعلم فيه مخالفًا

ار ع بصوت، أو ن و داود  . أن يتب و         . رواه أب ا ـ رجال يق ه عنهم ر ـ رضي الّل ن عم ه ب د الّل ازةوسمع عب ي جن   : ل ف
ن      . ال غفر الّله بعد  : فقال ابن عمر  . استغفروا ألخيكم ى ب وقال قيس بن عباد ـ وهو من أآابر التابعين من أصحاب عل

    . آانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند الذآر، وعند القتال  : أبي طالب ـ رضي الّله عنه ـ
  

    . أن هذا لم يكن على عهد القرون الثالثة المفضلة وقد اتفق أهل العلم بالحديث واآلثار
  

ا زالت           : وأما قول السائل ك، وم ره ذل ازال في المسلمين من يك إن هذا قد صار إجماعا من الناس فليس آذلك، بل م
    . جنائز آثيرة تخرج بغير هذا في عدة أمصار من أمصار المسلمين

  
ي    وأما آون أهل بلد، أو بلدين، أو عشر تعودو لم الت ه وس ا ذلك، فليس هذا بإجماع، بل أهل مدينة النبي صلى اهللا علي

ل       وا في مث و اتفق ل ل نزل فيها القرآن والسنة، وهي دار الهجرة، والنصرة، واإليمان، والعلم، لم يكونوا يفعلوا ذلك، ب
م    / زمن مالك وشيوخه على شيء، ولم ينقلوه عن النبي  ه، ل لم، أو خلفائ ه وس د      صلى اهللا علي اعهم حجة عن يكن إجم

    . جمهور المسلمين، وبعد زمن مالك وأصحابه ليس إجماعهم حجة، باتفاق المسلمين فكيف بغيرهم من أهل األمصار
  

ل ول القائ ا ق ع    : وأم ع األصوات م ادتهم رف اب ع ل أهل الكت ذلك، ب يس آ ائزإليهود والنصاري، فل به بجن ذا يش إن ه
ق       الجنائز، وقد شرط عليهم في شروط  يس هو من طري ا ل م فيم أهل الذمة أال يفعلوا ذلك، ثم إنما نهينا عن التشبه به

م     ا إنه ارآنا، آم ن ش ك م ي بعض ذل ارآنا ف ا مصيبين، وإن ش لفنا األول، آن ق س ا طري ا إذا اتبعن لفنا األول، وأم س
    . يشارآوننا في الدفن في األرض، وفي غير ذلك

  
رأة نصراني        ه ـ عن ام ه الّل لموسئل ـ رحم ا مس بعة أشهر  : ة، بعله ه س ين ل ا جن ي بطنه ع   . توفيت وف دفن م ل ت فه

    ؟ أو مع النصاري  ؟ المسلمين
  

    : فأجاب
  

لم     لمين، وال المس ال تدفن في مقابر المسلمين، وال مقابر النصاري، ألنه اجتمع مسلم وآافر، فال يدفن الكافر مع المس
ان وجه        / ا إلى القبلة؛ ألن مع الكافرين، بل تدفن منفردة، ويجعل ظهره ذلك آ إذا دفنت آ ا، ف ى ظهره وجه الطفل إل

    . الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلما بإسالم أبيه، وإن آانت أمه آافرة باتفاق العلماء
  

سنإليه عن تلقين الميت وسئل ـ رحمه الّله ـ مفتي األنام، بقية السلف الكرام، تقي الدين بقية المجتهدين، أثابه الّله، وأح   
لم، أو عن صحابته    م يكن      ؟ في قبره بعد الفراغ من دفنه، هل صح فيه حديث عن النبي صلى اهللا عليه وس وهل إذا ل

    ؟ فيه شيء يجوز فعله أم ال 
  

    : فأجاب
  

وروي فيه حديث عن   . أنهم أمروا به، آأبي أمامة الباهلي، وغيره : هذا التلقين المذآور قد نقل عن طائفة من الصحابة
د         ام أحم ال اإلم ذا ق ك، فله النبي صلى اهللا عليه وسلم، لكنه مما ال يحكم بصحته، ولم يكن آثير من الصحابة يفعل ذل

ه     : وغيره من العلماء أمروا ب م ي افعي،        . إن هذا التلقين ال بأس به، فرخصوا فيه، ول ة من أصحاب الش واستحبه طائف
    . لعلماء من أصحاب مالك، وغيرهموأحمد، وآرهه طائفة من ا

  
سلوا له  (   : أنه آان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن، ويقول  : والذي في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

ه إ    (   : وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  .  ) التثبيت، فإنه اآلن يسأل واتكم ال إل وا أم ه لقن   .  ) ال الّل
    . فتلقين المحتضر سنة، مأمور بها

  
داء     : فلهذا قيل  . وقد ثبت أن المقبور يسأل، ويمتحن، وأنه يؤمر بالدعاء له ا    . إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع الن آم



 

ول   (   : ، وأنه قال ) إنه ليسمع قرع نعالهم (   : ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ما أنتم بأسمع لما أق
ه إال رد       (   : فقال  . ، وأنه أمرنا بالسالم على الموتي ) منهم لم علي دنيا فيس ه في ال ما من رجل يمر بقبر الرجل آان يعرف

    . والّله أعلم  .  ) الّله روحه حتى يرد عليه السالم
  

    : وسئل ـ رحمه اللّّه
  

    ؟ وهل القراءة تصل إلى الميت  ؟  هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم ال
  

    : فأجاب
  

ه          / وال آان من    . تلقينه بعد موته ليس واجبًا باإلجماع ي صلى اهللا علي د النب ى عه نهم عل عمل المسلمين المشهور بي
    . بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة، آأبي أمامة، وواثلة بن األسقع  . وسلم وخلفائه

  
ة من رخص    د    فمن األئم ـام أحم ه آاإلم ة من أصحابه، وأصحاب الشافعي         . في د استحبه طائف اء من      . وق ومن العلم
    . االستحباب، والكراهة، واإلباحة، وهذا أعدل األقوال  : فاألقـوال فيه ثالثة  . يكرهه العتقاده أنه بدعة

  
    . للميت فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم فهو الدعاء

  
ا في األخري      . وأما القراءة على القبر، فكرهها أبو حنفية، ومالك، وأحمد في إحدي الروايتين ا    . ولم يكن يكرهه وإنم

ا        رة، وخواتيمه واتح البق ره بف د قب رأ عن وروي عن بعض الصحابة     . رخص فيها ألنه بلغه أن ابن عمر أوصي أن يق
    . والّله أعلم  . لدفن مأثورة في الجملة، وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثرفالقراءة عند ا  . قراءة سورة البقرة

  
    ؟ هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أو ال   : وسئل

  
    : فأجاب

  
ولي          ره المت نوه ـ أيضًا ـ ذآ افعي، واستحس ن أصحاب الش انيين م ن الخراس ة م ره طائف د ذآ ت، فق ين المي ا تلق وأم

    . وأما الشافعي نفسه، فلم ينقل عنه فيه شيء  . والرافعي، وغيرهما
  

    . ومن الصحابة من آان يفعله ـ آأبي أمامة الباهلي، وواثلة بن األسقع ـ وغيرهما من الصحابة
  

    . والّله أعلم  . والتحقيق أنه جائز، وليس بسنة راتبة  . ومن أصحاب أحمد من استحبه
  

ى    ؟ هل قراءتهم تصل إلى الميت  . والمقرئين باألجرة وسئل عن الختمة التي تعمل على الميت، وطعام الختمة يصل إل
    ؟ تصل إلى الميت   : ولد الميت يداين ألجل الصدقة إلى الميسور/ وإن آان   ؟ الميت أم ال 

  
    : فأجاب

  
إن ا     اء، ف ا     استئجار الناس ليقرؤوا، ويهدوه إلى الميت، ليس بمشروع، وال استحبه أحد من العلم ذي يصل م رآن ال لق

ه ـ عز                 . قرئ لّله ادة لّل رأ عب ل استأجر من يق ت، ب م يتصدق عن المي فإذا آان قد استؤجر للقراءة لّله، والمستأجر ل
    . وجل ـ لم يصل إليه

  
لمين  اق المس ك باتف ه ذل رهم، ينفع رآن، أو غي رأ الق ن يق ى م ن إذا تصدق عن الميت عل رآن   . لك رأ الق ن ق ذلك م وآ

    . والّله أعلم  . ، وأهداه إلى الميت، نفعه ذلكمحتسبًا
  
    ؟ وسئل عن جعل المصحف عند القبر، ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه، مكروه أم ال  



 

  
    : فأجاب

  
ه هنال        راءة في د جعل للق ان ق و آ ك، وأما جعل المصحف عند القبور،وإيقاد القناديل هناك، فهذا مكروه منهي عنه، ول

ه رأ في م يق ال  ؟ فكيف إذا ل لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب اجد  (   : ف ا المس ور، والمتخذين عليه ه زوارات القب لعن الّل
ه           / فإيقاد السرج من قنديل   .  ) والسرج ذين لعن رسول الّل ين الل ه أحد الفعل ًا؛ ألن ه، مطلق وغيره على القبور منهي عن

    . صلى اهللا عليه وسلم من يفعلهما
  

ك        (   : آما قال ى ذل ه يمقت عل إن الّل ا يتحدثان، ف و    .  ) ال يخرج الرجالن يضربان الغائط، آاشفين عن عوراتهم رواه أب
الى      . داود وغيره ه تع ذلك قول ْدُعوَن     {   : ومعلوم أنه ينهي عن آشف العورة وحده، وعن التحدث وحده، وآ ا َي ِذيَن َل َوالَّ

َق َأَثامً      َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخ َك َيْل ْل َذِل ن َيْفَع وَن َوَم َذاُب    َر َوَلا َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلا َيْزُن ُه اْلَع اَعْف َل ا ُيَض
    . فعل منها محرمفتوعد على مجموع أفعال، وآل   .  ] 69، 68  : الفرقان [   } َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا

  
أثير     ه ت وذلك ألن ترتيب الذم على المجموع، يقتضي أن آل واحد له تأثير في الذم، ولو آان بعضها مباحا، لم يكن ل

    . والحرام ال يتوآد بانضمام المباح المخصص إليه  . في الذم
  

ك، وأحم       : واألئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر ة، ومال و حنيف ا أب ا في       فكرهه ات، ورخص فيه ر الرواي د في أآث
    . هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة، وغيرهم  : الرواية األخري عنه

  
ا أحد من السلف       / وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك، م يفعله رة، ل   . وتالوته، فبدعة منك

لم في النهي          وقد است  . بل هي تدخل في معني اتخاذ المساجد على القبور ه وس ي صلى اهللا علي فاضت السنن عن النب
ائهم مساجد         (   : عن ذلك، حتى قال ور أنبي ود والنصاري، اتخذوا قب ه إليه ا صنعوا ـ قالت عائشة         ) لعن الّل   : ـ يحذر م

ال   . ولوال ذلك، ألبرز قبره، ولكن آره أن يتخذ مسجدًا ور        (   : وق انوا يتخذون القب بلكم آ ان ق مساجد، أال فال   إن من آ
    . وال نزاع بين السلف واألئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد  .  ) تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاآم عن ذلك

  
ان    إذا آ ومعلوم أن المساجد بنيت للصالة والذآر، وقراءة القرآن، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك، آان داخال في النهي، ف

ذا     ؟ ، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث ال يقرأ فيها، وال ينتفع بها ال حي وال ميت  هذا مع آونهم يقرؤون فيها إن ه ف
    . ال نزاع في النهي عنه

  
    . ولو آان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف، فإنهم آانوا أعلم بما يحبه الّله ويرضاه، وأسرع إلى فعل ذلك، وتحريه

  
وروح الميت هل تنزل في   ؟ وأرواح الموتي هل تجتمع بعضها ببعض، أم ال  ؟ وسئل عن الميت هل يجوز نقله، أم ال 

    ؟ ويعرف الميت من يزوره، أم ال   ؟ القبر، أم ال 
  

    : فأجاب
  

ا     . الحمد لّله، ال ينبش الميت من قبره، إال لحاجة ره، آم مثل أن يكون المدفن األول فيه ما يؤذي الميت، فينقل إلى غي
    . بة في مثل ذلكنقل بعض الصحا

  
ون        اء فيقول يهم عن حال األحي ادم عل وتي الق ا فعل     : وأرواح األحياء إذا قبضت، تجتمع بأرواح الموتي، ويسأل الم م

أتكم    : فيقول  ؟ ما فعل فالن   : ويقولون  . فالن على حال حسنة  . فالن تزوج  : فيقولون  ؟ فالن م ي ون   ؟ أل ه    . ال  : فيقول ُذهب ب
    . ه الهاويةإلى أم

ى         ى األعل ى ال يصعد إل ى، واألدن ى األدن زل إل ى ين ر،       . وأما أرواح الموتي فتجتمع، األعل ى القب روح تشرف عل وال
ر الرجل       (   : آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . وتعاد إلى اللحد أحيانًا ـا،     / ما من رجل يمر بقب ه في الدني ان يعرف آ
    .  ) عليه روحه، حتى يرد عليه السالم فيسلم عليه، إال رد الّله

  



 

ـم        : والميت قد يعرف من يزوره، ولهذا آانت السنة أن يقال ه بك ا إن شاء الّل ؤمنين، وإن السالم عليكم، أهل دار قوم م
    . والّله أعلم  .  ) والمستأخرين  . ويرحم الّله المستقدمين منا ومنكـم  . الحقون

  
ة أخري، هل يجوز        : قوم لهم تربةوسئل ـ َرحمه الّله ـ عن    م ترب وهي في مكان منقطع، وقتل فيها قتيل، وقد بنوا له

    ؟ نقل موتاهم إلى التربة المستجدة أم ال 
  

    : فأجاب
  

    . والّله أعلم  . ال ينبش الميت ألجل ما ذآر
  
ى    : وسئل عما يقوله بعض الناس  ون من      إن لّله مالئكة ينقلون من مقابر المسلمين إل ود والنصاري، وينقل ابر إليه مق

ابر المسلمين    ى مق د مات في الظاهر               . مقابر إليهود والنصاري إل ه، وق م الّل ه بشر في عل تم ل ومقصودهم أن من خ
ون       / مسلما، أو آان  افرًا فهؤالء ينقل ه، وفي الظاهر مات آ فهل ورد    . آتابيًا وختم له بخير، فمات مسلما في علم الّل
    ؟ وهل لذلك حجة أم ال   ؟ أم ال  في ذلك خبر

  
    : فأجاب

  
ا             ًا، إم م أن بعض من يكون ظاهره اإلسالم، ويكون منافق ور، لكن نعل الحمد لّله، أما األجساد، فإنها ال تنقل من القب

ه     . يهوديًا، أو نصرانيًا، أو مرتدًا معطال ة مع نظرائ ا     . فمن آان آذلك، فإنه يكون يوم القيام ال تع ا ق ُروا   {   : لىآم اْحُش
    . أي أشباههم، ونظراءهم  .  ] 22  : الصافات [   } الَِّذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم

  
ه       تم أهل ؤمن، وآ وقد يكون في بعض من مات ـ وظاهره آافرًا ـ أن يكون آمن بالّله، قبل أن يغرغر، ولم يكن عنده م

    . ؤمنين، وإن آان مقبورًا مع الكفارذلك، إما ألجل ميراث، أو لغير ذلك، فيكون مع الم
  

    . وأما األثر في نقل المالئكة، فما سمعت في ذلك أثرًا
  

لم     ] 39  : النجم [   } َوَأن لَّْيَس ِلْلِإنَساِن ِإلَّا َما َسَعى {   : وسئل ـ َرحمه الّله تعالى ـ عن قوله تعالى   ه وس   : وقوله صلى اهللا علي
فهل يقتضي ذلك   .  ) صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له  : ع عمله إال من ثالثإذا مات ابن آدم انقط ( 

    ؟ إذا مات ال يصل إليه شيء من أفعال البر
  

    : فأجاب
  

ر،      ه من الب الحمد لّله رب العالمين، ليس في اآلية، وال في الحديث أن الميت ال ينتفع بدعاء الخلق له، وبما يعمل عن
اب          بل ه الكت د دل علي ن اإلسالم، وق م باالضطرار من دي أئمة اإلسالم متفقون على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعل

    . والسنة واإلجماع، فمن خالف ذلك آان من أهل البدع
  

مْ         {   : قال الّله تعالى ِد َربِِّه بُِّحوَن ِبَحْم ُه ُيَس ْن َحْوَل ْرَش َوَم وَن اْلَع ِذيَن َيْحِمُل ا        الَّ وا َربََّن ِذيَن آَمُن َتْغِفُروَن ِللَّ ِه َوَيْس وَن ِب َوُيْؤِمُن
يِم َربَّ      َذاَب اْلَجِح ْم َع ِبيَلَك َوِقِه وا َس ي      َوِسْعَت ُآلَّ َشْيٍء رَّْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُع ْدٍن الَِّت اِت َع ْم َجنَّ ا َوَأْدِخْلُه َن

ِق   َوَعدتَُّهم َوَمن َص ن َت ْد    َلَح ِمْن آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَم ٍذ َفَق يَِّئاِت َيْوَمِئ السَّ
افر  [   } َرِحْمَتُه ة ا            .  ] 9ـ 7 : غ المغفرة، ووقاي ؤمنين ب دعون للم ة ي ر ـ سبحانه ـ أن المالئك د أخب ة    فق ذاب، ودخول الجن لع

    . ودعاء المالئكة ليس عمال للعبد
  

الى   ال تع اتِ     {   : وق ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن َذنِبَك َوِلْلُم َتْغِفْر ِل د  [   } َواْس ه السالم ـ         .  ] 19  : محم ل ـ علي ال الخلي ي     {   : وق ْر ِل ا اْغِف َربََّن
َل   {   : وقال نوح ـ عليه السالم ـ    .  ] 41  : إبراهيم [   } اْلِحَساُبَوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم  َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخ

    . فقد ذآر استغفار الرسل للمؤمنين، أمرًا بذلك، وإخبارًا عنهم بذلك  .  ] 28  : نوح [   } َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت
  



 

وآذلك شفاعة النبي   . صالة المسلمين على الميت، ودعاؤهم له في الصالة  : ومن السنن المتواترة التي من جحدها آفر
د ثبت     ل ق صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة، فإن السنن فيها متواترة، بل لم ينكر شفاعته ألهل الكبائر إال أهل البدع، ب

فاعته د     ائر، وش الى     أنه يشفع ألهل الكب ارك وتع ه تب اؤه، وسؤاله الّل واترة،         . ع رآن، والسنن المت ه من الق ذا وأمثال فه
    . وجاحد مثل ذلك آافر بعد قيام الحجة عليه

  
ا ـ         ه عنهم اس ـ رضي الّل ن عب ال     : واألحاديث الصحيحة في هذا الباب آثيرة، مثل ما في الصحاح عن اب أن رجال ق

م  (   : قال  ؟ ي توفيت، أفينفعها أن أتصدق عنهاإن أم  : للنبي صلى اهللا عليه وسلم ال /   ) نع تانًا ـ         : ق ا ـ أي بس ي مخرف إن ل
ا ـ        . أشهدآم أني تصدقت به عنها ه عنه ه        : وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الّل ي صلى اهللا علي ال للنب أن رجال ق

و تكلمت تصدقت، فهل      : وسلم ا      إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص، وأظنها ل ا أجر إن تصدقت عنه ال   ؟ له م  (   : ق   .  ) نع
وص،    : أن رجال قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم  : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الّله عنه إن أبي مات ولم ي

    .  ) نعم (   : قال  ؟ أينفعه إن تصدقت عنه 
  

ن العاص        إن العاص بن وائل نذر في ا  : وعن عبد الّله بن عمرو بن العاص ام ب ة، وأن هش ة بدن ذبح مائ ة أن ي لجاهلي
د فصمت        (   : نحر حصته خمسين، وأن عمرًا سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقال ر بالتوحي و أق وك فل ا أب أم

    .  ) عنه، أو تصدقت عنه، نفعه ذلك
  

ا حال    يارس  : أن رجال سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال  : وفي سنن الدارقطني ول الّله، إن لي أبوان، وآنت أبرهم
ا مع صالتك، وأن     (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  ؟ فكيف بالبر بعد موتهما  . حياتهما إن من بعد البر أن تصلي لهم

    .  ) تصوم لهما مع صيامك، وأن تصدق لهما مع صدقتك
  

ارك    / : وقد ذآر مسلم في أول آتابه عن أبي إسحاق الطالقاني،قال ن المب د اهللا ب رحمن، الحديث        : قلت لعب د ال ا عب ا أب ي
د اهللا    )  ؟ إن البر بعد البر، أن تصلي ألبويك مع صالتك، وتصوم لهما مع صيامك (   : الذي جاء ال عب ا إسحاق،      : ق ا أب ي
ال   : قلت له  ؟ عمن هذا ة   : هذا من حديث شهاب بن حراس، ق ال عن ال    ؟ عمن   : قلت   . ثق ار   ق ن دين ال   . حجاج ب ة   : فق   . ثق

ه         : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : قلت  ؟ عمن ين رسول اهللا صلى اهللا علي ين الحجاج وب يا أبا إسحاق، إن ب
إن    . واألمر آما ذآره عبد اهللا ابن المبارك  . وسلم مفــاوز تقطع فيهـا أعنـاق المطي، ولكن ليس في الصدقـة اختالف ف

    . ا الحديث مرسلهذ
  

    . واألئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وآذلك العبادات المالية، آالعتق
  

ي الصحيحين عن عائشة ـ رضي اهللا          ذا فف وإنما تنازعوا في العبادات البدنية، آالصالة، والصيام، والقراءة، ومع ه
ـال    لم ق ـن مـ   (   : عنها ـ عـن النبي صلى اهللا عليه وس ه     م ه ولي ه صيام، صام عن ن      ) ات وعلي ، وفي الصحيحين عن اب

ى    (   : قال  . يا رسول اهللا، إن أمي ماتت، وعليها صيام نذر  : أن امرأة قالت  : عباس ـ رضي اهللا عنه ـ   ان عل أرأيت إن آ
    .  ) فصومي عن أمك (   : نعم، قال  : قالت  )  ؟ أمك دين فقضيتيه، أآان يؤدي ذلك عنها

  
هوف/ ت   : ي الصحيح عن لم فقال ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ى رس اءت إل رأة ج ا صوم   : أن ام ت، وعليه ي مات إن أخت

م   : قالت   ؟ أرأيت لو آان على أختك دين أآنت تقضيه    : شهرين متتابعين، قال ال  . نع وفي صحيح     .  ) فحق اهللا أحق   (   : ق
ت،    : أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت  : مسلم عن عبد اهللا بن بريدة بن حصيب عن أبيه إن أمي مات
    .  ) نعم (   : قال  ؟ وعليها صوم شهر، أفيجزي عنها أن أصوم عنها

  
    . فهذه األحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر، وأنه شبه ذلك بقضاء الدين

  
د           واألئمة تنازعوا في ذلك، ولم يخالف هذه  ه، وق م تبلغ ا من ل ا خالفه ه، وإنم األحاديث الصحيحة الصريحة من بلغت

    . وأما الحج فيجزي عند عامتهم، ليس فيه إال اختالف شاذ  . تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه
  

ا ـ          اس ـ رضي اهللا عنهم ن عب ي صلى اهللا         : وفي الصحيحين عن اب ى النب ة جاءت إل رأة من جهين لم   أن ام ه وس  علي
ن،       (   : فقال  ؟ إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها  : فقالت ى أمك دي ان عل و آ حجي عنها، أرأيت ل



 

ـذرت أن تحـج     : وفي روايـة للبخـاري  ) بالوفـاء/اقضوا اهللا، فاهللا أحق   ؟ أآنت قاضيته عنها ي ن ـيح     . إن أخت وفي صح
ا           : رأة قالتأن ام  : مسلم عن بريدة م تحج، أفيجزي ـ أو يقضي ـ أن أحج عنه ت، ول ال   ؟ يا رسول اهللا، إن أمي مات   : ق

    .  ) نعم ( 
  

ذر         : ففي هـذه األحـاديث الصحيحـة ـر بحـج الفرض عن الميت وبحج الن ـر بالصـيام     . أنـه أم ا أم ـور    . آم وأن المأم
ـت      تـارة يكون ولًدا، وتارة يكون أخـًا، وشبه ال ى المي ـون عل دين، يك ك بال لم ذل دين يصح     . نبي صلى اهللا عليه وس وال

د     ك بالول ه في        . قضاؤه من آل أحد، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من آل أحد، ال يختص ذل ا جاء مصرًحا ب آم
    . األخ

  
ين         م مفصل مب اع عل اب والسنة واإلجم ذي ثبت بالكت ه      . فهذا ال افي قول ك ال ين م أن ذل ا      {   : فعل ا َم اِن ِإلَّ ْيَس ِلْلِإنَس َوَأن لَّ

    . ، بل هذا حق، وهذا حق ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ( ،  ] 39  : النجم [   } َسَعى
  

ـه        : انقطع عمله إال من ثالث (   : فإنه قال  : أمـا الحـديث دعو ل د صالح ي ه، أو ول ع ب ـر    .  ) صدقة جارية، أو علم ينتف فذآ
الوا   ] 2  : المسد  [   } َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َآَسَب {   : الولـد، ودعاؤه له خاصين؛ ألن الولد من آسبه، آما قال ده    : ق ه ول   . إن

لم      ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ده من آسبه         /إن  (   : وآما ق ـبه،وإن ول ـن آس ـل الرجـل م ـا أآ ان هو     .  ) أطيب م ا آ فلم
م واألب،ونحوهم   ال ـم،         . ساعي في وجـود الولد،آـان عملـه مـن آسـبه، بخالف األخ،والع ع ـ أيضـًا ـ بدعائه ه ينتف فإن

ه  ال       . بل بدعـاء األجانب،لكن ليس ذلك من عمل لم ق ه وس ـن ثالث     (   : والنبي صلى اهللا علي ـه إال م م    )  .  .  .  . انقطع عمل ل
ـير     : يقل ـع بعمل غ م ينتف ره،لم يكن من                 . هإنه ل ه غي ا ل م ينقطع،وإذا دع ذي ل ه ال ذا من عمل ده،آان ه ه ول ـا ل ـإذا دع ف

    . عمله،لكنه ينتفع به
  

ددة     : وأما اآلية ة متع ا أجوب ل    . فللناس عنه ا قي ا       : آم ا تختص بشرع من قبلن ل   . إنه ا مخصوصة    : وقي ل   . إنه ا    : وقي إنه
وال يحتاج إلى شيء من ذلك، بل   . واإليمان من سعيه الذي تسبب فيه  . اشرة وسبباإنها تنال السعي مب  : وقيل  . منسوخة

َعى    {   : فإنه قال  . ظاهر اآلية حق ال يخالف بقية النصوص ا َس ا َم ا يستحق سعيه،         } لَّْيَس ِلْلِإنَساِن ِإلَّ ه إنم ذا حق، فإن وه
ك من المكاسب      . فهو الذي يملكه ويستحقه ا يمل ا اآتسبه هو    آما أنه إنم ذلك          . م ك ل و حق، ومل ره، فه ا سعي غي وأم

    . الغير، ال له، لكن هذا ال يمنع أن ينتفع بسعي غيره، آما ينتفع الرجل بكسب غيره
  

رحم بصالة الحي        ا ـ ي فمن صلى على جنازة، فله قيراط، فيثاب المصلي على سعيه الذي هو صالته، والميت ـ أيًض
ة        /  ما من (   : عليه، آما قال وا مائ ة من المسلمين يبلغون أن يكون ه أم روي   .  ) مسلم يموت فيصلي علي ين  (   : وي ،  ) أربع

ه  (   : أو قال  .  ) ثالثة صفوف، ويشفعون فيه، إال شفعوا فيه ( ويروي  ى           .  ) إال غفر ل ذا الساعي عل الى ـ يثيب ه اهللا ـ تع ف
    . ي لدعائه له، وصدقته عنه، وصيامه عنه، وحجه عنهسعيه الذي هو له، ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الح

  
ا،         (   : وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ه ملًك ه دعوة إال وآل اهللا ب دعو ألخي ما من رجل ي

ه المؤ       .  ) آمين، ولك بمثله  : آلما دعا ألخيه دعوة قال الملك الموآل به ع ب ذي ينف اه، يثيب اهللا   فهذا من السعي ال من أخ
ه،         ] 39 : النجم [   } وأن لَّْيَس ِلْلِإنَساِن ِإلَّا َما َسَعى {   . هذا، ويرحم هذا رحم ب ت، أو الحي، أو ي ه المي ع ب ا ينتف ، وليس آل م

ئال فالذي لم يجز إال به أخص من آل انتفاع؛ ل  . يكون من سعيه، بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بال سعي
ه              ا وفي ب ه م يس ل ه، لكن ل رأ ذمت ره، فتب ه اإلنسان عن غي يطلب اإلنسان الثواب على غير عمله، وهو آالدين يوفي

    . واهللا أعلم  . الدين، وينبغي له أن يكون هو الموفي له
  

    : وسئل ـ َرحمه اهللا
  

ر         الى لمرضاته ـ في الق م اهللا تع دين ـ وفقه ه أم ال     ؟ اءة للميت ما تقول السادة الفقهاء وأئمة ال واألجرة    ؟ هل تصل إلي
ا المشروع      ت، أيهم على ذلك، وطعام أهل الميت لمن هو مستحق، وغير ذلك، والقراءة على القبر والصدقة عن المي

ه ثالث      ؟ الذي أمرنا به ه ول ور قبل   : والمسجد الذي في وسط القبور، والصالة فيه، وما يعلم هل بني قبل القبور أو القب
ق، وأربعمائة اصددمون قديمة من زمان الروم، ما هو له، بل للمسجد، وفيه الخطبة آل جمعة، والصالة ـ أيًضا ـ رز

اول    ام أن يتن في بعض األوقات، وله آل سنة موسم يأتي إليه رجال آثير ونساء يأتون بالنذور معهم، فهل يجوز لإلم
    . ـ يرحمكم اهللا ـ مأجورين أفتونا  ؟ من ذلك شيًئا لمصالح المسجد الذي في البلد



 

  
    : فأجاب

  
ي صلى اهللا         ذلك عن النب د وردت ب لمين، وق اق المس الحمد هللا رب العالمين، أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتف

لم أحاديث صحيحة    ول سعد     . عليه وس ل ق و تكلمت تصدقت،فهل           : مث ا رسول اهللا، إن أمي افتلتت نفسها،وأراها ل ي
ه    .  ) نعم (   : فقال/   ؟ أن أتصدق عنهاينفعها  وآذلك ينفعه الحج عنه، واألضحية عنه، والعتق عنه، والدعاء واالستغفار ل

    . بال نزاع بين األئمة
  

    : وأما الصيام عنه وصالة التطوع عنه، وقراءة القرآن عنه، فهذا فيه قوالن للعلماء
  

    . وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم  . حنيفة، وغيرهماينتفع به، وهو مذهب أحمد، وأبي   : أحدهما
  

    . ال تصل إليه، وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي  : والثاني
  

يم             . وأما االستئجار لنفس القراءة، واإلهداء، فال يصح ذلك ى تعل ازعوا في جواز أخذ األجرة عل ا تن اء إنم إن العلم ف
يصح لذلك، آما هو المشهور من    : فقيل  . الغير؛ ألن المستأجر يستوفي المنفعةالقرآن، واألذان، واإلمامة، والحج عن 

ا تصح         : وقيل  . مذهب مالك، والشافعي ا إنم ة، فإنه ال يجوز؛ ألن هذه األعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القرب
الى ـ       ى اهللا ـ تع ا       من المسلم دون الكافر، فال يجوز إيقاعها إال على وجه التقرب إل م يكن فيه وإذا فعلت بعروض، ل

    . أجر باالتفاق؛ ألن اهللا إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، ال ما فعل ألجل عروض الدنيا
  
يم أن            . يجوز أخذ األجرة عليها للفقير، دون الغني  : وقيل/ ولي اليت ا أذن اهللا ل د، آم ول الثالث في مذهب أحم وهو الق

ي  يأآل مع الفقر ويستغنى مع   ذا         . الغن ى ه ره عل وي من غي ول أق ذا الق ا أخذ األجرة          . وه ر هللا ـ وإنم ا الفقي إذا فعله ف
    . لحاجته إلى ذلك، وليستعين بذلك على طاعة اهللا ـ فاهللا يأجره على نيته، فيكون قد أآل طيبًا، وعمل صالحًا

  
ك  ى           . وأما إذا آان ال يقرأ القرآن إال ألجل العروض، فال ثواب لهم على ذل واب، فال يصل إل ك ث م يكن في ذل وإذا ل

ى من يستحقه، وصل        . الميت شيء؛ ألنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل، ال نفس العمل ال عل فإذا تصدق بهذا الم
ان أفضل وأحسن            . ذلك إلى الميت ه، آ رآن وتعليم راءة الق ى ق ذلك من يستعين عل ة المسلمين      . وإن قصد ب إن إعان ف

    . أموالهم على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل األعمالبأنفسهم و
  

ا    : وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه، فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد اهللا آن
    . نعد االجتماع إلى أهل الميت، وصنعتهم الطعام للناس من النياحة

  
ن       / آما قال   . الميت أن ُيْصَنع ألهله طعاموإنما المستحب إذا مات  ر ب ا جاء نعي جعف النبي صلى اهللا عليه وسلم ـ لم

    .  ) اصنعوا آلل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم (   : أبي طالب ـ
  

ر،        . وأما القراءة الدائمة على القبور، فلم تكن معروفة عند السلف ى القب راءة عل اس في الق و   وقد تنازع الن ا أب فكرهه
حنيفة ومالك، وأحمد في أآثر الروايات عنه، ورخص فيها في الرواية المتأخرة، لما بلغه أن عبد اهللا بن عمر أوصى 

    . أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة، وخواتمها
  

قل عنهم شيء  وقد نقل عن بعض األنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة، وهذا إنما آان عند الدفن، فأما بعد ذلك فلم ين
ا       . من ذلك ذا بدعة ال يعرف له ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن، والقراءة الراتبة بعد الدفن، فإن ه
    . أصل

  
ال      : ومن قال لم ق ه وس إذا مات   (   : إن الميت ينتفع بسماع القرآن، ويؤجر على ذلك، فقد غلط؛ ألن النبي صلى اهللا علي

فالميت بعد الموت ال يثاب   .  ) صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له  : ع عمله إال من ثالثابن آدم انقط
م           . على سماع، وال غيره ك، لكن ل ر ذل ه، ويسمع غي لم علي ذي يس وإن آان الميت يسمع قرع نعالهم، ويسمع سالم ال



 

    . يبق له عمل غير ما استثنى
  
ا ثبت في              ] مشاهد [ القبور، وتسمى  وأما بناء المساجد على/ ك، لم ـون عـن ذل ة ينه ع األم ل جمي ائغ، ب ر س ذا غي ، فه

ـال    ـه ق لم أن ائهم مساجد         (   : الصحيحين عـن النبي صلى اهللا عليه وس ور أنبي ـود والنصاري، اتخذوا قب ه إليه ـن الّل   ) لع
ال   . ه أن يتخذ مسجدًاولوال ذلك ألبرز قبره، ولكن آر  : قالت عائشة . يحذر ما فعلوا إن  (   : وفي الصحيح أيضًا عنه أنه ق

ه      .  ) من آان قبلكم آانوا يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاآم عن ذلك ه أن وفي السنن عن
    .  ) لعن اهللا زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (   : قال
  

ا، ال أمر إيجاب، وال أمر استحباب             وقد اتفق أئمة أمورًا به يس م ى أن الصالة في المشاهد ل وال في    . المسلمين عل
لمين،           ة المس اق أئم اع، فضال عن المساجد، باتف ائر البق ى س الصالة في المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة عل

د      فمن اعتقد أن الصالة عندها فيها فضل على الصالة على غيرها، أو أ نها أفضل من الصالة في بعض المساجد، فق
انوا                ه نهي تحريم، وإن آ ا منهي عن ة أن الصالة فيه ه األم ذي علي ل ال دين، ب فارق جماعة المسلمين، ومرق من ال

ة   : متنازعين في الصالة في المقبرة ذلك ألجل     ؟ هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة أو يفرق بين المنبوشة والقديم ف
    . ي بالنجاسة الختالط التراب بصديد الموتيتعليل النه

  
َوَقاُلوا َلا َتَذُرنَّ  {   : قال تعالى  . وأما هذا، فإنه نهي عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشرآين، وأن ذلك أصل عبادة األصنام

ًرا  وح  [   } آِلَهَتُكْم َوَلا َتَذُرنَّ َودًّا َوَلا ُسَواًعا َوَلا َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْس ابعين        .  ] 23  : ن ر واحد من الصحابة والت ال غي ذه    : ق ه
اثيلهم      م صوروا تم ورهم، ث ى قب ي      . أسماء قوم آانوا قومًا صالحين، في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا عل ال النب ذا ق وله

أ   تد غضب اهللا        (   : صلى اهللا عليه وسلم ما ذآره مالك في الموط د، اش ا يعب ري وثن م ال تجعل قب وم اتخذوا    الله ى ق  عل
ت، وال شمع، وال       .  ) قبور أنبيائهم مساجد ولهذا ال يشرع ـ باتفاق المسلمين ـ أن ينذر للمشاهد التي على القبور، ال زي
ور  . دراهم، وال غير ذلك ا             . وال للمجاورين عندها، وخدام القب د لعن من يتخذ عليه لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب ف

من نذر أن  (   : وفي الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  . ومن نذر ذلك، فقد نذر معصية  . المساجد والسرج
    .  ) يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

  
لم      : وأما الكفارة فهي على قولين ه وس ي صلى اهللا علي ارة  (   : فمذهب أحمد وغيره عليه آفارة يمين؛ لقول النب ذر   آف الن

ذر أن       (   : وفي السنن عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  . رواه مسلم  ) آفارة اليمين ه، ومن ن ع اهللا فليطع ذر أن يطي من ن
في المشاهد على من / لكن إن تصدق بالنذر   . ومذهب مالك والشافعي وغيرهما ال شيء عليه  .  ) يعصي اهللا فال يعصه

    . ، الذين يستعينون بذلك على طاعة اهللا ورسوله، فقد أحسن في ذلك، وأجره على اهللايستحق ذلك من فقراء المسلمين
  

وال يجوز ألحد ـ باتفاق المسلمين ـ أن ينقل صالة المسلمين، وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه، إلى مشهد من مشاهد    
ا أمر اهللا      . القبور، ونحوها وا م ا نهي اهللا      بل ذلك من أعظم الضالالت والمنكرات، حيث ترآ وا م ه ورسوله، وفعل  ب
ترآوا طاعة اهللا ورسوله، وارتكبوا معصية اهللا ورسوله، بل يجب إعادة   . وترآوا السنة، وفعلوا البدعة  . عنه ورسوله

ُمُه يُ   {   . الجمعة والجماعة إلى المسجد الذي هو بيت من بيوت اهللا ا اْس ُدوِّ     َأِذَن اللَُّه َأن ُتْرَفَع َوُيْذَآَر ِفيَه ا ِباْلُغ ُه ِفيَه بُِّح َل َس
اةِ   اء الزََّآ ور  [   } َواْلآَصاِل ِرَجاٌل لَّا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعن ِذْآِر اللَِّه َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَت الى    ] 36،37  : الن ال تع د ق   : ، وق

ِه وَ       {  َن ِبالّل ْن آَم ِه َم اِجَد الّل ُر َمَس ـِئَك َأن            ِإنََّما َيْعُم َه َفَعَسى ُأْوَل َش ِإالَّ الّل ْم َيْخ اَة َوَل ى الزََّآ َالَة َوآَت اَم الصَّ ِر َوَأَق ْوِم اآلِخ الي
    .  ] 18  : التوبة [   } َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن

  
صالة على الجنائز، وأما القبور التي في المشاهد وغيرها، فالسنة لمن زارها أن يسلم على الميت، ويدعو له بمنزلة ال

ؤمنين،   (   : آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السالم عليكم أهل الديار من الم
تأخرين،    نكم، والمس ا وم ا   / والمسلمين، وإنا إن شاء اهللا بكم عن قريب الحقون، ويرحم اهللا المستقدمين من نسأل اهللا لن

    .  ) اللهم ال تحرمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهمولكم العافية، 
  

ي             دعاء ف اك أفضل من ال دعاء هن دًا أن ال ده، معتق دعاء عن ده، أو قصده ألجل ال القبر، أو الصالة عن ا التمسح ب وأم
ي    دع القبيحة، الت هي من شعب     غيره، أو النذر له ونحو ذلك، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من الب

    . واهللا أعلم وأحكم  . الشرك
  



 

وتي المسلمين   ه     ؟ وسئل عمن يقرأ القرآن العظيم، أو شيئًا منه، هل األفضل أن يهدي ثوابه لوالديه، ولم أو يجعل ثواب
    ؟ لنفسه خاصة

  
    : فأجاب

  
ا صح ع    ه    أفضل العبادات ما وافق هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهدي الصحابة، آم ي صلى اهللا علي ن النب

دثاتها، وآل بدعة         (   : وسلم أنه آان يقول في خطبته د، وشر األمور مح خير الكالم آالم اهللا، وخير الهدي هدي محم
    .  ) خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم (   : وقال صلى اهللا عليه وسلم  .  ) ضاللة

  
    . فإن الحي ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد/ من قد مات؛من آان منكم مستنًا فليستن ب  : وقال ابن مسعود

  
أنواع      دون اهللا ب انوا يعب م آ فإذا عرف هذا األصل، فاألمر الذي آان معروفًا بين المسلمين في القـــرون المفضلة، أنه

ـير ذآر، وغ ـراءة، وال ـها، من الصالة، والصيام، والق ـها ونفلـ ـة، فرضـ ادات المشروعـ ك العب ـون   . ذل ـوا يدع وآان
ر   للمؤمنـين والمؤمنـات، آما أمـر اهللا بذلك ألحيائهم، وأمواتهم، في صالتهم على الجنازة، وعند زيارة القبــور، وغي

    . ذلك
  

ائخه،           ه، ولمش تم لنفسه، ولوالدي ا الرجل عقيب الخ إذا دع ة، ف وروي عن طائفة من السلف عند آل ختمة دعوة مجاب
ك من            . منين والمؤمنات، آان هذا من الجنس المشروع  وغيرهم من المؤ ر ذل ل، وغي ام اللي م في قي اؤه له ذلك دع وآ
    . مواطن اإلجابة

  
ه الصوم          : وقد صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ت، وأمر أن يصام عن ى المي فالصدقة عن     . أنه أمر بالصدقة عل

نهم الموتي من األعمال الصالحة، وآذلك ما جاءت به السن اء         . ة في الصوم ع ال من العلم ره احتج من ق ذا وغي   : وبه
ة من         . إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية، والبدنية إلى موتي المسلمين ة، وطائف ي حنيف د، وأب آما هو مذهب أحم

    . أصحاب مالك، والشافعي
  

ك  ر أص  /  . فإذا أهدي لميت ثواب صيام، أو صالة، أو قراءة، جاز ذل ون   وأآث ك، والشافعي يقول ا يشرع     : حاب مال إنم
رآن،          رؤوا الق ًا، وصاموا، وحجوا، أو ق ادة السلف إذا صلوا تطوع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من ع
دلوا عن                 اس أن يع دم، فال ينبغي للن ا تق ادتهم آم ان ع ل آ لمين، وال لخصوصهم، ب اهم المس ك لموت واب ذل يهدون ث

    . واهللا أعلم  . نه أفضل وأآملطريق السلف، فإ
  

ار       ( وسئل عمن   راءة للميت من الن ت، يكون ب داه للمي رة، وأه بعين ألف م ل س ل   ؟ حديث صحيح أم ال   .  ) هل وإذا هل
    ؟ اإلنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه، أم ال

  
    : فأجاب

  
ذا   ر، و      : إذا هلل اإلنسان هك ل، أو أآث ًا، أو أق ديثا صحيحًا، وال         سبعون ألف ذا ح يس ه ذلك، ول ه اهللا ب ه، نفع أهديت إلي

    . واهللا أعلم  . ضعيفًا
  

ا        ؟ تصل إليه  : وسئل عن قراءة أهل البيت ه ثوابه ى الميت يصل إلي والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، إذا أهداه إل
    ؟ أم ال

  
    : فأجاب

ه      يصل إلى الميت قراءة أهله، وتسبيحهم، وتكبي ت، وصل إلي ى المي دوه إل الى، إذا أه واهللا   . رهم، وسائر ذآرهم هللا تع
    . أعلم

  
    ؟ هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو ال على مذهب الشافعي  : وسئل



 

  
    : فأجاب

  
ة من أصح          ة، وطائف ي حنيف د، وأب اب أما وصول ثواب العبادات البدنية ـ آالقراءة، والصالة، والصوم ـ فمذهب أحم

    . واهللا أعلم  . مالك، والشافعي، إلى أنها تصل، وذهب أآثر أصحاب مالك، والشافعي، إلى أنها ال تصل
  

    ؟ وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن ترك والديه آفارًا، ولم يعلم هل أسلموا، هل يجوز أن يدعو لهم
  

    : فأجاب
  

م يجز أن يستغفر ألبو     ار، ل لما    الحمد هللا، من آان من أمة أصلها آف د أس ا ق ه، إال أن يكون الى    . ي ال تع اَن    {   : آماق ا َآ َم
يََّن لَ  يمِ    ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأن َيْسَتْغِفُروْا ِلْلُمْشِرِآيَن َوَلْو َآاُنوْا أولى ُقْرَبى ِمن َبْعِد َما َتَب َحاُب اْلَجِح ْم َأْص ْم َأنَُّه ة  [   } ُه   : التوب

113 [  .    
  

  القبور  باب زيارة
  
    . ُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ عن المشروع في زيارة القبور 
  

    : فأجاب
  

    . شرعية، وبدعية  : أما زيارة القبور فهي على وجهين
  

ه           : فالشرعية ى جنازت ذلك الصالة عل ا يقصد ب دعاء للميت آم ا ال ان     . مثل الصالة على الجنازة، والمقصود به ا آ آم
وا   النبي صلى اهللا عليه وسل ور أن يقول السالم   (   : م يزور أهل البقيع، ويزور شهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القب

ا             تأخرين، نسأل اهللا لن نكم والمس ا وم تقدمين من رحم اهللا المس ون، ي م الحق ا إن شاء اهللا بك عليكم دار قوم مؤمنين، وإن
    .  ) ر لنا ولهمولكم العافية، اللهم ال تحرمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغف

  
لم، والسالم         ه وس ي صلى اهللا علي ى النب رهم؛ آالصالة عل ا في     . وهكذا آل ما فيه دعاء للمؤمنين من األنبياء وغي آم

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على مرة واحدة، صلى  ( /  : الصحيح عنه أنه قال
ا     اهللا عليه بها عشرًا، ثم  اد اهللا، وأرجو أن أآون أن سلوا اهللا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عب

ة     . ذلك العبد وم القيام فاعتي ي ى روحي          . فمن سأل اهللا لي الوسيلة، حلت له ش ى إال رد اهللا عل لم عل لم يس ا من مس وم
    .  ) حتى أرد عليه السالم

  
تعانة        وأما الزيارة البدعية ـ وهي ز   ت، واالس ذين يقصدون دعاء المي ارة النصاري ال يارة أهل الشرك، من جنس زي

به، وطلب الحوائج عنده، فيصلون عند قبره، ويدعون به ـ فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة، وال أمر به رسول   
ي ص   د النب د س ل ق ا، ب ة، وأئمته ن سلف األم د م تحبه أح لم، وال اس ه وس لم اهللا صلى اهللا علي ه وس اب  [ لى اهللا علي ب

ائهم مساجد    (   : في الصحيح أنه قال في مرض موته  .  ] الشرك ور أنبي ا     .  ) لعن اهللا إليهود والنصاري، اتخذوا قب يحذر م
  : وقال قبل أن يموت بخمس   . لكن آره أن يتخذ مسجدًا  . ولوال ذلك ألبرز قبره  : قالت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ    . فعلوا

    .  ) إن من آان قبلكم آانوا يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاآم عن ذلك ( 
  

    . وذلك من جنس الزآاة التي أمر اهللا بها/ فالزيارة األولى من جنس عبادة اهللا، واإلحسان إلى خلق اهللا، 
  

ه       من جنس اإلشراك باهللا، والظلم في حق اهللا،  : والثانية لم أن ه وس ي صلى اهللا علي وحق عباده، وفي الصحيح عن النب
مٍ  { لما أنزل اهللا ـ تعالى ـ    ام  [   } الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْل ي صلى اهللا        ] 82  : األنع ى أصحاب النب ك عل ، شق ذل

الوا   لم، وق م نفسه      : عليه وس م يظل ا ل ي صلى اهللا     ؟ أين ال النب لم  فق ه وس د         (   :  علي ول العب م تسمعوا ق ا هو الشرك، أل إنم
    .  )  ] 13  : لقمان [  } ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم {   : الصالح



 

  
َتُكْم   {   : وقد قال اهللا تعالى  .  ) اللهم ال تجعل قبري وثنًا يعبد (   : وقال صلى اهللا عليه وسلم َذُرنَّ َودًّا   َوَقاُلوا َلا َتَذُرنَّ آِلَه ا َت َوَل

وح،          : قال طائفة من السلف    .  ] 23  : نوح [   } َوَلا ُسَواًعا َوَلا َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًرا وم ن ا صالحين في ق انوا قوم هؤالء آ
ن النصاري       ذا من جنس دي ان، وه م    . فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، وصوروا تماثيلهم فكان هذا أول عبادة األوث ول

ره       ل آ ره، ب يكن الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ والتابعون يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال غي
ل     : األئمة وقوف اإلنسان عند قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم للدعاء، وقالوا ابعون، ب هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والت

    . نآانوا يسلمون عليه وعلى صاحبيه، ثم يذهبو
  
ا بكر       . السالم عليك يا رسول اهللا   : وآان عبد اهللا بن عمر إذا دخل المسجد يقول/ ا أب ا      . السالم عليك ي السالم عليك ي

يس ألحد         . ثم ينصرف  . أبتاه ه ل ى أن اء عل وقد نص عليه مالك، وغيره من األئمة، ونص أبو يوسف وغيره من العلم
    . ال المالئكة وال غيرهمأن يسأل اهللا بمخلوق، ال النبي، و

  
ى األعداء ويستنصرون، ويتوسلون             دعون عل دعون اهللا، ويستسقون وي انوا ي وقد أصاب المسلمين جدب وشدة، وآ

دعائهم، وصالتهم،     : وهل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم  (   : بدعاء الصالحين، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ب
وا     .  ) وإخالصهم م يكون ده، وال            ول لم، وال صالح، وال الصالة عن ه وس ي صلى اهللا علي ر النب د قب دعاء عن يقصدون ال

ل     ول القائ ل أن يق ه، مث الن      : طلب الحوائج منه، وال اإلقسام على اهللا ب الن، وف دع        . أسألك بحق ف ذا من الب ل آل ه ب
ة لم  . المحدث ه وس ي صلى اهللا علي ال النب د ق رن ال (   : وق رون الق ر الق ونهمخي ذين يل م ال يهم، ث ق   .  ) ذي بعثت ف د اتف وق

    . المسلمون على أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خير طباق األمة
  

    . وسئل الشيخ عن الزيارة
  

    : فأجاب
  

ه بالت   دعي ل   . ثبيت أما االختالف إلى القبر بعد الدفن، فليس بمستحب، وإنما المستحب عند الدفن أن يقام على قبره، وي
لم    ه وس ره،            : آما روي أبو داود في سننه عن النبي صلى اهللا علي ى قب وم عل ن الرجل من أصحابه يق ان إذا دف ه آ أن

ه    .  ) سلوا له التثبيت، فإنه اآلن يسأل (   : ويقول ي قول َى          {   : وهذا من معن ْم َعَل ًدا َوَال َتُق اَت َأَب ْنُهم مَّ ٍد مِّ ى َأَح لِّ َعَل َوَال ُتَص
فإنه لما نهي نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة على المنافقين، وعن القيام على قبورهم، آان   .  ] 84  : التوبة [   } َقْبِرِه

    . دليل الخطاب أن المؤمن يصلي عليه قبل الدفن، ويقام على قبره بعد الدفن
  

    . لمشروعفزيارة الميت المشروعة بالدعاء، واالستغفار هي من هذا القيام ا
  

    ؟ وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم، أو غيره  ؟ هل يعلمون بزيارتهم  : وسئل عن األحياء إذا زاروا األموات
  

    : فأجاب
  

ارك عن     . الحمد هللا، نعم قد جاءت اآلثار بتالقيهم، وتساؤلهم وعرض أعمال األحياء على األموات آما روي ابن المب
إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عباد اهللا، آما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبلون  (   : قال  : أبي أيوب األنصاري

ألونه     : قال  . أنظروا أخاآم يستريح، فإنه آان في آرب شديد  : عليه ويسألونه، فيقول بعضهم لبعض ه، ويس فيقبلون علي
    . الحديث  ) ما فعل فالن وما فعلت فالنة، هل تزوجت

  
قال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم ما من أحد  : وأما علم الميت بالحي إذا زاره، وسلم عليه، ففي حديث ابن عباس قال

ارك     . يمر بقبر أخيه المؤمن آان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه،إال عرفه، ورد عليه السالم ن المب ال اب ك عن      : ق ثبت ذل
    . عبد الحق صاحب األحكامالنبي صلى اهللا عليه وسلم، وصححه 

  
ذهب                  / ة، ف م الجن ا جاء في الحديث الصحيح من دخول أرواحه ه، وم اة الشهيد، ورزق ه من حي ر اهللا ب ا أخب وأما م

رهم      م دون الصديقين، وغي ك مختص به اهير أهل السنة         . طوائف إلى أن ذل ة، وجم ه األئم ذي علي أن   : والصحيح ال



 

ة،ويختص الشهيد       . لجنة، ليس مختصًا بالشهيدالحياة، والرزق، ودخول األرواح ا ك النصوص الثابت آما دلت على ذل
    . بالذآر، لكون الظان يظن أنه يموت، فينكل عن الجهاد، فأخبر بذلك ليزول المانع من اإلقدام على الجهاد، والشهادة

  
    . جوز مع عدم خشية اإلمالقوإن آان قتلهم ال ي  . آما نهي عن قتل األوالد خشية اإلمالق؛ ألنه هو الواقع

  
اس       و العب دين أب ي ال وسئل شيُخ اإلسَالم ومفتي األنام، العالم، العامل، الزاهد، الورع، ناصر السنة، وقامع البدعة، تق
ي صلى اهللا             الى ـ عن الحديث المروي عن النب ه اهللا تع أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني ـ رحم

لم عليه وسلم و ا المساجد والسرج       (   : هو قوله صلى اهللا عليه وس ور، والمتخذين عليه هل هو     :  ) لعن اهللا زوارات القب
وهل صح    ؟ أم ال  ) آنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذآرآم اآلخرة (   : منسوخ بقوله صلى اهللا عليه وسلم

    ؟ ارة القبور أم يكره أم يستحبوهل يحرم على النساء زي  ؟ الحديث األول أم ال
  

ال           ؟ هل تكون آراهة تحريم أم تنزيه  : وإذا قيل بالكراهة ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي من زار   (   : وهل صح عن النب
ث، أم         ؟ ، أم ال ) قبري وجبت له شفاعتي لم شيء من األحادي ه وس وهل صح في فضل زيارة قبر النبي صلى اهللا علي

    ؟ ال
  

    : بفأجا
  

ا         د نهي عنه ان ق ه آ لم أن ه وس الحمد هللا رب العالمين، أما زيارة القبور فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا علي
وقال صلى اهللا عليه  .  ) فإنها تذآرآم اآلخرة  . آنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (  : فقال . في ذلك/ نهيا عاًما، ثم أذن 

ور،            استأذنت ربي (  : وسلم زوروا القب ي، ف أذن ل م ي ا، فل تأذنت في أن أستغفر له ي، واس في أن أزور قبر أمي، فأذن ل
    : وهنا مسألتان  .  ) فإنها تذآرآم اآلخرة

  
    . متفق عليها، واألخري متنازع فيها  : إحداهما

  
    . زيارة شرعية، وزيارة بدعية  : فإن الزيارة تنقسم إلى قسمين  : فأما األولى

  
السالم على الميت، والدعاء له، بمنزلة الصالة على جنازته، آما ثبت في الصحيح أن النبي صلى   : لزيارة الشرعيةفا

ا     (   : اهللا عليه وسلم آان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا ؤمنين، وإن السالم عليكم أهل الديار من المسلمين والم
ا    إن شاء اهللا بكم الحقون، ويرحم اهللا  م ال تحرمن ة، الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين، نسأل اهللا لنا ولكم العافي

اظ          .  ) أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم دة ألف ث، وهو مروي بع   . وهذا الدعاء يروي بعضه في بعض األحادي
ي صلى اهللا عل   ور       آما رويت ألفاظ التشهد وغيره وهذه الزيارة هي التي آان النب ارة قب ا إذا خرج لزي لم يفعله ه وس ي

    . أهل البقيع
  

ود والنصاري، وأهل        : وأما الزيارة البدعية ارة إليه اء والصالحين       / فمن جنس زي ور األنبي ذين يتخذون قب دع، ال الب
ه   د موت ود  لعن اهللا  (   : مساجد، وقد استفاض عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في الكتب الصحاح وغيرها أنه قال عن  إليه

وا     .  ) والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  ا فعل ا ـ        . يحذر م ره       : قالت عائشة ـ رضي اهللا عنه رز قب ك ألب وال ذل ول
ال       . ولكن آره أن يتخذ مسجًدا ه ق لم أن ه وس انوا يتخذون       (   : وثبت في الصحيح عنه صلى اهللا علي بلكم آ ان ق إن من آ

    .  ) ا القبور مساجد، فإني أنهاآم عن ذلكالقبور مساجد، أال فال تتخذو
  

ه،    فالزيارة البدعية مثل قصد قبر بعض األنبياء والصالحين للصالة عنده أو الدعاء عنده، أو به، أو طلب الحوائج من
دع ال             ك، هو من الب ه، ونحو ذل الى ـ ب ى اهللا ـ تع م   أو من اهللا ـ تعالى ـ عند قبره، أو االستغاثة به، أو اإلقسام عل ي ل ت

ه        لم، وال أحد من خلفائ ه وس يفعلها أحد من الصحابة، وال التابعين لهم بإحسان وال سن ذلك رسول اهللا صلى اهللا علي
    . الراشدين، بل قد نهي عن ذلك أئمة المسلمين الكبار

  
م  ) إذا سألتم اهللا فاسألوه بجاهي (   : والحديث الذي يرويه بعض الناس اء      ، هو من المكذوبات التي ل ا أحد من علم يروه

ه  (   : المسلمين، وال هو في شيء من آتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله ،  ) لو أحسن أحدآم ظنه بحجر لنفعه اهللا ب



 

    . فإن هذا ـ أيًضا ـ من المكذوبات
ره       ا ذآ ك م ره، فمن ذل ي وال غي و الحسين    وقد نص غير واحد من العلماء على أنه ال يقسم على اهللا بمخلوق ال نب أب

ة    : سمعت أبا يوسف قال  : عن بشر بن الوليد قال  ] آتاب شرح الكرخي [ القدوري في  و حنيف ال ينبغي ألحد أن     : قال أب
د العز من عرشك، وبحق خلقك        : يدعو اهللا إال به، وأآره أن يقول ي يوسف      . بمعاق ول أب و يوسف     . وهو ق ال أب   : وق

ه ن عرش ز م د الع و   : بمعاق ذاه ره ه ال أآ الى، ف ت،    . اهللا تع لك، وبحق البي ك، ورس الن، وبحق أنبيائ ره بحق ف وأآ
    . والمشعر الحرام

  
    . وفاًقا  : المسألة بخلقه ال تجوز؛ ألنه ال حق للمخلوق على الخالق، فال يجوز، يعني  : قال القدوري شارح الكتاب

  
ه، وهو طلب     : قلت ه،          وأما االستشفاع إلى اهللا تعالى ب ان ب فاعته، وباإليم ه وش ى اهللا بدعائ ه، والتوسل إل الشفاعة من

    . وبمحبته وطاعته والتوجه إلى اهللا تعالى بذلك، فهذا مشروع باتفاق المسلمين، آما جاءت بذلك األحاديث الصحيحة
  

ل      ه وس ال  وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي ـ رضي اهللا عنه ـ عن النبي صلى اهللا علي ه ق ال  (   : م أن
ول     ة فيق وم القيام ي     : ألفين أحدآم يجيء ي ا رسول اهللا، أغثن أقول   . ي ك   (  : ف د أبلغتك     / ال أمل يًئا، ق ك من اهللا ش وفي    .  ) ل
يافاطمة بنت محمد، ال أغني عنك من اهللا شيًئا، ياعباس عم رسول اهللا صلى   (   : الصحيح أنه قال صلى اهللا عليه وسلم

ا         اهللا علي الي م يًئا، سلوني من م ي عنك من اهللا ش ه وسلم ال أغني عنك من اهللا شيًئا، ياصفية عمة رسول اهللا، ال أغن
    . ، وقال ذلك لعشيرته األقربين ) شئتم

  
يس         ) غير أن لكم رحًما سأبلها بباللها (   : وروي أنـه قال ه ل اب اهللا من أن ا هو موافق لكت ، فبين صلى اهللا عليه وسلم م

الى عل الى     . يه إال البالغ المبين، وأما الجزاء بالثواب والعقاب، فهو إلى اهللا تع ال تع ا ق وا      {   : آم َه َوَأِطيُع وا اللَّ ْل َأِطيُع ُق
  : النور [   } وِل ِإلَّا اْلَبَلاُغ اْلُمِبيُنُسالرَُّسوَل َفِإن َتَولَّوا َفِإنََّما عليه َما ُحمَِّل َوعليُكم مَّا ُحمِّْلُتْم َوِإن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَّ

ا جعل في         ] 54 م، آم ه بلغه ه أن ى أمت ، وهو صلى اهللا عليه وسلم قد بلغ البالغ المبين، قد بلغ الرسالة، وأشهد اهللا عل
يهم، ويق          : فيقولون  )  ؟ أال هل بلغت (   : حجة الوداع يقول ا إل ى السماء، وينكبه ع إصبعه إل م، فيرف م اشهد   (   : ولنع   .  ) الله

    . رواه مسلم في صحيحه
  

    . وأما إجابة الداعي، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، فهذا هللا ـ سبحانه وتعالى ـ وحده ال يشرآه فيه أحد
  

الى  / ولهذا فرق اهللا ـ سبحانه ـ في آتابه بين ما فيه حق للرسول، وبين   ه تع ِع    {   : ما هو هللا وحده، آما في قول ن ُيِط َوَم
ا يستحقه الرسول من الطاعة،            ] 52  : النور [   } اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّْقِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن ين ـ سبحانه ـ م ، فب

ذلك قول             . فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ه ـ سبحانه ـ وحده، وآ ك ل وي فجعل ذل ْم    {   : هوأما الخشية والتق ْو َأنَُّه َوَل
ا ِإلَ          وُلُه ِإنَّ ِلِه َوَرُس ن َفْض ُه ِم ُيْؤِتيَنا الّل ُه َس ُبَنا الّل ونَ  َرُضْوْا َما آَتاُهُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َحْس ِه َراِغُب ة  [   } ى الّل ،  ] 59 : التوب

هُ  َوَما آَتاُآُم {   : فجعل اإليتاء هللا والرسول، آما في قوله تعالى ا التوآل     .  ] 7  : الحشر  [   } الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُآْم َعْن وأم
هُ   {   : والرغبة فلله وحده، آما في قوله تعالى ُبَنا الّل ل    } َوَقاُلوْا َحْس م يق ال   . ورسوله   : ول ونَ     {   : وق ِه َراِغُب ى الّل ا ِإَل م   } ِإنَّ ، ول

    .  ] 7،8  : الشرح [   } َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب َوِإَلى َربَِّك َفاْرَغْب {   : لقوله تعالىوإلى الرسول، وذلك موافق   : يقل
  

ة واإلرضاء،      ا الطاعة والمحب فالعبادة والخشية والتوآل والدعاء والرجاء والخوف هللا وحده، ال يشرآه فيه أحد، وأم
وله، ونرضي ا  وله، ونحب اهللا ورس ع اهللا ورس ا أن نطي ة هللا، وإرضاءه  فعلين ول طاع ة الرس وله؛ ألن طاع هللا ورس

    . إرضاء هللا، وحبه من حب اهللا
  

يهم         . وآثير من أهل الضالل من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن اهللا ـ تعالى ـ جعل الرسل صلوات اهللا وسالمه عل
الرسول، بفعل ما أمر، وترك ما / متابعة وسائط في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، فليس ألحد طريق إلى اهللا إال 

    . حذر
  

وله   اهللا ورس افر ب و آ ة، فه ة الرسول للخاصة والعام ر متابع ا غي ى اهللا طريًق ل إل ن جع ن   : وم زعم أن م ن ي ل م مث
ة رسوله،      ر متابع  خواص األولىاء أو العلماء أو الفالسفة أو أهل الكالم أو الملوك من له طريق إلى اهللا ـ تعالى ـ غي

لم     : ويذآرون في ذلك من األحاديث المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب؛ آقول بعضهم ه وس إن الرسول صلى اهللا علي



 

أخبروه        : وقال بعضهم  . اذهب إلى من أنت رسول إليه  : استأذن على أهل الصفة، فقالوا راج، ف ة المع م أصبحوا ليل إنه
ول بعضهم    . بذلك بدون إعالم الرسول بالسر الذي ناجاه اهللا به، وأن اهللا أعلمهم  اتلوه في بعض الغزوات        : وق م ق إنه

    . من آان اهللا معه، آنا معه، وأمثال ذلك من األمور التي هي من أعظم الكفر، والكذب  : مع الكفار، وقالوا
  

د صلى اهللا   على أن من األولىاء من يستغنى عن   : ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسي ـ عليه السالم ـ   محم
إن خاتم األولىاء له طريق إلى اهللا، يستغنى به عن   : عليه وسلم، آما استغني الخضر عن موسي، ومثل قول بعضهم

  . خاتم األنبياء، وأمثال هذه األمور التي آثرت في آثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر، والتصوف والكالم والتفلسف 
    . أعظم، وقد يكون أخف بحسب أحوالهم/ إليهود والنصاري، وقد يكون  وآفر هؤالء قد يكون من جنس آفر

  
ه            رد ب ا ينف ل م ة، مث ة، واأللوهي واهللا ـ سبحانه ـ لم يجعل له أحًدا من األنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبي

بل غاية ما يكون العبد  من الخلق والرزق، وإجابة الدعاء والنصر على األعداء، وقضاء الحاجات، وتفريج الكربات،
ول        : سبًبا الى ـ يق دعو أو يشفع، واهللا ـ تع هِ      {   : مثل أن ي َدُه ِإالَّ ِبِإْذِن َفُع ِعْن ِذي َيْش ن َذا الَّ رة  [   } َم ول  ] 255 : البق ا   {   : ، ويق َوَل

ِد َأن        َوَآم مِّن  {   : ، ويقول ] 28  : األنبياء [   } َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى ن َبْع ا ِم ْيًئا ِإلَّ َفاَعُتُهْم َش ي َش ا ُتْغِن مََّلٍك ِفي السََّماَواِت َل
رِّ          {  : ، وقال تعالى ] 26  : النجم [   } َيْأَذَن اللَُّه ِلَمن َيَشاء َوَيْرَضى َف الضُّ وَن َآْش َال َيْمِلُك ِه َف ن ُدوِن ُتم مِّ ِذيَن َزَعْم ُقِل اْدُعوْا الَّ

َيَخاُفوَن َعَذاَبُه ِإنَّ َعَذاَب ْحِويًال ُأوَلـِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَعنُكْم َوَال َت
دعون المال   : ، قال طائفة من السلف ] 56،57  : اإلسراء [   } َربَِّك َآاَن َمْحُذوًرا اهم اهللا عن     آان أقوام ي اء، فنه ة واألنبي ئك
ي      {   : ذلك في قوله تعالى اًدا لِّ وْا ِعَب اِس ُآوُن وَل ِللنَّ ِه    َما َآاَن ِلَبَشٍر َأن ُيْؤِتَيُه الّلُه اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة ُثمَّ َيُق ن ُدوِن الّل ِم

ونَ  ُتْم ُتَعلُِّم ا ُآن اِنيِّيَن ِبَم وْا َربَّ ـِكن ُآوُن ا   َوَل ْيَن َأرباب َة َوالنِِّبيِّ ُذوْا اْلَمَالِئَك ْأُمَرُآْم َأن َتتَِّخ وَن َوَال َي ُتْم َتْدُرُس ا ُآن اَب َوِبَم اْلِكَت
ر،          ] 79،80  : آل عمران [   } َأَيْأُمُرُآم ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأنُتم مُّْسِلُموَن ا آف ين أرباب ة والنبي اذ المالئك ين ـ سبحانه ـ أن اتخ  ، فب

    : ولهذا آان الناس في الشفاعة على ثالثة أقسام
  
وك خواصهم لحاجة    / فالمشرآون أثبتوا الشفاعة، التي هي شرك؛ آشفاعة المخلوق عند المخلوق، آما يشفع عند المل

د   اهللا  الملوك إلى ذلك، فيسألونهم بغير إذنهم، وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم، فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عن
ه         ل من رحمت ه، ب ـ تعالى ـ مشرآون آفار؛ ألن اهللا ـ تعالى ـ ال يشفع عنده أحد إال بإذنه، وال يحتاج إلى أحد من خلق

َما َلُكم مِّن ُدوِنِه ِمن  {   : وهو ـ سبحانه ـ أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ولهذا قال تعالى    . وإحسانه إجابة دعاء الشافعين
ِفيعٌ    {   : ، وقال ] 4  : السجدة [   } ِفيٍعَوِليٍّ َوَلا َش يٌّ َوَال َش ِه َوِل   } َوَأنِذْر ِبِه الَِّذيَن َيَخاُفوَن َأن ُيْحَشُروْا ِإَلى َربِِّهْم َلْيَس َلُهم مِّن ُدوِن

َفاَعُة      َأِم اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاء ُقْل َأَوَلْو َآ {   : ، وقال تعالى ] 51  : األنعام [  ِه الشَّ ل لِّلَّ وَن ُق ا َيْعِقُل اُنوا َلا َيْمِلُكوَن َشْيًئا َوَل
ِن          {   :  ] يس [ ، وقال ـ تعالى ـ عن صاحب    ] 44ـ43  : الزمر [   } َجِميًعا رٍّ الَّ ُتْغ رَّْحَمن ِبُض ِرْدِن ال ًة ِإن ُي ِه آِلَه ن ُدوِن ُذ ِم َأَأتَِّخ

    .  ] 25ـ23  : يس [   } ُينِقُذوِن ِإنِّي ِإًذا لَِّفي َضَالٍل مُِّبيٍن ِإنِّي آَمنُت ِبَربُِّكْم َفاْسَمُعوِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َوَال
  

ه، وهؤالء مبتدعة             : وأما الخوارج والمعتزلة ائر من أمت لم في أهل الكب ه وس فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى اهللا علي
    . لنبي صلى اهللا عليه وسلم، وإلجماع خير القرونضالل، مخالفون للسنة المستفيضة عن ا

  
ه،            : والقسم الثالث ه اهللا في آتاب ا أثبت وا م بعهم بإحسان، أثبت ا ومن ت هم أهل السنة والجماعة، وهم سلف األمة وأئمته
ا      . صلى اهللا عليه وسلم ونفوا ما نفاه اهللا في آتابه وسنة رسوله/ وسنة رسوله  ي أثبتوه ي جاءت    فالشفاعة الت هي الت

م          راهيم، ث م إب وح، ث م ن ى آدم، ث اس إل بها األحاديث؛ آشفاعة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة، إذا جاء الن
ال   ي             (   : موسي، ثم عيسي، ثم يأتونه عليه السالم، ق د رب اجًدا، فأحم ه س ي خررت ل إذا رأيت رب ي، ف ى رب فأذهب إل

، فهو يأتي  ) أي محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع  : آلن، فيقولبمحامد يفتحها على، ال أحسنها ا
    . ربه ـ سبحانه ـ فيبدأ بالسجود والثناء عليه، فإذا أذن له في الشفاعة شفع، بابي هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم

  
ن ضاهاهم م   رآون والنصاري، وم ه المش ا علي رآن آم ا الق ي نفاه فاعة الت ا الش م وأم ل العل ة،فينفيها أه ذه األم ن ه

ون      ين قضاء حوائجهم ويقول ائبين والميت ك     : واإليمان، مثل أنهم يطلبون من األنبياء والصالحين الغ م إذا أرادوا ذل إنه
وك       : قضوها، ويقولون ى المل إنهم عند اهللا ـ تعالى ـ آخواص الملوك عند الملوك، يشفعون بغير إذن الملوك، ولهم عل

زه نفسه       . ون به حوائجهم، فيجعلونهم هللا ـ تعالى ـ بمنزلة شرآاء الملك، وبمنزلة أوالده  إدالل يقض واهللا ـ تعالى ـ قد ن
ُه وَ  {   : المقدسة عن ذلك، آما قال تعالى َن   َوُقِل اْلَحْمُد ِلّلِه الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلم َيُكن لَُّه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن لَّ يٌّ مِّ ِل

ن      (   : صلى اهللا عليه وسلم/، ولهذا قال النبي  ] 111  : اإلسراء [   } الذُّلَّ َوَآبِّْرُه َتْكِبيًرا ا أطرت النصاري اب ال تطروني آم



 

    . وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع  .  ) عبد اهللا، ورسوله  : مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا
  
ه اهللا    ] عيةالزيارة البد [ و أذن ب ارة الشرعية   [ و  . هي من أسباب الشرك باهللا تعالى، ودعاء خلقه، وإحداث دين لم ي   ] الزي

ع      ي ينف هي من جنس اإلحسان إلى الميت بالدعاء له، آاإلحسان إليه بالصالة عليه، وهي من العبادات هللا ـ تعالى ـ الت
ه، آالصالة والسالم   دعو ل داعي، والم ا ال ائر  اهللا به دعاء لس يلة، وال ب الوس لم، وطل ه وس ي صلى اهللا علي ى النب عل

    . المؤمنين ـ أحيائهم وأمواتهم
  

اء، ونسخ للنهي في حقهن       : فالزيارة المأذون فيها  : وأما المسألة المتنازع فيها ل      ؟ هل فيها إذن للنس أذن فيها،ب م ي أو ل
وال في مذهب       . في ذلك للعلماء ثالثة أقوال معروفة  ؟ وهل النهي نهي تحريم، أو تنزيه  ؟ هن منهيات عنها ة أق والثالث

وهو نظير تنازعهم في تشييع النساء   . وقد حكي في ذلك ثالث روايات عن أحمد  . الشافعي، وأحمد ـ أيًضا ـ وغيرهما  
    . وغيرهم للجنائز، وإن آان فيهم من يرخص في الزيارة دون التشييع، آما اختار ذلك طائفة من أصحاب أحمد

  
ه صلى اهللا      / فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن  د أن قول ا أذن للرجال، واعتق لهن آم

دخلن في اإلذن        . ، خطاب عام للرجال والنساء ) فزوروها فإنها تذآرآم اآلخرة (   : عليه وسلم م ي والصحيح أن النساء ل
    : هفي زيارة القبور لعدة أوج

  
د            ) فزوروها (   : أن قوله صلى اهللا عليه وسلم  : أحدها اول الرجال بالوضع، وق ا تتن ذآير إنم ذآير، وصيغة الت صيغة ت

والن     ه ق ذا في ل   : تتناول النساء ـ أيضًا ـ على سبيل التغليب، لكن ه ل منفصل       : قي ى دلي اج إل ه يحت اج     . إن ذ، فيحت وحينئ
ق       . إنه يحمل على ذلك عند اإلطالق   : وقيل  . منفصلتناول ذلك للنساء إلى دليل  ذا،فيكون دخول النساء بطري ى ه وعل

الى ـ            ا سنذآره ـ إن شاء اهللا ـ تع اء، آم العموم الضعيف، والعام ال يعارض األدلة الخاصة المستفيضة في نهي النس
    . بل وال ينسخها عند جمهور العلماء، وإن علم تقدم الخاص على العام

  
د                 : أن يقال  : جه الثانيالو ا استحب للرجال عن ور، آم ارة القب ان النساء داخالت في الخطاب الستحب لهن زي و آ ل

ه       ة تقتضي االستحباب، وهي قول ل بعل ذآرآم اآلخرة    (   : الجمهور؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم عل ا ت ذا    .  ) فإنه وله
ال   تجوز زيارة قبور المشرآين لهذه العلة آما ثبت  ه، وق ر أم   : في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه زار قب

استأذنت ربي في أن أستغفر ألمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذآرآم  ( 
    .  ) اآلخرة

  
ع / دعاء،          : وأما زيارته ألهل البقي م وال تغفار له ا ـ االس ه ـ أيًض ذلك في ه إذا         ف لم أمت ه وس ي صلى اهللا علي م النب ا عل آم

ا          . زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم، ويدعوا لهم ن، آم اء، الستحب له ا للنس ا فيه ور مأذوًن فلو آانت زيارة القب
القبور وما علمنا أن أحًدا من األئمة استحب لهن زيارة   . استحب للرجال؛ لما فيها من الدعاء للمؤمنين، وتذآر الموت

    . وال آان النساء على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور، آما يخرج الرجال
  

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروي عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، 
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء، آما تستحب    . شهدتك لما زرتك لو  : وقالت  . وآان قد مات في غيبتها

    . للرجال، إذ لو آان آذلك، الستحب لها زيارته، آما تستحب للرجال زيارته، سواء شهدته أو لم تشهده
  

بي صلى اهللا عليه وسلم ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن الن  . وأيًضا، فإن الصالة على الجنائز أوآد من زيارة القبور
نهي النساء عن اتباع الجنائز، وفي ذلك تفويت صالتهن على الميت، فإذا لم يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصالة  

    !  ؟ والثواب، فكيف بالزيارة
  
ور   (   : غاية ما يقال في قوله صلى اهللا عليه وسلم  : أن يقال  : الوجه الثالث/ زوروا القب ه   خطاب ع    ) ف وم أن قول ام، ومعل

ه قيراطان     (   : صلى اهللا عليه وسلم دفن فل ى ت وم      .  ) من صلى على جنازة، فله قيراط، ومن تبعها حت ى العم هو أدل عل
ول      ] من [   : من صيغة التذآير، فإن لفظ ا يق دري م ولفظ    . يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وإن خالف فيه من ال ي

ه        أبلغ ص  ] من [  ي صلى اهللا علي اء، لنهي النب اول النس م يتن يغ العموم، ثم قد علم باألحاديث الصحيحة أن هذا العموم ل
ق          . وسلم لهن عن اتباع الجنائز، سواء آان نهي تحريم أو تنزيه ك بطري ذلك في ذل وم، فك ذا العم فإذا لم يدخلن في ه



 

ازة من جنس      ييع الجن ور  األولى، وآالهما من جنس واحد، فإن تش ارة القب الى    . زي ال اهللا تع ٍد     {   : ق ى َأَح لِّ َعَل َوَال ُتَص
ة  [   } مِّْنُهم مَّاَت َأَبًدا َوَال َتُقْم َعَلَى َقْبِرِهٌ  افقين، وعن             .  ] 84 : التوب ى المن لم عن الصالة عل ه وس ه صلى اهللا علي فنهي نبي

    . القيام على قبورهم
  

ل ي     ل الخطاب وموجب التعلي ورهم       وآان دلي ى قب ام عل يهم، ويق ؤمنين يصلي عل ر       . قتضي أن الم ال أآث ا ق ك آم وذل
وم              : المفسرين دخلن في عم م ي ان النساء ل إذا آ ؤمنين، ف ور الم ارة قب هو القيام بالدعاء واالستغفار، وهو مقصود زي

ه     اتباع الجنائز، مع ما في ذلك من الصالة على الميت، فألن ال يدخلن في زيارة القبور التي ا دون الصالة علي غايته
ك        /  إن ذل ت، ف ه في البي ا يصلين علي بطريق األولى، بخالف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بال اتباع، آم

    . بمنزلة الدعاء له، واالستغفار في البيت
  

ك أ           : وإذا قيل ة، وفي ذل ارة؛ ألن المصيبة حديث ائز أعظم من مفسدة الزي ة للحي    مفسدة االتباع للجن ت، وفتن ذي للمي
ي هي أعظم       : بأصواتهن، وصورهن، قيل ه الت ومصلحة االتباع أعظم من مصلحة الزيارة؛ ألن في ذلك الصالة علي

ارة   يس شيء من الزي ة، ول ى الكفاي دفن، والصالة فرض عل اع الحمل وال دعاء؛ وألن المقصود باالتب من مجرد ال
ه       فرًضا على الكفاية ـ وذلك الفرض يشترك في  ان حمل ده إال نساء لك يس عن ه الرجال والنساء بحيث لو مات رجل ول

يمم    . ودفنه والصالة عليه فرًضا عليهن، وفي تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل ه    ؟ وآذلك إذا تعذر غسل الميت هل ي في
ره    د وغي ذهب أحم ي م والن ف و ق روف، وه زاع مع ى الكف     . ن رض عل ه ف ا جنس ات عم اء منهي ان النس إذا آ ة، ف اي

    . ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال، فما ليس بفرض على أحد أولى
  

ه         : وقول القائل تعظم في ك، ف ر ذل ة تكري ك مظن مفسدة التشييع أعظم، ممنوع، بل إذا رخص للمرأة في الزيارة آان ذل
ن، آم     ان به ر     المفسدة، ويتجدد الجزع، واألذي للميت، فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن واالفتت ع في آثي ا هو الواق

ع بسبب  ه يق اع  /من األمصار، فإن د اتب ه عن ع شيء من ا ال يق اد م واحش والفس ة والف ن الفتن ور م اء القب ارة النس زي
    . الجنائز

  
وهذا آله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن، وأن نهي االتباع إذا آان نهي تنزيه، لم يمنع أن يكون 

رط الجزع ـ     نهي الزيارة نهي تحريم، وذلك أن نهي المرأة عن االتباع قد يتعذر لفرط الجزع، آما يتعذر تسكينهن لف
ه     وي المقتضي في ا ال         . أيًضا ـ فإذا خفف هذه القوة المقتضي، لم يلزم تخفيف ما ال يق د عم الى ـ للعب ا اهللا ـ تع وإذا عف

    . نه ترآه بدون هذه المشقة الواجبةيمكن ترآه إال بمشقة عظيمة، لم يلزم أن يعفو له عما يمك
  

رة     : قد جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من طريقين  : أن يقال  : الوجه الرابع ي هري أنه لعن زوارات القبور، فعن أب
ه ـ    ور         : ـ رضي اهللا عن رات القب لم لعن زائ ه وس ي صلى اهللا علي ن ماجه، والترمذي        . أن النب د، واب ام أحم رواه اإلم

ا     : وعن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ    . وصححه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليه
نه، وفي نسخ تصحيحه      . المساجد والسرج ن ماجه     . رواه اإلمام أحمد؛ وأبو داود والنسائي، والترمذي وحس ورواه اب
    . من ذآر الزيارة

  
ذاك      : رواه عمر بن أبي سلمة، وقد قال فيه على بن المديني الحديث األول  : فإن قيل/ يس ب ه شعبة، ول ن     . ترآ ال اب وق

ه    : سعد ال السعدي والنسائي     . آان آثير الحديث، وليس يحتج بحديث وي الحديث     : وق يس بق و صالح       . ل ه أب اني في والث
ه،          آان ابن مهدي ترك  : قال أحمد  . باذام، مولي أم هانئ، وقد ضعفوه اتم يكتب حديث و ح ان أب ي صالح، وآ حديث أب

    . عامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له في المسند، ولم أعلم أحًدا من المتقدمين رضيه  : وقال ابن عدي  . وال يحتج به
  

    : الجواب على هذا من وجوه  : قلت
  

د         . جرحه آخرونآل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء، آما   : أن يقال  : أحدها ن عب د ب ه أحم ال في د ق أما عمر فق
    . وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزآية  . ليس به بأس  : ليس به بأس، وآذلك قال يحيي بن معين  : اهللا العجلي

  
لمة    لم يسمع شعبة من عمر  : آما قال أحمد بن حنبل  . ترآه شعبة، فمعناه أنه لم يرو عنه  : وأما قول من قال ي س بن أب

وع       اس لن شيًئا، وشعبة، ويحيي بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، ونحوهم قد آانوا يترآون الحديث عن أن



 

ارهم / شبهة بلغتهم، ال توجب رد  ه         . أخب ديًال ل تهم تع م إذا رووا عن شخص، آانت رواي د       . فه ة فق رك الرواي ا ت وأم
    . في غير واحد قد خرج له في الصحيحيكون لشبهة ال توجب الجرح، وهذا معروف 

  
ذه             . ليس بقوي في الحديث  : وآذلك قول من قال ل ه ر، ومث ان في حفظه بعض التغي ا آ ه ربم عبارة لينة، تقتضي أن

    . العبارة ال تقتضي عندهم تعمد الكذب، وال مبالغة في الغلط
  

ا سمعت        لم أر أحًد  : فقد قال يحيي بن سعيد القطان  : وأما أبو صالح انئ، وم ولي أم ه ا صالح م رك أب ا من أصحابنا ت
ادة                  ا عرف من ع ه، آم ديل ل ه تع ة شعبة عن ذه رواي دة، فه ه شعبة وال زائ م يترآ يًئا، ول ه ش أحًدا من الناس يقول في

 وترك ابن مهدي له ال يعارض ذلك، فإن يحيي بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي، فإن أهل الحديث  . شعبة
    . متفقون على أن شعبة ويحيي بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي، وأمثاله

  
ك أن            : وأما قول أبي حاتم ر من رجال الصحيحين، وذل ذا في آثي ل ه ول مث يكتب حديثه، وال يحتج به، فأبو حاتم يق

    . شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطالحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم
  
م يخرج البخاري         . ال أعلم أنهم رضوه  : ا آقول من قالوهذ/ ذا ل ة، وله ة العالي وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبق

ان الجارح     : وإذا آان آذلك، فيقال  . لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص ال يوجب رد حديثه  . ومسلم له، وألمثاله إذا آ
    . ، فيكون التعديل مقدًما على الجرح المطلقوالمعدل من األئمة، لم يقبل الجرح إال مفسًرا

  
اني ه الث ن صححه       : الوج إذا صححه م اء، ف ور العلم ه جمه تج ب ذي يح ن ال ي الحس دخل ف ؤالء ي ل ه ديث مث أن ح

    . آالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إال ما ذآر، آان أقل أحواله أن يكون من الحسن
  

ذا          : وي من وجهين مختلفينقد ر  : أن يقال  : الوجه الثالث رة، ورجال ه ي هري اس، واآلخر عن أب أحدهما عن ابن عب
ة سوء        ا التضعيف من جه ذب، وإنم ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن اآلخر، وليس في اإلسنادين من يتهم بالك

ه جعل الحس       . الحفظ، ومثل هذا حجة بال ريب ذي، فإن ه،    وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترم ددت طرق ا تع ن م
تهم، وال       . أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات  : ولم يكن فيها متهم، ولم يكن شاًذا ه م يس في ه، ول وهذا الحديث تعددت طرق

ان من         : خالفه أحد من الثقات، وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين إذا آ راوي، ف أ ال ا خط إما تعمد الكذب، وإم
ذب، ال        / ما وجهين، لم يأخذه أحده يس بك ه ل م أن ه، عل عن اآلخر، وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب في

    . سيما إذا آان الرواة ليسوا من أهل الكذب
  

ان مع المحدث الواحد من             ا ـ يطلب وأما الخطأ، فإنه مع التعدد يضعف، ولهذا آان أبو بكر وعمر ـ رضي اهللا عنهم
و     .  ] 282 : البقرة [   } َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذآَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى {   : تعالى في المرأتين يوافقه خشية الغلط، ولهذا قال ذا ل ه

ى لفظ اآلخر،         ادة عل آانا عن صاحب واحد، فكيف وهذا قد رواه عن صاحب، وذلك عن آخر، وفي لفظ أحدهما زي
    . عروففهذا آله ونحوه مما يبين أن الحديث في األصل م

  
د في                  : فإن قيل ه أحم رم، واحتج ب ا رواه األث ك م ى ذل دل عل إن األول ينسخه، وي ه منسوخ، ف ه صحيح، لكن فهب أن

وم من                     ا ـ أقبلت ذات ي ة أن عائشة ـ رضي اهللا عنه ي ُمَليَك ن أب د اهللا ب ن الحارث عن عب راهيم ب ه، ورواه إب روايت
ان     : قالت   ؟ آان نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن زيارة القبوريا أم المؤمنين، أليس   : المقابر، فقلت لها م، آ نع

    : الجواب عن هذا من وجوه  : قيل  . نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها
  

    . بأن اإلذن لم يتناول النساء، فال يدخلن في الحكم الناسخ  . أنه قد تقدم الخطاب  : أحدها
  
لم خاص في ا  : الثاني/ ور   (   : لنساء، وهو قوله صلى اهللا عليه وس ور   (   : ، أو ) لعن اهللا زوارات القب رات القب ه  ) زائ   : ،وقول
ام     ) فزوروها (  اء، والع بطريق التبع، فيدخلن بعموم ضعيف إما أن يكون مختصًا بالرجال، وإما أن يكون متناوًال للنس

جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه إذا عرف أنه بعد الخاص، لم يكن ناسخا له عند 
ور  (   : وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله   ) لعن اهللا زوارات القب

ذآير     بعد إذنه للرجال في الزيارة، ويدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، و   ذا بصيغة الت ذآر ه



 

ا دلت         . التي تتناول الرجال، ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء م، آم اق محك ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج ب
    . عليه األحاديث الصحيحة، فكذلك اآلخر

  
ا أداه اجته                   ه، لم روايتين عن ه في إحدي ال د احتج ب ا ـ فأحم ا ذآر عن عائشة ـ رضي اهللا عنه ا م ك  وأم ى ذل   . اده إل

    . والرواية األخري عنه تناقض ذلك، وهي اختيار الخرقي وغيره من قدماء أصحابه
  

أن النهي منسوخ             . وال حجة في حديث عائشة   ك ب دفع ذل ام، ف النهي الع ا احتج ب إن المحتج عليه ا قالت ـ       . ف وهو آم
قد أمر   (   : يبين ذلك قولها  . فيه لعنهن على الزيارة رضي اهللا عنها ـ ولم يذآر لها المحتج النهي المختص بالنساء الذي 

ا هو ثابت للرجال خاصة، ولكن عائشة         /فهذا يبين أنه أمر بها أمًرا   ) بزيارتها يقتضي االستحباب، واالستحباب إنم
و آانت ع    . بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه األول، فلم يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل اإلباحة د   ول ائشة تعتق

    . لما زرتك  : أن النساء مأمورات بزيارة القبور، لكانت تفعل ذلك آما يفعله الرجال، ولم تقل ألخيها
  

الوا          : الجواب الثالث م ق افعي، وهو أنه د، والش ة من أصحاب أحم ى       : جواب من يقول بالكراه دل عل ـن ي حديث اللعـ
نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم   : يؤيد هذا قول أم عطية  . ل الكراهةوبقي أص  . التحريم، وحديث اإلذن يرفع التحريم

    . والزيارة من جنس االتباع فيكون آالهما مكروها غير محرم  . علينا
  

رات    : آإسحاق بن راهويه، فإنهم يقولون  : جواب طائفة منهم  : الجواب الرابع اللعن قد جاء بلفظ الزوارات، وهن المكث
ون     للزيارة، رة، ويقول رأة زائ م       : فالمرة الواحدة في الدهر ال تتناول ذلك، وال تكون الم رة واحدة، ول عائشة زارت م

    . تكن زوارة
  

التحريم  ائلون ب ا الق ون  : وأم ظ    : فيقول اء بلف د ج زوارات ( ق ال    .  ) ال ا يق ددهن، آم د يكون لتع زوارات ق فتحت   : ولفظ ال
الى األبواب، إذ لكل باب فتح يخ ا     {   : صه، ومنه قوله تع ْت َأْبَواُبَه ا َوُفِتَح ى ِإَذا َجاُؤوَه وم أن  / ،  ] 73  : الزمر  [   } َحتَّ ومعل

    . وألنه ال ضابط في ذلك بين ما يحرم، وما ال يحرم، واللعن صريح في التحريم  : قالوا  . لكل باب فتًحا واحًدا
  

لم      التشييع آذلك، ويحتج   : ومن هؤالء من يقول ه وس ه صلى اهللا علي يظ، آقول ارجعن   (  : بما روي في التشييع من التغل
أما إنك لو بلغت معهم  (  : وقوله لفاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ    .  ) مأزورات غير مأجورات،فإنكن تفتن الحي،وتؤذين الميت

اع      : ين مـن أنهوهـذان يؤيدهما ما ثبت في الصحيح  ) الُكَدي لم تدخلي الجنة،حتى يكون آـذا وآـذا نهى النساء عـن اتب
ولم يعزم علينا،فقد يكون مرادها لم يؤآد النهي،وهذا ال ينفي التحريم،وقد تكون هي ظنت  : وأما قول أم عطية  . الجنائز

الجواب الخامس       لم ال في ظن غيره ه وس ي صلى     : أنه ليس بنهي تحريم،والحجة في قول النبي صلى اهللا علي أن النب
د      اهللا عليه ند أحم ذا في مس ين، هك وم    . وسلم علل اإلذن للرجال بأن ذلك يَذآر بالموت، ويرقق القلب، ويدمع الع ومعل

ة                 رة الجزع، وقل ا من الضعف، وآث ا فيه دب والنياحة، لم ى الجزع والن ا إل اب أخرجه ذا الب ا ه أن المرأة إذا فتح له
    . الصبر

  
إنكن   (   : بصوتها، وصورتها، آما جاء في حديث آخر/ فتتان الرجال وأيضا، فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، وال ف

وإذا آانت زيارة النساء مظنة وسبًبا لألمور المحرمة في حقهن، وحق الرجال، والحكمة   .  ) تفتن الحي، وتؤذين الميت
    . وع ونوعهنا غير مضبوطة، فإنه ال يمكن أن يحد المقدار الذي ال يفضي إلى ذلك، وال التمييز بين ن

  
ة،   ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا آانت خفية، أو غير منتشرة، علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سًدا للذريع
آما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وآما حرم الخلوة باألجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في  

ا           . لمفسدةذلك من المصلحة ما يعارض هذه ا ك ممكن في بيته ت، وذل ا للمي ك إال دعاؤه يس في ذل ال     . فإنه ل ذا ق وله
ارة       : الفقهاء ا الزي م تجز له إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما ال يجوز من قول أو عمل، ل

   . بال نزاع
  

  في الكالم على األحاديث في زيارة قبر النبي: فصل 
  

ي صلى اهللا            وأما ا ر النب ارة قب يس في زي و ضعيف، ول لم فه ه وس لحديث المذآور في زيارة قبر النبي صلى اهللا علي



 

ه،          ن ماج ائي، واب ي داود، والنس نن أب ة، آس نن المعروف ل الس حيح، وال روي أه ن وال ص ديث حس لم ح ه وس علي
صنفات آموطأ مالك وغيره في ذلك شيئـًا، ونحوه، وال أهل الم/ والترمذي، وال أهل المسانيد المعروفة، آمسند أحمد،

ة موضوعة   ال          . بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوب ه ق لم أن ه وس ه صلى اهللا علي روى عن ا ي ي    (   : آم من زارن
    . وهذا حديث موضوع، آذب باتفاق أهل العلم  ) وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له على اهللا الجنة

  
ى       (   : قال وآذلك ما يروي أنه ه عل اتي ضمنت ل د مم من زارني بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بع

ى      ) اهللا الجنة ك عل دار ذل ليس لشيء من ذلك أصل، وإنما آان قد روي بعض ذلك الدارقطني، والبزار في مسنده، فم
    . وايته حكم شرعيأو من هو أضعف منه، ممن ال يجوز أن يثبت بر  . عبد اهللا بن عمر العمري

  
ال      ه ق لم أن ه وس   : وإنما اعتمد األئمة في ذلك على ما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا علي

ي صلى اهللا          .  ) ما من رجل يسلم على إال رد اهللا على روحي، حتى أرد عليه السالم (  ا في سنن النسائي عن النب وآم
ال    ه ق لم أن ي السالم        (   : عليه وس ي عن أمت ة تبلغن ري مالئك ه         .  ) إن اهللا وآل بقب ا أمر اهللا ب ه مم فالصالة والسالم علي

    . ورسوله، فلهذا استحب ذلك العلماء
  

د أدرك       /   : ومما يبين ذلك أن مالكا ـ رحمـه اهللا ـ آره أن يقول الرجل   ك ق لم ومال ه وس ي صلى اهللا علي زرت قبر النب
فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى   . ، وهم أعلم الناس بهذه المسألةالناس من التابعين

دعاء               وم لل ره أن يق ك وغي ره مال ل وآ دعو، ب ر ي تقبل القب ة أن يقف مس ره من األئم اهللا عليه وسلم، ولهذا آره من آ
    . ه ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولهالنفسه هناك، وذآر أن هذا لم يكن من عمل الصحابة والتابعين، وأن

  
ارة               : وقد ذآروا في أسباب آراهته، أن يقول ه الزي د ب اس يري ر من الن د صار آثي ذا اللفظ ق ي؛ ألن ه ر النب زرت قب

اس،         ر من الن ه آثي ا يفعل ك مم البدعية، وهي قصد الميت لسؤاله، ودعائه، والرغبة إليه في قضاء الحوائج، ونحو ذل
ي     فه ى معن دل عل م يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق األئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل ي

    . فإن ذلك مما أمر اهللا به  . فاسد، بخالف الصالة عليه والسالم
  

ذآرآم   (   : أال تري إلى قوله  . أما لفظ الزيارة في عموم القبور، فقد ال يفهم منها مثل هذا المعنى فزوروا القبور، فإنها ت
ه وسؤاله،                 ؟ مع زيارته لقبر أمه  ) اآلخرة ارة الميت لدعائ ك زي م من ذل ار، فال يفه ور الكف ارة قب اول زي ذا يتن إن ه ف

دين؛            ا في ال ان المزور معظم ا إذا آ دع، بخالف م ه أهل الشرك والب اء،  / واالستغاثة به، ونحو ذلك مما يفعل آاألنبي
ذا ف  . والصالحين وإن   . إنه آثيًرا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية والشرآية، فلهذا آره مالك ذلك في مثل ه

    . لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة
  

فال يمكن أحد أن يروي بإسناد ثابت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أصحابه شيئا في زيارة قبر النبي صلى  
ذا اللفظ    اهللا ال به ه الجه ه صلى اهللا     .  عليه وسلم، بل الثابت عنه في الصحيحين يناقض المعنى الفاسد الذي تروي آقول

لم     .  ) ال تتخذوا قبري عيًدا، وصلوا على فإن صالتكم تبلغني حيثما آنتم (   : عليه وسلم ه وس لعن   (   : وقوله صلى اهللا علي
ور     ود والنصاري اتخذوا قب ائهم مساجد   اهللا إليه وا     .  ) أنبي ا فعل ا ـ        . يحذر م ك     : قالت عائشة ـ رضي اهللا عنه وال ذل ول

ور مساجد،    (   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم  . ألبرز قبره، ولكن آره أن يتخذ مسجًدا إن من آان قبلكم آانوا يتخذون القب
لم  وقوله صل   .  ) أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاآم عن ذلك ه وس د      (   : ى اهللا علي ا يعب ري وثن م ال تجعل قب   .  ) الله

    . وأشباه هذه األحاديث التي في الصحاح، والسنن، والكتب المعتمدة
  

ا من                  اقض معناه ا ين ى م اق أهل الحديث، إل ة باتف ذه النصوص الثابت ان عن موجب ه م وإيم ه عل فكيف يعدل من ل
    . واهللا ـ سبحانه ـ أعلم، وصلى اهللا على محمد  . من أهل العلم األحاديث التي لم يثبت منها شيئـًا أحد

  
  
لم        : وسئل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ عن زيارة النساء القبور  /  ه وس ي صلى اهللا علي هل ورد في ذلك حديث عن النب

    ؟ أم ال 
  

    : فأجاب



 

  
لعن  (   : حديث أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال   الحمـد هللا رب العالمين، صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

ذي، وصححه      .  ) اهللا زوارات القبور ن ماجه، والترم ال          . رواه أحمد، واب ه ـ ق اس ـ رضي اهللا عن ن عب لعن    : وعن اب
ا المساجد والسرج      ور، والمتخذين عليه ة     . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوارات القب و    : رواه أهل السنن األربع أب

ال الترمذي    . داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه  اتم في صحيحه       . حديث حسن    : وق و ح ذا     . وأخرجه أب ى ه وعل
تكم    (   : أنه نهى زوارات القبور عن ذلك؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  : العمل في أظهر قولي أهل العلم آنت نهي

    .  ) آم اآلخرةعن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذآر
  

ـه     : فالنهي عـن ذلك منسـوخ، آما قـال ذلك أهل القول اآلخر، قيل  : فـإن قيـل ـد؛ ألن قـول يس بجي تكم    (   : هذا ل آنت نهي
ذآور، أو             ) القبور فزوروها/ عن زيارة  ذآر، وهو مختص بال ـظ لفظ م ـإن اللف اء، ف ذا خطاب للرجال دون النس ، ه

ـع متناول لغيرهم بطريق ا ـظ                . لتب ذا اللف ان ه رهم، آ اوًال لغي ان متن اء، وإن آ ـال ذآر للنس ـم، ف ا به ان مختًص ـإن آ ف
ه   . عامـًا ور   (   : وقول ـن اهللا زوارات القب ـول    . ، خـاص بالنساء دون الرجال    ) لع راه يق ـور    (   : أال ت ـن اهللا زوارات القب لع

ا    فالذين   ؟  ) والمتخـذين عليها المساجد والسرج وًرا أو إناًث انوا ذآ   . يتخذون عليها المساجـد والسـرج لعنهم اهللا، سواء آ
ى      ـدم عل ه متق م أن م يعل ـذا خاصا ول ـان ه ـال، وإذا آ زوارات دون الرج اء ال ـن النس ا لع ـزورون فإنم ذين ي ا ال وأم

    . دهاالرخصـة، آـان متقـدًما على العام عنـد عامـة أهـــل العلم، آذلك لو علم أنه آان بع
  

ه قيراطان        (   : وهذا نظير قوله صلى اهللا عليه وسلم دفن فل ى ت ا حت راط، ومن تبعه ذا    .  ) من صلى على جنازة فله قي فه
ائز   اع الجن ن عمر       . عام، والنساء لم يدخلن في ذلك؛ ألنه ثبت عنه في الصحيح أنه نهى النساء عن اتب د اهللا ب عن عب

ي    سرنا مع رسول اهللا صلى ا    : قال لم يعن ه وس ه          ] نشيع  [ هللا علي ا، انصرف رسول اهللا صلى اهللا علي ا فرغن ا، فلم ميًت
وسلم وانصرفنا معه، فلما توسطنا الطريق، إذا نحن بامرأة مقبلة، فلما دنت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول اهللا صلى  

ذا    أتيت ي   : قالت  )  !  ؟ ما أخرجك يا فاطمة من بيتك (   : اهللا عليه وسلم تهم   / ا رسول اهللا أهل ه اهم بمي ال    . البيت فعزين فق
ا       . لعلك بلغت معهم الُكَدي (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى يراه ة، حت أما إنك لو بلغت معهم الُكَدي ما رأيت الجن

    .  أعلمواهللا  . بالقبور  ] الكدي [ رواه أهل السنن، ورواه أبو حاتم في صحيحه، وقد فسر   .  ) جد أبيك
  

    : وسئل ـ رحمه اهللا
  

ره     ؟ هل الميت يسمع آالم زائره، ويري شخصه ى قب وهل تعاد روحه إلى جسده في ذلك الوقت، أم تكون ترفرف عل
ه               ؟ في ذلك الوقت وغيره ال الموروث عن ان من الم رهم، سواء آ ه وغي راءة والصدقة من ناحلي ه الق وهل تصل إلي

ل     ؟ مع أرواح أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله، سواء آان مدفوًنا قريًبا منهم أو بعيًداوهل تجمع روحه   ؟ وغيره وهل تنق
ا، وهل        ؟ روحه إلى جسده في ذلك الوقت، أو يكون بدنه إذا مات في بلد بعيد د به ي ول ى األرض الت ودفن بها ينقل إل

نهم ـ الجواب عن هذه الفصول ـ فصال، فصال ـ جوابا    والمسؤول من أهل العلم ـ رضي اهللا ع   ؟ يتأذي ببكاء أهله عليه
ذاهب                   نهم ـ وشرح م ه عن الصحابة ـ رضي اهللا ع ل في ا نق اب والسنة، وم ه من الكت ا ورد في واضحا، مستوعًبا لم

    . أصحاب المذاهب، واختالفهم، وما الراجح من أقوالهم، مأجورين إن شاء اهللا تعالى  : األئمة والعلماء
  

    : فأجاب
  

ه              لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ا ثبت في الصحيحين عن النب الحمد هللا رب العالمين، نعم يسمع الميت ـ في الجملة ـ آم
اهم             .  ) يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه (   : قال م أت ا، ث در ثالث ي ب رك قتل ه ت لم أن ه وس وثبت عن النبي صلى اهللا علي
ا   يا أبا جهل بن هشام، يا أمية ب (   : فقال م حًق   ؟ ن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعدآم ربك

ا     ي حًق ا وعدني رب ال          .  ) فإني وجدت م ك فق ه ـ ذل ي        : فسمع عمر ـ رضي اهللا عن ا رسول اهللا، آيف يسمعون، وأن ي
نهم،    (   : فقال  !  ؟ يجيبون، وقد جيفوا ول م وا   والذي نفسي بيده،ما أنت بأسمع لما أق درون أن يجيب نهم ال يق م أمر     .  ) ولك ث

ن عمر       د اهللا ب ى         : بهم فسحبوا في قليب بدر، وآذلك في الصحيحين عن عب لم وقف عل ه وس ي صلى اهللا علي أن النب
    .  ) إنهم يسمعون اآلن ما أقول (   : وقال  )  ؟ هل وجدتم ما وعدآم ربكم حًقا (   : قليب بدر فقال

  
يكم أهل      : قولوا (   : ويقول  . حيحين من غير وجه أنه آان يأمر بالسالم على أهل القبوروقد ثبت عنه في الص السالم عل

تأخرين، نسأل     نكم والمس الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقـون، ويرحم اهللا المستقدمين منا وم



 

فهـذا خطاب لهم، وإنما يخاطب من     .  ) فتنا بعـدهم، واغفـر لنا ولهماهللا لنا ولكم العافية، اللهم ال تحرمنا أجـرهم، وال ت
ال  / وروي ابن عبد البر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم   . يسمع ه ق ه في           (   : أن ان يعرف ر رجل آ ا من رجل يمر بقب م

    .  ) الدنيا فيسلم عليه إال رد اهللا عليه روحه حتى يرد عليه السـالم
  

ـه  ـنن عن ي الس ال  وف ـه ق ة        (   : أن التكم معروض ـإن ص ـة، ف ـة الجمع ـة، وليل ـوم الجمع ى ي ـالة عل ـن الص روا م أآث
د أرمت        : ،فقالوا ) على ال        ؟ يا رسول اهللا،وآيف تعرض صالتنا عليك وق ا ـ فق ي صرت رميم الى ـ     (  : ـ يعن إن اهللا ـ تع

    .  ) إن اهللا وآل بقبري مالئكة يبلغوني عن أمتي السالم (  : لوفي السـنن أنه قا .  ) حرم على األرض أن تأآل لحوم األنبياء
  

د يسمع      ل ق ًا، ب فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة آالم الحي، وال يجب أن يكون السمع له دائم
د ال يسمع لعارض     ه،   في حال دون حال، آما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه، وق يعرض ل

ْوَتى     {   : وهذا السمع سمع إدراك، ليس يترتب عليه جزاء، وال هو السمع المنفي بقوله ِمُع اْلَم ا ُتْس َك َل ،  ] 80  : النمل  [   } ِإنَّ
فإن الّله جعل الكافر آالميت الذي ال يستجيب لمن دعاه، وآالبهائم التي تسمع    . فإن المراد بذلك سمع القبول واالمتثال

ه،        . ، وال تفقه المعنىالصوت ا أمر ب ال م داعي، وال امتث فالميت وإن سمع الكالم وفقه المعنى، فإنه ال يمكنه إجابة ال
ا         . ونهى عنه، فال ينتفع باألمر والنهي ى، آم م المعن / وآذلك الكافر ال ينتفع باألمر والنهي، وإن سمع الخطاب، وفه

    .  ] 23  : األنفال [   } ْم َخْيًرا لَّأْسَمَعُهْمَوَلْو َعِلَم الّلُه ِفيِه {   : قال تعالى
  

    . فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها  : وأما رؤية الميت
  

  هل عند زيارة الميت تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت؟: فصل 
  

ره هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت، أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الو  : وأما قول القائل إن روحه     ؟ قت وغي ف
وأرواح المؤمنين في الجنة آما في   . وتعاد ـ أيضًا ـ في غير ذلك    . آما جاء في الحديث  . تعاد إلى البدن في ذلك الوقت

ه          (   : الحديث الذي رواه النسائي، ومالك والشافعي، وغيرهم ى يرجع ة حت ق في شجر الجن إن نسمة المؤمن طائر يعل
العرش      (   : وفي لفظ  ) يبعثه الّله إلى جسده يوم ة ب ل معلق ى قنادي أوي إل ه،          .  ) ثم ت ي شاء الّل دن مت ك فتتصل بالب ومع ذل

    . وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك، وظهور الشعاع في األرض، وانتباه النائم
  

د    ال مجاه ور، ق ام      األرواح تكون    : وهذا جاء في عدة آثار، أن األرواح تكون في أفنية القب ور سبعة أي ة القب ى أفني عل
ذهب حيث شاءت      : وقال مالك بن أنس  . من يوم دفن الميت ال تفارقه، فهذا يكون أحيانًا لة، ت   . بلغني أن األرواح مرس

    . والّله أعلم
  

  القراءة والصدقة وغيرهما في : فصل 
  

ادات       وغيرهما من أعمال البر، فال نزاع بين علم  ] القراءة، والصدقة [ وأما  واب العب اء السنة والجماعة في وصول ث
د                  دعاء عن ازة، وال ه صالة الجن تغفار، والصالة علي دعاء واالس ه ـ أيضًا ـ ال ا يصل إلي ة، آالصدقة والعتق،آم المالي

    . قبره
  

راءة     : وتنازعوا في وصول األعمال البدنية د ثبت         . آالصوم، والصالة، والق ه، فق ع يصل إلي في  والصواب أن الجمي
ه أمر     : وثبت ـ أيضًا ـ    .  ) من مات وعليه صيام، صام عنه وليه (   : الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أن
ن           . امرأة ماتت أمها، وعليها صوم، أن تصوم عن أمها ال لعمرو ب ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي وفي المسند عن النب

ك       لو أن أباك أسلم فتصدقت  (   : العاص ه ذل ه، نفع ه، أو صمت، أو أعتقت عن ة،       ) عن ي حنيف د، وأب ذا مذهب أحم ، وه
    . وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي

  
َعى     {  : وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى ا َس ا َم اِن ِإلَّ نجم  [   } َوَأن لَّْيَس ِلْلِإنَس ه   ] 39  : ال ال ل واترة       : ، فيق د ثبت بالسنة المت ق

وآذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع   . وهذا من سعي غيره  . عليه، ويدعى له، ويستغفر له/ أنه يصلى   : وإجماع األمة
ع         . بالصدقة عنه، والعتق، وهو من سعي غيره اقين في مواق و جواب الب اع، فه وما آان من جوابهم في موارد اإلجم

    . وللناس في ذلك أجوبة متعددة  . النزاع



 

  
ل        لكن الجواب المحق    م يق الى ـ ل ه ـ تع ك أن الّل ال        : ق في ذل ا ق ع إال بسعي نفسه، وإنم ْيَس   {  : إن اإلنسان ال ينتف َوَأن لَّ
ك      . ، فهو ال يملك إال سعيه، وال يستحق غير ذلك } ِلْلِإنَساِن ِإلَّا َما َسَعى ا أن اإلنسان ال يمل وأما سعي غيره فهو له، آم

    . غيره ونفع غيره هو آذلك للغير، لكن إذا تبرع له الغير بذلك، جازفمال   . إال مال نفسه، ونفع نفسه
  

ه     ا يصل إلي وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الّله بذلك، آما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل م
    . له عند قبره من آل مسلم، سواء آان من أقاربه، أو غيرهم، آما ينتفع بصالة المصلىن عليه ودعائهم

  
  في اجتماع األرواح: فصل  
  

ه       : وأما قوله ه وأقارب ره من السلف،            ؟ هل تجتمع روحه مع أرواح أهل وب األنصاري وغي ي أي ي الحديث عن أب فف
ألونه عن        (   : ورواه أبو حاتم في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ه األرواح يس إن الميت إذا عرج بروحه تلقت

ول   ؟ ما فعل فالن   : دعوه حتى يستريح، فيقولون له  : اء، فيقول بعضهم لبعضاألحي ون   . عمل عمل صالح     : فيق   : فيقول
ولما آانت أعمال األحياء تعرض   .  ) ُذِهب به إلى الهاوية  : فيقولون  . ال  : فيقولون  !  ؟ ألم يقدم عليكم  : فيقول  ؟ ما فعل فالن

و   ول  عليه الموتي، آان أب درداء يق ن رواحة               : ال ه ب د الّل د عب ه عن ي أعوذ بك أن أعمل عمال أخزي ب م إن ذا    . الله فه
    . اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم

  
وأما استقرارهم فبحسب منازلهم عند الّله، فمن آان من المقربين آانت منزلته أعلى من منزلـة مـن آان من أصحاب 

دنيا  لكن األعلى ينزل   . اليمين إلى األسفل، واألسفل ال يصعد إلى األعلى، فيجتمعون إذا شاء الّله، آما يجتمعون في ال
    . مع تفاوت منازلهم، ويتزاورون

  
ارب              / رق مع تق د تفت دافن، وق د تجتمع األرواح مع تباعد الم ة، ق دنيا، أو متقارب وسواء آانت المدافن متباعدة في ال

ائمين          المدافن، يدفن المؤمن عند الكافر، ان جالسين أو ن رجالن يكون ار، وال ذا في الن ة، وروح ه وروح هذا في الجن
روحين اتصال     . في موضع واحد، وقلب هذا ينعم، وقلب هذا يعذب ين ال ي صلى اهللا        . وليس ب ال النب ا ق األرواح آم ف

    .  ) جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناآر منها اختلف (   : عليه وسلم
  
ه       (   : البدن ال ينقل إلى موضع الوالدة، بل قد جاء و راب حفرت ه من ت ذر علي ه، وال       ) إن الميت ي ذا ال يجزم ب ل ه ومث

ى منقطع     (   : بل أجود منه حديث آخر فيه  . يحتج به إنه ما من ميت يموت في غير بلده، إال قيس له من مسقط رأسه إل
ل          واإلنسان يبعث من حيث  .  ) أثره في الجنة ا، ب ة له ون ال حقيق دفع المشاهدة بظن مات، وبدنه في قبره مشاهد، فال ت

    . هي مخالفة في العقل، والنقل
  

   ؟ هل يؤذي الميت البكاء عليه : فصل 
  

    ؟ هل يؤذيه البكاء عليه   : وأما قول السائل
  

اء      ين السلف والخلف والعلم زاع ب أذي بال  / والصواب    . فهذه مسألة فيها ن ه يت ه األحاديث       أن ا نطقت ب ه، آم اء علي بك
ه، يعذب      ( وفي لفظ  .  ) إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه (   : الصحيحة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال َنح علي من ي

وا  وا عضداه  : أن عبد الّله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت أخته تندب، وتقول  : وفي الحديث الصحيح  .  ) بما نيح عليه
    ؟ أآذلك أنت   : ما قلت لي شيئًا إال قيل لي  : ناصراه،فلما أفاق قال

  
ه       و مخالف لقول ره، فه ذنب غي وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب اإلنسان ب

    . عت طرقهم في تلك األحاديث الصحيحةثم تنو  .  ] 15  : اإلسراء [   } َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى {   : تعالى
  

    . وهـذه طريقـة عائشة، والشافعي وغيرهما  . فمنهم مـن غلط الرواة لها، آعمـر بن الخطـاب وغـيره
  

    . آالمزني، وغيره  : ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصي به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة



 

  
ة       ومنهم من حمل ذلك على ما إذا آانت ار طائف ر، وهو اختي نهم جدي     : عادتهم، فيعذب على ترك النهي عن المنك م

    . هذه األقوال ضعيفة جدًا/ أبو البرآات، وآل 
  

عري،         ي موسى األش ه، وأب د الّل ه عب اب، وابن ن الخط ر ب ل عم ا مث ي يرويه ث الصحيحة الصريحة ـ الت واألحادي
ن ـ رضي الّله عنها ـ لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل   وعائشة أم المؤمني  . وغيرهم ـ ال ترد بمثل هذا 

ذا الحديث الصحيح الصريح         . واالجتهاد العتقادها بطالن معناه، وال يكون األمر آذلك اب، وجد ه ومن تدبر هذا الب
    . الذي يرويه الثقة ال يرده أحد بمثل هذا إال آان مخطئا

  
ي    وعائشة ـ رضي الّله عنها ـ رو   ت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم لفظين ـ وهي الصادقة فيما نقلته ـ فروت عن النب

ه  (   : صلى اهللا عليه وسلم قوله ه إذا جاز أن         .  ) إن الّله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله علي ر، فإن ذا موافق لحديث عم وه
ه؛ و     اء أهل داء ببك ره ابت ذا الحديث        يزيده عذابا ببكاء أهله، جاز أن يعذب غي ذا رد الشافعي في مختلف الحديث ه له

    .  ) إنهم يبكون عليه، وإنه ليعذب في قبره ( األشبه روايتها األخري   : وقال  . نظرا إلى المعنى
  

ا           ه يفعل م ره، وأن الّل ذنب غي ة اإلنسان ب اب عقوب والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه، ظن بعضهم أن هذا من ب
ا  م م اء، ويحك ديش ره، فجوزوا   . يري ذنب غي ه يعاقب اإلنسان ب د هؤالء أن الّل ار / واعتق ار الن دخلوا أوالد الكف أن ي

ار      : وهذا وإن آان قد قاله طوائف منتسبة إلى السنة، فالذي دل عليه الكتاب والسنة   . بذنوب آبائهم دخل الن ه ال ي أن الّل
ال   . إال من عصاه نَّ   {   : آما ق َأنَّ َجَه ينَ     َلَأْمَل ْنُهْم َأْجَمِع َك ِم ن َتِبَع َك َوِممَّ اع       ] 85  : ص [   } َم ِمن نم من أتب د أن يمأل جه ، فالب

    . إبليس، فإذا امتألت لم يكن لغيرهم فيها موضع، فمن لم يتبع إبليس، لم يدخل النار
  

ه       . الّله أعلم بما آانوا عاملين  : أن يقال فيهم  : وأطفال الكفار أصح األقوال فيهم ي صلى اهللا علي ذلك النب آما قد أجاب ب
ى،      : فطائفة من أهل السنة وغيرهم قالوا  . وسلم في الحديث الصحيح و يعل إنهم آلهم في النار، واختار ذلك القاضي أب

و           . وغيره، وذآر أنه منصوص عن أحمد، وهو غلط على أحمد ك أب ار ذل ة، واخت م في الجن م آله وا أنه وطائفة جزم
لم      الفرج بن ه وس ي صلى اهللا علي ا النب ده       : الجوزي، وغيره، واحتجوا بحديث فيه رؤي ل، وعن راهيم الخلي ا رأي إب لم

    .  ) وأطفال المشرآين (   : قال  ؟ يارسول الّله، وأطفال المشرآين  : أطفال المؤمنين، قيل
  

د جاء في عدة أحاديث        الّله أعلم بما آانوا عاملين، وال يحكم لمعين م   : والصواب أن يقال فيهم ار، وق ة وال ن نهم بجن
ذا هو     / أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع، دخل الجنة، ومن  ار، وه عصى، دخل الن

    . الذي ذآره أبو الحسن األشعري عن أهل السنة والجماعة
  

ا عر     ة والنار،وأم ون في        والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجن ا يمتحن ا آم ون فيه ة فيمتحن صات القيام
ا     {   : وقال تعالى  ؟ ومن نبيك  ؟ وما دينك  ؟ من ربك  : البرزخ، فيقال ألحدهم ُجوِد َفَل ى السُّ َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإَل

د ثبت في      .  ] 43، 42  : القلم [   } َعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَنَيْسَتِطيُعوَن َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َآاُنوا ُيْد وق
وم      : يتجلي الّله لعباده في الموقف، إذا قيل (   : الصحيح من غير وجه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ع آل ق ليتب

دون   انوا يعب ون فيت       . ما آ تهم، ويبقي المؤمن ع المشرآون آله انوا          فيتب ي آ ر الصورة الت رب الحق في غي م ال ي له جل
رون                افقين آق ون، وتبقي ظهور المن ه المؤمن ون، فيسجد ل ي يعرف م في الصورة الت ي له م يتجل يعرفون فينكرونه، ث

ة    )  } َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق {   : وذلك قوله  . البقر، فيريدون أن يسجدوا فال يستطيعون م  [ اآلي ذه      .  ] 42  : القل ى ه والكالم عل
    . األمور مبسوط في غير هذا الموضع

  
إن الميت يعذب    (   : وقوله  . والمقصود ههنا أن الّله ال يعذب أحدًا في اآلخرة إال بذنبه، وأنه ال تزر وازرة وزر أخري

ه   ه علي ا في             ) ببكاء أهل ى النياحة، آم ل النائحة تعاقب عل ب، ب ه أن النائحة ال تعاق يس في أن   : الحديث الصحيح  / ، ل
    . فال يحمل عمن ينوح وزره أحد  . النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسرباال من قطران

  
ه       : فهو لم يقل  : وأما تعذيب الميت ه علي اء أهل ال    . إن الميت يعاقب ببك ل ق إن        ] يعذب  [   : ب اب، ف ذاب أعم من العق والع

ال      العذاب هو  لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب   : األلم، وليس آل من تألم بسبب، آان ذلك عقابًا له على ذلك السبب، ف
    . فسمي السفر عذابًا، وليس هو عقابًا على ذنب  .  )  .  . السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدآم طعامه وشرابه ( 



 

  
و      واإلنسان يعذب باألمور المكروهة التي يشعر بها، مثل  ة، والصور القبيحة، فه ة، واألرواح الخبيث األصوات الهائل

ه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة            ه عوقب علي ك عمال ل يتعذب بسماع هذا وشم هذا، ورؤية هذا، ولم يكن ذل
    ؟ يعاقب عليه   . وإن لم تكن النياحة عمال له

  
بأن   : ضهم، وبسماع آالمه، ولهذا أفتي القاضي أبو يعلىواإلنسان في قبره يعذب بكالم بعض الناس، ويتألم برؤية بع

ورهم     / فتعذيبهم   . الموتي إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها، آما جاءت بذلك اآلثار د قب بعمل المعاصي عن
    . ثم النياحة سبب العذاب  . آتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم

  
ا يكون في               وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، فقد  ذاب، آم ه من الع دفع عن ا ي ة م وة الكرام يكون في الميت من ق

    . بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر األصوات الهائلة، واألرواح والصور القبيحة
  

ا      : وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك  . وأحاديث الوعيد يذآر فيها السبب ة، وإم إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ماحي
ا      { ئب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الّله ورحمته ومغفرته، فإنه بمصا ُر َم ِه َوَيْغِف َرَك ِب َال َيْغِفُر َأن ُيْش

    .  ] 48  : النساء [   } ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء
  

ا ثبت في     وما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من األلم التي هي عذاب، فإن ذلك يكفر الّله به خطاياه، آم
م وال حزن، وال    (   : الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب وال نصب، وال ه

    .  ) أذي، حتى الشوآة يشاآها، إال آفر الّله بها من خطاياه
  

يارسول الّله، جاءت قاصمة   : ، قال أبو بكر ] 123  : النساء [   } َمن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه {   : وفي المسند لما نزلت هذه اآلية
دخلها       )  !  ؟ ألست يصيبك األذي   !  ؟ يا أبا بكر، ألست تحزن  (   : فقال/   !  ؟ الظهر، وأينا لم يعمل سوءًا ة ال ي ة طيب إن الجن ف

ب الى  . إال طي ال تع ا ق ِديَن {   : آم ا َخاِل ُتْم َفاْدُخُلوَه ر [   } ِطْب ديث الصحيح  .  ] 73  : الزم ي الح ى  (   : وف روا عل م إذا عب إنه
م في دخول                  وا، أذن له ذبوا ونق إذا ه ار، فيقتص لبعضهم من بعض، ف ة والن ين الجن ى قنطرة ب وا عل الصراط، وقف

    . والّله أعلم بالصواب  . والكالم في هذه المسألة مبسوط في غير هذا الجواب  .  ) الجنة
  

ه السائل من      . في أن الموتي يسمعون الخطاب، ويصل إليهم الثواب، ويعذبون بالنياحة وما ذآرنا بل وما لم يسأل عن
ه  دنا من     . عقابهم في قبورهم وغير ذلك، فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامًا، ويعلمون ذلك، ويتحققون وعن

ق           لكن الجواب في المسائل العلمية يعت  . ذلك أمور آثيرة ى الخل ه يجب عل اب والسنة، فإن ه الكت ا جاء ب ى م مد فيه عل
ا    ك مم التصديق به، وما آشف لإلنسان من ذلك، أو أخبره به من هو صادق عنده، فهذا ينتفع به من علمه، ويكون ذل

ه األنب         ا جاءت ب ر م ان بغي ق اإليم ع الخل ى جمي اء،  يزيده إيمانًا وتصديقًا بما جاءت به النصوص، ولكن ال يجب عل ي
الى            ه تع ا في قول اء، آم ه األنبي ا جاءت ب هِ    {   : فإن الّله ـ عز وجل ـ أوجب التصديق بم ا ِبالّل وْا آَمنَّ ة    } ُقوُل رة  [ اآلي   : البق

اِب َوالنَِّبيِّ   {   : ، وقال تعالى ] 136 ة    } يَنَوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِه واإليْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَت رة  [ اآلي د    .  ] 177  : البق وق
قد آان في األمم قبلكم ُمَحدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد  (   : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال/ ثبت في الصحيحين عن النبي 

    .  ) فعمر
  

دق ما ورد عليه، فالمحـدث الملهـم المكاشف من هذه األمة يجب عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنة، فإن وافق ذلك ص
ه شيء،                 . وإن خالف لم يلتفت إليه يد المحدثين إذا ألقي في قلب ه ـ وهو س ه عن ى عمر ـ رضي الّل آما آان يجب عل

    . وآان مخالفًا للسنة لم يقبل منه، فإنه ليس معصومًا، وإنما العصمة للنبوة
  

وة، وهي معصومة، والمحدث     ولهذا آان الصديق أفضل من عمر، فإن الصديق ال يتلقي من قلبه، بل  من مشكاة النب
ه   ا      : يتلقي تارة عن قلبه، وتارة عن النبوة، فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتباعه، وما ألهم في قلب إن وافق م ف

    . جاءت به النبوة، فهو حق، وإن خالف ذلك، فهو باطل
  

ة، وإن       فلهذا ال يعتمد أهل العلم واإليمان في مثل مسائل العلم وال اع األم اب والسنة، وإجم ى نصوص الكت دين إال عل
ي   م ف ه ه ون ب ك ينتفع وه، وذل وه وعمل ا عقل دوه، ومم اهدوه ووج ا ش ات مم ك شواهد وبين ي بعض ذل دهم ف ان عن آ



 

ة                    ارات العقلي دالئل واالعتب ا من ال ذه المسائل فيه له، وإال فه م رس اده، فه ى عب الى ـ عل ه ـ تع ا حجة الّل أنفسهم، وأم
ه ـ               /واهد والش ه الرسل عن الّل ا جاءت ب ابع لم ي آدم وآشفهم ت اس بن ك، وقي الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذل

ًا، فال يفصل                        ه حق ه، ومع آون الى ـ ال مخالف ل ه ـ تع ه الرسل عن الّل ا جاءت ب ك موافق لم الحق في ذل الى ـ ف تع
ه معصوم،          الخالف بين الناس، وال يجب على من لم يحصل له ذلك التصديق  ا عرف أن ا يجب التصديق بم ه، آم ب

    . صلوات الّله وسالمه عليهم -وهو آالم األنبياء 
  

ور           ى ن ورًا عل ك ن ان ذل ان، آ اس أو بره ذه األمور بصيرة أو قي ال بعض السلف     . ولكن من حصل له في مثل ه   : ق
َوَمن لَّْم َيْجَعِل اللَُّه َلُه ُنوًرا  { آان نورًا على نور فإذا جاء األثر،  . بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة، وإن لم يسمع فيها بأثر

الى   .  ] 40  : النور [   } َفَما َلُه ِمن نُّوٍر ُم             {  : قال تع َزَل َمَعُه ِذِريَن َوَأن ِريَن َوُمن يَن ُمَبشِّ ُه النَِّبيِّ َث الّل َدًة َفَبَع ًة َواِح اُس ُأمَّ اَن النَّ َآ
اءْتُهُم الْ    اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَي ا َج ِد َم ن َبْع َنُهْم    ْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِم ا َبْي اُت َبْغًي َبيَِّن

    .  ] 213  : البقرة [   } ي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍمَفَهَدى الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِلَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َوالّلُه َيْهِد
  

    : وسئل ـ َرحمه الّله
  

    ؟ هل يتكلم الميت في قبره أم ال 
  

    : فأجاب
  

ال             ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي م يسمعون    (   : يتكلم، وقد يسمع ـ أيضًا ـ من آلمه، آما ثبت في الصحيح عن النب إنه
ه    ؟ ومن نبيك  ؟ وما دينك  ؟ من ربك   : أن الميت يسأل في قبره فيقال له  : وثبت عنه في الصحيح  .  ) قرع نعالهم فيثبت الّل

ذي بعث        : الّله ربي، واإلسالم ديني، ومحمد نبيي، ويقال له  : المؤمن بالقـول الثابت، فيقول ذا الرجل ال ما تقول في ه
ُت   {   : وهذا تأويل قوله تعالى  . ه ورسوله، جاءنا بالبينات والهدي، فآمنا به، واتبعناههو عبد الّل  : فيقول المؤمن  ؟ فيكم ُيَثبِّ

لم       .  ] 27  : إبراهيم [   } الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ه وس ي صلى اهللا علي وقد صح عن النب
    . ي عذاب القبرأنها نزلت ف

  
د، فيصيح        ! آه   ! آه   : وآذلك يتكلم المنافق فيقول ة من حدي ال أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فيضرب بمرزب

    . صيحة يسمعها آل شيء إال اإلنسان
  
وثبت عنه   .  ) الذي أسمعلوال أال تدافنوا لسألت الّله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل  (   : وثبت عنه في الصحيح أنه قال/

واآلثار في هذا   .  ) ما أنتم بأسمع لما أقول منهم (   : أنه نادي المشرآين يوم بدر لما ألقاهم في القليب، وقال  : في الصحيح
    . والّله أعلم  . آثيرة منتشرة

  
    ؟ هل فيه بأس على الميت   : وسئل عن بكاء األم واألخوة على الميت

  
    : فأجاب

  
    . أما دمع العين،وحزن القلب، فال إثم فيه، لكن الندب والنياحة منهي عنه، وأي صدقة تصدق بها عن الميت نفعه ذلك

  
  
   
  

    ؟ وسئل عما يتعلق بالتعزية
  

    : فأجاب
  

ل أجره     (   : التعزية مستحبة، ففي الترمذي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ه مث ول    .  ) من عزى مصابًا، فل ا ق وأم



 

ول       /  : القائل ل أن يق ع، مث ا ينف ه بم دعى ل أعظم    : ما نقص من عمره زاد في عمرك،فغير مستحب، بل المستحب أن ي
    . الّله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك

  
 إنه ال يجوز بحال، ويحمل ما ورد على زيادة البرآة، والصواب أنه  : وأما نقص العمر وزيادته، فمن الناس من يقول

    . وأما علم الّله القديم، فال يتغير  . يحصل نقص وزيادة عما آتب في صحف المالئكة
  

    . وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص  . على قولين  ؟ فهل يغير ما فيه   : وأما اللوح المحفوظ
  

اهم       (   : وأما صنعة الطعام ألهل الميت، فمستحبة آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم د أت ًا، فق ر طعام اصنعوا آلل جعف
أة عن                  .  ) ما يشغلهم ل أن يكون مكاف ى سبيل المعاوضة، مث ان عل دي، وآ ان بطيب نفس المه ا يطيب إذا آ لكن إنم

ه         . معروف مثله ان في ه إذا آ اول اليسير من أس بتن فإن علم الرجل أنه ليس بمباح، لم يأآل منه، وإن اشتبه أمره فال ب
    . والّله أعلم  . راجحة، مثل تاليف القلوب، ونحو ذلكمصلحة 

  
    ؟ وسئل عمن يقرأ القرآن، وينوح على القبر، ويذآر شيئًا ال يليق، والنساء مكشفات الوجوه، والرجال حولهم

  
    : فأجاب

  
    . الحمد لّله، النياحة محرمة على الرجال والنساء عند األئمة المعروفين

  
ا        : عن النبي صلى اهللا عليه وسلموقد ثبت في الصحيح  ة درع وم القيام بس ي ا تل أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فإنه

ا من     (   : وفي الصحيح عنه قال  . أنه لعن النائحة، والمستمعة  : وفي السنن عنه  . من جرب، وسرباال من قطران يس من ل
    .  ) لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية

  
ذا  و آشف النسـاء وجوههـن بحـيث يراهـن األجانب غيـر جائـز، وعلى ولـي األمـر األمـر بالمعروف، والنهي عن ه

ك من              إن ذل ور، ف د القب وح للنساء عن يما الن ا يزجره، ال س ك بم ى ذل المنكر، وغيره، ومن لم يرتدع، فإنه يعاقب عل
دب وا     اس         المعاصي التي يكرهها الّله ورسوله، من الجزع والن وال الن ة الحي، وأآل أم ت، وفتن ذاء المي لنياحة، وإي

ى           ا يجب عل ا، م تح بابه واحش، وف بالباطل، وترك ما أمر الّله بـه ورسوله من الصبر واالحتساب، وفعل أسباب الف
   . وصلى الّله على محمد وآله وصحبه وسلم  . والّله أعلم  . المسلمين أن ينهوا عنه
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