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|نياء،،؛ءا|؛؛ ماب 

٠٠١٠٥٥١سمحلأة 

حكمعن - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ١٢١٢ س
صلأةاسعة؟

أنهاعالي العالماء اتفق الجماعة صلاة يقوله! فضيلته فأجاب 
فيتعار افه ذكرها وهد وأفضلها، وأوكدها، الطاعات، أحل من 

ؤإداؤ تعار! اض فقال الخوف صلاة في حتى بها وأمر كتابه، 
بمممبم;أ

آحرمح0موتأتيهدثة 

وبُؤآحده محأون وأمتعوآق عذ سالوث>  ُرَ' 

^^ٍنظا؛اتيناه<لاأ.و-نروا آتمل1حتحلإ 
علىالدال الكثير العدد الأحاديث، من افه. رمرل منة وفي 

يالصلأةأمر آن هممت، ءلمد ! هوله. مثل الجماعف، صلاة وجوب 
منحرم معهم برحال أنطلق ثم بالناس، مصلي رجلا آمر ثم فتقام، 
.، يالار« بيوتهم عليهم فأحرق الصلاة يشهدون لا قوم إر حف، 

منإلا له صلاة فلا يجّيؤ فلم النداء ميع ءمن .؛ وكقوله 

٨٠٢الآة; )ا(-.ور؛اس،
فيوملم (، ٦٤حر1 الجماعة صلاة وجوب ت باب الأذان، كتاب البخاري، رواه )٢( 

(٦٥١٠)٢٥١.ح• ٠ الجماعة صلاة فضل ت باب المساجد، 



اك،ا1ةاحام ص يتاوس 

لهيرخص أن منه طلب الذي الأعمى للرحل وكقوله. . ، عذر،ءأ 
عودمابن ومحال . ارمحاحب،، قال! نعم، I محال النداء؟® ررأسْع 

-النه. رسول مع الصحابة يعني - رأيتنا ®لقد عنه افه صي ر- 
النفاق،معلوم منافق —إلا الجماعت صلاة عن أي — عنها يتخلف وما 
يقامحتى انرجين بين يهادى به يؤتى الرجل كان ولقد مريض، أو 

محياكش«ص.
أمةالإسلامية الأمة فإن وجوبها، يقتضي الصحيح والنفلر 

عبادتهاعلى تجتمع بكونها إلا الوحدة كمال يتحقق ولا واحدة، 
علىالواجب من فكان الصلاة، وأوكدها وأفضلها العبادات وأجل 
الصلاة.هدم على تجتمع أن الإسلامية الأمة 

منأنها على اتفاقهم يعد اش رحمهم العالماء احتلم، وقد 
لصحةشرط هي هل اختلفوا الهناعات وأحل العبادات أؤكد 

أحرى.حلافات ع الإثم؟ ع بدونها تصح الصلاة أوأن الصلاة؟ 
صحتها،في شرطآ ولست، للصلاة، واجب، أنها والصحح! 

كونهاودليل ، شرعي، عدر له يكون أن إلا آثم فهو تركها من لكن 
فضللام والالصلاة عليه الرسول أن الصلاة لصحة سرطآ ليسست، 
علىالجماعق صلاة وتفضيل ، القد صلاة على الجماعت صلاة 

.( ٧٩٣)الجماذح عن التخلف في التنلظ ت باب الماحي، يي ماجة ابن رواه )١( 
٢٥٥التداءح سمع من على المسجل إتيان يجب ،  ٤٣باب المساجد، ني ملم رواه )٢( 

(٦٥٣.)

(.٦٥٤ح٦ه٢)٤٤باب المايق الموضع ني ملم رواه )٣( 
=في البخاري رواه عليه المممق صر ابن حديث ت منها كثيرة احاديث الممى همدا في ورد )٤، 



الهاء1ءاإة ياب 

إذاإلا يكون لا وذلك قفلا، القد صلاة في أن على يدل القد صلاة 

يشهدأن بالغ ذكر عاقل لم مكل على فجب حال كل وعلى 
.الحضر في أم السفر محي ذلك كان مواء الجمائ صلاة 

ئلباص_رساضممار-ثم: 
هناكبأن علما ذلك وجه وما منة الحماعة صلاة يرى الله رحمه 

الجماعة؟صلاة وجوب نشت أدلة 
بلمنة أنها يرى فلا نقمه الشافعي أما بقوله! فضيلته فأجاب 

قدرلمن أرحص لا الأم: في قال واجبة، فرض أنها على يدل كلامه 
أحبلا ت وقال عدر، من إلا إتيانها، ترك في الجماعئ إتيان على 

بيتهفي ولده بعض أر أورفيقه ائه بنولوصلاها الجماعة ترك لأحد 
تأقوال ثلاثة فيها فلهم أصحابه وأما الشافعي. كلام هذا ه، أ. 

المنذر،وابن حزبمة ابن احسار وهو عين فرض أنها أحدها: 
منة.أنها والثالث عندهم، وهوالأصح كفاية فرض ت والثاني 

نجتأدلة هناك أن 0ع منة بأنها القول وجه ما قولك وأما 
،العلماء فيها يختلف مسألة أول هدم ليست أنه فجوابه الوجوب، 

العلماءفيها أحهلأ مسألة من فكم بعضهم، ويخشء بحضبم فيصيب 
فيهاوأصاب والسنة، الكتاب نصوص فيها وحالفوا المجتهدون 

.. غضلالخ«اض. باب; الماجد ني لم وم(، ٦٤اضح)ه الجصلاة يضل ت باب الأذان 
حا<أ\)«هأ(.



|ك؛واا،احام هم فتاءس 

ذكرهاالمخطيء، للمجتهال تكون لأعدار آحرون مجتهدون علماء 
الأعلامالأئمة عن الملام دفع كابه في تيمية ابن الإسلام شخ 

فيماض؛نلخصهاك 
قدبلغه.الحديث لايكون أن الأول! 

ثبوته.يعلم وغيرْ عنده شت ولم قدبلغه يكون أن • الثاني 
.غيره فيه حالفه باجتهاد ضعيف الحديث أن يعتقد أن •' الثالث، 
.غيرْ فيها صروؤلآيخالفه الحديث، يعتقدلقبول أن الراح؛ 

نسيه.لكن عنده ثبت ئد الحديث، يكون أن • الخامس 
الحديث،.مدلول يعرف، لا أن I المادس 

قبلهما وبين بينه والفرق ، الحديث، في دلالة لا أن يعتقد أن I الماح 
عدمواعتقد عرفها والثاني أصلا، الدلالة جهة يعرف لم الأول أن 

صحتها.
.مرادة غير أنها على يدل معارض الدلالة لتللث، أن يعتقد أن الثامن 
أونسخهصعقه على يدل بما مجحارض الحديث، أن يعتقل أن I التامع 

أواويله.
بمعارض.ليس بما يعارض أن ت العاشر 

كثيروفي قال! ثم الإسلام شخ ذكرها التي الأعذار هي هدم 
بالحديحاالعمل ترك في حجة للعالم يكون أن يجوز الأحاديث من 
جميععلى نحن نْلني ولم واسعة العلم مدارك فان عليها، نْللع لم 
نعدلأن يجوز فلا هذا جوزنا إن نحن لكن ، العلماء بواؤلن في ما 

العالم؛أهل من ءل١دفة وافقه صحيح بحديحإ حجته ظهرت قول عن 
ؤإنالحجة هذْ به يدفع ما معه يكون أن يجوز 'ًالم قاله آخر قول إر 



iicUfJIْاإت هاب 

الأدلةإلى مملرق س أم الملماء إراراء الخلآ طرق إذ ايلم كان 
رأىبخلاف عباده حمح على افه حجة الشرعية الأدلة قان الشرعية، 

هالنبي عن الصحح الحديث يعارض أن لأحد وليس . العالم 
أ.هملخصآ.. الناس من أحد بقول 

-؛!؛-

قومعن • ~ تٌار اّتح رحمه ~ السيخ فضيلة ّثل ! ١٢١٤،_ 
البيت؟في الجماعة يصلون 

بحانهاف يتقوا بأن هؤلاء ننصح إ بقوله فضيلته فأحاب 
الراجحفان احي، المفي المسلمين مع الجماعة ويصالوا وتعالى 

فيواجبة الجماعي صلاة أن الخالة هده في العالم أهل أقوال من 
فيالجماجة صلاة عن يتخلف أن للرجل يجوز لا وأنه الماجد، 
آمرأن همت رالقد يقول؛ الض. لأن لعذر، كان إذا إلا الماجد 

برجالمعي أنطلق ثم بالماس، فيصلي" رحلأ آمر ثم فتقام، بالصلاة 
عليهمفآحرى الجماعق يشهدون لا توم إلى حفر من حرم معهم 

فيجماعة يصلون يكونون قد القوم هؤلاء . ، بالار،ال بيوتهم 
معيصلوا أن أراد والسلام الصلاة عليه الرسول لآكن أماكنهم، 
همالشؤع، نصيهم الذين والجماعق الثؤع، نصبهم الذين الجماعق 
إلىيدعى المى الساجد الماجد، في يصلون الذين الجماعق 

افهرصي - عول جمبن عبدافه قال ولهذا الصلاة، عند الحضورإليها 

الم)اهأ(.اوخاري)أأأ"(،وم)ا(



^هظمغم فمارس 

هؤلاءعلى فليحاظ لمأ مغدأ اش يلقى أن ممره لأمن —• عمه 
و)حث(، بهن« ينادى لاحيث فقال . بهن<<لا، سالي ^واتحمث 

هدا. فيه لها بمالي الذي المكان في علمها فلمحامحل أي مكان، ظرف 
•الخمس الصلوايت، فى 

محلمأ.الماحي ش ^حمعةماحمة 
إلابيته في المرء صلاة ررأفضل ! الني. قيهول النافلة وأما 
التطؤعصلاة بملي أن للأنان فالأفضل هذا وعلى . ، الكتويةاار 

مثلاالكوف كملاة الماجد في  ٤٠٣الذي؛؛التتلؤع عدا ما بيته في 
الموفق.واض واجمة، غير بأنها القول على 

ءإيءإي ءإث 

منمجموعة ! — تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مثل • 'اا سها
يصلواأن لهم يجوز لهل واحد، مكان في يمكنون الأشخاص 

المسجد؟إلى الخرؤج أويلزمهم المسكن ذللث، في جماعة 
الذينالجماعة هؤلاء على الواجب بقوله: فضيلته فأجاب 

مجدمحوله ان إنفكل اجد، المفي يصلوا أن مكن فى هم 
أنلجماعة أو لأحد، يجوز ولا المسجد، فى بملي أن عليه يجب 

بعمدأالمسجد كان إذا أما منهم، قريب والمسجد البيت في يصلوا 
البيت،في جماعة بملوا أن عليهم حرج فلا النداء يسمعون ولا 

الخلماءلبعفى قول على مبنى المسالة هذه فى الناس بعص وتهاون 

٢٢٢ماهأ)؛هآ( الهدىح محتن من الجمائ صلاة ٤ ٤ الماجدباب ني لم مروا، )١( 
الخارى)\م(،ودم)اخم\(.)٢( 



|وبماءةداإ؛ت باب 

الناسيجتمع أن الجماعة صلاه في المقصود أن من — اش حمهم ر— 
فىولو جماعة الناس صلى فإذا المسجد، غير في ولو الصلاة على 

بالواجب.قاموا قد فإنهم بيوتهم 
لقولالمساجد في الجماعة تكون أن لابد أنه الصحح ولكن 

فيصليرجالآ أمر ثم فتقام، بالصلاة آمر أن هممت ررلقد ! ء الض 
يثهدوللا قوم إل حطب من حرم معهم برحال أطلق نم بالناس، 

قدالقوم هؤلاء أن مع بالنارا، بيوتهم عليهم فأحرق الصلاة 
•أماكنهم في صلوا يكونوا 

فيالجماعة مع يصلوا أن المجموعة تلك على فيجب 
٠علهم سمق بمدين كاروا إدا إلا ^س،جد 

ءأب

بعضن! تعار افه رحمه — الثسخ فصيلة سئل I ١ ٢ ١ ٦ س 
يجوزهجرهم؟فهل الجماعة ْع لايصلي الناس 

الجماعةْع يصلون لا الدين هؤلاء ت بقوله فضيلته فاجاب 
ومنةافه، كتاب عليها دل التي الواجبات واجبآس تركوا أنهم شك لا 

تتعالى فقال الخوف، حال فى الجماعت أوجب الأ4 فإن ، رسوله 
^^هن1يممموومحأ

أثرىوثتأب فاكءدوأمن صن؛إلإ؛يامجدوأ 
و"متؤإذا وأزّإحممهر جدرهم رتأحدوأ معاش ظبمالوأ بمثاوأ لر 

أولى.باب س الأس حال ففي الخوف حال في الجماعت 

اوخارى)آإ،-(،رمام)اه1ر)ا(
.'ا'االآة:مورةالماء،)٢( 



|كااهاحام هم فتاوس 

الصلاةترك فمن ظاهر فيها الجمائ فوجوب الأحاديث وأما 
معالصلاة ترك من إن ت العلماء يعص ئال بل فهوآثم، الجماعة ْع 

الإمامعن الروايات إحدى وهو داءلالة، فصلاته عذر بلا الجماعة 
—الله رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ اختارها — الله رحمه — أحمد 

إخوانهمجمع على يجب الجماعة يتركون الذين فهولاَء 
منويخوفوهم النصيحة، يبادلوهم أن أقاربهم ولاسيما لمين، الم
هجرهميكون أن إلا المعصية بهذه هجرهم يحل ولا وحل، عر الاه 

نصيحتهمبعد هجرهم فيجوز بالواحب وقيامهم لأستقامتهم سيبآ 
المحصية.على ؤإصرارهم 

جماعةنحن ؛ - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ١٢ ١٧ص
فيجماعة ونصلي الداء وسمع المسجد من قريب حوش قي نجتمع 

منأقيمهم أن في الحق لي وهل جائز؟ هذا عملنا فهل الحوش، 
المسجد؟ليصلوافى الحوش 

والواجبحاJز، غير هذا عمالكم يقوله! فضيلته فأجاب 
رحلالأن المسجد؛ في لمين المجماعة مع تصلوا أن عليكم 
نال!الداء،،؟ سمع ررهل فقال! بيته في الصلاة في النبي استأذن 

فأجب،ار١١قال! نعم، 
بلالجماعة مع لصلوا الحوش من تقيمهم أن في الحق ولك 

.٠٠١٤١٠هذاواجبءاJاك. 

(.٦٥٣لم)م)١( 





اك|إال؛امام هم فمارس  ١٨

وإقامتكم، الصلاة يقصر يومأ عشرين تبوك ؤي وأقام ، الصلاة 

تركعليكم ينق أن إلا تجمعوا لا أن فالأفضل الجمع أما 
علىلأنكم حرج فلا مشقة بدون جمعتم ؤإن فاحمعوا، الجمع 

فيالعقيمين الصالح محمد كتبه • فيكم وبارك الله وفمكم • سنر 

حمكة( يذكر )ولم • • • الض~ير في جاء ُا ت باب الصلاة، تقصير في الخاوي رواه ، ١ ر 

.( ١  ٢٣٥)العدويقصرح بارض أنام إذا باب• الصلاة، في أبوداود رواه )٢( 



الهادبأب 
١٩^==============ء 

ةرسال

الرحمالرحمن القه م ب
.الله حفظه الثمين صالح بن محمد الشيح/ فضيلة 
وبعد!• • • وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام 

السؤالالوالين! هذين عن الإجابة فضيلتكم من أرجو 
إشض ْن ويتكون الأول 

العوائلبعض أو الشباب بعض على نلحثل أننا ت الأول 
وقتويدخل استراحة أو حديقة قي إما متواجدين يكونون 
الأذان،ن يمم بحيث عنهم بعيد غير المجد ويكون الصلاة 

أماكنهم؟في جماعة يصلوا أن لهم فهل 
للكرةملاعب الامتراحامحت، بعض قي توجد ؛ الثاني، 

ولااللعب قيكملون العشاء لصلاة ويؤذن الغرب بعد بها يلعبون 
تقريبابساعة ماحيهم من المصلين جرؤج بعد إلا يصلون 
البءئةالعرق برائحة المصلين يودوا لا ولكي، جماعة، لكونهم 

بجوازالقول أيضا وعذرهم الكرة، لعبهم بعد أجادهم من 
هدا؟عملهم حكم ما وقتها، عن العشاء تاحيرصلاة 

يكونالرياضي الملعب في مباراة تقام عندما عادة الثالث، 
الكثيرفنرى تقريبا، دقيقة بعمرين العصر أدان بعد بدايتها توقيعتا 

داخلالزروعة بالأماكن متفرقة حماعايت، يصلونها الشباب من 
الأرصىوعن تللثظ؟ صلاتهم حكم ما الرياضية، المدينة 







|كااةاحام فم فتاوس ٢ ٢

إلىمافر من ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سل م؛ 
صلاةحكم ختما الوئت من فترة بها يقيم أن ينوى للدراسة ما بلد 

له؟بالنسب الجمائ 
واجبةله بة يالنالجماعة صلاة حكم يقوله؛ فضيلته فأجاب 

فىعامة الجماعة صلاة وجوب على الدالة الأدلة لأن كغيره، 
صلاتهويتم الإمام مع ويصلي فيحفر هدا وعلى والمفر، المحضر 

أدركمواء الصلاة إتمام عليه وجب بالمقيم ائتم إذا المسافر لأن 
ررماالّما.؛ قول لصوم آحرها إلا يدرك لم أم أولها من الصلاة 
الخيرفيه لما المجمح افه وفق • فأتموا® فاتكم وما فصلوا أدركتم 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام والصلاح 
حررفىخا/ار/ه»؛اهآ

ءأيءاي 

نوحيه_؛ تعالى اممه رحمه — الشح فضيلة مسل ت  ٠١٢٢ س 
الجماعة؟صلاة عن يتخلف لن نمبحة 

لبيهفال وجل عز اض أن هي الصيحة بقوله: فضيلته فأجاب 
ؤؤإدا'محتانيم،أدمتثهمانمهؤ.'قنزظاليقهتنيممحمدم؛ 

وتآتووي==ظز من ئإتةؤلإ؛\ ؤأ\ثجئ'وأ أرتدحم؛إ وثآخدوأ معاش 
جدرهموتأحدوأ ظنكإآ ظم؛ّاوأ هؤ' لز أحرى هبامة 

حالفي حتى الجماعة صلاة بإقامة تعالى الله فأمر 
الجماعةْع الصلاة أن على يدل وهدا الأعداء، ومجابهة القتال 

الم)آ•!(.المخارى)ا"^(،وم)ا(
.االآة;أ'سورةاكاء،)٢( 



محال:أنه ه الني عن رثبت أولى، باب من الأمن حال ش واجبة 
ثمبالناس، مبملي رجلأ نم'آمر فتقام، بالصلاة امر أن هممت رالقد 

الصلاةيشهدون لا قوم إلى حهلب من حرم معهم برجال معي أنطلق 
يدلالعفليمة العقوبة بهده فهمه • ا بالنار،ال بيوتهم عليهم فأحرق 

بعضقال حتى كيلك، وهو عظيم إثم الجماعة ترك أن على 
عنتخلف إذا الإنسان إن تيمية! ابن الإملأم شح ومنهم ، العالماء 

فجعلوامرة. ألف صلى ولو صلاته تصح لم عذر بلا الجماعة 
الصلاة.لصحة مرظ الجماعة حفور 

ءأء

شبابعن ت - تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ١٢٢١س
كيلوأوكيلوتقريا المسجد وبين وبينهم استراحة، قي يجلسون 

صلأةالجماعة؟عليهم جب فهل الاستراحة، قي ويصلون إلارح 
سرةولأفاددة؟سير بعأوداتهم 

يالامتراحاتيسمى ما الناس أنشأ بقوله! فضيلته فأجاب 
بعدمن فيها ون يجلوصاروا النثالتإ، أو الأشجار من شيء وفيها 
الليل،منتصف من قريبا أو الليل، ، منتصفإلى العصر صلاة 

وأنسالوفتأ، صيلع مجرد إلا فائدة على يحصلون لا أنهم والغالسا 
شيءعلى الجلسايت، هد0 تشتمل وقد ذلاكا، أشبه ومجا ببعض بعضهم 
الدشوتىتوصع الأستراحامحتا هدْ يعص في أن سمعتا فقل محرم، 

لأنهاالأديان؛ وتدمر الأخلاق تفاس أنها في اليوم أحد يشاك، لا التي 
•وغيرها الكفر بلاد من الغامدة البلاد في يبثا ما تلتقهل 

اوغاري)آآإ\-(،ولم)اهأ(.:١( 



|ك|اإ؛؛\ستج هم فتارس ٢ ٤

منيجلبه ما يشاهدون يبقون ثم الدش، هدا عندهم فيكون 
ويسهلبالله، والعياذ الله، من بعدأ فيزدادون والمناكر، المفاسد 

ومنويشاهدونها، يمارسونها لأنهم المنكرة؛ الأمور علهم 
تالمائر المثل في ويقال عليه، هان شيء على اعتاد من أن العلوم 

الإحساس.يقل اس الإمكثرة ْع 
المدة،هدم مثل فيها محصل الأحراش أر الاستراحات فهدم 

معالصلاة محرتادوها يرك حيث أحرى، مفسدة فيها ومحمل 
يصلونلا ذللث، وْع المسجد، من قريبا المكان هدا فتجد الخماعة، 

يدهبواأن يمكن أنهم ح مكانهم، ق يصلون ؤإنما لمجد ال 
كالذينفليسوا راحة، بكل المكان إل ويرجعوا راحة، بكل للمجد 

وتععللوتوزعوا تفرقوا المسجد إل لوحرجوا عمل، دائرة ق يكونوا 
فيلأنتشروا المجد إلى الهللأب لوحرج الخدرمة في أو العمل، 
٠يعئي يصلوا، وإ أهليهم إل ممرقوا أو ، المجد إل اووا وأسالمسجد، 

لصالوا إذا الدارس، وأصحاب الكاتب أصحاب لوعدرنا نحن 
يماكنمحصور عدد هؤلاء لأن ، هؤلاء نعذر لر ومكاتبهم، مجدارمهم 

بتركنرى فيما لهم عير فلا جميعأ، ويرجعوا جميعأ يدموا أن 
حضورعن يكفى لا ذلالئإ فان حماعة، لوصالوا حتى اجد المل الصلاة 

أمرنم كقام، بالصلاة أزآمر يمت، لقد  ١١إ المي. لقول المسجد، 
إلحي، من حزم معهم برجال معي أطلق ثم بالناس، فيصلي رحلا 

فهؤلاءبالنار<،أا،. بيوتهم عليهم فأحرق الصلاة شهدون لا قوم 
محوتهمعليهم يحرق أن الrيه هم الصلاة يشهدون لا الدين القوم 

(.٦٥١(،وسلم)٦٤٢اJخارى))١(



٢٠ي1بصاإهاله|ءه 

أنأراد ه الرسول لكن • فيها الجماعة يقيموا أن احتمال ْع عالنآ 
الحضور،ترك في استأذنه حن لرجل وفال. • المجد إل يحضروا 

فهؤلاء،. راءاأحب،اأ قال! نعم• قال؛ النداء؟،، تمع ررهل قال! 
•مكانهم إلى يرجعوا ثم الممجد ل يصلوا أن عليهم بحب وأمثالهم 

الاستراحاتهده ق الدش يضع من إل الصيحة أوجه وكيلك 
ودمارالأخلاق، اد لفمببأ تكن ولا نفك، في اف اتق له وأقول 

أحدربالمتاسة أنني كما الدشوش، هده فى يشاهد بما الأديان، 
موفلأنه الدش؛ هدا مثل بيته في يضجر أن من بيت كل صاحب 

مماته.وبعد حياته فى عليه لا ويا فيكون موته، بعد يخالفه 
تبثالتي الماكر هده وهويرى بيته ل الدش واضع أسأل ؤإف 

إنهولابد والجواب لهم؟ أوغاش بيته لأهل ناصح هوبهيا هل منه، 
سيقول!لكن يحس، فلا قلبه على اف ًلع ممن يكون أن إلا غاش، 

افعبديترعيه من ارما الرسول قول اذكر I له فأقول غاش، إنه 
الخة؛؛عليه اف إلاحرم لها وهوغاش يموت من سوت 

الالذي الدش هدا لأهلك وضعت وقد مت إذا الأن فأس 
سفهاءوفيه ، اء نفيه البيت لأن البيت، في غش أنه أحد ينك 

وهويموت ممن بهيا فأنت المحرم، الشيء يتحاثون لا صغار، 
الحديث،في حاء الذي الشديد للوعيد أهلا فتكون لرعيته، غاش 

فرارهممنه يفروا وأن الدش، هدا عن يتعدوا أن لإخواني فمصيحتي 

)١(

فيلم وم(، ٦٧٣١)ينصح نلم رعية استرعي من باب الأحكام، في البخاري رواه )٢( 
^^قاقاترالياكاشرباUرر٢إ١(.



ك1رسماعظماكاإة ٢٦

أهله.وأخلاق أخلاقه يدمر أن بالإنسان يليق فكيف ؤإلأ الأسد، ْن 
العافية.اض نسأل 

دونالليل متتصف قريب إل العصر صلاة من الوقت ضييأ أما 
الغيبةمن عظيمة منكرات إل يفضي ى، ذلك أن شك فلا فائدة، 

وغثرهاوالموسيقى الغناء عل والأ•حتماع الصلوات وصياع والنميمة، 
الألعاببحض ل الأوقات هدْ استعلموا أنهم فلو الحرمات، من 

أويتعلمونباحة الفيه يتعلمون مثلا مسح عندهم يكون كأن النافعة، 
قراءةفي الوقت هذا أويستغلوا أويتسابقون الصغيرة، بالبنادق الرماية 

منأهم أو للخير، الهادفة أوالقصص ماسرمنكبالالمالنافعة، 
الراشدين.وخلفائه ه الني وسترة القرآن يقرءوا أن كله ذلك 

ءآ

الأفضلهل ت تعار. اش رحمه - السخ فضيلة مثل • ١٢٢٢ص
أوالأنتذلارالأذان، سماع عند الصلاة إلى المبادرة الموؤلف، حق في 

الرواتب؟بغير بعدها التنقل حكم وما المعاملامت،؟ لإنجازبعض 
الملمينجمح حق في الأفضل ت بقوله فضيلته فأجاب 

علىررحي يقول المؤذن لأن الأذان؛ عند الصلاة إلى المبادرة 
.فواتهاإلى ينئي عنها والتثاقل الصلاة((، 
تحقم وقته لأن يجوز؛ فلا الرانية بغير الصلاة بعد التنقل أما 

بهابأس فلا الراتة وأما الوظيفة، أو الإجارة عقد بمقتضى لغيره 
الموفق.والله المسوولين. مجن فيه بالتسامح المادة حرت مما لأنها 

ه-:؛أ ءو 



٧٢ الهاe،؛ 3ء{ا؛؛ باب 

PنالأعJارسئلباص-رسايىسار_: 
قولهفي ارلأ« كلمة تفيد وماذا الجماعة؟ ترك للرجل تبيح الش 
المرادوما المسجدا<را،؟ فى إلا المسجد لجار صلاة ررلأ :٠ 

النداء؟

يقولهفضيلته فأجاب 
آحرحديث هناك ولكن فيه، حجة فلا صعق الحديث هدا أولأ 

منإلا له صلاة فلا يجب فلم النداء ممع ررمن وهو؛ وحجة ثابت 
نفيبه المراد ليس صلاة١٠ ررلأ قوله في هنا والنفي . عاور،ا 

سمعمن صلاة تكمل فلا الكمال، نفي به المراد ؤإنما الصحة، 
كمالاوليس واجب، كمال الكمال هدا لكن المسجد، فى إلا الداء 

واجماالجماعة صلاة لأداء المسجد إلى الحضور فإن مستحئا، 
مسعود-رصيابن قال ما، الخلف، ض يجوز ولا الرجال، على 

أوالفاق، معلوم منافق إلا عنها ، يتخلفوما رأيتنا ررلقد ! — عنه اش 
يحضرأن الرجال من الداء سمع من كل على فيجما . ، مريص٠٠ر 

عذرهناك يكون أن إلا لمين المجماعة ْع ويصلي المسجل، إلى 
ررلاصلأةقوله: ش المىه ذكرْ U الشرعية الأعذار ومن شرعي، 
قدالإنسان كان فإذا ، الأحيثانااأ" يدافعه وهو ولا طعام، بحضرة 

أنله فان يه، متعلقة ه ونفإليه حاجة في وهو الطعام إليه حضر 
وصعقه. ٥٧/ itعذر مر من الجماعت ترك ني التشديد ت باب الصلاة، ني السهمي رواه )١( 
(.٧٩٣اجن)ابن )٢( 
سالم)أه1(.)٣( 
(.onOnU-،..الملأةبمءف.رةاسام. كرامة باب: احاJ، نياللم مرواء >،( 



اك|رإهامهام م هنا|س  ٢٨

ذهبألكه من نؤغ فإذا حسد، الجماعة بترك ويعذر ويأكل، يجلس 
لكنمن ولكلك فهومجعذور، ؤإلأ الجماعة أدرك فإن المسجد إلى 

هذهفي فإنه الخروج على ويلحان يدافعانه أوالغايهل البول الأحبثان 
لأنهالمسجد؛ مجن الناس ولوحرج يتوصأ ثم حاجته، يقضي الحال 

ذلكفى فإن ووحل مهلر محاك يكون أن أيضا العذر ومن معذور، 
فالأصلؤإلأ بيته، فى يصلى أن ان فللإناحي المحضرر في مشقة 

.المسجد في الرحال على الجماعة صلاة حضور وجوب 
ليسالذي المعتاد للأذان بالنسبة هو الأذان والمراد؛>سماع 

المؤذنيكون لا الذي المعتاد للأذان بالسسبة وحتى صوت مجكير فيه 
قريبوبيتك الصوت صحيف المؤذن يكون فد لأنه الصوت حمي فيه 
الذيالمعتاد القرب بذلك فالعبرة لسمعته غيره لوأذن المجد من 

■العادة فى النداء فه يمع 

حكمما — تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٢٢٤س
الجماعة؟صلاة عن للأسواق الحارس تخلف 

عنمجمولأ ولكن حاله هذْ لكنت مجن بقوله؛ فضيلته فأجاب 
علىنص وفد الجماعق، بترك معذور فإنه والأحياء الأسواق حراسة 

لكنمجن الجماعة أعذار في نذكروا - افه رحمهم - العلم أهل ذلك 
عنالأحياء وحرامه أونحوذلك، أوبستان، مال، بحراسة موكلا 

إلىالبستان صاحب حاجة من أعفلم إليها الناس حاجة ال والفالشر 
بحراسةالموكل الرجل هذا فيكون هذا وعلى بستانه، حراسة 





|كاإ،|احام فم يتاءس 
 ٣================

ةرمال

اشحفظه العتيمين صالح بن محمد الشيح الفضيلة صاحب 
.وبركاته اممه ورحمة عليكم السلام 

خروجبعد ما إل بقائهم من يتحرجون هيثت ال أعضاء بعض فإن 
فينضطر أننا الشيح فضيلة يا وتعلم الصلاة، من المساحد بعضن 
هدافي بافتاتا التكرم فضيلتكم نرجومن التآخر، إر الأحيان يعص 

حيرأ.وجراكماف الصلاة، وت لابخج ^ع؟طأأنه 
بقوله؛فضيلته فأجاب 

وبعد؛. ..وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 
ولواحرتمبقيتمفيتوجيهالماسإرالصلاة، ^محرجإذا

للخير،وتوجيه عامة المصالخة هدم لأن اجد؛ المل الصلاة عن 
تصلونفأنتم ؤإلأ فذاك، فيه فصاليتم الماجد أحر أدركتم فان 

الصالحمحمل كتبه . رخام فيه لما الجميع الله وفق جماعة، 
الشميننى؟/ي/«ا؛اه.

٠



٣١الهاد د|اإت باب 

نحنi تعار اض رحمه س السيخ فضملة مسل ت ١ ٢ ٢ ٥ محي 
العمارة؟ر الصلاة لنا يجوز فهل المجد، عن بعيدون 

فييصلوا أن هؤلاء على الواجب بقوله! فضيلته فاحاب 
المجد،في يصلي أن عليه يجب مجد حوله ان إنكل بل الماجد، 

منهم،قريب والمسجد البيت في يصلوا أن جماعة أو لأحد يجوز ولا 
فيصليرجلي آمر ثم فتقام بالصلاة آمر أن هممت لقد ١٠الض.ؤ! لقول 

الصلاةيشهدون لا قوم إر حي، من حزم معهم برجال أنطلق نم بالناس 
القومهؤلاء أن ْع قوم'، ررإر • فقال • ، بيوتهم؛الار،،ل عليهم فأحرق، 

ْعيملوا أن هؤلاء على فيجس، أماكنهم، في صالوا قد يكونون 
الساءة،إلأإذاكانوالأسونالداء.

أرادرجل عن • — تعار افٌ رحمه - الشخ فضيلة سئل * ١٢٢٦س
بيتهمن فانطلق أناس مع موعد فيه له مجد في الصلاة إر الذهاب 
فهلمجدآخر، إقامة سْع الجد إر طريقه وفي ئليلأ متآحرأ 

معالأول الممجد إلى الر اويواصل السئحد طءا فى اليالآة 
فيه؟الصلاة من شيء يقونه سوف بأنه عالمه 

أراد0الذي المجد إر مبرم كان إذا •' بقوله فضيلته فأجاب 
ركعة،وهو الجماعت به تدرك ما يدرك أنه أي الجماعة يه تقولت، لا 

فلامقصوده يفوت إقامته ميع الذي المجد في صلاته وكانت، 
كانإذا أما أرائه، الذي الأول المسجد إر يتمر أن عليه حرج 

ذهابهأوكان أرائه، الذي الجد في الجماعت يدرك لا أن يخشى 

(.٦٥١)وسالم (، ٦٤٢)المخاري )١( 



|ك|اا،؛|عظم لم هتاوم 
=============ض== ٣٢

يذهبأن عله الواجب فان مقصوده يموت لا الثاني المسجد إلى 
.إئامته سْع الذي الثاني المسجد إلى 

؛؛؛-ءأي ءأ؛- 

نحن-I تعار اش رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛  ١٢٢٧س
شبهطلعة لنا استراحة، فى تسعة عددنا الشباب من محموعة 

فهل— اض شاء إن — طيب فيها وكلامنا الدش، نشاهد ولا ليلية، 
عنايبعد مزرعة مسحي أقرب أن عالما للمسجد، الذهاب يلزم 

٢١٠)إر ٨( ٠ ٠ ر حوار  ٠ ،سمعناه لما مكبر دون أذن ولو (، ٠
إرونضطر مباريات هناك يكون أن الليار بعض ر منا ويحصل 

ذلك؟ضاحكم ونصليهاحماعة ساعة العشاءنصم، تأخيرصلاة 
وبينتكم بالمسافة كالخت إدا بح^له• فضيله ئحامب 

لمالصوت مكبر بغير أذن أنه قدر ولو البعد، هذا إر المسجد 
تصلواان ولكم المجد، إلى الذهابا يلزمكم لا فإنه تسمعوه؛ 

إلىتذموا أن الأفضل أن لاشك لكن فيه؛ أنتم الذي الن5ان فى 
•وجل عر الله بيوت من بيت في ءحوانكم مع السجد 

أنصحكموافه فإني الباراة؛ مشاهدة أجل من الصلاة أماتأخيركم 
المباراة؛مشاهدة في الثمينة أوقاتكم تذهبوا ألا مشفق، أخ نصيحة  نصحه

الأحرة،في ولا الدنيا، في لا ذلك، في حيرا لكم أعلم لا لأني 
معن ما حسب، الباريات، من كثيرآ إن ثم أوقات، إضاعة هي ؤإنما 
أوماالفخذ، نصم، إل السراويل فتجد عورة، إبداء فيها يكون عنها 
عنكشف إذا فتنة أنهم لاشالث، والشباب شباب، وهم ذلك أشبه 





؛؛1U،sJIدطم فم فتاوس 

رالأ

عمرهقي اض امد العثيمين صالح بن محمد السخ! فضيلة 
طاعته.على 

تويعد وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 
الأمرهيئة أعضاء عمل أهمية فضيلتكم على يخفى لا 

والمتابعةالوقت من ذلك يحتاج وما المنكر عن والنهي بالمعروف 
حينإلى للصلاة احيرهم الأحيان بعض في الأمر يتطلب بحيث 
الناسكلام ولكثرة الجمامة ْع للصلاة وتفويتهم احي المجريج 

للثسهةودرئا الجماعت على المحافظة بعدم الأعضاء واتهام ذلك في 
افهمن فلكم حهلية، بفتوى ذلك سيان فضيلتكم من نأمل ذلك، حول 

وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام ناءافه، إن والمثوبة الأجر 
تبقوله فضيلته فاحاب 

الرحيمالرحمن اض م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

ةللص'.؛* الناس يوجهون بقوا إذا الأعضاء على حرج لا 
عملهملأن الماجد؛ في الجماعة عن ناحروا ولو بها ويأمرونهم 

فصالواالمساجد آحر أدركوا فإن للخير، ودعوة عامة مصلحة هدا 
مسجد.أي في جماعة وحدهم صلوا ع ؤإ فذاك، معهم 

الجماعة؛على المحافظة بعدم مبم ' باتهام كبرة ولا 



٣٠ب1بد،إاتاامطءت 

ولقدالمسلمين، مصلحة محي هدا وعملهم ثقة محل الأعضاء لأن 
يشهدونلا قوم إلى ينطلق ثم فتقام، بالصلاة يامر أن ه المي هم 

المتخلفينعلى فيحرق حللسا من حزم معهم رحال ومعه الصلاة، 
التيالصالة يحضروا لن الرحال هؤلاء أن ومعلوم ، بالنار بيوتهم 
اتهمفمن المتخلفين، تأديب بمصلحة مشتغلون لأنهم أقيمت 

الموفق.وافه ، ذللث، في الحكم له فلنبين ذكر بما الأعضاء 

ه.محيالعثيمين الصالح محمد كتبه 

ر٦٥١(،وسالم)٦٤٢الخاري):١( 



اك1ات|هظم هم كا،س  ٣٦

منالأطخمبص_رسافضر_:
الفجر،صلاة عن اسلين من كثير تخالف المساحي أكثر في 

ويخشىوغضبه، اف لعذاب أنمهم عرصوا محي هؤلاء إن وحيث 
ذلك،من اف أعاذنا الهدى بعد القلوب وانتكاس الزيغ من عليهم 
منكمنرحو المسلمين بين واستفحالها البلية هده لعظم وتفترا 
نيينالض الأحاديث وبيان المتخلفين هزلأء إلى نصيحة نوحيه 
احيالموأئمة الخ،ران إلى نصيحة توجيه هع الذنب، هذا حهتر 

متغاشنإالفجر صلاة عن المخلفين هؤلاء ينصحون لا الذين 
لاذبمبأنأكثلمإمنكمحاكهؤأفقؤأفثنت ؤ تعالى' توله عن 

حيرأ.،وحزاكماش كييآدمابهر آثع ؤآعلمموأؤع 
تريضة،الخماعة صلاة أن المعلوم من بقوله فضيلته محأحاب 

محال!أنه الني.ؤ عن ثبت وتد عنها، يتخلف، أن للقادر محوز لا وأنه 
بالناس،فيصل رجلا نمآمر فتقام، بالصلاة الناس أنآمر ءلقدهممت 

الصلاةلايشهدون قوم إل حطب ص حرم معهم برجال معي أنطلق ثم 
تهديد.أنه ثك لا وهذا باكارءل بيوتهم عليهم فأحرق 

صلاةالخافقين على الصلاة ءأثقل •' محال أنه عنه. وثبت، 
حبوأهلأتوهماوم مافيهما يعلمون  jijالفجر، وصلاة العشاء، 

الآة:هأ.)ا(مورةالأمال،
اوخاري)مأ؛ا"(،ر.سلم)اْأ(.)٢( 
وروا،لممحلمخةاسءفيسئح)يهأ(. باب: روا،اوغ1ريفيالأذان، )٣( 

فيابم،باب:كلمخ؛اسحأه؟)اهأ(.



أنياءه sUaباب 
 =_=======^=======٣٧

أداءعلى يحرصوا وأن عزوجل، اش يتقوا أن لمين المفعلى 
العصر،وصلاة الفجر، صلاة المساحد، فى جماعة الصالوامت، 

الصلوات.من وغيرها 

لأنبعضآ؛ بعضهم ينصح أن والجيران الحي أهل وعلى 
الصيحة((،الدين الصٍحأن، الدين الصيحة، ارالدين النيءقال،؛ 

ولأئمةولرسوله، ولكتابه، ررش، I قال اض؟ رمول يا لن ت قالوا 
ر ٠٠وعامتهم الملمين 

أنعاليه فالواجس، أحيه، ومرآة المؤمن، أحو المؤمن ولأن 
إذاالإمام وعلى ، بالوء الأمارة نمه على يناصره وأن يتاصبمحه، 

أصحابهيتخول البي، رركان كما أحيانآ الجماعة ينصح أن تمكن 
بمناصحةالجماعة ْع الصلاة وأدى امممام نمن بالوءظة،ا 

فهناكيفعل لم ومن المهللوب، هو فهدا الإمام وبموعنلة له إخوانه 
•الأمرإليها ربع يمكن مؤولة جهة 

اختلافعن طلةضياةاكخسرحمهافسار_؛ 
درحةوعشرين سح جاءيت، الجماعة صلاة محل قي الروايامت، 
بينهما؟الجمع يكون كيف درجة وعشرين ويخص 

تلك، نالت، حدأإذا مهل بينهما الجمع بقوله فضيلته فآجابؤ 
يمدرهمأ، وعرين أ خماعهليتلد الفلاثمى السيء أحضرمت، إذا 

.( ٥ ٥ ) ٩ ٥ اJصيحةح الدين ان بيان ت باب الإيمان، في ملم رواء  ٢١)
.ح)حا"(.٠ ماكاناكيهتملهم٠ ت باب رواْالخارىفياللم،  ٢٢)





البطc،؛3ءااة باب 

ةرمال

تعالىاف حفظه عقيمين بن صالح بن محمد النخ فضيلة 
وبعد!وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 

أوالحكومية، الدوائر بعض وصع فضيلتكم على يخفى فلا 
منأكثر بها يوجد الض خامة الأهلية المومات أو الشركات، 

هذهنفس نعيش الحقيقة فى ونمحن واحد بمبنى مصلى أو مجد 
فهيصلى بالمرمجز الإدارة بمثنى مصلى لدينا يوحد حت المكلة 

الدوامأثناء الثلهر صلاة والزوار المراجعين وبعض الإدارة أفراد 
الثلروففى الأخرى الأوقات وبقية العادية، الثلروف فى الرسمى 
حلال؛الركز التواجد تستدعى والتي الرابطة وأثناء الهنارتة، 

بالفرقةحاصن مجد يوحد أنه علما ،ساعة، وعشرين الأرع 
الصلواتحمع فيه تقام ماعة وعشرين الأربع مدار على المتلة 
لاتساعنثلرأ كامل المدد يستوعب وهو والليلة اليوم في الخمس 
الذي؛المصالى محلاتنا تجوز هل أمرنا من حيرة فى ونحن مساحته 

الحهّس،ا المهي^ارؤفه تقام الذي المعحد وج^^د مع الاداره بمسي 
وهو•ألا آخر ّْوصوع عن للاستفسار الفرصة هذه أنتهز أنش كما 

فيهاتقام الش مواء الحكومة الدوائر في التي المساجد في الأذان 
الرسميالدوام أثناء الظهر صلاة فيها تقام التي أو الصلوات جمح 

منالأذان سملع ْع الماحي هزه في الأذان يجب هل للموحلفين 
أولا؟والمجاروة القريبة حد المسا 



|1صاإ،فتاءسهمامام 

حيرعامة الملمين عناوعن اف وحراكم اف، أفادكم أفيدونا 
وبركاته.الله ورحمه عليكم واللام ، الجراء 

•الرحيم الرحمن الله بم بقوله: فضيلته فأجاب 
وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 

لأنهفيه؛ للصلاة المعد المجد في تصلوا أن عليكم الواجب 
المحمس.الصلوات فيه تقام 

المساحيأذان تسمعون كنتم إذا عليكم يجب فلا الأذان وأما 
ينبغيفلا قائم المجد لأن توذنوا؛ أن الأفضل لكن حولكم، الش 

الانتباهإلى أقرب مجدكم في أذانكم ولأن فيه، الأذان يهمل أن 
والصلاح،الخير فيه ّ الجمع الله وفق • عندكم الذين للأفراد 

م. ١١٤١١وبركاتهافه ورحمة عليكم والعلام 
هاي ء م



|ورائندا|ة ه1ب 

أنالمعلوم من ت - تعار اف رحمه - الشيح محيلة ّئل ؛ ١٢٣٢ص
ْعالمرأة تصالي عندما ولكن غيرواجبة، الماء حق محي الجماعة صلاة 

،غيره أوقي رمضان محي سواءكان الحرمين أوقي المجد، قي الجماعة 
الخماعةصلاة لهافضل يكون فهل البنات بمدارس الخاصة اضبمليات أول 

•إليكم اف أحسن ذك أرجوتوصح ض؟ 
أيالجماعة، ذوات من ليت المرأة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الإباحةمسيل على ذك ؤإنما الجماعة، بحضور مأمورة ليت 
ض.أصأن"خرجالماءإرمخة

•بريّة مجتبرجات غير ولكن العيد، 
صلاةفى الحاصل التضعيف فان كدك الأمر كان ؤإذا 

مسيلعلى إليها المدعون هم لأنهم بالرجال؛ يختص الجماعت 
جماعةفى الرجل ررصلأة الحديث! لمقل كان ولهدا الوجوب، 

.، ١ صعفا«ر وعشرين حمتا سوئه، وفى بيته في صلاته على تضعفإ 
فىاحتالفوا انملماء إن بل الأجر، هدا تنال لا المرأة فان هدا وعلى 

الصاليانفى الرجال عن متفردات اء للتالجماعة صلاة مشروعية 
•الدارس ءى أوادش اليوت، ءى اش 

الجماعة.لهن تسن إنه فال: محن فمنهم 
الجماعة.لهن تباح إنه قال: مجن ومنهم 
الجماعة.لهن تكرم إنه تال: من ومنهم 

(,٦٠٠لم)وم(، ٦٤٠البخاري)



كاوسفماهطم|كاإه ٤٢

الأض -مار-: اف اكخ.رءس محتلا ذل : ١٢٣٣س
رمضان،شهر في إلا الماجد في الجماعة ح الصلاة يعرفون 

هذايجوز لا أنه أبلغنام وفد ، الكتسم، في يصلون الأشهر وبقية 
ولامتشددون، أناس إنكم • بقولهم إلا علينا يردوا فلم • الممل 

بالنياتوالأعمال عسرأ، وليس يسر الدين وإن الدين، تعرفون 
صمنكلمةتوجيهية؟جاكمافحيرأ.

فييصلون الذين لهؤلاء ننظر أن لابد بقوله؛ فضيلته فاحاب، 
بعيدأمحهمالجد كان فإذا لا، أو ذلك في عذر لهم هل مكتبهم، 

معذورونهذا في فالهم الممل، حركة يشل السجد إلى والخروج 
جمحيجمع أن يحن ولكن مكانهم، في جماعة يملوا أن ولهم 

كانكان عذر لهم كن لم إذا وأما واحد، إمام على الميب في من 
أهلأقوال من الراجح القول فإن منهم قريبأ والمجد قلياد، العمل 
ازجد.في كون أن لابد الجماعة صلاة أن العلم 

قبلهممن قاله بل صدقوا فقد ، يسرا؛ الدين ررإن • قولهم وأما 
ّتع هو بل للهوى، نعأ ليس الدين ير ولكن • . افُ رسول 
المسجدكان فإذا وسهولة، يسر كلها والشريحة الشريحة، به جاءت 

مكتهمن الإنسان يخرج أن في عسر فأي قليلا، حفيفأ والشغل قريبآ 
إذابحيث كثيرأ والشغل بعيدأ كان إذا أما فيه، ويملي المسجد إلى 

يصلواأن التيسير فهتا بخروجه مشلولأ الشغل صار الإنسان حرج 
آأنفا.ذكرنا كما جماعة مكاتبهم في 



٤٣ب1بءءااتالبماءت 

ساب— تعالى افه رحمه — الثسخ فضيلة سئل ت  ١٢٣٤ّس 
عشرةيتعدون الغالب في وهم بها يجالسون استراحة لديهم 

تلزمهمهل متر، ثلاثمائة حوالي عنهم يبعد والمسجد أشخاص 
فيالجماعة صلاة تجزئهم أو المسجد هدا في الجماعة صلاة 

المجد؟صلاة بافضية الاعتراف ْع الاستراحة 
إقامةالواجب أن العلمام بعض يرى ت بقوله فضيلته فأجاب 

تقامأن محب أنه الرامح ولكن ، غيره ل أو المسجد ق سواء الخماعة 
بعيدأبحيثالمسجد كان إذا إلا لمين، المْع الماجد ي الخماعة صلاة 

الحضوريلزمهم لا الحال هدء ففي الصوت مكبر لولا الأذان يسمعون لا 
فإنهمالحضور يلزمهم ل؛ ؤإذا أفضل، فهو حضروا محإن السجد، إل 

بعده.أم الإمام صلاة قبل صلوا سواء مكانهم ق حماعة يصلون 
س

فيابني —• تعالى اّه رحمه — الشخ فضيلة مئل •' ١  ٢٣٠س
صلاةلأداء بايقاظه ملرمة أنا فهل ، عمرْ من عشرة الحادية 
الخامةالبلؤخ، من إلى يصل حش أوأتركه الا>:ماءة مع الصح 
إيقاظه؟فى صعوبة أجد وأنتي خصوصا عشرة, 

معللملأة توقفليه أن يجب أنه الظاهر بقوله! فضيلته فأجاب 
لعبالصلاة أبناءكم ارمروا النبي قول لعموم الجماعة 

مأجورةفإنها صعوبة وحدت ؤإن فهي لمشرار عليها واصربوهم 
.تجدهاالتي الصعوبة هده على 

(.٤٩٥)دالصلأ٥ح الغلام يؤمر مش إ باب الصلاة، في داود أبر رواه ( ١ ] 



|اداا«امام هم هتاءس 

يحضر— تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ٠ ١  ٢٣٦ص
سنسلغوا لم الذين صيياثمم ومعهم المسجد إلى المصلين بعض 

الصفقي المصلين ح ويصمون الصلاة لايحسنون وهم التمييز 
توجيهكموما ذلك؟ حكم فا حوله، من ويزعج يمث وبضهم 

الصبيان؟أمورأولثاك لأولياء 
الذينالصبيان إحضار أن أرى الذي يقوله: فضيلته فآحاب 

لمينللمأذية ذلك في لأن يجوز؛ لا المصلين على يشوشون 
بضالني. سمع وتد اض، محرائص من فريضة يودون الذين 

بعضكميجهر *لا هؤ•' فقال بالقراءة ويجهرون يملون أصحابه 
علىبضشالقرآن«لا/

فيهما فكل بعضا(^٢، بعضكم يزذين لأقلا آخر؛ حديث وفي 
يفعله.أن للإنسان يحل لا فانه للمصلين أذية 

إلىيحضروهم لا أن الصبيان هؤلاء أمور لأولياء فنصيحتي 
،امرواقال؛ حيث الني أرشدإليه بما ترثدوا يوأن المسجد، 

.عليهالمشرا،واضربوهم لمع بالصلاة أبناءكم 
تتسعبأن المجد لأهل النصيحة أوجه أما أنّي كما 
يشقوالا وأن المجد، إلى مجيثهم يشرع الذين للصيان صيروهم 

مبقإرمن فإن إليها، سبقوا اض أماكّهم من أويقيموهم عليهم، 
منالصبيان فاقامة بالغآ، أو صبا، كان مواء به، أحق فهو شيء 

فيه:الصف في أماكنهم 
٨٦٧)\(وو\,م\/

 )Y( ابوداودY-A/Y.



؛icMيابْااه 

أحدإليه يسقه لم ما إلى سبق من لأن لحقهم؛ إهدار أولأ 
*به نهوأحق لمين الممن 

الماحي.الحضورإل عن لهم نفير فيه ت وثانيا 
أئامهالذي على حقدأأوكراهية يحمل الصبي أن فيه وثالثا 

إليه.سبق الذي المكان من 
بعضإلى بعضهم الصبيان اجتماع إلى يودي أنه ورابعا؛ 

يكنلم ما المجد أهل على والتشويش اللعب من منهم فيحصل 
اUلJن.الرحال بين الصبيان كان ليحصوإذا 
مكانهمن يقام الصبي أن من اللم أهل بعض ذكره ما وأما 

الممجدصف 1حر في أو الصف، آحر في الصبيان يكون حتى 
فإنه، والتهيءار١ أولوالأحلام منكم راليلتي الني.؛ بقول استدلالا 

إليهيسبقه لم ما إلى مبق ه؛ المي بقول معارض مرجوح تول 
احدفهواحقده«أ

الأحلامأولو متكم ص ه؛ المى بقول والاستدلال 
والنهىالأحلام أولي حث الحديث: معنى لأن يتم؛ لا واكهى« 

الصغار،من الفقه إلى أقرب لأنهم ه الني يلوا حتى التقدم على 
اله الممح، يقل ولم ، أو-معوم ه المكب من رأوه ما لوعكب وأتقن 

الأحلامأولو إلا يلني »لأ قال: ولو والمهى. الأحلام أولو إلا يلمي 
الصفوففي أماكنهم من الصبيان بإقامة القول لكان والنهى* 
لأولكبأمجرم هي الحديث بها جاء الكب الصيغة لكن وجيهأ. المتقدمة 

(.٤٣٢اكنوفح"اآاا)نوة باب: سالم روا، )١( 
•٣( ٠ ٧ ١ ر الأرصيزح  ٤٧٠٠!باب•الخراج، أبوداودكتاب روا، )٢( 



احامفم فتاوس  ٤٦

•ه اف رسول يلوا حتى يتقدموا أن والنهى الأحلام 
خء؛د 

٠٠١* ٠٠

هذافي تعار اض رحمه — الشيخ فضيلة مثل ؛ ١  ٢٣٧ س
للصلاة،النداء ْع نفنحن الأصوايت، مكبرايت، كثريت، الرمان 
الذهايحعلنا ويثق , حنا عن حدأ بعيدة احي ممن ولكن 
تمعارهل سحابي: ه الني نول علينا ينطق فهل إلها، 

ااض«أا/نال: نمم، اكاءاا؟قال; 
والصعودوعرة جبلية منهلقة في المسجد كان إذا الحكم وما 

إذاإلا نصل لا الصعود حاولتا وإذا حدأ، صب المنهلقة هده إر 
المنزل؟ق نصل أن يكفينا هل الركعامت، بعض وفاتنا الصلاة أقيمت، 

.الجمائ تحضر لا المرأة أن الأصل ت بقوله فضيلته فأحابؤ 
الداءولكن ، الداء سْع إذا الجماعة يحضر أن يلزمه الرحل ولكن 

لكانبه أحدنا لو الصوت مكبر لأن الصوت؛ مكبر عبر الذي ليس 
مآكبربغير الأذان كان لو أنه المراد إنما قلتر، كما بعيد من يمع 

إذاوكدللثا الحضور، عليهم وحب وحينئذ هؤلاء لمعه الصوت 
إلاالمسجد إر الوصول من يتمكنون لا وعرأ المجد ؤلريق كان 

أنبعد إلا المجد إر الوصول من يتمكئون ولا . ثديية بمشنة 
ويصلونالحال، بهيا يلزمهم لا فانه الصلاة. الجماعة أتمت، 

٢،ماأمؤأألله ؤ تعار: اض لقول مكانهم، في حماعة 

(.lorسلم))١( 
الآةتسررةالتغاين،)٢( 



٤اوج«اءت د1رإة باب 

يبعد_؛ تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل I  ١٢٣٨س
قىالإخوان فبعض متر، أربعمائة قرابة العمل مقر عن المسجد 

لأنفيه؛ نصلي المكاب أحد قي مصلى نضع ! قالواالعمل 
إليه،الذهايب عند الممسي حرارة من يتاذون وهم بعيد المسجد 

صحيح؟العمل هدا فهل 
بأسولا المساجد، فى الصلاة الأصل بقوله فضيلته فاحاب 

المجدإلى خروجهم كان إذا مكاتبهم في المكاب أهل يصلي أن 
الدينالموظفين بض تلاعب إلى .>دي أو العمل، تعطل إلى _>دى 

لهمجاز أيضا بعيدأ المسجد كان ؤإذا ويتاخرون، للصلاة يخرجون 
حاجةأو مصلحة، هناك كان إذا فالهم عملهم، مكان في الصلاة 

•حرج هملا ملكبهم  ijيصلوا أن إلى 
ث:يء؛ي ث؛ث 

نال_ت مالي اف، رحمه — الشيخ فضيلة مئل 
تعادلالمجد جماعة فى الصا-لأة إن الجمعة! حهلبة فى الخهليب 

يقبللا اش إن قال; لكنه معروف، وهدا صلاة، وعشرين مسعا 
باق.والعياذ المشركين من ويكون المجد خالج الفرد صلاة 

والمنة؟الكتاب من ذلك عر الأدلة ذكر مع صحيح؟ هدا فهل 
المجد؟خارج مكان أي أوفي الخزل في الصلاة حكم وما 

إنت تمول سؤالك من الأول الشق I بقوله فضيلته فأجاب 
وعشرينبع المنفرد صلاة تفضل الجماعة صلاة أن ذكر الخهلثب 

فال.كما وهو صلاة، 



|كاا،؛فتارسهم|عطم  ٤٨

له،صلاة لا فإنه بيته في صلى من ررإن محوله! الثاني الشق 
٠ممرك^أا و)ك^^ن 

إلااللهم الكلام، هدا بمح لا مشركآء رايكون ت ومحوله 
أمربمخالفة هواه انح من كل أن الأعم المعنى فإن الأعم، بالمعنى 

الشركهو ليس لكنه الإشراك، مجن نؤع فيه يكون فإنه وحل عر اض 
العالم.أهل وكلام والسنة، القرآن، في شرك أنه عليه يطلق الذي 

أهللبعض محول هذا فإن صلاته٠١ تقبل لا رربأنها •' محوله وأما 
القولوهدا له؛ صلاة لا فإنه عذر بدون بيته في مجلي من أن العلم، 
الإمامعن وهورواية - اض رحمه - تيمية ابن الإصلأم شيخ إليه ذهب 

-اف رحمه — أحمد الإمام أحد عميل ابن احتارها أحمد، 
والنظر.الأثر مجن هؤلاء وحجة 

سمعررمن ه؛ المي عن الحديث في حاء ما فهو الأثر أما 
آ.عاورا،أ١ إلا'من له فلاصلاة يجب فلم النداء 

تركمن ؤإن واحبة، الجماعة صلاة إن فقالوا؛ الفلر مجن وأما 
الترك.بهذا العبادة _،  vlJJaعذر؛بدون العبادة واُمآفي 

تاركآبيته في المصلي أن والراجح مرجوح، القول هذا ولكن 
فاسق!صار ذللث، على امتمر ؤإذا وعاصن، اثم عذر غير من للواجب 

ولكنالعلم، أهل مجن كثير إليه ذهسا كما وشهادته، ولايته تشل 
،، هريرةأأبي وحديث عمر ابن حديث، لذللث، ويدل تصح، مجلاته 

لصلاةالتفصيل فإن الفذ، صلاة على الجماعة صلاة تفضيل في 

(.٦٥٣طم))١( 
.( ٦٥(،ومالم)'٦٤٥البخاري))٢( 



الهاء،نهابْ،ااه 

يدلفإنه أحر فيها ومادام أجرأ، الفذ صلاة في أن على يدل الجماعة 
لمتصح لم لو إذ الصحة، عن مع الأحر ثبوت لأن صحتها، على 
يتوبأن إلا ذلك، على يعاقب عاص شكآثم بلا لكنه أحر، فيها يكن 
عنه.أويعفوالله وحل، عز الله إلى 

المحرم، أمر عير بدون البيت في الصلاة فان حال كل وعلى 
ررما_ت عنه افه رصي - سعود ابن قال ولهذا فعله، للمسلم يحل 

أنله ينبغي لا والمؤمن ا، معذور،ار أو منافق إلا عنها يتخلف 
كالى.قاموا الصلاة إلى قاموا إذا الذين النافقين، ممل يتصف 

أهلبين حلاف محل فهذا البستا في حماعة أقامها إذا وأما 
الuمأيضآ.

قدالجماعة إن ت وقال ، ذللث، في له رحص من فمنهم 
صعيفا.القول هذا ولكن هوالممصود، وهذا حملتا، 

يجورولا السجد، في الإنسان يصلي أن لأبد أنه والصواب، 
النبي.لأن وذلك البيت، ش جماعة صلى ولو حتى التحالف، له 

فيصليرجلا آمر ثم فتقام، بالصلاة آمر أن هممتؤ  JLaJsقال! 
عليهمفأحرق الصلاة يشهدون لا قوم إلى أخالم، نم بالناس، 
جماعة،بيوتهم في صلوا إذا ما يشمل ةوم؛أ ررإلى نقوله • ، ييوتهم"ل 

مجنفردآ.منهم واحد أوكل 
الله،رمول يا I قال مكتوم أم ابن أن مسلم صحيح في بتا إنه نم 

النيله فرحص الجد، إلى يقودز نائي لي وليس أعمى، رحل إنني 
 )١(.JL.)"،،؛؛()
اوخاري)آأا"(،وسالم)اه1د)٢( 



|كاإةاحام فتاومرفم 

تقال نعم، ت قال النداء،،؟ ررأتسيع ت له وقال دعاء ولى فلما ه، 
ئفيههلأرشدْالنى.إر، ®U■؟•—،،، 

فيأقيمت، إذا الجماعة إن ثم المسجد، يالحضورإر يأمره ولم ذلك، 
.لمين المعلى ؤإيجابها مروعيتها ممن المقصود يعفن قامت، ، اليمت، 

وجلعز الله ييويت، إلى يحفر أن ه لفالماصح المؤمن فعلى 
ممملهرأ،بيته من يخرج وأن لمين، المحماعة مع الصلاة ويودي 

خعللم الصلاة، إلا خرجه لم ^،، 
لحلفإذا خهليئة، بها عنه وحط درجة، يها الله رفعه إلا حهلوة 

تقولمصلاه، في مادام عليه تصلي الملائكة فان وصلى المسجد 
ماصالة في ولايرال ارحمه، اللهم له، اغفر اللهم عليه، صل اللهم 
فلا، هريرة أبي حدين، من . النك، م، ثثت كما الصلاة، انتفلر 
إليهايحتاج موف، فانه العفليمة، المثوبة هذه في يفرط أن للمسلم ينبغي 

ؤإخواننايعيننا أن تعالى الله ال نعليها، يحصل أن يستطع لا يوم في 
الموفق.والله عبادته. وحسن ، وشكر0 ، ذكره على لمين الم

اكرقعن ت تااار. افه رحمه فضيلة سئل ! ١٢٤٠ص
أذنلو وماذا المسحد؟ ضابط هو وما والمصلى؟ المحد بين 

وصالواالصلاة وأقاموا الخمس للصالوايت، اكاس من جماعة 
مسحدأ؟المكان هذا أيصح 

(.٦٥٣لم)م)١( 
لفظه،ومحاوا (، ٦٤٧)ح الجمائ صلاة نفل باب الأذان/ كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

هةم)هةآ(.ح الجماعة صلاة نفل باب الماجد/ كتاب في شل أوله روى وملم 



١٠ اوبماء،ت صا|لت باب 

الأرضفكل العام بالمعنى أما بقوله فضيلته فاحاب 
•، مسجدأوضورأااأ١ الأرض لي راجعلت ت س لقوله مسجد، 

دائمآ،فيه للصلاة أعل ما فالمسجد الخاص بالمعنى وأما 
يبن،لم أم والامحمت والطين بالحجارة بني مواء بها حاصأ وجعل 

يجعالهلم ولكن فيه، ليصار الإنسان اتخدْ ما فهو المملى وأما 
يكونولا الصلاة صادف إذا فيه يصلي إنما دائما، للصلاة موصحا 

النوافل،بيته في بملكب كان ه الرسول أن ذللث، ودليل هدامسجدأ، 
ليصلىبيته إر مالك بن عتبان دعا0 وكيلك مسجدأ، بيته يكن ولم 

،مسجدا المكان ذلك يكن ولم مصلى عتثان يتخذه مكان في 
فيهيصلى عاما مسجدأ يعين أن دون فيه للصلاة أعد ما فالمصلى 

.الشيء لهذا حصص قد أنه ا ويعرفالناس 
-؛•؛-أتي 

صلىإذا _ت تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مئل ت ١ ٢ ٤ ١ س 
ذلكايعد هل الفروض جمح والإقامة الأذان مع بيته في الإنسان 

مسجدأ؟
أ.مسجد يعد لا ت بقوله فضيلته فأجالبج 

أوء:ت- ث؛ي 

منحكم ما ت تعار٠ اض اشخ—رحمه فضيلة 
نصحإذا يقول! من حكم دما الجماعة؟ صلاة عن يتخلفا 
أصل(؟لم سشت، وإن صليت، سنت■، إن بكيفي )الصلاة 

•٥( ٢ ١ ر ٣ الماحدح خي لم وم، ( ٣٣)٥ ح التيمم في البخاري رواه ( ١ر 
.( ٤٢اJيوتح)٤ ش لمساحل ■ ياب الصلاة، في البخاري رواه عتبان حديت )٢( 



هنا،سهماطم|كاا،ت ٠٢

ضعاصون الجماعة عن المتخلفون ؛ يقوله همسلته فأحاب 
ئلتلإثيم لأيمن فن َمحث ^٥١ ؤ تعارت لقوله ورسوله 
ثنس و آته ثلأ1وتأ بمش ف قآبمة 

ئزأسممثهمحأ
جنرئلموستبإهل١؛.

المشاء،صلاة الخاممن على الصلاة »أثقل ولقول.: 
ولقدحيوأ، ولو لأتوهما فيهما ما يعلمون ولو الفجر، وصلاة 
أنهللقثم بالناس، فيصلي رحلا ثم1مر فتقام، بالصلاة أنآمر هممت 
فاحرقالصلاة يشهدون لا قوم إر حطب من حرم معهم برجال 
راولقدعنه اض رصي عود مابن ونال ، بالنار* بيوتهم عليهم 

الرحلكان ولقد الفاق، معلوم منافق إلا عنها يتخلف وما رأيتنا 
دليلوهدا الصف«رم، في يقام حتى الرجلن بض يهادى به .>تى 
القربايت،.وأعفلم الهلاءات أحل من الجماعة صلاة أن عر 

أقوال:ثلاثة على فيها احتلموا الملماء لكن 
صلىمجن وأن الصلاة، لصحة شرحي إنها نال: من فمنهم — ١ 

شيخذهب هذا ؤإر بامحللة، صلاته فان شرعي عير بدون يته بر 
واختيارأحمد الإمام عن وهورواية — اممه رحمه — تيمية ابن الإسلام 

افابنعميل-رحمهما 
ؤإزتاركهايآثم.إنهافرضعض، آ-ومنهممننالت 

.١٠٢الآة: )ا(صر؛اسء،
اسرى)أ؛ا"(،و.سالم)اْآ(.)٢( 
 )٣(،jL؛(؛no.)



؛iaUfJI ٥٧٠٠هاب 

البعضبها قام فإذا كفاية، فرض إنها ت قال من ومنهم - ٣ 

•يأثم تاركها بأن وفسروها موكلة إنهاستة * فال مجن ومنهم ~ ٤ 
عنها،التخلف يجوز لا واجبة الجماعة صلاة أن والصواب 

صلاتهولكن .، ولرسوله ض وعاص آثم عنها المتخلف وأن 
الفالصلاة من أفضل الجماعة ررصلأة مول؛ س الني لأن صحيحة؛ 

فيهاكان ما تصح لا الفذ صلاة ولوكانت • درجة® وعشرين بيع 
منالذي المعذور لأن المعذور، على هذا حمل يصح ولا فضل، 
عنتخلف إذا كاملا الأحر له يكتب الجمامة •ع يصلي أن عادته 

لعذر.الجماعة 

ْعالصلاة إلى صاحبه يدعوه الذي الرحل هدا وقول 
.أصل( لم شئت ؤإن صليت ششت إن بكيفي )الصلاة الجماعة." 
يخشىعظيم حتلر فهوعلى بالكلية ألصلاة ترك بهذا أراد إن 

ومنمالصلاة، لوحوب كالمنكر لأنه كفرأ، هذْ كلته تكون أن 
كافر.الصلاة وجوب 

صلاةأن يعلم أن فيجب الجماعة صلاة ؛ذللئ، أراد ؤإن 
علىأداؤها يجب واجة هي بل الإنسان، يكيفا ليمسنا الجماعة 
.الأعذار أهل مجن يكون أن إلا الملمين، ْع المسلم 

(.٦٠ومسير)• (، ٦٤٥)البخاري )١( 



1و3ءراهاهضام فم فتارس 

تدال

تعالىالله حفظه المكرم الأخ إلى الٌمحمى المالح محمد من 
توبعل . . وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 

وحن، بصحتكم سررت ، وصلني الكريم ابكم كت
ؤإياكميزيدنا أن تعالى الله نال بخير، الحمد ولله نحن أحوالكم، 

.عبادته وحن ، نعمته نكر يرزقنا وأن ، فضله من 
.الكلية بى في الجماعة إقامة حكم عن سؤالكم 

فيهاالمسالة هده . العصمة ومنه التوفيق وبالله ث جوابه 
أقوال!ثلاثة للعياء 

فىسواء مكان أي فى الجماجة إقامة الواجب أن أحدها: 
ذلك.غير أو العمل، أومكان أوالدارمى، البيوت، أو الماجد، 

خاصة.الماجد في إقامتها الواجب أن والثاني! 
وإلاقريبة كانت إن الماجد في إقامتها الواحب أن والئالمثؤ: 

فلا.

الجماعة.بوجوب القائلين عند الأقوال وهل.ْ 
فيإقامتها الواجب أن وهو الثاني للقول يسهد الأدلة وظ-اهر 

فىوكاخادل الجماعة، حفور معه يثق كثُان. لخير، إلا الماجد 
بحجةأعمالهم محل في الجماعة يقيمون من به يتحلل كما الخمل 

بعضيتخالف، أو الخمل، من لفات الماجد إلى حرجوا لو أنهم 
يقال.مما أونحوذلك، يرجعوا فلم الموظفين 



|لرطءئ؛د،اإت هاب 

ذك!على ويدل 
أبيعن ط فتح ٢ ج  ١٣١ص البخاري أحرجه ما - ١ 
الجماصقي الرجل ررصلأة I قال الثي. ~أن عنه اش رصي همريرة~ 
أنهوذك صعقا، وعشرين حما وسوقه بيته محي صلاته على تضعم، 

إلايخرجه لا المجد إلى حؤج ثم ، الوصوء فاحسن توصا إذا 
)ال(ب الجماعة؛، ررفى قوله! فتأمل ، الخدسث، سام وذكر الصلاة؛، 

هيالجماعة أن ءلى فدل المسجدا، إلى ررحرج قال؛ نم للعهد، التي 
حديثهمن المدكور الجزء من  ١٤١ص وأخرج ، الممجد جماعة 
الصلاةإلى ي٠حرج لا من على فاحرقا نار، من فعلا أيضا." 

.ثاث(ا

.الصلاة،(إلى يخرج لا من لأعلى ت قوله فتأمل 
أنهعمر ابن عن المدكور الجزء من  ١٥٦صى أخرجه ما — ٢ 

الرحال،في صلوا ألا ت قال ثم وريح برد ذايت، ليلة في بالصلاة أذن 
برئذات ليلة كانت، إذا المؤذن يأمر كان ه اممه رسول ررإن قال؛ ثم 

فيبالصلاة الإذن فخص . ، الرحال،،ل في صلوا ألا يقول! ومهلر 
فدلومعلر برد ذات الليلة كانت، إذا بما ولوحماعة وعمومه الرحال، 

عذر.يكن لم إذا المجد في الجماعة حضور وجوب على 
جماعةمجد أتيتما ثم رحالكما، فى صليتما ررإذا I وحديحج 

الخاري)ه؛ا■(.)١( 
ودوام(، ٦٦٦)ح ■ ■ المطر. ني الرحمة باب: الأذان، ني الخاري رواء عف، ضق )٢( 

.٦(  ٩٧)٢ ٢ الطرح في الرحال، في الصلاة : باب ال-افرين، صلاة في سالم 





M٠٧،،؛ ب1بأءأاة 

أبيعن السلفية محل فتح ٥ ج  ٧٤ص البخاري روا0 ما - ٥
آمرأن همت ءلقد ثال؛ . المي أن - عنه اف رصي - هريرة 

فاحرقالصلاة يشهدون لا ثوم منازل إلى أحالف ثم فتقام، بالصلاة 
أوجماعة مازلهم في صلوها ماإذا محن ه المي يفرق ولم عليهمءا، 
»ئمآتيوفيه: الحلي حل ١ ج  ٠١٣ ص داود أبو ورواْ . . فرادى. 

وءلاهر0. عليهم،، فأحرقها علة بهم ليت بيوتهم، في يصلون قوما 
جماعة.يصلون ولوكانوا 

عنعبدالماقي فواد محمد تحقيق  ٤٥٢ص مسالم رواه ما — ٦ 
يافقال: أعمى رحل المي. أتى فال: - محه اض رصي هريرة- أبي 

اشرسول فسأل الممجد، إلى بمودُي مائل لي ليس إني الله، رسول 
فقال!لعام ولى فلما له، فرحص بيته فى فيصلى له يرخص ن أ. 

ررفأجج،اارفال؛ نعم، ت فال بالصلاة،،؟ النداء تمع ررهل 
أهونلأنها إليها لأرثي٥ مجزئة البيت في الجماجة ولوكانت 

عليهوأّهل•
عودمابن عن المذكور الكتاب ٤  ٥٣ص مسالم رواه ما - ٧ 

ؤإنالهدى، منن علمنا اش.ؤ رمول ررإن محال! _ عنه اض صي رء 
•رواية وفي • فيه'؛ يزذن الذي المسجد في الصلاة الهدى منن من 

بيتهفي التخلف هن.ا يصلي كما بيوتكم في صليتم أنكم ررولو 
يتطهررحل من وما لضللتم، نبيكم سنة تركتم ولو ليكم سنة لتركتم 

اللهكتب إلا الماحي ه^.0 من محط. إلى ممد لم اكلم^ور، فحن 

 )١(.JL.)"،،؛)"؟؛



|كاإةاحمحام ض فتاوس 
٥٨

بهاعنه ويحط درحة، بها ويرفعه حسنة، يخطرها حطوة بكل له 
ولقدالنفاق، معلوم منافق إلا عنها يتخالم، وما رأيتنا ولقد سيئة، 

الصف«أاآ.في يقام حض الرحلين بين يهادى به _>تى الرحل كان 
أحدمن منكم ررومجا ت لخلي ط ١ ج  ٠١٣ ص داود أبي رواية وفي 

مساح^|«'كمكم وم ، يواكم هى صبملم ولو بسه محي مسّءجد وله إلا 
•، كيكمس؛'أ منة تركتم 

الجماعةصلاة فان النفلرية: الأدلة تؤيدها الأثرية الأدلة فهدم 
الشعائرإظهار من ت هامة مصالح بها لفاتت احي المفي نجي، لم لو 

وتقويمصالهم، وهداية بينهم، والتعارف المسلمين، واجتماع 
،احي المتعهليل من ت كبيرة مفاسد  ciiiJbوحصل معوحهم، 

•يتامل لمن ذلك وغير الصلاة، عن وفتورهم المسلمين، وتفريق 
٣٧٣ص له الصلاة رسالة في - اش رحمه أحمل- الإمام وقال 

فيبالصلاة الله رحمكم وأمروا لفية! الط الحدين، مجموعة 
وأنكرواعنها، تخلفوا إذا وعاتبوهم عنها، تخلف، من احي الم

الأنه واعلموا فثالسنتكم، تستعليعوا لم فان بأيديكم، عليهم 
عفليممن الصلاة عن التخلف، لأن عنهم؛ الكويت، عكم ي

فلولاI وقال — عنه الله رصي — هريرة أبي حدينط ذكر ثم المعصية، 
تهددهمما عظيمة كبيرة محصية المسجل في الصلاة عن تخلفهم أن 

وقوله;المخلفين في عمر أثر ذكر نم منازلهم، بحرق ه اش 
•م . ا• رقابهم في يجأ من إليهم أولأبعثن المجد ليحصرن 

ر٦٥٤سلم)( ١١
.،١ ٥ ء الج»اصح)٠ ترك ني الثديي باب; الصلاة، ني أبوداود رواه آ ر٢ 



٠٩ب1بْ،اإّاوبماءت 

ط١ ج ١ ٥ ٤ ص الأم في — الله رحمه — الشافمحي الإمام ونال 
تركفى الجماعة صلاه على فدر لمن أرخص فلا •' المعرفة دار 

.ه.امن إلا إتيانها 
٤٦١ص له الصلاة كتاب في — اممه رحمه — القيم ابن وقال 

أنله تبين التامل حق المنة تأمل ومن ت الملقية ط الحديث مجموعة 
تركمعه يجوز لخارض إلا الأعيان على فرض احي المفي فعالها 

أصلكترك عذر لغير المسجد حفور فترك والجماعة الجمعة 
ذكرثم والأثار، الأحاديث جمع تتفق وبهيا عدر، لغير الجماعة 

أهليا ت وقوله ه النبي موت بعد مكة أهل في أميي بن عتاب حتلبة 
فيالمجد في الصلاة عن تخلف منكم أحدأ أن يبلغني لا وافه مكة 

الأنه به اطه ندين قاليي القيم: ابن قال نم عنقه، صربت إلا الجماعة 
ه. اعدر من إلا الجد فى الجماعت عن التخلف لأحد يجوز 

ةالمنمحل ١ ج  ٩٢- ٩ ١ ص الخحرر في الجد ال ون
قال، ع;بن فرض وعنه ، كفاية فرض المسجد فى وفعلها ! المحمدية 

القريبعلى عين فرض أنها على واحد غير وزاد ؛ عليه الكن فى 
ه.. ا . واضح هذا ودليل الرعاية في يه وثهلمر ، منه 

٢٣مج  ٢٢٥ص الفتاوى في تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
أنعلى متفقون الملمين أئمة أن هنا والمقصود قاسم! ابن مجمؤع 

وأحلالعبادات أعفلم من هي احي المفي الخمس الصلوات إقامة 
ه.. االقربان. 

رجلْن فرض صلاة تجزيء لا أنها يرى فإنه حزم ابن أما 



او،ااءصم,س 

الأذانيسمع لا لكن خان الإمام، مع المجد قي إلا الأذان يمع 
،وحرم الصلاة أجزأته ؤإلأ أحدأ، وجد إن مكانه فى جماعة صلى 
الخيرية.ط ٤ ج ١  ٨٨ص المحلى محي بذلك صرح 

يكونأن تعالى اش نرجو سؤالكم على كتابته تيسرت مجا هذا 
اللهورحمة عليكم واللام كريم، جواد إنه والشفاء البيان فيه 

و؛رلكته.حررفياما/ا«؛ام.



a.M ٠٧٠٠ vW

فاتتإذا تعار— افه رحمه - الشيح فضيلة سئل * ١ ٢  ٤٣س 
سورةلصلاته يقرأالقاصى فهل الحماعة •ع أوالثانية الأول الركعة 

الفاتحة؟قراءة عر أويقتصر فاته لما قضاء باعشارها الفاتحة هع 
منالمأموم يقضيه ما أن الصحيح بقوله فضيلته فأجاب 

إلافيه يقرأ فلا هذا وعر صلاته، هوآحر إمامه ملام بعد الصلاة 
محيأوركعة الرباعية، فى أوركعة رنتين، القانت كان إذا الفاتحة 

تقرأالركعتين كلتا لأن وّورة؛ الفاتحة فيقرأ الفجر أما المغرب، 
وصورة.الفاتحة فيهما 

منحكم ما ! تعار_ الله رحبمه — الشؤ^ فضيلة مثل ؛ ١٢٤٤س
تنتهلم الأور الجماعة بأن علمأ المجد، في ثانية حماعة يقيم 

بامحللة؟تعشرصلاتهم وهل الصلاة؟ من 
التشهدفي والإمام حثت إذا الأور بقوله؛ فضيلته فاحاب 

الجماعةتتم حتى بالصلاة تبدءوا لا أن حماعة، معك وأنت الأحير 
ذلكفعلوا إذا ولكن واحد، آن في حماعتان يجتمع لئلا الأور، 

.بهذابأس فلا عليهم يشوشون لا الأول، الحماعة من بعيدين وكانوا 
حثناإذا ما I وهي أحرى مسألة إر المسألة هده من وتنتقل 

ووحدناهمالأحرة، العشاء صلاة نصل لم ونحن المجد إر 
بنيةالتراوح صلاة في معهم ندحل فإننا التراوح، صلاة يصلون 
صليناقد كنا إذا الإمام ح نسلم فإننا مسافرين، كنا إن يم ، المساء 

نقيمولا ، العشاء صلاة مجن بقي بما أتينا مقيمين كنا ؤإن الركعتين، 



اك،اإ؛؛ا،ظم فم فتاوس 

فىحماعتان يكون أن ينبغي لا لأنه ، العشاء لصلاة أحرى حماعة 
سلملما الرسول.ؤ إن حتى التفرق، عنوان هدا فإن واحد، مسجد 

منعكماررما I قال القوم في يمحاليا لم معتزلين رحلين ووحد يوم ذات 
إذاتفعلا، لا رر قال! . رحالما في صلينا اش رسول يا ت قالا تصليا((؟ أن 

فامرهمامعهم(( فصليا أتيتمامجدحماعة ثم رحالكما، في صليتما 
لئلارحالهما، في صليا قد كانا ؤإن الناس ْع يصليا أن الجي. 

رناقلة(( لكما ررإنها وقال! التفرق، يحصل 
ءأي؛أي 

حكمعن ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٢٤٥س
واحد؟مسجاد فى الجماعة تكرر 

واحدمجد فى ثانية جماعة إقامة بقوله! فضيلته فأجاب 
Iام أقثلاثة على 

علىيكون كالذي حلريق مجد المأجل يكون أن ٠ الأول 
فاتتإذا ثانية جماعة إقامة فى إشكال فلا المسافرين حهلوؤل 

•صلى جاء ٌن بل راتب إمام له ليس لأنه الأولى، 
يجعلبحيث راتبة الجماعتين إقامة تكون أن I الثاني المم 

فهذاآخره، والثاني الوقت، أول يملى أحدهما إمامان للمجد 
الناس،تفريق وفيه السلم،، عن يرد لم لأنه فيه؛ إشكال لا بدعة 

•عليهم الكل لد-حال 
يأتيبحيث، عارصة الجماعتين إقامة تكون أن I الثالث، المم 

ابوداود)هم\ه(.)١( 



٦٣د1ب1ءاإتاوبمائت 

أشلها الثانية الجماعة فاقامة الأولى الجماعة انتهاء بعد جماعة 
منأزم الرجل ْع الرجل ررصلأة ملاض،ه؛ فرادى الصلاة من 

وماالرجل، ْع صلاته من أزكى الرحلين ْع وصلاته ، وحده صلاته 
ررمنلأصحابه: قال النبي. ولأن • إرافااأ أحب فهو أكثر كان 

فاتتهوقد دخل رحلا يريد ؟ معها؛ فيصلي هدا على يتصدق 
بعدالثانية الجماعة أقيمت فها معه، فصلى القوم أحد فقام الصلاة، 
.إليهاه المي ندب ما ثروعة الأولى، الجماعة 

لأننفل؛ الثاني صلاة أن لها المبرر بان القول يصح ولا 
وقدالثانية الجماعة إقامة الاستدلال محل هو الدي المقصود 

نافلةصالته من بمشاركة الجماعة إقامة إلى ندب إذا ولأنه حصل، 
ثمإنههليخكنلوكانحارحلأور، فرض صلاته بمن فاقامتها 

معإقامتها من البي تهما 
االجماعت؟ لمقيما الداخل مع يقوم أن صلى قد كان مجن ندب أنه. 

هزافي الثانية الجماعة إقامة لإنكار وجه لا أنه يسن وبهذا 
لوضوحعلماؤنا عليه درج الذي هو ~ لُامتها أعنيا ~ وهو م الف

أعلم.حررنيخإ*\إلأ\ل\ير.واف فيه، الدليل 
ءاءء!ي 

رأيكمما ؛ — تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة سل ! ١٢٤٦محن 
رحلألا  ١١حدمث، وقي الثانية الجماعة إقامة في يمول فيمن 

(.٥٥٤)الجماءةح صلاة شل باب؛ انملأة، في أبوداود رواه ( ١ ) 
ررء م1 ; بأب الصلاة، ر بنحوْ اكرمذي وروأه (، ١١٤٠٧)ا/هأا )آ(روا0أ-حمو 

٠وحسنه ( ٢٢٠)مرةح فيه صار ند مسجد في الجمائ 



|كاا؛تامام فم هتاءس 

ومتصاققق متصاث فيه الحديث هذا إن ا هذا،اأ على يتصدق 
فيهماليس ثانية حماعة فأئاما الصلاة عن تأخرا واللذان عليه، 

العبادةقي الأصل لأن الثانية؛ الحماعة تقام لا فحيتئذ متصذق، 
خيرأ؟اف جراكم أفيدونا المغ؟ 

الجماعةإقامة في الأصل إن قال من بقوله؛ فضيلته فأجاب 
واحدحرف اف رسول عن حاء فهل • بالدليل نطالبه المغ الثانية 
يقومواحدأ أمر الرسول كان إذا ثم الجماعة؟ تعيدوا لا يقول 

إذافكيف عليه، الذي الواجب أدى أنه مع المتخلف هذا مع ليصلي 
كانفإذا بالجماعة، مجهلاJان فالاثان الجماعة، فاتهم اثنان دخل 

لكيفهذا، مع يصلي أن بالجماعة يطالب لم من أقام الرسول. 
وأما. مجنقاو_، قياس هذا إ حماعة؟ تصل لا الجماعة تلزمه لمن نقول 

الواجبأدى قد معه يقوم الذي الرجل لأن فنعم، صدقة نميتها 
الجماعةإقامة كانت، ولو صدقة، تكون الثانية فصلاته عليه، الذي 

التيالصدقة لأن فيها، الصدقة . الني أجار ما ممنوعة الثانية 
*محرم مستحبأبانتهاك نفعل أن يمكن فلا لاقبوز، المحرم فعل تستلزم 

ميت،تعليل إنه أقول! بل عليل أنه سك لا تحليل هذا أن فالمهم 
أصحابهمع جاء مسعود ابن بأن استدلوا لكنهم إطلاقأ، له روح لا 

فيليس ولكن بيته، في وصلمح، فانصرف الصلاة، فاتتهم وند يومأ 
واحدة.هذه السنة، وجود مع ءنه-حجة افه معود-رصي ابن فعل 

رصي- عود مابن عن مصنفه في شبمة أبي ابن روى ثانيا؛ 

.١ ٤ ٥ / ووا»احد١ )١( 



ي1بْ،اإة|لهاءه

ومسروقبعلقمة فجبمع صالوا ومد المسجد لحل أنه _ عته اممه 
صحح.إسناده I وقال الرباني. القح صاحب ذكره والأسود. 

وصلىمحته إلى رجع - عنه اش رصي - عود مابن هل ن ثالثا 
ربماندري، لا أحر؟ لب أو المجد؟ ق تقام لا الثانية الصلاة لأن 

وهوالثانية الحماعة يقيم أن حاف - عنه الله رصي — عود مابن يكون 
يشأنويتهاونون الناس، به فيقتدي الرسول. أصحاب خواص من 

فنحنالخماعة تفوته — عنه اف رصي — عود مابن هدا ويقولون الخماعة 
بيتهإل انصرف - عنه افه رصي - عود مابن كان وربما • أول باب من 

عودمابن الإمام فيقول ٌلىء المسجد إمام قلب في يح أن حشية 
.شيء قاله في قيح مثلا، إمامتي يكرم لأنه بأصحابه؛ ليصل تأحر 

مسعودابن ترك أحله من الذي بب اليحرف لم أنه فالحاصل 
السبما ندري لا كنا ؤإذا الثانية، الجماعة _إمامة عنه افه صي ر- 

يحلهإذا الدليل إن يقولوزث والعلماء الاحتمال، المسألة يحل 
الاستدلال.به بملل الأتمال 

عليهالرسول عن حديث، عندنا ث أولا قين، كما ولكن 
الأولى،لفوات، الثانية الجماعة بإمامه فيه أمر والملأم الصلاة 

,، وحده،،ر مجلاته من أزكى الرجل مع الرجل ارصلأة أيضان ومال 
رحلمجن العلم يأحدوا لا أن العلم ؤللبة من أود ولهذا عام، وهذا 

لكانمحصومآ أحد لوكان الخهلا، من معصوم أنه فيعتقدوا واحد، 
•الخطأ منهم يقع -وهم عنهم افه الصحابة-رصي يعصم من أول 

(.٥٥ايوداود)إ رواه )١( 



|1ءاا؛؛احام هم فتاءس 

المةمن الثانية الجماعة إنامة أن رى الأي حال م وعلى 
يكونهوالذي أمرأراتبأفهذا ذلك جعل وأما عادة، ذلك يكن لم إذا 
أئمة؛أربعة الحرام المسجد ل يصلي السابق ق كان كما البدعة. مجن 

للحنفية،ؤإمام للمالكية، ؤإمام للشافعية، ؤإمام للحنابلمة، إمام 
هذاألغى مكة على — اض رحمه - عبدالعزيز المالك، امتولي لما لكن 

لأرعأئمة، أربعة واحد مسجد ل يكون أن يمكن لا • وفال 
.الله فرحمه الصواب، هوعين واحدأوهذا إمامجأ فثبت حماعاتر، 

تثميعهل س تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة مسل I ١ ٢  ٤٧س
الفائتة؟في يجهرالإمام وهل الفرائت؟ قضاء في الجماعة 

المواثتفى مشروعة الجماعة صلاة بقوله: فضيلته فآحاب، 
تابت،وهذا حماعة، يصلونها فإنهم الصلاة فاتتهم فومأ أن لو يعني 

صلاةعن شغل حينما ذللت، ومن ، حديث، من أكثر في الني. عن 
أن- عنهما اممه رصي - عبدافه بن جابر فعن الخندق، يوم العصر 

غربتابعدما الخندق يوم حاء عنه اش رصي الختلماب، بن عمر 
كداتvما اممه رمول يا وقال! فريس، كفار سب، فجعل الثمس 

ما®واف ه الني فقال تغرب، الثمس كادت، حتى العصر أصلي 
لها،وتوصأنا للصلاة، فتوصأ بهلحان إلى فقمنا ت نال صليتها٠ 

.المغرب،ل١، بعدها صلى ثم الشمس، غربت بعدما العصر فصلى 
فىجهر جهرية صلاة يمضى كان فإن الصلاة حمجا وتقضى 

•نصلالأسسصسذئباترتح)أبمهدباب: روا،الخاريذعوامتالملأ،I ؛١( 



٦٧الهاعه  ٥٧٠ياب 

جاءتهكذا ، بالقضاء أمم مرية صلاة يقضى كان ؤإن ، القضاء 
عنناموا حين أصمارْ بعمى ني واللام الصلاة عليه النبي عن السنة 
الصلاةعاليه النبي فأمرهم المص حر في فامحسيقفلوا الفجر صلاة 

ثمالفجر، منة صلوا نم فأذن، بلال فأمر الصلاة يصلوا أن والسلام 
الأداء.مثل القضاء أن عل ذلك فدل النبي.، الفجرمحهربها صلوا 

يحاكي)القضاء الفقهاء عن المقررة العبارات مجن ولهذا 
ويماثاله.يشابهه أي الأداء( 

مصتعن _ت تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ث  ١٢٤٨س
أوسظرالجماعة ْع يدخل فهل الأخير الشهد في والإمام دخل 

خيرأ.اش حراكم أفتونا أخرى؟ جماعة 
التشهدفي والإمام الإنسان دخل إذا بقوله: فضيلته فأجاب 

لايرجوكان ؤإن معه، يدخل لم يرجووجودجماعة كان فإن الأخير 
|لأتدرك لا الجماعت صلاة أن الراجح القول لأن معه؛ دخل ذللق، 

أدركفقد الصلاة من ركعة أدرك ارمن النبي.I فول لعموم بركعة 
الجماعة،الج٠هةلأتدركإلأبريةفكذك وكماك الصلاهءرا،. 

منتظرمدركأللجماعة، كن لم الأخير التشهد في الإمام أدرك فإذا 
فإنيرجوجماعت لا كان إذا أمجا يرجوها، التي الخماعة •ع يصليها حتى 

عنه.الانصراف من خير التشهد من تبقى محا ليدرك الإمام *ع دخوله 
(،٥٨٠)ح ركعت الصلاة من أدرك مجن ت باب الصلاة، موافت، كتاب البخاري رواء )١( 

.حلأل)ي'ا'(..أدرك.من ت باب الماجد كتاب لم وم
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صلاةتدرك هل - تحار الق رحمه - فضيلته وسئل ؛ ١٢٤٩س
الأفضلوهل كاملة؟ ركعة بإدراك أم الأحثد التشهد بإدراك الحماعة 

ولوينتظر، أم معه يدخل أن الإمام ُع الأخير إلاالتشهد يدرك لم لمن 
أخرىجماعة حضرت ثم الأخير التشهد في الإمام مع دخل أنه مذر 
الجماعة،ع والدخول مؤد ئلبها أو صلاته ةْلح له يجوز فهل 

^هلبماسمإذاكا0ناوياسسالأول؟الأخيرة؟ 
الالصلاة إدراكات جمح أن الصواب بقوله؛ فضيلته فأجاب 

فقدالصلاة من ركعة أدرك ®من الني.؛ لقول بركعة، إلا تكون 
كاملة،ركعة بإدراك إلا تدرك لا الجماعة فصلاة الصلاة،. أدرك 

هازاوعلى بالكلية، الإدراك عدم من حير الركعة درن ما إدراك ولكن 
يعرفلم محا معه الدخول فالأور الأخير الشهد في والإمام أتى فإذا 

وصلىالإمام مع يدخل لم ذلك عرف فإن أخرى، جماعة يدرك أنه 
فيأو آخر مسجد في جماعة كانت مرام الأخرى الجماعة مع 

التشهدالأخير.في إمامه أدرك الذي الجد 
حضرتثم الأخير التشهد في الإمام مع دخل أن فدر ؤإذا 

الجماعةفي أولها من الجماعة صلاة ليدرك الصلاة ةْني فله جماعة 
.وحدْ صلاته يكمل أن وله الأخرى، 

مجنذلاكا ناويآ كان إذا فيما الحكم يختلم، هل السائل؛ ونول 
•معناْ لي تين لم لا؟ أم الأول 

صلىمن -I تمار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ١٢٥٠س







|اجاءه>ءا||؛ هاب 
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هرمال

الرحيمالرحمن اض م ب
تعالىاض حفظه المكرم الأخ الخمنإر اكالح 

وبعد!• • • وبركاته اض ورحمة عليكم اللام 
الجماعةبعد الواحد الخجل في الجماعة إعادة عن ءسؤالكم 
•الأدر 

الجماعةبعد الواحد الخجل فى الجماعة إعادة جوابه! 
الأدرمعردجمن؛

المسجدفى يكون بحيث معتادا ذلك يكون أن الأول؛ الوجه 
إلىيودى لأنه منكر؛ فهدا بعدم الثاني صلى أحدهما صلى إذا إمامان 
تفريقأالضرار مجد فى فان الضرار، مسجد به محيالجماعة تفريق 

ذلكولأن الرمان؛ في بينهم تفريق وهذا المكان، في المؤمنين بين 
الأمة.عهدّملف في معروفة تكن لم التي اليع مجن 

حماعة،يدخل أن مثل لعارض ذلك يكون أن الثاني؛ الوجه 
يتفرقواولا حماعة يصلوا أن فالأفضل الأولى، الجماعة انتهت وفد 

وحده،صلاته من أزكى الرحل، ْع الرحل ءصلأة الني.: لقول 
فهوأكثر كان وما الرحل صلاته»ع من أزكي الرجلين مع وصلاته 

أقيمتالتي والثانية الأولى الجماعة في عام وهدا ا. الهلأ١ أحساإلى 

(.٥٥رواءأبوداود)،( ١١
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وجماعةوالترمذي وأبوداود أحمد رواْ ما العموم ويويد لعارض، 
لحلرجلا أن - عنه اش رصي ■ "الخيري ممد أبي حديث من 

ررمنت .ؤ البي ؛فال بأصحابه .ؤ اف رسول صلى وند المجد 
،، أ معه فصلى القوم من رجل فقام معه،ا محيصلي هدا على يتصدق 

لهداالجماعة لتحصل يمالي مجن معه يقوم أن على الض. حث فقد 
حثالسي. كان فإذا الفريضة، أدى قد معه القانم أن مع الداحل، 

لوإنه I نائل يقول فهل الداخل، هذا ٌع يقوم أن الفريضة أدى من 
ابمالياجميعآ؟ أن لهما فلايشؤع رجلان يحل 

والتئامهالكمالها الإسلامية والشريعة يقال، ما أبعد من هدا 
.منه أولى أو مثله كان مجا وتيع ، 'ثيء بمنروهمة تأتي أن يمكن لا 

،يامره ل بإقراره اش. رمول مجد في مرتين أقيمت فالجماعق 
أنبين فرق كن لم مجمدة فيها فلوكان عارضة، الثانية كاك كن 

أولىالمفترض ل مفترضأ، أم مجتهلوعآ الجماجة من الواحد يكون 
لأنالثاني؛ على المنة من شيء منه يحصل لا لأنه الجماعة؛ يقيم أن 

فريضتيهما.في لهما الجماعة بحصول بالأخر انتفع منهما واحد كل 
مؤيدة- عنهم افه رصي - الصحابة عن الاثار جاءيت، وقد 

رصي- مسعود بن عيداض عن مصنفه في شيبة أبي ابن فروى لدللثا 
ومسروقبعلممة فجمع صالوا وقد المسجد لحل أنه — عته الله 

صحح.إسناده ت وقال الرباني، الفتح صاحب ذكره والأسود 

.١ ٤ ٥ / احمد١ رواءالإمام ( ر١ 
١١ ٤ / Y نه صلي وقد المحي إلى يجبون القوم في ٦(  ٠٧)باب في سة أتي ابن رواء )٢( 

(٧١٠٦.)







٧٠ب1بءااتااماءه 

إلاصلاة فلا الصلاة أممت »إذا المى لقول ضلعها فانه 
اوكتوة«لا،.

هه  ه

إذاالعمل ما I — تعالى اممه رحمه — الشح فضيلة مثل إ ١ ٢ ٥ ٤ س 
المافالة؟في المصالي شرع وفد ال٠مكضة، الصلاة أقيمت 

ومدالمكتوبة، الصلاة أميمت إذا يقوله فضيلته فآماب 
فهلعهاعليك يجب •' يقول من العالم أهل فمن نافلة، في شرعت 

•الأحثر المسهد في كنتا ؤإن فورأ، 
يسالمأن تخاف أن إلا شلعها لا يقول! من العلماء ومن 

الإحرام.تكبيرة معه تدرك أن فبل الإمام 
.متقابلان قولان هدان 

فيكت ولو الافااة فاقلع الصلاة أقيمت إذا الأول: فالقول 
الأخير.التشهد 

بقدرالإمام صلاة من بقي إذا إلا ضلعها لا I الثاني والقول 
إنإلا ضلعها ولا الصلاة، في تستمر يعني فاقطعها؛ الإحرام تكبيرة 
الإحرام.تكبيرة معه تدرك أن قبل الإمام يسالم أن حمت 

الأخير،القول هدا على يحنى متقابلان، القولان! هذان 
تدركمادمت الركعات، جمع فاتتلث، لو حتى الصلاة في امتمر 
الفل،هدا في فاستمر الإمام، لم يأن قبل الإحرام، تكبيرة 

)ا(مام)'اِا(.
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محيوأنت الصلاة أقيمت إذا أنه ذلك، فى الومط القول أن وعندي 
الأولىالركعة فى وأنت أقيمت ؤإن حقيقة، فأتمها الثانية الركعة 

أدركفقد الصلاة من ركعة أدرك أمن المنى لقول فاةهلعه-ا، 
أدركتفقد الصلاة إقامة قبل ركعة صليت قد كنت فإذا . الصلأة((أا، 

•رالمغ الحفلر قبل ركعة 
الصلاة،أدركت فقد والمغ الحظر قبل ركعة أدركت، ؤإذا 

إدراكلأن حقيقة؛ لكن فتتمها ممنوعة غير كلها الصلاة وصارت 
فيكنت، إذا أما الفل، من حزء إدراك من حير الفرض مجن جزء 

لأنالصلاة؛ به تدرك ما الونت، مجن تدرك لم فانلئ، الأولى الركعة 
,الصلاة(( أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك ارمن •' يقول . المى 
فلاالصلاة أقيمت، ررإذا التي لقول تقهلعها فإنلث، هدا على وبناء 

صلأةإلأاوكضبة،(ل^.

يجوزهل ؛ — تعالى اممه رحمه — الشخ فصيلة ّسل ؛ ١٢٥٥ص
إذاالحكم وما أقيمت،؟ قد والصلاة المسجد تحية أداء للإنسان 

نافلة؟في الإنسان شؤع وقد الصلاة أهيصت، 
فلاالصلاة أتيست، »إذا ةالانيه: ^٠^: فضيلته فآجاب، 

إقامةبعد نافلة يبدأ أن لأحد يحل ولا المكتوبة(()آ( إلا صلاة 
باطلةفصلاته فعل ؤإذا اض.، رصول عصى فقد فعل فإن الصلاة، 

فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل أمن • والسلام الصلاة عليه لقوله 
(.٦٠٧اوخادى)*خه(،وسير))١( 

)أ(سالم)«\ى.
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ردا،أثد فيكون هؤ التثي نهي عليه عملا عمل إذا فكيف • ، رد®أ 
والصلاةالفجر، لصلاة جاءوا إذا جماعت الأحيان بعفى فى نشاهد ولهذا 

تهلولالفجر صلاة إن يقولون لأنهم الفجر؛ نة ّيصلون أبت، ند 
ولاعليهم حرام وهذا الإمام، مع بالريية اللحاق ويمكننا القراءة، فيها 

•الفجر رابة عن تجزيهم لا باطلة صلوها التي ونافلتهم يجوز، 
العلمأهل فمن الصلاة أثناء في وآنت الصلاة أقيمت إذا وأما 

أنقبل الإمام لم يأن حثست إذا إلا التافالة تكمل إنك يقول! من 
وتلحقنافلتك تقطع الحال هده ففي الإحرام، تكبيره معه تدرك 

المتأحرين.عند أحمد الإمام مذهب من هوالمشهور وهذا والإ.ام 
النافلةأثناء فى وأك الصلاة أقيمت إذا ت العلماء بعض وقال 

الأحير.التشهد فى ولوكنت حتى فاقعلعها 
إلىوقمت النافلة من ركعة صيت إذا أك ! هذافي والراجح 

وأنتالصلاة أقيمت ؤإن حقيقة، فكملها الصلاة أقيمت نم الثانية 
منمركب الراجح القول هذا ودليل فاقهلعها، الأولى الركعة في 

البيعاJهالصلأةؤَهمموآسؤ4أآاوقال تعالى: قال دنلين 
فإذا. الصلاة((^٣، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك ومن واللام; 

وحويقبل الركعة أدركت فقد الثانية إلى وقمت الركعة أدركن، كنت، 
فأنت،الصلاة، أقيمت، إذا باكون المافلة عن النهي لأن الهي؛ ط رث 

لأنهافيها؛ مأذونآ ركعة صلستإ فقد يقيم أن قبل ركعة صلستؤ الأن 

(.١٧١٨منم))١( 
'ا'ا.الآة;)■ا(مرثمحماو،

الم)ب'أ<.الخارى)«خه(،وم)٣( 
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الصلاةفأدركت الصلاة من ركعة أدركت فتكون الصلاة إقامة فيل 
فانكالأولى الركعة فى وأنت الصلاة أنمت إذا أما حقيقة، فأتمها 

القولوهذا النهي. شرط وجود نل ركعة تدرك لم لأنك تقطعها؛ 
دسطمحناملين•

هه  #

كنتإذا .! تحار النه رحمه — الشيح محيلة سئل ! ١٢٥٦س
عنادهنجتهع بأن بالجمع الجهاد في الأمير ونادي تهلوعا أصلي 
أقطعها؟أو صلاتي أكمل فهل دئائق خلال 

نهيرفلا مقروصة صلاة في كنت إذا موله! محيلته فأجاب 
حقيقة.تتمها أن بأس لا ولكن الصلاة 

الوأنه بالرزانة ممروفآ الأمير هذا وكان نافلة فى كشت إذا أما 
تعلمكنى إذا إلا النقل تقْلح أن حرج فلا لمحاجة إلا الجماعة يدعو 

تكملأن حرج فلا الحال هذه على مادمت يعذرك الأمير هذا أن 
المافالة.

علىمحيطرتهم يفرصوا أن يريدون نوم مجن الأمير كان إن أما 
الجمعتستوجب لا لأغراصى ثاء كالما يدعوهم ي«حيث فقط الناس 
حاككل الاذالةuى تكمل فانك 

ءوه ٠ 

مصثعن ! — تعالى اف رحمه — الشيح محيلة سئل ! ١٢٥٧س
أوالصلاة في معه يدخل فهل الأخير التشهد ش والإمام لحل 
•خيرأ عنا الاه جراكم أفتونا أخرى؟ جماعة مع يصلي حش ثنتُلر 
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التشهدفي والإمام الإنسان دخل إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
الكان ؤإن معه، يدخل لم حماعة وجود يرجو كان فإن الأخير؛ 

تدركلا الجماعة صلاة أن الراجح القول لأن معه؛ دخل ذلك يرجو 
فمدالصلاة من ركعة أدرك ارمن الني قول لعموم بركحة إلا 

فكدلكبركعة إلا تدرك لا الجمعة أن وكما الصلأه((لا، أدرك 
مدركآيكن لم الأخير التشهد في الإمام أدرك فإذا الجماعة، 
كانإذا أما يرجوها، التي الجماعة •ع يصليها حتى فينتظر للجماعق 

خيرالتشهد من تبقى ما ليدرك الإمام سمر دخوله فإن يرجوجماعة لا 
عنه.الانصراف من 

٠ه

شخصعن : - تعار افه رحمه - الشخ فصسلة سئل : ١ ٢  ٠٨س
الأخيرالشهد في وهم الجماعة متأخرأوأدرك المجد إر أتى 
فيJالجماعة اكحق وإذا القادمة ١^٠١٠< أوينتظر بهم يلحق هل 

أويتمها؟صلاته يقي هل جديدة جماعة صجع الأخيرنم الشهد 
فيوالإمام جاء الدي هذا كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

معويصلي ينتظر فإنه جماعة ميجد أنه يعلم الأخير التشهد 
كاملة،بركعة إلا تدرك لا الجماعق أن الراجح القول لأن الجماعة؛ 

يدخلأن الأفضل فإن صه يصلى أحد وجود يرجو لا كان إذا أما 
عدممن محير الصلاة بعض إدراك لأن الأخر؛ التشهد ولوفي سمهم 

جماعة،يجد لا أنه لعلمه الإمام معر دخل أنه ندر ؤإذا كلية، الإدراك 

ولحرم•!(.اوغاري)«ا/ه(، 
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صلاتهيقطع أنه عاليه حرج *لا يصلون وسمعهم جماعة حضر ثم 
هؤلاءْع يذهب نم ركعتين نفلا يحولها أو ويصلي، معهم ويذهب 

عليه.فلاحرج هوعاليه ما عالي امتمر ؤإن معهم ويصلي القوم 
هءو ؛إو 

حضرإذا — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ١٢٠٩س
معهيدحلون الأخيرفهل التشهد في والإمام حماعة ومعه الإنسان 

ثانية؟جماعة يقيمون أو 
جماعةومعه الإنسان جاء إذا الأولى بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الجماعةتتم حتى بالصلاة يبدأوا لا أن الأخير التشهد في والإمام 
ذلاكافعلوا لو ولكن واحد، مكان في جماعتان تجتمع لئلا الأولى 
بأسفلا عليهم يشوشون لا الأولى البماعة عن بعيدين وكانوا 

.بهذا
-جماعةحاء إذا وهي أخرى ألة مإلى المسألة هذا من وننتمل 

يصلونووحدوهم الأحرة العشاء صلاة يصلوا لم وهم المسجد إلى 
العشاءبنية التراويح صلاة في معهم يدخلون فإنهم التراويح صلاة 

إذاالتراويح صلاة في الإمام *ع يسلمون فإنهم افرين مكانوا إن نم 
بماأتوا الإمام صالم فإذا مقيمين كانوا ؤإن الركعتين صلوا فد كانوا 

لأنهالعشاء لصلاة أخرى حماعة يقيمون ولا العشاء، صلاة مجن بقى 
التفرقعنوان هذا فإن واحد مسجد فى حماعتان تكون أن ينبغي لا 

لممعتزلض رجلين ووجد يوم ذات ملم لما الرسول. أف حتى 
اشرسول يا فالا؛ تصلياء؟ أن متعكما ®ما فال؛ القوم في يصليا 
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ثمرحالكما، في صلسما إذا تفعلا، ®لا • قال رحالنا، في صلينا 
ْعيصليا أن النبي قأمرهما . معه؛ا فصليا جماعة محي أتيتما 
وقال!التفرق، يحصل لثلأ رحالهما في صليا قد كانا ؤإن الناس 

صلاةيصلون والناس المساجد لحلنا إدا فهكذا ، نافلة،، ممما ررإنها 
عاليهنص ند وهدا العشاء صلاة وننويها معهم ندخل فإننا التراويح 

.— اض رحمه أحمد— الإمام 
Mi؛أو ءو 

مأمومعن ! — تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة سل ! ١٢٦٠ س
وقراءتهللاحرام الإمام تكبير انتهاء بعاد الصلاة قي يحل 

يركعفهل الإمام ركع ولكن الفاتحة قراءة في شرع ثم للفاتحة، 
الفاتحة؟قراءة أويكمل المأموم 

أنيريد والإمام المأموم دخل إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إلاعليه يبق لم كان إن الفاتحة، قراءة س المأموم يتمكن ولم يركع، 

لهذاالركؤع في الإمام ريالمحق يكملها أن يمكنه بحيث نحوها أو آية 
فيالإمام يدرك لم قرأ إذا بحيت كر عله بقي كان ؤإن أحسن، 
الفاحة.يكمل لم ؤإن الإمام مع يركر فإنه الركؤع 

أرادإذا س! تعار الائه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٢٦١س
الصلاةأقيمت وقد الحماعة *ع الصف في يدحل أن الإسان 

الصلاةفي منهاإذالحل بعض آويفوته تفوته الفاتحة أن وهويعلم 
روا»أبوداود)هيْ(,)١( 
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دعاءيقدم فأيهما الإحرام تكبيرة بعد الأ'سهتااح دعاء وقرأ 
انلهكملكرالإuمممعوالإن

الرمع؟قي المتابعة عدم إلى ذلك ولوأدى يكملها فهل الفاتحة 
فانهالإمام مع ودخل الإنسان حاء إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

تمكنإن لم الفاتحه، Jقراءة ردرع تمتح ريالإحرام تكبيرة يكبر 
تسقطفإنها يتمكن لم فإن فعل، الركؤع يفوته أن قبل إتمامها من 

علىبالصلاة أتى قل يكون وحيتثد القيام، فى مسبوق لأنه عنه؛ 
المثري.ترتيبها 

عادتهمحن كان فإن الفاتحة تكمل لم وأنت للركؤع الإمام ير ئذا 
علىصلأتلث، وتتم عنه، تنفرد أن الواجب فإن متابعته يمكن ولا الإمراع 

غفلتأو نسيت أنت لكنلئ،ا ذلك عادته ليس كان ؤإن الهلمأنينة، وجه 
فىالركؤع يفوتك ولا الركؤع، من  ٣٧أن بعد ولو وتلحقه تتمها فإنك 
بوئآ.ملست أولها من الصلاة داخل لأنك الحال، هذه 

يحلإذا ! — تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مثل ت ١ ٢  ٦٢س
الركعة؟لإدراك الإ-٠راع له يجوز فهل راكع والإمام المصلي 

قالالبى. لأن الصف؛ إلى تصل أن قبل الصلاة فى تدخل ولا 
.حرصاولاتعد،الا، اممه >ازادك ذلك! فعل حين عنه اممه رصي بكرة لأبي 

.( ٧٨٣انمف)دون ركع إذا ياب الأذان/ كتاب الخاري، رواء 
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أدركإذا مالي اف رحمه - الشخ محملة مثل : ١  ٢٦٣ ص
معه؟أويدخل يرفع حض ينتفلر الإمام،احدأفهل المأموم 

أيعلى الإمام مع الدخول الأنحل ت بقوله محيلته فأجاب 
نحلوا((أدركتم ررفما محوله.i لعموم ينتفلر، ولا وجيم حال 

هه  ٠

فرغإذا تعالى اض رحمه - الشخ محيلة سئل : ١  ٢٦٤ص
لموالإمام ومورة الفاتحة قراءة من المرية امحلأة في الصالي 

يسكت؟فهل يركع 
قراءةمن مغ إذا المأموم يسكت لا بقوله! محيلته فأجاب 

حشالإمام يركع حف يقرأ بل الإمام، يركع أن فبل وسورة الفاتحة 
ولمالفاتحة من وانتهى الأول التشهد بعد اللتين الركعتين محي لوكان 

محيلمس لأنه الإمام؛ يركع حتى أخرى سورة يقرأ فانه الإمام يركع 
إمامه.لقراءة المأموم استمغ حال محي إلا مشرؤع سكوت الصلاة 

ث؛؛-ه  ه

يحلإذا ؛ - ■ تعالى اف رحمه i الشيح محملة مئل ؛  ١٢٦٥
منالشخص هذا يتمكن ولم الإمام در؛ع مرية صلاة قي الإنسان 
الممل؟لما الفاتحة إكمال 

والإمامجاء أنه بمعنى بوقآ مكان إذا بقول؛ محيلته فأجاب 
قبلالإمام ور؛، الفاتحة وقرأ واستفتح كبر ثم الصلاة محي همع قد 

كانلأنه الفاتحة؛ بعفى فاته ولو الإمام ح ؛، jiفإنه منها انتهائه 
(.٦٠٢(،وuلم)٦٣٦الخ^رى))١(
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الإمام.ركؤع ئبل إدراكه من يتمكن لم ما عنه فقط بوقآ م
الإماممجن وعرف الصلاة أول في الإمام *ع لحل كان إذا وأما 

بالإحلالإلا الإمام متابعة يمكنه لا وأنه صلاته، في يتأنى لا أنه 
وأنالإمام، يفارق أن عليه يجب الحال هده فمي الصلاة بأركان 
الأركان،بترك إلا متعذرة هنا المتابعة لأن وحده؛ الصلاة يكمل 

لصلاة.وتركالأركانمطل 

مغإذا ٠ تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١ ٢ ٦ ٦ س 
فيالإمام يسرع ولم الجهرية الصلاة في الفاتحة قراءة من الماموم 
الحال؟هده مثل في المأموم يصغ فماذا بعدالفاتحة القراءة 

للأمامنقول أننا ذللث، على الجواب • بقوله فضيلته فأجاب 
الفاتحةقراءة بين العلويل الكون هدا تسكت أن لك ينبغي لا أولأ 

بينلهليفة سكتة يسكت أن للأمام والمشرؤع بعدها، ما وقراءة 
والقراءةالمقروصة القراءة ليتميز؛اولك، بعدها التي والورم الفاتحة 

الفاتحةبقراءة اللهليفة السكتة هده في يشؤع والمأموم المستحبة، 
منالهلويل الكون وأما يقرأ، الإمام كان ولو الفاتحة قراءة ويتم 

يفعلكان الإمام أن فرض على ثم السنة، حلاف ذلك فإن الإمام 
الفاتحةقرأ إذا المأموم فإن اللويل الكون هدا ويكت ذللث، 

بعلالتي السورة قراءة في الإمام يسرع حتى صورة يقرأبعدها وأتمها 
يقرأوالإمام يقرأ أن للمأمجوم يجوز لا لأنه ؛ يكن، وحينئذ الفاتحة 

فقعل.الفاتحة إلاقراءة 



 ===============٨٥

حكمما ت - تحار اف رحمه - الشيح محيلة مثل ؛ ١ ٢  ٦٧س 
يجبوهل الفاتحة؟ ئراءة بعد الأئمة بعض يفعلها الش السكتة 

الجهرية؟الصلاة قي الفاحة تراءة المأموم على 
الفاتحةبعد الإمام سكتها التي المكنة يقول؛ ضايلت4 نأجاب 

القراءةومحن ركن، هي التي الفاتحة نراءة بين للتمييز سيرة سكتة 
الفاتحة.قراءة في المأموم فيها ويشؤع نفل، وهي بعدها التي 

المريةالصلاة في الفاتحة يقرأ أن المأموم على ويجب 
يقرألم لمن صلاة ®لا •' واللام الصلاة عاليه قوله لعموم والجهرية 

صلاةمن يوم ذات انصرف . الشي ولأن الكتابءارا،. بفاتحة 
قال:نعم. ! قالواإمامكمء؟ حلف تقرأون >العاإكم فقال: الصبح 

.وهدابهاء يقرأ لم لخن صلاة لا الكتاب،^نه ام إلا ترا 
والنفي• الجيرية الصلاة في حتى واجمة الفاتحة قراءة أن ي فض 
أبيحديث في الرسول. قول ذلك على ويدل للصحة، نفي هنا 

فهيحداج فهي الكتاب بأم فيها يقرأ لا صلاة صار امن ت هريرة 
فيو)من( للصحة. نفي هنا فالقي فاسدة، يعني ،٠ حداجا،ل 
والاسمموصول، اسم .٠ يقرأ. لم لمن صلاة ررلأ حديث! 

الإمام،يثمل عسام، يقرأ لم )لمن( ذ للعموم، الموصول 
كلهاالصلوات ني والمأموم للإمام القراءة وجرب باب: الأذان. كتاب البخاري/ رواء )١( 

وجوبراءةالناتحةفيلكرىة)لهم.باب: )ا"ْ؟(وماوممحابالصلاة. 
حاعاب بماتحة صلاته ني القراءة ترك من باب؛ الصلاة، داود/كاب أبو رواء )٢( 

وغال:(، ٣١الإءامح)احلمه القراءة ماجاءفي باب: الصلاة، م والترمذي (، ٨٢٣)
٠حسن حديث 

(.٣٩٥) ٣٨.ح ٠ قراءة وحرب ت باب الصلاة، ثتاب ت مسالم روا• )٣( 
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المأمومأن فواصح مرية الصلاة كانت ناذا والمنفرد، والمأموم، 
يقرأ؟والإمام الفاتحة المأموم يقرأ فهل جهرية كانت إذا أما سيقرأ، 

غيرها.تقرأ لا ولكن نعم، ت الجواب 
ء؛ي؛!؛- ءإو 

حكمعن ءإ تعالى اض رحمه . الشيخ قضيلة سئل ت ١ ٢  ٦٨س
الإمام؟مسابقة 

•النبي لقول محرمة الإمام مسامة ؛ بقوله محيلته فآحاب 
رأسرأمه اف يحول أن الإمام قل رأسه يرغ الذي يخشى ®أما 

سابقلن تهديد وهدا . حمار«لا، صورة صورته يجعل أد حمار، 
أوتركواحب.ولأتهديدإلأuىسلمحرم، الإمام، 

كبرفإذا به، ليوتم الإمام جعل ررإنما • قال أنه عنه. رئت 
ولأتركعواحصوإذاركعفاركعوا، ولأتكيرواحشيك؛ر، فمروا، 

الحديث..يركع
تحالات أرع له إمامه مع المأموم إن • المنامة بهده وأقول 

مسابقة.-١ 
؟-موافقة.
'؟-ماسة.

٤-تخلف.

ييلم وم(، ٦٩١)الإ٠امح نل رامه ربع ُن إثم • ياب ' الأذان كتاب / الخاري رداه ، ١ ١ 
(.٤٢٧الإ1م،حأاا)سق تحريم باب: الملأة، 

(طم/ىاب!_;،٣٨٧)باب:محابالصلاة، روا٠الخارى، )٢( 
(.٤١١بالإمام)المأموم اتتعام باب: 
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لكنؤإذا حرام، وهدا ^Jالخيءملإئمه، ت فالمامة 
يعيدأن عاليه ويجب إطلائآ، صلاته تنعقد لم الإحرام تكبيرة في 

جديد.من الصلاة 
ويسجدركوعه، ْع يري موافقأللأمام يكون أن رالموافقت؛ 

أيضأمحرمة أنها الأدلة وظاهر نهوصه، مع وينهض مجوده، مع 
»لأتركماحنىيركع«.لقولهه: 

تكبيرةق إلا محرمة وليت مكروهة أنها يرى العلماء وبعض 
الإعادة.وعليه صلاته تنعقد لم فيها إمامه وافق إذا فإنه الإحرام 

تأخر،بدون إمامه بعد الصلاة يأقعال يأتي أن والمتابعة؛ 
هوالمشرؤع.وهذا 

التابعةعن يخرجه تخالفأ إمامه عن ا يتخلفأن والتخلما! 
٠٠خلاوهاوا  •المشرؤع ٥ 

علائةعن س: تعار اف رحمه - الشيح فضيلة صئل : ١٢٦٩س
بإمامه؟المأموم 

متابعة،علاقة بإمامه، المأموم علاقة يقوله؛ فضيلته يا فأب 
عليه،فلاتختلفوا يه، ليوتم الإمام جعل ارإنما الض.؛ قال ولهدا 

وإذافاسجدوا، مجد وإذا فاركعوا، ركعو ؤإذا فكبروا، كر فإذا 
قائماصلى ؤإذا الحمد، وللثا ربتا ؛ فقولواحمل.ْ لن اف سمع قال؛ 

ومقام. أجمعين(؛ نعودأ فصالوا هاعاوأ صلى ؤإذا قياما، فصلوا 
متابحة،مجقاماُتا؛ أرع إلى يضع الناحية هدم في إمامه ْع المأموم 

(،٣٨٧اوخاري))١( 
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وتأخر.ابقة، رموموافقة، 

إمامهمد الصلاة بأفعال الإنسان يأتي فأن • المتايعة فأما 
تأخر،دون مجد ؤإذاسجد، تأخر، بدون ري ركع، إذا مجباصرة، 
٠الصلاة أفعال بقية في وهكذا 

ْعيري إمامه، •ع الأفعال هده يفعل فأن I الموافقة وأما 
٠فعوده مع ويقعد قيامه، •ع ويقوم ، مجوده مع ويسجد ركوعه، 

فيريالأفعال، هدْ في إمامه يتقدم فأن المسابقة! وأما 
•فباله ويقعد قبله، ويقوم قبله، ويسجد قبله، 

الإمام،ري فإذا الإمام، متابعة في يتوانى فأن • التأحر وأما 
هذ0وكل . وهكذايحمد قائمأ بقي مجد ؤإذا يفرأ، واتفآ بقي 

٠المائعة مقام إلا مذمومة المقامات 
الصلاةعاليه الرسول لقول مخالف لإمامه فالموافق 

•لأصاص.همالإامدلأرسماضيم«'اء.واللام: 
البيمنه حذر الذي الشديد التحذير في واع له، والمابق 

الإمامتبل رأسه يرع الذي ®أمايخشى • توله في واللام الصلاة عليه 
ؤحمارار٢، صورة صورته افه أويجعل حمار، رأس رأمه اف يحول أن 

عاليهالرسول قول لأن الخابعة؛ يحقق لم والمخلف؛ 
فاركعوالأم.وإداري فكبروا، كثراوام »إذا واللام: الصلاة 

والإمام(، ٦٠٣قمودح)من بملي الإعام باب؛ انملأة' في أبوداود رداما الزثادأ مذ* ، ١١
احمدفي»الماو«آ/مأم.

(.٤٢٧لم)وم(، ٦٩١اJغاري>)٢( 
الم>ااأ(.اوخاري>'\\>م(،وء)٣( 
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الوأن الشرط، وجود فور المشروط يقع أن تقتفي شرطية حملة 
•عنه منهي، فهو عنه، يتأحر 

وقيل!مكروهة، إنها •' نيل •' والموافقة حرام، • ابقة فالم
الأمرفهي المتاُعة أما الكراهة، أحواله أمل والتأخر! حرام، إنها 

الني..أمريه الذي 
أمامة، المسسأشد اكلأيث، الأحالأدت، أي ألة موهشا 

أماكحالف،عنه؟الموافقة، 
المقدم؛الوعيد فيها ورد لأنه أشدها؛ الخسابقة الجواب، 

بطالتذاكرأ، عالمآ إمامه مبق إذا الإنسان أن الراجح؛ القول ولأن 
فقدإمامه مبق إذا لأنه بالركن، أو الركن إلى مبقه مواء صلاته، 

الصلاة.محرمأفي فعلا فعل 
صه  ص

الأفضلهل _! تعار افه الشيح-رحمه فضيلة مئل ؛ ١  ٠٢٧ س 
أوئانما ستصب، حش انتظارْ فورأف صلاته في الإمام ْع الدخول 

حالما؟يطمئن 
أيعلى الإمام مع الدخول الأفضل بقوله فضيلته فأجادسا 

قولهلعموم قعود أو مجود، من يقوم حتى ينتفلر ولا وجيم حال 
ماأجر له حصل معه لحل إذا ولأنه • فصالوا(( أدركتم ارفما ! . 

.صلاه 

ءي؛و ءإب 

(.٦٠٢(،وتلم)٦٣٦اJخاري))١(





اوأاء،تءا|ه باب 

ؤلأبكلث_>وقوله؛ ةموامحماآسملعمهأ١،، ؤ العاJرضلمار! 
بذآلنن عووف، رماجعل ؤ وقوله؛ • وسعها للأ محا آس 
ءك)٣(ََ 

•ب
هءإة ؛أة 

رأيكمU تمار اف الشخ.رحمه فضيلة مئل :  ١٢٧٣ص
معه؟ويدخل ^سِماربالإمامالركوعسوم 

كقيامصلاة في ذلك كان إذا يقوله: فضياكه فآجاب 
فقامالركؤع قارب حتى الإمام كبر أن بعد الإنسان فبقي رمضان 
غيرالقيام صلاة لأن ذلك؛ في عاليه حرج فلا الإمام مع ولحل 

حرجفلا وحرج الإمام نكير بعد المجد من لوانصرف بل واجبة، 
عاليه.

لأنه؛ الني به أص ما خلاف هدا فإن الفريضة كانت إذا أما 
وعيكمالصلاة، إر ناثرا الإقامة مسم »إذا 

الذيوهذا أدركتمفصالواءأ؛،. فما ولأسرعوا، الفةوالوقار، 
االإمام؟ مع يدخل لا قاعدا يبقى فلماذا أولها من الصلاة أدرك جلس 

إذاوأنه لاسيما الإمام، مع ويدخل يقوم أن عاليه يجب قاليي 
كونهفي أثلثا فإني معه وركع قام ثم الإمام، ركع حتى الدخول أخر 

•عدر غير من الفاتحة قراءة ترك لأنه لالركعة؛ مدركآ 

.الآة;آارا(ّررةاساين،
.٢٨٦الآة: ّرر؛الترة،)٢( 
الآيأن:حي.مور؛الءح،)٣( 
اوخارى)أ*ا1(،ومالم)1«أ(.)،(
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بعضنعن — تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ١  ٤٢٧ س 
فيركعونيركع حش القيام صلاة محي الإمام عن يتخلفون الناس 
الركعة؟هذه ممبمح فهل معه، 

تكبيرهعن يتأخر أن للمسلم ينبغي لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ليتمعدودة، محدودة ليال المسألة أن شه وليدكر الإحرام، 

قدأنه مع ، ندماْر تتورم حتى الليل يقوم الني. كان لقد ُلويلة، 
الإنسانوفق إذا التمبإ أخف ومجا تأخر، ومجا ذنبه مجن تقدم مجا له غفر 

ومتابعتهؤإحلاصه، عزيمته ندر على يؤجر والمرء القدر، لليلة 
الراحة،من حفلها القس وإعaلاء التكاسل، أمجا ه، افه لرسول 

اللهذا الركؤع، على الإمام قارب إذا حتى يتحدث الإنسان فيبقى 
لأنهامع.فيهإنم كن لم ؤإن الأجر، من حرمان وفيه شلثاخهلأ، 

ْايشضيههل ت — سالي افه —رحمه الشخ فضيلة مئل •  ١٢٧'سْ
هواحرصلاته؟المسوق 

العالخاءاختلف المسبوق يقضيه ما يقوله فضيلته فأجاب 
فأتموااالفاتكم ارومجا لقوله. صلاته آخر أنه والصواب فيه، 
تعالىمحوله في كما الإتمام بمعنى فالقضاء )فائضرا( ت محوله وأما 

منركعة الإمام ْع أدرك إذا ولهذا ه  ۶١٣٠بع نهن صؤ 
نلم وم(، ١٠٧٨ماء)لو تتورم حش الم،. قتام • باب التهجد، كتاب ايخاري، رداْ ، ١١

(.٢٨١٩الأعمال)إكثار ؛ابح: الماشن، نحاب<مغان، 
اوغاري)ا"آا"(،وءالم)آ•!(.)٢( 
.الآة:آا.ور.س،،)٣( 



٩٣ءابْ|ااه||ءااء1ت 

ولويقضيها ركعة أول في الأول التشهد تشهد الرباعية أو الثلاثية 
ركعتين.بعد إلا تشهد ما صلاته أول كان 

ماهل ت — تعالى افه رحمه — الشخ فضسلة مسل •' ١  ٢٧٦س
هوآحرصلاته؟المسوق يقضيه 

علىصلاته يتم بوق الم أن الصحيح بقوله فضيلته فأجاب 
ياتيوما صلاته، أول الإمام •ع أدركه ما فيكون إمامه، •ع أدرك مجا 
فصالوا،أدركتم ءما لفولالنبيق^• الإمامآحرصلاته، ملام بعد به 

إذاالفاتحة على يقضيه فيما فيقتصر هدا وعلى . فأتموا،( فاتكم وما 
ركعتين.الإمام •ع قدأدرك كان 

فيمافرأهما يكن لم إن المورتين يقرأ بل •' الحلماء أكثر وقال 
•وامع ذلك والأمرفي الإمام، مع أدرك 

لي-:شكا مار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل : ١  ٢٧٧ص
اركوعمن ارفع مد الوقوف أطل أض من المأمومين بعض 
وللدررربتا الركؤع: من الرفع مد كله الوارد الذكر أقرأ لأنتي 

دعاءهاك فهل إلخ،، . فيه. مباركا يا كثيرأ حمدأ الحند، 
عرالناس؟لانشق حش الركوع من مختصريقرأبمدالوغ 

علىأقيم من وكل الإمام على الواجب • يقوله فضيلته فأجاب 
لأحديخضع لا وأن فيه، المنة جانب يراعى أن الأعمال من عمل 

أنأحيانآ والحاجة الضرورْ يعتر إذا بأس ولا المنة، لمخالمة 



|كاإ؛اممحام هم هتاءس 

الدائمةالأحوال في أما ذلك، يفعل . المي كان كما يخفف 
السنةلفعل ملازمآ فكن الإمامة، مقتفبمى هو السنة قلزوم المستمرة 

علىالصابرين ثواب نالوا هذا على صروا إذا أنهم الناس وأتمر 
الأمةلتقرفت الناس أهواء إلى وعدمه الخفيف محرك ولو اض، طاعة 

حاءبما فعلياك آخرين، عند تطويلا ثوم عند الومْل ولكان شيعآ، 
الحمد.وض معروفة وهي المنة في 

أنالمساجد في الملمين إمامة يتولى إمام كل أنمح ولهذا 
كابمثل الني. صلاة صفة في العالخاء كنه مجا قراءة على يحرص 
فىاض رحمه ذكر0 ما وكيلك، ، معروف، وهوكاب القيم لابن الصلاة 
العباد«.حير هدى فى المعاد رازاد كاب 

هأه ء ه

يعفىعن —I تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ١  ٢٧٨ص
عاليهيكر المشروعة الإطالة الصلاة في ١^٢ أطال إذا الماص 

فيهمفان ، فاليخفف، الماس أحدكم أم ®إذا بقوله.ؤ ويسيل 
وحاد0صلى فإذا والمريض، والضعيف، والكيير، الصغير، 

،فهلاسادلألهص«حيح؟لم مرواه ثاء٠١ كيف فليصل 
صحح؛غير الحديث بهيا امتدلاله ت بقوله فضيلته فأجاب 

الخروع،طيلإطالةزاتدةuى لأن 
تحبة.م مشروجة فإنهاإطالة للخسرؤع الموافقة الإطالة فأما 

اللي: يقول الماس بعض إن ت يقول الأئمة بعض يأتي ولهدا 

.( ٤  ٦٧)١  ٨٣ت٠امح في الصلاة يتخمف الأتمة اعر باب؛ الصلاة، كتاب ملم/ روا• )١( 



٩٠ااء،اءه  ٥٧٠٥ي1ب 

الركعةفي السجدة تنزيل؛٠ ررآلم محورة الجمعة يوم الفجر في تقرأ 
علنا،يطول هذا الثانية الركعة في أن>،آلإنيه و>ؤئو الأولى 

الأمر،هذا مل المجد أهل بعضي من يشكو الأئمة بعصن يأتي 
الإمام،لا المسجل أهل هم يشكى أن ينبغي الذي أن الحقيقة ولكن 

بلطيلأ يعد لا الجمعة يوم محجر محي الررتين هاتى قرأ إذا محالإمام 
أتىلكونه الجماعة، على فضل ذا أي — الطاء بقح — طول ذا يحد 

•الني. شرهمها التي، بالسنة 
محورةالإمام قرأ إذا الجمعة صلاة في الماس بحض كذلك، 

هذاأن مع بنا أطال ويقول! الإمام صاريثكومن رالمنامحفتن الجمعة 
طولهو بل إطالة، يعد ولا اش.، رمحول عن السنة به ثبتتر مما 

أتىحين، وراءْ س وعلى ه، نفعلى به يتفضل الإمام س وفضل 
يراعيأن للإمام ينبغي نقول ربما المي.، عن المشروعة بالقراءة 

قرألو أنه رأى فإذا البارئة الشتاء وأيام ، الصيف، أيام في الماس حال 
الغممن الناس لحق الصف أيام محي الجمعة في المورتن بهاتتن 

إلىيعدل الحال يردْ ففي صلاتهم عن ويشغلهم يزعجهم، والحرما 
بعضيأن رأى إذا البارئة الشتاء أيام في وكذللئ، أقصر، أحرى محور 

وطولالبرد، بسبب الحاجة فضاء إلى مجحتاحآ كون قد الماس 
مراعاةأنصر أحرى محور قراءة إلى يحيل فإنه المجد في المكث، 

المارصة.الحال لهذه 

عنامأْردثلسماص-رجمهافتحار-: م: 



اك،اا؛احام غم فتاءس 

ولكنمكة، في مادامت الحرام المسجد قي الصلاة حضور 
الح^ام،المحي ْن حش أفضل بيتي في المرأة صلاة أن سمعت 

يحصلما الصاعقة من بيتها في تصلي عندما لها يحصل فهل 
الحرم؟في تصلي عندما 

منأفضل بيتها في المرأة صلاة بقوله؛ فضيلته فأحاب 
أفضلمنه في النوافل الرجل وصلاة الحرام، المسجد في صلاتها 

محال؛س المي أن ذلك ودلل الحرام، المسجد في صلاتها من 
المسجدإلا عداه فيما صلاة ألف من حير هدا مجدي في ءاصلأة 

مسجديفي صلاة  ١٠ألفاظه! بعض في أو لم مولففل . الحرام® 
ذلكوْع الكعبة®أ إلامجد فيمامواْ صلاة ألف من أفضل هدا 

:١^١>( في الرجل في ويقول اهن،ا خير رامحوتهن المرأة؛ في يقول 
اضصلوات هو وكان الكتو؛ة«لم. إلا فى؛ته المرء صلاة ارأفضل 
البيت،فى الرواتب ويصلى بيته، فى النافلة يصلى عليه وسلامه 

ليسعنده والجد البيت، فى يوتر البيت، في الليل صلاة يصلي 
ذلكومع المجد في ويدخل الباب، يفح أن إلا مسجده وبين بينه 

ءداْ«فيما صلاة ألس من حير هذا مجدي في صلاة ١١يقول؛ 
ويصليالوافلفيالمت•

فصلاةبالكيفية، ويكون بالكمية، يكون الفضل أن وليعلم 
منالمسجد في مجلاتها من أفضل الكيفية حيث من بيتها في المرأْ 

الخاري)'آ'آاا(.)ا(
ُالم)؛ا<'آا(.)٢( 
لم)اميداوخاري)ا"آ'ا(،وم)٣( 



٩٧ي1به|لإةااج،اس 

الكيفيةحيث من أفضل بيته في النوافل الرحل وصلاة الكمية، حيث 
إذاالمرأة إن نقول وليلك الكمية، حيث من المجد فى صلاته من 

ثوابمن أكر وُوابه الجرام المسجد من فهوأفضل البيُت في صالت 
.بالكمية لا بالكيفية لكن الحرام، المجد 

المسجدفي صلاتي من أفضل المن في النافلة فصلاتي 
الكيفية.حيث من الحرام 

حيرهدا مسجدي في ارصلأة ! الرسول. لقول ية بالنولكن 
بعضذهب . ، الحرام،، المجد إلا سواه فيما صلاة ألف من 

أنإلى آحرون وذهب الفريضة، صلاة بها الراد أن إلى انملهاء 
الفريضة،صلاة وهي الجماعة، لها نشئ التي الصلاة بها الراد 

٠ملأ الحرام المسجد ق استسقوا إذا أسيهها وما ، الاستسقاء وصلاة 
ولكنوالنقل، للفرض شامل عام الحدين، أن الصحح ولكن 

يعنيلكن البيت، في الصلاة من أفضل فيه الصلاة أن ذللث، يعني لا 
فتسمىركعتين وصلى الحرام، المجد لحل لو الرحل أن ذلك 
ركعتيمكة غير في آخر مسجد في صلى نم المجد، تحية هدم 

ألم،بمائة أفضل الحرام المجد في المسجد فتحية المجد، تحية 
•الحرم *حارج التمحا الماجد فى تحية 

وجعلبعد، و\ت لم والإمام المجد، إلى رحل تميم فلو 
أناممه ثاء ما صلى الصلاة إقامة إلى المجد يحوله بين ما يتنقل 

فيأخرى احي مفي رحلآخر ودخل الحرام، المجل في يصلي 

•الخارى)*ا'ااا( )ا(



؛؛U،aJIاحام هم يتاوس  ٩٨

الحرامالمجد في فصلاته الصلاة هدْ بقدر وصلى مكة، غير 
هوهدا الأحرى، اكساحد فى صلاته من صلاة ألف بمائة أفضل 
بمائةفهي الحرام المسجد في كانت متى الصلاة أن الحديث معنى 
ونصليونأتي بيوتنا نيع أن ذلك بمي لا لكن ، عداْ فيما صلاة ألف 

ررأفضل! المي^^ قال الجماعة فيه لاتشؤع فيما الحرام المجد في 
٠، إلاالميوة((أ١ بسه في المرء صلاة 

اشتهرالعمار: وبين الحجاج ين مشهور أمر إر أيه أن وأدد 
شحيةصحيح، غير وهدا الطواف، الحرام المجد ممحية أن عندهم 

تريدالحرام المجل دحلث إذا يعني الهلواف، الحرام المجد 
دخلتإذا أما الحرام، المجد تحية عن الطواف أغناك الهلواف 
شصتهذلك أشبه ما أو الذكر ملع لأو للصلاة، الحرام المجد 

فيبدأالحرام المجد المعتمر يحل ؤإذا بركعين، تكون ، كغيرْ 
يصليالصلاة ينتْلر من لحل ؤإذا للملواف، لحل لأنه بالطواف؛ 

قيا:وطاف لوذهب ذللث، مع لكن للعلواف يدخل لم لأنه ركعتين؛ 
•الركعتن مجريءعن ذلك إن 

٠  ..

الخاري)؛م(،وطم)ا\/تما(.)١( 



1وجطء،؛؛ i[|caباب 

أقيمتإدا —إ تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة ّسل ت  ١٢٨٠رس 
وشاربللحيته، حالق ووجد المسجد إمام يحضر ولم الصلاة 

للإمامة؟يقدم فمن لالادحان 
دخان،وشارب لحية حالق اجتمع إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

فثاربالإمامة، في أحدهما لتقديم المقتضية الصفات في واتفقا 
أوجهعدة مجن أهون معصيته لأن بالإمامة؛ أولى الدخان 

بخصوصهالسنة عاليه دلت اللجية حلق تحريم أن ت أحدها 
هوبل بخصوصه، نص فيه فليس الدخان شرب تحريم بخلاف 

العمومات.في داخل 
عليهبادية وآثارها بمعصيته، مجاهر اللجية حالق أن الثاني! 

شاربأما وفراغه، وعبادته، ويقفلته، نومه، حالة في بامتمرار 
وقدفمه، فى دائمأ الجارة فليست فترات فى يشربه فإنما الدخان 

الاس.بمص عن يخفيه 
فيالإسلامي للمفلهر تغيير اللحية حلق أن ؛ الئالث، الوجه 

والدينوالمرسلين، الأنبياء مفلهر عن به وعدول والجماعق، الفرد 
معصية.مجرد كونه على زائل أمر وهدا بإحسان، اتبعوهم 

منتعالى الله باعداء تثبه اللحية حلق أن الراح! الوجه 
مظهرإر الإسلامي للمظهر وتحويل والمشركين، المجوس، 

عزالله باعداء وتثبه الله.ؤ، لرسول معصية فهو ومجوسية، شرك 
والتشبه.المعصية، ت يتان مقوهاتان وجل، 



|كاا؛ااحام هم فتاوس 

تعالىاممه لخالق تغييرأ اللحية حالق محي أن الخامس! الوجه 
ؤعنه تعالى اض قال كما الشيهلان أوامر وهومن 
ولثاتنيجذألثنمكن وش ؤ تعالى! افه وقال آس قيح 
وماويعئ٠|٢لم مد٥^٢ ^؛٤١ مبينا ■حسرانا خسر فمد آثم دوينح 
عمحيون ولا جهنر مآويثه-ر أوكإث أيئأوئأ. ألأتهكن يمدهم 

•ةةا<'" 
أهونالدخان شارب أن على تدل كلها الخمسة الوجوه فهدم 

إذااللحية حالق من بالإمامة أولى فيكون اللحية حالق من معصية 
اJرجحةالصفات ش تساويا 

تجوزهل ! — تعالى اف رحمه _ الشيح قضيلة سئل ! ١٢٨١س
بالسحر؟يتعامل إمام حالم، الصلاة 

كفرهو ما ومنه محرم، المحر أولا؛ بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ثئتةعق ؤأئعؤأمايئلؤأألث1نطان ؤ وتعالى! تبارك اش كماقال 

آيترلثاس آ َةئروأ آيئطيرى وإ؛تؤأ مأتمنى محفمز وما 
حقند ين ةظ1ايا وما رمثلأ هثروث ماِبل أل1ش=ءفإن عق أزل وآ 

الأ;دة.فولآإثاةقئةلأصص 
بالأحوالإلا إليه بموصل لا كان ؤإذا حرام، فالمحر 

المنةجاءت ولهدا كفرأ، يكون فانه اكيهلانية أوبالأرواح اكيْلانية 
.١١٩؛ ijSliالتاء، محورة )١( 
. ١٢٠الآية:اكاء،محورة )•١( 
.آآ'االآيت:ّورةاوقرة،)٣( 



١١ ي1م،دا|ه|ني|ءلت 

يبلغلا لكن ؤإن ردة، فقتله الكمر سحره بلغ إن لأنه الساحر؛ بقتل 
ذللمن بشيء ايملي ضن لمين، المعن أداه لدغ فقتاله الكفر 
وعملنابح، ومن الممل، سا ئ أن وعليه مباإراش، أن فعليه 

حنايتح.سيئاته يدل النه فان وحل عز باض مرمجنآ صالحآ 
يملىوربما ، وزرْ عليه لكن إلا وء أحدأبيمس لا أنه وليعلم 

نعوذالأحرة إلى عفويته فتوحر ؛القوبة يعاحل فلا الساحر لهدا 

إمامحلفح الصلاة حكم ما يقول: حيث السائل موال أما 
يالمحر؟يتعامل 

حلفه؛الصلاة تجوز فلا الكفر به يبلغ السحر هدا لكن فان 
إمامآ.يكون لأن يصلح ولا صلاته، ئقبل لا له، صلاة لا لكفر، لأنه 

اللماءحلاف على ينبني فهذا الكفر يلغ لا سحره لكن إذا وأما 
أنيجبح ولكن لا؟ أم حلفه يصلى هل منها يتب لم إذا الكبوة فاعل في 

لا.أم حلفه نصلي هل نسال أن فبل الساحر هدا نصلح 
هو ء ه

حكمعن -؛ تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مثل ; ١  ٢٨٢س
جماعةيقيم من يأثم يهل والمسبل؟ اللحية حالق وراء الصلاة 
لحيتهحالقا لكن الإمام أن بسبب واحدار مجد راقي أحرى 

يويه؟وميلا 
إماموحد ؤإن خلفه، بالصلاة بأس لا بقوله؛ فضيلته فأحاي، 

إليه.فاذم، أحر مجد فى منه أتقى 





١٠٣بابْااتاوبماءه 

فيوأقوى ض، أتقى هو من حلف الصلاة أن شك لا ولكن 
اض.بدين المتهاون حلف الصلاة من أفضل اض دين 

وأحرىمكفرة، بيع أهل •' نمين إلى مون ينقالبيع وأهل 
.مكفرة غير 

لأنهمتصح، لا حلفهم الصلاة فان ت المكفرة البيع أهل فأما 
.للمسلمين أئمة يكونوا أن يصح فلا اش عند صلاتهم تقبل لا كفار 

علىتنبتى حلفهم فالصلاة المكفرة غير البلع أهل وأما 
الفسق.أهل حلف الصلاة في العالماء حلاف 

فيكان إذا إلا حائزة، الفسق أهل حلف الصلاة أن والراجح 
عنردعهم في مببآ ذلك يكون أن مثل مصلحة، حلفهم الصلاة ترك 

فانالأولىهناأنلأيصلىحلفهم.فمهم، 
هءإث ءو 

حكمعن • " •تعالى اف رحمه — الخح فضملة مسل ؛  ١٢٨٥ءس 
بالشعوذة؟يتداوى الذي الإمام حلف الصلاة 

إننقول! أن المسألة هدْ في الأصل بقوله فضيلته فآحاب 
كانإذا لاسيما إمامته، صحجت الملمين من صلاته صحت من كل 

البيعكأهل صلاته تصح لا مجن وأما الإمام، حال يجهل الإنسان 
لعدمحلفهم الصلاة تصح لا فهؤلاء الكفر، إلى بدعتهم تصل الدين 
صلاتهم.صحة 

هوI نقول والتمائم، ؛الشعوذة يتداوى الذي الرحل وهدا 



اك|ااةاحام هم فتارس 

شك،بلا فمحرمة الشعوذة أما والشعوذة، التمائم I بأمرين يتداوى 
كما، الكفر إلى يوصل شيء فيها يكون وربما الخدلع، ْن فيها لما 

.ذلك أشبه وما والوعاء بالذبح إليهم وتقرب الشياطن، لواستخدم 
المشروعةالأدعية أومن القرآن، من كاك فان التمائم! وأما 

امنحها من ومنهم أباحها، مجن فمنهم فيها العالماء اختلف فقد 
الإمامخلف الصلاة ينفرمجن أن إلى تصل لا ولكن المنع، والصحيح 

تعملها.يالذي 
يجوزلا فإنه البدعية، الشركية الرقى من التمائم كانت إن أما 
منتعالى اض إلى يتوب أن الإنسان وعلى واحدا، قولأ اّتحمالها 

•عنها ويبتعد فعلها 

تجوزهل —ت تعالى اش رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٢٨٦س
التوسل؟يجير من حلفا الصلاة 

كانإن التوسل يجيز من محلف، الصلاة بقوله! فضيلته فأجاب 
ذلكأن ويزعم والأولياء الأنيياء يدعو كمن الشركي التوسل يجيز 

فقدالشرك أحاز من لأن خلفه؛ الصلاة تجوز لا أنه ثلث، فلا تؤمل 
ممر•

الصلاةصحة فى إشكال فلا الجائز التوسل يجيز كان ؤإن 
خلفه.

ولاحاله، فى ينفلر فهذا فيه المختلف التوسل يجيز كان ؤإن 
.بعيهاقضية كل ش لمساألةإلا 



انياد1ء1رإ،ن م1ب 

حكمما —! تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ١٢٨٧س
النيوي؟يالمولي يحتفل إمام حالف الصلاة 

فيأويقول يفعل لا الإمام هدا كان إذا بقوله! فضيالته خأحاب 
غيربدعته لأن حلفه؛ تصح الصلاة فإن الكفر يقتضي ما المولد 

مكفرة.
يجلأن مثل الكفر، يقتضي ما يفعل أو يقول كان ؤإن 

يصفهكأن تعالى، فه إلا يكون لا بما يصفه أو ، يدعوْ أو ه للرمحول 
خلفهالصلاة فإن نحوذلك، أو الشدة، من ينقد أو الغسس، يعلم بأنه 

أنيصح لا صلاته تصح لا ومن صلاته، تصح لا كافر لأنه تمح؛ لا 
يكونإمامأ.حررفى؛آ/يمي،؛اه.

ءإ؛-ءإ؛ ءو 

تصحهل إ - تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ! ١  ٢٨٨س
الدليل؟وما الدحان؟ شارب إمامة 

علىيتوقف، السؤال هدا جواب بقوله؛ فضيلته فأجاب 
محن•

محرم؟الدخان رب ث هل الأول: 
الفسق؟إلى العدالة من يخرج عله الإصرار هل والثاثي! 

الفاسق؟إمامة تصح هل هدا على ويتفؤع 
يحرم،هل شربه في مختلفون الماس فإن الأول؛ الشيء فأما 

المحريمالأدلة ظاهر يقتضيه والذي فيه؟ الحكم يختلف، أم ، يكر0 أم 
فائدة،بلا المال ؤإصاعة المدنية، للأصرار العرض من فيه لما 



|ك1اإ،؛م أعظ فم فتاءس 

صاحبهعلى العبادات من كثير وثقل الخبيثة، الرائحة وملازمة 
إلىالدخان وهدا الوجه، ماء لبدل والتعرض الصيام وخصوصا 

وقلالجمع، عند يه هومعترف كما ، الهلسث، إلى منه أقربر الخثسث، 
.الخبائث علينا اض حرم 

فقأ؟يعد عليه الإصرار وهوهل •' الثاني الشيء وأما 
منولكنه الكبائر، من ليس فانه تحريمه، تقرر متى فانه 
يجعلهاالصغيرة على الإصرار أن على العلماء نص ونل الصغائر، 

مجنقلبه في يقم لم صاحبها أن على الدلالة من ذلالث، محي لما كبيرة، 
الصغيرةعلى فالهصر وحينئذ عنها، انكفافه يوجسا مجا اض تعظيم 
العلماءبين خلافا فيها الفامق ؤإمامة قه، بفيحكم 

والعيد،الجمعة فى إلا تصح لا أنها المذما من فالمشهور 
.غيره خلفا فعلهما تعدر إذا 

منالمنع على صحح دليل لا لأنه ذلك،، جواز والصواب، 
المىولأن العدالة؛ اشتراط عدم والأصل الفاض، خلف الصلاة 

فلكمأحهلآوا وإن ولهم، فلكم أصابوا فان لكم »يملون ال،: ف. 
دءد،م«ُ'ً•

الأئمةخلمج يصلون كانوا عنهم— اش رصي — والصأحاية 
خلم،يصليان وأنس عمر ابن كان كما يعيدون ولا المجار 

خلف،بملي عودكان مبن وكدلاإئ،ءثداش يومقط، بن آ الحجاجأ 
ربيشو وهممط ى أبن بة عسن بد وليال

إذالميمالإدموامسمح)أهآ(.باب: الأذان، محاب: رداءالخاري/ )١( 
.( ٧٠ ٥٨)١ ٥ ٤ / Y الأمراء حالف، الصلاة في ثسة ابي ابن بنحو، روا، )٢، 



٧١ انياء،ت ْ،ااات ب1ب 

.، الخمرر 
القولعلى صحيحة الدخان شارب حالف فالصلاة هدا وعلى 

.رجحنا٥ الذي 
الصلاةواجبات يقيم كان إذا منه أولى غيره أن ريب لا لكن 

والفعالية.القولية 

حكمعن -! تعالى اش رحمه - الشخ محيلة مثل ! ١٢٨٩ص
الصمات؟كل لايشت حاْع إمام حالف الصلاة 

إنالجامع في يصالي الذي الإمام هذا بقوله؛ فضيالته فأجاب 
أنإلا حلفه تصل فلا لف اللعقيدة المخالفة بدعته يدعوإلى كان 

بيانيعد عليها أصر فان يدعته يدعوإلى لا كان ؤإن الفتنة، تخشى 
لأنهحلفه؛ فصل الحق له يبين لم ؤإن أيضآ، حلفه تصل فلا له الحق 

الحجة.عليه تقم ولم صواب على أنه يقلن 
-؛إ؛ءو- ءي 

إمام: - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مثل : ١٢٩٠س
بلدنافى المشهورة للقيور المنوية الزيارات يحضر مجدنا 

الإنه محال: ذلك عن مألئاه وعندما الأموات، دءاؤ0 فيها وشمع 
حلفه؟الصلاة حكم فما ببركته، الدعاء وإنما الميت، دعاء يقصد 

إمامكمنصيحة عليكم الواجب بقوله؛ فضيلته فأجاب 

٧١ ٠ )٧  ٣٨الخعرح حد باب; الحدود، كتاب في ملم رواه 



1كأاإ!؛احام ك،ءماهم ١ ٨

شركالأموات دعاء أن له تبينوا وأن — وحل عز — اش من وتخويفه 
ومنؤ I تعالى اض نال والعقل، للمع مخالف الملة عن مخرج أكبر 

عنؤهم آكنمة يرو إك يثضب لا س أثه ليث ين بدعؤأ يش يل 
دنادتإم؟ئدآء نم ألناش جر ^^١ إزإغ عتفلرن دعادهن 
مادينهء ين و1ايفنث ؤ ت تع_الى ال وئأ. ١ ِؤنين 

ماسمعؤأ ؤؤ دعاءؤ شءوهميإسعوأ إن ظئرإبمّإ؛ ثن 
قثقه هج؛;ي محمحق آفثي ج'وج أ:قكاقأ 
إليضذسسالآاصثيِهُ".
وعلىاف غير دعاء يهللان على تدل ممعية أدلة وأمثالها فهذه 

كانمثلك بشر المدعو فهدا العقلي الدليل وأما ذلك. فاعل صلأل 
ميت.وهو فكيف عليه يقدر لا فيما لك يستجيب لا حى وهو بالأمس 

المستقيم.الصرامحل يهديه أن تعار اف لأنأل ؤإني 
عليه.الحكم على فتبنى حلفه الصلاة وأما 

حكمما — تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ١٢٩١س
الثوب؟ومسبل اللحية حالق الإمام حلف الصلاة 

فالصلاةمنه ض أتقى إمام حصل إن بقوله؛ فضيلته فأجاب 
وكانحماعة مسجد يحلن أو يحصل، لم ؤإن شك، بلا أور حلفه 
تصليأن حرج فلا أوالمل الحليق الرجل هوهذا بهم يصلي الذي 

تصحالغامز أن الملم أهل أقوال مجن الراجح القول لأن حلفه؛ 
.—٦ ٠ ؛ ١لآيتان الأحقاف، صورة ( ر١ 

.ّاا-؛االآطن:سررةئ>،)٢( 



|وءائ؛ءا|ه باب 

منه.أولى الأتقى كان ؤإن إمامته، 
٠ه ءو 

حكمما ؛ - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة سئل I ١ ٢  ٩٢س
إمامتهما؟حكم وما اللحية؟ وحالق الثوب، مسبل حلف الصلاة 

حيرأ.وحزاكماله 
أنفرق ولا محرم، الثياب إمبال بقوله؛ فضيلته فأحاب 

عليهاار معادة بله يأن أو وتبخترأ، تيهأ حيلأء الإنسان بله ي
ولايزكيه ولا يكلمه لا اممه فان حيلأء كان إن لكن ، غيره فيها مقلدأ 

ؤإن، ، الحاويث،أ في ورد كما أليم عذاب وله القيامة، يوم إليه ينفلر 
أسفلارفما المخالفة، فيه وقعت فيما بالنار فيعيب الخيلاء لغير كان 

ساممّ_نئيص"/
كب،من أعلى لماسه يربع أن الرجل على يجب هدا فعلى 

علىإزارْ نزل قد سابآ — عنه الله رصي — الخهلاب بن عمر رأى وقد 
،ثوبلث، ارفع أحي يابن ؛ فقال، الغلام، علئ لاردوا فقال، الأرض، 

Iقائدتين الثوب رفع في فان . لربلث،،، وأتقى ، لثوبلخ، أبقى فانه 
•وجل عر الله تقوى ت الأولى 

والتمزق.التقطع من له وأبقى للثوب أوفر أنه والثانية! 

؛٥٧٨٤ح؛لأءاح)حرثوبه من إلى •لايطراف عمرولفظه: ابن حدث من عله منق )١( 
.ح'اأ)هح'آ(..جرالثوب.تحريم باب اللباس، كتاب لم، وم

.طأّفلامسن. باب: رواْاوغارى،ىاباللباس، )٢( 
(.٢٤٨٠٥) u١٦٤_القباشكاءه/باب: ب،ىابالأباس، )٣( 



اك)؛؛احام هم فتارس 

صلاةفي احتلفوا العلم أهل فإن حرامأ الإمبال لكن ؤإذا 

الساترشرط من لأن تبطل؛ صلاته أن يرى العلم أهل فعض 
لأنهبه؛ الستر يحصل لا فالمحرم طاهرأ، اترأ، ّمياحأ، يكون أن 

اجتنابيجب لأنه به؛ الستر يحصل لا والنجس لبسه، من ممنؤع 
هوظاهر.كما به الستر يحصل لا والشقاق النجاسة، 

معولكن تصح، المسبل صلاة إن العلماء.' بعض وقال 
،العلماء بعض عند تصح لا ؤإمامحته فامقأ، يكون ذلك على إصرارْ 

صلاتكوأنت عليه، والإثم معه، فادخل يصلي وجدته إذا ولكن 
.إمامته صحت صلاته صحت من لأن صحيحة؛ 

معصيةلأنه يجوز لا اللحية حلق فإن اللحية حالق وأما 
اللحىوفروا المشركين ارحالفوا بقوله عنه صح فيما للرسول. 

الصرفإن معصية اللحية حلق لكن ؤإذا « الشوارب،،،أ وحفوا 
أهلمن كير عند إمامته تصح لا كاسق الفاسقين، من يكون عليها 

إمامآيكون أن ينبغي لا أنه إلا إمامته صحة الصواب ولكن الحلم، 
معهمفصل بالناس يصلي لحيته حالقآ إمجامجأ وحدت فإذا راتثأ، 

عليه.والإثم 
ءإ؛-ءإي ءإو 

يمضإض ' " تحار اش رحمه " "الشخ محيلة مسل • ١ ٢  ٩٣س

٥٤ح لم ومالأظفار، تقلم ت باب ااداس، كتاب ( ٠٨٩٢)رنم الخاري أحرجه 
خْاوالفطرة.باب: )آهآ(كتاباس، 



Li ،١١١|وبماءات ْاإة ،؛

ئدصالوا،الجمائ فأحد المسجد قى الصلاة إلى أحضر الأحيان 
يكونمن يومهم ند وهؤلاء بعدهم جماعة أجد ربما أنتي إلا 

الصلاةهده فهل مضض على وأنا معهم أصلي ثم ومن مدحتا، 
مشكورين.نرجوإفادتنا الإمامة؟ شروط هى وما سليمة؟ 

لأنبه؛ بأس ولا سليم العمل هذا ■ بقوله فضيلته يأجاب 
وسصحيحة، المدخن وصلاة المدخن، خالف تصح الصلاة 
وهدالك إمامآ يكون أن الخقصود لأن إمامته؛ صحتر صلاته صحت 

أوالدخان، يشرب شخصآ وجدت لو ولهدا الصلاة، بصحة يكون 
أنعليلث، حرج فلا ذللث، شابه ما أو بالربا، يتعامل أو اللحية، حالق 

صحيحة.وصلاتلن، معه تصلى 
صلاتهصحة فمي ثوبه ينزل الذي البل خلم، الصلاة وأما 

بالصلاة،يتعلق معنى إلى يعود الإمبال لأن ؛ اللماء بعض عند نظر 
تتعالى لقوله - المورة متر أي - الصلاة شروط من الثوب فإن 

واجب،العورة ومتر عند ثدوأ  ٢٥١^يميه ه ؤ 
كالدموجوده فان محرم بثوب متر فلو مباح، بثوب يكون أن ولابد 
فيصلى إذا ت مالوا ولهدا أحمد، الإمام مدهي، من المشهور على 
إمامتهفان صلاته تصح لم ؤإذا تصح، لا صلاته فإن عليه محرم ثوب 

تصح.لا 
إخوانيلكافة المحسحة أوجه أن أود الناسبة وبهذه 

ومثالحهمثيابهم ال إسبمن اض إلى يتوبوا أن المسلمين 

.٣١الأة: مورةالأعراف، 



|كاإةاهمحام هم فتارس 

لبهسواء ه، النبي عن ثات وعيد فيه هدا فإل وسراويلهم، 
أسفلفما الخيلاء، سبيل غير على أو الخيلاء، سيل على 

^رماهحيلأءفإناضلأسفلرإبيومالنار خفي الكمين 
أليم.عذاب وله يزكيه ولا القيامة 

اشامتن الذين الأئمة هؤلاء مثل أنصح فإنّي ذلك وعلى 
يجعالوهلا أن - وتعالى سبحانه اض سكر ومن - الياس بهذا عليهم 
•س رسوله وأوامر اض، أوامر يخالف لما وسيلة 

إمامته،صحت صلاته صحت، من فقول الإمامة سروؤل وأما 
إمامةفتصح عليه وبناء للرحال، إمامآ تكون لا المرأة أن إلا اللهم 

البلؤغ.دون ولوكان الصبي 

إ؛-ء ه

رجلعن ! — تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ١ ٢ ٩ ٤ س 
منبيته قى أتاه وإذا عليه، ويصر فيه ويتمادى حراما عملأ يعمل 
الدينيظهر بأنه العالم مع ذك، ولايرفض يستقبله الحرام يعمل 

ما. الصلوات كل المجد في ويصلي القرآن ويقرأ فه والانقياد 
الرحل؟هذا حلف الصلاة حكم 

حلفالصلاة في احتلموا العلم أهل إن بقوله: فصيلته فأجاب 
فييقع أو عليها، ويصر الصغيرة بالعصية يتمادى الذي الفاسق 

(.٥٧٨٧المتارى)



1لهاء،ن9،اإه ه1ب 
============^======١ ١٣

قولين:على حلفه الصلاة في احتلموا منها، يتب ولم كبيرة 

أنهالني. عن روي لما تصح لا حلفه الصلاة أن أحدهما 
تقبللا هدا ولأن فاحورا،. رحل المؤمن الرحل يوم أن نهى 

علىالإمامة يتولى لأن أهلا يكن فلم ولايته، تصح ولا شهادته، 

الفاسقحلف الصلاة صحة إلى العلم أهل بعض ذهب، ت الثاني 
المؤمنفي الأصل لأن وذللئ، الكفر، إلى يخرجه لم قه فمادام 

منه،المنع على الدليل قام إن إلا إمامته تصح أن صلاته، الذيتصح 
قائم.غير ها والدليل 

بحجة.ليس ضعيفا المانعون به احج الذي والحدبثا 
الولايةإن عنه الجواب في فانه به، عللوا الذي التحليل وأما 

تنومن علمح، 
فهده، التصّرفمهللق الإنسان فيها يكون ولاية الأول؛ النؤع 

للفامز.تصح لا قد 
ينكر؛حسثا ، ، التصرفمطلق فيها يكون لا ولاية ت الثاني النؤع 

الولاية،هده فى عليه يكون أن يجب، لما مخالفأ رآه أحد كل عليه 
-عنهم اممه رصي - الصحابة أن ثبتا فقد تمح، فيها ولايته فإن 

خلفهمالصلاة أن على يدل وهدا الفسوق، أهل حلفا صلوا 
العملاليوم الناس يح لا الذي الصحيح هو القول وهذا صحيحة، 

الأيه.

.١( • ٨ رنم)١ الجمعة فرض ت باب الصلاة، إنامت في ماجه ابن رواه ]١( 



|ك1اا؛احام هم فتاءس 

ازدرإلا وحدا لما الأئمة عر الشرط هدا طشا لو ولأنا 
بعضمن يخلو لا الناس أكثر لأن إمامته؛ تصح ممن النادر 

منيسلم الذي ضن الكبائر، بعفى من أر عليها، إصرارأ العاصي 
والمحافنلةوظيفته في تقصير من لم يالذي ومن إ مثلا؟ النية 

إيهواه؟ هوى لمجرد المحق أهل بغض من لم يالذي ومن •' علمها؟ 
أمرمنها واللأمة منها الخلو فان الفسق، أمثاب من ذلك غير إر 

نادر.

الصلاةلكن الفاسق، خلف تصح الصلاة أن عندنا والصواب 
وأكل•أور حلفغترْ 
مصراكان إذا فانه حاله، وصفّى الذي الرحل لهذا بالنسبة أما 

كانفان فامقآ، بذلك يكون والمنة بالكتاب، تحريمه ثبت أمر على 
كانؤإن منه، يتب لم إذا فعله، بمجرد فامقآ صار الذنوب كبائر من 
العلم،أهل ةرر0 ما هذا ، عليه أصر إذا فامقآإلأ يكن لم الصغائر من 
الهداية.وله لنا اش أل ون

حكمعن ! — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مئل I ١ ٢  ٩٥س
للصييان؟المرأة إمامة 

المرأةتكون أن يجوز لا أنه الصحيح بقوله فضيلته فأجاب 
هذهفي فانه ذلك على وبناء كبيرأ، صغيرأأم كان مواء للرجل إمامأ 

هوالصى هذا تجعل فإنها حماعة تصلى أن المرأة أرادت إذا الحال 
الفريضة،في حتى جائرة الصبي إمامة لأن حلفه؛ وتصلي الإمام، 



؛iQlaب ما 

أبى!قال قال أنه الجرمى سلمة بن عمرو حديث من ثبت ففد 
الميإلى الوفود مع وافدأ كان أباه لأن - حقأ المي. عند من جئت 
حفأ،النبي. عند من جئتكم فقال؛ - الهجرة من تسع نة ّي ف. 

أكثركموليومكم أحدكم، لكم فليؤذن الصلاة حضرت ررإذا وقال؛ 
ابنوأنا فقدمؤني، قرآنآ مني أكثر يجدوا فلم فنظروا قال؛ ، قرآناء 
،البخاريأ صحيح في ثات الحديث وهدا منين، سع أو مت، 

حائزة.الفريضة في الصبي إمامة أن على وهودليل 
0و ء 0

يجوزهل ! — تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة مئل ! ١٢٩٦س
الصلاة؟في النماء غيرهامن توم أن للمرأة 

حماعة.يصلن أن للنساء يجوز بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يقول!العلماء بعض أومباح؟ حفهن، في ستة هذا هل ولكن 

مباح.إنه • يقول العلاء وبعضي منة، إنه 
فإذا، ذلك، في صريحة لمستا السنة لأن مباح؛ أنه والأقرب 

فهنحماعة الصلاة يقمن لم ؤإذا بأس، فلا جماعة الصلاة أقمن 
الخماعة.أهل محن ز  ل

0؛؛- ؛ 0

حكمعن _إ تعالى اممه رحمه — النيح فضيلة مئل • ١ ٢  ٩٧س

أحقمن ت باب ، الصلاة في داود أمحو ورواه ، (  ٠٤٣  ٢١ح ٥ ٤ • باب  ٠٠المناري كتاب 
.( ٥٨٩.بالإمارةح)ه\اه 



|1صا|تاحام غم فتاوس 

المرأةإمامة 
يملحررفلن مهللقآ الرحال توم لا المرأة ت بقوله فضيلته فأجاب 

امرأة«لا،.ولواأمرهم قوم 

تصحهل ت - تعار الله رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ١ ٢  ٩٨س
سنا؟هوأكبرمنه بمن ايسثى إمامة 

أكبرهو بمن الصبي، إمامة تصح نعم بقوله'• فضيلته فأجاب 
ض،الشهور فإن بلغ قد مه سآ هوأكبر الذي كان إن وكن نآ، ّْنه 

والصحيحخاصة، الفرض في به الصبي، إمامة تصح لا أنها المدهب 
حديثلدلك ويدل والفل، الفرض فير وصحته ذلك، جواز 
سعأو ّت، ابن، وهو قومه يوم كان أنه الجرمي سالمة بن، عمرو 

داودوأبو البخاري رواه أ، ثرآنأكثرهم كان ه لأنسين،؛ 
فييفرر أن يمكن ولا ه المي عهد في ذلك ولكن والسائي،لى، 

•يجوز لا شيء الوحي زمن 
 ٠٠ ٠

ثابأنا ! - تعار الله رحمه - الشبح فضيلة سئل I ١ ٢  ٩٩س
الجمعةلخهلبة يتقدم ولم مسجد وبقريتتا عاما عشر سبعة عمري 

(.٤٤٢٥)رنمرح كرى إلى النص. كتاب ت باب المغازى، كتاب البخاري/ رواه )١( 
ال>ضرش همره ادان المرء محزاء باب* الأذان، في فرواء الشاش وأما تخريجه، تقدم )٢( 

A٦٣iح)٦TT٦إ



١١|وبماء،؛ ذبدر|ة 

يعرفلا كبير شخ للإمامة يتقدم الخطبة نهاية وعند أنا، إلا 
حراكمأفيونا إماما؟ بالجماعة الصلاة لي يصح فهل القراءة، 

الهحيرأ.
إمامأ؛بهم تتقدم أن لك يجوز نعم • بقوله فضيلته فأجاب 

قالولذلك أقروهم، أنك حالك من يظهر والدي حمليهم، لأنك 
اف،؛لكتاب أقرنهم القوم رطوم ر •

بعدإلا نومهم لا فإنك الراتب الإمام هو الإمام كان إن ولكن 
يقعدولا ملطانه، في الرجل الرجل نومن ®لا لقوله.• موافقته، 

تصليأن لك بدا إذا منه فاستأذن . ، إلا؛إذنه«ل تكرمته على بيته في 
فذاك.سمح فإن الآيارثا بعض في يخْليء أنه باعتبار بالماس 

إنيعلم فانه المعنى يحيل لحن لديه كان فان ■' ينفلر فانه ؤإلأ 
عنللمووش يرفع الأمر فإن ؤإلأ تعليمه، بالإمكان كان 

.الموفق والله . الماجد 
أو•؛٠ ؛ ه

أناصسافر تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة سئل !  ٠١٣٠ ص 
ولكنهالقراءة يحسن مقعد إنسان ومعهم الفايجة لايعرفون أميون 

ولاقال: لمن نقول وماذا إماما؟ بهم يصلي فهل القيام يستهليع لا 
الحي؟إلاإمام القيام عاجزعن خلفا يصلى 

(.٦٧٣) ٢٩٠.نأحقالإما.ةح باب: المفىاسحاو، رواْم)١( 
.( ٦٧٣)٢ ٩ ١ اوا؛قح محاب سلم رواْ )٢( 
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بهميصلي أن هذا مثل محي الواجب بقوله فضيلته فأجاب 
ونقول. اف،، لكتاب أقروهم القوم ®يوم ت لقوله.ؤ المقعد القاريء 

نقولالحي،، إمام إلا القيام عن عاجز حلفا يصلى ررولأ قال! لن 
علىتدل الأدلة عموم بل منة، ولا كتاب من هوللق، على دليل لا I له 

ررأنوهو المسألة هده في خاصى دليل وهناك هدا، مثل إمامة صحة 
اشامااأ١،.على يقدر اصحادهحاJآلأ 

ذلكبصحة نقول ونحن الحكب هوإمام النبي. إن قيل؛ فان 
منه.

ثم، وغيره الحي إمام بين التفريق على دلل لا أنه فالجواب؛ 
صلىرروإذا قوله! إلى به،، لأتم الإمام جعل ررإنما ت س قوله عموم إن 

،وغيره الحي إمام بتن فرق لا أنه على يدل، ، جلوسا،، فصلوا جالسأ 
الدليل.فعليه الحي غيرإمام خروج ادعى فن 

أنيصح لا أنه على دليل لا أنه سبين ذكرنا الذي التقرير وبهذا 
عنه.يالماجز القيام على القادر انم 

-؛؛؛•ءإ؛ ءإي 

إمامةعن -! تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة مئل ؛ ١٣٠١س
أوشروؤلها؟الصلاة أركان بعض فعل عن يعجز من 

عنالماجن أن الالم_ا من الشهور I بقوله فضيلته فأجاب 
أوالركنلأي؛كونإمامأللقادر.الشروذ، 

١)٣ ٨ ٤ بالإمامح المأموم اتتمام ت باب الصلاة، ؛ي ينحوه لم مرواه )١( 
(.٤١١(،وطم)٣٨٧اJخاري))٢( 



|وياء،؛د،اإ؛؛ ب1ب 
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والراجحعدي:^صضفيسادولبمنإباس، 
نص،يقوم أن إلا إمامته. صحّي صلاته صحت من وأن يجوز، أنه 

أوالإحم1ع،، النص؛ يقتضه بما فيوحد ذلك، حلاف عالي أوإحم؛ع 
فصالواقاعدأ صر ررإذا الإمام: في قال أنه النبي. عن ست ومد 

فيركن وهو القيام عن عاجز ماعدأ والمصلي أح٠عوناا، قعودأ 
الفريضة.

-هو- أ ٠

الصلاةتجوز هل —؛ تعالى اف رحمه — الشيح ٌسل ؛ ١٣٠٢ص
كثيرأ؟الصلاة في سميع إمام حلف 

بحيثكثيرأ يسرع إمام حلف تصل لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الواجبة.بالطمأنينة تأتى أن يمكنك لا 

حررفىه/ا،/نا؛اه.
ءإ؛•؛؛؛- ءأ؛- 

يصحهل ؛ — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل I  ١٣ ٠٣ءس 
يالمتوصيء؟المتيمم إمامة 

إذاأور المتوصيء لكن تصح نعم بقوله: فضيلته فأجاب 
القراءة،وهى الإمامة، ر المعتبرة الأحرى الصفات ر تساووا 
ذلالئاونحو السن، وكبر والإملأم، الهجرة وميم بالسنة، والعلم 

الأولوية.ر الأئمة ترتيب ر هومعروف مما 
؛أي

كانإذا تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل :  ٠١٣ ٤ س 



|كااةاصمحام فم فتارس  ١٢٠

يصلواأن لالمأمومين يجوز فهل الوقوف، يستهلح لا الإمام 
جلوسا؟

القياميسمملح لا الإمام كان إذا نعم بقوله! فضيلته فأجاب 
لقولقعودأ، يصلون خلفه من فان الصلاة أول من قاعدا وصلى 

قاعدأصلى رروإذا ت قال حتى به،، ليوتم الإمام جعل ررإنما ؛ . المك، 
قعودأأجمعونا،فصلوا 

فاشارقيام، وهم قاعدأ بأصحايه يوم ذات صلى والٌثي 
إمامهبمتايعة مامور المأموم أن على يدل وهدا وا، احلأن إليهم 
الحال.هذه في حتى 

كماالإمام، متابعة أحل من وهوركن القيام عنه أمشلنا ؤإنما 
فإنناسيآ، الأول الشهد عن قام الإمام لوأن فيما الواجب عنه يشل 

الحال.هده في الأول الشهد عنه ويسمقهل يتابعه المأموم 
الفانه للاسراحة 'يجلس لا كان إذا الإuم أن عرف وبهيا 

نؤعللاستراحة ته حللأن للاستراحة؛ يجلس أن للمأموم ين-رع 
عزالإمام.ا تخلف

الذيالركن من انتهائه فور إمامه يتاع أن للمأموم والمثرؤع 
وبهذايتخلف، ولا إليه، انتقل الذي الركن إلى ووصوله منه، انتقل 

الإمامصلى إذا القيام في المأموم عن الركن فيسقهل المتابعة تتم 
ويشلناسيأ، الأول الشهد الإمام ترك الواجبإذا وي~فءل حالسأ، 

فإنللاستراحة، الجلوس يرى لا وكان الإمام تركه إذا المستحميا 

اوخارى)س(،ص)اا؛(.)١( 



١٢١الهائت لطاه باب 

يرىلكن ؤإن يجلس، ولا يتايعه أن المأموم حق في المشرؤع 
•الجلومحى ^^1يابح اص

الدينرقع عدم يرى الإمام كان إذا ذلك مثل وهل ت قلت فان 
الأول،التشهد من القيام وعند منه، الرنير وعند الركؤع، عند 

يديلثحترغ لا * للمأموم نقول هل ذلك امتحبابح يرى والمأموم 
لكلإمام؟

مخالفةيقتضي لا يديلثح رغ لأن يديك؛ ارغ لا، فالجواب• 
الدىبخلاف معه وتقوم معه، وتجد معه، مترير فإنالثح الإمام، 
.المخالفة يقتضى 

لكنأو الأخير، التشهد في بورك لا الإلكم لكن لو ولهدا 
فيبورك أنه يرى والمأموم تسليم، يعقبه تشهد كل في بورك 

نقولفإنا رباعية، أو ثلاثية، الصلاة لكنت، إذا الأخير التشهد 
صفةفي إماملث، خالفت، ؤإن سنة، أنه ترى ما افعل للمأموم؛ 

الإمام.اختلافأعلى يعد لا هدا لأن الجلوس؛ 
المأمومينفإن جالمآ، صلى إذا الإمام أن القول! وخلاصة 

صلىحين فعلا هدا طق ولأنه بدلكا، المي. لأمر جلومأ يصلون 
الصلاةابتدأ إدا هدا وا، احلأن إليهم فأثار قيامأ خالفه الصحابة 

فهنافجلس علة له حصلت، قائمأثم الصلاة الإمام لواسأ أما قاعدآ، 
•فيامأ صلاتهم المأمومين يتم 

فيحاء حين واللام الصلاة عليه النبي عن ثبتا ما وهذا 
الصلاةعليه النبي فجلس قائمآ، بالناس يصلي بكر وأبو مرصه 



|ك،ااةضص غم فتارس  ١٢٢

علىبقوا وقد بهم، الصلاة وأتم بكر، أبي ار يإلى واللام 
إمامهم،ْع قيامآ الصلاة ابتدروا أنهم ذلكا ووجه هيامهم، 

بقيةفيصلون هم أما هو، فيجلس الصلاة أثناء ش العلة له وحصلت 
الصلاة.أول قيامآعلى صلاتهم 

وأ ه

رجلعن ؛ — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ت  ٠١٣ ٥ ص 
ووحدالصلاة من انتهى ئد الإمام فوجد للصلاة المسجد لحل 

أوبجانبه يقم، فهل معه الدخول فأراد وهوجالس، مقعدأيصلى 
لمأ؟جا يصلى 

يصلىالذي المقعد هدا مع صل بقوله؛ فضيلته فآجاب، 
»إنماجملالإئممحتم؛هفلأ-خلمواالميهقال: لأن جالمأ؛ 

لأار؛عفاركعوا،بمر، حش تمروا دلا مردا، مجر فإذا عليه، 
ربنات فقولوا حمده لخن اف سْع قال وإذا يرم، حش تركعوا ولا 

وإذايجد، حض تجدوا ولا فاسجدوا، سجد ؤإذا الحمد، ولكا 
نمودأفصلوا فاعدأ صلى ؤإذا ئيامأ، فصلوا قائمأ صلى 

أجمعون<الا،.
منفردأالصلاة بدأ محي كان ولو معه تدخل أن عليك حرج ولا 

ابنحديث، ذلك ودليل العلم، أهل أقوال من الراجح القول على 
افرصي — ميمونة حالته عند بايتج أنه — عنهما الله رصي — عباس 

اممهرسول نام فلما اش.، رسول عندها كان التي الليلة في - عنها 

الخارى)ماا/مآ(،وطإرا)ا(



١٢٣؛ i||_i،u^ll؛باب 

،ارْ يعن - عنهما اض رصي - عباس ابن ئام الليل من يصلي .
نوىومحي ، يمينه عن فجعله ورائه من برأسه اش رسول فأخي 

يثبتالفل في ثبت وما الإمامة، نوى ثم منفردأ، الصلاة المكب. 
•الفرضللأ ذى 

؛إي؛؛ب 

إمامعن ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ١٣٠٦ص
هذايأتي وحين شى، ومرصن المول سلس مصاب محي 

ولاهوالإمام، اكون أن يحب ولا المسجد من يتضايق الموصى 
إمامته؟تصح فهل هوإمامه المجدالذي إلى يذهب 

هذاأن نمهم أن يكفينا حال كل على بقوله؛ فضيلته فاحاب 
الالبول ملس به من إن يقولون؛ العلماء فان البول، سلمى يه الإمام 
الإماممذهب مجن هوالمشهور وهذا منه، مليمأ كان لمن إمجامأ يكون 
هذافان نفى، مرض يعتريه أيضأ كان ؤإذا - اش رحمه - أحمد 

 ،J الامامة.محدء أن كد
؛أب؛إي ؛أي 

إذاالممل ما ؛ - تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل : ١ ٣ ٠ ٧ مى 
وهوماحي؟غيرؤلهارة على أنه أوتذكر الإمام وضوء انتقضي 

منينصرف أن الحال هذه محي الممل بقوله! فضيلته فأجاب 
الصلاةبتكميل حلفه الذين المأمومين أحد ويأمر الصلاة، 

أنهالظهر من المالمة الركعة فى وهو تدكر أنه محيرنا فإذا بالجماعة، 

(.٧٦٣اوخارى)لإ\ا(،وسير):١( 



|لءاإت|عظم ض هت1رس  ١٢٤

يكملأن يجوز ولا ينصرف، أن عليه الواجب فان طهارة، على ليس 
ليتمحلفه الدين المأمومين أحد ويأحد طهارة، غير على الصلاة 
لمأنه محير فإذا لم. ويبالرابعة ويأتي الثالثة، بهم فيكمل الملأة 

المامومينصلاة وأما صلاته، بطلت اللام، بعد إلا يتدكر 
باطلة.ولمت فصحيحة 

ءإثءإ؛- أو 

إمامعن _ت تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل I  ٠١٣ ٨ س 
للحيته،فهوحالق ذللثا على وزيادة القرآن قراءة ر يكمر مجد 

الصلاةخلفه؟حكم ما 
أنالعلم: أهل أهوال، من الصواب، بقوله: فضياكه فأجاب 

يصليهاالتي الصلاة كاست، إذا صحيحة، صلاة العاصي حلف الصلاة 
الصلاةفان يبهللها مجا فيها فعل قد كان فإن يْللها، ما فيها يفعل لم 

الفيها، يسع صلاة يصر الإمام هدا يكون أن مثل تمح، لا حلفه 
الصلاةتجوز لا فهاهنا يطمئن، أن حلفه من ييع ولا فيها، يطمتن 
إذالأنه وحده؛ الصلاة ويتم يفارقه أن حلفه من عر ويجما حلفه، 

إمامهييع أن للمأموم تبيح للسنة مخالفة إطالة الإمام تهلويل كان 
فإذاالإنفراد، يبيح الطمأنينة الإمام ترك فإن وحده، الصلاة ويتم 
القيام؛واجس،من فيه المأموم يتمكن لا إصراعآ يسرع الإمام كان 

وأنالإمام يفارق أن الحال( هاز0 في المأموم عر يجب فإنه الهلمأنينة 
الصلاة،أركان من ركن الهلمأنينة على المحافظة لأن ؛ وحلم يصلى 

الركنبتن تعارض ولا للصلاة واجب الإمامة عر والمحافظة 



١٢٠وابد|اإتااءطئت 

•والواجب 
علىتوثر ولا بذاته تتعلق معصية عصى محي الإمام كان إذا وأما 

صحيحة،حلفه الصلاة أن العلم أهل أقوال من الصحح فان صلاته 
يوسفبن الحجاج حلفا - عنهم اش رمحي - الصحابة صلى وقد 

ولكنناالملمين، لدمجاء محهدرأ ظالمآ كان أنه علم وند الثمفير١، 
ينبعىلا فانه تقم مان إنحلفا الصملأة من تتمكن كنتا إدا ٠ نقول 

الأولوية،من فالسألة مستقيم، غير إمام حالف_ا تصلي أن لك 
الأقوال،أرحم نرا0 الذي القول هو هذا المحرم • ٢٠ولسستط 

والعاJمعنداش.
القرآنيقرأ أن لإنسان يجوز لا فإنه •' القرآن تكبر مسألة وأما 

معربأأيدينا بين موحود - الحمد وش - والقرآن الصواب، غير على 
لووقفاحتى سليمآ القرآن يقرأ أن الإنسان فعلى واضحآ، مجصححآ 

يخرجهاحتى وهويتهجاها ساعة أورع دقائق، حس الكلمة عند 
الخطأالوجه على يقرأها أن من أولى هذا فان الصحيح الوجه على 

عزاش كلام هو بل بثر، كلام ليس القران لأن ؛ الواجس، هو هذا بل 
عنحاء ما غير وعلى صح، ما غير على به نطمتا إذا فأنت، وجل 

افكلام وتحريف، اض، كلام حرنت، ١^، ذلك فمعنى اش. رسول 
كمافيه ويتصرفا بالمعنى الإنسان ينقاله بثر كلام ليس هذا محرم، 

الإنسانعلى ويجبا ، ومعناه لفظه مراعاة يجسا اض كلام هذا ، ثاء 
مستقيمةبها ليأتي مرادتا عدة الكلمة ردد لو حتى ويتأمل يتأنى أن 

.( ٧٥ ٠٨الأّرل)خلف الصلاة ز ث-ة ر ابن رواْ :١( 





١٢٧ي1بْ|ااتاابطءت 

فيهايجزيء ركعة آخر أن من الإمام هذا إليه ذهب ما وأما 
لأبدأنه على تدل والستة السنة، قي أصلا له أعالم لا فإنني بيح، الت
فيالمسيء علم ّ الني. لأن ركعة؛ كل في الفاتحة قراءة من 

،• كلهاا؛ صلأتلئ، فى ذلك رروافعل له! فال يصلى كيف صلاته 
الركعةفى تجب كما الفاتحة قراءة فان المانحة، قراءة بينها ومجن 

لقولهالصلاة آحر في التي الركعات من بعدها فيما تجب الأولى 
ررواسلنلكفيصلأ"كلكلها«.

مجنأمر في يخالف مجن حلف الصلاة أن الجواب وخلاصة 
•بها بأس لا فصلاته الدين فرؤع 

ءواة ء ه

تجوزهل ! — تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ! ١٣١٠س
'أفتونامأجورين الكريم؟ القرآن رقراءة يتتعتع الذي إمامة 

حائزةالقرآن في يتنتعغ الذي إمامة يقوله؛ فضيلته فأجاب 
يكونمن الناس من فان والحركات، والكلمات الحروف يقيم مادام 
تكرهإنه محال من العلم أهل من أن إلا فيه. ويتممغ عليه ثقيلا الطق 
منوكذا ، التاء يكرر الذي والتمتام ، الفاء يكرر الذي الفأفاء إمامة 
كلماأنه ريب ولا إمامته، تكره إنه قالوا الحروف، من غيرها كرر 

أورفهو للقرآن حففلآ وأكثر قراءة، أحوي أي أقرأ الإنسان كان 
رريوملام! والالصلاة عليه النبي لقول وصلاحه تقواْ *ع بالإمامة 

فاعلمهممواء القراءة في كانوا فإن اض، لكتاب أقروهم القوم 

^٣٩٧ويلم)(، ٧٥٧الخاري)



اك1ااةاممحام فم فتاوس  ١٢٨

قيكانوا فإن هجرة، فأيدمهم سواء السنة في كانوا فإن بالمنة، 
أ؛مغ أوقال ملما فأقدمهم سواء الهجرة 

كانإذا — تعار اف رحمه ٠ الشخ فضيلة ّسل ! ١٣١١س
نمرس؟الإماملأصناماءةتيل 

يحيللحنآ يلحن لا الإمام كان إذا بقوله؛ فضيلته فأحاب، 
أماالقراءة، يتقن حتى يعلم ولكن تصح، حلفه الصلاة فإن المعنى 

أنيجوز ولا حلفه، يصر لا فإنه المعنى يحيل لحنآ يلحن كان إذا 
يبقىإماافىسْالخاك

ءوه  ه

حكمعن • ء تعالى افه رحمه ء الؤح فضلمة مئل ؛  ١٣١٢من 
قراءته؟ر القراء أحد الإمام تقليد 

قراءته،فى القراء أحد يقلد أن يجوز بقوله؛ فضيلته فاحايب، 
حيدآآءالدْ الأوي القاريء أداء دام ما 

حرررةا/أ/؟اةام.• فيه فلايقلده أماالصوت 
ء!ء،!ء ه

٠٠٠ ٠٠٠

.٣٤٩ص تخريجه تميم 



ب1بءاا،؛|اجطء،؛
٢٩

هرمال

الرحمالرحمن القه بم 
اشحفظه العثيمين صالح بن محمد الشخ فضيلة 
وبركاته.الله ورحمة علتكم اللام 

تركبالأحيرة النواكت فى لمن الماحي ماسر لأ^|. 
جهازيس المصلين من لكشر والإزعاج التشويش سب جهاز 
محيصدام وترديال لتضخيمه الصوت مكبر إلى يضاف الصدى ترديد 

الماموميمع ان إلى يودي دللك يأن الملم مع الم،جد، جساأت 
وخصوصاحرفين والحرف كلمتين الكالمة يردد وكأنه الإمام ئراءة 

بعضعر وتشويس إزعاج ذلك من ويحصل الصمر، حروف 
تمحيحةوتوحيه هدا محي رأيكم بيان فضلتكم مجن يرحو المصين، 

•المحد إلى المصين على يوٌس ما جلب فى ينسب لخن 
وبركاته.ايقه ورحمة عليكم واللام حيرأ، اف جراكم 

وبركاته.الاثه ورحمة الملام وعليكم الحواب! 
الصوُتتحين إلا الصدى ترديد حهار من يحصل لا كان إدا 

الحروفترديد منه يحصل كان إذا أما به؛ بأس فلا المسجد داحل 
كلامفيغير التلاوة، في حرفين أو حرف زيادة منه يلزم لأنه فحرام؛ 

قراءةأحمل وكره ررالإةناع« كتاب في قال عاليه، أنزل عما تعالى الله 
وجعلالقران نقلم تغيير معها حصل فان هي؛دعة. وقال! الألحان 

.هركلامجه . احروفأحرم. الحركات 



اك،اا؛؛احام هم فتاءس ١ ٣

فإنالمنارة فوق من المسجد عن يخرج الصوت كان إذا وأما 
أهلهايتأذى اكن مأو عليهم يشوش اجد محوله ليس كان 

اجدمحوله كان إذا وأما حرج، بدلك يكون لا فأرجوأن بالصوت 
فوقمن يرفعه فلا بالصوت أهلها يتأذى مساكن أو عليهم يشوش 
أبيوعن عليهم، والتشويش الاحرين أذية من ذلك في ّ المارة 
فيه النبي اعتكف قال: - عنه الله رصي - الخيري معيد 

ررألأإنوفال! المر فكشف بالقراءة، يجهرون فمعهم المجد، 
علىبعضكم يرفع ولا بعضا، بعضكم يوذين فلا ربه مناج كلكم 
عنونحوم داود أبو أحرجه الصلاة. فى قال أو . القراءة(( فى بعض 

عبدالبر!ابن قال الموطأ، في مالالiإ رواه عمرو بن فروة البيامحي 
الإسلامشخ وقال • صحيحان ثابتان معيد وأبى البياصي، حديث 

عيرهيودى يحيط القراءة بيجهر ان لأحد لجس ٠ نمه ابن 
كتبناهالمألت هده على طويل جواب ولنا .ه. اكالصلين. 

العثيمينالصالح محمد كتبه • به ينفر أن تعالى الله أرجو • سابقا 
فىمأآ/ا//ا،اةام.

هه  ٠

٠٦٦٤ص الكتاب هذا من الأول المجاك في تقدم 



١٣١ب1بداا،نالهاء؛ن 

صاليإذا تحار اف رحمه - الشيح ضالة مئل :  ١٣١٣ س
فهلمنه هوأجود من وجود ْع القرم تراءة يجيد لا من ياكاس 

باطلأ؟صلاتهم 
يجيدلا ء قوله؛ معنى ما نعرف أن لأبد بقوله! فضيالته فأجاب 

فالصلاةجيد وجه على يجيدها لا أنه المعنى كان إن ، القرآن® قراءة 
صححة.

يقيمولا الذى، بمنير ^حزلخآ 
مجيدقاريء وجود *ع حلفه الصلاة تصح لا فنعم الكلمات، 

للقرآن.

منيؤللب ! — ثمار افه رحمه • الشخ فصيلة مسل ! ١٣١٤س
مجدر بهم أصر إماما أكون أن العمل ر الزملاء بعض 

هومن دفتهم أكتب دلا أقرأ لا أر مع هذا يجوز فهل العمل، 
أقرأض؟

أقروهمالقوم ررمحزم • اض. رسول قال بقوله؛ فضيلته فأجاب 
كانوافان بالسنة، فأعلمهم مواء القراءة في كانوا فان افه، لكتاب 

فأقدمهممواء الهجرة في كانوا فان هجرة، فأقدمهم مواء النة في 
شا،_أوقال.-أ«ثا/

هومن ومهم تكتب ولا تقرأ لا وأنتا توملثا توم أن يشغي فلا 
حير.كله . وأمرْ الرسول.، أمر حلاف هدا لأن _؛ أقرأ 

(.٤٧٣لم)م)١( 



؛ilMIهتاوسهماحام  ١٣٢

•إمامآ يكون المكان هذا في غيره وأقرأمن أهلا كان فمن 
أنإلا محق ولم إمامأ، يكون أن منهم كل رأبي تعذر، إذا أما 

ولوالقرآن من نير وما الفاتحة تعرف وأك الإمام، أنت تكون 
يفرأالإمام يكون أن 'نك؛،ء أهم لأن إمجامجأ؛ تكون أن بمح فإنه فليلا، 

.الفاتحة قراءة عن يعجز الناس أحدأمن أظن ولا الفاتحة، 
أنينثغي ولا فرآنآ، أكثركم يومكم أن ينبغي أنه والخلاصة؛ 

.الموفق واض . تعذر إذا إلا منه هوأقرأ مجن وهاك أحد يتقدم 

دخلت• — تعالى الثه رحمه _ الشيخ فصيلة مثل  ١٣١٥ءس 
فماذاوراءه، أصلي أن أحب لا بإمام فموجستا لأصلي المجد 

ضأنصمىممخةاباعة؟
الجماعةلصلاة المجد لحلنا إذا بقوله فضيلته فأجاب 

ذكره؛ممن الإمام كان ؤإن حتى معهم، فصل يصلون ووجدنهم 
تفرمحلأن للث، يحل فلا للث، حصلت، وفد واجبة، الجماعة صلاة لأن 

فيهولخلل هل الرجل؟ لهذا كراج، في الفلر ويبقى 
بينكما؟شّخصية لعداوة أم دينه، 

يزيلأن المسلم على الواججا فإن شخصية! لعداوة كان فإن 
لأنومحبة، الأحقادألفة هذه يبدل وأن أحقاد، من أحيه وبين بينه ما 

اهتحالىقال:

الحجرات،صورة )١( 



١٣٣م1بدااهامح|طت 

عليكالواجب فإن دينه في لخلل له كراهيتك لكت إذا وأما 
علىولمتقم بإصلاحه، يقوم حتى الخلل له رسن تناصحه، أن 

أمراض.
دينهم،في حللا رأوا إذا بعفأ بعضهم الناس ترك أما 
حالحلاف هذا فإن لهم والعداوة الخقد بإضمار والاكتفاء 
دأهمِ،ون٥^^٠^،^اص ؤ'قثمحن ت فيهم اض تال الذين المؤم-ين 

.^٠^١، ^^نثرثدؤين 
صأي ء ص

إماملدينا ! - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ١٣١٦س
فيالفرائص بعض يحضر ولا الدولة من مرتبا يأخذ مجد 

نفسوفي القراءة، يحس لا من منه بدلا الناس ويوم المجد، 
تصحفهل متزوجين، غير لكنهم القراءة بمصن من يوجد الوقت 
وإذاالمتريج؟ غير إمامة تصح وهل القراءة؟ يحس لا من إمامة 

لك؛ثلأ-محملليأنضفىب؟
•مسألتين تضمن المزال هذا ٠ ه^^له اله ئ^محب ط مظ 

المجدعن يتخلف الذي الإلكم هذا الأولى: الخالة 
إمامأ.يكون أن يصالح لا س ويخالفا 

يأخذلأنه يجوز؛ ولا محرم الفعل هذا مثل أن ! هذاوحوايا 
يستهلمرلم إذا حقه في الواحس، وأيضا شهريآ، مرتبآ ذلك على 

ويقومأهلا، يكون لن المجال ييع حتى استقالته يقدم أن الإمامة 

تلأية ا عمران، )١( 



9ت1|وسهماطم1كاإلت ١٣٤
.المجد هذا بإمامه 

منتزوج ند يكن لم من إمامة عن فوالك ت الثانية المسألة أما 
■ياب^ ال

فيها،حرج ولا حائزة المزوج غير إمامة أن ت ذلك وجواب 
صحيحفي ثبت وند اله،ار لكتاب أقرنهم القوم ررئوم ت لقوله. 
يزمكان أنه . عنه الده رصي - الجرمي ملمة بن عمرو عن البخاري 

فيذلك وكان قومه، أقرأ كان حيث سين سع أر ت لبن وهو ثومه 

حكمعن • ~ تعالى اف رحبمه — الشيح ةهاسإلأ سئل ت  ١٣١٧من 
المفر؟في بآهله الرجل صلاة 

بأهلهالرحل يصلي أن بأس لا بقوله فضيلته فأجاب 
النبيعهد في الصلاة يحضرن الماء كان فقد الفر، فى ومحارمه 

•والrمل٣، وأمه بأنس اشه وصلى ه، 

دخلنا-؛ تعالى اش رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛ ١٣١٨س
فهلالعشاء، صلاة من انتهى الإمام فوجدنا ثلاثة المجد 
التراويحصلاة أوننتفلر جماعة، العشاء نحن نصلي أن الأفضل 
العشاء؟صلاة باقي نتم ثم العشاء بتية الإمام حلف ونصلى 

(.٦٧٣لم)م)١( 
اوخاري)مآ،م؛(.)٢( 
الخاري)«هم<،و.أم>أأمأ(.)٣( 



١٣٠ب1بصا|ت|وءاد 

فيوالإمام جماعة دخل لمن الأفضل موله؛ فضيلته فأجاب 
هميصلوا أن الأفضل فإن العشاء يصلوا لم وهم التراوح، صلاة 
علىالويس عن بعيد محل في يكومحون لكن ، العاء صلاة 

الإمام.ح دخلوا العناء صلاة من فرغوا إذا ثم المصلين، 
وهداالتراوح يصلي والإمام فقط واحد رجل دخل إذا أما 

بنيةخلفه فيصلي الإمام ْع يدخل فإنه العشاء يصل لم الرجل 
الإيمفيارممالأور،سالرارحالعشاء• 

الثانيةالركعة في دخل ؤإن بركعتتن، هدا يأتي الإمام لم ّإذا فإنه 
رحمه— أحمد الإمام نص وفد ركعات، بثلاث أتى الإمام سلم فإذا 
.المألة جوازهده —على اش 

كانإذا ت - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛ ١٣١٩ص
وماذللتا؟ يجوز فهل فخص معه ودخل نافلة يصلي ان الإن

يمإذاامسبماليالافلة؟
القادممعه دخل فإذا ذللثا، يجوز نعم بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ويحرمه نففيحرم ذللئ، يأبى أن له يشغكب ولا الجماعة، نوى 
الليلمجن يصلي قام المي. أن ثت وفد الجماعت، ثواب الداخل 
جازوما ، معه فصلى - عنهما اض رصي - عباس ابن فجاء وحده 

بدليلإلا أحكامهما اوي نالأصل لأن الفرض؛ في جاز النقل في 
الخصوصية.على يدل 

(.٧٦٣اوخ1رى)'\اا(،وسالم))١( 



|ك1ااهاحام فم فتاوس  ١٣٦

تجوزهل _! تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٣٢٠س
القترضح؟حالف والمتتفل المتنمل، حلف المفترصن صلاة 

الظهرصلاة يجوز كما ذلك، يجوز بقوله! محيلته هأحاب 
الفلهر؛يصلي إمام حلف العصر وصلاة العصر، يصلي إمام خلف 

والإمامدخلت إذا • أحمد الإمام قال ولهدا نوى، ما امريء لكل لأن 
فريضةلك فهي خلفه، نمل العشاء تصل لم وأنت التراويح يصلي 

نافلة.وله 

هأو 

صلىإذا _! تحار اض رحمه — الشيح محيلة مئل ؛  ١١٣٢ س 
الحكم؟فما العصر يصلي إمام حلف الظهر صلاة شخص 

إمامخلف الغلهر صلاة شخص صلى إذا بقوله فأحاب 
القولعلى صححة وصلاته ذللئا، في حرج فلا العصر يصلي 

مااٌريىء لكل ياتحا باليات الأعمال ®إنما س! المي لقول الراجمح 
اتحادوجوب على يدل ما اض. رمول عن شت ولم • نوى® 

عليهيدل كما نيته منهما واحد لكل فيكون والمأموم الإمام نيتي 
•نوى® ما امريء رروإنمالكل • الحديث 

أوأو ؛اب 

صلىإذا _ت تعار افه رحمه — الشيح نحيلة مثل •  ٢١٣٢ س 
الحكم؟فما التراويح يصلي من حلف، العشاء صلاة رجل 

!٩٠٧الخارى)ا(،وطم):\(



٣٧|ابم|ءت  ٥٥٠اب 

منحلف العناء صلاة رجل صلى إذا بقوله؛ محيلته فأجاب 
صلاةالرجل أتم التراويح من الإمام سلم فلما التراويح يصلي 
أحمدالإمام جوازه على نص وفد به، بأس ولا جائز فهذا العشاء 

كان_أنه عنه الله رصكب - جبل بن معاذ عن -وصح تعار اض حمه ر- 
بهمنملي قومه إر يرم ثم الاحرة، العشاء الميه مع يصلي 

.، ١ حلفه ولمن نافلة له فتكون الصلاة تلك 
وحدهميصلوا أن فالأور جماعة الرجل هذا مع كان إن لكن 

أولهامن كلها الصلاة ليدركوا المسجد من حان،سا في اء العصلاة 
الجماعة.إرآحرهافى 

صه  ه

صارإذا _؛ تعار اف رحمه — الشيح تحملة سئل  ١٣٢٣س
يجوزفهل به الائتمام يريد آحر شخُس فجاء منفردأ الإنسان 

فاته؟ما لقضاء قام إذا المسوق ح يصلي وهل ذلك؟ 
ثممنفردا الصلاة في الإنسان شؤع إذا ٠ بقوله محيلته فأجاب 

فىأما النافلة، أور الفرصة فى مواء بأس فلا معه نحر جاء^آحر 
عندهبات حين وذلك فعله، أنه و. الض عن ثت فقد الافلة 
وعلىعليه الله صر الشي فقام - عنهما الله رصي - عباس بن عبدافه 

معهوصر هماس ابن فقام وحده، اللل ص يصلي وسلم آله 
ثفىالاقلة،تفىامضةإلأبدول.فا/ْرآ،، 

.ذالماء القراءة باب الصلاة، ق وملم نوما، أم ثم صل إذا باب ا-؛لماءة، ق البخاري ( ١ ) 
(.٦٧٩لم)وماوخاري)ها-إ(، )٢( 



كاوسفماعطماكاات ١٣٨

فاتهوفد الإمام مع إنسان يحل ما إذا وهي الثانية المسألة وأما 
بأسلا فهوأيضأ معهآحر فدخل بقي بنا ليأتي نام ثم الصلاة، بعض 

أحاِ«همأن الصحابة هدى من ليس هدا لأن تركه؛ الأفضل لكن به، 
.جماعة معهآخر صلى فاته ما يقضي قام إذا 

ثخصان_ن تعار افه رحمه الشخ. فضيلة مثل ت  ٤١٣٢ ص 
يكونوأن يدخلامعه أن عر اتفقا الأخير التشهد في الإمام وجدا 

يجوزشرعا؟هدا هل الإمام، بعدسلام للأخر أحدهماإماما 
عدمالأور لكن عندفقهائنا يجوزهدا يقوك فضيلته محأحاب 

الإمام.سلم إذا حديد من وحدهما الصلاة سندتا وأن فعله، 
حررفيا،ا/ا-/آ،أام.

دخلإمام تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل :  ١٣٢٥ص
فماالعصر يصل لم أنه الصلاة أثتاء في وذكر الغرب صلاة في 

العمل؟
العصرصلاة نسي الذي الإمام هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

يصللم أنه الصلاة أثناء في وتذكر الغرب، صلاة في ودخل 
العصر،بصلاة أتى أتمها فإذا الغرب، صلاة ر تمر يالعصر، 
كانولو حتى عام الحكم وهذا حينئذ، الحصر صلاة منه وتصح 

إلاإتمامها لزمه الإنسان فيها شؤع إذا الفريضة لأن منفردأ؛ المصلي 
شرعى.لعذر 



البمائز|ها|ة ب،ب 

تصحهل —I مار اف رجمه — ابمح ^يلة I  ١٣٢٦من 
بالمتوصيء؟المتيمم إمامة 

إذاأولى المتوصيء لكن تصح، نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 
القراءةوهي الإمامة في المعتبرة الأحرى الصفات في اورا ن

مماذلك ونحو المن وكبر والإسلام الهجرة وقدم بالمنة، والملم 
•الأولوية في الأئمة ترسب، في هومعروف 

هه  ه



|كا|ةامام م هت1ءس 

ايم•) Mitم اءti؛؛؛, اأإ«،«أ هم 

رسالة

الرحيمالرحمن اض بم 
تعالىاض حفظه عتيمين ين صالح بن محمد الشيح فضيلة 
ويعدوبركاته الله ورحمة علتكم الملام 

بعضوش وظائف لهم والمزذض المساجد أئمة يعض هناك 
وأحياناالوظيفة قى ويبقون والأذان الإمامة عن يتخلفون الأحيان 

عنهمبدلأ تؤذن أو بملي ٠>، يوكلون المرات وبعض يحضرون، 
ذلك؟حكم لما أحد، يوكلون ولا يحضرون لا المرات وبعض 
اش.أنابكم أفيدونا 

الرحيمالرحمن افه بم 
وبركاته.اش ورحمة الملام وعليكم 

كانتسواء وظيفته بواحب يقوم أن الموظف على الواجب 
آومأءامغوأ أثمت> كأها ؤ • تعالى لقوله غيرهما أو أذانآ أو إمامة 

ألمهدَكث>ألمهدإ0 يأرمإ ؤ ا[وةولهت الأة: ألتمده 
بواجبيخل أن أوالمؤذن للإمام يحل ولا [ ٣٤الأية: ]الإسراء، تتثو؛1ُه 

وظيفتهما.

بالوظيفتينيقوم أن يسممليع لا المؤذن أو الإمام كان ؤإذا 
وسعها.نفسأإلأ اض يكلف ولا ، لغيره إحداهما فليترك 

اسنفيخآ/؛/يا؛اه.سمدالمالح ^ه 



الهاءاتْاإقت باب 

يعص_! تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل  ١٣٢٧س
هليه، فيرضى معيأ ملما فأعهليه المؤذن عني يصلي الأوقات 

عنى؟صلاها صلاة كل عن مبالغا أعهليه أو جائز؟ ذلك 
يتخلفلماذا الإمام هذا أل نأولا• بقوله• محيلته فأجاب 

رهومديرالأرناف،الأمر، ولي أونائب الأمر، ولي التزمأمام وند 
فرصايتخلف أن للإمام يحل فلا المسجد؟ هن"ا في إمامجآ يكون أن 

أوإذاالأّيوع، في أوفرصن كفرض العادة، به جرت بما واحدأإلأ 
الأوقافمدير فيخبر الفلهر صلاة في يغيب أن ولابد مجوفلفآ كان 

بأس.فلا الجماعة، بدلك ويرضى 
معتادأتخالفآ يتخلف كان إذا أمور، ثلاثة محن لابد يعنى 

ولابدالأوقاف، مدير من يستاذن أن لأبد للوخلف؛ الفلهر كمحلأة 
بهتاكون من يقيم أن ولابد - الجماعة - الحي أهل من يستأذن أن 

يحفر،ولا يهملهم أن أما المؤذن، غير أو المؤذن، سواء الكفاية 
منيتقدم وربما فلأن، يا صل فلأن، يا صل الناس وسقى يوكل ولا 

للأمانة.فهذاإصاعة أهلاللإمجامحة ليس 
تخالف؟()ّذا الإمام نخاطب مجن أول نخاطب من؟ فتخاطب 

أواليوم أو كالومن معتاد بشيء أو شرعي، لعير يتخلف كان فإذا 
يتخلفيبقى أن أمحا باس فلا واحد، فرض في الأمبؤع في أيام الثلاثة 

غالط،فهدا أوفلأنأ أوفلانآ، المؤذن، أوكل أنا ؤيقول أكثرالأوقات، 



ك1،سهماطم|كااه ١٤٢

له.يتثوف لمن ويدعه ذمته ويبري المسجد فليترك 
—. ٥١٤١٧ني العثيمين الصالح محمد أملاه 

الأمورما -I تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل ''  ١٣٢٨ص
رأيكم Ujئها؟ يتابع لا اض الأموي وط ،؟ u>lفها يتابع اض 

رهمالشي.حض لأل العذر هي المتايعت في اللت جعل فمن 
منفكل هدا وعر معدورأ، كان حالما الصلاة ر يمتابعته 

قمتايإذافيه، يتاح فانه الصلاة أمور أمرمن ترك معدورأفي كان 
وإنحش ذلك أجل من فيتاع معذور فهو مقلدأ أو مجتهدأ كان 

حالفكفيرأيك؟
مخالفةإر تركه يؤدى الذي الشيء أمجا بقوله: فضيالخه فأجاب 

كرفعالإمام يخالف لا الذي وأما عاليه، يتاح الإمام فإن الإمام 
^^ع،إذاكانالإمامورىذك،بمءءوميرى

للأماممخالفة بذلك يحصل لا لأنه حرج؛ ولا يديه يرغ فإنه ذلك 
التوركيرى لا الإمام كان إذا الجلوس في وكذلك ولاتخلفءيه، 

يختلفلم لأنه يتابعه؛ لا فانه بالمكس، أو التورك يرى والمأموم 
يكونأن مثل اكخلف يقتضي كان إذا وأما يخالفه، ولم عليه 

الالمأموم فان يرائ لا والإمام الاسراحة ة حليرى المأموم 
الصلاةعليه والنبي الإمام عن كخلق حلس لو لأنه يجلس؛ 
فكبروا،كير ءإذا فقال! الإمام مجتابعة في ؛المبادرة أمرنا واللام 



١٤٣الهائت  ٥٧٠٠باب 

الإُإم.رىلكن ف يالخى الأص وكذلك ظركما«ُا؛. ركع وإذا 
اللكن ؤإن فليجلس الإمام جلس فإذا يراها لا والمأموم ة الجل

للأمام.متابعة يراها، 
مايفعل لا المأموم أن أي الإمام، متابعة في الضابط هو فهدا 

عنه.أوالتخلف الإمام مخالفة به تحصل 
هأو ءي 

يفتحممئ • — تعار اف رحمه — الميح فصبميلة مسل !  ١٣٢٩،_ 
رفعكأن الحركات في غير إن عليه يرد وهل الإمام؟ على 

أنعلم إذا المأموم يفعل وماذا المرفؤع؟ نصب أو المنصوب 
نقصأو زاد إذا عليه يرد وهل عليه؟ رد إذا يرتبك سوف الإمام 

شابهه؟أوما الواو طسممادْ 
وجهعلى القراءة في الإمام أخهلآ إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

ؤإذاأوغيرها، الفاتحة في مواء عليه يرد أن فالواحج، بالمعنى يخل 
•يجب ولا عليه يرد أن الأفضل فان بالمعنى يخل لا كان 

هلالأفضلخمفضيالةص_رسافمالى :  ١٣٣٠س
أوالإقامة وقت إلى السجد إلى الحضور عن اكآحر للإمام 

الحضور؟في التبكير 
فييتاحر كان أنه المي. فعل ظاهر ت بقوله فضيلته فأجاب 

الخارى)'ا\/"ا(،وطم)ا



|كا،اإتاثام م كاوس 

يكونأن إلا الإمام حق محي الأفضل هو وهذا الإقامة، ومحت إلى بيته 
.ونحوه عالم كتعاليم مصالحة تقدمه في 

؛إيءأ؛• ؛إي 

إمامعن ! - تعار النه رحمه - الشيح فضيلة سئل ت ١  ١٣٣ س 
يهجربعضهم إن حش المجال جماعة معظم يكرهه مجد 

هدارإمامة الاستمرار له يجوز فهل • الإمام هذا سب الجماعة 
المسجد؟

الرحللهدا الكراهة سبب ينظر لابدأن • بقوله فضيلته فأجاب 
أوللامامجة، يخوله الذي الديني المستوى عر ليس ككونه بحق أهي 

ماأو أحيانآ، يتاحر أو أحيانآ، يتقدم للحماجة العاملة سيء لكونه 
فاذاشرعي، وجه عر كراهته توجب التي الأسباب من ذلك أشبه 
ذلكعر نص كما لهم إمامأ يبقى أن يكره فانه كذلك الأمر كان 

لهمإمامجآ كون أن عليه يحرم أنه يرى وبعضهم العلم، أهل بعض 
الحال.هذ0 في 

الحقأجل مجن يكرهونه إنما حق بغير كراهتهم كانت إذا أمجا 
إذاويغضب للجماعة، أدائهم عر يحرص لكونه عليه هو الذي 

فيإمامته،يتقى أن الصفة بهذْ يتصف من ننمح فإننا عنها، تخلفوا 
إزالةيحاول أن الأور فان طيعية كراهة يكرهونه كانوا إذا لكن 

لهم.إمامأ لايكون أن فالأور تزل لم فإن الكراهة، هذه أمباب 
مخلأ"لكونه يكرهونه كانوا إذا نقول أن الجواب وحلاصة 

أولهم إماما يبقى أن يكرم فإنه أومعاملة دين، من الإمامة تقتضيه بما 





|كااةا،هفطم فم فتإوس  ١٤٦

أحيانآويؤخر والظهر الفجر صلاتي هي الجماعة عن يتأخر 
تتصحونه؟بم ماعة حوالي الصلاة 

عنيتاحر لا أن الإمام على يجب •' بقوله فضيلته فآجاب 
الأوقات،من غيرهما في ولا الفجر، ولا الفلهر صلاة في لا الصلاة 

صلاةفي إلا ينبغي لا فانه الإقامة في تأخرْ وأما بدلك، ملزم لأنه 
رآهموإذا عجل، اجتمعوا رآهم إذا ®لكن ابكا. فإن العشاء، 

صأفضل، فالتقديم الصلوات بقية في وأما ،، تأحر<اأ آبهلوا 
حتىالناس ممهل نلها، رانة لها يكون التي الصلوايت، في يراعى 

الموفق.واش والوضوء الرانية أداء مجن يتمكنوا 
هإي ء ه

يوجدتعالى اف رحمه . الشخ فضيلة ثل م ص
فهلحففلآ. القراءة يجيد من فيهم وليس قليلة وجماعته مجد 

كقيامالصلاة في نهلرأ االمص٠حم، يقرأ أن يومهم أن أراد لمن 
خيرأ.اش جراكم أفتونا مثلأ؟ رمضان 

منشيثأ يحففل لم الإمام لكن إذا نعم •' بقوله فضيلته فأجاب 
ذلك،في عليه حرج ولا يقرأ؛المصحف، أن له يجوز فإنه القرآن 

الالصلاة لإتمام والعمل الصلاة، إتمام أجل من عمل هدا لأن 
الموفق.واش يضر. 

ه٠ م 

١٢ رباب ٥( ٦ ٠ ) ح المغرب رثت • ١ ٨ باب الصلاة، هواقيت كتاب البخاري رواه ا ١ ر 
٥٦٥



ر ٤٧ر1بْ|ااةالهاء،؛ 

_؛ْاحكمتعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل I  ١٣٣٥ص
الإمام؟يار عن الصلاة 

خلافالإمام يسار عن الصلاة بقوله فضيلته فأجاب 
ابنفجاء الليل من يصلي قام لما . اض رسول ررفان المترؤع، 

برأسهالمى فأخي يساره، عن فوقف — عنهما اش رصي — عباس 
منوراءهذجعااهعنيمينه،ال

هديخلاف هذا فعلك إن الإمام: يار عن صلى لمن فنقول 
ئكونمحرم، هذا وقوفه هل العلم أهل اختلف وقد ه، الني 

فتكونالأولى، خلاف هو أو إعادتها؟ عليه يجب باؤللة صلاته 
الأولى؟ترك لكنه صحيحة صلاته 

يارعن يصلى لا أن ان للأنفالأ-حومحل حال كل وعلى 
بابنواللام الصلاة عليه الني فعل كما يمينه عن يكون وأن الإمام، 

عنهماعباس-رصياش 
؛؟؛-ه  ٠

أفضلأيهما ؛ — تعار النه رحمه — الشيح فضيلة مئل !  ١٣٣٦ص
الصفيمين أفضل وأيهما يساره؟ عن أم الإمام يمين عن الصلاة 

رحلإلا الإمام مع يصلي لا كان إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
ابنلحديث يساره، عن يقف ولا يمينه، عن يقف المأموم فان واحل 
اللهرصي — ميمونة خالته عند بات أنه — عنهما الله رصي — عباس 

(.٦٧٩المظري)0آ-أ(،و.دا)



|ك|ا|لتامام ض فتاوس 
^^=========^=========تذ

ْنذأحدْ يساره عن عباس ابن فقام بالليل، ه المي فقام - محها 
كانإذا المأموم أن على دليل فهذا ، ل يمينه عن وأقامه وراءه، 
كانإذا أما المار، عن يكون ولا اليمين، عن يكون فإنه واحدآ 

خالفه.يكون فإنه واحد من أكثر المأموم 
فإذامتقاربين، كانا إذا وهذا يساره، من أفضل الصف ويمين 

هذاوعلى أفضل، الإمام من والقرب المار اليمين؛عاوأبيافإن يعد 
فييقي لا حش الإمام يمن عن يكونوا أن للمأمومن يبني فلا 

حقفي الخشرؤع كان لما لأنه وذلك رحلان؛ أو رحل إلا المار 
عنوالأحر يمينه، عن أحدهما كان بينهم، إمامهم يكون أن الثلاثة 

يكونالإمام أن على هذا فدل اليمين، عن كلهم يكونوا ولم يساره، 
أومقاربأ.الصف فى مجتومهلآ 

أومتقاربين،متساويين كانا إذا أفضل اليمين أن ت والخلاصة 
وافالإمام. إلى أقرب لأنه أفضل فالمار اليمين بهد ْع وأما 

•الموفق 
هه  ه

نكونأحيانا ^ياااناسمحسرحمهافتحارن ;  ١٣٣٧س
الصلاة،في الإمام نقدم أن نسممليع فلا ضيقا ويكون الخندق في 
غيركان وإن صحح؟ هذا فهل الأول الصف ومط في نجعله بل 

فيلوصلينا أننا العلم ع له؟ الصحيح الموضع هو فما صحيح 
فنهلك؟قذيفة ربماتأتينا الخاؤج 

اوخاري)هأإ(،رطم)هيا"(,:١( 



ماءا؛11 ٥٧٠٠م1ب 

فإذامحسنة، المأمومين على الإمام تقدم بقوله محملته فأجاب 
الومحط.في بينهم يكون أن بأس فلا المكان لضيق يمكن لا كان 

محاكهل تمار-: اش رحمه - الشيخ محيلة مثل ;  ١٣٣٨ص
عنالإمام ارتفاع حكم دما والمأموم؟ الإمام بين مقدرة مسافة 

المأمومين؟
والمأمومالإمام بين التي المسافة بقوله؛ تحيكه فأجاب 

خلفمن لأن الصفوف؛ بين التي كالمافة قربمة تكون أن ينبغي 
مامقدار إلا والمأموم الإمام بين يكون لا أن فينبغي صف الإمام 
بعضهاالصفوف دنو وينبغي بعض، •ع بعضها الصفوف بين يكون 

كلماالجماعة لأن أيضأ؛ المأمومين من الإمام ودنو بعض، من 
ارتفاعوأما تباعدت، إذا مما الأجت٠اع على أدل صارت قربت 

علىالإمام ارتفاع وأما به، بأس لا هذا فإن الإمام عن المأموم 
أوذولع اش. رسول عن ورد مجا بمثل إلا ينبغي لا هذا فإن المأموم 

صنعما أول أنه صعد بن سهل حديث في س النبي عن ثبت فإنه نحوه 
قايمأالخير فوق يصلي نحار الخبر على الض. قام الخبر 

ررإنماوقال: الخبر أصل في ومجد نزل الجود أراد فإذا وراكعآ، 
ءولتعلمواصلاتي كأتموابي ذالث، فعلت 

موضعهفي الإمام •ع يكن لم إذا بما الخلماء بحص قيده وقد 
وبعضالإمام كان لو كما أحد معه كان فإن المأمومين من أحد 

اوخأرىفىاسيرمياه)١( 



ا1ءا|•امام هم هاوس 

•بأس فلا الأسفل في رالأحرون السطح في المأمومين 
هه ه 

رجلعن -؛ تعالى اض رحمه - الشيخ فضيلة سئل !  ١٣٣٩س
اكتملقد والصف صلاته في لحل الإمام أن فوحل المسجد لحل 

يجدبأو لوحده، الصف خلمر يقف أن للرحل فهل وامتلأ، 
تلكأويترك الإمام، يمين عن أويقف الأمامي، الصف رحلامن 
أفيدونامأجورين.المسجد؟ هدا فى الجماعة 

مقامينفي المسألة هده في الكلام I بقوله فضيلته فأجاب 
أولا.الصف حلف المفرد صلاة تصح هل ت الأول المقام 

فماذاتاما الصف فوجد تصح لا نلنا إذا الثاني• والمقام 
يصغ؟

فيه- اض رحمهم — العلماء احتلف فقد الأول المقام فأما 
عدر،ولغير لعير الصم، حلف الخمري صلاة تصح بعضهم! فقال 
الأئمةميما هو وهدا عدر، لغير ذللت، بكراهة بعضهم مجرح لكن 

صلاةبصحة واستدلوا حنيفة، وأبى والشافعي، مجاللث،، ت الثلاثة 
فىمواء والماء الرحال إن قالوا حسثا الصم، حلف، المرأة 

أفنل ري حن يكرم أبا يأص لم المي. وبأن • الشرعية الأحكام 
منعباس ابن أدار الني. وبأن • ، الصلأْل يعيد أن ، الصفيدحل 
سجرء في الانفراد يكون أن جاز فإذا ، الصلاة أثناء في ورائه 

اوخارى)س(.)١( 

الخاري)ها"أ(،ومام)ا"اا"(.)٢( 



|ويطءتء*اإت ذب 

يكنلم للصلاة مبهللأ لولكن إذ جميعها، في يكون أن حاز الصلاة 
الإمام.قدام لكلونوف فرق وكثيرْ قليله بين 

الصف،حلف المنفرد لصلاة النافية الأحاديث عن وأجابوا 
بحضرةصلاة *لا كقوله فهي الكمال نفى بها المراد بأن 

.ونحوه ، ولعاما(أ 
تصحلا الصفا حلف المتفرد صلاة إن I العلماء بعض وقال 

مفرداته.من وهو أصحابه عند المشهور أحمد الإمام مذما وهذا 
الثلاثة.للأئمة وفافآ تصح ثانية رواية وعنه 

والنفلر!بالأثر القول هدا أصحاب، وامتدل 
رصي- شيبان بن علي عن أحمد الإمام رواه فما الأثر؛ أما 

انصرف،فلما الصف حالف يصلي رجلا رأى المي. أن - عنه الثه 
حلفطلمفرد صلاة لا فانه صلأتلث،، رااستقل المم، له قال 

صحته.تقتضى شواهد له حن وهوحدينا ، الصفا® 
بالزكانوياكون الاجتماع، هي الجماعة فان الظر: وأما 
إمامهم،متابعة على المأمومين اجت٠اع فالأفعال والأفعال، 

عنبعضهم انفراد بجواز قلنا ؤإذا صفوفهم، في اجتماعهم والمكان 
مئفردأصف، فى واحد وكل الاجتماعية الهيئة تكون فمتى بعض، 

انفرادجواز بأن المجيزين أدلة عن هؤلاء وأجاب؛ الجماعت؟ بقية عن 

سالم)«أه(.)١( 
الصفخالف المأموم صلاة عن الزِم باب• الصلاة، في وصححه حزيعة ابن رواه )٢( 

،ْJ(.٢٢٠٣و٢٢٠٢)٥٧٩/٠(،واينمان١٥٦٩)٣٠/٣وحا



|كاا؛ن|هطم فم ك1ءس ١ ٢

منأنه على السنة دلت قد الرحال من الصفوف حالف المرأة 
مشوراءه- والخم أنا راشت I قال أنس حديث في كما خصائصها 

لأنأهلا ليست ولأنها ، ورائنا«أ من والعجوز - الض. وراء 
•الرجال جانب إلى تكون 

لهقال وقد يسيرآ حزءأ إلا ينفرد لم فانه بكرة أبي حديث وأما 
ررلأتعد«رى.المىه:

ماراكان بل الصف حلف يقف لم فانه عباس ابن حديث وأما 
•مسسقر غمر 

فدعوىالكمال، نفي الصلاة بنفي المراد إن ت قولهم وأما 
ففييمكن لم فإن الوجود، نفي القي في الأصل لأن مردودة؛ 
صلاةلمنفردا؛ارلأ وحديث الكمال. ففي يمكن لم فإن الصحة، 

•عليه يحمل أن فيجب الصحة، نفى إلى فيه التقى يعود أن يمكن 
يصحفلا طعامء بحضرة صلاة لا ء ت بحديث تنظيرهم وأما 

لوجهثن؛
الهلعام،بحضور القالب انشغال هو هدا في العالة أن أحدهما 

انالوسوسة حديث في كما الصلاة يهللان يوجب لا القلب وانشغال 
يكنلم لما اذكركدا، اذكركدا، فيقول المصلي الش؛هلان1تيإر 

فظللأدريكمخم(أ؛،•يذكر؛ 

^٢٦٦وسالم)اوخأرى)«\/'ا(، )١( 
اوخارىس(.)٢( 
مالم)«ا*ه(.)٣( 

=الصلاة، كاب وملم، ، ( ٦ ٠ )٨ ح التأذين نفل ت باب الأذان، كاب البخاري، روا0 ( ٤ ) 



١٠٣بابدا[ةااءاء،ن 

محيالصف؛، خالف لمنفرد صلاة ®لا ت حديث أن الثاني! الوجه 
صلاتهيستقبل أن الّبي أمرْ حيث الصحة نمي به المراد أن صرح 
أنوابصة حديث رفي الصف، حالف لمنقرد صلاة لا بأنه ذلك وعلل 

لمحلاته يعيد أن فأمره وحده الصف حالف يصالي رجلا رأى الني. 
صلىمن وأن الصافة، وجوب الراجح القول أن تبين وبهذا 

واجبلتركه يعيدها؛ أن وعليه باهللمة، فصلاته الصف حلف وحده 
بفواتيمقهل الواجبات من كغيره الواجب هذا ولكن الصافة، 

تعالىلقوله حسثا عجزا أو شرعيآ، عجزأ عنه بالجز أو محله، 
فأتوابأمر أمرتكم ررإذا المي.I وقول ما آس أمإ ءؤ 

مكانآوجد حيث الصفا في يكون أن فيجّثا . ، ا،متهلعتما،أ ما منه 
لهيكن لم إن وكيلك الوامنم^، حدمكاjآطهلءنههذانيه، 

الواجتا.عنه يسفهل شرعآفإنه مكان 
اللأنه وحده يصلي أن فاله تاما الصم، وجد إذا الأول! مثال 

•العجز ْع واجب 
وحدهامحلي فإنها رجال مع امرأة كانت، إذا ت الثاني ومثال 

 cيمكنالسنة به جاءت الذي وهذا السنة، به ثبتت، كما الصف، حالف

(.٣٨٩)مملالأذانح٩١ باب: 
حوالترمذي (، ٦٨٢)ح . . وحد،. بملي الرجل باب• الصلاة، كتاب داود ابو رواه )١( 

)•مآ(وحت.

. ١٦الأية:ّررةالتغابن،)٢( 
(،٧٢٨٨)ح ه اف رمول، نن بالاثتداء باب: الاعتصام، كتاب الخاري، رواء )٣( 

(.١٣٣٧) ١٣٠.ح . تومرْ. باب: كتاباانضاتل، وسالم، 



اعطم|ك|ااههم يمارس  ١٠٤
لمإذا الصف حالف وحده الرجل صلاة عليه يماس أصلا يكون أن 

الشرعي.كالتعدر الحسى التعذر لأن 
أنقاما تاما اذصف ووحد حاء إذا الرجل أن •' ذلك ويوصح 

معه،ليقف الصف واحدأمحن أويجدب الإمام، بجنب ويقف يتقدم 
حلفالجمائ، مع يصلي أو الجماص عن منفردأ وحده يصلي أو 

الصف.

تفقيه الإمام إرجب فأماتقدمه 
المأمومينعن ليتميز وحده الإمام بإفراد السنة مخالفة - ١ 

إلىالني. ونوف هدا على يرد ولا وأفعالأ، مكانآ عليهم يتقدمه 
جانبإلى وقف هوالإمام ووقف جاء الذي لأن ، ، بكرل أبي جانب 
فانوأيضأ ، الصف، إلى الرحؤع يمكنه لا بكر أيا فان وأيضآ نائبه، 

.. تكبيره ليبلغهم الني. جنب إلى يكون أن الجماعة مصلحة من 
الإمامجنب إلى تاما الصف وجد الدي المأموم تقدم وش - ٢ 

الإمام.إلى ليصل ميتخهلاهم الدين للجماعة إيذاء 
وحدهقام لو فانه ، ؛عد0 حاء لمن للمصافة تفوت وفيه - ٣ 

.صما وجاءآآحرصارا 
محاذير!ثلاثة ففيه معه ليقم، المأمومين واحدأمجن جذيه وأما 

يالمراصةأمر قد والني. الصف، في فرجة فتح •' أحدها 
لالشيهلان.فرحات، نيع أن ونهى 

إلىالفاصل الكان من بقله للمجذوب فللم أنه الثاني: 

١)٣ ٨ ٤ بالإ٠ّامح الّأٌرم ايام ٠ باب الصلاة، في ملم رواء ، ١١



١٠٠ي1بْ|ااةالهائت 

المفصول.المكان 
إذاريشاتمه ينازعه وربما صلاته، عاليه يشوش أنه الثالث؛ 

رآْلن قال أنه ه المي عن روى ما هذا على يرد ولا منها، فرغ 
فإنهأحاJأا، أواحترريت، ررألأدخلتامعهم الصف! حلف وحده يصلي 
حجةبه تقوم لا ضعيف حديث 

الجماعتلواحمثا ترك فهر منفردأ وصلاته الجماعة ترى وأما 
المعصية.في وثوعآ فيكون عاليه المدرة هع 

عاليهبالواجب نيام فهو الصف حلم، الجماعة *ع صلاته وأما 
Iأمران يلزمه الجماعق *ع الصالي فان الخستهلإع، بقدر 

الجماعق.في الصلاة أحدهما؛ 
وحبأحدهما تعدر فإذا معهم، الصفا في القيام والثاني؛ 

الأحر.

لنفردخاإفاااصفا«أىءام>للأصلأة إننوله.ت قتل؛ فإن 
وعدمتمامه.ا، الصفتمام ين تفصيل فيه لس 

للمفردالصلاة يهللان على دال المموم هذا أن I فالجواب 
الوألمي. عته، مقط عليه يقدر لم فإذا الصافة، واجبا كرى 
الحديث،هذا ونفلير عليه، له قدرة لا ما لتتركه صلاته يبهلل أن يمكن 

صلاةررلا وقوله؛ ارلأصلأةلنلممرأأماكرشا<أص، قوله.ث 
حدأ.ضعيف وعال■. •المجمع• ني والهيثمي ، a٣٧٤/ •الأومط• يي الطبراني روا، )١( 

اينحزبم4)ا،ا"ْا(.)٢( 
الممحاري)ا"هى،وسلمرأ؟م(.)٣( 



اك|اا؛احام هم هدا،س 

أوالفاتحة، عر يقدر لم من فإن هدا، صح إن له® لاوضوء لمن 
القرآنمن يقرأ لكنه صلاته وأحزأته بدونهما، صلى الوصوء عر 
ويتيممالقرآن، من شيء عر يقدر لم إن الله يذكر أر الفاتحة، بقدر 

إزعجزعزالوصوء.

وقدحاء من وأن واجبة، المصافة أن ت الجواب وخلاصة 
إريتقدم ولا الصف، خالف الجماعة مع يصر فإنه الصف كمل 

ولامعه، ليقف الصف أحدأمن يجدب ولا جنبه، إر ليصلي الإمام 
.الجماعة صلاة يترك 

هواختيارللعير الصف عن منفردا الجماعت مع صلاته وجواز 
وبعضسعدى بن همدالرحمن وشيخا محمية، ابن الإسلام سخ 
•العالمين رب لله والحمد الجوازمجهللقآ. يرى من قول 

حكمما I ٠ تعار الله رحمه - اكيح فضيلة مثل ث  ٤١٣ ٠ س 
مقرئا؟الصف، حلف، الصلاة 

تجوزلا منفردأ الصف، ، خلفالصلاة بقوله! فضيلته فأجاب 
أحمدالإمام ميما مجن الشهور وهو الراجع القول عر تصح ولا 

الأئمةمجدم، وهر تصح أنها أحرى رواية عنه كان ؤإن - النه حمه ر- 
والشافعي.حنيفة، وأبي ماللث،، I اكلاثة 

تعيرإذا منفردأإلأ الصف، خلفإ تصح لا أنها الراجح ولكن 

راكب باب الطهارة، »ي داود وأم ، ٤ ١ ٨ أ/ ارالمند• ني احد الإمام رواء )١، 
(.٣٩٩الوضوء)في اكب ؛ي ماحاء باب: الطهارة، م ماجة وابن الوضوء، 



الهاطة ٥٠٠،أب 
ص=======ص======د====^====لأ0)

حلفيصلى فإنه تاما، الصف يكون بحيث الصف في الوقوف 
كماالغجز »ع واجب ولا معذور، لأنه الإُام؛ تبعأ منفردأ الصف 

الصلاةعليه الرسول كان ؤإذا - اض رحمهم - العلم أهل قاله 
لالعازرالرحال عن منفردة الصف حلف تقف المرأة جعل واللام 

الحسيالعذر فإن الرحال، مع وقوفها إمكان عدم وهو الشرعي، 
إذاالحال هذه فى لأنه وذللث، الصافة، لوجوب مسقعلآ يكون أيضأ 

منفردايصلي أن فإما منفردأ الصف حلف مجوتفآ إلا الرجل يجد لم 
أوالجماعة، عن وحدْ منفردا أويصلي الإمام، مع الصف حلف 

جانبإلى ليصلي يتقدم أو معه، لكون الصم من واحدأ يجذب 
لمالذي الرجل لهذا تكون أن يمكن التي الأرح الأحوال ُذه الإمام 

.الصم، فى مجوقفأ يجد 
فيهفإن جانبه إلى يكون حتى الإمام إلى التقدم أمجا له؛ فنقول 

وهذاالجماعة صلاة في الإمام مع الوثوق * أحدهما محذورين 
إمامآليكون مكانه، في الإمام ينفرد أن الأفضل لأن السنة حلاف 

الوأنه إمام، أنه ليعرف المكان في عنهم منفردأ الجماعة متميزأعن 
حين- عنه اض رصي - بكرنا، أبى قصه هذا على يرد ولا معه ثاني 
علىفكان بالناس يصلي بكر وأبو واللام الصلاة عليه الني جاء 

هوالإمامعنه اض رصي بكر أبا لأن يمينه؛ عن وأبوبكر بكر أبي يسار 
هناأبوبكر فوفوف متصل لأنه وراءه صف إلى يرجع أن ويتعذر أولا 
الضرورة.سيل على 

(.٤١٣سلم))١( 



|كااهاحام فم هتاءس 
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يتخطىمرق فإنه الإمام ْع تميم إذا أنه ت الثاثي المحذور 
.الصفوف من أمامه يجد ما حب أوالثلاثة أوالصفين، الصف، 

أمرفوات هناك يكون — الإمام إلى تقدمه أي — الحال هده وفي 
يجدولم آحر لحل تم الإمام، •ع وصلى تقدم إذا أنه وهو مهللون 

الإمامْع ويكون الإمام، إلى سيتقدم أنه فمعناْ الصف في مجكانآ 
تمالصف حلف وبقي الإمام إلى يتقدم لم هدا لوأن لكن رجلان، 

معه.صما صار الثاني جاء 
عليهيترتب أيفأ فهذا أمامه الذي الصف مجن لواحد جذبه أما 

محاذير؛عدة 
الصف،تقلمر من وهذا الصف في فرجة فح •' الأول المحذور 

اش<،لا،.>>منةنيصماقطعه واللام! الصلاة عليه الني وندتال 
فانالصف في حدنت التي الفرجة هذه أن اكاني؛ المحذور 

الصف،جميع حركة إلى يودى وحينئذ يتقاربون، الناس أن الغالب 
علىالناس ولبقي الصف تحرك مجا الرجل هدا جذب ولولا 

•أمكنتهم 
المكانمجن جذبه الذي صاحبه ينقل أنه الثالث؛ المحذور 

.عليه اعتداء نؤع هذا وفي الفضول المكان الفاصلإلى 
عندهكون أن فلابد المصلي جذب إذا أنه الرائع؛ المحذور 

صلاته.تشويش عليه يوجب مما ونحوم فنع 
معتصلي ولا انصرف نقول أن لص؛ الثالثة الحال أما 

الصفوفسرية ت باب الصلاة، لي وأبوداود ،  T٩٨/•المسند، لي أحد الإمام رواه ا ر١ 
(.٨١٨صما)وصل محن ت ياب الإمامحة، اثي؛ي رالن(، ٦٦٦)



٩١ هابأءاا!ناورطء،ت 

ويكونالجماعة، صلاة من تحرمه وحينئذ تام، الصفا لأن الجماعة 
أيفأ.صلاته وفي موقفه في متفردا 

الصفحالف كن له نمول أن ت وهي الرابعة الحال عندنا وتبقى 
حيرهي الأخيرة وهذه الأفعال، في مجواخقآ المكان، في منفردأ 

المهلالواةهي فإنهاتكون ام الأنخير هي كانت، فإذا ثالث، بلا ام الأن
معذور.لأنالثا منفردأ؛ الإمام ْع وصل الصف حلم، قفا له ونقول 

لمتمردصلاة ارلأ واللام الصلاة عاليه الرسول قول وأما 
بواجبةليمت، المصافة أن يروق، من حمله فهذا ، الصفءل حلف 

الطريقهذا ولكن للصحة، نفيآ وليس للكمال نفي أنه على حملوْ 
هوهذا الصحة، انتفاء الشؤع نفاه ما في الأصل لأن بصحح؛ ليس 

علىفيحمل الكمال، انتفاء اJراد أن على دليل وحد الأصلإلأإذا 
^نمفاءالكمالئلأفالأصلأناضضسحة.

فلهالمصوص فى نفيه ورد ما أن أبين أن أود المجناّبة وبهذْ 
ثلأُث،حالأتا1

المثل! هوالأصل وهذا نفيآلوحودْ يكون أن ت الأولى الخال 
وهذاء وحل عز اش_ سوى للخلق خاز لوحرد خالقإلأافبم، 

•الأصل لأنه أولأ؛ النفي حمل علثه يجب هوالذي الوجود نفي أعك، 
الوجود،نفي على النفي حمل يمكن لم إن الثانية؛ الخال 

ءلأمثل! سرعآ الصحة نفي على يحمل فإنه موجودأ، الشيء وكان 
وتوجدمجتوصيء غير يصلى قل فالإنسان وضوء٠ بغير صلاة 

(.١٥٦٩)ابنحزيمة )١( 
)٢(



|كااة^هطم فم فتاوس 

.للصحة نفى وهذا منفية شرعآ لكنها الصلاة، 
لوجودالصحة نفي على الحمل يمكن لم إن ت الثالثة الحال 

صلاةررلأ I مثل الكمال نفي على يحمل فانه ذلك من يمغ دليل 
علىمحمولة هنا فانها ، الأحيثان؛، يداغ وهو ولا طعام، ب«ح،ضرة 

الحديثهذا إن يقول! العلم أهل من لعضا أن على الكمال نفي 
مايدرى لا كاملا انشغالا ينشغل كان إذا الصحة نفي على محمول 

حينئذ.صلاته تصح لا خانه صلاته في يقول 
أنالعلم لهلالب ينبغي الثلاث المراتب فهذه حال كل وعلى 

وكانيمكن لم فان الوجود، نفي النفي في الأصل أن يلاحفلها؛ 
وكانيمكن لم فان الصحة، نفي على محمول فهو موحودأ الشيء 

الكمال.نفي على محمولا يكون فانه الصحة على الدليل قام قد 
أوا؛ الصف حلف، لمنفرد صلاة ررلأ فقوله هذا وعر 

تصحفلا صحته نفينا مما أي الثاني م الفهومن الصفا ا حلفلفرد 
المصافةوجوبا على يدل هذا ولكن الصفا، حلفا منفرد صلاة 

المعروفةالقاعدة لأن ، بتحذرْ يسقعل التعذر عند المصافة ووجوبا 
مثاإلاأه4 الؤ تعالى! قوله عليه دل والي انملم هل أس 

إذاأنه تبين وبهذا العجز، مع واجب لا أنه تدل"ءلى • ا وسمهالأ 
ويتابعوحده يصفط الداحل فان لكماله الصفا في ، الوقوفتحذر 
صحيحة.الحالة هذه في وصلاته إمامه 

لم)•!؛،(.م)١( 
اين-محزبمة)ه\-ها(.)٢( 
, ٢٨٦الأة:-ررةالمرة، )٣( 





|كاإتامام هم هتاوس ٢

شخشيخه كلام يناقض لا وهو عليهم، ورد عنهم، نقل ما آخر 
٩٢ ص لي صرح ~ الأه رحمه - القيم ابن إن حيث تيمية ابن الإسلام 

معهيقوم من الصف حلما يجد لم إذا الرجل بأن نسختي من ٢ ج 
صلاتهصمحت قيأ معه ووهم، الصم، في الدخول عاليه وتعذر 

وهوكلامه هدا عنها، بالعجز تضل الصلاة واحبايت، فان للحاجة، 
ولامعارضة، فلا وتعليلا حكمأ - اض رحمهما - شيخه ناله مجا نظير 

القدصلاة صحة وهو شاءاض إن الحق هو وتولهما بينهما، خلاف، 

هوالح٠دض١٣٩٤/٣/٢٨كي٠ينفي
•العالمين رب 

؛إي؛:؛• ءإي 



١٦٣ي1بْا|هاوءائت 

ةرمال
الرحيمالرحمن اف يم 

اضحفظه المكرم . . الأخ. إلى العثيمين الصالح محمد محبكم من 
وبعدوبركاته، الله ورحمة عليكم السلام 

صحتكممرنا وصل، الجاري  ٢٢المؤرخ الكريم كتابكم 
وحسننعمته، شكر ؤإياكم تعالى افه ورزنا ذلك على فه والحمد 
عبادته.

إماماويكون معهآحر فيدحل وحده بمالي الرجل عن مزالك 
صلاتهما.تصح فهل له 

فىثبت ما ذلك ودليل صلاتهما، تصح نعم فالجواب! 
فقامميمونة حالته عند بات ®أنه عباس؛ ابن حديث من الصحيحين 

فيومضى معه فيحل عباس ابن حاء ثم الليل، من بملي الني. 
فيحاز النقل في حاز وما الليل، صلاة في وهدا صلاته،١^١،، 

هذْفي والنقل الفرض محن التفريق على دلل ولا الفرصزإلابدلل، 
راتمام-نال عنه افه رصي - جابر أحمدعن الإمام روى بل المسألة، 

عنفجعلي يساره عن فقمتا فجشتا الغرب بملي البي 
إلىالعلماء بعض وذم، الفرض، فى وهذا - الحديث، - يمينهءارآ، 

(.٧٦٣لم)وم(، ١١٧الخاري))١( 
روا،الإطماحمدفى»الدام/آآم.)٢( 



|رهاإ؛؛أمام هم هت1ءس 

منالمشهور وهو الممل في ولا المرض في لا يصح لا ذلك أن 
•الفرض دون الفل في يصح وفيل؛ المدهب، 

يجديهأحد تيسر ولا يصافه، من و|بم• لم عبمن ّؤاىك ممJلك 
صلاته؟تصح فهل 

والواجبمعذور، لأنه صلاته؛ تصح نعم، I فالجواب 
•الأدلة تؤيده الذي المتومعل هوالقول وهذا بالمذر يمهل 

أولعذر الصف حلم، المنفرد صلاة تصح الثاني! والقول 

ركعةصلى إذا عذر لغير ولا لعذر لا تصم لا الثالث، والقول 
لأكثر.

اللهورحمة عليكم واللام يلزم، بما شرفونا لزم، ما هذا 
إ؟/.وبركاته 

هه ءو 



١٦٠م1بدااتالهاءه 

حدسثظاهر ت — تعال اف رحمه — الشيح فضسلأ مثل I ١ ٣ ٤ ١ رس 
ارصلأةI قال . اض رسول أن — عنهما اض رصي — عمر ابن 

جوازعلى يدل درجة؛ا وعشرين سع الفذ صلاة تفضل الجماعة 
اشتراكعلى وتدل لآوق2/ؤزاا، لفظ فيه حاء لأنه القد؛ صلاة 

المسألةهدم فى وهل ذلك؟ فى قولكم فما والفضول الفاصل 
عليه؟نرد وكيف حماعة؟ بغير الصلاة فى يتهاون لن حجة 

حيرأ.اف وحزاك 
علىيدل أنه شك لا الحديث هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

•لقوله. وذلك الجماعة عن يتخلف الذي يعني الفذ صلاة صحة 
بمقتضىالعلوم ومن • الفذا؛ صلاة من أفضل الجماعة ررصلأة 

أصلفي يشتركان عليه والفضل الفضل أن العربية اللغة 
ذلكدل الفذ، صلاة من أقفز الجماعة صلاة نلت فإذا الوصف، 

فضلفيها يكون أن يمكن ولا ، وهوكذللث، فضلا الفذ لصلاة أن على 
منفردأصلى من أن على دليل الحديث، هذا ففي صحيحة، كانت، إذا إلا 

أحبارمن حبر لقول رد فيه فيكون بالاعادة امره فلا صحيحة فصلاته 
صلاةأن يرى فإنه — عليه اممه رحمة — تيمية ابن الإسلام وهوشخ الأمة 

فصلاتهعذر لغير فدا صلى مجن وأن الصلاة، لصحة شرتل الجماعة 
الإمامالسنة أهل إمام عن رواية وهذْ مجزثة وغير مقبولة غير باحللة 
هدافإن يتح، أن أحق المحق ولكن — افه رحمه — حنثل بن أحمد 

الجماعةوأن صحيحة، فصلاته فدا صلى من أن على دل الحديث، 

اين-مبمة)ا،آه\(.)١( 





١٦٧ه1بْ|اإةاابطس 

كيالكتمل الصف ذلك رجلأمن يسحب أن له عبوز فهل الصف، 
أوماذايفعل؟يصاليخالفالصفوحل٥؟ صلاته؟ من يتمكن 

حاءإذا ت أوجه ثلاثة لها المسألة هذه I بقوله فضيلته فأجاب 
تم.محي الصف أن روحي الإنسان 

الصف.حلف رحيم يصلى أن قاما 
معه.فيصلى الصف أحدأمجن يجدب أن ؤإما 
•الأيمن الإمام جنب إلى فيصلي يتقدم أن ؤإما 

يلعأن ؤإما الصلاة. في لحل إذا الثلاث الصمات وهل0 
الأربعة؟الأمور هذه من المختار فما الجماعة، هدم هع الصلاة 

وحدهيصف أن الأربعة! الأمور هدْ من المختار نقول 
معالصلاة الواجب لأن وذلك الإمام؛ مع ويصلي الصف حلف 

وهوأحدهما تعدر فإذا واجبان، فهدان الصف، وفى الجماعة، 
فحيتئدالجماعق، وهوصلاة واجبآ، الأحر بقيا الصف، في المقام 

الجماعت،فضيلة لتدرك ا الص٠ءحلم، الجماعة *ع صل • نقول 
وفدعنه، للعجز عليالث، يجب لا الحال هدْ فى الصف فى والوقوف 

أنلهدا ويشهد . ماآأسهلعمه أق ^^١ ؤ ؛ وتعالم، مجحانه اممه قال 
لأنهوذللن، ، اء نمعها يكن لم إذا وحدها الصفا حلفا تقفط المرأة 

الشرعيمكانها تعدر فكا الرحال. صم، في شرعآ مجآكان لها ليس 
وحدها.صلتا الرحال صفا فى 

لهكن ولم تم قد والصفط المجد أتى الذي الرجل فهدا 

١٦الآة:)١(مرةاكاين،



اك،لإةاحام فم هتاوس  ١٦٨

عليهووجبت المعاقة، حبثذ عتر مقطت الصف في حسي مكان 
معه،أحدأليصلى يجدب أن وأما الصف، حلف فليصل الجماعة. 

تمحاذير ثلاثة عليه يترتب لأنه ينبغي؛ لا فهذا 
بهأمر ما خلاف وهذا الصف، في فرحة فتح الأول! المحذور 

•الصفوف محن الخلل وسد الرص في M المي 
الزكانإلى الفاصل اسمان من المجذوب هذا نقل الثاني: 

عاليه.الجناية من وهونؤع الفضول. 
جذبإذا المملى هذا فان عليه، صلاته تشويش والثالث 

عليه.الجناية أيفامن وهذا حركة، نله في يكون أن لابد 
الإماملأن له؛ ينبغكئ فلا الإمام؛ ُع يقف أن ا"لثالث والوجه 

عنهممتميز أنه كما بالمكان، المأمومين عن متميرأ يكون أن لابد 
ويمجدفبلهم، ويركع قبلهم، فيكثر والأفعال، بالأقوال بق بال

المكان.في مجتميزأعنهم يكون أن فينغي ملهم، 
وهذهالمامومجين، يتقدم الإمام أن الخي. هدى هو وهذا 

معهوقف فإذا بمكانه، منفردأ عنهم متميرأ لكونه ءلاهرة محنامثة 
إلابها ينفرد أن ينبغي لا التي الخاصية هذه زالت المأمومين بعض 
الصلاة.في الإمام 

أيضأ؛له وجه لا فهذا الجماعة، ييع وهوأن الراح الوجه أما 
لمإحداهما عن عجز فإذا واجبة، والخصافة واجبة، الجماعة لأن 

•الأولى عن بعجزه الأحرى تشل 
هو ؛ ٠

يجوزهل ! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ت ١ ٣  ٤٣س



١٦٩رابدااةا|ياءه 

ولمالصف اكتمال حالة ش الصف حلف وحالْ الرحل يصف أن 
فهلالمصلون اّتكمله ئد فراش هناك كان ؤإذا مكانا؟ له يجد 

بدونولكنه بالصف متصل فزلغ وجود ْع الخال الصف ق يصل 
الأول؟الصف من شخص سحب على يترتب الذي وما فراش؟ 

فانهتامة الصفوف الرجل وحد إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
معدورألكونه الإمام ويتاح الصف، حلف وحده يصلي أن له يجوز 

المصلين،مع الصف لحول من يتمكن لم لأنه الحالة، هدم ثل مش 
عنها.والعجز بالعير تسنهل والواجبات 
سحبفى الوارد الحديث لأن الصف؛ مجن أحدأ يسحب ولا 

الصفمن المحب ولأن الحجة؛ به تقوم لا ، أ ضعيف حديث أحد 
منها؛مقامي إلى يودي 

مجفضول.مكان إلى الفاصل مكانه من المسحوب نقل 
'عليه الخشويش ومنها 
.محبه الذي على يوغرصدره فد ذلك أن ومنها 
الصف.فيقهلمر فرجة الصف في يفح أنه ومنها 
لحركاتسبأ ذلك فيكون كله المحق يتحرك ربما أنه ومنها 

•أوأكثرهم كلهم المصلين 
أنعليه يجب فانه يفرش لم ولكنه يتم لم الصف وجد إذا وأما 

حلفيصلي أن يجوز ولا المفروش، غير المكان في حتى يصف 
المكانهذا في يصلي أن بإمكانه فإنه بعذر، ليس هذا لأن الصف؛ 

.١٢٧٤رواءاسرانيفي|الأوط|ه/ 



|كاإةاحام م هاوس ١ ٧

وأنفهبجبهته الأرض ماشرة عاليه يشق لكن ؤإذا يفرش، لم الذي 
لكنإذا وكذلك الأرصى، به يتقي أوتحوم منديلا يضع أن بإمكانه فإنه 
أملقناكما الأرض ويتقيا فراش ولويدون الصف فى فيكونا أحل معه 

الموفق.واش عاليه. فيسجدا أونحوه بمنديل 

إذاالحكم ما -! تعالى اش رحمه الشح. فضيلة مثل ث  ١٣٤٤س
الأولالصف وفي الصف حلف وصما راكع والإمام شخصان حاء 

حراكمأفيدونا لا؟ أم صحيحة صلاتهما واحدأهل شخصا يسع فرلغ 

أوالأول الصف فوحدا اثنان يحل إذا بقوله فضيلته يأحاب 
لوفانه حميعآ، يصفان فإنهما واحد رحل مكان إلا فيه ليس الثاني 
يصلياأن الأفضل الحالة هذ0 ففي منفردأ، الأحر لبقي أحدهما لحل 

فإنهمارحلين محكان الصف فى وحدا إذا أما الصف، حلم، معآ 
،حلافهذا لأن وحدهما؛ الصم، حلف، يبقيان ولا إليه، يتندمان 

ولكنفالأول، الأول الصف تكميل على حثؤ الني. فإن السنة، 
ينفردلم واحدأ لأن صحيحة صلاتهما فإن ذلالئج فعلا أنهما ندر لو 

عر،الآخر•
ءأوه  ه

أرادإذا تعالى اف رحمه الشح. فضيلة سئل :  ١٣٤٥س
منلسبي، فقط وزوجته هو مقروصة صلاة يصلى أن الرحل 

منه؟الروحة تقف، فأين المشروعة، الأسباب 



١٧١ياب1هااتااءاءة 

الرحلدائمأحلف يكون المرأة وقوف بقوله هضيلته فأجاب 
محارمه،غير من أو بها بملي الذي الرجل محارم من كانت مواء 
المرأةكاسث إذا تجوز لا المحارم بغير الصلاة أن المعلوم ومن 

المجدإمام يحضر كأن حلوة هناك يكن لم إذا إلا اللهم وحدها، 
أيامفي احي المبعفن في يوجد كما امرأة إلا فيه وليمي المجد إلى 

المجدفي وليس الإمام يحضر قد فإنه رمجضان من الأواخر العشر 
•الناس يتجمع حتى القيام صلاة في ويشرع امرأة إلا 

منكانوا مواء حلفهم الرجال ْع المرأة موقف أن المهم 
محارمها.غير من أو محارمها 

حلفه.تقف فانها بزوجته إمجامآ الرجل صلى إذا هذا وعلى 
ءإوءأث ءإو 

حكمما ! — تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١٣٤٦س
الرجالمصافة حكم وما النساء؟ صفوف حلفا الرجال صلاة 

اء؟للن

صمايقمن الماء كون وهو؛ الأول أما بقوله؛ فضيلته فآجاب 
يكونأن المسنة لأن المسة؛ حلاف شك بلا هذا فإن الرجال أمام 

علىتحكم أحيالأ الضرورة لكن الرحال، عن متأخرات الماء 
أوالماء، من صف المصلي أمام كان فإذا يريد، لا بما الإنسان 

الفتةه نفعلى ان الأنأمن إذا حلفهن الصلاة فإن الماء من ءلائفة 
الالماء من تام ررصفح قولهم! الفقهاء عبارات من ولهذا حاتزة، 

•الرحال® من حلفهن من اقتداء يمغ 



لداك|ااههم كا،س  ١٧٢

للرجليجوز ولا عفليمة فتنة فهده للتاء الرجال مصانة وأما 
إلامكان له ليس امرأة الأنان وجد محاذا المرأة جنب إلى يصف أن 

والشيْلانعظيمة فتنة فيه هدا لأن جنبها؛ يقف ولا فينصرف بجانبها 
يدخلوربما / الدم«ر ابنآدم ْن رريجري الني.؛ قال كما 
عليهد ويفيغويه حتى الشيْلان به فلايزال ه نفعلى الصلأةTمجنآ فى 

نسألاشالعافية.صلاتهوامتقامته، 

منيلاحظ —؛ تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سثل I  ١٣٤٧س
فيالنماء حالف يصفون أنهم الحرام المسجد في الرحال بعض 

لهم؟توجيه من وهل صلاتهم؟ تمل نهل المقروصة الصلاة 
أهلفان النماء حلف الرجال صلى إذا ت بقوله فضيينه فأخاب 

تكونأن الستة لأن السنة؛ حلاف هدا لكن بآس، لا يمولون العلم 
الحرامالمجد فى تشاهدون كما أنكم إلا الرجال، حلف النماء 
رجالويأتي وتصف، النماء فتأتي وصيق، زحام هناك يكون 

هداعن يتحرز أن للإنسان ينبغى ولكن وراءهن، فيصغون بعدهن 
فاليتجنبللرجال، فنتنة ذللث، من يحصل ربما لأنه يستهلح؛ ما بقدر 

ةررْمجا حسب جائزأ هدا كان ؤإن الشماء، حلف، الصلاة الإنسان 
المتْلاع.بقدر هدا يتجنب أن للإنسان ينبض نقول لكننا ، الفقهاء 
•الرجال من قريآ يكون موطن ش لايصلتن أن للناء ويخم( 

وروا•، ٢( ٠ )٩٣ ح نمه عن المعتكف ييرا هل ت باب الاعتكاف، كتاب الخاري/ رواه 
.حإآأرهتماا'ا(,.حاليآ.رزى لن يستحب أنه بيان ت باب اللام، كتاب مسلم/ 



١٧٣ء1بءلآ|تالهاءه 

رحلعن — تعار اش رحم4 — الشيح فضيلة مسل I ١ ٣ ٤ ٨ س
أوالإمام، يقدم فهل يصليان. رجلين ويجد المجد لحل 

المأموم؟سحب 
ؤإنالمأموم، مع يصل ثم الإمام يقدم بقوله؛ فضيلته فأجاب 

يصل.نم المأموم سحب ثاء 
وقدوامعآ. المكان يكون نل المكان، حب على وهدا 

وقدالإمام، يدلمر فهتا الإمام وامعأمزجهة يكون ئد صيقآ؛ يكون 
.المأموم يجذب فهنا المأموم حهة من وامعآ يكون 

ءمه  ه

صلاةعن — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ١٣٤٩س
تابعونالمليا الأدوار قي من أن مع الجامص المكن في الطلة 
يواذلةشراتاسمت؟الإمام 

أنمجد حوله كان من عر الواجب • بقوله فضيلته فأجاب 
ولوبيته في يصلي أن له يحل ولا فيه، ويصلي المسجد إر يذهب 
وكانوامجد حولهم يكن لم إذا ولكن الراجح، القول، عر جماعة 

فيهيكون الذي المكان وكان دراسة، أو عمل، في واحد مكان في 
كانوامن إر الصوت تودي صوت مكبرات هناك ولكن صيقآ الإمام 

بعضهممتصلا كان إذا يتابعوه أن عليهم حرج لا فإنه محلآحر في 
هذافإن ببعض بعضهم يتصل لا متفرقين؛حيث، لوكانوا أما ببعض، 
•اليم اءل محن نزئ .رصع 

أوالإزم، رأوا إذا إلا يمح لا الاصام إن :  JUس نمهم 



ك1ءسقمإاح|ماكا|ت ١٧٤

ال1ْومين.رأوا
وهيالمتاسة المقصود لأن يصح؛ إنه قال! من ومنهم 

الصوت.بهذا حاصلة 
الجماعةتعفد ءلائفة كل فإن يصم لا الاثتمام بأن القول وعلى 

فىسلها•

يوجد_ت تعالى الق رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت  ٠١٣٥ س 
منيرون لا الأعلى الدور م يصلون والدين دورين من مسجد 
لا؟أم صحيحة صلاتهم فهل تحتهم 

أنيشترط فلا واحدأ المسجد مادام I بقوله فضيلته فأجاب 
محمدكتبه الإمام. تكبير يسمعون كانوا إذا يعضآ بعضهم يرى 

-.١٥١٤ ءآ/a/٠ في العثيمين الصالح 

حكمما س؛ تعالى افه رحمه • •الشيح فضيلة سئل  ١١٣٥ من 
المأمومينولا الإمام فيها يرين لا الش المساجد في الماء صلاة 
المسالمينعناوعن افه أفتوناجراكم فقْل؟ الصوت يمعن وإنما 
•خيرا 

يصليأن أيضأ وللرحل للمرأة يجوز بقوله؛ فضيلته فأجاب 
أمكنإذا المأمومين ولا الإمام ير لم ؤإن المجد في الجماعة •ع 

المسجدمن مكانهن في الماء ي؛الح الصوت كان فإذا الاهتداء، 
معالجماعة يصلين أن بمح فإنه بالإمام يقتدين أن ويمكنهن 



١٧٠ي1بءااه|وبم1ء،؛ 

طريقعن لكن مواء ممكن والاقتداء واحد، المكان لأن الإمام؛ 
أوبصوته، نفالإمام بموت مباشر طريق أوعن الصوت، مكبر 

وإنماالمأمومين، ولا الإمام يرين لا كن إذا يفر ولا عنه، المبلغ 
الذيلكن إذا فيما المأمومين أو الإمام روية العلماء بعض اشترط 
المأموماقتداء يصح يهولون الفقهاء فان المسجد، خارج يصر 
القولأن على المأمومين، أو الإمام رأى إن المجد حارج الذي 

المجدغير في بالإمام يقتدي أن للمأموم يصح لا أنه عندي الرامي^ 
أنيمكنه مكان المسجد ر لكن إذا المأمومين أو الإمام رأى ؤإن 

ورالمكان ر الاتفاق بالجماعق المقصود لأن وذلك فيه، يصلي 
يصليالمجد خارج لكن مجن وصار المجل امتلأ لو أمجا الأفعال، 

واثتمامهللإمام متايهته جواز الراجح فإن المتابعة ويمكنه الإمام مع 
متصلة.الصفوف لكنتر إذا يرْ لم أم الإمام رأى مواء به 

■'أقول المسألة بيان فى وزيادة 
صحيحبالإمام فائتمامجه المسجد ر المأموم لكن إذا أولأ! 

يرهم؛لم أم المأمومين رأى يرْ، لم أم الإمام رأى سواء حال، بكل 
واحد.المكان لأن 

الطابقر أو الأعلى، الطابق ر افأموم يكون أن ومثاله: 
•سترة أو جدار من حاجز ينهم أويكون فوق، والإمام الأسفل، 

المسجدر لكن فإن المسجد خارج المأموم لكن إذا ثانيا! 
لمأو المأموم، أو الإمام، رأى سواء يصح لا بالإمام فائتمامجه سعة 

•واحدأ الجماعة مكان يكون أن الواجّتا لأن يرهما؛ 
فإنالمجد خارج ولكن المجد مكانآر يجد لم إذا ثالثا: 



___حرس_صاطم_سمه

لأنيره، لم ؤإن بالإمام يأتم أن صح متصلة الصفوف كانت 
.المسجد في لكنهم الختصلة الصفوف 

؛إي؛■:؛ ؛ي 

حكمما _ت تعالى اش رحمه — الشخ فضيلة مئل  ١٣٥٢س
التلفريون؟حلمح الصلاة 

الإنسانيصلي أن يريد المائل لكن إن بقوله فضيلته فأجاب 
الحرم،صلاة مفتوحآعلى الجهاز لكن لو كما يصلون، بمن موتما 
يجوز.لا هدا فان الجرم بإمام موتما ميصلي إنه وقال 

اّصةعلى أمامه والخلفزيون يصلي أنه القصد لكن إذا أمحا 
الفانه يشتغل لكن فإن يشتغل، لا لكن إذا حرج ولا به بأس لا هذا فإن 

الصلاة.عن يشغله شيء يديه وبين يصلي أن ينغي 
هإه؛!؛- ءإي 

يجوزهل ! — تعالى النه رحمه — الشيح فضيلة سئل  ١٣٥٣س
الإذاعةأو التلفزيون في تقل التي الصلاة مع يصلي أن للمسلم 

لمساء؟حصوض الإمام يرى أن دون من 
بالإماميفتدي أن للإنسان يجوز لا • بقوله فضيلته فأجاب 

بهايقصد الجماعة صلاة لأن التلفزيون؛ الراديوأوبوامهلة بواسْلة 
الصفوفتتصل أو واحد، موصع في تكون أن فلابد الاجتملع، 

حصوللعدم وذلك بوامعلتهما، الصلاة تجوز ولا بمعض، بعضها 
فييصلي أن واحد كل لأمكن ذلك أحزنا ولوأننا بهذا، المقصود 





٥٢اعط"، ض هاوس  ١٧٨

هوالستة.هذا متتاعدة، غير متوالية متراصة، تكون 

الصحابةوكان الخلل. ومد بالتراص، . الض أمر وقد 
بينأي - السواري بين الصفوف يتقون - عنهم اش صي ر- 

•يعفى عن بعضه الصف فصل من ذلك في لما الأعمدة— 
المجديكون بآن الموال محي كما إليه الحاجة دعت إذا ولكن 

بينيصطنوا أن الحال هده في حرج لا فإنه بالمصالين، مزدحمآ 
ات١ ٠ للض ٠ خاصة، أحكام لها صة العار ر الأمم لأن الأعمدة؛  والحاحاتأحكامنق؛هاز

شخعسعن — تعالى اف رحمه — الشيخ قضيالة سئل ت ١ ٣ ٥ ٦ س 
منكثير في عالجها وقد منه، تخؤج الش الغازات كثرة يشكومن 

لهلمستمرة اك^رات هد0 مازالت دك^ مع ولكن المتشميات 
يستهلحلم وإن الصلاة؟ في الغازات هذه يداغ أن له يجوز 

ضل؟فماذا الغازات مدافعة 
وهويدافعها؛يصلي أن عليه حرج لا يقوله فضيلته فآجاب 

فلاإليه لعادت توصأ ثم تنفس أن لوحصل نم ، احتيار0 بغير هدا لأن 
علىصل. ئم توصأ نم فتنفس تنمس إذا عليه تهون كانت إن نعم • فائدة 

قدرته.منتهى هنْ مادامت تضر لا الصلاة محي إياها ٠داءعته حال كل 

رصيأنس عن ، ( ٦٧٣)الوارىح ين انمنوف باب: الملأ؛، كتاب أحرجهأبوداود/ )١( 
ماI باب الصلاة، كتاب والترمذي/ • ه الد رمول عهد عر هذا تتقي ءكنا ت تال عنه اف 

^ءتيراباكفمحاسمي)؟أأ(.



١٧٩ب1به|ااتااءاءه 

عملهل —؛ تحار اش رحمه — السخ محيلة مثل ت  ١٣٥٧ س
الطعام؟اد فلخوف الخماعة كرك عذر الجاهدين للأخوة الهلعام 

فواتحاف من أنه العلم أهل ذكر بقوله محيلته فأجاب 
هذاكان إذا ولاسيما الجماعة، بترك معذور فإنه ماله أوتلف ماله، 
لهوهذا أوغيرهم المجاهدين كهلعام كثيرين أناس بين مشتركآ المال 

وحهةنفلر.
هذاطخ وقت يجعل بحيث الإنسان يحتاحل أن ينبغي ولكن 

حميعأ.المصلحتان له يحصل حتى الصلاة وفت غير في الطعام 
هو ء م



*UaIIهمامامهتا،س  ١٨

ةرمال

اضحفظه عتيمين بن صالح ين محمد الشيخ الفضيلة صاحب المكرم 
وبعد!وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 

خروجبعد إلى بقاتهم من يتحرجون الهيئة أعضاء يعص فإن 
قينضهلر أنتا الشيخ فضيلة يا وتعالم الصلاة، من الماجد يعفى 
هدافي بافتايا التكرم محيلتكم نرجومن التأخر، إر الأحيان بعض 

حيرأ.وجراكماف الصلاة، ولت، لايخرج أنه علما الموضهمع 
وبركاته،الله ورحمة اللام وعليكم بقوله فضيلته فأجاد-اا 

وبعد

ولوالصلاة إلى الماس توجيه في بقيتم إذا حرج علمكم ليس 
وتوجيهالخامة للمصلحة هدا لأن الماجد؛ في الصلاة عن تآحرتم 

فأقمؤإلأ فداك، فيه فصليتم الماجد آحر أدركتم فإن للخير 
حماعة،تصلون 

.رضاه فيه لما الجمح الله وفق 

الخثيمينالصالح محمد كتبه 



|لهائدلإة ه1ب 
 ٨١ ١

ذكرإذا -؛ تحار اف رحمه — الشيخ محيلة ّسل •  ١٣٥٨ص
صلاةتصح فهل واستخلف الصلاة من فخؤج محدث أنه الإمام 

الصلاة؟أريستأنفون المأمومين 
أهلبين خلاف فيها المسالة هدْ بقوله! محيلته فأجاب 

أنالحال هذه محي المأمومين على يجب أنه يرى من فمنهم العلم، 
لمؤإذا صلاته، تصح لا إمامهم لأن جديد، من الصلاة يستأنفوا 

ناّميأالإمام بقي إلأإذا المأمومين، صلاة تصح لم الإمام صلاة تصح 
هوهذا تصح حينئد المأمومين صلاة فإن الصلاة، انتهت، حتى حدثه 

القولالأول.
الحالهده في صحيحة المأمومين صلاة أن الثاني! والقول 

الإمام،حديثا على يهللعوا لم مجعدورون، المأمومين لأن وذللتا 
يقول!وتعالى بحانه الله لأن يعلون؛ لا بما مكلفين غير وهم 

لهميجعالوا بأن مأمورون فهم إلارسمهاه دمثا أس يمحب الؤ 
امامهم،واهتدوا إمامآ، لهم جعلوا وفعلا بامجامجهم يهتدوا وأن إمامآ 

أنعليه فيجب ه، نفبه يتعلق أمر هذا حدثه تذكر الإمام وكون 
الصلاةتأنقون يلا فإنهم المأمومون أمجا جديد، من الصلاة تأنق، ي

ماعلى ويبنون يتمونها، صلاتهم في يتمرون ؤإنما جديد، من 
أممنهم، واحدأ ندموا أم فرادى، أنموها مواء صلاتهم مجن مضى 
شاءالله،إن صحح ففعله الخألة هذه في كما الذاشب، الإمام ندمه 

تعليلا.أقوى لأنه ؛ هوالراج^ القول وهذا فيه، حرج دلا 

.٢٨٦الآة: را(صرةاوترة،



^____حءغسمسمة

انتقضإذا _؛ تعالى افه رحمه الشيح فضيلة مئل ت  ١٣٥٩س
العمل؟وهوساجدفما غيرطهارة على أنه أوتذكر الإمام وصوء 

منينصرف أن الحال هده في العمل بقوله فضيلته فأجاب 
الصلاةبتكميل حلفه الذين المأمومين أحد ويأمر الصلاة، 

أنهالفلهر مجن الثالثة الركعة في وهو تذكر أنه قدرنا فإذا يالجماعة، 
يكملأن يجوز ولا ينصرف أن عليه الواجب فإن طهارة، على ليس 

ليتمحلفه الذين المأمومين أحد وليأحذ طهارة، غير على الصلاة 
لم.وييالرايعة ويأتي الثالثة، بهم فيكمل الصلاة 

وأماصلاته، بطلت اللام، بعد إلا يتذكر لم أنه قدر فإذا 
.باطلة ولمست فصحيحة المأمومين صلاة 

٠ه ه 

حصلإذا ت — تعالى اطه رحمه — الشيح فضيلة سئل ت  ٠١٣٦ س 
الإمامأويتفردعن الصلاة، يجوزله قاهرفهل عذر للمأموم 

حقيقة؟ويتمها 

حاءما بدليل الأمرين، بين الخيار له •' بقوله فضيلته فأجاب 
جلبن معاذ أطال حين وحدْ وصلى انفرد الذي الرجل قصة في 

قدالرجل هذا إن قال معاذ سلم فلما القراءة، بهم — عته اممه صي ر— 
معاذرريا لمعاذ اش. رسول فقال اطه.، رسول إلى وشكاه نافق 

وضحاها،والشمس ر؛لثا، امم سح صلست فلولا أنت، أفدان 
وذووالضعيف الكمر وراءك يصل ه إنفيغشى إذا والليل 



١٨٣الهامه  ٥٧٠ب1ب 

عنينفرد أن عدر له لكن إذا للماموم أن على دليل وهدا . ، الحاحةا،أ 
الإمام.

يقطعها،أن وله خفيفة، يتمها أن له ؛ العلماء وعذس ونال 
*عليه حرج ولا ئطعها ؤإلأ تمكن، إل حقيقة يتمها أن والأولى 

ءإيءإئ- ءأة 

^٥٥إذا _ت تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ت  ١١٣٦ ص 
العمل؟أحدأفما يستخلف ولم صلاته الإمام 

قاماالفريضة صلاته المصر قطع إذا بقوله: فضيكه فأجاب 
لسبلكن فإن ّرعى، محبب لغير أو ّّرعى، بب ليكون أن 

فإذاالإيم، فعليه مرعي سبب لغير لكن ؤإن عليه، ءُم فلا سرعي 
تأمرين واحدأمن للمأموص فإن تخلف يولم إمامأ لكن 

أحديتقدم أو أحدهم، يقدموا أن ؤإما فرادى، يكملوا أن إما 
إذاالأور أن ْع هدا، في عليهم حرج ولا الصلاة، بهم ليكمل منهم 

الهوحتى يستخلف أن الصلاة من الخروج يسوغ ما للأمام حصل 
•الموفق وافه • بينهم ارباك يحصل 

؛أيءو ءإي 

(١)







ك1رسضاحام|كوااه ١٨٦

منأعاتي د.' تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل I  ١٣٦٢س
الاختلاطمن وآتحؤج والفم، الأنف من كريهة رائحة وجود 

أنحديثا سممتإ لأنتي المجد؛ ش الصلاة تأدية وأثناء بالناس 
قيالصلاة لي ذهل اينآدمُأ*. منه يتاذى عما تتأذى الملأتكت 
يومإلا النزل في الأوقات سلم أصلي أش ت' انمزل؟ 
.حيرا الله حراكم أفيوني المسعظء؟ في أصليه فإنني الجمعه 

وأنت، بالثناء عليك يمن أن افه أل ن•' بقوله فضيلته فأجاب 
لأنكالجمعة، وغير الجمعة البيت في صلبتا إذا عليلثا حرج لا 

محيلصليت فيك الذي هدا لولا أنه  dJbJمن افه علم ؤإذا معذور، 
•ئوك غزوة ش وهو النتى لقول أجر، لك يكتب فانه الجماعة 

فيه،معنا وهم إلا واديا ولا شعبآ ملكنا ما حلمنا بالمدينة أقوامأ ءرإن 
يقومجونلمن يكتبه ما للث، اش يكتب نرجوأن فإننا • العدرء حبسهم 

يثنيك.أن وتعالى سبحانه النه أل ونالحمل، بهيا 
الرائحةهوي زكي بطيب تطيبت إذا هل تنفلر أن أرجو ولكن 

كذلكالأمر كان إن الرائحة؟ من عندك ما على تغُ؛لي راتحته هل 
معذور،فأنت، ذلك فيه يفل لم إذا أما به، وتهلبب، هذا على فاحرص 

(،٨٠٠)والكراثح والمل الضء الثوم ني حاء ما باب؛ الأذان، كتاب البخاري، رواه )١( 
الملأتكآفإن مجدنا، يقربن فلا والكراث والثوم، الثمل، أكل 'من • لفظه محذا وملم 

اوثومأ أكل من نهى ت باب الماحي، كتاب لم، مرواه ■ بنوآدم؛ منه يتأذى مما نتأذى 
بملأحأما)؛ا"ْ(.

ورواء(، ٢٨٣٩.ح). الغزو.عن المدر ه حبمحن باب• الجهاد، كتاب الخارى، رواء ( ٢١
.حبمهأ)ااها(..الغزومرض.عن حبه من ثواب ت باب الإمارة، ني لم م



٨٧الهائ  ٥٥٠٠ه1ب 

الرائحةمعه تضمحل الذي الرائحة الزكي القوي بالهليب تهليت ؤإذا 
وصلاةالخمس الصلوات المجد فى تصلى فإنك الكريهة، 
الموفق.والله الجمعة. 



|كرا،امام هم ها،س 
^^======ء======ء

سساهوأسر

امرأةعن —! تعالى اض رحمه _ الشيح فضيلة سئل ؛  ١٣٦٣س
يجبفهل حالمة، وهي وتصلي المفاصل، في الم من تعاني 
ونحوها؟الوصاية مثل عاليه تجال شيئا تضع أن عليها 

المرأةهذه مفاصل في الذي الألم إن بقوله؛ فضيلته فأجاب 
النبي.أضفان ة؛ حالوتصلي الصلاة في القيام معه تمملع ولا 

لمفان فقاعدأ، نتطع لم زن قائما، ارصث فقال: حصين بن عمران 
جنب١٠فالي تاسهني 

فيوتكون جالسة صلي لها! فالنا القيام، تستطع لا كانت فإن 
توميءثم ، ه الّكا عن ذلك صح كما متربعة، القيام حال 

ؤإلأسجدت، جود الامتهناعت إن نم مترJعة. وهي بالركؤع 
الركؤع.إيماء أكثرمن برأسها أومأت 

هذابل عله، تجد ا حمأو ومحالة تضع أن السنة فى ولى 
ثبتوفد اض. دين في والشدد التطع من لأنه أنرت؛ الكراهة إلى 
هلكن، المتنفص هلك ن، المتنطص ررهلك نال أنه , المء ع', 

٠ ٠ ٠

(.١١١٧,)..جنب عر صر تاعدأ يطق لم إذا ؛ باب الصلاة، تقصير البخاري، رواه ، ١١
عنهااف رصي عاتشة عن ونمه القاعد، صلاة كيف باب؛ الليل، نيام ر الشانئ رراء )٢( 

(.١٦٦٢)متريعأ( يصلي ه الني ءرأت ت قالت 
.( ٢٦٧طكالمطمنح٧)*باب؛ الملم، كتاب ملم رواه )٣( 



|ااءذاو|دو دا|ه يأب 
٩٨==================

نما
س

ت~ الجراء حير واللمين الإسلام عن اف حزام ~ الشيخ فضيلة محال 
الرحيمالرحمن اف بم 

المريض؟يصلي كيف 
أومنحنيآ، ولو يائمأ الفريضة يصلي أن المريض على يجب • أولأ 

الاعتمادعاليه.إلى يحتاج أوعمحا معتمدأعلىحدار، 
ن)كم أن , الأفضإ ٠ آ، حال, صلء القام تهلع يلا لكن فإن ثانات 

ضطفىمساسمو|ص
إلىمتوحهأ جنبه على صلى جالمآ الصلاة يستهلع لا لكن فإن I ثالثا 

إلىالتوجه من يتمكن لم فإن أنصل، الأيمن والجنب القبلة، 
عليه.إعادة ولا صحيحة، وصلاته اتجاهه، لكن حيث صلى القثلة 

إلىمتلقيأرحلاه صلى حنثه على الصلاة يستملح لا لكن فإن رابعا! 
لمفإن القبلة، إلى ليتجه فليلا رأسه يرفع أن والأفضل القبلة، 

إعادةولا لكنت، حيث صلى القثالة إلى رحلاه تكون أن تهلمر ي
عليه.

لمفإن صلاته، في ويمجد يرم أن الريقس على يجب •' حاما 
الركؤع،من أحمقي المجود ويجعل برأسه، يهما أومأ يستْلمر 

وأومأالركؤع، حال ري المجود دون الركؤع امت3لاع فإن 
حالسجد الركؤع دون المجود أتْلاع ا'ا،ؤإن بالجود، 
بالركؤع.وأومأ المجود، 



|ك|ااةامام هم فتاوس 

أثارجود والالركؤع في برأصه الإيماء ستطح لا كان فإن مادصأ؛ 
أكثرتغميضأ ويغمفى للركؤع، قلي—لا جضؤض بعينيه، 
المرصىبعض يفعله كما بالأصح الإشارة وأما • للسجود 

منولا ستة، والالكتاب، من أصلا له أعلم ولا بصحح فليس 
أةوالأهلالعلم.

بالعينالإشارة ولا بالرأس، الإيماء تبع يلا كان فان صابعا: 
والجود،الركؤع، وسوى ويقرأ، فيكثر بقلبه، صلى 

.، ١٦^^(^ما امريء ®ولكل بقله والقعود والقيام، 
كلويفعل وقها في صلاة كل يصلي أن المرض على يجب • داْنأ 

فىصلاة كل فعل عليه شق فان فيها، يجب مما عليه يقدر ما 
والعشاء،المغرب وبين والعصر، الفلهر بين الجمع فله وقها 

إلىوالعشاء الفلهر، إلى العصر يقدم بحيث تقديم جمع ءٌا 
العصر،إلى الفلهر يؤحر بحيث تأحير جمع ؤإما الغرب، 
فلاالفجر أما له. أيسر يكون حسبما العشاء إلى والمغرب 

بعدها.لما ولا قبلها لما تجمع 
الصلاةيقمر فإنه بلده غير في افرأيعالج مالمريض كان إذا I ناصعا 

ركعتين،على والعشاء والعصر، الفلهر، فيصلى الرباعية 
.قصرت أم صفره مدة ءلالتv سواء بلده يرجمرإلى حتى ركعتثن 

الموفق.وافه 

العثيمين.الصالح محمد افه الفقيرإلى كته 

١٧٢ص وتقدم مه، متفق )١( 



اااءغ|وبابْا|ةادل 

علىأعرض — تعار اض رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١  ٤٣٦ س 
منحدي فانشل الثاني الدور من سقطت فقد حالش، فضيلتكم 

أعدولم المتهلقة، هدْ في الإحساس وفقدت وأسفل، الصدر 
كيسأسفله في القضيب على جهاز ر ووضع البول، في أتحكم 

 ،^L__^ بواسْلةالحمام ر فينزل البراز أما البول، فيه يتجيع
اصتطاعشقي فليس الريح أما تتفليمه، على فتعودت أضعه لو،اس 

ولاالأرض، على الجلوس أمتطح لا أنتي كما فيها، التحكم 
الحمعةفي المجد إر وأذهب الرحلين، ولا الفرج، غل 

لكعرةالمسجد عتب من الدخول فى صم^دة *مة يواّهلأ 
أنتيكما للعريامت،، مدخل به ئريعي، مسجد يوحد ولا الدؤج، 

ولكنالهجد، إر الدهاي، عند البول س الكيس أقوم 
Jbu  البول من ميء فيه نزل ئد أنه فأجد الكيعس ألمى اكبملأة•

المجد؟إر أذمي، أن يلزم وهل أصالي؟ وكيف، أتوضأ؟ فكيف، 
ولاضعمت، البولية والسساس، الكلى أن الحاديث، هدا أثر س وكان 
بكميامت،الماء يشرب الأطباء و؛أمرنى ، الأصحاء في كما تعمل 

يلزمنيفهل ساعايتؤ، ت س أكثر الماء شرب تأخير وعدم كبيرة، 
نزيف،؟ر فحصل الصيام حاولت، بأنئي علمأ علي وماذا الصيام؟ 

الصبريرزقك أن تعار اش أل ن•' بقوله فضيلته فأجاب 
الصابرين.أحر تنال حتى أصابلثط ما عر والاحتساب 
-وجل عز - اض فإن والصلاة الوضوء جهة س ذكرمحت، ما وأما 



|1د،اا؛تاممحام هم فمارس 

تذكره حل ويقول ، ، ونمهأ إلا مث أس يمحش لا ؤ يقول! 
LمرUتواأمرتكم راإذا ت ه الني وقال ؤةصآسماآءنمهأ٢،. 

امسطعتم؛؛ما منه 
كالتالي!يكون وصوءك فان هدا وعلى 

منله غيمكنك ما فاغسل الفريضة صلاة ومحت دخل إذا 
الذيالكس هدا صع ثم الغائهل، أو بالبول، تنجس الذي المكان 

بأنتوضأ نم للغائط، بالنبة تحففل وكيلك القضيب، على تضعه 
إلىويديك وجهك اغل نم وامتنثر، استنشق، ثم تتمضمض، 

بنفسك،امتهنمت إن رحليك، واغل ، رأملث، امسح ثم المرفقين، 
يوثر،لا غلها أن الذلاهر لأن يغسلونها، أوأهلك، أولادك، أوأحد 

نافالةصلاة أرديت، إذا وكدللث، ونوافل، فروض من ششت، مجا تصلي ثم 
.اّستطاعتلث،وتصلى؛،محسإ للئج ذكرمت، كما تعمل فانلث، 

غيرإلى تدهس، أن يلزمالث، لا فانه احي المإلى الذهاب وأما 
وأنت،المجد، فى تصليها أن عليلثإ الواحبة هي فالجمعة الجمعة، 

فيهوتصلى البلد وسهل فى مجد إلى تدم، أنلث، ذكريت، قد 
إلىالذهاب يلزمالث، لا الذهاب فلمشقة غيرها أمجا الجمعة، 

أفادكما درج فيها حولك التمحا الماجد وأن لاسيما المسجد، 
أنت،التي بالعربة المجد إلى الدخول ءليك١ يتعذر ولأنه سواللمثإ، 

٠الومحا واض • عليها 

. ٢٨٦الآة: )ا(ّورةاوقر؛،
. ١٦ت الأية التغابن، صورة )٢( 
(.١٣٣٧)وملم اوخاري)ا/حأِا(، )٣( 



ب1ب1ءااهادل|ااءذ|ر

الصوميمكنلا لا أنه حالل من تبين خاليي للصيام وبالنسبة 
لكفحصل الصيام وحاوك بكثرة، الماء تشرب أن لأبد لأنك 

عليلث،الواجب ؤإنما الصوم، عليك يجعبا فلا وعاليه نزيفأ، 
إطعامعن الدراهم دفع يجزيء ولا يوم، لكل مكين إطعام 

ولكضلره، شهر كل عن تطعم أن عليلث، يجب خالان المكين، 
طريقانالإطعام في 

شهرأيام بعدد فقراء إليه وتدعو طعامأ نصع أن الأول 
.ذمتلنا تبريء وبهذا رمقان، 

علىتقمها الرز، من أص-ولع متة تعهليهم أن الثاني! 
وذلك، أوغيره أودجاج لجم من يكمها الذي اللحم ومنها الثلأين 

عنكلشهرضلرْ.
ءأيأو 

يطغوالد لما ^،ضياإةاضخ_رحم4الهسار_؛ ؛ سهاُ'ما 
للمسجد،أوصلوني جمعة يوم كل لما ويمول منة مائة العمر من 
إثم؟علينا نوصللئ، لن له قلما إذا فهل ومريض، الثي يستقلح ولا 

إلىالذهاب يستقليع لا كان إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
بأمرويتعبها نقمه يكلف أن يلزمه لا أنه يخبر أن ينبغى فإنه المجد 

برممن فان بمشقة ولكن يتحمله كان إذا وأما يتحماله، ولا عليه يشق 
بابنكم،الر وجهين؛ من مأجورين وتكونوا أنتواذقوْعرءكه، 

لهيرجى الهلاعة على والمعين اض، طاعة على عون هدا أن جهة ومن 
الصعحابةأن — عنه الله رصي - عود مابن ذكر وهمل والمواب، الخير 



|1ساا؛أاممحام هم فتارس 

حتىارجلن محن يهادى به يؤتى الرجل ررلكن - عنهم اض ض ر- 
.، الصف،ال في يقام 

صم ص 

امرأةعن تعار اف رحمه _ الثسخ فصيلة مئل ٠  ١٣٦٦س
تصليالقيام، على عداها  Ljلا وقدماها المن، في كبيرة 

والثانيةالأور الركعتين وتصلي جمعا، العشاء ،ع المغرب، 
اليمنىلرجلها أومادة متريعة، فتحالن والرابعة الثالثة أما واقفة، 

هدا؟عملها حكم وْا هداصحح، فهل عرثنيها، القدرة لمدم 
'•أمرين تضمن السؤال هدا ت بقوله فأجاب، 

،والعشاء الغرب، فرصين، بين تجمع المرأة هدْ أن ت الأول، 
فانمشقة، بتركه وحصل إليه، الحاجة دعت، إذا إلا يجوز لا وهدا 

فيالغرب تصلي أن إر السائلة هده فلتنتبه يجوز، حينئد الجمع 
مشقة.هناك يكون آن وقتهاإلا في والعشاء وقتها، 

منركن فيها القيام فالفريضة القيام، فهومسألة الثاني: الأمر 
ؤألصتلروألصظوو؛ب عق تعار؛ *لقوله ١^^؛، أركان 

فيالقيام حال في الجلوس يجوز فلا ،، الوبجنؤيرأهسبميمل
عاجزأكان إذا أما عاجزل الأتان كان إذا إلا أوآحرئ الصلاة أول 

يستملحالتي الحال في يقوم فإنه بعضها، دون الصلاة بعض في 
فأنتافيها، القيام عن يعجز التي الحال في ويجلس فيها، القيام 

اوخاري)ْ؛آ"(.)١( 
٢٣٨الآية; ّورةاوتر؛،)٢( 



١٩٠ب1ب1ء|ااهاملاااءتاو 

وتعالىبحانه ّاض لأن الامتطاعت؛ حب على صلى السائلة أيتها 
،ما أمؤأآس ؤ يقول راض إلارصعها، أ نفلايكلف 

واممهامتطعتمءارآ،. ما ت فأتوا بأمر أمرتكم ررإذا المي.: ونال 
•الموفق 

٠ه ص 

أشكومنأنا تعار اض الشيح—رحمه فضيلة مثل I  ١٣٦٧س
أستطيعولا أحركها أن أمتطيع فلا السري، يدي في مرض 

وجهيأغسل لا وليلك الوضوء، في اليمض يدي إلا امتخدام 
فقط،اليمنى بيدي فأسجد الصلاة أردت ؤإذا كاملين، ورأس 

فيوكدللئ، الصلاة هده في أشك لكن الصلوات كل أصالي وإني 
لهذهقضاء عالي لايجوزفهل كان وإذا ذلك؟ حكم يما ، الوصوء 

الصلوات؟

وضوءاتتوضأ أن عليك الواجب بقوله؛ فضيلته فأحاب 
كاملا،مسحآ رأمحك وتمسح كاملا، غلا وجهك فتغسل كاملا، 

يعفنالسليمة اليمنى ييدك تغل أن فيمكن بممتغ، ليس أمر وهو 
الأيمنفتغسل بالتناوب ومحكدا الأحر، بعضه تغل ثم وجهك، 

حتىمرات ثلاث ذلك تعيد نم بغرفة، والوسهل بغرفة والأيسر بغرفة 
واحدةلة غعلى اقتصرت ؤإن الأكمل، الوجه على وجهك تعم 
عليهتدير أن يمكن الرأس وكدللث، ذللثح، أجرأ غرفة جانب لكل 

. ١٦الأية؛ اكنا؛ن، صورة )١( 
(.١٣٣٧)وملم اوخاري)ا>امآما(، )٢( 



Lii _، احامهم

أذنيك.وتمسح جوانبه جميع من ييدك 
علىالمصابة يدك يعص تضع أن مإمكانك المجود وأما 

الجودحالة في الأرض على الكف يكون أن والهم الأرض، 
ممكنأمجر وهذا أصابعها، أوأمحلراف ظهرها، أو بطنها، على مواء 

أَُ،هءين لإ .بمبمل آثٌ يؤ، وش ؤ تعالى؛ قال عليك، يتعذر أظنه لا 
صاحبمحمألمتا فد كنت فان الصلوامت، من مضى ما وأما ٠ ه لتل 
تباعآ.أولها من تعيدها أن فعليك ؤإلأ عليك، شيء فلا به تثق علم 
الموفق.واف 

امرأةعن تحار اش رحمه — القح فضسلة مسل ؛  ١٣٦٨،_ 
بلادها،إلى تذهب ولم سنوات مند زوجها الملكة،ع في تقيم 

فلمأحنها مرصت نم وأختها، ووالدتها والدها حضر الحح وقبل 
وكانتقدميها، على تقف أن لاتستطع لأنها المرض لشدة تصل 

فتائبة جاءت إنها وتقول! توفيت، حش الحح عن أمها تحدث 
ع،ندماولكن وتحثمت،، الحجاب لبت وقد وعلا- -جل 

الأطباءبعض عليها اطلع المتشمى إلى ونقالمت، مرصت 
يقلقتى.مما فهدا بينهم وهي وماتت الأجنبيات والممرضات 

ففاضتغيبوبة جاءتها نم القرش من آيات تلت موتها وفيل 
بلادهامن أتت الذي الحج نية عر تحشر فهل • معها روحها 
فيالهبئة هذه على شيء موتها في وهل عليها؟ وماذا لأجله؟ 

الآة:مورةالطلأق،



٧٩١============^^^

خيرأ.اض جزاكم أفدونا الأجانب؟ وبين المشفى 
توجهين من الموال هذا على الجواب • يقوله فضيلته فأجاب 
الموالحب الصلاة تركت المرأة هذه أن ت الأول الوجه 

علىالواجب فإل عفليم، جهل وهذا الوقوف على تقوى لا لأنها 
عنعجز فإن ئاعدأ، يصلى أن ؛اتمأ الصلاة عن عجز إذا المزمن 

ولقوله
1،آلنبنيذهوأحتبمنكموةجم)،عإكث ؤ الأمت هذْ في تعالى ولقوله 

*حصّثن بن لعمران الض. وقول . قآع' محلا لجئ 
محب؛افعلى تتطع لم فإن فةاسأ، ستطع لم فإن ررصلةاد٠ا، 

يسمملمرلم فإن قاتمآ، يصلى أن المريض على فالواجب 
الجود،عن عجز بالجودإن ويوميء بالركؤع، يوميء فقاعدأ، 
صلىالجلوس يستطع لم فان الرمع، من أحفص المجود ويجعل 

ويجعلوالجود بالركؤع يوصء القبلة؛ إلى ووجهه جنه على 
للركؤعيغمض بعينه صلى الإيماء يسمملمر لم فإن أحفض، جود ال

بقلبهيصلى فإنه أيضآ ذلك يستطع لم فإن أكثر، للجود ويغمضن 
بقلبه،والجلوس بقلبه، والجود بقلبه، منه والرفر الركؤع فينوي 

الصلاة.يتم حتى 

٠ ١٦ت الأية ، التغابن صورة )١( 
٠ ١٨٥الآة: مورةاومرة،)٢( 
.٨^١ ت الأية المج، صورة )٣( 
اوخارىرماااا(.رة(



|1صااتاممحام هم فتاوس 
^^===^=======ا

ءأموإمحن\ؤ تعالى: ثابالقوله العقل مادام الصلاة نقط ولا 
م٧^١ئهئاتنممء،ولقوله.ت ^؛^۴^١ 

البلادهده إلى جاءت التي المرأة هذه جهة فمن • الثاني الوجه 
كسر،خر لها يرجى فإنها الذنوب، من تاية منها رفع مجا على نادمة 

الوجه،كثف من تعهده كانت عما بالإئلاع بادرت وأنها لاميما 
الراجحالقول لأن بالواجب؛ والتزمت وجهها، تغعلي صارت حتى 

الوجهلأن منه؛ ولابد واجب، الوجه محتر أن العالم أهل أقوال من 
الوالناس الناس، من الرهمة ومحل الفتنة، ومحل المرأة، محفلهر 
الحسبه يشهد أمر وهذا بالوجه، تتعلق تما أكثر بشيء نفوسهم تتعلق 

والفتةالرغبة محل الوجه ؤإذالكن ولابمكزلأحدإكارْ، والملح، 
ُأرحلهسبم<رين ولا ؤ يقول! بحانه اش كان ؤإذا واجبآ، متره كان 

إلىبقول؛ فأفاد ^؛مامح،بج<زئيم 
لكنوأخفي، نتر ئد الخلاخيل س فيها ما وأن متورة، الرجل أن 

أنلوهذا تضرب؛رجالها، أن اش نهاها صوت لها يظهر أن من خوفآ 
أا واجبآ؟ مترالوجه لايكون فكيف الوجه، بكثيرس فتنة 

مايعلم لئلا برجلها تضرب أن المرأة نهى ند اض كان ؤإذا 
هوالذي الوجه إبداء إن •' يقال أن يمكن لا فإنه الزينة، س تخفي 

أمجرجائز.إنه الخلخال، صوت س وفتنة أمدتعالقآ 
محرم،للمراة الوجه كثف أن فيه شك لا الذي والصواب 

. ١٦الأيأ! التغابن، صورة )١( 
 )٢(UYAA)^l_l ،)وطر)ساد
ا*آ.الآة:مورةالور،)٣( 



امل3،ر|ه ي1ب 

أنوحد الثّرع أدلة إلى نظر إذا رالإنان ، تكشفه أن يجوز لا وأنه 
.المتعين الصواب هو هدا 

جرىما أو ، القول عليه جرى وما أيضا، الواغ إلى نظر ؤإذا 
والبلاءالويلات من الوجه كشف يجوز انه الماس بعض امحتتان عليه 

والأديخ،والرووس، والمحور، ، الرقاب كثف إلى الماء وتعدى 
كشفمن الماء تمغ أن لأيد أنه علم أحيالأ، والعضدين بل 

الذرائعسد العلم أهل عند عليه المتفق المعلوم من لأنه ، الوجو0 
ثمحادلا ؤ نعالي• اض قال ولهذا محرم، شيء إلى الموصلة 
عناض فنهى ، سة_عزهأ عدوا أدية أممه لزن مى دءون إلإزك 

تفضىلأنها وواجب؛ وءلاءة ثربة سبها أن •ع المشركين لهة آب 
•وجل عز اش ب وهي أعفلم مفسدة إلى 

مازالالمي البلاد هدم إلى حضرت المي المرأْ هدْ أن والهم 
هدهفى الحق هو بما يفتون — الحمد وش — الخحققون علماؤها 
إلىقدمت قد المرأة هده إن ثم الوجه، متر وجوب من الآلة 

فيرجءالهاأجرعفبم•المادات، أقضل من عبادة بمية قهي الحج 
تعدرأمجر فإنه المستشفى فى علاجها حين لها جرى مجا وأما 

تعالى.ثاءاش إن حرج بدللثا يلحمها ولا إليه، بحاجة لأنها به، 
واشولي،التومح•

والدتيتعار اف رحمه ٠ الشخ فضيلة سئل :  ١٣٦٩ص

الآة:ا/'ا)ا(مورةاس،
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الصلاةأداء وستي للم أشهر ة حملمدة ^سشفى في نومت 
جسهاطهارة م عليها وأثر أصابها الذي المرض لأحل 

الصلاةذكرتها ما أني لأجل الإثم من عليها حائفة وإني وملأسها 
الأمر؟هدا في تمتيني أن منكم ثم اض أرجومن بحالتها، لملي 

حيرأ.وجراكماش 
موالين؛تضمن السؤال هدا بقوله فضيلته فأحاب 
الصلاة،من عليها يجب يما أمك تذكري لم أك الأول! 

وساعدتهاذكرتها أك عالك والواجب وحْلآ، مك تهاون وهذا 
.التوبة وعلك الأكمل، الوجه على 

ثيابوعليها مريضة المرأة هذه أن فهو إ الثاني السؤال وأما 
يصليأن المريض على فالواجب تغيرها، أن تستطع ولا نجسة 

فانيمم، الوضوء عن عجر فإن ، بوضوء ح^له، 
تيمم،ولا وضوء بدون ولو صلى والتيمم الوضوء عن عجز 

ولانجسة، بثياب ولو صلاها عجز فإن طاهرة، بثياب ويصليها 
فإنهيتماكن لم فإن تمكن، إن طاهر فراش على ويصلي علمه، حرج 

.للضرورة نجأ كان ولو صلى يمكن لم فإن سيئآطاهرأ، عليه يفرش 
علىيمليها بل الصلاة يوحر لا أن المريض على أن والمهم 

تعال!ولقوله ، ءأموأأث،ماآستكنمهر ؤ تعال! لقوله كان، حال أي 
١sرهلهكت

.ا"االآة:)ا(ّورةاسين،
٢٣٨الأت: مودةالقرة، )٢( 



١٢ ب1ب9ا،اا1؛1دو1ااءفأو 

نجاسةثيابه أو بدنه على كان إذا أنه العوام بعض اعتاده وما 
فإنحسم، وحطأ حطرثم، خإزهدا ، أشفى حتى أصلكب لا قال؛ 
إنمآكبيرأ.عليه فإن الحال هده على مات 

.الني قال حاله، بحب الصلاة دؤدى أن فالواجب، 
ستطعلم فان قائما، ررصل -؛ عنه اض رصي - حصين بن لعمران 
يقوم،أن المريض فعلى • جنب® فعلى تحبع لم فإن فقاعدأ، 

فيوكدللث، نمض، إن بالركؤع ء ويومي حالآ صلى يقدر لم فإن 
جودالويجعل أومأ، ؤإلأ مجد يسجد أن أمكن إن الجود 
إلىووجهه ضلجعآ صلى يستطع لم فإن الركؤع، من أحفص 
ءويومي القبلة إلى ورجلاه متلقيآ صلى يتمكن لم فإن القبلة، 
للقيامفيكبر بقلبه نوى عجر فإن بمنته، أومأ عجز فإن ، برأسه 

يتموهكذا الحمد وللثإ ربنا ، حميم لمن اش سيع ؛ ويقول والركؤع 
.الموفق واش ، يجوز فلا تركها وأما ، الصلاة 

يصليكيف -؛ تعالى اف الشخ-رحمه فضيلة ّئل ؛  ١٣٧٠س
المريض؟

المىقال كما له قلنا الإنسان مرض إذا موله: فضيكه فأحاب 
لمفإن فقاعدأ، تستطع لم فإن قائما، وصل حصين؛ بن لحمران هؤ 

الإيماءأما برأسه، أومأ يستطع لم فإن حشبءرأ،. فعلى تستني 

 )١٧^^،))١
اوغارى)'أا)٢( 



|كا|،؛احام هم هناوس ٢

فهوعبثأيفأ، ستة فيه ولا ، العالماء من به محائلأ أعالم فلا يالأصح 
وأمامشروعة، ولا تة ب ليمت، لأنها المكروهة، الحركة من يعنى 

هال!، الخلماء بعض بها هال فقد بالعين الإثارة أو بالعين الحركة 
أكثرثم للركؤع قليلا فيغمص بعينه أومأ برأسه س؛تءني لم إذا 

فاعلهفيكون المامة عند اشتهر أنه على فبناء الأصع وأما للسجود، 
الملمطلبة على يجب لكن صلاته، يعيد لا عليه، شيء ولا جاهلا 

التنبيهفي جهودهم Jكئسوا أن بمثرؤع ليس ما المامة عند اشتهر إذا 
هدهعن نكت فإذا جهال، لكنهم حما يريدون المامة لأن عليه؛ 

فىالجالس، فى مرت ن إذا لكن عليه، هي ما على بقيت الامياء 
بها.الله نفع المحاصرات، في المواعظ، في ، الخطب، 

أوأو ؤو 

حكمعن تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة مثل  ١١٣٧ س 
الطائرة؟ركوب، سج، الصلاة تأحير 

يمكنلا كان إذا الطائرة في الصلاة بقوله فضيلته فأجاب 
التيالثانية للصلاة الومت، حروج أو الوقنا، حروج نل الهوط 
واجبة،الحال هدْ في الهلائرة في الصلاة أهول هبلها إليها.مجا تجمع 

الهلةإر متجهآ الراكب ويصلي الومت، عن تآحيرها يجوز ولا 
لأنبه؛ ويومجيء يجالس المجود وعند ويري، أمكنه إن هاتمأ 

محنبعضها هريمب، المقاعد لأن أعرف؛ فيما ممكن غير الجود 
النبيوقال ه، أنممعم ما أممه ءأمؤأ ؤ تعالى! اممه نال وقد بحص، 



|اإعت||ايو ءاا،ت باب 

تعالى:اض وهال ا،ا-تهكم<اأاآ. ما منه فأتوا به أمرتكم ارما 

^۵٧٥الوقت حروج قبل الطائرة هبوط يمكن كان إذا أما 
محييصلي لا فإنه إليها تجمع كانت إن تليها اش أو الحاصرْ، 

حتىالصلاة يؤخر أن فعليه يجب، بما الإتيان يمكنه لا لأنه الطائرة 
الواجب.فعل من لثتمكن الأرض على ويصليها يهط 

هه ه 

TATص تخريجه تندم )١( 
٢٣٨الآيه: مور؛اوقر؛،)٢( 
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يصل
I— تعار اف حفظه ~ الشيخ فضيلة قال 

الرحيمالرحمن اخ سم 
محمد،نبينا على وأملم وأصلي العالمين، ربا ض الحمد 

بعد!أما أجمعين، وصحبه آله، وعلى 
الطائرة؟ش يصرالإنان كيف، 
كانحين، مقعدْ على جالس وهو الطائرة في التافالة يصاي I أولأ 

السجودويجعل جود، والبالركؤع ويوميء الaلائر٥ اتجا0 
أحفص.

إلىالاتجاه من يتمكن كان اظائرةإلأإذا في الفريضة بملي لا ،انيآ: 
الركؤع،من أيضآ ويتمكن الصلاة، جميع في القبلة 

نلالوقت حروج حاف فان الأرض، على فيصلى المطار 
كالفلهرإليها يجمع مما كانت، إن الثانية ونت، إلى أحرها الهبوط 

الثانيةونتا حافاحروج فإن ، العشاء •ع والمغربا العصر، •ع 
الوفتط.يخرج أن نل صلاهما 

وغاب٠تاالشمس غروب نيل الaلائرة أةالع٠تا لو )مثلا( 
فيتبمهل حتى المغربا يصلي لا فإنه الجو في وهو الشمس 
دقتحروج حاف فإن الأرض، على نصلي وينزل المطار 

بعدتأحير جمع فصلاهما العشاء ونتا إلى أحرها المانرب، 



٢٠٠.ااهادوالأسا، ،1ب.

منتصم،عند وذلك ، العشاء رقت حروج حاف فإن نزوله، 
•الوقت يخرج أن قبل صلاهما الليل 

القبلةويتقبل يقف أن الطائرة: في الفريضة صلاة كيفية ت رابعا 
أوالأسممتاح من قبلها قراءته تمن وما الفاتحة ويقرأ فيكير 
ويطمسالركوع من يرغ ثم يركع، نم القران، من بعدها 
ثمحالسأ، ويهلمئن المجود مجن يرغ ثم يجد نم قائمآ، 
منيتمكن لم فإن صلاته بقية في كذلك يفعل نم الثانية، يسجد 

جالمأ.بالسجود وأومأ السجودحلس، 
،؟١ في سافر من والعمرة بالمج يحرم كيف 

ثيابلص ثاء ؤإن المعتادة، ثيابه في ويبقى بيته في يغتسل آولأ: 
الإحرام•

إنالإحرام ثياب لبس الميقات محاذاة من الطائرة قربت فإذا ثانيا: 
مل•من ّا يكن لم 

بماولبى النك فى الدخول نوى الميقات الهلائرة حاذت فإذا ثالثا: 

أآالعملة م•, فآ ح، احتاطأ المقات محاذاة مُما, فان'أح. : يعا ا١ 
اويانفلأبأس.

'ا/ه/ه*؛امفي المشمين الصالح محمد ذلك كتب 
المالمين.رب ض والحمد 

*رصعها.قي شاءافه إن رتآتي مي، كما قامتها الرسالة صمن المسألة ءذ0 وردت ( ١ ر 
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ّاسأعمل — تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ١٣٧٢س
الكرميعلى جالسا أصالي أن لي أيجوز مستمرة، بصفة بالطائرة 

كالمامستمرة ئصرأبصفة أصالي أن يجوز وهل العمل؟ مكان في 
الممل؟

مسألتين!عن سأل القاتد هذا بقوله فضيلته فأجاب 
ممر؟في داتمآ أنه القصرح له يجوز هل الأولى! المسألة 

القيادة؟مكان جالسأفي بمالي يجوزأن هل الثانية؛ والمسألة 
والأحاديثوالأيات افر، ملأنه يقصر فإنه الأولى! المسألة 

أنله يجوز هدا وعلى مفر، مفرأدون تخمى لم القصر في الواردة 
فإذافيهم، يقيم وأهلا إليه يأوي بلد وله مسافر الرجل هدا لأن يقصر 

رمضانفي الفهلر له ويجوز القصر، له فيجوز مسافر، فهو فارقهم 

فانالقيادة! مكان في الصلاة جواز عن الثانية؛ وأما'المألة 
اتجاْكان حيث ويتجه ذلك في عاليه حرج فلا نافلة الصلاة كانت 

راحلتهعلى الفر فى بملي كان أنه الض. عن بتا لأنه الهلائرة؛ 
.السيارة أوفي العلماترة في كان مجن وهكدا ، به توجيت، حيث، 

هدافى يصلى أن له يجوز لا فإنه فرصأ الصلاة كانت، إذا أمجا 
خروجقبل الخلمار في تهبط أن يمكن الهناترة كانت، إذا المكان، 

التيالصلاة كانت، إذا الثانية ونت، حروج قبل أو الصلاة، وقت 

صلا؛ني وملم ١(، ٠ ٠ )• ح الدابة على الوتر باب: الوتر، في الخاري ردا• ، ١١
.٧( • )• ٣ ٢ الفرح في مرالدابة ١لافاإة صلاة جواز باب: السافرين، 



وهويعرفالظهر صلاة وقت لوأدركه مثلا إليها، تجمع مما أدركته 
اجمعI له نالنا العصر، صلاة وقت في المطار في يهبط موف أنه 

إذاأما الأرض، على جميعآ لتصلهما العصر، إلى الظهر صلاة 
وهتحريج قبل الأرض في ينزل، أن يمكن فلا طويلة الرحلة كانت 

هاككان إذا إلا القيادة مكان في يصلي أن يجوز لا فانه الصلاة 
القيادةمكان يغادر أن يمكن لا ميئة الأحوال تكون أن مثل صرورة 

للضرورةله نقول فحينئذ وطيرانها الهنايرة ملاحظة إلى يحتاج لأنه 
ولاالصلاة واجبات من عليه تقدر بما وأمت، مجكانلث، في ولوكنت، صت 

فانهحطر ولا لهليفأ الجو كان إذا أما ومعها، إلا أ نفاف يكلمر 
والحول،، والركؤع الشام مجن فه يتمكن مكان فى يملى ان يجهب 

.القبلة وامتقبال والقعود، 

حكمU : - تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل :  ١٣٧٣ص
ارسمفىص؟عر الصلاة 

فريضةكانت، إن الراحلة على الصلاة بقوله! فضيلته هأجاي، 
أنمثل للضرورة، إلا السفر في ولا الحضر ر لا تصح لا فإنها 

عليهاالنزول يمكنهم لا مبتلة، والأرخى تمطر، ماء التكون 
علىخاصة المفر في تجوز فإنها المافلة وأما عاليها، والسجود 
علىالمافالة يصلي كان وملم ؤآله عليه اض صلى الني لأن الراحلة، 

•يجوز فلا المحضر ر وأما توجهتا حيثما راحلته 

١٠اJخارى)٠ )١(  (.٧٠لم)٠ وم(، ٠
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رحلعن ت — تعار اش رحمه — الشيخ فضيلة سئل !  ٤١٣٧ س 
افحراكم أفتونا مش؟ فكيف الصلاة وقت وحان الطائرة ركب 

فىرأت المريضة وقت حان إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
اتسعإن المطار في تهبط حتى انتفلر يل  SjjlJaJفي؛تصلها فلا الaلائرة 
فيهتصلي أن يمكنك خاص محل الهلاترة في يكون أن إلا الوت، 

وتقعدوتقوم وتمجد، وتركع، القبلة، فيها تستقبل تامة صلاة 
•الوقت يدحل حين الهلاترْ في فصلها 

فيهتصلي أن يمكنلئ، خاص مكان الطائرة في يكن لم فإن 
كانتفان الهلاJرة، هبوط قبل الونت، يخرج أن وخشست، تامة صلاة 

وصلاةالعصر، مع الفلهر كحلاة بعدها مجا إر يجمع مما الصلاة 
الثانيةوفت حروج قبل الْلائرة تهبعل أن ويمكن ، العشاء •ع المغربأ 

لكنى ليتتأخير، جمع الثانية إر واجمعها الأور الصلاة فأحر 
الهنائرة.هبوط بعد الصلاة 

فصتالثانية وقت حروج بعال إلا تهبهل لا الْلائرة كانتا فان 
القبلة،فتستقبل استهلاعتلث، حب على الهيايرة فى حينئال الصلاتين 

وأنتبالركؤع فأوميء ؤإلأ اسمملعت، إن وتري نائمأ، وتصلي 
•حالآ د بالجو ء  ٠٠فأووإلا امتهلعت، إن اسجد يع قاتم، 

حينفصلها تامة صلاة الطائرة فى تصلى أن استطمت، إن - أ 
•الأرض على لوكنت كما الوقت يدحل 



|ااساوايو دا1ت ب|ب 

.الطائرة تهبط حتى فأحرالصلاة تستهني لم ب-إن 
الصلاةفصل الطائرة هبوط فبل الرفت حروج حشيت ج-إن 

مماكانت إذا إلا وشروطها، وأركانها واجباتها من تستطع بما وائت 
الثانيةونت حروج فثل تهبط الطائرة وصارت بعدها، ما إلى يجمع 
ناآشَ تعالى:f فوله كله هدا ودليل الثانا إلى الأولى فأخر 

مامنه فأتوا بأمر أمرتكم ررإذا الني. وقول ، أس؛كعم 
اسطعتم«لى.

حررةىةمآرحب¥*؛ام.
هءإي ءه 

تجبمتى _! تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة مسل ؛  ١٣٧٥س
وعنالهناترة؟ في الفريضة صلاة كيفية وعن الطائرة؟ فى الصلاة 

الطائرة؟فى الافالة صلاة كيفية 
دخلإذا الطائرة في الصلاة تجب يقوله! فضيلته فأجاب 

يؤديهاكما الهلائرة في الصلاة أداء من يتمكن لا كان إذا لكن وقتها، 
هبوطيمكن كان إذا القنارة في الفريضة يصلي فلا الأرض في 

ممابعدها التي وقت حروج أو الصلاة، وفت حروج قبل الطائرة 
الممى،غرومحب قبل جدة من الهنايرة لوأقلصت نصلا ٠ إلها رج٠ع 

تهبطحتى المغرب يصلي لا فإنه الجو في وهو الشمس وغابت 
جمحهاوقتهانوى حروج خاف فإن منها، وينزل المطار، في الطائرة 

حتىالمنارة امتمرت فإن نزل، وصلاهماإذا تآمحير جمع العشاء إلى 
.ا-االآة:)ا(ّورةاكاين،

 )٢((،^،,_UYAA ،)(١٣٣٧وملم,)
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بمبميهمافإنه الليل منتصف عند وذلك ، العشاء رقت يخرج أن حاف 
•الطائرة ني الوقت يخرج أن قبل 

القبلةتقبل ميقوم أن الطائرة في المريضة صلاة وكيفية 
أويعدهاالأسنفتاح، من قبلها قراءته تسن وما الفاتحة ويقرأ فتكبر، 

تميجدذإنلم_صكنالركوع، من يرفع ثم يركع، ثم القرآن، من 
حتىيفعل وهكذا آ، حالبالسجود وأومأ حلس، السجود من 

القبلة.مستقبل كله ذللث، وهوفي الصلاة تنتهي 
علىقاعدأ يصليها فانه الطائرة على النافلة صلاة كيفية أما 

الجودويجعل والمجود، بالركؤع ويوميء الهناترة في مقعده 
الموز.حررفي\مإ/ه،؛اىأخفض.واطه 

٠ه  ٠

بعضنفي —ت تعار الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ١٣٧٦س
ونتجيدحل نم باليارة، أو بالطائرة افرأ مأكون الأحيان 
منأتمكن ولا القبلة اتجاه أعرف، لا ومحاك الرحلة، أثناء الصلاة 
به،أتيمم ما أحد ولا وصوء على ولت، الجود، أو الركؤع 
منوتمكنت، الماء وحالات، مش وائضيها وقتها عن الصلاة فآوحر 
صحيح؟هذا فعلي فهل الصلاة 

الصلاةفان بصحح، ليس هذا فحللث، بقوله فضيلته فأحاي، 
ؤ'كاث الصاو0 إة ؤ ؛ تعار لقوله وقتها ر وتفعل تولى أن يجب 

فإنهوقتها في تفعل أن وجب يإذا ١محمىئتاممقايمل١،. 
,١ ٠ ٣ I الأية ، النساء صورة ( ١ ) 



١٢ ١ ^ش==========^==ء 

لقولهالمستظع، يحب فيها يجب بما يقوم أن المرء على يجب 
بنلعمران الني.5 ولقول • ، آسظنم ما آس أمؤأ ؤ تعالى.* 

فعلىتستطع لم فان فقاعدأ، تستطع لم فإن قائما، ®صل حصين؛ 
ءب.ص.

الحربحال في حتى الصلاة بإقامة أمرنا - وحل عز الله ولأن 
القيامعن عجز حائزألمن وفتها عن الصلاة تأخير ولوكان والقتال، 

تعالىافه أوجب ما وواحبايتإ، وأركان، شروط، مجن فيها يجب بما 
ارمحرب.حال فى الصلاة 

الصلاةيوحر كونه من المائل الأخ فعله ما أن يتين هدا وعلى 
وأنهالقبلة، يعرف لا أنه على بناء قضاء يصليها ثم الوقت، يعد ما إلى 

هدافعله أن يتبين والجود الركؤع من يتمكن لا وأنه ماء عنده لمس 
حؤلآ.

مجاافه يتقي •' نقول الحال؟ هذه مثل في المرء يصنع ماذا ولكن 
الهنارةفي المصيفين يال أن يمكنه القبالة إلى فبالمبة استهلاع، 

صلاةفي وهدا إليه، وجهوْ حينا فيتجه القبلة، اتجاه عن 
معروف.هو كما وجهه كان حيث مصلي النافلة أما • الفريضة 
القياملأن قم؛ له! نقول والجود والركؤع، للقيام، وبالنسبة 

ممكنالركؤع لأن اركع؛ له؛ ونقول الجو، في والطائرة ممكن 
وامعآ،فيها القاعد بين ما يكون التي الهأائرات بعض في لاميما 

وفيقائم، وأنت، بالركؤع ء نومي له؛ نقول الركؤع مجن يتمكن لم فإن 
.الآة:أا)ا(ّورةاكاين،

اوخاري)'اااا(.)٢( 
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فييكن لم إن يمكته لا أنه والغالب اّجد، نقول المجود حال 
له!قلنا الجود من يتمكن لم فإذا ، معد مكان الهيارة 
وأرهيءاجلس بالواجب وتأتي الركؤع من تقوم أن بعد اجلس 

والتشهدالمجدسن بين الجلوس وأما جالس، وأستا بالسجود 
مافيها اض اتقى ئد ويكون الصلاة تنتهي وبهيا واضح، فآمرهما 
امتْلاع.

وليسماء لديلثا يكن لم إذا •' فنقول بالوضوء يتعلق ما وأما 
بلاولو تصلي فانلث، به يتيمم شيء أو به تتوضأ أن يمكن ماء هناك 

الولكن ، وهدرتلث، اراستهلاعتلثا منتهى هو ذلائا لأن تيمم؛ ولا وضوء 
،ما؛عد0 إلى يج«ع مما الصلاة كاست، إذا إلا وقتها عن الصلاة توحر 

إلىالفلهر توحر أن وبإمكانك الظهر وقت في الرحلة كانت لو كما 
بلجائز، فهدا العصر. صلاة في تأحير جمع فتجمعهما العصر 
.الحال هده واجآفي يكون 

وكيفمش ! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ١٣٧٧ص
المسافروصو،ه؟صلاة تكون 

أنحين من ركعتان المسافر صلاة بقوله: فضياك فأجاب 
-:عنها اض رضي - عائشة لقول إليه، يرجع أن إلى بلده مجن يخرج 

صلاة"وأتنت، المفر، صلاة فائرت ركعتين، يرصت، ما أول ءالصلأة 
بنأنس وقال »وزيدفيصلأةالحضر«را،، رواية: وفي الحضر«. 

وملم(، ٣٤٣الإّراءح)ني اكلوات، فرصت كف باب الملأ؛، في الخاري روا، )١( 
(.٦٨٥)١ ازيزح ايصلاة ارل في 
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وصلاةالوتر، فيصلى والعشاء، والمغرب،، الفلهر، رانية موى 
غيرالنوافل من ذلك وغير الفجر ورانية الضحى، وصلاة اللل، 

•المتناة الرواتب 
الفلهربين يجمع أن له فالأفضل ائرا سكان فإن الجمع! أما 
احيرجمع ؤإما تقديم، جمع إما ، والعشاء المغرب ربين والعصر، 

٠فهوأفصل أسر لكن وكلما الأسرله، حبمب 
باسفلا جمع يإن يجمع، لا أن فالأفضل نازلأ كان ؤإن 

•اش. رسول عن الأمرين لصحة 
أفهلرؤإن الصوم، فالأفضل رمضان في المسافر صوم وأما 

أمهلالمهئر يكون أن إلا أفهلرها، التي الأيام عدد ويفضي بأس فلا 
تؤتىأن يحب كما رحمه تؤتى أن يحمب، اف لأن أفضل؛ فالفطر له، 

العالمين.رب ف والحمد عزائمه، 
م. ١٤٠٩/١٢/٥في المتيمين الصالح محمد كتبه 

حؤجمن . تحار اف رحمه — الشخ فضيلة سئل • ١  ٣٧٨س
والجمع؟قصرالصلاة يجوزله هل للنزهة 

فلهممفرآ يحد حروحهم كان إذا بقوله فضيلته فأجاب 
ينقبحسنج الجمع إلى يحتاجوا أن إلا جمع، بدون لكن القصر، 

الماءملة أو البرد، لشدة إما وفتها، في صلاة كل يصلوا أن عليهم 



٢١٠اااءغاأ امل  ٥٧٠٠باب 

صلاةكل يصالون بل يجمعون فلا الحاجة عدم هع وأما ذلك، ونحو 
ووص
فراسخثلاثة النزهة محل وبين البلد بين المسافة كانت فإذا 

الزادأحلها من يحملون إقامجة يقيمون وصاروا — أميال تسعة ي أ— 
برخصيترخصون مسافرون، فهم والثلاثة كالئومين والزاد 
قال!— عنه الله رصي — مالك بن أنس عن ملم رواْ لما الممر، 

صالفراسخ ثلاثة أو أميال، ثلاثة مسيرة خرج إذا ه الشى »كان 
إكونأن بين فرق لا أنه اش: رحمهم فقهاؤنا ذكر وقد •  ٢١٦ركعتين®

أوصديق أولزيارة أولتجارة، والعمرة، المى^ كسفر لعبادة الفر 
مقيدة.غير مْللقة جاءت النصوصي لأن لنزهة؛ 

ويرجعالمل أول أوذي يومه، في ويرجع يومأ يخرج من وأما 
فىآخرْفلأيترخص.حررفىبا/يمآا؛اى

هه  #

يجوزهل ! — تعار اف رحمه • _الشخ فضيلة مئل ؛ ١  ٩٣٧ س 
لقضاءالممرلها الراد المدينة إر الوصول بعد الممر في القصر 
الرجؤع؟ثم منها حاجة 

منالصلاة يقصر أن له يجوز الإنسان ت بقوله فضيلته فأجاب، 
رروةدأقامهكانسيفعل، محكيا إليه، يرحع أن إل بلده يفارق أن حين 
فيواللام الصلاة عليه وءأئام ٢، ضريومآيقصرالصلاهءل تسعة بمكة 

.٦( ٩ )١ ١ ٢ المازيزح صلاة باب: المارين، صلاة كتاب لم، مروا، )١( 
عك،ن(حيذكر )ولم . . . يي حاء ما ت باب الصلاة/ تنصير كتاب البخاري، رواه )٢( 

'٨'



هتاوسضاطم|كاإ؛؛٢

—عنهما اش رصي عمر بن عبداف وأمحام ، يهصرا، يومأ عشرين تبوك 
ا.حيثحسهاكلجااأ طأشهرمحاّراضلأة، 

تجيبأن قعليك فيه، النداء تسمع بلد محي كنت إذا ولكن 
ارما؛ قوله. لعموم الإتمام، لزماك الإمام مع صليت ؤإذا ، النداء 

جعلارإنما ه! ولقوله . فأتموا،، فاتكم وما فصلوا، أدركتم 
عنمئل; - عنهما اممه رصي - عباس ابن ولأن • به" الإمام 

وحدهكان ؤإذا أربعآ بمالي الإمام ْع مسافرأوصلى كان إذا الرجل 
ْعوأتم فأحب النداء سمعت فإذا ، السنة هي تلك قال يقصر؟ 
الركعتينتتم أن عليك فإن لم ومركعتين معه صليت فلو الإمام، 

٧•٢١^
عنناء مكان في كنت أو النداء، تمع لم أنك لو ولكن 

البلدفى مادمت ركعتين تصلى فإنك الجماعة، أوفاتتلث، اجد، الم
الموفق.وافه . بلدك إلى الرجؤع بنية إليه صافرت الذي 

ءأؤو ء ٠

مننحن • — تحار اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ؛ ١٣٨٠س
ستينافة ممكة عن سعدون جماعة ولنا المكرمة مكة مكان 

وإذاالهلريق، ش فنقصر لزيارتهم ندما متر، كيلو وثلاثمائة 

(.١٢٣٥)العدويقصرح بارض أتام إذا باب ت الصلاة كتاب I أبوداود رواء )١( 
.١٥٢مكثأم/ يجعع يقصرأيد1عالم تال من ت باب الصلاة، في رداءاليبمتي )٢( 
(.٦٠٢(،و.ام)٦٣٦الخارى))٣( 
اوخارى)صم<،رسالم)اا((.)٤( 
١( ٦٨٨)مالم )٠( 



٢١٧ب1بْااه|مل|لإءخا، 

علينافهل جمع، أد تحر بدون معهم نصلي فإننا إلمهم وصلنا 
ذلك؟في حرج 

المسافةلأن حرج؛ هدا في عليكم ليس بقوله! محيلته فأجاب 
الحالهذه على دمتم فما أيامأ، عندهم تقيمون وأنتم يعيدة، مسافة 
أربعأ.تتمرا أن فلابد معهم صليتم إذا ولكن مسافرون، فإنكم 

ه؛؛ ؛ ٠

قدمرجل عن ! - تعار اف رحمه - الشيح نحيلة مسل ؛ ١٣٨١ص
الفطرله يجوز فهل رمضان الأواخرمن العشر بها لتقضي مكة إر 

الرواسي،؟وترك الصلاة وكر 
العشرفيها ليقضي مكة إر قدم الذي بقوله؛ محيلته فأجاب 

فياصح عام مكة ررئدم ه النبي فان افر، المحكم هوفي الأواخر 
،يوٌاُُ عشر عة فيهاتوبقي العرين أواليوم عر، التامع اليوم 
ررأن- عنهما اش رض - عباس ابن حديث من الخاري صحيح وفي 

العشرالر<سولهضلرأفي ،،فكان أ الشهر(( بقية يصم لم النبي. 
مزرنازوهورعة•الأواخر 

يحضرأن عليه الواجب فإن رجلا كان فإن القصر، وأما 
فاتتهلو لكن الإتمام، لزمه حفر ؤإذا احي، المفي الجماعة 

تصليفإنها بيتها في صلت إذا والمرأة ركعتين، يملي فإنه الصلاة 
الخارى0ا/'ا(.)ا(

.ح)هب\ة(،. . المتع غزوة ت اب المعاني ريي (، ١١٩٤كومح)٤ ز البخاري رواه )٢( 
.( ١ ١ ١ )٣ ٨ وه  ٨٨.ح ..والفطر الصوم جراز •' باب الصيام في ملم ورواء 
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#ع،ا<امت ت — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سثز • ١٣٨٤س
مائةمن أكثر المسافة وكانت النزهة، أحل من للبر أصدقائي 

^ننقصراكلأةوتجّامها؟كيلو، 
يعدالإسلام أركان آكد الصلاة يقوله! فضيلته فأحاب 

.فكره معه حضرأأومفرأمادام يتركها أن لملم محل ولا الشهادت؛ن، 
القصرلكم يجور فإنه أصدئا لفرك بالنية وأما 

مكانفي نزلتم إذا أما بالممر، سمتمرين كنتم إذا وخاصة والجمع 
فىفالأولى الأحرى، الصلاة رثت دخول حتى فه البقاء فررتم 
أعلم.واف فمهل، القصر بل الجمع عدم حقكم 

هاي ء ٠

الممرما _! تعالى الق رحمه — المخ فضيلة مثل ؛  ١٣٨٥س
للمهلروقصرالصلاة؟الميح 

عندالصلاة وقصر للفهلر المح الفر بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ومنتقريبآ، ونصف مترأ كيلو وشمانون واحد هو العلماء بعض 

سفرأالناس عرف في كان مجا كل بل للمقر مسافة يحدد لر مجن العلماء 
لالصلاة(( قصر فراسخ ثلاثة ®إذامافر كان اف. ورصول فهوّمر، 

الانمصية مفر لأن للفهلر؛ ولا للقصر مبيحآ ليس الحرم والفر 
بينيفرق ولا لدلك مبيح أنه يرى العلم أهل وبعض الرخصة، تناسبه 

اف.عند والعلم الأدلة لعموم الهلماعق وسفر العصية سفر 

طم)اا'ا•(.)١( 
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هرمال

الرحيمالرحمن اض يم 

الله.يحمفله عثيمين بن صالح بن محمد الشخ قضيالة 
وبعدوبركاته، اش ورحمة عليكم اللام 

يوموذلك نزهة محي البر إلى معي وسرعة أنا خرجت 
الظهرصلاة وقت حان ومحدئ م، ١ ٤  ١٨ا•/ Y/ ٩ الوامحق الخميس 

قمتذلك عند الصلاة، قصر الإمام أن إلا قصالينا، أحدنا أذن 
بيتناجدال نحصل أربعا. أتممت أي - لوحيي ركعتين هأتممت، 

فقتل،وبسه سي الكلام يكون أن الإمام من فطلبت لائق، غير وكلام 
 Iالممر؟ينية أهلنا من خرجنا وهل مسافرون؟ نمن هل فسألته
كيلويمانين من أكثر مشينا ولكننا وهة في نمن لا، • مول أجاب، 

فيأفهلرنا فتحن شرعية، بمحجة ليس هدا له؛ هلت، بالميارة، متر 
تمشيولربما آحر، مكان في والعشاء هنا نتغدى وموف، مكان 

صلاةوحضرت الجميع، يمنع فلم كيلومتر مائتي من أكثر الميارة 
أنا،وأتمت قصروا تماما، الفلهر صلاة مثل الوصع فكان العصر 

ابنالشيخ ومنهم ، أفتوا؛دللث، والعلماء ، مجترممن، أنت، I أحدهم فقال 
يقوله،كل ولكن فتوى، هدي ما فقال: اكتوي فطلست، عثيمين، 

وأنتإلا العلماء عن ولاتتقل علم، بغير لاتتكلم اف اتق له؛ فقلت، 
ونمنالشمس وغربت، أخر، مكان إلى المكان وغادرنا متأكد، 
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تقريأ،كم ٧ ٠ اارس عن يبعد أنه الملم ح ، ابانات جيل من بالقرب 
أناوةصرأإلأ جمعا المشاء صلاة بنية الجميع فقام ، المغرب فصلينا 
•الرص إر وصلنا عندما المشاء صليتا واثنان 

الأم،هاJامثل في الكافية المنمالة فضيككمالإجاة من آمل 
وجراكمالهحيرأ.

وبركاته.اش ورحمة اللام وعليكم فضيلته; فأجاب 
فمتىبالخاحة، مقدرة القصر مسافة أن يرى من الخلماء من 

والجمع،القصر ل يحل كيلوفهومجافر بضعآوثمانين حروحه 
ممرأالناس عدْ فما الرف، المعتبر أن يرى مجن الخلماء ومن 

قدومهعند تقبل ويحررجه عند ويويع المر استعداد ل يستعدون 
فلا.لا وما مفر، فهو 

افر.بمفليس الليلإرأهله صآواه قال: من ومنهم 
فيهاالمخالفة تكون أن ينبغي فلا خلافية الخألة كانت، ؤإذا 

مفرفي أنكم ترى لا لكونلث، الصلاة فإنماملث، مثارأللنزغواللجاج، 
عليهأثكل من لكن ينكر، لا صلاته الإمام وقصر عليلثا، يكر لا 

الأصل.لأنه الإتمام؛ عليه وجب الأمر 
a في المثيمين الصالح محمد كتبه  /y /م. ١٤١٨
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نحن-؛ تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة سئل !  ١٣٨٦ ص
منمونما عن تمد مزرعة في الولائم بعض إر ندعى مجموعة 
تبعدقرى الزرعة من كيلومترأويقرب متين كيلوإلى حسين 

أفيدونامفر، أنه بحجة قصرالصلاة لما يجوز فهل كم ١ ٥ إر ١ ٠ 
حيرأ؟حزاكماله 

عندلا مفرا، تعد لا المسافة هذه بقوله: فضيلمه فأجاب 
بأنالقول من لما يفلهر ما على ولا افة، بالمالفر يحددون الدين 
ذي،يوملأبمدويرجع يخرج من لأن وذلك العادة؛ إلى المر مرجع 

١^^لومافرمن سالمائىا 
•المسافة افرألممل مهدايمي فإن يومه، في ورحع مكة 

بمسافةالمحددين عند لا مفرأ يعد لا فإنه السائل ذكر0 ما أما 
•العرف إلى ذلك فى يرجم إنه القائلين عند ولا 

٠٠  ٠٠

تكثرن - تعالى اف -رحمه الشيح فضيلة سئل :  ١٣٨٧س
يذهبلمن يجوز فهل الرياض، مدينة من القريبة الاستراحات 

المسافةإن وخصوصا الصلاة وحيع قصر الاستراحات هدْ إلى 
وهلالصلاة؟ قصر لجواز المحددة المسافة وما تتفاوت؟ 
أوالأماكن تللئ، إلى الذهاب أراد من منزل مجن المسافة تحتسب 
المدينة؟في بنيان مزآحر 

الذينلأن فر، المن هذا ليس بقوله: فضيلته فأجاب 
علىلم المسافرين، من أنفسهم لايعدون المتنزهات لهذه يخرجون 



■==========^^٢٢٣

أطرافالمعتثر فإن بالكيلومترات مقدرة القصر مسافة بأن القول 
المعتبرةالك%لومتراأت مسافة البلد أطراف عن بعدوا فمتى البلد، 
المكان.هذا في إقامتهم مدة ولوقصرت يقصرون، فإنهم 

يجوزهل — تعالى اش رحمه — الشيخ فصيلة مسل '' ١  ٣٨٨س
هيوما لكملة؟ المصر صلاة ؤإيمام الظهر صلاة قصر للمافر 

فيها؟يجوزقصرالصلاة الش المدة 

فيموجودة الملة فإن مسافرأ كان إذا بقول! فضيلته فأجاب 
يقصرأن جائز فإنه حال كل وعلى بينهما؟ يفرق فلماذا الصلاتين 

أنفالمنة المنة، بخلاف ولكه الأحرى، ويتم الصلاتين إحدى 
افرأ.جمجميعأمادام الملأتين مصر 

بينحلاف محل فإنها الفر حكم بها يشخ التي الميم أما 
في_ اض رحمه _ تيمية ابن الإسلام سخ يسءل وند اللم، أهل 

عب.الوقوف أراد من فليرجمرإليه بسهلآتاما المسألة هذه الفتاوى 
هه  ه

سائقأعمل ! — تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة مسل ؛  ١٣٨٩من 
الصلاة؟قصر ■؛بوزل فهل مفرأداتمأ، ذلك مني ويتهللب شاحنة 

فمادامبالمر مجتحالق الصلاة قصر ت بقول فضيلته فأجاب 
نادرأأمسفره كان مواء الصلاة، قصر ل يشرع فإنه مسافرأ الإنسان 

هذاوعلى وطنه، أته ويعرف إليه يأوي وطن ل كان إذا داتمأ، 



٢٢٤ jL،i لءااو_ض|طم|

الصلاة،قصر من فر البرحمي يترحمى أن الشاحنة لسائق فيجوز 
وغيرهارمضان في والفطر بلياليها أيام ثلاثة الخفين على والمح 

المفر.رخص من 
؛إيه ؛إي 

مقدارما ست تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ١٣٩٠ءس 
دونالجمع يجوز وهل الصلاة؟ فيها المسافر يقصر الش المسافة 

قصر؟
حددهاالصلاة فيها تقصر الش المسافة بقوله: فضيلته ؛أجاب 

العلماءبعض وحددها مترأ، كيلو ولمانين بنحوثلاثة العلماء بعض 
قالوما كيلومترأ، شمانين يلمر لم ؤإن مفر، أنه العرف يه حرى بما 

٠متر كلو مائه ببع ولو فين هر، بمن لإنه النارأمىعنه• 
—افه رحمه ء تيمية ابن الإسلام مخ احتيار هو الأحير وهدا 

وكيلك،القصر لجواز معينة مسافة يحدد لم تعالى اممه لأن وذلك، 
معينة.مسافة يحدد لم الني. 

إذاالني. رركان -• عنه الله رصي - مالك، بن أنس وقال 
وقول. ركعتين® وصلى الملأة فصر فراسخ أو أميال ثلاثة حؤج 
الصواب.إلى _أةرب تعالى الثه رحمه _ تيمية ابن الإسلام شخ 

بالقولالإنسان يأحد أن فيه الحرف احتلافج عند حرج ولا 
فليسالجتهدين، والعالماء الأئمة بعفن به قال لأنه بالتحديد؛ 

منضهلأفالرحؤعالأمر مادام أما تعالى، شاءالثه إن بأس به عليهم 

(.٦٩١^؛))١( 
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هوالصواب.العرف إلى 
ليسالجمع ت فتقول القصر حاز إذا الجمع يجوز هل وأما 

الإنساناحتاج فمتى بالحاجة؛ مرتبط الجمع بالقصر، مجرتبطآ 
حصلإذا الناس بمجمع ولهذا فليجمع؛ سنر أو حضر محي للجهع 

الناصويجمع الماجد، إلى الرجؤع أجله من الناس على يثق مطر 
الخروجالناس على يشق الشتاء أيام شديدة بارئة رح هناك كان إذا 

أوصررأماله فوات يخشى كان إذا ويجمع أحلها، س احي المإلى 
عنلم مصحيح وفي • الإنسان يجمع ذلك أشبه ما أو فيه، 

محنط اض ارجمع • قال - عنهما الله رصي - هماس بن همداض 
.، ١ مهلر((أ ولا خوف غير من والعشاء المعرب وبين والعصر، الظهر 
حرجيلحقها لا أي! ؛ أمته،، يحرج لا أن ررأراد قال! أراد؟ ما ! فقالوا

الجمع.ترك في 
الجمعترك في حرج ان للأنحصل كلما الضابهل هو وهدا 

مفلتةفر اللكن يجمع، فلا حرج عليه يكن لم ؤإذا جازلهالج٠ع، 
كانسواء يجمع أن للمسافر يجوز هدا وعلى الجمع، بترك الحرج 

فالجمعالفر فى حادا كان إن أنه إلا مجقيمأ؛ أو الفر فى حادا 
أقفل.الجمع فترك مقيمآ كان ؤإن أفضل، 

فيهتقام بلد فى مقيمآ الإنسان كان إذا مجا ذللث، س ويستثنى 
ولايجمع لا وحينتد الجماعة، حضور عليه الواجب، فإن الجماعة 

احتاجإذا إلا جمع؛ بدون يقصر فإنه الجماعت فاتته لو لكن يقصر، 
ارانمع-

,٧( ٠ ٥ ) ٥ ٤ الحضرح ق الصلاتين بين الخمع إ باب السافرين، صلاة كتاب ، ملم رواه ( ١ ) 



كاءسمسمماكاا؛ن ٢٢٦

طلابعن ! — تعار اض رحمه _ الشيح فضيلة سئل ! ١٣٩١س
منيقرب ما فيه المقيمين باليهم باليتبعادعن في لالاورارأ،ة يذهبون 
نفسقي ويرجعون يدمون بأنهم الملم ْع ْترأ، كيلو تعين 

فهاللهمضراضلأ0؟اليوم، 
الهذا لأن الصلاة، يقصروا لا أن أرى بقوله: فضيلته فأجاب 

ويرىبيوتهم، في ويتعدون بيوتهم، ر تفهلرون أنهم إذ سفرأ، يعد 
القصرمساقة فيقولون؛ يالمساقة السمر يقدرون الدين العالماء بعص 

فلهممرا، كيلو وثمانين ثلاث أو كيلومترا، وثمانض واحد حوالي 
يفعلوا،أن أرى لا لكني قولهم، على مسافرون لأنهم يقصروا؛ أن 

ركعتين،زيادة وهي سهلة والمسألة الصلاة، يتموا أن عليهم وأن 
•تعب بها يحصل ولا تضر فلا 

هه ءه 

كشت،إذا ٠: تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛  ١٣٩٢ص
ركعتينمعه وصليت الثالثة الركعة في الإمام فأدركت ممر عش 

الملآضسمسلأة؟امالماسمما-
الإماموأدرك اخرأ مالإنسان كان إذا بقوله فضيلته فأجاب 

أدركإذا وكيلك الإمام، ح يتم أن عليه وجب الصلاة أول من 
فإذاالإمام، مع فاته ما يقضي أن عليه وجب الصلاة أثناء في الإمام 

أنعليه وجب الرباعية من الثاكة الركعة ر الإمام مع ولحل جاء 
بركحتينصلاته أتم الإمام سلم ؤإذا ركعتين، الإمام مع يصلي 



^^^؛^=^=========٧٢٢
يه((ليوتم الإمام جعل ررإنما .• الني لقول وذلك أيفأ، 

ررمات قفوله . فأتموا،، فاتكم وما فصالوا، أدركتم ررما ؛ ولقوله 
ابنعن جاء وكذلك المسافرين وغير للمافرين عام فأتموا،، فاتكم 
تةهوالهدا أن — عنه اض رصي — عباس 

مو ء ه

كشتإذا تعار افه رحمه الشيح. محيلة مثل :  ١٣٩٣ص
ثمالعصر أذن وفد المدن من بمدينة وقفت ثم مكة إر افرأ م

اثمتينركعتين صلى ئد الراتب الإمام فوجدت المجد دخلت 
علىمعه أطم فهل معه الباقيتين الركعتين وصليت معه فدحلت 

يركمحتيناتى أو الربامة، فصر افر وللمافر مأر اعتبار 
يلرٌهبمن ائتم إ قولهم اعبار على أربما لأتم أحرمحن 

الأئتمامبهأتم،ا؟
يتمأتم،،بمن ائتم رريإن أصحابنا' فال • بقوله محيلته فأجاب 

سواءالصلاة، إتمام لرمه مقيم بإمام المسافر انتم فمتى هذا وعلى 
والعصر،الفلهر، بن ذلل في ولافرق بوق، معير بوقآأم مأكان 

الهي.•قول عموم بدليل حما القول هذا نرى ونحن ، والمشاء 
مرتبهلةصلاته المأموم ولأن . فأتموا،،فاتكم وما نحلوا أدركتم ارفما 

أعالمواض منه. وهذا به بالاقتداء ومأمجور إمامه بصلاة 

اوخأري)س(،وطم)اا؛(.)ا(
اوخارى)ا""آا-(،و.الم)أ.آ(.)٢( 
(.٦٨٨لم)م)٣( 
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يجوزهل ؛ - تعالى اش رحمه - الشيخ فصيلة مثل ! ١٣٩٤ص
بمدالصلاة؟الباهي يم المسافروهويقصرثم حلف يصل أن للمقيم 

إمامأيكون أن افر للميجوز نعم بقوله! فصيلته فأجاب 
ولكنبعده، الصلاة فيتمون المقيمون يقوم مالم ؤإذا للمقيمين، 

فيقولبملي أن قبل يخبرهم أن المقيمين أم الذي للمسافر ينبغي 
صلىالني. لأن صلاتكم؛ فأتموا معلمنا فإذا مسافرون إنا لهم 

مفر'اقوم فإنا مكة أهل يا ررأتموا لهم؛ وفال الفتح عام بمكة 
.بعدم يتمون وهم ركعتين بهم بملي فكان 

ه؛إي ءإة 

افرأمكنت ! — تمالى اف رحبمه — الشخ؛ فصيلة مثل ؛ سه؟ما 
وحديعصرأفصلمت الونت، وكان الملريق مسجدأعلى ودخلت 

أنأم صلاتي تصح فهل الصلاة، وقصرمحت، الصفوف، خالف 
الأولالتشهد من قام إذا حش الإمام ح الدخول علي الواجب 
•خيرا اض أفيدونيجراكم الصلاة؟ من وسلمت جلت 

يصلونالماس ووجد المسجد لحل إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
ؤإذاالفريضة، تللث، يود لم كان إذا معهم بملي أن عليه الواجب فإن 
مواءالصلاة يتم أن عليه الوا-م، فإن متم والإمام افرأ مكان 

أدركتم»ما ه: المبي قول لعموم أثنائها في أم أولها من أدركها 
ومافاتكمفأتمواا،رفصالوا، 

)١(

 )Y(.)اوخارى)ا""آا-(،وملم)آ«أ



٢٢٩^^ثص=========== 

المسافرالرحل عن -مثل: عنهما اض ءباس-رصى ابن ولأن 
أربعأ؟صلى الإمام ْع صلى ؤإذا ركعتن، صلى وحده صلى إذا 

ووحدلحل لو نعم . ٠ الستة محي ررتالك، عنه اض رصي — فقال 
معهم؛الدخول يلزمه لا الحال هده فى فانه الأخير التشهد في الناس 

فقدالصلاة من ركعة أدرك ررمن ت النبي. لقول فاتته قل الصلاة لأن 
فاتته.قد الصلاة فتكون ركعة يدرك لم وهدا . الصلأةاا أدرك 

افرالمعن • — تعار افه رحمه — الشيخ فصيلة ،سل  ١٣٩٦،_ 
يقصرأن أويجوز الإتمام يلزمه هل المقيم الإمام حلف صلى إذا 

ركعتين؟على الصلاة 

الإماممع صلى إذا المسافر على يجب بقوله! فضيلته فأجاب 
أدركأو الصلاة، أول في الإمام أدرك سواء صلاته يتم أن القيم 

جعلءإنما ه: المي فول لعموم وذللت، شط؛ الأحيرتين الركعتين 
فاتكموما فصلوا، أدركتم ررما ه.' وثوله به؛؛ل ليزتم الإمام 

خلفيكون السافر الرجل ررعن سئل عباس ابن ولأن . فأتموا® 
المنة®.هي تلك فمال! أربعأ؟ يصلي الإمام، 

هوأوهدا المنة، من إنه ت الأمور من أمر عن الصحابي وقول 

اوخارى)\-"اا-(،و.سلا)آ'آ(.)١( 
(.٦٠٧ومنم)اوخاري)-ا/ه(، )٢( 
اوخارى)'ا\>"أ(،ومالم)\اإ(.)٣( 
اوخأرى)1'\1(،و.1م)أ'ا■(.)٤( 
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أنمقيم إمام *ع صلى إذا المسافر على فيجب انرغ، حكم له المنة 
الثاكة،الركعة في أم الصلاة، أول في الإمام •ع لحل مواء أربعأ يتم 

يجبفانه افر مخالف المقيم لوصالي بالعكس وأما الرابعة، في أم 
ركصنالإمام صلى فإذا المافر، الإمام ملام أربعآبعد يتم أن عاليه 

عاممكة لأهل الّآي. لقول عليك؛ ما فأتم ملم فإذا مقيم وأنت 
مسافرون.أي . ، ئومّمر،اأ فانا ررأتموا القح! 

أخرافر مإ — تعالى اليه رحمه _ الشخ فضيلة مثل !  ١٣٩٧س
المدينةقي الناس وأدرك المشاء صلاة ح ليجمعها الغرب صلاة 

مأجورين.افتوط يصنع؟ فكيف الخاء يصلون 
وفيالغرب، صلاة بنية معهم ينقم بقوله؛ فضيلته فأحاب 

ظاهرفالأمر الثانية الركعة في الإمام •ع يحل قد كان إن الحال هذْ 
أتىالثالثة في يحل ؤإن ثلاثأ، صلى يكون لأنه الإمام؛ مع لم وي

وهوالمشاء صلاة مجن الأولى الركعة في يحل إن أما بركعة، بعده 
هوويتشهديجالس الرابعة إلى قام إذا الإمام فإن الغرب بنية يصلي 

يدركحتى المشاء صلاة بقية في الإمام مع يدخل ثم لم، وي
لمدر،لأنه حائر الانفصال وهدا الصلاتين، فى الجماعتين 
الانفصالومن اللم، أهل ذلك ذكر كما جائر لمدر والانفصال 

رعةاليستلزم طاريء الصلاة أثناء في الإنسان على لوؤلرآ ما لمدر 
يذهبثم خفيفة صلاته ويكمل الإمام عن ينفرد أن له فإن الصلاة في 

١٢٢٩)^^



٢٣١ءابْااةادلاااءذاُ 

تبول،إلى اصهلرار أر بطنه، محي لهآلام لوحصل مثل الطاريء لهذا 
وماصلاته في يقيء أن يخشى روجان معدته في حصل أو تغوط، أو 

ذلك.أشبه 
لمدر،انفراد وهذا جائز الإمام عن لعير الانفراد أن والمهم 

يأتيذلك بعد ثم العشاء صلاة بنية معهم يدحل أن عليه حرج ولا 
بخوفيسقط الترتيب إن يقول من العلم أهل من لأن بالمغرب؛ 

.أولى عندي الأول الوجه ولكن الجماعة، فوات 

حماعةعن • — تعالى النه رحمه — الثمح فضإلة مثل I  ١٣٩٨س
الحدودمن قريبا نقلوا وقد الحكومية الإدارات إحدى في يعملون 

ماالممر هذا في ويحملون أقل أو أكثر أو شهرين أو شهر لمدة 
تيعدائ بماليارامحت على والمتلع الراد من المسافر يحمله 

أحياناونجمع الصلاة نقصر فتحن ذلك وئ كيلوأوأكثر،  ٠٤٧
الأفرادبعضن ولكن . افه رسول بسنة عهلأ المير بتا اشتد إذا 

فنرحومنكمالعنارتة والغربة النائية المسافة هذه في الصلاة يتمون 
أنصح وهل عته؟ الثابتة أمحمارْ في . افه رسول ستة بيان 

الرواتبيصلي المسافر ان صح وهل الصلاة؟ يتم المسافر 
المقصودةالمدة أن صح وهل سفره؟ في بالصلاة المقرونة 
وأولادْأهاله عن البعيد أن صح وشل صلاته؟ فيها يتم للمسافر 

رحصفى ويأحذ صلاته يقصر المسافة هذه مثل فى ووطنه 
٠٠٠





٢٣٣ب1بدااهادل|1اءفاو 

الرانيةبنية تصلوها لا أن فالأففل والعشاء والمغرب، الظهر، 
الإئامة.قبل المملى إلى لوحضرتم تْلوعأ تصلوا أن ولكم 

عليه؛تختلفوا فلا يقصر ولا يجيع لا أن إمامكم رأى ؤإذا 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام الحمد. وض وامحع الأمر لأن 

حررو\،إه/\\1\ى

الملام—ت تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ١٣٩٩ص
العربيالخليج هم، العاممح، من، نحن، • وبركاته اف لرحمة عليكم 

ماتبيان سمر الصلاة موصؤع في أمئلتتا على تجيبوا نرجوأن مزقتا 
!المالماء أقوال من ترجحون 

أوالإتمام؟القصر حقنا محي الأفضل هل - ١ 
الصلاةحماعة؟أن والحال القصر كيهية -٢ 
الصلاةيودي أن مثال الظهر حماعة فاتته إذا لمثلنا يجوز هل _ ٣ 

المصرقصرأوحمعا؟ْع 
.وبركاته الله ورحمة الملام وعليكم بقوله! فضيلته فأحاب 

فيهاؤإنما حكمها، نيين صريحة منة فيها ليس هده مسألتكم 
بها.القول في الملماء احتلما وقضايا عامة نمحوص 

علىعزم من أن إلى المتبوعة المداهسا أصحاب فدهس، 
والصومالصلاة، إتمام ولزمه ، مفره حكم انقaني معينة مجدة الإقامة 

ثمالأمتيه1ان، لها يشترط لا التي الإقامة أحكام وحمح رمضان في 
فر!الأحكام تقهلمر التي المدة في هزلأء احتلم، 



هت1ءسضامام|كااه ٢٣٤

إلىمنهم وذهبآحرون أيام، أربعة أنها إلى بعضهم فدهب 
حمسةبلغ ما أنها إلى متهم آخرون وذهب أيام، أربعة فوق ما أنها 

نسعةبلغ ما أنها إلى العلم أهل من آخرون وذهب فأكثر، يومأ عشر 
أقوالعشرة من أكثر نلغ أخرى أقوال وفيها فأكثر، يومأ عشر 
لعدمالأهوال فيها كثرت ؤإنما المهيب، شرح في النووي ذكرها 
ماالراجح القول كان ولهدا أملقنا، كما صرح فاصل دليل وجود 
بإنهاءإلا تنقطع لا المفر أحكام أن تيمية ابن الإسلام شيح اختاره 
مفارقآالرجل فمادام الإقامة، محل مفارقة هو فر والالفر، 
فييقيم أن مفرْ يقطع ولا يرجع، حش مسافر فهو إقامته لحل 
أنذللئ، على ويدل أوحاجة، لعمل معينة مدة إليه مافر الذي الحل 

إقاماتله أمنار عدة في أقام المي. وأن باق، حقه في الفر اسم 
يومأعشر تسعة القح عام بمكة فأقام فيها، الصلاة يقصر مختلفة 
،الصلاة يقصر يومأ عشرين بتوك وأنام ،، الملأةأ يقصر 

عنالبخاري صحح فى كما أيام عشرة الودلع حجة في وأقام 
النبي.مع إةامتنهم عن سئل أنه - عنه اش رصي - اللتا مبن أنس 

الخروجقبل أيام أربعة يعني عشرأ؛ا بها ارأقمنا ت فقال حجته؟ في 
ذيمن رابحة صيحة الأحد يوم قدم فانه ، ذللئ، بعد وستة متى، إلى 

الأربعاءيوم المدينة إلى راجعآ منها وخرج مكة، إلى الحجة 

الخاري)«يىا(.)ا(
ابوداود)ه*آأا(.)٢( 
كتابت وسلم (، ١٠)٢٨ ح بض الصلاة ت باب الصلاة، تقصير كتاب البخاري، رواء )٣( 

(.٦٩٤)بمصح٦١ الصلاة قصر ت باب المارين، صلاة 



٢٣٠ءابدااةامواااءتا| 

بلاالصلاة يقصر المدة هذْ في . وكان عشرة، الرابعة صبيحة 
وأنسعمر ابن حديثا من الصحيحين فى ذلك دسؤتا كما ريس، 

الصلاةوقصر الرابعة صبيحة وصوله أن المعلوم ومن وغيرهما، 
يتغيرلم الثالثة صبيحة قدومه كان لو وأنه تصدأ، لا اتفايآ كان 

الحاجةلدعاء الّبيا. لتينه بذلك يتغير الحكم لوكان إذ الحكم، 
ولاذلك، فبل مكة يقدم من الحجاج من أن المعلوم من إذ بيانه، إلى 

فيهمالحكم لوكان فيهم الحكم بيان المي.عن يسكت، يمأكنأن 
النبي.كون إن ثم ، بعدم فما الراح اليوم في قدم من مخالفآلحكم 

تبوكوفي الصلاة، يقصر يومأ عشر تسعة الفتح عام بمكة يقيم 
يقصرأيام عشرة حجه في بمكة وأقام الصلاة، يقصر يومأ عشرين 

وهصرها.الإقامة مدة طول بين فرق لا أنه على يدل 
يدرىلا تبوك رفي القح، عام إقامته إن • قال من تول وأما 

السفر.حكم تقهلر معينة ينومدة فهولم إقامته تنتهي متى 
حكمالتي والمدة ذللث،؟ ينو لم أنه للثا أين مجن فيقال 

إذافيما يحتلفا الحكم كان لو نم مثلا؟ أيام أربعة هي عندك المفر 
وفيماذلك، يرى من قول على السفر حكم تقطع الخي الإقامة نوى 

أمتهأن يعلم لأنه ه؛ المي لبينه تنتهي، ض يدري لا إقامة نوى إذا 
•فعله يمهللق وتأحد به ستمتدى 

حكمأن على تدل والتابعين الصحابة عن آثار وردت وقد 
فيذلمة أبي ابن فروى طالت، ؤإن مقيدة إقامة بنية يحقي لا الفر 

لأبنقلت، قال عمران بن نصر حمرة أبي عن صحح ند بمصنفه 
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صلI فقال ترى؟ فكيف ان بخراسبالغزو المقام تهليل ءإنا عباس 
نيهمفي احمد الإمام وروى ، ه سنن عمر انمت ؤإن ركعتن 

صلاةءما فقلت؛ عمر ابن إلى حرجت ت قال ثمراحيل بن نمامة عن 
نلت؛ثلاثأ، المغرب صلاة إلا ركعتين، ركعتين نال! المسافر؟ 

مكاننلت! المجاز؟ ذو وما قال المجاز؟ بدئ كنا إن أرأيت 
له؟لعبمر حمه او ليلة، عمسرين نمكت فه، وبع نه، تا؛ئتهع 

أوأشهر أربعة • نال أدرتم، لا بأذربيجان، كنت الرجل، أيها يا • نال 
عبدالرزاقوروى . ركعتينركعتين يملونها فرأيتهم شهرين، 

المستبابن إلى فأريت، المدينة قدمجنا قال الحارث بن محمد عن 
،يمتفصل ولم نعم، ت قال أفنقصر؟ المدينة في أيامآ مقيمون أنا 

نحووروتم، • ، ركعمحزأ فصلى سنتين بخوارزم أقام أنه علقمة وعن 
،عنهما اش رصي سمرة بن وعمدالرحمن مالك، ين أنس هداعن 

.١^٦، والشعميرحمهما مروقا وعن 
رشيدمحمد الشيح المتأحرين من أيفأ القول هدا احتار وقد 

عدى.العثدالرحمن وشيخنا المنار، مجلة صاحي، رصا 
من٢ ٤ مج  ١٣٨ص الفتاوى في تيمية ابن الإسلام شيح قال 

(.AT'/Y('000Yالمد )١( 

(.٤٣٤٩) ٥٥٣ y/ الصلاة رقت ق يخرج الرجل ت باب السافر، صلاة أبواب الصنف، )٢( 
(.٨٢٠٨)٢١٠/٢ساممالمصر)٣( 
السابقالمرصع عبدالرزاق ممش ورائع (، ٨٢ورم* ( ٨٢٠٤)رنم المابق المريع )٤( 

رْه'آأ(و)؛ْ'آإ(.

(.٨٢٠٦)٢١المرجعالابق٢/.>ه( 
اوم)ااأ(.اوخ1ري)بخمآ(،وم)٦( 



٢٣٧مابئااهادلاااءذ|و 

معدودةأيام بنية والمسافر المقيم بين رروالتمتيز ٠ ثاسم ابن مجمؤع 
صوش ، ^٠٠ولا ولالغة، لأشرع، أمرأمعلومآ، ليس يقيمها 

قيليس أنه الموصع هذا غير في بين ءوند المذكور المجلد من  ١٨٤
هووالمقم ومسافر مقيم إلا رسوله. سنة في ولا اض كتاب 

وقالاه. الملأة«. يمصر افر فهومهؤلاء سوى ومن الختوحلن 
راالمافر ١١٨٠ص فتاويه مجمؤع في رصا رشيد محمد الشيح 
بعديسافر أن ينوى وهو أكثر، أو أيام أربعة بلد في يمكث الذي 

ؤإنماعرفأ، ولا لغة لا المر وصف عنه منتفيآ مقيمآ يعد لا ذلك، 
إلىالبلدا؛ ذلل في له مكن واتخاذ السفر، نهي يوى من مقيمآ يعد 

•— اه • التوقيتْ بقيد إلا مىإءامة ٠Jلا المؤقت ءفالمكث نال؛ أن 
الجليةالمختارات كتابه في المعدي عبدالرحمن المخ وفال 

فيهينوي لا موصع قي أنام إذا المسافر أن أيضأ ءوالصحح ٣ ٠ ص 
منأكثر إقامة ينوي كان ؤإن سفر، وعلى مسافر فانه المفر قطع 

أربعةإئامة ولأن المسافرين؛ صوم في داحلأ لكونه أيام، أربعة 
فيالترخص من المنع يرد فلم واحد حكمها أكثر أو أنل، أو أيام، 
اه.. الجواز،، على يدل مجا أصحابه وعن عنه ورد بل منها شيء 

بهاتقطع لا الخلج في للتدريس إقامت^كم فإن هذا وعلى 
أيامثلاثة الخفين ومسح والجمع، القصر، مجن الفر أحكام 

لعمومالماحي في الجماعق حضور عنكم قعل يلا لكن ونحوها، 
الأمنحال في ومفرأ، حضرأ الجماعة لحضور الموحبة الأدلة 

لهتبحآ الإتمام عليكم وحب يتم إمام وراء صليتم ؤإذا والخوف، 



|ك،اا؛؛اممحام فم هتاء■/،  ٢٣٨

الصلاةعليه وقوله . به،ا ليوتم الإمام جعل ®إنما • المني لقول 
وعليكمالصلاة إلى فامشوا الإقامة سعتم ®إذا واللام: 
دمافاتكمفأسرا«"،.ضلوا، سااصك؛م ولأترصوا، والوم، 

الإمامند موفي بالإمام، اسمنمن جمح ش عام سا عاليه، متفق 
تفقلت بمكة عباس ابن ح كنا قال مالمة بن موصى عن أحمدأ 

تفقال ركعتين؟ صلينا رجعنا ؤإذا أربعآ، صلينا معكم كنا إذا ررإنا 
لممفي وأصله التلخيص في نال ٠ القامم.٠ أبى محنة تلك 

لأبنساسسأصالىإذانميخكةإذاوالماشر؛،بلففل: 
•اكاممس® أي نة ركعتين I قال الإمام؟ مع أصل لم 

منكان أنه على دليل الإمجام« مع أصل لم »إذا فقوله: 
أتم.الإمام مع صلى إذا أنه عندهم المعروف 

فلاالجمع وأما القصر، فلكم الجماعت *ع الصلاة فاتتكم فإذا 
الحاجةعند يكون الجمع لأن إليه الحاجة عند إلا لكم الجمع ينبغي 

افرللمجاز ؤإن فإنه حاجة يكن لم إذا وأما ، وغيره المسافر حق في 
أويكونالسير، به جد ند يكون أن مثل الحاجة عند إلا له ينبغي فلا 

كاتبهذلك فال الموفق. راض ، ونحرم رحل حط أو لوم، محتاجآ 
ه.١٣٩٩/١٠/١٦ساJاكالحالعثيمينفي

اوغادي)'\ح'ا(،ومام)\اإ(.)١( 
اوخاري)ا-"اأ(،وسلإ)آ-أ(.)٢( 
)٣(

بمكةالملأة ت باب ، المممر)الصلاة( »ي السار ورواء ، ٤٣٠ص تخريجه تقدم )٤( 
ح)آأأ\(.





|كاا؛|أمام هم فتارس 

ةرمال

الرحيمالرحمن اض بم 
محمدنبينا على وأسلم وأصلي العالمين، رب، ه الحمد 

وبعد;أجمعين، وصحبه وعلىآله 
م ١٤٠٥ثعبان  ٢٨الست، يوم لمون( في)الملي نشر فقد 

والفهلر،القصر من السفر برحص المبتمثا ترخص حول جوابا 
منيحلاو_ا ومحي مختصرأ، الجواب، وكان أيام، ثلاثة الخفين وصح 
وباضفاهول السهل، يعص ذللث، فى القول أبعد أن الإخوان يعص 

والصواب؛الهداية ومنه التوفيق 
حالأيت،!^^، لهم بلادهم عن المغتربون 

اغتربواالتي بالبلاد للقة xJاالإقامة بمووا أن الأولى: الحال 
للتجارة،المقيمين والتجار للعمل، المقيمين كالعمال إليها 

فيالمستويين حكم في فهؤلاء مطلقة إقامة يقيمون ممن ونحوهم 
علىوالاقتصار الصلاة، ؤإتمام رمضان، في عليهم الصوم وجوب 

ولابزمن مقيدة غير مطلقة إقامتهم لأن الخفين، مح في وليلة يوم 
الإليها اغتربوا التي اللأي في الإقامة على عازمون فهم >»_، 

•يخرجوا أن منهاإلا يخرجون 
يدرونلا معين بغرض المقيدة الإقامة يتووا أن الثانية: الحال 

يقدمونالذين كالتجار بلائهم إلى رجعوا انتهى وض نتهي،، يض 
دوائرلمراجعة وكالقادمجين يرجعون، ثم شرائها أو السلع، ليع 



ب1بداا!تادل1أاسار

إلىيرجعوا حتى غرصهم ينتهي متى يدرون لا غيرها أو حكومة 
الصلاةونمر الفطر، فالهم المسافرين حكم في فهؤلاء بلادهم، 
يول،هذا سنوات، بقوا ولو أيام، ثلاثة الخفين ومسح الرباعية 
•؛لحكاْا؛نالمدرإحماعأ ، العالخاء حمهور 

التيالمدة يعد إلا ينتهي لا الغرض أن هؤلاء فلن لو لخن 
•قولين علمحا والقصر الفهلر لهم المفرفهل حكم يها ينقطع 

يدرونمعين بغرض المقيدة الإقامة ينووا أن الثالثة الحال 
فقدانهائه بمجرد بلائهم إلى رجعوا انتهى ومتى ينتهي، متى 

عنفالمشهور هؤلاء، حكم في - اش رحمهم - العلم أهل اختلفا 
ؤإنأتموا أيام أربعة من أكثر إنامة نووا إن أنهم أحمد الإمام مجدشيط 

نوواؤإن أتموا، أيام أربعة إقامة نووا إن وقيل: . نحروادونها نووا 
وهذاالثاني( الجلد  ٢٨٨)صفحة الغني في قال روا، نم دونها 

عثمانعن القول هذا وروي قال'• ثور وألي والشافعي، ، ماللث، قول 
عشرحمة أقام إن الرأي! وأصحاب، الثوري وقال - عنه افه صي ر— 

•انتهى • نمر ذلك دون نوى ؤإن أتم، فيه يخرج الذي اليوم يومأمع 
صفحةالمهدبط شرح في النووي ساقها أخرى أقوال وهناك 

متقابلةاجتهادية أقوال وهي، أقوال، عشرة تباع الراح الجلد  ٢٢٠
تيميةابن، الإسلام شيح ذهب ولهذا بيتها، يفصل نص فيها ليس 

الفملر،لهم السافرين حكم في هزلأء أن إلى القيم ابن وتلميذه 
انفلرأيام• ثلاثة الخفين على والمسح الرباعية، الصلاة ونحر 

مجلد ١٨٤،  ١٣٨،  ١٣١^صفحة قاسم ابن جمع الفتاوى مججمؤع 
٩٢ صفحة القيم لأبن الماد زاد وانظر  ٧٣صفحة والاخيارات ٢ ٤ 



|1ط|،؛امام قس هتاءس 
^^^=========^:===ص=،

تبوك.غزوة فقه على كلامه أساء ٣ مجلد 
ابنالإسلام شخ تلاميذ أحد مملح لأبن الفرؤع في وفال 

فوقمدة نوى فيماإذا الخلاف ذكر أن بعد ٢ مجلد ٦ ٤ صمحة تيمية 
ماافر موأنه والفهلر القصر وغيره شيخنا ®واختار نال! أيام أربعة 

إقامة((نية بلا حاجة لقضاء كإئامته توحلن ويإئامجة على يجمع لم 
بنمحمد الإسلام شيح ين عبداض الشيح القول هدا واختار انتهى. 

المية،الدرر من ٤ مجلد  ٣٧٥، ٣٧٢صفحة انفلر عبدالوuب. 
المخالا ١ ١ ٨ ٠ صفح^^ رصا رصد المخ أمحضأ واختاره 

ناصربن عيدالرحمن سيخنا اختاره ركذلل ، المنار فتاوى من 
هوالقول وهدا الجلية، المختارات من  ٤٧صفحة العدى 
يفهلرونهدا فعلى والسنة، الكتاب نصوص تأمل لمن الصواب 
ولايثق، لم إن أفضل الصوم لكن الثانية، الحال كأهل ويقضون 

تراكميوجب ذلك لأن ثان؛ رمجضان إلى القضاء يوحروا أن ينبغي 
.عنه أويحجزوا القضاء علهم فيثقل الشهورعليهم 
أقامواهؤلاء أن الأولى الحال وأهل هؤلاء بين والفرق 

لوبل المهللقة، الإنامجة ينووا ولم انتهاءه ينتفلرون معين لغرض 
انتهىولو ذلك، لأبوا غرضهم انتهاء بعد يقيموا أن منهم طلب 

الحالأهل أمجا • البلاد تلك فى بقوا  ١٠نووها الك، المدة تبل غرصهم 
المهللقةالإقامة على عازمون فهم هؤلاء مجن العكس فعلى الأولى 

إقامتهمينهون مجعينآ شيئآ ينتفلرون لا الإقامة محل في متقرون 
الذلام،بقهر إلا هذا مغتربهم من يخرجون يكادون فلا بانتهائه، 

رجحانله تبين فمن تعالى اش عند والعلم للمتأمل، ظاهر فالفرق 





اودا||؛\ضم هم فتاءس 

ةرمال

ارحيمالرحمن اش م ب
محمدنبينا على الم وأسوأصلي العالمين، رب ش الحمال 

المبعوثحلقه على تعالى اش وحجة المتقين، ؤإمام التبيين حاتم 
؛>،•٠٧١٢^لليهملل5، 

هلالخارج في للدراسة المسافرين يعص سألني فقد I وبعد 
بلادهم،إلك، يرجعرا حتى نفى أو حقهم ش المفر أحكام تنقبع 

فيأنهم الأربعة الأئمة ومنهم ، الخلماء جمهور قول بأن • ذأج7ت 
يقولالعلماء يعفى وأن المر، برحمي يترخصون لا المقيم حكم 
هذاوأن الفر، برحص فيترحصون المسافرين حكم في إنهم 

وشيخناالقيم، ابن وتلميده تيمية، ابن الإسلام شخ احتيار 
بنمحمد الثخ بن عبداض والشيخ سعدي، بن عيدالرحمن 

شيخناعنه وقال رصا، رشيد محمد والشيح عبدالوهاب، 
مجنالراح الخيل في الإسلامية الجامحة مجلة في باز بن عثدالزيز 

في ١٢٥يّآاهص منة الثاني ربيع في الصائر ة الخامالمنة 
.ه.ا. كثيرْ<،أحادبث، عليه تدل قوي فول ءإنه الفتاوى: ركن 

يتغربوقد نراه. ما وهو النصوص ءلاهر ذلك، وأن منه، المراد 
وهذاالصواب، يعيدأعن نولأ ويفلنونه القول، هذا الناس من كثير 
إذاولكن وجهه، له يتين لم شيثآ يتغرب أن الإنسان طيعة من 



٢٤٠امواااس|و  ٥٧٠٠ي1ب 

بهوانشرح تلبه له لأن صوابه، وحه له ولاح نقابه، عن له كثف 
منعنده الغريب القول هدا وصار نمه، إليه واءل٠أنت صدره، 

الموصؤعهدا في لي تسر ما أكتب أن رأيت لدلك، الأهوال. آلف 
تمحأتول به يي أن تعالى الاله مائلا 

Iحالات ثلايث، لهم بلادهم عن المغتربون 
الغربةبلاد في اJطاJقة الإتامة بروا أن الأولى: الخال 

وسفراءللتجارة، المقيمين والتجار للعمل، المقيمين كالممال 
نزوحهميقتضي لب إلا الإقامة على عزموا ممن ونحوهم الدول 

عليهمالصوم وجوب في الستوءلين حكم في فهزلأء أوؤنانهم إلى 
علىالمسح في وليلة يوم على والاقتصار الرباعية الصلاة ؤإتمام 

الخمتن•
بزمنمقيدة غير معين لغرض إقامة ينووا أن الثانية؛ الخال 

لبيعالقادمين كالتجار أوطانهم، إلى عادوا غرصهم انتهى نمى 
أوالرّمية، بأعمالهم تتعلق لمهمات القادمين أو شراتها أو 
إلىانمودة على عزموا ممن ونحوهم حكومية دوائر لمراحعة 
ثانالسافرين حكم *ي، فهؤلاء غرصهم، انتهاء بمجرد أوطانهم 

فيالفطر من المفر برحص الترخص فلهم انتثلارهم مجدة طالما 
وغيرأيام، ثلاثة الخفين ومسح الرباعية، الصلاة وقصر رمضان، 

ابنحكام بل انملهاء جمهور قول هدا عديدة محمنوات ولوبقوا ذللث، 
المدرإحماعآ.

التيالمدة بعد إلا ستهي لا غرضهم أن هزلأم فلن لو لكن 
مثلاأيام أربعة بعد إلا ينتهي لا أنه لوظنوا كما الفر حكم بها ينقهنمر 



|كاإةامام هم فت1،ار، 

دi^ل٢ / rr• الإماف في اكرخصض لهم فهل 
فيفال تمم، ابن رمختم الكافي، في يه جزم بالجواز القول ءن 

ام.. وغيرْ تميم ابن ذكره وهوالذي ت الحواصي 
ومتىبزمن مقيدة معين لغرض إقامة ينووا أن الثاكة؛ الحال 

صاخلفساسا-رحب(عادواإرأوطانهم، غرصهم انتهى 
اش_فيحكمسملأء:

منأكثر إقامة نورا إذا أنهم الحنابلة مجدهب مجن فالمشهور 
منبرحصه يترخصون فلا حقهم، في المفر حكم انقهلمر أيام أربعة 

وقيل!أيام، ثلاثة والمح والقصر، الفهلر، 
قالقصروا، دونها نووا ؤإن أتموا، أيام أربعة إقامة نووا إن 

Iقال ثور وأبى والشافعي، مالك، قول وهذا I ٢ / YAAالمغني في 
الثوري،وقال - عنه اش رمحي - عثمان عن القول هذا وروى 

فيهبمخرج الذي اليوم يومأمع عشر ة حمأقام إن ت الرأي وأصحاب 
ماقهاأحرى أقوال وهناك اه. قصر. ذللئ، دون نوى ؤإن أتم 

ولكلهاأقوالر١، عشرة ه؛ا  ٢٢المهذب شرح في المؤوي 
الإسلامشخ قال بينها، يفصل نص فيها ليس اجتهادية متقابلة أقوال 

للمقامجمل ارفمن ت ٢ ٤ / ١  ٣٧قامم ابن جمع الفتاوى في تيمية ابن 
عشراثني ؤإما عثرة، ؤإما أربعة، ؤإما ثلاثة، إما الأيام من حدا 
وهي\ذشوع، جهة من عليه دليل لا قولأ قال فإنه عشر حمسة ؤإما 

ثلاثةإلى الماس تميم الأقوال هذه تضمنت، فقد متقابلة، تقديرامحت، 

اظراحرالرالأ.)١( 



|ااءغ|وامل در|ا؛ باب 

فيالمقام ينوى الذي وهو متومحلن مقيم ؤإر مسافر، إلى ام؛ أن
يجبوهذا عاليه، وتجب الجمعة به تنعقد الذي هو وهذا المكان، 

والثالثافر، للمالمقابل المقيم فانه نزلع بلا الصلاة إتمام عليه 
وأوجبواوالصيام، الصلاة، إتمام عليه أوجبوا تومحلن مغير مقيم 
الجمعةتنعقد إنما وقالوا الجمعة به تنعقد لا ونالوا الجمعة، عاليه 

وغيرتوؤلن مإلى المقيم تميم وهو التقسيم وهذا بمتومحلن، 
.اركلامه , ؤع الجهة من عليه دليل لا تقيم مستوطن 

ذهبفقد بينها يفصل دليل لها ليس الأهوال هذْ إن وحيث 
شيحبن عبداض والشيخ القيم، ان وتلميذه تيمية، ابن الإملأم شيح 

رصا،رشيد محمد والشيخ عبدالوهاب، بن محمد الإسلام 
الالسفر حكم أن إلى هؤلاء ذهب معدي بن عبدالرحمن وميخنا 

فر.البرخص بمرحصوا أن لأصحابها فيجوز الحال هذه فى ينقطع 
قاسمابن جمع الفتاوى في تيمية ابن الإسلام شيح نال 

اض،كتاب في ليس أنه الموضع هذا غير في بين رروند : ٢ ٤ / ١  ٨٤
ومجنالمستوحلن، هو والمقيم افر، ومجمقيم، إلا رسوله سنة ولا 

الصلاة،,يقمر افر فهومجهؤلاء مري 
يميمجا كل في الصلاة ووتقصر 'آما_ّاما: وفيالأحتياراءت،

نوى®وسواء قال أن إلى بمدة، يتقدر ولا كثر، أو تل سواء مغرأ 
.الصحابة٠ مجن حمامة عن هذا وروي أولا، أيام أربعة أكثرمن إقامة 

فيماالخلاف ذكر أن بعد قال ٢ ٦/ ٤ مجفالح لأبن الفرؤع وفي 
وغيرهشيخنا ®واختار نال! معينة مجدة الإقامة المسافر نوى إذا 

كإقامجتهتوؤلن ويإقامة على يجمع لم ما افر موأنه القصروالفْلر، 





٢٤٩بابْااة|ملالأساُ 

حكمعته يزول فحيتتد تعديلا( فيها وكأن يستوطن،؛ ارأو الجديدة! 
هديهعليه دل الذي هو وهدا المقيم، حكم حكمه ويكون السفر، 

غزوةفوائد عر الكلام _في تعار اش حمه رء 
إقامةأن تقرر ررفاذا  ٣٧٥قال أن إر الشم ابن كلام نقل ثم تبوك{( 

الاستقرارينو لم لكنه معلومة أو معلومة، غير مدة المسافر 
امتحبابفي الكلام بقي السفر حكم يقهير لا ذلك أن والأستيهنان 

يظهرالكلام وبهيا الكلأم، تمام وذكر أوحوازْ؛؛ السفر، في الصيام 
وبمتوطن(؛إقامة على يجمع لم ررما الأور؛ العبارة صواب أن 

شيخه.اختيار من نقاله فيما الفرؤع صاحمسا كعبارة 
الدينصلاح جمع فتاويه في رصا رشيد محمد الشخ وقال 

فيهاعندنا المختار الرامح عن يسألنا ارؤإنما \/y ١٨٠المنجد 
فيهيقلدنا أن لأحل نجيز لا أننا بيان ْع تصريحآ به له نصرح فنحن 

وهوأكثر أو أيام أربعة بلد ر يمكث الذي المسافر أن وهو تقليدأ 
الالسفر وصم، عنه ا منتفمقمأ يعد لا منها دلل يعد افر يان ينوى 
لهمكن واتخاذ السفر فعير نوى من مقيمأ يعد ؤإنما عرفآ، ولا لغة، 

قال!أن إر يوم،؛ أويحص يوم إلا فيه له يتم لم ؤإن البلد، ذللث، في 
اه.. التوقست،؛؛ بقيد إلا إقامة يمي لا ال٠ؤق٠ت، 

الجليةالمختارايت، في معدي بن عبدالرحمن شيخنا وقال 
قطعفيه ينوي لا بموصع أقام إذا المسافر أن أيضأ رروالصحيح ت  ٤٧

أربعةمن أكثر إقامة ينوي كان ؤإن مفر، وعلى مسافر فانه السفر 
اه..أياماا

الحيلفي صدر له حواب فى باز بن عيدالعزيز شيخنا وقال 
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الثانيربيع في ة الخامالستة من الإملامية الجامعة مججالة من الراح 
أقامؤإنما الأستيهنان ينو لم ما يقصر بأنه القول عن ه  ١٣٩٣منة 

ءا،كثيرة أحاديث عليه تدل قوي قول راهو افر حمزال متى لعارمحن 
.بالأحوحل،، وأحد الأكثر قول ءإنه ت الإتمام عن وقال 

القولهو الأجلاء العالماء هؤلاء إليه ذهب الذي القول وهدا 
والأثار،والسة، الكاب، دلالة مفضي لأنه عندي؛ الراجح 

والظروالشاس؛
ث!ثزرآ/لآربجا ق ؤددا ؤ تعار؛ اش نال فقد • الكتاب أما 

تعالىافه فأؤللق [ ١٠١الأية: ، ٠٧١]ه ألقأوؤ مى سموا آن قؤءإيؤإ 
السفرهو الأرض في والضرب وقته، في وعمم الأرض في الضرب 

قآتإتاؤ تعالى! اممه قال وغيرها، والتجارة للجهاد ويكون فيها 
وقال. [ ٩٤الأة: ، ٠٧١]وثؤأه _L،t_ ئيمآة ^١^١ ١٠■أؤ"خكا 

مننتمن أإ)و؛غو( ؤ، يمميؤف «احرإث -وٌبج، َءّ أي، علم غ تعالى 
اااإهكان فاذا [ ٢٠الأيت:، J«>Jl]^ أش سز< ؤ، بمثأون وءاحروف آس مح-زا 
المجاهدونومنهم الأرض في للضاربين القصر أباح قد تحار 

للقتالوشهورأ أيامآ يبقى من منهم أن يعلم بحانه وهو والتجار 
عز— الده يسثثن ولم هوالواغ، كما ومحمرالها السني وبيع والحصار، 

حال.من ولاحالأ ضارب من ضاربآ - وحل 
إلىضارب من يخلف لا الحكم أن عالآ كيلك الأمر كان إذا 
حالأو ضارب، ثمنا كان ولو حال، دون حال في ولا ضارب، 

لسانعلى أو كتثا؛ه، في تعار افه لينه الحكم هذا من تُخرج 
تحارفقال البيان ه نفعر بفضله أوجب تعار اذإه لأن رسوله، 



٢٠١

]فم ءرءايم'ؤ؛؛؛' آيع ؤ؛يامأثث وقال! [ ١ ٢ الآ;ة: ]اللل، الهJئه جا [ة ؤ
وبيانلفظه ليال شامل وبيانه . ١[ ٩ ،  ١٨: !/؟jLj]الشامة، ،ثايتزه عكنا
وحكمه.معناْ 

لكانالخكم ساعن تختالف أوحال صارب، شمت ولوكانت 
أنفلابد شرعه من لكن ؤإذا تعالى، اض شيع من المخالف حكمها 
إلمحو قن ؤان1 تعار: اش قاو كط إلط ويقل يسل 

منيضنه وما لففله لحففل شامل وهر • ٩[ الآي؛ت ]الخم، محمزه 
الأنه علم ينقل ولم مخالف حكم ذلك في يحفظ لم فلما الأحكام 

له.وحول 
كلأن ومحي وغيرها المسالة هده فى تنفعك القاعدة وهدم 

حتىوصومه إطلاقه على إبقاوْ يجب فإنه أوعامآ نهسحاءمهلالقآ، 
عآ؛زكئؤ * تعالى لقوله وتخصيصه تقييده على دليل يقوم 

أومقيد، كان فلو [. ٨٩!لأية: ]\سم ه ض يهل ئا الكثن، 
٠تعالى اش لينه مهلالقآأوعاما ورد لما مخصص 

أدلة:ففيها ة الوآما 
هماسوابن جابر، عن الخاوي صحيح في لمتا ما الأيل؛ 

مضت،رابعة صح وأصحابه المي. ارندم I عنهم-فالا اض -رضي 
ءيو. المي ولكن الحديث. بالمج®، مهلزرا، الخجة ذي من 

مالكابن أض نال المدينة، إلى رجع حتى ركعتين يصلي حجته 

ابنحدث (، ١٠٨٥التتصيرح)لي جاء ما : ااد_االصلاة، ممصر ياب الخاري؛ي رواه )١( 
١٤١ح الإحرام لجرم محان باب• الحج، ن، جابر حديث ُن لم مورواه ماص، 

(١٢١٦.)
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فكانمكة، إلى المدينة من الني. •ع ®حرجنا ت - عنه افه صي ر- 
رفيحشرحماإرالمدسة«. ركعتن، ركعتين يصلي 

سسيمحس,سب
بمليبقي ذلك وْع ريب، بلا نل من نواها وند ممن، يرمن 

لغرضالإقامة أن على ذلك فدل المدينة، إلى ر-؟ع حتى ركعتين 
كانتؤإن الفر حكم بها يقطع لا وطنه إلى رجع انتهى متى معين 
محددة.المدة 

أيامأربعة مى إلى الخروج نل الني. أقام إنما ت قلت فإن 
المفر.يهاحكم ينقي لا المدة وهدم 

فىلوقدم الني. بأن العلم ك أين من يقال؛ أن فالجواب 
الظاهربل ا يقصر؟ لم أيام حمسة فأقام الخجة ذي مجن الثالث اليوم 

الرابعلليوم قدومه لأن لقصر؛ حينئد ندم لو أنه الفلز على الغالب 
فلامجقصودآ يكن لم اتفافأ وير ومجا ريب، بلا فصدا لا اتفانآ وي 

•أوإيجاب مغ حكم به يتملق 
منأن يعلم كان . الني أن المعلوم مجن ثانيا؛ ويقال 

ذيمن والأول والثاني، الثاك، النوم في يقدم من الخجاج 
لحولمن تبتديء معلومات أشهر فالخج ذك، وقبل يل الخجة، 
الحجةذي من الرابع النوم قل للحج قدم رمحن للأمة يقل ولم شوال، 

هالني لينه حلقه في تعالى افّ حكم هدا ولوكان صلاته( فليتم 
حكمهذا بأن والقول بيانه، إلى الخاحة ودعاء عليه، البلاغ لوحوب 

فيهفول مقتضيه الموجود بيانه، عن الني مكون *ع تعالى اش 



٢٠٣امل1لأسا،  ٥٧٠٨

ظرلايخفى.
بهياأيام بأربعة المحددين احتجاج وجه فا إذن للت فإن 
الحديث؟

الإقامةمجرد إن نولهم: به احتجاجهم رجه أن ت فالجواب 
زادما ٠^؛، به النص لورود الأربعة الأيام في المفرخولف بها ينقي 

الفر.وهوامهلاع الأصل على ذلك على 
فىالإسلام شخ فال وعرفأ، شرعآ ممنوعة الدعوى وهده 

منأنه على مني الدليل ءوهدا ت ٢ ٤ ا/ ٤ ٠ قاسم ابن جمع الفتاوى 
مخالفهو بل مجمنؤع، وهو المفر حد عن خرج فقد الصر قدم 

قبلأربعة - عنه اف رصي - مالك بن أس ذكره كما أيام عثرة 
تسعةالفتح غزوة في بها وأقام ذلك، بعد وستة منى إلى الخروج 

هذهمع الصلاة يقصر وكان يومأ، عشرين تبوك في وأقام يومأ عشر 
المختلفة.الإناس 

مسافرإنه الحاج في يقولون الناس فإن I عرفا متعها وجه وآما 
للمافرويقولون الحج، أشهر أول، في سافر قد كان ؤإن للج، 

فيسمونهذلك ونحو الخارج في الدرامة إلى افر مإنه للدراصة 
هذاوعلى معينة، مدة يريده الذي لخرصه مقيمآ كان ؤإن افرأ جم

يقهلعهحتى وحكمأ حقيقة سفره على باق السافر أن فالأصل 
راٌبوانأوإؤائسللقة.

ابنعن البخاري صحيح في لبت ما • المنة من اكاني اذولمل 
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يومأعشر تسعة بمكة أقام س الني ®أن • - عنهما اش رصي - عباس 
اض.رسول ررصام قال أيضآ عباس ابن عن رفيه ركعتين® بملي 

يزلفلم أفهلر — وعمقان قديد بين الذي الماء — الكديد بغ إذا حتى 
•المهر، انسلخ حتى ممطرا 

أرتعةعلى تزيد إقامة •ع والنعلر القصر الحديثين هدين وفي 
•أيام 

أن— عنهما اش رصي — عبداش بن جابر رواه ما ' الثالث الدليل 
أبوداودأحرجه • الصلاة، يقصر يومأ عشرين بتبوك ررأقام السيه• 
حديثهو ت النووي قال لكن بوصاله، معمر بتفرد وأعاله والبيهقى 

البوصاله معمر وتفرد وملم، البخاري شرحل على الإستاد صحح 
اهدرا،.حائل. ثقة فانه قيه يقدح 

•يومأ عشرين أنام أنه *ع تصر الني. أن الحديث هدا فمي 
التيالمدد اختلاف مع الأحاديث هذه في الني. نصر نت فلما 

معلومةبأيام السفر حكم بها الي المدة تحديد أن علم أنامها 
الني.لبينه وأحرى مدة مختلفآبين المحكم ولوكان صعيف، قول 

لهم.يحل لا فيما به يتأسوا لئلا لأمته 
وفيغروةتوكإنالنيهقمحرفيغزوةاكتح، فإنقلت: 

فهوالمدة، هذه إقامة على يعزم لم لأنه أيام؛ أربعة على زاد فيما 
المدة.هذه يهالأمجرإر تمادى حتى غدأ، أحرج اليوم، أحرج يقول 

علىيعزم لم المى. أن لك أين من يقال؛ أن فالجواب 

٠ ٠٣٦ أ/ المهذب شرح المجمؤع 
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العزمأن ْع ا بهذا؟ اض.ؤ رسول على تشهد أن يمكنك وهل ذلك؟ 
منإخبار أو تعالى، اش من بوحي إلا عليه يطاير ولا القلب، نمد 

أندعوى فتكون المسألة هذه في منهما واحد يحصل ولم العازم، 
علم.بلا قولا المدة هذه الإقامة يعرم النبي.لم 

الني.أن الغلن على يغلب الذي الفلاهر بل ويقال 
ابنالإسلام شيح قال أيام، أربعة من أكثر الإقامة على عازمآ كان 

الني)يعني اروأقام  ٢٤قاسم ابن جمع الفتاوى في تيمية 
بتبوكوأقام الصلاة، يقصر يومأ عشر تسعة القح غزوة في .( 

بمكةيفعل كان ما أن بالعادة ومعلوم الصلاة، يقصر يومأ عشرين 
كانإنه يقال حتى أربعة ولا أيام ثلاثة في ينقضي يكن لم وبوك 
حولهاوما وأهالها مكة، فتح بل أسافر، غدأ أسافر، اليوم يقول! 

ذلتوبفتحها فتحها، مدينة أعغلم وهي له، محاربون كفار 
ينتفلرالنواحي إلى المرايا ومري العرب وأسلمت، الأعداء، 
أيام،أربعة في تنقضي لا أنها يحلم مما الأمور هذْ ومثل قدومهم، 

.<، تبوك في وكذلكر أربعة في تنقضي لا أنها يعلم لأمور أقام أنه فعلم 
فيوأن ٣ y/ ٠ المعاد زاد في القيم ابن تلميذْ نحوذللث، وذكر 

نفلرألأيخفى.الإقامة يجمع لم أنه على حمله 
حكمبها ينقعلمر التي المدة بتحديد القول صعقا تبين فإذا 

مدةتحديد في ذلك على تريد مدة أى فإن أونحوها أيام المفر؛أربعة 
قالفإذا دليل، إلى تحتاج الفر برخص الترخص تهغ التي الإقامة 

ماقيل؛ ضر، ذللث، دون نوى ؤإن أتم، شهر إقامة نوى إذا • قائل 
نوىؤإن أتم، منة إقامة نوى إذا : قالآخر ؤإذا قلت،؟ مجا على دلملل؛، 
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.وهكذاقين؟ لما الدليل أين له قيل قصر، ذلك دون 
فماداموالوصف المعنى هو الحكم متامحل يكون وحينئذ 

لمما باقية حقه في المفر فأحكام لوؤلته مفارقأ افرأ مالإنسان 
منالمغترسن مآلت لو وأنت مجهللمة، إئامجة أو باّمتتيطان يقطعه 

الهuقةالإقامة أو الامتيطان، نويتم هل الحال هذْ أصحاب 
إلىرجعنا انتتهت فمنتي مهمتنا، انتهاء ننتظر ؤإنما لا، ت لقالوا 

فيغرض لنا فليس قبله، أم المقرر، الوقت في انتهت سواء أوطاننا 
الحصولوالأخير الأول غرضنا ؤإنما البلد أو المكان هذا في الإقامة 

ؤإنالثانية، الحال لأصحاب القصد في مشابهون فهم مهمتنا، على 
الأدلةبمقتضى علم قد التي الإقامة مدة بتحديد عنهم يختلفون كانوا 

تيميةابن الإسلام سخ جعل ولهذا الحكم، مناط لبت أنها السابقة 
ابنتلميذه عنه نقله كما واحدا فيهما الحكم - تعالى اض حمه ر- 

الفرؤع.كتاب في مفلح 
والحالالحال هذْ أصحاب بين الفرق لك يتبين وبهيا 

الغرض،لهذا إلا الإقامة ينووا لم الحال هذه أصحاب لأن الأولى؛ 
يحصلأن إلا الطالقة الإقامة نووا فقد الأولى الحال أصحاب أما 

يحصلأن إلا الإقامة يريد من بين والمرق الخروج، يقتض ما لهم 
الإقامةيقتضي مجا لولا الخروج يريد من ومحن الخريج، يقتضي، ما له 

تأمله.لن ظاهر فرق 
الحالهذه أصحاب مجن المغتربين بعض إن ئلتج؛ فان 
أوغربتهم، أماكن في يتزوجون وربما زوجاتهم، يصدمون 

.للسكنى بيوتآ يسنترون 
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فيمؤثر غير والزوجات الأهل أصطحاب أن فالجواب 
وكانالودلع، حجة في زوجاته اصطحب ند ه الني فان الحكم، 

سهمهاحرج فأنتهن زوجاته بين أن.س مفرأ أراد إذا هديه؛ من 
.أسفاره كل يقصرفي وكان حجته في نصر هذا ومع • بها حرج 

طلاقهايقصد المتزوج كان فان الغربة مكان في التزوج وأما 
الطلقالتأهل يتأهل لم فانه — المقل هدا بصحة وقلنا — مغادرته عند 

المتزوج*وؤٌولأيوثرعلىحال ممد، هوتأهل بل 
فانهمعه، زوجته وحمل النكاح بقاء يقصد التزوج كان ؤإن 

مغادرتهيريد بل ل، ووطنآ ٠^^١ المكان هدا اتخاذ يقصد لم أيضا 
.غرضه انتهاء بمجرد بأهله 

هدابصحة اروقلنا وقولي• طلاقهاء اريقصل لقولي؛ وانتبه 
عندالقد فى طلاقها شرط يكون أن الأول القيد محترز لأن المقد® 
الحالهدم في فانه بالية ينتهي أجل إلى تزوجها أو المدة، انتهاء 
الفروج«به تستحل محرمأفاسدألا متعة نكاح يكون 

نيةأن يرى اللم أهل بعض أن فهو الثاني القيد محترز أما 
الممد.يصح فلا هدا وعلى التحليل، نية على ماسآ رطه 

علىحرام القد في النية هدم فان القد بصحة القول وعلى 
هدهبنيته لوعلموا فإنهم وأهلها الزوجة حديعة من فيها لما التزوج 

لكناهايشترونها فإنما البيوت سراء وأما . الخالب في يزوجوه لم 

المرأةهبة ت باب الهبة، في الخارى رراْ - عنها اف رصي ~ عاتشة حدث من علته متفق 
٥٦•ح • • الإفك حدت ٠ باب التوبة، ومسلم، (، ٢٥٩٣)ح . . روحها• لغتر 

(٢٧٧٠.)



|اصا|هامام هم فمارس 
٢٥٨===^==============

المستأحرينيمنزلة فهم المطلقة للامحامة لا غرصهم انتهاء إلى 
المستوطنين.لا الظاعنين 

سلمةبن موسى عن صحيحه في لم مفروى الاثار•' وأما 
أصللم إذا سكق كنت إذا أصلى كيف عباس ابن سألت قال؛ الهذلي 

•لأركعتينسةأبيالقاسم.ا' قال؛ الإمام؟ مع 
جمرةأبى عن صحيح يند مصنفه في لمية أبي ابن وروى 

بخراسانالمقام نمليل إنا •' عباس لأبن قلت قال؛ عمران بن نصر 
نين«.ّعثر أقمت ؤإن ركعتين ررصل قال: ترى؟ فكيف 

قالشراحيل بن شمامة عن مسنده في أحمد الإمام وروى 
ركعتينقال! المسافر؟ صلاة ما فقلت! عمر ابن إلى حرجت 
كادىاساز؟إن أرأيت قلت: ئ. الغرب صلاة إلا ركعتين 

نمكثفيه ونبح فيه نجتمع مكان • قلت الجاز؟ ذو ومحا قال؛ 
كنتالرحل أيها يا قال؛ ليلة، عشرة حمس أو ليلة، عشرين 

يصلونهافرأيتهم شهرين أو أشهر، أربعة قال أدرى لا بأذربيجان 
ركعتضيصلها همنى نصب ه اش لي ورأيت ركعتتن، ركعتثن 

^نيأثمحثئسه؛ الأية؛ ثمننعهده ركعسن، 
 ،،-،^1[ ^١:٢١.]

_قال:عنهما اش رصي ءمرس ابن عن نافع عن اليهقكب وروى 
نصليوكنا غزاة، في أشهر ستة بأذربيجان ونحن الثلج عليتا ®ارتج 

الصحيحّزأشرط على سند وهدا النووي؛ قال ركحتيناُ، 

خلأصةاسممهمىأ/؟1هآ.)١( 



jImUiامل  ٥٧٠٠باب 

.الصلاة،،يقصر أشهر ستة بأذربيجان ®أقام بلفظ! عدالرزاق ورواه 
بن"مدالرحمن مع كنا نال؛ الحس عن همدالرزاق وروى 

عليزيد ولا بجمع لا فكان سنتين ارس فبلاد بمعض سمرة 
ركعين

أقام»أنه عنه الق رصي - مالك بن أنس عن أيضأ وروى 
ركعتتن،،،ركعتين يصلي مروان بن همدالملك مع شهرين بالشام 

رصي- مالك بن أنس أن المعاد وزاد والفتاوى، المغني، في ذكر 
.المسافر،،صلاة يصلي سنتين بالشام ®أقام - عنه اض 

®أنعنه اض رصي - مالك أنس'بن عن المهض( وروى 
يقصرونأشهر عه تبرامجهرمز أقاموا . اش رسول أصحاب 

صحيح.حجر ابن وقال صحيح، إسناده النووي؛ نال الصلاةءا، 
اس،عببن عبداض الصحابة مجن أربعة عن آثار فهذه 

كلهامالك بن وأنس سمرة، بن وهمدالرحمن عمر، بن وهمداض 
عنالبخاري صحيح وفي الطويلة. المدة مع القصر جواز على تدل 
يقصرعثر عة تالني. ررأئام ت قال - همهما اش رصي - ماس ابن 

يخالفوهدا . أتممنا،، زدنا ؤإن نصرنا عثر تسعة مافرنا إذا فنحن 
في- عنهما اض رصي - هماس لأبن فتكون عمران بن نصر به أفتى ما 

قولان.ذلك 
مصنفهفي همدالرزاق رواْ مجا قمتها ت التابعين عن الأنار وأما 

سنتينأنام؛خوارزم أنه عود مابن أصحاب من وهو علقمة عن 
اسفرثم)أهآإ(.)١( 



|ك،اإهامام ص هت1ءس 

فقصرالسلسلة إلى مروق ْع حرج أنه وائل أبي عن وروي 
قال؛هذا؟ على يحملك ما عائشة أيا يا تلّك يمصر، سنتين وأقام 

٠رجع حتى وقصر السنة التمامحى 
قال:وال مع أقمنا محال؛ إسحاق أبي عن معمر عن وروي 

مسعوداابن أصحاب من رحال ومعنا سنتين، سجستان أحسبه 
ابنكان كذللش قال• يم انصرف، حتى ركعتن ركعتن بتا فصلى 
٠،١شلرسعود 

أصليسنتين أو سنة أتيم ®كنت ٠ قال أنه السمي عن وروي 
محاأزيدءاىركعتن«.أوقال: ركعتن، 

القصرجواز على تدل وكلها التابعين من جماعة عن ذهذْآثار 
الهلويل.المكث* •ع 

أيامأربعة على تزيد مجدة إقامة نية لوكانت فيقال؛ التثلر وآما 
قاءلعةالمدة تحديد فى ذكر مما ذلك غير أو يومأ، عشر حمسة أو 

أولىبل أيضآ، له قاؤلمة بالفعل المدة هذه إقامة لكاسى الفر لحكم 
أنلوقدر نيتها من التأثير في أياغ بالفعل القاطعة الإقامة وجود لأن 

نيتهابخلاف رفعها، ذمكن لم حصلت إذا الإقامة لأن تأثيرأ؛ للنية 
الشافعيةأقوال أحد كان ولهدا السفر، نية وتجديد فسخها يمكن فإنه 

الإتماملزمه الفر حكم نيتها نقمي التي، المدة أقام إذا المسام أن 
كانتإذا فانه الصحح، والفلر الفقه عين وهدا ينوالإقامة، لم ؤإن 

اسففوارزاق)ح0مإد)١( 



|ا|عفاوامل ا،ا|ت •هاب 

توثرلا أن الصحح النظر مقتضى لكن مريرة غير المدة هده إقامته 
بالتأثير.أولى ونوعها;الفعل كان مؤثرة نمها لكنت ؤإن نيتها، 

القصرإنهاتمغ يقولون؛ الإقامة نية بتأثير القاتلين وأيضآفإن 
الخمعةبهانمئاد ش جما الفر، ورخص والفهلر، 

فيإمامآ يكون أن يصح لا * قالوا ولهذا وحطابتها، إمامتها وتوليه 
العددمن يحب ولا فيها، خْلييآ ولا إقامته، مكان في الجمعة 
لها.المعتر 

يحصللئلا حقه في القاعدة تهلرد أن الصحيح التنلر ومقتضى 
التاقص.

وجهين؛قمن القياس وأما 
الباليقدم كلاهما رجلين بين فرق أي يقال أن ت أحدهما 

يعرفأحدهما لكن الغرض لهدا إلا الإقامة ينوى لا معين لغرض 
برخصتترحص لا للأول فقول؛ إ يعرف؟ لا والثاني ينتهي متى 

ونقولالأيام، مجن وكدا كذا بحد إلا ينتهي لا أنه علمت، إذا فر ال
ينتهيلا أنه ظننت، ؤإن حتى منين أقمت، ؤإن تترخص أن للن، I للثاني 

الكافيعن الإنصاف في حكاه الذي القول على المدة تمام بعد إلا 
•تميم أبي ومختصر 

الثاني.بخلاف إقامته مدة حدد الأول أن الفرق ؛ ئلت، فان 
لأنالفر؛ نية في له أثر لا المدة تحديد أن فالجواب؛ 

الأوللكن الغرض، انتهاء لأنتفلار الإقامة وهو واحد فيهما الهج، 
يتأخرموانمر له تحدث وربما الغرهم؛، طتيعة باعتبار إقامته مدة حدد 

سقوقد بها، يتقدم أمجاب له تتجدد وريما المحدد، الونت، عن بها 



|اصا|تامام ض هت1ءس 
٢٦٢ ==================

وأقامفقمر، الودلع حجة محي محددة إقامة أقام الني. أن لك 
الإقامتينقي العلة لأن فقصر؛ وتبوك النتع، غزوة في منها أؤلول 

الفرقفيكون هذا وعلى . أجله من أقام ما انتهاء انتذلار وهي واحدة 
همرمفرق•

قدمارجلين بض فرق أي يقال أن المياس؛ من الثاني الوجه 
يقيمأن نوى أحدهما لكن انتهائه، بمجرد البلد يغادران بلدألغرض 

اعة،موتعين مسعآ يقيم أن نوى والثاني فقهل، ساعة وتعين متا 
برحمة،تترحص أن فلك حقك في باق المر حكم للأول نقول ثم 

تترحصأن لك فليس حقاك في السفر حكم انقْلمر ند  ''للثاني ونقول 
يريدؤإنما مهللقة إقامة يريد لا منهما واحد كل أن ْع السمر، برحص 

يعتبرمهما وكل وتلمه، إلى عاد انمهى متى بغرض مربلة إنامة 
غرضهانتهاء بعد له ولوقيل وءلاعنآهه، إقامته مجحل في مييأ 

اساعة؟ بفرق بينهماسفرأؤإقامة نفرق أن يمكن فكيف، ماأقام، أنم 
ممكنالزمن هذا مثل في الثيثين بين الفريق إن ئلمت، فان 

عادتهامدة تجالس فإنها عادة لها كان إذا المتحاضة المرأة فهذْ 
كانتفإذا استحاصة، بعدها وما حيفبمأ العادة مدة فتكون فقعل 

حيلهأعثرة اكانية قبل ما كان عثرة اكانية الساعة في تنقضي عادتها 
منالأستحاصة الحي،ض بين ما المعلوم ومن استحاصة بعدها ومجا 

ةالخامتمامه وكان بالسن ؛الوغه حصل إذا الشخص وهذا 
بالغآعثرة اكانية الساعة بعد كان عثرة اكانية الساعة فى سنة عشرة 

معلومة.وغيرهم المالغين أحكام بين والفروق بالغ، غير وقبلها 



|ااءاذ|،|دو دا|ت هاب 
==============^^٢٦٣

الحالينبين فرق ند المسأكن هاتين أن  '•فالجواب 
المفر.فى الإقامة بخلاف فيهما 

حبيشأبى بنت لفامحلمة . اكى نال المتحاصة نفى 
أدبرتوإذا الصلاة، فدعى الحيضة أملت ررإذا _ت عنها اف صي ر- 

البخاريرواه • وماىُُ فاغتّلى 
علىراعرصت _ت عنهما الله عمر-رصي ابن نال البلؤخ وقمح، 

وعرضتيجرني، فلم ستة عشرة أربع ابن وأنا أحد يوم ه النم، 
متفقء. فأجازني ستة عشرة ت حمابن وأنا الخندق يوم عليه 

»ولمورنيبلوتإ«_سدمل_،: ،واينحانل زاد 
انوصححه اافاحازني<ا نوله بعد بلغتا،، راورآني • يجزني" ررفلم 

حزيمة.

يظهرالنك،. من اكسألتتن هاتين في والمال التمريؤ، وبهذا 
كانلو وأنه تبيانه، وتمام لأمته شريعته س التحم، تبلخ كمال جليا 
لأمتهلسنه. ماعة  ٩٧ؤإقامته ساعة  ٩٦الخسائر إقامة فى ذر3، 

اللهات صد ٠ العالم،'.، ري، رل4 فالحمد عه، ق ٠ ة كث ٠ لأهمته 

.( ٠٣٢ ر وإدبارْح العحغى إتال •' باب الحيض، كتاب ني ( )١ 
(.٢٦٦٤).ح . . وشهادتهم المسان بلؤخ باب- الشهادات، كتاب الخاري، رواء )٢( 

.( ١  ٨٦٨)٩ ١ .ح . . البلؤغ من ييان ت باب ٠ الإمارة كتاب وملم، 
.٨٣.نتجبتاسةم/باب: نيالصلاة، )٣( 
١١ قيادموجوك؛ئةاوجهاد )٤( 



اك|اا■؛امهام فم هتاءس 

طويلةمدة أقام لمن الممر رخصي أبحتا إذا إننا ئالت، فان 
بعضرمضان صيام يترك أن احتمل وطنه إلى عاد انتهى متى لغرض 

أركانمن ركنآ فيسقْلوا محنوات عدة للدراسة الغربة في أقام من 
الإسلام.

وجهين:من فالجواب 
فيإلماوها يسوغ لا الخامجة الشرعية الأحكام يقال أن الأول 

إصقاطإلى بها الناس محن أحد يتوصل أن باحتمال الناس عامة 
منوحد للمافرإذا يباح لا الفهلر إن لقلنا! ذلك ولوملخ الواجب، 

سحرمن الأن، موجود هو كما الصوم ترل لأجل افر يمن النامحى 
ولهذا، محقاء ولا أداء يصومون لا ثم رمجضان أقيل إذا المترفين بعض 

لو: الفرض.قالوااوسل الطم.إطءنىسٍلاماغ، قالأمل 
جوازعلى إجماعهم ْع والفطر، المفر حرم لتقطر إنسان سافر 

٠ءسرءلم دالماسامم٧ من لغره 
عدةأقام فيمن أيضآ وارد الاحتمال هذا إن I يقال أن اكاني 

إلىعاد غرضه انتهى ومش يزس مقيد غير معين لغرض نوات 
جمهورأن لك مبق وقد — الثانية الحال أصحاب وهم — وطنه 

بلالصيام، ترك ومنها السفر برحص ترخصهم جواز على العلماء 
يعلمكما نظر فيه الإجملع نقل كان ؤإن إجماعآ، المنذر ابن حكاه 

.ذلك في الشافعية مذهب وتفصيل ٤ / ١ ١ ٥ المهذب شرح من 
لهياح الذي للمغترب إن الصيام مسألة في نقول ولهذا 

حالات!ثلاث الفر برخص الترخص 
يصومأن له فالأفضل الصيام عليه يشق لا أن الأولى؛ الحال 



٢٦٠ب1ب|هلإهاملاااءفا| 

غالبأالصائم على أيمر ولأنه الدمة، إبراء إلى المبادرة من فيه لما 
أبىحدث من نت ولأنه صومهم؛ زمن محي الماس لمشارممه 

شهرفي ه اف رسول ح ررحرجتا • قال عنه الله رمحي الدرداء 
منرأسه على يده ليضع أحدنا كان إن حتى شديد، حر ئي رمضان، 

.رواحة« بن وعبدافه اف. رسول إلا صائم فئتا وما الحر، شدة 
•هر اليكر ~بدون أيضآ — البخاري ورواه ، مسلم رواه 

قيويقضيه يفطر أن فله الصيام عليه يثق أن الثانية الحال 
المالرمضان بعد ما إر يوحرْ أن ينبغى ولا عليه، يثق لا ومحت 

عنه.أويعجز الصوم عليه الشهورفيثقل عاليه تتراكم لملأ 
الصياموترك المفرط من نمه أمن إذا فيما الحالان وهاتان 

•وهمحا الصيام وترك التفريْل نفسه على حاف إذا أما 
تعاراممه أمر ولهذا الصوم عليه يجب فإنه I الثالثة الحال 

تعددأن ْع العدل، عدم حاف إذا الواحدة الزوجة على بالامحتصار 
ؤتعار'• اممه قال الأصل في ماح أربع إلى الزوجات 

محلوا4ألا أدئآ دلإش أيمسؤم مثك«ت، ما آو مث.إوء سيالأ ألا ثم محإف 
الأية:"؛[.]الماء، 

سآحريقوم لا أن منكم حشي ررمن الوتر: في المي. ونال 
مإفىأمضميع دمن يرثي، ثم فدوترمنآولاللل، الليل، 

محصورةئراءةآحرالليل فإن الليل، فليوترمنآحر الليل، منآحر 

.الغر.واكرني انمرم التخيرم باب؛ الصيام، يي )١( 
.ح)هإ؟\(.. مانر.ثم رمان من ايامآ إذاصام باب الصوم، يي )٢( 



|ك*ااهامهعام هم هتاءس 
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الوقتفي الوتر بتقديم اش. فأمر لم، مرواه • أهضلء وذلك 
*الليل فيآ'حر به يقوم لا أن حاف لمن المنضول 

أحدهاله لقهلة وحد فيمن - تعالى اممه رحمهم - الفقهاء وقال 
•الغاصب بمنزلة وصار أحدها عليه ؤإلاحرم عليها، نفسه أمن إن 

بهيفعل أو واجآ، به يترك أن المجاح فعل من حاف فمن 
يحكمذلك لكن للذريعة، مدا عليه حرامآ المباح ذلك كان محرمآ 

منأحد كان فإذا الماس، حميع على لا العين الشخص على به 
حقهفي المباح ذلك كان محرم شي،ء إلى بالمباح يتوصل الماس 
الماس.سائر حرامأدون وحده 

فيتيمية ابن الإسلام شيح قاله بما علم لديك هل •' تلت فإن 
بالبلديقيم أن نوى ررإذا • قال حيث ٢ ٤ / ١ ٧ قاسم ابن جمع الفتارى 

نزلع،ففيه أكثر كان ؤإن الصلاة، قصر دونها فما أيام أربحة 
!١٠٧الاختيارات صاحب عنه ذكر وبما الصلاة® يتم أن والأحوحل 

وهلالفهلر؟ فاله أيام أربعة س بلدأهل في الإقامة السافر نوى »وإذا 
أويبهلله؟عنه نقلمخ ما هدا يقاوم 

ولاعنه، نقلته ما يقاوم وهولا بدلك، علم لدى • فالجواب 
يبهلله.

يتمأن رروالأحومحل قال؛ ثم المزلع ذكر فقد الفتاوى في أما 
الوجوب.يقتضي لا الاحتياحلي والحكم الصلاة® 

الأثرمعن  ١٤١الجلد هدا في نفسه الشح نقاله ما وانفلر 
نال!ذلك من زاد مجا على يقصر لم فلم أحمل( للإمام )يعني له تلت 



٢|ااءف|، امل صا|ه هاب 

يدكرلم حمل ارفأ الشخ! ئال فيتم، بالأحوط فيأخذ اختلفوا لأنهم 
يقتضىلا وهدا بالاحتياحل، أخد إنما الإتمام وجوب على دليلا 

ام.. الوجوب١١
أربعةإقامة نوى من أن على دلالته فإن الاختيارات في ما وأما 

تقاوملا وهي المفهوم، دلالة باب محن يفْلر أن له فليس فأكثر أيام 
حالم2لوقصب1لها؟

أعلىفإن عنه نقلت لما مقاومجآ ذلك يكون أن إلا آب أبى فإن 
ولكنفولين، ذللثج في الإسلام لشيخ أن على دالأ يكون أن مراتبه 

لهظئر بعدمه، للقول وتزييفه بالترخص، للقول تأييدْ قوة تأمل من 
القوليؤيد أن يبعد لأنه ؛الترخص؛ القول هو له المتأخر القول أن 

عنيرحع ثم التزيتفا، ذلك مقابله ويزيف التأييد هدا بالترخص 
.والإنصاف الفرؤع صاحيا عليه اقتصر ولهدا ذللث، 

موالعن جوابآ المذكور المجلد من ١ ٨ الفتاوى في قال وقد 
فيهإن القصر؟; له يجوز فهل شهرين مدة يقيم أنه يعلم شخص 
القصر،يوجسا من ومنهم الإتمام، يوجمتا مجن العلماء فمن نزاعآ، 

ينكرلا أتم ومن عليه، ينكر لا فصر فمن ّّاع كليهما أن والصحح 
جوازفي ثلث، عنده كان فمن الأفضل في تنازعوا وكدللث، عليه، 

وعلمالسنة له تثينت من وأما أفضل، فالإتمام الاحتياحذ فأراد القصر 
الفريحد ولم ركعتين، إلا يصلي أن للمسافر يشرع لم المي. أن 

إلى— يقصر فإنه محدود بزمن أيضآ الإقامة حد ولا أومكان، بزمان 
افرأيقصرحمالمسافر فمادام له أصل لا التحديد كان ؤإذا قال أن 

شهورا®.مكان في ولوأقام الصلاة 
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السنةمن الإسلام لشخ بتن الذي أن على يدل أيفأ وهذا 
فيبالشهور وتقييدْ المدة طالتا ولو إقامته حدد لن القصر جواز 

■شهرين مدة يقتم أنه علم ُن سؤال عن جواب لأنه جوابه؛ 
قدالتي الآلة هذه محي كتابته أردنا ما انتهى هذا ؤإلى 

قيالتأمل عند أنه •ع بالترحص فيها القول الناس من كثير امتغرب 
والقياسالنظر، بل عاليه، والسنة ، الكتاب( لدلالة فيه غرابة لا الأدلة 

لمومجن أصاب، فقد به فعمل رجحانه له تبين فمن عرمتا، أيفبمأكما 
مجنالآلة هده لأن أصاب، فقد الجمهور بقول فآحد له يتبين 

اجتهدوس أجران، فاله فأصاب فيها اجتهد مجن التي الاجتهاد مسائل 
الؤ ت تعالى افه قال له، مغفور والخهلآ واحد، أجر فاله فأخطأ فيها 

•. النك؛، وقال • [ ٢٨٦الأية: ]١^، ه وسمها إلا سثا أس يكتش 
فاجتهدحكم يإذا أجران، فله أصاب نم فاجتهد، الحاكم حكم ارإدا 

عاليه.متفق • أجر® فله أحطأ ثم 
عقيدةونذر نأتي فيما للصواب يوفقنا أن تعالى اممه فنسأل 

مصالحين،وصالحين مهتدين، هداة يجعلنا وأن وعملا، وتولأ، 
هوإنه رحمة، منه لنا يه٠٠١ وأن هدانا، إذ بعد نلوبنا يزخ لا وأن 

وصحبه،أله، وعلى محمد، نبينا على وسلم اطه وصلى الوهاب، 
•الدين يوم إلك، بإحسان تعهم ومن 

فيالمثيمين الصالح محمد تعالى الله إلى الفقير كاتبه بقلم تم 
م.١٤٠٥/١٠/١٣لياإةالأحدالخواني



٢٦٩اااءتاأ امل 

اشرحمه النووي— مائها الش الأنوال 
١التي الأنوال إليك  المهيبشرح اض؛ي رحمه النووي نها  ٠٠

بلد.في المسافر إقامة في العالماء مذاهب في فيع 
إقامةنوى إن أنه مذهبنا أن ذكرنا قد تعار اش رحمه قال 

نوىؤإن الترخص، انمطع والخروج الدخول يومي غير أيام أربعة 
المسيب،وابن عفان، بن عثمان مذهب وهو ينفي، لم ذلك دون 

ومالك،وأبيثور•
ةحمإقامة نوى إن والمزني! والثوري، حنيفة، أبو وقال 

*نمر ذلك من أنل نوى ؤإن أتم، الدخول يوم •ع يومأ عثر 
وقالقال؛ • عمر ابن عن مثله وروي المنير؛ ابن قال 

إنعتبة؛ بن بزهمداض ومداض الأوزاعيوابنصذيروايةس، 
•فلا ؤإلأ يومآأتم عثر اثني إقامة نوى 

تسعةإقامة نوى إن راهويه! بن ؤإسحاق عباس، ابن وقال 
•نمر دونها نوى ؤإن يومآأتم، عشر 

قالأتم. أيام عثرة إقامة نوى إن صالح! بن الحسن وقال 
•علي بن محمد نال وبه • المذر ابن 

حمر،بن وسمد عنه رواية ر عمر وابن أض، ونال 
•أتم يومآ عشر خمسة من أكثر نوى إن • والليث 

نوىؤإن أتم، أيام أربعة عر تريد إقامة نوى إن أحمد! وقال 
داود.قال وبه الروايتين، أصح تحرفي أربعة 

صلاةوعشرين اثنتين إقامة نوى إن أنه رواية؛ أحمد وعن 
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الدخوليوما عنده ويحب نمر رعثرين إحدى نوى ؤإن أتم، 

أتمثلاثآ أقام إن قال؛ المسيب ابن عن وروى الخدر ابن قال 
منمصرأ يدخل أن إلا يقهر البصري: الحسن وقال قال: 

يومإقامة نوى إن ربيعة؛ وقال  '•قال • نحوه عائشة وعن الأمصار، 
أتم.وليلة 

يدخلأبدأحتى يقصر أنه راهويه بن إسحاق عن وحكي قال؛ 
وروىالهليب! أبو القاصي قال مال. أو أهل فيه له بلدأ أو ومحلته، 

ففدأيام أرمة قبل يتوّا حاجة ^نار 
يومأ.عثر ثمانية يقصرإلى أنه عندنا الأصح أن ذكرنا 

أبووقال . أبدايقصر وأحميت ومالك، حنيفة، أبو وقال 
المهذبثرح المجمؤع اهمن هومقيم. ويحمد يوسف 

.العالمة المكنسة ط ٢ ١ ٩ / أ المهذب شرح الخجمؤع 
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ةرسال

الرحمالرحمن الله م ب
اللهحفظه . . المكرم. الأخ إلى الثمين الصالح حمد مس 

وبركاتهالله ورحمة عليكم اللام 
وقرأتهالجاري، ١ ٤ الاثنين يوم وصلني المؤرخ غتر كتايكم 

فإليكمالأسئلة من تضمنه وما ، مداده يضعف حروفه لخفاء بمثقة 
الصواب؛فيها يلهمنا أن الله ماتلين حوابها 

الناسيسماه ما عندنا المر تعريق^ ٠ الأول السؤال حوامب 
لملأنه وذلك معينة مدة ولا معينة، بمسافة ذلك يتحدد ولا سفرأ، 

لمحلمفارقآ الإنسان فمادام تحديد، ذلك في . النم، عن يرد 
عنلم مصحيح وفير سفر، فهوفير مسافر النا'ما وهوعند إقامته، 

مسيرةحرج إذا النتي كان • قال — عنه اذله رصي ~ ماللئج بنر أنس 
محال؛عنه البخاري صحح وفير • ركعتين، صلؤ، فراسح أو أيام ثلاثة 

ركعتينركعتين يصلي، فكان مكة إلك، المدينة مجن، النكر. مع حرجنا 
بهاأممنا هال سيئآ؟ بمكة أهمتم له فيل المدينة، إلمر رجعنا حتى 

الودلع.حجة في ذلك، وكان عثرا، 
الميأهام هال: - عنهما الله رضي - عباسي ابن عن أيضا وفيه 

هالاكح. عام ذلك وكان ركعتين، يومأيصلي عشر عة تمكة ب. 
وهوالأول أس حديث، عن لفية المحل ٢ ح  ٥٦٧ص القح في 

وأصرحه.ذللث، بيان في ورد حدين، أصح 
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يبتديءالتي المسافة به المراد أن على حمله يصح ولا • محلت 
عنسأله من به أحاب مالك ين أس لأن المفر؛ غاية لا القصر منها 

فىنقل فقد وأيفأ الصلاة؟ أيقصر الكوفة إلى البصرة من خروجه 
يقصرأن فر اللمريد أن على العلم أهل المنذرإجماع ابن عن القح 

أوأميال ثلاثة يتجاوز لم ؤإن يعنى فرته بيوت جمح عن حرج إذا 
فرامح.

ولمالصلاة،٠ يقصر يومأ عشرين رربتبوك . الجي أنام وند 
فيهليس أنه علم لأمته ذلك يحدد لم فلما منه، تحديدأ ذلك يكن 

حكمفان المطلقة الإقامة على يعزم لم مادام المسافر وأن تحديد 
باق.حقه مرقى ال

متعددةلأسئلة ومختصرة مبسوطة أجوبة ذلك فى كتبنا وقل 
بها.ينفع أن الله أل نمنها المرسهل مجن صورة لكم نبحث أن احترنا 

فإنبذلك مجهلمشأ إليها فانتقل بلد إلى وظيفته انتقلت من وأما 
مرةنقاله وعدم وظيفته بقاء الأصل لأن إقامته؛ هومجحل الثاني البلد 

المقولالبلد فى ؤإقامته عمله حدد ؤإنما يطمتن لم إذا وأما أحرى، 
الأولوطنه إلى برئه يهلمالب هو ولكن يحدد لم ذلك كان أو إليه، 
حينئذفانه امتقالته إلى ذلك ولوأدى إليه الرحؤع على عازم وهو 

نراه.مجا مسافرعلى 
الجمعةيشهد لا المسافر حكم له الذي القيم أن ظنكم وأما 

لعمومالإجابة عليه وجثت النداء سمع مجن أن فاعلموا الجماعق ولا 
عرذلك.الدالة الأدلة 

فانجدة في والأحرون الرياض في أحدهم أهلأن له من وأما 
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حاءومتى ، محفرْ انقطع فمد جدة إلى حاء فمتى وطنه اJالدين كلأ 
المتضوبين هذا محن والفرق مغرم، انقطع فقد الرياض إلى 

بعثواالتي البلاد في يتاهلوا لم المبعوين هؤلاء فان ظاهر للدرامة 
•رجعوا انتهت متى لحاجة فيها هم ؤانما إليها 

مقيمينولوكانوا المستوطنين غير من الجمعة إقامة ترك وأما 
العلم،أهل بين ا حلافموصع وهو الحنابلة، فقهاء ذكره ما فهدا 

وهوالمشهور، هؤلاء من الجمعة تصح لا أنه يرون الحنابلة ففقهاء 
إقامتهافي أن رأيتم فإن بالجواز، للشافعية وجه وفيه الشافعية، عند 

إنباس ذللث، في يكون لا أن فأرجو المين والمللامحلأم مصالحة 
معهمكان إذا إلا إقامتها، عدم أرجح _ واش _ أني ْع تعالى شاءاش 

•سستوطنون 
تنفلمأن مثل الجمعة إقامة بدون تحصل الأجتماع ومصلحة 

المناقشاتاوتحصل الخهلؤبا، فيها تلقى أوأسبوعية شهرية، ندواتا 
لها.والأجتماع الجمعة بخهلبة الحاصلة الفائدة فيها التي 

هدموليست، ، للصوابا والتوفيق الحافية، ولكم لي اض وأسال 
بغيرهاتهحصل قد التي المصالح من يبدو بما توحد الشرعية الأمور 

•الحاكمين أحكم تعالى واش الشريعة لقانون تعد بدون 
ه.١٤٠٣/٢/١٧حررفى
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ةرمال

١^١*:الموال جواب 
لمدةأو للدراسة، يالدهم غير في للمقيمين الصلاة قصر 

ؤإسامأالعالم، أهل عند فيه مختف ونحوها أشهر تة م تفر تدريبية 
نقولللفاتدة 

ام!أنثلاثة م تنقالأصلي بلده غير بلد في الإنسان إقامة إن 
بلدهعن ينتقل بحيث اّتيهلان إقامة فيه يقيم أن ' الأول المم 

زالأشت آلستوطنين حكم هدا نحكم كاملا، انتقالا الأصلي 
إليه،انتقل الذي البلد هذا في المفر رحص يترحص لا ، شيء كل 
بلدهكان لو كما الأصلي، باليه إلى ولو منه، سافر إذا يترخص بل 

المدينةفي يعتبر فانه المدينة، في للسكنى فانتقل مكة الأصلي 
محللبأو الحج، أو للممرة، مكة إلى مافر فلو الأصليين، كأهلها 
حكممكة في فحكمه غيرها أو تجارة أو قريب، زيارة أو العلم، 

المي.فعل كما وتأهل نل من مها تزوج مد كان ؤان المسافرين، 
مكةفي تزرج مد أنه ْع الودلع، وحجة الفتح غزوة في مكة في 

يريدهالحاجة انت،ظار إقامة البلد في يقيم أن الفاني: المم 
الالسافرين حكم هذا فحكم كثيرة ولا مليلة لا إقامة مدة يعين ولم 

هومذهبهذا حاحته، انتفنار في حلويلة متين ولوبقي منرْ ينقْلعر 

الفتاوى.من موضعه إلى نتل ومابله امثلن، محته على تحتوي رمالة )١( 
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الأهوال.أحل في والشافعي حنيفة، وأبي ومالك، أحمد، الإمام 
وهوفقط يومجآ عشر ثمانية إلى يقصر أنه للشافعية الثاني والقول 

٠فقط أيام أربعة تمام إلى الثالث، والقول عندهم. المشهور 
مقيدةلحاجة انتظار إقامة البالي في يقيم أن الثالث،' الشم 

بينهمالخلاف باغ العالم أهل بين حلافا موصع فهدا معينة، بمدة 
ونذكرالمهذب، رح ث في النووي حكاها أنوال عشرة مجن أكثر إلى 
تلاثةمنها 

ؤإنالصلاة، أتم أكثر أو أيام أربعة المدة كانت، إذا I أحدها 
أنإلا والشافعي ومالك، أحمد، مذهسا وهذا نمر، أتل كانت، 

•والخروج الدحول يومي منها يحتسبا لا الشافعي 
كانت،ؤإن أتم، فأكثر يومأ عشر ة حمالمدة كانت، إذا الثاني! 

.حنيفة أبى مأذهوآا وهذا تصر يومآ عثر ة حممن أقل 
ر>سنواتاو؛الانتإ ذلكا على المدة زاديت، ولو يقصر أنه ؛ الثالث، 

ثسخاختيار وهذا المفر، إنهاء نية لا الحاجة هو ه حبالذي مادام 
عبدالرحمنوصساحنا المم، ابن وتلميذْ تمية، ابن الإسلام 

الرامي^وهو المنار، صاحهجإ رصا رسيد محمد والمخ المعدي، 
والتابعين،الصحابة، وآثار عليه، والمنة الكتاب، ظاهر لدلالة 

اةأل!راممردا محةةأ أن ؤمم اف ألقلوء بن سثئ أن عا عوي 
فيوالض_رب [ ١١٠١^^: زالناء، مياه ^١ ئؤ كاوا ألكمون 
تعالى؛افه قال وغيرها. للتجارة ويكون فيها المفر هو الأرصى 
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ثنزين يبتمن آمحرٌدا ؤ، يئكبجف وءاضث ّمح َك أف صيم ؤ
الأرض،في للضاربين القصر أباح ند تعالى اش كان فإذا • ١^ه 
منأن بحانه وهويعلم اف، فضل من يتغون الذين التجار ومنهم 

أوالتجارة، لهللب أيام عدة البلاد في يمكث من التجار الضاريين 
صاربآالقصر جواز في يخصص ولم بدلك، شاهد والوازع عرضها 

هدامجن تخرج حال ثمن ولوكان عام، الحكم أن علم صارب من 
أوجبورحمته تعالى؛فضله اف لأن ورصوله؛ افه لبينها العموم 

ونوله:[ ١١٢^: زاليل، ؤإ0عباتهلئيم نوله: فى البيان ه نفعلى 
^١[ ١٩،  ١١٨^: ]الشائن، سفيءاءلخغيمإةءنابخه 

بينقد ورّموله افه كان ولو معناه، وبيان لففله لبيان شامل اليان 
اكرآنخماقالامار:ستكفلسل لأن ذلكلقلإلما؛ 

شاملوهو ٩[ ]الصم، ه ثممثلؤن أم- ؤإ، الدئر رنا نحن ما إؤ 
داعيةالحاجة ولأن وأحكام؛ أحبار من يتضمنه وما لففله، لحففل 

•الأرض فى الضاربين من ذلك لكثرة ذلك نقل إلى 
عباسابن عن البخاري صحيح في ثبت ففد السنة؛ وأما 

يومأ؛،عشر تسعة بمكة ارأقام الض.ث أن - عنهما اش صي ر- 
الصلاة®.عشرينيومآرلأيومحآ-يقصر عتي ي- 

ارحرجناقال: - عنه اض رصي - مجالك بن أض عن أيضأ وفيه 
ركعتين،ركعشن يصلي فكان مكة، إلى المدينة مجن النثي. مع 

بهاأقمنا قال: شيئآ؟ بذكة أقمتم فسئل المدينة، إلى رجحنا حتى 
فيقدم س المي أن وذلك فيها، الحج أيام بإدخال يعني، عثرأء، 



٢٧٧ء1بمااهامواااءتاو 

الحجةذي من للراثع ١^١^، الأحد يوم صبيحة مكة الودلع حجة 
ارابعافرم صيحة الحج أداء بمد منها وخرج الهجرة، من عشر منة 

•المذكور الهر 4ن عمر 
عشرينيرك ®أيام . الني أن ؛ عنه اش رض جابر وعن 

معمربممري ٧^٥ واJيهقي ، داود أبو أحرجه ، ٠ الصلاة يقصر يوما 
مرطعلى الإسناد صحح حديث هو النووي تال لكن بوصاله 

.حاففل ثقة فانه فيه يقدح لا بوصله معمر وتفرد ، لم ومالبخاري 
•منيه في أحمد أيضآ رواه ونل قلت! 

فيج-٣ ٢ ٩ ص المعاد زاد في - اممه رحمه - القيم ابن قال 
يقصرلا للأمة يقل. ءلم وفواتدها: تبوك غزوة فقه على الكلام 
المدة.هدْ إثامجته اتفقت لكن ذلك من أكثر أقام إذا الصلاة الرجل 
أمطاك مواء السفر حكم عن تخرج لا الفر حال في الإقامة وهده 

بدلكالإقامة على عازم ولا مستوطن، غير كان إذا فصرت 
اه.. الموصع٠ 

النبيإقامة أن السنن هدْ من التحديد عدم على ويدل 
فيالحج نل أيام أربة أيام، عشرة أقام الودبع حجة ض ت احتلفت 

يومأ،عثر تسعة أنام الفتح عام وفي المشاعر، في أيام وستة م؛كة 
فيماأو فيها، يختلف الحكم كان ولو يومأ، عشرين تبوك وفي 

•لهم يجوز لا بما فيه يتأموا لا حتى للأمة الني. لبينه صراها 
عليها؛زاد فيما قصر الني. إن ت وقال بالأربعة، حدد ومن 

لأنهلمبمزمعلء،الإقامة•
علك،بمرم لم الض. أن لكم أين ومن ت لهم نقول فإننا 



،iljiallامام  ٠٠٠٥هتاءس 
,===========^=^؛===٢٧٨

لهيتفق ولم أكثر أو منها، أنل على عازمأ أوكان المدة، هدم الإقامة 
االمدة؟ هذه سوى 

بهاينقطع التي ص الأيام الأربعة أن لكم أين من ت ثانيا ونقول 
اعداها؟ ما السفردون حكم 

إقامةأى بلد في أقام إذا الخافر أن الأصل إن مقولون: 
قصرالنبي لأن الأربعة الأيام في خولف مفره حكم انقطع كاك 

٠فر البها ينقهي لا المدة هده أن فعلم وهومجقمها 
عرفيةحقيقة مفرْ على باق المسافر أن الأصل بل فنقول 

للىْحللناْته؛برجوعه ينتهي حش وثرعية 
افرمإنه للمسافر يقول الماس فان العرفية الحقيقة أما 

أكثرالإقامة فيه محددا مفره كان ؤإن ونحوذلك، أوللدراسة للح^ 
يحجحش وجما الحج أشهر أول من افر يفالحاج أيام أربعة من 

•أوشهرين شهر مكة في ولوبقمحا افر مالناس وهوعند ويرجع 
بقاءعلى خ1اهر دليل المبي. ففعل الشرعية: الحقيقة وأما 

عاممكة في قصر حيث أيام أربعة من أكثر أقام مرعآؤإن المفر حكم 
يعزملم بانه والقول أيام أربعة مجن أكثر إقامة مع تبوك وفي الفتح، 

عاليه.يعول فلا عاليه دليل لا الإقامة على 
لأبنالفتاوى مجمؤع س ٢ ٤ ج  ١٤٠ص الإسلام شيخ نال 

فرالحد من حرج فقد الصر قدم من أن على مني رروهدا قاسم'' 
.والعرف،، والإ-حملع للنص هومخالف بل وهوممنؤع 
عنح_مأ ٣ ٠ ص المعاد زاد -في اض القيم_رحمه ابن وقال 

هيما وهي مكة فح الني. فإن يخفى لا نفلر فيه ررإن •' القول هدا 



٢٧٩ب1بءااة|مواااسا| 

أمرويمهد الشرك، قواعد ويهدم الإسلام، قواعد يؤسى فيها وأقام 
الأيام إقامة إلى يحتاج هدا أن قهلعآ ومعلوم العرب، من حولها ما 

أقامفإنه تبوك في إقامته وكيلك يومين، ولا واحد، يوم في يتأتى 
مراحلعدة وبينهم بينه كان أنه قْلعآ المعالوم ومن العدو ينتفلر 

ثم- أيام أربعة في يوافون لا أنهم يعلم وهو أيام إلى قطعها يحتاج 
-وقال قصر، ونحوم عدو لجهاد أقام إذا إنه الأصحاب قول ذكر 

إجماع،ولا سنة، ولا كتاب، من عليه دليل لا شرطآ شرطوا لكنهم 
فيحاجته انقضاء احتمال ذلك شرط ت فقالوا الصحابة عمل ولا 

فيقال!الأيام، الأربعة دون مجا وهي الممر حكم تقطع لا التي المدة 
فيأيام أربعة على زيادة أقام والميتيلا الشرط، هذا لكم أين من 

أكثرإقامة على يعزم لم أنه يبين ولم شيثآ، لهم يقل لم وتبوك مكة، 

تكونفماذا اتفاقأ وقعت . المكب إقامة إن I ثالثا 'ومول 
أفيقالالحجة، ذي من كلاث بت اليوم مكة قدومه لوكان الحال 

ذلكيبين لم لأنه علم بلا قولا لكان ذلك قيل لو إنه يقصر؟ لا إنه 
أربعةإقامتؤب مدة لأن قصرت إنما للناس يقل فلم فعله، ولا بقوله 
الحكميتثين حتى بعدها فيتم أيام أربعة إقامته مجدة تتجاوز ولم أيام، 

قبلهأو بت اليوم قدومه كان لو أنه التعين أو الظاهر بل بفعله، 
لدعاءلبينه يختلف الحكم كان لو لأنه القح؛ عام فعل كما لقصر 

لليوميقدم من منهم يختلف، الحاج قدوم فإن البيان، إلى الحاجة 
•بعدم يقدم من ومنهم نله، يقدم من ومنهم الرابع، 

عننيم مفي أحمد الإمام فروى الصحابة؛ آثار وأما 



|ك،اإتاحام فم فتارس 
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صلاهما I فقلت عمر ابن إلى ررحرجت قال! شراحيل بن نمامة 
قلت!ثلاثآ. المغرب صلاة إلا ركعتين ركعتين نال؛ المسافر؟ 

مكانقالت؛ المجاز؟ ذو ومحا قال! المجاز؟ يدي كنا إن أرأيت 
٠قال له، لعرة اوخمر لله عسرم، نمكبمط همه ويبثع فه 

شهرينأو أشهر أربعة ئال أدري لا بأذرمحجان كنت الرجل أيها يا 
عنينصب ه اض ض ورأيت ركعتن، ركعتتن يصلونها فرأيتهم 
رثؤل4 كاثدؤ ؤ"لمد الأية؛ هدم ننع ثم ركعتين ركعتتن يصليها 

هكنهما أس آمحرنعر ؤاثؤم أست يتمأ َغن إش ■ثتنة أتوة آس 

_قال;محهما اض رصي - عمر ا؛ن عن نافع عن ابيهةي ٧'^ 
نصليوكنا غزاة في أشهر ستة بأذربيجان ونحن الثلج علينا ارارج 

ورواءالصحيحين، شرط على مند وهدا الووى؛ قال ، ركعتين® 
.® الصلاة يقصر أثهر ستة بأذربيجان ررأئام بمقل؛ عبدالرزاق 

بالمدينةأقيم إني عباس لابن قلت ن نال المنهال أبي وعن 
صر(ركعتينلا،•سرقال؛ حولالاأشدعلى 

حمرةأبي عن صحيح بند مصنفه في شيبة أبي ابن وروى 
بالغزوالقتام نطيل إنا • عباس لأبن قلت • نال عمران بن نصر 

سين.عشر أنمت ؤإن ركعتين صل قال؛ ترى؟ فكيف بخراسان 
بنعبدالرحمن مع كنا قال؛ الحسن عن عجدالرزاق وروى 

علىيزيد ولا يجمع، لا فكان سنتين فارس بلاد ببعض سمرة 
•ركعتين 

(.٨٢•٢)١•مفياسمUJ٢/٩باب:نياسمطلا



٢٨١اااءفا| أيل ياب»ءاا؛ت 

بالشامأقام اضعنه-أنه رصي - مالك بن أنس عن أيضا وروى 
•رىُتين ركعسن بملي مروان بن عبدالملك مع شهرن 

مالكن أنس أن المعاد وزاد والفتاوى، المغني، في وذكر 
.المسافر صلاة يصلي سنتين بالشام _أئام عنه اممه صي ر_ 

أن- عنه افّ رصي - مالك ن أنس عن البيهقى وروى 
يقصرونأشهر تسعة برامجهرمز أقاموا . اف رمول أصحاب 
صحيح.إسناد0 النووي! وقال صحح، حجر! ابن قال الصلاة. 

بنمحمد عن عدالرزاق فروى التابعين! عن الاثار وأما 
مقيمونأنا المسسس، ان إلى فأرسلت، المدينة قدمنا قال! الحارين، 
,نعم قال! أفنقصر؟ المدينة أيامآفي 

•ركعتين فصلى سنتثن بخوارزم أئام أنه علقمة عن وروى 
فقصرالسلسلة إلى مسروق مع حرج أنه واتل أبي عن وروى 

قال؛هذا؟ على يحملك محا عاتشة أبا يا قلت! يقصر، ستين وأقام 
•رجع حتى وقصر السنة، التماسي 

أصليسنتين أو سمنة، أقيم كنت • قال أنه الشعبي عن وروى 
•ركعتين ركعتين على أزيل ما قال أو ركعتتن، 

عباس،ن وعبداف عمر، بن عيداف إ الصحابة من أربعة فهؤلاء 
عنهمالله رصي مالك. بن وأنس سمرة، بن وعبدالرحمن 

وعلقمة،الخسسسا، بن معيد ابعين؛ التمن وأربعة 
•- '*١^، اض رحمهم - والشمي ومسروق، 
أيامأربعة على تزيد مدة الإقامة نية لوكانت، I فيقال النثلر وأما 



اك،اإ؛؛اهمحام لي هاوس 
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المدةهذه إقامة لكانت الفر لحكم قاطعة يومآ عشر خمسة على أو 
التأثيرفي بتها من أبلغ الإقامة فعل لأن أولى، بل أيضآ، له قاطعة 

يمكنلم بالفعل حصلت إذا الإقامة إذ - تأثيرأ لذلك أن فرض و لس 
كانولهذا السفر، ونية بفسخها رفعها فيمكن نيتها بخلاف رفعها 
ينولم ؤإن الإتمام لزمجه المدة هذه أقام إذا إنه للشافعية الأقوال أحد 

فانذلك ومع الصحيح، والطر الفقه، عين وهذا الإقامة، 
حكمانقطع حددوا مما أكثر مدة الإقامة نوى إذا ت يقولون المحددين 

لمحاجته لأنتظار إلا الإقامة ينو ولم المدة هذه أقام ؤإذا فر، ال
تاماله.لن حدا صعيفإ وهذا ينقطع. 

عينوتّس يقتم أن أراد ْن بتن فرق أي * فيقال القياّى وأما 
حكمينقهلمر حينا ا اءة؟ ّوتسعين ّسيعآ يقيم أن أراد ومن ماعة 
إئاٌةيريد لا منهما واحد كل أن مع الأول، دون الخاز حق في السفر 
واصلحصل متى عمل أو بحاجة مربوطة إقامة أراد ؤإنما مطلقة 
عنهوظاعنآ إقامته، محل في غريبآ نفسه يعتبر منهما وكل ، مفره 

لهصخصن بين بالفرق التنفلير هذا على يرد ولا إ ينهما؟ فرق فاى 
كاملةمنة عشرة حمس له ومخمس ساعة، إلا منة عشرة حمس 
فرقالبلؤخ مسألة لأن الأول؛ دون بالبالؤخ للثاُي يقضى حسن، 

حكمأ،حال لكل وجعل وعدمها، البلؤغ حال بين فيها ١^١^٤ 
حمىتمام وهو ، ينهما يفصل بصابهل الحالن ين المز مجن فلابد 
معرفةأمكن لما ؤإلأ الن، بهذا البلؤغ اعتبر مجن عند منة عسرة 

الحالين،بين فيها يفرق لم الشائع فان المسافر إقامة بخلاف، ، ذلك، 
الفتاوىفي تيمية ابن الإسلام شيخ محال حكمأ، حال لكل يجعل ولم 
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معدودةأيام بنية والمسافر المقيم بين اروالتمييز ! ٢ ٤ ج  ١٣٨ ص
وقالعرف«، لغة،ولا ولا دشرع، لا معلومأ أمرأ هو ليس يقيمها 

أنهالموصع هدا غير في بين رروثد • الذكور الجلد من  ١٨٤صى 
والقيمومسافر، مقيم إلا د. رموله منة ولا اض، كتاب في ليس 
وقد، ا، الصلاة يقصر فهومسافر هؤلاء موى ومن الختوحلن، هو 

ط؛للمقام جعل ررفمن المدكور! المجلد من ئالفبلذكصم\ما 
ؤإماعثر، اثني ؤإمجا عشرة، ؤإمجا أربعة، ؤإمجا ثلاثة، إما الأيام؛ مجن 

وهيالشؤع، جهة مجن عليه دليل لا ئولأ نال ففد عشر حمة 
ثلاثةإلى الناس يم تقالأنوال هدم تضمنت وند متقابلة، تقديرات 

والثالث_ت قال أن إلى - متوحلن مجقيم ؤإلى افر، مإلى أنام 
وأوجبواوالصيام، الصلاة، إتمام عليه أوجبوا توطن، جمغير مجقيم 
وهذابمستومحلن، تنعقد ؤإنما به تنعقد لا وقالوا؛ الجمعة عليه 

اليم تقتوطن جموغر توطن، م إلى المقيم وهوتقيم التقسيم 
اه.دليلغيهمنجهةاكرع«. 

لمإذا محال! أيام بأربعة المحددين بعض أن المجس، ومن 
يقصرأن لزم أيام أربعة مجن أكثر إقامة نوى مجن على الإتمام نوجيا 
.به قائل ولا متحدية منين إقامة نوى من الصلاة 

نقول؛هذاأن على والجواب 
لأنبه، قائلا نعلم أن إلى حاجة فلا الص مقتضى هذا كان إذا 

مقتضىهو هذا أن للث، مبق وقد قول، كل عن كاف وحده النصن 
وإءللأئاتها.عمومجاتها خناهر في الممحوص 

فىوالتابعين الصحابة، مجن قوله نقالنا مجن به قال فقد وأيضآ 



|وءاإةامام هم فتارم 
٢٨٤^===========^^==

عنهم•روى ما ظاهر 
وأحمدحنيفة، وأبى مالك، الثلاثة الأئمة مذهب هو وأيضآ 

وأحدستين، أقام ولو تنقضي متى يدرى لا لحاجة أقام إذا فيما 
العلمأهل أجمع ت المنذر ابن وقال الثافعي، مذهب في الأهوال 

سنونعليه أتى ؤإن إقامة، يجمع لم مجا يقصر أن للمسافر أن على 
ملهتايناشمفيزادانمادص'آجآ•

والنظر،لف، الوأهوال النصوص، مقتضى آن نيين وبهذا 
أوبحاجة، مقيدة إقامته كانك إذا المسافر أن الصحيح؛ والقياس 

تقملمرلا هذه إقامته فإن ومحلته، إلى رجمر القيد ذلك زال ومتى زمن 
مدةٍلالت ولو المسافر ترخمن فها يترخصن ان وله السمر، حكم 

حقفإنه يه فليعمل بذلك نمه ًلا؛ت فمن مل، مجن ولونواها الإثامة 
يفرقمجن بقول يعمل أن وأراد به نقمه تهلب لم ومجن — ثماءاض ن إ— 

تقريرهمبق ما على عمل أو بحاجة وتقييدها بزمن الإقامة تقييد بين 
تعالى.ساءاف إن ذلك في حرج عليه يكون لا ذّرجوأن 

الحقينعلى المسح مدة وتقدير الصلاة لقصر بالنسبة وهذا 
رمجضانصيام في وأما فيه الإفتاء في نترقق لا لدينا واضح أيام بثلاثة 

علىمادام الإنسان وأن اشلر، له جاز القصر له جاز مجن أن رب، ^لأ 
القصركتأكد ليس الفهلر تأكد لكن والإجم؛ع، بالنص الفطر فله سفر 

ولاأربعآ، مفره في الصلاة أتم أنه المي. عن يصح لم ولذلك 
معهالصحابة أن فصح الصوم وأما معه، أصعحابه مجن أحد عن صح 
صحبل بعضأ، بحضهم يعب ولم المفهلر، ومنهم الصائم، منهم 

فيهموليس الحر ثديي يوم في مفر في أصحابه •ع كان أنه عته. 



٢٨٠ي1بدااةادلاااءئاو 

رواحة.بن وعبداض اف. رسول موى صائم 
حلالفي أنام المساخرإذا أن -يرى اض رحمه حزم- ابن وكان 

تمامإلى القصر له حاز ؤإن الصوم، عليه وحب وليلة يومأ فر ال
رأيه.على الصلاة يتم يومأثم وعشرين واحد 

يصومأن المسافرين من للمقيم ينبغى •' فنقول هدا وعلى 
ويكونحر أيام ذلك يصادف أن إلا يوحرْ ولا وفته، في رمضان 

منالباردة الأيام في ويقضيه الفهلر فله المشقة من شيء فيه عليه 
الشهورعليه تتراكم أن حشية الثاني رمضان إلى يؤحرْ ولا المستة 
أعلم.وافه أويتعذر. نضارها عليه فيثقل 

الخاص؛الموال جواب 
ونحوهامنوات ثلاث لمدة يبقون الذين الهليارون هزلأء 

القولعلى افرين المحكم في عليه والتدرب التليران لتعلم 
الأولىلكن الرابع، السؤال جواب قي بأدلته قررناْ الذي الراجح، 

ولومتقْلعأ،'>نته فى رمضان بها يصومون فرصة على يحصلوا أن 
علهمهمسقل المهور علهم تتراكم لملأ ان|ة الللسنة محوحرونه ولا 

يتعذر.أو قضاؤها 
٠المادمن الموال جواي^ 

الكبيرة،المدينة ؤلرى تجوب وأنت المغرب صلاة حانت إذا 
حرجفلا الغرب، صلاة به تودي مكان في الوقوف لك يتيسر ولم 

معذورلأنك ؛ العشاء صلاة وبين بينها الجمع بنية توحرها أن عليك 
بعدرين؛



|1ءاا|؛امام ض دت1«س 
ص==========ط== ٢٨٦

.هررناه الذي الراج^ القول على فر الأحدهما 
وفيوقتها، في المغرب بصلاة عليك والشقة الحرج والثاني 
غربتحتى العصر بعد يومأ حطب أنه عباس! ابن عن لم مصحح 
ينشولا بمر لا تميم بني من رجل فجاءه النجوم، وبدرت الشمس 

رأيتبالمنة. أتعلمني ت عباس ابن فقال الصلاة، الصلاة ت يقول 
روايةوفي ، والعشاء والمغرب والخمر، الفلهر بين جمع ه الني 

فيوالثاء والغرب جمعالمي.سناسروانمر، قال: عنه 
ذلك؟إلى أراد ما عباس لابن فقيل مجهلر، ولا حوف غير مجن المدينة 

أمته.يحرج لا أن أراد قال: 
محمدنبينا على ومحلم الله وصلى الخالين رب ض والحمد 

أحمعين.وصحبه ؤآله 



1٢٨٧دوالأساأ  ٥٧٠٠ي1ب 

ةرسال

تحاراض حفظه . . . المكرم الأخ إر الُثيمين الصالح محمد من 
وبعد.• ٠ • وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام 

فرالأحكام حقهم في تبتا مسافرون للدراسة المسافرون 
حقهم،في الفر حنمم انقطاع على دليل لا إذ الصحيح القول على 

وعرساصرىقهمأحكامالفروم:
بعض،إر بعضهما يجمع اللتين الصلاتين بين الجمع - ١ 

تأحيريجوز ولا والعشاء، المغرب أو والعصر، الظهر وهما 
الظهرتأحير يجوز فلا منهما، الأحيرة وفت عن المجموعتين 

المعرمحبتاحبمر ولا ممى، العروبا إلى المجموعتن والعصر 
الايل.نصفا بعد ا مر 

'آ_ةصرالخلأةالراءيةإررص.
ّآ_اكحءارالجورسنلأثةأيام.

تقاممكان في كان إذا الجمعة عنه تسقظ لا المسافر أن واعلم 
Iتعار قوله لعموم حضورها في مشقة عليه يكن ولم إ الجمعة فيه 
لجنمؤأسعوأإقذَؤآاد1ِ ^١إداردئإلأLوؤمن أجلأق؛بم٠١٠٣تؤ 

ْعليصلي الجمعة حضور عليه فيجبا ٩[ الأية: ]البمعة، ه ودروأألح 
٠ا

قولهومنها أيضأ، الأدلة لعموم الجماعق صلاة عنه تمقهل ولا 
نم ٤٩١قلإ؛؛[ثثم ،آتت َقق>نإذا تحار: 

لته







اكا|تامام هم غتاءس 

النبيأئامها التي المدة هدم إن نقول حتى السمر حكم به يشير بالدم 
حكمعلى زاد ما فيبقى العموم من متثناة الحج عام مكة ي ف. 

اللنةمقاييس في كما يدل أصل ر( ف )_ المادة هدم إن ثم العام، 
سميالفر ذلك رامن قال: والجلاء. الأكتاف على فارس لأبن 

فيفليس كيلك كان ؤإذا . أماكهم،<عن سكشمون الناس لأن بدلك 
بهاينهي؛ لا التي المدة تحديد على يدل ما اللغة في ولا ^٤، ٣١١

•السمر 
الحقفصد س أن ريب ولا المذكورة، رسالتكم فرأت ومحي 

أجرانفاله أصاب فان مأجور، فهو عليه الحصول فى جهده وبدل 
.سعيه وبذل فصيم مغمورلحن و-حهلو0 واحد، أحر فله أحطأ ؤإن 

منالصيام كتاب في الإسلام سيخ عن الرسالة في نقلتم وند 
لهجاز أيام أربعة من أقل إقامة على عزم متى المسافر أن الاحتيارايت، 

اه.الفطر.
هذاعليه يدل مجا أن فضيلتكم يخفى لا لكن نقلتم، كما وهو 

الفتاوى،من موضع غير في به صرح ما يعارض لا بخصوصه الكلام 
منوالعشرين الرابع المجلد في الفترى في إليه أشرنا ما ومنها 

أنهبين قد أنه ذكر حيث  ١٨٤، ١١٣٨، ^١٣ ص قاسم ابن مججموعة 
افر،ومجمقيم، إلا ه رّوله نة ٌفي ولا تعالى، اض كتاب في ليس 

منوأن مسافر، فهو هؤلاء موى ومن المستوطن، هو والمقيم 
وإماعثرة، ؤإما أربحة، ؤإمجا ثلاثة، إما الأيام مجن للمقام حد جعل 
جهةس عليه دليل لا قولا قال فإنه عثر، حمسة ؤإما عشر اسي 

مستوطن،إلى القيم تقسيم وأن مجت^ناياإة، تقديرات وهي الشؤع، 



٢٩١اااءغاأ امل ^!؛؛ باب 

الشمبتن التميثر وأن الشرع، جهة من عله دليل لا متوطن وغير 
ولابشرع، هوأمرأمعلومآلا ليس يقيمها معدودة أيام بنية والمسافر 

ولاعرف.لغة، 
نمهاالاختيارات في فاله ما أيضا فضيقكم على يخفى ولا 

يميما كل في مصر الصلاة أن من الأعذار أهل صلاة باب في 
لا،أو أيام أربعة من أكثر إتامجة نوى وسراء كثر، أو نل سواء سفرأ 

الصحابة.مجن حماعة عن هذا وروى 
فيمفلح ابن تلميذْ عنه نقله أيفامجا فضيالكم على يخفى ولا 

نوىررؤإن ثاني؛ ش ط ٢ ج ٦ ٤ -  ٦٣ص نال حيث الفرؤع كتابه 
)وه(المعالي أبو ذكرْ فيه يقام بموضع وفيل مطالقة، إمحامجة افر جم

القصرشيخنا واختار . ..أيام.أربعة فوق مدة نوى إن وكذا أتم، 
لقضاءكاقامته ويمتوطن إقامة على يجمع لم ما افر جموأنه والفطر، 

اهالمقص.ودالمدة. قل الحاجة فرغ بمالم لا و( 
منه.

صاحبونقل الإسلام، سيخ كلام من التمحريحات فهذ0 
أنيمكن لا الفقه في باحتياراته تلامجياوه أعالم من وهو عنه الفرؤع 

الالمفهوم لأن الاختيارات؛ في الصيام في كلامه بمفهوم تعارض 
المنطوق.يعارض 

ج٢ ٩ ص قال حيث القيم ابن كلام من الفتوى في ذكر ما وأما 
سواءالسفر حكم عن تخرج لا المفر حال في الإقامة وهذه ! ٣ 

ذلكفي الإقامة على عازم ولا مستوطن غير كان إذا قصرت أم طالت، 
اه.الموضع 



|ك|ااةاعهام هم هتاوس 
٢٩٢^===============

كما- القيم ابن من الكلام هدا أن فضيلتكم على يخفى فلا 
الليفي المقيم قرن على يدل - الرسالة في تعليقكم في تفضلتم 

ولكن• فر الرحهس استباحة له يؤغ لا وكلاهما بها، بالخستوهلن 
الإقامةمهللق بها أيعني بالإيامة؟ — افه رحمه - القيم ابن يعني ماذا 

بهايحني أم والماعتن؟ اعة والممحواليومين اليوم .بإقامة الصادق 
اقوالحب أكثر أو أنل أو أيام أربعة تثلمر بمدة المحددة الإيامة 

سفرهبها السافر ينهي؛ التي العللقة الإقامة بها يعني أم المحددين؟ 
الاحتمالاتهى هد0 زمن،؟ ولا يعمل يقيدها ولا التيار عصا ويلقى 

الإقامة:بها يمي أن يحتمل التي 
فلايuكنلخالفتهاض.أuالأحتمالالأول: 

لحديمعينأ لوكان إذ أيضآ يمكن، فلا ااثانرإ! الاحتمال وأما 
وقصرهاالمدة هده حلول أن هدا كلامه في، صرح ولأنه يه؛ الإقامة 

كمااش. رسول هدى فهدا الصفحة، نضم، فهم، قال ولأنه ، سواء 
بعدهاوالتي التالية الصفحة في، ذكر ثم الصواب، وهو ترى، 

اممهرضهم، - عائشة عن، قاله ما ومنها التحديد، فى، النام، مذاهب 
والزاد.الزاد يضع لم ما يقصر - عنها 

الأولينالاحتمالين يالإئامة القيم ابن، يعني، أن يمكن، لم ؤإذا 
بهاينهى، التهم، المهللقة الإقامة بها يعنهم، وهوأن الثالث الاحتمال تعين، 

عمل،ولا بزمن يقيدها ولا التنيار عصار ويلقهم، سفره، السافر 
أنبينهما الفرق أن إلا ، كالمستوطن، وصار سفره أنههم، لأنه وذلك 

ويقعلمرأهل، ذا كان إن إليها ؛أهله يأتهم، وطنآ البلد يتخذ الستوءلر، 
البللفي، يقيم الذي فهو استيهلان يدون القيم أما ، ببلده صلته بنيته 



٢٩٣دْااهامو|ي|، 

ولابمترها
أونحوأوللزراعة أوللتجارة، للعمل، إما مهللمة إمحامة ممره بها أنهى 

منكثتتر فيها يعمل التي الأورمحة اللأي من كشر في يوحد كما ذلك، 
بمدةولا إنجازه، ينتظرون بعمل فيها بقائهم مدة يقيدوا ولم المسالمين 

يعملونالتي البلاد في مقيمون وأمثالهم فهؤلاء انتهاءها، ينتظرون 
متوطنين'ُغير كانوا السفرؤإن برحمي يترحصون لا فيها 

بينوالفرق - اممه رحمه - القيم ابن كلام عاليه يدل ما هذا 
ظاهر.انتهاءه ينتظرون أوعمل بزمن إقامتهم حددوا ومن هؤلاء 

فاطرؤإمرافيل، وميكائيل، جبرائيل، رب تعالى اض أسأل 
فيماعباده بين الحاكم والشهادة، الغيب عالم والأرمحى، موات ال

باذنه،الحق من فيه احتلم، لما حميعآ يهدينا أن يختلفون فيه كانوا 
منهلما يهبا أن تعالى وأسأله مستقيم، صراط إلى يشاء من يهدى إنه 

يزيعلا وأن الحق، على وثباتآ العلم، ورسوحآفي وفرقانآ، رحمة 
أوأويزل، أويصل، يفل، أن تعالى به ونعوذ هدانا، إذ بعد قلوبنا 
أويجهل،أريجهلضنا•ئزل، 

يهمفيما للتعاون بيننا اتصال فاتحة هذا يكون أن أرجو ثم 
حاجةفي اليوم العلماء فان ودنياهم، دينهم أمور من الملمين 

واجتماعكلمتهم، واتفاق دينهم، تفهم إلى ملحة نحرورة بل ماصة 
القلوبوتملأ شأنهم، ليعظم تعالى اض أعداء على الرد في قوتهم 

العالمينرب ض والحمد الموفق، واض كلمتهم. وتنفد هيبتهم 
٠أجمعين وصحبه وأله النبيين، حاتم على واللام والصلاة 

وبركاته.اض ورحمة علكيم واللام يحففلكم واض 



|كاال؛|هطم هم هتاوس 

رالأ

الرحيمالرحمن اف بم 
تعارالله حفظه . . المكرم. الأخ نمالحالخيمينإر 

وبركاته.اض ورحمة عليكم الملام 
وصحةصحتاك، سرنا وصل، • • • الخزرخ الكريم كتابكم 

تعاراض أل ونذلك، عر ض الحمد والأهل، والإخوان، الوالد، 
.شكرهاويرزقا نعمه، من ؤإياكم يزيدنا أن 

بكتابكم،أرفقتموها التي • • • • الشيح رسالة ئرأيت، وقد هذا 
فيوهي الفر( في الصلاة فصر أحكام )رمالة بعنوان! وهي 

IjtW^A/o/yrر مى الصادرة الفتوى عر تعاليق الحميمة 
التدليلمن فيها ما كل عر التعليق يتضمن لم التعليق هذا ولكن 

كلوعلى الفتوى، وبض محنها محارن لمن واضح هو كما والتعليل، 
فهمالتي طاقه فوق يكلف لا والإنسان عليه، ومردود راد إلا منا فما 
أنرأى حيث كتب، ما عر يلام لا والشيح الشريعة، نصوص بها 

يجهدأن العلم أهل من أحب لا كنت ؤإن عليهم، هوالواجب ذللثا 
التيالاجتهادية المائل ر الأحر عر الرد ر نفسه واحد كل 

وفهمهالأخر، عر حجة ليس واحي. كل قول لأن الأدلة؛ تتجاذبها 
يكونأن يلزم لا ومواردها بمصادرها وعلمه ودلالاتها، للتصوصن 

عنده،لغرابته سمعه قول مجن ينفر قد الإنسان إن ثم للثاني، ماويآ 



٢٩٠ب1بءاا|تاموااامئاو 

إليهه نففطمتن وجهه، له يتبين حتى ويردده فيه يمكر يأحذ ثم 
-عنه اض رصي - الخطاب بن عمر المؤمنين أمير وهذا ويقبله، 
بقولواحتج الزكاة، مانعي قتال في - عنه اش رصي - بكر أبا رام 

فمناف، إلا إله لا يمولوا حش الناس أقاتل أن ءأمرت ت المي. 
أبوفقال . اف،<على وحسابه إلابحقه ه ونفماله مش فقادعصم ئالها 
حقالزكاة فان والزكاة، الصلاة بين فرق من لأماتلن ارواض بكر• 

)وفياش. رسول إلى يولونها عنانآكانوا منعوني لو واش المال، 
ابننال الخاري، نال الليحا عن معيد بن نتيبة رواْ عقالا® رواية 
.منعها،، على لقاتلتهم آ وهموأمح عناقآ • الليث عن وعيداض بكير، 

بكرأبي صدر سرح قل• اش أن رأيت أن إلا هو ما ررفواض • عمر قال 
الخق،؛رأنه فعرنم، للقتال 

الفتوىحول • • • الشخ رسالة على أرد لن بأنّي، أقبلكم و٠ 
للأسبابالتالية:وذلك 

بينوالرد الأحد في نمه الإنسان يجهل• أن أحب لا أنّي، ~ ١ 
الأدلةتتجاذبها التي الاجتهادية ائل المفي العلم أهل من إحوانه 

،والانتصار الجدل باب وفتح الوقت، صيلع من ذلك في لما 
الصوابأن تبين فإن عليه رد من كلام في ينظر أن المرء على ؤإنما 

الصوابله يبين مجن له هيأ حيث تعالى اض يحمد أن عليه وجب معه 
فإنالصواب، إلى يرمع أن عليه ووجب المم،، باب له ويفح 

•الباطل مح، اكادي الحوا-مرمن الرجوعإل5، 

إلهلا يقولوا حتى الناس بقتال الأمر '' باب ، الإيمان في وملم ، الزكاة يي البخاري رواه 
(.١٥٥٦). الد رمول محمد اه إلا 



|ك،لآتك1ءسضامام  ٢٩٦

دللمن فيها ما جمح على يعلق لم • • • • الشخ أن - ٢ 
•أوحْلؤْ ردْ صواب لي محن حش وتعلل 

أومنطوقأ به ويفتى يقول فيما تعالى الله يدين الإنان أن - ٣ 
أويمز أن عليه فليس الحق أنه يرى بما أفتى أو فال فإذا مكتوبآ، 

أن- مخطئآ كان إذا - عاليه تعالى الله نعمة من أن يرى وربما يرد، 
خطآه.الناس يرتكب لا حتى عليه يرد من له ييسر 

فرالحكم انقْلاع مسألة أعنى المسالة هدْ املت كلما وأنا 
أحدولم ومدة، مدة ين تفريق فيها لي يتبين لم الإقامجة مدة بتعيين 

مابلد فى المقيم فإن التفريق، من نفسى إليه تْلمتن مجا التموصى فى 
ينتظرمنهما كل إذ المدة هده للعلاج فيها كالمقيم معينة مدة للدراسة 

رحلةأول على بمحجر أن حصل لو منهما وم مهمته، تنتهي مش 
عصاهز التّيار عصا يلق لم منهما وكل لفحل، مهمته انتهاء يحد 

اضوأمال فرقأ، أجد والله فلا فيغادر، ينتهي متى ينتفلر عاتقه على 
بينالحاكم والخهادة، الغيب عالم والأرض، الموات فاطر تعالى 
الحقمن فيه اختلف لما يهديني أن يختلفون فيه كانوا فيما عباده 
مستقيم.صراتل إلى يشاء من يهدى إنه بإذنه 

اللهورحمة عليكم والسلام يحففلكم، والله لزم، ما هدا 
وبركاته.حررفىي/يما،\،ّأام.



٢٩٧اا|ءغ|| |،ال دا|ه ياب 

ةرمال

اضحفظه . . . المكرم. الأخ إلى الع-يْين الصالح محمد من 
.وبركاته اض ورحمة عليكم اللام 

نلإلنا وصل مؤرخ غير المتحدة الولايات من إلينا كتابكم 
الإجابةهي فهدم فيه؛ الواردة الأسئلة على الإجابة تطالبون وفيه أيام 

.للصواب فيها التوفيق تعالى نرجوالله ، ر الأمثلة حب مرتبة 
ينوونليسوا غيرها أو أمريكا إلى المسافرون الطلبة ١ ج 

انتهتفمتى دراستهم تنتهي حتى الإقامة نيتهم ؤإنما الطلقة الإقامة 
نمرت.أم دراستهم مدة طالت مواء بلائهم رحعواإلى 
فىالسفر حكم ينقطع هل هؤلاء فى الملم أهل اختلف وقد 

والفطروالجمع، القصر، من الفر برحص يترخصون فلا حقهم 
يوممن بدلأ ؛لياليها أيام ثلاثة الخفين علك، والمح رمضان، فى 

عليهمينطبق الفر حد لأن حقهم؛ في باق المفر حكم أوأن وليلة، 
فيأقاموا مجا افرين جمأنفسهم ويعترون بلائهم، غير في غرباء فهم 
منالفر برخصي فيترخصون هذا وعلى للحاجة، إلا البلاد تللئ، 

أيام؟ثلاثة الخفين ومح رمضان، في والفطر والمهع، القصر 
حقهمفي حكمه ينقطع لا الفر أن ت عندي الرام والقول، 

تيمية،ابن الإملأم ثبخ اختيار هو وهدا برخصه يترخصون وأنهم 

إليصنم٠ا.ملته طة )١( 



sy،-j| ٢٩٨

عبدالوهاببن محمد الشخ بن عبداض والشيخ القيم، ابن وتلميدْ 
السعدى،الماصر عبدالرحمن وشيخنا ، ٤ / TV٥ص الدرر في كما 

الفتحعام ْكة في أقام ه النبي لأن وذلك رصا رشيد محمد والشيح 
يومأيقصرهمرين تبوك في وأقام ، الصلاة يقصر يومأ عتر سعة 

قبلأربعة أيام عشرة الودلع حجة عام مكة في وأقام ، الصلاة 
عنالبخاري صحح في كما ذلك بعد وستة منى، الى الخروج 

من. المهم، ْع ررحرجنا قال: - عنه اش رصهم، - مالك بن أنهم، 
إلك،رجعنا حتى ركعتين ركعتن بملي، فكان مكة إلك، المدينة 

.، عشر\بلإ بها أقمنا قال! شيئأ؟ بمكة أقمتم فثل المدينة، 
حكمهايختلف ولم المدد، مختلفة الإقامجات هده كانتا ولما 

بمدةالسفر حكم ينقهير لا أنه على دل بها الفر حكم ينقْي( ولم 
حكملأنقهلاع كان ولو لحاجة، المسافر إقامة مادامت، طالتا ؤإن 

أنم يعلتعالى اف لأن ورموله؛ اش لبينها معينة مدة الفر 
والمثيإليها، سافروا الهم، البلاد في إقامتهم مجدد تتفاوت المسافرين 

منالرابع اليوم في الودلع حجة عام قدم وند وأبمأ ذلك علم ي. 
منالحجاج من أن يعلم كان وقد الصلاة يقصر فبقي، الحجة ذي 

ررمنيقل ولم أوبعدها، أوقبلها، المنة، تللئ، في إما ذللت، قبل يقدم 
ولوكانت،الصلاة® فليتم مفره حكم اذقْإع فقد الرابع الثوم فجل قدم 

ا؛قة.الالفتوى ثي تخريجها نندم )١( 
الاأقة.الغتوى ني تخريجها تندم )٢( 
ايافة.النتوى تخريجهام تندم )٣، 
الاُتة.الفتوى ني تخريجها تندم )٤( 



1،٢٩٩بجس|يا| 

حكمانقهير أيام أربعة من أكثر أقام إذا المسافر أن تعالى اض شريعة 
الميعلى لوحب الإقامة أحكام من وغيره الصلاة إتمام رلزمه سفره 
وأنالشريعة، من ليس أنه علم ذلك يقع لم فلما لأمته يبلغه ن أ. 
بعدباليه إلى يرحع أن نيته ومن دنيوية أو دينية، لحاجة بلدأ قدم من 

تيميةابن الإسلام شخ فال مده، تحديد بدون مسافر فهو انقضاسما 
حداللمقام جعل ُرضن  '• ٨٢ص والإقامجة( الفر )أحكام رسالته في 
تقديراتوص الشرع، جهة من عليه دليل لا فولا فال فند الأيام من 

ومقيمافر، مام• اهميلأية إلى النامن م تقتتصمن متقابلة 
مستوحلنإلى القيم يم وتقمستوطن، غير ومقيم توطن، م

المقيمبين رروالتمير ٠ هال، • السرعاا جهة من عليه دلل لا وغيره 
لغة،ولا بشؤع، معلومآ أمرأ ليس يقيمها معدودة أيام بنية والمسافر 

فرالحد عن حرج ففد الخصر فدم من بأن رروالقول قال! ءرف،ا ولا 
اه.. والعرف<، والإجماع للنص مخاف بل مجمنؤع، 

فىونحوه للعلاج أو للدراسة القيمين فإن ذلك تبين إذا 
إلىالرباعية الصلاة قصر لهم يجور افرين الممن وغيرها أمريكا 

بينالجمع لهم ويجوز أيام؛لياليها، تلاثة الخفين ومح ركعتين، 
الجمععدم الأفضل لكن ، والعشاء الغرب أوبين والعصر، الفلهر 

أفضل،الصوم لكن رمضان فى الفهلر لهم ويجوز حاجة، من إلا 
سنةصوم يوحروا أن أرى ولا ، الشتاء أيام إلى يوحرونه الشقة وُع 
•عنها فيعجزوا عليهم ئتقل الشهور عليهم تتراكم لئلا أحرى إلى 

حررفى'ا/\/-آ،؛ام.



ك1ءسهمنم1ما1سااة٣

نعملنحن ■' — تحال اف رحمه - الشخ محيلة مثل ؛ ١٤٠٠س
بالينامحي الأهل بريارة نقوم الإجازة فترة وحلال يتبع ديته مل 

معينة؟مدة للهصر وهل المسافرين؟ أحكام عليتا تنهليق فهل 
وهلالمفر؟ ئبل الجمع يجوز ومحل الفر؟ أحكام تبدأ ومش 

حيرأ.اف أفتوناحزاكم المفر؟ في الرواتب المنن نصلي 
خانسكناكم محل هي ينع كانت إذا I بقوله محيلته فأجاب 

نحرمن المفر برحص تترحصرا أن لكم يحل ممر لأهلكم زيارتكم 
ونحوأيام ثلاثة الخفين على والمسح رمضان، في والفعلر انحلا٥ 
،علوا نم حماعة انحلاة فيه تقام مكان في كنتم إذا ولكن ذلك، 

نمرأ.نحلوا بعيدين أوكنتم انحلأة، فاتتكم فإن الجماعة، 
الخححالقول على معينة مدة الإقامة أو للقصر وليس 

الإقامةنويتم إن أما أوءلانكم، إر الرجؤع على عازمين مادمتم 
حقكم.في الفر حكم ١^٠^ فقد المطلقة 

عامرمن وحرج ومحلته المسافر فارق إذا المفر أحكام وتبدأ 
مدينته.أو قريته 

البلد،تغادروا حتى الصلاتين بين تجمعوا أن لكم يحل ولا 
مفركم.أثناء الثانية صلاة لايتيسرلكم أن تخافوا إلاأن 

الفلهر،راتبة المسافر عن منها يسقط فإنه الرواتب المنن وأما 
علىباق فإنه النوافل من ذلك عدا وما والعشاء، والغرب، 

أا/؟/أ\إام.حكمه.



٣٠١

أحدفي -ت تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ت ١ ٤ ٠ ١ س
حكم)رأن عدكم: الراجح القول أن ذكرتم المسجلة أشومحلتكم 

بلدْ(اإثى الرجؤع نيته مادام أكثر أو أيام بأريعة يثقي لا المفر 
أفتونابه؟ تفنون ومازلتم هدكم الصحيح القول هو هدا فهل 

القولأن من الشريقل في سمعتم ما بقوله! فضيلته فأحاب 
أكثرأو يقيمها، أيام بأربعة ينقطع لا فر الحكم أن عندي الصحح 

هوذلك ومازال سمعتم، التي للأدلة بلده إلى الرجؤع نيته مادام 
عندي.الصحيح القول 

كانمواء الإحابة عليه وجبت النداء مْع من أن أرى ولكني 
الجماعت،صلاة وجوب على الدالة الأدلة لعموم مجقيمآ أم اقرآ جم

بالمقيمالمسافر ائتم ومتى دللش، من المسافر اّستثناء على دليل ولا 
فاتكموما فصلوا أدركتم ررما ! . الّ؛ي، لقول الإتمام، عليه وجب 

فأأنموا«آا،.
٠ ٠ ٠

اوخارى)ا'مأا"(،وماوم)أ-أك)١( 



|كاإ؛تأمام هم فتاءس 
٢٣٠ =================

ةرسال

لرحيم١ الرحمن اض بم 

اضحفظه . ...٠ المكرم الأخ الع؛نمنإر الصالح محمد من 
٠وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 

صحتكمسرنا وصل، الماصي الشهر المؤرخ الكريم كتابكم 
ذك.ض ه الحمد 

قيالفر حكم ينقطع هل للدراسة المبموثين عن سؤالكم 
منعندكثير المحدود الحد على تزيد لمدة مقيمون إنهم حيث حقهم 

لهمفيجوز حقهم في الممر حكم سقى أو أكثرهم، أو الملم أهل 
والقصر.الجهع 

أقوالعلى المسألة هده حكم في احتلموا العلماء أن وحرابه؛ 
تفصلصريحة صحيحة سنة فيها ليس لأنه وذك الخشرة، على تزيد 

ليستقديرات الأقوال هدْ وغالب حكمها، في المختالفين بين 
ءلهادلللاسضس•

ثمتنتهي متى ينتظرون لحاجة المقيمين أن والصواب! 
برخصيترخصون وأنهم ينقطع، لا سمرهم أن بلادهم إلى يرجعون 

أولدراسة، أقاموا سواء وغيرهما والجمع، القصر، من الفر 
ستهيمتى علموا وسواء ذك، غير أو قريب زيارة أو علاج، 

بهيتتهي، حدا لأمته يحدد لم المي. لأن يعلموا، لم أم حاجتهم، 



|اإءع||امل دا|ةت باب 

،الصلاة فها مصر ينة السفر، حكم 
إلىالحاجة لدعاء لبينه، ؤإقامة إقامة بين يختي الحكم كان ولو 

يقصريومأ عشر تسعة الفتح عام مكة قي أقام محقي بيانه، 
عاموأقام ،، اكلألأ يومأيقصر حرن سوك ش محام ، الصلاة 

بنأنس عن الخاري صمح في كما أيام عشرة مكة لي الويل؛ حجة 
محيومتة لمني، حروحه نل أربعة منها - عنه اش رصي - مالك 

١^٣،.ثاعر 
بهوقال السنة، ظاهر عليه يدل هوالذي احترناْ الذي القول وهذا 

عنه،القولين أحد في هماس بن وعبداف عمر، بن عبداش ت الصحابة مجن 
بنمعيد التابعين: ومجن مالك، بن وأنس سمرة، بن وهمدالرحمن 

ابنالإسلام شخ واختاره • والشعبي ومررق، وعلقمة، المسيب، 
أيامبنية امحر والمالمقيم بين التمييز ررإن • وقال — اش رحمه — تيمية 

وليسعرف، ولا لغة، ولا بشؤع، لا مجعلومجآ ليس يقيمها معدودة 
هووالمقيم افر وممقيم إلا رسوله. ستة ولا اش، كتاب محي 

هذاذكر • ا، الصلاة يقصر افر فهومهؤلاء سرى ومن المستوطن، 
رصارشيد محمد الثخ أيضا واختاره الفتاوى. محي موضعين في 

هذاء. حميعآ تعالى اض رحمهم — عدي الالناصر عبدالرحمن وشيخنا 
وبركاته.اغ ورحمة عليكم والسلام يحففلكم. واف لزم ما 

الخادى)«\>«ا(.)ا(

!٢٣٥)داود روا.اير )٢( 
اوخارى)ا\ِ-ا(.)٣( 



اكا|هامام هم هتاءس 

ةرسال

:- ورعاه اض حفظه - الشيح فضيلة قال 

الرحيمالرحمن اف يم 
تاملمن ت مد^ ء٧لت إدا اكسلاة المسافر فصر مسألة 

تيميةابن الإسلام شخ كلام ورامح والسنة، الكتاب، عمومايت، 
ثابتةالمر رخصن وأن القول، هذا قوة له تبين القيم ابن وتلميدْ 
إقامةولا ا>استيهلانأ، ينو لم مادام إنامجته مدة لت محنا ؤإن للمسافر 

مجلةفى له فتوى فى باز ن عدالمزيز شيخنا ذكر وند معللمة 
الثانيربح في ة الخامالمنة من الراح العدد الإسلامية الخامجعة 

علىتريد معينة إقامجة نوى إذا ارأما نصه'' ما ١ ٢ ٥ ص ه ١  ٣٩٣سنة 
لهالعلم! أهل بعض وقال الأكثر، عند الإتمام عليه وحب أيام أربعة 

لعارضأقام ؤإنما الموصع ذلك في الأستيهنان ينو لم مادام القصر 
فقدحال وبكل كثيرة أحادينر عليه تدل قوي وهوقول سافر زال متى 

الجلوسعلى عزم حنن ذكرأنه ند المائل )وكان فعلت فيما أحسنت 
العينةالإقامة نويت لما بالإتمام لأك الصلاة( أتم معينة مجدة 

ام.بالأحوحل. وأحيت الخلاف من حرجت أيام أربعة على الزائدة 
قويقول القصر بجواز القول أن — اش حففله — المخ ذكر فقد 

أكثربقول بمي كان أنه أحيرا بلغني وقل كثيرة، أحاديث عليه تدل 
هدا.القصرفي من وهوالمح الحلم أهل 

منالقيم حكم هذا مثل يععلون لا - اش رحمهم - والفقهاء 



٣٠٠الأعفاأ نمل م0ه يلب 

ويعطىحقه، في ينقطع المفر حكم إن ت يقولون فتراهم وجه، كل 
يومعلى والانتصار والصوم، الإتمام، وجوب في المشم حكم 
وجوبفي القيم حكم يعملونه لا لكن الحقين، مح في وليلة 
تلزمهلا الجمعة إن فيقولون! بخهلبيأ، والقيام الجمعة صلاة 

منمعهم ليس كثير عدد مجا بلد في اجتمع لو وأنه بنمه، 
منهمتمح ولا بل عليهم، جمعة فلا الجمعة تلزمه من المستوطنين 

العددمن يحبون ولا بخهلبتها، منهم أحد يقوم أن ولا الجمعة، 
ثلاثةالمسألة هدم في الناس نموا فقد الجمعة بهم تنعقد الذي 
تلزمهلا المقم عر افر فالمومستوطن، ومجقم، افر، م٠ انام 

تلزمهالقصر تمغ إنامجة القيم والمسافر ، بغيره ولا بنفسه الجمعة 
فيها،حهليبآ ولا إمجامأ يكون ولا به تنعقد ولا ه ينفلا بغيره 

قالفيها، وحهليبآ إمامآ ويكون يه وتنعقد بنفسه تلزمه والمتوطن 
الفتاوىمججمؤع من  x١٣٧/ ١ - اش رحمه — تيمية ابن الإملأم شخ 
امأنثلاثة إلى الناس تقيم الأقوال هده تضمنت فقد قاسم لابن 
غيرمقيم والثالث، ، •••مستوطن. مقيم ؤإلى مسافر، إلى! 

عليهوأوجبوا والصيام، الصلاة، إتمام عليه أوجبوا مستوطن 
الجمعةتنعقد إنما ت وقالوا الجمعة، به تنعقاو لا وقالوا الجمعة 

وغيرتوطن، م • إلى القيم وهوتقيم التقسيم وهدا بمستوطن، 
وقد! ٦١٨٤! ٤ أيضآ وقال الشؤع، جهة من عليه دليل لا مستوطن، 

إلارسوله سنة ولا اش، كتاب في ليس أنه الموضع هدا غير في بين 
فهوهؤلاء مموى ومن المستوطن، هو والقيم ومسافر، مقيم 

اه.الصلاة. يقصر افر جم



|1دواه\سنج ص هتاءس 

افر،م•' فقط نمين إلى ينقسمون الناس أن يقتفي وهذا 
أحكامله توهلن والمفر، الأحكام له فالمسافر ومستوطن، 
منوياحذ بين بين يكون ، ثالسنم هناك يكون أن أما الأ٠سيهلان، 

دليل.إلى بمحتاج فهذا رهولأء هؤلاء أحكام 



٧٣ اااءفا| امل  ٥٧٠٠باب 

طالباتعن ! - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل ! ١٤٠٢س
إررجعن الدراسة انتهت ومش فقط للدراسة بلد ر يكن 
لهنسمسة؟نيل رويهن بلدهن 

بقيناللاتي لالaلاJات الصلاة قصر I بقوله فضيلته فأجاب 
العالمأهل بين حلاف فيه وطأ الدراسة  jJijلاتخاذ لا فقط للدراسة 

الإسلامسيخ كلام ذلك ل يراجع أن الخمن ومن - تعال اش حمهم ر- 
انوكلام  ١A.؛ ١٣٧; ٢٤قاسم ابن جمع النماوى في مة ابن 

سرحوالم،جموع  ٣٥٧ه/ القرطبي ير ونف٢ ٩ م الهدى في القيم 
القوووأف ذلك، في ف آراء كين  ٢٢٠، ٢١٩المهيب؛/

أنمن - اض رحمهما - القيم وابن الإسلام شيح رجحه ما الصحيح 
أيام.أربعة على إقامته مدة ولوزادت يقصر المسافر 

والمنةالكاب أدلة فيها بينت رسالة ذلك، في كتبت وقد 
ولايقصر، ولا بتم من على إنكار فلا هذا ومع والآثارعلىذلكا، 

حصلولهدا اجتهاد، مسألة المسألة لأن يتم؛ ولا يقصر من على 
•أقوال عثرة من أكثر بلغ حتى العلماء بين الخلاف فيها 

الخلافائل ممن وتحوها الخسآلة هدْ تكون أن ينبغي ولا 
نفسهاطمانت فمن ، والبغضاء للعداوة مببآ أو الهلويل مجثارأللجدل 

الحقإر أقرب ورآه صدره به وانشرح الأقوال يردْ من قول إر 
بهفلياحد يقاتله ثقته لتريح أو بأدلته، رححانه سسب، على لاطلاعه 

طالم،للحق متحر ؛دللث، هو بل للرحص مجتتثعآ ؛دللث، يكون ولا 
واللام.الموفق واش . للصواب 
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رالأ

الرحيمالرحمن اض يم 

Iبعد أما ، وعد0 نبي لا من على واللام والصلاة ، وحده ش الحمد 
•ورعاْ اض حفغله العثيمين صالح محمل الشيح فضيلة 

وبركاته.اف ورحمة عليكم اللام 
عنيألون الثغور قي اف مجيل في المرابهلون الشخ؛ فضيلة 

يمصرونوهل أفرادأ؟ أو جماعات يصلون هل الصلاة كيفية 
الإجابةنرجو فقط؟ يجمعون أم فقط يقصرون أم ويجمعون 
مندمنهم جماعة، يصلي من فمنهم مختلفون، أنهم إذ مشكورين 

أنورعاكم اف حففلكم مكم فئرجو يجمع، من ومنهم يقصر، 
عليكموالسلام والعرفان. الشكر جزيل منا ولكم بالدليل، تجمونا 
وبركاته.اف ورحمة 

وبركاته.اش ورحمة اللام وعليكم بقوله فضيلته فأجاب 
يصلواأن لهم يحل ولا جماعة يصلوا أن هؤلاء على الواجب 

العدو،أمام جماعة بالصلاة المجاهدين أمر تعالى افه لأن فرادى؛ 
هلآغكةقنز ألكثاأو٠ لهم ثلنت مهر كث ^٥١ ؤ I تمالى فقال 
ددآيبمجة؛ةؤثمأين ؤ؛ دلإلإداأتيمم ئثق ينم 

ظثق س بجي ئ محق لاهُ ;قأت 
سمرالجماعة صلاة عليهم فأوجب [. ١٠٢الأية; ]اكاء، ه ؤأتلحمم 

س،سنهمُرابملونغثرمواجمن•المدو، مواجهة قي أنهم 
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يقيموالم مسافرون لأنهم محصرأ؛ يصلون فإنهم القصر وأما 
انتهتمتى لحاجة أقاموا ؤإنما الدائمة، الإئامجة بنية بمكانهم 
عشرتسعة الفتح عام مكة في أقام أنه النبي. عن صح وقد رجعوا، 

بأذربيجان- عنهما اش رصي - عمر ابن وأقام • ركعتن يصلي يومأ 
فهقال ند بالسهقى رواه ٠ اللج حسه قد الصلاة، يقصر أمهر صتة 

بنأبمأعنأس اليهقي وروى الصججتن، ثرط على إنه النووي 
برامهرمجزأقاموا الله. رسول أصحاب أن - محه الله رصي - محاك 
وكدكصحح، إّناده ت المؤوي قال الصلاة، يقصرون أشهر تسعة 

اممبم_.رحمه اينحجر_ الخاسئ صححه 
تيميةابن الإملأم شيح احتارْ الذي الصحيح هو القول وهذا 

عبدالوهاب،بن محمد السيخ ابن عيدالله والشيح القيم ابن وتالميذْ 
بنناصر بن عبدالرحمن وشيخنا رصا، رشيد محمد والشيح 
٠سعدى 

الإقامةعلى عزمجوا إذا فيما العلماء بين حلاف فيها والمسألة 
مناختلاف - المرابهلين بين أي - بينهم يكن فلا أيام، أربعة من أكثر 
قصروافإن هذا ولا هذا في حرج لا لأنه الإتمام؛ أو القصر أجل 

بسْلمارقد حرج، فلا أتموا ؤإن المنة، إلى أقرب وهذا حير، فعلى 
مستقلة.رسالة في المسألة هذه 

فلاجمعوا ؤإن لخاجة إلا يجمعوا لا أن فالأفضل الجمع وأما 
الصحح.القول على حرج 

م.١ ٤ ١ V/؛/١ ٠ في اسمين الصالح محمد تحه 
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رحلعن ! — تعالى اف رحمه — الشيح هضيلة سئل I ١ ٤ ٠ ٣ س 
قدوهو المغرب، يصالون حماعة ووحد المسجد، لحل مسافر 
لالركعةالإمام قام ولما المشاء، بنية معهم فصالي الغرب، صلى 

ذلك؟حكم شما وتشهدومالم. حلس الثالثة، 
صاليقد افر مرحل دخل إذا بقوله: فضيلته فأجاب 

المشاء.صلاة بنية معهم فدخل المغرب، يصلون فوحدهم الغرب، 
الصلاتينلاختلاف يمحوله؛ يصح لا  '•ءال، من الخلماء ضن 

•وعملا نية 

أكملللثالثة الإمام قام فإذا ذلك، يصح ت هال، من ومنهم 
هوالصحيح.وهدا ركعتين، من وملم التشهد الداخل 

أربعأ.المشاء ويتم الثالثة في معه يقوم أن وله 
الغرب,يصل وهولم المشاء يصلون وهم المسجد لحل محاذا 

•معهم يدحل لا الأول القول تحلى 
وقدللرابعة، الإمام قام فإذا معهم، يدخل الثاني القول وعلى 

ويدخلويلم، ويشهد الفارقة، ينوى فإنه الصلاة، أول( مجن مجحه دخل 
بعدها،نما الثانية في معه دخل ؤإن المشاء، صلاة س بقي فيما الإمام مع 

.ه فيالعثيمين محمدالصالح كتبه • فالأءرءلاهر 
ءوه ءك 

يتهلبقهل ! - تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل • ١٤٠س؛ 
لمملهموالحافلات السيارات مانقى على المسافر حكم 

نهاررمضان؟في المواصل 
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فلهمعليهم فر الحكم ينطبق نعم • بقول فضيلته فأجاب 
والفهلر.والجمع، القصر، 

متواصل؟وعملهم يصومون متى ئائل؛ فال فإذا 
أما، وبارئه قصيرة أيام لأنها ؛ الشتاء أيام محي يصومون قالتا! 

الصوم.عليهم ويجّأا المسافر حكم لهم فليس المدن داحل السائمون 
٠ ٠ ٠
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ةرمال

الرحيمالرحمن اض يم 
عليناتنطبق هل الخايج، قي للدراسة بعثون طلبة نحن 

وحووالجماعة الجمعة صلاة وجوب وعدم كالقصر المر أحكام 
ذلك؟

حترأللفقكماض جراكم • واصل بالإيضاح التكرم نرجو 
.ويرصا0 يمه لما 

الرحيمالرحمن اش م ب
ربعانتهت ومتى ينتفلرها لحاجة مكان في المسافر أقام إذا 

حالان!فله بالدم إلى 
الترخصيله معين بزمن إقامته مدة يحدد لا أن • الأولى الحال 

والمسحبرمضان، والفهلر والجمع، القصر، من السفر برحمي 
القيمابن قال إقامته، مدة طالت، ؤإن أيام، ثلاثة الخفين على 

تبوك:غزوة فقه على الكلام فى المعاد زاد فى - تعالى الله حمه ر- 
Iيقول قضاءها ينتفلر لحاجة أقام إذا أنه على متفقون الأربعة والأئمة 

قوليهأحد ش أ٠دأإلأاكافعى ضر نه غدأأحرج، أحرج، اليوم 
.بعدها يقصر ولا يومأ عثر ثمانية أو عشر ميعة إلى ءند0 يقصر فانه 

لجهادأقام لو إنه أحمد أصحاب قال وقد ذلكا قل وقال 
انقضاءظنه على غلب مواء قصر مرض، أو سلميان حبس عدوأو 



٣١٣دْاإةاملاااءفا، 

شرطوالكنهم الصواب، هو وهدا طويلة، أو يسيرة مدة في الحاجة 
عملولا احملع ولا منة ولا كتاب من عالٍه دليل لا شرحلآ فيه 

التيالمدة في حاجته انقضاء احتمال ذلك شرط فقالوا الصحابة، 
لكمأين من فيقال! أيام، الأربعة دون مجا وهي الفر، لانقطعحكم 

الصلاةيقمر أيام أربعة على زيادة أمام لما والني. الشرط هدا 
إثامةعلى يعزم لم أنه لهم بجن ولم شيئآ، لهم يقل لم ونبوك بمكة 
بهويتاسون صلاته في به يقتدون أنهم يعلم وهو أيام، أربعة من أكثر 

فوقتقصروا لا واحدأ حرفآ لهم يقل فلم إقامته، مدة ش قصرها في 
اقتدىوكيلك المهمات، أهم من هذا وبيان ليال، أرع إقامة 

انتهىذلك. شيئآمن معهم صلى لن يقولوا ولم ، بعدم به الصحابة 
.— الله رحمه — كلامه 

التيللحاجة إقامته فى معينة مدة يحدد أن الثانية! الحال 
منهيشترون أولبلد أوالعمرة للحج مكة إلى القائمين كحال ينتفلرها 

انتهتمتى لدرامة أو أوطانهم، إلى يرجعون ثم يبيحونها أو تجارة 
رحمهم— العلم أهل اختلف فقد ذلك، ونحو أوطانهم، إلى عادوا 

مدةطالت مواء السفر برحص يترخص هل هدا حكم _في تعالى الله 
النوويوذكر محدودة، مدة في إلا يترخص لا أو قصرت، أم إقامته 

تيميةابن الإسلام شخ قال كما وهي أقوال، عثرة من أكثر ذلك في 
متقابلة._تقديرات الله حمه ر_ 

افرملأنه المفر؛ يرخصن يترخصن أنه عندي والراجح 
حاجةولا بزمن مقيدة غير مهللقة أوإقامة امتيْلانآ ينو لم ما حقيقة 
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لكنهالجواب، هذا بصحبة — تعالى شاءاف إن — ستراها التي للأدلة 
بلأقيمّى إذا الجمعة وجوب ولا الجماعة وجوب عنه يسقط لا 

عنهماالتخلف له يحل ولا والجمعة، الجماعت حضور عليه يجب 
وجويبادلة فإن ٠ للمتوطشن التخلف^ يبث^ سرعى يعذر إلا 

كانمن على الجمعة وجوب وأدلة وغيره المر فى عامة الجماعة 
.المسافر منها يستثن لم عامة الجمعة فيه تقام ماكان فى 

!النساء سورة فى تعالى قوله قمتها الجماعة وجوب أدلة أما 
ت؛اوئاينتم سأ ثهثر ،أئت نس َمحث رؤإدا 

هكء_ذوأمنؤ - صلاتهم أتموا أي - ^داسجدوأه وثأ-قذوأأنتدحس 
وتأخدوأتكة كبمازأ هؤ' لذ أنمى ذهث' وثتأب وربظم 

[.١٠٢الأية;]النماء، وآتلأءلجمه حيرهم 
ومنالعدو، مواجهة حال فى جماعة الصلاة الله فأوجب 

المدينة،خارج وهومسافر أعداءه يقاتل كان الض. أن العلوم 
حالفى حتى الجماعت وجوب ينهل لا المر أن ؛ذللث، فتبين 

بابمن والاستقرار الأمن حال ففي الأعداء، ومواجهة القتال، 
أور•

-عنه اض رصي - هريرة أبي حديثا مجن مسامأا، صحيح وفي 
الكرىأدركه إذا حتى ليلة مار حيبر غزوة من قفل حين المي. أن 

لمأنهم وفيها القصة، فذكر - والراحة للنوم نزل أي - عرس 
إلىرواحلهم يقتادوا أن فأمرهم الشمس، ءللعتا حتى يستيقظوا 

(.٦٥٥المائة)الصلاة تفاء باب: الماجد، كتاب 
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لمأنه ترى فآت الصح، بهم وصلى الني. توصأ ثم مكانآحر، 
.الحال هده محي حتى بهم الجماعة يترك 

آفيي؛تآأثا ؤ تعالى! قوله فمنها الجههة وجوب أدلة وأما 
ودروأألحووآش إق ةنعوأ ألجثمؤ روءِ إداميمحك>.ؤصبوومن نوا ١٠

.٩[ 1^: لال؛سة، 

المؤمنينإلى الجمعة إلى عي بالالأمر تعالى اض فوجه 
٠أحدا تن يولم عمومآ، 

اضرصي - عمر وابن هريرة أبي عن ْسلمأا، صحح وفي 
لينتهين١١•' مجنبرْ أعواد على يقول اف. رمرل سمعا أنهما - عنهم 
افليختمن أو - إياها تركهم عن أي - الجمعان ودعهم عن أقوام 

^يىئلوبهمئمدكونيمناكاص•
حمعأأقل كونها مع المسافر على واُبمة الجماعان كانت ؤإذا 

وجوبفإن مرات، حس والليلة اليوم في وتكررها الجمعة من 
مجرة؛إلا الأسٍوع في تكون لا لأنها أولى؛ باب من عليه الجمعة 
.حطبتيهافي الفائدة من يحصل حمعآولما أكثر ولأنها 

صلاةوجوب على - تعالى اض رحمهم - فقهاونا نص وند 
أحصروهومن - المربع الروض في فقال الساخرين، على الجماعة 

فيمفرأ )ولو ت الرحال تلزم ت الماتن قول عند قال! - القمة كتب 
،(.مدةحوف

•وغثرها والفرؤع والمنتهى الإقناع في وهكذا 

.( ٨٦)٥ الجمعة ترك يي التشدد ت باب ، الجمهة كتاب 
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أحش_ث تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل : ١ ٤ ٠ ٥ ص
وبعدنقرسا، متر كيلو مائة بحوار عنا بعيدة بجامعة تدرس 
فهلثلاثة، أو يومين حوار وتمكث إلينا تأر أيام عدة مض 

المدة؟هذه ر الصلاة قصر يجوزلها 
الإليكم فيها تر-؛ع التي المدة هدْ في بقوله؛ فضيلته هأحاب، 

وطنها،إر رجعت، لأنها وذلك الصلاة؛ تقصر أن لها يجوز 
الكان ؤإن حتى الصلاة إتمام عليه يجب وطنه إر رجع والمافرإذا 

الإنسانكان إذا وأئ الأصل. إر عاد لأنه سيرة؛ أيائ إلا بمس 
*البيالآ٥ قمر ل فإنه ام^ا م

صلاةتصلي أن يلزمها إلثكم رجعت إذا أختك يلزم هذا فعر 
مقصورة.غير تامة 

ه؛إي ؛إي 

رحلعن — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١ ٤ ٠ ٦ س 
عصرويرجع الجمعة مساء يذم، الرياض ر للدراسة يسافر 

وغيرها؟الصالوايت، المسافرفي يآحدأحكام فهل الاثنين، 
JkJbيتخذ لم لأنه شك، لا افر مهو بقوله فضيلته فأحاب، 

إذالكه لغرض، إقامته ل مطلقأ، الإقامة بمو ولم وطنآ، الدراسة 
بمحضرأن عاليه فيجب الجماجة، فيه تقام بلد في إقامته كانث، 

حماعةلا المسافر أن العوام بعفن عند اشتهر ما وأما الجماعة، 
المسافرعلى واجبة فالجماعة له، أصل لا فهذا جمعة، ولا عليه، 

ؤنإداتىهاآسلهرولوكانفيالقتالكمافيةولهتعار: 
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سمعمن كل على واجثة والجمعة 
منيبمن لاصلؤؤ مردث ادا ءامنوأ أفين كأيأ ؤ ت نعالي لقوله المداء 

وكنإذافاساسةساكأوص
ركعتين.الرباعية تصلى فإنك الماجد، عن بعيد مكان فى 

هه  ص

ؤللأبنحن •' — تحار اش رحمه — الشيح فضيلة متل ؛ ١٤٠٧س
الجامعةإلى مدينتنا من مافرنا فإذا الجامعات، إحدى قي ندرس 
صلاةترك لنا يجوز فهل أشهر، ثلاثة أو أشهر أربعة أحيانا نجلس 

الرواتب؟السنن وترك رمضان في والفهلر الجماعة 
بلدهمخارج في يدرسون الدين I بقوله فضيلته فأحاب 

أحدهمأن فلو إمحللأنأ، المهللمة الإئامة ينوون لا لأنهم افرين؛ م
العملبهيا مربوط لكنه بلده، إلى لرجمر اليوم شهادته أعطي 

يجوزلا نقول! أننا إلا مسافرين كانوا ؤإن فهؤلاء المحدد، الخؤقت 
ؤإذالمدر، إلا الملمين مع الماحي في الجماعة صلاة ترك لهم 

الإمامْع أدركوا مواء أربعآ، صلوا الصلاة يتم إمام حلف صلوا 
ومافصالوا، أدركتم ررما ! فوله. لمموم أوأقل، أوأكثر، ركعة، 

فاتكمفأت٠وا(^٣،.
لأنهالثاني، رمجضان إر رمضان صيام تآ-محير لهم يبني ولا 

وأحرمالثاني اّ، وجاء مثلا، الخم هدا في رمضان صيام أخر إذا 
.أ«\الآة:)ا(ّررةالاء،

.٩ ت الأية الجمعة، صورة )٢( 
اوخارى)ا"م(،ريم)أ•!(.)٣( 
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يترك،وربما يعجز، وربما الشهور، عليه تراكمت الثالث،، للعام 
اللكن مسافر، لأنه يفملر أن له جاز ؤإن المسافر أن نرى فلدللث، 
.فيعجز عليه تتراكم لئلا الثانية، المنة إلى يوحرْ 

الالمسافر أن العوام عند فالمشهور ! للرواتس،بالتسة أما 
محسيءبكل القيم يتنقل كما يتنقل فالمسافر غلهل، وهدا يتنقل، 
رانيةوهي نوافل، ثلايثر إلا والوتر، الضحى، وصلاة الليل، صلاة 

وأمابماليها، لا أن فالثة ، العشاء ورانية ، الغرب، وراتبه الفلهر، 
صحيحةغير عبارة وهناك عليه، كانتا ما على فهي الوافل بقية 

راتبةترك فالمنة ، المنة(، ترك المفر فى نة ررالالناس! بعص يقول 
عليه،م ما فعلى الباقي أما فقعل، والمشاء ، والغرب، الغلهر، 

تمامآ.القيم يفعله كما اّفر يفعله 



سماضااءلأ*ا ٣٢

ةرسال

الرحيمالرحمن اض بم 
.اف رسول على واللام والصلاة ض، الحمد 

افهحفظه العثيمين الصالح محمد الشخ سماحة إلى 
وبركاته.اض ورحمة عليكم اللام 

الإحابةمنك الرجاء الأسئلة بعض لدي الفاصل، شيخنا 
عليها.

بعدةومررت مهاجرأفي'-سلاف، بلائي س خرجت ت ١ ص 
والأنبها، الإقامة على الحصول من أتمكن ولم إسلامية، دول 

أقصرالأن وإلى الكافرة، الدول إحدى ش الإقامة على تحصلتؤ 
هلصلاتي، قصر حكم فا الإقامة، عدم ونيتي أتمها، ولم الصلاة 
لوحودنفلرأ صلاتي أتم أو اللأي مغادرتي حد إلى القصر في أستمر 

البلاد؟هدْ فى للإقامة الية وحول عدم ْع لدى إقامة 
فىفمهل بالفاتحة الفجر منة ركعش صلاة حكم ْا • ٢ س 
معها؟أىآيات قراءة بدون الركعتين 
العدائيةالمواد بعض ديارالكمر قى هتا توجد • ٣ س 

ذبحكيفية عن السؤال علينا يجب فهل الحيوانات، من المتخرجة 
الحيواناتمن ماحوذة أنها فمهل المكتوي، كان ؤإذا الحيوانات؟ هدْ 
حيوانأد خنزير هو هل الحيوان؟ نؤع عن الزال علينا يجب همهل، 



|ا|ءف||امو صا(ه هاب 

السؤال؟عالينا يتعذر الأحيان كثيرمن ني أنه العلم آحر•ع 
للمس؛اديورزمافإسذيهجرتي، ؛س؛ 

الشخصية،بصورهم لهم أبعث أن علي يلحون وكثيرأما أهلي يرهم 
علمتولكض لهم، أرمل فلم التصويرحرام أن أعرف ولأني 

أسمملعالفيديوفهل بكاميرة التصوير بجواز أفتوا المشاخ يعفى أن 
أيضا؟حرام هذا أم مصور شريط لهم أبعث أن 

عليهايجب يهل ءلفلتها؟ ذهب محع أن للأم يجوز هل ؛ ٠ س 
فيه؟الزكاة 

فيهوداحل وهل حاجمها؟ تصخ أن يجوزللمرأة هل ؛ ٦ س 
الشمر؟جوارصع 
بدونالكمبيوتر شاشة عبر الورق بلعب أحيانا أنسلي ٧ س 

أوصلاتي عن تلهيتي ولا فراغي، أوقات في معي شخص أي لعب 
ذلك؟حكم فما صالتي 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام حير، كل اف حراكم 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.اطه ورحمة اللام وعليكم بقوله; فضيلته فأحاب 

اللارتغادر حش الخصر لك ؛ ١ ر 
الضجر،ركعتي في اكاتحة على تقتصر أن حرج لا ت ٢ ج 

وفيالكافرون، الأولى: الركعة في الخاتحة مع تقرأ أن الأفضل لكن 
أحده.هواطه وئل الثانية: 

حلالحيوان من اللحم كان إذا المزال عليلث، يجب لا ؛ ج'؟ 



|ك|ا|ةj_ ك1وس 
٣٢٢،===^==============

لحمإلى ذلك فاحتنب تدري لا كنت ؤإذا الكتاب، أهل من والذابح 
الأساك.

الفيديو٠تصوير في يرخص العلماء بعض : ٤ ج 
أنللأم وليس أبوهم الأطفال أموال عن المسئول ! ٥ ج 

ذهبعلى والزكاة والدهم، بإذن إلا أموالهم مجن بشيء تتصرف 
حرامآ،وثمانون حمسة وهو نصايآ مجموعه بالخر إن واجبة الهلفالة 

•أمحها بإذن إخراجهاأبوهاأوأمها ويتولى 
السوادبغير كان إذا الرأس كصغ الحواجب صغ ٦ ج 

•فهوجائر بالكافرات تثبه وبدون 
الراشدينوحلقاته الني. محيرة بقراءة ليت تلو ٧ ح 

كازحيرألك.
وبركاته.اض ورحمة عليكم والسلام للخير، اش وفقك 



٣٢٣ي1بءااة|مل|لأءغا| 

حكمعن ! - تحار اض رحمه - الشخ محيلة سئل ؛ ١٤٠٨ ص
حاؤجكان يجوزلمن وهل الجمعة؟ العصرإرصلاة صلاة جمع 
الخع؟البلد 

لعدمالجمعة إلى العصر تجمع لا ت بقوله محيلته فأجاب 
الظهرإر جمعها على ذلك قياس يصح ولا السنة، في ذلك ورود 

كلفعل وجوب والأصل والفلهر• الجمعة ين اصرة للفروق 
•الأحرى إر جمعها يجيز بديل إلا وفتها في صلاة 

والثلاثةاليومين يهيمون البلد حارج كانوا لمن الجمع ويجوز 
البحيث القريبة البلد صواحي في كانوا إذا أما مسافرون، لأنهم 

بينالجمع في هنا والكلام • الجمع لهم يجوز فلا افرين ميعدون 
والعصر،الجمعة بين لا والعشاء، الغرب وين والعصر، الظهر 

A٤/ فلايجوزيكلحال.  ام.٠ 
هه  ص

منحصل ! — تعار افه رحمه - الشيح محيلة سئل ؛ ١٤٠٩س
الخمعةصلاة يجمع أن الهلريق عش وهو الكثير بل الناس بعض 

ظهرأوليتيصر بأنه معللاذللت، تقديم، جمع العصر صلاة *ع 
ثمالخمعة، عنه نقط مسافر إنه حيث الثلهر، بل جعة صلاة نيته 
لا؟أم فعله يصح هل المصر صلاة ح أحرها بل الفلهر يصل لوب 

أنوجب الجمعة السافر حضر إذا بقوله! فصيلته فأجاب 
إدابردئكك1وؤينلقولهتعالى: يصليهاجمعة، 



|كا|هاحام هم هنارس  ٣٢٤

الأية.، ١ أشسئيأؤاآلأبجاه آلمتاوه ^دا ق1مبمه 
داخلوالماهر ريب، بلا الجمعة صلاة هنا بالصلاة والمراد 

أنولا الظهر بها ينوى أن يصح ولا الذينآمنوا، من فإنه الخطاب في 
الجمعة.إلى بالحضور مأمور لأنه العصر؛ يؤخرهاإلى 
أنفصحح الجمعة عنه نقط مسافر إنه المائل نول وأما 

فيصلاها لو الجمعة منه تصح ولا بل حمحة، عليه ليس السافر 
فيفمنأقامها الممر، ش الجمعة لأتي؛ كان ه المي لأن الفر؛ 
النبيلقول مردودأ عمله فيكون ، النتى هدى حالف فقد الفر 

المساممر إذا أما »سصلطضفهأمناضردلأى. 
وسمعالجمعة صلاة وفت حان حتى فيه وأقام الجمعة يوم ببلد 

الجمعةيصلى أن فعليه الخطيب حضر إذا يكون الذي الثاني النداء 
وقتيأتي حتى سفلر بل إليها، العصر يجمع ولا لمين، المْع 

فيصليهافىوقتهائىدخل.العصر 
•م ١ ٤  ١١٨/ ١/ ٠ في الخيمين الصالح سحمد لمه 

هه م 

'٩—  ObjSlالجمعة، صورة )١( 
(.١٧١٨لم)م)٢( 



٣٢٠ي1بءءاا|تاملالإءفار 

ةرسال

الرحيمالرحمن الثه سم 
ملأ^|مدنسط علم^ والسلام رالصالآة ال^لسن، ري^ ض ال^^هد 

وبعد؛أجمعن، وصب وعلىآله 
فيالجمعة صلاة إلى العصر صلاة جمع عن المزال كثر فقد 

•اسرالمحاالظهر يجوزفيهاجمع التي الحال 
والتوفيق:الهداية منه مائي؛ متعياباق فآجيب 

يجوزالتي الحال في الجمعة صلاة إلى العصر جمع يجور لا 
والحصر.الفلهر بين الجمع فيها 

يجمعأن يجر لم الجمعة معهم وصلى ببلد المسافر مر فلو 
إليها.العصر 

الغلهرمحن الجمع بجواز وملنا - الجمع بجح مطر نزل ولو 
الجمعة.العصرإر يجزجمع _لم لر 

الجمعةصلاة إلى الجمع له بجاح الذي المريض حضر ولو 
الحصر.صلاة إليها يجمع يجرأن لم فصلاها 

آثممحىَثاّق ألثاوه إة ؤ تعار؛ موله ذلك ودليل 
بينوقد معين، لوقت مقروصا أي [ ١  ٠٣الأيت: ]الماء، موم_ثاه َكتجا 

ةور4الثو تحار: فوله ش إجمالا الوقت هذا تعالى اض 
همثميدا َةك ألم همءاث إف أشم وئزءاث ٢^، عثي [^٠ آلث1سر، 

وهداءلل٠ته، اشتداد الليل وعق زوالها، الشمس فدلوك 



|ك،االنامام هس هاوس 
^==========ء

الظهر،صلوات! أربع الوقت هذا ويشمل الليل، منتصف 
اللأنه واحد؛ وقت فى جمعت والعشاء، والمغرب، والعصر، 

الصلاةوقتا لحول كان صلاة ونتا حرج فكلما أوقاتها، بين فصل 
ولاالعشاء صلاة بها تممل لا لأنها الفجر؛ صلاة وفصل تليها التي 

الفلهر.بصلاة تتصل 

بنعيدالثه حديت فى التفصيل الاومحامت، هذه السنة بست رقد 
زوالمن الظهر أن وهو وغيرهما، وجابر العاص، عمروبن 

أنحض من العصر ووقت مثله، شيء كل ظل يصير أن إلى الشمس 
اصفرارهابعد ما لكن الشمس غروب إلى مثله شيء كل ظل يصير 
الفقمعب إلى المى غروب من المعرب، وونتا صرورة، ونتا 

الليل،نصف، إلى الأحمر الشفق غروب من العشاء ووقتا الأحمر، 
اللهحدود هذْ الشص، طلؤع إلى الفجر طلؤع من الفجر ووقت 
•رموله ومنة تعالى اممه كتاب في الصلوات لأوقات تعالى 

رسولهومسة افه كتاب فى المحدد وقتها قبل صلاة صلى فمن 
هأؤكك'ثدؤدأش وشؤ تعالى! لقوله مردودة، وصلاته آثم فهو 
فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل *من .• ولقوله ه، آلْلنلتؤن هم 
شرعي.عذر لغير ١^^٠٠ بعد صلاها من وكذلك، • رد٠١ 

مردودةباطلة فصلاته الشمس زوال قبل الغلهر صلى فمن 
قضاؤها.وعليه 

فصلاتهمثله شيء كل ظل يصير أن قبل العصر صلى ومن 
لهيبح شرعي عذر له يكون أن إلا قضازها وعليه مردودة، باطلة 



٣٢٧بأبْااتادلا0سا، 

•الظهر جمعها 
باطلةفصلاته ممى العرومحب قبل المغرمب صلى ومن 

.ضاوهاوعليه مردودة، 
باطلةفصلاته الأحمر السفق معيمسا قبل الصماء صلى ومن 

جمعهاله يبح شرعي عذر له يكون أن إلا قضاؤها وعليه مردودة، 
المغرب.تقاويمآإلى 

مردودة،باطلة فصلاته المجر طلؤع قبل الفجر صلى ومن 
.قضاؤها وعاليه 

•رسوله ومنة تعالى الله كتاب يقتضيه ما هدا 
فقدالجمعة صلاة إلى العصر صلاة جمع فمن هذا وعلى 

فتكونمثله شيء كل ظل يصير أن وهو وقها، يدخل أن قبل صلاها 
مردودة.باطلة 

علىالجمحة إلى العصر جمع قياس يصح أفلا • قاتل قال فإن 
الظهر؟جمعهاإر 

؛لوجوه ذللث، يصح لا • فالجواب 
أنهلأماسفىانماداصالأول: 
ْعتفترق بأحكامها منفردة مستقلة صلاة الجمحة أن الثاني: 

تلحقأن تمغ الفروق هده ومثل حكمآ، عشرين من بأكثر الفلهر 
•بالأحرى الصلاتين إحدى 

صحيحفي فان السنة، لفلاهر مخالف، القياس هذا أن الثالث،: 
جمعالمي،. أن - عنهما افه رصي - عباس بن عبداض عن ملم 

غيرمن الدينة في والعشاء المغرب وبين والعصر، الفلهر بين 



|1داإتامام ض فتاءس 
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وندأمته. يحرج لا أن أراد ت سال ذلك، عن فثل مطر، ولا حوف 
بتنفيه يجمع ولم س المي عهد في المشقة فيه الذي الطر ونع 

مالكبن أنس عن وغيره البخاري صحيح في كما والجمعة العصر 
مننزل فما النبر، على وهو الجمعة يوم استسقى . المي، أن 

مطرمن إلا يقع لا هذا ومثل لجئته، مجن يتحادر والمطر إلا المنبر 
وفىقال! والجمعة، الحصر بين حائزأ كان لو الجمع يبح كثير 

وتهدمالمال، غرق ا افه رسول يا فقال؛ رجل دخل الأخرى الجمعة 
فييكون أن يوجب هذا ومثل عنا، يمسكها الله قالع ، الثناء 

والجمعة.العصر حارآبين لوكان الجمع يبح رحل الطرقالتا 
الجمعة؟العمرإلى جمع ح على ّ قاتل! محال فان 

انمادان،في الأصل لأن غيروارد؛ أنهذاّؤال فالجواب: 
منبشيء تعالى فه التعبد مغ من يهلاو_، فلا بدليل، إلا المع 

لقولهبه تعبد من بذلك يطالب ؤإنما الثاطنة، أو الذلاهر٥ الأعمال 
ؤشئ' بلا اض تمدوا ْن منكرأعلى تعار 
أَكم1تثآهمأيوم ؤ وئالتعالى: أثب؛. م بآدن ثم ما ألدمخ بج، لهم 

فالالميهتو• 
هذا:وعلى . أمرنافهوردا،عليه عملأليس عمل رأس 

الجمعة؟مع الحصر جمع مغ على الدليل ما إ القائل قال فإذا 
العصرصلاة فحل وجوب الأصل فإن جواز0، على الدليل ما قلنا؛ 

الجمع،سبمبا وجود عند جمعها في الأصل هذا خولفا وفتها في 
•وقتها على تفديمها وهومغ الأصل، على عداْ ما فبقي، 



سصسي1بدااه،دل1ااءئ|و 
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ليتمالظهر صلاة الجمعة بصلاة لونوى أرأيتم I ئائل قال فإن 
الجمع؟له 

أهلأن أي اس أهل في الجمعة \يم ذلك لكن إن فالجواب: 
وبطلانتحريمه فى شك فلا الظهر صلاة Jالجمعة نووا البلد 

فقدالظهر إلى عنها عدلوا فإذا عليهم، واحة الجمعة لأن الصلاة؛ 
مردودأباطلا عملهم فيكون به، يؤمروا لم ما إلى به أمروا عما عدلوا 

•سصلصلأضصأمر'امورداا لقولالمي.ث 
الجمعةصلى افر كمالفلهر بالجمحة نوى الذي لكن إن وأما 

أيفأ،يصح فلا العصر إليها ليجمع الظهر بها ننوى يصليها من وراء 
قبلالظهر فصلى الجمعة لزمجته ومن لزمته، الجمعة حضر لما لأنه 

فوتفقل ذلك صحة تقدير وعلى ظهره. تصح لم منها الإمام سلام 
الجمعة.صلاة حيرأكثيرأوهوأحر ه نفعلى 

الالجمعة أن على والإثناع المنتهى صاحبا نص وند هدا، 
الجمعة.محلاة باب أول في ذلك ذكرا الحصرإليها جمع يصح 

يوفقناأن أسأل واض إليه، للحاجة ذلك فى أطالت ؤإنما 
الصالحمحمد كته لكلم. اد ح انه انماد، ٠نفع ات، للص 





٣٣١يأبء،ااتاملأ0ءفأأ 

•راكآ إلا إليها الوصول ستطيع لا من تلزم لا الظهر وصلاة 
ولبسوالطيب، كالغل، تبلها، شعائر لها الجمعة صلاة - ٩ 

.^Ui، لست، الظهر وصلاة ونحوذك، الثياب أحن 
وصلاةجمعة، لا ظهرا قضاها الواحد قانتا إذا الجمعة صلاة ء ١ ٠ 

لهمن إلا الإمام صلاها كما قضاها الواحد فاتتا إذا الظهر 
القصر.

منكثير قول على الزوال قبل فعلها يمكن الجمعة صلاة - ١ ١ 
.بالاتفاق الزوال قبل فحلها يجوز لا الظهر وصلاة ، العلماء 

تسنالظهر وصلاة جهرآ، فيها القراءة تسن الجمهة صلاة - ١ ٢ 
.سرافيها القراءة 

والغاشيةمجح إما معينة بمور فيها القراءة تمن الجمعة صلاة — ١٣
.معينة سور لها ليس الفلهر وصلاة والمنافقون، الجمعة ؤإما 

العقابمجن تركها وفي الثواب من فعلها في ورد الجمعة صلاة - ١ ٤ 
.ذللثط مثل فيها يرد لم الظهر وصلاة هومعلوم، ما 

منالني. أمر وتد قبلها، رانية لها ليس الجمعة صلاة - ١ ٥ 
قبلهاراتثة لها الظهر وصلاة أربعأ، بعدها يصلي أن صلاها 

.بعدهاراتبة لها لكن بعدها بصلاة الأمر يأت ولم 
حطبة.لها ليس الظهر وصلاة حطبتان، بقها تالجمعة صلاة - ١٦
ممنالثاني ندائها بعل والشراء البيع يمح لا الجمعة صلاة —  ١٧

ممنندائها بعد والثراء البيم يصم الظهر وصلاة تلزمه، 
طزمه.

،غيرْ في ولا فيه تحال لا مسجد في فاتت، إذا الجمعة صلاة  ٠١٨



|كاا|،نامام هس هت1،م, 
مد=^=========س^====

•غيره وفي فيه أعيدت مسجد في فاتت إذا الظهر وصلاة 
أهلبعض قول على الإمام إذن لصحتها يشترط الجمعة صلاة - ١٩

بالاتفاق.ذلك لها يثترحل لا الظهر وصلاة العلم، 
مختلفخاص ثواب إليها بق الفي رتب الجمعة صلاة — ٢ ٠ 

يكتبونالمجد أبواب على والملائكة بق، الباختلاف 
ذلك.مثل يردفيها لم الفلهر وصلاة فالأول، الأول 

يسنالظهر وصلاة الحر، شدة في فيها إبراد لا الجمعة صلاة - ٢ ١ 
المحر.شدة في الإيراد فيها 

يجوزالتي الحال في العصرإليها جمع بمح لا الجمعة صلاة - ٢٢
العصربمحجمع الغلهر وصلاة الملهر، انمرإر جمع فيها 
.المبيح المدر وجود حال إليها 
لكنحكمآ، تلأيين من أكثر إر بمصهم عداها وفد هدا 

.ذكرناْ ما بعض في أوداخل نظر فيه ذكرنا عما الزاني أي بعضها 

0\إ\'إ^\ا\ىفي ذلك وتم المثيبمين الصالح محمد كتبه 



٣٣٣اااءفا| ا،،و ء،ا|ه ذب 

حكمعن • ~ نّار اُثه رحمه ~ الشيح ءضسإة ،سل ت ١ ٤ ١ ٠ س
الحضر؟ش والعشاء المغرب وبين والعصر، الفلهر بين الجمع 

بينأو والعصر، الظهر بين الجمع ت بقوله فضيلته فأجاب 
أوتفويتمشقة، تركه فى كان إذا حائز الحضر فى والعشاء الغرب 

المطرلجماعةحال الجمع الثاني! ومثال المرض، ت الأول مثال جماعة 
الوقت،في بيته فى وحده يصلى أن واحد كل بإمكان فإن المسجد، 

حديثفي كما الجمع الشؤع أباح الجماعة به تفويت، ذلالئ، كان لما لكن 
والمصراكلهر بين المي.حع رأن  ١١٠٣^رصي عباس. ابن 

مطر®ولا حوف غير من المدينة في والمشاء الغرب وبين 

أفضلأيهما ت تعار- افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ت ١ ٤ ١ ١ س 
الدليل؟ذكر ح عدمه أم الجمع 

عرفةفي إلا تحبمب بمليسى الجمع ٠ موله قضإكه 
وحدفإذا رخصة، الجمع أن والممحح المدما، هدا ومزدلفة 

ومحببرخصه، تؤتى أن يحبا اض لأن عدمه مجن أفضل فهو سببه 
اليجوز فلا إليه يحتج لم فإذا أومحقر، حضر في إليه المحاجة الجمع 

أعلم.واش حضر في ولا سفر في 

ركبت-؛ تحار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ث ١ ٤ ١ ٢ س 
فيأجمع أن وأردت، هلهرأ، الثانية الماعة حيران من الطاترة 

 )(.٧٠٠^())١



هت1ءسهماعظم|كاإة ٣٣٤

قيتجمع أن لابد لي فقيل والعصر التلهر صلاتي بجن الطائرة 
متوجهلأني ونفلرأ العصر وقت دخول فانتْلر أحدهما وقت 

الهنايرةمتن عالي فصليت الرحلة بإعلان فوجئت جدة من للقصم 
صلاتيفهل الشمس، غروب بعد إلا القصم تصل لن لأنها 

أحدونت في الجمع من لأبد أنه صحح وهل صحيحة؟ 
الصلاتين؟

القصرل مسافرأمسن لكن إذا الإنسان بقوله: فضيكه فأجاب 
وماإليه، احتاج إذا الجمع وكيلك الإتمام، من الأفضل هو بل 

أفتاكالذي وقول الجمع، إلى محتاج فإنك نفك عن ذكرت 
جازفإذا بصحيح، ليس فول أحدهما وفت في الجمع بوجوب 

لكفيجوز واحد، وقت الصلاتين وقت صار الصلاتين بين الجمع 
١>الأولى^/،الثانية، اوووف فيوقتالأولي، محلي أن 

الثانية.وأول 
ركوبقبل ة حو مهنار في الصلاة أديت ولوأنك بالخيار فأنت 

منتتمكن لم لأنك نظرا ولكن عليك، هوالواجب هذا لكان الطائرة 
فهذاالطائرة في وصيهما أضاك، الذي قرى على بناء أدائهما 
صحيحةوصلاتك ومعها، نمآإلأ اش ا يكلفولا مقدورك، منتهى 

عليك.ولأإءادة 
ءوءو ءو 



1لآس1أ1اهل a،)؛i؛ باب 
 ================٣٣٥

هرمال

تعالىاف حفظه الثمين صالح بن محمد الخخ فضيلة 
.وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 

هيوالنعقد . ..مؤتمر.قي المثاركين من مجموئ نحن 
مناالبعض مهمة وحددت المنهلقة حاؤج من قدمنا وقد . ..منطقة. 
فيالصلاة أحكام نعلم ولا أيام، بثلاثة الأحر والعض أيام، بخمسة 

يلزمناأم جمع بدون تحر أم وقصر جمع نصلي هل هذا، ممرنا حال 
افه.أفادكم أفيدونا الماحي؟ في الصلاة أداء 

الرحيمالرحمن اممه بم 
الماسمع المساحو في تلزمكم الجماعة أن الأصل الجواب 

لقربكمصوت؛ مكبر بدون المداء فيه تسمعون مكان في يتم حيث 
المحد.من 

مكبرلولا الداء فيه تسمعون لا بعيد مكان في كنتم فإن 
ذهابكمفي كان إذا وكيلك أماكنكم، في حماعة فصلوا الصوت، 

حماعةفصالوا أحلها، من دل،متم التي بمهمتكم إحلال السجد إلى 
فيأماككم.
وقدممر في لأنكم ركعتين؛ إلى الرباعية الصلاة قصر ولكم 

يقصريومأ عثر تسعة مكة في القح عام أقام أنه ه الني عن لمت 



o»§iia  امام قسiilJlaJi
د=============^^==ء ٣٣٦

أنتمؤإقامتكم الصلاة يقصر يومأ عشرين تبوك في وأقام الصلاة، 

تركعليكم يشق أن إلا تجمعوا؛ لا أن فالأكل الجيع أما 
علىلأنكم حرج فلا مشقة بدون جمعتم ؤإن فاجمعوا، الجمع 

ثثنةبيبم>ِ،ِ.،>ى



٣٣٧ب1بْااه|دلالأءفا، 

المعروفمن ت — تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة ّئل ت ١ ٤ ١ ٣ رس 
جدبهإذا الثاءين وبين الظهرين بين يجمع أن يجوزللمسافر أنه 

أنعليه يجب هل ولكن تأخير، أوجمع تقديم جمع أْا الير، 
لايجوزلهتأخيربجتث جمع إذاجمع الثانية وقت أول في يصلي 

الغرببين يجهع أن أراد إذا ومثاله الثانية، وقت أول يتعدى أن 
مثلأأموالنصف الواحادة الساعة يصليهما أن عليه فيجب والعشاء 

الثالثة؟حوزاخيرساإرسءة 
الثانيةوقت فى يصلى أن عليه يجب لا بقوله: فضيلته فأجاب 

الوقتأحر إلى الصلاتين يوحر أن له بل يدخل، ما أول من 
ومحتأواحدأ،يكون المجموعتين الصلاتين وقتي أن وذلك المختار، 
وقيوسهله وفي أوله في الصلاة تكون أن يجوز الواحد والوقت 

المختارالعصر وقت آخر في والعصر الفلهر يصلي أن فله ، آخره 
ونتآخر في والعشاء الغرب يصلي أن وله باصفرار، ينتهي الذي 

•الليل نصم، إلى يمتد وفتها لأن الليل نصف، فبل وهوما العشاء 
حررتياا^{<س.

منلأبد هل : تعار- افه رحمه ٠ الشيخ فضيلة سئل : ١ ٤ ١ ٤ س 
الجمع؟عند الجيع نية 

ؤإنماالنية، اشتراحل عدم الصحيح I بقوله فضيلته فأجاب 
تعارأعلم.واش العيرالمجنح وجود الشرحل 



زت1وسهماطماكااة ٣٣٨

حكمما —ت تعالى اش رحهه — الشيح فضيلة سئل ! ١٤١٥س
وماالعدو؟ من والخوف الحرب حالة في الصلاتين بين الخع 

لمايجوز يهل الحرب؟ حالة قي الجمع قي الني. سة هي 
سنوات؟عدة المدة ولوطالت الجيع 

شقفإذا وهوالمشقة، ميزان له الجمع بقوله! فضيلته فأجاب 
ابنلحديث الجمع فله وقتها في صلاة كل يقرئ أن الإنسان على 

الغلهرمحن . اش رسول ررجمع قال؛ - عنهما اش رصي - عباس 
.مهلر،اولا خوف غير محي بالمدينة والثاء، والغرب والخصر، 

أرادانلأبممجكُا'.طأرادإرذلك؟ئل: حماس: لاين نل 
لهمويجوز • والشقة الحرج على الجمع مدار أن على يدل فهدا 

ابنحديث سوى سنة هدا في أعلم ولا سنوات، عدة ولوبقوا الجمع 
الجمعيجوز فانه المشمة، وهي عامة قاعدة وهو المابق، عباس 
فر.والالحضر وفي اللم، أوفي الحرب في سواء 

؛بأ ه

غادرإذا _إ تعالى اف رحمه _ الشخ فضيلة سئل ! ١٤١٦س
يشاهدأنه ح والقصر الجمع له يجوز فهل افرأ مبلده الإنسان 

بميازالبلد؟
الأنه - اش رحمهم ء اللماء ذكر بقوله! فضيلته فأحاب 

الإنسانيغيب -أن فعلهما أبيح والجمع-حيث القصر لفعل يشترط 
كانؤإن ذلك، ل حاز البلد سور من حرج متى بل البلد، عن 

)\(مالم)ه'ِا<.



٣٣٩

فرالرحمي يفعل أن له إليها قدم فيمن الحال وكيلك يشاهدها، 
يقصرأن افر للمفإن هدا لت ومتى سورها، في يدخل حتى 

أعلم.واش ويفطر. ويجمع 
هو- أ ٠

سافرإذا ! - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ١٤١٧ص
ويجمعوايفطروا أن لهم فهل الوادي في سللوا اش أراد نم أناس 

الواديأن اعتبار على لا أو مسافرون أنهم اعتبار عر ومصروا 
جرءمزعنتزة؟

،سبق مما يفهم السؤال هدا جواب ت يقوله فصيلته فأجاب 
سافرمن فيه يقصر أن يمتغ لا عنيزة إلى ينمب الوادي كان ؤإن فانه 
السفر،عر عازمآ مادام السفر رخص بقية يفعل أن وله عنيزة، من 

•أعلم واش يوم، من أم ولوبقي 
ه؛؛ ؛ ٠

كشتإذا -! تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ١٤١٨س
وأقصر؟والعشاء المغرب أجمع فهل الغرب أذان سأسافربعد 

أنوأردت تخرج لم بلدك في كنت إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
سببألد ليس لأنه تجمع، لا فإنك مباسرة المغرب صلاة بعد افر ن

سافرتقد بلل في كنت إذا أما بلدك، تغادر لم أنك إذ للجمع يبيح 
بينتسافر أن أردت نم للعمرة، مكة إر أتيت قد تكون أن مثل إليه 

يعدهتملي أن الغرب الإمام صر إذا بأس لا فإنه والعشاء المغرب 
•بلدك إر تخرج نم مقصورة انمشاء 



؛؛y،aJ|لض ض هاوس  ٣٤

امرأةعن ت - تعار اه رحمه الشيح. فضيلة سئل : ١ ٤ ١ ٩ ص 
ولانتوضأ أن لاتتهليع الأحيان بعض الربوور مرض من تحار 
الصلاةتجمع هل تصلي؟ فكيف لأنفها، الغبار لوصول تتيمم 

أوليومين تستمر الأزمة هذْ بأن عالما الأزمة عليها تأتي أن بمد 
ثلاثة؟

بهذامريضة وهي لها يجوز نعم • بقوله فضيله فآحاب 
أنلها يجوز صلاة لكل الوصوء عند تتعب أن منه يلزم الذي المرصى 

.والعشاء المغرب وبين والعصر، الغلهر بين تجمع 
الغلهربين تجيع أن حالها هذه مادامت عليها أشير وأنا 

جمعوالعناء المغرب بين وتجمع لهما وتتوضأ تآحير جمع والعصر 
ويبقىالأربع، الصلوات لجمح واحدة يعلهارة متهلهرة لتكون تقديم 
يحبوتعار تارك وافه أيسر، هذا لأن للفجر؛ واحدة ؤلهارة عليها 

أسدرُ_د ؤ تحار اطه قال كما الأيسر هو ما يفعلوا أن عبادْ من 
برزةأبو ومحال ، يمراب الدين ررإن تيه.• وقال ي*ًقمآونره 

.، تيسيرهءأ من ورأيت الض. صحثت ررلقد شنه افه صي ر- 
عرالتيسير لأن الأمة؛ عر والتيسير اليسر يحب أنه رأيت بمتى 
عفليمتين:قائدتين فيه الأمة 

الإسلامي.الدين لروح هوالموافق أنه ت أولأ 
وقبولوسعة بانشراح الدين تقتل القوس أن • والثاني 

وبرهان.بينة بدون شددعليها ماإذا بخلاف تام، ؤإذعان 

(..ح)٩٣. ير.الدين ت باب مرالإيمان، الخاري رئاء )١، 
(.٦١ ٢٧.ح). .تعروا•اكي.وريرواولا نول باب ردا*الخارىفىالأدب/ )٢( 



٣٤١اااءفاأ امو ■؛،!اه باب 

قوه^مما ! — تعالى اض رحمه — السح فضيلة مثل I ١  ٠٤٢ صن 
يغادربالدم؟لم وهومريدليمرلكنه الصلاة يجيع فيمن 

أنقبل السفر أراد من لجمع وجه لا I بقوله فضيلته فأجاب 
أثناءللصلاة زل إذا مشقة من يخشى أن إلا اللهم البلد، يغادر 
عامحىايم^ يل رامحؤه الم^اهد0 لغر جمع ومن ، ممره 

لممحثل حين عباس ابن لأن التجعة؛ أبعد فقد — عنهما الله صي ر— 
.، أمجتهأ يحرج لا أن أراد تال ذلك؟ اض. رسول صغ 



كارسامسم|ك،ااة ٣٤٢

ةرمال

الرحيمالرحمن اش بم 
العنمسنصالح بن محمو الشخ الفاصل المكرم الوالد جناب إلى 

بطاعتهآمين.اض حفظه 
وبركاته.اش ورحمة عليكم الملام 

اطهأثابك وصلت الأجوبة صمته ومن وصل المريق كتابك 
ربيا آمين وهدا0 رثيه ؤلريق بك وملك ذنبك، وغفر الجنة 

•وبعد • العالمين 
يالخيلروالثاء الغرب بين جمع هناك كان إذا فيك اش بارك 

وئامالمجموعة؛ الثاء لصلاة الإمام وئام الغرب، الناس وصلى 
تجريهفهل المشاء لصلاة يحرم ولم الغرب صلاة من يسلم لم رجل 

وكرمه.بمنه الجنة افه أثابك أفتتي الصفة؟ هدْ على الإمام مع صلاته 
الرحيمالرحمن اف بم 

اضحفظه . . . , الكرم الأخ إر المثيمين الصالح محمد من 
وبعد!. ..وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 

بها.التع افه ونسأل الأحوبة وصول على ض الحمد 
منسلام بدون الجمع في الإمام ْع قام الذي المذكور الرجل 

صلاتهالرجل هدا للمشاء إحرام تكثيره وبدون الغرب، صلاة 
واللامأحرى، بصلاة قرنها ل منها لم يلم لأنه باطلة الغرب 

•يجوز لا الأولى من ملام بدون بأحرى الصلاة وقرن ركن، 



٣٤٣ب1بْ،ااةادوالأءتا| 

الإحرامتكبيرة لها يكبر لم لأنه باؤللة؛ العشاء صلاته وكيلك 
صلاةالصلاتين إعادة عاليه فيجب هدا وعلى ثانية. ملأة ووصالها 

العمل.هدا من افد إلى التوبة ْع العشاء وصلاة المغرب، 
.وبركاته افد ورحمة عليكم واللام يحففلكم وافد لزم ما هدا 



|وء|ا{ة\ضتج هم هتاءس  ٣٤٤

إمامآكنت تعالى.! اف رحمه — الشيخ فضيلة مئل ت ١ ٤ ٢ ١ س 
جهلاركعتين العشاء وصليت جمعا والعشاء المغرب وصليت 

علمتالمجد من حروجى وبعد ذلك، فى شاج وكنت متى، 
أثناءيقصر ولا فيجمع المشم أما للمسافر، والقصر الجمع أن 

أفيدونيكفارة؟ أو ذنب علي فهل الشديدة، والرج المطر 
جراكماف"حيرأ•

أنالحالة هده فى عليك الواجب بقوله! فضيلته فأجاب 
أنركعتين معك صلوا الذين الجماعة تنبه وأن ، العشاء صلاة تعيد 

لأنوالجمع؛ القصر بين لأزم لا أنه لهم تبين وأن يعيدوها، 
لهيجوز وربما أبدأ، القصر له يحل لا مسافر غير كان إذا الإنسان 
تعيدأن فعليك حال كل وعلى جوازم، أمثاب رجيت إذا الجمع 

ركعتين.صليتموها التي الصلاة وجماعتك أنت 
ماعلى ليسههم معه صلوا الدين الجماعة يجد لم ؤإذا 

منيرونه من ينهون بدورهم وهم يجدهم، من ينه حصل، 
الموفق.وافه المصلين. 



امل3،ا|ة ي1ب 
٣٤٥,

رماله

الرحيمالرحمن اض م ب
اللهحفظه العثيمين صالح بن محمد الشيح فضيلة 
؛وبعد ، وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 

كثيرايختالمون والناس الأمطار، كثيرة منطقة في قانتانكن 
فنرجو، والعشاء المغري، صلاة بين يجمع بسببها الش الأسباب في 

ثدييةظالمة هناك كانت، الأيام أحد في أنه علما لنا، ذللث، توضح 
،العشاء صلاة سد إر المغرب صلاة مل من يّرل والمهلو 

جمع،من احي المفمن ومعبدة، مضاءة والشوارع حفيفا كان 
حتىالبعض العشاء صلاة وأعاد الناس واختلم، ، يجمع لم من ومنها 

هدالك^ار وتفترا ، ومشدد مرحهس بين فيها اجد المايمة اختلف، 
خيرأ.وحراكمالاJه إفادتنا، زجومنكم عندنا داسا الأمر 

ارحيمارحمن الله م ب
.وبركاته الله ورحمة اللام وعليكم 

تقديمهايحل فلا ، وقتها في الصلاة فعل وحوب ت الأصل 
ألصأوآإذ ؤ ; تعالى اممه لقول، عنه، أحيرها ولا وقتها، على 

وقد؛ينالميه[، ١٠٣الأة: ]الماء، 
أوالثياب، يبل ممر من عذر هناك كان إذا لكن كاملا، بيانأ أوقاتها 

لقولستة، فالجهع الناس بها يتأذى ماء أونع الأسواق، في وحل 
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غيرمن المدية في النبي. جمع عنهما اض رصي - هماس ابن 
والعشاء،الغرب وبين والعصر، الفلهر بين مْلر ولا حوف 
يلحقهالا أن أي أمته، لابمحرج أن أراد • قال ذلك؟ فعل لم • مألوْ 

الأسواقبعض لأن إما الجمع في هميكم الناس واحتلاف 
ؤإماذلك،، فيها يكون لا وبعضها للجمع، المسح العذر فيها يكون 

فلاذللث، يرى لا وبعضهم فيجمع، العذر قيام يرى الأئمة بعض لأن 
,الاختلاف هذا في واسع والأمر • يجمع 

لأنيجمع، فلا لا، أم العذر تحقق هل الإنسان شالث، ومتى 
شقمن ت للناس يمول ولكن وئنها قمح، صلاة كل فعل وجوب الأصل 

ينادىكان النبي، لأن بتته، فى فليصل للمجد الحضور عليه 
وهذارحالكم، في صالوا فيقول: المعليرة أو البارئة الليلة في مناديه 

•ويرصك، يمه لما الجميع اش وفق الإصلأم، يسر من 
-.٥١٤١٨/U/Yo_العثيمين الصالح محمد كتبه 



٣٤٧ه1ب1ءااةادو|اإءئاو 

هيما -I تعالى اش رحمه - الشخ محيلة سئل I ١  ٤٢٢ ص
السفر؟رخص 

أربع!السمر رخص ت بقوله محيلته فأجاب 
•ركعتين الرباعية الصلاة ء١ 
أخر.أيام من عدة ويقضيه رمضان، في الفطر - ٢ 

مح.مرة أول مجن ابتداء أيام؛لياليها ثلاثة الخفين غالى المسح ّا_ 
راتبةأما والعشاء، والغرب، الفلهر، براتبه الطالبة مقوط - ٤ 

.واستحبابهامشروعيتها على باقية فإنها النوافل وبقية الفجر 
الضحىوركعتى الفجر، وسنة الليل، صلاة المافر فيصلى 

منافدوم وركعتي المسجد، دخول وركعتي ، الوضوء وصنة 
بيتهدخول نبل يبدأ أن محقر مجن ان الإنقدم إذا نة المجن فإن فر، ال

ركعتينفيه فيصلى المجد بدخول 
بالمسثةمشروعآ لايزال فانه بالصلاة النلؤع بقية وهكذا 

الغرب،وراتثة الظهر، راتبة وهى! مابقآ ئلت، ما عدا ما للمافر 
هدْالرو1ب،اللأث.بمالي وراتبةالشاء، 

 TyM_ : :_هيأ٠ئكام^لمحيلةاص_رحمهاف4سارu
الخيام؟في والأقطار الخلأة القصرفي حيث، الممرمن 

الخلأةلقصر مبيح سمت، الفر بقوله! محيلته فأجاب 

نيلم مدرواْ (، ٤٤١٨)مالك بن كم، حدبن، باب،: ، ش البخاري رواه ;١( 
.( ٢٧٦٩)توبةكبحم١٥ حديث ت باب، التوبة، 
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الصلاةقصر يقتصي محسب السفر أي إنه بل ركعتين، إلى الربا*غية 
•ذلك في خلاف نداعلى وجواياما إما ركعتين، إلى الرباعية 

فيكان ؤإن بواجب، وليس مندوب، القصر أن والصحيح 
علىتدل أخرى نصوص هناك ولكن الوجوب، ظاهرْ مجا النصوص 

٠بواجبمب لمس انه 
الخفينمح وبجح الفعلر، ويح القصر، بجح الذي والفر 

فيه!العالماء احتالم، قد أيام، ثلاثة أوالجوربين 
كيلووثمانين واحد وهى افة، بالممجقروا جعله من فمنهم 

علىعزم أوإذا المسافة، هذه من؛لده الإنسان خرج فإذا تقربجأ، 
رحمنحميم له مسافرأيبام يكون فإنه بلده، من المسافة هده ةْلم 

السفر.
يحدؤإنما يحد؛المسافة لا السفر إن I يقول من الخلماء ومن 

٤٠٣٧١يرد لم وما بتحديده، يرد لم  ٤٠٣٧١لأن والخالة، بالرف 
الماخلم!قال كما والخالة الخرفا إلى فيه ^٠"^ فإنه بتحديده 

أحددفبالرف كالحرز _، ؛lUيحدد ولم أتى مجا وكل 
مقيدإنه فالنا ّسواء فر، الأحكام ثشت، فإذا حال كل وعلى 

أنللإنسان ينبغى الفر أحكام فإن بالرف، مقيد أو يالمافة 
علىمسحآ أو رمضان، فى فهلرأ أو تصرأ، كانت، مواء يفعلها، 

يثقلم ما الصيام هو للمسافر الأفضل أن إلا أيام، ثلاثة الجوربين 
فاكلرأفضل.عليه ثق فإن عليه 

يقدمجونالدين المعتمرين أذكرإحواننا أن أود الناسبة وبهيم 
المهار،في عمرته يقضي بعضهم أن إلى الممرة، لأداء مكة إلى 



٣٤٩

يغمىبعضهم إن حتى عظيمة، مشقة ذلك مع الصوم عاليه ويثق 
هؤلاءحق في المثرؤع لأن ط!، •حهلأءفليم وهذا وينقل، عاليه، 

.يفطرواأن 
أنحين من العمرة وأودى أفطر أن الأفضل هل قائل: محال فإذا 

أنأصكولأأزديالعمرةإلأفياس
فيالعمرة ويودي يفْلر وهوأن أفضل، الأول أن ت فالجواب 

إنه))كانحتى اداءانممرة، بائر اعتمر إذا كان التبي^^ لأن النهار، 
عليهالمسجد،، باب عند إلا بعيره ينخ لا معتمرأ أو حاجا قدم إذا 

عمرتهقيودي واللام الصلاة 
غيرهفي أو البلد هذا في الناس بعض من يحصل الذي وهذا 

منهم،اجتهاد عن يكون إنما المشقة، 0ع رمضان قي لصيام اس 
يشقالإنسان فكون بالهدى، هو ؤإنما بالهوى، ليس الشؤع ولكن 

مسافروهو ه نفعلى يشق أو فيصوم، مريص وهو ه نفعلى 
كماوجل، عز اف يحب ما وحلاف السنة، حلاف ذللث، فإن فيصوم، 

افهررإن ؛ الله. رسول نال - عنهما الله رصي - عمر ابن حديث فى 
معصيته((نزني أن يكرم كما رخصه تؤتى أن يحب 

,١٧٦٧)طول ذي النزول ت باب الحج، س الخاري رواء ( ١ ) 
.١  T٠٨/ أالمدأ في أحمد الإمام روا، )٢( 
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ةالرس

الرحيمالرحمن الله بم 
الشؤونمدير المكرم الأخ إلى العثيمين الصالح محمد من 

تعالىاف حفظه . . الدينية. 

مألتمما على الجواب ؤإليك وبركاته، ارنٌ ورحمة السلام وعليكم 
عنه:

والقصرلكم.الجمع جواز عن سذام الأول؛ 
تركالأفضل لكن لكم، حائز والجمع القصر أن وجوابه: 

حاجةبدون حمعتم ؤإن نليلأ، الماء يكون أن مثل لحاجة إلا الجمع 
تنوونلا مؤقت لعمل انتدبتم فإنكم مسافرون لأنكم بأس فلا 

انتهتمتى لحاجة إقامتكم ؤإنما مجهللقة، إقامة ولا امتبئانآ، 
عشرينسوك في أقام ه الني ®أن ثت؛ وقد • بلادكم إلى رجعتم 

يومأعشر تسعة مكه في الفتح عام وأقام ركعتين؛' يصلي يومأ 
الأشهراكغور في يقيمون لمون المومازال ، الصلاة يقصر 
لأمتهس الني يحد ولم الصلاة، ويقصرون والسنتين السنة وربما 

القولهو هدا . مسافراكان لمن السفر حكم به ينقْلع حدا 
الصحيح.

(.١٢٣٥روا،أيوداود))١( 
روا،اوغارى)«ا/،ا(.)٢( 



|ااءغاو|مو صا|ه ٍاب 

لزمهأيام أربعة من أكثر إقامة نوى من أن العلماء يعص ويرى 

الجمعة.صلاتكم عن الثاني السؤال 
فىالجمعة صلاة ه المى هدى من ليس أنة ت وجوابه 

تصلونؤإنما الجمعة، صلاة لكم مع فلا دلل على وبناء ، فر ال
_إلىالله رحمه بنإبراهيم— محمل الشيح كتب وند • ظهرأمقصورة 

العلاأبا حمحوص ررمن • فيه قال كتابآ — اض رحمه — سعود المالك 
حقهمفي ليس وهم الجمعة، يصلون البرود في معه الدين والجنود 
ذلكعلى تنبيههم في المبادرة فينبغي ذلك، لهم يشئ ولا جمعة، 
.وبركاته،، الله ورحمة عليكم واللام التجمح. من ومنعهم 

ضلر؟ذلك وعلى افرين نمرمهل الثالث؛ المزال 
وفدالفطر، لكم حاز الصلاة قصر لكم حاز متى أنه وجوابه! 

حقكمفي القصر جواز الصحيح القول أن الأول الجواب في مبق 
٠عليه يسق لم إذا أفصل افر للمالصوم ولكن 

المشمة؛ضابعل عن الراع؛ الموال 
التكلفمن شيء للإنسان يحصل أن هي المشقة أن وجوابه 

أن— فيكم الله بارك — فتعلمون التدحين موصؤع وأما والتحمل، 
وعلى، صرره لبستا حسءط تح^ردمه على تدل واله الكتايا عهرمجايى 

شهرفرصة يستغل أن وينبغي الدخان، صرب للإنسان يجوز فلا هدا 
منهالله حماه قل النهار في الصائم فإن منه، للتخنمى رمضان 

التحلصنعلى بدلل تمن يحتى عنه اللل في فلتصبر بالصوم، 
ودعاته.بالله استعانته إلى بالإصافة منه، 
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أوعملكم في بقاؤكم الأفضل هل I الخامس المسزال 

مهم،عمل لأنه عملكم؛ في بقاؤكم الأفضل أن وجوابه! 
بالواجبوالشام المملؤع مل من مكة إلى وممركم بواجب، ونام 

القيام؛التطؤع.من أفضل 
تقصرونوأنتم التراوح تصلون هل السادس؛ السؤال 

الصلاة؟

وتصلونالليل، وتقومون التراوح، تصلون نعم، وجوابه! 
أولظهر راتبة تصلون لا لكن الرافل، من وغيرها الضحى صلاة 

.عشاء أو مغرب 
كانإذا الخابة من الفجر لصلاة التيمم عن السابع؛ السؤال 

الخوباردأ.
ولمباردأ، الماء وكان أحدكم على الغل وجب إذا •' وجوابه 

بأسفلا المرض من نمه على وحاف الماء يه يسخن ما عنده يكن 
ماوجود أو والماء الجو لفاء بعد الغل مجن تمكن فإذا يتيمم، أن 

حاليهلهر إنما التيمم لأن يغتسل؛ أن عليه وجّ_،ا الماء به يخن 
•الماء امتعمال ووجب الخديثا عاد العذر زال فإذا العذر، وجود 

فيالعممن الصالح محمد اليعه الأجوبه هذه كتب 



٣٠٣بابدااةادلااإءفا1 

صلاةعن • — تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل ت ١ ٤ ٢ ٤ س
تلزمهوهل مقيم؟ حلف صلى إذا الإتمام يلزمه وهل المسافر؟ 
يصوم؟وهل يجمع؟ وهل بالوافل؟ يمملوع وهل الجماعة؟ 

أنحين من ركعتان الم|ساتر صلاة ٠ ئبإكه ئ٣ئمب 
•- عنها افّ رصي ~ عائشة لفول إليه، يرجع أن إر بلده من يخرج 
وأتمتالسفر صلاة فأقرت ركعتين، فرصت الصلاة فرصت ما ررأول 
وقال، الحضرءا صلاة في رروزيد رواية؛ وفي • الحضر® صلاة 
المدينةمن المي. ُع ررحرجنا عنه افه رصي - مالك بن أنس 
المدينهءلإز رجعنا حتى ركعتن ركعتن فصلى مكة إر 

منالصلاة أدرك سواء أربعآ صلى يتم امجام مع صلى إذا لكن 
الإقامةسمعتم اءإذا ! النبي. قول لعموم منها، شيء فاته أم أولها 

أدركتملما ولاتسرعوا، والوقار المكينة وعليكم الصلاة إلى فامشوا 
فصلوا،أدركتم راما قوله! فعموم . فأتمواءار فاتكم وما فصلوا، 

الذيالإمام وراء يصلون الدين المسافرين يشمل فأتموا® فاتكم وما 
بالما عنهما-ن الله عباس-رصي ابن وسئل وغيرهم• أربعآ يصلي 

١اتلائ،فقال: بمقيم؟ ائتم وأربحآإذا انفرد إذا ركعتين يصلي المسافر 
الة«ر؛،.
بهاأمجر تعار الله لأن المسافر؛ عن الجماعة صلاة تمهل ولا 

(.٦٨٥الخارى)آإ*آ(،^))١( 
(.٦٩٣اوغاري)اا/«ا(،وسل؛))٢( 
اوغارى)أمآ(،وسالم)\«آ(.)٣( 
(.٦٨٨سلم))٤( 
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قتلإألكثئو0 ٣ لأئمت نئن َمحت وإأ\ ؤ ؛ فقال القتال حال في 
منذكءزأ ؤ، أ،تدحمتلم رتأ-ممرأ ثعاف تنيم ظاغكة 

4،١ مثلث قjمنؤأ بمتثرأ ذ ألمحي >ذةذك' ولتأت يريطم 
أنعليه وحب ُالاله غير بالي في المسافر كان فإذا هذا وعلى • الأية 

أوبعيدأ، يكون أن إلا ، الداء سمع إذا المسجد في الجماعة يحضر 
الجماعةصلاة وجوب على الدالة الأدلة لعموم رفقته، فوات يخاف 

أوالإقامة.الداء سع من على 
محوىالوافل جمح يصلي المسافر فإن بالوافل المملؤع وأما 

الليل،وصلاة الوتر، فيملي والعشاء، والغرب، الفلهر، راتبة 
الرواتبغير الوافل من ذللئا وضر الفجر ورانة الضحى، وصلاة 

الفلهربين يجمع أن له فالأفضل صائرا كان فإن الجمع "ُأما 
تاحيرجمع ؤإما تقديم، جمع إما ، والعناء الغرب وبين والعصر، 

.فهوأفضل أيمر وكلماكان له، الأيسر حمسس، 
باسفلا جمع ؤإن يجمع، لا أن فالأفضل نازلأ كان ؤإن 

•اض. رسول عن الأمرين لصحة 
أفطرؤإن الصوم، فالأفضل رمضان في السافر صوم وأما 

أّمهلالفطر يكون أن إلا أفعلرها الي الأيام عدد ويقضي بأس، فلا 
ربض والحمد رخصه. تؤتى أن يحب اش لأن أفضل فالفهلر له، 

ه.١٤٠٩/١٢/٥المالمن.حررفى

.١  ٠٢الأن: ،الماء صورة 



٣٠٠مابء|ااهامواااءغار 

الإمامصلى ؛ — تحار اش رحمه — الشيح محيلة مثل I ١ ٤ ٢ ٥ س
بالمْلرإذا الصلاة من انتهائه وبعد مثلأ الشتاء فى المغرب صلاة 
فيأنه ،ع العشاء المغرب مع يجثع أن له فهل بغزارة، يتول 

الأصللم.ضفيسهاض؟
فلاالذهب من الشهور عر أما •' بقوله محتلته نآجاب 

الأولىافتتاح عند الجمع نية منها شروؤلآ يشترؤلون لأنهم يجوز 
وكلأالأور، وملام افتتاحهما عند المدر وجود ومنها والثانية، 

وحدمتى وأنه ا ذلك اشتراحد عدم والصحح يتحمق، لم الشرمحلين 
إليحتاج دلا الجمع جاز الصلأتن محن طويل محل غير من العير 

وجهعلى الغرب صلاة بعد الخهلر فلونزل هدا وعلى الجمع، نية 
ولولماليسير الفصل ولومع الجمع، جاز العير، معه يتحقق غزير 

*ينوم 

الشروؤلمن ميء اشترامحل لأن المحح هو هذا نلنا ؤإنما 
•مشولأ يكن لم دليل له يكن لم فإن دليل إر يحتاج 

٠محن  جشتإدا ؛ ء تطلى اض رحمه س السح فصّيلة سئل  ١٤٢٦
منفردأ؟أجمع أن ر فهل المشاءين بجن الجمع من الإمام وتدفرغ 

قريبآمسجدأ تجد أنك نفلن كنت، إن ت بقوله محيلته فأجاب 
جماعةحضر فان ذلك نفلن لا كنت ؤإن تجمع، فلا يجمع ولم منك 

فالأظهرجماعة يحضر لم ؤإن بالجمع، بأس فلا جميعآ وصليتم 
ترمعسوف فإنك منه فانية لا حيتئد الجمع لأن ؛ ذلك، جواز عدم 



اكا|تاحام ض يتارس  ٣٥٦
هدهمثل وفي للحاجة، أبح إنما والجمع منه، تخرج ولا بيتك إلى 

فائدةالجمع محي فان جماعة حصر لو ما بخلاف حاجة، لا الصورة 
أعالم.واش الجماعة، وهوحصول 

ءايه ءإي 

لييجوز هل الةابمخ.رحبمهاشتحاليست ض !
الإمام؟ح الجيع يمكنني لم إذا والعشاء المغرب بين الجمع 

الدينالجمع أهل من كشت إذا نعم ت يقوله فضيلته فأجاب 
أماالرجال، هم الجمعللمهلرونحوه وأهل ذلك، لك جاز لهم يباح 

رحمهمالفقهاء اختلف وقد الجماعة، أهل غير من لأنهن فلا الماء 
لا،أم يجمع هل جماعة، يدرك ولم الإمام مع الصلاة فاتته فيمن اش 

والقولالجمع، أهل مجن كان إذا الجواز المدهب من فالمشهور 
والشقةالجماعة حصول الجمع من يستفيد لا لأنه يجوز لا اكاني 

والمرادأحوحل. القول وهذا بيته، في العشاء بصلاته عنه متنتفي 
فروالالمرصن جمع أما ، ونحوم المْلر جمع الذكور بالجمع 
واشوالماء والرجال والجماعة للمنفرد ثرؤله وجد إذا فيجوز 
أعلم.

ص؛؛- ؛ ٠

يجوزهل تعالى—I اش الشيح—رحمه فضيلة سئل I ١ ٤  ٢٨س
لوحده؟يجمع أن الجمع فاته لمن 

ذلكجواز الأصحاب كلام ءلاهر ت بقوله فضيلته فأجاب 
والأحومحلبيته، في ولوصلى جائز، أنه للمهلر الجع لي قالوا حيث 



|اإءفاوامو ءءاا|، 1باب 
٣٥٧د===============ء 

الجمعإلى به حاجة فلا وحده يصلي كان إذا لأنه الحواز، عدم عندي 
الوقتلحل متى إليه، به لاحاجة وهدا للحاجة يجوز إنما الحمع لأن 

لوتركيحصلهم لا أن يخشى جماعة الجمع حين معه وليس صلى، 
جميعأيصالون فانهم جماعة فحضر الخمع فاته فإذا هدا وعل الحمع، 

فيماالجماعة لهم تحصل لم الجمع قبل تفرقوا لو إذ ويجمعون، 
يحصلهملا أن يخشى جماعة هناك وليس الجمع فاته إذا أما • يعد 
أعلم.والاه الجمع بترك مشقة يلمحقه أن إلا اللهم يجمع لا فإنه 

قريباكان إذا I - تعالى اممه رحمه - الشخ فضيلة مثل ت ١ ٤ ٢ ٩ س 
فهلالجمع لقصد مسجدآخر إلى وذهبت يجمع قلما مسجد مني 

يجوز؟
بأسفلا به أرفق الجمع كان إن • بقوله فضيلته فأجاب 

يذهبؤإنما به أرفق يكن لم إذا وأما يجمع، مسجدآحر إلى بدهابه 
نالوقد ، سيئا ذلك جواز فى النمى في فإن الرجُمر( نتع لمجرد 

والفهلرفر العليه حرم ليفملر محافر لو إنه اض رحمهم الأصحاب 
أعلم.وافه 

هه ءو 

الحكمةما تعالى اطه —رحمه الشيح فضيلة محل • ١  ٠٤٣ س 
الخوف؟قصرصلاة في 

فىكان إذا تقصر لا الخوف صلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الرباعيةفي ركعتين تقصر فإنها فر الفي كان إذا وأما الخضر، 



اك،او،؛ضاحام فتاءس  ٣٥٨

الخوف،صلاة في خاص قصر لا أن لك يتبين وبهذا الأمن، كمر 
فيالصلاة قصر في الحكمة أما العدد. في كغيرها الخوف صلاة بل 

الأسفاركانت عندما ولاسيما واليسر السهولة حصول فهو العفر 
شائةكالز٠نالأول.

صلاةفي — تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ت ١  ١٤٣ س 
وشتيقوم ركعة الأولى باله؛لائهة الإمام يصلي أن بعد الخوف 

هلولكن الإمام يقرأ ذلك أثناء دفي لأنفسهم يتموا حش قائما 
وراءه؟لتصالى الأحرى الطائفة جاءت إذا قراءته يعيد 

يقرأونؤإنما قراءته يعيد لا أنه الفناهر بقوله فضيلته فآحاب 
ينصتونتم يجهر، الإمام كان إن فمهل الفاتحة محورة هم لأنفهم 

أحرى.وسورة الفاتحة قرأوا سرية الصلاة كانت ؤإن لقراءته، 
ءوه  ه



ا1اءت|رامل د1بطاة 
٣٥٩دٍٍددٍٍصدٍدصٍدٍ 

الةرمح

اله1يارينأسئلة جواب 

'•~ الجراء حير والمسلمين الإسلام عن افه جرام ~ الشيح فضيالأ قال 
محمدنبينا على وملم اش وصلى العالمين رب اا؛ه الحمد 

•الدين يرم إلى بإحسان تعهم ومن وأصحابه وعلىآله 
بعدأما 

بإخوانيللقاء وقفني أن — وتعالى ّسحانه — اش أشكر فإنني 
والمضّثفين،والمهندين الْليارين ءن الجويثن اللأحين 
قوادإخواننا محي نرى أننا خاصة استماراتهم، على والإجابة 

نحويمرنا ما أيفأ مع ونالخير، سئما وجوههم على من الءلاJرات 
راحةعلى التام والحرص - وجل عز - اممه بتقوى أوصيهم ؤإني هذا 

الأمورمراعاة من والدنيا؛ الدين مصالحة فيه ما وعلى الركاب 
وكيلكالأجواء، في وهم حلت، إذا الصلواُت، كأوقات الشرعية 

محاذاةقبل الركاب ينبهوا ؛حبنا والعمرة بالحج الإحرام أوقات 
التيالثياب ولمس العادية الثياب حبع من بها يتمكنون بمدة الخيمات 

الوقتأن قدر إذا بمعنى ذللث،، في وليتومعوا الإحرام في تلمس 
الوقتهدا قبل ذللئ، على فلينبهوا دقائق عشر العمل لهدا بمي الذي 

ملابسهيخلع أن يستملح لا من الماس من لأن أوأكثر، دياتق بخمس 
أئولإمح، ثم أٍلول، مئة للر< ويحتاج بسهولة الإحرام لماب ويلبس 



اكا|تفمامام فتاءس  ٣٦

الميقاتيتجاوز أن من أهون الميمات ئبل الإحرام في الاحتياط 
مسافةتبالغ للطاثرة ية بالنالواحدة الدقيقة لأن واحدة؛ بدقيقة 
علىالنسك في الدخول على التنبيه قدموا لو أيفأ كذلك كبيرة، 

الميقاتحذاء في والهلمارة إلا الإنسان ينبهوا لم إذا لأنهم الميقات 
ّمرعةبحكم الميقات مجاوزة يمل إلا النية عقد من يتمكن لم 

ولآكنالميقات على الإحرام تقاوم يضر لا أنه العلوم ومن ، الهلادر٥ 
أنوتعالى سبحانه اممه وأسأل يسيرا، كان ولو التأخر يضر الذي 

قدير.شيء كل على إنه والإصلاح الخير قادة من ؤإياكم يجعلنا 
ؤإرالأسئلة:-



الاعذاونمو ء،و|ه ي1ب 

الماءعدم إذا ^^الةابمح_رحم4الهماليس! ت ١  ٤٣٢س
منهاصرار ووضع سربه حسية استعماله بين حيل أو تحمد، أو 

وحولعدم مع الوصوء يكون محكيف كافيآ، يكن أولم الطائرة محي 
.اكراب؟را،

أومتعدر ذكرت ما حب الوصوء I بقوله محييته فآحاب 
مجبن الدن 1، عؤث جمل رما ؤ يقول؛ تعالى واش ر متع

فيهذكن لم ؤإن غبار فيه كان إن الطائرة فراش على الراكب فتيمم 
اضهال وهد عنها، للعجز طهارة غير على ولو يصلى فإنه غبار 

شيهبهل أن يمكن إذاكان لكن . يمحماآسملنمهأ٣آؤ تعالى; 
فالعصرقبلها، ما إليها يجمع مما وهيا الثانية وقت احر في المطار 
فلينوأي! هليوحر المغرب، ْع يجمع والعشاء الفلهر ْع يجمع 
حقفي والسنة المطار، في هبهل إذا الصلاتين ويصل التأحير جمع 

لكليقيم وأن واحدأ، أذانأ لهما يؤذن أن الصلاتين بين يجمع من 
الفلهربين جمع حين ه بالئي اقتداء بها، مستقلة إقامة صلاة 

هووتهدا لوكان كما يمكن لا كان إذا أما ، ءرفةل يوم والعصر 
بعدهاما إلى تجمع لا الصلاة كانت، أو المجموعتين فى الثانية 

-وغفرله اف ث—خنا-رحمه شالة ءاو4ا أجاب الأسلة عن مجمومة عن عبارة الرسالة سْ )١( 
بعد- اش رحمه - الشبح رأى وغد الغضة، الأصثلة من عددأ الرسالة مد، حمت رند 

■الموفق واه الملاحين ارات بامغلارتباضا مي كما تبقى أن مراحعتها 
الآية:ا/تما.ّورةالءج،)٢( 
. ١٦الأية؛ التغابن، محورة )٣( 
•الم،ه ■*ج صفة باب الحج، في لم مرُاْ )٤( 



|1ءلإهاحام ض غت1|س  ٣٦٢
معالفجر وصلاة الفجر هع العشاء وصلاة المغرب مع العصر كصلأة 
حاله.حسسا عر يصلي فهدا الفلهر 

ءلإه ه 

أثناءحدث ! — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة مثل إ ١  ٤٣٣ص
فحتلممقاعدهم عار الماهرين بعضن ينام أن الطويلة الرحلات 

منالمرأة مملهر أن أو جنابته ناس وهو الطائرة إر يصعد أو 
الطائرةووصول الفجر، صلاة وقت لحول *ع أونفاممها حيضها 

أنهلمةانملمرأن هع الوقت حركج بعد إلا يكون لا الأخر البلد إر 
منعاباتالعدمالطائرة حمام في الاغتسال تمغ الطائرة في الملامة 

الممل؟فما أهلتهاس، 
فراشعر يتيمم أن يمكن كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ولويصلي فانه الغبار حاليآمن كان بأن يمكن لم ؤإذا تيمم، الطائرة 
•فدر؛عدطاعراسرضر فإذا عاىغيرطهر، 

ءوإث ء ه

حمامات_! تعار الله رحمه — المخ فضيلة مثل ؛ ١  ٤٣٤ص
نجسةوجدرانها أرضيتها الأحيان بعض في وتكون ضيقة الطائرة 
للوضوءأو الحاجة لقضاء الدخول حالة وفي ظاهرة، نجاسة 
وصوليوعند أصلي ولكني تنجست؛ا،للامسة ملابسي أن ق أسك 
ملابسيتغيير بعد أحرى مرة الصلاة أصر إليه المسافر البلد إر 

الحكم؟نما وقتها، بعدحرمحج تكون للصلاة إعادتي علمأبأن 



الحمامحدران أن نتيقن أن لابد •' أولا •' بقوله فضيلته فأجاب 
نحه

LJC  : إذاإلا ة الملامبمجرد الثوب تجس لا فإنها ذلك تيقنا إذا
النجاسةتعلق بحيث رطبة الجدران كانت أو رطبآ الثوب كان 

وتهلهيرإزالتها قبالامكان ظاهرة النجاسة كانت ؤإذا بالثوب، 
بالثوب.الجامة تعلق لا حتى أوتجفيفه بالماء المكان 

يجبالحالة هده وفى الجس، بالثوب فيصلى ذلك تيقنا ؤإذا I ثالثا 
الرادالبقعة بغل الأوب عن المجامة عين إزالة يحاول أن عليه 

اشلقول عليه، إعادة ولا صلى طاهرأ ثوبآ يجد لم ؤإذا تطهيرها، 

ءإيءأ؛- ءو 

حكمما -؛ تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سئل ت ١  ٤٣٥س
والحرمة؟الخف بين الفرق وما والشراب؟ الحرمة على المسح 

لهاالجزمة لكن الخف، هى الجزمة بقوله! فضيلته فأجاب 
فإذأالشراب، فهي الجوارب وأما أطول، محاقه والخف قصير محاق 
بعدخلعها لو بحيث بها الحكم تحلق الجزمة على الإنسان مح 

وبعدالصلاة، إرادة عند كاملا وصوءأ يتوصأ أن لأبد فإنه ذلك، 
صلىثم الجزمة على مح لو الإنسان أن بمعنى وصوته، انتقاص 

إذالكن طهارته، على مادام يصلي أن فله ذلك، بحد خلعها ثم 
لأن• قدميه ويغسل الجزمة يخلمر أن من فلابد وصووْ انتقضن 

الأية؛التغابن، محورة !١( 





٣٦٥ر=============، 

^وضؤأوموظأءْهؤ تعالى: وقوله اجتهاد بدون 
الحرام؛المجد شْلر وجوهكم ولوا كنتم، مكان أي في يعني 
لكنمكان، أي في أو الجو أو المحر في أو الر في كنتم مواء 

ثمعليها، القدرة ْع تجب إنما الواجبات جميع أن الشرعية القاعدة 
إمااليمن مها يجب ولا الفلز بمة مها يكتمى انمادات كشرأمن إن 

فيتحريالطائرة، في القبلة إلى الاتجاه مثل وهذا ره لتعأو لتعذره 
الإمكان.بقدر ويستقبلها القبلة 

اتجاهيتغير - تعار القه رحمه - الشيح فضيلة سئل ت ١  ٤٣٨س
اتجاهيغير التغير وهذا الجوية الملاحة حهلوط حب الطائرة 

^^لةفاحكماكلأْفيالأائرة؟
أنالهلائرة اتجاه تغير إذا فيما الصلاة حكم • بقوله فأجاب 

ذلكقال كما انمحح، الاتجاه إر صلاته أثناء في المصلي يستدير 
إريتجه فانه اتجاهها تغير إذا أنه المحر، في المهينة في العلم أهل 

قائدعلى والواجب مرات، عدة الاستدارة إر ذلك، أدى ولو القثلة 
الاتجاهتغير قد للناس يقول أن الهنارة اتجاه تغير إذا الهلائرة 

النافلةأما الفريضة، صلاة في هذا الخحيح، الاتجاه إلى فانحرفوا 
فيالنافلة بملي كان أنه عنه. النقل لشوت ذلك، يشترط فلا 

اشرصي — أنس حديثا في كما به، توحه<تا أينما راحلته على الفر 
بناقتهاستقل يتْلوع أن فأراد سافر افه.إذا رسول ءاكان ءنه_نالأ 

'ها.الآة:)ا(مورةاونرة،



٥٢١احام هم ك،ءس  ٣٦٦

رلكبهءأوجهه حمث صالي م تجر 
صه  *

محالإذا -ت تعالى اف رحمه - الشخ محيلة محئل ! ١  ٤٣٩محن 
وأثناءالوصوء إلى ذهب ثم القاله اتجاه عن الaلارة قي الراكب 
ذلكصلاة فبماحكم الهيائرْ اتجاه بتغير القبلة تغيراتجاه وضوئه 

محواله؟حين أحبربه ما على ذلك معتمدأش الراكب؟ 
تغيرإذا الطائرة قائد على الواجب بقوله! محيلته فأجاب 

إلىفانحرفوا الشالة اتجاه تغير قد للناس؛ يقول أن القبلة اتجاه 
بتغيرالركاب المضيفون يخبر أن الممكن من أو الصحح الاتجاه 

القبلة.اتجاه 
؛ايءأي ءب 

اجتهدت! — تعالى اف رحمه — الشيح محيلة مئل ؛ ١٤٤٠س
أحبرتالانتهاء وعند وصليت، محمر على وأنا القبلة عرفة مش 

الحكم؟فبما القبلة ^تإرغير 
محلليس فالبلد البلد في كنت إن بقوله; ضيالخه فأجاب 

فإذاالبر فى وأما حولك، مجن -سئل أن دالإئكان لأنه اجتهاد؛ 
عاليلف.ولاإعادة صحيحة، محلاتك فأحْلأت اجتهدت 

هه  ٠

فىكنت إذا I — تعالى اف رحبمه س الثسخ فضطة سئل I ١ ٤ ٤ ١ محي 
بينهالمسافة نفس هي المسرق ^مة ْن مكة وبين بينه المسافة بلد 

ا٢ ٢ الراحلة)٥ شر التطؤع باب الصلاة/ داود؛ي أبو رواه 



٣٦٧دْااهاملاااسا، 

أصلي؟اتجاه أي نملي اسرب جهة من مأكة وبين 
يكونأن الحال هذْ في يظهر الذي بقوله؛ محيلته فأجاب 

كانفإذا ، مواء الكل لأن غرا؛ أو ثرقآ يتجه أن بين مخيرأ 
ولايتجه، أقرب الجهتين أي فإلى بينهما المسافة قياس بالإمكان 

عليكممر ربما وأنتم التحديد، وحه على بدللثا يحيط أحدأ أن أظن 
منر عابدآهل مأل نم نفا وتعين تعأ فتل الذي لرجل ا، 

تعآتقتل توبة، لك ليس وقال؛ الأمر هذا العابد فاستعفلم توبة 
ثمالمائة، به فاكمل العابد فقتل توبة؟ لي هل تقول نم نفا عين وت

أرضفي ولكنلث، التوبة، وبين بينك يحول ومن • له فقال عالمأ ال ّس
صالحون،أهلها فإن الفلأنية القرية إلى اذهب ظالمون أهلها 

الرحمةملائكة اممه فأنزل ، المويت، أتا0 الطريق أثناء وفى ، فذيرّ_ا 
ملكأالله فبعث، روحه، يقبض أيهم فتخاصموا العذاب وملائكة 

فهوأقرب كان أيهما فإلى القريتين بين ما قيموا فقال؛ بينهم يحكم 
بنحوالصالحة القرية إلى أقرب فوجدوه بينهما فقاموا أهلها، من 

هذاإلا بينهما يكن فلم الموثمت، عند بصدره اى إنه قيل! حتى ثبر، 
الفرقأن على ذللث، فدل الرحمة، ملائكة فقبضته اليسير، الفرق 
•أولى به كان أقرب كان أيهما فإلى الشيئين بين لما معتبر 

رحلةكل قبل ؛ - تعار اض رحمه - الشيح نحيلة سئل  ١٤٤٢س
وفيوالملاحين، الطائرة قائد بين ١^٠^٤ هناك يكون جوية 

•القاتل تربة نرل باب التوة/ ني وملم ، ض ص ذم ط باب دوا،الخادىفيالأبء/ 
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الجماعةترك لي يجوز فهل الصلاة تقام ذلك أثناء الأحيان با،ضرإ 
يحمللا الاجماع هذا أن العالم ْع الاحماع؟ يمهي حش 

التاض؟
تقتضهمما الأ■حتماع هدا كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

تبقواأن باس فلا المجد إلى ذهبتم لو يفوت وأنه ولابد، الرحلة 
مكانكم.في جماعة تصلوا تم موضوعكم رتنهوا 

أوأو ؤو 

سنحن ؛ - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سئل I ١ ٤  ٤٣س
عنوماذا المهيار؟ فى القصر لنا يجوز فهل حدة، مدينة سكان 

الصلأةفى٠علارالرياض؟
أحياءمن أصح الداخلي المهلار بقوله! فضيلته فأجاب 

الحاليالمهلار وأما جدة، أهل مجن وأنتم فيه القصر يجوز فلا جدة، 
القصرفلكم الرياض مهنار وأما البلد، حارج لأنه فيه؛ القصر فلكم 

•الرياض أهل من لتم لأنكم أوالقديم الجديد سواء فيه 
أوو أ ص

منهل ! - تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل  ١٤٤٤س
المسجدفي أصالي أن الأذان سمعت إذا السفر في علي الواجم؛، 
المسافر؟عن المسجدتضل في الجماعق صلاة أن أم جماعة 

فإنهمكان في مقيمآ المسافر كان إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
وتوقفمجاشيآ كان إذا أما الممجد، في الناس *ع يصلي أن يجب 



٣٦٩يابْ|اات|دواااساو 

أصحابهْع يصليها بل المسجد، في الجماعة تلزمه فلا لحاجة؛ 
جماعة.

ءآ؛'ي ؛؛؛• 

هوما — تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة مسل I ١ ٤ ٤ ٥ محي 
ْعالفلهر يجيع إقامته، مكان في يصلي أن افر للمالأفضل 
وقتها؟في صلاة كل يصلي أم ، العشاء ْع والمغرب العصر، 

وقتها،فى صلاة كل يصلى أن الأفضل I بقوله فضيلته فأجاب 
فرالفي الجمع أن الراجح القول لأن يجمع؛ أن فله عليه، شق فان 

سارأ.يكن لم ؤإن جائز 
ءإيءأ؛- ءو 

أحدأنا ت — تعالى اممه رحمه — الشيخ فضيلة مسل ؛ ١٤٤٦محن 
عماليبأداء أقوم وأنا الصلاة وتدركتي السعودية الخهلوط ملاحي 

أداءأكمل أم الصلاة بأداء وأقوم عملي ؛^ ٥١أن لي يجوز فهو 
الوقت؟خرج ؤإن ص أصلي، ثم الطائرة في عملي مهام 

فصلالخروج على الوقت أوشلث، إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
تشتغلأن بأس فلا معة، الأمر في كان إذا أما كنت، حال أي على 

•الوقت خروج تل تصلي ثم به ملزم أنت بما 

فيكنت، _! تعالى افه سرحمه الشيح فضيلة محسل ؛ ١ ٤  ٤٧س
الصلاةأقصر أم معه صلاتي أتم فهل مقيم، إمام ح وصليت، مفر 
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وأسلم؟الصلاة من أحؤج ثم معه ركعتين فأصلي 
وهومسافر،بمقيم ائتم من على يجب • بقوله فضيلته فأجاب 

الركعتينأدرك أو أولها، من الصلاة أدرك مواء الصلاة، يتم أن 
عاليهيجب الأحير الشهد أدرك لو أوحتى ركعة أوأدرك الأخيرتين، 

فاتكموما فصالوا أدركتم ررما ؛ الني قول لعموم صلاته يتم أن 
فأضا«لا،.

-؛!؛-ءإث- ءإ؛- 

منحكم ما ' - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة مئل I ١ ٤  ٤٨س
الصالوايث،توةيأت، حاب على الكافرة البلاد فى الصلوات* يصلى 

^ئ؟وطنكماضلأةملدخولالوئت،؟
علىالآكافرة البلاد فى الصلوات يصلى الذي قائلأI فأجاب 

قريبآكان إذا إلا كبيرا؛ خْلأ أنلآ ئد المالكة، تونبم، حب 
عنشرقأ كان إن الصلاة ونت، يخرج لا بمحيث المملكة، من 

عنغربآ كان إن الصلاة ونت، يحل قد يكون أو الملكة، 
أنقبل المالكة في الصلاة ونت، يخرج كان إذا أمجا الملكة، 

حسباعلى بالحال فيها صلى إذا فانه الأحر، البلد في يدخل 
قبلصلى ؤإذا الونتا، قبل صلى قد يكون المملكة، توقست، 
عقَكاوق ألصاوه إة ؤ تعالى! لقوله له صلاة لا فانه الوقت، 

وعلىعيه اللص صلى المي وحدد • موءدتاه كمحا 
اوغاري)آ-'؛أ(،)١( 
الآية:م«مّررةالماء،)٢( 
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ظلولكن الشمس زالت الظهرإذا »وةت بقوله: الونش هذا وملم آله 
محقرأن إلى العصر ووقت العصر، يحضر لم ْا كهلوله الرجل 

ووقتالأحمر، الشفق يغب لم ما المغرب، صلاة ووقت الشمس، 
منالصح صلاة ووئث، الأومعل، الليل نحم، إلى العشاء صلاة 
عنالصلاة أحر من وكذلك ،، ااشمس<<أ لم ما الفجر طلؤع 
النبيلقول له، صلاة لا فانه عذر بلا وقتها يخرج عمدأحتى وقتها 
فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل ارمن • وملم آله وعلى عليه افه صلى 

يصومونلا بلائهم في الصائمين أن أحد لكل المعلوم ومن • رد® 
محللؤعصط على يصومون ؤإنما المملكة نومت حاب ■على 

الصلاة.فكذلك بلائهم، في الشمس وغروب المجر 
صه  ه

اليعنحن»I تعالى افه رحمه — الشيخ محبملة مسل ت ١ ٤  ٤٩ّس 
والعصرالظهر مثل الصلاتين بين الجمع فى الممر برحصة يأحذ 

قبلإقامته مكان إلى سيصل أنه يعلم وهو تقديم جمع فيجمعهما 
حائر؟هذا فهل العصر صلاة 

أويعلم لكن إن لكن جائز، هدا نعم بقوله؛ فضيلته فآحاب 
يجمعلا أن فالأفضل العصر؛ صلاة فبل سيصل أنه ظنه على يغلبا 

ليججع.حاجة هناك ليس لأنه 
ءاةو ء ه

١)٢ الخمس الصالوات اونات باب الماجد/ يي مجسلم رواه )١( 
(.١٧١٨)ملم )٢( 



فيكنت إذا تعار-؛ اف رحمه - الشخ محسلة مثل ; ١٤٠٠ س
فيأصلي أن علي يجب فهل للصلاة النداء وسمعت ممر 

وإذاشيء؟ ذلك في فهل إقامتي مكان في صليت ولو المسجد، 
أمأقصرالصلاة فهل متواصلة أيام أربعة الممرأكثرمن مدة كانت 

أتمها؟
محلفي رأت الأذان سمعت إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

افهصلى النبي لأن المجد؛ إلى تحضر أن عليك رجب الإقامة 
ثالجماعة ترك فى استأذنه الذي للرجل تال وسلم آله وعلى عليه 

الصلاةعليه وقال , فأجباا قال! نعم، ت فال النداء؟ ءآسيع 
عيرا،من إلا له صلاة فلا يأته فلم النداء ّءع لأمن واللام؛ 

إلاإذاالحكم؛ هذا من المسافر تخصيص على يدل دليل هناك وليس 
أن' مثل فر، الفى لك مصلحة تفويت للمجد ذهابك فى كان 

منإقامتك مقر في تصلي أن فتريد والنوم الراحة محتاجآإلى تكون 
الإماميتأحر أن المجد إلى ذهست إذا تخشى أوكنت تنام، أن أجل 

عليك،الرحلة فوات مجن وتخشى افر نأن تريد وأنت الإقامة في 
ذلك.أشبه وما 

بلالراجح، القول على لها حد فلا الإقامة مدة تحديد وأما 
أوأيام، عثرة أو أيام، ة حمبقت ولو مسافر فأنت مافرأ مادمت 

للأمةيحدد لم واللام الصلاة عليه المبى لأن شهرأ، أو أسبوعأ، 

(.٦٥٣لم)م)١( 
(.٧٩٣اجن)ابن )٢( 



٣٧٣^^ةق!س=======ص===ء 
أنامقد والسلام الصلاة هوعليه بل السمر، حكم به يفْير معينآ وتتآ 
تبوكفي فأئام فيها، الصلاة يقصر وصار مختلفة إئامات عدة 

يقصريومأ عشر تسعة مكة في وأقام ، ، الصلأةأ١ يمصر يومآ عشرين 
الصلاة؛يقصر وهو أيام عشرة الودلع حجة في وأقام الصلأةل٢،، 

المشاعرفي والبقية مكة، في أيام أربعة 
فاتتمفر، على مادمت حد، ذلك في ليس أنه ت فالصحيح 

•المدة ولوطالت الممر برحمي تترحمن مفر، عالي 
هه  ٠

فيأغادر تعار افه -رحمه الشخ فضيلة ّئل : ١٤٥١س
إرفأصل عصرأ الرياض إر حدة مهنار من الأحيان بعض 

حضألحرم بل الaلائرة في العصر اصلي ولا الغروب مل الرياض 
محضفي أجمع أن ر يهل هذاصحح؟ عملي فهل الضيق، أصل 
العصر؟ونت، حرؤج إذاحشست، أقصرالصلاة أن بدون المفر نل 

مجهلمارحدةمن مجادمتاتقوم صحيح، _Li؛، ت SU15فأحاب 
بلالونت،، أشاء في الرياض مطار إر وتصل الونت، يحول قبل 

ذيتهبط حتى الصلاة توحر أن حرج فلا الونتا آحر في وحتى 
خروجبعد إلا الثاني المطار إر تصل لن أنلث، قدر فإذا المطار، 
فتقدمفي؛يتلثا، والعصر الفلهر بين تجمع أن بأس لا فإنه الونتا، 

أيودارد)همأآا(.)١( 
اوخارى)«ا/'ا(.)٢( 

•اوغاري)ْخ'ا( )٣( 
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هدهالعصرل تأخيرصلاة لأن الرحلة؛ تبدأ ب كنت ؤإن العصر صلاة 
ابنقال وقل الوقت، حروج من والخوف المشقة من نؤع فيه الحالة 
وسلمآله وعلى عليه الله صل النبي جمع • ~ عنهما افه رهمي ■ عباس"

خوفغير من والعشاء المغرب وبين والعصر الغلهر بين المدينة خى 

أمتهيحرج لا أن أراد قال! ذلك؟ أرادإلى ما I فقالوا مطر، ولا 
هه  ه

فى! — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ١٤٥٢س
يجعلاعة ّهمرة اينأى زاة تتمر ىس ادى الطوطة الرحلأيت 

نصفإلى الطائرة بقيادة الأول فيقوم الطيارين من طائمان لها 
أثناءبالنوم الراحة من مطا الثاني الهلادم ويأحد تقريبا المسافة 

فىفيصادف الوقت منتصفا مد الرح^^ لتكملة استعدادا دللف 
يحصلنقرسا ثلاث أو ساعتين الطائرة إقلاع بعد أنه الشتاء 
فماالفجر صلاة ومت ١^^؛، ١^٧^ ئى فيفوت الشمس طلؤع 

النوملايستهليعون قد النوم من هؤلاء استيقفد إذا بأنه علما الحكم 
حلهو فما الراحة من كافيا مطا يأحذون لا وبدلك أحرى مرة 
الشؤع؟وجهة من المشكلة هذه 

الوقت،دخول قبل ينامون كانوا إذا إ بقوله فضيلته فآحاب 
أنهلو وأرى إشكالا، أرى فلا الوقت دخول عند إيقاظهم ويمكن 
دخولعند هؤلاء اّتماظ يكون ا بحبمؤامكن، إذا تنمق يحصل 

طم)ه«ي(.)١( 
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اعتنإلا الفرق يكون لا قد السؤال، في حاء كما وزكن الوقت، 
أنلهم يبرر لا نستريح، أن يمكن لا بأنه قولهم أن فأرى فقط، 

إذاوهم الوقت، في يصلوا أن فلابد وقتها؛ عن الصلاة يوحروا 
رسؤ I كتابه في قال اش لأن اش؛ أعانهم الله وجه ابتغاء ذلك فعلوا 

مه  ه

لقائدهل تعالى_: اف -رجمه الشح فضيلة مئل : ١  ٤٥٣س
الفريضةصلاة في رخصة الجوي أوالمهندس أومساعده الهياترة 

0ع، استمالها من تمكنهم عدم عند القبلة غير وإلى المقعد على 
ولأهميةعملهم لهلييعة مطلوب المقعد على وحولهم أن 

لهيتعرضون لما القيادة مقصورة داحل الرحلة وقت طيلة تواجدهم 
المثالسبيل على منها • ذلك تلزم مفاجئة لات ط من ممرهم خلال 

توقيتأولكون الحادثة الفئة أوالأعطال المفاجئة الهوائية المهلبات 
ْعللصلاة القيام يتعذر بحيث الفجر صلاة وقت ْع الرحلات بعض 

خروجوخشية للائلاع، الطائرة بتجهيز القيادة غرفة ملاحي انشغال 
والطهارة؟الحاجة لقضاء يخرجون أنهم علما الصلاة، وقت 

ماربه الإنسان يتقى أن الواجب يقوله! فضيلته فأجاب 
التيالحالات في حش الaلاJرة، في الفريضة صلاة في امتْلاع 
التيذلك، أشبه وما الفني، رالخلل الهوائية، كالمهلبات ذكرت، 

فياعد٥ ومالقائل وجود إلى الضرورة تتدعي لا فلي في هي 

.أالآة:)ا(ّورةالألأق،
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ثميسيرة، فالميم تريد لا ركعتان الصلاة أن تعلمون وكما المقعد، 
أثناءفى حصل أنه فلوقدر القبلة، مستقبلا يصلى أن يجب إنه قالنا إذا 

وهويصلحه أن بأس لا فإنه الخهلر، منه يخشى حلل، الصلاة 
بها،بأس لا للضرورة والحركة للضرورة، الحركة هده لأن يصلي؛ 

سلأبد أنه يتيقن التي الحوادث هده مثل وفي الصلاة، تبهلل لا أي 
علىويصلي مربوطآ يتى فانه مربوطآ، الكرسي على الإنسان بقاء 

وفايمآ،القبلة تقبل مالصلاة ابتدأ أنه لوفرض حتى حاله، حب 
فلاالمقعد على الجلوس س إلا يتمكن ولم الهزات هذه حصلت، نم 

امتهلعت،ما الله اتق فنقول حديث، حادث لكل يقال وكما بأس، 
تعذرتومتى بالمأمور، القيام وجب الاستطاعة، وحدت ومتى 

.الوجوب سقْل الأممتْلاعة 
ءإ؛-إو ء ه

طاقم؛ — تعالى افه رحمه . الشخ فضيلة سئل ت ١ ٤ ٥ ٤ س 
لبعضجوي ومهندس له ومساعد للطايرة قائد من مكون الطاترة 

الرحلة،طوال القيادة غرفة اّائراتولآسةهؤلأءلأسادرون 
طاريءحدوث حالة في أهميتهم تشتد الهيايرة ملاحي لأن 

فيأواحتلال فني، كعطل الركاب، وسلامة أمن يهدد مفاحيء 
منهميتطيب، مما اله1اكرة، داحل في والتوازن الجوي الضغط 

قدالطائرة تكون وإلا معدودة، ثوان فى اللازمة الإحراءايت، اتخاذ 
قياماواحدأتلوالأحر الهلائرة طاقم يصالي فهل للخهلر، تعرضت، 
غرفةداخل في المكان ش مشع محاك كان إذا القبلة، مستقبلي 



غيرمقاعدهم على يصلون فهل متسع هناك يكن لم وإذا القيادة، 
هوائيةمطبات، تحدث الأحيان بعض قى أنه علما القبلة؛ متقبلي 

مماحوله من الض بالأجهرة يرتْلم وقد القائم تسقط ئد مفاجئة 
الللوعي وفقدان الخطورة بالغة أصرارأجسدية يحدث أن يخشى 
له؟أسلم كرسية على فبقاوه اف سح 

يصلواأن يقتضى الأمر كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
أحوالالأحر يراقب أن أجل من وحده يصلى واحد كل فرادى، 

الغنمحارس كان إذا لأنه الجماعة؛ ترك في عدر هدا فإن الهناترة، 
منالناس أرواح فحارس الجماعة، ترك م، يعدر نان الجوحارس 

؛ابأولكا•
مراقبةس يمع ذلك أظن ولا واجب فهو القبلة، استقبال أما 
يمكنلم ؤإذا يمكن، كان إذا جود والالركؤع وكيلك الأحرين 

قاعدأ.جود قاتمآوبالبالركؤع أومأ جود، الولا الركؤع 

بعضفي ; - تعالى اذله رحمه - الشيح فضيلة سئل 1 ١ ٤ ٠ ٥ س 
منوصولي بعد والعشاء المغرب صلاة بتأحير أقوم الأحيان 
أتمها؟أم أضرالصلاة فهل فآصليهافي^نزلي، الرحلة، 

العبرةأن • وهي ناعية مأعهليكم أنا بقوله فضإلته فأجاب 
فرالفي فعلتها ؤإن فأتم، الخضر في فعلتها فإن الصلاة، بفعل 

•أوقبل المكان هدا في الونت، عاليلث، لحل مواء فانصر 
الغلهرصلى لكن الظهر أذان بعد بالد0 س سافر ان إنمثلا: 
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رجعإذا وأما ركعتين، يصلي الحال هذ0 ففي البلد من خروجه بعد 
يصليفانه بلده وصل فرثم الوهوفي الوقت عليه ولحل فر المن 

افرامكنت ؤإن مأرع مقيمآ كنت إن الصلاة بفعل فالعبرة أربعآ، 
•؛ركعتين 

بعضتمر -؛ تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل I ١ ٤ ٥ ٦ س 
أحرىمرة تقلع ثم الملاح بها يقيم الش المدية نفس في الرحلات 

نفسفي مثلا الفلهر صلاة ونت يحل فإذا أحرى رحلة لتواصل 
الصلاةقصر له يجوز أم الإتمام الملاح على يجب فهل الإقامة بلد 

يواصلوبعدها حدة أهل وهومن حدة - المدينة - جدة رحالة مثل 
إلأبها؟

الذيالموال من جزء الموال هدا بقوله فضيلته فأحاب 
فصلوحلنك غادرت أن بعد صليت إن الصلاة بفعل والعبرة فبله، 

المطاركان إذا أربحأ، فصل بلدك مطار إلى وصلت فإذا ركعتين، 
إذاحال كل وعلى ركعتين، فصل البلد حايج كان ؤإذا بالبلد، متصلا 

منحرجت لو حتى افر، جمفأنمى به ومررت البالي حارج المهلار كان 
ركعتين.فصل البلد وهوحايج المْلار قي وصليت أذن، أن بعد البالي 

حكمما —؛ تبمالى الثه رحمه — الشح فضزلة مسل • ١  ٤٥٧س
يدحن؟الطائرة أفرادءلائم بعض أن ح القيادة غرفة داحل الصلاة 
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ولوفىالإنسان يصليها لأبدأن الصلاة بقوله فضيلته فأحاب 
أنالدخان بشرب ابتلي الذي أن أرى ولكن كريهة، رائحة فيه مكان 

فانالهلاJرة، في مادام معللقأ يدخن فلا الأخرين؛ شعور يراعي 
يببوقد برائحته، فيتأذون الركاب، بن وينتر يتصاعد الدخان 
ربث تمع المتحدة الولايايت، أن بلغتي وقد للاخرين، أمراصأ 
ما؛مقتضى أخذنا أننا لو فأقول أحوائها، فوق الطائرة في الدخان 

قواعدحسبا وممنؤع محرم، الدخان شرب أن من العلم، مجن عندنا 
تعالى!لقوله الإصلأب، الشرسة 

اللهرصي - هماس ابن رواه الذي الحديث، في . الرسول وقول 
هذالكان . صرار،ا ولا صرر ءلأ قال افه. رسول أن ء همهما 

ونمغالمتحدة، الولايامحت، سنته الذي النذلام سئم، من أقوى اليم، 
أنمهمحففل على لهم إعانة ذلك، لكان مهللمآ، التدخين من الناس 

•ويمحرالاحرين يضرهم مما 

افرمرجل ن تعار- اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ت ١ ٤ ٥ ٨ س 
العصرئصرأ؟معها يجمع فهل المحضر في الجمعة صر 

إنماالسنة لأن العصر؛ معها يجمع لا •' بقول فضيلته فأجاب 
بلظهرأ، لت والجمعة والعصر، الثلهر بين الجمع في وردمت، 

إلهاتجمع فلا وأركانها وشروطها هبمها في مستقلة صلاة هي 

. ١٩٥الآة: )ا(مور،اوقرة،
•٧.والمهني٦/ (، ٢٣٤وابن.اب)• ، T\rروا.الإئ.احمد\/)٢( 
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بينالجمع في لرغبته الجمعة يحضر ولا بالي في النازل المسافر 
الخهلبة؟إلى ويسضع غرفته في فيجلس الظهروالعصر 
كأت،ؤ تعالى: لقوله ذلك له يحل لا بقوله: فضيلته فأجاب 

.، ؤئِآشهأ١ إق  ١٣٠؟تجو من موأاداءردهكق1لإؤ  ١٠أقزن 
وغيرهم،المسافرين من الجمعة نداء سْع من لكل عامة وهي 

ولمومقيمون، افرون مفيها والمدينة المدينة، في نزلت، والأية 
ولوالجمعة يوم الداء ميع مجن على فيجيا المسافرين، الل يستثن 

أمحتهلح؛لا أنا I يقول رجلا الملمين،إلا سمر يصلي افرأأن مكان 
لومقصوده يفوته لأنه يعذر؛ فهدا ومفري، رحلتي مأواصل لأش 

الجمحة.لصلاة بقي 
مارءاانمعةلأسلءنالمافرإلأإذاكان أن فالصجح: 

جمعةفلا الجمعة أذان ومع لحاجة، ووقف، للسير، مواصلا Jالالد 
الجمعة.عنه تمئل فلا الليل أوالى العصرمثلا إلى القيم أما عليه، 

هه  ه

أنأراد رجل تعار-' اش رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ١٤٦٠س
ويجعيصليها فهل مثلأ الفلهر صلاة وحانت، ؛الد0 من يسافر 

يسافر؟لم العصر 
إذاإلا العمر، إليها ويجع يصليها لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

المقلبعض مثل الطريق، في الخصر يصلؤئ أن يمكن لا أنه علم 
فيكدللث، الفلهر، إر الصر يجع فحينئذ يتوهم، لا الجماعي 

الآة:د)ا(مور؛ال؛سة،
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إلاالثاني المطار إلى تصل ولا يسير، بوقت العصر قيل الطاترة 
باليه.محي لأنه قصر بدون يجمع أن يجب فهذا الشمس، غروب بعد 

هه  ه

مسافررجل ^دنابمح_رحمهافوأار_1 ! ١٤٦١س
بعدها؟الض الصلاة معها يجمع فهل الحضر في جماعة ح صلى 

بعدها،التي الصلاة إليها يجمع نعم * بقوله فضيلته فأجاب 
بعدأمحافر أن وأريد جدة إلى وحثت القصيم أهل من أنا ذلك مثال 

•العصرجمعأرنمن وأصلي الإمامأربعآ الظهرْع الظهرفأصلي 
هص  #

الأفضلهل اضتعالى_إ رحمه اضخ_ فضيلة سئل !  ١٤٦٢س
يميهاأم الراتث نن والداكوانل اللل نام يترك أن لنمام 

اعتادها؟كما 

بالوافليتفل أن للمافر الأفضل بقوله! فضيلته فأجاب 
الفجر،وراتبه والوتر، الضحى، وصلاة الليل، صلاة كلها، 

فقعلوالعشاء والمغرب الظهر رانية إلا يترك ولا المعللق، والتهلؤع 
الحضر.في يصلي يصليهاكما والاةى 

حكم_! تعالى افه رحمه ٠ الشيخ فضيلة مثل ! ١  ٤٦١٠ص
ئر؟فيه المجدالذي فى الصلاة 

القبرعلى بيأ المسجد هدا كان إذا بقوله! فضيالخه فأجاب 
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اليهودلعن الني. لأن هدمه؛ ويجب محرمة محي4 الصلاة فإن 
مماتححديرأ احي مأتبياتهم قبور اتخذوا حيث والنصارى 

إحراجيجب فانه القبر على ماما المجد كان إذا أما ،، صنعوار 
فيعلينا ولاحؤج الناص، فيه يدفن فيما ويدفن المسجد القبرمن 

يدفنأن لايحل مكان في دفن لأنه القير؛ هذا نبشنا إذا الحال هذْ 
فيوالصلاة فيها، الموتى دفن يحل لا احي المفإن فيه، 

القيريكون الا سرط صحيحة، القبر على سابقا لكن إذا المعبم، 
الصلاةعن نهى س الض لأن إليه؛ الناس فيصلي القبلة ناحية في 

؛لك،المور•

تجورهل • ~ تٌاليى اله رحمه ~ المخ فصسلأ مسل ؛ ١٤٦٤ّى 
حمر؟فيه مكان في الصلاة 

حمر،فيه مكان في الصلاة تجوز تعم بقوله! فضيلته فأجاب 
مجدآوطهورآراالأرض لي ررحعالت مله.! لعموم 

صه  ه

كتإذا _! تعالى الثه رحمه الشخ. فضيلة سئل ! ١٤٦٥س
الأحرالبلد إلى صباحا العاسرة الساعة رحلش ووصلت افرأ م

الفلهرأصلي أستيقظ وعندما أنام أن بامكاني فهل مجهدأ وكنت 
باباجي، العفي لم وم(، ٤٢٥السعة)ني الصلاة باب احي، المني الخارى رواه )١( 

احوضامر)'مْكالضص؛ناءال
اوخاريصأ-آ(،ومالم)اآْ(.)٢( 
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العصر؟وقت يخؤج لم تأخيرإذا جمع العصر ْع 
بذلك.بأس لا ؛ بقوله فضيلته فآجاب 

ءإيإي ء ه

بعض_! تعالى اش رحمه - الشح فضيلة مثل ت ١  ٤٦٦ص
الركعتينمن يتتهي حش المقيم الإمام يتتفلرون المسافرين 

قاصدينيسلموا نم ركعتين ليصلوا معه يدخلون ثم الأوليين 
حائز؟هدا القصرفهل بدلك 

المقيممع دخلوا إذا حائز، غير هدا : بقوله فضيالخه فأجاب 
لخمومالإمام اليم تبعد ركعات أرع يكملوا أن يجب قلت، كما 
فأتموا((فاتكم وما فصلوا أدركتم ررما ت س الني قول 

هه  ه

المؤذنأذن • — تعالى اض رحمه _ الشح فضيلة مثل ! ١ ٤  ٦٧،_ 
أنر يجوز فهل اكلهر أصل ولم ممر عر وأنا العصر لصلاة 
الجماعة؟العصرمع لأصلي أذهب ئصرأنم الفلهر أصلى 

ذلك.يجوزلك نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 
هاي ؛ ه

وماذا• — تعالى اش أبضا_رحمه المسح مثل ت  ١٤٦٨ٌس 
لواتت.عالإئ.ة؟

يملونرهم للهرأ، الإعام ح تملي ت بقوله فضيلته فأجاب 
العصرضرأ.تصلي ملم مإذا العصر، 

(.٦٠٢(،و.Lم)٦٣٦اJخlرى))١( 
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منواصلت ! — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة يسل ) ١٤٦٩ س
وانطرتأنم ولم الصباح حش أحرى رحلة إر الماصية الرحلة 

ْعالعصر أصلي أن لي يجوز فهل مممأحذا وكنت الهلهر صلاة 
بلدي؟ر أض مع تقديم الفلهرجمع 

بينالجمع لأن ذلك؛ لك يجوز نعم إ بقوله فضيلته فأجاب 
بتركه،المشقة ْع يجوز والعشاء المغرب بين أو والعصر، الظهر 
تأحير.أوحمم تقديم حمم كان مواء 

؛ب
قائدأنا -! تعار افه -رحمه الشيح فضيلة مهل ) ١  ٠٤٧ ص 

إقامتيحالة في علي تحتم الأحيان بمص عملي وطيعة طائرة 
م،اعايت،دمار عن يقل لا الراحة من مطا أحد أن ساليي 

وحلالماعة عشر اثتى تتمر قد طويلة أحرى لرحلة للاستعداد 
لكلأقوم هل الحكم فما والعشاء المغرب صلاة وئت، يمر نومي 
المطلوبةالراحة علي سيفوتر هدا أن علما وقتها ر صلاة 

تأحير؟جمع الصلاتين أجمع أم القادم استعدادأللسفر 
لأنتأحير؛ جمع الصلاتين اجمع يقوله' فضيلته فأحاب 

رصي- هماص ابن لحديث مشقة، بأدنى بمحصل سهل أمرْ الجمع 
بالمدينةحمعأ والعصر الفلهر س اممه رسول صلى ) تال - عنهما اممه 
لم- همهما افه رصي - هماس ابن ومئل سفر، ولا حونا غير من 

أيأمته، أحدأمن بمحرج لا أن أراد فقال؛ س؟ اممه رسول ذلك فعل 



|كاا؛؛ا'عهام هم هتاءس  ٣٨٦

أحدأْنلخفيصقأا،•لأيوغ 

أذنإذا تعار.ت اف رحمه — الشيح محيلة مثل ! ١٤٧١ص
أنلنا يجوز فهل ممر عر لنحن للصلاة المجد قي المؤذن 

الراتبالإمام ْع المجد قي الخلأة تقام أن قبل حماعة نصلي 
أوتأخيرها؟الرحلة فوات إذاخشينا 

غيرفي تصلون لكن ذلك، لكم يجوز بقوله؛ محيلته فأجاب 
الناس.على تشوشوا لئلا الجماعة، مجد 

مه  ه

أصاليكنت ! تعار- اف رحمه - الشيح نحيلة محل ؛  ١٤٧٢س
المحةتمحر لي يجدن يهل الثلهر أٌل لم ض وتذكرت المم صلاة 

و\س■؟
العصر،صلاة أكمل بل النية، تغير لا بقوله؛ محيلته فأجاب 

الظهر.صل ثم 

الصيامهل تعار_! اش الشيح-رحمه نحيلة مثل ! ١  ٤٧٣من 
أضللاوساذرأمالإكلار؟

كانإن له، نير ما فعل الأضل • بقوله محيلته فأجاب 
الإفطارله الأسر كان ؤإن الصيام، فالأصل الصيام له الأسر 

هدالأن الصيام؛ فالأصل الأمران، تساوى ؤإذا الإفعلمار، فالأصل 
(.٧٠٥سلم))١( 
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ان،الإنعلى وأهون الدمة إبراء في وهوأسؤع ومحنته س الني فعل 
أحوالثلاثة محله إذن النفس، على ثقيلا يكون القضاء فإن 

فليفطر.له أمحهل الإفطار يكون أن _١ 
'ا_انمامأ^لدصم.

يصوم.أن فالأفضل الأ-ران تساوى م_إذا 

شهرش تعالى الئه رحمه — الشخ فضيلة مثل ت  ١٤٧٤س
فتقطرالمغرب أذان ومحت الرحلات بعض إقلاع يكون رمضان 
الأرضمتوى عن والارتفاع الإقلاع وبعد الأرض على ونحن 
إفطارنا؟نكمل أم نمك فهل ظاهرا الشمس قرمز نشاهد 

لأنكنمك؛ ولا إفطارك، أكمل بقوله؛ فضيينه فآحاب 
إثرألبميام أينمحإ ئر ؤ تحار؛ لقوله الشرعي الدليل بمقتضى( أفطرت 

»إناأئلالملسئموأشارإراسرقا4ليبمُوذولهه: 
فقدالشمس وغربت — المغرب إلى وأشار . هاهنا من النهار أدبر و— 

.(٢)أفطرالصايمءل^.

شهرفي —! تعار اف ٠رحمه الشخ فضيلة مثل ١  ٤٧٥مى 
الليلمحيدركنا المفر هذا حلال ونصوم مفر على، نكون رمضان 

. ١٨٧الآ؛ة; )ا(صورةاوترث،
تباب الصيام، يي وملم رالإغطار، الفر الصوم،ي باب الصوم، في البخاري روا، )٢( 

.١( '١ النهار)١ وحروج ونتاانقضاءانموم بيان 
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منالشمس قرص احتفاء نرى حسما ضلر فهل الجو في ونحن 
فوقهم؟نمرمن الباليالذين أهل توقيت على نفعلر أم أمامنا 

،غابتا ئد المس ترى حين افهلر • بقوله فضطنه ، ^٣٧٠٣
وغربت،هاهنا من اليل أقبل ررإذا واللام؛ الصلاة عليه لقوله 

.الصاتم(؛ أفطر فقد الشمس 
ه٠  ه

لوكان-أيضأ) تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة سئل !  ١٤٧٦ص
الطائرة؟في نفعلر فكيفا صيام ونحن غيم هناك 

غائبةالثمس أن ظك على غاو_ا إذا بقوله: فضيلته فآجاُب، 
يومفي بالمدينة، هووأص،أحابه يوم ذايت، أفهلر الّكا. لأن أءْلر؛ 
رواهبالقضاء. يامرهم ولم إفطارهم، بعد الشمس _J^^، ثم غيم، 

-.عنها الله رصي الصديق- بكر أبي يشت، أسماء حديث، من البخاري 

إحدىش ! — تعالى الأنه رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ١  ٤٧٧س
فيافرا موكست، العيد هلال وروي السعودية فى كنت المرات 

لمأنهم ^واليالماعةاكانيةسم؟ودت 
معهم؟أصوم فهل صائمون فهم وبالتالي شوال يرواهلال 

أنت،الإمساك وقت، لأنلث، معهم؛ صم بقوله؛ فضيلته فأحاب، 
لوأنلث، كما تع فالزائد شهر، على صبامالئ، لوزاد حتى صائم بلد في 

أمريكاإلى الaلائر٥ أنلمت، ثم الغرب، قريب إلى بلدك في صمت 
تغبمب،حتى تفطر لا فانل، الوم، من أكر للمس رومحتل وحنالت 





|كااءفمراممحام هاوس 

رويةعندها ثبت والسعودية الهلال، يروا لم وباكستان باكستان، 
يرلم مكان في لأنك صائمأ؛ تبقى الحال هد0 في نقول الهلال، 

ررصومواI قال وملم آله وعلى عليه اممه صلى الئثي لأن الهلال، فته 
ه،نفاليوم في رجعت أنلث، فلوفرض . ، لرويته وأفطروا لرويته 

viJLii  رأوايلد في ونزلنا الغرب، إلى ذهبنا إذا والعكس تفهلر، أن
فيهوري المكان لأن نصوم؛ فإننا السعودية في ير ولم الهلال، 
•، ةلبمغه ألثثر محتم جذ ئش ؤ فال؛ تعان افه لأن الهلال 

وإذافصوموا رأيتموه ررإذا وملم! وعالى^أله عاليه الله صلى النبي وقال 
رويفمتى فيه، أنت، الذي بمكانلث، فالعبرة فافهلرواا،ل رأيتموْ 
رأيتهإذا الكافرة البلاد فى وأما وصومأ، إفهلارأ يه فاعمل الهلال 

فالأصلثعبان في كنت، فإذا الأصل، على فابن تره لم ؤإذا فصم 
فلابقاؤه فالأصل رمضان في كئت، ؤإن الصوم، يلزم فلا ، بقاوْ 

أنتمالحقيقة وفي اليقين، على فابنوا عليكم أشكل فإذا تفهلر، 
السعوديةفي روي إذا الهلال أن ولبملم تفهلروا، أن ولكم مسافرون 

البلادقبل الهلال ترى الشرقية البلاد لأن قهلعآ، أمركا في يرى ف
ذصابكتانأوالم؛انومجاأشبه في كنتم ^ا الغربية، 

الهلالرأيتم ءاذا ت والسلام الصلاة عليه نوله باب الصوم، ني البخاري رواء ، ١١
٠٠•فصوموا  .الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، ني وسالم ، ٠

. ١٨٥الآية: سورةاوقرة،)٢( 
(.١٠٨١رمضان)صوم وجوب باب الصيام، ش مسلم رواه )٣( 



د1ءااة|دواااءت|،

مواليكثر ء! تعالى اف رحمه — السمح فضيلة مثل ت  ١٤٨٠،_ 
الإحرامملابس تركوا أنهم الجوية الرحلات عر الركاب بعض 

يحرمون؟فكيف المر، رحقائب 
ملابستركوا الدين هؤلاء يحرم بقوله! فضيلته فأجاب 

العليا،الثياب بخاير الطائرة، جوف، في المفر حقانميا في الإحرام 
هذاالأعلى الثوب ويجعل السراويل، في وسمون الخنس وهي 

عليهالله صلى البي لأن ويلبي، بدنه على يلفه يعني ، الرداء بمنزلة 
فليسقال: الإزار يجد لم الذي في قال وملم آله وعلى 

حاءإذا العمرة، في حتى كثيرأ تقع المسألة وهذه ، راويلر ال
رداءواجعله القميص ١■^^ • فتقول أمقل الثياب • فيقول ؛الهيايرة 

^١الإزار بماس مادروا نزلتم قإذا حرج، ولا السراويل في ومح، 
الخميمى.يحني منه الأعلى بنْللون عليه كان 

٠ ٠ ٠

الأكلحكم ما ؛ - تعار الله رحمه - الشيخ فضيلة مئل ت ١ ٤ ٨ ١ س
فار؟50ؤيآنيةا

تأكلواررلأ واللام الصلاة عليه قال ت بقوله فضيلته فأجاب 
عليهوقال فيها«لأ،. وكلوا فاعلوها غيرها تجدوا ألا إلا فيآنيتهم 

الكفار،مخالهلة عن لم الميبتعد أن أحل من ذللثج واللام الصلاة 

١٧٤٦)السراويل ناليليس الإزار يجد لم إذا باب المح، البخاري؛ي روأْ )١( 
(.٥١٧٧المجوس) oTu-'Uالذباتح، يي البخاري رواه )٢( 



|ك،اإهاحام هم فتاءس  ٣٩٢

فهيغيره أو طعام، فيها طهي لو يعني طاهر، مها فالطاهر ؤإلأ 
وألانخالطهم، لا أن أراد واللام الصلاة عاليه الشي لكن طاهرة، 

غيرهاتجدوا ألا إلا فيها تآكالوا ررلأ فقال! لما، أواني أوانيهم تكون 
فهوحيرالكفار عن الإنسان ابتعد وكالما خيهاه، وكلوا فاعلوها 
ولاشك.

وء ه

يخفىلا تعالى—! اض رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ١٤٨٢س
منحليهد الأيام هده في الكتاب أهل دول أن فضيلتكم على 

الهلريقةغير على الذح وشبهة مختلفة، وديانايث، أحناس 
تفصيلمحاك وهل ذبائحهم؟ أكل في الحكم فما قوية، الشرعية 

لما؟محير فإنه الأمر هذا توصح نرجومتكم المسالة؟ هذه في 
أويغلبيعلم، أن الل«اح في يشترط بقوله؛ فضيلته فآحاب 

وأهللمون الموهم ذبيحته، تحل ممن الذابح أن الظن على 
أواليهود، من الوابح هل شككنا فإذا والمصارى، اليهود الكتاب 

نصرانيأو يهودي، الذابح أن الظن على غلب فإن المصارى 
ليسواالذبح يتولون الذين أن الغلن غالب كان ؤإذا حلال، فالذييءحة 

حرامفالذبيحن شككنا ؤإذا حرام، فالذبيحة الكتاب، أهل من 
)حالات حمس الأن المراب فصارت 

حلال.فالذبيحة الكتاب، أهل من الذابح أن علمنا إذا - ١ 
^^^^دقسأهلالكتاب\فاسحلأل.

حرام.فالذبيحة شككا، م-إذا 



٣٩٣اااس|| امو م1بءااه 

حرام.فالدبيحة امماب، غرأض من اللاح أن كلن 
حرام.فالدبيحة الكاب غيرأهل من الذابح أن عالمنا إذا _٥ 

•حالين في وتحل منها أحوال بثلاثة تحرم أحوال حمسة نهي 
ينهرونلكنهم بالصعق، يذبحون أنهم أمريكا في وسمعنا 

أننبل يدركها مادام الذييحة حل يوجب وهذا تموت، أن تبل الدم 
ألسنتعوئأ رمت - ؤ ت قال تعالى اش لأن حلال؛ فالذبيحة تموت، 

بعضمن أيفأ وممعن ،. ز ه إلامايمم ألثح آمن ومآ وأظثث 
الأنه يعلمون بدأوا الأن يهولون هناك، إلى ذهبوا الذين الثبات 

ينهرونهصاروا لكن الدم، بإنهار إلا طحة الذبيحة تكون أن يمكن 
يخرقونإنهم فيقولون المسلمون، به ينهر الذي الوجه غير على 

اكانيشئآينمخونبهش يحلون الرنة، ش الخبل العرق الوريد 
الحقيقةفي وهي الأحر، الرق من بغزارة يخرج أن أحل من الدم 

يرجعونالأيام من يوم فمحا ولعلهم وجهآحر، علمح، لكن للدم انهار 
الدميسيل حتى الودجين، يقطعون يعني الملمين، طريقة إلى 

يكونأن وأردت عيك أشكل إذا حال كل وعلى حميعآ، منهما 
٠لمل يا فعلي طبآ مهلعملش 

هه # 

نذم،نحن ^ئضالةابمح_رحم4اشتعار_! ؛ ١  ٤٨٣ص
الرحلاتأثناء الكفر بلاد في الإسلامية الهلاعم بعض إلى 

'ا.الآة;را(مورةالطممة،



الأكلحكم فما الخمور بتقديم يقومون أنهم نجل ثم الخارجية 
أومخفية يصورة إما حمورأ نجئ أننا كما المطاعم؟ هذه في 

عليناالواجس، فما يه ننرل الذي الفندق غرف محي ظاهرة بصورة 
الأمر؟هذا تجاه فعاله 

إلاالفائق هذه في تكوا لا أولأ: بقوله: فصيلته فأجاب 
المطاعمهذه في تأكلوا ولا الخمر، ثرب فيها يعلن مادام للخاجة، 

هذاانزعوا للخدم تقولوا أن السهل فمن احتجتم ؤإذا لخاجة، إلا 
أوالمهلعم.الفندق في مواء وابعدوه 

مه  ه

بعديتبقى —• تعالى اف رحمه I الخ مسل ؛  ١٤٨٤ّس 
ماوغالبا الركاب حاجة عن الرائدة الأطعمة بعض الرحالة انتهاء 

بعدالهلاترة ملاحي قيل من الأطعمة هذه أحذ يجوز فهل تتلف، 
ليالمقرر والماء الهلعام أنأحذمن لي وهل الرحلة؟ من الانتهاء 

الخائرة؟في لمأكله إن 
لأنتأكله، لم مما شيئأ تأخذ لا أن أرى بقوله فضيلته فأجاب 

تأكلأن لك يبيحون فهم الإباحة، وبين التمليك، بين فرثآ هناك 
الشارعرخص ولذلك هذا، يملكونك لا لكن شئت،، ما وتشرب 

يحمل،لا لكن النخل على وهو يأكل أن نخل فيه تان يبمر لمن 
.بها أوتتصدق تأمحذهاوتأكلها أن فالك تتلف، وأماإذاكانت، 

٠^٠



٣٩٠ه1بءاا؛تاملاااءف|| 

حكمما _؛ تعالى اف رحبمه — الشيخ فضسإلة سئل ؛ ١  ٤٨٥ س
الكفار؟ملابس ْع الكافرة البلاد في ملابسنا غل 

النجاسة،الكفار ملابس على الغالب بقوله فضيلته فأجاب 
غسلهابالإمكان كان فإذا تجمرون، يولا يستنجون لا لأنهم 

أويغالبنعلم أن فلابد يمكن لم ؤإذا هوالمهللوب، فهدا بمفردها، 
)هلهربحيث مرات عدة الماء عليها بمب المنال هدا أن ظننا على 

•طاهرة ونقى أوالثانية الأولى المرة فى 

بعضنيقوم — تعالى اف رحمه — الشخ فضسلة ،!سل ١ ٤ ٨ ٦ رس 
البلادإلى عملهم أداء أثناء زوجاتهم باصهلحاب الهليارين 

حمسةأو أيام ثلاثة ممرهم مدة كانت إدا حاصة غيرها أو الكافرة 
لهم؟نصيحتكم هي فما أؤلول أو 

باختلافتختلف الواير في هده بقوله فضيلته فأجاب 
تسولأن هناك نفه على يخشى شابآ الرجل هذا يكون فقد ، الناس 

لهدهيهتم لا رجلا يكون وقد ، ورموله اض يرضى لا بشيء له 
بلدهافى بقاءها لأن بها افر نلا له! فنقول الثاني أمجا الأمور، 
)فنقول الأول وأما إليها، بحاجة لت وأنت لها، وأحفظ أفضل، 

تكونوربما اد، والمالر عن وكفا مصلحة، فها لأن # بها سافر 
تختلفالمسألة هده في فالفتوى معك افر نأن وتحتاج مثلك أيضأ 

الناس.حال بحب 



|1دااتلس هم ك1،س  ٣٩٦

حقلقي ث - تعار اض رحمه - الشيخ فضيلة مثل ت ١  ٤٨٧س
دياناتمتعددة جنسيات ذووا موظفون مينا يعمل الطيران 

غايةمعهم متعاونين نكون أن ضا تتطلب عماكا وطبيعة مختلفة، 
لها،اف بحففل بلام الرحالة تسير حش الطاترة داحل التعاون 
معهم؟والتعامل التعاون في الشرعية الضوايط كا فحددوا 

عملإن نقول؛ أن هدا فى الضوابهل ت بقوله فضيلته فآحاب 
وهوالعمل، لهليعة إلا تستخدمه لا فأنت العمل، لمصالحة الجميع 

بهبأس لا وهدا الممل، لهلمعة إلا يتخدط، لا فوهلث، أنه محيرنا إذا 
أنمثل بالعمل، يتعلق لا أمر في حدمته أنك لو أما فيه، حرج ولا 

نمهالمسالم يدل أن يبني لا لهدا له، أوتغسلها ملابسه له تقرب 
خدمةفليس للعمل، خدمة كان ما أن ت فالخلاصة الحد، هدا إلى 

فييثاركك رحل في بالغلنلة أنصح لا وأنا حائز، وهذا للحامل 
تواللام الصلاة عاليه الني لقول الإكرام بعدم أنصح لكن الممل، 

طريقفي لقيتموهم وإذا باللام، والصارى اليهود تبدأوا ارلأ 
أنالاوالإهان، الإكرام بين قرى فهناك . ، ١ أضيقه«ل إلى فاضطروهم 

يقولما مثل له تقول أن المكافأة، باب مجن ولكن أكرمه ولا أهينه 
^محثم;ظةإفيهمنولقولهتعاليى: ك، 

المعاملةباب من إليهم، تحسن عندما دعوته مبيل في وأما 

(.٢١٦٧اضصساءساعاباسمم)روا.مالمنياللام، )١( 
٨.ت الأيت الممتحنة، سورة )٢( 



|لإءغاوامل ،ا|ه اهاب 

وقدعليه، ويطلع ، يقرأه ئد أوكتابآ ثريطأ مناك يقبل كي الحسنة، 
بابله والتألق تفعل ملأ الإكرام، باب من أما بأس، فلا يقرأْ لا 

.نلوبهمهمالمؤلفة مي قالوا ولهذا آحر، 

حكمما تعار اف —رحمه الشيخ فضيلة مثل I ١  ٤٨٨ص
سلامآنبملأدالكامْ؟

ليقرأفيهالإنسان إذاحماله القرآن حمل بقوله: فضياكه فأحاب 
أومسلمة.كافرة بلاد مسافرأإر كان مواء بأس فلا 

أوه  ه

يقوماليعضن —رحمهالهتعار_ت الشيح فضيلة طل •  ١٤٨٩س
فيهيتخذ فإنه أمر عليه يشكل لحين به، وجل عر افه أمر ما بأداء 
هعللبك، استفت I ويقول وتقديره فهمه من له يفلهر ما وفق رأيا 
يجّيخأنه إر ينبه وصدما هذا؟ له يجوز فهل الشرعي، علمه ئلة 

ونته؟إنسان كل يقول! فانه العلم أهل بمأل أن عليه 
الس على والواجب له، يجوز لا هذا •' بقوله فضيلته فأجاب 

عليهالرسول محول أما يسأل، أن حاهلأ كان وس يتعلم أن يعلم 
صحابيآرجلا به يخاطب فإنه ةلبك،ا ارامتفت والسلام الصلاة 

هداأحدوا الناس أن ولو والهوى، بالبيع ملعلخأ ليس صاف، ئلجه 
واحدلكل ولكان مذهب، واحد لكل لكان ظاهره، على الحديث 

امتفتوهاقلوبهم لأن حق؛ على كلهم البيع أهل إن ولقلنا ملة، 

ء٢  ٤٣٨)يرساك لا أرما طف رىابانيع، ادارم روا• ، ١١



ك1رسهماح1م|ك،ااة ٣٩٨

ويحرمدينه، عن أل يأن الملم على والواجب بدلك، فأفتتهم 
ذلكومن رسوله، أوعالي علم، بلا اش على يقول أن الإنسان على 

ورمحوله.اض أراد ما بغير أوالأحاديث الأيات يمر أن 
هه  ه

المعالوممن ! — تعالى اف رحمه _ الشيح فضيلة مثل ! ١٤٩٠س
ونحنكثيرواالمفر،؛، UaUIوطرق\إرجو أناكيهسأن 

منليلا الرجؤع تصادف ما وكثيرا عميا طبيعة هو الممر يل 
فكيفالعمل؟رحلاتنا، 

فالنهيهدا، على واردأ ليس الهي بقوله' فضيلته فأحاب 
فيحرج فلا أحبرهم إذا أما يخبرهم، أن بغير أهله يطرق ان إنعلى 

الهيعلل واللام الصلاة عليه الني لأن نهي، فيه وليس ذللث،، 
علىيدل وهدا ،، ((ر المغيبة وتتحد الشعثة، تمشهل ررحش إ فقال 

بينهوباتفاق علموا من أما بدلك، أهله يعلم لا لن هو إنما الهي أن 
•عليه شيء فلا لتلا عثر الثانة الماعق في محاني ويقول وبينهم 

سمىفىاصح،ابلأ,>قسلم)ه؛ه؛(و؛هأك



٠د1بطاةالمءه 
٣٠١٩=ً==============^======ء 

أسمهصلاة اب 

يجبهل ; ٠ تحار اف رحمه — السيخ محيلة مسل  ١٤٩١ص
^^ايخلمضاسمسة؟

ؤ،أأبماآؤتيءاعأتعار: قوله ظاهر بقوله: فضيك فأجاب 
يرمردروأأثج دئ_أش آتعواإق محوو^لجنعؤ اداٌرَبك,للصلمرومن 

الخطبكان ؤإن الحضور يجب أنه ضءإنكتنتلمونهُا؛ 
للأصم:نقول ولهذا يعرضا، لا والحاضر العرية، شر يتكلم 
الللحاضر: نقول وكذلك تسمع، لا كنت ؤإن الخهلبة احضر 
،يخطبءآ، والإمام الكلام عن الّهي، لعموم يخطب والإمام تتكلم 

الخلب.لغة يفهم لا أو أصم، الحاضر كان ؤإن 

القولما _: نمار الله رحمه - الشيح نحيلة وسئل  ١٤٩٢س
الجمعة؟لصلاة حضورالمرأة في الراج^ 

لهايسن لا أنه الراجح القول بقوله: محيلته فأحاب 
صلاةفإن العيد، صلاة إلا لغيرها ولا الجمعة لصلاة الحضور 

ضوذللئ، عدا وما ، النساءءم لها يخرج أن التبي. أمر المد 
.٩ ت الأية الخمعة، محورة )١( 
يخطبوالإمام الأجماأة يوم الإنصات باب الجمعة، كتاب البخاري، احرجه )٢( 
الخطبةني الجمعة يوم الإنصات في باب الجمعة، "كتان ومسلم، ( ٩٣٤)

\\_)\0يى.

=المصلى إلى والحيض النساء حروج باب العيدين، كتاب الخاري، أحرجه ( ٣١



|ك،ااةاحام غم فمارس 

لملأةخرجت إذا المرأة وعلى بمرغوب، ليس لكنه مباح، 
غيرتخرج أن وق المحي لحاجة أو الأحرى، للصلوات أو العيد، 

•بحياء وتمشى منمية ولا بزينة، متبرحة 

أشتعلأنا — تعالى افه رحمه الشيح. فضيلة سئل ١ ٤  ٩٣س
فلاالجمعة، يوم الدوام مني يطلسا وأحيانا أمن، حارس 
ذلك،؟يجوز فهل لمين المح الجمعة صلاة أودي أن أمتهلح 

ركعتين؟أصليها أم ظهرأ الصلاة أصلي وهل 
فاتتولو تحرس أن لك يجوز نعم ' بقوله فضيلته فأجاب 

الحالهذه وفي الحراسة، إلى محتاحآ المكان مادام الجمعة، 
جمعة.تصليها أن يجوز ولا ظهرأ، تصليها أن عليلث، يجب 

إلىالعيدين ش ساء النحروج إباحة ذم باب المتدين، صلاة كتاب لم، وم( ٩٧٤)
.( ٨٩-)• ١٠الرحال منارتان الخلية وشهري المملى، 



1نيءه؛ iUlaب ما 

رسالة

تعالىاف حفظه الثمين صالح بن محمد الشيح/ فضيلة 
العلماءكبار هيثة عضو 

وبعد،وبركاته الله ورحمة عليكم الملام 
بأنإلينا كتب . ....محي مكتبنا مدير بأن أفيدكم أن أود 

أنمنه طلب . ....المرية الموارد مجال فى ارون اأتالماأحد 
عنالمسوولمن العاملن تحلمسا جوار أله معن العلم اهل تهتى ي

البتروكيماوياتمصاغ مثل الكبرى بالمرافق حساسة مجواغ 
ألمانهاتوقف أن حيث الجمعة، فريضة أداء عن الaلاقة ومحهلة 
ينتجالهللوب الإنتاج توى م إلى بها للوصول تدويرها ؤإعادة 

علىيوثر مما انمولأرات ملايين اوي نكبيرة مادية حارة عنه 
البلاد.تلك فى الوطنية الصناعات استراتيجيات 
لننقالهاالأمر هل.ا في بفتواكم بتزويدنا التفضل يرجى وعليه 

اممه.أفادكم طلبهم. حسب لهم 
والاحترامالتقدير فاش وتقبلوا 

لكمال.^^%ب 
اللهورحمة السلام وعليكم يقوله؛ فضيلته فأجاب 

وبركاته.
فإنكبيرة حارة به يحصل الجمعة إلى ذهابهم كان إذا 

بدلهاويصلون الجمعة، صلاة بترك يعيرون للحمل المثاصرين 



|ك|اإ،امام هم فتارس 

المطلوب،به يحصل عدد أقل على يقتصر أن ينبغي لكن ظهرأ؛ 
,حمعة وهذا حمعة هدا بالتناوب العمال يعمل وأن 

ربح،به يفوت ولكن حارة يه يحمل لا كان إذا أما 
ءانوأأقخآ بمأ؛، ؤ تعالى• افُ لفول الجمعة، يصلوا أن فالواجب 

دلآمردرواي أش دؤ أسعوأإق ألجنعؤ بجيّ كبأوومن إدامرمحمحكث> 
م١٤١٩/٣/٢٠في حرر ءمح(إنمحصوه. 

٠أ؛- ء ص



٣٤ ه1بدااتا1بمءت 

رحلعن • — تحار الأله رحمه — الشيح فضيلة ومثل  ١٤٩٤ص
إهويشعر يتيها يتهلح لا وأصح حائي في قدمه قْلمت 
ريصر أن له فهل رجله بمد الجمعة صلاة ر الناس يضايق 

المحي؟في الصلوات بقية يصر بأنه علما بيته، 
صلاةأن رعآ ث عاليه المنصوصى ت بقوله فضيلته فأحاب 

•ّروًلها توفرت مش لم مكل على عثن قرصن بالمسجد الجمعة 
يقررالمائل أن وبما ثروؤلها. من ثرط فقد إذا إلا أداؤها يضل ولا 
يمتغجعله الذي وأن جماعة، في المسجد في فعلا الصلاة يودي أنه 

لعدمرجله مد محن بالضيق الصالين بعض وشحور شعوره هو ذلك عن 
قدرتهمع الجمعة صلاة مجن يمنعه عدرا ليس فهدا ثنيها، على قدرته 

بجانببوقوفه ذلك يتفادى أن يتهلع إذ فعلا، الصلاة أداء على 
,أعلم وافه • أحرى صورة بأية أو الصف فيآحر الجدار 

٠ ٠ ٠
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رماه
الرحيمالرحمن اض بم 

اضحفظه . ......المكرم الأخ إلى الثمين الصالح محمد من 
٠وبركاته اش ورحمة عليكم السلام 

سرنيوصل، ه  ١٣٩٧ان رمخ  ٢٣المؤرخ الكريم كتابكم 
الجمععلى نعمته يتم أن وأماله ذلك، على فه الحمد صحتكم 
الأخكتاب على جوابي وصول نبأ سرني كما شكرها، ويرزقا 

عنايتهاعلى جمعيتكم وأشكر العيال، صلاة تأحير حول . • .  .
ؤعليه والثبات دينه محي البصيرة حميعآ يرزقا أن افه وأسأل ، بدللث، 

أحوالعلى والتعرف الكتابة مواصلة أحب بأني أفدكم كما 
الجمع.يهم هدا لأن الجمعية 

حمسأ!بل ائل مأرع المذكور كتابكم تضمن وند 
وأنا. ..مدينة.في إسلامي مركز تأسس الأدر؛ المسألة 

منفيه ولما الفكرة، محويدوا ذكرها الي للأسباب تأسيسه فكرة أؤيد 
لابدإنه ئم شؤونه، وعنايتهم به امازأهاله سان الإسلام، ؤلهورشان 

الإسلامإلى دعوته يمكن محن إليه فيجتمع المدينة أهل نفلر يلفت أن 
ففكرةدعوته، في الحكمة حلريق وسلك الداعي، نية إذاحلصت لم في

٠ناخمةللإسلأموالمساومينإنشاءاض 
بحضهابكون مل.فوعة المعارصون ذكرها التي والأسباب 

•مؤثر غير وبعصها إطلاقآ وارد صر 
الكفربلد Jصالحة ليس الكفر بلد إلى المسلمة الأموال فقل - أ 

للاJراسةيفدون لمين المءلالبة وهاهم لمين، الملمصلحة بل 



 ly، 3نيء،وءءرأ|

الضروريةنفقاتهم في كثيرة أموالأ وينفقون الكفر يلد إلى 
أبناءلمصلحة كات لما ولكن الكفر، بلد بها ينضر والكمالية 
وحولملة قرصن وعلى ، بالمعارصة إليها أحد يتوجه لم الملمين 

فانالكفر دولة إلى المركز ورجؤع بالكلية انعدامهم أو ، العللبة 
٠تأسيسه تبرير في كاف المدينة فى بقائهم مدة به المسالمين انتفلع 

هذابأن مدفؤع المركز تستحق لا الإعداد ملة كون — ب 
علىوالعمدة الأحتماع، على ويشجعها القلة هدم يقوى المركز 
اض،بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من كم الكمية، دون الكيفية 
.كالألف وواحد ، كواحد منهم ألف والناس 

انهملأوءلالإدارة مجلس عاد إذا يحدث والذي - ح 
اللهيهثيء وقد باش، الظن يحن أن للمؤْن يبني لكن مجهول، 

.موسيه مجن وقوة حمامأ أشد هم من المركز لهذا 
وارديكون قد . .... متملقة من أهم مجنامحلى وحول - ه 

فيوفتحه . ...في فتحه بين تعارض هناك ليس إذ مجوثر غير ممه 
.الجميعر في فتحه لإمحكان الأهم المناؤلق 

وفي• •••••ءي شح أن محن الأمر دار أنه فرض لو نعم 
الأهمتقديم لكان الجمع في يفح لا بحيّثخ الأهم المناؤلق 
أولى•والأنفع 

المرض.هذا طى يكن الأصلم لكن 
الالكبير الجهد هذا يستحق المنرؤع هذا بأن شكهم _ و 

فلانقوسمهم في قائم شيء الشك هذا لأن ؛ المشرؤع إقامة من يمغ 
المشرؤعهذا أن من غيرهم يراها التي الحقيقة على به يحكم 
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والبدني،المالي، الجهد من الكثير يستحق ناقع سل جيد ْشروع 
تعالىاض إلى ودعاة للعلم محللابآ نكون أن من مانع ولا والوقتى، 
•سمله في مجاهدين 

الملمنابتاء المركز إىمه فى ولمي — ر 
بلادإلى الخلين أبناء مجن أحد يحضر لن خانه الكفر بلاد إلى 

بمحضرمحن يحضر ؤإنما إسلاميا، مركزأ فيها أن أجل من الكفر 
مركزغيها كان سواء حاجته أو مصيحته، تقتضيها أحرى لأغراض 
كانسواء يحضر فلن الأغراض تللث، ذكن لم ؤإذا لا، أم إملأمى 

لا.أم إسلامي مركز فيها 
للهكرة.العارضين إيرادات على جوابنا هدا 

والحكمفيها، أنتم التي اللي في الجمعة إخامتكم الثانية: المسألة 
التاليةالأمور بتحرير يتحرر فيها 

المفر؟في الجمعة تقام هل - أ 
معين؟عدد لها يشترمحل هل - ب 

الإسلامية؟البلاد غير في تقام ج_يرل 
فيتقام لا الجمعة أن على الخلماء جمهور فإن I الأول فأما 

كانواوأصحابه الراسيين وحلفاءه . الني لأن الممر؛ 
محافر0سفر آخر الوديع حجة فهدم الجمعة، يهيمون ولا يسافرون 

المي.يصد ولم عرفة، يوم فيه الجمعة يوم وصادف ه الني 
الطويلحديثه في عنه اض رضي جابر نال الجمعة، صلاة فيه 

أقامنم أذن، ءثم الني صفة في لم مرواه الذي 
ابينهميمد م ولالصر، فصلى أنام ثم الظهر، فصلى 



vW  ٧امحملت ْ،ااات

النبي.لفعلها الفر قي مشروعة الجمعة ولوكانت . شيئأءلأ، 
اشلأن إلينا؛ لنقل فعلها ولو .، عليه، الدين إبلاغ لوجوب 

انتفتالسفر فى الجمعة مشروعية انتمت فاذا الدين، بحففل تكفل 
أمرناعليه نى عملأ عمل ررمن الني لقول ونولها صحتها 

ومنةسي، ررعليكم .ت وئوله مردود، أي • رداءرأ؛ فهو 
الأمورومحدثات وإياكم يعيي، من المهدسن الراشدين الخلفاء 

.ضلالهءرم بدعة كل فان 
منحماعة فيها أنتم التي البلد في يكن لم فإذا هذا وعلى 

فيهاالمقيمين لأن الجممة؛ فيها تقام لا فإنها مستوطنون الملين 
لمسوادرامننهم انمهاء يعهد تركها نيتهم الذين الهللأب مجن 

همبل الجمعة، إئامة عدم في المسافرين حكم فلهم مستوطنين 
لهم- اض رحمه - تيمية ابن الإسلام سخ احتاره ما على مسافرون 

•شكاء م فمحا المافرين حكم 
الملمينمن جماعة فيها أنتم التي البلد في كان إن أمحا 

معهم.فيهاوتصلونها تقام الجمعة فإن مستوطنون 
شد،مجن إلا أكثرهم أو المالخاء، فإن ت الثاني وأما - ب 
المقرئ،من تصح لا وأنها للجمعة، العدد استراحل على مجمعون 

(.١٢١٨-) ١٤٧هؤ الني حج صفة باب الحج، كتاب مسلم، احرجه )١( 
الأمورمحدثات ورد الباطلة الأحكام نقص باب الأكية، كتاب لم، مأحرحه )٢( 

كتابوالترمذي، (، ٤٦٠٤نة)اللزوم باب؛ي الستة، كتاب داود، أبو أخرجه )٣( 
حناحدث رفال،ت ( ٢٦١)٦^اJالءة واجتناب بالة الأحذ محاجاءني باب العلم، 

صحح،.



|ك|ا|آتامام م هتاءس ٤ ٨

٠المسمترط العدد تدر في مختلفون لكنهم 
•بخمض ندرْ من فمنهم 
•بأربمن فيرم من ومنهم 
•عثر باثني فيرم من ومنهم 
بثلاثة.قدره من ومنهم 
باتنين•فيرم من ومنهم 
لترححظ\هم دليل المسألة في وليس أحرى، اراء وهناك 

بثلاثة!تقديرها الأهوال وأترب يعص، على بعضها الأقوال هذْ 
تنميةابن الإسلام شخ احتيار وهو اثنين، تمعين ومحْلثب، 

الأوازعيوقول - اض رحمه - أحمد الإمام عن ورواية اش، رحمه 
٠.اض -رحمه عصره في الشام أهل إمام 

منفأكثر ثلاثة فيها أضم الش اللي في كان فإذا هدا وعلى 
إنأما أربعين بلغوا لم ؤإن الجمعة فأقيموا مستوطنون المسلمين 

تقيموافلا ثلاثة يبلغون لا السالمين من المستوطنون كان 
الجمعة.

منفمنهم العلم أهل بين حلاف فموضع الثالث! وأما - ح 
ّلطانفيها ليس لأنها الإسلامية، البلاد غير في تقام لا محال: 

معمكة محي الجمعة يقم لم ه المي ولأن عنه؛ نائب ولا لم م
غيرفي تقام إ قال من العلماء ومن الهجرة، قبل فيها استيطانه 

دليللا لأنه نائبه؛ أو اللطان شرطها مجن وليس الإسلامية البلاد 
أهلمن فالجمهور بمكة يقمها لم اينما. كون وأما لذلك، 

أنهاتقدير وعلى • الهجرة بعد إلا تمرض لم الجمعة أن على الملم 



٩٠ الهمه اااة ْاباب 

منعلم لما إقامتها من يتمكن لا بمكة . فالمي قبلها فرصت 
٠له الخمركن معارصه 

البلادغير في الجمعة إئامة الراجح القول فيكون هذا وعلى 
السلميمن جماعة البلد في ولكن ذلك أمكن إذا الإسلأمة 

موطأالبالي اتخذ مجن والخستوطن فأكثر. ثلاثة مستوطنون 
غرصهانتهى إذا يفارقه أن ونيته لغرض فيه أقام من لا تقرا وم

غيرها.أم درامة الغرض لكن مواء 
أظنفبما علكم بخني فلا الدش. اللحم الثالثت; المالت 

مواءحلال فهو ذلكة إلى يحتاج لا أنواعه بجميع الممك أن 
لعمومميتآ أم حثا صيد وسواء غيرهما، أم كتابي أم لم ماصْلادْ 

نال(. ٩٦)الماثدة: >أبجهإمحنامثتالإه ممالى: فوك 
4اوطعامه حيآ، منه أخد ما ه صل. عنهما؛ افه رصي عباس ابن 

والحرالذبح محل في بذلكة إلا يحل فلا البر حيوان وأما 
الغاليفلانالعرقان وهما الودجين، ؛٥٥^ الدم فيها ينهر الرقبة وهر 

ءلمري ا و لحلموم ا ؛قْلح ٥ لذلك ا ل وكما ، لحالقوم با ن حيهلا لا 
يكونوأن المحر، أو الذبح عند الله م بقول من ولابد معهما، 
.المصراني أو اليهودي وهو كتابيا أو ملمأ، المذكي 

فهوكتابي أو مسلم ذلكم الذي أن نعلم لحمأ وحدنا ؤإذا 
الذيأن أو الشرعي، الوجه غير على ذكي أنه نعلم أن إلا حلال، 

لكمأحل ؤ ت تعالى نوله باب والصيد، الذياتح كتاب معالنآ، البخاري أحرجه )١( 
. ٥٣٨؛/ مصنفه »ي موصولا وعبدالرزاق ، وطعامه( البحر صيد 
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ذكاهلحمآ وحدنا إذا أننا وذلك التدكية، عند اش بم يقل لم ذكاه 
حالات!ثلاث فالنا كتابي أو لم م

الله،وسمى الشرعي الوجه على ذكاه أنه نعلم أن • أحدها 

لمأر الشرعي، الوجه غير على ذكاه أنه نعلم أن • الثاسة 
تحريمه.في شك فلا الدح، عند اممه يم 

فيه،مشكوك فهذا التذكية، وقعت كيف نجهل أن الثالثة! 
صحيحففي العباد، على تسهيلا حاله على تدل المحوص لكن 

فوماّإن ه للنبي قالوا هومأ أن عنها اض رصي عائشة عن البخاري 
ه:النبي فقال لا، أم عليه اممه اسم أذكروا ندرى لا بلحم يأتوننا 
.دكفرأ١أ عهد حديثي وكانوا هالت،؛ وكلوه® أنتم عليه ررسموا 
اليهوديةالمرأة له أهدتها التي الشاة من أكل أنه النبي. عن وبت 

هالةمحل شمر حز على يهودى دعوة وأجاب ، نيورآ، في 
وتغير.والألية الشحم من أذيب ما المنحة؛ والإهالة ، ستخةر٣؛ 

أهلذكاه الذي اللحم من أسواقكم في يجلب فما هذا وعلى 
كيف،تعلموا لم ؤإن لكم حلألأ يكون والمصارى المهود من الكتاب 

غيرعلى يذكونه أنهم تعلموا أن حرامجأإلا يكون ولا له، تذكيتهم 
فهوذلك علمتم ؤإذا عليه، الله يسمون لا أو الشرعي، الوجه 
الذحعن يتخلف لم المالرجل كون لكم حله يبرر ولا حرام 

ونحوهاالأعراب ذبيحة باب والصيد، الذباتح كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(٥٥٠٧.)

(.٧٧٧الهي.)سم في يدكر ما باب الطب، كتاب الخاري، أحرجه )٢( 
. ٣٢٥٢; أجمد الإمام أحرجه )٣( 



انيء؛نساإه باب 

يمكنألا لأسأل ؤإني ، عند0 الذي اللحم معر يرح أر أحيانآ، 
ييدْ؟فيذبح المجزرة إلى يذهب أن أحدكم 

يوحدلا حنث المال وزكاة الفطر زكاة في ت الرابعة المسألة 
٠•فى  ٠ ٠ بانوذلل، ير المكلة هذه وحل تحفها، يمن ٠ 

منغيرها أو الأصلية بلادكم في إما عنكم يخرحهما من توكلوا 
لحسابصرفها يصح ولا الزكاة، أهل من أحد فيها الش البلاد 

مصارفمن ليس لأنه . ...في إنشاوْ المزمع الإسلامي المركز 
الجهادخصوص ^^ ٥١ميل تعالى؛ بقوله المراد فان الزكاة، 

بهالراد وليس اللم، أهل من الجمهور نول هو كما الله ميل في 
لضاعتقال كما لوكان إذ التأحرين، بعض ناله كما الصالح عموم 
وأكسثكنألمناودنث« ؤ قوله مجن الخممادة \]%صر فائدة 

محنفيأبمنيَوفيسمهِثأتي
.أشرأئمءل؛ل.نجهي>هُآ؛ ١٥ألسايفيءز>متثث؛
مننمن اللحية فاعفاء اللحية، إعفاء فى '. الخامة المسالة 

قالأنه هارون عن تعالى اش قال واللاحقين، ا؛قين الالمرملين 
وكانؤ ت مجومى شقيقه لأحيه 

كانوكذللث، لحيته، أعفى قد . محمد وأفضلهم حاتمهم 
العصورغير في وعامتهم الإسلام وأئمة وأصحابه، حلفاوْ، 
وسلفهم. بيهم عليه كان ما الكثير فيها حالفا التي الختأحرة 

والمرسلينالأنبياء هدى فهي عليهم، الله رضوان الصالح 

•٦.الآة:)١(ّورةاكوبة،
.٩٤الأية: طه، سورة )٢( 



اكاا،نأمام هم فتارس 

ثبتكما عليها الناس اض حلق التي الفطرة من ومٍ، وأتباعهم، 
حلفهاتحريم الراجح القول كان ولهدا ، مسالمأا، صحيح في ذلك 
.ؤالني لأمر اش؛ رحمه تيمية ابن الإسلام شخ احتارْ كما 

وتوفيرها.بإعفائها 
الأنوانتفت اليهود مخالفة إمائها من الحكمة كون وأما 

فيالثابت بل فقهل اليهود مخالفة ليت العالة لأن مسلم؛ فغير 
حالفواأيفأ مسلم صحيح وفي ، المشركين؛" حالفوا الصحيبمحين 
بلالعلة؛ هي وحدها ليست لهؤلأء المخالفة إن ثم ، المجوس؛" 

الصلاةعليهم الرسل هدي موافقة مثل أكثر أو أحرى علة هناك 
اضحلق تغيير وعدم الفطرة، مقتضى ولزوم إبقائها، في واللام 

معؤإعفائها لإبقائها موجبات علل هذه فكل اض، به يأذن لم فيما 
.واليهود والمجوس المشركين س اش أعداء مخالفة 

مجناليوم اض أعداء أكر فإن لم، مغير انتفائها ادعاء إن يم 
حبرةله من ذلك يعرف كما لحاهم، يحلقون وغيرهم، اليهود 

اليومهؤلاء أكثر يكون أن فرض على نم وأعمالهم، الأمم بأحوال 
أعداءتشبه لأن إعفائها؛ مشروعية يزيل لا هذا فان لحاهم، يعفون 

أنينبغي بل الشرعية، يسلبه لا الإملأم لأهل شيع بما الإسلام 
حسنهوأيدوا لما، تبعآ وصاروا فيه بنا تشبهوا حسثا تمسكأ به تزداد 

اشلرة.مقتضى إلى ورجعوا 

(.٢٦١ه_) ٦ الفطرة خصال باب العلهارة، كتاب ملم، احرجه ( ر١ 
ممابوسالم، ( ٥٨٩٢)الأظافر تقليم باب الاباس، مماب المخارى، أخرجه )٢( 

(.٢٥ه_رآ ٤ النعلرة خصال باب الطهارة، 
(.٢٦٠ه_) ٥ الفْلرة خصال باب الطهارة، كتاب لم، مأخرجه )٣( 



١٣الهعه  ٥٧٥٠باب 

تطرفأاللحية يعتبرون الإسلامية الدول بعمى كون وأما 
بالطرف؟يعنون ماذا ت نسأل ءإننا دينيآ، 

المسكزاوية إلى أم الانحراف؟ زاؤية إلى التطرف أيعنون 
والمرمالين؟المئين، وهدي الملمين، شعار على والحفاخل 

هدييكون وكيف صحيح، غير فاعتبارهم الأول أرادوا فإن 
زاويةإلى تطرفآ الأمة وسالف وأصحابه، وحلفائه .، المي 

طعنفقد الانحراف زاوية إلى تْلرفآ ذلك اعتبر ومن إ الانحراف؟ 
.المتهلرف هو وصار وأتباعه اض. رصول في 

علىونحاففل بديننا، مستمسك فنحن الثاني أرادوا ؤإن 
تطرفمجن ماووا ما وليعسروه والرمل، الأنبياء وهدي شعارنا، 

كماالخاطئة، المفاهيم باعتبار باطلا ينقلب لا فالحق نوّعي، أو 
المريض.ذوق اد فباعتبار زعافآ الزلال الماء ينقلب لا 

منفهدا اللحية، بإعفاء للخهلر التعرض توهم وأما 
ثمالقالب، في الشيهلان يلقيها ؤإنما لها، حقيقة لا التي الوساوس 

اممةفي أوذي إذا يصبر أن المسلم على فالواجب حقيقة لها قدر إن 
اش.كعذاب الناس فتنة يجعل لا وأن 

الإسلام،بشعائر التمسك على جميعآ يعيننا أن اش أسأل 
وأنمهتدين، هداة يجعلنا وأن وباطنآ، ظاهرأ الأنام، حير وهدي 

ربض والحمد الوهاب، هو إنه رحمة، نمنه مجن لنا يهب 
وصحبهوآله محمد، نبينا على وسلم اف وصلى العالين، 

•وبركاته افه ورحمة عليكم واللام • أجمعين 
صم  ٠



|كاا،امام فم هت1وس 

نعيشنحن ؛ — تعالى اض رحمه — السخ فضيلة ّئل  ١٤٩٠س
الطاليةبعضن يمكن لا الدراسة ونظام الإسلامية، البلاد خالج 

المسجدفى الجمعة إعادة لهؤلأء فهل الجمعة صلاة حضور من 
الأولى؟الجمعة صلاة انقضاء بعد 

فىالجمعة إعادة من الناس يفعله ما ت بقوله فضيلته فأجاب 
منالمتأحرين يمكن لا المدرمة محي اJفلام أن بحجة واحد مجد 

الوافقه رمجن حزم ابن مذهب على فهذا الأولين، عع الجمعة أداء 
ولومعه يصلى س ووجد الجمعة فاتته مجن أن يرى حيث به، بأس 

يصلىفانه أحدأ يجد لم إن أما جمعة، معه يصلى فإنه واحدا 
ظهرأ•

لأنهالعمل؛ هذا يمحح لا فإنه الفقهاء مذاهب على وأما 
أنالحاجة س وليس حاجة، بدون الجمعة تعدد إلى يفضي، 

ؤإلأالأولين، ْع أدائها من الدراسة نظام يمنعها الثانية الهلاJفة 
فيفوتجماعته هع يقيمها أن جاز لشغل الجمعة فاتته مجن كل لكان 

واحد،مكان في الناس اجتماع مجن بالجمعة الثارع مقصود ؛دللئ، 
واحد.إمام حلم، واحدة، عبادة على 

وأقامواالأولين عن بعيد مكان في الثانية الهلاتفة لوكان نعم 
مكانعن البعد لحاجة جانزأ ذللفر لكان مكانهم في الجمعة 
•أدائها زمن اختلاف مع الأولين 

يكونأن الجمعة صلاة لصحة يشترحلون الفقهاء لكن 
العددبهم يحصل من أو كلهم، الملي في مستوؤلمين لها المقيمون 



٠١ |نيء،ت د،اات هاب 

اثناأو أربعون؟ هو هل العدد! في بينهم الخلاف على المشترمحل، 
فيالدارسون كان فإذا هدا وعلى دونه؟ أو بالإمام ثلاثة أو عشر؟ 

ؤإنمامتهم، تصح لا الجمعة فإن مستوءلنون ملمون فيه ليس بلد 
الأيام.من كغيرها ؤلهرأ يصلون 

طارئآأو دوريآ، وقتآ يعينوا أن يمكنهم الحال هده وفي 
الدينيةمشاكلهم رحل أحوالهم، ودرامة فيه، 

•والدنثوية 

الاستيطانيشترمحل فلا وافقه ومن حرم ابن مذهب على وأما 
لهاالقيمون كان ؤإن جمعة الصلاة فتصح الجمعة، لصحة 

أضآ.عليهم تجب بل افرين، جم
هه  ه

يحوزهل —! تعار اف رحمه — الشيح فضيلة سئل  ١٤٩٦س
منهلقتهفى الموجود الصحي يترك أن الحمعة يوم فى 

١٠٠ ٠ • ٠

الخهلببلكون ودلك^ المسافة، سيد اغم مسعبمس إلى ولأدهب 
الإلقاء؟وحيد وامع. اؤللاع لديه 

فيالمحي أهل يصلي أن الأحسن بقوله؛ فضيلته مأحاب 
فإذابعضآ، بعضهم وتشجح بينهم، والتآلف للتعارف مسجدهم 

أوعلم، كتحصيل دينية لمصلحة آحر مجل إر أحد ذهّبا 
بأسلا هدا فإن علمأ وأكثر تأثيرا، أشد تكون حطبة إر استمإع 

فيه، الني ُع يصلون - عنهم اف رصي - الصحابة وكان به، 



|1ص|إةتاحام هم هت1رس 

لصملوايذهبون يم ، ا وئسل الإئم، ئبل لإدراذ مسحده 
النبي■عهد في - عنه اف رصي " معاذ يفعل كان كما حيهم، في 

.؛ الرسول.١١بمكره ولم وهويعلم، .، 
ءايءأ؛- ؛إي 

أحدأنا سث تعالى اش رحمه — السخ فضيلة وسئل ١  ٤٩٧س
ومنالأمريكية، المتحادة الولايات فى للدراسة المتعثين الطالة 

تتعارضاليوم هذا ففي درامي، يوم الجمعة يوم أن المعروف 
المدينةمسجد في تقام التي الجمعة صلاة لع الدراسة مواد 

بينالتوفيق بإمكاني وليعس والصفا، الواحدة الساعة الصغير، 
بديلهناك ليس بأنه عالما واحد، وئت، في والصلاة المواد هده 
تمكنتخولقد اكخصصن، في أساسية مواد وهي المواد، لهدم 

ولكنالجمعة، أيام أحد ش المائة مدرس س لأستتدان اس 
تواكم في يوثر ذلك، لأن أحرى؛ مرة لك أسمح لن لي؛ مال 

أفيدوثيأفادكماف؟أفعل؟ لماذا الدرامي، 
فانالمداء يسيع كان إذا أنه أرى ت بقوله فضيلته فأحامس، 

تعالىقوله لعموم الجمعة صلاة إلى الحضور عليه الواجيا 
دزأسلأنعوأ,إق يووأقحثعؤ من .«انواإدازدثكثLوؤ ١^؛، أ؛، كؤ 

يكونقد أنه ْع البح بترك أمر تعالى الاله كان ؤإذا وديمحأألحهُى 
الإنسان،إليه يحتاج ما الأصح أوعلى الإنسان، إليه يضهلر مما 

ومالم)هآ";(، ٦٧٩)الممحاري )١( 
.٩ الأيت! الخمعة، محورة )٢( 



 ٧١

الجمعة.إلى والحضور تركها يلزمه الدرامة هذه كيلك 
يشقكان إذا الحضور يلزمه لا خانه يعيدأ المجد كان إذا أما 

.الجمعة مكان إلى الحضور عليه 
ءإثءو ءو 

يجوزهل _! تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة محسل ١  ٤٩٨س
باليآخر؟في الجمعة ويصالي يسافر أن للمشم 

فهوالمكان تعظيم قصده كان إن يقوله! فضيلته فأجاب 
مساحي.ثلاثة إلى إلا الرحال نشئ لا لأنه حرام؛ 

حهلبةلأنها الخطيب؛ بخهلبة الأنتفاع فصده كان إذا أما 
لوولهذا • للمسجد افر يولم للعلم، سافر فهدا بأس. فلا مفيدة 

.سعه يلدآحر إلى لخلب 

صلتإذا — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مسل  ١٤٩٩س
صلاةعن تجروها فهل الحرام المجد ش الجمهة صلاة المرأة 

الظهر؟

المسجدفى الجمعة المرأة صلتا إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
منغيرْ في صلت لو وكذلك الظهر، عن أجزأتها الحرام 

•الغلهر صلاة عن تجزوها فإنها الجمعة صلاة الناس •ع اجد الم
ءيه ء ه





١٩ب1ب1ءلأهاوبمءه 

رسا

الرحيمالرحمن اش م ب
تعالىافه حفظه . المكرم.الأخ إلى العثيمين الصالح محمد من 

ماعلى الجواب ؤإليكم وبركاته, اض ورحمة اللام وعليكم 
عنه:مالتم 
لكم.والقصر الجيع جواز عن موالكم إ الأول 

تركالأفضل لكن لكم، حائز والجمع القصر أن وحرابه: 
يدونحمعتم ؤإن قليلا، الماء يكون آن مثل: لحاجة، إلا الجمع 
المجوت لعمل انتدبتم فإنكم مسافرون، لأنكم بأس؛ فلا حاجة 
انتهنهمتى لحاجة إنامجتكم ؤإنما مطلقة إقامة ولا امتيطانآ تنوون 

عشرينتبوك في أتام الني. أن نت رثد بلادكم، إلى رجعتم 
يومأعثر تسعة مكة في الفتح عام وأقام ، ؛ ركعت؛نأ بملي يومآ 

الأشهرالثغور فى يقيمون لمون المومازال ، الهلأْأآ، يقصر 
لامجتهالنبي يحد ولم الصلدة، ويقصرون نتن والالمنة وربما 

القولهو هدا افرأ. مكان لمن الفر حكم به ينقْني حدا 
الصحح.

أيامأربعة من أكثر إتامجة نوى من أن العلماء بعض ويرى 
يتم.أن لزمه 

.١(  ٢٣٥يتمر)العير يارض أتام إذا باب الصلاة، كتاب أبوداود، احرجه )١( 
النتخزمن بمكة الما. منام باب المغازي، كتاب الخاري، اخرجه )٢( 
(٤٢٩٨.)
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والماء،الجو دفء بعد الغل من تمكن قاذا يتيمم، أن بأس فلا 
إنماالتيمم لأن ٠ يعتل أن عليه وجب الماء يه يسخن ما وجود أو 

ووجبالحديثا عاد العير زال فإذا العير، وجود حال يهلهر 
٠الماء استعمال 

قيالعيمن الصالح محمد السعة الأجوبة هدْ كتب 



٤٢٣ب1بصلأةاابمء،ت 

رحلعن تعار اض رحمه الثسخ محسلة سئل  ١٥٠٢ س
الشهدمعهم فأدرك المسجد ر الجمعة صلاة إر حاء مسافر 

محلاتهم؟أويصلي أربعأ يصلي فهل الأخير، 
مقصورة،إلا الظهر تلزمه لا المسافر بقوله فضيلته فأجاب 

والفلهرالظهر، عاليه وجبت ركعة من أنل الجمعة من أدرك فإذا 
هربل مقيم غير لأنه فقعل، ركعتتن فليصل ركعتان مقصورة بحقه 

لهوتكون واحدة، بركعة يأتي فإنه ركعة أدرك لو أما مسافر، 
حمعة.

يدركلم من ت — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سئل  ١٥٠٣س
أربعأم ركعتين يقضيها فهل ركعة من أقل إلا الجمعة صلاة من 

ٌيهيسب النا،س من كثير أن حسا مأجورين أفتونا ركعايت،؟ 
ذك؟الأمفي 

أقلإلا الجمعة صلاة محن يدرك لم إذا بقوله؛ فصيلته فأجاب 
قدالجمعة لأن أربعآ؛ الظهر يصلي أن عليه يجب فإنه ركعة من 

أدركفقد الصلاة من ركعة أدرك ررمن المي لقول فاتته 
الصلاة.يدرك لم ذك دون أدرك من أن مجفبومه فان . الصلاهءأه 

(٦٠٧وسالم)اوخارى>،ا/ه(، )١( 



|كاإز؛|ح،م هم فتاءس 
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يحصل-! تعار اف رحمه - الشح فضيلة مثل ! ١٠٠٤ص
صلاةيجمع أن الطريق على وهو الكثير بل الناس بعض من 

يصليبأنه ذلك _uS تقديم، حْع العصر صلاة ح الجمعة 
افرمأنه حيث الظهر، بل الجمعة صلاة نيته وليست، ظهرأ 

صلاةْع أحرها بل الظهر يصل لم لو ثم الجمعة، صه تسمط 
لا؟أم فمله يصح هل العصر 

أنوحب الجمعة المسافر حضر إذا بقوله! فضيلته فآحاب، 
.للتاؤقإدامدر^اءامنوا آؤم1ا كآبما ؤ تعار! لقوله جمعة، يصليها 

َئتنإن نثردم - >لم ردرواآبح إلوأس ^]١ ألخثئت ى من 
ريب.بلا الجمعة صلاة هنا بالصلاة والمراد . تئموفإْاهرا، 

أنيصح ولا آمنوا، الدين محن فإنه الخهلاباا في داخل والمسافر 
بالحضورمأمور لأنه العصر إلى يؤخرها أن ولا الفلهر، بها ينوى 
الجمعة.إر 

أنفصحح الجمهة عنه تسقعل مسافر إنه الماثل فول وأما 
فيصلاها لو الجمعة منه تصح ولا بل حمحة عليه ليس المسافر 
أقامهافمن فر، الفي الجمعة يقيم لا كان الني. لأن الفر؛ 

لقولمردودأ عمله فيكون . النتي هدى خالف فقد الفر في 
. ٢٢١فهوردااأمرنا عليه لمس عملا عمل س ؛ المي. 

حانحتى فيه وأقام الجمعة يوم ؛؟Jj المسافر مر إذا أمجا 

٩.الأية الجمعة، سورة )١( 
.( ١٧١٨)سالم )٢( 



؛٢ ٠

حفرإذا يكون الذي الثاني النداء وسمع الجمعة صلاة رت 
العصرإلها،ولايجمع لمين، المع الحمعة يصلي أن فعليه الخطيب 

•لحل مش وقها في قصلتيا العصر ونت اتي حتى ينتفلر بل 

صلىإدا —• تعالى اض رحمه — السيخ ففسلة سسل  ١٥٠٥،_ 
خحظهرأ هذه تكون هل قصرأ الظهر الجمعة يوم المسافر 

رجيهكم؟نما اسر صلاة لها 
التهاونينغكئ لا أمر الجمعة فضل بقوله؛ فضيلته فأجاب 

صلاةنويت إذا وأنت الأمبؤع، في واحل يوم الجمعة لأن به؛ 
أوالثانية الجمعة تدركك هل تدرى فلا الأمبؤع هذا في الفلهر 

الهودعنه اممه أصل الذي العفليم الأجر هذا تفوت فsكونك ا لا؟ 
إلىالعصر تجمع أن أجل من الأمة لهذه واختاره رالصارى 

إلهاتجمع ولا الجمعة فصل نفلر، نمور أنه لاشك الفلهر، 
والحمدض.الحصر، انمصرنمل صلاة وفت ؤإذاحان العصر، 

صرْن -ث تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ١ ٥ ٠ ٦ ص 
الظهر؟يصلي فهل الجمعة 

فانالجمعة الإنسان مجلي إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
وعر- الفلهر ونت فريضة أي - الوقت فريضة هي هذه الجمعة 

البيع؛من الجمعة صلاة بعد الفلهر وصلاة الفلهر، يصلي فلا هذا 
الهيفيجب رسوله.، منة في ولا اض، كتاب في تأت لم لأنها 



|كاا،ناك1ءسهم|'حام  ٤٢٦

يصليأن المثري من ليس فإنه الجمع تعددت ولو حتى عنها، 
لأنمنكرة؛ )دعة هى بل الجمعة، صلاة بعد الظهر صلاة الإنسان 

صلاةسوى الواحد الوت في المرء على يوجب لم تعالى اض 
•بها أتى وتد الجمعة، رص واحدة 

إذاوأنه يجوز، لا الجمع تعدد بأن ذللئ، علل من تعليل وأما 
قيوديمجهول الأمبق رهنا المساحي، لأمبق فالجمعة تعددلتا 

بعدها.الفلهر ؤإقامجة كلها الجيع يهللان إلى حيتئد 
انمليل؟؛هدا أو الدليل هذا لكم أين من لهزلأء: فنقول 

النفلر؟إمن صحيح على أو السنة، مجن أماس على بني وهل 
الجمعفكل لحاجة تعددت إذا الجمعة إن نقول! بل ارلأ® الجواب 
هذاوأهل ؛ ^١١ما آممه م] ؤ تعالى! افه لقول صحيح، 

وتعددتالمساحد صانت، أو البلد، حهات تباعدت إذا البلد 
اللهاتق ومن اصتعلماعوا، مجا الله اتقوا قد هم الحاجة بحسب، الجمع 

فاسمي،عمله إن يقال فكيف، عليه، وجمثإ بما أتى فقد امتْلاع ما 
•الحمحة عن بدلا الفلهر صلاة وهي بدله، يأتي أن بجب ؤإنه 

فلاحاجة بدون متعددة أمكنة في الجمع أتيممتا إذا وأما 
وحالفاؤْالنبي.ؤ عليه كان ما وحلاف، السنة، س، حلاقهذا أن ثلث، 

نقوللا هذا ْع ولكن العلم، أهل أكثر عند حرام وهو الراشدون، 
ؤإنماالعامة، على ليست، هنا المزولية لأن تصح؛ لا العبادة إن 

بدونالجمعة بتعدد أذنوا الذين الأمور ولاة على المسؤولية 
نقول;م فمن حاجة، 

.١٦الأية!التغاين، سورة ا ر١ 
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الأن احي المبشؤون القاتمين الأمور ولاة على يجب 
لأنوهذا ذلك، إلى الحاجة دعت إذا إلا الجمع تعدد فى يأذنوا 

الألفةلتحصل العبادات، عل الاس امحماع للشارع 
الكثيرة.الكبيرة الصالح من ذللئ، وغير الحاهل، وتعليم والودة، 

كمايومية أو حولية، أو أمبوعية، إما المشروعق! والاجتماعات 
كلماجد ق الأحياء ق تكون اليومية فالاجتماعات معروف، هو 

حمىيوم كل يجتملوا أن الماس على لوأوجمها الشائع لأن حى؛ 
حقق،فلهيا عليهم، مشقة ذللث، في لكان واحد مكان في مرات 
.مسجده في حي كل اجيهم مفي اجتماعاتهم وجعلتا عنهم، 

الناسفإن الجمعة، يوم فهو الأسبوعي• الأجتماع أمجا 
فييكونوا أن تقتضي الستة كانت، ولهدا أمحثؤع، كل يجتمعون 

إذايضرهم لا الأسبوعي الأجتماع هدا لأن يتعدد؛ لا واحد مجد 
علىالناس يجتمع كبيرة مصالحة وفيه عليهم، يشق ولا يه، قاموا 
واحدأ،توجيها يوجههم واحد حطيب وعلى واحد، إمام 

.واحدة وصلاة واحدة، عقلة على وهم فينصرفون 
اجتماعفإنها الأعياد صلاة فمثل الحولي الاجتماع وأما 

اجدمتتحدد أن يجوز لا ولهدا البلد؛ لجمح أيضآ وهي حولي، 
واشالموفق.الجمعة. االحاجةإرذلائvكماجد 

صه  ه

حكمعن • — تٌالكط اّتح رحمه — الشيح فضيلة مئل I ١ ٥ ٠ ٧ محي 
بعدالهاادرة إئلاع وئت، كان إذا الحكم وما الجمعة؟ يوم الممر 
مباشرة؟الأذان 



ط!ات11امام قس ك1وس 
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الجمعةصلاة أي - للصلاة نودي إذا بقوله؛ محيلته فأج\ب 
كأتبماآفي؛نؤ ت تعالى لقوله الجمعة؛ تلزمه من على السفر حرم ب— 

ردروأآثجذَوآس ةنعوأ^ يووآتجنمؤ من زورك,إلص؛رؤ ءانوأ^٥١ 
بالسعي،وجل عز اض فأمر ثإآره تثمود< َق-ثن إن لآم "نثر ذيم 

منمجاع السفر لأن النر؛ يترك فكدلك البع، وترك للجمعة 
لولكن، الصلاة. حضور مجن مجاغ الح أن كما الصلاة، حضور 

للضرورة.الفر فله لوتأحر غرصه وفوات الرفقة فوات حاف 
لئلابكراهته العلماء بعض وفال جائز• فهو النداء فبل أما 

٠الجمعة فضل الإنسان على، يفوت 
كانفان مجاثرة الأذان بعد الهنايرة إقلاع وفت كان إذا وأما 

بعدتقلع ؤلماترة فيه كان لو كما يتأخر، فإنه تأخر لو غرضه يفوت لا 
زمنبعد إلا محيارة يكن، لم ؤإن غرضه، به يفوت لا بزمن، الصلاة 
محذور.لأنه حينئذ؛ يسافر أن فله غرضه به يفوت 

صه  ه

يجوزهل ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح ضيلة مسل ؛ ١٥٠٨س
غيرها؟في تمكنه لعدم الجمعة يوم برحلة يقوم أن للرجل 

يحضركان إذا الجمعة يوم الرحلة بقوله: محيلته فأجاب 
حدفي بها بأس فلا القرى، أو المدن إحدى، في الجمعة صلاة 
الوهم به الناس اقتداء أو به الفلن، إمجاءة يخشى كان إن لكن، ذاتها، 

لمادفعأ يفعل، لا الناحية هذه مجن فإنه الجمعة، يودي أنه يحلمون 
يحضرلا كان إذا أمجا إحداهما. أو يتين المقهاتين، من، يخشى، 

علىدليل لأنه حرام، فهو عادة ذللثا اتخذ فإن الجمعة صلاة 



٢٩

محالأنه . النبي عن صح وقد مبالاته، وعدم بالجمعة تهاونه 
ثمقلوبهم على اف لتمن أد السات يدعهم عن أئوام ءلتتيحن 
والنائيأحمد الإمام وروى لم مرواه اكافلين«را، من لمكونن 

تركررمن قال! . اليى أن القمري الجعد أبى عن داود وأبو 
اضرصي هريرة أبي وعن ةدهأاُآ، على اطه طبع تهاونا" جمع ثلاث 

الصبهيتخو أن أحدكم عسى هل ررألأ افه.•' رسول قال  '•قال عنه 
نم• فترتفع الكلأ، عليه فيتعذر أوميلتن، ميل رأس على لغنم اس 

فلاالجمعة وتجيء يشهدها، ولا يجيء فلا الجنعه تجيء 
.يءم على بملح حش يشهدها. 

فيهايقوم أن يمكنه إذ الجمعة يوم في صرورية غير والرحالة 
أولأو أوله، فى عمل له كان إذا النهار آخر الجمعة غير فى 

فمنالجمعة يوم إلا يمكن لم ؤإذا آحره، في عمل له كان إن النهار 
٠الحمد وفه المر المريع المقل احلة بوٌالجمعة حصور الر 

٠و ء م

هناكتعار اطه رحمه - الشخ فضيلة مثل ؛ ١٥٠٩ص
فيويشرعون الجمعة يوم المسجد إلى يدحلون الخطاء بعض 

الزوالوقت يحن ولم الصلاة أييمت، وربما الوئت، قبل الخطة 
ذلك؟صحة فما 

 )٢(\TU')jU\
١I  ٢٧)س ابن )٣( 
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يوموالصلاة الخهلة في الشرؤع ت موله فصيلته فأحاب 
'•العلماء بين خلاف محل الزول نبل الجما٠ة 

الشمس.تزول حتى تجوز لا إنها قال: من فمنهم 
•تجوز إنها ئال؛ من دمنهم 

اعةمنصف أو بساعة، الزوال قبل تجوز أنها والصحيح 
ذلك.قارب ما أو 

أنيجوز بأنها القائلين عند حتى الزوال، يعد الأفضل ولكن 
فيمن وسعه أذن إذا المزذن لأن وذلك ونحوها؛ باعة تممدم 

غرربدلك فيحصل الفلهر، فيصلون يتعجلون ريما فإنهم البيوت 
الجمعةصلاة لإقامة شرط بالاتفاق الشمس زوال إن ثم للناس، 

علىالتقديم أحاز من العلماء من ولكن الأفضلية، وجه على 
حتىتآ-مرها أن على متفقون ولكنهم يجز، لم مجن ومنهم الزوال، 

•أفضل المس تزول 
قبلبجوازها يقول الذي الرأي على الزوال قبل صلى ولو 

يأس.فلا الزوال 
مبكرأيملي أحدأ أن نحبذ لا الأن لوقتنا ية بالنمسألة وهنا 

ءنالآضنئلالزوال•

أننلاحظ — تعالى اف رحمه _ الشيح فضيلة مسل ! ١٠١٠س
زوالمل الخهليب يدخل الجمعة صلاة في الجواح أئمة بعض 

المجاوراتالنساء بعضن فتقوم الوذن، فيؤذن بوقت، الشمس 
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الصلاةفتصلى يحل، نل الونت، أن ظانه الصلاة بأداء للمجد 
تجورلهو الأمر، هذا في اكوجيه فنرجومنكم 

الزوال؟قبل الجمعة صلاة 
الثلاثةالأئمة ومنهم العلماء جمهور ت بقوله فضيلته فأجاب 

أحمد—رحمهمالإمام عن ورواية حنيفة، وأبو والشافعي، مالك، 
*الزوال قبل تجوز لا لكلظهر الجمعة أن - اش 

الزوالقل تجوز أنها رواية - اض رحمه - أحمد الإمام وعن 
اعة.ب

أيفا.ذللث، قبل تجوز أحرى ورواية 
الشمس.زالت، إذا إلا الخطب 1تى لا أن والاحتياط 

•العلماء جمهور يوافق أن أجل من أولأ؛ 
إليهاأشار التي ية المنهدم تحصل لا أن أجل من وثانيا• 

•الزوال نل الظهر اليوت في اء التصلاة وص السائل 
إذاإلا المجد إلى يأتوا لا أن الأنمة: لأخواتي صيحتي 

حرهناك ليس مشقة، فيه ليس الأمر فه والحمد الشمس، زالت، 
،الشتاء في دافئآ المكيف—، فيها الماحي أكثر مؤلم، برد ولا مزعج 

الحمد.وطه إطلافآ مشقة هناك وليس الصيف وباردأفي 
٠ه  ه

بعضةاكيح_رحمهاطبمسار-ت ثلصال: سااها
ويجلمونالحضور في يتقدمون الخير في رغبة الجمعة حطباء 

ذللق،؟حكم فما الوقت دخول حين إلى المسجد قي 
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يثابونولا نيتهم، على يثابون هؤلاء بقوله؛ محيلته فأجاب 
صلاةفي فالنى. س، المي هدى حلاف لأنه عملهم، على 

فيالخير كل والخير يتقدم، ولا الخطبة عند يأتي إنما الجمعة 
يأتيحتى أكل بيوتهم في فبقاؤهم واللام، الصلاة عليه اتباعه 
*الزوال عند الصلاة وقت 

٠ ٠ #

تقامهل — تعار اف رحمه — الشيح محيلة مثل ! ١٠١٢ س
البراري؟في الجمعة صلاة 

فيإقامتها تجوز لا الجمعة صلاة يقوله؛ محيلته فأجاب 
وذكرأسفاره، في الجمعة يقيم ه النبي يكن لم ولهذا البراري، 

فيهاتقام لا الرسول. عهد في كاست، التي البوادي أن العلم أهل 
منفان وعليه والأمصار، القرى في الجمعة تقام ؤإنما الجمعة، 

الجمعة؛صلاة منهم تصح ولا بل الجمعة، تلزمه لا البوادي مكن 
المكانهدا مثل ولوكان الجمعة، فيه تقام أن يصح لا مكانهم لأن 
هذاكان إذا لأنه .؛ الني عهد على لأنيمت، الجمعة فيه تقام 

اض،سريعة من فيه الجمعة إقامة صارت للجمعة مجكانآ المكان 
الرسولعهد في قائمة تكون أن فلابد اض سريعة مجن كانت، ؤإذا 
لمولما دينه، بحففل تكفل تعار اممه لأن الأمة؛ إر تنقل ثم .، 
لبت،أنها علم والسلام الصلاة عليه الرسول عهد في قائمة تكن 
ولاالله دين من تكن لم ئذا اف، شريعة من ولا اش، دين من 

البيلقول عليه، فإنهامجردودة الناس مجن أحد بها فقام شريعته 
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كانوامن وعلى ، ردءلأ، فهو أمرنا عليه ليس عملأ عمل رامن ه؛ 
حكمفي لكيوا إن قصرا الظهر صلاة شموا أن البر فى 

مقيمين.كانوا ؤإتمامآإن 
أو

كانمن ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فصيلة مسل ! ١٥١٣»_ 
فماالحمعة يحضر أن يتطع ولا الصحراء في مررعة في يعمل 

الحكم؟
هامةئاعلة الإسلامية الشريعة فى إن قائلأ: فضيانمه فأجاب 

الؤ تعالى: فوله منها اطه، كاب من أيان عدة عاليها دلت نافحة 
٢٠ءآمإآممه ؤ تعالى! وقوله ، دساإلا أس" يكنث_> 

وماجعل(^؛٠٠^قؤ تعالى؛ وقوله نآنمعوأو؛طيمإهأم، آسملعم 
وليرإاجد، المعن بعيدا المكان كان فإذا ، همنالدن 
فانهالجمعة صلاة فيه يصلي أن الإنسان يتمكن قريب مجد هناك 
البعدأجل من بتركها معذور لأنه الحال؛ هدم في جمعة عليه ليس 

الدينلهدا تسهيله وعلى تيسيره على تعالى طه فالحمد والشقة، 
وتعالى.سبحانه به تعبدنا الذي 

٠ ٠ ٠

(.١٧١٨لم)م)١( 
٢٨٦الأة: الغرة، مررة )٢( 
. ١٦الأية: التغابن، سورة )٠١( 
.٧٨الأية: الحج، سورة )٤( 
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مزايعالهتعالى-ت امخ_ر-صه انضاا
إربمل أن بتطح ولا اللي عن بعيدة مررعة في يعمل 

صاحبيأثم وهل ظهرأ؟ يصليها فهل الجمعة ليصلي المسجد 
معالصلاة من ليتمكن  jJlUالمزايع هذا نقل لعدم المزرعة 
•مأجورين أفتونا الماس؟ 

كلظهرأ ازكان هذا في يصلي أن له بقوله: صكه فأجاب 
بنملهالجمعة صلاة من يمكنه لا المزرعة صاحب لأن جمعة؛ 

إلىيوصله ما له وليس المجد مكان عن بعيد ولأنه إليها؛ 
•ظهرأ مكانه في يصلكب أن عليه حرج ولا معذور هو المسجد، 
عندعليه ثرط قل كان إذا إلا الزرعة صاحب يأثم ولا 

عليهفيجب المسجد إلى ينقله ويقوم الصلاة من يمكنه بأنه العقد 
٠عليه شرط يما الوفاء 

حكمما ت - تعال اف رحمه - الشخ فضيلة مثل : ١ ٥ ١ ه س 
افه؟مجيل في والمرابطين للمجاهدين والجمعة العيدين صلاة 
والمرابعد؟الجاهد بين فرق هناك وهل 

الخدو،يقاتل من الجاهد؛ ث بقوله فضيلته فأجاب 
بدونانمدو من يحميها اكغور على يكون الذي هو I والمرابط 

بينهما.هوالفرق هذا قتال، 



٤٣٠

المكونةالقرى في إلا تكون لا فإنها والأعياد الجمعة وأما 
يخرجكان الرسول. فان الأماكن، هدم في تكون ولا والدن، 

غزوةفي كما الجمع يقيم ولا الطويلة المدة ويمكث الغزو في 
•وهمرها نوك 

فينحن -؛ تحار اف رحمه - الشخ فضيلة مئل ت ١ ٥ ١ ٦ س 
متراكيلو متين نحو القرى أقرب عن ونبعي بادية أرمن 

وجودلعدم الجمعة لصلاة إليها الذهاب عالما ويصم، 
لاسيماباديتنا، في جمعة نقيم أن لنا يجوز هل مواصلات، 

شخصأ؟عشرين حوار ونحن 
لأنالجمع؛ مها تقام لا الوادي بقوله؛ فضيلته فأجاب 

قدتعالى اش فإن البادية أما المكونة، الخدن في تكون إنما الجمع 
الأعرابوكانت، ظهرأ، بدلها فيصلون الجمعة صلاة عنهم رصع 

لمذللثج ومع أماكنهم في قاطنون المدينة حول الني. هد عر 
•الجمع بإقامة . البي، يأمرهم 

Ht  .٠

حكمما -؛ نمار اش رحمه - الشخ فضيلة مثل : ١٥ ١٧ص
بالأمصار؟تكون أن يشترط وهل القرى؟ في الجمعة إقامة 

ولابالقرى تقام أن يصح الجمعة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
لهليس بالأمصار تكون أن اشتراط لأن بالأمصار؛ تكون أن يشترط 

فإنهله دليل لا وما رسوله.، سنة من ولا اض، كتاب مجن لا دليل 
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ومقتض||ياراالمسرع في رالسررط المسرع لأن مسيء؛ لمي 
لمفإذا \ذشوآ.ا من تتلمى إنما كلها البطلان ومقتضيات الصحة، 

تعار:لقوله نائلها، على مردودة لهي من دليل لها يوحد 
أؤثأثوء-أ'لآيئمحندث َقبم أى او سءردوْ 1، كرعم ؤ؛ن 

لمصعملا عمل ررمن وقوله.؛ • هثنلأؤهاو؟أاهلأ، 
•رد®؛'، ض رنا عليه 

رسولسنة فى ولا ، اض فى لمسهن سروطآ أبت ومن 
فىأو العبادات، نى الشروط تلك كانت، سواء .، اض 

مرطرركل الهي.! قال عليه، مردودة شروط فإنها المعاملات 
.مرط،<ام مئة كان وإن لهوباطل، اش كتاب، في ليس 

بقولهمخاطبون هؤلأء مستوطنين، القرى فى الذين وهؤلاء 
ةسعوأروآلحثعؤ دلصلزومن ءامنوأإدازدث آفين ؤ.،^٢ تعار؛ 

مإنكثنص)؛بج"'ب
•أماكنهم الجمعة؛ي إتامة عليهم 

يلادفي يكونوا لم إذا عليهم جمعة لا فإنه المسافرون أما 
الجمعة،يصلون لا الفر في طريقهم في فهم الجمعة، فيها تقام 

إذاأما عليهم، جمعة فلا الجمعة فيها تقام لا ببلد مروا لو وكيلك 

.٥٩الأية؛ ، الماء محورة )١( 
(.١٧١٨).سام )٢( 
تخالفالش الشروط من يحل لا وما المكاتب ياب الشروط، كتاب البخاري، )٣( 

(.١ ٥ ٠ ٨)( أمحق لن الولاء إنما باب انمق، مماب لم، م(، YVT)0'اش مماب 
٩.الآة: اس،سورة )٤( 
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الباليذلك ل ايمعة يوم وأقام الحمعة فيه تقام يالد ل المسافر مر 
إداءامنوأ آفي؛ث بمب، ؤ تعالى• لقوله حضورها، عليه يجب فإنه 

حترردررأألح دئ_أس ةسعواإق أJأدثمت مرٌ من ؤجق' فروث 
.الخطاب في فيدخل مؤمن المسافر فهدا تثموزه كنن إن لكم 

مدهبذلك ق الذاهب فأصح الخمعة ل المعتبر الخيل أما 
اثنيوليس فقْل، ثلاثة المعتبر العدد أن وهو — اممه رحمه — حنيفة أبي 

توطنونمثلاثة القرية هدم فى وحد فإذا رجلا، أربعين ولا عشر، 
مااشتراط عل دليل لا لأنه وتصح؛ بهم وتنعقد تلزمهم الحمعة فان 
أعيانقضايا هى إنما ذللث، ق الواردة والأحاديث الثلاثة، عل زاد 

الاشتراط.عل تدل لا فهي كيلك كان و»1 قصدأ لا اتفاقآ وقعت 
٠٠  ه

أمكنأنا ! — تعالى اطه رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ١٥١٨ص
بالغينرجلأ لعشرين واحدأ الرجال من سكانها سبغ قرية في 

ح^ولتوقد الجمعة، صلاة ميمون لا ولكلهم بها، مقيمن 
فانابهم والصلاة بهم للخطبة مسعد وأنا الحمهة محالي أن فيهم 

صلاةأن بحجة ذلك يرفضون ولكنهم افه لكتاب أقروهم 
فيالحكم فما أهلها، من أربعين عدد لوجوبها يلزم الجمعة 

فيطاعتي عليهم وهل أنا، أم حنا على هم هل الحالة هذه مثل 
فيكم.اف بارك أفيدونا هدا؟ 

وأصليالخالين، رب ض الحمد بقوله؛ فضيلته فأحاب 
أجمعين.وأصحابه أله، وعلى محمد، نبينا على وأملم 
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أهلأنوال اختلاف على يبش المزال هذا على الجواب 
للجمعةيشترحل هل اش رحمهم اختلفوا العلماء أن وذلك الحلم، 

بالأربعين؟معينآ يكون أن يشترؤل لا أو معين عدد 
يوجدحتى تصح لا الجمعة إن مول: من العلم أهل فمن 

وهذابه، تقام الذي بالمكان مستوحلمن وجوبها أهل من أربعين 
اف.رحمه أحمد الإمام مذهب من الشهور هو 

المكانمحي وحد إذا الجمعة إقامة تجب يقول؛ من ومنهم 
٠فه توؤلنا مرجلا عسر اينى 

فأكثرثلاثة وحد إذا الجمعة إتامة تجب يقول؛ من دمنهم 
٠المكان هذا فى متوحلنين 

ثلاثةالقرية في وجد إذا الجمعة تقام أنها ت الرا-؟ح والقول 
الأتييشترمحلون من بها امتدل التي الأدلة لأن مستوحلمن؛ فأكثر 
وجوبوالأصل الاستدلال، في واصحة ليت الأربعين أو عشر، 

بأنهاستدلوا الذين أن ذلك بين، بدليل إلا عنه يعدل فلا الجمعة، 
يومالناس يخْلب كان الض. بأن •' امحسدلوا عشر اثتي من لأبد 

وانفضوا،إليها الناس فانصرف الشام س عير فقدمت الجمعة، 
•رجلأرا؛ عثر ام إلا ص المي مع يق ولم 

أولبأن ! استدلواالأربعين اشترامحل على امتدلوا والذين 
.رجلارى أربعين لها القيمين عدد كان المدينة فى جمعت جمعة 

(,٨٥٤—)١٧)الخمعة يونم فضل باب الجمعة، كتاب لم، ماحرجه )١( 
(.١٠٦٩)القرى فى الجمعة باب الصلاة، كتاب داود، أبو احرجه )٢( 
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لكنانما الثاني في والعدد الأول، في العدد أن المعلوم ومن 
وافقالذي أي الاتفاق فكان الجمعة أقيمت أنه بمعنى اتفايآ، 
لكن. الّثيا عن انصرفوا الذين وكذلك رجلا، أربعين العدد 

يستدلأن يمكن لا هذا مثل رجلا، عشر اثنا منهم يبقى أن الاتفاق 
ولكنالجمعة لوأقيمت ث يقال أن الممكن من إذ نرحل، أنه على به 

بقيلو أنه كما تصح، لا الجمعة أن على دليل عندنا فليس أثل 
لمأربعين، من أكثر الجمعة إقامة عند لكن أو عشر، اثني مجن أكثر 

عنيريدوا أو عثر، اثني على يزيدوا أن يشترط أنه نقول أن يمكننا 
ثلاثةللجمعة وهو ممكن جمع أقل إلى فرجع هذا على أربعين، 

قيثن لاصأوو ئودث ^١ ^١ ١٠يملإ( ؤ يقول: تعالى ^ ٥١لأن 
َقتنإن ذم -نثر دتلآم أنج ردروأ أش در إق \ ytlX^لجثثؤ 

الخهليّ_ا،لحضور ينادي المنادي أن ومعلوم ؛ ^١١إ. ثثمن 
وأقلالجمحة، إلى يسعى والمأمور والخطسبإ، المنادي، فيكون 

تيميةابن الإسلام سخ اختيار وهذا ثلاثة، ذلك في يمكن ما 
الراجح.وهو - تعالى اض حمه ر- 

فالذي. ...في التي القرية هذه في انمية قضيتكم أما 
ثمالجمهورية لدى اجد المشؤون عن المؤولين تراحع أن أرى 

٠إليه يوجهونكم مجا على تمشوا 
ءوه ه 

٩.ت الأية الجمعة، سورة !١( 



|ك|ا|؛م اسط هم فتاءس 

بعض_؛ تعال اف رحمه — الشيح فضيلة سثل ! ١٥١٩س
حراسأنهم بحجة الجمعة بصلاة كفلازهم لهم يأذن لا العمال 

أنكملأيهم على الجمعة في تكلم لي; قالوا وقد المزرعة، قي 
رأيكم؟فما لهم يأذنوا 

عنوع>دين العمال هؤلاء كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
خاؤجوهم الصورثا مكبر لولا النداء يمعون لا يحيت الممجد 

فيعليهم إثم لا بأنه العمال ويْلمتن تلزمهم، لا الجمعة فان البلد 
يأذنأن كفيلهم على ويشار ظهرأ، ويصلون المزرعة، في البقاء 
وربمالقلوبهم، وتفآ لهم، و-تحرا له حترا ذلك في لأن لهم، 
لمإذا ما بخلاف بالعمل، ناموا إذا نصحهم في مثثآ ذلك يكون 
أنأحل من الجمعة صلاة يهللبون العمال من وكثير لهم، يأذن 

الجمعةإلى يأتون تجدهم ولهذا ومعارلهم، بأصحابهم يلتقوا 
حفرفإذا الإمام، يحضر أن إلى يتحدثون السوق في ويتحدثون 

المسجد.لحلوا الإمام 
وهمالصوت مكثر لولا النداء ممحوا إذا مبق ما على والهدار 

•حارجازلدّسمهمشء فىاللديحضروا، 

يجوزهل ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سثل ! ١٥٢٠س
الإمام؟صومحتؤ يجع إذالكن ادح٠ارة بيته في يصلي أن للمسلم 

إلاالجمعة صلاة تزلي أن يجوز لا • بقوله فضيلته ذأجاب 
واتصلتالمسجد امتلأ إذا ولكن المجد، في لمين الممع 
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لأحلفي الصلاة قي حرج فلا الث-وارع في الصفوف 
يجوزلا فإنه دكانه في أو ، بيته في الإنسان بملي أن وأما ، الضرورة 

أن— أيضأ والجماعة — الجمعة من الممصود لأن ؛ ذلك له يحل ولا 
،واحدة أمة يكونوا وأن بعض، إلى بعضهم الملمون يحضر 

ولوأناوتولإحاهلهمسعالهم، سصلسهماكآفواكرام، 
مكبرعلى صل أو المذياع، على صل ونلنا! أحد لكل الباب فتحنا 

المصلنوحضور الماحي لبناء يكن لم بتل فى وأستا الصوم^تا 
•الباب سا لوضح والجماعة لجمعة 

يفعلماذا _ت تعالى اف رحمه - الثسخ فضسالة ّثل ت ١  ١٥٢ س 
الخمعة؟صلاة من الشهد ق والإمام الخمعة يوم حاء إذا الإنسان 

قالتشهد ق والإمام الإنسان حاء إذا ت بقوله فضيلته فآحاب 
ظهرآويصل الإمام ْع فيدخل الحمعة فاتته فقد الجمعة صلاة 

منركعة أدرك ررمن الني لفول فاتته قد الجمعة لأن أربعأ؛ 
منأنل أدرك من أن مفهومه فإن ، ، ١١الصلاة((أدرك فقد الصلاة 

للصلاة.مدركآ يكن لم ذلك 
الحمعةمن ركعة أدرك ررمن نال: أنه المبيه عن روي وقد 

الخانية.بالركحة أتى إذا الحمعة صلاة أدرك فمد أي: . أدرك((لآأ فقد 

(.٦٠٧)\(مالم)
!٢٣)ركعت الحمعة من ادرك ماجاءبن باب الصلاة، كتاب ماجة، ابن أخرجه ( ٢ ) 
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السلام! — تعالى اض رحمه — الشيح ذضينة مئل ت ١ ٥ ٢ ٢ س 
فيخيرأ افر جراكم أفتونا وبعد، وبركاته، اف لرحمة عليكم 

خهلثهبالاس وخف« الخلسسر مها أن حصل المسألة؛ هده 
هوتالسيخ فضيالة يا والساؤال بالناس، يعدها صلى واحدة، 

للأمامالإعادة تلزم وهل لا؟ أم صحيحة الجمعة هذه هل 
ظهرأ؟فيصليها فقط، الإمام أم والمأمومين، 
.الرحيم الرحمن اض بم بقوله! فضيلته فأحاب 

والمأمومينالإمام على يجب وبركاته، اطه ورحمة اللام وعليكم 
أنيمدوئظهرأ.

هه  ٠

خهليب_! تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١  ٥٢٣ص
يفعل؟فماذا فائتة صلاة عليه بأن الخلية نفس في تذكر 

الفائتةالصلاة ويقضي الخهلبة يقهخ I بقوله فضيلته فأحاب، 
الجمعةصلى ثم القانتة الصلاة قضى فؤخ فإذا الخلة يكمل أن وله 

علىيدم يصع أن الناس عند من ينصرف أن وأراد فْلن إذا وينغي 
.ونحوه رعاف فيه كأن فمه 

الفقهاءذكر ث — تعال افر رخمه — الشيح فضيلة مثل • ١٥٢٤س
البداءةالجمعة: خهلبة لصحة يشترط أنه تعالى افه رحمهم 
بتقوىوالوصية آية، وقراءة الشى.، عل والصلاة بالحمد، 

يحدثمما يذللث، يتقيدون لا الخهلياء س قليلة قلة ونرى الائه، 
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توجيهكم؟فما المصلين صفوف في البليلة بعضن 
ذلكيرون المسجد جماعة كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

بمحرم،ليس ذلك لأن ذلك؛ في مراعاتهم الحكمة من فإن 
النبيترك فقد الشريعة، يه جاءت محما ذلك مثل في الناس ومراعاة 

مراعاةواللام الصلاة عليه إبراهيم قواعد على الكعبة ناء ب. 
.اواسرا،لأحوال 

وقراءةالنتي على والصلاة بالحمد، البداءة أن شك ولا 
الكمالمن كان ما فكل الخلية، كمال مجن بالتقوى والأمر آية، 

•الموفق وائه • فهومجْللوب 
٠ ٠ ٠

٠١ ٥٨٤- ١٥٨٣)وسانها مكة فضل باب الُج، كتاب البخاري، اخرجه ، ١١
هخه؛_آحها(.
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رسام
الرحيمالرحمن اش يم 

تعاراش حفظه المكرم. الأخ إر اليمن الصالح محمد من 
وبركاتهاض ورحمة اللام وعليكم 

ائل:موفيه م ١ ٤ ٢ ١ Y/ / ١ في الخزرخ كابكم قرأت 
وهذاالركعتين، بين الواحدة المورة تفريق الأور! المألة 

عليهالناس وعمل ،  ٢١١٧١به حاءت وقد فيه، مغ ولا حائز 
وحديثآ.قديمآ 

بهثبتت قد وهذا المورة أثناء من القراءة الثانية! المسألة 
فيثبت الفل في ثبت وط الفجر(رآ، منة )في ازفلمة في المنة 

بمليلكن ه المي أن اكحابة ذكر لما ولهذا الفرضللأبدلل، 
اعليهيصلي لا أنه ررغير : نالواراحلته على المفر في 

ثابتاالفل في ثت ما يعتبرون أنهم عر يادل وهذا ،  ٢٣١المكتوبة®
فيبالناقلة الفريضة أحد يلحق كلأ القيد هذا فذكروا الفرض، في 

الإمامع رأيي أن كلامكم أثناء في الثالثة: الخألة 
للمصليأن أرى بل هذا، أرى لمستا وأنا المورة، بعفس قراءة مجن 

الصح.في القراءة باب الصلاة، كتاب ملم، صحح انفلر ر١( 
.٧( ٢ )٧ ٩ الفجر٩ سنة ركعي اسحباب باب المانرين، صلاة كتاب لم، مأحرجه ر٢( 
ومسالم.١(، ٠ للمكتوبة)٨٩ ينزل باب الصلاة، كتابتقممر البخاري، احرجه )٣( 

(.٧٠.>• ٣٩الفر ني اليابان على اكانلة صلاة جواز باب السانرين، صلاة محاب 
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أوآخرها، أو أولها، من مورة بعص أو كاملة، صورة يقرأ أن 
الأفضللكن ؤمادثرير،ألأزءافهءاأ تعالى؛ نوله لعموم ومطها 

علىحفظه ليسهل المعروذج، التفصيل حسبا المفصل من يقرأ أن 
المصلينمن كثير عند محفوفل أنه الغالب، ولأن المأمومين؛ 

أختلآ.إذا الإمام على فيفتحون 
بالار؟قتل بالكهرباء القتل هل I الرابعة المسالة 
يحترقلا أنه ذللث، ودليل ؛المار، قتلا ليس أنه ت وجوابه 

الأمفيجمد الكهرباء صعق بالصعق محتل ؤإنما ثيابه، ولا القتول، 
نهائيأ.ويتومحم، 

فيبالشعر الاستشهاد فى الضابعف ت الخامة المسألة 
للموصؤعمناسأ يكون • وأن منه، يكثر لا أن الجمعة حطبة 

شعراءمن فيه حير لا من شعر من يكون لا وأن الخطبة( )موصؤع 
للناسوتغريرا له، رفعة شعره إنشاد فى لأن غيرهم؛ أو العصر 

بالشاعر.
•، —٠٠٢وبركاته اش ورحمة عليكم والسلام 

٠ ٠ ٠

«آ.الآة:اوزءل،را(سررة
واسعة.رحمة تعالى اه رحمه الشيخ كيالة كتب ما اراحر من الرسالة _0 )٢( 

•ثريب مميع إنه جناته، نح واسكنه 
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ينهل ' ~ تعالى اف رحمه — الثسخ هصسلة سئل ؛  ١٥٢٥من 
الجمعة،حطسا افتتاح في الحاجة حهلبة من يكثر أن للخيس، 

يمح؟أد 
هىالحاجة خهلبة أن الأصل ت يقوله فضيلته فأجابج 

حهوهأن الناس يقلن لا حتى ينؤع، أن حرج لا لكن الأفضل، 
هدميكرر أحد إذا الناس يمل ربما ولأنه واجب، أمر الحاجة 
•جمعة كل في الخلية 

وردهل — تعالى افه رحمه I الشيخ فضيلة مثل ؛ ١٥٢٦س
الناسبعضن نهع إننا حيث ءوستهديهأا الحاجة حطة فى 

حتىأحدكم يزمن ءلا فيه جاء الذي الحديث صحة وما يقولها؟ 
يه،ا؟جتت لما تبعا هواه يكون 

أماواحد. سؤال فى موالان هدان بقوله! فضيلته فأجاي، 
الحاجة،حهلبة في ترد لم فهي اونتهديه، قوله: الأولى: الفقرة 

يريدها.الناس بعفن لكن 
يفللوس له، مضل فلا اممه يهد رمن أيفات العض ويقول 

هادىفلا يضلل *ومن توله'' عن ويعدل مرثدأء وليا له تجد فلن 
إنوامع هذا في والأمر • السنة في الوارد حلاف وهذا لهء 

أفضل.الوارد لكن شاءاه، 
لماتبعا هوام يكون حس أحدكم يزمجن *لا حديث؛ وأما 



٤٧الهمه ؛ i||،aهاب 

حسنه،العالم أهل بعض لكن ضعيف، حديثا فهو بهأاُا، جثتا 
إذاالإنسان هوى لأن صحيح، المعنى حينا من الحقيقة في وهو 

وسلمآله وعلى عليه اش صلى الرسول به حاء لما تبعآ يكن لم 
.ثالثابلا نافتس فإيمانه 

فيذكرتم ؛ — افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٥٢٧س
بالكمالالمحمود وصفا أنه الخهلبة فى الوارد ررالحمداء نمير 
الحمدتعرف بأن نقول أن يمكن فهل ؤإجلألأ• وتعظيما محبة 

بالحميل؟الجميل على هوالثناء 
علىفالثناء بصحح، ليس هدا بقوله! فضيلته فأحاُب، 

بانذكرناْ ما أيدنا إننا ثم الشكر، معنى هو بالجميل الجميل 
بالحديثأيدناْ الحمد، تكرار الثناء بل الثناء، هو ليس الحمل 

.هداعلى كلامنا أثناء ذكرنا0 الذي الصحح 
٠ه  $

ذكرتم—؛ تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ١٥٢٨ص
للتاسالتكاح يعقدون الدين أن نسءع ونحن الحاجة، حهلية 

عقدس تقرأ أنها ه التي ص ورد يهل النكاح، بها يدأون 
رفىهالا؟اوكاح؟و.اال
حاجةالحوائج أعغلم محن أن شلث، لا بقوله؛ فضيلته فأجابا 

علىتعلض انظر الألباني. وصعنه . ٢(  ١٢/")ا السنة( رشرح في الغوى أحرجه )١( 
الشكاةأحاديث 
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إلىحاجته مثل تكون قد النكاح إلى الإنسان حاجة فإن النكاح، 
أولادله كان إذا الإنسان على يجب ولهذا والشراب، الهلعام 

ينفقأن يجب كما يزوجهم، أن غني وهو للّكاح بمحتاجون 
علىوقدروا يفعل لم فان والمكن، واللباس والشراب يالهلعام 

أذنكما ذلك، فلهم به ليتزوجوا حفية، ولو ماله من شيء أحذ 
شكتحين عتة، بننا لهتد وسلم اله وعلك، عليه الله صلى الني 

قال!وولدها، يكفيها ما يعْليها لا الذي زوجها افه. رسول إلى 
.Jالمعروفاال١، وولدك يكفيك ما ررحذى 

أنين فانه الإنسان، حوائج أعفلم من الكاح كان فإذا 
أنفلو شرؤلآ، ليمت ولكن النكاح، عقد عند الخهلبة هدْ تقدم 
تللخاطب وقال بشاهدين، وأتى ابنته، يروج أن أراد رجلا 

لأنجائزآ؛ لكان , حهلبة يدون قبلت، قال! فلانة، بنتي زوجتالث، 
أنمنه حللب الذي الرجل زوج وسلم وءلءاآله عليه الله صلى الني 

وملم،آله وعلى عليه اض صلى له نفسها وهست، التي المرأة يزوجه 
٠الخهلبة تتقدم أن بدون 

وعلىعليه اض صلى للنك، جاءمت، امرأة أن القصة هذه وفى 
فيهافصعد ، للث، نفسي وهست، اض رمحعول يا ت وقالت، وسالم آله 

اليمل لم حالقه لحسن أنه إلا يردها، لم ولكنه وصوبه، الفلر 
يكنلم إن اممه، رمعول يا I فقال رجل فقام ، سمكن، ؤإنما أريدك 

فإنالصحابة، في الأدب كمال مجن وهذا فزوجنيها، حاجة بها لك« 

ومنم/(، ٢٤٥٩)الظلوم نماص باب: الظالم، مماب الخاري/ أخرجه )١( 
نماس،باب: القضيأن، تحاب 
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بهالك كن لم إن قال: ولخن زوجتيها مباشرة يقل: لم الرجل 
إلاتحل لا المرأة لأن تصدقها؟، ءما ت قال فزوجنيها. حاجة 

تثغوأ ٧٦دأ,لخظم ورأء ى صم راحل ؤ تعالى؛ لقوله بمداق، 
أصاسئهااض رسول يا ت قال تصدقها؟، ررما قال! . أمو؛صاهُاأ 

إياهأعطيتها ءإن قال؛ ، رداء عنده ما إزار. إلا عنده وليس إزاري، 
ولوالتمس صداق، يدون يقيت عليك بقي دإن إزار، بلا بقيت 
لهفقال شيئأ، يجد فلم فالتمس، الرجل فذهب ، حديدا؛ من حاتما 

كداسورة معي نعم قال؛ القرآن؟؛؛ من شيء معك ررهل 
مجافعلها يعني القرآن؛؛'" من معك بما ررزوجتكها نال؛ وكدا، 
•الرجل فتزوجها القرآن من مملثا 

وجهعلى النكاح عقد عند تقرأ المتقدمة الحاجة فخهلبة إذأ 
فقالابنتي زوجتك الزوجة! أبو ونال تقرأ لم فلو الاستحباب، 

القد.صح قبلت، الزوج؛ 
ء-ه ءو 

عن؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة ومثل ؛ ١٥٢٩س
المكاح؟غير الخلية هذه فيها تقال الي المناسبات 

حاجة،كل عند الخْلبة هذه تقال بقوله فضيلته فأجاب 
بينأو اثنين بين تصلح أن أردت إذا الصلح، مجلس في مثلا تقال 

فيتتكلم أن أردت إذا أيضأ وتقال الخطبة، هذه فاقرأ زوجين، 

.٢٤الأة: الماء، )ا(مورة 
الكاح،كتاب لم، م)هماا0(. ور ال٠لان الباب الكاح، كتاب البخاري، )٢( 

(.١٤٢-)٥ ٧٦ثرآن تعاليم كونه رجواز الصداق باب 
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وكذلككلامك، يدي بين الخطبة هذه فاجعل هام، بأمر الناس 
هام.أمر كل عند مشروعة لأنها والعيدين، الحمعة حطب ق تقال 

ءإيإي ء ه

وردهل - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة وسئل ! ١  ٠٥٣ س 
يخطبأن للأمام وهل )قاآ مورة قي حْلب أنه الرصول. عن 

الوئت،؟هذا بهائي 
بنتهشام أم روته فيما وذلك، نعم، بقوله' فضيلته فآجاب 

والقرآنق أخذيت، ررما ! قالت،عنها الله رصي النعمان بن حاريث، 
المنبرعلى جمعة كل يقروها الله.ؤ رسول لسان عن إلا المجيد 

داود.وأبو ائي والنومسلم أحمد رواه الناس،، حهلسا إذا 
به،اقتداء يفعلها أن فلغيره س افه رمول عن ذللث، ثبت ؤإذا 

التفهيمإر منها الأيات بعض في يحتاجون الناس كان إذا لكن 
سالخطية قي يجب ما مجراعاف س ولابد يفهمهم، فإنه بمعناها 
وغيرهما.والتشهد الحمد 

ص#  ه

عن• • rتعالى الله رحمه ء المسغ^ ئتحسإلأ ومشل  ١٥٣١محي 
عصا؟على الخطيب اعتماد حكم 

؛منة فهو لضعفه ذلك إر احتاج إن إ بقوله فضيلته فأجاب 
يكنلم إذا أمجا منة، فهو السنة على أعان وما منة، القيام لأن 

.إليه حاجة فلا العصا حمل إر حاجة هناك 
٠ ٠ ٠
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منهل • — تحار الأله رحمه ~ القمح فصيلة وسئل • ١  ٠٣٢،_ 
وشمالا؟يميتا الخطيب يلتفت أن السنة 

اتجهإن لأنه السنة؛ من ليس هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
المن،محاهل اصر السسار إلى اتجه ؤإن السار، ياهل اصر محمنا 

المتمعنمن إله ١لتمتا ومن ، وجهه تلقاء محقصد أن والصتءحاسا 
كانوا- عنهم الله رصي - الصحامحة أن يروى لأنه حرج فلا 

.يفعلونهءا، 
٠ءو ءلإ- 

منهل _ت ثمار افه رحمه - الشيح فضيلة وسئل ت ١  ٥٣٣محس 
يديه؟الخهلي،س، يحرك أن السنة 

أيضأ.المنة من ليس هذا بقوله: فضيلته اجاب 
٠ ٠ ٠

ذكرI — - تعار افه رحمه _ الييثع فضيلة مشل  ١٠٣٤محص 
سعيدأبي عن قال حديثا الجمعة يوم كتاب في البخاري 
المنبرعر يوم ذامت، حلس ه المي أن عنه افه رصي الخيري 

أوالتحول مشروعية عر ذلك، يدل هل ؟ حولهل٢، نا وحال
الصم،؟طرفه في ولوكان حش الإمام إر الألتفاات، 

خطبإذا الإمام استقبال ني حاء ما باب الجمعة، ك؛ناب الترمذي، أخرجه )١( 
وهوالإمام استقبال في جاء ما باب الصلوات، إقامة كتاب محاجة، وابن (، ٥٠٩)

خطب>ا"*ااا(.
■( ٩٢١خهلب)إذا الإمام الناس استقبال باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
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أننحرص أننا حوله® ®نحن معنى موله! فضيانمه فآحاب 
أوعليه، تحوؤلون أنهم انمي وليس منه، قريبين نكون 
وملم،وآله عليه الله صلى الرسول أن فيه ؤإنما عليه، يرون يتل 
فهوؤإلأ منه، قريبين يكونوا أن يحرصون وكانوا يخطب كان 

عنينهى حديث ورد بل صفوفهم، على وهم الناس يخطب 
فيالمصلين على التضييق من ذللثا فى لما الجمعة؛*، يوم التحلق 

يتحوًلونأنهم الراد أن من المائل توهمه ما أيضأ وفيه المسجد، 
ويتحالفون.حوله 

عن_! تعار اض رحمه - الشيح فضيلة وسئل ؛ ١ سه'مه 
السة؟في الخف، إر لاتثلر بالرأس الألمماُت، حكم 

أنيعني بأس، لا بالرأس الألتفايت، بقوله؛ فضيلته فأحاب 
هذابل به، بأس لا هذا الخهلبة حال الخهلمط إر الإنسان ينفلر 

رصيالصحابة عن روي وقد أكثر، الإنسان انتباه يشد لأنه طيّ؛،، 
حهلم،إذا كان وسالم، وآله عليه النه صلى المبي أن عنهم افه 

•ا'سق؛لوْبوجويا
٠ ٠ ٠

حملي—،هناك ! — تعال الله رحمه — الثيح فضيلة مثل • ١  ٠٣٦ س

(.١٠٧٩الصلاة)نل ااج«عة يوم التحلي باب الصلاة، كتاب داود، أبو أحرجه )١( 
حزا،احدث (ونال! ٣٢والثراء)٢ البيع حاءلكراب L باب الصلاة، محاب والترمذي، 
.١(  ١٣٣)Jابماحاءفىالحالقيومالخمعة إنامةالصلوات، وابنماجة، 
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ذلك؟حكم فما الق.ا؛ حبيب ررئال • قول من حطيته في يكثر 
حبيباض رصول أن المعلوم من • بقوله فضيلته فأجاب 

نقول!أن اض، حبيب إنه نقول أن من حير ولكن شك، ولا اش إلى 
رمولوصمى فإذا المحثة، أنويع أعلى الخلة لأن الئه؛ خليل إنه 
أنفالأولى المحبة، إلى الخلة مرتبة من نزلت، بالحبيب . اممه 

اتخذكما اتخذني افه ررإن الني.! لقول اش، خليل نقول 
أنالمحبة من أعال الخلة أن على ويدلك، ، حليلأ«را، إبرامم 

بكر،أبا لأتخاJات، حليلأ أمش من متخذأ كشت، رالو I قال ه الني 
.ومودته«لآ، الإملأم إحوة ولكن 

وهو. الرسول إلى محيب عنه افه رصي بكر أبا أن مع 
حبيبةعنها اممه رصي وعاسة .، الرسول إلى الرحال أحّ-ا 

س،الرمول حبيب عنه افه رصي حارثة بن وزيد .، الرسول 
الصلاةعاليه الرمول حبيسا عنه الله رصي زيد ين رأسامة 

ولكنللرسول. أحباء عنهم اممه رصي الصحابة وكل واللام، 
المحبة،أنولع أعلى الخلة لأن خليلا؛ منهم واحدأ يتخذ لم 

لدللئ،ويدل وتعالى، سبحانه لله خلته تكون أن أراد والرسول 
ويحباالمؤمنين، يحب فالله عامة، للمؤمنين الله محبة أن أيضأ 

أنهنعلم لا ولكن الصابرين، ويحبا الممهلين، ويحبا المتقين، 
وبهذاواللام، الصلاة عليه ؤإبراهيم محمدأ. إلا خليلا اتخذ 

(.١٧)اامحا،ة لمائل ل لم ومالأمار، مناهب، ق البخاري )١( 
امحدواه•' ألك، قول بأب ه، الم، أصحاب فضائل كتاب، البخاري، احرحه )٢( 

(.٣٦٥٤.)بكر، أبي باب إلا ١^ 
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أنالخلة ويدعون يالمحبة . اش رمحرل يصفون الذين أن تبين 
.اش رسول يصنوا أن الأولى وأن التقصير، من نوعآ فيهم 

اض.حبيب عن اض، بخليل 
؛وه ٠ 

يشرعهل تعالى اف رحمه _ الشيخ فضيلة صئل •' ١  ٥٣٧س
قبلوالرواب المن أداء بمد ومسحهما الدعاء عند اليدين رفع 

الجمعة؟يوم الخلية الإمامآخر دعاء وعند وبعدها، الصلاة 
إذاالإنسان أن المشرؤع من ليس هدا بقوله! فضيلته فأجاب 

محيالدعاء فان الدعام يريد كان ؤإذا ودعا، يديه رفع الصلاة أتم 
أرثدولهذا منها، ينصرف أن بعد يدعو كونه مجن أفضل الصلاة 

ذكرحين عنه اض رصي معود ابن حديح، في ذللثط إلى ه الني 
.ماثاءااُا؛ المألة ليتخيرمجن انم قال؛ التشهد 

تهلوعأصالوا كالما كونهم مجن العامة بعض يفعله ما وأما 
تراهلأنك ينع لم إنه تقول! تكاد يعضهم إن حتى أيديهم رفعوا 

رفعآيديه رفع ملم فإذا تطوعه من التشهد في وهو الصلاة تقام 
محاففلةهدا كل وجهه، مح نم مجرد، رير - أعلم وافه - كأنه 
بمشرؤع.وهوليس مثرؤع أنه يفلنون الدى الدعاء هذا على 

البدع.مجن يعتبر الحد هذا إلى عليه فالمحافنلة 
ليسذلك خان الجمعة يوم يخطب والإمام الأيدي رغ وآما 

وعند( ٤٠٢)-  ٥٥الصلاة ل التشهد باب الصلاة، كتاب لم، مأحرحه )١( 
منسمتن ما باب الأذان/ كتاب إليها أعجبه الدعاء مجن سر اثم بلغظ: الخاري 

.( ٨٣٥)التشهد بعد الدعاء 
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بنبشر على عنهم اض رصي الصحابة أنكر وقد أيفأ، بمشرؤع 
.الجمعةُا؛ حطبة في يديه رفع حين مروان 

عنبتا فإنه بالاستسقاء، الدعاء ذللت من تتى يولكن 
بالغيثتعالى اش يدعو يديه رغ أنه واللام الصلاة عليه الني 
عداوما ، معهأ'آأ أيديهم الناس ورفع ، الجمعةُآ، خعلبة في وهو 

الخمعة.يوم نمءاءفىمحلة 
٠ ٠ ٠"

حكمما ؛ — تعالى الثه رحمه — الشيح فضيلة ّئل ! ١  ٥٣٨ص
الميعلى والصلاة الخطسب،، دعاء على والتأمين اللام، رد 
الجمعة؟يوم في الإمام حطبة ال ح. 

فلاحرام، الجمعة حهلبة حال اللام بقوله! فصيلته فأجاب، 
وردهلم، يأن الجمعة يخطبا والإمام دخل إذا ان للأنيجوز 
كلام.أنه حرامآ رده كون ووجه أيضآ، حرام 

ئالث،»إذا قال: أنه واللام الصلاة عليه المي عن بت وند 
مع، لغوت(<ر'، فقل الجمعة يوم يخطج، والإمام أنصت، لصاحبالث، 

الجمعة.أحر يحرم أي يلغو، ذلك ومع منكر، عن ناه أنلثإ 

.( ٨٧٤-)٥٣والخطبة الصلاة تخفيف باب الجمعة، كتاب ملم، أحرجه )١( 
الجمعةيوم الخطبة ني الأسماء باب الجمعة، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(.aau>aالأثناء في الدياء باب الاتقاء، كتاب وملم، (، ٩٣٣)

فيالإمام *ع أيديهم الناس رع ياب الاتقاء، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
(.١٠٢٩الاتقاء)

(.A٥١م>JL(،و.٩٣٤اJخاري)ر٤(



ا1داا؛امام غم فتاءس 

عندوملم اله وعلى عليه اض صلى النبي على الصلاة وأما 
لئلابه، يجهر لا أن بثّرمحل لكن بذلك، بأس فلا الخهلبة في ذكره 

الإنصات.من أويمنعه غيره، على يشوش 
رغبدون به بأس لا الخهليب دعاء على التأمين وكذلك 

,دعاء التأمين لأن صوت؛ 

حكمما ت — تعالى اض رحمه — الشيخ فصيلة سئل • ١  ٠٣٩س
الجمعة؟خهلبة دعاء في اليدين رفع 

أنكرولهذا مثرؤع، غير هذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
.الجمعهءا، حطبة في يديه رفع حين مروان بن بثر على الصحابة 

نزولطلب وهو الاستسقاء، حالين: في الرفع ويمع 
رصي- أنس رواه ما ذلك ودليل المهلر. رير ءلوسا وكذللث، الماء، 

فقال:يخقلب والمي. لحل الذي الرحل حديث من - عنه اض 
رصي- أض وذكر ودعا، اض. فرفع ا؛ • • • الأموال »هلكت 

اف،رسول يا ونال: بعدها التي الجمعة في حاء الرجل أن — عنه افه 
ءايناا<ولا حوالينا رراللهم وقال؛ يديه الني. فرخع المال، غرق 

*الحديث؛^ إرآحر 
الوالناس الموضعين. هذين في إلا يديه يرفع لا فالخليب 

اشرصي - الصحابة لأن يدم؛ الخهليب رفع إذا إلا أيديهم يرفعون 

الم)أس(.)ا(م
(.٨٩٧ومنم)(، ٩٣٣المتاري))٢( 



٤٥٧قظمح============= 
أنسحديث خفي يدم. المي. رفع حن أيديهم رفعوا - عنهم 

يديهافه رمول ارفرغ البخاري عند المتقدم — عنه اض صي ر_ 
.يدءون<،أاأ الله. رمحمول محع أيديهم الناس وري يدعو، 

حكمعن • — تحار اف رحمه — الشيح سئل I ١ ٥ ٤ ٠ س 
للأئمة؟والدعام الجمعة، حهلبة قى للمسلمين الدعاع 

عنحديث وفيه جائر، بدلك الدعاء يقوله! فضياض فأجاب 
.مقال فيه لكن والمؤمناتا،رآا ررللمؤمن النبي 

الأمة.صلاح أسباب من صلاحهم لأن حن؛ للأئمة والدعاء 
٠٠  ٠

حكمعن ٠ — تمار اش رحمه — الشيح فصمحيلة مثل ! ١٥٤١مي 
دعاءحال اليدين رفع حكم دما القتومتا؟ دعاء ر اليدين رفع 

فيافه ذكر وعند ، الدعاء عند الباية رغ وكدلاك٠ الخهلمس،؟ 
الخلة؟

فقدالقنوت دعاء في اليدن رفع أما يقوله: فضيالخه فأجاب 
بنعمر >^>( ٠١١أمير عن صحثح أو حن بامناد اليهقي رواه 

.اضءنهء٣، رصي الخطاب 
الصحابةأنكرْ فقد الخْلبة في الدعاء عند اليدين رل وأما 

(.١٠٢٩الخارى))ا(
.Y٢١/• المهس أخرجه )٢( 
.y^'/rالمض أخرجه )٣( 



|كاات|عطم هس فتارس 
^========ٍ=====ط===،

دعاءفي يديه فرفع حطب حين مروان بن بثر على عنهم اض رصي 
الأعرابييحل U أنه ه المي عن ثت قد أنه الأ ، الخطبهءا، 

هلكتاض، رسول يا I قال الجمعة يوم يخطب .ؤ والمي 
يديهه النثي فرغ يغيثنا، اض فانع بل، الوانقطعت الأموال، 

فياليدين رفع أن بهيا فتبين ، أغثناءارآ، اللهم أغثنا، أراللهم وقال؛ 
طلبوهو ، والامتصحاء ، الاستقاء فى جائز الجمعة حطبة 

دعاحض الني. ُع أيديهم رفعوا فد لكنوا والناس الصحو، 
يسمعونالدين المأمومين أن على دليل وهدا بالاستقاء، 

فمهل.بالاستسقاء الدعاء في أيديهم يرفعون الخطبة 
يرفعلا فانه ذلك بغير الجمعة يوم الخهليب دعا إذا وأما 

يرفعواان حعلبته إلى المسمعمن للمأموممن يسمرع ولا يديه، 
الجلوسفي ورد فهدا الدعاء عند السبابة رفع وأما أيضا. أيديهم 

الإنسانأن وهو ، المجدتين؛؛، بين الجلوس وفي ، للتشهدرم، 
بها.وحل عز الله يدعو يحركها السبابة بإصبعه يشير 

أووحل، عز الله ذكر عند الجمعة حطبة في ورد وكيلك 
.؛الجابةأ''، الإثارة الاستقاء غير في دعاته عند 

(.٨٩٧ومنم)(، ٩٣٣البخاري))٢( 
وضعوكيفية الصلاة في الجالومى صفة ياب ، المساجد كتاب لم، مأحرجه )٣( 

(.١oU\_)؟٥ الفخدين على اليدين 
.( ٥٧٩) ١١٣١١٢ابق انالوضع في لم مأخرجه )٤( 
(.٨٧آه-)؛ والخلية الملأة تخفيف باب الجمعة، كتاب مسلم، أحرجه )٠( 



؛٥٩ثء؛ئ============ٍ====ء 
فيتعالى اض امم ذكر مر إذا العامة بعض يمعاله ما وأما 

واللهأصلا، له أعلم لا فهذا ض تحغليمآ اصبعه رير الإمام نراءة 
•أعلم 

حكمما -؛ تعالى اض رحمه - الشخ محسلة ومثل إ  ١٥٤٢ص
منأجرني ®رب مثل؛ المي. عن الثابمة الأدعية عر الزيادة 
دإخراني؟ووالدي يزيد أن يجوز نهل النار" 

الأدعيةمن . الني عن جاء ما بقوله؛ فضيلته فأحاب 
بعدثم زيادة، بدون الواردة الصيغة على فيه المحامملة فالأور 

•أحبيم«تا لمن تدعو ذللش 
.اه ء ٠

حضرإذا : - تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة ومثل ! ١٥٤١٠ص'
حطبةأثناء الله يدعو أن له يجوز فهل الجمعة لصلاة الإنسان 

الجمعة؟
يجوز؛لا الجمعة حقلبة أثناء الدعاء بقوله! فضيلته فأجاب 

أوالجنة، الخهليب ذكر لو ص الخطبة، استماع عن يشغل لأنه 
أنغثر من المار من باض أعوذ أو فضله، من افه أمأل، : و٠اJت، المار 

•بأس فلا لمرح على تشوش أو الخلية، سماع عن يشغللث، 
؛اة. يإب 

عن—• تعار افه رحمه — الثسخ فضيلة وستل ! ١٥٤٤س
الخلبة.أساء الشي. على الصلاة حكم 



|ك،لإتامام ص هتاءس 

عاليهذكره عند المي. على الصلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
^^اكصسمامافلأاسوه.

قيت — تعالى اف رحمه — الثمح ة فضيلومثل ؛ ١٥٤٥س
ذك؟حكم ما الأول الصف المشر يقطع الجوامع بمص 

وامعآالمسجد كان إذا للإمام يبني • بقوله فضيلته فأجاب 
حالفهالذي الصف يكون حتى يتأحر أن الصف يقًبع المض وكان 

اللهرصي الصحابة لأن بالخبر؛ مفصول غير ببعض بعضه متصلا 
لأنهاالأعمدة بين أي المواري^، بين الصف يتقون كانوا عنهم 
تقدممجن ولابد كثيرأ العدد كان بأن يمكن لم إذا فأما الصف، تقنير 
,به بأس ولا لحاجة بالخبر الصف نمير يكون فحينئذ الإمام 

هه ه 

رجلعن ؛ — تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة ومسل ؛ ١٥٤٦س
فماذاالجمعة خهلخ، والإمام فائتة صلوات عدة عليه أن تذكر 

يفعل؟
صلاةقبل قضاؤه أمكنه ما يقضى بقوله؛ فضيلته فأجاب 

بقيةصلى فرح فإذا فيها الإمام مم لحل الصلاة قامت فإذا الجمعة، 
فوائته.

حروني0إ0إسس.
 * **

ابرداود)مما1(.)١( 



١٤٦ قظقائ:ٍ==^^===ٍ=^^===^=======^ء 

اكأمينهل _: تعار اش رحمه ٠ صك ومئل : ١  ٥٤٧ ص
أفتوناالبدع؟ من الجمعة صلاة حطبة آخر في الإمام دعاء عند 

•الجراء جير والمسلمين الإسلام عن اف ^زاكم 
علىالتامين الدع، من هدا ليس بقوله؛ فضيلته فأجاب 

تحمسايفإنه لمن للمردعو أخد إدا الخهلبة فى الحطما دعاء 
مرتفع،وصوت، جماعي بموت، يكون لا لكن دعائه، على التأمين 

يكونلا حسثا منخفض، وبصوت بمفرده، يؤمن واحد كل ؤإنما 
دعاءعر يؤمن كل ؤإنما مرتفعة، أصوات أو تشويش، هناك 

الاخرين.عن ومنفردأ مشأ الخلسبا 
م

حكمما ؛ - تعار الله رحمه - الشيح فضيلة وسئل ! ١٥٤٨س
وماالجمعة؟ حطبة أثناء يدعوالإمام حينما للمأموم اليدين رغ 

جماعي؟يصوت، التأمين حكم 
الخهلبةر الدعاء عند اليدين رفع بقوله: فضيلته فأجاب 

بنأنس حدين، ر جاء لما فقط، الاستسقاء دعاء ر يشرع إنما 
اللهمفال: أي بالأستسماء الإمام دعا فإذا ، محه؛*؛ ك رمحي مالك 

الخيب،—ا يرفعهالأيدي ترفع ا فهنا، أغثناللهم اسقنا، 
ولاللإمام لا رفع لا ذللث، غير وفي كلهم، والمضمون 

بنبثر عر عنهم اممه رصي الصحابة أنكر ولهذا للمأمومين، 
يثيرؤإنما ، الجمعةُآ* خعلبة ر يالدعاع يديه رغر حين مروان 

(.٩٣٣اوخارى))ا(
(jl. (y.)ua؛>؟





|نيءةدءا{ل؛ باب 
٣٦٤=======—======^

تعار.اش حفظه الشمين صالح بن محمل الثسخ فضيلة 
وبعد.وبركاته اف ورحمة عليكم اللام 
قيوخاصة الدعاء في الأيدي رغ عن الإفادة فأمل 

السة؟

وبركاتهاض ورحمة اللام وعلكم ت بقوله فضيلته فأجاب 
•ويعد 

منه!صورة إليكم المسألة هده حول جواب منا ميق 
بهأمم تعار اض لأن عبادته؛ من تعار الله دعاء أن اعلم 

إةوؤ آد-مؤآأشب رنججم نياد ؤ • قوله في ؟بالته من وجعله 
أأ43ُ

عرمشروعتها تتوقف فالعبادة العبادة من الدعاء كان ؤإذا 
وهيتثها،وقدرها، ونوعها، جنسها، في: بها الخرع ورود 

ومبها•ومكانها، ووقتها، 
فيه،اليدين رغ مشروعية الدعاء في الأصل أن ريب ولا 

قالحيث الإجابة أسثاب من فيه اليدين رغ جعل ه الخي لأن 
أنعنه افه رصي هريرة أبي حديثا من صحيحه في مسلم رواه فيما 

ثموفيه: الحديث،، ءلييا« إلا يقبل لا طبي، افه ^إن قال؛ ه النبي 
يات السماء إر يديه يمد أغبر، أشعث الفر، يهليل الرجل ذكر 

حرام،ه وملبحرام، ومشربه حرام، ومجهلحمه رب، يا رب، 

.٦٠ت الأيت عام، سورة )١( 



اكوهاممحام هم فتاوس 

سلمانحديث وفي ، ؛ ١١٠لدك،يستجاب فأنى بالحرام وغدي 
افهارإن ؛ قال .ؤ الثني أن وغيرْ أحمد رواه الذي عنه اش رصي 
•صفرأااُأأ يردهما أن يديه إليه الرحل رفع إذا يستحي كريم، حيي 

والرفعالرفع، عدم فيه السنة كان الرفع عدم فيه ورد ما لكن 
.استلزاما أو تصريحأ، فيه الرغ عدم ورد مواء بدعة، فيه 

حهلبةحال الدعاء تصريبمحآ: الرفع عدم فيه ورد ما فمثال 
بنبشر رأى أنه رويبة بن عمارة عن مسالم صحح ففي الجمعة، 

لقداليدين، هاتين اممه ؛، ٠٠٠ت فقال يديه رافعا المنبر على مروان 
وأثارهكذا، بيده يقول أن على يزيد ما اطه رصول رأست 

.المبا؛ة(^، بأصبعه 
يرفعفانه باستماء الخطيب دعا إدا ما ذللش من ويستثنى 

بنأنس حديث من البخاري رواْ لما كذلك، والمأمومجون يديه 
المي.من طلب الذي الأعرابي قصة في عنه اممه رصي ماك 
يديهالني. ررفر؛ع • قال يستسقي أن الجمعة يوم يخهلب وهو 

عليهترحم وقد . يدعون((ا؛، معه أيديهم الناس ورفع يدعو 
.قاء،،الاستفى الإمام مع أيديهم الناس رغ ررباب البخاري؛ 

الطيبالكب عن المدنة نول باب الزكاة، كتاب لم، ماحرحه )١( 
ها"_)ها'ا(.

١( ٤٨٨الدعاء)باب الصلاة، كتاب داود، رأبو ،  ٤٣٨ه/أحمد الإمام أحرجه )٢( 
حسنرحلين، ت وقال ( ٣٥٥٦كريم)حيى افه إل باب الدعوات، كتاب والترمذي 
غربب«.

الم)؛يخ(.ء)٣( 
(.٨٩٧وملم)(، ٩٣٢الخاري))٤( 



٦٠

الذيعنه اض رصي مالك بن أنس حديث يحمل هذا وعلى 
شيءفي يديه يرفع لا الّثي.ؤ رركان • قال عنه أيضأ الخاري رواه 
؛١١إبطيه((بياض يرى حتى يرفع وأنه ، الاستسقاء في إلا دعائه من 

فييديه رفع هذا على يرد ولا الختلة، في دعاءْ به المراد فيكون 
الفتحصاحب أيد وقد واحدة، القصة لأن ، للأستصحاء الخطبة 

أنعلى عنه اممه رمحي أنس حديث حمل الله( رحمه حجر رابن 
فيكما الرفع أصل لا الصفة نفي أنس حديث، في بالنفي المراد 

الخلمب،[.)٢( ه(ج  ١٧)]ص 
ترفعلا أنه على يدل عمارة حديث، فان الأمر كان وأيا 

أنسوحديثا بالسبابة، إشارة هى ؤإنما الجمعة، حهلبة فى الأيدي 
فيوحذ، والأستصحاء الأمشاناء فى رفعها على يدل عنه الله رصي 

الخطيب،ليكون والأستصحاء الاستسقاء، عدا فيما عمارة ؛حديث، 
.رفع بدون والاشارة الرفع في بالسنة عاملا 

فيالاستفتاح دعاء استلزاما: الرفع عدم فيه ورد ما ومثال 
فانالتنهدين، في والدعاء الجدتين، بين والدعاء الصلاة، 

يدهويضع ، الجلوس" في فخذيه على يديه يضع كان الني. 
رافعايكون لا أن ذلك ولازم ، القيام^ في السري على ١^٠، 
لهما.

الأسماءفي ديه الإمام رع باب، الأسماء، كتاب البخاري، أحرجه )١( 

(.٥٨٠يرقم)لم مآحرجه )٢( 
تكبيرةيعد الهرى على نى الييديه وصع باب الصلاة، كتاب لم، مأحرجه )٣( 

أه_)ا'أ(.الإحرام 



|كاإ؛تهم فتاوس 

وجهعلى لكن فان فيه اليدين ورفع الصلوات أدبار الدعاء وأما 
بلابدعة فهدا المأمومون عليه ويؤمن الإمام يفعله بحيث جماعي 

مثلمنة، فهو النص به ورد فما انفرادى وجه على لكن ؤإن شك، 
ومثل، وهودعاء المغفرة طالب الاستغفار فان ، ولأثآُاأ الاستغفار 

مجنعند عبادتك،،أأآُ وحس ونكرك ذكرك على أعني رراللهم • قول 
مع، النارا؛ من أجرني رررب قول! ومثل اللام، بعد ذلك أن يرى 

المنة.به وردت مما غيرذلك إلى والفجرأم يعدالمغرب مرات 
يدعوأن فالأفضل اللام بعد تعيينه السنة في يرد لم ما أما 

عنهالله رصي عود مابن حديث في الض. لقول اللام، قبل به 
رواه، فدعوا؛ إليه أعجبه الدعاء من يتخمحر ررلم ٠ الهد يكر حن 

دعاؤ0يكون أن فينبغي ربه يناجي الصلاة في ولأنه ، البخارىأ'ا 
أنينبغي لا لكن حرج، فلا اللام بعد دعا ؤإن ينصرف. أن قبل 

مجنالجواب أول فى سق لما بالوارد، فيلحقه راتبة منة ذلك يتخذ 
ونوعها،جنسها، في I الثارع عن الوارد على تتوقف العبادات أن 

.وسببهاومأكانها، ووقتها، وهيئتها، وقدرها، 

وصحبهواله يصد نبينا على لم وماف وصلى الموفق والله 
هديه.في اتبعه ومجن 

ءإيءو- ء؛؛- 

(.٥٩١_ر ١٣٠الصلاة  JLiuالذكر استحباب باب الماجد، كتاب لم، مأحرجه ، ١١
بام،فىالأسغفار)آآها(.الصلاة، مماب أبوداود، أحرجه )٢( 
(.٥٠٧٩)أصمح اذا ل ض ما  ٠٠١يا، الأدم، كتارّا داود، أم جه أخ )٣( 
اونارى)هما/(.)٤( 



٤٦٧م1بهءاإةااجءءه 

كثيرأنرى ءت تحار اش رحمه ~ الشيخ ضيلة مسل • ١٥٤٩ س
يعدالجمعة خطبة إكمال على يداومون اجد المخطباء من 

بلجديدأ، موضوعا ينشأ والبعضن الصلاة، من مباشرة الانتهاء 
تجمعفرصة انتهاز ذللث، قي وحجتهم ثابت. درس له وبعضهم 

الجمعةيوم إلا يدخالونه لا أناس المجد يدحل حيث الناس 
افصلى الرمول لهدي وموافق صحح هدا فعلهم فهل فقط، 
خيرأ.اف وحزاكم مأجورين أفتونا لملم؟ دعرآله عيه 

محمدهدى الهدي خير أن ثلث، لا موله؛ فضلته فأجاب، 
عليهالله صلى النبي كان وفد وسلم، آله وعر عليه النه صلى 
الحدبمث،خير أن الجمعة يوم خطبته في ذللث، يعلن وملم آله وعلى 
آلهوعلى عليه اض صلى محمل هدى الهدى وخير اممه، كتاب، 

محمدهو ؤلريقأ وأقومهم الناس أهدى أن ثلث، ولا ، وسلمأ١، 
يصلحبما الماس أعلم أن ثلث، ولا وملم، آله وعلى عليه اض صلى 
شمعفهل • وسلم آله وعلى عليه اش صلى محمد هو الماس 

ابعدها؟ وواحدة الصلاة قبل اثنتين خْلبتين 
نافلكيلك كان ؤإذا هدا، يفعل لم بأنه يعلم كل ؛ الجواب، 

هدايةفي وملم آله وعلى عليه افه صلى محمد س خيرأ وافه 
أنوهو المزال في ذكرت، الذي الفعل ذللث، أن أرى لدللث، الخلق، 

بموصؤعيأتي أو الصلاة، بعد الخْلبة موصؤع يكمل الخهلسبإ 
.المنكرة البيع س هدا أن أرى جديد 

(.٨٦٧) ٤٣والخطبة الصلاة تخفيف باب الجمعة، كتاب مالم، أحرجه 



اكا|هامهام ص هارس 
=—^=========سض==٤٦٨

بعدتقال لكلمة تمع ي لا اض! رحمه أحمد الإمام تال وقد 
منكانت إذا إلا — تمعوا يأن الناس نهى يعني — الجمعة صلاة 

ولكنحمحة كل للناس يكتب ليس السلهلان أن ومعلوم السالطان، 
ونصيحتيالجمعة، صلاة بعد وتقرأ يكتب تحدث التي الأمور فى 

آلهوعلى عليه افه صلى محمد هدى يتبعوا أن الخطباء لإحوانى 
نحنولسنا للخلق، وأجدى وأنع، أبرك، والله فانه وملم، 

متبعونولكننا الم^ى أنه ويرى نا، أنفآهواه ط مرهمني 
•وسلم آله وعلى عليه الله صلى محمد الخلق بأهدى نتآمى 

بأنالخهلباء لهؤلأء الصيحة . الصيحة. . فالصيحة. 
مهمموصؤع لديهم كان ؤإن الجمعة، صلاة بعد الكلام يدعوا 

الصلاة.نبل التي الخهلثة فى فليجعلوْ 
بآمأيه أعلم فلا الجمعة صلاة بعد للتدريس الجلوس وأما 

لهيكون أو ويدرس، المجد من زاوية في انمرس يقوم أن 
•ويدرس عليه يجلس المجد وسهل في كرسي 

٠٠ ه 

حكمما -؛ تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ومتل • ١٥٥٠س
العربية؟اللغة بغير الخطبة 

يجوزأنه المسألة هده في الصحيح بقوله فضيلته فآحاب 
الحاصرونيفهم لا الدى باللسان يخطب أن الجمعة لخهلبب، 

اللغةيعرفون ولا بحرب ليسوا مثلا القوم هؤلاء كان فإذا ، غيرْ 
لهم،البيان وسيلة هو هدا لأن يانهم؛ يخطبا فإنه العربية 

للحبال،وتعالى سبحانه الله حدود بيان هو الخهلبة مجن والمقصود 



٦٩

تكونأن يجب القرانية الايات أن إلا ؤارثادهم، ووعظهم، 
يالسانيخطب أنه على ويدل القوم، يلغة تمر تم العربية، باللغة 
لإإلأإ-اتيؤطءؤ تعار؛ قوله ولغتهم القوم 

انبالأتكون إنما ايان وميالة أن تعالى اض فبين 
أعلم.وافه • المحاطون يفهمه الذي 

الحكمةما تعالى—؛ افه الشيح—رحمه فضيلة مثل ث ١  ١٥٥ س 
ركعتان؟الجمعة كون من 

هوقصرها فى أعلم وافه الحكمة • يموله فضيلته فأجاب 
الط^3؛لانيم مبك^^ا يكون من منهم فإن المهبيين، على الر 

لهنالأربعآ الجمعة كانت فلو المصلين، على وقتآ تتنرثان 
الوقت.عليهم 

•الغلهر وبين الجمعة بين الفرقان ؛ وهم، ثانية حكمة وهناك 

فمنالأمبؤع عيد الجمعة أن دْي،! ثالثة حكمة وهناك 
العيد.صلاة من قريبة صلاتها تكون أن الحكمة 

الخهلبتينأن وهي العلماء بعض ذكرها رابعة حكمة وهناك 
•أعلم وافه والمثيل البدل بين يجمع ولا ركعتين، عن بدل 

٠ ٠ ٠

الأية!إبراهيم، محور؛ )١( 



|اط|،؛م أمط هس فتارس 
^^=========ض==،

ما_! تعار الق رحمه - الشخ فضيلة ومئل ت  ١٠٠٢س
الجمعة؟صلاة في بالقراءة الجهر من الحكمة 

منت أولأ بقراءتها الجهر في الحكمة I بقوله فضيلته فآجاب 
فانواحد، إمام على والأحتماع الوحدة تحقيق أعالم واش الحكم 
كونمن الاتحاد في أبلغ له منصتين واحد إمام على الناس احتماع 

الحكمةهده ولتتميم نمه، وبين بينه سرا يمرأ منهم واحد كل 
.لضرورة إلا واحد مكان في كلهم الناس وحب 

حهرأالصلاة في الإمام قراءة تكون أن ت الثانية والحكمة 
الجمعةمح، يمرأ ه النم، كان ثم ومن للخهلبج،، ميل بمنزلة 

ذكرس الأور في لما ، وال٠ناذمين١١٢ ؛الجمعة إما يناب بما 
بحؤإما أهله، وذم النفاق ذكر الثانية وق عليها، والحث الحمعة 

المخلوقاتوصفة الخلق إبداء ذكر س الأول في لما ، والغاشيةُى 
.والجزاء القيامة ذكر الثانية في وأما الشراع، ابتداء وذكر 

والجمعة.الفلهر بين الفرق الثالثة: والحكمة 
لأنالج٠عةعيدالأسمع.لتثبهصلاةالعيد، الرابعة! والحكمة 

هه م 

حف،إذا ت تعار. اش رحمه - الشيح فضيلة وسئلة ت ١ ٥  ٠٣س
الحكم؟فما بالناسآحر وصلى شخص 

وحائر.صحح العمل هدا ت بقول فضيلته فأجاي، 
#٠ ءو 

.( aua\'_)١ الجمعة صلاة في يقرأ ما باب الجمعة، كتاب مالم، أحرجه )١( 
.( AUA'؟\*_)السابق المرصع *ي لم مأحرجه )٢( 



٤٧١

حكمما — تعالى اش وحمه — الشيخ فضيلة مشل ت  ١٥٥٤ س
الجمعة؟صلاة محي الشوت 

صلاةمحي يمنت لا إنه العلماء يمول بقوله! فضيلته فأجاب 
لهميمنت لمن ويدعى للمؤمنين، دعاء فيها الخطبة لأن الجمعة؛ 

أنفالأحسن . أطم واش اسم، أهل قال هكدا . الخطبة أشاء في 
الخطبة.أساء في لهم اكوت أراد لمن يدعو 

هءو ؛و 

صلاةهل -; تعالى اف رحمه - اكخ فضيلة ومثل ! ١٥٥٥من 
ومورة)الغاشية(؟سورة)الأعلى( مراءة إلا تصح لا الجمعة 

فىيمرأ أن فيها السنة الخمعة صلاة يقوله؛ فضيلته فأجاب 
يمرأأو ، د)الغاشية(أا، الثانية الركعة وق ئ)سح(، الأول الركعة 

رماقآ'لأنيأثإ؛ك^ ٣١١ق ما ِش ؤ الحمعة سورة الفاتحة يحد 
Uالثاب اركعة رفي الأور، 

فيوليس حرج، فلا غيرهما قرأ ؤإن ،  ٢٢١()النافقرن ورة ي
ررلأ• ه النبي لفول الفاتحة، سورة إلا قراءتها تجب سورة القرآن 
•الموفق راض ، ااكتاب؛الأ، يفاتحة يقرأ لم لن صلاة 

هه ء|؛• 

(.٨٧٨ملم))١( 
(.٨٧٧ملم))٢( 
الم)إا،مآ(,رم(، ٧٥٦الخارى))٣( 



اك|ااهك،رسصسم  ٤٧٢

الرحيمالرحمن اف بم 

رماله

مسجدوجماعة المكرم الأخ إلى العبمتن المالح محمد من 
وبعدثاش ونمهم 
.وبركاته اش ورحمة عليكم اللام 

وطالبالتناصح من المؤمنين على اض أوجب ما على فبناء 
اللهذكر على وأبدانهم ثلوبهم وجمع كلمتهم، اجتماع يوجب ما 

بعدالله إلى الأعمال أحب على ذلك جمع أهمهما اللذين ودعاته، 
أكتبأن الواجب مجن رأيت ذلك على بناء الصلاة، وهى به الإيمان 

رائديكون وأن فه، خالصة تكون أن راجيآ الكتابة بهدم إليكم 
مجيب.قريب إنه والإصلاح الحق الجمع 

وهوجدأ حبرأأساءنى الجمعة صلاة بعد اليوم سمعت لقد 
مجدكم،في الجمعة إقامة بْللب سعى ئد جماعتكم بعض أن 

فيحكيم مقصد من لاJشارع ما - فيكم افص بارك - تعلون وأنتم 
لئلاركعتين إلى الصلاة قصرت حتى الجمعة، يوم الناس احتْلع 

حهليبعن الصادرتين الخطيتين مع الكثير الجمع على تطول 
شرعهفى البالغة الحكمة ولأه واحد، الناس توجيه ليكون واحد، 
.وقدره 

فيالجمعة تعدد تحريم على نصوا العلم أهل أن وتعلمون 
هذهوكل فتنة، حوف أو صيق، أو بحد، س حاجة بدون البلد 



٤٧٣ر1بماا|؛1|ء،ءه 

صيقآولا جماعتكم، على بعيدأ فليس الجامع، مسجد في منتفية 
واجب،الإيمان، محي أخوة فكلهم البلد أهل بين فتنة ولا بهم، 

عنيبتعدوا وأن والأحتماع، والتالفج بينهم، المودة عليهم 
•والناس الجنة من ونزغاته الشيطان وساوس 

أنعلى نصوا اللم أهل أن - فيكم اض بارك - وتعلمون 
كانؤإن الجمعة إلى المعي عليه وحب البلد داخل كان إذا الرحل 

بهذايعذروا لم أنهم ذلك ومعنكا فرامح، إئامتها موصع ومحن ينه 
أوميل ربع إلا إقامتها مرصع دين ينه يكن لم بمن فكيف البُد، 
أئل؟إ

أنعلى نصوا اللم أهل أن - فيكم اش بارك - وتعلمون 
أوراكآ، إلا يقدر لم ؤإن الجمعة حضور عليه يجب الرجل 

عليهيكون أن إلا الجماعق بخلاف تتكرر، لا لأنها محمولا؛ 
صرر.

محمد.هدى الهدى محير بأن - فيكم اش بارك - وتؤمنون 
حلفائهوهدي س، هديه أن ومعلوم الرائدين، الخلفاء وأصحابه 
لهمأن ْع واحد، مجد في إلا الجمعة يصلون لا أنهم الراشدين 

كانواحتى الخمس، الصلوات فيها يصلون حي كل في اجي حم
وغيرها.الوالي س المدينة أقصى س الجمعة إلى يأتون 

تصلىتكن لم الجمعة أن الناس يختلف لم المنذر ابن نال، 
مجدفي إلا الراشدين الخلفاء عهد وفي ه، المي عهد في 

الجمعةيوم اجيهم مالناس تعْليل وفى قال؛ النير 
مائرخلاف الجمعة بأن البيان أبين واحد مسجد في واجتماعهم 



؛؛Ijlsllأعمام قس فتاوس 
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•واحد مكان في إلا تصلى لا وأنها الصلوات، 
محيحمعتان جمع هل ت تعالى افه رحمه أحمد الإمام ومثل 

فعاله.أحدأ أعالم لا I محال مصر؟ 
بلدفى أحدثت حمعة أول أن بغداد تارخ فى الخهليب وذكر 

ستةالمعضد أيام في كانت القالي٠ة الجمعة قيام ْع الإسلام في 

وسلفالرائدين، وحلفائه المثي.، هدي هدا كان فإذا 
عييلا وأن وسعهم، ما يعه أن المؤمن على الواجب فإن الأمة 

لأنهواجتماعهم؛ بجمعهم والإصرار المؤمنين، تفريق فيه فيما 
وجل.عز الله أمام ذللث، عن مزول 

السن،كبار الجماعة من قليل نفر ياكون أن ال٠يرر من وليس 
أو، هؤلاء بحمل ! قالواالحلماء أن علمتم فقد الصحة، قليلي أو 

علىالله، عيرهم ممن وكانوا عنهم سمهلتج تضرروا فإن يركبون، 
يومكل الجامع من القريب السوق إلى يدهون هؤلاء مجن كثيرأ أن 

،ذللئ، عليهم يشق لا بالهم فما الوقتين، أحد أو ، اء ومصباحآ 
واحدة؟!مرة الأسؤع في الجامع إلى حاوا إذا عليهم ويشق 

منالمجد بعد فصل في ما — فيكم افه بارك — وتعلمون 
حعليثة،وحقل درجة، رفع منها واحدة كل في التي الخطا، كثرة 

الناسأعفلم وأن ، إلا يريد لا مجمملهرأ بيته من حرج إذا 

وريعالخطايا و< تمحى الصلاة إلى المشي باب اجد، المكتاب لم، ماحرجه )١( 
(.٦٦٦_)٢٨٢الدرجان، به 



٤٧٠

. ٠١ممشى'فأبعدهم أبعدهم الصلاة في أجرأ 
اللهمحبة من الجمع كثرة محي ما - فيكم اض بارك - وتعلمون 

أكثركان وما الصحيح! الحديث ومحي اش، عند أجرها وعظم لها، 
فضيلةمن - اممه رحمهم - العلماء ذكر وما . اذو4ُأا إلى أحب فهو 

٠فيه الهلماعت لتقدم العتيق المسجد 
لمنالميكبمرة يحصل محا I فكم الله بارك _ وتعلمون 

حلفوالذكر الإمام، حلف والتأمين العبادة على واجتماعهم 
الإجابة،إلى أقرب يكون مما بالدعاع وصجيجهم الصلوايتإ، 

والمصالحالحكم من ذللث، غير إلى والوقار، الهيبة فى وأعظم 
تفوتوكلها تعدادها، عن الونن، بنا صاق التي الكثيرة الجمة 

•جمعهم وتعداد المزمنن بتفريق 
الفكرةهده عن العدول، ولجماعتكم لكم فنصمحتى 

بكثرةاممه من الأجر واحتساب أسلافكم، كان مجا على والتمشي 
حمسنحو إلا هي وما الملمين، واجتماع ، اجد المإلى الحهلا 
فيمقامه يعلم لا الإنسان ثم الكاملة، السنة في مرة ين وحم

الوبال،يجر قد لما عي ييدهس، نم المدة، هده يدرك لا فقد الدنيا 
عاليه.

يجمعوأن ويرضى، يحب لما التوفيق ولكم لي الله أسأل، 

الماحيإلى الخطا كثرة نخل باب الماجد، كتاب لم، مأحرجه )١( 

صلاةنفل في باب الصلاة، كتاب داود، وابر ،  ١٤• ه/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
وصصحه. ٢٤٧/١والحاكم ( ٥٥٤الجماعة)



|دء،ا|لتامام هس هناءس 
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هوإنه رحمة منه لنا يهب وأن بحأله، والقيام المحبة على قلوبنا 
وصحبهآله وعلى محمد نبينا على وملم الله وصلى الوهاب، 
أجمعين•



1 اب  s||la ٤٧٧لهءه

عن—ت تعار الد رحمه — الشيح فصيلة سثل ! سا*هها
بعد

بعديصلى لكن س النبي أن ثبت •' بقوله فضيلته فأجاب 
صلىاءإذا ت واللام الصلاة عليه ومحال ،  ٢١بيتهأمحي ركعتين الجمعة 
لحديثت أنها وورد • أربعااأُآ، بعدها فليصل الجمعة أحدكم 

الجمعةبعد يصلى لكن . السى أن عنهما اش رصي عمر ابن 
الإنسانأن - افه رحمه - تيمية ابن الإسلام شخ واحتار ، ّسارئ 

•خمفيالهىخم(رنمن 
فيأم البيت، في لكن سواء أربعآ بملي أن والأولى 

.بها وسلم اله وعلى عله اض صلى النبي أٌر لعموم المجد 
هم ه 

(،٩٣٧)وتبلها الخمعة يعد الصلاة ياب الحمعة/ كتائب، البخاري، أحرجه )١( 
(.٨٨٢)—  ٧٢الخمعة يعد الصلاة ؛اب، الخمعت/ كتاب ومسالم، 

.( ١٨٨ ) —  ٦٧الخمعت يعد الصلاة ياب الحمعت/ كتاب ملم، أحرجه )٢( 
(.١١٣٠)الجمعة يعد الصلاة ياب الصلاة، كتاب داود، ائو أحرجه )٣( 
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رمالة

الرحيمالرحمن اف بم 
تالثمين صالح بن محمد الشخ سماحة 
وبعد. . . وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 

نحييكم.( ....(قي)...).مقاطعة في ( . ١ . . ) مل..ونة فمن 
الكبيرةالملمة الجالية أبناء إحوانكم تحيات إليكم وننقل 

اضْس الذي الإسلامي الوقف إطار في تعالى اش يمضل والموحدة 
عندناالوقف إن الجهود، بتظافر شراؤه وتم أحيرأ، علينا به تعار 
والاحماعية،والثقافية الالعوية، بأنشهكه الإسلامي العمل ينظم 

درجناولقد الختلفة، ولجانه الوقف سجد من كلها تنهللق والتي 
يومواحل أذان رلمر على ولازلنا سنوات ت من أكثر ومني 

حلالواّمتضفنا الشريفة، النبوية بالمنة اقتداء وذللث، الجمعة، 
وألقوامختلفة، مناطق ومجن عديدين، علماء المدة هدْ 

فيهايرغ التي الجمعة صلوات فينا وأقاموا ودروما، محاصرات، 
عندناالصلن الأخوة بعض بدأ الأخير الأونة وفي واحد، أذان 

أناعتبار على الواحد، الأذان بدل الجمعة يوم أذانين برغ يظلمون 
الراشدالخليفة زمن مند الصحابة بها عمل منة أيضا ذلك، 

الكي،الحرم في الحال هو وكما عنه، اش رصي عفان ن عثمان 
البلادكافة في بل والأزهر، الأقصى والمسجد والمدني، 
واحدأأذالأ تقيم التي الماحي من محدود عدد باستثناء الإسلامية 

تومععدم على منها وحرصآ الوفمح إدارة إن البلاد، يعفى في 
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فيرأيهم ليال العلم أهل إلى التوجه قررت الأمر هدا في الخلاف 
التالي!بالسؤال فضيلتكم إلى نتوجه ولذلك الموصؤع، 
أمللخمة واحد أذان النة إلى والأمب الأفضل هل 

نرحوالسابقة؟ المعطيات على بناء ترون وماذا أذانين؟ 
رأيْنالرأيتن؟ترجح 

وعلكم٠ الرحيم الرحمن اض م ب٠ يقوله فضيلته فأحامحب 
أذانانللجمعة يكون أن الأفضل وبركاته. اض ورحمة اللام 
أحدلأنه عنه؛ الله رصي عفان بن عثمان المؤمنين بأمير اقتداء 

آلهوعلى عليه الأو4 صلى ايله رمول أمرنا الذين الراميين الخلفاء 
حيثالنبوية المنة من أصلا لهذا ولأن ؛ ّنتهمُاا باتباع وملم 

أمابن من والثاني بلال، من أحدهما أذانين رمضان في شؤع 
نائمكمليوقظ بليل يؤذن بلالا ررإن • وقال عنهما، اض رصي مكتوم 

مكتوم،أم ابن أذان تمما حتى فكلواواشربوا قائمكم، ويرحع 
عنهمالله رصي الصحابة ولأن • الفجر"أآ، حتى يؤذن لا فإنه 

نعلم،فيما عنه، الله رصي عثمان المؤمنين أمحير على ينكروا لم 
.للحضور لتتآهبوا الأول للأذان محتاحون وأنتم 

تختلفواولا الأذايين، من عليه أيتم ما على فامتمروا 
تتربصأمم بين والقال للقيل فرية وتكونوا قلوبكم، فتختلف 

.والاختلاف الدوائر بكم 

 )Y( الفم مل الأذان باب الأذان، مماب البخاري، احرجه\(lYr"،YY_-lY,)
الضجربهللوع يحمل الصوم ني الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ومسلم، 
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الهدى،على وكلمتكم قلوبكم، يجيع أن تعار اش أسأل 
افورحمة عليكم والسلام الفرق. صلالاين، من ويعيذكم 
حررفىها/آُ/خا؛اه.وبركاته. 



٤٨١ب1بْاإو|لهءه 

رمالا

اف.سلمه العقيمين صالح ين محمد العلامة! الشيح فصيلة 
٠السؤال يهدا لفصيلتكم نتقدم 

الإسلاميالمركز في المسلمين من ولادهتان احتلمت 
الجمعةلصلاة الأول الداء حكم حول ( ٠ . ..ئ) والثقافي 
إلىيصل أن يخشى بجنهما، حاد حيال وثار منه، والحكمة 

الأولالأذان إن تقول: فطائفة والفرية، اكتتة درحة 
الماسيجتمع حتى عنه اش رصي عثمان سنه وقد مشرؤع، 

يلادمن كثير في الممل عليه استمر وهد الجمعة، لصلاة 
المامورةالسنة يهده نعمل فنحن هدا، يومئا إلى الملمين 

النبي.ؤبجنة سل بها والسل الراسي، الخليفة ذلك، عن 
.— معلوم هو ما ك— 

يهداالممل س الخكمة إن تقول: أحرى وءلائفة 
فيالأول هالأذان المركز، سجد في الأن هائمة غير الداء 

الالمزذن وصويت، حارحه، مؤع مغير المركر مسجد 
يكونلم ومن منتفية، منه فالخكمة المسجد، أسوار يتجاوز 
وسلامهالإمام لحول عند فيكتفى؛الأذان يدعة، يه العمل 

موجبه،لانتفاء الأول للأذان داعي ولا المأمومين، على 
صوءفي الخألأ هده في الشرعي الح^^م فما علته، واحتفاء 

إله؟ويصار يه يعمل حتى الاحتلأف، هدا 
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افوصلى رب ف الحمد ت بقوله فضيلته فأجاب 
تبعهمومن وأصحابه، آله وعلى محمد، ا نبينعلى وسلم 

قالتعالى اش أن جميعأ علينا يخفى لا I الدين يوم إلى ان باح
تهطمنأنأ ثب؛ أقه ^٤٢ سهة إن ؤ العفليم؛ كتابه فى 

•هرأُ ءأمهمن تبمقم نأدأ ؤ الثاني-ة؛ الأية وفى . هءا، هأهمثدسم> 
الإسلاميةالشريعة مقاصد من أن حميعآ ا علينيخفى ولا 

أمروهدا الأخلاق، وعدم والائتلاف التفرق، وعدم الأحتماع 
هدهمن المجتهد أن المعلوم ومن لوصوحه، أدلة إلى يحتاج لا 

وإنأجران، فله أصاب فان أجرين، أو أجر، من يخلو لا الأمة 
كانإذا فيها إنكار لا الاجتهاد ائل مأن يخفى ولا أجر، فله أحهلآ 

منالسائل ذكرها التي المسألة هدم ومثل سائغأ، فيها الاجتهاد 
أصلانفيها تعارض إذ الاجتهاد، ائل م

اللهرصي عفان بن عثمان المؤمنين بآمجير الاهتداء أحدهما 
ينكرولم متبعة، سنة لهم الذين الراميين الخلناء مجن لأنه عنه، 
•نعلم فتما عنهم الله رصي الصحابة من أحد عاليه 

إنماعنه الله رصي ان عفبن عثمان أن الثاني والأصل 
إليهأسار الذي المركز مصلى في موجودة غير لعلة ذلك فعل 

المائل.

أميرفول القول إن نقول! وحينثذ أصلان، تئازعها فقد 

.٩٢الآيان: الأساء،سورة )١( 
.٥٢الأية: سورة )٢( 
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آ/دموٌ أؤؤث نأينؤأ أق أيمحأ ؤ • تعالى لقوله الإحوة، هؤلاء 
ولايتح، أن يجب المسألة هدْ في الأمير ناله فما • ، مكرهُ 

فالؤإذا فليزذن، يؤذن الأمير: قال فإذا هدا، فى الأخلاق يجوز 
لمالأذان هذا لأن - وامحع ض والحمد - والأمر يؤذن، فلا يؤذن لا 

يقوللا الملمين بين المرفه لكن واجب، إنه النامي من احد يقل 
محرمفي وفؤع أو سة ترك يممارض كان فإذا حرام، غير إنها أحد 

الحرم.في الوفؤع من أهون المنة ترك أن شك فلا 
فيإخواني أنصح إني ثم المسألة، هذه في أراه ما هذا 

إذوأشكرهم الولع، هذا أحل محن الممرق مجن وغيرها .( ..).
منهذا فإن برأيه، ليأحذوا إليه، يتحاكمون عالم إلى الأمر وكلوا 

رإداجآءِأترين^لآنيؤ تعار: اش فال كما التوفيق، علامات 
تثجأ آم مي، ثإك أوول ودثمث,أذ وأو ن آدأعوأ أؤألمني، 

١^^؛،هذا على حيرأ اش فجزاهم ، ٌظأْلولإظهءى 
'ا/ه/ما؛اه.ربه. للعمل يوفقهم تعارأن اض وأمأل 

هو ؛ ه

ا،ه.الآة:)ا(ّورةاواء،
.٨٣الأية: الماء، مورة )٢( 
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رمحالة

٠اض ملمه العثيمين صيآ بن محمد العلامة الشيخ فضيلة 
وبعد. وبركاته. الله ورحمة عالكم السلام 

التيالمعروفة العادات من السؤال; بهيا لفضيلتكم نتقدم 
المركزوفي •( ••)•في الملمين معظم بها يعمل 

يتولىالأول النداء بعد أنه الجمعة يوم .( ..).الإملامي 
الصوتمكبر حلال من الكريم القرآن تلاوة المرسن أحد 
وقعوقد الخطبة، لأداء المنبر على الإمام صعود قرب حتى 

إنت يقولون العوام فطاتفة الممل، هدا حول موحرأ حلافا 
تلاوةونتعلم منه، نستفيد ونحن ألفناه، قد الممل هدا 

الذيالوئت، هذا فى مع ن مجا حلال من ل ونخثع القرآن، 
ظاهرواستمراره فبقازه همره، فى لتا يتسنى لا قد 

لنا.الفائدة 

ولامحدمث، أمر هذا إن يقولون المتعلمين وطائئا؟ 
وتلاوةوالاستغفار، الذكر عن الصلين يشغل بل ك، أصل 

لكونهعنه الدول من فلابد التهلؤع، وصلاة القرش، 
بهيعمل حتى الخألة هذه فى الشرعي الحكم فما مبتدعا، 

ضوئه؟في ويسار 
ذوواقاله كما بدعة هذا أن أرى الذي بقوله: فضيالته فأجاب 
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الميعصر في يعهد لم ذلك لأن .(، ..).في إخواننا من العلم 
ذاتخرج الني. إن بل والصحابة، الراشدين وخلفائه س، 
ويصلون،بالقراءة، ويجهرون يمرأون وهم أصحابه على يوم 

ررفيقال: أو القرمح« في بعض على بعضكم يجهر ®لا ت فقال، 
بقولهميؤخذ لا والعامة عنه، العدول فالواحس، وعليه القراءةااُاأ 

ومنةاض كتاب إلى العامة وغير للمعامجة المرمع نميآ، ولا إثباتآ 
ّرءم4سءرديءادأمث؟وُا؛لنُؤ؛ن تحار• لقوله دّوله. 

لكنو■ 
لفالعهد في يكن لم ٠ٌّياء هذا أن للُوام يبين أن يبُي، 

يقالثم أولها، أصلح ما إلا الأمة هده آخر يصلح لا وأنه الصالح، 
يصلي،وهدا يقرأ، هدا للناس متروكآ الأمر بقاء العوام؛ لهؤلاء 
ينصتونكونهم من خير يذكر، وهذا ينفحه، بما أخاه يحدث وهذا 

أمورفي يفكر وبعضهم نائمآ، بعضهم يكون ناريء تراءة إلى 
نتركلا أننا بمعنى هذا أقول ولمست ، بذللئ، يقتنعوا حتى أحرى، 

لتركالعامة يسن أن أريد لكن العامة، اقتنع إذا إلا الفعل هذا 
الثيء،وإلأفتركهأصلأ؛دمه.هذا

٠م  $

(.٢٥0) ١٨٦/ القراءة ني انمل باب الصلاة، اJوطأ، م،ي الإuم أ.محرجبم ر١( 
.١(  ٣٣٢)الليل صلاة في بالقراءة الموت رح باب الصلاة، كتاب داود، وابر 

.٥٩الأة: الماء، سورة )٢( 
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!— تعالى اض رحمه — ) الشيح فصيلة وسئل ت  ١٥٥٧س
وبعدية؟قبلية منة رالج٠اعة هل 

قبلها،منة لها ليس الجمعة صلاة ت بقوله فضيلته فأحاب 
حضورإلى يصلي أن المسجد إلى حاء لن المشرؤع ولكن 

الجمعةصلاة إلى التبكير على الحث المنة فى ثبت وند الإمام، 
فىحاء ومن بينة، ثرب فكأنما الأولى الماعة في حاء من وأن 

فكأنماالثالثة الماعة في حاء ومن بقرة، فرب فكأنما الثانية الماعة 
فربفكأنما الرابعة الماعة في حاء ومجن أمرن، كبثأ مرب 

.ريضةُا؛ فرب فآكأنما ة الخامالماعة في حاء ومجن لحاجة، 
يثتغلواأن لهم ينبغي الجمعة إلى يأتون الدين وهؤلاء 

اشإلى يقرب مما ذلك وغير القرآن، وقراءة والذكر، بالصلاة، 
وجل•عر 

اضرصي عمر ابن حديث من ث؛ت فإنه بعدها المنة وأما 
صلاةبعد ركعتين بيته فى يصلى كان النبي. أن عنهما 

ؤإنبيته، فى ركعتين يصلى أن يعدها المنة هي فهدم ، الجمعةأ'آ، 
•أيضأ فهوحير المسجد في مجكانه فى أربعآ صلى 

روطويتت نوله دون ( ٨٨١)الحمعة فضل باب الخمعة/ كتاب البخاري، أحرجه )١( 
كتابلم، لم(، ٩٢٩)الحععة يوم الخطبة إل الأ>تاع باب ل فإنما الصحف* 

.( ٨٥—)• ٢٤الحمعة يوم التهجير فمل باب الخمعة/ 
(.٨٨٢)وملم (، ٩٣٧)المتاري )٢( 
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غلعن • ~ تحال اف رحمه — الشيخ فضملة صشل  ١٥٥٨ س
حكموما والنساء؟ للرجال عام هو هل لها والتجمل الجمعة 

أويؤمن؟بيوم يلها الاغتسال 
لكونهبالرحل خاصة الأحكام هده بقوله! فضيلته فأجاب 

عندالتجمل منه يعللب الذي وهو الجمعة، يحضر الذي هو 
إنسانكل ولكن ذلك، حقهن في يثيع فلا الماء أما الخروج، 

منذلك فان ينظفه، أن له ينغي وسخآ بدنه في وجد إذا له ينبغي 
يدعها.لا أن ان للأنينبغي التي المحمودة الأمور 

لأنينفع؛ فلا يومين أو بيوم يلها للجمعة الاغتسال وأما 
طلؤعبين ما وهو الجمعة، بيوم تخصه ذلك قي الواردة الأحاديث 

محلهو هذا الجمعة، صلاة إلى الشمس محللؤع أو الفجر 
فلايومين أو بيوم يلها وأما يكون، أن ينبغي الذي الاغتسال 

الجمعة.غل عن يجزيء ولا ينفع، 
هءو ءو 

آثمهل ت - تحار اش رحمه - الشح فضيلة وسئل : ١ ه ه ٩ ص 
لا؟أم الجمعة غل تركت إذا 

فانالجمحة غسل بوجوب قلنا إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يانم،لا تاركه فان بواجب وليس سنة بأنه قلنا ؤإذا يأثم، تركه من 

الجمعة،يحضر بالغ كل على واجسا الجمعة غسل أن والصحح 
رواهالذي عنه اممه رصي الخيري سعيد أبي حدينا من بتا لما 

السبعةوهم لهم المخرج الأئمة حمتع أحرجه ل وغيره، البخاري 
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وهال0محتاوم«لأء كل على واجب الجمعة ءغل .ت المي قال 
بانسالث، لا لكنا العلماء به عير فقه ياب فى وجدناها لو العبارة 

فكيفبالترك، والإثم هواللزوم الذي الوجوب على تدل العبارة هده 
وأنصحيقول، بما الخلق وأعلم الخلق، أفصح بها الناكلق كان إذا 

ررغللأمته يقول فكيف، واللام الصلاة عليه يرشد فيما الخلق 
امعنىواجبأيمتأكد؟ نقول! نم محتلم،٠ كل على واجب الجمعة 

محتلم.باغ كل على واجب الجمعة فغل إذا 
جو ء ٠

ذكرتم— تعالى الله رحمه — الشيخ محيلة ومثل I ١  ٠٥٦ س 
نيوجاء محتلم،؛، كل على واجب الجمعة ارفل أن 

فالغسلاغتل ومن ونعمة، فبها توضأ ارمن ؛ الخدين، 
إلىالوجوب من الأول الخدين، هدا يصرف ألا ،  ٢٢١أضل،؛

الاستحباب؟
وفيمرمل، حدين، الثاني الخديث ت بقوله محيلته فأجاب 

الكلامؤللأوة عليه ليس أملوبه إن نم نفلر، الرمول. إلى صحته 
أييحدين، يقاوم أن يمكن ولا صعيفط، الخدين، فهدا النبوي، 

راغلواضح صريح بالمقل السبعة أحرجه الذي عنه افه رضي معيد 

كتابت لم رمالخمعة، يوم الغسل نضل باب الحمعة، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
•الخمعة غل وجوب يتان باب ' الخمعة 

تركفي الرحمة باب العلهارة، كتاب داود، رابو ، ١ ه/٥ أحمد الإمام أخرجه )٢( 
يومالوضوء ني حاء ما باب الجمعة، كتاب والترمذي، (. ٣٥٤)الجمعة يوم الغل 

(.٤٩٧)الجمعة 



٤٨٩الهت ْ|ااة باب 

.محتالما<را، كل على واجب الجمعة 

عبريءهل ت _ تعال اف رحمه - الشخ خضيالة مثل ت ١  ١٥٦ س 
الجمعة؟يوم فجر طلؤع ئل أي الجمعة ليلة في للجمُة الغل 

الللجمعة الغل لأن ؛ يجزيء لا بقوله! فضيلته فأجاب 
الشمسطلؤع بين ما أي المس، ًللوع بمد كان إذا إلا يجريء 
طلؤعونل الفجر طلؤع بمد اغتل إذا وأما • الفجر وطلؤع 
الفجرطلؤع بين ما شرعآ النهار لأن وذلك فيه، أتردد فأنا الشمس 
فيحملوغروبها، الشمس طلؤع بين ما وفلكآت • الشمس وغروب 

أنذلك على يعكر لكن الفلكي، اليوم وليس الشرعي اليوم على اليوم 
تندبلا الفجر لصلاة وفت الشمس وطلؤع الفجر طلؤع بين ما 

الفجر.صلاة لهووت الجمعة ضلأة 
وامتلنة الأصائب فقد المس حللؤع بمد اغتل ضن 

فهوالشمس وحللؤع الفجر طلؤع بين مجا وأما إشكال، ولا الأمر 
.الشمس طلؤع بعد إلا يغتسل لا أن فالاحتياط هدا فعل نظر محل 

ما! — تعالى اف رحمه _ الشيح فضيلة ومثل  ١٥٦٢محي 
الجنابة؟وغز الجمعة غز بين الجيع حكم 

حنباالإنسان كان فإذا بدلك يأس لا •' بقوله فضيلته فأجاب 
فيحرج فلا للجمعة والاغتسال الجناية رغ بذلك ونوى واغتل 

(,٨٤٦)لم وم(، ٨٧٩)الخاري )١( 





؛٩ ١ الهطن ^j؛، ب1ب 

السننعن _ت تعالى اف رحمه — الشخ محضسالة مثل ١  ٥٦٣ص
الجمعة؟لصلاة حؤج لمن فعلها ينبض الض 

لقولهويممليب يتنفلف أن له يمن بقوله فضيلته فأحاب 
ماويتهلهر الجمعة يوم رجل يغتل ارلأ واللام! الصلاة عليه 

ثمبيته حليب من ؤلييا يص أو دهنه، من ويدهن ؤلهر، من اسممللع 
إذاينصت لم له، كتب ما يصلي لم التين، بين يمرقا فلا يخؤج 
•أ الأحريءار الجمعة وبين بيته ما له غفر إلا الإمام تكلم 

كانه النبي لأن ثيابه؛ أحن يلبس أن أيضا! له ويمن 
والجمعةل٢،للوفد ثيابه أحن يعد 

والهعله افه صلى النبي لقول للجمعه يبكر أن ٠ أمحصا وسن 
فكأنماالأولى الماعة في ربح ثم الجمعة يوم اغتل ررس • وملم 
راحومن بقرة، قرب فكأنما الثانية الماعة في ريح دْن بينة، قرب 

الرابتالماعة في ري ومن كشا، قرب قأتما الثالثة الماعة في 
قربفكأنما الخامة الماعة في راح ومن دجاجة، ترب فكأنما 

الحديث.ييضة((ءم 
واللامالصلاة عليه لقوله ماثبأ يخرج أن ت أيضا ويس 

درجة،حهلوة بكل له يرغ بالمشي ولأن ير'كساااأ؛؛ ولم ررومثص 
حهليثة.بها عنه ويحط 

.( ٨٨٣)للجمعت الدعن باب الجمعة، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
.( ٨٨٦)يجد ما أحن يلبى باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
رمالم)'هخ(.(، ٨٨١البخاري))٣( 
الماس.الخدث ش تخريجه تقدم )٤( 



|اصاا؛|احام هن1|مافم 

وعلىعليه اض صلى المى لقول الإمام من يدنو أن وسن: 
JT :^،اسمواص>ا، ٠^^١٨.

الجنابة.من يغتسل كما يغتسل أن وسن 
ه؛المي لقول الصحيح، وهو الغسل، يجب ونل: 

.محتالم،<ءآأ كل على واجب الجمعة ®غل  (١)

ندأمش تعار.؛ اف رحمه — ال؛سخ فضملة سنل I ١ ٥ ٦ ٤ س
الجمعة؟يوم من الأور الاعة 

هالرسول ذكرها التي الساعات I بقوله فضيلته فأجاب 
ومنبينة، ترب فكأنما الأور الساعة في رخ ءمن فقال؛ I حس 

الثالثةالساعة في ربح وس بقرة، قرب ءكأنا الثانية الماعة في راح 
فربفكأنما الرابعة ااساءة في راح ومن كيشا، فرب فكأنما 

.، بيضة®٠٣فرب فكأنما الخامة الساعة في رخ ومن دجاجة، 
ام،انخمة الإمام مجيء إلى السممى حللؤع مجن الزمن م فق

الساعةتكون وند المعروفة، الساعة بمقدار نم كل يكون فقد 
ًللوعبين ما حمس اعات فانيتغير، الوقت لأن أكثر؛ أو أقل 

٠للعلهلأة الإمام ومجيء مس ال
؛^،٠٨١١طلؤع من ونل• الشمس، ءللؤع من وبدى 

الفجر.لصلاة وقت الشمس طلؤع تبل ما لأن أرجع؛ والأول 
(.٤٣٢لم)م)١( 
(.٨٤٦وملم)(، ٨٧٩البخاري))٢( 
رمالم)«هم(.الخارى)اخخ(، )٣( 



iU_ ta\f ؛Jl،،^

غسلهل  ٠٠تعالى اف رحمه س السيح فعمسالة سئل ٠  ١٥٦٠هس 
وإذالا؟ أم الحدث رير به نوى إذا الوضوء عن يجريء الجمعة 

عليههل لقط الغسل صلى فيمن الحكم فما يجريء لا كان 
سء؟منااجمرين•

وجوبهولكن واجب، الجمعة غل بقوله؛ فصيلته فأجاب 
ولاالجنابة لا الحدث عن يجزيء لا ولهذا حدث، عن ليس 

اغتليم ونسيها جنابة عليه صار شخصآ أن لو يعني ، الوصوء 
لأنترتفع؛ لا الجنابة فان الجنابة، غل نية بدون فضل للمجممة 

الأصغرالحدث يرتفع لا وكدللث، حدث، عن ليس الجمعة غل 
النبيقال ونل حدث، عن ليس الجمعة غل لأن الجمعة، يغل 
 I. يغتسللمن يسغي نقول ولكننا ، الأعمال؛اانياتا،لأ، ارإنما

الوجهعر أتى ؤإذا الأكمل، الوجه عر بالغل يأتي أن للسة 
إذاالأكمل الوجه على ويكون ارضر، الحدث رلمر ناويأ الأكمل 

٠وضرء يسبقه أن ينبغي الغل لأن ٠ وضرء سبقه 
هه ه 

يبدأمش • — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة مسل I ١ ه ٦ ٦ ص 
الومت؟هذا أوقبل الفجر صلاة بعد هومن هل الجمعة؟ غل 

يوممن ييتديء الجمعة صلاة غل I بقوله فصيلته فأحاب 
،(<ر^، محتلم كل عل واب ابمة »غل ابمعة،كولالثيه: 

اوخارى)ا(،وسلم)ب«ها(.)ا(
(.٨٤٦لم)وم(، ٨٧٩البخاري))٢( 



|كاا،تا،طم ص فتارس 

طلؤعبعد الإنسان اغتسل لو يعني الفجر، طلؤع من يدخل واليوم 
تيالوا - اف رحمهم - العالماء لكن حار، ذلك فان للجمعة الفجر 

أنتريد كنت فإذا أفضل، إليها المضي عند الجمعة غل إن 
تؤخرأن فالأفضل الحاشرة، الساعة في مثلا الجمعة إلى تذهب 
.المجد إلى وتخرج تغتل ثم العاشرة، الساعة إلى الغل 

هه  ه

يبدأمش _ث تعار افه رحمه - الشيح فضيلة وسئل ؛ ١  ٥٦٧س
الجمعة؟غل وئتإ 

الفجر،طلؤع من يدأ الجمعة غل بقوله! فضيلته فأجاب، 
المهارلأن الشص؛ محللؤع بعد إلا يغتل لا أن الأفضل لكن 

وقتمن المس محللؤع قز ما لأن المى، حللؤع محن المتيقن 
الأن فالأفضل يعد، يشلر لم الفجر صلاة فوئت الفجر، صلاة 

عندإلا يغتسل لا أن الأفضل نم الثمي، ست إذا إلا يغتسل 
يعداكلهارةساسرة.ونذهالأإرالجمعة 

ءايأو أو 

قراءةهل — تعار اش رحمه — الشخ فضيلة سهل ؛  ١٥٦٨س
سنة؟الجمعة يوم الكهف، سورة 

منةالجمعة يوم الكهف، صورة قراءة ت بقوله فضيلته فأجاب، 
،الجمعسنُأُ وبين بينه ما النور من له يضيء بأنه فضل فيها ورد 
يضيء، السماء عنان إر تدمه تحت محن نور له معير رواية وفي 

TnA/Y )الحاكمأ->رحه ا :



؛٩٠رابْ|اإتاوبمءه 

.بين ما له وغفر القيامة، يوم له 
ه*  *

حكمما ! — تعالى افه رحمه I الشيح فضيلة مشل إ ١ ٥ ٦ ٩ س 
يقرأمن بين فرق هناك وهل الجمعة؟ يوم الكهف سورة قراءة 

قلب؟ظهر أوعن المصحف من 
عملالجمعة يوم الكهف صورة قراءة ت بقوله فضيلته فأحاب 

الإنسانيقرأها أن بين ذلك في فرق ولا فضل، وفيه إليه، مندوب 
قلب.ظهر أوعن المصحف من 

وءرالشمس، ءروب إر ١^٠؛^ ما ءن الشرعي والوم 
بخلافالأحر، أدرك الجمعة صلاة بعد الإنسان قرأها فإذا هذا 

الاغتلأنه الصلاة؛ قبل يكون الغل فإن الجمعة، ليوم الغل 
الجمعةأحدكم حاء »إذا .! ولقوله عليها، مقدمجآ فيكون لها 

.فاليغشل«لآ، 

هل—! تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة ،سل ! ١٥٧٠س
أفيدونادائما، وتقرأ عليها يركز أن يجب وآيات سور هناك 

افه؟أفادكم 
ركنالفاتحة قراءة أن المعلوم من بقوله: فضيلته فأجاب 

.٦!TXوالترهب الترغيب انظر )١( 
(.٨٧٧)الجمعة يوم الغل نضل باب الجمعة، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

أ_)هأخ(.الجمعة كتاب باب الجمعة، كتاب ومسالم، 



|كاإ؛احام م هتاءس 

ثلثتعدل فإنها أحد اض هو نل قرأ من وأن ، الصلاة^؛ أركان من 
افمن عليه يزل لم ليلة في الكرسي آية قرأ من وأن ، القرآزأى 
الكهفصورة نراءة وأن ، يصسحرم حتى شيهلان يقربه ولا حافظ، 
،الومُْ، عند المعوذات قراءة ينبغي وأنه • الجمعة؛؛ا يوم مفضلة 
القرآن.بقية قراءة ييع أن ينبغي لا ذلك ْع ولكن 

-؛؛؛-ه  م

حضرإذا ! — تعالى اف رحمه — الشيح فصيلة مشل I ١  ١٥٧ س 
والإمامالجمعة يوم المسجد أنش أو ذكر كان مواء الإنسان 
قامالأولى حطته من الإمام انتهى ما إذا حتى يجلس يخطب 
الوقتهدا في حائرة الصلاة هد0 فهل حقيقتين ركمتين يصلى 

لا؟أم 
ولابصحيح ليس هدا عمله بقوله: فضيكه فأجاب 

يجلسفلا المسجد أحدكم لحل ررإذا ت نال المي. لأن بصواب؛ 
وعصىأحطا فقد حلس، الرحل وهذا ركعتينااُ^ يصلي حتى 

يخطبوالإمام المجد يحل إذا ولكن الأمر، هذا في المي. 

الم)؛ا،م(.وم(، ٧٥٦البخاري))١( 
٥؛• ١ )٥ احده هواف  ٠٢^فضل باب القرآن، فقاتل كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

.٨( ١ )١ - ٢ ٥ ٩ أحده هواث ^jJ قراءة نضل باب افربن، المصلاة كتاب ومسلم، 
(.٥٠١٠البقرة)سورة نضل باب القرآن، فقاتل كتاب الخاري، احرجه ( ٣١

الذهبي.ورافقه وصححه،  y٣٦٨/الحاكم أحرجه )٤( 
(.٥٠١٧اوعوذات<)فضل باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أحرجه )٥( 
البخاري)إ؛أ(.)٦( 



٤٩٧الهطن  ٥٥٠٠ياب 

لكنالمي. لأن حميض( ركعتنين( وليصل يجلس أن تل شادر 
.•البي( له فقال فجلم( رجل فيحل الجمعة يوم النام( يخطب 

،١١فيهما((وتجوز ركعتين فصل ررقم قال' لا، تال• ررأصليث٠؟ 
يجلسلا يخطب والإمام لحل إذا الإنسان أن المشرؤع هو فهدا 
للخطبة.ينصسى ثم حقيقتين ركعتين يصلي حتى 

هه  ٠

هلتحالى اش رحمه - الشيح فضيلة مشل •' ١  ٥٧٢س
والتكبيروالتهليل التسبيح وكذلك المسجد ش القرآن قراءة تكون 

قبلالجمعة يوم الاحتماع حكم وما الأذى، أمن إذا جهرأ أد سرا 
كماالمردية القراءة وترك له والأ'ستماع واحد مقريء على الخطبة 

مامحاك وهل الشرع؟ في أصل له وهل اللدان؟ بعض في يفعل 
أوالمجد إلى الذهاب أثناء المخياة في المصحف وصع من يمنع 

احترامه؟ينافي هذا يهل الصلاة؟ في 
المصالحةإلى ذلك في ينفلر أن ينغي • بقوله فضيلته فأجاب 

ممنلغيرْ وأنلمر لفله، وأحضر له، أنشط بذلك الجهر لكن فإذا 
منغره على Jسوصن لم إذا الجهر فالأفضل الأستم؛ع يحمبا 

أحشعبذلك الإسرار لكن ؤإذا والذاكرين، والقارئين، المصلين، 
•الإمرار فالأفضل الرياء عن وأبعد له، 

إلىأيضأ فيه فيننلر واحد ئاريء على الأحت٠اع وأما 
الناسمن حماعة يختار بحيث ضيق نهلاق فى لكن فإذا المصلحة 

تشوشولا أحدأ، يؤذون ولا حوله، يجلسون نارئآ يسمعوا أن 

(.٩٣١]ص))\( 
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لقلوبهم،أحثع لقراءته امتماعهم أن ورأوا أحد، على قراءته 
بنعبداممه من س النبي طلب وقد بدلك، بأس فلا للمعاش وأفهم 

وعليكالقرآن عليك أثرأ افه رمول يا • فقال عليه يقرأ أن عود م
صورةعليه فقرأ غيرى® من أسمعه أن أحب إني ®نعم ت قال أنزل؟ 
ئك!فإداجساينَلإ،أثفإيهيمؤ تعالى! قوله باغ حتى النساء 

اممهرسول فرأى ررأمسك؛، قال: ثويد؛اهُا، دىعقوحقنا 
.تدرفانُآ، عيناه 
فليسالبلدان بعض خى يفعل كما عامة القراءة كانت إذا أما 

والذاكرين،والقارئين، المصلين، على يشوش لأنه بجائز؛ 
معروفا'يكن لم يدعة أيضأ وهو ذلك، يرهمون الناس كل وليس 

والكسلبنفسه، القاريء لإعجاب مدعاة وفيه لم، العند 
الاستماعإلى يركنون المستمعين أن حيث، الطاعة، عن والخمول 
هذاْع التعبد تهليعون يلا الماس ولأن بأنفسهم، القراءة ويتركون 
الفيبقون استماعه، إلى صوق لهم وليس القوى، الصويت، 
•والنعاس الكل لهم ويحصل مستمعين، ولا مدين 

لمإذا له امتهان المخباة محي المصعحم، وصع فى وليس 
عنها.تزيهه يجب التي الأماكن به يدخل 

هه  ه

.٤١الأية؛، التاء سررة )١( 
بنهييهأمة كل من .بما إذاؤ»كيف باب• التمر، كتاب البخاري، أحرحه )٢( 

وْللبالقران استماء نفا _، jL؛المادي•,، صلاة كتاى رملر، (. ٤٥٨٢)
حامنإأ_0'خ(.القراءة.ن 



;٩٩امحمه ْ،ااه ياب 

حكمعن تعار اش رحمه — الشخ محيلة ستل ت ١  ٥٧٣س
الجمعة؟يوم الرقاب تخعلي 

الخطبةحال حرام الرقاب تحملي '• بقوله محيلته فأجاب 
اراحلىالناس؛ رقاب نخش رآْ لرجل ه المي لقول وغيرها، 

أذيةفيه لأن الخطبة؛ أثناء قي كان إذا ذلك ويتأكد  ٠١فقدTذيتاال
التخطيكان ؤإن حتى الخطبة، ارا،تماع عن لهم ؤإثغالأ للناس، 

موجودة.الأذية وهى العلة لأن فرحة؛ إلى 

الواجم؛،ما — تعار اض رحمه - الشيخ محيلة سئل ! ١٥٧٤س
الجمعة؟يوم الخفوف يتخعلى نحومن 

الصفوفبين المارين إجلأس يجب بقوله؛ محيلته فأجاب 
والأولىيشير، أو ثوبه يجر ولكن كلام، بدون الجمعة حطبة أثناء 

حينأيفعل، الرسول. كان كما ه نفالخهلسب، ذللث، يتولى أن 
فقال؛الجمعة يوم يخيط وهو الناس رقاب يتخمر رجلا رأى 

.»اجلسفقدأذبم،اا

مرإذا _؛ تعال الله رحه I الشخ فضيلة مئل إ  ١٥٧٥ص
هلأثنائها أوفي الخطبة مل الجمعة يوم الصفوف أمام المائل 
إعطاؤْ؟أو ردْ يجوز 

الناسرتاب تخطي باب الصلاة، كتاب وأبوداود، ١  ١٨/٤احمد الإمام أحرجه ؛١( 
الذمي.ووانقه وصححه  ٢٨٨/ ١ والحاكم (، ١١١)٨ الجمعة يوم 



|كااتاح،م هم هناءس 

الصفوفبين من المار إجلأس يجب • بقوله محيلته فآحاب 
أنوالأولى إليه، بالإثارة ولكن كلام، بدون الجمعة خْلبة أثناء 

رحلارأى حيث يفعل ء اض رسول كان كما الخطيب ذلك يتولى 
.رااحاإسمموآذت؛الأ، فقال! الجمعة يوم الناس رقاب يتخمر 

ؤإعانةله إغراء لأنه يجوز؛ فلا الحال هدْ في إعطاؤ٥ وأما 
المحرم.العمل هذا في الاستمرار على 

حكمعن _! تعار اف رحمه - الشيح محيلة سئل ١  ٥٧٦ص
المجاد؟ر المكان حجر 

حجزهاالذي كان إذا الأماكن حجر بقوله؛ محيلته فآحاب 
فيحق له لثس لأنه يجوز؛ ولا عليه حرام فهدا المجد من حرج 
بعضإن حتى فالأول، للأول يكون إنما فالمكان المكان، هذا 

مجنوحرج مكانآ حجر إذا الإنسان إن ت يقول الحنابلة فقهاء 
غصبفد لأنه باطالة؛ فصلاته فيه وصلى دح إذا فإنه المجد 

إليه،أحد ميمه وقد فيه يكون أن حقه من ليس لأنه المكان؛ هذا 
عصاه،أو منديله، أو بسجادته، لا ببدنه يتقدم إنما والإنسان 

المسجدفي وهو هذا ووصع المجد في الإنسان كان إذا ولكن 
عنيتقي أو درمآ، يسمع آحر مكان في يكون أن يحب لكن 

الناسيتخهلى لا أن بشرط به، بأس لا فهذا ذلك ونحو الشمس 
الماستخطي رجوعه من يلزم كان فإن مكانه، إر رجوعه عند 

.أحمد؛/ماا)ا(



البمء،تء،ا|ات باب 

لئلايليه الذي الصف حاذاه إذا مكانه إلى يتقدم أن عاليه وحب 
الماس.يزذي 

«ه  ٠

أحطأإذا _ت تعال افه رحمه - الشخ فضيلة مئل ١  ٥٧٧ص
المتع؟عليه يرد فهل الخطبة في الخطيب 

الجمعةحطبة فى الخهليب أحهلآ إذا بقوله فضيلته فأحاب 
لأنهعليه يرد أن الواجب فإن حاصة، القرآن في المعنى يغير حتلآ 

فلاالمعنى، به تنير ما إلى وحل عز اش كلام يغير أن يجوز لا 
•الخلب على فلمرد عليه الإئرار يجوز 

أرادلو مثل عليه يرد فكذلك كلامه فى حطأ كان إذا أمجا 
عليه؛يرد أن فيجب واجب هذا فقال حرام، هذا • يقول أن الخهليب 

اسق،إصلأل ذللث، فى لكان واجب إنه قال؛ ما على بقى لو لأنه 
•الخلق صلال فى سبأ تكون كلمة على الخْلمب، يقر أن يجوز ولا 

أنعليه يجب فلا المعنى به يتغير لا الذي المغتفر الخهلآ أما 
بهبمر لا وجه على مرفوعأ نمب أر منصوبآ، رفع لو مثل يرد، 

أوالقرآن، في ذللث، كان سواء عليه، يرد أن يجب، لا فإنه المعنى 
القرآن.غير فى 

عنتعالى افه رحمه - الشيح فضيلة مئل :  ١٠٧٨ص
وماالجمعة؟ خهلبة أساء العاطس وتشميت الملام؟ رد حكم 
الخمعة؟حطبة أثناء يدم مد من مصافحة حكم 



|كا|،تم أحط  ١٠٠٥هاوس 
==—=—=========^

أثناءالعاطس ونشبت اللام رد بقوله؛ ءضساته فأجاب 
ولأنمحرم؛ حينئذ والكلام كلام، لأنه يجوز؛ لا الجمعة حطبه 

فلامشرؤع غير فلامه الحال، هذه في اللام له يشئ لا المسالم 
حوادا«يستحق 

فلابالحمد يجهر أن الخطية حال له مثرؤع غير والعاطس 
■يسممن أن يستحق 

لأنهعدمه؛ والأولى أهون، فهو يده مد من مصافحة وأما 
اتقاءيصافح أن بأس فلا ممدة ذلك، من يخشى أن إلا مشغل 

حالالكلام أن الصلاة  Jboله ٠ كلام، درن لك،', دة للمف
حرام.الخطبة 

ءأيأي ء ه

يحلإذا _ت تعال افه رحمه - الشيخ فضيلة وسئل ؛ ١  ٥٧٩س
يفعل؟فبماذا يزذن والمودن المسجد الإنسان 

إذاإلا يصلي نم أولأ، المؤذن يجسب، بقوله؛ فضيلته فآحاب 
ولافيملي الخْلمب، حضور بعد الذي الجمعة أذان الأذان كان 

أهمالخهلبة امتمخ لأن الخهلبة؛ لأمتماع ليِغ المؤذن؛ يجيب، 
المؤذن.إجابة من 

هه  ه

لحلإذا ! — تعار افه رحبمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ١٥٨٠س
فهلالثاني الأذان يؤذن والمؤذن الجمعة يوم المسجد الرجل 
المجد؟تحية يصلي يم المؤذن اويتايع المسجد تحية يصلي 

يحلإذا الرجل أن الملم أشل ذكر بقوله؛ فضيلته فأجاب 



٠٠٣ءابْ،لإهالهءه 

يشتغلولا المسجد تحية يصل ؛إنه الثال الأذان يسمع وهو السجد 
لأنالخطبة؛ لأستم1ع ؤتفيغ وذلك ؤإجابته، المؤذن بمتايمة 

الواجب.تزاحم لا والمنة ستة، المؤذن ؤإحابة واجب، استماعها 
ءو•؛؛؛• ؛أي 

لاحظت_ت تعالى اف رحمه — السخ فضيلة مثل • ١٥٨١س
بمصأن اسلتتن محن الإمام جلوس وأثناء الجمعة صلاة في 

الصلاة؟هذْ حكم فما حلموا لم ركعتين فصلوا قاموا المصلين 
لحل؟إذا جلوسه بمد للصلاة الرجل يقوم أن يجوز وهل 

لأنمشروعة؛ غير الصلاة هدْ بقوله؛ فضيلته فأجاب 
وأنالخهلبة إلى الناس يستيع أن الإمام لحول بمد المسرؤع 

الخليةفي الإمام ينتظروا أن الخْلمين وين إمامهم، يتابموا 
لأنحن، فهذا يختارونه بدعاء الختلبتين بين دعوا ؤإن الثانية، 

يومفي فإن الدعاء، إجابة فيها ترجى التي الأوقات من الوقت هدا 
سيئآالله يسال يصلي قائم وهو لم معبد يوافقها لا ساعة الجمعة 

به.دعا ما تعالى افه أعطاْ إلا 
المجدتحية ليؤدي جلوسه بعاس لصلاته الرجل يقوم نحم 

لهفقال يخطب والتبي جمعة يوم لحل رجلا فإن يولها، لم إذا 
أما. »نمفصلركةين«لا، قال: لا. ررأصاإيت؟«قال: النيه: 

فاتإذا نة اللأن التحية؛ هدْ يصلي فلا الفصل وطال جلى إذا 
بها.العللب مضل محلها، 

الخارى)؛مأا،(.)؛(



\ستجهم فتاوس 

عليلاحظ ست تعال اف رحمه — فضيلته وسئل !  ١٥٨٢س
يخطبوالإمام الجمعة يوم المجال لحلوا إذا المصالين بعض 

الخفين،بين أحرثين ركعتين لأداء يقومون ثم ركعتين، أداء 
العمل؟هدا حكم نما 

والإمامالجمعة يوم الإنسان لحل إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
رجلاأن . عنه بت لما سمقض، ركعتين يصلي فإنه يخطب 

تمحال ءا ررأصلست؟ له فقال يخهلب والرسول. الجمعة يوم لحل 
يصليولا ، فيهما«لأأوتجوز ركعتن، فصث راقم فقال: لا، 

يجبالذي بل الخهJتين، بين ولا الخطبة، أثناء في لا غيرهما 
للخطبة.الإنصات 

ترجىومت، لأنه فحس، بالدعاء الخطبتين بين اشتغل ؤإن 
فيأن النبي. عن الحديث في بت فقد الدعاء، إجابة فيه 

شيئآالله يسال يصلي قائم وهو لم معبال يوافقها لا ساعة الجمعة 
أنفلعله صلاة في المسجد في الصلاة ومنتقلر ، إياْرآ، أعطاه إلا 

الموفق.والله دعاءه. الله فيتصب الإجابة ساعة يصادف 

صلىإذا . — تعالى اممه رحمه _ الشيخ فضيلة سئل : ١  ٥٨٣رس 
العصر؟معها بجمع وهل الرانية؟ عنه تسمْل هل الخمعة، السافر 

الخارى)اي(.)ا(

(.٩٣٥)اس يوم j الص \و\ءة باب _/ كتاب الخاري، أخر-بم )٢( 
.( ٨٥٢)—  ١٣٠الخمعة يوم ق الش الساعت باب الخمعة/ كتاب لم، وم



٠٠٥الهمه سااة ماب 

فيهتقام بلد في كان إذا المسافر I موله فضيلته فأجاب 
تأجاءؤ I تعالى لقوله الجمعة، يصالى أن عليه يجب فانه الجمعة 

ودروأأئه دث ةنم_اإك أو؛ست ؤٌ للصّلوؤين ثا؛ّواإداردئ \قة 
منوالخسافر ،  ٠١^'وم تثوث َققّ إن  ٢٤؟؛-ن؛ر ذولم أثخ 

فإذاماقصر، افر مأنا يقول ولا العموم، في فيدخل المؤمنين 
فهلبعدها راتبة لها ومن نلها. رانة لها ليس فإنها الجمعة صلى 

نفلايصليها ولكن الرانية، يصلي لا أنه الفلاهر لا؟ أم الرانية يصلي 
الرانيةترك من العلة لأن يصلي؛ لا أنه الفلاهر قالما ؤإنما ممللقأ، 

دللومع مقصورة لستا افر للمالمعرمس، أن يدلل القصر، لى 

صليتإن ولكن حقالث،، فى رانية للجمعة لمى فنقول 
بأس.فلا الراتبة فصد بغير مهللقآ تْلوعآ 

مستقلةصلاة الجمعة لأن العصر؛ إليها يجمع لا والجمعة 
فتاخر؛بعدها مجا إلى أيضأ هي تجمع ولا يعدها، ما إليها يجمع لا 

بينلا فقتل والعصر، الغلهر بين الجمع هي الواردة المنة فإن 
كثيرة.ائل مفى الفلهر تخالف والجمعة والعصر، الجمعة 

ه٠  ٠

رجلعن ت - تعار اف رحمه - السح فضيلة ومثل ! ١٥٨٤س
رأيكم؟فما ، الدعاء لأجل ليصلي الجمعة عصر بعد توضأ 

عادةمن ليس كان إذا يجوز، لا هدا بقوله: فضباكه فأجاب 
إنفهدا يصلي أن لأجل توضأ لكن توضأ، إذا يصلي أنه الإنسان 

٩.الأيت؛ الجمعة، سورة )١( 



|كوإ،؛اممحام هم هارس 

هدافي سبب لها ليس التي الصلاة لأن يصلي، أن عليه حرام توصأ 
حرام.الوقت 

هناك_ت تعار اش رحمه — الشيح فضيلة ومسل ت ١  ٥٨٥س
هوالجمعة، حطبة قبل الإبراهيمية بالصلاة يقوم جامع إمام 

مغفورأأفتونا الحكم؟ فما جماعي بصوت المسحد وجماعة 
فهسه حلي ٠ للمسحد أ مكر الخهلس، ١ حضا4 حكم وما لكم؟ 

بعفىيميها كما الإبراهيمية الصلاة بقوله فضيلته فأجاب 
كمامحمد، آلط وعلى محمد، على صل اللهم هما* المتأحرين 

اللهممجيد، حميد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صليت 
إبراهيم،على باركتا كما محمد، آل وعلى محمد، على بارك 

بهاأتى إذا الصلاة وهده مجيد، حميد إنك إبراهيم، آل رعلك، 
فعلفقد جماعة بصويت، الخْلبة فبل السائل وصفا كما الإنسان 

عليهالمي قال وند أصحابه، ولا . اممه رمرل يفعلها فلم ، بدعة 
كلفان الأمور، ومحدثااتs ®إياكم أمته! محدرأ واللام الصلاة 

المسجدلأهل والشرؤع ،  ٢١اانارااأفي ضلالة وكل صلألة، بدعة 
والذكر،القرآن، وقراءة بالصلاة، يشتغالوا أن الإمام مجيء قبل 
•ذللثا على يجتمعوا أن بدون انفراده على كل 

الملم/كاب رالترض، (، ٤٦٠اوطن)أ لزوم j باب المنة/ كتاب يائي، أبو أخرجه )١( 
صحيح،.حن احدث وتال ٢(  ٦٧٦الدعة)واجتناب الأحدبالمنة ماجاءل باب 



٠٥ ==^^^====ت=^===========ءي 

ماأول لم يأن لحل إذا حقه في فالمشرئ الإمام وأما 
الناسإلى ويترجه المسر بمعد ثم ال؛اب، حرل من على يدحل 

فيخطبيقوم ثم الأذان، فرخ إلى يجلى تم عامة، عليهم لم وي
ينزلنم الثانية، الخطبة يخطب نم يجالس، ثم الأولى، الخطبة 
يتثغيولا الجمعة، يوم في للإمام المشرؤع هو هدا بالناس فيصلي 
والصلاة،الخطبة وقت حلول تبل المسجد إلى يتقدم أن للإمام 

إلىايق زى يرمون الدين للخير السمين الناس بعض يفعله كما 
عليهيكن فلم هدا، يفعل يكن لم المى. لأن وذلك الهناعات، 

الخهلبةيتتفلر الجمعة يوم في الجد إلى يتقدم واللام الصلاة 
أنللإنسان ينبغى قاليي ه، محمد هدي الهدي وحير والصلاة، 

•الهدي خر فإنه غ المى لهدي تحرا 
إلىتقدموا كالما فإنهم الإمام ينتظرون الدين الجماعة وأما 

راحررمن ت تال أنه المى.، عن بت كما أخضل ذلك كان الجمعة 
الثانيةالماعة في رغ ومن بينة، ئرب فكأنما الأولى الساعة في 

أقرن،كيثأ ترب فكأنما الثالثة في راح ومن بقرة، قرب فكأنما 
الخامةفي ربح ومن دحاحة، ئرب، فكأنما الرابعة محي راح ومن 

.بيضة،<لأ، تري، فكأنما 
*  **

كانإذا • — تحار افه رحمه " •الشيح فصيلة ومحشل ت  ١٥٨٦
رحلفيحل الخمعة، صلاة في الناس يخفجإ الخهلسث، 

الم)«هه(.وم(، ٨٨١الخاري))١( 





 ٠٠

طث •• مالي اف رحمه — الثسخ فصيلة ،سل !  ١٥٨٨،_ 
واحد؟مقريء على الخطبة قبل الجمعة يوم الاجتماع حكم 

فيهينظر واحد ناريء على الأجت٠اع بقوله؛ فضيلته فأجاب 
منجماعة يختار بحيث صيق نهلاق محي كان فإذا المصلحة إلى 

ولاأحدأ، يؤذون ولا حوله يجلون نارئأ يسمعوا أن الناس 
أحثعلقراءته امتماعيم أن ورأوا أحد، على يراءته تشوش 

منالمي. طلب وقد بدللث،، بآس فلا للمعاني وأفهم لقلوبهم، 
اش!رمول يا • فقال عليه يفرأ أن عنه الله رصي مسعود بن عبداض 

أممعهأن أحب إي ررنمم، قال؛ أنزل؟ وعليلث، القرأن عليالئ، أقرأ 
إداظك ؤ تعالى؛ فوله باغ حتى الماء محورة عاليه فقرأ غيري® من 

;فقال قإ_يداهأاأ عق لئا وحئنا يثهيز أثؤ ع ين :؟؛فثا 
.، مممقءاليه١٢فإذاءينا٥تدرفان، الأنء احبك 

فليسالبلدان بعض في يفعل كما عامة القراءة كاست، إذا أما 
وليسوالذاكرين، والقارمحن المصلمن على يشوش لأنه بجائز؛ 

عندمعروفأ يكن لم أيضأ؛دعة وهو ذللت،، يرغبون الناس كل 
والخمولوللكل بنمه، القاريء لإعجاب مدعاة وفيه اللما، 

ويتركونالأّتماع إلى يركنون المستمعين إن حيث، الهلاءة، عن 
الصوتهذا ْع المعبد يسممليعون لا الماس ولأن بأنفسهم؛ القراءة 

ولامنميين لا مقرن امحعتماعه إلى شوق لهم ولمس القوي، 

ا؛.الآة:)ا(مورةاس،
الخارى)آا/هأ(،ومالم)«'خ(.)٢( 



|كاا|؛\ضتج هم هتارس 

•والنعاس الكسل لهم ويحصل تممن م

حكمما تعال! اف رحمه — الشيخ فضيلة مئل ١  ٥٨٩س
الميان؟وعد؟ الحففل أحل واحدمن بصوت حماعة القنآن قراءة 

القرآنيقرؤون الجماعة كان إذا I بقوله فضيلته فأحاب 
التعبدأحل من لا الحفظ على الاستعانة أجل من واحد بصوت 

•المصلن على أمحودرا دمنهم يحصل لا أن سرحل يأسى، فلا يدلل 

أغلبتعالى افه رحمه الشيخ. فضيلة ٌشل ؛ ١٥٩٠س
حكمفما لرمى الجمعة أذاني بين فيها يقام • • • في احي الم
السواري؟بين الصلاة حكم وما العمل؟ هذا 

صلاةقبل الدروس تقام لا أن الأولى بقوله؛ فضيلته فأحاب 
الصلاةعن الحاصرين يشغل ذلك لأن المجد؛ في الجمهة 
القرآن.وقراءة 

فيأما الضيق، عند جائزة فهي السواري بين الصلاة وأما 
الصفوف.تقهير لأنها السواري بين يصلى فلا السعة حال 

حكمما ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ١٥٩١س
النافلةصلاة حكم وعن الجمعة؟ صلاة قبل المسجد في اكحلق 

السيارة؟فى 



٠١١|لهءه دء|ااة 

واللامالصلاة عاليه السي عن ورد • بقوله فضيلته فأجاب 
الجمعةيوم التحلق لأن وذلك ،  ٢١الجمعةأيوم التحلق عن نهى أنه 

إذالاسيما إليه، القادمين المصلين عالي المجد تضييق إلى يودي 
فانصيقآ، المجد وكان الحضور كثرة من قريبآ الحالق كانت 

محفلورلا فانه محدور فيها يكن لم إذا أما حدأ، واضح صررها 
.الغالب أو الخالص لضررها أشياء عن ينهى إنما الشؤع لأن فيها؛ 
إذات فجوابه السيارة؟ فى النافلة صلاة تجوز هل ت السائل فول وأما 
حرجفلا محيره حهة إلى السيارة على وصلى افرأ مالإنسان كان 

حالفى بالصلاة اشتغاله كان إذا محاتقآإلأ أم راكبآ كان سواء عليه 
المملؤعصلى نزل ؤإذا الخهلر، تجنب عليه يجب فانه يوئر محسانته 

يصلىأن عادته من كان لو كما ونته فات، فإن ونته، يمت، لم إن 
محلهافات محنة فإنها الظهر أذان بعد إلا يقف ولم الضحى صلاة 

أطم.تقضى.واش فلا 
هه  #

حكمعن • ء تعالى اض رحمه — الثسخ فضسلة ومثل  ١٥٩٢،_ 
الخطية؟حال السلام رد 

علىالسلام يرد أن للإنسان يجوز لا بقوله فضيلته فآحاب 
مننمه في يقع قد لما إزالة ولكن يخهلسا، والإمام عليه سلم من 

يردأن يجب أو ينبغي الختلبة من الخهلسس، انتهى إذا فإنه الرد عدم 

أبوداود)ا،تما«ا(.)١( 



1كاإةاحام م فتاهس 
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ابتداءلا للسلام محلا لست الخطبة إن له! ويقول اللام، عاليه 
اللام،ورد اللام ابتداء الخهلبة أثناء محي يحرم ولهذا ردا، ولا 
تقال أنه . الك، عن بت وقد بالإنصات، مأمور الإنسان لأن 
فقديخطب والإمام الجمعة يوم أمت ت لصاحيالث، هالت، وإذا 

الجمعة،أحر له يكتب لا الإنسان أن اللغو! ومعنى ، لغودت،ءءا، 
منويحرم وفصالها، أحرها له يكتبا لا ولكنه تجزئه. كانتا ؤإن 
لصاحبه!محوله وهى واحدة بكلمة اشتغل أنه ببا يالفضل هذا 

فيمالالتحدث، مجكانآ الخهلبة من يتخذون بقوم بالك، فما ررأنصتا،< 
محنهم•

هه  .

هل! . تعالى الائه رحمه - الشيح فضيلة مشل !  ١٥٩٣س
الجمعة؟يوم يخطب، والإمام اللام رد يجوز 

أحدعلى يلم أن للإنسان يجوز لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
سلامه،عاليه يرد أن لأحد يجوز ولا الجمعة يوم يخهلبا والإمام 

السلام،عليه يرد أن يجب، أو يرد أن ينبغي الخْلبة انتهّت إذا لكن 
ونت،السلام إن له؛ يقول شيء فلبه يع؛ي لئلا نصيحة له يقول ثم 

أوالخطتين، ين إما وذلك محرم، ردْ ؤإن محرم، الخطة 
الصلاة.أوبعد بعدهما 

٠ ٠ ٠

اوخاري)؛'اه(،و.طم)ا0\ِ(.



٠١٣الد _ll؛، ياب 

بومقي I تعار- اش رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ١ ٥ ٩ ٤ س
يحلالخطبة أثناء وفي للصلاة المجد دخلت الخممة 
جلسلم المجد تحية فصلى المصلين من واحد المسجد 

منفهل يخف، والإمام مصانحا باليد عر وسلم بجاني 
بحديثأعمل أو عليه الملام وأرد باليد أصانحه أن حقي 

جمعةفلا لغا ومن لغا، فقد الخصى ْس »مجن الرسوو 
الخطةمن الإمام فؤخ وبعدما برأسي. له أومأيت، لدا لهء، 

ذلك؟حكم فما وأحيرته؛الخدين،، واعتدريت، عليه سلخت، 
يوميخهلما والإمام جاء إذا الإنسان بقوله؛ فضيلته فأجاب 

أحد،على يلم ولا ويجلس حقيقتين ركعتين يصلي فانه الجمعة 
يقول:المي. لأن محرم، الخال هدم في الناس على فاللام 

فقديخهلم، والإمام أنصت،، الجمعة! يوم لصاحيالث، قلت ررإذا 
،لغاااُآ، فقد الخصى مس ارمن .؛ قال وكيلك ، لغوت،<اا؛ 
الذيهذا يكون وربما اللغو، من شيتآ أتى الذي معناه واللاغي، 

راومجن؛ الخدين، فى حاء ولهذا الجمعة، لثواب مفوتآ منه حصل 
الملامعليه ترد فلا أحد ؛ip ،Uسلم ؤإذا له®، جمعة فلا لغي 

تقللا اللففل، قاله لو حتى الملام. وعدك تقل: لا بااأفذل، 
الملام.وعليلقؤ 

اوغارى)؛ي(،رطإراهخ(.)ا(
- ٢٧الخطبة ش رانمت اسمع من نفل باب الجمعة، كتاب لم، ماحرجه )٢( 

.(AOU)



|ك|اا،ن\ستج هم فتارس 

عدمأيضآ الأولى لكن ؤإن يها بأس لا فإنه مصافحته أما 
فيلأن مصافحة؛ موضع ليس هدا بأن ليشعر وغمزه المصافحة، 
تمامعن الإنسان يخرج ند الذي المث من نوعأ الصافحة 
الخطبةانتهت حين بهته كونك في صنعت وما . لالخطبة الأمتم1ع 

بعضيفإن • كير ملل وليت حن فهو ينبغي لا أمر هذا أن على 
ويتركهيحرجه ربما أو الملام. فيرد الأمر في جاهلا يكون الناس 

أنعلى هذا، صغ لماذا الخهليب انتهى إذا يخبره ولا ويهجره، 
لهليس أن الصحيح ولكن الملام، رد له ؛ ٠الا من العلم أهل مجن 
يمالرد، واجب على منيم الأستماع واجب لأن الملام؛ يرد أن 
يخطب؛والإمام يلم أن حق له ليس الحال( هذه في المسالم إن 

ولارد لا وأنه إليه، اراستما^م يجب ما عن الناس يشغل ذللث، لأن 
يخهلب.والإمام الملام في ابتداء 

كانإذا _! تحار افه رحمه - الشيح فضيلة ومثل ؛ ١٥٩٥ص
أوطفليتعس رجل الإنسان وبحانب الجمعة يوم يخيج، الإمام 
كثرةمن ليتخلص الرجل يصخ فكيفا الحركة، بكثرة أشغله 

الذيللرجل الإثم ومن، الحركة 
ويهمزكلام، بدون بالصبي الث، يمبقوله؛ فضيلته فأجاب 

بكثرةالخهلبة عن يلهيه أن ذلك، من لزم فإن كذلاإئ،، النائم 
٠نايمآ فيتركه الهمز 

مرفىم\آ/ْ/-اا'-اام.
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يتحدث_: تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ثل : ١  ٥٩٦س

يصلحمثلأ أو الجمعة حهلبة أثناء الإمام ح المأمومين بعضن 
لكيالخطبة أثناء عطل فيه حصل لو فيما الصوت مكبر جهاز 

المغ؟في هذا يدخل هل الفائدة؟ تعم 
فيهبما الإمام مع اكمحدث يقوله؛ فضيلته فأجاب 

يحللمن يقول أن مثلا فللامام به بأس لا الحاجة أو المصلحة، 
الصفوفبين يتردد لن يقول أن وله ركعتين، نمل نم وحلس: 

منمع يتكلم أن أيضأ وله ، آذيت، فقد احلس الرقاب! يتخهلى أو 
انإنْع يتكلم أو عهلل، فيه حصل إذا المحوت مكبر جهاز يصلح 
أوحر من تنفس نحيق أو غم، الناس على حصل إذا المواقد ليفتح 

,ذلك أشبه ما 
أوللممالحة، شاء س يكلم أن له الخهلمسإ أن الهم 

أوللحاجة.للمصالحة، يكلمه أن لغيرْ وكدللثا للحاجة، 

بعضفي : - تعار افه رحمه - الشيح ضيلة مئل : سبوها
الجمعة،حطبة أثناء العربية يحن لا من بعض يتكلم المساحد 

يتمردن؟لأنهم عليهم التشيه على المداومة للخهليب يحق شل 
الخهلبةأثناء يتكلون الدن كثر إذا I بقوله فضيلته فأجاب 

أنامآأن بلغنا يقول يتكلم ه نفالخهليب فإن الجمعة يوم 
ذلك،على الدال بالحدين، ويأتي عليهم، حرام وهذا يتكلمون 

العربيةاللغة يفهمون لا قوم س الكلام يقع ربما أنه المشكلة ولكن 
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بالإصارةحولهم من يشير أن بأسى لا وحيتئد المكلة فتقع 
عاليهالنبي لقول محرم بالقول تكيتهم لأن بالقول؛ لا ليسكتهم 

والإمامالجممة يوم آنصتا لصاحبك! هلت ارإدا I واللام الصلاة 
.لغوتا<را، فقال يخف 

بعضنرى ؛ - تعار الق رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ١٥٩٨س
منحكم فما الجمعة حطبة أثناء الكلام في يتساهلون الناس 
نحوهم؟واجبنا وما يخهلب؟ والإمام يتكلم 

يخْلبوالإمام الجمعة يوم الكلام يقوله؛ فضيلته فآحاب 
النيلقول الخاصى، وثوابها الجمعة أحر يفوت وبه حرام، 

فقديخهلب والإمام أنصت، ت الجمعة يوم لصاحيلثا قلت وإدا 
فقدلصلحة غيرْ مع الخليب يتكلم أن يجوز لكن لغوت*أآأ 

يوميخطب وسلم آله وعر عليه اض صلى والني رجل لحل 
فمحلراهم فال؛ لا، قال؛ ءآصلمتؤ؟* فقال؛ فجلس الجمعة 

اض؛رسول يا فقال؛ يخطب والمي. رجل ولحل • ركعتين،®"؛ 
الميفرغ يغيثنا، اليه قالع بل، الوانقهلعت، الأموال، هلكت 
وفي. أغثنا،١ اراللهم ونال؛ يديه وسلم آله وعلى عليه افه صر 

المال،غرق الله، رسول يا وفال؛ رجل لحل الأحرى الجمعة 
))اللهموقال: يديه فرفع عنا، يسكها افه قالع البناء، وتهدم 

(.٨٤٦لم)وم(، ٨٧٩البخاري))١( 
(.٨٤٦لم)وم(، ٨٧٩المخاري))٢( 
اوخاري)امه(.)٣( 
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.حوالماولأي١^^١، 
فهويخطب والإمام الجمعة يوم تكالم من أن يتسن وبهذا 

عنهتجزيء كانت ؤإن وثوابها، الجمعة أحر من محروم آثم، 
•ذمته يها وسرأ 

لمصلحةالخلسب، معه أوتكلم الخطيب، مع تكالم من وأن 
عاليه.إثم فلا 

نصيحتهفهو يخطب والإمام يتكلم من نحر واجنا وأما 
الخطبةأثناء في أما الخطبة، انتهاء بعد لكن ، ذللث، مجن وتحذيره 

٠الامحارة تكنه فهكن 
هه  ه

حكمعن  '•— تعار افه رحبمه — الشيخ فضيلة وستل • ١ ٥ ٩ ٩ 
الجمعة؟محلية أساء العاطس وتشمست، السلام رد 

أثناءالعاطس وتشميت اللام رد بقوله; فضيلته فأجاب 
ولأنمحرم؛ حينئذ والكلام كلام لأنه يجوز؛ لا الجمعة خلبة 

فلامشرؤع غير فلامه الحال هذه في اللام له يشؤع لا المسالم 
•س.محىحوادأ 

فلايجهر؛المحمل- أن الخْلبة حال له مثرؤع غير والعاطس 
■سسست ان ستحق 

(.٨٩٧)وملم (، ٩٣٣)الخارى 
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١٦٠ص سالمإذا . تعالى اف رحبمه — الشيخ فضيلة وسئل ؛ ٠
عاليه،أرد فهل الجمعة يوم الإمام خهلية حال في إنسان علي 
أشمته؟هل عطس وإذا 

ردجواز المذهب من الشهور بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يخْلب،والإمام الجمعة يوم حمد إذا العاطس وسمسك الملام 

الأدلةلعموم أمرب وهي محرم، ذلك أن أحمد عن الثانية والرواية 
إذردأ يستحق لا يخطب والإمام سلم وكونه التحريم، على الدالة 

لولكن حينئذ باللام مأمور وليس للخهلبة بالإنصات مأمور هو 
به.بأس فلا تكلم غير من صافحه 

هه  ه

كانإذا _! تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة ومثل ! ١٦٠١س
بكلامهمالخطبة سماع عن يشغلوش أولاد الجمعة يوم بجانيي 

فولإر استتادأ بالنفي الجواب كان وإذا أسكتهم، أن لي فهل 
فلالغي ومن لغي فقد الجمعة يوم أنصت قال ®من الرسول. 

الجمعة؟فوات إذأمن مناص فلا قال. أوكما لهء جمعة 
جائزبالإثارة التكلمين سكيعت بقوله؛ فضيلته فآحاب 

إذايقل ولم أنصت« لصاحثك قك ررإذا قال: ه الني لأن 
المغيتناول الحديث عموم فإن بالكلام تكيتهم وأما أسكت، 

بإمكانهمالنطق في لأن عنها، الموال وتع التي الخالة في حتى 
منفإنه معلوم، غير لأمر الكلام وهو متتقن، لمحظور ارتكابآ 
مضمدةارننكب فد فيكون موله يمتثلوا لا أن والخحتمل المكن 



،====================^٠١٩

تكيتهممحان وأيفأ ، اندفاعها متيقن غير أحرى مفسدْ لدم 
الكلامأن يفلون وربما بينهم الخمرئ نيام إلى يودي ند بالقول 

وأمامصلحتهم، أحل من تكلم لما محرمآ كان لو وأنه محرم غير 
الخهلبةقوت فان الخْلبة تفوته ؛الإنصات يأمرهم لم إذا كونه 

علىيعاقب لا والمرء غيره، فعل من ؤإنما فعله، من ليس حنئد 
يقومأن أمكنه إن لكن حصوله، في ميبآ يكن ولم يباشرْ لم فعل 
لأنعليه، وحب الخطبة امت٠اع من ليتمكن عنهم بعيد محل إلى 

واجب.فهو به إلا الواجب يتم لا وما واجب امتماعها 

إذا_؛ تعالى افه رحمه ء الشيخ فضيلة ّئل I ١ ٦ ٠ ٢ ص 
يردأن الخطبة لمنيع فهل الجمعة يوم يخطب الإمام كان 

عليه؟سلم من على السلام 
إليهيثير ولآكنه عاليه، اللام يرد لا بقوله: فضيالخه فأجاب 

نمهمحي يكون لا وحتى أحرى، مْ اللام يكرر لا حتى بييْ 
أنهو له يجوز لا أنه أحبره الخطبة مجن الإمام انتهى فإذا شيء، 

٠الرد تحق يولا لم، ي
٠ ٠ ٠

لسمعهل •' — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ت ١ ٦ ٠ ٣ س
ذكرإذا س الض على ويصلي العاطس يشمت أن الخطبة 

الض.؟الخطيب 
العاطس،يمت أن له ليس تول! فصإكه لأجاب 
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,مؤع مموت اض يحمد أن له ينبغي لا والعاطس 
الحض سرا عيه يصلى فإنه و. الض الخطيب ذم إذا أما 

•حوله من على يشوش 
هو ء ٠

دهماإذا ! — تعالى اف رحمه — الشيح فصيلة ومشل ! ١٦٠٤س
اليدين؟يربع ذلك ويقرن دعائه؟ عر يزمن هل الإمام 

الإماملأن دعائه؛ على يزمن نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 

الناسويرغ يديه يرغ فإنه بالغيث الإمام دعا إذا • الأول 
قال!بالغيث الإمام دعا إذا الخطيب، بالإمام وأعني أيديهم، 

كذلك.أيديهم المستمعون ويرلمر يديه يرسر فانه أغساء ءاللهم 
ولاحوالبنا ءاللهم بالصحو! الله دعا إذا الامتصحاء ثانيا! 

حديثمجن تقدم لما الختمحون، وكيلك يديه ذليرني عليناْ 
أيعنه فينهى ذلك عدا وما ، ، عنه.١١اض رصي - مالك بن أنس 
المستمع.ولا الخطيب لا الخطبة حال اليدين رلمر عن 

التسوكهل ! - تعاد افه رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ١ ٦ ٠ ٥ ص 
اللغو؟من يمد يخطيإ والإمام 

دعتإذا إلا اللغو، س يعد نعم بقوله! فضيلته فأجاب 

(.١٠٢٩)اوخارى )ا(



بأس.فلا النعاس ليطرد فئتاك النعاس يصيبه أن مثل إليه الحاجة 
هه  ه

اإننت — تعار اف رحمه — الشيخ ئ^|يااة ّحل ت ١ ٦ ٠ ٦ س 
الجمعةصلاة بعد ولأحظ المسجد، يي جماعتنا ،ع نصلي 

ذللف؟حكم ما ويتثاجرون، يمنازعون الجماعة كثيرأمن 
إخوانه،يثاجر لا أن الم للمينبغي •' بقوله فضيلته فأجاب 

ينهىالشؤع فإن والبغضاء العداوة يحدث شيء وكل يمازعهم، ولا 
وأنأخيه، بيع على الرحل يبيع أن ه الميي نهى ولهذا صه، 

.والبغضاء العداوة س ذلك في لما ، ، أمحيه١١خطبة على يخطمتا 
وصلاةالجمعة، صلاة س خرجوا فد هؤلاء وأن لاميما 

الأحرى،الجمعة إر قبلها ما تكفر الني. عن لت كما الجمعة 
الجمعة،إر والجمعة الخمس، )رالصلوايتر النبي قال 

الكبائر؛؛'اجتنبت ما بينهن لما مكفرات رمضان، إر ورمضان 
الموفق.وافه 

بعض-؛ تعال افه رحمه - الشيح فضيلة مثل :  ١٦٠٧س
ولمعن عوضا مجدة فيها سورة يقرأ الجمعة فجر ر الأئمة 

العمل؟هدا حكم فما ألجدة تنريله 
ومسلم،(، ٢١٤٠أخيه)بح على يبح لا باب البتؤع، كتاب البخاري، أخرجه )١( 

•أب بح على الر'جر، بح تحريم باب الجمع، كتاب 
الجمعةإل والجمعة الخمس الصلوات باب الملهارة، كتاب لم، مأخرجه )٢( 

(.٢٣٣-)١٦إررمضان، ورمضان 



1اصااهاعمإم  Jtiهتاءس 
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أنالجمعة يوم فجر في المترؤع بقوله فضيلته فأجاب 
الأولى،الركعة محي المجدة، ه تنزيل ولم الإنسان يقرأ 
الثانية.الركعة في ازه الإنض أتى 

بلفيها، التي الجدة ه تنزيل ولم بقراءْ المتصرد وليس 
الركعةفي المورة هدْ يقرأ أن له نير فان المورة، نفس المقصود 
هوفهدا الثانية الركعة في الإنسان< عال أتى وؤهل الأول، 

سجدةفيها سورة يقرأ أن يتقصد فلا ؤإلأ والشرؤع، انمللوب 
الجدة.تنزيله ولم عن عوصآ 

منت — تعار اف رحمه . الشيخ فضيلة مثل I ١ ٦ ٠ ٨ من 
صلىعمن الجمعة سقهلتا الجمعة يوم العيال وفق إذا أنه العلوم 
كلية؟سقتل أنها أم الفلهر تجب فهل العيد، 

إماعليه يجب أنه ذللث، فى الصواب بقوله: فضيالخه فأجاب 
ؤإماالجمعة، يقيم سوف الإمام لأن الإمام، *ع الجمعة صلاة 
هآلثنمى لدنك الصلؤا م ؤ تعار؛ فوله عموم لأن الغلهر؛ صلاة 

وافقالذي اليد يوم يتناول ه؛*، آكل، عسق إل ؤ لزوالها( )يعني 
يومالإمام مع صلى إذا المرء على فيجب هدا وعلى • الجمعة يوم 

إريحضر أن إما عليه يجبا الجمعة، يوم وافق الذي الخيد 
دليللا إذ الظهر، صلاة يصلي أن ؤإما الإمام، يقيمها التي الجمعة 

ذركؤلإوألمتأوْ يقول• تعار واش الظهر، صلاة سقوط على 

.٧٨الأة: ، الأمراء سورة )١( 



إاش. قال ومد الوقت فرض والظهر أذئزث0أق<ءأتخه^ا 
.الشس«ل^ زالت إذا اممهر رروئت 

٠*

تخفىلا — تعالى اف رحمه — الشيخ محضيلة صئل ؛ ١٦٠٩س
مضلتالعيد صلاة حضر من وأن وفصالها، الج«مة أهمية عليتا 

العلماءبين إحماع محل هذا فهل ؤلهرأ، وصلاها الجمعة صه 
صلاةحضر ومن ذلك؟ من الشارع حكمة وما اف، رحمهم 

حضورعليه يجب هل الخهلبتين سميع من يتمكن ولم العيد 
ادسثأملأ؟
ولاإحماعية ليت المسألة هذه بقوله؛ فضيلته فأحاب 

عنالواردة النصوص بل صحيحآ، نصا الثاؤع قبل من متصوصة 
منكثير مذهب كان ولذلك ضعيفة، الجمعة محقوؤل فى الني. 

خارجهو عمن وتسقط البالي أهل عن تسقهل لا الجمعة أن العالماء 
ثقالجمعة وقت إلى العيد بعد بقوا إن بأنهم ذلك وعالاإوا البلد، 

أبووذهب الرجوع، عليهم ثق محلهم إلى ذهوا ؤإن عليهم، 
وغيرهم،البلد أهل على الجمعة وجوب إلى — اض رحمه — حنيفة 
كلعن الجمعة محقوط إلى - اممه رحمه - رباح أبى بن عطاء وذما 

نحوهروينا النذر؛ ابن قال العصر، إلا العيد بعد يصلون ولا أحد 
أحمدمذما من والشهور الزبير. وابن طالما أبي بن على عن 

ا/ِا.الآيت:)ا(مورةالإمراء،
.سلم)ااا"(.)أ(



اودا|ةاحام هم هارس 

عنقط نولا الإمام *ع العيد صلى عمن قط نالجمعة أن 
الجمعة.يصل لم من على الظهر وتجب الإمام، 

علىاقتصر أنه عنه اش رصي الزبير ابن عن صح ئد ولكن 
أصابعباس! ابن وقال يعدها، الجمعة يصل ولم العيد 

كان٠ قال سمر بن النعمان عن لم مصاهم«ح وفى ، نة ال
ربكاسم _ؤس؛ح ؛الجمعة وفي الحييين في يقرأ . اض رسول 

العيداجمع ؤإذا قال: الخاشية^ حديث أتاك وؤهل الأعره 
عنوصح ، الملأتينءآ، في أيضأ بهما يقرأ واحد يوم في والجمعة 

لأهلرخص أنه — عنه اض _رصي عفان بن عثمان المؤمنين أمير 
الأدلةاخلأف الأن ترى فأت ، الجمهة^ ترك فى سل العوالى 

سقوطالقول على ولكن المسالة، هدْ في انملماء واختلاف 
شرعهالدي الخام الأجت٠اع حصل أنه هو الحكمة نكرن الجمعة 
يكتفىكما الصلاة بتلك فيه فاكتفى اليد بصلاة أصبؤع كل الشائع 
•المحتد عن الأرئممأءة همأالآ0 

معالصلاة حضر من نعم، فنقول! الثاني للوال بالنسبة أمجا 
القولعلى الخْلبة سمع لم ؤإن الجمعة، صلاة عن أحزأته الإمام 

تقدم.كما سقوطها 

.( ١ • )١٧ عيد يوم الجمعة يوم وانق إذا باب الصلاة، كتاب داود، أبو أخرجه )١( 
.( ٨٧٨)ملم )٢( 
[٥٥٧٢)الأصاحي لحوم من يوم ما باب الأضاحي، كتاب الخاوي، أخرجه )٣( 



mتعالى اف رحمه _ اليح فصسلة مشل إ ١ ٦ ١ ٠ ،_   m . الحكمما
الجمعة؟يوم العيد يوم صادف لو 

فإنهالعيد يوم الجمعة يوم صادف إذا • بقوله محيلته نأحاب 
عليهالمي كان كما ، الجمعة صلاة ويقام ، الحيي صلاة مام أن لأبد 

يعفىفإنه العيد صلاة حفر من إن ثم ، والسلام الصلاة 
الفلهرلأن ، الظهر يصلي أن لابد ولكن ، الجمعة صلاة حضور عنه 

•تركها يمكن ولا ، الوقت فرض 

وافقإن —• تعالى افه رحمه _ الشؤ^ نخبمبلة وّسل ! ١٦١١»_ 
هللكن العيد، حضر عمن الجمعة مضلت حمعة يوم عيد 

كتابفى رأيت* لأني كذللث*؟ نقط الفلهر صلاة أن الصحيح 
نٍلالأدطاررأ.أفيئس؟

أقوال،عدة فيها المسألة هده بقوله! محيلته خأحاب 
فيالجمعة شأن ذلك في شأنها أحد عن الجمعة تضل لا أحدها! 

العيد.غير 
أعني، ذلك، لمشقة البلد حارج الذين عن نقْل الثاني! 

•البلد أهل عن تقعل ولا عليهم، الجمعة حضور 
إلايصل، لم من دون العيد صلى عمن تمْل الثالث،! 

حضورها،أح»—«* من ليحضرها الجمعة إقامة عليه فتجب، الإمام 
وانظر. ( 1AUA_)٢ الجمعة صلاة يقرأ؛ي ما باب الجمعة، كتاب مسالم، آحرجه )١( 

يرموانق إذا باب الصلاة، كتاب داود، أبي رسن  ٣٧٢؛/احمد الإمام مسند 
(.١ ٠ )٣٧ ( ١ ٠ ٧ )٠ عيد يوم الجمعة 
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لملمن الظهر يجب القولين هدين وعلى العيد. يصل لم رمن 
.الجمعة يصل 

للأمامالعيد بصلاة ويكتفي الجميع، عن قط نالراع! 
•الزبير بن عداش فعل من المنن في ذلك لمتا وفد • وغيره 

سقطتاليد صلاة حضر من إن الثالث،! القول والأحوط 
حمسوجوب على الأدلة لمموم الفلهر يصلي ولكن الجمعة، عته 

غيرفي كان لو كما الفلهر مقوط توجب لا الميل وصلاة صلواتر، 
الكثيرالأحتماع لأن الجمعة مقوط توجسا ؤإنما الجمحة، يوم 

محالالظهر، سقوط على دليل ولا يه، فاكتفى اليد بصلاة حصل 
مقصودحصل اليد شهد إذا _ث الاه رحمه ء تيمية ابن الإسلام شخ 

الغلهرذتكون الجمعة، يشهد لم إذا الظهر يصلي إنه ثم الاجتملع 
اش،رحمه كلامه هدا الجمحة، مقصود يه يحصل واليد وقتها محي 
فيلأن معآ واليد الجمعة نوى أنه فالظاهر الزبير ابن عن جاء وما 

.النهار تعالى حتى اليد صلاة أحر أنه الرواية 

قراءةعن • ~ تعار اش رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٦١٢س
للرجالعام هو هل الجمعة فجر والإنسان المجدة سورة 

يحفظ؟لم لن المصحف، من القراءة وحكم والنساء؟ 
السؤال؛هدا على الجواب فى نقول بقوله! فضيلته فأحاب 

منصلاته في والسلام الصلاة عليه النبي فعله ما أن يعلم أن يبني 
وللمنفردوالنساء للرحال مشرؤع فهو أقوال من قاله أو أفعال، 

النيلقول التخصيص على دليل يقوم حتى أيصأ، وللامام 



٠٢٧ب1بْ،لإهامحءه 

فكلوشامل، عام الحديث فهذا ، أصاي«؛ا، رأيتموني كما ررصلوا 
فيهالأصل فان صلاته في فعله أو أوأفره، افه.، رمول ناله ما 

التخصيص.على دليل يقوم أن إلا أحد لكل المشروعية 
الهذا فان يحمفل لم من حق قي الصبمف من القراءة أما 

نسيانخوف عند المصحف في يقرأ أن للإنسان فيجوز به، بأس 
الموفق.وافه عليه. حرج ولا فيها غلط أو آية 

ملء! تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ١٦١٣ص
فىوالأمان الجدة مورة قراءة عش المواظبة المنة من 

دائما؟الجمعة 

بهمارآ؛يقرأ . المي كان نعم • بقوله فضيلته فأجاب 
ولكنالصحيحين، في لمث، اللفظة وهذه ، ؛ ذللث،،١١٣عر راويديم 

أنالمامجة يظن أن حشي أنه لو لكن الصحيحين، في ما تنافي لا 
مرة،الشهر في مثل بغيرهما يقرأ أحيانآأن بأس فلا فرض قراءتهما 

مرتين.الشهر في أو 
هه  ه

جماعيكانوا إذا انرين للمالأذان باب الأذان، كتاب البخاري، احرجه )١( 
(.٦٣١)..والاقامت.

الجمعةيوم الفجر صلاة ني يقرا ما باب الجمعة، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
٠( )٩^١٨— ٦ ٤ الحمعة يوم ل يقرأ ما باب الحمعة، كتاب لم، وم، ( ٨٩)١ 
\(nA/Y)المجمع ني الهيثمي وأدريه ( ٩٨٦)الأوط لي الطبراني أخرجه )٣( 

موثقون.ورجال الصغير، ز الهلبراتي رواه وقال: 
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بعفىيوجد '' — تعال اش رحمه — الشيخ محيلة سئل I ١ ٦ ١ ٤ ص 
الإنسانسورة ال٠حماءة يوم فجر صلاة في يقرأون الماجد أئمة 

قيالجدة سورة يقرأ وبعضهم والثانية، الأولى الركعة في 
فيالجدة مورة نصما يقرأ وبعضهم والثانية، الأولى الركعة 
فهلالثانية، الركعة في الإنان سورة ونصف الأولى، الركعة 
بدعةهدا عملهم بأن لهم نقول وهل صحيح؟ هذا سلهم 
حيرأ؟اش جراكم 

نقوللكننا يدعة، عمالهم إن نقول لا •' بقوله فضيلته فأجاب 
عليهالرسول في صادقين كانوا إذا بالة، تلاعب عملهم أن 

رحمه- القيم ابن وصفا ولهدا فعل، ما فليفعلوا واللام الصلاة 
قوة siljJLJكان إذا نقول! فنحن الجهال بالأثمة هؤلاء أمثال - اممه 

و>ءلالأولى رتحة في الجدة س ي ان طى 
صورةفاقرأ قوة لديك يكن لم ؤإن فافيل، الثانية الركعة في أزه 
الرسولكان محفوؤلة، فالسنة بها، وتلعيط السنة تشهلر لئلا أحرى 

الأولى!الركعة في يقرأ الجمعة يوم فجر في واللام الصلاة عليه 
علىأتى ^هل الثانية؛ الركعة وفى السجدة، تز>له ؤالم• 

وآلهعليه اض صلى الرسول، فعله ما تفعل أن قاما ، ، انيم١١الإن
الرسولفعاله ما تشهلر أن أمجا أحرى، سورأ تقرأ أن ؤإما وسلم، 

تلاعبأنه صلث، ولا السنة حلافج فهذا الرسول فعله محا م وتق
وكنواللام، الصلاة عليه محمد نييلث، هدى فافعل بالسنة، 

(,٨٧٩)وملم (، ٨٩١)البخاري 



٠٢٩

هتنزيل قرأت؛ إذا يقول! الأثمة بعض لأن شجاعأ؛ 
ارتحةفي ان< الإن>، أش د>ءل الأيد في الجد؛ 

وهمممهاء صاروا ثم تفعل؟ ليس علينا؟ تطول ليش قالوا الثانية 
معاذعلى غضب . والرمول بنا تطول كيف يقولون عوام، 

.وءاتبهأ١، _ عنه اض صي ر_ 

Iقرأ لو حتى تخفيف، فهو الرسول فعله ما كل نقول! لكن 
بنأنس قال ولهذا الإنسازه. على أتى وؤهل تنزيله. 

أتمولا صلاة أحف قط إمام وراء صليت رل4ا ث عنه اض رصي مالك 
.وسام،اأآأ وأله عليه اش صلى اف رسول من صلاة 

٠٠  ه

بعضنيتبع • ~ تحال اذئه رحمه — الشيخ فصيلة محشل ! ١٦١٥ءس 
المقروصةالصلوات أداء في أنقمهم لمحامئة طريقة الناس 

عنعبارة الجدول هذا حدولأ، يضع أن وهي الرواب، والمن 
أماميضع بحيث واحد، أمبؤع حلال الصلوات لأداته محاسبة 

للسنةوالاحر للفرهمن أحدهما مربعين، صلاة وئت كل 
تللث،لصلاته وصع الجماعة ْع الفرض صر فإذا الرانية، 
لميصل لم وإذا أيضا، درجة لها وضع الراسة صلى وإذا درجة، 

ر.الم)ها"إ(.(، ٧٠١^^،))١( 
(;٧٠)٨ المسي بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب البخاري، أحرحه )٢( 
(.٤٦٩_ر ١٩٠تمام، ش الصلاة بتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب لم، وم



|كاإهاضام هم فتاءس 

محمؤعتمج الأسهمع آحر في ثم وهكذا، • درجة• يضع 
ويقوللشهرواحد، جداول أربعة الورئةعل وتشتمل الدرجات، 

الفرائضأداء عل الحاقثلة عل تمن الوسيلة هذه مثل إن هؤلاء 
أممشروعة هي هل الهلريمة؟ هذ0 في فضيلتكم رأى فما والستن، 

الخيول.صورة وهذه اش؟ نشرهاأثايكم ل ومارأيكم لا؟ 
٤٠٠٠٠ ٠٢٠٠٥٠ الآابما< ٠٥٥! !ألتي اص ب اص

ظ رض طة ٠٢^ محيل م؛ر، iim س U. م؛ء، سل س ط امس

اهبد

اص

اسر

اممرب

اس

فهيمشروعة غير الْلريقة هذْ بقوله؛ فضيلته فأجاب 
وتكونتعالى، ض التعبد معنى القلب لب توربما بدعة، 

عنالصحيحين وفي يقولون، كما روتينية أعمال كأنها العبادايت، 
فإذاالمجل اض. رسول لحل • نال عنه اش رصي ماللث، بن أنس 
لريبحل ؛ قالواهذا؛؛؟ ءما فقال؛ مارئتين بين ممدود حل 

ليصل®حلوه، I فقال به أمسكت، فترتر أو كالت،، فإذا تصلي 
قدالإنسان إن ثم . فالةعد«اا، فتر أو كل، فإذا نشاؤله أحدكم 

(،١١٥٠)المائة ني الشدد من يكره محا ياب التهجد، كتاب البخاري، أخرجه ، ١١
~وغيره، الليل قيام من الدائم الصل فضيلة باب المافرين، صلاة كتاب وصعالم، 
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حقهفي فاصلة تكون ثم الأصل، في مقفولة أعمال له يعرض 
لكانالظهر صلاة راتبة عن به زل صم، بإكرام استغل فلو ، سب ل

الرانية.صلاة من أفضل بذلك اشتغاله 
التنشبلفي الأساليب هده اّتعمال مجن شبابنا أنصح ؤإني 

علىحث حيث ذلك مثل من حذر . الني لأن العبادة؛ على 
كلأن وبين البيع، من وحذر الراشدين، الخالفاء وستة متته اتباع 
هديهمن يكن ولم م؛تدعوها، امتحسنها ؤإن يعنى • صلألة بدعة 

.هذامثإ. — عنهم اش رصي — وأصحابه حلفائه هدى ولا 
 ٠; ٠

.( ٧٨٤)٢ ١ ٩ العبادة ش بالاقمماد الأم و= 
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رمالة

السلامت - العسمين صالح بن محمد - الشخ محملة 
وبعد!وبركاته اش ورحمة علكم 

فيبلادنا إلى والوافدين العمال بعص ْع ائلنا ن
كيم)المنائر( الماذن على توصع الش الأهلة موصؤع 
بلادنافي توصع إنها قاتلين؛ فأجابوا بلائهم في وصعها 

حراكمأفتونا المعثلمة، القبور وئياب النصارى معابد على 
احيمماذن على وصعها عن هذْ والحالة حيرأ اف 

المسلمين؟
وعليكمالرحيم. الرحمن اض يم بقوله محيلته فآحاب 

المعفلمةالقبور على الهلال أماوصع وبركاته. الله ورحمة اللام 
شمتخءن حسن ؛ن دن١^^ كر ذس 

الميةالدرر من ٢  ٤٣/ ١ ٠ تحار. اش رحمهم - تيمية ابن الإسلام 
نصه؛ما 

حتىاف، غير ويرجون الله، غير يخثرن المقابر مشاهد رروعمار 
مجنيفعلونه فيما يتحاشون لا الذين الكبائر أرباب من ءلاتفة إن 

الشةرأس على الذي الهلال أر الميت، نة أحدهم رأى إذا القبائح 
هذاويحك ت لصاحبه أحدهم ويقول الفواحش، ف*ل ُن حشي 
الذييخشون ولا الهلال، تحت الدفون فيخشون القبة. هلال 
للناسمواقيت الماء أهلة وحعل والأرصن، الموات حالق 

ام.والخح® 



قدلكن بنعيي، فليس النصارى معابد عالي الهلال رصع وأما 
أعلم.واش الصلبان معابدهم على يضعون إنهم ت محيل 

أنحاءأكثر محي حادثآ كان المنائر على الأهلة وضع لكن 
فيماعيرهم نلدوا الدين لمين المبعضن إن ٠ نيل وند المملكة 
النصارىوضع بإزاء الهلال وضعوا معابدهم على يصنعونه 
للمرضىالإمعافات دور سمو كما معابدهم، على الصليب 
الأحمر(د)الصليب لها الممارى تسمية بإزاء الأحمر( )الهلال 

أحلمن المارات رؤوس على الأهلة وضع ينبغي فلا هدا وعلى 
والوك.اّل إضاعة من فيها مجا أحل ومن الشبهة، هدم 

صو ء ه
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الرحيمالرحمن اض م ب
فما
مى

والسامينالإسلام عن اش جراه "" الشخ فضيلة قال 
تالظهر وصلاة الجمعة صلاة بين الفروق I — الحواء جمر 

.^^إحلأفسناكلماءفيعاراد٥ — ١ 
والجماعة.الواحد من تصح الفلهر وصلاة 

والأمصار.القرى في إلا قام لا الجمعة صلاة ٢- 
مكان.كل في الفلهر وصلاة 

اهرونمحماعة مر فالو الأسفار في تقام لا الجمعة صلاة - ٣ 
.يقيموها أن الجماعة لهؤلاء يكن لم الجمعة صلوا ئد ببلد 

والحضر.الفر في تقام الفلهر وصلاة 
إلانماحة.انالد، في مسجدواحد ض ٤- 

مجد.كل في تقام الغلهر وصلاة 
ظهرأ؛تصلى ؤإنما وقتها، فات إذا تقضى لا الجمعة صلاة - ٥ 

الوقت.شرطها مجن لأن 
لعير.وقتها فات إذا تقضى الظهر وصلاة 

•الرجال حصانص من هي بل ، النساء تلزم لا الجمعة صلاة - ٦ 
.والماء الرحال تلزم الظهر وصلاة 

ذلكفي حلاف على اء، الأرقتلزم لا الجمعة صلاة - ٧ 
وتفصيل.

والعبيد.الأحرار تلزم الظهر وصلاة 
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راكبآ.إلا إليها الوصول يستقر لم من تلزم الجمعة صلاة — ٨
راكأ•إلا إليها الوصول يتهليع لا من تلزم لا الظهر وصلاة 

ولبسوالطب، كالغل، نبلها شعائر لها الجمعة صلاة - ٩ 
•دلل ونم^و السالب أحسمن 
.كذلالئ، ليسمن، الفلهر وصلاة 

حمعة.لا ظهرأ قضاها الواحد ذاJتا إذا الجمعة صلاة س ١ ٠ 
إلاالإمام صلاها كما قضاها الواحد فاتتا إذا الفلهر وصلاة 

القصر.له مجن 
منكثير قول على الزوال قبل فعلها يمكن الجمعة صلاة - ١ ١ 

٠العالماء 

,يالأتفاق الزوال قبل فعلها يجوز لا الغلهر وصلاة 
حهرأ.فيها القراءة تسن الجمعة صلاة - ١ ٢ 

.مرا فيها القراءة تمن الفلهر وصلاة 
سمحإما معينة، بؤرة فيها القراءة تمن الجمعة صلاة —  ١٣

والمنافقون.الجمعة ؤإما والغاشية، 
٠معينة سور لها ليس الفلهر وصلاة 

منتركها وفي الثواب،، من فعلها في ورد الجمعة صلاة - ١ ٤ 
.هومجعالوم مجا الحقاب، 
•ذلك مثل فيها يرد لم الغلهر وصلاة 

من،. الّكا أمر وقد نلها، رابة لها ليس الجمعة صلاة - ١ ٥ 
أربعآ.بعدها يصلى أن صلاها 
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بعدها،بصلاة الأمر يأت ولم ملها، رانية لها الظهر وصلاة 
.بعدها راتبه لها لكن 

.حطيتان تسقها الجمعة صلاة — ١ ٦ 
.حطبة لها ليس الظهر وصلاة 

ممنالثاني ناوايها بعد رالشراء البح يصح لا الجمعة صلاة —  ١٧
.تلزمه 

.تلزمه ممن ندائها بعد والشراء اليع يصح الغلهر وصلاة 
•غيرْ محي ولا فيه تعاد لا مسجد في فاتت إذا الجمعة صلاة - ١ ٨ 

•غيرْ وفي فيه أعيدت مجد في فاتت إذا الظهر وصلاة 
بعضقول على الإمام إذن لصحتها يشترط الجمعة صلاة — ١ ٩ 

.بالاتفاق ذلك لها يشترط لا الظهر وصلاة 
مختلفخاص ثواب إليها بق الفي رتب الجمعة صلاة - ٢ ٠ 

يكتبونالمسجد أبواب على والملأتكة البق، باحتلأف 
الأرلُالأدل.

.ذلك مثل فيها يرد لم الظهر وصلاة 
الحر.شدة فى فيها إيراد لا الجمعة صلاة - ٢ ١ 

•الحر شدة فى الإيراد فيها ين الُلهر وصلاة 
التيالحال في إليها العصر جمع يصح لا الجمعة صلاة —  ٢٢

•الظهر العصرإلى جمع فيها يجوز 
العيروحول حال إليها العصر جمع يصح الظهر وصلاة 
•المبمح 
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لكنحكمأ، ثلايين من أكثر إلى بمصهم عداها وقد هدا 
.ذكرناه ما بعض في أوداخل نفلر، فيه ذكرنا عما الزائد أي اعضها 

أعلم.راض 
فيذلك وتم العثيمض الصالح محمد ه كتب

ه.١٤١٩/٦/١٥
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انمدينصلاة باب 

الأعيادعن : - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل : ١ ٦ ١ ٦ ص 
مواها؟بما الاحتفال وحكم الإسلام؟ في المشروعة 

ثلاثة:الأعياد بقوله: فضيلته فأجاب 
رمضان.صيام احتتام ومناسبته الفهلر! 

الحجة.لي عشر احتتام ومناسبته الأضحى! 
الأمبؤع.احتتام ومناسبته الأمبؤع، وهوعيد •' الجمعة 

ولابدر، غزوة يذكرى يحتفل فلا سعواها بما يحتفل ولا 
عهدفى الأنممبمارات هازم كانت مواء العفليمة الغزوات من غيرها 

•أويعد0 وسالم آله وعلى عاليه الله صلى النبي 
٠و ء ٠

حكمعن : - تعار افه رحمه - الشح فضيلة مثل : ١٦١٧س
منذلك وهل افه؟ كتاب حفثلة من دفعة تخرج عند الاحتفال 

الأعياد؟اتخاذ 
فيتدخل ولا بدلك، بأس لا إ بقوله فضيلته فأجاب 

بهم،احتفل الدين لهزلأء بالمبة ثكرر لا لأنها عيدأ، اتخاذئ 
حاصرة.متاسبة لها ولأن 

رأيما : — تعال اممه رخمه — الشيح فضيلة ومثل : ١٦١٨س
والعيدالميلاد، لعيد الأن، تقام الير الأعياد في سماحتكم 

ذلك؟وغير الوطتي، 
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ميلادالمراد كان فإن الميلاد عيد أما ت بقوله فضيلته فأجاب 
النصارىيتخذه الدى والسلام، الص|ءلأه عله مريم، بن عسسي 

أعفلممن وهو . ثلث، بلا حرام لم للمإنامته فان ادة عب
فهوأقامجه إذا والإنسان الكفر، لشعائر تعظيم لأنه المحرمايت،، 
علكاخطر•

التحريمإلى فهدا بنمه، شخص كل ميلاد المراد كان إذا وأما 
غيرالمنامبات، أعياد إقامة  kiوكدلالالاكراهة، إلى مه أقرب 

فهلرهى: للأعياد الشرعية والمناّجاتا الشرعية، المناسبات، 
الجمعة.يوم وهو الأمحبؤع، وعيد الأصحى، وعيد رمجضان، 

٠

عنتعار اف رحمه - الشخ فضيلة مئل :  ١٦١٩س
ولليلةالأضحى، وعيد الفهلر بعيد والمرور المرح إظهار حكم 
ويومسمان، من النصف وليلة رحعسإ، من والعشرين الساع 

عاشوراء؟

أيامفي والمرور الغرح إظهار أما • بقوله فضيلته فأجاب 
فيكان إذا به بأس لا فإنه الأضحى عيد أو الفطر، عيد الخيد 

وماوالأرب بالأكل الناس يأتي أن ذلك ومن الارعية، الحدود 
أكلأيام التشريق ءأيام تال: أنه س، المي عن ثبت، وند هدا أشبه 

بعدالتي الأيام الثلاثة يدللث، يعني وجل«اى عر ف وذكر وشرب، 
يضحونفالناس العيد، في وكدللثج البارك الأضحى عيد 

التشريقايام صوم تحريم باب، الصيام، كتاب، لم، مأخرجه 





اد»|ها1>اءلاه باب 

فيهشعائرالأعيادفليس شيءمن فيه ليس وكماأنه شعائرالأعياد، من 
هذافي الفرح أو الحزن فإظهار أيضأ، الأحزان شحائر من شيء 
اليومهذا في ه، المي عن يرد ولم المة، حلاف كلاهما اليوم 

أوقبله يومآ نصوم أن أمر واللام، الصلاة عليه أنه ْع صيامه، إلا 
.وحد0أا، يصومونه كانوا الذين اليهود نخالف حتى بعده يومأ 

عن—ت تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ١  ٠٦٢ س 
عبدالوهابين محمد الشخ يأسؤع مي يما يين المرق 

علىينكر حيث النبوي بالمولد والاحتفال — تعالى الله حمه ر— 
الأول؟دون الثاني فعل من 

منعلمنا حب بينهما الفرق بقوله؛ فضيلته فأحاب 
وجهين؛

افهرحمه — عبدالوهاب بن مجحماw الشيح أسبؤع أن I الأول 
شبهةإزالة به يقصد ؤإنما وجل، عز افه إلى تقربآ يتخذ لم - تعالى 

علىبه الله من ما ويبين الرجل هذا في الناس بحص نفوس في 
•الرجل هذا يد على لمين الم

ال- الله رحمه — عبدالوهاب بن محمد الشيح أمبؤع الثاني؛ 
مافيه وكتب للناس بين هوأمر بل الأعياد، تعود كما ويعود يتكرر 
 ،v-^ أصذل ٠>، ش دم ءا هذا "ض ءي وسن

أمرْ•انتهى ثم لناس اص 
.٢ ٤ ١ ١/ أحمد الإمام أخرجه ( )١ 
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حكمعن . تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مقل I ١  ١٦٢ مى 
الشجرة؟وأٌبوع الماجد كأٌبوع الأمابح إقامة 

فيأصلا لها أعلم لا الأسابيع هدم موله: فضيلته فأجاب 
معلومةبأيام وخصصت التعد مبيل على اتخذت ؤإذا الشؤع، 

الإنسانبه يتعبد "نيء كل لأن بالبدعة؛ تلتحق فإلها كالأعياد تصير 
رسولهسنة في ولا اش كتاب في وارد غير وهو - وجل عز - ف 

البدع.من فإنه ه، 
تنشيهلهو بدلك الممصود إن يقولون نفلموها الذين لكن 

وتذكيرهمالأمامع هذ0 لها جعلوا التي الأعمال هذه على الناس 
لهذهمسوغ هذا وهل الأمر، هذا في ينظر أن ويجب • بأهميتها 
بمسوغ؟ليس أو الأسابيع 

٠ ٠٠

حكمعن — تعار اض رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١٦٢٢ س
الأم؟عيد يس بما الاحتفال 

الأعيادتخالف التي الأعياد كل إن بقوله: فضيلته فأجاب 
لفالعهد في معروفة تكن لم حادثة بيع أعياد كلها الشرعية 
فيكونأيضآ، المسلمين غير من منثووها يكون وربما الصالح 

والأعياد— وتعار سبحانه — الله أعداء مشابهة البدعة مع فيها 
وعيدالمهلر، عيد وهي الإسلام، أهل عند معروفة الشرعية 

أعيادالإسلام في وليس الجمعة،، ®يوم الأمبؤع وعيد الأضحى، 
فإنهاذلك سوى أحدتت أعياد وكل الثلاثة، الأعياد هذه سوى 
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_وتعالى بحاه — اض شريعة محي وJاطلة محدثيها على مردودة 
،فهوردا،لاأ منه لمس ما هذا أمرنا في أحدث ءمن ! المي. لقول 

عملاعمل ررمن I لفظ رقي اش، عند ممول غير عليه درد مر أي 
المدفي يجوز لا قإنه ذلك محن ياذا • ردءارى فهو أمرنا عليه يس 
إحداثفيه يجوز لا الأم، عيد والممى الموال في ذكر الذي 
الهداياوتقديم والسرور، الفرح كإظهار المد؛ شعاتر من شيء 

بهويفتخر بدينه يعتر أن الملم على والواجب ، ذلل—، أشبه ومحا 
الدينهدا في ورسوله.، - تعالى - اش حدْ ما على يقتصر وأن 

منه،ينمص ولا فيه يزيد فلا لعبادْ تعالى اض ارتضاه الذي القيم 
بلناعق، كل يتح إمعة يكون لا أن أيضأ للمسلم ينبغي والذي 
يكونحتى تعالى القه شريعة بمقتضى شخصيته يكون أن ينبغي 

افهشريعة لأن متأميآ، لا أسوة يكون وحتى تابعآ، لا متبوعآ 
أثومؤ تعالى! الله قال كما الوجوم جمح من ؛امجلة ~ ُأه الحمد و- 

.ه
لهاالأم بل المنة، في واحدا يومأ بها يحتفي أن من أحق والأم 
يقومواوأن بها، يعتنوا وأن يرعوها، أن أولادها على الحق 

.ومأكان زمان كل في - وحل عز - النص معصية غير في بطاعتها 

;١٧١٨الم)وم(، ٢٦٩٧المخارى))١( 
(.١٧١٨)آ(مالم)

٠٥ت ألمانية،سورة )٣( 
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حكمعن ت - تعار اف رحمه - الئسخ فضيلة ّئل ؛ سّا'اا*ا 
الرو|ج؟أوبمنامه للأولاد الميلاد أعياد إقامة 

الجمعةيوم سوى أعياد الإسلام في ليس بقوله فأحاب 
رمضان،من الفهلر عيد شوال من يوم وأول الأمبؤع، عيد 

عرفةيوم يمي وقل الأضحى، عيد الحجة ذي شهر من والعاشر 
الأضحى.لعيد تبعآ عيد أيام التشريق وأيام عرفة لأهل عيدأ 

زواجمناسبة أو أولاده، أو للتخص الميلاد أعياد وأما 
•الإباحة من أقرب للبدعن وهي مشروعة، غير فكلها ونحوها 

عزحكمتعار_! اض رحمه المخ. ^^لة 
الميلاد؟أعياد 

بعيدالراد أن السؤال من يظهر I بقوله فضيلته فأحاب 
لهأحدثوا مجيلادْ من المنة دارُت، كلما الإنسان، ميلاد عيد الميلاد 

.أوصغيرة كبيرة مأدبة على العائلة أفراد فيه عيدأتجتمع 
لأيعيد الإسلام في ليس لأنه مجمنؤع؛ إنه ذللث، في ونولي 

وعيدرمضان، مجن الفعلر وعيد الأضحى، عيد سرى مناسبة 
مالكبن أنس عن ائي النمنن وفي الجمعة، يوم وهو الأسؤع 

يلعبونسمنة كل في يومان الجاهالية لأهل كان ت قال عنه اض رضي 
تلعبونيومان لكم ®كان قال؛ المدينة . المي قدم فلما فيهما 
الأضأحىاارا؛ويوم المطر يوم حيرأمنهما بهما افه أبدلكم وقد فيهما 

العيدينصلاة باب الصلاة، كتاب داود، رأبر (، ١٠٣)م/أحمد الإمام أحرجه )١( 
الدمى.(.واسكما/؛؟آوص0ءهششرطيم،وواسه ١١٣٤)



٠٤٠اكياها>>ا ؛ ١٧٠٠ماب 

العيدجاز إذا I هائل يمول أن مثل البيع إلى بابأ يمح هدا ولأن 
بابآفتح ما وكل أولى، . اش لرسول فجوازه المولود لمولي 

.الموفق واش ممتوعآ. كان للمموٍع 
ءايو ء ٠

رحل '•— تعال اض رخمه I الميغ فصيلة مسل ! ١٦٢٥س
أيامبعد الزمن، من فترة عليه وّيمر مؤّسا صده يوجد 

فضيلتكمتوجيه فما بها، قام التي الأعمال لإظهار بها ميحممل 
بدك؟تهص حكم وما ^١؟ لا؟ أم ضل هل ذلك في له 

أنأخشى لأني يفعل؛ لا أن أرى بقوله؛ فضيلته فأجاب 
اضيجعل ولم احتفالأ، أهام الحول حال كلما عيدأ، ذلك يتخذ 
عندوالجمعة والأضحى، الفهلر، إلا فيه يحتفل عيدآ الأمة لهذه 

يجوزوالفطر الأضحى العيدان لكن خصاصها، ولها الأمبؤع، 
الأعيادفهذه غيرهما، في يجوز لا ما والدف اللعب من فيهما 

ولكنهمواها، عيدأ يتخذ أن ان للأنينبغى ولا الإسلامية، الثلاثة 
أنتقيمة، وهيءمتجارته على الحول تم إذا الإنسان أن دأس لا 

أماالخطلوبة، الأمور من هذا بل عليها، ويحمده تعالى اش يشكر 
فلا.عزائم أو عيد، أو احتفال، انحاذ 

٠ ٠ ٠



اكئ،\ستج هم فتاءس 

الرحيمالرحمن اش بم 
تعالىالله حفظه العثيمين صائح ين محمد الشخ فضيلة 
وبعد.وبركاته اض ورحمة عليكم السلام 

الحببعيد الاحتفال الأحيرة الأونة فى انتشر فقد 
النصارى،أعياد من عيد وهو " الطلال٠ات بين اصة خ— 

ويتبادلنوالحذاء الملبس الأحمر باللون كاملأ الري ويكون 
الاحتفالحكم بيان فضيلتكم من نأمل الحمراء، الزهور 

هذهمثل في للمسلمين توجيهكم وما العيد، هذا يمثل 
ويرعاكم؟يحففلكم واش الأمور 

الرحمالرحمن اض بم 
وبركاته.اش ورحمة اللام وعليكم 

لوجوهيجوز لا الحب بعيد الاحتفال 
الشريعة.في له أماس لا بدعي عيد أنه الأول؛ 
والغرام.العشق يدعوإلى أنه الثاني؛ 
الأمورهذه بمثل القلب اشتغال إلى يدعو أنه ت الثالث 

عنهم.اض رصي الصالح لف اللهدى المخالفة التافهة 
مواءالعيد شعاتر من شيء اليوم هذا في يحدث أن يحل فلا 

غيرأو التهادي، أو الملابس، أو المشارب، أو المآكل، في كان 
ذلك.



٠٤٧ابم>|  ٥٧٠٠باب 

يتحإمعة يكون لا وأن بدينه عريرأ يكون أن الملم وعلى 
ظهرما الفتن كل من الميمين يعيد أن تعالى اش أسأل • ناعق كل 

•وتوقيفه بتوليه يتولانا وأن بُلن، وٌا ٌنها 
م.فيالعثيمين الصالح محمد كتبه 



٥١٢امام!هم هتاءس 
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رسام

الرحيمالرحمن اض مم 
تعاراض حفظه العشمين صالح بن محمد الشيح فضيلة 
موعدتحديد كان إذا عما بافادتنا التكرم فضيلتكم من نرجو 
بدعةعلم، حلقة أو دينية، محاضرة لإلقاء أّيوعيآ منتظم 
يكنلم والرسول. العليرعبادة محللب باعتبار عنها، منهيا 
مجموعةاتفق إذا هل لدلك وتبعا • العبادة لهده موعدأ يحدد 

شهركل محددة ليلة المسجد في الالتقاء عر الأخوة من 
ذلك؟عر الدليل ^س؛دءةعإيراد اكل، لقيام 

.وبركاته اش ورحمة عليكم والسلام حيرأ، اف وحراكم 
وعليكمالرحيم، الرحمن اش بم بقوله• فضيلته فأجاب 

وبركاته.اممه ورحمة اللام 
عالمحلمة أو محاصرة، لإلقاء منتفلم معين يوم تحديد إن 

فيممن يوم يقرر كما ماح، هر بل عنها، منهي بميعة ليس 
ذلك.نحو أو التفسير أو الفقه، لحمة والمعاهد المدارس 

توقيته3كن العبادات من الشرعي العالم ءلاوسا أن شك ولا 
يوميعين أن المصالحة ومجن المصالحة، تقتضيه لما تابع معين بيوم 

بلمجوتتة عبادة ليس العلم وحللب الناس. يضعلرب لا حتى لدلك 
والفراغ.المصالحة تقتضيه ما هوبحب 



٠٤٩ ٥٧٠٠باب 

مخصوصأنه باعتبار العلم لطلب معينآ يومأ حص لو لكن 
الباوعة.هو فهدا وحده العالم لطالب 

اليللقيام مبق ليالة في الالتقاء على مجموئ اتفاق وأما 
إذاإلا مشروعة غير اااليل قيام في الجماعة إقامة لأن بدعة؛ فهدا 

الهوعلى عليه اش صلى للنبي جرى كما محصي وبغير أحيانآ فعلتا 
.ءنهماأ١أ اض رصي عباس ين عبدايله هع وسالم 

م.١ ٤ ١ ٥ ه/ / XAمحي العثيمين الصالح محمد كتمه 

(.٦٩٧الإمام)يمين على يقوم باب الأذان، كتاب البخاري، أحرحه )١( 
(.UUy\A\الاولووا.ه باب ^y,y،، صلاة كتاب 



|لءاا،؛احام فم هتارس 

فيااع ،ا،! — تعالى اض رحمه — الشيح فصيلة وسئل ؛  ١٦٢٦س
كلمن محرم شهر من يوم بأول الاحتفال الإسلامية اللأي بعض 
لهإجازة بعضهم ويجعله الهجري، العام أيام أول باعتباره عام، 

الهدايافيه يتبادلون كما عماله، إلى يحضر فلا العمل، عن 
سألةالإءيادهالْ: قالواذلك في لهم قيل وإذا اولكلخةس، 

لهمأعياد باستحداث بأس فلا الناس، أعراف إلى مجرحعها 
حسثاالخاضر الوقت فى ولاسيما الهدايا، وتبادل للتهانى 
هداالحنة، البيع س فهدا وتفرقوا، الناس؛أعمالهم انشغل 

فىهدا يجعل أن تعالى اف نأل فضيلتكم؟ رأى فا قولهم، 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام حنانكم، ميزان 

وبركاته،الله ورحمة اللام وعليكم بقوله: فضيلته فأجاب 
الشرعإلى مرحعه بعيد السنوات أو الشهور، أو الأيام، تخصيص 

آلهوعلى عليه اض صلى النبي قدم لما ولهدا العادة، إلى وليس 
اليومازار؟هدان ررما فقال: فيهما يلعبون يومان ولهم المدينة وملم 

اضصلى افه رسول فقال الجاهلية، فى فيهما نلعب كنا : قالوا
يوممنهما: خرأ بهما أبدلكم قد افه ®إن • وسلم آله وعلى عليه 

تابعةكانت الإملأم في الأعياد ولوأن . المهلرءُاأ ويوم الأصعحى، 
الشرعيةللاعياد يكن ولم عيدأ حدث ممل الناس لأحدث للعادات 

فائدة.كبير 
عيدأأولها أو السنة رأس اتخذوا هؤلاء أن يخشى إنه ثم 

-r/rاخرحهاسأحمد )ا(





|ك،اا؛تاحام هم فتاءم 
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ئ

الرحيمالرحمن اض بم 
ماراش حفظه الثمين صالح بن محمل الشيح فضيلة 
وبعد!وبركاته اممه ورحمة عليكم الملام 

إليكأتوجه • •••شركة ر آحوار عن بالنيابة 
التالي:افه؛سؤاإي حفظك 

منزملائهم أحد امتقال إذا أنه عادة الموظفين بين ررايتشرت 
ْبنمثلغا له حمعوا باكركة العمل من المسلمين أحوانهم 

تطورذلك وبعد تودعا، ررحفلة نمى حفلة له وأقاموا المال 
)الكافر(الملم ولغير للمسلم يدفعون وأصبحوا الأمر 
أرادإذا لمثلا سبحانه، بوحودْ يقر ولم فه، بمجد لم الذي 

أنالموظفين ْبن بالطلب إحواننا بعض بدء يغادر أن 
ررحفالةله تقام حتى الخال من مبالغا الغادر لهدا يجمعوا 

مئةإر ريالأ حمين بين ما البالح هدا يكون وعادة ودلع® 
لماتوصحوا أن الله حففلكم سماحتكم من نرجو لذا ريال، 
إذاالكفار هؤلاء في يعرى من حكم وكيلك المسألة هدْ 

وشاركهمأعيادهم يحضر من حكم وما أحدهم، توفي 
العامينالملماء من وجعلكم ورعاك اممه حمظك أفراحهم، 

وبركاته..اف ورحمة عليكم واللام الخخلصين. 





|كءااا؛أعمام هم هارس 

انمuJحة.محي فينظر ؤإلأ حرامآ، لكك 
فإنأفراحهم ومشاركتهم أعيادهم ور حف الثالثة المسألة 

ابنقال ريب، بلا حرام فحضورها الميلاد كعيد دينية أعياد كانت 
الذينالعالم أهل باتفاق معهم الحضور يجوز ارلأ • اش رحمه القيم 

فيالأربعة الأئمة أتباع من الفقهاء به صرح وقد أهله، هم 
•الموفق واش • كبهم® 

ه.١ ٤ ١ ٠ ١/ ٢ y/ ٤ في العثيمين الصالح محمد كتبه 
ه$ م 



اكا1ءا1>ا ٥٧٠٠باب 
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هناكهل سث تحار اش رحمه — الشيخ فضيلة محئل ؛ ١  ٦٢٧س
فىالثابت هو وما بالعيال؟ اكهتئة في اللف عن محفوؤلة صيغة 
عدمأو ثانية خهلبة ثم الأولى الخهلبة بعد الجلوس العيد خعلبة 

الجلوس؟
بعصمن وقعت قد بالعيد التهنئة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الأنفإنها تقع لم أنها فرض وعلى ، افه رصي الصحابة 
ببلؤغبعفبمأ بعضهم ء يهني الناس، اعتادها التي العادية الأمور من 

والقيام.الصوم واستكمال العيد 
فانالتقبيل، مسألة هو له داعي ولا يؤذي قد الذي لكن 

إليهحاجة ولا له، وجه لا وهذا يقبل، بالعيد هنأ إذا الناس بعض 
واكهنئة.المصافحة فتكفى 

Iذلك ش اختلفوا العلماء فان العيد خهلية عن مزاله وأما 
.بينهما يجالس خهلبتتان له العيد إن قال س فمننهم 
كانإذا ولكن واحدة، حطبة إلا له ليس قال! س ومنهم 

اللي.لأن حطثة، لهن يخصص فإنه الخهليب يمعن لا النساء 

أنبأس ولا — اض رحمه — أحد تال ت افصل ت ثنعار اش رحمه ندامة ابن تال ر١( 
قولص أحمد سل حرب؛ وقال • رمنك متا اف مبل العيد: يوم للرجل الرجل يقول 

أبىعن الشام أهل يرويه به، بأس لا ت تال • ومنكم متا اش تتل العيدين؛ الناس؛ي 
المدتهنثة ني عميل ابن وذكر . . نعم. قال: الأسقع؟ بن وواثلة قيل: أمامة. 

سوغيره البامحلي أمامة أبي •ع كنت قال: زياد بن محمد أن منها• أحاديث، 
مجناالنه تقبل لبعض؛ بعضهم يقول العيد س رجحوا إذا فكانوا جه الني اصحاب 

.٢٩٤ّآ/ المغني جيل.*، إستاد امحامة أبي إسناد احمد: وقال ٠ ومنك 



اك،ا|تامام هم هناء•/، 

،وذكرهزرا، فوعظهن الماء إلى نزل العيد يوم الناس حطب لما 
.إليه نحتاج لا الحاصر وقتنا في التخصيهى وهذا 

حكمْا — تمالى اش رحهه _ الثسخ فضيلة مئل  ١٦٢٨س
الميل؟صلاة بمد والته؛ئة والعاتقة الصافحة، 

الماسلأن بها؛ بأس لا الأشياء هذْ بقوله فضيلته فأحاب 
ؤإنماوحل، عز اض إلى والتقرب التعبد مبل على يتخدولها لا 

عادةومادامت والاحترام، والإكرام المائة، سبيل على يتخذونها 
قيل:كما الإباحة فيها الأصل فإن عنها بالنهى الشؤع يرد لم 

الشائبإذن إلا عبادة ومغ حل الأشياء في والأصل 

هتاكهل — تعالى ا،له رحمه — الشخ فضيلة مثل ت ١ ٦ ٢ ٩ س 
اليد؟ليلة في تفعل معينة منة 

اليدليلة في معينة منة أعلم لا بقوله: فضيلته فأجاب 
تعالىIبقوله الثابت والتكبير الذكر، س معروف، هو ما سوى 

نتدkلمهدث؛ةإ ما عف آثة ئتمئيثوأ ألميم 
اليد،ليلتي إحياء قفل في حديث ورد وند • ، دسروُىه؛ 

(ن٩٧٨)العيد يوم التاء الإمام موءغلت باب العيدين، كتاب الخاري، أحرجه )١( 
.( aao*\_)العيدين صلا؛ كتاب ياب العيدين، صلا؛ كتاب وملم، 

.١٨٥الأية: سورةالبقرة، )٢( 



٥٠٧

السنةهذه نستا ان على أحسر ولا العلماء، فيه تكلم حا JJحالكنه 
.الحديث* هذا بمثل 

حكمما ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة ومشل ! ١  ٠٦٣ س 
معينة؟صيغة لها وهل بالعيد؟ التهتتة 

تهنئةلها وليس حائزة، بالعيد التهنئة I بقوله محيلته فأحاب 
إئمآ.يكن لم ما فهوجائر الناس اعتاده ما بل مخصوصة، 

إذاتعالى افه رحمه - الشح محيلة مشل ؛  ١٦٣١ص
أفعل؟فماذا العيد صلاة وحضرت الودلع طواف أطوف كنت 

الودلع،طواف الأناj* طاف< إذا بقوله؛ محيلته فأحاب* 
•حرج ولا فليصل العيد صلاة وآقيمتح 

بحدالطواف محل أن الأكل فان كذلك الأمر يكن لر إذا أما 
العلواف.يالبيت* عهدْ يكونآحر حتى العيد صلاة 

أضلأتيما —؛ تعال افه رخمه — فضيلته ومسل ؛  ١٦٣٢س
البيت؟ل البقاء أم العيد لصلاة الخروج للمرآة 

لأنالحيي، إل حروجها الأنحل بقوله؛ محيلته فآحابر 
وذواتالعواتق حتى الحيي، لصلاة الماء تخرج أن أمر الني 

-الخروج عادتهن من ليس اللاتي المساء حتى يعني - الخدور 
واعتزالبالخروج أمرهن فقد المص إلا يخرجن أن أمرهن 



|ك|اإة|عطم قس هت1ءس 
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صلاةإلى النساء ْع تخرج فالحائفس — العيد مصلى ء المصلى؛ا* 
مجد،العيد مصلى لأن العيد؛ مصلى تدخل لا لكن الحيي، 

أوفيجوزأنسربئلأ، قيه، تمكث، أن لايجوزللحايض والمجد 
النساءإن فنقول! هدا وعلى فيه، تمكث، لا لكن الحاجة، منه تآخي أن 

الصلاة،هد0 في الرحال ومشاركة بالخروج مأمورات العيد صلاة في 
وذكرودعاء.خير، فيهامن وممايحصل 

هه  ه

حكمما ت — تعال افه رحه — الشيخ فضيلة مشل I ١  ٦٣٣س
كثرتالذي هدا زماننا في وخاصة المصالى إلى النساء خريج 

نالناوإذا متعطرة، متزينة تخؤج النماء بعض وأن الفتن، فيه 
أنارلو - محها الله رصي - عائشة قول في تقولون فما بالجواز 

؟المسجدءارأ؛ لمنعهن النساء أحدث ما رأى الله. رسول 
بالخروجيومرن النساء أن نرى الذي • بقوله فضيلته فأجاب 

صلاتهم،في الملمين وسماركن الخير، يسهدن العيد لمصلى 
مترجاتصر نقلات، يخرجن أن عليهن يجب لكن ودعواتهم، 

الفتة.واجتناب السنة، فعل بين فيجمعن مممليبات، ولا 
منفهو والتهليب، السرج ْن النماء بعض من يحصل وما 
الشرعيالحكم يمنع لا وهذا أمورهن. ولاة وتقصير جهلهن، 

رمالم)«ها/(.اوخارى)؛با،(، )١( 
(.٨٦٩)انمالم الأمام ثيام الماس انطار باب الأذان، كتاب المغاري، اخرجه )٢( 
وأنهانتة عليه يترتب لم إذا الماجد إلى الماء حروج باب الصلاة، كتاب لم، وم
(.٤٤٥-) ١٤٤متية تخرج لا 



٠٠٩

.العيد صلاة إلى بالخروج النساء أمر وهو العام، 
أنالمعروف من خانه — عنها اش رصي — عائثة خول وأما 

كانفإذا محرمأ، يكون فإنه محرم عليه ترتب إذا المباح النيء 
بلالجميع، نمغ لا قانتا شرعية غير بصورة يخرحن النساء غالبا 
•فقط الصورة هذه على يخرحن اللاتي اء النهؤلاء نمغ 

مو ء ه

ما-! تحار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ت  ١٦٣٤س
مسلفي والمرابهلين للمجاهدين والجمعة العيدين صلاة حكم 

والمرابهل؟المجاهد بين فرق هاك وهل افه؟ 
والمرابطالعدو. يقاتل من المجاهد بقوله فضيلته فأجابا 

هوهدا محتال، بدون العدو من يحميها الثغور على يكون الذي هو 
بيتهما.الفرق 

المكونة،القرى فى إلا تكون لا فإنها والأعياد الجمعة وأما 
الغزوفى يخرج كان الرسول. فإن ، الأماكن هدْ في تكون لا والمدن 

وغيرها.؛ لأولأيقيمالج٠عكمافيموةسوك١١

حكمما تمال افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ١  ٦٣٥ص
فاتتوإذا من؟ نرض أد كمائن، نرض ص مل انمي صلاة 
تقض؟فهل 

تللعلماء العيدفيهاأمحوالثلاثة صلاة بقوله! فضيلته فأجابا 

(.١٢٣٥)يقصر العدو بأرض أنام إذا باب الصلاة/ كتاب داود، أبو أحرجه 



|كو|ات\ضتج هم فتاءس 

النبيمحال الذي الأعرابي، لأن ستة؛ إنها قال؛ منر فمنهم 
تنال الخمس الصلوات عن أحبره لما وسلم، وآله عليه افه صلى 

.تهلوع«را، أن إلا ررلأ، قال: غيرها؟ علي هل 
شعائرمن إنها وقال: كفاية، فرض إنها قال: من ومنهم 

وماالصحراء، في وتفعل حماعة تفعل ولهدا اافلاهرة، الإسلام 
كالأذان.كفاية فهوفرض الذلاهرْ الشعائر من كان 

عليهالله صلى المبي لأن عين، فرض إنها قال: س ومنهم 
الخدور،وذوات الحيض، النساء حتى بها أمر وسلم، وآله 

•العيدر'؛ مصلى إلى يخرجن أن أمرهن، والعواتق 
ابنالإسلام شخ احتيار وهو الأقوال، أقرت القول وهدا 

*عين فرض أنها - اش رحمه - محمية 
فلاسالم قد والإمام جئت لو يعتي، يقضى،، لا فاتت ؤإذا 

عنهاالجمعة لكن فاJتا، إذا تقضى لا الجمعة مثل لأنها تقضيها، 
العيدوأما صلاة، من فيه لابد هدا الوقت لأن الفلهر؛ وهو بدل 
بدلأ.لها أن والسلام الصلاة عليه الثثي، عن، يرد فلم 

حكمعن ٠عار، اف رحمه - الشيح محيلة مثل ؛  ١٦٣٦س
فاتت،؟إذا تقضى وهل العيد؟ صلاة 

كتابويلم، بابالزكاث.نالإّلأم)ا•؛(، كتابالإيمان، أخرجهالخارمح،، )١( 
(.٨١١) الإسلام أركان أحد *ي الي الخلوات بيان باب الإيمان، 

الم)'هم(.الخاري)؛^(،وم)٢( 



|======^^^^=============^

فرضالعيد صلاة أن يظهر الذي بقوله؛ فضياض فأحاب 
•لأنالrىهأصهاعين؛ 

بخلافقضاؤها، يرد لم لأنه يقضيها؛ لا فانه فاتته ؤإذا 
نفسيقضي نقول لا لكن يقضيها، فاتته إذا فإنها الجمعة، 
ؤإماحمعة إما الومت هذا لأن وذلك ظهرآ، يصلي ؤإنما الصلاة، 

إنمافانه العيد أما الظهر، يصلى فإنه الجمعة فاتته فإذا ظهرآ، 
ؤإنفصل، الأجت٠اع هذا أدركمت إن الأجتماع، وجه على يثؤع 

تصل.فلا تدركه لم 

حكمعن ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ١  ٦٣٧س
العيد؟صلاة 

فرضالعيد صلاة أن أرى الذي ث بقوله فضيلته فآحاب، 
لأنحضورها، عليهم بل يدعوها، أن للرجال يجوز لا وأنه عين، 
أنالخدور وذوات العواتق النساء أمر بل بها، أمر ه الني 

صلاةإلى يخرجن أن الحيض أمر بل الحيي، صلاة إلى يخرجن 
وهذااكدها، على يدل وهذا ، المصلى١١٢ يعتزلن ولكن العيد 

تيميةابن الإسلام شيخ اختيار هو الراجح إنه قلت الذي القول 
اض.رحمه 

علىالدليل لعدم تقضى لا فاتت إذا الجمعة كصلأة ولكنها 
فاتتإذا الجمعة صلاة لأن شيئآ؛ بدلها يصل ولا قضاتها، وجوب 

لمر«هبن.رماوخارى)أيا،(، )١( 



|كاإةا،طم هم فتاءس 
٥٦٢======^=====^=======

أماظهر، وقت الوقت لأن ظهرأ، بدلها الإنسان بمالي أن يجب 
لإحوانيونصيحتي تقضى، لا فانها فإذا العيد صلاة 

التيالصلاة بهذْ يقوموا وأن وجل، عز اش يتقوا أن لمين الم
بعضآ،بعضهم الناس ورذية والدعاء، الخير على تشتمل 

لهوعلى اجتماع إلى دعوا الناس أن ولو وتحابهم، وائلافهم 
عليهالرسول، دعاهم وقد فكيمط مسرعين، إليه بملون س لرأيت، 

افهثواب س بها ينالون التي الصلاة هدم إلى واللام الصلاة 
إذاالماء على يججا لكن أ بوعده؟ يستحقونه ما وتعالى سبحانه 
فييكن وأن الرجال، محل عن سعدن أن الصلاة هدْ إلى حرجن 

متجملاتيخرجن وألا الرجال، عن البعيد المجد طرفإ 
واللامالصلاة عليه النبي أمر لما ولهدا متبرجات، أو ومتهليبات 

لهايكون لا إحدانا افه رسول يا قلن! سألمه إليها بالخروج الماء 
الملاءةوالجلباب ، »كلبسهاآخهاصصابها<<را، قال: جلباب، 

المرأةتخرج أن لأيد أنه على يدل وهدا العباءة، يثبه ما أو 
لهاجلبابيكون لا المرأة عن مسل عندما الرسول. لأن متجلبة 

،جلبابها'؛ من أختها ٠لتلبسها ت قال بل تستهليع، بما لمخرج يقل لم 
أنالرجال حهلب، إذا - العيد صلاة إمام أعني - للإمام وبيض 
كنإذا أما الرحال، حهلبة يمعن لا كن إذا بخهلثة الماء يخص 

يديلأن الأولى من ولكن كافية، فإنها الرجال حقلبة يمعن 

(٩٨٠العيد)ني جلباب لها يكن لم إذا باب العيدين، كتاب البخاري، أخرجه ]١( 
إلىالمدين ني النساء خروج إباحة ذكر باب المدين، صلاة كتاب لم، وم

(.٨٩٠.)١٢الرجال مقارنات الخلبة وشهود انمر، 



٠٦٣اكا^ها^>^  ٥٧٠٠باب 

الميفعل كما ويدكرهن، يعظهن اء بالنخاصة بأحكام الخلبة 
فوعظهنالنساء إلى تحول العيد صلاة في الرحال حقلب ين ح. 

•دذمءنُ" 
هأو- أو 

أحكامعن -! تعالى اض رحمه - الشيخ محملة سئل ؛ ١  ٦٣٨ص
فيه؟الش والسنن العيد 

متعددة،أحكامآ العيد فى اض جعل بقوله محيلته نأحاب 
منها:

الثميغروب مجن العيد ليلة في التكبير استحباب • أولا 
التكبير:وصيغة للصلاة، الإمام حفور إلى رمجضان من يوم آحر 

أوالحمد. وش أكبر اش أكبر، اش اض، إلا إله لا أكثر، اش أكبر اض 
اشلأإلهإلأاش، اضأكبر، اشأكبر، اشأكبر، يكبرثلالأفيقول: 

جائز.ذلك وكل الحمد• وض اشأكبر، أكبر، 
الأسواقفي الذكر بهذا صوته ان الإنيرغ أن وينبغي 

•أصواتهن؛ذلل، النساء ترغ ولا والبيوت، احي والم
ءالمي لأن للمد؛ الخروج نل وترأ يأكل ي: 

وترعلى ويقتصر وترأ، تمرات، يأكل حتى الفهلر يوم يغدو لا كان 

فلاالناء أما للرحال، وهدا ثيابه، أحسن يلمن :" ثالثا 
المبيلقول العيد؛ مصلى إلى خروجها عند الجميلة الثياب تلبس 

(.٨٨٥لم)وم(، ٩٧٨البخاري))١( 
.( ٩٥٣الخروج)نل الفطر يوم الأكل باب العيدين، كتاب البخاري، احرجه )٢( 



|1دااةاحام هم فتارس 
٠٦٤=============^=====

ترج،ثياب ليت عادية ثياب قي أي ثفلأت،را؛ راوليخرحن .؛ 
•مسرجة منية تخرج أن عليها ؤيحرم 

لصلاةالإنسان يغتسل أن العالماء يعص ا،اتصا رابعأ 
للعيدوالغل لف، البع-فرإ عن مررى ذلك لأن العيد؛ 

انالإناغتسل ولو الماس، لأجتماع للجمعة شؤع كما مستحب، 
.جيداذلك، وكان 

ممروعيةعلى لمون المأجب^ وقد ٠ العيد صلاة • اط4سا 
فرضقال: من ومنهم منة. هي ت قال من ومنهم العيد، صلاة 

بانواستدلوا أثم، تركها ومجن عين فرض قال: وبعضهم كفاية. 
لهنعادة لا ومن والعواتق الخدور ذوات حتى أمر ه المى 

يعتزلنالخيص أن إلا العيد، مصلى يحفرن أن بالخروج 
ؤإنالمجن.، محي تمكث، أن يجوز لا الخائص لأن ، المصلى١٢٢ 

١فيه تمكح، لا لكن بالمجد تمر أن يجوز كان 
يجبوأنه عين، فرض أنها الأدلة من لي يترجح والدي 

وهوعدر، له كان من إلا العيد صلاة يحضر أن ذكر كل على 
الإنسانفاستا ؤإذا —، افه رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ احتيار 

ولو، صقهلت، الإنسان فاتت، إذا والجمعة كالجمعة، لأنها سشلت، 
لآكنالظهر، تصل لا الجمعة فاتته لمن لقلنا جمعة ونت، الونت، أن 

صلاةأما الغلهر، ونت، لأنه الفلهر؛ صلاة وجست، الجمعة فاتته لما 

فيحاء ما باب الصلاة، كتاب داود، رأبر ؛(، ta/t)أحمد الإمام احرحه )١( 
.( ٥ ٦ ر٥ الممجد إل التساء حرؤج 

الم)«ا،م(.وءاوخارى)؛با،(، )٢< 



٠٦٠مابْااءاكءاها1>( 

•فاتت وتد العيد مالآ0 همر ممروصة صّلاة لها قلى العد 
صلاةفإذاأتيت نضارها، يمن أنه إلى العلم أهل بعضي وذهب 

الإمام.اشّلأها الصفة على 
الأعلى^ربك اسم ض الأولى الركعة في الإمام ويقرأ 

في)ق( سورة يقرأ أو الغاث٠يةهأ١؛ حديث أتاك الثانية وفي 
عنالحديث به صح ،وكلاهما الثانيةأ٢، في القمر ومورة الأولى، 

•اش. رسول 
فتقامواحد، يوم في والعيد الجمعة احتميت إذا مادسات 

ظاهرعليه يدل كما الجمعة، صلاة كدللث، وتقام الحيي، صلاة 
ولكن، ، صحيحه١٣في لم مرواْ الذي يثير بن النعمان حدسا 

ومنالجمعة، فليحضر ثاء إن العيد صلاة الإمام مع حضر من 
ظهرأ.فليصل ثاء 

العلمأهل مجن كثير عند أنه العيد صلاة أحكام ومن ت سابعا 
يجلسفإنه الإمام حضور نبل العيد مصلى إلى حاء إذا الإنسان أن 

يصللم ركعتثن العيد صلى . الم، لأن ركعتين؛ يصلي، ولا 
.بعدهمارُ؛ ولا هبلهما 

حتىيجلس فلا جاء إذا أنه إلى العلم أهل بعض وذهب 
منه،الحيض مغ بدليل مسجد، العيد مصلى لأن ركعتين؛ يصلي 

(.٨٧٨سالم))١( 
(.٨٩١—)١٤العيدين صلاة ل يقرأ ما باب العيدين، كتاب مسالم، احرحه ( ٢ ) 

أ/لأحمد المد )٣( 
كتابلم، م، ٩٦٤العيد يعد الخلية باب العيدين، كتاب البخاري، أحرجه )٤( 

المر'آا_)؛مخ(.ني العيدربعدئ ثل الصلاة ترك باب العيدين، 



|كا|هاحام هس هتاءس 
٥٦٦=====^^=============

لهثبتت لما ؤإلأ مجد، أنه على فدل المسجد، حكم له فثثت 
الصلاةعليه قوله عموم في فيدخل هدا وعلى المسجد، أحكام 

يصليحتى يجلس فلا المجد أحدكم لحل ®إذا ت واللام 
بدأحضر إذا فلأنه وبعدها قبلها صلاته. عدم وأما . ركعتين®أ١؛ 

العيد.بصلاة 
يرا ننست كما الح^د العد لمتمالإ، سست إدن 
لهليس العيد مجد أن الحديث من أحدنا لو ولأننا الماحي، 

إذاكان اض رسول لأن ؛ تحية الجمعة لمسجد ليس  '•لملنا تحية 
ينصرفانم ، ركعتين يصالي نم يخهلما الجمعة مسجد حضر 

.بعدها ولا نلها يصل فلم ، بيته في الجمحة راتثة ويصلي 
تحةركعتان فمه تصلى العيد مسجد ان عندي يترجح والذي 

؛الخالة هده في يعص على بعضنا ينكر لا ذللئا ومع المسجد، 
إذاإلا الخلاف ائل مفي الإنكار ينبغي ولا خلافية، مسالة لأنها 
ومنعليه، ننكر لا صلى فمن الوضؤح، كل واصحآ التعس كان 

.عليه ننكر لا حلس 
زكاةفيه تفرض أنه — الفملر عيد — العيد يوم أحكام من ثامنا! 

ويجوز، العيدرآ، صلاة قبل تخرج أن . الني أمر فقد الفعلر، 
افهرصي - عمر ابن لحديث يومين أو بيوم ذللث، قل إخراجها 

أوبيوم الفهلر قبل يحلمون اروكانوا البخاري عند — عنهما 

اوخارى)إأإ(،وسالم)أاي(.)ا(
ومسالم,(. ١٥٠٩)العد تبل الميتة باب الزكاة، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

الصلاةقبل الفطر زكاة بإخراج الأم باب الزكاة، كتاب 



قظ؛امحمح=====^^^^=^====^^^========^=ابآه

صدقةعن تجزئه فلا العيد صلاة يعد أحرجها ؤإذا ، أ يومين؛ُر 
زلكةفهي الصلاة قبل أداها ارمن عباس! ابن لحديث الفتلر 

،الصدىت((>أ، من صدقة فهي الصلاة بعد أداها ومن مقبولة، 
فانالعيد، صلاة عن الفطر زلكة يوحر أن الإنسان على فيحرم 
فيكمن بعير لكن ؤإن مقبولة، غير زلكة فهي عذر بلا أحرها 
علىاعتمد مجن أو إليه، يخرج من أو يخرجه مجا عنده وليس المفر 

لهتيسر متى يخرجها فدللثج عليه، هم واعتمدوا يخرجوها أن أهاله 
معدور.لأنه عاليه؛ إثم ولا الصلاة يعد لكن ؤإن ذلك، 

منيحدث ولكن بعضأ، بعضهم الناس يهتيء تامعآ! 
يدخلحيث الماس، مجن كثير من يحدث ما ذلك في الم،جفلورامحتح 

وهدموجودمجحارم. بدون الماءمافرات البيولتايصافحون الرجال 
بعض.فوق بعضها منكرات 

منمصافحة عن يمتغ ممن ينفرون الماس بعض ونجد 
متهموالقطيعة الظالم، هو وليس الفلالمون وهم له، محرمجآ لبستا 

موالإلك، ويرثيهم لهم محن أن عيه يجب ولكن منه، ولمست 
لمجرديغفمبوا لا أن ويرسيهم ، للتبن العلم أهل من الثقات 

تحللولا حلالا، تحرم لا لأنها والأجداد؛ الاياء عادات اتبلع 
قولهم:الله حكى كمن لكنوا ذللث، فعلوا إذا أنهم لهم ويبين حرامجآ، 

والمملوكالحر على الفطر صدثة باب الزكاة، كتاب الخاري، أ-محرجه )١( 

وتال:والحاكم (. ١٦٠٩)الفطر زكاة ياب الزكاة، كتاب داود، أبو أحرجه )٢( 
.٤( ٠ ٩ / يخرحام،)١ ولم الخارى نرتل على اصأءح 



|كا|هاههام هم فتارس 

ءابآ؛واؤحدج إثا  ٦٥٨^ةريتِننثمءر؛^٠،و مهئ ين أرسلثا هلن»آ هؤ 
•ضممنثثر@هلأآ 

يهنئونالعيد يوم المقابر إلى الخروج الناس بعض ويعتاد 
مافهم لتهنئه، حاجة محي القبور أصحابا وليس الشور، أصحاب 

.قاموا ولا صاموا 
أيأو الجمعة، أو العيد، بيوم تختص لا القيرة وزيارة 

حديثفي كما الليل، في المقيرة زار النبي أن ثبت وقد يوم، 
فإنهاالقبور ررزوروا ت س النبي وقال • مسلمرآأ عند عائشة 

تدكركمالآخرة«ص.
الرسوللأن بعيدأ، يكن لم قلبه نى بمن البع،ض ولوفيدها 

عنابتعدنا فكلما الاحرة، تذكر بأنها بالزيارة الأمر لل ع. 
أهلس بهيا س أعالم لم لكن المقابر، إلى ذهبنا الاحرة 
•وجه له لكان نيل ولو الملم، 

مشروعةتكون لا والبادايت، الثادايت،، من القبور وزيارة 
النبييخصص ولم الزمن، منها أمور ستة في الهمع توافق حتى 
•بها يخصص أن ينبغي فلا القبور، بزيارة اليد وم ي. 

.٢٣الايآ: الزخرف، سورة )١( 
لأملهاوالدياء ا،لقابر دخول عند يقال ما باب الجنائز، كتاب، لم، مأخرجه )٢( 

(.٩٧٤) ١٠٢

مرزيارة في وجل عز ربه الني. اسثذان باب، الجنائز، نحاب، منم، أخرجه )٣( 
نيالأخرة*. رتدكر الترمذي وعند اورت،»ّ تذكركم افإنها بالنقل ( ١٩٧٦) ٠٨امه 

حدينات وتال ( ١٠٥٤)المرر زيارة ش الرخصة لي جاء ما بابه الجنائز، كتاب، 
٠صحيح حصن 



٥٦٩

بعضهمالرجال معانقة العيد يوم يفعل ومما عاشرأت 
به،بأس لا المحارم من الماء وتقبيل فيه، حرج لا وهدا لبعض، 

-بمهتهاأو رأسها الرجل فمل الأم في إلا كرهوْ العلماء ولكن 
الخدين،تمثل عن يبعد المحارم مجن وهمرهما ، البتت وكدلل 

الم.أّللت، فد 
منيخرج أن العيد لصلاة حرج لمن ويسرع عشر؛ الحادي 

هدْتن ولا ، ^١١٠ اض برسول اقتداء آحر من ويرجع طريق 
تخممىبل غيرها، ولا الجمعة لا الصلوايتؤ، من غيرها في المنة 

الجمعة،صلاة في مجشرؤع ذللنا أن يرى العلماء وبعض بالعيد، 
يفعلهولم . المك، عهل في ٌببه وجد فعل كل ُأن • القاعدة لكن 

البدع«.من بدعة كون عبادة فاتخاذْ 
العلريق؟مخالفة مجن الحكمة ما I محيل فان 

ويُلثؤمي َكان نما ؤ .، اض لرصرل المتابعة I فالجواب 
سنآممثنمن آميهم ين أؤةلمأ"4؛ر؟ أن أمل صألئمحنؤءدا 

اشرصي عائشة مئاك لما و، 
قالتالصلاة؟ تقضي ولا الصوم تقضي الحائض بال ما I عنها 

ولاالصوم، بقضاء فنومر ذللن، يصيبنا رركان ! — عنها الأوة صي ر— 
الحكمة.هي فهده ، الصلأة،<رص بقضاء نومر 

.( ٩٨٦)العيد يوم ربع إذا الطريق خالف من باب العيدين، كتاب البخاري، أخرحه ر١( 
.٣٦الأة: الأحزاب، سورة )٢( 
دونالحائص على الصوم تضاء وجوب ياب الحيض، كتاب لم، مأخرحه )٣( 

أو=به، يأمرنا فلا الني. مع تحمض ُكا ت بمظ الخاري وعند (. ٣٣٥ر٦٩الصلاة 
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أسواقفى الشعيرة هد0 لإظهار بأنه العلماء بعض وعلل 
٠لمح، الم

.القيامة يوم الطريقان له يشهد أن لأجل بأنه بعضهم وعلل 
واشالثاني. الطريق فقراء على للتصدق I بعضهم ونال 

أعلم.
i\tو ء ه

حكمما ؛ — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ت ١  ٩٦٣ س
ووئتها؟شروطها هي وما العيال؟ صلاة وصفة 

الرحالعلى عين فرض العيد صلاة بقوله: فضيلته فأجاب 
بهاأمر ه الني لأن العلم، أهل أقوال من الراجح القول عر 

الخدور،وذوات العواتق، النساء أمر حتى عليها، وواٌلب 
ؤإذا، انمرلأ، يمزلن أن المص وأمر بالخروج، والحيض 

فاتتفإذا احتماع. ذات صلاة لأنها يقضيها، لا فإنه الإنسان فاتت، 
فيكانت، لما الجمعة لكن تقضى، لا فاتتر إذا كالجمعة تقضى لا 

وأماالظهر. بصلاة الإنسان طولب، فات٠تا إذا فإنها الظهر وقت 
فاتح،فإذا العيد، صلاة موى صلاة وقتها فى فلس العيد صلاة 
•عنها بمر لها؛دل، وليس تقضى، لا فإنها 

الإحرام،تكبيرة يكبر ا فكيفيتهفيها! المشرؤع ا وأم
Iمعها وسورة الفاتحة يقرأ ثم تمجيرات، ستا يكبر نم ويمتمح، 

منقام إذا الثانية وفي الأور، الركعة في »ق« ؤاط ءمح، إما 
.( ٣٢الصلاة)١ الحائص تمضي لا ياب الحمى، كتاب ا نفعله يلأ ت الت نً 

الم)«؟ح(.الخارى)؛^(،وم)ا(
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يقرأمم قيامه، بعد تكبيرات حمس يكبر لم مكبرأ، سيقوم السجود 
الثانيةفي قرأ وممح« الأولى محي قرأ فإن ومورة، الفاتحة 

الساعة»اةتربت الثانية في قرأ »ق« الأولى في قرأ ؤإن ررالغاشية«لأأ 
.القمرهء" وانشق 

ءإيءإو ءو 

ما•' — تعالى اف رحمه I الشخ فضيلة سثل ؛ ١٦٤٠س
مأجورين؟أفتونا البلد، في العيد صلاة تعدد حكم 

بأس،فلا ذلك إلى الحاجة لهمت إذا موله: فضيلته فأجاب 
وماؤ إ يقول تعالى افُ لأن الجمعة؛ إلى الحاجة يهمن إذا كما 

هذامن لزم بالتعدد تقل لم ؤإذا من.>رغهءم 1،ألدن •ثير جعل 
العيد.وصلاة الجمعة لصلاة الناس بعفى حرمجان 
منالناس مجيء ويكون البلد نتع أن العيد لصلاة الحاجة ومثال 

فانهاللتعدي حاجة يكن لم إذا أما شايا، الثاني الهلرف إلى الطرف 
واحد.موصع في إلا تقام لا 

٠

(.٨٧٨لم)م)١( 
رأ<مالم>اا،خ(.

■ ٧٨الأيت؛ المنح، صررة )٣( 
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رسا!ة

الرحيمالرحمن اض بم 

افلكرم.الأخ إل العثيم؛ن الصالح محمد من 
وبعدوبركاته افه ورحمة عليكم اللام 

ملوصالي الماصي الشهر من  ٢٧المزرخ الكريم كتابكم 
ضالحمد صحتكم سرنا الحالي، الشهر من ١ ٠ الأربعاء يوم أي أمس 
.شكرهاويرزقا نعمته، وعليكم علينا يديم أن أل ونذلك، على 

والعمالالطالبة مجن إسلامية حمعية تكوين كثيرأ سرنا كما 
٠•في مها أسم التي المدينة فى لمن الم ٠ الجمعيةهده تهتم ، ٠

وأنذلك، على يثبنهم أن اش فنسأل المين، والمالإسلام بأمر 
•إليه الدعوة في والحكمة افه، دين في البصيرة يرزقهم 

لهايوحد لا حيث العيد صلاة شأن في مشكلتكم فهمت وقد 
يوافقلا قد معين يوم في الجامعة صالات من حجز ما إلا مكان 

جهةومن يومأ، وعشرين تسعة رمضان شهر كان إذا العيد يوم 
ومكانها.العيد صلاة مجوعي عن الماس إبلاغ أحرى 

منالإسلامي المركز أئمة أحد به أفتى مجا أيضآ وفهمت 
ذلك.به علل وما الثاني اليوم إلى العيد صلاة تأحير جواز 

الثارع،بها أمجر صلاة العيد صلاة أن ! ذلك*على والجواب 
فيهايتعدى أن يجوز فلا شوال من يوم هوأول مجعينآ وقتأ لها وحدد 



صلاةنقل يجوز لا كما الثاني، اليوم إلى وتنقل الشاؤع حدده ما 
aعد ؤوم فى عد صلاة الصلاتهن فكلتا ، المسن ُوم إلى ال^معة 

المكانحجزتم إذا فتزول ت لكم بالمبة المكان مثكلة فأما 
ثلاثينالشهر كان فإن والثلاثين، والحادي الثلاثين، يوم يومين؛ 

يسير،الأمر أن وأظن الأول، اليوم قي حسابكم عر الحجز فإن 
الأول،اليوم في العيد صليتم وعشرين تسعة الشهر كان ؤإن 

أولأموركم، وتداول عادي احتماع ونننا الثاني اليوم وجعلتم 
aحجزه ألغم 

الصحففي أعلنتم إذا فتزول ؛ الناس إبلاغ مشكلة وأما 
نفسفي ستقام العيد صلاة فإن شوال يحول لمت، متى بأنه الحلية 

الفلاني.الن5ان في اليوم، 
هوثالث، مّيء فم ذكرنا بما المكلتين زوال يمكن لم فإذا 

شهرأن باعتبار والثلاثين الحادي اليوم في المكان يحجز يقال! أن 
فيفالاحتملع ثلاثين رمضان كان إن ويقا"ل! يومأ، ثلاثون رمضان 
فكلوعثرين تسعة كان ؤإن العيال، لخلاة والثلاثين الحادي 

العيد،صلاة وتمبملي تستقله الدي المكان في تجتحر ؤياتفة 
ؤإلقاءالمرور لإءله.ار والثلاثين الحادي في العام الأحتماع ويكون 

aصلاة بدون والتآلف والتعارف، الأمور وتداول الخهلب، 
الذيالوفمتا في العيد صلاة أداء مجن المقصود يحصل وبهذا 

العيل.أيام فى الملمين احتملع ويحصل ، صرعها من حدده 
بدوننيين المحعلى فنحصل أمورهم وتداول وتالفهم، وتعارفهم 

aتعار النه لحدود تعد 
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تأ-مرجواز من الإملاص المركز أئمة بعض به أض ما وأما 
له.وجه فلا الثاني اليوم إلى العيد صلاة 

القرىبعض في وصوله يتآحر الخر أن من به احتج ما وأما 
فيهينظر فهذا قبله، الصلاة إقامة تمكن لا بحيث الزوال قرب إلى 

فيهتمكن وقت في الخبر إليه وصل فما حكمه، بلد لكل ويجعل 
قرية،أم مدينة، كان سواء أقيمت،، فيه الصلاة إقامة لمون الم

إلهبمل لم وما يحفر، لم أم القرى من بقربه من حضر وسواء 
أجاJتVالصلاة إقامة فيه تمكن لا بوقت، قبله أو الزوال بعد إلا المر 

.الثاني لليوم الصلاة فيه 
العيديوم عن العيد صلاة تأحير يجوز لا أنه • والخلاصة 

إقامةفيه تمكن لا بزمن تبله أو الزوال، بعد إلا به يعلم لم إذا إلا 
كانفان يومين للصلاة مكان بحجز تزول مشكلتكم وأن الصلاة، 

وفاتاليومين، ثاني فى العيد صلاة صليت ثلاثين رمضان شهر 
صلاةصلست، وعشرين تسعة رمجضان كان ؤإن الأول، اليوم عليكم 

جعلتموهأو الثاني، اليوم حجز وألنيتم اليومين، أول في اليد 
المكانحجزتم ذللئح يمكن لم فان أموركم. لتداول اجت٠اع يوم 
يومآثلاثين رمضان كان إن بأنه وأعلئتم والثلاثين الخالي اليوم في 

تسعةكان ؤإن اليد، لصلاة والثلاثين الخالي في فالأجتماع 
يومالمستهلاع بقدر بلدهم في الحيي يصلون بالي أهل فكل وعشرين 

والتالما،لكارفج والثلاثين الخادي في والأجماع العيد، 
•الأمور وتداول المرور ؤإٍلهار 



ظمحق=====^===^========^ءهبه
صراطإلى والهادي الموفق واه المسألة هذ0 في نراه ما هذا 

وافزملأءكم، سلامنا بلغوا يلزم، بما شرفونا لرم ما وهذا 
.وبركاته اش ورحمة عليكم والسلام يحففلكم. 

صو أ ٠
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 _، ١ ٦ ٤ ١ I ونتعن • " "تحار الأله رحمه — القمح محسلة مئل
العيد؟صلاة 

الشصارتماع من العيال صلاة وقت بقوله؛ محيلته فأجاب 
وتأحيرالأصحى صلاة تقديم يمن أنه إلا الزوال، إلى رمح قيد 

كانوملم آله وعلى عليه اض صلى النثي أن روى لما الفْلر، صلاة 
وصلاةرمح، قيد الشص ارضمت إذا الأصحى عيد صلاة يصلى 
الفهلرعيد خى الناس ولأن ، رمحيزرا، قيد ارتفعت، إذا الفهلر 

وأماالفهلر، زكاة إحراج وقت ليتح ، الونت، امتداد إلى بحاجة 
الوهدا الأصحية، بدح المبادرة المشرؤع فإن الأصحى عيد 

الونت،.أول في الصلاة قدمت، إذا إلا يحصل 
٠ه  ه

الحكمما — تعار افه رحمه — الثمخ محيلة مسل I ١ ٦ ٤ ٢ س 
الشمس؟زوال بعد إلا بالعيد الناس يعلم لولم 

زوالبعد إلا بالميد يعلموا لم إذا بقوله محيلته فأجاب 
ونحرحونإلالصلأةسالخد.فإنهمضلرونفيءيداكلر، الشمس، 
الغد،من الصلاة إلى يخرحون فإنهم الأصحى، عيد فى أما 

للصلاة،تابعة الأصحية لأن اليد، صلاة بعد إلا يضحون ولا 
والأولأحوءل.م،أنهمضحونإذافاستابالزوال، 

للبيهقيالسنن معرنة رق (، ٨٣)ا/اض رحه حجر لأبن الخبير اكالخيص انفلر )١( 
طلوعيار.نبمام الشص تطاير حين رالففلر الأصحى يغدوإل كان ه الني رأن ت ٥ ٩ م/ 
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حكمعن تعار-! اف رحمه - الشيخ محملت مثل ! ١٦٤٣ ص
الماحي؟ر العيد صلاة إئامة 

الماجدفى العيد صلاة إقامة تكره بقوله؛ فضيلته فأجاب 
اضصلى الني لأن أ الصحراء ر العيد إقامة السنة لأن لعير؛ إلا 

أنولولا الصحراءرا،، في يصليها كان وملم آله وعر عليه 
إليه؛الخروج الناس كلف ولا فعله، لما مقصود أمجر الخروج 

ؤإبرازها.الشعيرة هدْ إمحلهار يموت اجد المقي الصلاة ولأن 
هص  ه

حكمما I — تعار الثه رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ١٦٤٤س
المسجد؟في العيد صلاة 

فىتكون أن العيد صلاة فى السنة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إلىالعيد صلاة في يخرج كان . الرسول لأن أ الصحراء 

ألفمن وحير مسجده في الصلاة بأن أحير أنه ْع ، الصحراءُاأ 
المصرليخرج*إر مسجده في الصلاة ييع ذلك ومع صلاهءرآ، 

الصحراء؛إر الناس يخرج أن فالسنة هدا وعر فيه، فيصلي 
الإسلام،شعاتر س شعيرة تعتبر التي الصلاة هذْ يقيموا أن لأجل 

نفسفى تصر العيد وصلاة حلويلة، أزمنة مجند الحرمين أن إلا 

(.٩٥٦)منبر يغير المصلى إلى الخروج باب المدين، كتاب البخاري، أحرحه )١( 
المصلىإلى المدين نى الماء جريج إباحة ذكر باب ال'يدين، كتاب سالم، وم

(.١٣٩٤^)اوخاري)«ا،؛ا(، )٢( 
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جرىوقد التبوي، المسجد نفس وفي الحرام، المجد 
.بعيد أمد مند هدا على الملمون 

هه  ه

هل_؛ تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ت  ١٦٤٥س
الهحرمأو والمدينة مكة في ولو أفضل الصحراء في الميد صلاة 

أفضل؟
لكنأفضل، المصالى ش العيد صلاة I بقوله فضيلته فأجاب 

المسجدفي يصلون أنهم الزمان قديم من العادة جرت بمكة 
مندالنبوي المجد في يصلون كانوا المدينة وكيلك الحرام، 

أفضل،المصلى في صلاتهم أن شك لا المدينة لكن طويلة، أزمنة 
اممهرصي الراشدين وحلفائه .، الّثمح، عهد مح، الحال هو كما 

فيالعيد صلاة يصلي واللام الصلاة عليه كان فقد عنهم، 
.الصحراءرإ، 

نحونهل ت — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١٦٤٦س
الميد؟يوم غير ق الميد مصل ق ^ ١٥؛أو فرضأ الصلاة 

يومق جاتزة العيد محل ل الصلاة I بقوله فضيلته فأجاب 
لكنأصلا، نهي ذلك في وليس نفلا أو كانتر فرصآ وغيره العيد 
ليعدها أو العيد صلاة قبل الإنسان يتنقل أن كرْ العلماء بعض 

(.٨٩١^)اوخارى)أها،(، )١( 
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النبيأن بحجة المصلى يفارق أن قبل اليوم ذلك في العيد مصلى 
كراهةعدم والصحيح العيد، صلاة موى حرج حثن بمل م ل. 

هالنك، لأن ضعيف، المكب. صلاة بعدم واحتجاجهم ذلك، 
الصلاةبعد واشتغل العيد بصلاة اكتمى لأنه العيد سوى يصل لم 

فىالصلاة عن النهى عنه يرد ولم إذن، للصلاة محل فلا يالخهلبة 
وحدفان دليل إلى يحتاج شرعكب حكم والكراهة العيد، مصلى 

الكراهة.عدم وإلأظلأصل 
حررفءج.ا/.ا/'هّااه

كانإذا ؛ - تعالى اش رحمه - الشيح فضيلة سئل ت ١ ٦  ٤٧ص
العيدصلاة تتم فكيف، المدينة، داخل الناس من صعقة هناك 
انتهاءبعد أو صلاتهم بعد هل الأصحية؟ ذح يحل ومش لهم؟ 
العيد؟مصلى فى يصلى الذي الإمام صلاة 

فىكان إذا إنه ت العالم أهل يهول، ' بقوله فضيلته فأحاب، 
لهميقام فانه العيد، لمصلى الخروج تهليعون يلا صحفة، البلد 

الأضحيةذبح يتعلق وحينئذ المدر، لأحل البلد في عيد صلاة 
حازُت،الصلى فى الخيد صلاة بمتا ،ّفإن الصلاتين، بأمبق 

حازتللضاُفة البلد في اليد صلاة سبمت، ؤإن الأصحية، 
الأضحية.

فمننمه، الإنان بصلاة يتعلق هذا إن قائل. فال ولو 
المصلى؛في بصلاته الحكم تحلق المصلى في البلد أهل *ع صلى 



اك|اا،؛اممحام فتا1ماهم 

لوأهول الصعقة، مع يصلاته الحكم تعلق الصعقة •ع صلى ومن 
•وجه له لكان بدلك نائل هال 

لالسنة ما — تعالى اطه رحمه _ الشيخ فضيلة سئل I ١ ٦ ٤ ٨ س 
كانفإذا الصحراء؟ في أو المجاد في يصلى هل العيد صلاة 

يكبر،لايزال البلد فان الصحراء في تفعل أن الستة أن الجواب 
فلمجانب، كل من الأبنية أحاحلته مصالى للعيد جعل فكلما 

مأجورين؟أفيدونا ، الصحراء فى أنه عليه يصدق 
فىتكون أن العيد صلاة فى السنة بقوله فضيلته فأجاب 

ينقلأن ينثغي خانه البلد، كثر فإذا ، الّكا.را، فُل كما الصحراء 
فيكونها لأن حرج، فلا ينقل لم ؤإذا الصحراء، إلى المصلى 

•الامتحاب ميل هوعلى بل الوجوب سل على لس الصحراء 

كانإذا -ت تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل : ١ ٦ ٤ ٩ س 
الإنسانوخؤج المجد في الفعلر عيد صلاة يصلون الناس 
أمالفجر، صلاة قبل الإفهنار تمرات يأكل فهل الفجر، لصلاة 

لصلاةحديدة محلى يئشيء نم أهله إر ينصرف أن الأفضل 
العيد؟

النقول! الرحؤع، يمكن لا كان إذا I بقوله فضيلته فأجاب 

ومالم)،؟لأ,(، ٩٥٦)اوخارى )ا(



٠٨١

الصحلصلاة نويته حروجك لأن تأكل، حتى البيت من تخرج 
الفجرصلى إذا فليرجمر الرحؤع يمكنه لكن ؤإن العيال، وصلاة 

العيد.لصلاة يرجع ثم التمرائت، ليأكل 

هابمح—رحمهافمالي—؛لكزالمي.
يثملأو للوتر حد هناك هل ، وترأ'أاا تمرات الفطر قبل يأكل 

وهكذاا؛؟• . عسرة إحدى سع، سع، حمس، راطديث، 
الكثرة،فى المهللوب للوتر حد لا ت يقوله محيلته نأجاب 

أعلم.واض الجمع، أنل لأنها ثلاثر، أقله ؤإنما 

ما—؛ تعالى افه رحمه • —السيخ فصيلة مشل I  ١٦٥١ّس 
منالأكل ين أنه من ء افه رحمهم _ الفقهاء قاله فيما رأيكم 

دليل؟عليه وهل الأضحية؟ كبد 
منوالأكل أصحيته، من الأكل يسن ت يقوله محيلته فأحاب 

مما۵^[ ؤ I تٌالمح، نال والسنة، الكتاب، من دليل عليه الأضحية 
أمرواللام، الصلاة عليه والنبؤ؛ . ، ألمشر^١٢أليادس تبلعثؤأ 

السنتانفاجتمعت، ، أصحيتهر،، من وأكل الأصحيهءص، من بالأكل 

(.٩٥٣اوخارى))ا(
.٢٨الأة: الحج، سورة )٢( 
.٣٥٢احمده/ ٣١احرجه )٣( 
العيدين،صلاة كتامط راليهقي، ، ٤٥١٢المدين ياب، الداوقطتي، أحرجه )٤( 

. T٢٨٣/ يرجع حش الحر يوم يترك!لأكل باب 
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واسه.المولية، 
الفقهاء،احتارْ فإنما الكبد من الأكل يكون أن اختيار وأما 

.، ^Jiiالتعبد باب من وليس نضجآ، وأبع أخف لأنها 

السنةما •' — تعالى افه رحمه — الشخ ة هصيالمشل ؛ ١٦٥٢س
الأضحى؟وعيد الفطر، عيد في الصلاة قل للإنسان 

تمراتيأكل أن المهلر عيد في المنة يقوله: فضيانمه فأجاب 
الأضحى،عيد في وأما ، اJصلىل١، إلى يخرج أن نل وترأ 

.الصلاهءآ، بعد يدبحها التي أصحيته من يأكل أن فالمنة 
العيد،لصلاة العلم أهل من ءلاJفة فامتحبه الاغتسال وأما 

الوضوء،علك، اقتصر ولو ثيابه، أجمل يس أن أيضآ تحب وي
•حرج فلا العادية ثيابه وعلى 

هه  ٠

هل_؛ تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل !  ١٦٥٣س
الدUبJصاىالميد٠اشياأوراكبا؟المنة 

كانإذا إلا مجاشيآأى يكون أن يمن I بقوله فضيلته فأجاب 
٠يركب أن بأس فلا الركوب إلى يحتاج 

هه # 

(.٩٥٣اوخارى))ا(
.٣٥٢ه/أحد ا:مجهالإيم )٢( 
يومالثى في جاء ما باب ه، اف رسول عن العيدين أبواب الترمذي، احرجه )٣( 

حسن،.احديث وتال؛ ( ٥٣٠العيد)
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إقامة،ولا أذان لها ليس العيد صلاة ت بقوله فضيلته فأجاب 
اضرحمهم العلم أهل بعض ولكن ، السةراا بذلك ثبتت كما 

فهوله، دليل لا قول لكنه ، جامعة،، *الصلاة لها ينادى إنه نالوا 
منيأتي الكسوف لأن الكسوف، على قيامها يمح ولا ■ صعيما 

لها،يؤذن لا أن فالسنة العيد بخلاف به، اس النيشعر أن غير 
الماس،يخرج ؤإنما جاْهة،، ررالصلأة ب ينادى ولا لها، يمام ولا 
ذللث،بحد من نم إقامة، ولا أذان بلا صالوا الإمام حضر فإذا 

الخهلية.
هص  ه

عددعن • — تعالى اض رحمه — اليغ، ة فضسالسسل I  ١٦٦٠ءس 
الجدين؟ش التمجيرات 

العيدينصلاة فى الكبيران عدد بقوله; فضيلته فأجاب 
الركعةفي كبر فمن والخالق،، السلف فيه احتلم، فيه، مختالغ، 
القيامبعد حمسأ المانية الركعة رفي الإحرام، يلجيرة مثعأ الأولى 

•لف العن ورد حيث أيضأ فحسن ذللث، حلاف كبر ومن فحن، 

حكمما •' — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١٦٦١ص
العيد؟صلاة في الإحرام تكيرة عر اقتصر من صلاة 

عراقتصر إذا صحيحة صلاته I بقوله فضيلته فأجاب 

تبلوالملأ0 العيد، إلى والركوب المشي باب الميدين، مماب البخاري، أخرحه )١( 
ولاخيرأذان و_ 



|كااةامام هم هتاءس 
^ٍ=======ص===^=====^====ض

الإحرام0كسرة عالي الزائدة الكبيران لأن الإحرام، تكبيرة 
منة.الأنممال، وتكبيرات 

هإي ء ٠

كيفيةعن — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ت ١ ٦ ٦ ٢ س 
العيدين؟صلاة 

الإماميحضر أن العيدين صلاة كيفية بقوله؛ فضييه فأجاب 
بمرثم الإحرام يجثرة الأولى ش يمر بريتن، الناس ويوم 

فيااق،ا سورة ويقرأ الفاتحة، يقرأ ثم تكبيرات، سسن، بعدها 
منانتهى فإذا بمرأ، يقوم الثاية الركعة وني الأولى، الركعة 

سورةنم الفاتحة، سورة ويقرأ تكبيرات، حمس يكبر القيام 
يقرأه الني لكن المورتان فهاتان القمر،، وانشق الساعة ءافترت 

الثانيةوفي، بح الأولمح، في، قرأ ثاء ؤإن ، العديزرا، في، بهما 
.الغاشيةاار'؛ حديث، أتاك د»هل 

ويفترئانسورتين، في يشتركان والعيدين الجمعة أن واعلم 
سبح،فهمات فيها يشتركان اللتان السورنان فأما سورتين، في 

ررق"المدين فك، فهما فيها يفترقان اللتان والسورتان والغاشية، 
للإماموينبغي وءالمنافقون،، رءالجمعة، الجمعة وفي وءاتتربت،،، 

ولالمون الميعرفها حتى المسور مده بقراءة السنة إحياء 
أنوينبغي الخهلبة، يخهلب هدا وبعد ونمتا، إذا يتنكروها 

أنينبغي بما يأمرهن النساء إلى يوجهه الخلثة من سيثآ يخص 

)ا(سالم)اا،ا/(.
(.٨٧٨لم)م)٢( 



الميفعل كما يجبه، أن ينبغي ما عن وينهاهن به، يفن 

٠ه

حكمما تعار.! اش رحمه - الشيخ فضيلة مشل ؛ ١  ٦٦٣س
بينها؟يقال وماذا العيد؟ صلاة تكييرايت، في اليدين رفع 

مذهبمن المشهور على اليدين رخ •' بقوله فضيلته فأجاب 
تكبيرةوفي الزوائد التكبيرات في أي الميدين صلاة في الحنابلة 
تكبيرةأما تكبيرة، كل عند يديه يرخ أن له فيبر سنة، الإحرام 
أن— عنهما اض رصي — عمر ان عن الحديث فيها ميت فقد الإحرام 

، ٢٢الإحراملتمجيرة عند متكبيه حدو إر يديه يرخ كان الني. 
اختلفولهدا آ، الصحادةر'عن أثارأ فيها فان التكبيرات بقية أمجا 

ترخ؟لا أو الإحرام، تكبيرة بعد الأيدي ترخ هل العلماء 
ترخ.أنها — تقدم كما — الحنابلة مذهبا من والشهور 

لاذكربيئها.يقول! العلماءمن فن التكبيرادتا! بين وأمامجايقال 
•الني. عر ويصلي اض، يحمد إنه يقول؛ من ومنهم 

الحمد.وض واسع ذللتا في والأمر 

(.٣٩٠^)(، ٧٣٦)الخاري )١( 
وسالم،(، ٧٣٦)ض إذا الطوين ربع اب، الأذان، كاب الخاري، أحرجه )٢( 

الإحرامتكبيرة مع المنكبين حذر اليدين رع امتحثالب، يامتا الصلاة، كاهمب، 
اأ)«ا،م(.

.٤  ٣٩٣! اليد تكبير ني البدين رع باب الميدين، صلاة الثيهتي، صنن )٣( 
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يستمتعمض I — تعال اف رحمه — الشيح محيله مسل ؛ ١٦٦٤من 
بعالأو الإحرام تكسرة بعاد يستفتح هل العيال؟ لاة صق 

٠التكييرات؟

هكذاالإحرام، تكبيرة بعد يستفتح يقوله؛ محيلته فأجاب 
إلىالاستفتاح لوأحر حتى وامع هدا في والأمر العلم، أهل نال 
٠امحى فلا تكبرة احر 

يقالماذا ؛ — تعالى اض رحمه - الشيح محيلة مشل ؛ ١٦٦٥س
هذهحكم ومجا العيدين؟ صلاة في وتكثيره تكبيرة كل ؛ين 

به؟يأتي هل شيئأمنها الإنسان فائت، وإذا التكبيرايثر؟ 
بلمعين محدود ذكر ذلالث، في ليس بقوله؛ نحيالته فأجاب 

ثاء،صفة أي على الني. على ويصلي عله، وشي اف يحمد 
مستحب.لأنه بأس فلا تركه ؤإن 

متآكدة.وهي أيضأ منة فإنها الزوائد التكثيرات حكم وأما 
به،يأت ولم فاته ما ّقهل منها ثيء الإنسان فات ؤإذا 

به؛يأتي لا فإنه القراءة في شؤع حتى بعضه أو نسيه إذا وكذللئ، 
يأتيفإنه كاملة ركعة الإمام •ع فاتته لو أما محلها، فات سنة لأنه 

القانتة.الركعة تللث، ؛تكبيرات 
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بينيقال ماذا ! — تعال اف رخمه — الشيح محضيلة سئل ت ١  ٦٦٦ س
العيد؟صلاة ض الروائي الكبيران 

فيالرسول عن محنة أعلم لا ■ بقوله محيلته فأجاب 
علىويصلى عليه، ويثنى اض يحمد ؛ نالواالفقهاء لكن ذلك، 
علىصل اللهم العالمن، رب ض الحمد ت فيقول .، الني 

الرحمنالعالمين، رب ف الحمد قالث؛ إذا لأنك محمد؛ 
تقلت نبه على صليت ؤإذا وحمدته، اض على أينبت الرحيم، 

سنة.هذا في أعلم لا لكن محمد، على صل اللهم 
واسعذلك في والأمر بينها. ذكر لا نال؛ من العلماء ومن 

ض.والحمد 

يريهل —؛ تحار اممه رحمه — الشيح محيلة سئل ؛ ١  ٦٦٧س
الجنازةوصلاة العيدين لصلاة الكبير عند يديه والمأموم الإمام 

أملأ.رسهاإلأفيهمةالأدر؟
كلفي يديه يرغ فإنه الجنازة؛ أمجا بقوله؛ محيلته فأجاب 

وهذا،  ٢١١ءنهمااض رصي عمر ابن فعل من صح ذلكا لأن تكبيرة؛ 
اناجتهاد مجن لعاله نقول! حتى فيه، للاجتهاد مجال لا العمل 
هذاعمر ان وفعل الوفبت. سبيل على إلا كون لا هو بل عمر، 

يرغأن الجنازة على الصلاة في فالسنة هذا وعلى ارغ، حكم له 
فيالرفر في أيفأ السنة أن كما كبيرة، كل عند يديه الإنسان 

الأمامأحمدا.ءرجه )ا(



|ك،اإةاحام هم فتاءس ٩

الركؤع،وعند ، الإحرام تكبيرة عند يديه الإنسان أن الصلاة 
عندانرنير وأما الأول، التشهد من القيام وعند منه، الرغ وعند 

منهدا أن  ٢١اشررحمه القيم ابن المحقق ذكر فقد تكبيرة، كل 
كلمايكر المي. ءإن •' قوله فقل وهم حث الرواة بعض أوهام 

ورفع.حفص كلما يديه يرغ كان إنه ٠ فقال ورني؛اأى حمض 
عنهمااض رصي عمر بن عداض عن الصحيحين في والثابت 

الرقعوعند الركؤع، وعند الإحرام، تكبيرة عند ذكرنا ما هو 
الأول،التشهد من القيام عند ذلك البخاري في وثبت ، منهأ٣أ 
عمروابن ، المجود،،؛؛، في ذلك، يفعل لا رروكان عمر؛ ابن ونال 

يمكنولا بها، والتمسك، المنة معرفة على حرصآ الناس أشد من 
منهدا وليس علم، غير عن وهو القاطع النفي هدا مثل ينفي أن 

نفتهلأن ؛ الثست، ندم والنافي الثستؤ تعارض إذا إنه يقال مجا ؛اب، 
الرفعوعند الركؤع، وعند الإحرام، تكبيرة عند الرغ إبانه ْع هنا 

ظاهروهدا . الإسايت، حكم حكمه النفي هدا أن على دليل منه، 
مقدمالمثبتؤ )أن العلم أهل عند المعروفة والقاعدة تأمله، لن 
ذكرإذا الراوي؛ أن وهر هذا بمثل تميد أن ينغي ١^١٧ على 

البعضعن الحكم هدا ونفى حكمآ لبعضها ألمتإ ثم وفصلها أشياء 

.٦٦٣)\(ذ\د\س\إ 
.( ٧٢٣الصلاة)في الدين رنع باب الصلاة، مماب أبوداود، أحرجه )٢( 
(,٧٣٥الأور)التكبترة ني اليدين رنع باب الأذان، كتاب الخارى، أخرجه )٣( 

(.٣٩٠)، ٢٢، ٢١اليدين رفع اماب باب الصلاة، كتاب وسالم، 
السابق.المرصع في البخاري أحرجه )٤( 



٠٩١بابدااا؛اكابمام 

هدا،في ثابت الحكم هذا أن وتيقن الجمع، شهد قد فإنه الأحر، 
•هدا محي ومض 

لكن، نةرا؛ ّالأن فيها يحفرني فلا العيد صلاة أما 
كلفي يديه يرغ أنه — اممه رحمهم — الحنابلة مدهب من المشهور 

•تكسرة 
هه ه 

الحكمما ! - تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ! ١٦٦٨ص
ماذاأم يعيدها هل القراءة؟ في شيع حش العيد تكبيرات لوني 
يفعل؟

حتىالعيد، صلاة في التكبير ني لو بقوله؛ فضيلته فأجاب 
قرأحتى الاستفتاح مي نلو كما محلها، فات سة لأنه سقط؛ قرأ 

يسقط.فانه 

رحمه- فضيلته ثال ، ١٨٢ه/الممع الشرح رفي الحرام، المجد فتاوى من )١( 
لأنايضأ؛ الجنازة تكبيرات وفي تمجيرة، كل في يديه يرغ أنه روالصواب؛ ت - الله 

المملهذا وثل خلافه، الني. ص يرد ولم محهم الثه رصي الصحابة ص ورد هذا 
منذاهب إليه يذهب فلا عبادة، في حركة فهر عبادة، لأنه فيه؛ للاجتهاد مدخل لا 

أنهعنهما الله رصي عمر ابن عن صح رند الله.، رسول عن أصل وفيه إلا انمحابة 
ومهممرفوعآ، عنه روى إنه بل مرة، كل في الخانة ذتميرات في يديه يرفع كان 
•ه اككا إلمحا هرفرعأ صححه من 

الجنازةفي تكبيرة كل •ع يديه يرغ كان انه عنه الله رمحي عمر فعن هنا ركذللت، 
•١  ٦٦٣رقم الفتوى وانفلر الأثرم'. رواهما زيد، عن وكذلك والخيد، 



،}!؛،allامام هم فتاءس 

ما_ت تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل I  ١٦٦٩ص
هذهبين يقال وماذا العيد؟ صلاة في الروائي التكييرات حكم 

فيها؟الدين رفع حكم وما التكييرات؟ 
أتىإن منة، الزوائد اميرات حكم بقوله: فضيلته فأحاب 

الوكن عاليه. شيء فلا بها يأت لم ؤإن أجر، فله الإنسان بها 
٠غيرها عن العيد صلاة تتميز حتى بها يخل أن يسغي 

ويصلىالله، يحمد أنه العلماء ذكر فقل بينها! يقال ما وأما 
علىاش،.،ئنلمضلفلأحرج•

•فهوسة مرة كل ْع اليدين ربع وأما 

الحكمما تعالى.! اممه رحمه — الشيح فضيلة مئل ١  ٠٦٧ س 
الروائي؟اميرات أياء الإمام لوأدرك 

فىأدركه إذا عليه الجواب مبق يقوله؛ فضيلته فأجاب 
ؤإذا، ير؛، ثم فقط، للإحرام يكثر فإنه راكعآ أدركه إذا أما أثنائها، 

فات.لأنه يقضيه لا فإنه فراغه بعد أدركه 
٠٠ ٠

الحكمما ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ١٦٧١ س
الروائي،يكبرالتكبيرات العيدوكان وهويصلى الإمام لوأدركت 

صأمطذاأصل؟أفيدونىأفادكماض.
أساءفى الإمام مع دحلت إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 



٠٩٣سه0  ٥٧٠٠باب 

ويسقطبقي، فيما الإمام تابع ثم أولأ، للإحرام فكبر الكبيران، 
محي.ما عنك 

-؛!؛-ءإي ءإي 

السورما ت — تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة مسل ١  ٦٧٢من 
الفاتحة؟بعد العيد صلاة ش يقرأها أن للأمام يمن الش 

))ق((،صورة إما يقرأ أن يسحب، ت يقوله فضيلته فاأجاي، 
هذاهوالة،وررالغاشية(<لأ، وإماسورةراسثح«، ، ورراءترتا(ان 

*بأس فلا غيرهما قرأ ؤإن 

هل_! تعالى اض رحمه آ الشيح فضيالةُ سئل •'  ١٦٧٣س
أوحهليتين؟واحدة حطبة العيد في الإمام يخطميا 

—اض رحمهم — الفقهاء عند المشهور يقوله! فضيلته فأح1ديا 
فىلكن ، هذارم فى ورد صعيف لحديث، اثنتان العيلس حْلبة أن 

وملماله وعلى عليه اش صلى النبي أن صحته على اكق الحديث 
وامع.هدا في الأمر وأرجوأن ، واحدةر؛أ حهلبة إلا يخطبا ل؛ 

ءوأو ءو 

)\(طم)\ص.
(.٨٧٨)لم م)٢( 
فيالخطبة ني حاء ما باب فيهاا والسنة الصلوات إقامة أبواب ماجه، ابن أحرجه )٣( 

(.١٢٨٩)انمدين 
لموم(، ٩٧٨)العيد يوم النساء الإمام موعنلة باب العيدين، كتاب البخاري، )٤( 
(٨٨٥.)



|كءااهاحام هس يتاوس 
بمه=========^=======^ً

هوالثايتما ت - تعال اض رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ١٦٧٤س
واحدة؟هي هل العيال حهلبة قي 

العلماءاحتلف العيد! خطبة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
•فيها - اض حمهم ر- 

.بينهما يجلس خaلأتان له الحيي إن فال؛ من قمتهم 
كانتإذا ولكن واحدة، خهلبة إلا له ليس قال؛ من ومنهم 

المي.لأن خطبة، لهن يخصص فإنه الخليب يمعن لا الماء 
،وذكرهن^؛ فوعظهن الماء إلى نزل العيد يوم الناس خطب لما 

الماءلأن إليه؛ نحتاج لا الحاصر وقتتا في التخصيص وهدا 
تكبميصهن،إلى حاجة فلا الصوت مأكبرات طريق عن يمعن 

علىمثلا كحثهن بالماء خاصة كلمة الخهليب يوجه أن ينبغي لكن 
ذلك.أشبه وما والحشمة الحجاب 

ءة

حكمما ؛ - تعار اش رحمه — الشيح فضيلة مشل ؛ ١  ٦٧٥س
الميد؟حطبة ألماء الكلام 

العلماءبين خلاف محل الخالة هدم بقوله؛ فضيلته فأجاب 
اضحمهم ر- 

.اليد يوم يخطب والإمام الكلام يحرم إنه محال؛ من نمنهم 
بواجب،ليس حضورها لأن به؛ بأس لا إنه أحرون؛ وقال 

(,٨٨٥)وملم (، ٩٧٨)الخاري )١( 



٠٩٠يابدااا؛اك»|ها|>ا 

.بواجب ليس فاراستماعها 
أشغلتكلم إذا لأن، ذتملم؛ لا أن الأدب س أن شاك ولا 

.ويشاهده معه يأو يخاطبه، ممن غيره وأشغل ه، نف
٠إي ء ٠

هلتعالى افه رحمه — المخ فضيلة مشل !  ١٦٧٦مي 
يكونأن يصح أو العيد خهلية في الخليب يقوم أن المة 

حالما؟

والعيدالجمعة فى الخهلبة فى المنة بقوله! فضيلته فأجاب 
•النبي عن ذلك ثبت كما قانمآ الخهليب يكون أن 

ءص؛!؛- ءو 

للعيدهل ء تعال افه رحه - الشيح فضيلة مشل ؛ ١  ٦٧٧ص
•مأجورين أفيدونا حطبتان؟ أم حْلبة 

خهلبةللعيد تكون أن المنة يقوله فضيلته فأجاب 
عنذلك روي محي لأنه حرج؛ فلا حقلمين جعلها يإن ، واحدْ؛" 

بهن،الخاصة الماء عقلة يهمل أن ينبغي لا ولكن ، ، .١٣المبي 
.وعفلهزا؛؛ واللام الصلاة عليه المثي لأن 

(.٩٧٨)العيد يوم الماء الإمام موعظة باب العيدين، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
٨٦الخفين ذم باب اس، كتاب ومسلم،  ٠٣٣ ).

(.٨٨٥)لم وم(، ٩٧٨)المغاري )٢( 
(.١٢٨٩)ماجة ابن )٣( 
(.٨٨٥)وملم (، ٩٧٨)الخاري )٤( 



Jigtii  1ك،اإتا،طم هس
مه====^=======شم==

الخطبهاخر ظبماخ^بءصل المساء تسمعه ممجر من وتك^لم لكن فإن 
الالمساء ولكن دمكير يخطب لا لكن ؤإن للتسآع، حاصة بموعطة 
بمامعهن يتكلم رجلان أو رجل ومعه إليهن، يدب فإنه يمعن 
سر*

ييتديءمل ؛ — تعالى اف رحمه _ الشيح فضيلة سئل ١  ٦٧٨س
أفتونايبدأ؟ أوبماذا بالتكسر أر بالاستغفار العيد حعلبة المحعليب 

مأجررين؟
ولاُه، تستفتح فلا الاستغفار آما ت بقوله فضيلته فأجاب 

به.فال أحدأ أعلم 
؛هذافى مختلفون فالعلماء التكبير أو التحميد، وأما 

تبدأبالتكبير.ت هال من نمهم 
تبدأبالتحميد.ت فال من ومنهم 
الأكبر، اطه أكبر، الله محال: فهوإذا واسع، هدا في والأمر 

بالتحميد.ابتدأ فقد الحمد. وش اضأكبر، واضأكبر، اش، إلا إله 
ولاأكبر، واش ش، الحمد قال ؤإن واحدة، حمالة كأنها فالجمالة 

•وامع هدا قي فالأمر . أيضآ — يالتحميد بدأ فقد اش، إلا إله 
أوه ٠ 

حكمما ؛ - تعالى الثه رحمه - الشيح فضيلة سئل ١  ٩٦٧ ص 
العيد؟محلبة حضور حكم وما الصلاة؟ على العيد حهلبة تقديم 
الصلاة؟لصحة شرط مى وهل 



٠١١١٠ياب  ٠٩٧اك»|»س ٠ 

الصلاةعلى العيدين حتلبة تقديم • بقوله محيلته نآجاب 
.اش رصي المحاه أنكرها دعة 

وامتمعحضر شاء فن بواجب، فليس حضورها وأما 
انصرف.شاء ومن وانضر، 

يتقدمالشرط لأن العيد، صلاة لصحة شرطآ وليت 
.العيد صلاة عن متأحرة وهي ، المسروط 

يسنشل — تعالى الثه رحمه — الشيخ تحيله مثل  '•١  ٠٦٨ س 
العيد؟صلاة ش مشر على يخطب أن للإمام 

منة،أنه العلماء بعض يرى نعم، بقوله• محيلته فآجاب 
الصلاةعليه الرسول أن عنه افه رصي جابر حديث فى لأن 

أتىفزل نم ارثال؛ فقاس النب حْلوالسلام، 

.( ٩٥٦)منبر بغير المملى إلى الخررج باب العيدين، كتاب البخاري، احرجه )١( 
٤(الإيمان من المنكر عن الهي كون بثان باب الإيمان، كتاب ومسلم، 

الفطريوم بمخرج . الّء، كان ■ قال الخيري ّعثل أبي 'عن • للخاري واللغظ 
الناس،مقابل فينوم ينصرف ثم الصلاة، به يبدأ شيء فاولر المملى، إلى والأضحى 

يقطعأن يريد كان فإن ويأمرمحم، ويوصيهم بفلهم صفوفهم عر جلوس والماس 
علىالناس يزل ،الم صعيد؛ أبو سال يتصرف. ثم به أمر بشيء يأمر أو تطعه، بعثآ 

الصلىأتينا تلما تطر، أر أصحى نى المدينة أمير وعر مروان •ع حرجتا حش ذللثا 
بثوبه،جذبته بمالي أن تبل يرتقيه أن يرياي مروان فإذا الصلتا، بن كثير بنا* منبر إذ 

ندصعيد أبا ت ممال , وافه غيرتم له سلت، الصلاة. تبل فخطب فارتئع تجبيني، 
يكونوالم الناس إن I ممال أعلم. لا مما واش حير اعلم ما • فقلتإ • تعلم ما ذما 

,الصلاة' قبل فجعلتها الصلاة بعد لنا يجلون 



اك،اات|هطم هم فتارس 
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هووهذا عال، مكان من إلا يكون لا والنزول ت قالوا اء(الأأ الن
انمل.عله الذي 

أولى،منبر بدون الخهلبة أن إلى العالماء بعض وذهب 
شاءاض.إن وامع هذا قي والأمر 

ءإيه  ه

يعتبرهل '' تعار— اف رحمه — الشيخ محضيلة مئل ١  ١٦٨ س 
المسجد؟أحكام ويأحد مسجد العيد مصر 

أومسجد هو هل فيه اختلفوا العالماء بقوله فضيلته فآجاب 
قال!ومن احي، المأحكام أءهلا٥ ممجد إنه قال فمن مصّلى؛ 

اجد.المأحكام يعهله لم مصلى إنه 
كانإذا فمثلا ءلاهر، والمصلى المسجد بين والفرق 

البيوتفى يوحد كما فيه يصلى ما مكانأ بيته فى اتخذ الإنسان 
احي،المأحكام له تثبت فلا يمسجد، وليس مصلى فهذا قديمآ 

الماحي.أحكام له تثست، فانه مسجدأ كان إذا أمجا 
بذللث،صرح وقد مجد، العيد مصلى أن المنة مجن والفلاهر 

راومصلىالختهى في فقال - افه رحمه - أحمل الإمام أصحاب 
ودليلمجد، العيد فمصلى الجنائزا؛ مصلى لا مجد، العيد 
وذواتالعواتق الماء تخرج أن المدين ر أمر . الهم، أن ذلك 

أنعلى دليل فهدا ، المصلىُى الحيض يعتزل أن وأمر الخدور، 

(.٨٨٥)ومالم (، ٩٧٨)البخاري )١( 
الم)«هم(.وم(، ٩٧٤اJخارى>)٢( 



 c=====^==============^٠٩٩

.النبي إن I نقول عليه وبناء المجد، حكم أعطا0 . المي 
وكأوينااؤاايصلي حش يجلس فلا المجد أحدكم لحل ءإذا قال: 
•ركعتين تصلي حتى تجلس فلا العيد مصلى دخلت فإذا 

فيتصل فلا مجدأ كان ؤإن حتى قال؛ من العلماء ومن 
مدهبمن الشهور هو كما المسجد، تحية ركعتين العيد مسجد 
لمركعتين الخيد صلى ه الض لأن - اض رحمه - أحمد الإمام 
ولكن، الصحيحينُآ؛ في ثات وهدا بعدهما، ولا قبلهما يصل 
فصلى،فتقدم المسجد أتى المثي. لأن قالوا؛ ّ دليل فيه ليس 

لحللو كما المسجد، تحية عن مجزئة اليد صلاة فكانت 
المسجد،تحية عن أحزأته الإمام مع فصلى يصلي والإمام الإنسان 

منانصرف واللام الصلاة عليه فلأنه بعدهما يصل لم كونه أما 
أيضاونقول بعدها، رانية اليد لصلاة وليس الخطبة، إلى صلاته 

بعدها،ولا قبلها يصلي لا واللام الصلاة عليه الجمعة في هو 
فهوركعتين، وصلى بيته إلى انصرف ثم وصلى، حهلب حاء فإذا 

إلىحاء إذا الرحل إن يقال؛ فهل يعدها، ولا الخلية قبل يصل لم 
لأنبعدها؛ ولا الجمعة، قبل يصلي لا الجمعة يوم الجامع مجد 

ابعدها؟ ولا قبلها يصل لم الرسول. 
ومسجداليد، مصلى بين فرق فلا إذأ بهذا، يقال لا 
حتىلحل إذا الجمعة يوم المسجد تحية يصلي كان فإذا الجا،ع، 

وملم)؛اتما(.الخارى)إ؛؛(، )١( 
رمالم)؛س(.اوخارى)أا•؟(، )٢( 



اك،اا،ناحام م هت1ءس 

يحلإذا المجد تحية كيلك فليصل يخطب، الإمام كان ؤإن 
مجد.لأنه العيد مصلى 

دخلإذا ء تعار اممه رحمه . الشيح فضيلة مغل ت ١  ٦٨٢س
فهلالأمشقاء أو العيد، صلاة لأداء العيد مصلى الإنسان 

علىذلك يتكر من حكم دما الأدلة؟ •ع المسجد تحية يودي 
المجالس؟في فيه والكلام المصر في المصلي 

مصلىلحل من أن الراجح القول موله فضيلته فأجاب 
لحلررإذا ه نوله لعموم ركعتن يصلي حتى يجلس فلا العيد 

ومصلى، ركعتين«لأأيصلي حتى يجلس فلا المجد أحدكم 
أنهولولا ، يعتز أن الحيض أمجر النبي. لأن مسجد؛ العيد 

أنأصحابنا من المتآحرون صرح وفل باعتزاله، أمرهن ما مجد 
العيدمصلى ! ٢٤٦/١الإنصاف، في قال مجد، العيد مصلى 
هوهدا الفرؤع في نال المدهب، مجن الصحح على مجد 

ومصلىI الغل باب آحر وشرحه الختهى في وقال —• اه الصحيح 
الحيضءوليعتزل .I لقوله مجد، الجنائز مصلى لا العيد 

منالصحيح :  ٤٣٢-  Y٤٣١/ الإنصاف في ونال اه. المر(( 
أنإر موضعها. في وبعدها الصلاة قبل التنقل كراهة المدهي، 

فيبه وجرم الفرج، أبو احتارْ المجد، تحية يصلي وقيل نال• 
وذكرام. الكت، فى ورجحه أخلهر وهو الفرؤع في قال الغتة، 

ومالم)أا؛ا(.الخاري)؛؛؛(، )١( 
و.الم)«بما/(.البخاري)،؟؟(، )٢( 



١٠ يابءوهادعها1>ا 

•أحرى أئوالأ 
والكلاملإنكاره، وجه فلا فاعله، على ذلك ينكر من وأما 

ذك،تفعل لا أنت للمنكر ويقال محرمة، غيبة المجالس في فيه 
أوالمة، أو الكتاب، مجن بدليل إلا غيرك على سكر لا ولكن 

المسألة.هذْ في ذك مجن شيء ولا الإجم؛ع، 
ولاقبلهما يصل لم ركعتين صلى ه الني كون وأما 

لأنهبعدهما؛ أو هبلهما الصلاة كراهة على يدل فلا بعدهمالأ، 
تحيةعن فأغتت، العيد صلاة في شؤع المصلى وصل حين 

,انصرف ثم الناس حتلب الصلاة من انتهى ولما المسجد، 

إنقلتم I - تعار اش رحمه - الشيح فضيلة سئل '' ١  ٦٨٣ص
حاؤجالصلى كان فإذا المجد، تجة فيه  ٤٠٢٠^العيد مصر 

ينكروهل كيلك؟ المجد تحية فيه تشؤع فهل بور ولم البلد 
التحية؟عر،منترك 

المسجدتحية فيه يسرع العيد مصلى • بقوله فضيلته فأجاب 
يصليحتى يجلس لا الإنسان فيه لحل إذا الماحي، من كعيرْ 

لمأو نور مواء مسجد لأنه القرية؛ حارج كان ؤإن ركعتين، 
وسالم،وآله عليه اض صلى الرسول أن ذك على والدليل يور، 

لهأنه عر يدل وهدا ، الصر،اآء يدحلن أن الحيض النساء ^ ٠٠

الم)؛ا7(.اوخارى)؛؛؛(،ومرا(
اوخارى)؛يا<(،وسالم)'؟ه(.)٢( 



٢
|كاإ،امهام هم فتاءس 

القالوا اساء بعض لأن التب؛ ترك من على بمكر ولا 
.تحية له لأن فيه؛ يصلى أنه الراجح القول ولكن له، تحية 

Iس يعدهل ت - تعار اف رحمه - الشيح محيلة مشل  ١٦٨٤
بغيريتنقل وهل المسجد؟ تحية له ضن مسجد العيد مصلى 

المسعبمء؟تحية 
متعولهدا مسجد، العيد مصلى نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 

وأمرهنفيه، يمكثن أن الحيض والسلام الصلاة عليه الرسول 
يصليحتى يجلس فلا الإنسان لحله إذا هذا فحلى ، باعتزاله^؛ 

لأنبعدها، ولا الصلاة، قبل لا يغيرها، يتنقل لا ولكن ركعتين، 
لهاالمجد تحية لكن بعدها؛'، ولا فبلها يصل لم . الحم، 

٠

حاءإذا ث - تعالى اش رحمه - الشيح فضيلة مئل ؛ ١  ٦٨٥س
صلاةأويقضي يجلى فهل يخفا والإمام العيد يوم ان الأن

العيد؟

والإمامالحيي يوم الإنسان حاء إذا بقوله فضيلته فأجاب 
حننييجلس لا ولكن معلوم، هو كما الصلاة انتهت فقد يخطب 

ومالم)'ها/(,الخارى)؛ماو(، )١( 
الخارى)؛؛؛(،رتلم)؛اي(,)٢( 



٠٣باب 

—اض رحمهم — الحنايلة فقهاء فان للمسجد، تحية ركعتين يصلي 
ويدلاحي المحكم حكمه مجد العيد مصلى أن على نصوا 
علىيدل وهدا ، تعتزله^، أن الحيض أمر الني. أن ذلك على 

الالأتان لحاله إذا فانه عليه وبناء احي، المحكم حكمه أن 
•المسجد تحية ركعتين يصلي حتى يجلس 

.العلم أهل فيها احتلف فقد فاتت إذا العيد صلاة فضاء أما 
صفتها.على تقضى إنها قال: من نمهم 
•تمضى لا إنها ئال؛ من ومنهم 

علىشرعت صلاة لأنها يقولون تقضى لا بأنها والقاتلون 
صلاةلكن الجمعة، كملاة فاتت إذا تقضى فلا الاحتملع وحه 

فريضةلأنها الظهر؛ صلاة يدلها الإنسان يصلى أن يجب الجمعة 
الفانه الإمام ْع فاتت فإذا بدل، لها فليس العيد صلاة أما ، الونت، 
رحمه— تيمية ابن الإسلام مخ احتيار هو وهدا نضارها، يشؤع 

أعلم.وافه ، بالقضاء القول من أصوب عندي وهو - اطه 

تقضىهل ! - تعار اش رحمه - الشيح فضيلة مثل ت ١٦٨٦س
ان؟فاJكالإنإذا العيد صلاة 

منوأن تقضى، لا أنها الصحيح ت بقوله فضيلته فأجاب 
إذاالجمعة فان الجمعة، بخلاف عنه، ّمقهلّتا العيد صلاة فاته 

فرضالفلهر صلاة أن بينهما والمرق الفلهر، صلى الإنسان فاتت 

(١;



٥٢

بماليأن وجب الجمعة صلاة من الإنسان يتمكن لم فإذا الوقت، 
مماان الأنك أدر ان احتماء صلاة العد فان العال يخلاف ، الفلم 

الأتاعوإلأثلتى.

يحلإذا ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مشل I ١  ٦٨٧ص
الأولىالركعة من انتهى ئد الإمام وكان العيد لصلاة المصالى 

؟لأطتح،ها كطل 

أيبمقتها، الإمام ملم إذا يقضيها بقوله؛ فضيلته فأجاب 
بتكثيرها.يقضيها 



١٠٠س0ٌ ■٠٧٥ باب 

رسام
الرحمالرحمن اض بم 

فيهوبارك اض حففله العثيمض صالح بن محمد الشيح/ فضيلة 
توبركاته اض ورحمة عليكم السلام 

مصلياتأحد وحهليب إمام افه قي محبيكم أحد فأنا بعد! أما 
يوماككيير موصؤع مب فضيلتكم من حهلية فتوى ألتمس العيد، 

فيهيجتمع المصلى أن الحال وواقع الصوت، مكبرات عير العيد 
فتجدهمالتكثير، محنة يقيمون لا ولكنهم المصلين، من الألوف 
اجتهادْع منهم، أوغفلة جهلأ، ندر ما إلا يكبرون لا صامتين 

فيالميد ليلة يدللثا وتذكيرهم التكثير، على حمهم في الناصحين 
للسنةإحياء لنا يجور فهل المصلى، في العيد ويوم المساجد، 

أنالمصلين أحد نكلف، أن للغافل، وتدكيرأ للجاهل وتعليما 
ئديانه العلم مع المرؤع، الكثير الصومحت مكبر فى وح^ءه يك^ر 
أحديكثر عندما أنه عدة اجد وممصليات في بالتجربه ثثت 

أميكبرون، المصلين من كيرأ فان الصوت مكثر عبر الخصين 
منالتكبير ترك إلى ذلك أدى ولو حش ذللثا نترك بأن امروننا 

ويميكمويرعاكم يحقثلكم وافه حيرأ. اطه وجزاكم الصلين، 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام وتوفيقه. بعونه 

٠الرحيم الرحمن افه بم • بقوله فضيلته لأماب 
العيدينليلة التكبير وبركاته. افه ورحمة اللام وعليكم 

ستةبه والجهر بواجب، وليس منة، للصلاة الإمام يأتي أن إلى 





٠ ٧,

سديءمتى _؛ تحال اش رحمه — الشمح ةص>؛لة مئل ت ١  ٦٨٨»_ 
صمته؟هي وئ 

منيبتديء العيد يوم التكسر يقوله فضيلته فأحاب 
لصلاةالإمام يحفر أن إلى رمضان، من يوم آحر الشص غروب 
العيد.

وافهاض، إلا إله لا أكبر، افه أير، اطه أن؛^_J،: وصفته 
اطهأكبر، اطه أكبر، افه يقول: أو الحمد، وفه أكبر افه أكبر، 
الحمد،وطه أكبر، اطه أكبر، افه أكبر، وافه اطه، إلا إله لا أكبر، 
حائز،ذلك كل مجرتين أو مرامتؤ، ثلايث، التكثير يقول أن إما يعني 

فيالرحال يها فيجهر الشعيرة هده تظهر أن يمي ولكن 
حقهنفي الأفضل فان اء التأما والبيوت، احي والمالأسواق 
الإسرار.

ماتمالى اطه رحمه _ الشيح ذض>يلة مثل :  ١٦٨٩،_ 
الصومتمكبر عبر العيد أيام في المسحد في يكير فمن رأيكم 

حلفه؟يكبرون العامة ويتايعه 
لأنينبغي؛ لا هذا أن نرى بقوله: فضيقه فأجاب 

فييكبرون كما يكثرون كانوا ما - عنهم اطه رصي - الصحابة 
بلعليها، ليكبروا المرتفعة الأماكن يقصدون كانوا ما الأذان، 

وفيبنوتهم، وفي احيهم، موفي أسواقهم، في يكثرون كانوا 
عليه،يكبرون عاليآ سيثآ يتقصدوا أن دون منى، في مجخيماتهم 



؛1illlallعطم هس فتارس 
٦٠٨=^===============

عاليهالرسول فيه نال الذي التنهلح باب من ذلك يكون أن فأحشى 
هالكالمتضون، هالك المتنطعون، ررهالك ت واللام الصلاة 

وسعما ليعنا باش. والعياذ الهلاك فيه اكن2ير . ، ١١٠المتنaلءون

حكمعن * — نّار اش رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٦٩٠ءس 
ومنالصوت مكبر عير الصلوات أداء ال بعالجماعي اككبير 
الفهلر؟عيد وليلة الحجة، ذي عشر في اجد الممتائر 

ليسالحجة ذي عشر فى التكبير بقوله؛ فضيك فأجاب 
ليس- الفتلر عيد - العيد ليلة في وكيلك الصلوات، بأدبار مقيدأ 
نظر،فيه الصلوات بأدبار يقيدونه فكونهم الصلوات بأدبار مقيدأ 

عادةحلاف لأنه أيضا، نظر فيه جماعيأ يجعلونه كونهم ثم 
أمورثلاثة فهده نظر، فيه المنائر على يذكرونه وكونهم السلف، 

بالأذكارتأتي أن الصلوات أدبار في والمشرى نفلر، فيها كلها 
يكبرلا أن المشرؤع وكذللئ، كبر، فرغت إذا تم المعهودة، المعروفة 

حديثفي كما المشرؤع هو هذا وحده يكبر كل بل جميعآ، الناس 
الحج،في ه المي ْع كانوا أنهم - عنه اش رصي - مالك بن أنس 

•واحد حال، على يكونوا ولم الكثرُآ، ومنهم المهل، فنهم 

عرفةإلى متى من غدا إذا والتكسر التلسة باب الحج، كتاب ال-خاري، أحرجه )٢( 
=إلى منى من الذهإب والتكسر؛ى التلسة باب الحج، كتاب ومسالم، (. ١٦٥٩)



|ض>اينء،اات  ٧٧

يشترطهل ت - تعار اض رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ١٦٩١س
أوحهاعة، تظ، الي الصلاة يعد يكون ان المقيد التكبير في 

مممردأ؟صر ولو يس 
الإنسانصلى محواء مشروعأ يكون يقوله! فضيلته فأجاب 

الأقرب.هو هذا منغردأ، صلى أو جماعة، في 
.جماعة في صلى إذا إلا يثؤع لا أنه يرى العلماء ويعص 

ءأ؛-ءإي ءاي 

يقدمهل ؛ — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١ ٦ ٩ ٢ صن 
صلاة؟كل دبر الذي الذكر عر التكبير 

صححنص . الني عن يرد لم يقوله؛ فضيلته فأجاب 
العلماء،من واجتهادايت، أثار لكنه المقيد، التكبير باب في صرح 

الصلوات.أدبار العام الذكر عر يقدمه إنه يقولون! وهؤلاء 

هيما ؛ — تعار افه رحمه — الشيخ ئضإلأ مئل !  ١٦٩٣من 
فيالذكورة المعدودات؛ والأيام ات، العلومام الأي

القرآن؟
العشر؛أيام هي المعلومات الأيام يقوله! فضيلته فأجاب 

التشريق.أيام هي المعدودات والأيام الحجة، ذي عثر 

!٢٨رح \ عرإة؛ما يوم رفات ع= 



|كااةاحام هم فتاوس 

صمةما ؛ — تعار اف رحمه — الشيح فصيلة مئل ت  ١٦٩٤محي 
اض؟أفادكم أفيدونا المهيد؟ والتكبير المطلق، التكبير 

الأكبر، اض افأكبر، التكبير: صفة بقوله; فضيالته فأجاب 
ثلاثالتكبير يكرر أو انمي، وض أكبر، اش أكر واش اض، إلا إله 

اضأكبر.اضأكبر، اضأكبر، مرات، 
الذيهو والمقيد وقت، كل في يمن الذي هو والمطلق 

رحمهم- العالماء ذكر وقد المكتوبة. الصلوات أديار في يس 
منفقط الأضحى عيد في بالتكبير يختص إنما المقيد أن - اض 

المهللقوأما التشريق. أيام آخر عصر إر عرفة يوم الفجر صلاة 
الحجة.ذي عثر وفي الفطر، عيد في فين 

أياماخر إر الأضحى عيد في يستمر المتللق أن والصحيح 
يومأ.عثر ثلاثة مجدته وتكون التشريق. 

يجهرن.لا فإنهن الماء إلا بذلك، يجهر أن والسنة 
هه  ٠

الحكمما : — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة ّثل • ١٦٩٥س
لووكذا يكبر، أن له يقمع هل الصلاة بعد الإنسان أحدث لو 

الفصل؟أوطال المجد مجن حؤج 
ليسالمقيد الكبير أن يعلم أن ينبض يقوله' فضيلته فأجاب 

واحتهاداتآثار فيه لكن الرسول عن صريح صحح نص فيه 
واهتصرنهائثا، تركه لو حتى واسع، غيه والأمر العلم، أهل من 



اكبم؛ا|>اْءاا؛؛ باب 

وسِ وجل م ف. ذم الكل لأن جاتزأ، لكن الصلاة ذم طى 
يشترطلا لأنه يسقط، لا الصلاة ذكر فان أحدث لو أنه المعالوم 

فإنالمسجد من حرج لو وكذلك التكبير، فكذلك ضارة، للذكر 
التكبير.وكذلك يسقط لا الذكر 

كانؤإن يسقط، تهاونآ تركه كان فإن الفصل طال إذا أما 
.فصاه نميالأ 

؛إيإ؛- ء ه

فيعندنا . _ تعالى اف رحمه • Iالسح فمحطة ،■شل  ١٦٩٦ّمئ 
الصومتمكبرابك فى يالتكسر المودن د1حهر اجد الم

البيع؟من يعد هذا فهل يقول، ما وراءْ يرددون والناس 
منالمعروف لأن البيع؛ من هذا •' بقوله فضيلته فأجاب 

سبحانهاض يذكر الناس من واحد كل أن الأذكار في الني. هدي 
وأصحابه.المي. هدى عن الخروج ينبغي فلا لنمه وتعالى 

؛إيءو ءإي 



اكاإ؛نأمام هم فتاءس 

1،^رسا 
الرحيمالرحمن اض م ب

افهحفظه الشمين مالح بن محمد الوالد الشخ سماحة 
وبركاته.الله ورحمة عاليكم السلام 

المقيد،والتكبير المهللق اككيير بين اكرق ما 
مأجررين؟أفيدونا ينتهي؟ ومتى منهما، كل وقت يبدأ ومتى 

•الرحم الرحمن اش م ب
وبركاته.اش ورحمة اللام وعليكم 

،وقن، كل في المهللق أن والمقيد الخهللق بين الفرق 
.فقط الضحى عيد فى الخمس الصلوات والمقيد 

الحجةذي شهر لحول من الأضحى عيد في المهللق ويبدأ 
الفطرعيد وفي • العيد بعد الثلاثة الأيام وهي التشريق أيام آحر إلى 
العيد.صلاة إلى شوال شهر لحول من 

عرفةيوم الفجر صلاة من العلماء قاله ما على المقيد ويبدأ 
•أدام س دوم عصرآحر إر 

فيالعثيمين الصالح محمد كتبه 



٣يابْ،ااتاك»1ءام 

فصل
ت— الحزاء حبمر رالالم؛ن الإملأم عن الله جرام ~ الشخ فضيلة قال 

الرحيمالرحمن اف بم 
•موصعن فى محكون المطلق التكسر — ١ 

شس،إرانقضاءصلأةانمو.الأول؛ 
عرفةيوم فجر إلى الشهر، لحول من الحجة ذي عشر الثاني؛ 

أياممن يوم آخر من الشمس غروب إلى يمتد أنه والصحيح 
•التشريق 

أيامعصرآخر إلى الأضحى عيد صلاة انتهاء من القيد التكبير - ٢ 
*التشريق 

يومالفجر ء؛للوع من والمقيد الطلق بين الجامع التكبير - ٣ 
غروبإلى أنه والصحيح الأضحى، عيد صلاة انتهاء إلى عرفة، 

•التشريق أيام من يوم آخر من الشمس 
الهللقأن القيد، والتكبير الهللق، التكبير بين والفرق 

ولهدامهللقة فمشروعيته الصلوات، أدبار فى لا وقت كل مشرؤع 
مطلقآ.سمى 

بينخلاف على فقعل، الصلوات أدبار فمشرؤع القيد وأما 
مقيدةفمشروعيته يعدها، سرع التي الصلاة يؤع في العلماء 

.أعلم وافه مقيا-آ، سمى ولهدا بالصلاة 
ءإي



اكاا!تامام قس فتارس 
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رسام

الرحيمالرحمن اض م ب

تعالىاش حفظه العبين صالح بن مأحماو الشخ فضيلة 
ويعدويركاته. اش ورحمة عليكم السلام 

الصلاةقبل العيد يوم في المدن بعض احي مفي 
معه،المصلون ويكبر المكبر حلال من بالتكبير الإمام يقوم 

حيرأ؟اف حراكم العمل هدا في الحكم فما 
.الرحيم الرحمن اض م ببقوله! محيلته فأجاب 

ذكرهاالتي الصفة هذه وبركاته. اض ورحمة اللام وعليكم 
إنسانكل يكبر أن والسنة وأصحابه، ه الني عن ترد لم السائل 
.وحده 

ه. ٦١٤٠٩/ T/ في العثيمين الصالح محمد كتبه 
-؛!ي٠  ٠



اك»اعم>اداا؛ت باب 

حكمما — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مئل  ١٦٩٧س
ذلك؟في المة هي وما الأعياد، أيام في الجماعي المر 

فيالجماعي التكبير أن يظهر الذي بقوله؛ محيلته فأجاب 
بصوتيكبرون النارس أن ذلك في والسنة منرؤع، غير الأعياد 
وحده.يكبر كل مرتفع 

ءوه ءأي 

حكمما — تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة سئل  ١٦٩٨س
أحرىأغراض في لاستعماله المجد من المجاد إحرلج 

^؛؟الأعياد في الشارع في عليه كالجلوس 
اللهوصلى العالمين، رب ش الحمد بقوله! فضيلته فأحاب 

باحانتبعهم ومن وأصحابه، آله وعلى محمد، نبينا على وسلم 
وبعد؛الدين• يوم إلى 

جهاتفي يه والأنتماع المجد من الجاد إجراج يجوز لا 
غيرْ،فى صرفه يجوز لا معن شء على الموقوف لأن أحرى؛ 

يستعملهاالأمان يآحذها أن لأوشك الباب هدا فح لو ولأنه 
ا/ها؛ام.٠ ا/ حرر^؛٦ ه. نفلخاصة 

ءو
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!— ا>لهديين ق درحت4 الله أعل ~ الشخ محملة قال نحل؛ 
الرحالعلى العيد صلاة حكم 

Iأنوال ثلاثة فيها ^١۶ ٠٠٧
لماالمي. بأن وامحتدلوا • سنة إنها ؛ العالماء بعض قال 

قالالخمس. الصلوات ومنها الإسلام فرائص الأعرابي علم 
وعلىعليه اممه صلى اض رسول فمال غيرهن؟ علئ هل الأعرابي؛ 

غيرصلاة كل فان عام، وهذا . تهلوعا<ءا؛ أن إلا *لا، I وملم آله 
العيال.صلاة ومنها هدا فى داخلة الخمس الصلوات 

منظاهرة عيادة لأنها كفاية؛ فرض أنها I الثاني القول 
هذهحصول بها يقصد الظاهرة الإسلام وسعائر الإسلام، سعائر 

الفاعل.عن الفلر شلع الشعيرة 
هذهإظهار المقصود لأن كفاية؛ قرصن تكون وحينئذ 

•عيد مح، أنهم يمين حتمح، المصلى إلى الناس وحروج الشعيرة، 
بالخروجأمر الض. لأن عين؛ فرض أنها الثالث؛ القول 

. ٢٢١الخدوروذوات المواتق وحتى الحيض حتى إليها 
هوالأحير وهذا أولى باب محن فالرجال الماء يه يأمر وشيء 

تعالى.اش رحمه تيمية ابن الإسلام شيح اختيار 
تأخرمن ؤإن عين، فرض العيد صلاة إن •' الله رحمه يقول 

فاتتإذا ولكن ، بغيرْ تحصل الكفاية كانت، ولو آثم، فهو عنها 
رحمه— تيمية ابن الإسلام شخ رأي على تقضى لا فإنها الإنسان 

الم)اا(.ااخاري)ا"؛(،ومرا(
(,٨٨٥ومنم)(، ٩٧٨البخاري))٢( 



١٧اكاأءاأ><  ٥٧٠٠باب 

الجمعة.كصلأة فهي احتماع صلاة لأنها •' ئال - اض 
بماليلكن يقضيها لا الإنسان فاتت إذا الجممة وصلاة 

الجمعة.عن بدل أنها لا الوقت فرض لأنها الظهر، 
ولاسقهلّى الإنسان يدركها ولم الأجتماع فات لما والجمعة 

•بها اتي أن بمكن 
بمالي.أن عاليه وحب الوقت فرض الفلهر لكن لما لكن 

الإنسانيدركها ولم عين فرض إنها ئالنا إذا اليد فصلاة 
لا.مقروصة؟ صلاة لوقتها فهل 

شاكولا فاتته، لأنها ، شيء عليه يجب ولا تسقهل وحيتتد 
أقوى— تعالى اش رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ إليه ذهب ما أن 

ذكر.كل على عين فرض اليد صلاة وأن الأقوال، 
•فهوآثم يحضرها لم من ؤإن 

الاجتماع، صلاة لأنها يقضيها؛ لا فانه فاتته إذا ولكن 
انفراد.

يعضأ،بعضهم الناس تهنئة اليد هدا فى يفعل ومما 
منالتخلص قولما! بين وفرق الذنوب، من برمضان بالمخلص 
تنقول أن بين فرق الذنوب، من برمضان والمخلص رمضان، 
امترحناوالمحمود الصلاة. مجن واسترحنا بالصلاة، اممترحنا 

٠منها استرحنا والخذمجوم بالصلاة، 
مذمومة.لكمة رمضان مجن المخلص وفى 
المنةكل رمضان شهر يكون أن ؛حون المؤمنين كل 
إيمانارمضان صام مجن ®لأن محمودة؛ كالمة يرمضان والخلمى 



٥١٢(احفمأم هس هت1رس 
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إيمانآرمضان قام وررمن ، ذنبها<أا، من تقدم ما له غفر ابأ واحت
إيماناالقدر ليلة قام ورءمن ، ' ٢١ذنبه،،من تقدم ما له غفر واحتابآ 
.ذنبه،اا"اُ من تقدم ما له غفر واحتمابآ 

الإنسانفاتت إذا الدنوب لمغفرة أمياب كلها أمور ثلاثة 
قيامهؤإذاكان خر، فقد ذنوبه يكفر لا صومه كان إذا خاسر، فهو 

ذنوبهيكفر لا القلwر ليلة قيام كان ؤإذا خر، فقد ذنوبه يكفر لا 
•حسر فقد 

كانؤإن العادة، باب من هي بعفأ بعضهم الناس فتهنئة 
،بدلك؛؛؛ بعنحأ يعضهم ء يهني كانوا أنهم الصحابة بعض عن نقل 
الحادةهده في الناس بعض يفعل ولكن العادة، باب من هي لكن 

وجهها،كاشفة وهي العم بنت العم ابن ء يهني شرعأ، يجوز لا ما 
لكشفةوهي العم بنت المم ابن ء يهني أن يجوز ولا حرام، فهذا 

أيضآالناس وبعض محارمه، من وليست منه أجنبية لأنها وجهها؛ 
ابنةكن لم ؤإن وجهها، كاشفة وهي أقاربه من امرأة أي ء يهني 
.حرام أيضأ وهدا عمه 

ونيةابأ راحتإيمانآ رمضان صام من باب الصوم، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
١٧٥رملهان قيام ني الترغيب باب المانرين، صلاة كتاب لم، وم(، ١٩٠١)
(٧٦٠.)

(.٢٠ ٠٨)رملهان تام من قفل باب التراوح، مجلاه كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(.٧٥٩) ١٧١٠السابق اuب المانرين، صلاة كتاب لم، وم
٢٠)القدر ليلة قفل باب القدر، ليلة فقاتل كتاب البخاري، أحرجه )"١(  ١٤.)

(.٧٦٠) ١٧٥الا؛ق الرضع وملم، 
.٦٩٤م المدى )٤( 



٦١٩اك«بمس ْءاات ياب 

كاشفةوهي ء يهني أن عليه محرم محارمه من تكن لم فإذا 
وجهها•

منن لاللاتي أقاربه من التاء ء يهني أيفأ الناس وبعض 
امرأةبمافح أن للرجل يجوز لا حرام، وهدا فبمافحهن محارمه 

لأنحجاب؛ وراء من أصافحها أنا قال ؤإن حتى محارمه، غير من 
عليهاصغهل بيدها صافحها فإذا الشيطان، يغويه قد الإنسان 
غيرمن امرأة الإنسان يصافح أن يجوز لا لدلك حصل، ما وحصل 

.مباشرة ولا حجاب وراء من لا محارمه، 

يصافحأن فيجوز محارمه، من امرأة يصافح أن ويجوز 
الفهدا للمحارم تقييله أما أحته. وابنة أحيه، وابنة وعمته، أحته، 

منالكة إلى أثرب التميل لأن المحارم؛ يمل ان ينبغي 
إذاأو يه، باس لا هدا فإن أمه، أو ابنته كاJن، إذا إلا الصافحة 

لهاتكريمأ الرأس على يقبلها والخالة كالعمة كثيرة امرأة كانت( 
فربماالدم، مجرى آدم ابن من يجري الشيطان لأن لها؛ واحترامآ 

ولاأصوله من لسمتا التي المراة هده تقبل عند مرأ قلبه فى رلقى 
الأمهاتوالأصول نزلي، ؤإن البنات، المرؤع ومن فروعه، من 

علون.ؤإن 

يعنيالهدايا يتبادلون الناس أن أبمأ العيد هدا في ويفعل 
ويفرحون،ويجتمعون بعضآ، بعضهم ويدعو الهلعام يصنعون 

اللهرصي — بكر أبا إن حتى عيد، أيام لأنها بها؛ باس لا عادة وهده 
فيتغنيان جاريتان وعنده الله. رسول ؛ستا على لحل لما - عنه 
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إنهمايقل؛ ولم الدعهمااا .؛ الض فقال انتهرهما، العيد أيام 
عيدرارا،أيام فاتها رردعهما I قال جاريتان 

هلهونره تمن الحمد وش مع الأن على دلل هدا وفى 
•العيد أيام محي والمرور الفرح شثثآمن لهم فح أن الماد على 

يفرحونبقوم مر أنه والزهاد العباد بعض عن يدكر ما وأما 
يتقبل،لم أم منهم تقبل معواء أحهلئوا ررهولأء فقال! العيد أيام في 

كانؤإن الحائمين، فعل هدا فلس السهر منهم 'رتقيل لم كان فان 
بخلافأنه شك لا فهدا ، الشاكريزا؛ فعل هدا فليس منهم تقبل قد 

منالفرح أيام في لأمته نح أنه ه المكب هدى ه؛ المكب هدى 
أنهكما بالشمع، ولا بالدين يخل لا الذي والانشراح الأنهللاق، 

الزينةيترك يعك؟ أيام، ثلاثة يحد أن الحرن عند ان للأتأباح 
لامرأةيحل ررلأ س؛ المي قال ولهدا ، ذللث، أشبه ومجا واليج، 

علىإلا ليال ثلاث فوق ميت عر تحد أن الأحر واليوم باق نومن 
•دحرأراُ" أشهر أربعة زوج 

ومعلومالأحوال، تقتضيه بما النفوس معاملة باب من وهدا 
منحئا للنفس فليجعل والسرور الفرح تقتفي( الحيي أيام أن 

يفضيلا أن يثرحل لكن الأيام، هده في والسرور والفرح الأنهللاق 
وباب( ٩٤٩)العيد يوم رالدرق الحراب باب العيدين، كتاب البخاري، أحرجه )١( 

الرحمةباب العيدين، صلاة مماب لم، وم(. ٩٥٢)الإسلام لأعل العيدين صنة 
واللفذلله.(. ٨٩٢) ١٧العيد أ1م ني نيه سية لا الذي اللب ني 
وعنرأأشهر أربعة عنها المتوش تحد باب الطلاق، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

فيوتحريمه الوفاة عدة »ي الإحداد وجرب ياب الطلاق، كتاب لم، وم(. ٥٣٣٤)
ؤ١(  ٤٨٦)( ٥٨)وام ثلاثة إلا ذلك غير 
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الموميقىأرغب أنا ومحال! إنسان حاء فلو محرم، ثيء إر 
العيد.أيام في وفلان فلانة وأغاش 

ممنؤعحد إلى وصل إذا الفرح لأن حرام؛ هذا له• نقول 
علىحرية مشينأ، انطلامحا يكون لأنه ؛ يوهم، أن يجس، شرعآ 

رق.الحقيقة في هي للشرع المخالفة الحرية لأن رق؛ حاب 
٠السؤهلان امحترق والذي 

الونية!في اممه رحمه القيم ابن محال ولهذا 
والشيهلانالقس برق وبمرا له حلقوا الذي الرق من هربوا 

كمااممه عبيد فحن وحل، عز فه الرق له حكا الذي فالرق 
•، ١ ءلألآبد-محل وآلاض أين رمانقئ ؤ سبحانه؛ محال 

نقومهماستعبدتهم انآ والشيْلالقس برق )وبلوا 
إذافمثلا الشيهلان، واتبعوا الهدى، تركوا حتى وشياطينهم، 

الحدودأما إيقافه، وجبا شرعآ، ممنؤع حد إلى الفرح حد وصل 
وسعهما وجل عر اطه هماي على نضيق أن له يسغي لا فإنه الشرعية 

علىنحكم الذين نا ولاطه، حيع طه نتعبد حميعآ فحن لهم، افه 
نماؤ وجل عز اطه هو البال على يحكم الذي ؤإنما اطه، عباد 

لأممد=قلق عي زئ دال؛قأ'مم إلأقه ثزوئئةثق7 ين ييه ككم 
•هء.ُى 

أحلما يحرم أن للأنان فليس ، عبادْ بين الحاكم هو قافه 
.اطه حرم ما يحلل أن ولا اممه، 

٥٦الأة: الداريات، )\(مورة 

٠ت الأية الشورى، سورة )٢(  ١٠
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وصيامالخميس يوم العام هدا العيد يوم إن ئائل قال فإذا 
للهأتعبد أن فاحب العبادة، أ-صا رحل وأنا مشرؤع، الخميس يوم 
اليوم؟هدا بصوم وحل عز 

صيامننم ؤإنما الخميس، يوم صيام ننكر لا نحن له؛ نقول 
فلا، العيدين(لا، يوم صيام عن )نهى الني. لأن العيد؛ يوم 

فرض،فمحا ولو المد يوم يصوم أن أو يتؤلؤع، أن للإنسان يجوز 
هداأصوم أن أريد وقال؛ رمقان، من أيامآ عليه أن محرض لو حتى 
مقبول.غير وصيامك أتآثم له! محلنا . القضاء عن اليوم 

تمنن ثلاث المهلر عيد يوم محي للعباد الله شؤع إذن 
ا-اصير•

الفطر.صدمحة - ٢ 
العيد.'؟-صلاة 

شيءمن الفرح مناسبة من المنامبة تتْللبه ما للعباد وأباح 
.الشريعة حدود محي مثاحآ يكون الذي اللهو من أو العادات، مجن 

العيدصلاة أن وهو العيد بصلاة متعلق بحث أيمحأ وهناك 
فاتتوإذا ستة، حكمها الكبيران فهذه زوائد، تكبيرات فيها 

الواحدة.الركعة محي يقضيها لا فإنه الأنان 
عاليهوبقي تكبيرات ثلاث كبر محي والإمام حتت لو • ومثلا 

لأنالتكبير، من بقي فيما وتتابعه للإحرام، تكبر محأنت، أربع، 
بليقرأ، والإمام تمجر فلا الكتاب، بفاتحة يقرأ انت-هى إذا الإمام 

كتابومسلم، (. ١٩٩٠)المطر يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري، أحرحه ( ١] 
(.١١١٠١)^ ١٣٨اقوين يومي صوم تحريم باب الصيام، 
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القرآن،بقراءة ولا بتكبير، لا الإمام مع قراءة لا لأنه له؛ أنصت 
الكاب.بفاتحة إلا 

هذهتقضي وقمت الإمام ملم ثم كاملة ركعة فاتتك ولو 
الإمام؛تكبيرة يعد حما تكبر الإمام، صلاها كما فصالها الركعة 

مبق.عما قضاء هذه لأن 
منترجع ان تة فالؤلريق، من الحيي صلاة إلى أتيهن ؤإذا 

طريقمن فات المجد إلى ؤلريقان للخ، كان فإذا يعنى آخر، طريق 
آلهوعلى عليه الله صلى بالنثي اقتداء الأخر، الطريق من وارجع 
طريقمن رجع طريق، من أتى إذا كان أنه عنه نت لأنه وملم؛ 
هناكليس يعنى واحدأ المجد إلى ءلريقاإئا كان فإذا ، آخررا؛ 

فلأحرج.ءلريقثان،
إلىياتي أن قل الإنسان أن وهي أيضأ منة الفطر عيد وفى 

لأنواحدة، يأكل ولا - تلاث يعني - وترأ تمرات يأكل المجد 
رريأكل. المي كان يقول'• عنه اش رض مالك، بن أنس 

وترأكانت، إذا ولاسيما ثلاث. وأقلها جمع والتمرات تمرات®؛" 
فلابدمزالخلاث.

أوشع، أو مع، أو فخمن، زاد ؤإن ثلاث، أقلها إذن 
•وعشرون إحدى أو عثر، إحدى 

•وتر على نقعلعها أن والمهم 

(.٩٨٦الخارى))ا(

.( ٩٥٣الخارى))٢( 



اكاا؛تاممحام هس فتاءس 
==^:=========ض==

يقطعهاالمنامبة هده غير في تمرأ الإنسان أكل كلما وهل 

1لمحسمبيضور؟ثش 
مثرؤع.غير فهدا لقمان، ثلاث ^ ٥٥١له! نقول أكل فإذا 

الهذا ولكن أوتر فيقول الطيب من يريد أن يحب وعندما 
له.أصل 

هدهمثل في يوتر أن منه مهللوب الإنسان أن أعالم لا فأنا 
فليس، الوترااُا، يحب وتر اض ءإن الرسول. تول فأما الأمور، 

بوتر،قدرأ أو سرعآ يحكم وتر وحل عز لكنه عمومه، على هدا 
نختمهالنهار وفي التطؤع، بوتر نختمه الليل في وتر الصلاة فمثلا 

وتر،والأرض وتر، موات الوتر، الأسبؤع وأيام المغرب، بوتر 
وتر،على يشاء بما ويحكم وتر، على يشاء ما وحل عز اض فيخلق 
'وجل عز الاه إلى محبوب فإنه وتر كل أن بالحديث المراد وليس 

لتقطعهاالمجد إلى بيتلثج من حطواتك احسب لقلنا ؤإلأ 
الذيالشاي احسب وتر، على تأكله الذي التمر احسب وتر، على 

•وتر على احسمه شيء وكل وتر، على لتقطعه تشريه 
مثرؤع.أنه أعلم لا فهذا 

خاصةالفهلر عيد في تفعل التي السنن من وترا تمرات فأكل 
وترأ.تمرات تأكل حتى المسجد تأتى لا أن 

و1قظ!( ٦٤١٠)واحدة غير  ٢١١مائة ف باب اكءوات، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ ل 
ييباب رالامتغفار، والتوبة والدعاع الذكر كتاب لم، وم. الوتر، يحب وتر اوهر 
الوتر،.بمب وتر رواق بلفظ: . ( YAUU)oأحصائ من ركل تحال اش اسماء 
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فىليأكلوه التمر يتقالون العامة ولاسيما الناس فبعفى 
الأكلهدا فيقيدون الشص تهلير حتى يأكلونه ولا العيد، مصلى 
ومكان.بزمان،  ومكان.مان، 

له

٠العد مصلى والمكان ، مي المحللؤع بعد فالزمن 
يردلم ومكان بزمان عبادة يخصص ان إنكل إن ت قلنا وقد 
٠للشتمع موافقة غير يدعة فإنها الشرع، 

آلهوعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى الموفق، والله 
.مأسء  اجممن•وصمه 

٠ه أي 



٥٢احام!هم ك1رس  ٦٢٦

صلاةس

مثبعن I — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة متل ! ١٦٩٩س
الكسوف؟

وسببحسي، محبب له الكسوف بقوله! فضيلته فأجاب 
بينهايحول القمر أن الشمس كسوف في الحسي فالسبب شرعي، 

ا،بعضهأو ا، كلها إمالأرض عن ا فيحجبهالأرض، وين 
الشص،وبين منه الأرض حيلولة الحسي ب القمر وكرف 

الثميوبتن يه الأرصى حالت فإذا الشمسي، ْبن نوره يستمد لأنه 
مساللكوف المرعي سب الأما بعضه، أو وره، ذهب 

ومحلمأله وعلى عليه النه صلى النبي بينه ما فهو القمر وخوف 
لموتينكمان لا اش، ايات من ايتان والقمر المس ررإن • بقوله 
.ءباده«اا، بهما اف يخوف وإنما لحياته، ولا أحد 

؛أيأه ء ه

عبادهاف ايخوف ت هج النبي نول باب الكسوف، كتاب الخاري، أحرجه ( ١١
الكسوفبصلاة النداء ذكر باب الكسوف، كتاب ومسلم، (. ١٠٤٨)؛الكسوفاا 

اآ)ااا،(.جامعة" »اكلأة 



٦٢٧المءد 3ءلإ؛؛ عاب 

رسالة

الرحمالرحمن الله بم 
اللهوفقه . . . المكرم الأخ إلى العثيمن الصالح محمد من 

تعار
.وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 
الصفحةفي كتبتم ما واحد من أكثر علي عرض ففد وبعد: 

الموافقالسسى يوم الصادرة .( ...).صحيفة من السادسة 
٠أمور عدة ويتضمن المن، كموف حول ه  ١٤٠٦

يدركأ علميرأ يتفوف للكمررإن م! قلتالأول 
الالذي الشرعي التفسير ْع يتنافى لا لكنه حق وهذا بالحساب،،، 

نتما يصدق أن إلا فيه للعقل مجال ولا بالوحي، إلا يدرك 
ينهلقلا الذي ه المصدوق الصادق تعالى اممه رسول عن بالوحي 

فىعنه بتا فيما المن كسفتا حين محال حبثا الهوى، عن 
افهايايت، من ايتان والقمر الشمس ررإن وغيريا• الصحيحين 

الناسي،من أحد لموُت، ينكسهان لا وأنهما ، عياله بهما النص يخوفإ 
،؛كمااُا؛ ما يكشف حض اممه وادعوا فصالوا شيئا منها رأيتم فإذا 

الالله يرسلها الض الأيات ررهذْ ت البخاري عند احر حديث وفى 
فإذا، عبادْ بها الله يخوف، ولكن لحياته، ولا أحد لمويث، تكون 

•١( ' ٤ )٠ الشص كرف لي الصلاة باب الكرف، كتاب البخاري، احرجه ١( 
حامعةا<ءالملأة الكرف بصلاة الداء ذكر باب الكرف، كتاب وملم، 



|كاإة|هطم قس هت1ءس 
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ودعاتهتعالى اف ذكر إلى قانزعوا ذلك من شيئا رأيتم 
وفى، اكبملاهءارآ؛ إلى ررفافرعوا آخر! حديث ومحي . وا،سغفارْااُا، 

وعن. ؛ وتصدقوا((١٣وصلوا وكبروا اق ررفادعوا آخر• حديث 
الّبكب.ؤأٌر لقد • قالت — عنهما اش رصي — بكر أبي بنت أسماء 

بهاالنبي. أمر أشياء محبعة فهدم ، الث-»سأ؛، كسوف في بالعتاهة 
توهي البخاري صحيح في ثابتة وكلها الكسوف عند 

الصلاة.-١ 

'ا_اللعاء.

ّا_الأسغفار.
؛-التكبتر.
ه_الذكر.
.٦-الصدقة 

ي_الخق.
قالما مقامه في عليه وعرض فزعأ، . المي خرج وقد 

حتىهدا، مقامي في رأيته ئد إلا أرْ لم كشت شيء من ارما عنه; 
أنأمرهم ثم القيورا؛ في تفتنون أنكم إلي أوحي ولقد والنار، الجنة 

علىالكسوف صلاة الني. صلى ولقد القبر. عياب يتعوذوامن 

١«.٠ اا،ه الكرف الذكرفى باب الكرف، كتاب اليخارى، أخرجه )١( 
ولاأحد لموت الثمم تكف لا اس الكوف، كتام—< المحارء<، أخجه )٢( 

'لخاته)،ره،ا(. 
(.١٠٤٤الكرف)ش الصدقة باب الكرف، كتاب البخاري، أخرجه )٣( 
الشصكرف ني المتانة أحب من باب الكرف، كتاب البخاري، أخرجه )٤( 
(١٠٥٤.)



اوص،ءغ>>ءاإت باب 

أهميةعلى يدل هذا وكل ، ، وطوله' كيفيته في له نظير لا وجه 
اللحدوثه ّسأ هناك وأن الشرعية، الناحية من الكسوف شأن 

تعالىاض تخويف وهو الحساب ُه يحيْل ولا العقول، تدركه 
وراءأمر وهذا ءلاءته. إلى ورجوعا إليه توبة ليحدثوا ، عباده 
.بخبره ؤإيمانآ بوحيه عالمأ تعالى افه رزقه من إلا يفقهه لا المادة 

الماصىمحي المى ، كونيصاحبمب ؤاكان محلتم ٠ ال٧تى 
يعفىلوحود وذللث، الناس، من كثير لدى والذعر الخوف 

فهمبعد زاك وند الكسوف، ظاهرة حول الخاطئة الأعتقادارت١ 
وتحديدكواكبها، وحركات الثمية، المجموعة نظام طيعة 

.القادمة،االسنين لمثات الكسوف أوقات 
إحاطتكمعدم سمها يكون أرجوأن كتبتم فيما الجملة وهذه 

يخوفاممه أن من السابقة الأحاديث محي الئ؛يا. عن جاء بما علمأ 
فصلاهافزعارآ، إليها حرج ه نفالنتي. وأن بالكّوف، عباده 
إلىبالفزع وأمر ، نظيرأى له سق لم الذي الوصف على 

النجاة.أمثاب من وغيرها ، الصلأة١؛، 

١)حماعت الكرف صلاة بابا الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )١(  ٠٥٢،)
.( ٩ ٠ )١ ١ الكرف صلاة باب الكرف، كتاب ومسلم، 

١)الكرف ني الذكر باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )٢(  —لم،رم (. ٠٥٩
الجنةأمر من الكرف صلاة ني ه الخم، على عرض ُا باب الكرف، كتاب 

رالار؛ا)ا".ه(.
أعلاه.تخريجه تقدم )٣( 
.ايقة اإالمنحة في تخريجه تقدم )٤( 
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والمثل— فإنها ررافزعواا؛ كلمة تفيد0 ما ( . , , ) أخ يا وتأمل 
البلدلأهل قيل لو كما - وجه كل من اواة المعلى يدل لا 

صفاراتسماع عند السلاح إلى أو الملاجيء، إلى افزعوا 
الإندار.

يتحققحتى بالخوف نشعر أن لأبد أنه على يدل وهدا 
إلىالدعوْ فتكون هدا وعلى خوف، بدون فنع يمكن لا إذ الفنع، 

إذه ورسوله تعالى ممه المحالة من الكسوف عند الخوف عدم 
فإنإليه، س ورسوله تعالى اش دعا ما حلاف إلى دعوة هي 

إذاعه يلا فإنه الأمر، هدا فى \ذشو؛أ به حاء بما جاهل من صدرت 
الشؤع،يقتضيه لما ويدعو ، الخاؤنيء قوله عن يرح أن إلا علم 
حقه؛في حهليرأ الأمر كان ^٤ ١١به جاء بما عالم مجن صدرت ؤإن 
توبةذلك مجن يتوبا أن فعليه الشؤع. به جاء ما تكدب يتضمن لأنه 

وتصديقآ^٤، ٣٧١به جاء بما إيمانأ قلبه بها يمتليء نصوحآ 
والسنةالكتاب يقتضيه لما بدعوته ذلك ويحقق وئيرلأ، ؤإذعانآ، 

وغيرها.الأمور هدم فى 
ولاهرةحول الخاؤكة الاعممادات بعض ررلوجود وقولكم! 

التيالجاهلية الاعتقادات مقصودكم يكون أن أرجو الكسوف؛؛ 
الوأن عغليم، لموت يكون الكسوف أن وهي . الني أبطالها 
هدافإن بدلك. لحباله الله تخويف اعتقاد مقصودكم يكون 

كوته ورسوله تعالى باق مؤمن كل على وواجب حق الاعتقاد 
دعاأو ، أنكره أو فيه، شك ومن ه. الله رسول عن به الأخبار 



٦٣١اصءد  ٥٥٥٠ب1ب 

ولابالاه بمؤمن فليس العقيدة من ومحوه عنه الإعراض إلى 
السلامة.ولكم لنا اض نسأل رسوله، 

نظامطيعة فهم بعد الاعتقادات هذه زالت ررومحد وقولكم؛ 
التيالاعتقادات مقصودكم كان إن إلخ  ١٠. . الشمسية. المجموعة 

وبماقبل، من لها ه الض بإبطال زالت ففد الجاهلية فى كاث 
الطبيعية.الكسوف أسباب الأحيرةمن العلميه النهضة قبل الناس علمه 

النبيبه أحبر الذي التخويف اعتقاد مقصودكم كان ؤإن 
مايصحة الموقنين به، المؤمنين قلوب عن زال ما فواض 

أونته، بالجاهلين قلوب عن ذلك زال ؤإنما عنه، ثبت 
المادةوراء بما يومئون لا الذين ا قبولهعن المستكبرين المحرمن 

.الحس سهدبه وما الشؤع به ثبت ما سعة عن ويعجزيهلانهم 
ام:أنثلاثة هذا قي والماس 

وينكرمنه، له يفلهر بما يأخذ ١^٣٠٤ إثبات في مفرمحل 
ولايمكنحمى، سبب ليرله الكوف إن ٠ فقول القدرية الأسثامب 

بذلك.يقول من يضللون أو يكفرون، وربما بالحساب، يدرك أن 
للكوفإن فيقول! القدر، إثبات فى مفرحل والثاني! 

منويضللون سواها، ما وينكرون بالحساب، تدرك حسية أسبابآ 
الشرع.به حاء مما سواها يعتقد 

•وجه من مخشء وجه، من مصيب القسمين وكلأ 
وهذا،بهذا ياخذون الذين اكالث، القسم مع والصواب 

بينهمايرون ولا الشؤع، به حاء وبما الحس، به سهل بما فيؤمنون 



|كاإ؛؛'اهضام فم فتاوس 
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فماوهدرأ، شرعآ الحاكم فهو رحل عز الله من الكل لأن تنافيآ؛ 
يقدرتعالى الله فإن قدره، اقتضاه ما يكذبه لا شرعه به حاء 

حكمةله الأمباب لهدم تقديره لكن حية، بأمساب الكرف 
الصواعق،أن كما لعباده، تعالى الله تخويف وهى اهتضته وغاية 

أهلعند معلومة حسية أسباب لها المدمرة والزلازل( والعواصم،، 
العاقلوالمؤمن العباد، بها ، ليخوفيرملها تعالى والله الخبرة، 

يوفقبالحق له والهالة وقبوله، ؤع التحفلم قلبه في الذي 
علىيخفى مما الحس به ثبتا وما الثّرع، به حاء ما بين للجمع 

العلومتعقلتم قلبه محي وصار أعرض من أما الناس، من كثير 
ويزليهلائا فإنه الث-رع منذلار بغير المحسوس ومشاهدة الأحرى، 

المافية.الله نأل 

الكسوفءلاهرة ررأن ت كتبتم ما تضمنه مما الثالث، الأمر 
الطرتعيدوا أن وأرجو والمهارار، الليل مثل مثلها طبيعية ظاهرة 

يسعفانلا والقدر ١^٤ أن لكم لشين الموصؤع فى وتتأملوا 
هذاضمكم 

الليلحدوث عند يصغ لم . الّبي، فإن فظ-اهر، الضع أما 
ولو؛ذللث،، أمته أمر ولا الكسوف، حدوث عند صنعه ما والمهار 

أمرين!أحل للزم واحدأ مثالهما كان 
عندصنعه ما والنهار الليل حدوث عند يصنع أن إما 

لمكما الكسوف حدوث عند شيثأ يصغ لا أن أو الكسوف، 
سواحد يكن لم فلما والنهار، الليل حدوث عند يصنعه 



س__ ب1بدءراتااصءف، 
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بينيفرق لا الشؤع لأن واحدأ؛ ليس مثلهما أن علم الأمرين 
'تاثلين 

ابدأ،يخلفان لا متفلمان والنهار الليل فان القدرث وأما 
يخلفان،لا مثلا الحمل برج من يوم أول في والاJالة فاليوم 

اليوموالجدي، والميزان السرءلان، برج أول في هما وكذللث، 
الوآخرها وأومعلها، البروج هذْ من يوم كل أول في والليلة 

فييخلم، فإنه ، الكسوفأما الأحر• العام عن عام في يخلفان 
وقديحصل، ولم شهور عدة يمضي ففد وحجمه، ومكثه، وفته، 

وقدمدته، تطول وقد وحرئيآ، كليآ، يكون وفد ممماربآ، يحصل 
تقصر.

عقيدةفي سلي أثر له يكون قد كتبتم ما فإن وأحيرأ 
وهداوالحس، المع بين الجمع عن العاجزين أو الجاهلين، 

جاءما بها يبنون كلمه تكتبوا ان لكم قمح^^تى ، ؤيلهكم كبر حطر 
الذلك، وأن عباده بها اش يخوف، الكسوف، أن مجن غ اش رمول عن 

فإنالحسية، وواقعآ؛الأمبايث، ، مجعلومآ؛الحساب، يكون أن ينافى 
اللهرسول عنها أخبرنا لحكمة ولأسبابه، له المقدر هو اض 

كتبتم،ما أثر يمحو أن اش فلعل لعباده، تعالى الله تخويفا وهى 
٠البايت، لإل٠هين الحسينامت فإن 

وقوعه؛قبل الكرف عن سيء يكب لا أن أتمنى أم، كما 
الناس.عند الكسوف أهمية من يقلل ذللث، لأن 



|ك،ا|،؛م أعط هم فتارم 
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منكتبتم ما على التعقيب ليكون إليكم أكتب أن آثرت رمحي 
والقول،العقيدة، لصواب يوفقنا أن تعالى اض وأمأل قبلكم، 

ه.اتركوبالله ة ورحمم عليكلام وال. والعمل 
ه.١٤٠٢/١٢/٢٦

هه  ه



٦٣٠

كانإذا ت - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مشل ت ١ ٧ ٠ ٠ ص
الهلال)ولادة والشم الشمس بين )الاجماع( الأقران وقت 

الالقمري الهجري الشهر آحر محي الكسوف لحثلة فلكيا( 
يدعيمن وحاء المملكة، في الشمس غروب بعد إلا يحصل 

المس،غروب يعد اليوم دلك اء مقي الهلال رأى ك بانه 
يعتيرو؛ذللث، كرا أم المهود عدد رفل الشيد٥ بئءه يوطط لهل 

الشهادةهد0 أن أم الجديد، الهجري الشهر أيام أول التالي اليوم 
بها؟بمد ولا صاحبها عر ترد 
حلالمن تتم )الاجتماع( الأقران وقت، معرفة بأن العالم هع هذا 

حاباُت،وهي الار، الخام—، عر المعتمدة الفلكية الحاباُتج 
قادمة؟لتواُت، عملها ويمكن - شاءاف إن حدأ- دقيقة 

)مجلد. افه رحمه - تيمية ابن الإسلام شخ فاوى في ورد وقد 
منالخفي بالأمر يمرون رروالخثاب نصه؛ ما ( ١٨٥صى  ٢٥

استقبالومن الاستمرار، وقت، هو الذي القرصين اجتملع 
ضطهذا فان الإبدار، وقت، هو الذي والقمر الشمس 

•حيرأ اش وحراكم . بالصاب١١ 
الغرولبيعد الممسي كسممت، إدا ٠ بول قيإله ظ*يطدب 

كسوفهاقبل فيه الشمس غابت بلد قي هالأ القمر روية أحد وادعى 
هذهمثل في يرى لا الهلال بأن للقطع مقبولة؛ غير هذه دعواه فإن 

ثقة.يكن لم إن وكاذبا ثمة، كان إن مويآ المدعي فيآكون الحال، 



اوء،ااةاممحام ض هناوس 
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ماادعى من ررأن ! هذافي مفيدة قاعدة العلماء ذكر وقد 
.ه  ١٤١٥/١١/١١يفحرر . دءوا0ااتسمع لم الحس يكذبه 

إوه  ه

مسبما ت — تمار افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل I ١ ٧ ٠ ١ س 
والتحوف^؟الكسوف^ 

الصلاةعليه الرصول بينه السبب موله! فضيلته فأحاب 
الذيالسبب هو هدا ، ءباد٥ل١، يهما يخوف اطه بأن والسلام، 

به.يعتني أن ان للأنينبغي 
حيلولةالقمر حموف محبب فان معروف، فهو الحسي، السبب أما 

الشمس،من تمي مالقمر نور لأن الثمس؛ وبين بينه الأرنحن 
٠الارصر وبين بينها القمر حلوله مس الكموف وسبب 

ه٠

الكسوف! — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة محل ؛ ١٧٠٢مى 
وتذكيرهمالعباد، لتخوف تعار اش آيامحتا من آية والخسوف 

ليلافيها يقعون التي المعاصي يجتشوا م - وجل عر - باق 
ؤلييعيةحادثة ؛،أنها يقولون؛ الفللثا علماء أصثح وقد ونهارأ، 
فكيف،معينة، بهلريقة مرة من أكثر أو مرة، السنة ر تحصل 
فىسواء عنها يعلنون أيضا وأصبحوا التخويف،؟ يكون 

ولايخافون لا الناس أصبح حدثهت، فإذا غيرها، أو الصحف، 

(.٩١وسالم)ا(، ١٠ ٤٨)الخارى )١( 



هدا؟قي قولكم فما الحمى قي نيلي لديهم وأصمح يتعفترن 
الأية؟هده قي التخوفس، يكون وكيف 

لمنالأية هده فى التخويف يكون ت بقوله فصيلته فأجاب 
عليهالله صلى الله رسول قال وبما — وحل عر — بالله إيمانه كمل 
وملم.وآله 

•سببان له الط^موفا او ، والك^سوزا 
لأهليعلم فهذا ارب، والح|بالحمى يدرك طبيعي, سيهب 

بالدقيقة.ذلك ويقدرون ويعرفونه اب المح
مدراممه أن وهو الوحي، طريق إلا يعلم لا شرعي؛ دسب 

الطبيعيالسبب قدر الذي من فنسأل للعباد، تخويفأ الشيء هذا 
الناسليخاف لماذا؟ اردبم. إنه الخوف؟ أو الكسوف، حصل حتى 

رأىحين واللام الصلاة عليه المثي حرج ولهذا ويحذروا، 
وجعلبرداوه؛آ، لمحق حتى جرج كاسفة، الثمس 
،حامحةُ" بالصلاة ينادى من وأمر الناس، وقنع ، يجرْرم 

—وجل عر — الله يدعون واحد محي في لمون الم واجتهع 
صعق،أو ذهنه، تبلد ومن يمنع، حما فالمؤمن إليه، ويفزعون 

كتابلم، وم، ( ١ ■ ٥ )٩ الكرف ق الذكر باب الكرف/ كتاب البخاري، احرحه ( ١ ) 
.٩( • )٦ ١ ٤ صضالصهفيصلأةااكوفسأعرابموالار الكرف/ 

الكرفصلاة ه،ي الّما على عرض ما باب الكرف، كتاب ملم، أحرجه ( ٢ ) 
راوارإ>)ا"'\،(.الجة منأم 

(.١٠٤٠)النمس كرف ني الصلاة باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
لم،م(، ١٠٤٥)جامعت بالصلاة الداء باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )٤( 

.( ٩ ١ ٠ ٢) ٠ جامعة، رالصلأة الكرف بصلاة الداء ذكر باب الكموف، كتاب 



|ك|اا؛؛ايهإم هم فتاوم 
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■الشيء بهذا يهتم لا فإنه إيمانه 
أنينبغي لا أنه أرى فأنا حدوثها، قبل بها الناس إخبار وأما 

رغبة،صلاة وكأنها لها استعدوا بها أخبروا إذا لأنهم ا بها يخبروا 
للفعلامتعداد على تاتيهم وصارت العيد، لصلاة تحدون يكأنهم 

والخوفالرهبة من حصل فجاه، حدثت إذا لكن تخوف، على لا 
عالما.كان لمن يحصل لا ما 

واستاعتبة من يرلى لو ٠ شحسومى امر ماد وأص|رد|آا 
لولكن بشيء؟ تتأثر هل عتبة تحتلئ، أن وتعرف مجتأمط تحد م

قلبك،محي أثر لها مجار العتبة في وقمت، ثم تدرى، لا غافلا كنت 
•عليك وأثر 

فيلونشرت حتى الناس، بين تنشر ولا تذكر لا أن أتمنى فلهيا 
غيروهم الأمر يأتيهم حتى الناس لع الناس، بين تنشرها لا الصحف 

النفوس.في أولم؛ ذلك ليكون له، متأهبين وغير له مستعدين 
ءوإث ء ه

حصلإذا — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مشل ت ١ ٧ ٠ ٣ س 
العربيةالملكة في غروبها بعد للسمس حرثي أو كلي كسوف 

غرتتع التي الناطق في الكسوف هذا وشوهد السعودية 
فيهاحصل اض ا0يلة كلك اكار اليوم حكم نحا المالكة 

الشهريحل وإذا يوما؟ ثلاثين الشهر تكملة هو هل الكسوف؟ 
طريقعن أو الحساب،، طريق عن مواء اليوم ذللث، في اكار 
الحكم؟فما الرزية 



،==============^^٦٣٩

غروبهابعد الشمس كسوف وقع إذا • بقوله فضيلته فأجاب 
أولالتالي اليوم فيه يكون أن يتعذر فانه الأرض من مكان أي في 

العلمأهل من المحققين عند المعلوم من لأنه وذلك جديد؛ شهر 
حيلولةالمحى المن كسوفا محسؤتا أن حأ الخبرة وأهل ، مرعا 
أنوالخاصة العامة عند المعلوم ومن الأرض، وبين بينها القمر 
المرغروب بحد الهلال يرى حيا إلا يكون لا السهر لحول 

الشهربدخول يحكم أن يمكن لا فإنه كدللثv كان فإذا ، عنها متأحرأ 
ذلكلأن الغروب؛ بعد الشمس كسوف فيها يقع التي الليلة في 

السممرغمسر فى تعالى اض أجرى التي العادة ح||يا ت،حل م
Iتعالى  ٠٧١١دال والقمر، 
تعالى:وقال •  ٢١٠٠٤لضنآمو.أ ه

حئمنازل ؤآلثثر ر3ا اتليي آمحز ميز ذتلش لهكا لثننمز 
أكلرغ* ألتن ئدإن أن ٤^١ لأ . َةلؤمنعاد 

سص-سالي: و. 
.ضسالآةصءاىأنامنص4نمزذاي)و<"' 

بعيدعنها مجتآحر فهو لها تاليآ كان فإذا للشمس، تال الهلال ليلة 
وبينمحنها يحول حتى يقفر فكيف الأرض وين محنها الخيلولة عن 

الأرض؟ا
متأحردانمآ القمر أن يرى والقمر الشمس صير فى والناظر 

.٩٦الأة: الأنعام، سورة )١( 
.٤ ٠ -  I٣٨ الأيات ص، سورة )٢( 
.٢ ، ١ الأيتان: الثمي، سورة )٢١( 



اك،ا(ةاحام هم فتاوس 

يبعد)مثلا( الهر من ليلة أول في فتراْ ، سيرْ في الثمس عن 
الليلةوش بأكثر، الثانية الليلة وفي ثلاثة، أو مترين بقدر عنها 

الجانبفي الشهر منتصف في يكون حتى جرا، وهلم بأكثر الثالثة 
والمغرب.المشرق بين ما بينهما فيكون الأفق من لها المقابل 

اتكفالتي الليلة في الشهر لحول زعم فمن هدا وعلى 
ليلةيدرأ يكون القمر أن زعم كمن فهو الغروب بعد الثمى فيها 

يستهلالخنين أن أو الفجر، طلؤع قبل نحرج الشمس أوأن الهلال، 
حببمكن لا هذا أن المعلوم ومن • أمه بطن من يخرج أن نل 

ؤإتقانه.نذلامه في البدع الكون هدا ل تعال اف أجراها التي المنة 
علىتعالى اض أن في إشكال فلا الإلهية القدرة حب أما 

وفهماوتفريقهما القمرين جمع على فائر وأنه قدير، شيء كل 
وحسمؤ؛يانبأمحر تعالى• الله نال ونت،، كل في ؤإصاءتهما 

لكن• أثو أن بجيذ آلائن لزإء؛مث وألء ويع ق آلمثر 
الدنياهده في والقمر الشمس محير في تعالى اش أجراها التي المنة 

لولي.كرامة أو لنبي آية تع حيث إلا تختلف لا مهلردة محة 
الجالصّمحمد كتبه: 

الأولىهل I — تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل I ١ ٧ ٠ ٤ ص 
الناأس؟يستعد حتى الكسوف بموعد الإخبار 

لأنالإخبار، عدم أرى فيما الأولى بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الناسأن نجد ولهذا النفوس، في وقعآ أشد بغتة الكسوف إتيان 

.الآات:ي_-ااس،سورة )١( 



اكمءد|؛؛؛ caباب 

وقوعه،قبل به وعلموا للكسوف، الحية الأّباب علموا لما 
بهدهالعلم قبل الناس كان ولهذا الناس، ئلوب في أمرْ صعق 

وانهللقواوبكوا شديدأ، حوفأ خافوا ، كسوفحصل إذا الأمور، 
.المستعان واش وجلين، حائفين اجد المإلى 

ه٠ ءأة 

وقعإذا : ٠ تعار اف رحمه - الشيح فضيلة محشل : ١ ٧ ٠ ٥ س 
القمر؟يهل أن يمكن فهل للشمس كسوف 

أنعادة يستحيل أنه المعلوم س إنه ت بقوله فضيلته فأجاب 
دونالقمر حيلولة محبيه الكموف لأن الهلال، يعد الكسوف يقع 

يتاحرلم القمر أن علم فقد الغروب بعد وير فإذا الشمس، جرم 
فييهل أن بمأكن أنه زعم وس يهل، أن بمكن حص الثمس عن 
أننل يستهل أن يمكن الجنن أن زعم كمن فهو الحال، هدا 

وسترالفجر، نبل تطلع الشمس أن زعم أو أمه، بطن س يخرج 
تعار:اض قال كما وجل، عز اض قبل س مقدر والقمر الثمس 

لآترو  ؤ
نديكأي( ثا يمي( لأآلثمس رو؛، ^ثميمي َةدؤؤ؛ عاد حئ مناؤل ثرؤئنه 

يقعأن — اض رحمه _ تيمية ابن الإسلام شيح أنكر وقد 
وقعلو أنه الملم أهل بعض ذكر حين العاشر، ليلة القمر حسوف 

لأنهيمكن؛ لا هدا إن وقال؛ لقحوا، ثم الحجاج صر عرفة في 
.٤ ٠ -  ٣٨الايات! يس، سورة ( )١ 



|ك|اإتم احظ قس فداوس 
^============س==

الصالحمحمد كتبه • وحل عز افه أحراها التي العادة حلاف 
ابينفيمآ/ح/بم؛اه.

؛أب؛و ؛أ؛ 

عنداسر I — تعالى اطه رحمه •_ السح فصسه ّسل  ١٧٠٦ءس 
الأسينيوم للقمر كموف او حوف هناك سكون اه التامن 
وهلالإنسان، يتحراه وهل الغيب علم من هدا مر فهل القادم 
أممسجده في حصل لو إمام كل يصلي أن الناس أيضا تنصح 

تخرجيهل اللي تجا أد الحي م مواء • واحد جامع قي يجتهع 
الصلاة؟إلى النماء 

كسوفأو الممر، بخوف العالم أما ت بهوله فضيلته فأحاب 
وقدمعلومة، حسية أمبابأ له لأن الغيب؛ علم من فليس الثمس 

أوبالخموف، الحلم أن الزمان قديم مجن لمين المعلماء ذكر 
٠العسب علم من لمن الكسوف، 

كفاية،فرض أنها لي يفلهر الذي خان الخسوف صلاة وأما 
بها،أمر المي. لأن الاءين عن سقط يكفي من بها ئام إذا 

مما^٤ نمر؛-١١٥، الأبم«راأ ذكر إلى فافزعوا ذللت، رأيتم ررإذا وقال؛ 
■الهثن بالأمر جدأوليس عظيم الأمر أن على يدل 

بهمايخوف تعالى اش أن واللام الصلاة عليه وأحبر 
العاداى.

•٥٩)الكسوف ق الذكر باب الكرف، كتاب البخاري، أحرحه ( ١ ) 
الم)اا؟(.اوخارى)حإ'ا(،رم)٢( 



٦٤٣ئ اكسي ؛ iUisباب 

فيلكن ؤإن الماس، بملي الليل في القمر خسوف ظهر فإذا 
أثر،له يفلهر لا المهار في خسوفه لأن يصلون، لا فإنهم المهار 
عليهوالرسول ، عاه فد مى الصوء لأن يتبين؛ لا أنه بمعنى 

ليكونذك أثر يفلهر حيث سنة الصلاة جعل إنما واللام، الصلاة 
الأفقفي الضوء انتثار بعل خف إذا القمر أن ومعلوم المخويف، 

به.يعلمون لا الماس لأن المخويف؛ به يكون لا 
تحديأن باس لا فال؛ س العلماء س فإن ذك ترقب وأما 

ويترقب.له 
لهوظهر ابتلي إن الإنسان أن أرى هذا، خلاف أرى ولكني 

.العافية على اممه فليحمد يظهر لم ؤإن فليصل، ذك 
انتاربحد مكون المترقب القمر وفج نيإن * لل نل وئج 

.أعلم واش اكس، مع 
صلاة.هناك يكون فلا هدا وعلى 

وخماالفجر ظهر إذا أنه على نصوا - اش رحمهم - والفقهاء 
المهلؤع،صلاة الخوف صلاة أن عل بناء . صلاة فلا ذك بعد القمر 

ظهرلو أنه أرى زكن الهي، أوقات في تفعل لا المطؤع صلاة وأن 
بحدلكن إذا أما له، بملي فإنه باقيأ نورْ يكون بحسثا وتبين الخوفا 

انتشارالضوءوخفاءنورالقمرفإنهلأبملواشأعلم•
فيالخوف صلاة تصلى أن فالأفضل الأفضل، أما 
ويكونقيمته، له واحد إمام على الماص احتملع لأن الجوامع؛ 
بعدتقال المي والموعظة واحدا، وخشوعهم واحدأ، دعاؤهم 

واحدة.تكون الصلاة 
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النبيعهد محي حضرن النساء لأن يحضرن، النساء وكيلك 
يؤمرنفلا العيد كصلأة ليس لكنه الشمس، كفت حين ، .١١٢ 

أنالنساء . الّ؛ي أٌر فقد المد صلاة أما ينهين، ولا بدلك 
يعتزلنلكن يخرجن أن أمرهن المص حتى العيد، صلاة يحضرن 

.الصلاة"، 

ءإيءو ثو 

بعضيقول ت - تعالى اممه رحمه - الشيخ فضيلة ستمل !  ١٧٠٧س
توجيهكم؟فما بالحساب يدرك لا الكسوف إن الناس 

شيءبانكار ياتي أن يمكن لا الدين • بقوله فضيلته فأجاب 
الإسلامكشخ العلماء من المحققون يرى وليلك أيدأ، محسوس 

بالحساب،يدرك أمر الكسوف أن وغيره - اض رحمه - تيمية ابن 
منمعلومة أيام في إلا يقع لا وليلك الغيب، أمور من وليس 

فيالشهر من وثلاثين وعشرين، تسع الشهر، ذاحر الشهر، 
كسوففي عشرة وحمس عثرة، كأرع ووسهله الشمس، كسوف 
بهيخوف تعالى اض أن من الني. ذكره ما ينافى لا وهذا القمر، 

الشمسسير اختلاف يقدر الذي هو تعالى اممه فان ، الُثادل"آ، 

الكرففي الرحال مع الماء صلاة ياب الكسوف، كتاب البخاري، احرجه )١( 
صلاةفي ه المبي على عرض ما باب الكسوف، كتاب لم، وم(. ١٠٥٣)

وافر«ل)إ«؟('اا)َا«ا،(.الجنة أم س الكرف 
ومسالم)«ها/(.اوخاري)؛ماا،(، )٢( 
و.سالم)ااه(.(، ١٠٤٨)البخاري )٣( 
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•النبي ذكرها الي الحكمة لهده الكرف فيع والقمر 

اجتم،تإذا ! — تعال اف رحه — الشيخ فضيلة منل I ١ ٧ ٠ ٨ س 
أوالفريضة، كصلأة غيرها؛ مع الكسوف صلاة صلأتان 

يقدم؟فأيهما أوالتراوح، أوالوتر، الجمعة، 
الكرفعلى منيمة الفريضة بقوله؛ فضيلته فآجاب 

القدمي!الحديث في قال المي. ولأن أهم، لألها والخسوف؛ 
.عليه؛<را، افترضته مما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقرب ررما 

قضاؤهيمكن لأنه عليه؛ الكسوف صلاة فتقدم الوتر؛ وأما 
الوقتكان إن وقته في إما الكسوف، بعد صلاته تمكن بل بعد، 

أدائه.قبل الوقت حرج إن محاء أو باقيأ، 
منهيتمكن لم إذا النهار في يقضيه أي؛ شمعآ؛ يقضى والوتر 

صلىبثلاث يوتر كان إذا أنه بمعنى شفعآ؛ المجر طلؤع قبل 
.وهكذا. . متا. صلى بخص يوتر كان ؤإذا أربعآ، 

٠٠  ٠

لبتاهل ' نّار•" افُ رحمه — الشيخ فضيلة مثل ؛ ١٧٠٩س
منأكثر ذللئ، كان وهل .؟ الشي زمن على القمر خسوف 

مرة؟
علىالقمر حرف حصل أنه نعلم لا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

كنتواحدة، مجرة إلا الشمس كسوف ولا .، المي عهد 

اوخارى)آ«ها"(.)ا(
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الذيهذا ، ؛ ١١عنه اف رصي — إبراهيم مات لما فقط المس 
لمآخر مكان في خرفان أو كسوفات هناك أن ويجوز نعلم، 
يكونأن أيضأ ويجوز الجزيرة، في الذين الناس علها يطلع 
وقتيصادف أو به، يعلم لا غيم ومحت في خوف أو ا كسوف

أعلم.وافه نومهم، 
ءأيأو• ؛إي 

يجوزهل • — تحار الله رحمه " "الثسخ فضيلة مشل ت ١ ٧ ١ ٠ س 
ان^سوف؟صلاة وئت المس لرؤية الرأٌس ر؛ع 

نهىهؤ الرسول لأن يجوز؛ لا يقوله؛ لته فضيفأجاب 
قال!حتى بذلك، فوله واشتد الصلاة، في البصر رغ عن 

•ة روايوفي ،  ٠٢١١٠أبصارهم لتخطفن أو ذللت، عن ررليتتهص 
•أ ررأدلأترجعلليهماا٠٣

ما—! نمار اش رحمه - الشيخ فضيلة مئل I  ١١٧١ س 
صلاةفي الليل في يقرأ الإمام سمع من في فضيلتكم رأي 

لم،وم(. ١٠٦٠)الكوف يي الدعام باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
.( ٩ ١  ٩o)Y جامعت، رالملأة الكرف بصلاة النداء ذكر باب الكرف، كتاب 

.( ٧٥الصلاة)• ني ماء الإلى البصر رفر باب الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
١ ١٨الصلاة فى الماء إلى البصر رنم عن النهى باب الصلاة، كتاب ومسالم، 

(٤٢٩.)

الصلاةفى الماء إلى البصر رنع عن الهي باب الصلاة، كتاب ملم، أحرجه )٣( 
(.٤٢٨)١١٧



إ٤٧ب1ب1ْاإتا1صءد 

فهلالخسوف لصلاة يخؤج ولم نومه أكمل ولكنه الخوف 
ذلك؟في إثم يلخقه 

وهوالخسوف صلاة الرحل محمع إذا موله فضيلته فأجاب 
ْعويصلي فراشه، من يقوم أن له الخير فإن فراشه على 

عندأيم وقد ، كيرا حيرأ شه حرم فقد يفعل لم فإن لمين، الم
والصحيحعين، فرض الخوف صلاة أن العلم أهل من يرى من 
عنالإثم سقط يكفي ْن بها قام إذا كفاية فرض أنها 

بواحبة.وليت منة، الأحرين حق فى وكانت 
ilk  -ءأث؛:؛

الخكمما تعار_؛ اله رحمه ابمح— محيلة .* ١٧١٢س
بأنهدللث، قيل الصحف في ونشر غمام عليها السمسن كانت لو 

فهلوكذا كذا ساعة في تعالى افه بإذن كرف يحصل موف 
ير؟ولولم الكسوف صلاة تصلى 

ماعلى اعتمادأ يصل أن يجوز لا بقوله! فضيلته فأجاب 
غيمآالماء كاث إذا الفلكيين، بعض يذكر أو الجرائد، فى ينشر 
عليهفقال Jالرؤية، الحكم علق الثي. لأن الكسوف؛ ير ولم 

ومن، الصلأه«اا، إلى فافزعوا رأيتموهما ارفاذا واللام الصلاة 
آحريندون قوم عن الكسوف هذا يخفي تعالى افه أن الجائز 
.يدها ئ لحكمة 

٠٤٦)الكرف ني الإمام حطة باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه '( 
.٩( * ١ ٣) الكرف صلاة ياب الكرف، كتاب لم، وم



ط!ة11احخام هس يتاوس 
م؛آ========س===ض==

يجوزهل ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل I ١ ٧ ١ ٣ س 
الأفضلوما الكسوف؟ صلاة البيت في وحدها تصلي أن للمرأة 

حقها؟في 
صلاةالمرأة تصلي أن بأس لا I بقوله فضيلته فأجاب 

ينكشفحتى وادعوا ررفصلوا عام! الأمر لأن بيتها؛ في الكسوف 
الصحابة،اء نفعل كما المسجد إلى حرجت ؤإن ، بكمءءا، ما 

حير.هدا في كان الناس مع وصلت 
-؛؟؛-أو ؛!؛- 

المنةما إ — تعالى الله رحمه — الثمخ فضيلة سهل ! ١٧١٤س
وشلالمصلى؟ في أم المسجد في هي هل الكرف؟ صلاة في 

الجماعة؟فيها تجب 
يجتمعأن الكسوف صلاة في المنة بقوله! فضيلته فأجاب 

إلىأقرب كان العدد، كثر كلما لأنه الجامع؛ مجد في لها الناس 
صليتؤإذا حرج، فلا الأحرى الماجد في صليت ؤإذا الإجابة، 

قولهلعموم أيضآ؛ حرج فلا بيوتهن؛ في الماء تصليها كما فرادى 
.وادعوا((أآ؛ ررصلوا واللام! الصلاة عليه 

الركنما تعالى-! الثمح_رحمهاله فضيلة ل ! سهابا
يترتبالذي وما الثاني؟ أم الأول الركؤع الكسوف؛ صلاة في 
(.١٠٥٩)اوخارى )ا(

(.١٠٤٤)الكرف ق الماو؛لة باب الكسوف/ كتاب الخاري، أحرجه )٢( 





|ك،اإه'احام هم فتارس 

.الخمد؛الأ، ولك* ربنا 

تشمعهل ! - تعالى اض رحمه - الشخ فضيلة وسل I ١ ٧ ١ ٨ س 
الكسوف؟صلاة ش ركؤع كل في الفاتحة قراءة 

تثيعهل الموال؛ يكون أن ينبغي بقوله فضيلته فأجاب 
الأول؟الركؤع بعد الفاتحة قراءة 

كمامشروعة؛ الفاتحة قراءة أن ذلك؛ على والجواب 
لملصلاته الواصفين فان اض.، رسول عن السنة بذلك جاءت 
الركؤعمن الوغ بعد الفاتحة سورة يقرأ لا كان إنه يقولوا 

والقراءةالأول الركؤع هو الركن إن ث يقولون والعلماء الأول، 
الأولالركؤع بعد التي المراءة ترك لو ان الأنؤإن قبله، الخي 

•بأس فلا الثاني الرمع ونل 
هه  ه

كسوفهل إ — تعال افه رخمه — الشيح فضيلة مئل I  ١١٧ ٩ س 
فييجهر وهل الصلاة؟ صفة نفس لهما القمر وخسوف الشمس 

الممسي؟كرف صلاة 
القمروحموف المس كسوف ت بقول فضالته لأجاب 

النبيلأن والخسوف؛ الكسوف صلاة فى ويجهر واحد، حكمهما 
-عنها افه رصي - عاتثة فعن الشمس، كمن حينما هر ج. 

)٦الكرف ؛ي الإمام محلبة باب الكسوف، كتاب اJخارى، اخرجه '( 
.٩( ٠ )١ ٣ الكسوف صلاة باب الكسوف، كتاب وملم، 



اكمءه|>ءا|ة ماب 

ولكن، ا،را، بقراءته الخوف صلاة في س الض ررجهر • قالت 
نهارأ.ذلك 

٠ه ثو 

منكير من ؛ — تعالى افه رحمه — الشيخ فضملة مئل •  ١٧٢٠مي 
لمناض ارسمع يقل للم الكسوف صلاة في الأول الركؤع 

عاليه؟ماذا حمده((؛ 

حمده(الن الله ارسمع فول ترك إن * بقوله فضيلته فأجاب 
المهر.بجود يوجب الواجبكماهومعلوم وترك نقدتركواجبأ، 

كانإذا تعالى-! افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ;  ١١٧٢ س 
أنهابنية الإمام *ع فيحل الكسوف، صلاة بصمة جاهالآ الإنسان 

الصلاة؟صحة على النيات اختلاف يوثر فهل ركعتين؛ 
صلاةبنية يحل الرجل لأن يوثر؛ لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

فيتبعيضر، لا الجهل وهدا كيفيتها، جاهل لكنه الكسوف، 
صلاته.وتصح الإمام، 

هوىإذا ; - تعالى افه رحمه - فضيلة^شح سئل :  ١٧٢٢س
فاذاضل؟سالرمعامحالركةالأولى؛ 

فانهناسيآ؛ الثاني الركؤع ترك إذا إ بقوله فضيلته فأجاب 
(.١٠٦٥الكرف)ر القراءة الجهر باب الكرف، كتاب الخاري، أحرجه )١( 

(.٩٠ه)االكرف صلاة باب الكرف، كتاب وملم، 



•؛yiallامام هم هتاءس ٦ ٢

لمفإن ، للهو يحتد ان له قمح ، المن بقة كمري يكون 
■بأس فلا يسجد؛ 

-؛!؛-ه ءو 

لصلاةهل ث — تعالى اف رحمه — السخ فضيلة سثذ •  ١٧٢٣س
خاص؟دعاء الكسوف 

صلاةلكنها ، خاصا دعاء لها أعلم لا ت بقوله محيلته فأجاب 
الاستغفارمن فيها يكثر أن للإنسان فينبمب وبلاء، شر ولغ رمة 

التطويلمن يعلم وكما الرحمة، وموال وجل، عز اض إلى والتوبة 
منالدعام الإنسان فيكرر دعاء، إلى يحتاج التطويل فإن فيها؛ 

•ذلك أشبه وما والعفو والرحمة المغفرة 
ءو-ه  ه

يجوزهل _! تحار اض اشخ—رحمه محيلة ت  ١٧٢٤س
تدركوبماذا وحدْ؟ تهلوعا الكسوف صلاة يعيد أن للإنسان 

أواكاني؟الأول بالركوع الكسوف صلاة 
يجوزلا كفاية فرض الكسوف صلاة بقوله! محيلته فأجاب 

ؤإنهعين، فرض إنها ؛ العلماء بعض ومحال يدعوها، أن للمسلمين 
العلماءوأكثر الكسوف، صلاة يصلي أن واحد كل على يجب 
لأبدوأنه كفاية، فرض أنها الأقوال فأصح مجوكدة، ستة أنها على 

الصلوات،في لها نفلير لا معلوم هو كما وصلاتها تصلى، أن 
نمحدأ، طويلة فراءة يقرأ نم الفاتحة، ويقرأ يكبر أولا محلى لأنها 
لكنؤلويلة، وسورة الفاتحة فيقرأ يقوم ثم طويلا، ركوعأ يركر 



٦٠٣اصءد  ٥٥٠٥٧٢

ثمالقيام، ويطيل يرفع نم الركوع، ويطل يركع ثم الأولى، دون 
يسجدثم الجلوس، ويهلل يرفع ثم السجود، ويطل يجد 
فيفعل كما ويفعل الثانية، للركعة يقوم ثم الجود، ويطيل 

•بلم نم يفعل ما كل في دونها أنها إلا الأولى، 
فاتهوإن الركعة، أدرك فقد الأول الركؤع أدرك إذا والمأموم 

الركعةفي والإمام بم، إذا فمثلا الركعة، فاته الأول الركوع 
الركعة،هذه تحتسب فلا الأول الركؤع من رفع قد لكن الأولى 

الأولىالركعة واقض وصل فقم الإمام ملم فإذا ، فاكلث، هدم 
وترفع،تركع نم وسورة، الفاتحة تقرأ ثم تقوم يعنى بركوعيها، 

تقضيهايعنى تسجد ثم وترغ، تركر ثم وسورة، الفاتحة تقرأ ثم 
فات،لثا.ما صفة على 

فيقضيهاالركعة فاته فقد الأول الركؤع فاته من أن فالقاعدة 
•ومجوديها بركومها كلها 

أنينبعى قاليي الكسوف،، بقى وقد الصلاة اتمهؤت، ؤإدا 
ثشت،ؤإن وتستغفر، تدعو لكن بيتك فى أو المسجد، فى تبقى 

لوحتى الصحيح. القول على تعاد لا جماعة صلاتها ولكن فصل 
حماعة،الصلاة يعيدون لا فانهم تجلي أن قز الناس انصرف 

•باس فلا ينجلي، حتمح، وحدْ يصلي، أن شاء من، لكن، 
ءوو ء ص

العلوممن ! - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ١  ٥٧٢ ص 
علىيشق كان إذا لكن الكسوف صلاة في اكلول المنة أن 

أصخ؟فماذا الناس 



او>ءاإت\ضتج هم فمارس 

أرحمفلت الستة، افعل نقول بقوله« فضيلته فأجاب 
وسلموآله عليه افه صلى الني فإن س، الحق، رسول من بالخلق 

معالصحابة يهفس إن حتى طويلة، إطالة الكسوف صلاة في أطال 
طولمن ويسقط عليه يغنى بعضهم جعل للخير ومبهم قوتهم، 
محال:- عنهما الله رصي - عبدالله بن جابر حديث ففي القيام، 

الحر،سديد يوم في الله رسول عهد على مس الرركسفت 
جعلواحتى القيام فأطال ؛أصحابه، . الله رسول فصلى 

صلاتهمن واللام الصلاة عليه الني انصرف ولهدا ، ؛ يخرون®؛ 
ذكرهكما كليأ كان كسوفها أن مع ، الشص"، تجلت وفد 

نحوهأو صاعات ثلاث تبقى أن يقتضى وهدا المؤرخون، 
ثلفقرأ ويصلى، يقرأ وسلم آله وغلى عليه الله صلى والرسول 

ابنحديث في كما البقرة، سورة قراءة من نحوأ الأول الركؤع 
عهاالله رصي - عائشة وقالت ، عنهما.١٣٠ الله رصي - عباس 

أبىحديث وفى ، منها®"، أطول كان ةْل مجودأ سجدت ررما 

.٩( • )٤ ٩ ه المي على عرض ما باب الكسوف، كتاب لم، مأحرجه ر١( 
الكرففي الرجال »ع الناءصلاة باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
الكرفصلاة ني ه الني على عرض ما باب الكسوف، كتاب ومسلم، ١( ٠  ٠٣)

رالار-ا)إ«؟(.أمرالجة من 
١)جماعة الكسوف صلاة باب الكّوف، كتاب البخاري، أحرجه )٣(  ٠٥٢،)

.٩( * )٧ ١ ٧ ه الحم، على عرض ما باب الكرف، كتاب ومسلم، 
١)الكرف نى الجود محلول باب الكسوف، كتاب البخاري، أحرجه )٤(  ٠٥١.)
رما; ولفظه ( ٩ ١ ٠ ٢) ٠ الكرف ملأة النداء ذكر باب الكسوف، كتاب لم، وم

منه،.امحلول كان محجردأت3ل، ولامحجدلت، نهل، ركعتاركوعآ 



٦٠٠|1صءغ، د،وااات باب 

تكونأن يخشى المي. ®فقام قال؛ ~ عنه افه رصي — موصى 
قطرأيته وسجود وركؤع قيام يأطول فصلى المسجد فأتى الماعة، 

الخلق،مارحم إني واللام الصلاة عليه يمل ولم ، يفاراله«لأ، 
.وأخفقا وأقصر 

لمومن فليتاع، الخابعة على قدر فمن المنة، أفعل لدا 
الجلومىولا يستطع لم ؤإدا جالسأ، الصلاة ويكمل فلجلى يقدر 
أجلمن السنة يترل أن اما ٠ نصرف، فلعايهل أو ببول حصر لو كما 

صجح.غير لمدا ^صالين، 

الذيما ت - تعالى اش رحمه - الشح فضيلة مثل I ١  ٦٧٢ س 
الكسوف؟لصلاة اكران من يشرع 

قراءةفيها يثرع لا الكسوفط صلاة ت بقوله فضيكه فأجامح 
وربملأ أتى لو لكن الإطالة، فيها المرؤع بل معينة، سورة 

تحبميايائخنا مبعفر وكان مناسبا، فالوقتا كسرة مجواعغل همها 
تعالى؛قوله منها مناميه آيايت، فيها لأن الإسراء، سورة يقرأ أن 
^لناههدموي أ'لأارلرنتآافشا ها ، يكد٠٢أن إلا آلأثت، رسل أن تتمآ نا نؤ 

يقرأأنه ١^١ .يا)تيه>أ، 
كافلالقراءة، طل ولخن 

؛أي؛و- ءاب 

٠٥٩الكرف)يي الذكر باب الكرف، مماب البخاري، أحرجه )١( 
.٥٩اوا: الإسراء، مررة )٢( 
ا(.اوغاري)أه،)٣( 



===—===========

هوما ؛ — تعار اض رحمه - الشيح فضيلة سئل \ UyUس
والخسوف؟الكسوف صلاة صفة في الراجح 

فيثت ما صفتها في الراجح I بقوله فضيلته فأجاب 
صلىالنبي. أن ت نها الله رصي عائثة حديث من الالصحيحيناا 

فيفيهما وأطال ومجودان، ركوعان ركعة كل في ركعتين، 
كلجعل ولكنه جود، والوالركؤع، والقعود، والقيام، القراءة، 

.بعدهارا؛التي من أطول ركعة 
ءوءإي ثو 

من_! تعالى الله رحمه - الشيخ فضيلة سئل ت  ١٧٢٨س
يفعل؟uذا الثانية الركعة س الأول الركوع فاته 

الركعةمن الأول الركهمع يفوته الذي I بقوله فضيلته فأجاب 
الركؤعفاته ؤإذا فاتته، قد الركعة هده تكون الأولى أو الثانية، 
،الإمام 0ع كلها الكسوف صلاة فاتته فقد ؛ الثانية الركعة من الأول 
ركوعانركعة كل في يركعتض فيأتي يقوم الإمام اذاملم ولكنه 

ومجودان.

تشيعمض ت - تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة ّئل ت ١  ٩٧٢ س 
أم- بدايته فى أي؛ - جرئيا كان إذا والخسوف؟ الكسوف صلاة 

٠٥٦)المجد ش الكسوف صلاة باب الكسوف، كتاب البخاري، أحرجه ;١( 
■( ٩ ٠ ١ ر ١ الكسوف صلاة اه^أسوف، كتاي^ ومسلم، 



مما؟لكن إذا 

أولكيا لكن سواء — الكسوف رأى إذا إ بقوله فضيلته فأجاب 
ذلكفعل المي. لأن يتأحر؛ ولا الصلاة، إلى يقنع فإنه - حزئثا 
لأتهيكمل؛ حتى يبقى أن يشترط ولا به، وأمر الكسوف رأى حين 
ارإذالام! والالصلاة عليه ه نولولأن معلوم؛ غير أمر 

للصلاة!فينادى والكلى، الجزئي الكسوف يثمل  ٢١١١١رأيتموهما
اجدمفي يكونوا أن والأفضل الناس، لتجمع جامعة؛ الصلاة 

نصولهدا للاجابة، وأقرب للعدد، أكثر ذلك لأن الجمعة؛ 
أوالكسوف لصلاة الأحت٠اع ين أنه على اض رحمهم العلماء 

مسجدهفي حي كل يصلي أن حرج ولا الجامع، في الخسوف 
وامع.هدا في الأمر لأن الخاص؛ 

ءإي-؛إآ 

الحكمةما ! — تعالى افه رحمه الشيخ. فضيلة مثل ؛ ١  ٠٧٣ ص 
الكوف؟صلاة من 

متحددةالكسوف صلاة مجن الحكمة إ يقوله فضيلته فأجاب 
الجوانب!

.أننفزعإلىالصلأةء٢، أمرنا فاقد النبي.، ا٠تثالأمر أولأ: 
.فازالنبي.قدصلاهاص اتباعالرسول.، ىنيآ: 

اوخارى)ه؛«؛(،ر.أم)«او(.)ا(
اوخارى)بمه'ا(.)٢( 

الخارى)«ا*'ا(.)٣( 



|1طا؛ت|'مظم ض فتاءس 
^^=============شسً=

الخوفأو الكسوف، هذا لأن وجل؛ عز اش إلى التفبمؤع ثالثا! 
الناسذيتضرع آمحبابها، انعقدت عقوبة من العباد به اش يخوف 
بهاالناس اض أنذر التي العقوبة هذه بهم تقع لئلا وجل؛ عز لربهم 

الخوف.أو الكسوف بوامطة 

لصلاةهل ؛ - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة سئل ١  ١٧٣ س 
وإقامة؟أذان والخسوف الكسوف 

ينادىبل إقامة، ولا أذان لها ليس موله؛ فضيالته هأجاب، 
فانبهذا، الناص يعلم بحيث مكررأ، نداء جامعة؛ الصلاة لها؛ 

الهوعالي عليه الله صلى الله رسول عهد على كعممتا لما الشمس 
.جامعة،،لا، ررالصلأة نودي وملم 

؛إثه ص 

فاتتهمن ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١  ٧٣٢س
يقضيها؟فكيف الخسوف صلاة من ركعة 

الخوفصلاة فى ركعة فاتته من بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إلىفامشوا الإقامة سمعتم »إذا قال؛ أنه ه الني عن ثستا فقد 

فصالواأدركتم فما تسرعوا، ولا والوقار، السكينة وعليكم الصلاة 
علىيتمها الخوف من ركعة فاته الذي فهذا فآتموا«ر''، فاتكم وما 

.ررفأتموا،، ؛ محوله لعموم الإمام صلاها ما حمب، 

(.٩١٠)لم وم(، ١٠٤٥)البخاري ر١( 
وسالم)أ.أ(.(، ٦٣٦)اليخارى )٢( 



٩٠ اسود ْاات محاب 

منكثير عند إشلكلأ أكثر موال عليه يتهمع السؤال وهدا 
الركعة؟في الأول الركؤع فاته فيمن وهو الماس 

لميوبعدما الركعة، فاتته فقد الركعة من الأول الركؤع فاته فمن 
؛قوله. لعموم كلها الأول ركوعها فاته المي الركعة يفضي الإمام 

.فأتموا((فاتكم رروما 
ءإق

نيهل ! - تعار اممه رحمه - الثسخ فضيلة مئل ١  ٧٣٣س
يخهلم.،؟أن الكسوف صلاة من بعد للأمام 

واحدةخطبة يخهلميا أن يمن نعم I بقوله فضيلته فأجاب 
تعار،افه عذاب من ويخوفهم قلوبهم، ويرتق الماس، يذكر 

لماوسلم آله وعر عليه الله صر البي لأن الموبة؛ عر ويحثهم 
ثمأهله هو بما عليه وأثنى اممه فحمل قام الكسوف صلاة ص انتهى 
.الخطبة صفايت، وهذه الماس، وعقل نم ؛ بعيرا، أما قال؛ 

ءإيءإي أو 

يجوزهل ت — تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ١  ٤٧٣ س 
صلاتهأنهى لأنه متتاليتين مرتين الكسوف يصلي أن للإمام 
كاسفا؟مازال والممر الأور 

صلاةأن الحلم أهل عند المشهور بقوله فضيلته فأجاب 
الكسوفمدة يلاحقن أن للأمام يسغيا ولكن تكرر، لا الكسوف 

هذاويعلم الصلاة، قصر قصيرة كانت، فان مناسبة، الصلاة فيجعل 

١)الكرف ني الإمام حتلبة باب الكرف، كاب البخاري، أحرجه )١(  ٠٤٦،)
.٩( ٠ ٣)١ الكرف صلاة باب الكرف، كاب وملم، 



1ل9،ااةاصمحام هم فتارس 

الكسوفبأن الكسوف حدوث قبل يقرر مما الأن عنه نسمع بما 
الساعةفى كدا الدقيقة إلى كدا، من كدا الدقيقة فى مسدأ 
قبلالصلاة فرغت ؤإذا ذلك، يلاحظ أن للأمام فينغي كدا، 

إنهثم ، ينجالي حتى والذكر بالدعاء فليتشاغالوا الكسوف انجلاء 
اقتداءالناس يعظ أن الكسوف صلاة من انتهى إذا للأمام ينبغي 

الجنةفيها يذكر واعظ موعظة مجوعفلته ولتكن ، .١١٠ اش برمحول 
.النار لحول توجسا التي الأمجابا مجن ويحير والمار، 

لوكنت— تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ١٧٣٥س
يفعل؟ماذا انحلاتها، في فثلثا سحاب، دونها وحال الشمس 

يقطعها؟أم صلاته في يستمر هل 
غيم؛ومعل كامنة الشص كانت، إذا I بقوله فضملته فأجاب 

هداانجلتا، ند أنها ظنه على يغاوء_ا حش الخسوف بقاء فالأصل 
متىيدرون الزمن هذا في الناس صار حيث معلومآ؛ يكن لم إذا 

لمإذا به يعمل لا ذللثc ْع لكن ينجلي، ومتى الكسوف يبتديء 
فلاساعتين؛ أو ساعة سيبقى أنه عالم قد وكان رآْ إذا أما يرْ، 

لكهبالحساب، يدرك يقينأ أصح أمجر لأنه ؛ بذللث، العمل من حرج 
الكسوف؛يروا ولم اليوم، ذلك في الماء غيمته أن فرض لو 

النيلأن قيل؛ مجا على اعتمادا الكسوف صلاة يصلون لا فإنهم 
.اإقه ء. 

رساوا)؛«ه(.(، ١٠٤٦اوخاري))ا(
اوخارىرإأ،ا(.)٢( 





|كاإتاحام هس هت1ءس 
٦٦٢^=^==============<

كسفتإذا ت تعالى. اف رحمه — الشخ فضسلة مئل ١  ٧٣٩س
الكسوف؟صلاة تصلى فهل العصر بعاد الشمس 

العصربعد ممى الكسمحنا إدا موله• فصسلته فاحامحب 
آلهوعلى عليه افه صلى النبي قول لعموم الكسوف صلاة فتصلى 
ولأنوقت، كل يثمل وهذا ءصالوا((را، ذلك رأيتم وإذا وسالم! 

عليهدلت كما السب، وحد ا حتصلى فإنها سسب لها صلاة كل 
.السنة 

ء؛؛-ءو أو 

إذا_! تعالى الثه رحمه — الثسخ فصيلة وسئل ! ١٧٤٠س
الخسوف؟صلاة تصلى فهل الفجر صلاة بعد القمر خسف 

الجوابفى تقدم لما تصلى نعم * بقوله فصيلته فأجاب 
ذهبقد لأنه قليلا إلا الشمس طلؤع على يبق لم إذا إلا السابق 
يصلى.فلا حيتئاد القمر ّالهلان 

ءأثو- ء ه

إذا—! تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة وسئل ! ١٧٤١س
فهلالعادة عن حارحة سديدة ورياح وصواعق زلازل حدثت 

صلاة؟لها يشؤع 
رحمه— تيمية ابن الإسلام سخ يرى بقوله! فضيلته فأحاب 

وحل.عز اممه عند والعالم ، لذللث، يصلى أن - تعالى افه 
ءإ؛-م ء ه

(.١٠٥٨)الخارى )ا(



٦٦٣|كم#غ• ْاات باب 

ا|كسوفصلاة ض خقبد 

الشمسحلق الجبار، العفلم القهار، المللثا ه الحمال 
يحملالسحاب بقدرته وأجرى والنهار، الليل ومخر والقمر، 

ولأنتالرقاب، له عت حف عفلم إله من فسبحانه الأمطار، بحار 
لؤاحذؤؤ ؤ طاعته عن حرج من بالعقوبة توعد الصعاب، لقوته 

ؤقوكنداكذ من فلهرهثا عق ذزك ما يتتكثبمحإ يثا آلثاس آثث 
م؛تكادهءَكار، آممة هك لجتهم -؛كآء لإدا مسش م إق يؤحام 

له،شريلث، لا وحدْ اممه إلا إله لا أن وأشهد .  ٠١ه؛. تنييأ 
آله،وعلى عليه، الله صلى ورسوله عبده محمد أن وأشهد 

•باحان لهم والتابعين وأصحابه، 
لكمسخر ما على واشكروه اممه اتقوا الناس أيها بعد أما 

الأرقىفي وما الموات فى ما لكم سخر فلقد مخلوناته، من 
ثلتّمأفي \ ؤيى محآنرق وآ'لمدمحءما آلسبمولب ■ثآة أؤبم، آثه ؤ منه. حميعأ 

آلمؤ( لتجة أفلك وسلالإم دؤ ريك منآل1و>ت، هء هقح 
لودهاثأفثر تس ألق ثبميرم و( آِمحثر م ؤ ه 

ذلماظير٠وإنمثط
•ظِمدقمارا3هاأ، 

عددالقمر بمنازل لتعلموا دائبين والقمر الثمس لكم سخر 
الفصوليحسب الشمس بمنازل الثمار ولتتنؤع والحساب، الستين 

.٤٥الاين؛فاطر، سووه ر١( 
أآ_أ^الآات;ّورةإبرامم،)٢( 



|كااتامام هم ك1رس 

آلئتسؤ سريع وسير بدع، بئظام بئران سخرهما والأزمان. 
يحرفانولا نزولأ، ولا علوأ يخلفان لا  ٢١بمثننان)}?،^'ؤألمم 

تعالىاممه محير عما اخرأ ولا تئدمآ يتغيران ولا شمالأ، ولا يمينآ 
بماحئ إثعُ سء و أنس أش ؤًخ ذلك في لهم-ا 

علىالدالة اض منأيان والقمراتان الشمس ف .
آياتهمن آيتان رحمته، ووامحع حكمته، وبالغ وندرته، عالمه كمال 

ؤألئسؤ ؤإصاءتهما نورهما في آياته من آيتان عظمهما، فى 
ئويئنهرألممن_ ^٢٠<( ألدوِ ٢^٢^ ميبر دالاي لمسنمز عنكي 

الم1تزودإئ 1ن ثا ^شه_، لأ إلإآ( آثمدم َكالإمن عاد منازلحئ 
وعظموهاالصناعية الأقمار بصانعي الماديون أرجف لقد 
وتلفه،وحلله، صنعوا، ما حقارة •ع العالية المنزلة وأنزلوهم 

كيفوعلمهم الأقمار، هده صانعي حلق من تعفليم عن وعقلوا 
منتعظيم عن غفلوا لهم. ويسرها موادها لهم وحلق يصنعونها، 

التفكرعن وأعرصوا والنار، الليل داسزآناء والقمر الشمس حلق 
العقوللذوى البالغة والحكمة العفليمة، القدرة مجن فيهما فيما 

والأبصار.
منمخلوقان اض، آياُت، مجن آمان والقمر الثمس إن 

تعالىاممه أراد فإذا ، بامرْ وينكسفان بأمره ينجليان اممه، مخلوقايت، 

٥الأية! الرحمن، سورة )١( 
.٨٨الأيت: النمل، مررة )٢( 
.١١٢٨^^،: سورةيس، )٣( 



٦٦٠

احتفاءكسفهما ومخالفاتهم معاصيهم عاقة من عباده يخوف أن 
يحدثونلعلهم لهم وتدكيرأ للعباد، إنذارأ يعضه، أو كله صوئهما 

عماويبحدون ربهم، أوامر من عليهم يجب بما فيقومون توبة، 
هذافي الكسوف كثر ولذلك وحل، عز اف نواهي من عليهم حرم 

أو، مس الفى كوف ، يحيلحتى نه التمضى تكاد خلا العصر 
هذافى والفتن المحاصى لكثرة وذلك حميعأ، فيهما أو القمر، 
أهوالونوا الدنيا شهوات في الماس أكثر انغمس فلقد الزمن، 

الأمورعلى أقبلوا أديانهم، وأتلفوا أبدانهم، وأترفوا الأحرة، 
الميالموعودة الغيسة الأمور عن وأعرصوا المحمومة، المادية 

ئيكمحإبنؤ الأكيدة والغاية الحتمي المصير هي 
•آمحمح،ؤظةأئوهلا، 

بأمرتهاونوا العصر هذا أهل من كثيرأ إن الماس أيها 
إلاذاك ومحا ماكنآ، منهم يحرك ولم وزنآ، له يقيموا فلم الكسوف 

واعتمادهمه، اض رسول عن جاء بما وجهلهم إيمانهم لضعفا 
الأسبابعن وغفلتهم الطبيعية، الكسوف أصباب مجن علم محا على 

الكسوفاض يحديث، أجلها مجن التي البالغة والحكمة الشرعية، 
الهلبيعية.بأسبابه 

والكافرون،المؤمنون بها يمز ءلبيعية أسباب له فالكسوف 
ويتهاونالكافرون، ويدكرها الزمنون، بها يقر شرعية أسباب وله 
منالأة رسول به أمجرهمم بما يقومون فلا الإيمان ضعيفوا بها 

.٦٠الذاريات، مررة ]١( 



اك|ا|تامام هس يتاوس 
ا'آ"ا"===^===س=========

والصدقة،والاّمتعمار، والدعاء، والذكر، الصلاة، إلى الفزع 
•وانمقءا، 

آخرمحي واحدة مرة . النبي عهد في الشمس كسفت لقد 
رصيإبراهيم ابنه مالت، حين الهجرة من العاشرة السنة في حياته 

الأفقمجن ثلاثة أو رمحين، بمقدار ارتفعت، أن بعد ، ءنه؛ى اممه 
المجد،إلى فزعاص المي. فقام الحر، شديد يوم في وذلك، 
المسجدفي الناس فاحتيع ، حامجعة١أ؛ الصلاة ينادى مناديآ وأمر 

وقرأذكبر حلفه، وصفوا . النبي فيهم فقام اء، ونرحالأ 
ر؛عثم بقراءته، يجهر البقرة، محورة بقدر طويلة وسورة الفاتحة 
ولك،ربنا ، حمده لمن اش سمع وقال؛ رغ نم جدأ، طويلا ركوعآ 

ثمالأولى، من أقصر لكنها طويلة، ومحورة الفاتحة قرأ ثم الحمد، 
لمناض سمع ت وقال رغ نم الأول، دون طويلا ركوعا ري 

سجدثم ركوعه، نحو طويلا قيامآ وقام الحمد، وللئإ ربنا ، حمده 
حلوسأوحلس رغ ثم ركوعه، من نحوأ حدا طويلا محجودا 
فصسغالثانية الركعة إلى قام ثم طويلا، سجودأ سجد ثم طويلا، 

والمجودوالركؤع، القراءة، في دونها لكنها صغ، ما مثل 
حطبةحطبا ثم ، الشمرإأْ؛ تجلتا وقد ومحلم، تشهد ثم والقيام، 

ررأماقال! ثم أهله، هو بما عليه وأثنى اش فحمد بليغة، عفليمة 
(.١٠٥٩)البخاري )١( 
(.١٠ ٥٨)الخاري )٢( 
الم)ا'ا<(.اوخارى)آه،ا(،وم)٣( 
البخارى)؛؛'ا(.)ا(

)ه(ساام)؛،ا<(.



٦٦٧

عبادهيهما اف يخوف اش، آيات من آيتان والقمر الشمس فان يعد، 
ولاأحد لموت يتكمان لا وإنهما توبة، منهم يحدث من فينظر 

اف،ذكر وإلى الصلاة، إلى فافزعوا ذلك رأيتم فإذا لخياته، 
وكبروا،اف، ادعوا ررف' رواية وفى ارْ؛، واسغفودعائه، 
ررحتك،رواية؛ وقمح، • ، ١١عنكم'،اف يفرج حتى وصلوا وتصدقوا، 
أناش من أغير أحد من ما واش محمد أمة اريا ; وءال، ، س،أ;الى<<أآ؛ 

أعلمما تعلمون لو محمد أمة يا أمته، تزني أو ، عبده يرني 
رأيتلقد - واف يعني - اف وأيم ، كثيرأ،،رأ، ولبكيتم _s لضحكتم 

شيءمن ما وآحرتكم، دنياكم أمر من لأقوم أنتم ما أصلى ئمت، مند 
رأيتوالمار، الجة حش هدا، مقامي فى رأيته إلا رأيته أكن لم 

ورأيت^، ٥٥١قهل ْنثلرأ كاليوم أر فلم بعضا، بعضها يحطم النار 
ورأيت،- أمعاءه يعش - قصبه يجر الخزاعي لحى بن عمرو فيها 
تدعهاولم تطعمها، فلم ريهلتها لها، هرة ؤى تعدب، امرأة فيها 

فىتكون أنكم إلى أوحي ولقد ، الأرصزا؛، حشاش من تأكل 
بهياءJلملثV ما فيقال; أحدكم يوش الدجال، كفتنة قبوركم 
حاءنااف رسول محمد فيقول! الموهن أو المؤمن، فأما الرحل، 

فقدصالحا، نم فيقال! واتبعنا، وآمنا فأحبنا والهدى بالثينات 
أدريلا فيقول! المرتاب، أو المنافق وأما لموفنا، كشت، إن علمنا 

.الم)ااآ(.الخارى)«بىا(،رم)ا(
لم،وم( ١ * ٦ ٠ ) الكرف ني الدعاء باب الكرف، كتاب الخاري، أخرجه )٢( 

•بابماءرضعلىالميهه)أ'ه( الكرف، كاب 
\وخ\وى0يى\(.)٣( 

•الكسوف كاب لم، مصحيح من روايات مجمؤع ( ٤ ) 



|ك|ا|تاحام قس كاءس 
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ارلنوقال! الدجال ذكر ثم ، فقالته®"؛ شيئا يقولون الناس ممعت 
وتساءلونأنفكم، .في شأنهايتفاقم أمورأ تروا حش ذلك تروا 

عنحبال تزول وحش ذكرا؟ منها لكم ذكر سيكم كان هل بجنكم 
.ماتأها«رى 
هدهوصلاته للكسوف، الني. مع إن • الملمون أيها 

نحنما لكل ورويته فيها، عليه والنار الجنة وعرض الصلاة، 
قبورها،محي شن الأمة ورويته والأحرة، الدنيا أمجر مجن لأقوم 

أوالشمس كسوف رأوا إذا أمته وأمرْ الليغة، الخْلبة هده وحْلبته 
والامتغفار،والدعاء، والدكر، الصلاة، إلى يفزعوا أن القمر 

علىلتدل هده كل إن • أيضأ بالمتق أمر بل والصدقة، والتكبير، 
بعضقال حتى حدا، مجوكدة الكسوف صلاة وأن الكسوف، عغلم 

أيهافصالوا آثم، فهو يصلها لم من ؤإن واجة، إنها العلماء؛ 
صلىكما القمر أو الثمس كسوف عند ونماء رجالأ الملمون 

بقراءةومجودان ركوعان ركعة كل فى ركعتين، . بجنكم 
ومنصفتها، على فليقضها الجماعة مع الصلاة فاتته ومن • جهرية 

فاتهومجن الركعة، أدرك فقد الأول الركؤع قبل الإمام ْع يحل 
بهتدرك لا اكانى الركوع لأن الركعة فاتته فقد الأول الركوع 
الركعة.

الكسوفلي الرجال عع النساء صلاة باب الكرف، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
صلاةش . الني على عرض ما باب الكوف، كتاب وسالم، (، ١٠٥٣)

.٩( ٠ )٥ ١ ١ والنار الجنة أمر من الكرف 
(.٢٠ ١٧٨احمد)الإمام أحرجه )٢( 
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الاعتبارورزقنا منه، والخوف لتعظيمه ؤإيكم اش وقمتي 
•كريم جواد إنه بها، والأنتفاع باياته، 

•ولكم لي اممه وأستغفر هذا قولي أقول 



|ك،ااتأمهام فم يتارس  ٦٧

climSMVصلاة باب 

تشؤعمش ث تعار— اش رحمه — الشيح فضيلة مئل I ١ ٧ ٤ ٢ س
صلاةإيامة عن أعلن إذا الحكم وما الأسنمقاء؟ صلاة 

الذيوما الممالكة؟ مناطق بعض في المقلر نزل ثم الاستسقاء 
ذلك؟مثل والشماغ الغترة وهل والبنت؟ الرداء هو هل يقلب 

منوهل ذلك؟ حكم فما المثي قالبا يخؤج الناس وبمض 
اليوم؟ذلك وصيام مجدقة إحرلج الستة 

إذاتثّرع فانها الاستسقاء صلاة أما بقوله! فضيلته فأجاب 
عليهاض صالي الني فعل كما بذلك الناس وتضرر المطر تأخر 

فاكونأخرى دون مناطق في المطر زل ؤإذا وملم، آله وعلى 
أصابلو لكن المْلر، يصبهم لم الذين لإخواننا بالنسبة استقاونا 

وتلغىحينئذ تث-رع لا الصلاة فإن الإثتين يوم قبل كلها المملكة 
شكرواخروجهم قبل سفوا ارإن — اف رحمهم — العلماء قال كما 
.الصلاهءايقيمون ولا فضله، من المزيد وسألوه الله، 

لحديث؛ الرداء قلب هو ورد فالذي يقلب لما بالنسبة أما 
ومثلهرداءه<،لأ؛ فقلب استسقى . اليي ررأن زيد بن عبدالله 
وكانمكثوفأ المسجد كان إذا المرأة لكن للمرأة، والعباءة البشت 

لتقلبقيامها حال في أنه فأخشى الطر، تلمن ثياب العباءة تحت 

،الاصسناء محي الرداء تحويل باب ، الاسقاء كتاب ، البخاري أحرجه ، ١ 
الأمشتاءصلاة مماب رسلم، 
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فلاالمصالحة من أكبر دة مفوتكون الثياب هده تظهر الباءة 
تقلب.

لملأنه مشروعأ، هدا أظن فلا والش»اغ، الخترة قلب وأما 
هللكن الخمامة، بمنزلة والثماغ والخترة ، الخمامة أن يرد 

شيء،هذا من نفسي في كوت؟ عليه كان إذا الآكوت يقلب 
أنأحل من أيضأ شينا يلبس أن يلزمه ولا يقلبه، لا أنه والظاهر 

فته.ض يخرج يخي بمه، 
المتلحيقلب مثلحه، قالبأ يخرج الناس يعص يفعله وما 

إليه،حاجة لا هدا عاديا، يرجع الاستقاء وفت، قلبه إذا أجل من 
يعيدهموف فانه الامتقاء عند قلبه ؤإذا عليه، هو ما على يبقى 
الالبلد إلى يدخل حش تبقى يعني ثيابه، ْع نزعه إذا حال على 

.يغيرها 
بينيقدم أن ينبغي إنه I اللماء بحص فقال الاستسقاء أما 

ذلك،يصوم أن ينبغي أنه بعضهم وزاد صدقة، الاستسقاء يدي 
يخرجالإنسان ان للصوم ؛النسمة منة هذا فى لمى لكنه الموم، 
يتمومحلمب، فهذا الأينين يصوم ان يحتال كان من لكن صائم 

وحضؤعيخشؤع يخرج أن وينم، وهدا، هذا محن ويجمع الاثنن 
الراجيإليه المفتقر - وجل عز - ض المتكين خروج وتقمع، 

عباسبن عبداض لحديث، الإجابة؛ إلى أقرب ذللث، فان فصاله، 
متواصعآمتبذلأ خرج اش. رسول ررإن ت قال - عنهما اش محي ر- 

أنينبغي أنه الخلماء بعض وذكر . الصالى،اأا* أتى حتى متمحرعآ 

جميع—باب ، الاستسقاء صلاة كتاب داود، وأبو ( ٢ ٦ ٩ / ١ ر أحمد الإمام أحرجه ( ١ 1 



اك|اا■؛احام هم فتاءس 
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إلىأقرب هؤلاء لأن والشيوخ؛ والعجائز الصبيان معه يخرج 
يجعلهاوالبقر الغنم بالبهائم أيفبمأ يخرج قال وبعضهم الإجابة، 

فالأولىالمنة به ترد لم وما السنة، به ترد لم هذا كل لكن حوله، 
والكبير،الشخ، عادتهم على يخرجون الناس كان تركه، 

والصغير.
؛إي|ي ؛ ه

بعض_! تعالى اف رخمه - الشخ فضيالة سئل ؛  ١٧٤٣س
قيالشيح قول فما الميلرا( لنزل ستغيثوا لم ررلو ت يقول الناس 
هدا؟

خهلممن قائله على أحشى إني قور بقوله: فضيلته فأجاب 
هجمأدضح'كءءن،ميقول! وجل عز الله فان عفليم، 

شدةالناس ليعلم فضله يوحر ند حكثم وتعالى بحانه وافه 
نزولمحبب ويجعل إليه، إلا افه من ملجأ لا وأنه إليه، افتقارهم 

تعالىفلله يمهلروا ولم الناس دعى ؤإذا الناس، دعاء هو المهلر 
متهمبحباله وأرحم وأحكم أعلم وتعالى بحانه فهو حكمة، 

ولايدعو لم يحصل، ولا سميء الإئان يدعو ما ذكأر\ بانفسهم، 
رريمتجابالض نال وند يحصل ولا يدعو ثم يحصل، 

يتجبم فلدع—ولت، يقول يعجل، م لا ملأحدكم 

سقاءالاستصلاة في جاء ما باب والترمذي، ( ١١٦٥)الامحتقاء صلاة بواب أ= 
٠صحح،ا حس احديث ت وهال ( ٥٥٨)

.٦٠ت الأية غافر، صورة )١( 
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أنْع باض، والعياذ الدعاء ويلمع تحر يوحينتد . ^؛،٠^٢ 
المكبعن الحديث محمحب حاء بل رابح، حال كل على اكاءء^ الإنسان 

خصال؛ثلايث، إحدى له يحصل دعا من أن واللام الصلاة عليه 
أعظم،هو ما السوء مجن عنه ، يصرفأن ؤإما له، يستجاب، أن إما 

.وإماأنتدخرلهيوماكيائء٢، 
يتوب،أن العبارة لتللث، القائل الأخ إل نصيحتي أوجه ؤإني 

بالدعاعتعار اف لأمر مضاد عظيم ذنبا هدا فان وحل، عز اش إر 
٠ض ومحالة 

-؛إي؛أي - ٠

صفةعن ؛ — تعار اض رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٧٤٤س
تقدموهل فقط؟ واحدة حطبة لها وهل الاستسقاء؟ صلاة 

فاتت،وإذا الخطية؟ عار الصلاة تقدم أو الصلاة على الخطية 
فهلركعة فاتته وإذا تقضى؟ هل والعيدين الاستسقاء صلاة 

منيطلبون لا الدين للأئمة وبالنسة لا؟ أم التكبيرائت، يقضي 
فولحكم وما لهم؟ نصيحتكم فما الصفوف، تسوية المأمومين 

اراطموا«؟الإمام: 
لأنهطيبة منامحبة فى يأتي السؤال هدا بقوله: فضيلته فآحاب، 

هووالامحتناء ، الاستقاء صلاة فيه أقمنا الدي اليوم صادف 

دعاثهني يستعجل نيمن جاء ما باب الدعوات، كاب الترمذي، أحرجه )١( 
.صحح! حسن 'حديث ت وتال ( ٣٣٨٧)

(.٣٠٧٣)نحو، التر.ذي أحرج )٢( 



|كاإ،تاحام هس فتاوس 
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تتقىمحي كثيرة، أوجه على يكون القيا وطالب قيا، الطالب 
وقدأصحابك، مجلس محي وأتت تشقى وقو الجود، فى وأنت 

مصلىإر الماس يخرج وقد ابمغة، يوم في الخطيب يستسقي 
.الأّتسئاء صلاة ليصالوا العيد 

العيد.كصلأة الاستسقاء صلاة وصفة 
العيد،كخطبة ولست واحدة، خطبة فإنها الخطبة أما 

للعيد؛ وقيل العلم، أهل عن المشهور هو هدا خهلبتان، فيه فالخيد 
منالمالمة الصحيحة الأدلة عاليه تدل الذي وهو واحدة، خطبة 

الصلاةعليه الرسول لكن واحدة خطبة العيد خطثة . التضعيف، 
اءالنإلى ينزل ثم أولا، الرحال بمخطمك، كان لام وال

أنيرى من قول على حتى واحدة، فهوخطبة الاستسقاء أما 
ؤإماالصلاة قبل إما واحدة؛ خطبة فهي خْلبتان، لها العيد صلاة 

إلىحضر حين الإمام أن لو جائز، كله فالأص الصلاة. يعد 
كافيآ،دكان ذللث، عر الماس وأنن ودعا، الملة فامتقبل المصلى 

فالأمروجائز، كاف_، أيضأ فهو الصلاة يعد ما إر الخهلبة أخر ؤإن 
واسع.هذا في 

منالأئمة يعص يفعله قد مما أحد ينفر لملأ ذللث، قلت، ؤإنما 
فحلمن فإن الصلاة، قبل الاستسقاء صلاة ر والدعاء الخهلبة 

•، المى.١٢عن ثابتة منة لأنه عليه، ينكر لا ذللث، 

(.AAO)لم وم(، ٩٧٨)البخاري )١( 
سوطءه اف رسول إلى الناس اثكا ت نالت، عنها الذ رصي عائثة حديث س )٢( 
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هذافي أعالم لا  uUالاضقاء، صلاة الإنسان فاتت إذا أما 
•بأس فلا ودعا لوصلى لكن ه، اش عن ّنة 
علىثرعت صلاة لأنها فاتت، إذا تقضى لا فإنها العيد صلاة وأما 
فإذاواحد، إمام على واجتماعهم الناس حضور وهو معين، وجه 

تقضى.لا فإنها فاتت 
تقضىلا فات إذا الجمعة صلاة فإن الجمعة صلاة وكذلك 

لمفإن الغلهر، وقت هذا لأن ظهرأ؛ بدلها يصلي لكن أيفأ، 
*الظهر صلى الجمعة س يتمكن 

معفاتتك فإذا بدل، عتها ه الني عن يرد فلم العيد أما 
ففبماوها.لك يشؤع ولا فات، فقد الإمام، 

إذافإنك الإحرام تكبيرة يعد التي للتكبيرات، بالنسبة وأما 
التكبيرات؛تحيد لا فإنك الكبيران، انتهاء بعد الإمام ْع دخلت 

ممهلي.محلها فات فإذا محالها، فات سنة لأنها 
صلاةوفى العيد صلاة فى الصفوف تسوية الأئمة محللب أما 

الناسلأن وذلك الصلوات، من كغيرها مثرؤع فإنه الاستسقاء، 

نخرجفيه، يخرحون يومأ الماس ووعد المر، في له فوضع بضر فآمر المعلر، 
—وجل عر — اش رحمد فكبر المنبر على فقعد الشمسرإ حاجب يدا حين اش رسول 

رندعنكم، رمانه إبان عن المطر راسيخار دياركم جدب شكوتم إنكم ت محال ثم 
الماسعلى اقبل ثم . .لكم.يتجيب، أن ووعدكم تدعوه أن _ وجل عز - الله أمركم 
م،البدين، رلمع باب ، الاستسقاء صلاة كتاب، داود، أبو أحرجه ركعتيزا فمر ونزل، 

إن،اش،. حرج ت المخاري صحتح وفي (، ١ ١ الاصتتاء)٣٧ 
كتاببالقراءة*. فيهما يجهر ركمين، صر نم رداءه، وحول، يدعو، الملة 

(.١٠٢٤الاستسقاء)ر يالقراءْ الجهر باب الاستسقاء، 



|كااهايفهام هم فتاوس 
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فيهايشيع صلاة فكل عنه، يغفلون ربما هذا، على ينبهوا لم إذا 
وأنينبههم أن مجفوفآ الناس كان إذا للأمام يشيع فانه الجماعة، 

.اعتدلواا؛ ررامتووا I يقول 
لها،أصل لا هذه فان رراستةيمواا، الأئمة! بعمى قول وأما 

أنالإخوان بعض وسألت، عنها بحشت، ومحي المي.، عن ترد ولم 
يقول!كان أنه س الخم، عن أصلا لها يجدوا فلم عنها، ؛يحثوا 

.استقيموا
ه؛بقولالمراد لأن استقيموا،،؛  ١١ه؛ لقولوجه ولا 

أمرمحل هذا لأن محله؛ هذا وليس اش دين على يعني ُرامتقيموا'ا 
أقيموايقول! أن فالمشرؤع الصلاة، في الصفوف، باقامة الماس 

.ذلك، أسبه ومجا . صفوفكم. سووا • • صفوفكم 
ه

وردهل ؛ — تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة مئل ! ١٧٤٥س
للأستسقاء؟الخرؤج قبل الماس يعقل كان الشي. أن 

لوولكن أعلم، فيما ذللث، يرد لم ت بقوله فضيلته فأجاب، 
بأس.فلا والموية للصلاة الخروج على وحثهم عامآ وعفلآ وعقلهم 

•؛:؛•-؛!؛- ءإو 

يشرعهل ! — تعالى او،و4 رحمه — الشيخ فضيلة ،ثل !  ١٧٤٦س
المحدداليوم كان إذا خاصة للامتسقاء المحدد اليوم فى الصوم 
أوالخميس؟الأسين هويوم 

؛قاء الاستلأجل الصوم يشرع لا بقوله! فضيلته ة،أحاب، 
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أمثابمن الصلاة هده أليست ذنوبأ علينا إن يلنا إذا I ثانيا 
لهونتعبد ونستمقيه وجل عز اض إلى ؛الّخرج إذأ الذنوب، مغفرة 

إذاالعلم طالبة إحواننا من أرجو لهدا ذلك، وغير والذكر بالصلاة 
عنالناس يثبهلوا لا وأن الموصؤع، يتأمالوا أن السؤال صح 

•عليه يشجعوهم وأن الخير، 
هه  ه

هوما - تعار اف رحمه - الشيخ محيلة مئل ؛ ١ ٧ ٥ ٠ ص 
الشماغيكون هل ، الاستسقاء صلاة بعد الرداء للي، ر امحايط 

لتردآء؟بديلا 
أوالمروة وربما له، بديلا ليس لا ت بقوله محيلته فأجاب 

.الحديث في يدخل فلا للعمامة يكون ما أقرب الشماغ لأن المثااحنحم، 
*  **

يحلإذا ! تعار- افه رحمه - الشيح محيلة مئل ت ١ ٧ ٥ ١ س 
يوديفهل الاستقاء أو العيد صلاة لأداء العيد مصر الإنسان 

المصرعر ذلك يتكر من حكم وما الأدلة؟ المجد؛ع تحية 
المجالس؟ر فيه والكلام لمصر ار 

بعدالاستسقاء صلاة ر عندنا الناس اعتاد إ الثاني السؤال 
ويقم،القبلة وستقسل المسر من الخهلبي، ينزل أن الغطبه انتهاء 
نمدقيقتين أو دقيقة لمدة ّرا ويدعون كدللث، حلفه الناس 

نلالث،؟حكم فما يتصرفون 
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فيهوالكلام ، لإنكاره وجه فلا فاعله على ذلك يذكر من وأما 
ذلك،تفعل لا أنت، للمتكر! ويقال محرمة، غيبة المجاض في 

أوالمة أو الكاب، من بدليل إلا غيرك على تم لا ولكن 
المسألة.هذه في ذلك من ثيء ولا الإحماع، 

ولاملهما يصل لم ركعتين صلى . المي كون وأما 
حينلأنه بعدهما؛ أو قبلهما الصلاة كراهة عر يدل فلا بعدهما، 

المجد،تحية عن فأغنت، العيد صلاة في شيع المصلى وصل 
انصرف.ثم الناس حهلم، الصلاة من انتهى وّ 

حالالمأمومين وقوف ولكن وامحع، هدا في الأمر ٢ ج 
•عنهم افه رصي وأصحابه النبي. عن واردأ أعلمه لا الدعاء 

غيرأم كانح، سيارة — العام الموق في لعة البيعت إذا ٣ ج 
بيحهافللمشترى قبضها، تم قفل وانصرف الثاغ وسالخها _ سيارة 

محلالعام المرق لأن أكثر؛ أو أفل، أو الثمن، بمثل مكانها في 
عنيده تخلتإ ففد وانصرف الملعة عن الباغ تخلى فإذا للجمج، 

القبضوحصل محلها المشتري يد وحلت والمكان، اللحة 
التام.

المشتريباسم تجل أن فلابد البيعة الميارة نجيل وأما 
للكدبتجنبآ الثاني، المشتري على إياها بيعه يسجل ثم الأول، 

سواءعليه، ؛؛٤ من على بالعهدة واحد كل لرحؤع وتحقيقآ 
موثقة.عادية أوأوراق رسمية، بأوراق سجالتؤ 

حررفي،ا/^؛اأام.





٦٨٣

قال- عنه الله رصي - مالك بن أنس فعن • المطر لميبه ثوبه 
ثوبهه الله رمول فحسر مطر، الله. رمول مع ونحن *أصابتا 

تقال هذا؟ صنمت الله!ر رسول يا فقالتا الطر. من أصابه حتى 
•، وجلُُُ عر بربه عهد حديث *لأنه 

صءإي ءأي 

الأولالقسم تعال افه بحمد تم 
الثاقالقسم ويليه 

الحائزمماب 

الاتقاء*آا)ا/ها/(.الدئءj باب الأّتقا،، صلاة محاب لم، أخرحه.س





اممهرس
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اتجْاعةصلاة باب 

٩الخاص؟ صلاة حكم ما : ١ ٢ ١ ٢ ص 
_y\T \ ; ١١..................هلالثاضيرىصلأةالخاصط؟
١٣الست؟ ني الجماعن يصالون نوم عن ! ١٢١٤ س
أنلهم يجو.ذا لهل ' ر.احد مكان ني يكنون الأشخاص من مجموعة : ١ ٢ ١ ٥ س

٤١ . .....ّ . ٠ . المجد؟ إلى الخريج أويلزمهم المكن ذلك ني جماعة يصلوا 
١٥•••••••••هجرهم؟ يجونّ ضل الجمائ مع لابملي الناس بعض : ١ ٢ ١ ٦ س 
ونصليالنداء ولمع الخجل من نريب حوش ني نجتمع جماعة تحن ! ١٢١٧ ص

١٦. ......... ..... ........ذهلءماوآساجاو؟ ج٠اءةفىااحوش، 
١٧. ..ّ . .....ؤ ّ . أوأتل أيام حمة ،• Jjمر جلس لن الجماعة صلاة عن رالة 
٩١ ١ . ّ . . ١ . . . . . ١ . . ؛ . فيها. وصلاتهم الاستراحات أصحاب جلوس عن رمحالة 

أطرافس الأذان وبمعون للنزهة المدينة ضواحي إلى جماعة حرٍج إذا ! ١ ٢ ١ ٨ ص 
٢١. . . ّ . . . . ٠ . . . مكانهم؟ في الخجلأويملون في الصلاة تلزمهم فهل المدينة 

٢٢. ...... .........الجه.اءة؟ عليه تجب هل للدراّة مافر من ! ١٢١٩ ص
٢٢ . . . ّ ١ . . ّ ّ . ّ ٠ . . الجم.اءة؟ صلاة عن يتخلف لن نصيحة توجيه ! ١٢٢'س

٢٣. . ؤ ّ الخاعة؟ صلاة ئيهم تجب فهل استراحة، ثساببملسونفي !  ١٢٢١ص
الأذان،مؤاع "عند الصلاة إلى البادرة الوفلف حق ني الأفضل هل ! ١٢٢٢ س

٢٦. ... الرواب؟ يغير يعدها التتفل حكم دما المعاملات؟ بعض لإنجاز أوالأنتذلار 
وئناتفيدكلمة»لأاافيالجماعة؟ ئالأطاراض-صللرجلترك, !  ١٢٢٣ س

٢٧. . . ب.ماعالنداء؟ الراد اس،؟وئ في إلا الخجل لجار الاصلأة توله^: 
٣٠. ........ ....الصلاة.عن المتخلفين لمتابعة الحسان رجل بقاء حول رمالآن 

١.الجماعة؟ صلاة عن للأمواق الحارس تخلف ^كم ! ١٢٢٤ س ١  ٣١.....١
٣١••••.العمارة؟ في الصلاة لتا يجوز فهل الخجل، عن بعيدون نحن ! ١٢٢٥ س
أناس،مرعد•ع فيه مجدله في الصلاة إلى أرادالذهاب رجل ! ١ ٢ ٢ ٦ س
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٣١. ......المجد؟ هذا م الصلاة يلزعه نهل مجدآحر، إتامت سع طريقه ء-في 
الذهابيلزم نهل استراحت، ني نجت»ع الشباب من مجموعت نحن ت ١ ٢ ٢ ٧ محي 

ومليهاصاعت نصف العشاء صلاة نضعلرلتأخير وأحيانا الصلاة، لأداء للمجد 
٣٢ذلك؟ حكم لما جاعت 
الصلاةوتاحيرهم المكر عن داالنهي الأمربالمعروف هيثة عمل حول رسالة 

٣٤الماجد حردج إلى 
٣٦ّ . ٠ . ّ ٠ ّ الأجر؟ صلاة عن إرالخمحلفين نصيحة ب ! سا/؟آا 

وعشرينسح حاءت الجماعة صلاة نمل ش الروايات اختلاف ! ١٢٢٩محي 
٣٧...............بينهما؟ الجمع يكون كتف درجة دعشرتن ويخص درجة 

الإنسانلايصلي أن يستلزم أنه *ع المغرب مل للتزهة ادمّدج حكم ما • ١  ٠٢٣ ص
٣٨لجماعة؟ اح 
٣٨. .٠ ٠ . ..ء ّ . ٠ . ..٠ . ... المفر؟ في بأهله الرجل صلاة حكم ما : ١  ١٢٣ محي 

٤٩الحكومية الدوائر نى الصاليان حول رسالة 

الحرمينأوفي الجد، م الجماعة مع المرأة ملي عندما ؛  ١٢٣٢محن 
٤١؟ الجماعة صلاة فضل لها يكون فهل 

رمضان،شهر في إلا الماجد في الجماعة مع الصلاة يعرفون لا أنامحى ! ١  ٢٣٣ ص
٤٢ذهلُنىتوجمهتت،جراكمافخرأ؟ 

٤٣. . . الجماعة؟ صلاة تلزمهم عل بها، يجلون امحتراحة لديهم شاب ت  ١٢٣٤ ص
صلاةلأداء بايقانله ملزمة أنا فهل ءمر0ا من عشرة الحائية في ابني :  ١٢٣٥محي 

٤٣الجماعة؟ الصحح 

٤٤.-.•..••••صبيانهم؟ المصليزإرالخجدومعهم ؛  ١٢٣٦س
جدأاجدبعيدة ممن الموت عبرمكم للصلاة النداء مع ننحن !  ١٢٣١^محي 

٠٤٦ . ..ّ . معالداءا<؟ ارهلتالغي.للماحاiي! نول علينا يتملق فهل عزحسا• 
مصلىنضع فهل متر، أر؛عم.اتة قرابة مقرالعمل عن المجد يبعد !  ١٢٣٨محي 
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٤٧فيأحدادلك-بسب؟ 

حاؤجالفرد صلاة لايقبل اف إن الجمعة حطة ني الخطيب تال ;  ١٢٣٩ ص
٤٧............هذاصحح؟ فهل والعياذباق. المشركين من المجدويكون 

٥٠. ........الجد؟ خابط ص وما والمالي؟ الجد بين الفرق ص ; ١ ٢ ٤ ٠ س

٥١...مبدأ؟ ذلك يعد هل والإئامت الأذان مع ت ني سان الإنصلى إذا ت ١ ٢ ٤ ١ س
٥١. ٠ . . ١ . ّ . ٠ . . . . . . . . . الجماعت؟ صلاة عن يتخلف س حكم *ا •  ١٢ ٤٢ص 

٥٤الكلت بى نى الجماعت إُامت حكم حول ر،الة 
لملأتهيقرأالقاصي نهل الجماض أوالثانية،ع الأولى الركعة فاتت إذا ;  ١٢٤٣ ص

١٦ . ...ّ . ٠ الفاتحه؟ نراءة على أويقتصر فاته لما قضاء باعتبارها الفاتحة •ع سورة 
١٦١ تنته؟ لم الأولى والجماعة المجد، ني ثانية شمح«اءة من حكم ٌا ؛ ١٢٤٤ص
٢٦ ٠ ٠ . ..ّ ٠ . ....ّ . ...٠ واحد؟ مجد ش الجماعة تكرر حكم ما ! ١ ٢ ٤ ٥ س
اسانإن هدارا عل يتصدق رحل ®ألا حديث ل يقول نتمن رأيكم ما ؛ ١٢٤٦س

الخماعةلاتقام فحينئذ متصدق، فيهما ليس ثانية خماعة فآئاما الصلاة عن تأحرا 
٦٣الثانية؛؟ 

٦٦ّ القانتة؟ فى الإمام يجهر وهل الفواتت؟ نماء فى الجماعق تشرع هل ؛ ١ ٢  ٤٧ص 
أوينمملرالجماعة مع يدحل فهل الأخير التشهد فى والإمام لحل ممذ ؛  ١٢٤٨ ص

٦٧أ'؛تمّى؟ حماعة 
٦٨••الأخر؟ التشهد إلا يدرك لم من يفعل وماذا الجامة صلاة تدرلتؤ ا ي: ١٢ ٤٩ص 
٠٦٨ ؟ . ّ الصلاةمعهم؟ يعيد نهل منفردأثموحدحمامة الفريضة صلى من :  ١٢٥٠ ص

إماميه يصلي أن يجوز فهل الجماعة فاتته وفد المجد لحل رحل : ١ ٢ ٥ ص١ 
٦٩المجد؟ 

•٧. .الإمام؟ ح ا-لحاءة صلاة فاتتهم لن المجد j الخماعة رعاية حكم ما : ١ ٢ ٥ ص؟ 
٧١الواحد المجد في الجاهة إعادة حول رسالة 



قطعاس
٧٤. ....... انمل؟ نما اظة ثي الإنان وتدشرع الصلاة أمت إذ.ا :  ١٢٠٣س

٧٠. ؤشرعاسيفىانفلة؟ .اانملإذاأفتسالكوية، : س؛هآا 
٧٦ّ ٠ . . ٠ . . أفت؟ ئد المجدواكلأة حيت اء ! ١٢٥٥ ص
جمعبأن يابع الجهات. الأمرني أصاليمملوعأينادى إذاكنت ت  ١٢٥٦ س

٧٨ءثلْخلأل 

جمايةأويطر معه يدخل نهل الأخر التشهد ني والإمام دخل ممئ :  ١٣٥٧ س
٧٨أخرى؟ 

جديدةحماعت سمع ثم الأخير التشهد في Jالج٠اءة شخمى التحق إذا ت ١ ٢  ٥٨س 
٧٩؟ يتمها أو صلاته جخ هل 
يدحلونفهل الأخير التشهد في والإمام حماية ومعه الأتان حضر إذا :  ١٢٥٩ س
٨* ثانية؟ جماعة يقيمون أو معه 
الإمام،ركع ولكن الفاتحة قراءة j شرع اموم :  ١٢٦٠س

٨١الفاتحة؟ قراءة أويكمل 
الاستفتاحدعاء يقدم فأيهما الصلاة أقيمت وقد الأسان دخل إذا ■ ١٢٦١ س

٨١. .................... سا؟ مل الفاتحان كمل لم ؤإذا 
٨٢. . والإ،اميميرجمزلهالإصاعلإدراكارنحة؟  ١٢٦٢ ص
٨٣. . . معه؟ أويدخل يرغ حتى يتتفلر الإمام،اجدأفهل المأموم أدرك إذا ت  ١٢ ٦٣ص 
لموالإمام ومحورة الفاتحة قراءة من السرية الصلاة في الصالي مخ إذا : ١ ٢ ٦ ٤ محن 

٨٣يكن؟ فهل يركع 
الشخصهذا يتمكن ولم الإمام ور؛ع صرية صلاة ني الإنسان دخل إذا ت ١ ٢ ٦ ٥ محن 

٨٣الممل؟ سإكمالالفاتحةفا 
الإماميشؤع ولم الجهرية الصلاة ش الفاتحة قراءة من المأموم نؤغ إذا I ١ ٢  ٦٦محي 
٨٤. ........... الحال؟ هدْ مثل ش المأموم يصغ لماذا الفاتحة يعد القراءة في 
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يجبوهل الفاتحن؟ تراءة بعاد الأئمة بعض يفعلها التي السكتة حكم ما ; ١ ٢  ٦٧محي 

٨٥الجهرية؟ الصلاة في الفاتحة قراءة المأموم عر 
٨٦امةالإ٠ام؟ ءاحكم :  ١٢٦٨ص
٨٧المأ.ومبإس علاتة ما :  ١٢٦٩س
يصبحتى اسذلارْ نورأف صلاته ر الإمام *ع الدخول الأفضل هل ت  ١٢٧•محي 

٨٩آ؟ جاليهلمئن أو نائما 
•٩. لرجلمحشِيمالإمامبومردحلس؟ :  ١٢٧١س

ب،لمرض لهوجالى الإمام مع يكر رجل لي نضلتكم مارأى :  ١٦٧٦س
•٩_؟ م قام الركوع الإمام قارب فإذا 

٩١. معه؟ ويدخل نقوم اركوع الإمام يقارب حش يجلس نمن رأيكم ما :  ١٢٧٣محي 
فوسم0يركع حتى الشام صلاة ر الإمام عن يتخلفون الناس بعض : ١  ٤٢٧ س

٩٢الركعة؟ هالْ صح فهل معه، 
٩٢. صلاته؟ هوآم المسسوق يقضه ما هل ت  ١٢٧٥محي 
٩٣. ..................هووحرصلاته؟ المسوق يقضيه مجا هل ت  ١٢٧٦س
٩٣• . . • ّ . . ٠ . ٠ ٠ . ؟ الركؤع من الرغ يعد يقرأ مختمر دعاء هنالأ هل ;  ١٢٧٧محن 

أم*إذا ه؛ بقوله وينيل عليه يتكر الإمام أطال إذا الناص بعض ؛  ١٢٧٨ ص
٤٩ • • ٠ • • • • ّ ء . . ٠ . ّ ٠ ّ . . . ٠ امتدلالهمصعمح؟ فهل ذاوخففا« الاس أحدكم 

٩٠■ • • يبتنها؟ صلت إذا بمكة الصلاة مضاعقة احر لها يحمل المرأة هل ;  ١٢٧٩محي 

الإساحكام 
للحيته،حالق المسجدووحا- يحضرإمام ولم الصلاة أتيمن إذا ; ١ ٢ ٨ • ّرر 

٩٩ودارب0دحاننمنمدملإءامة؟ 
١٠•••••••■••••■•عم؟ باليتعامل إمام حلف تجوزالصلاة هل :  ١٢٨١محي  ٠
١٠••■■••■■•■•■■■والمل؟ اللحتة حالق وراء الصلاة حكم ما ;  ١٢٨٢محي  ١
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٠٢.....................ءلتصحاكلأةماَ؟ ;  ١٢٨٣ص
٢'برووفاجر•؟ كل حديث'صلواوراء وعن البدع وراء الصلاة بعدم يئض من ؛  ١٢٨٤ ص
.٣•........يانموذة؟ يداوى الذي الإمام ظف !  ١٢٨٠ص
'٤ • ••■•••••••••••• النور؟ يمز من حلف الصلاة تجوز هل ت  ١٢٨٦س

٠٥. .......... الشوي؟ بالولد بمحتمل إمام خلف الصلاة ماحكم •  ١٢٨٧س
.ْ•.ء.....األ..ا.تر"سبمشاربالدخان؟وطالدض؟ 

•٧ . . . . . ٠ ؤ ٠ ماسةمإ4امجامعلأسلكاسات؟ :  ١٢٨٩س
المشهورة،للشور سنوية الالزيارات يحضر مجدنا إمام • ١٢٩٠س

٠٧حلفه؟ الصلاة حكم نما 
٠٨. ١ . .... الثوب؟ ومل اللحية حالق الإمام خلف الملأة حكم ما •  ١٢٩١ س
■٩ إمامتهما؟ حكم وما اللحية؟ وحالق الثوب، مر حلف الصلاة حكم ما ت ١ ٢ ٩ ٢ ص
١٠. إمامهامدخن؟ محموعة صالت الجدنم ق الأول الحماية انتهت إذا؛ ١ ٢  ٩٣س
٢١ ؟ حلفه الصلاة حكم لما ، وبمر^؛٠ ب يعزعملاحراماوبمادى رجل ؛ ١ ٢ ٩ ٤ ص
١٤للصسان؟ المرأة إمامة حكم ما ؛ ١ ٢  ٩٥س
٠١ . .....ّ . .٠ الصلاة؟ ض الماء غثرهامن توم إن جوزللمرأة هل ت ١ ٢ ٩ ٦ س
١٥:  ١٢٩٧س

١٦...............منا؟ منه هوأكير بمن الصم إمامة محح هل • ١ ٢  ٩٨س 
١٦ّ ذلك؟ يصح ااقراءةفهل لايعرف ير شخ بمل ثم ايمعة حْلب ثاب ت  ١٢٩٩٠٠٢٠

٠ ١٧. ّ ّ . بمم؟ بمي، نهل تاريء مقعد ومعهم القراءة بمرنون لا محمومة ؛  ٠١١٠٠  ٠٢٠
١٨. .... أوشروؤلها؟ الصلاة أركان بعض فعل عن يعجز من إمامة مؤ :  ١١٣٠  ٠٢٠
١٩. . . ّ . . . ّ . ّ كثيرأ؟ الصلاة في سرع إمام حلف الصلاة جوز هل ت  ١٣٠٢ س
١٩الميمميالموفسء؟ إمامة يصح هل :  ١٣٠٣ س
١٩ّ . . ء ٠ . ٠ . حلوا؟ الخامة يمل نهل نائما لايمل الإمام كان إذا :  ١٣٠٤ ص
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جالس،وص ^؛؛ ٠٥ضدأ؛ووجد الصلاة اتهت، وتد المسجد دخل رجل ؛  ١٣٠٠ س
١٢٢بملي أد بجاب يقف فهل معه الدخول نأراد 

ذهلمحإما،ته؟شي، ومرض الول بلس مصاب مجد إمام : 'ّاا آ"س
وهوساجدغيرطهارة على أرتذكرانه وصرءالإمام إذاانتقض ماالعمل ■ ١ '٣ ٧ س 

«-ااسا،

س«ا'ما

ساا*اا

١٣١٢ص

.....حلفه؟ الصلاة حكم ما القرآن، تراءة ني يكر مجد إمام 
؟الأخيرة الركعة ني الفاتحة ئراءة يرى لا إمام خلف الصلاة حكم ما 

••••••••إ،امةالأىمفيهماءةالقرآنالكريم؟ 

١٢٣

١٢٣

١٢٤

١٢٦

•١٢٧
١٢٨.... .......بمرخلفه؟ فهل القراءة لايحن الإمام كان إذا 
٠ئراءته؟ فى القراء أحد ا^، تقليد حكم ما   ١٢٨.. ...........٠

١٢٩احي المني الصدى جهاز ركتب حول رمالة 
١٣١. ء . . سماءةاكرآنغهلصمباطلة؟ ;  ١٣١٣ ص
١٣١هذا؟ يجوز فهل بهم، أصلي إماما أكون أن بالعمل زملاء مني طلب : ١ ٣ ١ ٤ س ٠
١٣٢. .. وراءء؟ أصلي أن أحب لا بإمام نفوجثت لأصلي الخجل دخلت :  ١٣١٥ ص
١٣٣المتزوج؟ مر إمامة تصح وهل الاراءة؟ لايحن من إمامة تصح هل :  ١٣١٦ ص
١٣٤. ٠ ٠ ٠ ٠ . ..٠ . .ؤ. ..٠ ّ ٠ ماحكمصلأةاارحل؛أهلهفىاكر؟ :  ١٣١٧ ص
الإماممع أويمل ىن؛ة خماجة يصل فهل التراوح، يمل والإمام جاء من ;  ١٣١٨ س

١٣٤تةالثاء؟ 

٠١٣٠ . ٠ ذلك؟ يجوز فهل شخص معه دد'حل نانلة بملي الإنان كان إذا ت  ١٣١٩ س
١٣٦المفترض؟ خلف والطل I المتفل خلف المقرض تجوزصلاة هل :  ١٣٢• ص
١٣٦.الحكم؟ فا الصر يملي إمام خلف ^لأةالألهر ;  ١٣١٢١ ص
١٣٦. . الحكم؟ فا التراوح يصلي من خلف الثاء صلاة رجل صلى إذا ;  ١٣٢٢ س
١٣٧يجوز؟ فهل يه ام الأتتيريد شخصاخر مطردأنجاء ان الإنصلى إذا :  ١٣٢٣ ص
كون*ع معيم الصلاة عل فاتفقا الصلاة اخر j الحماعق أدركا رحلان : ١  ٤٣٢ ص



١٣٨أحدماإماماللأخر؟ 
١٣٨. . العمل؟ فما العصر يصل لم وذكرأنه المغرب زصلاة دخل إمام ؛  ١٣٢٠ س
١٣٩..................ض-سبماسمباسمضء؟ :  ١٣٢٦ ص

بالمسجداشام عن أوالمؤذن الإمام تخلف 
١'٤ . . . ّ . . . . ّ . ؤ. المجد بمهمة القيام وال٠ؤذذاعن الإمام تخلف خهلور؛ حول رمحالة 

١٤١••محرضيه،ذ4لبموذ؟ بمصالأوناتبملعىالؤ.ذننأعفمبمامبا ؛  ١٣٢٧س
١٤٢ؤ . ..مهاالإمام؟وطالآمرملأياعفها؟. 

١٤٣......غيرفيالخركات؟ إن يردعف وهل مششحءرالإْام؟ :  ١٣٢٩ ص
^طخرصصرإرابJإروكالإئامة:  ١٣٣•ص
١٤٣الحضور؟ ز الشكم أر 
١٤٤ذهليجوزاهالأسمرار؟ المجد. جماعة ^جديكر0سدم ؛  ١٣٣١ ص
١ ٠٤٥ . .٠ ٠ . ....... الجدyالبالب؟ إمام :  ١٣٣٢ ص

٤١ ه . . ّ . . . بمح؟ نهل والظهر الفجر ل محامة قرابة بمأحر مجد إمام • ١  ٣٣٣س
١٤٦...المحق؟ من إمامهم يقرأ نهل القراءة نحيد من نهم ليي جامة :  ١٣٣٤س
u١٤٧حكمالملأةءنبارالإءام؟ :  ١٣٣٥ ص
١ ٤٧. . ٠ ٠ . ّ . . . . ٠ سارء؟ ص أم الإمام من ص الملام أيهماأضل ؛  ١٣٣٦ س
الملأ؛،ني الإمام نقدم أن فلاسهليع ضيقا ويكون الخندق في نكون ت  ١٣٣٧ص
١ ٠٤٨ . . ٠ . ؤ. . . . . . ٠ . . . ١ ّ هذاصحح؟ فهل الأول الصف وط في نجعله بل 
الإمامارتفاع وماحكم والمأمو.م؟ الإمام بين مقدرة افة مهناك هل ت  ١٣٣٨ص
١٤٩المأمومين؟ عن 
خلفيقف أن للرجل فهل اكتمل، قد والصف المجد دخل رجل ؛  ١٣٣٩ س

١٥•أويجدبرجمنالصفالأماس؟ الصفلوحده، 
\ُها. .......... .......تماحكماكلأةخلفالمفثردأ؟ س'؛ما
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١٦١الصف الفذخلف صلاة ش القيم ابن ئول حول رالة 
١٦٣...........له إمامأ آخرويكون معه فيدخل وحاو0 بمالي الرجل عن رصالة 

هلدرجة' ومشرين الفذبع صلاة تفضل الجعاعن اصلأة حديث؛ I  ١٣٤١ س
٦١ ٥ . ّ . ّ نردعليه؟ وكيف يغيرجماعت؟ الصلاة في يتهاون لمن حجة الخالة ذْ هز 

لهيجوز فهل مكتمل، الصف نوجد البميد ٠تأخرأإلى رجل دخل :  ١٣٤٢ص
١٦٦٠.؟..؟٠...صلاته؟ من يتمكن كي المكتمل الصف ذلك رجلامن يحب أن 
الصفاكتمال حالة في الصف خلف وحده الرجل يصف أن يجوز هل •  ١٣ ٤٣س 
١ ٦٨. ....الأول؟ الصف من شخص محب على يترتب الذي وما مكانآ؟ له يجد و1ر 
فراغالأول الصف وفي الصف خاش، وصما نخمان جاء إذا المحكم ما :  ١٣٤٤س

١٧'ّ . . . ّ ٠ ■ . . . . ّ . . . ٠ ٠ . ■ . لا؟ أم صحيحة صلاتهما شخمأواحدأهل سع 
٠١٧٠ ٠ . . . منه؟ الزوجة تقف فأين هووزوجته، بمالي أن الرجل أراد إذا ت  ١٣٤٠ ص
الرجالممافة حكم وما الماء؟ صفوف خلف الرحال صلاة حكم ما : ١ ٣ ٤ ٦ ص

١٧١للماء؟ 

الصلاةفي الماء خلف بمثون الحرام المجد في الرحال يعص ؛  ١٣٤٧ س
١٧٢• •■••••••••••■•■• لهم؟ توجه س ليل صلاتهم؟ مل فهل المقروصة 

فهلمدمالإ،ام،يصليان. رجلمن ووجد المجد دخل رجل :  ١٣٤٨ ص
١٧٣المأموم؟ أوسحب 

١٧٣ّ الصوت؟ مكبرات يواسعلة الإمام وبمايعون الأدوار من عدد j الطلبة يكن :  ١٣٤٩ ص
١٧٤؟ تحهم من لايرون الأملى اكور ل يصلون والدين دورين من مجد يوحد :  ٠١٣٠ ص
١٧٤. حلاكيلأيرينلهاالإ،اموإنماسمعناكوت؟ : ١٣٥١ س
١٧٦اميون؟ الخلأةحالف حكم ما :  ١٣٠٢ ص
١٧٦•••••••■•■•••••المقرئون؟ ح بملي أن لكلم يجوز هل ;  ١٣٠٣ ص
١٧٧أولا؟ فقتل بالصوت المقيئ صلاة تصح هل :  ١٣٠٤ ص
١٧٧١.يالصلين؟ مزدحما كان إدا المجد بأعمدة الصف تْني حكم ما : ١ ٣ ٥ ٥ ص ٠
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١٧٨........مخت4؟ ل سل سزاتساذا ;  ١٣٠٦س

١٧٩١....مكالخ»اص؟ ذر المجاهالين م؛ ت  ١٣٠٧س ١ ١
١٨*..؟...المجد.لي ااج«اءة وترك للأمر؛الصلاة الهيتت رجال بقاء حول رصالة 

١٨١. . ؟ الأمومين صلاة تصح فهل واسخلف محدث أنه الإمام ذكر إذا !  ١٣٠٨ ص
١٨٢. ٠ . وهوماجد؟ طهارة غير على أنه أوندكر الإمام وصوء انتقص إذا ؛  ١٣٠٩ س
١٨٢. .......الصلاة؟ نْلح له يجوز فهل قاهر عذر للمأموم حصل إذا !  ١٣٦٠ س
١٨٣. ........إذاتطعالإئممولمج،أحدأفاانمل؟ :  ١٣٦١ س

١٨٤•••■••••••••••■المجد؟ من يخرج هل( كرتهة راتححت ب رجل عن رسالة 
١٨٦؟ . نهلليالصلأةفياد>ل؟ سمالرسبسالأشواكم، :  ١٣٦٢ س

صلأةأضالآءذارباب 
ءهليجبعليهاجالة، وص وتصلي المفاصل، ني ألم من نعاني امرأة :  ١٣٦٣س
١٨٨. . . ٠ . . ّ . ٠ ّ ٠ . . . . . . . . . الومحادةونحوها؟ مثل تجدعليه شيتا نصع أن 

١٨٩المريض؟ يمالي كيف ت نصل 
١٩١المجال؟ ز الصلاة يلزمه وهل يصل نكيف البول ل لريتحكم مثالول ! ١  ٤٣٦ ص

يستطعولا للمجد، أوصلوني ويقول منة مانة الممر من يح والد لنا • سْاُما 
١٩٣. . . . ٠ ٠ . . ّ ٠ . ّ . ّ ؟ ٠ ؤ انسشام؟ مماله ٣،^! \1ليوم؛ض، 

المغربتصلي القيام، على اعداها تلا وممماها المن، ش كسرة امرأة )  ١٣٦٦ س
تجلسالأاك؛نوالرابمة أما الرصالأوروسواسن، وتصلي ٠عالثاءجمعأ، 

حكموما صمح، هذا نهل لها، ش القالرة لدم المض لرحلها أومادة ،تربعة، 
١٩٤هدا؟ عمالها 

١٩٥. .٠ ؤ ٠ عاليه؟ فا المرىولأدوصأإلأباض يده منيشكوهنألم :  ١٣٦٧ ص
١٩٦عليها؟ فا الوقوف استطاعة لخدم تصل لر ليميها ل مرض لشدة امرأة ت  ١٣٦٨ ص
عليها؟ضا الصلاة أداء شأبح وم أشهر خمة لدة مرض أصاببما امرأة )  ١٣٦٩صن 

١٩٩معها؟ من الإثم يلحق وهل 





٢٢٣. . . لكماله؟ العصر صلاة اكلهروإتمام صلاة قصر للمام يجوز هل ؛  ١٣٨٨ س
٢٢٣. ........... نهليجوزليتصرالصلاة؟ أىل،اتقشاحة، :  ١٣٨٩س
٠..ؤ. .....الصلاة؟ فيها المافر ضر ام المانة مقدار U :  ٠١٣٩ ص  ٠٢٢٤
ويرجعونين,.مون بأنهم العلم ،ع بلدآخر، ش للدرامة يذهبون طلاب :  ١١٣٩ س

٢٢٦الصلاة؟ نصر لهم نهل اليوم، فيشس 
خمفأساسممفيالرسماسفهلإذاطمالإمام:  ١٣٩٢ ص

٢٢٦أّلإلأشذاحاالملأة؟ 
ندالإمام نوجدت الجد دخلت، ثم العصر أذن افرأوند حمكنت، إذا ؛  ١٣٩٣ س

أوآتيمعه، أسلم ضل معه اJاذتين الركعتتن دصليتإ معه فدخلت ركعتتن صل 
٢٢٧.'وصوس؟ 

٢٢٨بعدالصلاة؟ الباش يتم نم وهويقمر المانر خلف، يمل أن للشم موذّ هل ؛  ١٣٩٤ ص
ونمرُت،المفون، خك، وحدي مجدأفملست، افرأودخلتا مكشت، ت  ١٣٩٠ س

٢٢٨ضلتمحصلأبي؟ الصلاة، 
يقصرأن أويجوز الإتمام يلزمه هل المقيم الإمام صرخلف افرإذا الم•  ١٣٩٦ س

٢٢٩الصلأةءلىرممين؟ 
نيالناس وأدرك العثاء صلاة هع ليجمعها المغرب صلاة أخر افر مت  ١٣٩٧ ص

٢٣•يصخ؟ فكيف، العناء يملون المدينة 
يعصدلكن ثهّين أد ض لمدة عمل م الحديد من تريا نقلوا جمائ :  ١٣٩٨ ص

الصلاة؟السافريم أن صح ضل اكاتبة؟ المسافة هد، في الصلاة يتمون الأفراد 
٢٣١..........صفرْ؟ ني بالصلاة المرونة الروائٍّج يصلي المسافر أن صح مح.هل 

الخصرهلالأفضلفيطانحنسالماضفيالخلجالربيخمنتا، ؛  ١٣٩٩م، 
حمايةفاته إذا لمثيا محوز رهل جماية؟ الصلاة أن والخال، المصر وكيفية الإتمام؟ أد 

٢٣٣قمرأوجمعا؟ المصر ينئيها،ع أن مثلا الظهر 
٢٤٠• •••■•• إقامتهم مدة طالتإ ؤإن المر برخص المانرين ترحم، حول انل رّ
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بلدناني الأهل بزيارة نقوم الإجازة فترة وحلال ينح مدينة لي نمل نحن : ١ ٤ ٠ ٠ ص 

نلالجمع يجوز وهل فر؟ الأحكام تبدأ وْض المانرين؟ أحكام علنا تطبق نهل 
•٣•ومل الفر؟ 

١٤٠س أيامياريعة ^٠^ لا المفر حكم ءأن ت عندكم الرامح القول أن ذكرتم ; ١
٣٠•••••••...الصحيح؟ هوالقول هذا فهل ،* jJjإلى الرحؤع نيته مادام أوأكنر  ١

٣٠٢ويجمع؟ يقصر هل لالالرا،ة المتعث عن رمحالة 
إلىرجعن الا-راسة انتهت ومتى فمط لاا.راسة بلل في يكن 'ئاليات : ١ ٤ ٠ ٢ س

٣٠٧الصلاة؟ ضر لهن نهل بالدهن 
'٨٣ • ••••••■•■■•• ويجمعون؟ يضرين هل الثغور على المرابطين حول رسالة 

فصلىالغرب، يملون حماعة ووجد ، الخجل. د.حل افر مرجل ؛ ١ ٤ ٠ ٣ ص 
٣١٠ذلك؟ حكم فا ، الثاء بنية معهم 

٣١•••••والحافلات؟ الميارات اتقي على المسام حكم ينطبق هل ؛ ١ ٤ ٠ ٤ س ٠
٣١٢• ••• •••• • الفر؟ أحكام عليهم تطبق سارج،ز 

يومينحوالي وتمكث إلما داني عنا بعنده بجامعة تدرس أحني ت ١ ٤ ٠ ٥ س
٣١٧•••••••••••••••••المدة؟ هده في الصلاة نصر لها يجوز فهل أوثلاثة، 

٣١٧•...الخافر؟ أحكام يآحد فهل الرياض، ني للدراسة يسافر رحل ; ١ ٤ • ص
إلىميسا فاذاافرنامن الجاسات، إحدى ني ندرس طلاب نحن :  ١٤٠٧ س

فيوالفعلر الجماعة صلاة ترك لنا يجوز فهل أسهر، أربعة أحيانا نجلس الجامعة 
٣١٨الرواتب؟ المن وترك رمخان 

اللدانمن عدد في إقامة رحمة له تحمل ولم بلائه من هاجر من حول رسالة 
٣٢'ويجح؟ يقمر نهل 
كانلن يجوز وهل الجمعة؟ صلاة إلى الصر صلاة جمع حكم ما '. ١ ٤ ٠ ٨ س

٣٢٣اسر؟ حارجاJالد 
معللايم تقل. جمع الصر صلاة ْع الجمعة صلاة يجمع الناس بعض : ١ ٤ ٠ ٩ ص



٣٢٣لا؟ أم سله يمح هل ظهرأ، بملي انه ذلك 
٣٢٠الجمعة صلاة إلى العصر جمع عن رالة 
٣٣٠والظهر الجمعة بين المروق ني نمل 

٣٣٣. الخضر؟ والعشاءل الغرب وين الظهروالعصر، ين الجع ماحكم ت ١ ٤ ١ ■ ص
٣٣٣. ..............الدليل؟ ذكر ح عدمه أم الجح أنمل أيبمما ! ١٤١١ س
أنلأبد لي سل الظهروالعصر صلاتي بجن الطائرة ني أجمع أن أردت ؛ ١ ٤ ١ ٢ س

صحيحة؟صلاتي فهل العصر، ونت لحول فانتنلر أطه٠ا ونتا في تجمع 
٣٣٣. ؤ ّ . ّ ؤ . . . . . . ء . ابيفيوكأحالسّ؛ن؟ لأيمن أنه صحيح وهل 

٠٣٣ . . . ّ ٠ . ٠ ٠ . . ١ ١ . . . ويجمع يقمر هل أيام أربعة لمدة لدورة فر ما من رسالة 
٣٣٧. ٠ . . الثانية؟ وفت أول j يمل أن عله محب هل صلأين بض حع من :  ١٤١٣ ص
٣٣٧ا-بمع؟ عند الخ،ع بجه من لابد هل ؛ ١ ٤ ١ ٤ س
٣٣٨؟ ٠ . ّ ّ . . ؟ ٠ ّ . ١ . الحرب؟ حالة ش الصلاتين ين الجمع حكم ما ! ١ ٤ ١ ٥ س
أنهْع والقصر الجمع له يجوز افرأفهل مبلده الإنسان غائر إذا ! ١٤١٦ ص

٣٣٨البلد؟ يشاهدبيان 

علىويقصروا ويجمعوا يفهلروا أن لهم فهل فتعطلوا أناس صافر إذا ! ١ ٤ ١ ٧ س
٣٣٩مافرون؟ أنهم اعتبار 

٩٣٣ وأنصر؟ والعشاء الغرب أجمع فهل المغرب أذان بعد صامانر كنت، إذا ! ١ ٤ ١ ٨ ص
٣٤٠سانيمنمرضالربوفهلبجوزلهاايع؟ 

٣٤١..يغادرهء؟ لم لكنه وهومريدللسمر الصلاة يجع نمن مولكم ما ! ١ ٤ ٢ ٠ س
العشاءوصل وأحدالمأسمتن للممعلر والعشاء المغرب ين الإمام جمع إذا رسالة 

٣٤٢فعلمه؟ يمح فهل ينهما صلأم بدون بالمغرب 
ركعتينالعشاء وٍاليت، جمعأ والعشاء المغرب وصليتؤ إماما كنت، ! ١٤٢١ س

٣٤٤ذهلعلكاذب١وممارة؟ جهلاض، 
٣٤٥.صاطه نما الجهع حول حلاف ويحصل الأمطار كثيرة بلد ؛ي سكن من ت رسالة 



اصوم
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٣٤٧الفر؟ رخص هي ما :  ١٤٢٢ س
٣٤٧سباصرفيسةوالإفطارفىسم؟ 

٣٠٠ملالخ%عو1كصرلأجيس ت رسالة 
مقيم؟حلم؛ صر إذا الإتمام يلزمه وهل المسام؟ صلاة عن ماذا ت ١ ٤ ٢ ٤ ص

٣٥٣• • • • • • بموم؟ يهل يجمع؟ يهل بايوافل؟ يتطوع وهل الخماعة؟ تلرعه وهل 
٣٠٥.....العناء؟ حع يمح فهل الهلر نزل ثم الغرب الخاص صل إذا ١ ٤ ٢ ٥ س
٣٥٠• • • • • منفردأ؟ أجمع أن ر فهل الجمع من الإمام فرغ يند جثت إذا :  ١٤٢٦ س
٣٠٦. ..........الجد؟ حاص يلخق 1؛ إذا للمنفريه اُبمع بجون هل ت ١ ٤  ٢٧س 
٣٥٦■ ••■■•••••••••••• لوحدْ؟ محع أن الخمع فاته بجونلن هل ؛  ١٤٢٨ ص
٣٥٧. ٠ . . . ّ . ^دامبلأمحعضض.د،جالمحع؟ :  ١٤٢٩ س
٣٥٧. ء ٠ ّ ء . . . . . . ٠ . ؛ ٠ . . . . . ٠ طالحكم؛نلضرصلأْاخمف؟ :  ١٤٣٠ س

٣٥٨. ٠ ء . . . . . ٠ . . ّ فيمخةاسمفهلبمداسممماءةاكا-خ؟ ;  ١٤٣١ س
٣٥٨الطيارين أسلة جواب رالة 

عدمْع الوصوء يكون فكتف كافيا، يكن أولم الطاترة في الؤاء عدم إذا ; ١  ٤٣٢ س
٣٦١وجودالتراب؟ 

٣٦٢. ...يعمل؟ فماذا الغل بمتطح ولا الطاترة وهول جنابة عليه من !  ١٤٣٣ س
أْايولككب نجة الأحيان بعض في وتكون الطاترةصيقة حمامات ; ١  ٤٣٤ س

٣٦٢••••.الخكم؟ فما أحرى، مرْ الصلاة أصلي إليه المسام البالي إل وعندوصول 
٣٦٣. والحزمة؟ الخف بين الفرق وما والشراب؟ الخزمة عل المسح حكم ما : ١  ٤٣٥ ص
فعلهنهل بالخورب ويملي ويخلعها الجزْة على يمح العض :  ١٤٣٦ س

٣٦٤الجورب؟ على المح يجيا هل أم صحح؟ 
٣٦٤•••••••بالطاترة؟ الفر حلال القبلة تحرى عدم الصلاة يبطل هل ; ١  ٤٣٧ ص
٣٦٥••••••••••••الطائرة؟ ز الصلاة حكم فما الطاترة اتجاه يتغير ت ١  ٤٣٨ ص



٣٦٦. ...الراكب؟ صلاة حكم فما الطائرة بتغيراتجاه القبلة اتجاه يتغير ت  ١٤٣٩ ص
٣٦٦أسل؟ فاذا أمحرتخهلأالأنحاء س ! ١٤٤٠ س
المافةنفس مي المشرق جهة من مكة وبين بنه المسافة بالي ني إذاكنت ! ١ ٤ ٤ ١ ص

٣٦٦. ٠ . ؤ . . . . ؤ . . . . . . . اصلي؟ اتجاه أي نعلى الغرب جهة من مكة وبين بينه 
والملاحين،الطاترة فاني بين اجمماع هناك يكون جوية رحلة كل نل ت ١ ٤ ٤ ٢ ص

ينتهيحش الجماعة رك لي يجوز فهل الصلاة تقام ذلك أثناء الأحيان بعض دني 
٠٣٦٧ . . ّ ٠ . . . . . . . . ٠ . الأجماعلأسلاكأخر؟ ^نسا

المطار؟في القصر لما يجوز فهل جدة، مدينة مكان من نحن ؛ ١ ٤ ٤ ٣ س
٣٦٨الرياض؟ مطار في الصلاة عن وماذا 

المسجدفي أصلي أن الأذان ممعن الفرإذا في علي الواجب من محل ت ١ ٤ ٤ ٤ ص
٣٦٨. . ٠ . ١ ّ . . . . ّ ّ . ٠ . . ٠ ٠ ؟ ّ ّ المافر؟ عن نقط المجد ز الصلاة أن أم 
كليصلي أم يجمع إقامته مكان في يملي أن للمسافر هوالأفضل ما ؛ ١ ٤ ٤ ٥ محي 

٣٦٩وفتها؟ ني صلاة 
مهامأداء أكمل أن لي يجو.ز فهل المعودين الخلوط أحدملاحي أنا ! ١ ٤ ٤ ٦ محس 

٣٦٩. .................الوقت؟ حرج وإن حض أصلي ثم الطاترة في عملي 
٣٦٩الصلاة؟ أنصر أم صلاق أتم فهل مقيم، إمام •ع وصليت محقر ق كنت ! ١ ٤ ٤ ٧ ٌبى 
توقيتحاب على الكافرة اللأي في الصلوات يملي من حكم ما : ١ ٤ ٤ ٨ محي 

٣٧•المملكة؟ في الصلوات 

قلإقامته مكان إلى ممل أنه وهويعلم تقديم جمع يجمع العض ؛ ١ ٤ ٤ ٩ س
٣٧١جائز؟ هدا فهل الخانية الصلاة 

فيأصلي أن علي يجب فهل للصلاة الداء ومحمعت محقر في كنت إذا ؛ ١٤٥٠محي 
٣٧٢المجال؟ 

فهلالمدق، في إلا المصر أصلي ولا الخروب مل أسافرعصرأفآصل :  ١٤٥١محي 
٣٧٣•■••■•■••••••■الفر؟ نل بجي في أحم، أن لي لمحل محيح؟ هدا عملي 



٧٠٢اساس 

الأولنيقوم الطيارين من طاتمان للطائرة يجعل الطويلة الرحلات ني ١ ٤ ٥ ٢ س
الثانيالهلائم على يقون ند لكن بالنوم الراحة من نعلآ يأخذ والثاني الطائرة بقيادة 
٣٧٤الفجر محلأة وقت 

غيرالقبلةوإلى المقعد على الفريضة صلاة ني رخمة الطائرة لقائد مل ! ١٤٠٣ ص
٣٧٠اسقبالها؟ من نميهم دم عس 

فهلجوى، دمهندس له ومساعد للطائرة قائد من مكون الهنارة طانم ! ١ ٤ ٠ ٤ س
القياميمتهليعواؤإذالم القبلة، واحدأتلوالأخرنيامامتقبلي الهنارة طاتم يملى 

٣٧٦والاستقبال؟ 

وصولي،بعد والعشاء المغرب صلاة بتأخير أنوم الأحيان بعض في ؛  ١٤٠٠ ص
٣٧٧. ................... فهلأسماكلأةأمأ^ا؟ فأّافيسملي، 

ونتدخل فإذا الملاح بها يقيم التي اللينة نفى في الرحلات بعمى تمر ! ١ ٤ ٠ ٦ محي 
٣٧٨الصلاة؟ نصر له يجوز أم الإتمام الملاح على يجب فهل الإقامة بلد نفى في صلاة 

الهناترةطاقم أفراد يعفى أن *ع القيادة غرفة داحل الصلاة حكم ما ! ١  ٤٠٧محي 
٣٧٨يدخن؟ 

٣٧٩قمرأ؟ الممر معها يجمع فهل الحضر في الجمعة صلى افر مرجل : ١ ٤  ٠٨محي 
بينالجمع في لرغبه الجمعة بلدولابمحضر ني النازل المسافر حكم ما ! ١ ٤ ٥ ٩ محي 

٣٨•• ■•••••••••••■•• الخلة؟ إلى وسع الظهروارعصرسىفىءرض 
ويجعصلها نهل النلهر صلاة وحانت بلدء اقرمن بأن أراد رحل ; ١ ٤ ٦ • محي 

٣٨١باقر؟ نم الصر 
٣٨٢. بعدها؟ التي الصلاة معها محع الخضرفهل ل خماعة مع مافرصل رجل ; ١ ّلاا'أ 

٣٨٢•■•••محيتركذاماشلوالنوافلأم.طها؟ :  ١٤٦٢ ص
٣٨٢■ • • ء ّ . . . ٠ . ؟ . . ء . ٠ قبر؟ فيه الذي المجد في الصلاة حكم ما : ١٤٦٣ س

٠حمر؟ نثه مكان في الصلاة تجوز هل ! ١٤٦٤محي   ٠٣٨٣





'مح================ًم7
٣٨٨. ....معهم؟ أصرم فهل صائمين فهم دباكالي شيال هلال يروا لم أنهم وعلمت 

ثمانرمضان صمت إن بلد بلدإل س تنقلي ل شيءإذاكان علكب هل ت ١  ٤٧٨ س
٣٨٩يومأ؟ دءدرين 

أمبرديتهم نلتز.م فهل بعدنا أك. ملنا الهلال أهلها يرى اللدان بعض ؛ ١  ٩٤٧ س
٣٨٩.. ...... ...... .......الكافرة؟ البلاد في نفعل وكف بلادنا؟ برؤية 

٣٩١ّ يحرمون؟ نكيف ، حقاثبهم ل الإحرام ملابس يتركون الركاب بعض •  ١٤٨٠ ص
٣٩١ماحكمالآكلفىيالكفار؟ :سام؛ا

٣٩٢هدمض؟ امماب؟وهلمحاكصيلj  ١٤٨٢س
بتقديميقومون أنهم ونجد الكفر بلاد في ال٠هلاءم إربعض ندهب ت ١ ٤  ٨٣ص 

الفندق،غرف نجدحمورأل أننا كما المهناعم؟ هده ني الأكل ■حكم فما الخمور 
٣٩٣الأمر؟ هدا تجاْ فعله علنا الواجب فما 
هدهأحد يجوز فهل الزائدة، الأءلءمة بعض الرحلة انتهاء بعد يتبقى ت ١ ٤ ٨ ٤ ص

٣٩٤الهيارة؟ ملاحي نل من الأءل٠مة 
٣٩٥......الكفار؟ ملابص الكافرة،ع البلاد في ملأبنا غل حكم ما ت ١  ٤٨٥ س
البلادإل عملهم أداء أساء زوجاتهم الطيارين؛اصطحاب بعض يقوم : ١  ٤٨٦ ص

٣٩٥نصحكملهم؟ هي فما الكافرة، 
مختلفة،متعددة؛ديانات جنيات ذووا موفلفون معنا يعمل العلتران ل •'  ١٤٨٧ س

٠.........معهم؟ والتعامل التعاون ني الشرعيات الضوابط لتا حددوا  ٣٩٦٠...٠
٣٩٧. ء ؤ . ...٠ ّ . .ء . ....٠ ٠ القرTنسلأدالكافرة؟ حمل ماحكم :  ١٤٨٨ ص
اسمث،ىلبك،يقول: رأيآ يتخذفيه أمرفانه عليه يثكل حين العض ت  ١٤٨٩ س
٣٩٧^ا؟ له يجوز فهل الشرعي، علمه !،< ٥ح 
هوطبةوالمفر ليلا؛ أهله الرجل بملرق أن نهى ه الني أن المعلوم من ت ١ ٤ ٩ ٠ ص

٣٩٨. .........العمل؟ فكيف رحلاتنا، ليلأمن الرجؤع تصادف وكثيرأما عملتا 



|1فدءس
===========^

الحمعهصلاة باب 

٣٩٩الخطبة؟ لسماع الحضور يجب هل ت ١ ٤ ٩ ١ ص 
٣٩٩..........الجمعة؟ لصلاة المرأة حضور ني الراجح القول ما ت ١  ٤٩٢ ص

٤• • . ذهلمحوزذاك؟ واحيانآلأ١سني١نأؤديصلأةالحمعة، أمن، أناحارس 
٤' ١ . ^^إلموالححساصةفياكلهلغكصلأةالخمعة؟ ت رسالة 

أنله نهل ثنيها، يتهلح لا وأصح حادث ش ندمه نهلت رجل ت ١ ٤ ٩ ٤ س 
٤٠٣■■■■■■...■..الخجل؟ ش الصلوات بقية يصلى بأنه علما بيته، فى يصلى 

٤٠٤.............................رالةحولإقامةا.إوعةللمامين 

حضورس الهللبة بعص يمكن لا الإسلامية البلاد خارج الدراسة نظام : ١  ٤٩٠ س
٤١٤هؤلاء؟ يفعل فكيف الجمعة صلاة 

٤١٥..آخر؟ إلى وأذهب متزر س اكريب المسجد أترلث. أن يجوز هل ت ١ ٤  ٩٦س 
اليومهدا وفي درامي، يوم الجمعة يوم الأمريكية، الولايات في : ١ ٤  ٩٧س 

٤١٦...............أفعل؟ لماذا الجمعة، صلاة مع الدراسة مواد تتعارض 
٤ما١ ّ ٠ . .... بلدآخر؟ في الجمهة افرويصلي يأن يجوزللمقيم هل ت ١ ٤  ٩٨س 
٤ ١٧. ..٠ الظهر؟ صلاة ص تجززئ فهل الجمعة صلاة المرأة صك إذا ; ١  ٤٩٩ص
٤١٨الجمعة؟ المرأة تصلي كم ت ١ ٠ ٠ ٠ س 
٤١٨٠.النلهر؟ صلاتها عن وتجزوها الجمعة تصلي أن للمرأة يجوز هل ت ١ ٠ ٠ ١ س

٤١٩:..رّالةحولإقامةااوعةسارا؛ط 
;٢٣أربعا؟ يصل فهل الأخير، التشهد فأدرك ا.اوعة صلاة إل .سافرجاء 

٤٢٣....يمضيها؟ فكيف ركعة من أقل إلا الحمعة صلاة من يدرك ب من 
معللاتةا.يم، جمع العصر صلاة مع الجمعة صلاة يجمع الناس بعض 

٤٢٤لا؟ أم لمله يصح فهل ظهرأ، يملي بأنه 
يجمعظهرأ هدْ تكون هل فمرأ الثلهر الجمعة يوم السافر صلى إذا ت ١ ٠ ٠ ٥ س

س؟'ْا

سسها



٤٢٠انمر؟ إل؛ها

٤٢٥•••••••••••••■••••اص؟ بملي فهل ابة صر من : ١ ٥ ٠ ٦ ص
الأذانيعد الطاترة إنلاع وقت لكن إذا الجمعة؟ يوم الفر حكم ما ; ١ ه ٠ ٧ س

٤٢٨••■••••■•■•••■••■■•ابمعة؟ يوم برحلة الشام بجون هل ؛ ١ ٥ ٨؟ 
نيويشرعون الجمعة يوم المجد يدخلون الخياء يعفى هناك ت ١ ٥ ٠ ٩ س

٤٢٩..............ذلك؟ فماصحة اروال وقت ولريحن الوقت لل الخطة 

١٠١محي  المؤذن،فيؤذن بوقت، الثمي زوال قبل يدخل الجواُع أنمة يعفى ؛ ٠
الجمعةصلاة تجوز فهل الصلاة، يأداء للمجل المجاورات اء التيعفى فتقوم 

٤٣•الزوال؟ نل 
دخولحين إلى ويجلون الحضور في يتقدمون الجمعة حطاء يعفى ت ١ ٠ ١ ١ محي 

٤٣١ذلك؟ حكم فما الوقت 

٤٣٢. ٠ ّ ؛ ٠ . ء . ٠ . . . ٠ . . ء . ؤ. الرارى؟ في السة صلاة تقام هل : ١ ٥ ١ ٢ محي 
٤٣٣الحكم؟ فا الجمعة يحضر أن يتهلح ولا مزرمة في يعمل لكن من ت ١ ٥  ١٣محي 
يصليهافهل الجمعة يملي ولا البلد عن بعيدة مزرية في يعمل مرارع : ١ ٥ ١ ٤ محي 

٤٣٤ظهرأ؟ 
٤٤٣ . ..٠ . اف؟ محبيل في للمجاهدين والجمعة العيدين صلاة حكم ما '. ١ ٠ ١ ٥ محي 
يجوزهل الجمعة، لصلاة الذهاب عليتا ويصعب يائية أرض نى نحن ! ١ ٥ ١  ٠١محي 
٤٣٠يائيتنا؟ في حمعة نقيم أن لتا 
٤٣٠. . بالأمصار؟ تكون أن يئترتل وهل القرى؟ ل الخمعة إقامة حكم ما ; ١ ٥  ١٧محي 
يلكنهمرجلا، الرجالواحدأوعشرين من مكانها قرية في أمحكن أنا :  ١٠ ١٨محي 

منأربعين عدد لوجوبها يلزم الجمعت صلاة أن ;حجة الجمعة، صلاة يقيمون لا 
٤٣٧الحكم؟ فا أهلها، 



اسرس
^=========ء==

ل!قالوا وقد الجمعة، بصلاة كفلاوهم لهم يأذن لا العمال بعض ت ١ ٥ ١ ٩ س 
٤٤'•••••••••••••••رأيكم؟ فما لهم يأذنوا أن كفلائهم عل الخمعة ل تكلم 

٤٤'• •الإمام؟ صوت بمع إذاكان الخمعة بيته ل بمل أن بجونللملم ْل ت ١ ٠ ٢ ' س
٤٤١.•••..الخمعة؟ صلاة من التشهد والإمامفي إذاجاء ان الإنيفعل ماذا ; ١  ١٠٢ س
لا؟أم صححة الجمعة هذه هل واحدة، محلبة وخطب الخطيب سها : ١ ٥ ٢ ٢ ص

٤٤٢■Lرمالإئدة؟ وهل 

٠٤٤٢ .. .....ستذموصاسة؛أنضءلأةفائتة؟ 
والصلاةبالخملّ، البداءة الجمعة: خطة لمحة يثترط أته الفقهاء ذكر ت ١  ٤٠٢ س

٤٤٢•••••توجيهكم؟ فما يدلك، يتمددن لا الخطاء بعض ولكن ه، الني عل 
٤٤٤حولنكرالشعرلمحلبةالخ٠عة رسالة; 

٤٤٦.. ...........الحاجة؟ خطة من يكتر أن للخطب ين هل ; ١  ٥٠٢ س

٤٤٦•...............ؤراوسهديه؛،؟ الحاجة خطة ورد؛ي ُل : ١ ٠ ٢ ٦ ص
يمكنفهل • بالكمال المحمود وصف أنه ءالحمد، تمر ني ذكرتم ت ١  ٠٢٧ س
٤ ٤٧. ...........بالجميل؟ الجميل على الثناء هو الحمل تعريف بان نقول أن 

٤٤٧..الكاح؟ عقد عند تمرأ أنها الضيه عن ورد هل الحاجة، خطة ; ١٠٢٨س
٤٤ ٩ • •••••٠ . الكاح؟ غير الخطة هاوْ فيها تقال الش الماسات ما : ١  ٩٥٢ س
٤٥'٠ . .... ّ...ا.ا.سورة)ق(؟ ه ارسول خهلب هل ؛ ١  ٠٣• س 
٤٠'عصا؟ على الخطيب امحماد حكم ما : ١  ١٥٣ س
٤٠١•••••••.••..وثمالأ؟ يمبآ الخطيب يكنن أن ة المن هل : ١  ٥٣٢ س
٥٤ ١ • ••••••••..••.... يديه؟ الخطيب يحرك أن ة المن هل : ١  ٥٣٣ ص
الصحابة؟حوله وجلس المر على يوم ذات جلس الشي. أن ورد : ١٥٣٤س

٥٤ ١ اس؟ طرف ش كان ولو حى الإمام إلى اكحول مشروعية على ذلك يدل هل 
٤٥٢• • • • • • الجمعة؟ في الخطيب إلى لفظر بالرأس الألفات حكم ما ; س٥٣ه١ 





اسرس

٤٧١...................الس؟ صلاة في الشوت حكم ما : ١ ه ٠ ٤ ص 
٤٧١ّ . و)اكاشت(؟ -ورة)الأعلى( مراءة إلا صح لا الحمعة صلاة هل :  ١٠٥٥ س

٤٧٢حولسداخماحضابلاواتراحو رسالات 
٤٧٧الجسة؟ بعد  ٧٥٧١ما :  ١٠٠٦ س

٤٧٨رمحائلملالأذانالأولللج٠اة 
٤٨١........لمحلبالج،ةمرشراضت رالأ!  ٠ ٠

٤٨٦ربعدلأ؟ تبلين محة للجمعة محل ! ١٠٠٧ س

٤٨٧ّ . . ّ ّ . . . . والماء؟ للرجال هوعام هل الجمعة غسل عن ماذا : ١  ٠٥٨ س
٠٤٨٧ . ..ؤ٠ . .ّ . ..ؤ٠ ٠ . ٠ . لا؟ أم الجمعة غل تركت إذا هلآثم :  ١٠٠٩ ص

Iس•٦ه الحديث:لي وجاء ، ء محتلم كل على واجب الجمعة اغل نكرjمأن ١
الأولالحديث هذا بمرق ألا ا، أنفل فالغسل اغتل ومن ونعمة، نها توضأ امن 
٤٨٨الامتجاب؟ إلى الوجوب من 

٤٨٩. ّ . الفجر؟ طلؤع نل أي الخمعة ليلة ل للجمعة الغز بجريء هل ت ١  ١٥٦ ص
٤٨٩.ا .....ا..الجنابة؟ وطل الجمعة غل بين الجع حكم ما ؛  ١٠٦٢ ص
٤٩١.........الجمعة؟ لصلاة مج لن نعلها يبي الش الس ٌا ■ ١  ٥٦٣ ص
٠.....الجمعة؟ يوم من الأولى الماعة تبدأ ُنى ؛ ١٤٦٤ ص ٠ ٤٩٢........٠
٤٩٣. .ّ . .ّ . ...... لا؟ أم الوضوء عن تجزيء الجمعة غل هل ؛ ١  ٠٦٠ ص
٤٩٣. ^وسسدصلأةاكجرأوملهذاالونم؟ ؛  ١٥٦٦ س

٤٩٤.........ّ....ّ..ّ.؟متىيدأوءتغسلالجمعة؟ ؛ ١٥٦٧ ص ٠ ٠
٤٩٤...............سة؟ الجمعة يوم الكهف سورة قراءة هل ؛ ١٥٦٨ س
٤٩٠٠......... .....الجمعة؟ يوم الكهف سورة قراءة حكم ما ؛ ١ ٠ ٦ ٩ س
٤ه٩ ٠ ١ . . ١ . ٠ دائمأ؟ وتقرأ عليها يركز أن يجب وآيات ّور هناك هل ؛ ١ '^١٥ ص

٤٩٦.بمح؟ فهل ركعتن صل ا-ستن وبن نجلس يجطب والإمام جاء ؛ ١٥١^١ص 



vuً؛سس^^^^سس^= 

الاجتماعحكم وما جهرأ، أد مرا المسجد ثي القرآن تراءة تكون محل ؛ ١  ٠٧٢ س
المخباة؟ني المحق وضع من بمغ محا هناك ومل واحد؟ مقريء على الخلة نل 

٤٩٧احترامه؟ بماني هذا وهل 

٤٩٩..................الجمعة؟ يوم الرقاب تخيلي حكم ما 
٤٩٩.. ّ...؟؟.بالجمعة؟ يوم الصفوف يتخلى تحومن الواجب ما 
ردهيجوز هل أساتها أوفي الخلبة نل الصفوف أمام المائل مر إذا 

٤٩٩

١٥٧٥ ص

إءءلاؤْأر 

.ْ.............. .....المجد؟ ني المكان حجز حكم ما • ١  ٥٧٦س
٠٠ ١ ٠ ؤ . ....ء المتع؟ عليه يرد نهل الخلة ش الخليب إذا:  ١٠٧٧س
حكموما الجمعة؟ حعلة أثناء العاطس وتشميت الملام؟ رد حكم ما • ١  ٥٧٨ص

٠• ١ الجمعة؟ حيلة أساء يده مد من مصافحة 
٠• ٢ . ....... يفعل؟ فماذا يؤذن والمؤذن المجد سان الإنيحل إذا : ١  ٥٧٩س

نحتهبملي فهل اكانمح، الأذان يؤ,ذن والمؤذن المجد الرجل دخل إذا : ١  ٠٨• س 
٠٠ ٢ ّ ٠ . ّ ّ . . . . . ّ ١ ٠ ٠ . ٠ ١ المجد؟ تحية يصلي ثم المؤذن أويتاع المجد 

نامواالسالين بعمى أن الخلتتن بين الإمام جلوس أثناء لاحظت ؛ ١  ١٥٨ ص 
٠٥ ٣ . ............٠ . .....٠ ٠ . الصلاة؟ سه حكم نما ركعتين ضلوا 

رينين،بأداء ناموا عنطب والإمام المجد دحلوا إذا الملين ؛عمى ! ١  ٥٨٢ص
O'i.. ............الممل؟ مدا حكم فا الخطثن، بجن أحربجن ركعتين نم 
٥٠٤سهاالمر؟ محمع وهل الرانية؟ عنه سقط ١  ٥٨٣س

٥٠٥..رأيكم؟ ضا الدعاء، لأحل ليملي الجمعة عصر توضأبعد رحل ت ١  ٤٥٨ ص
الجمعة،حيلبة قيل الإبراهيمية بالملأ٥ يقوم جاُع إمام مناك ت ١  ٥٨٥مى 
٥• ٦ . الخلية؟ وقت حين إلى ميكرأوجلوسه الخليب حضور حكم وما المحكم؟ فا 
رجلفيحل الجمعة، صلاه في الناس يخطب الخهليب كان إذا ) ١٥٨٦س







ادنيرس
^===ء=======ص==ص=======

العيدينصلاة باب 

٥٣٨. .... ّوائ؟ يما الاحتفال وحكم الإسلام؟ ني المشرومة الأعياد : ١ ٦ ١ ٦ ص 
٠٣٨. ٠ . ٠ . ..اف؟ كتاب حففلة من دفعة تخرج عثد الاحتفال حكم ما ت ١ ٦ ١ ٧ س
٠٣٨. . . ٠ ٠ ّ ؛ . ّ ء . . . . الأن؟ تقام التي الأعياد في احتكم رأى U :  ١٦١٨س
وبليلهالأصعحى، وعيد الفيلر يعيد والمرور امح إظهار حكم ما ! ١ ٦ ١ ٩ س

٠٣٩. ....عاشوراء؟ ويوم شمان، من المحق وليلة رجب، من والعشرين الماح 
افرخمه ءبل.الوهاب بن محمد المخ بأسؤع سمى ما بين الفرق ما ! ١  ٠٦٢ س

٤٥ ١ . . . ٠ ّ ّ الأول؟ دون الثاني نعل من على ينكر حيث، الموي يالمولد والاحتفال 
٥٤٢.....الشجرة؟ وأسؤع الماجد كأسؤع الأسابيع إئامة حكم ما ) ١ ٦ ٢ ١ س 
٥٤٢..... ............الأم؟ عيد بمس بما الاحتفال حكم ئ : ١  ٢٦٢ ص
٥٤٤ء . ؤ. . . ّ . ص؟ بمنامه أو للأولاد الميلاد أعياد إئامة حكم ما :  ١٦٢٣س
٥٤٤الملاد؟ أعياد حكم U : ١  ٤٦٢ ص
التيالأعمال لإظهار بها صيحتفل أيام بعد مورّة، عنده يوجد رجل ت ١  ٦٢ه ص

٥٤٥له؟ كيالتكم توجيه فما يها، تام 
٥٤٦عيدالخب حول ت رسالة 

٠■،..٠...٠....^ظملإكاءمحاصرةأودرس رماله؛  ٥٤٨•••٠
سنهر"حرم من يء.م بأول الاحتفال الإّلأمة اللأي بعض ش شاع : ١  ٦٦٢ س

٥٥٠كلءام،ضاحكمذلاك،؟ 
٥٥٢وللكافر للمسلم توديع حفلة إتامة حول ت رصالة 

حطبةفي هوالثابت وما بالعيد؟ التهنثة في محفوظة صيغة هنالتؤ هل :  ١٦٢٧ س
٥٠٠المد؟ 

٦ه٠٥ . ...٠ . العيد؟ صلاة بعد والتهتثة وانمانقة الصافحة، حكم ما ; ١  ٦٢٨ س
٥٥٦العيد؟ ليلة ش تفعل مبة ّة ساك هل : ١  ٩٦٢ س 



اس|س
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٠٥٧.............معينة؟ صيغة لها وهل يالعيد؟ التهنثة حكم ما ت ١  ٦٣' س
٥٥٧.أنعل؟ فماذا العيد صلاة وحضرت الوداع طواف أطوف كنت إذا ت ١  ١٦٣ س
٥٥٨. ..... البيت؟ ل البقاء أم العيد لصلاة الخروج للمرأة أنمل أبمما : ١  ٦٣٢ ص
٥٥٩.... ............العيد؟ مملى إلى النساء حريج حكم ما • ١  ٦٣٣ ص
٥٥ ٩ . ..ّ . اف؟ سيل ش لل٠جاهدين والجمعة العيدين صلاة حكم ما ; ١  ٤٦٣ ص
٥٥٩.....عين؟ نرض أو كفاية، فرض هي هل العيد صلاة حكم ما : ١  ٦٣٥س

٥٦" ...ّ ّ . ........ فاتت؟ إذا تقضى وهل ؟ JLaصلاة؛؛حكم ما 
١٥٦ . ّ . . ٠ . ّ . . ٠ . . ؤ. ٠ . ّ . ٠ ّ . . ١ ٠ . ١ . العيد؟ صلاة حكم 4ا 
٥٦٣. ّ . ........ؤ٠ ٠ . ٠ . ٠ . ٠ ٠ فيه؟ اش والمن العبد أحكام ما 
٠٥٧ . ١ ٠ . . ّ ّ . وومحها؟ شروطها هي وما العيد؟ صلاة وصفة حكم ما 
٠البلد؟ في العيد صلاة تمدد حكم ما   ٥٧١. .......١ ١ . ..ّ . .٠ ١

لملأةال٠يد^^؛نليعضيلأدالكفارسحجزصالات رسالة! 
٥٧٢.. ..........يوما؟ ٢ ٩ شهررمضان العيدفقديكون ليوم موافقة عدم من ومحمل 

٥٧٦العيد؟ صلاة ماونت ت ١ ٦ ٤ ١ س

سآ'ّاا'ا

١٦٣٧س

١٦٣٨ ص

٦٤٢س

٦٤٣س

سا؛ا*

٦٤٥س

٥٧٦. .....الشمس؟ زوال يعد إلا بالمد الناس بّام لولم الحكم ما 
٥٧٧. ...............الماحي؟ في الميال صلاة إقامة حكم ما 
٥٧٧. ّ ٠ ٠ . ٠ . . ٠ . ٠ ّ . ؤ ؟ ٠ ؟ ؤ . الجد؟ في اليد صلاة حكم ما 

٥٧٨. .....والمدينة؟ مكة ش ولو أفضل الصحراء في الياJ صلاة هل 
٥٧٨. . اليد؟ يوم غثر ق ممل؛لميد ل نفلا أو فرصا الصلاة محوز هل ! ١٦٤٦ ص
لهم؟اليد صلاة تتم فكيف المدينة، داحل صعقة هناك كان إذا ؛ ١٦٤٧ س

٥٧٩الأضحية؟ ذح يحل ومي 
٥٨' ...في!لصحراء؟ أو المجار في ملي هل البد صلاة ل المة ما ؛ ١ ٦  ٤٨س 
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يأكلأن عليه هل العيد لصلاة بجلس نم الفجر يصل من الفهلر عيد ني ! ١٦٤٩ ص
٥٨٠الفجر؟ تل ثمرات 

٠٨١. . هلuكحدuوتر؟ لكنالمه1كلولاصسراتورأ، :
٥٨١..الأضحية؟ كبد من الأكل بن أنه من الفقهاء ناله نيما رأيكم ما إ
٥٨٢. .٠ الأضحى؟ وعيد اكلر، ء؛د ني الصلاة تل للإتان المة ما :
٠٨٢. .٠ . ...... .. أوراك؛أ؟  LiUالعيد سلى ااالuب الط هل :

٥٨٣ّ ٠ . ّ . ..٠ . ........١ العيد؟ صلاة ش الملاح حمل حكم ما 
٠٠٨٣ ٠ ء . . . . العيد؟ لصلاة الإمثر حضور عند الهلبول صرب حكم ٌا •
٠٨٣. ............اعتكافه؟ ثياب ش للعيل. يخمج المعتكف هل إ
٤٠٨ . . ٠ . . . . . ّ ٠ . ّ . . ؤ٠ . الأافر؟ حق في الميد صلاة تثميع هل ؛
I ٠٨٤العيل.؟ يوم الطريق مخالفه من الحكمة ما
٠٠٨٤ . ..ؤ٠ . .ر . ....٠ ؤ ّ . ..... يإقامة؟ أذان الميد لصلاة هل :

٠٨٠الميدين؟ في التكثيرات عدد كم : ١ ١ ١ • س
٥٨٥. . . الميل؟ صلاة في الإحرام تكيرة على اقتصر من صلاة حكم ما : ١  ١٦٦ س
٥٨٦. ٠ ٠ . . . ٠ . . . ٠ .'. ّ . . . . . . . . ٠ ّ . ّ اليدين؟ صلاة كيفية ما :  ١٦٦٢ س
٥٨٧. ّ سها؟ يقال وماذا اليد؟ صلاة تكمرات في اليدين رتع حكم ما : ١  ٦٦٣ ص
٨٨اليد؟ صلاة ز يسشع مص I ١ ٦ ٦ ٤ س
.......اليدين؟ صلاة في وتكسره تكبيرة كل بين يقال ماذا ؛ ١  ٦٦٠ س

٥٨٩ّ . .٠ . .....٠ . اليد؟ صلاة في الزوائد التكبيرات بين يقال ماذا :  ١٦٦٦س
٥٨٩. .....اليدين؟ لصلاة التكبير محي يديه والمأموم الإمام يرفع هل : ١  ٦٦٧ ص
٩٥ ١ . ٠ ّ . . . . القراءة؟ في شيع حى اليد تكبيرات لوني الحكم ما ؛ ١ ٦  ٦٨ص 
............اليد؟ صلاة في الزوائد التكبيرات حكم ما I ١ ٦ ٦ ٩ س 

س'ْ

ساْ

س؟ْ

يْ

سْْ

سا'ْ

٠٧س

سخْ

سهْ

٠

٥٨٨

٥٩٢



ا1فد،،س

٦٧•ص 

٦٧١ ص

أعمل؟ماذاي

 Uالزوائد؟ اككب؛رات أناء ١^٢ أدرك لو لحكم ا..........
قامما أنضي هل العيد، وهوبمالي الإمام أدركت لو الحكم ما 
٢

٧١٧,

٠٩٢

٠٩٢

٦٧٢ س

٦٧٤ ص

٦٧٥ ص

٦٧٦ ص

٦٧٧ ص

٦٧٨س

٦٧٩ س

٦٨•ص

٦٨٢ ص

٦٨٤ص

٦٨٠ ص

٦٨٦ ص

٦٨٧ ص

الة:رّ

٦٨٨ص

٦٨٩ ص

١۶

٥٩٣. . الفاتحت؟ بعد العيد صلاة ش يقرأها أن للإمام ين الم الور ما ت
I ٥ ٩٣. ........أوحطبتين؟ واحدة حطبة العيد ني الإمام يخهلب هل
٥٩٤.............واحدة؟ هي هل العيد حعلبة ش هوالثابت ا مت 

٥٩٤....................العيد؟ حطبة أساء الكلام حكم ما ت
٥٩٥حالما؟ يكون أن أويمح العيد حطبة ل الخهليب يقوم أن المنة هل ت
٥٩٥حطثتان؟ أم حعلثة للعيد هل ;
٥٩٦. . ااعيد؛الأثفارأو؛اككبيرأوبماذاسعّأ؟ :

٥٩٦................الصلاة؟ على العيد حألثة تقديم حكم ما 

٥ ٩٧. ........العيد؟ صلاة في مشر على يخف أن للإمام ين هل ت
٥٩٨١......المجد؟ أحكام واحد مجد العيد مصلى يعتبر ل هت  ٠
٦• • ّ الأدلة؟ المجد.ع تحية ينئي فهل العيد مملى الإنان يحل إذا :
٦• ١ المجد؟ نحية تصل فهل يور ولر البلد حايج العيد مصلى كان ذا إت 
٦• ٢ ّ . . ٠ ّ ّ ّ ٠ المسجد؟ تحية له فتن مجد العيلد محصلي يعد هل •' 

٦• ٢ . ّ . ّ الصلاة؟ يقضي أو يجلس نهل للعيد يخف والإمام حاء ن م; 
٦• ٣ ؟ ٠ . ٠ . ٠ ٠ . ٠ . . ٠ ّ . . . الإنسان؟ فاتت إذا العيد صلاة تقضى ل هت 

٦٠٤. ........يقضيها؟ فكيف العيد j الأول الركعة قاص ن م :
٦• .٥ . . ١ . . . . . . ؟ ٠ ٠ . ّ ؟ التكأ\ريلصلأةالعيدصرمراكؤوت 

٦• ٧ . ...ّ . ...٠ ٠ . صفت4؟ هي وما الفهلر؟ لعياو التكبير يتديء ش مت 
مكبرعبر العيد ام أيالمجد في يكبر فيمن رأيكم ا جم
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المملكت،ني غروبها بعد للشمس جزش أر كلي سوف كحمل إذا : ١ ٧ ٠ ٣ ص
٦٣٨. .......... الكرف؟ فها حمل الي اليلأ كلك ازلي اليوم حكم نما 

\U«،>_

٦٤'.......الناس؟ يتعد حش الكرف بموعد الإخبار الأور هل 
٦٤١•••••••••القمر؟ يهل أن يمكن فهل للشمس كسوف ونع إذا 

يعتبرهل للقمر، كرف أو حرف هناك صكون أنه الناس عند انتشر 
٤٦ ٢ . ......ّ ّ . ...ّ الصلاة؟ تلاك إر النماء تخرج وهل انمب؟ علم ص هذا 
٦٤٤.توجيهكم؟ فا بالحساب يدرك لا الكرف إن اكاس بعمى يقول ) ١٧٠٧س
٤٦ ْ ّ ؟ ٠ . . ّ ؟ ّ يقدم؟ فأيهم،ا عيرها؛ •ع الكرف صلاة اجتمعت إذا ! ١٧٠٨ س
٦٤٥•••••••••••••هت؟•النم زس على القمر خسوف بت هل ت  ٠١٧ ٩ ص 
٤٦ ٦ . ..٠ ٠ الكرف؟ صلاة ونت الشمس لرؤية الرأس رم يجو.ن هل ) ١٧١'س
نومهأكمل ولكنه الخرف صلاة ني الليل ني يقرأ الإمام مهع شخص ) ١٧١١س
٦٤٦ذلك؟ م إثم يلحقه نهل يخمج دل( 
يحملرف بأنه اامأحف ونشرفي عليهاغمام الشمس لوكاك ) ١ ٧ ١ ٢ س

٦٤٧الكرف؟ صلاة تصر نهل كرف، 

٦٤٨.. ......الكوف؟ صلاة مليفىالمت أن للمرأة )  ١٧١٣س
٦٤٨.المصلى؟ م، أم المسجد ني هي هل الكرف؟ صلاة في الستة ما )  ١١٧ ٤ س
٠٦٤٨ ؤ . ..... اكاني؟ أم الأول الركوع الكرف؛ صلاة في الركن U )  ٥١٧١ س
الصلاةإعادة يلزمه فهل ومجدتين؛ بركؤع الكرف صلاة أتم س ) ١٧١٦ س
٦٤٩يفعل؟ ماذا أم 

٦٤٩•بمر؟ أم حمده لمن الله ّمع يقول؛ هل الأول الركوع س رنع س ت ١ ٧ ١ ٧ س
.٠٦ْ.ؤ٠.الكرف؟ صلاة ني ركؤع كل في الفاتحة تراءة تثئ هل ) ١٧١٨ س
٦٠' . . . . الصلاة؟ صفة نفى لهها القمر وخرف الشمس كرف هل )  ١١٧ ٩ س 





Un=_=—

٦٦١دغتره؟ القرآن قراءة من 
٦٦٢. ....الكسوف؟ صلاة تمر نهل العصر بعد الثمس سفت كإذا :  ١٧٣٩ ص

٦٦٢...الخوف؟ صلاة مش فهل الفجر صلاة نعد القمر حف إذا ت ١ ٧ '٤ ص
٦٦٢. .......... صلاة؟ لها يشرع فهل وصواعق زلازل حدثت إذا :  ١١٧٤ ص

٦٦٣خطةفيًلأةاموف 

الاسسقاءصلاة باب 
صلاةإنامت عن أعش إذا الحكم وما الأسماء؟ صلاة نثرع مض :  ١٧٤٢س

وصيامصاJءة إحرلج الستة من وهل يقلب؟ الذي وما المهلر؟ نزل ثم الأسماء 
٦٧• النوم؟ ذلك 

٦٧٢. ٠ توجيهكم؟ فما المعلر® لنزل تتغيثوا ءلولم يقو,ل؛ الناس بمس •  ١٧ ٤١٠س 
٠٦٧٣ . ّ . ١ شل؟ واحدة خطية لها وهل الأسماء؟ صلاة صفة هي ما ت  ٤١٧ ٤ س

٠٦٧٦ . . للأسماء؟ الخروج بل الناس يعقل كان ه الني أن درد هل ت ١ ٧ ٤ ٠ س
٦٧٦ّ . ٠ . ..٠ . ...٠ للأسماء؟ المحدد اليوم في الصوم يشرع هل :  ١٧٤٦ س
٦٧٧. ٠ . ...٠ . ٠ عليه؟ ينكر فهل منيا للأسماء ان الأنخؤج إذا :  ١٧ ٤٧س 
٦٧٧عباءتها؟ تقلي، المرأة وهل الأسماء؟ صلاة ر الشماغ يقلب هل •'  ١٧٤٨ س
٦٧٨موجودة؟ العاصي أن بحجة الأسماء إر لايمج العلم محللة بعض ت  ١٧٤٩ ص
٠٦٧٩ ١ . . ؤ٠ . . . الأسماء؟ صلاة بعد الرداء تلب ر الفابعل هو ما ت  ٠١٧٥ س

الأدلة؟مع المجد تحية يودي فهل العيد مصر الإنسان دخل إذا ت  ١١٧٠ س
ويقفالقبلة تقبل ويالخطيب ينزل الخلية انتهاء بعد الاستسقاء صلاة ور 

٦٧٩. ........ذلك؟ حكم فا يتصرفون ثم دقيقة لمدة مرا يدعون حلفه الناس 
٦٨٢. . خروجهم؟ تبل محقوا ثم للاستقاء الخرؤج عر الناس اتفق إذا ت  ١٧٥٢ س
٦٨٢. .............جامعة؟ بالصلاة الامحثقاء لصلاة ينادى هل :  ١٧٥٣ س

٦٨٢انملر؟ ليصيبه رأمحه عن الإنسان بمر أن ال»لر نزل إذا المنة س مل ت  ٤١٧٥ س
٦٨٧الفهرس؟ 
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|سواوى

اميصصالة 

^^رهاءةمورةسر،

 Uالرؤحعئدقبض ض ي

سورالإياربائت 

إذف1ذالوصية





عنحكمالتداوي؟^^الةاكخ_رحم4الهمار_؛ ! سا 
ام:أنعلى الداوي بقوله: فضمكه فأجاب 

بتركهالهلاك احتمال مع الدواء )فع الظن عر غلب فإذا 
واجب.فالتداوي 

احتمالهناك ليس ولكن الدواء، ضر الظن على غلب ؤإن 
أضل.فالداوي ، الدواء بترك للهلاك 

أضل.الداوي فترك الأمران اوي نؤإن 
#٠٠ءم #٠> 

باننيأفيدكم ! ٠ تعار اف رحمه - الشيح فضيلة محئل ؛ ٢ س
الكرسيوآية الكتاب، فاتحة مثل! افه بLآيات أرقي 

المي.عن بالآدعيةالمأور٥ وأدعو إلخ. . . والمعوذات. 
الالشافي، أنت اشف البأس، اذهب الماس رب رراللهم مثل! 
الناسعر وذلك ر سقمآ(( يغادر لا شفاء شفاؤك، إلا شفاء 

ماعر نقرأ وكذلك والعصبية. المسية بالأمراض المصابين 
الزيتون،وزيت السل، مثل؛ الكرم، القرآن ر ذكرْ ورد 

بعد— يدي عر شمكب وقد ودهنا، أكلا باستعمالها الماس وآمر 
منأؤللب ولم ذللث، عر مستمرأ زلت ولا كثير، أناس — اممه 

الحمد،وش الزمن من فترة العمل هدا قى ور أجرأ، أحد 
حائزأولماالعمل هدا كان إذا لما تبكوا أن محماحتكم أرجومن 

كابومسلم، (. ٥٧٤٣)ر. الم، رب باب الطب، كاب البخاري، أحرجه )١( 
المريض)اُإ()اها'آ(.رتبة استحباب باب اللام، 



الفقهفتاوى 

نتمرللناس منفعة وفيه الأحرة محي وجل عز اف من أجر فيه 
كثيرأإن حيث تجنبه؛ ذلك في إثم عليتا كان وإذا ذلك، على 

وورودهالكريم بالقرآن التداوي حول الشبهات يثير الناس من 
ذلكفي أفتونا • الشعوذة س نوعا ويعسرونه ه الني عن 

.وبركاته افه ورحمة عليكم والسلام حهلية الفتوى ولتكن 
.الرحيم الرحمن الله بم بقوله! فضيلته فأحاب 

علىبالقراءة التداوي وبركاته. الله ورحمة اللام وعليكم 
أوالشرعية، ؛الأدعية أو السنة، أو القرآن، في ورد بما المريض 
منون\زل ؤ تعالى! الله قال ذلك ونحو السوداء والحبة بالعسل، 
قرأللذي س النبي وقال . ينئ شماٌ هو ما 'ألمزء١تي 

اممهوقال رقية؛<أى. أنها JالرJاإث، رروما ! فبريء بالفاتحة اللديغ على 
قداءفيه أيزلإ محقق ثتإب بهثؤيها مى عمحج ؤ ت العسل قي تعالى 

كلمن شفاء ررإنها الوداء: الحبة ش ه الني .وقال 
هذابمثل علاحلث، دام وما . الموت،والسام: اوام«أن. إلا داء 

.ه  ١٤١٨/٢/١٩بلئ،.يضر أن تعالى اممه أمال عليه، فاستمر 

آه.الآة:ّورةالإماء،)ا(
العربأحياء عر الرنة نى بملي ما باب■ الإجارة، كتاب البخاري، أحرجه  ٢٢)

الرنةعر الأجرة أحذ جواز باب؛ اللام، كتاب لم، وم( ٢٢٧٦)الكتاب مانحة 
بالقرآن)هأ()ا«أآ(.

.٦٩الأية: سورةالمحل، )٣( 
كتابلم، وم(. ٥٦٨٧)السوداء الحية باب العلم—،، كتاب المخارى، أحرجه  ٢٤)

(.٢٢١0رداء)٨٨()البالحبة المداري باب اللام، 



رثغإِِإ

خر،ا|

الكريمالقران العلاج عن أسئلة تضمن 
الرحيمالرحمن الله بم 

افهحفظه . . . المكرم الأخ إلى العثيمين الصالح محمل من 
تعالى

وبركاته.اف اللأموورحمت وعليكم 
علىوحرصكم مؤلفاسا، بعض على اطلاعكم سرني 

الصحيحة.العقيدة تحقيق 
.أسئلتكم حوايب وإلكم 

تارةالمعنى المتقاربة اف أسماء بين الفرق تحقيق ! ١ حس 
ذلك.بغير يكون وتارة الصيغة، بحب يكون 

أبلغ؛ذالثاذي و)الخلأق( )الخالق( تعالى! قوله الأول فمن 
علىيدل واكاني وهوالخلق، الفعل مجرد على يدل الأول لأن 

والكثرة.الفحل 
و)الرحيمارالرووف( مثل! الصيغة، بغير يكون وتارة 

أحص.الأول لكن الرحمة، مضمن كلاهما 
ي(منأّماءافلكن)اكافي(من^٠^ -^٢: 

،الشفاء به يحصل محي الطب لأن من)الهوس_ا( وهوأبلغ الله، أسماء 
يحصل.لا ومد 



الفقهفتاوى ثجح 

المثلى()القواعد محي الحسنى الأمماء من ذكرناه ما جّا! 
الونية.العقيدة محي القيم ابن كثيرأمنه شرح قد 

مثلكدب، إنكار الأمم ينكر أن ت الكفري الإلحاد ج؛ 
•اض أمهاء من لمن )المع( ٠ يقول ان 

الإقرارْع معناه ف يهم أن فهو• الفمومحي الإلحاد وأما 
حالق)أي لغيره المع يعني! )الممع( يقول أن مثل بالأمم، 

سسسص
عدةاضتعال_في —رحمه تيمية ابن ؛ ٥ 

الأعمالعلى الصالحين بالجن الاممتعانة تجوز أنه كته من مواصع 
صالحوأعانه شخمى من فكم — وهوواقع — المباحة أو المشروعة، 

وقائعمن سمعنا فيما أوالباحة الصالحة، أعماله على الجن 
الكريم؛بالقرآن بالعلاج الخاصة أسئلتكم وأما ؛:؛* 

ؤيخمةشفاء هو ما آكر،«ان من وذازل أؤ • تعالى الله قال فقد 
أنهايدريك ووما الفاتحة! في . الض وقال • ه إلمو0ن 

مائلمال لأما _! والمامن الفلق - المعوذتين في وقال . رقية؛' 
،١متعوذتعوذ وما بمثلها، 

المريضعلى به الإنسان قرأ فإذا وبركة، خير كله والقرآن 

ص)•ا،أ(مىرذم)ّااالقاري مجمؤع من الأول المجلد انظر )١( 
آرالأية:سورةالإمراء،)٢( 
(.١٤ص)تخريجه تقدم )٣( 

(.١٤ ٦٣المعوذتض)ني باب الوتر، كتاب أبوداود، أحرجه ، ٤١



حسأ.كأ0 ضه ^
الأن بشرط المريضة، على يقرأ أن للشاب ويجوز ت ١ ج 
.عليها قراءته عند بشهوة يحس لا وأن يخلوبها، 
معهاوليس ونحوها غرفة محي معها يكون أن والخلوة! ! ٢ ج 

،"أ١ محرم ذي ْع إلا بامرأة رجل يخلون ررلا ملام،هإ محرم، 
الخلوة.زالت بوجوده الفتنة نومن أحد معهما كان ؤإن 

منص بها إحداهن نوة، ثلاث على يقرأ أن يجوز • ٣ ج 
معهاويكون أولى، السليمان عن بالجن المصابة عزل لكن الجن، 

سمحرمها وليها-أي 
أنإلا المرأة رأس على المعالج يد وصع يجوز لا ت ٤ ج 

محارمه.من تكون 
عليهالقراءة في الريفي بإذن يقرأ أن بأمأ أرى لا ! ٥ ح 

أوامرأة، أذن في رحل وأما المرأة، ْع والمرأة الرحل، ْع الرحل 
•فلا رحل أذن في امرأة 

صرعهالذي — المصرؤع يفرب العلماء بعض كان ! ٦ ج 
فيوهو المصري، المريض على واقعآ الضرب ويرى - الجن 

الصارع.الجني على الحقيقة 
—ولكنالله رحمه تيمية— ابن الإسلام نيح ذلك عنه أثر وممن 

أحد؟لكل ذلخ، نبيح هل 

محرمذي مع إلا امرأة رحل يخلون لا باب النكاح، كتاب البخاري، أحرجه ؛١( 
(٤٢٤)وغيره حج إلى محرم مع المرأة ممر باب الحج، كتاب لم، وم، ٥(  ٢٣٣)





_L_JIكتاب 

بينانتشر . _ تعالى افه رحمه ء الشخ فص>اة ّئل ؛ ٣ مى 
بينيمي ما او الوجه( وس«مىرمسمر و٧هر٥ النساء أوساط 
استخدامطريق عن إما تتم وهي الوجه( )بصنفرة النساء 

وتتمطبيب عند عملية إجراء تلزم قد أو وٌراهمم، كريمان 
للوجهالسطحية الهلبقة لتقشير دلك وكل • التخدير تحت 
أكثرالوجه بشرة تبدو حتى وندبات، بثور من عليه ما لإزالة 
وجمالا.صماء 

الوجهتشويه قى سلبية آثارأ التقشير لهدا يكون وقد 
أوالوجه، على حروق كظهوراثار العملية تثيح لم إذا أحيانا 

والسوال!ذلك، أوغير بثور من الوجه على كان ما زوال عدم 
أمافه خلق تغيير من تعد وهل الفلاهرة؟ هده قي رأيكم ما _ ١ 

الزينة؟أنوبع من تعد 
والمقشورة؛،؟القاسرة ررلعزاف الحديث؛ صحة ما  ٠٢

تقشيرعن نهت قد - عنها افه رصي ٠ عائشة أن ثبت وهل ٠ ٣ 
ونحوه؟الزعفران باستخدام الوجه 

السؤالهدا عن وافية باجابة التكرم فضيلتكم نرجومن 
.النساء بن سره لتم 

يقوله؛فضيلته فاجاب 
التجميلباب من كانت إن أنها الظاهرة هدم فى رأيي ; ١ ج 

.اعالىاكهسوانيشروحوصافحرام؛ 
الوجهفي ومواد الوجه محي كحمر عيب لإزالة كانت ؤإن 



|افقهفتاوى 

قطعالذي للرجل أذن المي. لأن به؛ اأس فلا ونحوذلك الأبيض 
ذهبمن أنفأ يتخذ أن أنفه 

عنيصح أظنه ولا الحديث، هذا عن شيئأ أعرف لا ت ٢ ج 

.عنهااف رصي عائثة أر عن نيئا أعرف لا ! ٣ ح_ 
ء،\ء؟و *٠٠ 

بينانتشر تعالى اممه رحمه _ الشخ فصيلة مثل ؛ ٤ »_ 
الكيمياسةالمواد بعصن امتحدام الماء وخاصة الناسي 

اليشرةبحسث اليشرة لون من تمر التي الُلبيمة والاعشاُب 
والأعشابالكيميائية المواد تلك مزاولة بعد تصيح مراء ال

بأنعلما شرعي؟ محذور ذلك في فهل وهكذا بيضاء الهلبيعية 
الموادتلك باّتخدام زوجاتهم يأمرون الأزواج يعص 

أنالمرأة على يجب أنه بحجة الهلبيعية والأعناب الكيميائية 
أفوناماجورين•لزوجها• تتزين 

بلحرام ثابتآ؛هو التغثير هذا كان إذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
وقدالوشم، من تعالى اف تغييرألخلق أشد لأنه الذنوب؛ كبائر من 

والوائمةوالمتوصلة الواصلة لعن أنه المى عن ثبت 
اضرصي عود مبن عبدالله عن الصحيحين ففي والمتوثمة، 

والنامصاتوالمتوثمات، الواشمات اف ررلعن قال؛ عنهما 

ربطني جاء ما باب الخاتم، كتاب داود، وأبو (، ٢٣)م/أحمد الإمام احرجه )١( 
الأسانشد ني جاء ما باب الباب، كتاب والترمذي، ( ٤٢٣٢)الأسان؛الذهب، 

]غرسبف[.حن حديث، ت ونال، . ١(  ٧٧* هت،) بالي 



وقال!اف،، حلق المغيرات للحن، والمتفالجات رالمتنمصات، 
^؛ااض رسول نمه س لاألخن ر ®ما 

أوبشعر إما هصيرأفتصله الرأس شعر يكون التي فالواصلة؛ 
-بدلي ٌمعرها يصل من تطلّسا التي توصلة والمثهه، يبما 

إبرةتغرز بحيث الجلد في الوشم تضع التي * والواشمة 
لونيحول مما نحوه أو يكحل الغرز مكان تحشي ثم فيه، ونحوها 

لونآخر.إلى الجلد 
فيها.الوشم يضع من تْللب التي * والمتوشمة 

منوغيرها كالحواحب الوجه، شعر تنتف التي • والنامصة 
■غيرها أو نفها 

بها.ذللث، يفعل من تطاو_، التي والمتنمصة؛ 
بالمبردتحكها أى أسنانها يفلج من ممللب التي والمتفلجة؛ 

اش.تغييرحلق مجن هداكله لأن مابيتها؛ يتسع حتى 
فيجاء مما تعالى افه لخلق تغييرأ أشد الموال في يكر وما 
بهبأس فلا ونحو0 كالخناء وابأت، غير التغيير كان إذا وأما الخديث، 

فالواجبوالشفتين، الخدين وتحمير كالكحل فهو يزول لأنه 
لئلاالأمة بين التحدير ينشر وأن افه، حلق تغيير من والتحدير الخدر 
٠ه ١ ٤ ١ ٨ /  ٠١٦ عنه الرجؤع فيصعب المرويشرى سنر 

٠ ٠ ٠

كتابوملم، (. ٥٩٤٣)\سمصو}* باب اللباس، كتاب البخاري، اخرجه )١( 
والمتوثمةوالواشمة والمترصلة، الواصلة فعل تحريم باب والزينة، اللباس 



فت1وىارفقهرجإَ، 

إجراءحكم ما بةايح-رجمهاشتحارس! سْ• 
ج^ماتجؤسل؟

نوعان!التجمل بقوله! فضيلته قأجاب 
أوغيره،حادث عن الناتج العيب لإزالة تجمل ث الأول الّوع 

أنفهيهلسن لرحل ررأذن المي. لأن فيه؛ حرج ولا به باس لا وهذا 
.، ا،أ . . ذهب. من أنفآ يتخذ أن الحرب في 

إزالةأجل من ليس وص الزائد التجميل الثاني؛ والنوع 
ه؛الرسول لأن يجوز؛ ولا محرم وم الحن، لزيادة بل العب، 

والواثمةوالمتوصالة والواصلة والمتتمصة النامصة ررلس 
الذيالكمالي التجمل إحداث من ذلك في لما ، <اأ . والمتوثمة. 

العيب.لإزالة ليس 
صمنالتجمل جراحة عالم يقرر الذي -، JliaJJية بالنأما 

الحالاتفي ينفذه لا ولكن يتعلمه أن عليه حرج فلا دراسته مناهج 
لووربما حرام، لأنه بتجسه ذللث، يْللبا من ينصح بل • * المحرمة 

.الناس أنفس في أوير كاستإ طببا لسان على النصيحة حاءيت، 
ءإث-ء؛ي ءإو 

حكمما —! تحار النه رحمه — الشتح فضيلة سئل ؛ ٦ س 
الأسنان؟تقويم عمليايت، 

نوعينعلى الأسان تقويم بقوله! فضيلته فأجاب 

•٢ ٠ ص تخريجه تقدم )١( 
.٢ ١ ص تخريجه تقدم )٢( 



_l_JIكلاب 

حرامفهدا التجمل زيادة به المقصود يكون أن الأول! النؤع 
ررالمتفلجاتوملم اله وعلى عليه افه صلى المي، لن وند يحل ولا 

أنمنها مطلوب المرأة أن مع هدا اش،، لخلق المغيرات للحس 
صبج، أردأف باب س والرجل الحلة' في بما س وهي تجمل 
ذلك.

بعضفان بدلك باس فلا ليب تقويمها كان إذا • الثاني النؤع 
مشيأبروزا تبرز غيرها أو الثنايا إما أمنانه من شيء يبرز قد الناس 
يعدلهاأن س بأس لا الحال هذا ففي يراه س يستقبحه بحيث 

أنلهدا ويدل تجميل، زيادة وليس عيب إزالة هذا لأن الإنسان؛ 
أنأنفه مطع الذي الرحل ررأمر وملم! وءلى^آله عليه الله صلى النبي 
سأنفآ يتخذ أن فأمره أئس ثم فضة. أي _ ورق س أنفآ يتخذ 

تجمل.زيادة المقصود وليس عيب إزالة هذا فى لأن ذهسااا 
ءإ؛--؛؛؛- ء؛؛- 

حكمعن -I تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سئل - ٧ س 
حلفمن شعر بأحذ وذلك بالصاع المصاب شعر زراعة 
يجوزذلك؟فهل المصاب المكان في وزرعه الرأس 

مارد باب س هذا لأن يجوز؛ نعم بقوله! فضيلته فأجاب 
اصتلباب ولثراممن الميب، إزالة باب وس وحل عز الله حلق 

الله.حلق تغيير باب من يكون فلا وحل عز الله حلق ما على أوالزيادة 
الثلاثةقصة في مجا يخفى ولا العيب، ؤإزالة نقص ما رد من هو بل 

٢٠ ١ صن لمخربمجه تقدم )١( 
.٢ ٠ صن لمخربمجه تقدم )٢( 



فذ1وىااففهزعإّ، 

عاليهوجل عز اممه د ين أن يحب أنه وأتمر أمع أحدهم لكن الذي النمر 
حناشعرا فأعطى شعرْ عليه الله قرئ الملك فمسحه شعرْ 

هو ث ه

رأيما _! تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل — ٨ س 
قرانيةايات على تحتوي والتي الٌرائم ■ يّمى بما فضيلتكم 

ماءها؟واشرب أوبالها مخدة تحت ضعها ويقول؛ 
مشرؤع،فإنه بالقرآن الاستشفاء أما بقوله! فضيلته فأجاب 

مننفمٌ انطالق قال! عنه الله رصي معيد أبى حديث من بت فمد 
أحياءمن حئ نزلواعلى حتى مافروها، سمرة فى الني. أصحاب 
الحيذلك سيد فليغ يضيفوهم، أن فأبوا فاستضافوهم العرب، 

هؤلاءلوأتيتم بعضهم؛ فقال ، سيء ينفعه ولم سيء بكل له فسعوا 
!فقالوافأتوهم شيء بعضهم عند يكون أن لعله نزلوا، الذين الرهْل 

ولكننعم، : محالواراق؟ من فنكم فهل للخ صيدنا إن الرهعل، أيها يا 
منقطيع على فصالحوهم جعلا، لما تجعلوا حتى لكم نرقى لا 

فكانماالعالمين® رب لله ٠الحمد ويقرأI عاليه ينفل فانهللق الغنم، 
فقالاقسموا، بعضهم؛ فقال جنلهم فأوفوهم عقال، محن نشط 
رروما• فقال له فدكروا اض رسول نأتي حتى تفعلوا لا • رقى الذي 

معكملي واضربوا اقسموا أصبتم راقد قال؛ ثم رقية® أنها يدريك 
ولكنم3تجالحة، وفيه مهللوب أمر بالقرآن فالامتشفاء . سهمآ،ا 

بنيني وأمع وأعمى أبرص حديث باب الأنبياء، أحاديث كتاب البخاري، رواه )١( 
كتابالزءاو)«ا()؛ا"ا،آ(.الم، إ-رادل)؛ا'؛*ا(،وم

=العرب أحياء على الرنية في يعتلى ما باب الإحارة، كتاب الخاري، أحرجه )٢( 



الجثئزكتاب 

عنالواردة الصفة على به يسشفى ت نقول به؟ نستسقي صفة أي على 
علىيعلق أن أما المريض، على القاريء مراءة وذلك النبي. 

ومنعهآخرون،السالف بعض أجازه فهذا القرآن من شيء فيه ما رقبته 
أهلبعض وأجازه عنه، اممه رصي ممعود بن عثداض منعه فممن 
أوتعليقهالومادة تحّت وصعه وأما والخلفاأ١،، لف المن الحالم 

ينبضولا السلف عن ترد لم صفات فهذه ذلك أنبه ما أو لجدار اض 
أولىباب من وكذلك السالف، مجن أحد إليه بقنا يلم عملا نحمل أن 
باوراقياتي ثم زعفران فيه ماء في يمرأ • الناس بعض يفعله ما 

ماثقرأ لا خهلوطا الزعفران، هدا من فقتل حطوطأ فيها ويخعلهل 
يصح.ولا ستقيم ولا اضع مأمن فيها، 

ءإت-

حكمما — تعالى الث4 رحمه - . الشخ فضيلة مثل — ٩ س 
فيوضعالرؤج ماء أخذ الأنابيب-وص الصناص-هل التلقيح 

أوطبيبة؟طبيب بواّمطة أنابيب طريق عن الزوجة حم رش 
الزوجماء يوحد أن ت الصناعي التلقح ت بقوله فضيلته فأجاب 

المسألةوهده )إبرة(، أنابيب طريق عن الزوجة رحم ض ويوضع 
رجمض فلأن نطفة يالمكب أن الطبيب ياْن الذي ومن جدأ، حطيرة 
قضيةفي إلا نفتي ولا الماب مد نرى ولهذا إ آحر؟ شخص زوجة 
البابفتح وأما والقليب، والمرأة الرجل نعرف بحيث معينة 

)0االقر|ن الرب على الأجرة أط جواز باب اللام، تحاب لم، وم(، ٢٢٧٦)
(٢٢٠١.)

الفتاوى.مجمؤع هذا من . ١٠٥ص را الرب ني فتاوى مدمن، ( '١ 



فتاوىالفقهثجح 

.الشر منه فتخشى 
إدخاللزم غش فيها حصل لو لأنه هينة؛ المسألة وليت 

يحرمهمما وهدا الأنساب قى الموصى وصارت نسب، فى نسب 
الفانا ، حىمحعا< حامل توطأ ررلأ اض،.! قال ولهدا الشؤع، 

الزوجفها أعرف معينة قضية إلئ ترد أن إلا اللهم • ذلك في أفتي 
والطبيب.والمرأة 

ءأي

وأحرجه(، ٢١٥٧)رنم السايا وطء باب النكاح، كتاب داوود أبو أحرجه ^١( 
(.١٥٦٤رiم)بابا المن الحبالى رحل•، كراهية ني جاء ما باب البر، محاب الترمذي، 



رثحِ،

HiLdj

الرحمالرحمن الثه م ب
المكرم.الابن إلى المشمين الصالح محمد من 

وبركاتهاممه ورحمة عليكم اللام 
منتضمنه ما وفهمت قرأته وقد وصل، الكريم كتابكم 

بماءتالفيحها ثم أنبوبة، في المرأة بويضة ايدلع حكم عن الموال 
•التكوين في مجراها لتأحد المرأه رحم إلى إعادتها ثم الرحل، 

ذلك'على وجوابنا 
لأنهجوازه؛ نرى لا فإننا الممل لهدا حاجة تكن لم إذا — أ 
—الموال في ذكرتم كما — البويضة لإحراج جراحية عملية يتقدمه 
جراحةإلى ثم حاجة، بدون المورة كشفا إلى تحتاج المالية وهده 

القناة،تغيير من البعيد المستقبل ولوفي نتائج منها يكون أن يخني 
التهابات.أوحدوث 
أرحمعليها حلقها التي طيعتها على الأمور ترك إن ثم 

وأولىمحبحانه، ايلة مع تادبأ أكمل الحاكمين، وأحكم الراحمين، 
أولفي حسنها له يبدو ربما المخلوق يتحدثها طرق من وأنفع 
.ذللن،بعد فشالها يتبين ثم وهلة، 

بشروطبأمأ به نرى لا فإننا حاجة العمل لهذا كان إذا — ب، 

اممهقدر )إن يد الأو الزوج، بمني التلقح هدا يتم أن الأول! 
هدايكون أن يجوز ولا المرعي( الوجه على مملوكة توجد أن تعالى 



_،JIفتاوى 

جعلإس ؤ I تعالى اض لقول السيد، أو الزوج، غير بمني التلقيح 
،، وحمدا ثن أرو^ظم مذ ٣ أوؤحايجمد اساؤ' ذ ت٣ 

•بالأزواج ذلك فخص 
بأنمباح بطريق الرحل من المني إحراج عملية تتم أن ت ١^^؛؛، 

مملوكتهأو بزوجته البد أو الزوج ا'٠سمتاع طريق عن ذلك يكون 
بهتلقح ُم الني خروج يتم حتى بيدها أو فحييها، بين تمع في

*البويضة 
أوالزوجة رحم في تلقيحها يعد البويضة توضع أن الثالث 

منحال ياي مواهما امرأة رحم في توضع أن يجوز فلا المملوكة، 
لهحلال غير امرأة رحم في الرحل ماء الحال منه يلزم لأنه الأحوال؛ 

صيقمنأثمأيمآهئتم4ُأ،،-مار: اث نال وند 
غيرالمرأة تكون أن يقتضي وهدا الرجل، بامرأة الحرث فخصي 

أنعلى والإجماع والستة الكتاب دلآ وفل • لحرثه محل غير الزوجة 
ذلك.في الزوجة مثل المملوكة 

.وبركاته الله ورحمة عليكم واللام يحففلكم، وافه هدا 
حررو0إحإلإ>1\ى

آب.الآة:)ل(سورةالحل،
. ٢٢٣الآية: مورةاوقرة،)٢( 



نجحكتاب 

ر|اا1،د

الرحمالرحمن الله بم 
بعدهنبي لا من على واللام والصلاة وحده لله الحمد 

افه.جمفله لخيمين 
توبعد وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 

البويضاتأن فوجدوا الأطباء عليها فكشف تلد لا امرأة هناك 
المرأةحملت ثم للبويفات، زراعة بعملية قاموا ثم ميتة، الأنثوية 

يريدلا إنه قال! زوجها وأخبروا الأطباء عليها كنف فلما بأربعة 
ويبقوااثنتين يخرجوا ت فقال وتوهن، تتعب قل المرأة لأن أربعة 

فضيلةمحن بفتوى إلا العمل هدا نحمل لا ت الأطباء فقال اثنتين، 
أشهرثلاثة حملها مدة بأن علمآ الحثيمين، صالح بن محمد الشيخ 

توقفواإنهم حيث العملية؟ هده يعملوا أن للأطباء يجوز فهل 
حترأ•الاه وجزاكم • فضيلتكم رأى في لينفلروا 

الرحيمالرحمن الله بم 
وبركاته.افه ورحمة لام الوعليكم 

قدالأمر لأن عنها نتكلم لا البويضات زراعة الجواب! 
مضى.

يتمولم الأم على يخشى كان فان في؛علنها ما بعض تنزيل أما 
فإنهأشهر أربعة للحمل تم قد كان ؤإن بأس، فلا أشهر أربعة للحمل 

ى١٤٢٠/٧/١٦ميل؛أيحالمنالأحوال.حررفى



فت1وىاوفقه

حكمما —؛ تعار الله رحمه _ الشّخ فضيلة سئل ت ١ ٠ س 
الكحوليةالمواد ويعص البج يعتبر وهل بالمحرم؟ التداوي 

ذلكيستوي وهل المحرم؟ من الأدوية بعض قي توحد التي 
أوغيرالضرورة؟الضرورة في 

لأنيجوز؛ لا حرام بالمحرم التداوي ت بقوله فضيلته فأجاب 
يحرملا اش ولأن . ، عاليها^ حئمه فيما الأمة هذه شفاء يجعل لم اش 

قيل;لو حتى أبدأ، نافعآ ينقلب لا والفار لضرره، إلا الشيء علينا 
يتداوىقد لأنه إطلاقآ؛ للدواع صرورة لا فانه ذلك، إلى اضطر إنه 

لولكن ، الدواء إر ضرورة لا إذا تداوى. بلا يشفى وقد يثنى، ولا 
،ياكل أن له حاز ياكل، لم لو يموت أن وحاف الإنسان جيع 
حهلرعنه وزال ضرورته اندفعت أكل إذا لأنه الخنزير يأكل وأن 

مات.يأكل لم ؤإن الموت، 
واحدشيء فى إلا اللهم • مبق كما إليه ضرورة لا الدواء لكن 

فالوحصلفىسسالأعضاءالأعضاءعنداكرورة، بعض ^ومملع 
الرحسإلأانمشارهدا لائمكنوم، إنه ! الأطباء 

أنللإنسان يجوز لا حرام، الأعضاء قطع أن ومعلوم عضو، بقطع 
!لأبلمنقطعالحضو،كاتهدهفاذاقالوا

الدىهوالسرطان.الداء ظعاش؛لعهدا 
العقلزوال كر المسكرا، ليس لأنه به، بأس فلا البنج أما 

ولهذايهلرب، ولا يتلذذ لا يلمج والدي والطرب، اللذة وجه على 
موادمجن يكون ما وأما به، باس ولا حلال البنج إن • العلماء قال 

• ٨٦ص -؟-٥ المجمع في رالهثس ، ٥ ص ١ ٠ - ج المنن، ني المهقي )١( 



الدواءبهيا الكحول ذلك أثر ظهر فان الأدوية، بعض في الكحول 
ؤإنماالأثر يفلهر لم إذا وأما حرام، فهو منه ال الإنبمكر بحيث 
لأنهبه، بأس لا ذلك فان حفظه، أحل من الكحول مادة فيه جعلت 

٠فه اير الكحول لمائة لى 

ءأب-؛؛؛- -؛•؛- 

بعضهناك ت - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛ ١ ١ ص 
وياحدْن. , قبيلة. إر يذهب أوثعل—، كلب عضه إذا الناس 
هوتعار اض أن يعلم وهو بثمن يشتريه أو ويشربه، دمهم 

يصيحالقبيلة هؤلاء دم غير يوجد لا إنه ٠ يقول ولكن الشار 
هدا،بمثل اصسيه لمن دمها سبمت، امرأة هناك إن حتى لهذا، 

امتضافهمه الرسول إن يقول بعضهم إن ليقولون؛ 
هذاهل نماء، دمهم يكون أن بلهم ودهما فآكرموه 
صحيح؟

الرسولأن بصحيح، ليس هذا بقوله؛ فضيلته فأجايث، 
لهم.ودعا فأكرمو0 استضافهم 
الماسعند مشهور فهدا به تحتشنى لمحهم أن من ذكرت ما أما 

Iتعار قال القران، بنص حرام الدم لأن شرعآ، يجوز لا لكن 
مآكرلايدق ؤ تعار؛ وفال • وأليم عوهأألسته رمت ■غ 

دماآو مينه يرث أن ^لأ طاعح ءق ءثرم، إه 

:ا(سورةاواندة،



الفقهفتأوى 

هدهشفاء يجعل لم اش لأن فيه، شفاء لا فانه حرامأ كان ؤإذا 
هداونقول! ، الشيء هدا عن ننهي فليلك عليها حرم فيما الأمة 
للهلبكثيرة أبوابأ الأن — الحمد وض — افه، فح رثي له أصل لا شيء 

دمهموينموا المستشفيات، إلى يذهبوا أن ويامكانهم الدم. وتنقية 
الخبيثة.العضة هده أومن الخبيث، الدم هدا مجن 

ءو-أ؛؛ ءو 

قيقلتم ٠: تعار افه رحمه - الشخ محيلة سئل :  ١٢س
لكنهميالدم، التداوي شرعا يجوز لا إنه ت السابقة الفتوى 

قالوقد القبيلة إر الذهاب إر مضهلرون إنهم يقولون: 
فما• ٢، عثثإكم رلأعاد٥؛؟ آصملزعقربلغ ذن ؤ تعارت 

ذلك؟عر محيلتكم تعليق 
محرم،الشيء هدا ساقا قلت بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الضرورة.عند إلا يجوز لا والمحرم 
فعلإذا ان الأنأن نعلم أن الضرورة الضرورة؟ هي ما ولكن 

تزولأن يمآكن لا أنه كيلك ونعلم ضرورته. زاك الشيء هذا 
إلاالتحزم نح ضرورة هناك لتس يعني • الشيء بهذا إلا صرورته 
أننعلم وأن ، الشيء بهذا إلا صرورته تزول لا أنه نحلم أن ٠ بشرطين 

١٤٥الآية: )ا(ّررةالأنعام،
١٧٣الآية: ّورةاوأرة،)٢( 



كتاب|لحن1ذز

يأكلأن فاله الموت يخاف الإنسان كان إذا ولهدا به. تزول صرورته 
صرورةهنال فلسمننآ هؤلاء أما السابشن، العرطن لتوفر منته 

الم«مم.الشيء هذا لفعل تدفعهم 

بعضهناك مماليس؛ اض —رحمه ^^ةاشخ ث  ١٣س
يجورفهل كاْالة بصورة اللحية إنبات على ناعي الأدوية 

امسالها؟

الأحيانبعض في أنه المائل يريد بقوله! فضيلته فأجاب 
علىيكون وربما العارصتن، على متفرنآ اللحية نبات يكون 

،مميء فيه لن اللحمن مجمع هو الدى والذقن لحبمة، العارصمن 
ينست؟لم الذي الشعر إنبات الإنسان يحاول يجوزأن فهل 

ليسهذا لأن يحاول، فلا بنمه يرجونباته كان إذا الجواب 
اللحاهم نبات ابتداء في هم الذين الشباب من كثيرأ إف إذ بعيب؛ 

ضلر.لهذا جميعآ فنوية اللحية 
فلابنفسه، ينبت لن أنه ونيأس نعلم بحيث عيبآ كان إذا أما 

مشوهة،كات إن لاسيما الباقي، يخرج حتى ذلك يعالج أن حرج 
نباتآلتنبت بشيء يعالجها ألا فالأفضل مشوهة، غير كانت إذا أمجا 

٠عأ حل

هه  ص



الفقهفتاوى 

فينحن تعالى اف رحمه - السخ فضيلة سئل ت ١ ٤ س 
بعلاجانشغالنا قد قانتا ذلك ومع اف إلى الدعوة إلى حاجة 

العمل؟لهذا الدعوة تعطيل يجوز هل بالجن، الممسوسين 
مال؟أحد يشترط وهل الممسوس؟ علاج يكون وكيف 

كفايةفرض وجل عز الله إلى الدعوة بقوله؛ محيلته فأجاب 
علىتعتنث فان ننة، الاحرين حق في صارت يكفي من بها قام إذا 

علىالقراءة على مقدمة فإنها مقامه، غيرْ يقوم لا بحيث الثخهس 
متقنة،مصلحة الدعوة مصالحة لأن وذللف، الجن، من مس به من 

وكممتيقنة، غير مصلحة الجن من مس به مى على القراءة ومصلحة 
متعشةالدعوة كانت فيثظرإذا شيئآ، يستمد ولم عليه قريء ان إنمن 

يدعوأن عليه يجب فانه فيها، مقامه غيره يقوم لا الرجل، هدا على 
فرضكانت إذا أث1 الجن، من مس به محن على القراءة ترك ولو 

الظاهروهو بينهما، يجمع أن أمكن يإذا الأصلح، ؤإإقر1إى كفاية، 
أياماأو يوما ولهدا يوما لهذا يخصص بينهما، الجمع يمكن أنه 

أصيبواالذين إخوانه إلى الإحسان منه ويحصل الأهمية، حسبا 
فإنوجل عز الثه إلى الدعوة في يستمر ذللث، ومع المصيبة، بهذْ 

•فهوالأولى أمكن ما بينهما الجمع حصل 
حالمن يختلف، فإنه بالجن للممسوس الصحح العلاج أمجا 

تعالى:قوله مثل القرآن؛ عليه يقرأ أن يكون ما أحسن لكن حال إلى 
وأ'لأرني١لثثؤت هم ين }] jjLjأن آمقلعم إن ؤآلأنين لميأ ؤر مبؤ 

محسدعوقائأي رأتيإ( دثلا1تي إثُ ئذوت قي 



^=========^==تت=ء)نةإ،

١ت؛ثآ ؛؛^ ١٠ئآى روأ، *لاينضمإف ومحاس ءي تن إن\>%   3 ،.
وكذلكوحل. عز الله من الفرار تهليعون يلا أنهم لهم تحد هذا لأن 

•الكرس راية احد، افه ص وقل المعوذض، عليهم يقرأ 
الإضلأمشيخ يفعل لكن كما بالموعظة عليه يتكلم وكذلك 

أولمين المتؤذوا أن عليكم حرام ررهذا يقول! — الاله حمه ر— 
.ا(ذلك أثبه أوما تضربوهم 
بدونأحذ ؤإن فهوأضل، مالأ يأخذ لم فإذا المال، أحذ أما 

يجساما تركوا قد عليهم قرأ الذين هؤلاء لكن ؤإن باس، فلا شرمحل 
أهلفعل كما ؛أّن فلا يعوض إلا يقرأ أن وأبى للقاريء، عليهم 

صفوهم،فلم قوم على فنزلوا ه النبي بعثهم الذين الثرية 
يقرأمن فطلبوا فلدغته، عقربا سيدهم على تعالى الله فأرسل 

إليهمفأتوا يقرءون، بكم نزلوا الذين القوم هؤلاء لعل ت فقالوا 
هذاوأجاز - الغنم من بقطيع - وكذا بكذا إلا عاليه نقرأ لا ! فقالوا

ءإ؛-؛إي 

إيضاحنريد اللهتعار-! ثلضّالةابمح-رحمه :  ١٥س
عنه المي قول في عنهما اش رصي هماس ابن حديث 

الررإنهم • حاب بغير الجنة يدحلون الدين ألفا البين 

.ro.rrالأيات: رحمن، سورة )١( 
.١ ٦ صى تخريجه تقدم )٢( 



الفقهفلأوى ثؤح 

محييدخل العلاج عموم فهل الحديثارا،• " • • يسترقون• 
لأنالرقية؟ وبين بينه الفرق فما يدخل لا كان وإذا الحديث،؟ 

اشرصي - لعائثة الض. أمر نقهم وكيف • سثب منهما كلأ 
رحلاعالمنا وإذا النين؟ من يترقوا أن وغيرها رآأر عنها 

الصبرإلى نرثده أم بالرقية ناأمر٥ فهل عين أصابته 
خيرأ.اض وحزام أرجوالإفادة والاحتساب؟ 
ارولأألفآ! بعين الحديث في قوله. ثول؛ فضيلته قأجاب 

الصلاةعليه — لكنه غيرهم( من الرقية يهللبون لا )أي يسترئوزاُ 
أنزلإلا ، داء افه أنزل ارما وقال! وأرثيإليه بالتداري —أمر واللام 

يينهماوالفرق ، جهله(( من وجهله علمه من راعلمه ، شماء؛ا له 
؛وجهين، ْن 

ثعثقهمن أكثر بالراقي الإنسان تعلق أن الأول'' الوجه 
برقيته،المريض ينتفع أن تعالى اش ندر إذا الراقي، لأن بالتداوي؛ 

بهيفتتن فربما روحية علاقة المريض هدا وبين بينه العلاقة صاريت، 
مجنشيء معه يحصل وقد ، ذللث، أشبه ومجا الله أولياء مجن هدا ت ويقول 

لم،وم. ( ٠٥٧ )٠ ض0 كوى او اكري من باب الطب، كتاب أ-محرحهارخارى، )١( 
حاببغتر الجنة الملمين من طواتنذ د-حول، عر الدليل ثاب الإيمان، كتاب 

(٢٢٠.)

كتابومسلم، (، ٥٧٣٨)الين ونية باب الطسا، كتاب البخاري، أ-محرحه )٢( 
)هه()ههاأ(.الميز من الرمة اسحباب باب الملام، 

(.٥٦٧٨). . . داء اف أنزل، ما باب الطب، كتاب البخاري، أحرحه )٣( 
 )٤((UJ٣٧٧/١اخرحهالإمامأح.)



^^======ت===ءطأ؛(

ربهميتوكلون«.رروعلى بعدها حاء ولهذا الشرك 
لأنهلذلك، أهلا ليس شخص من الرقية يتللب قد أنه  '•الثاني 

يحصللا ثم الرقية سئل الذي هذا فيرقى يعرف. حي بشيء يداوى 
النامحريفقئتن ، الرقية عند ولكن — صرعية ؤر عبملأنها س ؛الرقية السماء 

بقراءتهيتبرك وممن دعوته، تجاب ممن ويفلنونه الرحل، بهذا أيفأ 
.وليس 

يتداوون،ولا يقل! ولم راولأيسترةوناا، قالس1 ذلهان،ا
تركه،الأفضل فان الامترهاء وأما مهللوب، فالدواء هذا وعلى 

تمنعهولم عليك وقرأ تقدم الذي هو الماس مجن ١^٠١ أل لو لكن 
تطلبلم لأنك الحديث، هذا في الإنسان يحول من يمغ لا هذا فإن 

إليهمحن فانك أنحيك على رقيبمّى أنلئ، لو وكال،لك الرقية، 
ولهذاألفأ، السبعين هؤلاء صفات مجن الرقية بهذه تخرج ولا 

ررولأ; قوله وهي زيادة من مسلم؛، ررصحبمح في ورد ما إن نقول! 
آاعترقون يارولا ٠ والصبموايب ، لمبمؤتلمبمادة ر)ادة رم^نأأ 

فقط.

،الرقية منه فتطلب معروف، العالم فلأن العالم من الرقية أما 
وحل،عر اممه بإذن ، ^٠١٧ينتفع فإنه الإنسان على رقى إذا لأنه 

•يداوي الذي كالهلميب 
بالصبر؟نامره أو بالرقية بالعين أصيبمب، الذي نأمر هل أما 

حيثالعين، من الشفاء ؤلريقة إلى أرشد س الرسول إن له فنقول 
مائهمن فيوحذ ويتوضأ، يغتسل أن الصسحاية أحد عان الذي أمر 



فتاوىالفقهثؤح 
يثنىحتى المصاب على فيصب 

ءك

ماسب . — - تعالى اض رحمه س الشيح قنحلمة مثل I ١ ٦ محي 
الناسبعض وجلوس بالإلمي الجتي تلس من الأن انشر 

فيه،ترون ماذا ذلك على المكافأة وأخي الرقية لأجل وتقرهمهم 
بالفاتحة؟الرجل رقوا الذين الرمحهل بحديث ويسيلون 

الرقيةعلى الأجر أحذ جهة من أما بقوله: فضياكه فأجاب 
عليهأخذتم ما أحق ارإن ه! المي قال بها، بأس فلا المريض على 

الذيبخلاف الداوي، مثل القاريء وهذا اله«رآ،، أجرأكتاب 
ضليتعبد يقرأ الرجل مثل قراءته، مجرد على الأجرة يأحذ 

علىقرأ رجل ولكن حرام، فهذا أجرأ، هذا على ويأخذ بالقراءة، 
وأماالأجرة. يأحذ أن بأس فلا القرآن غيره علم أو به لينتلمر غيره 

ذلكأشبه وما تخاحلبهم الجن وأن الجن على يقرأون أنهم دعوى 
يخاطبونالجن أن ببعيد فليس ثبتا، فإذا ، إثبايت، إلى يحتاج فهذا 

بعضهملأن كافرون، أوإنهم ملون، إنهم ويقولون: الإنسان، 
لكنهلم مإنه ٠ لقول يقرأون الذين الإخوان من سمعنا ما حبمبا 

كافرأنه يصرح وأحيانآ يحبه، لأنه الإنسي هذا س يخرج أن يريد لا 
أنيريد لا ولخن ذللث،، أشبه ما أو بوذي أو نصراني أو يهودي 

نىحاء ما باب الطب، كتاب داود، وأبو ،  y٩٣٨/االموءلآا فى مالك أحرحه )١( 
(.٣٨٨المن)• 

(.٥٧٣٧)اكرطفياربيرثم باب الطب، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 



^^========1===طج؛(

ببابن شبحه عن - اض رحمه - القيم ابن ذكر وقد يخرج، 
عليهفقرأ حني، صرعه قد بمصرؤع إليه جيء أنه — اممه حمه ر- 

امرأةوهو الجني فخاطبه شديدأ صربأ فضربه يخرج فلم الشيح 
أنأريد إني له؛ فقالت يحبك. لا لكنه قال؛ أحثه، إني فقالت; 

أحرج؛ قالت،ثم معلن،، يحج أن، يريد لا لكنه ال! هقبه، أحج 
ضطاعة اخرجي لي، كرامة تخرجي لا الشيح: قال للشيخ، كرامه 

إلىبي حاء الذي ما فتعجّبا، الرحل فافاق فخرجت ورسوله. 
باكرب،أحس وما تيمية، ابن الإسلام شخ يعني الشيح حضرة 

منعلى الباطن وم، الظاهر، في المصرؤع غلى يقع الضرب لأن 
•صرعه 

ءأ؛•ءو ؛إي 

 U_ بعض؛ - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ; ١
لأسأجرهإلأإذاشفانياف4.المصىمحلللرافى: 

الاسراط؟هذا يحوز فهل 
أوالمريض يشترط أن يجوز نعم بقوله! فضيلته فأجاب 

وكدا،كدا فله ذللث، من عوقي إن أنه على القاريء على انماب 
ؤإلأفلاشيءله.

؛أبأي ؛ ه



ll_4فتاوى 

 A_ طلبةبعضن — تعار اف رحمه الثسخ. فضيلة سئل •' ١
درامةهناك لأن إنائيبلأيؤرعلىالخروح، ! العالم 

ولكنأوانتفاحه، الجرح ألم على أثر له ليس الهليب أن أثبتت 
هدافهل اعتقد، ما إلى يوكل فإنه يصر الطيب أن اعتقد من 

حيرأ؟الله حزاك صحيح 
مفيدةمحاعدة الأمر هدا محي نقول نحن ٠ بقوله فضيلته فأحاب 

طريقعن أر الوحي، طريق عن إلا حكمه يثبت لا الشيء أن وهى: 
•؛rivبءثمحيها ثى -عئج ؤ * الحل عن تعالى قوله ففي التجارب، 

>يقعن فيه بأن علما . ؛؛١^^١٢ته فه أولإ محقق 
منررثماء إنها السوداء الحبة في س الرسول قول وكيلك الوحي، 

الوحي.طريق عن ذلك عرفنا ، ااموت«أأ، إلا داء كل 
بالحس،معلومآ يكون وهذا التجارب، الثاني والهلريق 

الطيبمن بنؤع يتأثر قد الجرح أن بالتجارب الناس عند والمعلوم 
وأنهمتعارف، مجرب عندهم الشيء وهذا الأطياب، بكل ليس 

تتمهلربالجروح، المريض عند الهليب هذا يحصل ما بمجرد 
ممهلالأعشاب هذه تناول أن مثلا لوعلمنا كما وتتورم، الجروح 

الموجودةالأن الأدوية فكل بالتجارب، للحرارة موجس، أو للبعلن 
علمتكلها وحي فيها ينزل لم التي المصنوعة الناس عند 

الأطياب،ببعض تتأثر الجروح أن أعرف فالذي بالتجارب، 

الآة:؟^)ا(سورةالمحل،
.)■ا(ماومضجهصأا



البثئزكتاب 

أوالمر من شيئا الإنسان فيشرب يحتاطون، أنهم هدا على والدليل 
أنهعالمنا فما البدن، مسام إلى الرائحة حل تل لا حتى أنفه، في يضعه 
اما، الرل من هدا ولى ، محببا نعتمد٠ ان امحى لا فا^ حى محبب 
يجوز.ولا له أثر لا فهدا الأوهام بمجرد يكون الذي 

ءإي





زمأِر^ JI_1كتاب 

ر،ط|؛د

ال^نمنصاي^ بن العادمه الوالد مخ الفصله 
فه.سالمه 

علىالإجابة منكم نرجو وبركاته. القه ورحمة عليكم السلام 
وهو'السؤال هدا 

:منهاصفات له الحاوي أن علما الحاوي؟ حكم ما 
أمهثدي حليب مع صغر0 في له رصع رجل الحاوي أن - ١ 
فقط،الثدي فوق الميت العقرب يوصع أو الميق، العقرب 

والثعبانالعقرب صد مناعة الهلفل يكتب بدلك إنه ويقولون! 
*والدود 

ولاالدود، ولا الثعبان ولا العقرب تلدغه لا الحاوي أن - ٢ 
•بشيء قيه ناثر 

بريقالم من يشفى اللديخ على تفل إذا الحاوي أن - ٣ 

الثعبانأو العقرب، على تفل أو تبول، إذا الحاوي أن ز "٤ 
منئنيثا ذلك بحد ولكن مباشرة، الثعبان أو العقرب يموت 

ولذلكالناس باقي ْثل مثله فيصبح فيه التي الخاصية الحاوي 
الثعبانيقتل لا كماإنه الثعبان على ولا الحقرب ءلى يتفل لا الحاوي 

الحقرب.ولا 
فانهحية أو عقرب وفيه مجلس في كان إذا الحاوي أن - ٥ 



_<jlفتاوى ؤعإَ، 

تخرجأن تطع تفلا الحية أو العقرب حول دائرة الأرصى في يرمم 
داخله.تموت حتى منها 

يدهبأن يجب حاويآ يصح أن أراد إذا الكبتر الرجل أن — ٦ 
بمحويه•لكي حاوي إلى 

هووالده وبعضهم . للدود مخاحلبة ذكرأفيه يقول بعضهم ٧— 
يكونعندما الميت العقرب له يضع عندما لأبنه الدكر يمول الذي 

صغيرأ.
ممنبه أخبرتي ما بحب كاملة صورة لفضيلتكم ذكرت ولقد 

ورفعأللن_زاع قْلحا — الإجابة منكم فنرجو الحاوي يحرفون 
.وبركاته افه ورحمة عليكم واللام يرعاكم، —وافه للامكال 

وبركاته،اطه ورحمة اللام وعليكم بقوله! فضيلته فاجاب 
يجببل تبادلها ولا اعتبارها يجوز ولا صحيحة غير الكلمات هده 

.إتلافها 
م.١ ٤ ١ ٧ م / Yrفي اضن الصالح سد كتبه 





الفقهفتاوى نجح 

بلؤغفي حجر ابن الحافظ نال حثا؛، ككمره الميت عظم رركسر 
أمرؤ. النبي ولأن ملم؛ شرط على باساد داود أبو رواه • المرام 
أعضائهأحد أجزنا ولو ودفته، عليه والصلاة وتكفينه الميت بتغل 

بعفروالمدفون عاليه، والمصلى والمكفن، المغل، لكان 
الحرمحنرالكفار بقتلى التمثل عن نهى ه المي ولأن الميت؛ 

منتعالى الله جعلها التي الآكفار إغاظة مصالحة من المثلة في ما مع 
آلختتغماريغسيظ نيئا دثلميى ولأ ؤ I قوله فى الصالحة الأعمال 

ثُأق إى تؤأ هءعثت محي مذعدؤثأدزلاَمحب ثارث محقُ 

ينجح،لا وقد ينجح، قد الثاني في العضو تركيب أن — ب 
منذللث، غير أو عليه لعرابته الجديد العضو رفض جم من فكم 

ومصلحةمحققة، للتركلآس، العضو نْلح دة فمفإذن الأسباب، 
ارتكابيمتغ أنه وعقاs ثرعا المعلوم ومن محققة، غير تركيبه 
لأكلالمحي اضطر لو وليلك موهومة، لمصلحة معلومة، ممدة 
أكلهمن المصلحة كحقق وذللث، فيه، خلاف على ذللث، جاز المسن، 

هومعلوم.كما بالأكل يزول بالجؤع المويتإ خوف فال 
منفجوابه له نركب لم إذا مهددة الثاني حياة بأن القول وأما 

الحفارني باب الجنائز، كتاب داود، رأبو ،  ٤٨ص / -آ -؛؛؛أحمد الإمام أحرجه )١( 
الهيباب الجائز، تاب ماجه، وابن (، ٣٢ ٠٧الكاف)ذلك، بتكب هل الطم يجد 
(.١٦١٦المست،)ءغلام كر عن 

)٣(اJعواث، على الأمراء الإمام تامتر باب الجهاد، كتاب مسالم، أحرجه )٢( 
(١٧٣١.)

. ١٢٠الآية: ّورةاكو؛ة،)■١( 



^^ت=======^=ت==حعآ(

وجين•'
يهفعلنا الدين نا فالفعالنا من ليس ذلك إن نقول أن ت أحدهما 

الديننحن بفعالنا فهو الأول من العضو نمل وأما حياته، يهدئ ما 
.العضوعاليه هدا أتالفنا 

عنهيرتفع أن العضوفيه تركيبنا من يلرم لا إنه نقول أن الثاني؛ 
.العملية تنجح لا ففد الخْلر 

علىالصناعي التلفح في بامأ نرى لا ت الثاني السؤال جواب 
بمنيفتلقح الزوجة بويضة تخرج بأن الموال في المشروح الوجه 

المصلحة هدا لأن الزوجة؛ رحم إلى تعاد ثم المختبر، في زوجها 
لأنهحثا، الزوج يكون أن بشرط لآكن المع. وجهة من فيها محذور 

هداوعلى . لغيره زوجته تحل وليلك زوجأ، يكون لا وفاته بمد 
لمامهدم في وقتله المنوية الحيوانات بنك مثرؤع إJهلال يجب 

.تعالى الله إلا مقاميها مدى يعلم لا اجتماعية فوضى من به يخشى 
حرامال|هحرمن الموسم، ج^ مرثمث^ ي. انالط السؤال 

حاز،لدلك الحاجة دعت، إذا 3كن ، ١ رقم الجواب في ذكرناه لما 
فيشلث، هناك كان إن الوفاة سبب لحرفة التشريح يكون أن مثل 

.ذلك،ونحو سببها 
ظاهرفي للحاجة المخدرات امتخدام ت الراح الموال جواب 

باسلا الجرح ألم تخفيم، أو الجراحية، للعملية كالتخدير الجم 
ضرر.بدون المصلحة من فيه لما به 

يظهرلا يميرأ؛حين، الخلمهل كان إن بالأدوية الكحول وحلط 
فهوأثر لها يفلهر كثيرة؛حين، كانت، ؤإن فهوجائز، الكحول لهده أثر 



ف0وىاوفقهؤعق؛، 

٠أوشرب أكل في تستعمل لكنت إذا حرام 
إلىأحب فهو الأولاد كثر كلما الخامس! ١^١١، جواب 

إسرائيلبني على بالكثرة اض امتن ولهذا للأمة وأعز ه اممه رمحول 
لقومه!شعيب وقال • ه  ٦٦ذف؛رإ آكر ومًعلصكأ ؤ • فقال 

للإنسانينبغي ولا هيلأ أدحظئواإيصقثن تؤ 
صالخينيكونون وند نعمة، التل فان له نتقليل يحاول أن 

.يضروه لم ذلك سوى كانوا ؤإن موته، بعد له بالدعاء فينفعونه 
وحوالأم تشمل حتى لخمل ال 

المي.رمد ش كانوايعزلون كحابة ذلكفلأدأساه؛ 
فيوكيلك الخج، في العادة مع محوب بأكل باس ولا 

الصوم.ستقضي المرأة لأن تركها؛ الصيام في الأولى لكن الصوم 
والمرأةللمرأة، الرجل عورة كشف السائس السؤال جواب 

نومنأن بشرهل به، باس لا العلاج حال لذلك الخاجة عند للرجل 
.حلوة هناك يكون لا وأن الفتنة، 

الرجلس المرأة علاج في أولى المأمونة النصرانية والطيبة 
الرجل.بخلاف جنسها ص لألها لم؛ الم

لألهاحرام، للتجميل عملية إجراء ت الساح السؤال جواب 
اللعنكان ؤإذا ، فاعله الملحون والنمص فاعله الملعون كالوثم 

الآية:1.)ا(سورةالإمراء،
الأة:1دسورةالأعراف، )٢( 
رمطلم،. ٤(  ١٣٨)اسلالق بمي غزوة باب النازي، كاب الناري، احرجه )٣( 

.١(  ٤٣٨)١( ٢ >ه العزل حكم باب الكاح، كاب 
(.٢١ص)تخريجه تقدم )٤( 



ص؛يٍيي؛ذتعِ،

ففيش وص المص وفي الأسان، وهوفي الوشر في واردأ 
تعالى.عنداض والعالم أولى، باب من ونحوه كالأنف الأحرى الأحزاء 

كالإصعأصلي أو حادث، عيب لإصلاح إحراءالعمانة وأما 
هالمي له فأذن أنفه قْير أمعد بن عرفجة لأن به؛ باس فلا الزائدة 

ذهبأنفآمن يتخذ أن 
تقيدأن بشرط حائر الأمهات لبن بنك  '•الثامن الموال جواب 

وعددالأطفال، على توزيعه صبط ويمكن به، المتبرعات أمماء 
•الفوصى من فيه لما يجوز فلا ؤإلأ الرصعات 

ممرصاتتعيين يمكن كان إذا التامع؛ الموال جواب 
Iتعالى لقوله الملمات، غير إلى العدول ينبغي فلا لمات م

يمكننم إذا أما ظ سعؤ محه لأك؟ وؤ 
بأس.فلا الفتنة وأضن غيرهن 

Iالخمحتلفة الأسئلة جواب •؛؛؛ 
الصحيحالحديث في كما تعالى ممه ثابتة الهرولة صفة ت ١ ح 

المي_ءن عنه اض رصي - هريرة أبي عن لم ومالبخاري رواه الذي 
الحديثفدكر يي،، عبدي فلن عند أنا ت تعالى افه رريقول * ال قه 

سصفة الهرولة وهدم هرولة؛؛ أتيته يمشى أتاني رروإن • وفيه 
تمثيل؛ولا تكييف غير من بها الإيمان علينا يجس، التي أفعاله صفات 

(.٢٠)ص تخريجه تقدم )١( 
.٢٢١الآية: ّورةاوقرة،)٢( 
هه نفاض ؤودحل.ركم ت تعار اف نوله باب التوحيد، كتاب البخاري، أخرحه )٣( 
تحار)٢(اث ذكر عر المث باب والتوبة، رالدئء الدكر كاب وسلم، (. ٧٤٠٥)
(٢٦٧٥.)



فتtوىارفقهثجِ، 

يدونقبولها علينا فوجب بنضه، أعلم وص ه نفعن بها أحبر لأنه 
وبدونوهرحرام، علم بغير الله على قول التكييفا لأن • تكييف 

ألثييمؤثإ ؤر؟ َؤثيمحء ون ؤ ت ول تقاف لأن تشل؛ 
ألمح34ُة.

والعناءالمغرب بين أو والعصر، الفلهر بين الجمع • ٢ ج 
مثالجماعة، تفويت، أو مشقة، تركه في كان إذا جائز الحضر في 

لجماعقالمطر حال الجمع • الثاني ومثال المرض، الأول؛ 
الوقتفى بيته فى وحده يملى أن واحد كل بإمكان فإل المجل، 

فيكما الجمع ١^^٤ أباح الجماعة به تفويت، ذللث، كان لما لكن 
الظهربين جمع ي النم؛ا أن - عنهما الله رصي، - هماس ابن حديث 

ولاحوف غير من المدينة فى والعشاء الغرب وبين والعصر، 

العنق.ربطة هي ما أعرف لا ج"؟: 
اللهورحمة علكم واللام ، واض لزم ما هدا 

وبركاته.

.١١الأية!الشورى، محورة ( )١ 
الحضرني الصلاتين بين الجمع باب المسافرين، صلاة كتاب لم، ماحرحه )٢( 

.)U*،0()؛،(





الفقهفتاوى ؤجؤح 

ذك؟منه يقيل فهل 
هيئةمن فتوى فيها صدر المالة هذْ I بقوله فضيلته فاحاب 

أعضاءلأن وذلك الجواز، أرى فلا أنا أما حائزة، بأنها العلماء كبار 
الأنه - اف رحمهم - الحنابلة فقهاء نص رقد أمانة عنده الإنسان 

موته،بعد من الميت به أوصى ولو الأعضاء من بعفو التبرع يجوز 
منأكثر ./(أو  ٩٠)فيها النجاح يكون قد الأعضاء بعض كان ؤإن 

قدالكلى، فى حتى محققة الأول مجن نزعها فى الممدة لكن ذلك 
ليسواحدة على قيامه أن شك لا لكن واحدة، كلية على البدن يقوم 

لوالواحدة هده )م . عبثا شيئآ يخلق لم الله لأن ُنتين؛ على كقيامه 
فيهموجودة المنزوعة الكلية كانت ولو الإنسان، هلك فسدت 

يهلك.لم الباقية وفسدت 
الدمنقل لأن الدم، نقل س، بخلاقالجواز عدم أرى أنا فلهيا 

,عضو به يفقد ولا منه المنقول به يتضرر ولا دمآحر يخلفه 
عاليه؛حرج فلا الجماعة بقول أحد من أن أرى فاني ذللقح وْع 

لكنفيها، إلزام لا الاجتهاد اثل وماجتهاد، مألة المسالة لأن 
بينتهافه شريعة من أعلمه الدى العالم كتمان لى يحل لا لأنه نفلرا 
أرادهافمن فتوى بها صدر قد اقول ان عنى يلكان ؤإلا هنا، 

مايدرى لا الإنسان وأن أمانة، العلم أن نفلرأإلى لكن إليها، فليرُبع 
أنتعالى الله وأسأل عندي، محا أبين أن لابد فإنه وجل عز الله به يواجه 
بإذنه.الحق من فيه احتلما ّ ؤإياكم يهدينا 

الإقناع)وهوكتابفي كما المابقين الفقهاء كلام لكم وأنقل 
عضومنينقل أبدأأن يجوز لا قالوا ، الحنابلة، فقهاء عند مشهور 







^^تتتتتتتتيح

ئ

الثها الصالح محمد الغغ سقمحنا سماحه 
اشإبكمأحسن 

وشحومبلحوم التداوي ظاهرة المامن بعضن بين انتشر 
توصيحسماحتكم من فنرحو الذئب، وحاصة السياع ودماء 

يحففلكم.واش ذذ\ث في الحكم 
يتداوىأن الإنسان على يحرم الرحتم، الرحمن اش م ب

ولو، عباده على حرم فيما الشغاء يجعل لم تعالى اش لأن بالحرام؛ 
اضرصي _ الدرداء أبي وعن عليهم، حرمه ما فائدة الحرام في كان 
وقال، ب٠حرامااأ تداووا ولا ر١تداووا ت ه اف رسول قال ن قال - عنه 
حرمفيما شفاءكم يجعل لم الله إن ت عنه اش رصي عود مابن 

أوشحومها، أو والسب؛ع، الدئاب لحوم أكل يحل فلا عليكم، 
وإذاورسوله، اض عصى فقد ذلك فعل فمن للثلاوي، دمائها شرب 

اممهفليتي قطعآ منها ليس والشفاء له، فتنة فهو بتناولها شفى أنه قدر 
ؤإخواننايعصمنا أن اش أسأل الحساب، يوم وحاف به آمن امريء 

.وعذابه غضبه من 
م.١ ٤ ١ a/٦ / ١ ٣ في الخيمين الصالح ^حمد 

.( ٤٣٨٧ ) المكروهة الأدوية ش باب الطب، كتاب داود، أبو أحرجه 



الفقهفتاوى ث__ِِ، 

بعضيقوم ؛ - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل I ٢ ٢ س 
قيكثيرة أشياء في تتمثل للتاء جراحية بعمليات الأطباء 
منها!الجم 

أوبالمنظار.الحاجبجراحيا، ورغ الوجه، شد -١ 
 ٢ I السما٥ وتكسر تص؛فر.

.تصغيرا< تكبير، رررغ، الصدر 'م_تجميل 
بغيرالأطباء لهؤلاء الذهاب االنساء يجوز هل والسوال! 
تصغيريد وهل الأمور؟ هذه فعل يجوز وهل صرورة؟ 

يجوزوهل اش؟ حلق تغيير من الحاجب ورغ الشفاه وتكبير 
سء؟نرجوْنكمالإجابةوممكماله.

قيهلما محرم أعلاه الذكور التجميل بقوله! قضيلته فأجاب 
ووشروالوشم، المص، يثبه وهو تعار، اض حلق تغيير من 

رصي— عود مبن عبداض عن الصحيحين وفى لفليجها، الأسنان 
والمتنمصات،والمتوثمات، الواشمات لعن أنه ت — عنه اش 

منألحن لا ر ما وقال؛ اش، لخلق المغيرات للحن والمتفالجات 
اض.أرسول لعنه 

الوجهشد من الجميل هدا بمثل يقوم أن الطبيب فليحذر 
وتكبيرهالصدر، ورغ وتكبيرها، الشفاه وتصغير الحاجب، ورغ 

الحلالالخمليات ممارسة إلى وليعيل ربه، اش وليتق وتصغيره، 
ممليومنحلأل،حيرمنىيرحرال

(.٢١ص)تخريجه تقدم )١( 



^^ت========^^==^=^^====ت=^=^طةآ(

علىالتعاون باب من لأنه العمل؛ هذا لمثل الدعاية تجوز ولا 
ذلك.عن تعالى اف نهى وقم والعدوان، الإثم 

أنوعليهن العمليات، هده بمثل يقمن أن الماء على ويحرم 
•جنسهن بنات رفي أنمهن في تعالى اطة يتقثن 

لهممن وغيرهم وأزواجهن منآبائهن الماء لأولماء يحل ولا 
تأتتؤ تعالى؛ اف ىل الحمل، هذا من يمكنوهن أن عاليهن ولاية 

صةشةبمن؛يئ
أسال. ^لموعلونماؤمرن

سخلتلهأسباب من يحميهم وأن الملمين أحوال يصالح أن تعالى الله 
.ءقادهإنهجمادكيم.حلإ/يم»\ةاه.

مرضإذا تعالى اف رحمه — الشخ فضيالة سئل ؛  ٢٣ص
يميهيما المعروفين، الماس يعأض إلى به يذهب المريصن 

إنهبضهم عن ويقولون ويقرئهمآ الجن يجمع رأنه العوام 
قرآنية،بعضهاآيات في أوراق بكتابة الرجل هذا فيقوم ررسيدرا 

ويعطيهابالقلوب، مكتوبة الايات هذه تكون وأحيانا 
أولأتثتحهاوثمافيمكانمعين، له: ويقول للمريض، 

غيرونقوش كتابات الفخار من صينية فى له يكت—، أنه 
قيالحبر يذوب حتى بالماء اغسلها I له يقول نم معروفة، 

بانعلما يجوز؟ هذا مثل إلى الذهاب فهل اشربها. نم الماء 

٦! !!؛؟cja التحريم سورة 



الفقهفتاوى ثح 

شيوحآ؟يسمون هؤلاء بعض 
مالطلب هؤلاء مثل إلى الذهاب يحرم I بقوله فضيلته فأحاب 

إذاولأسا كتب، الذي U ندري لا لأنا بمرق؛ لا سا بمبون 
جناطيعون أنهم على يدل هذا فان مقلوبا القرآن يكتبون كانوا 

وإذامقلوب، وجه على وعلا جلا الله كاب يكتوا لأن تخرونهم 
بغيرالقرآن كا؛ة تجوز هل احتلفوا _ الله رحمهم _ العلماء كان 

امقلوبآ؟ يكتبه بمن فكيف العثماني الرمم 
والذين)الشيوخ( يسمون الذين القوم أولثلث، أنصح ؤإني 

المنحرفةالهلريق هذه من أنصحهم هذا، بمثل العباد على يموهون 
الثم العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم إلى توبوا الناس أيها يا ت وأقول 

افهلعباد حير فيكم كان وإذا والسنة، الكتاب إلى ارجحوا تنصرون، 
المحرم.الهلريق عن لا شرعي طريق عن فلزكن 

مم  م
 '■٠٠' ٠٠٠'

فيانتشر . — تعالى افه رحمه _ الشسخ ئلمطة مئل ت ٢ ٤ من 
يأتي• كالأتي وذلك ، العقرب( )برقية يمي ما القرى بعض 

اطه،م بت فيه ينقح ثم ويخانملهما، سكر ْع بريت الراقي 
لطالم،الراقي يقول نم والرفاعي، الأفاعي عن باطه آمشت 

الأفاعيعن بافه آمنت، اقه، بم أقول: ما احفظ الرقية: 
لطالب*ذلك* بعد الراقي يقول ثم يحفظها• حتى • والرفاعي 

ولا، تشاء ما قدر المخلوط؛الرست، المكر من المق الرقية؛ 
لدغتهإذا رحينئد رأيتها، إذا عقربا تقتل ولا أحدأ، تخير 



كتاب

عنأفيدونا واحد. ريال الرقية هده وثمن تضره، لا العقرب 
والمالمين.الإسلام بكم اش نفع ذلك حكم 

العقربلدغت من للنجاة الرقية هذه بقوله فضيلته فأجاب 
لأنهالشرك؛ من نؤع فهي نظر، أو أثر من لها أماس لا بيعيه رمة 

نةللممحالة فيها إن نم وص، بل حير، ولا شرعيا، غر بب 
كانؤإن به مأمور العقرب فتل أن مع العقرب، قل منر الأمتّإع وهي( 
منررحس .ت الّثي قال مكة، فير كان وإن يصلع،، ان الأن

والحدأة،الغراب، والحرم! الحل ض متلمن قواس، كلهن الدواب 
أبيعن الخسة وأحرج والكاوأ،الممورا<أا/ والقارة، والعقرب، 

الصلاة:فى الأمويين بقتل أمر ه المي أن عنه اف رصي هريرة 
ه,١٤١٩/٢/١٦حررفى،. العقربوالخيةأ 

-:إيأ؛ي ءإي 

بعضيوحد ت — تعالى اف رحمه _ الثسخ فضيلة سئل ت ٢ ٥ س 
إلايقرأ لا اش الكتا؛اُت، بعض للمرض، يكتبون الأشخاص 

الكتابةهدم ويمون أحيانا منها يقرأشو،ء لا وقد منها، اليسير 
.١(  ٨٢الدواب)٩ من المحرم يتتل ما باب المد، جزاء كتاب البخارير، احرجه )١( 

والحرمالحل في الدواب من تتله وغيره للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب ومسلم، 
(١١٩٨()٦٩.)

الصلاةني العمل باب الصلاة، محاب داود، وأبو ( ٢٣٣)Y/أحمد الأمام أحرجه )٢( 
(٣٩)• الصلاة في الأمويين ثتل ني جاء ما باب الصلاة، تحاب والترمذتمر، ( ٩٢)١ 

نتلفي جاء محا باب الصلاة، إنامحة كتاب في ماجه وابن • صمح حن حديث ت ونال، 
فيوالعقرب الحية نتل باب الهو، والنسائي، (. ١٢٤٥الصلاة)في والعقرب الحية 

الهلأة)م'آا(.



_<JIفتاوى لجت( 
ويقول• • قراءتها يعرف كتبها الذي أن ويذعون ررالمحوءا 
علىصعها I أويقول ، الماء واشرب ماء قي ضعها ت للمريض 
ماالشخ؛ فضيلة ذلك. ونحو الوسادة تحت أو ضرسك، 

فيورد هذا وهل لهم؟ الذهاب حكم وما الممل؟ هذا حكم 
حيرأ؟الله وحراكم هوالبديل وما ته؟ والالكتاب 

الالتي الكابات أر الرش صل لا بقوله: فضيلته 'فاحاب 
.فيهاما يعرف تقرأولا 

كماالمريض نفس على القاريء يقرأ أن ذلك عن والديل 
اضرصي - الصحاة عن والاثار ، المي.ز عن المنة به جاءت 
منآيات يكتب كان أنه الصالح المسلف بعض عن وذكر —، عنهم 

فلوالمريض، ويثريه يالماء فيخضخض بالزعفران إناء في القرآن 
^كفلأأسانشاءايىمار.؟ا/اا/ها؛ام.

ءأآءإي 

فيواجهتني ت - تعالى الله رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ٢ ٦ س 
أتضجركلما فكنت، الحياة أكره جعلتني مشاكل عدة حياتي 
أمنيتيهى وهذه وقت أقرب فى عمري احذ بأن اش إلى أتوجه 

وحدههو الوين، موى لمشاكلي حلأ أر لم لأنني الأن حتى 
علؤّر؟حرام هذا فهل المذاب هدا من يخلصني الذي 

وملم،( ٥٧٣٥)رالمعوذات الرشيالقرآن باب ، الهلس، كتاب أ■محرحهالمخارى، ؛١( 
رصيعائثة عن )اه()آآ؟اأ( رالشث، Jالمعوذارrت، المريض رمة باب ، الملام كتاب 

.رينفث، بالعوذامحت، نمه على يفرأ اثتكى إذا كان الّك، أن ■ عّها اض 



ذموِر

به،نزل لضر الموت الإنسان تمتى إن بقوله! فضيلته فاحاب 
أحدكميتمئن ررلأ ت قال حيث و. افه رسول عنه نهى ما في ومع 

ماأحيتي اللهم فلمل؛ فاعلا لابث كان فإن أصابه، صر من الموت 
يحلفلا حيرأر٠١ كاسانيفا٥ إذا ^يرأر،ونوئي 

عليهبل الموت، يتمنى أن أومشكلة، أوصائقة، صر، به نزل لأحد 
النيئلقول منه الفرج وينتفلر تعالى الله عند الأحر ويحتممت، يصير ان 

ْعوأن الكرب، ْع الفرج وأن الصبر، ْع النصر أن ررواعلم .1 
المصائك،هده أن مجصيبه، ياي المصامب وليعلم ٠  ١١يسراار العأ

همالمؤمن المرء مجسا لا فإنه الذنوب، من منه حصل لما كفارات 
الصبرومع • يشاكها الشوكة حتى به، عنه اممه كمر إلا أذى ولا غم ولا 

افهقال التي العالية المنزلة تلك، الصابرين، منزلة ينال والاحتساب 
بنآمحمحبدآلجؤعذم0نىآ'لأم!و،ؤسء ؤ • أهلها في تعار 

إدا^١ ١٥مصنه آصنمظم قآ ؛ ٠٠;مموت وبني يألتتزت محألانمق 
لمثاكلهاحلأ ترى لا المرأة هدم وكون ،، اكو؟و0ؤ؛هل محا رق 
بهتنحل لا الموت فإن ، حاؤنيء نفلر ذلااث، أن أرى الموت، إلا 

وهومات، ان إنمن فكم المصائب، به تزداد ربما بل المشاكل، 
لمه، نفعلى مسرفأ كان ولكنه والأذى، يالمشاكل مصاب 

إسر؛عموته في فكان وحل، عز اثنه إر يتب ولم ذبه، من تعتب ي
للتوبةتعالى اممه ووفقه الحياة على بقى أنه ولو لعقوبته، 

(،٥٦٧١)الموت المريض تمني نهي باب المرضى، كتاب البخاري، أحرحه )١( 
(.٢٦٨٠()١٠اJوترتمني كرامة باب الذكر، تحاب ومسلم، 

.٣ • ٧ ص -را رالمد، أحمدني الإمام اخرجه )٢( 
. ١٥٦،  ١٥٥الأتان: سورةالبقرة، )٣( 



فتاوىجنح 

ذلكفي لكان الفرج وانتفلار المشاق وتحمل والصر والاستغفار، 
٠له كر نير 

منالفرج وتنتظري وتحتمي تصبري أن السائلة أيتها فعليك 
معؤ؛oثحآنسرينثإًِاإل كتابه! في تعاريقول افه فإن عروجل الثه 

أنر>واعالم محه: صح فيما يقول والمي. ،4 ِ؛َئء ألم 
وأنْعالمسرسرأ<<أأروأنالفرجْعالكرب، النصرْعالصر، 

مم
ءرممء 

UY_ ! تمنيماحكم ^^ةاك؛خسرحمهاشنمار_ت
الموت؟

الإنسانيتمنى أن افه.ؤ رسول نهى ت بقوله فضيلته فأجاب 
أحينياللهم فاليمل! قائد لأي كان ارإن وقال؛ به، نزل لضر الموت 

،ولاٌاهملمتانيءاْمرأرُ؛ وتوفى حيرأر، الخياة ملخت، ما 
ألمحاضإللهلبماءها غ •' — عنها اممه رصي مريمز— قول هذا ملي ير؛ 

فاني؛^^٤، مذ؛بثا د؛ثتيمفثل٥^١ويكنثمثا ^؛، ١٥-نعأفثإه 
هذهقبل ماتت، تكون أن نمنمن، ولكنها للمودتا، تمنيا ليس هذا 

عاليها.التيحصلت، ^ة 
من•ءاثتي مر ؤلب ه ؤ واللام! الصلاة عليه يوسف قول وكذلك 

1،طآ، أئن دآ'لأرص0 آلثع؛ولت هاطل آمح؛ثاديؤ يأرل ثن ؤعقثي ألثمحا 

٦، ٥ الأيتان! الثرح، محورة )١( 
.٦ ١ ص تخريجه تقدم )٢( 
.٦ ١ ص تخريجه تقدم )٣( 

"آآ.الآية:)؛(ّورةصيم،



مألحتا كتاب 

ََك■'أ،؛'ءَ,  معنا0ليس وأد>ني تنث رئي دآلاحتت ألينا 
الحال؛هده على يموت أن اف أل يولكنه الموت، افه أل يأنه 

عنالني لهي معارضا هدا يكون قلا — ملما يموت أن ي أ— 
.الموت تمنى 

-؛•؛•-؛■؛- 

حكمعن _؛ تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة ثئل I  ٢٨محي 
المريض؟عنق في وتعليقها الايات كتابة حكم وعن الرقية؟ 

بسحرالمصاب المريض على الرقية بقوله! فضيلته فأجاب 
مناو الكريم، القران من لكنت إن بها آس لا الأمراض مجن غيرْ أو 

أصحابه،يرقي كان أنه ، الني،عن ثبت ففد الباحة الأدعية 
،اسملث، تقدس الماء في الذي الئه ررربنا ت به يرقيهم ما حملة ومن 
رحمتلث،فاجعل الماء قى رحمتك كما والأرخى، الماء قي أمرك 

هداعلى نمائك من وشفاء رحمتلث،، من رحمة أنزل الأرض، في 
كلمن أرقيك، افه م رربالمشرومة: الأدعية ومجن الو->ع«فيبرألى. 

بم، يشفيلث، الله حاسد، أوعين نفى، كل محمر من يوذيلئا، محيء 
الذيالموصع على يده الإنسان يضع أن ومنها ،، ر ا؛ أرقيك، افه 

أجدما شر من وعزته باق ررأعوذ فيقول: بدنه من يؤلمه 
الأحاديثمجن الملم أهل ذكره مما ذللثؤ غير إلى وأحاذرلأن، 

.١ ٠ ١ الأية! يوسف، ررة ص )١( 
بابكشيرفى)اا<ا/مآ(,الطب، محاب (وأ;وداررد، ٢١الإماماخمد)ا•/ اخرجه )٢( 
أخرببم،كابالخم،ابالطب0؛()ته؛آ(.)٣( 
(.٣٨٩١)يرض كيف باب الطب، كتاب ، داود أبر أحرجه )٤( 



فتاوىااففهؤجؤح 

•ه الرسول عن الواردة 
العالمأهل اختلف فقد ونعيقها والأذكار الايات كتابة وأما 

منالمع والأقرب منعه، من ومنهم أحازم، من ضنهم ؛ ذللئ، في 
علىيقرأ أن الوارد وإنما اليي عن يرد لم هذا لأن ذلك، 

عنقهمحي المريض على الأدعية أو الأيات شفا أن أما الريصأ١،، 
الأمورمن ذللث، فإن ذلك، أشبه وما ادته ومتحت أر يدم، في أو 

ورودها.لعدم الراجح القول على الممنوعة 
منإذن بغثر آحر لأم سمأ الأمور مجن يجعل لنسان وم 

لمسبب إثبات لأنه الشرك؛ من نوعأ يحد هدا عمله فإن الشؤع، 
سببا.اض يجعله 

أ•؛••؛؛؛• ءإي 

الرقيةهل ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مئل ٢ ٩ ص 
bty- ،التوكل؟

اممهعلى الاعتماد صدق هو التوكل بقوله؛ فضيلته فأجاب 
التيالأسباب فعل مع المضار ودفع النافع جلب في - وجل ز ع- 

الأسباب،فحل بدون اممه على تعتمد أن التوكل وليس بها، اض أمر 
-وجل عز - اممه في طعن الأسباب فعل بدون افه على الاعتماد فإن 

الميثانربط تعالى اممه لأن - وتعالى بارك - حكجته وفي 
اممه؟على توكلا الناس أعظم مذ ت موال وهتا بأسبابها، 

.واللام الصلاة عليه هوالرسول، الجواب! 

محابلم، وم. ( ٥٧ ٤٨)ارنة ش الممث باب الطب،، كتاب البخاري، ا-؛محه )١( 
والنفثيالمعوذات المريضر رنيه باب ا السلام 



الضرر؟بها يتهي، التي الأسباب يعمل كان وهل 
الدرؤعيلبس الحرب إلى حرج إذا كان نعم، الجواب* 

لبسأي ~ درعين، بين ظاهر أحد غزوة وفي السهام، لتوقى 
باشلا شنلالأباب اّسادألمامضث. درعين_كلذلك 

الففعل أسباب مجرد الأسباب هده أن الإنسان اعتقد إذا التوكل، 
مسه،على الإسان فقراءة سا على 

المىعن ثبت وهد التوكل، تنافي لا المرضى إحوانه على وقراءته 
علىيقرأ كان أنه وثبت؛ ، بالمعوذات ه نفيرقي كان أنه 

أعلم.واف مرصواري، إذا أصحابه 
ء!ت

حكمعن • •" تعالى الاثه رحمه "• الشيخ مئل ت ٣ ٠ من 
والحءصآ،؟التمائم تعليق 

الحجبتعليق أعني المسالة هده ت يقوله فضيلته فاحاب 
•مين نإلى م تنقوالتمائم 

فياختلف وهد القرآن من المعلق يكون أن الأول! القسم 
سلفأوخالفأ.العالم أهل ذلك 

ؤتعالى: نوله في داخل أن،■ ورأى ذلك أجاز س فنهم 
صوملن«الي: 

(.٦٠)صى تخريجه تقدم ( ١ ) 
(.١٦)ص تخريجه تقل.م )٢( 
.٨٢الآة: سورةالإّراء،)٣( 



فتاوىاJققا،نجح 

.السوء به ليدفع يعلق أن بركته من وأن ، أرلنهإقكميمكه 
الميد.،عن شت لم تعليقها إن •' وقال ذلك مع من ومنهم 

هذهمثل في والأصل به، يرفع أو السوء به يدلمع مرعي مثب أنه 
تعليقيجوز لا وأنه الراجح هو القول وهدا التوقيف، الأشياء 
تحتتجعل أن أيضأ يجوز ولا الكريم، القرآن من ولو التمائم 
يدعىوإنما ذلك، أشبه وما الجدار فى تعلق أو المريض، ومائة 

أيفعل الض. كان كما مامرة عليه ويقرأ للمريض 
المما الكريم القرآن غير من المعلق يكون أن •' الثاني المم 

فانيكتب ماذا يدرى لا لأنه حال؛ بكل يجوز لا فانه معناه يفهم 
تكادما متداخلة حروف معقدة، وأشياء طلاسم يكتبون الناس بحص 

•حال بكل يجوز ولا محرم وهو الدع من فهذا تقرأها ولا تعرفها 
أعلم.والله 

•؛•؛•

حكمعن ! — تعار اممه رحمه — الشيخ فضيلة مسل ! ٣ ١ س 
اكثفىاس؟

تمين نعلى الماء فى النفث بقوله! فضيلته فأحايس، 
الفهذا المافث بريق التبرك النمث.، بهيا يراد أن الأول؛ المم 

للبركةمبثأ ليس الإنسان ريق لأن الشرك، من ونؤع حرام أنه شك 
يتبركفلا غيره أما ، محمدإلا دأيارْ يتبرك أحد ولا والشفاء 

بقيتإذا مماته بعد وكيلك، حياته فى يسرك؛اأثار٥ فالنبي. بأثارْ 

.٢ ٩ ت الأية ص، محررة )١( 
(٦٠ص)تخريجه تقدم )٢( 



فضةمن حالجل — عنها الله رصي — سلمة أم عند كان كما الاثار نالك 
حاءفإذا المرضى بها تشفى يه، النبي ثعر من شعرات فيه 

،الماء أعطته ثم حركته يم ماء الشعرات هذه على صثت مريقي 
أوبعرقه، أو بريقه، تبرك أن لأحد يجوز لا البي. غير نأكن 

النفثكان فإذا الشرك، من ونؤع حرام هذا بل ، ذللث، أويغير بثوبه، 
الشركمن ونؤع حرام فإنه اكافث بريق الخثرك أحل من الماء في 

أتىند فإنه حسي ولا شرعي غير سببا لشيء أثبت من كل لأن وذلك 
الأمبايبوJمودثا الله، ْع بثأ جمه نفحعل لأنه المرد، من Jوعا 

لمسمثمب تمل من كل فلذلل السرع محبل من يتلقى إنما بباتها لم 
الشركمن نوعا أتى فد فإنه شرعأ، ولا حثا لا اضمببا؛ يجعله 

الكريمالفرأن فيه تلا بريق الإنسان ينمث، أن الثاني الشم 
بهيرقى ما أعفلم من وهي رقية والفاتحة — الفاتحة يقرأ أن مثل 

فحلهوقد به باس لا هذا فإن اّء فى وينمث، الفاتحة —فيقرأ المريض 
فيينمث، ه الض لكن وقد الله بإذن ونالمع وهومجرب الملم، بعض 

ه،الفلق برب أعوذ وؤقل أحده، الله هو دوقل نومه عند يديه 
حسدهمن استطاع وما وجهه بهما فيمسح الاسه برب أعوذ وونل 

الموفق.والله ، عليه وسلامه الله صلوات 
؛إي؛أي ؛|ب 

قيجاء تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ٣٢س

.( ٥٨٩٦اكب)ش ذم اللباس، كتاب البخاوى، أحرجه )١( 
٥٠)المعوذات نفل بات القرآن، فقائل كتاب البخاري، أحرجه )٢(  لم.وم(، ١٦

.٢( ١ ٥()٢٩ راص)١ بالمعرذات المرض رب باب الملام، كتاب 





آيةوأعظم - وحل عز - اف كتاب يجعل أن مؤمن نفس تطيب كيف 
ويمتهنمه يثرب إناء قي يجعلها أن الكرسي آية وهي اف كتاب في 

حرام،أنه شك لا العمل هذا أ الصيان؟ به ويلعب البيت محي ويرمى 
الاياتهذه يطمس أن الأواني هذه من شي،ء عنده من على يجب وأنه 
منيتمكن لم فإن ، فيعلمها الصايع إلى بها ذهب بأن ، قها التي 
أنوأما ويدهنها، طاهر مكان في لها يحفر أن عليه فالواجب ذلك 

فإنبها، ويلعبون الصثسان بها يشرب ممتهنة مبتذلة يبقيها 
الصالحلف العن يرد لم الوجه هذا على Jالقرآن الأستثماء 

اضسم(-•-رصي،
؛؛آ-؛؛؛- ؛إي 

حكمعن • — تٌار اش رحمه • "الشبح فضيلة سئل ! ٣٤س
الروماتيرم؟لعلاج السوار لس 

،للشفاء ّمب الدواء أن اعلم ■ بقوله فضيلته فاجاب 
مساتعالى الله جعله ما إلا محبب فلا تعالى، اممه هو والمسبب 
نوعان!أسثابآ تعالى اض جعلها التي والأسباب 

قالكما والدعاء الكريم كالقرآن شرعية أمجاب الأول؛ النؤع 
كانوكما ، رةية؛ُ أنها يدريك رروما الفاتحة؛ سورة في النبي، 
أرادمن بدعاته تعالى افه فينفي لهم بالدعاع المرضى يرقي ه النبي 

به.شفاءه 
عنالمعلومة المادية كالأدوية حية أسباب الثاني؛ التؤع 

الأدويةمن كثتر مثل التجارب طريق عن أو كالعسل، الشؤع طريق 
.١ ٤ ص تخريجه تقدم )١( 



فتاوىاJفقهثجِآ 

طريقعن لا المباثّرة طريق عن تاثيره يكون أن لأبل الؤع وهدا 
أنصح محسوس ماشر بطريق تأثيره ثبت فإذا والخيال، الوهم 
أوهاممجرد كان إذا أما تعالى، الله بإذن الشفاء به يحصل دواء يتخذ 

ذلكعلى بناء النفسية الراحة له فتحصل المريخي يتوهمها وخيالات 
النفسيالسرور ينسءل وريما المرض عليه ويهون والخيال الوهم 

كونهإثبات ولا عليه الاعتماد يجوز لا فهدا فيزول، المرخى على 
عنلهى ولهدا والخيالات، الأوهام وراء الإنسان ينساب لئلا ؛ دواء 
ليسذلك لأن أودفعه، المرض لرفع ونحوهما والخيط الحلمة لبى 
لمحميا ولا مرعيا محببا كونه يبت لم وما ، حثا ولا محرعثا محببا 
فيتعالى الله منازعة من نؤع محببأ جعله لأن محببأ؛ يجعل أن يجز 

ابالأمحبوصح في تعالى افه محارك حيث به ؤإشسراك مالكه 
سالله رحمه عثدالوهادبا بن مقحمي الثع يرجم وقد بباتها، لم 

الحلقةلبس الشرك من ارباب ت بقوله التوحيد كتاب في المسالة لهدم 
.ا؛ أورفعه البلاء لدغ ونحرهما والخيط 

الروماتيزملصاحب الصيدلي أءهلاْ الذي السوار أظن وما 
محثثأالسوار ذلك ليي إذ الوع، هدا من إلا المزال في ذكر الذي 

فلايبرئه حتى الروماتيزم لمرض مباشرته تعلم حسثا ولا شرعثا 
،محببا كونه وجه يحلم حتى الموار ذلل، يستعمل ان للمصائب ينبعى 

الموفق.والله 
 ٠٠ *٠٠*V*

حكمعن —I تعالى الله رحمه . الشخ فضيلة مئل I  ٣٥س
المريضن؟عيادة 



^^=====^^==ء)ثوح

النبيلقول كفاية فرض المريض عيادة ت بقوله فضيلته فأحاب 
'•حمس لم المعلى لم المررحق • وسلم اله وعلى عليه النه صلى 

الدعوة،وإحابة الجنائز، واتباع المريض، وعيادة اللام، رد 
٠ءا العاطس وتشميت 

ء؛آء؛ي 

الفقهاءذكر الهتعالى_ت رحمه - الشيح فضيلة ّثل !  ٣٦س
فقالوالوصية، التوبة المريض تذكير يمس أنه — اف حمهم ر- 

اليسيرةدون الخليرة بالامراض حاص هذا إن الناس بعض 
فضيلتكم؟رأي فما 

بالتوبةيذكر المريقس أن أرا0 الذي بقوله فضيلته فأحاب 
مشروعةوالوصية وقت،، كل مشروعة التوبة لأن مهللفأ؛ والوصية 

•المريض يزعج لا وجه على ذلك يكون ولكن 

يفعلماذا ت - تعالى ١^ -'رحمه الشيح فض«يلة سئل !  ٣٧س
عندررص« مورة قراءة وهل النحتضر؟ عد الجالس 

لا؟أم ة الفي المحضرءابتة 
فالحمد الرحيم، الرحمن اض م بت بقوله فضيلته فاحاب، 

آلهوعلى محمل، نبينا على واللام والصلاة العالمين، رب 
بعضهمالملمين حقوق من المريض عيادة أجمعين. وأصحابه 

يجبوبما بالتوبة، يذكرْ أن المريض عاد لن ويبني • بعض على 
كتابلم، وم( ١٢٤٠الجناثز)باناع الأمر باب الجنار، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ر 

(.٢١٦٢م،ابسضانملمضاuمردم)٤()



|وفقهفتاوى 

فيالمريض لأن وجل، عز اش بذكر وقته وبملء • الوصة من عيه 
aحضو أنه الإنسان وتيقن احتضر، ؤإذا ، الشيء هدا مثل إلى حاجة 

النبيبدلك أمر كما اض،ا إلا إله ررلأ I يلقن أن له ينبغى فإنه الموت، 
قالافه، ويدكر يتذكر. حتى يمعه يموت عنده اض فيذكر ،، 

لضيقيكون ربما لأنه بدلك، يامرْ أن ينبغي ولا العلم؛ أهل 
تكونحينئذ اش؛، إلا إله ررلأ يقول أن يأبى عليه الأمر وشدة ، صدره 

!قالواحتى عنده باليكر أي بالفعل، يدكره ؤإنما سيئة. الخاتمة 
ذلكبعد يحدثه ولا فاليسآكت، اممه،، إلا إله ررلا I فقال فيكر ذكره ؤإذا 

فليعد- المحتضر أي - تكالم فإن اش(( إلا إله ررلأ قوله 1خر لزكون 
فمرةثاسةوكونآحركلأئرالأإلهإلأاش«.

العلماءمن كثير عند منة فإنها المحتضر عند رريسء، فراءه وأما 
تكلمالحديث هدا لآكن ،، يسااأ موتاكم على ررائرأوا لقوله 

امنة السورة هدْ قراءة تكون صححه من فعند وضعفه، بعضهم فيه 
أعلم.والله منة. تكون لا ضعفه من وعند 

قولهمض ما ت - تعالى رحمهأ؛اش - الشح محيلة ّثل : ٣٨س
،؟الجمزأرأبعرق المؤمن رريموت غ؛ 

او(.إلااش)ا()ا'لاإله الموتى تلقين باب الجنام، كتاب لم، مأحرجه )١( 
عندالقراءة باب الجناتز، كتاب داوود، وأبو (، ٢٥٧أحمد)أ/الإمام أحرجه )٢( 

(.٣١٢١)الين،.
المزمنمجون علامة باب الجاتز، كتاب والمائي، ، ٢  ٥٧ه/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

٠ ١٨٢٩



كت1بارجذاذز

المؤمنأن معناه أن فيه قيل ما أقرب بقوله؛ محيلته فاجاب 
الصالحعمله في يتمر أنه أي الصالح، العمل يحمل وهو يموت 
حئؤأعثد ؤ الى! تعاض ول لقالموت، إلى 

ء؛ي

هناكهل تعالى افه رحمه الشيح. نحيلة مثل ت  ٣٩من 
فيماواللام الصلاة عليه قوله قي الوجوب عن ، صارف

افهرصي - الخيري معيد أبي حديثا من مسلم أحرجه 
»لقوامتاكملأإكإلأاف؟ا؛را*.

الوجوبعن ، الصارفمن أن الذلاهر بقوله! نحبلته فأحاب 
يلقنونلا أنهم أحوالهم من الفإاهر فان الصحابة، من الواقعة الحال 

كلمستا،واضأعلم.
أوأ؛آ •؛؛آ 

حكمما ؛ — تعالى الله رحمه — الشيخ مثل ت ٤ ٠ ،_ 
اب؟س اش إلا 1ك لا ونكه المن؟ أذن فى الأذان 

بعددفنه؟الملكين إحابة وتلقينه 
بدعة.الميت أذن فى الأذان بقوله: محيلته فاحاب 
لأإلهإلأ١فأصده١ضه٣ا•الموت: عند وتلقنه 

لكنهحديث، في ورد فهدا دفنه، بعد الملكين إجابة تلقينه أما 

٩٩الأينالحجر، صورة )١( 
مدمتخرجص)أير)٢( 
(.ص)٢٧تخريجه تقدم )٣( 



فتاوىا1فقا،ثؤ، 

.فلا ، صعقا 

-؛إي•؛!؛-ء؛؛- 

صحةْا _؛ تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٤ ١ ص 
موتاكم،،؟على يس سورة رراقرأوا يقول؛ الذي الحديث 

•المر على يقرأونها الناس لبعض 
الحديثيس،، موتاكم على ررائرأوا •' بقوله فضيلته فأحاب 
الحديثصح اماء٥إذا ومحل الضعف، من شيء فته هذاصعيف، 

أهلقال يس، سورة عليه يقرأ فإنه الّزع، أحذْ إذا الموت عند 
تعالى;قوله فيها لأن الروح، حروج وهوتسهيل ذا؛يْ وفيها العلم؛ 

منهمجمأى ;ق ل عمل يما ث سأمؤن محني دتثث ^ ١٥ثلدنه آدحإٍ( ل شؤ 
وأماالحديث، صح إن هذا المحتضر عند فيقرأها •َاا'ه 

له.أصل فلا القبر على قراءتها 
ءإآ؛إآ ءأة 

وئت،متى ت — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مئل ٤ ٢ من 
التلقين؟

الاحتضاروعند الموت عند التلقين بقوله! فضيلته فأجاب 
واللامالصلاة عليه النبير فعل كما اممه، إلا إله لا المحتضر يلقن 
إلاإله لا قل عم، رريا فقال! حضره حيث حنالب أبي عمه موت عند 

والعياذ- طالب أبا عمه ولكن ، اضاال٣، عند بها للث، أحاج كلمة اش 

. ٧٢ص تخريجه تقدم )١( 
.٢٧، ٢٦الأسان: مرةس، )٢( 
=اض إلا إله لا المرُت،: ءناس المشرك قال إذا باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 



الشرك.على ومات هدا يقل _لم باض 
عنالحديث ثبوت لعدم بدعة فإنه الدفن بعد التالفين وأما 

حثأبوداود رواه ما يقحل أن ينغي الذي وممن الميهفيذلك، 
راا،اتغفرواوقال: عاليه وقف المست دفن من فنغ إذا المي. كان 

عندالقراءة وأما ، يسالاا الأن فانه ، التثست، له امألوا لأخيكم، 
له.أصل لا بدعة فهدا القبر في وتلقينه القبر 

ءإ؛-

دليلورد هل ست تعار اف ^يلةابمح-رحمه !  ٤٣س
مفاصاله،ونلن لمحاه، يد ان الإنسان مامحت إدا يسن انه على 

عربطته؟حديدة وتوصع عيناه وتغماس 
لممفاصله وتليين الميت لحيي شد ت بقوله فضياكه فأجاص، 

اللحيينشد في لأن — اممه رحمهم — الفقهاء ذكره ؤإنما دليل، فيه يرد 
وتليينوجهه، تشويه عن ودرءا مفتوحا، فمه بقاء من المستا حففل 

وتكفينه.له غليسهل الفاصل 
فعلمن الصحيحة السنة به وردت فقد العينين تغميض وأما 

بصرهشحمن وقد أتاه حين - عنه افه رصي — صالخة بأبي النبي 
اوصر«أتبعه قيض إذا الريح ررإن ت ونال فاغمضه 

الموتحضرْ من إمسلأم صحة على الدليل باب الإيمان، كتاب ومسالم، (، ١٣٦•)= 
)ا،ّا()ةآ(.

ونت،فى للميتح القبر عند الاستغفار باب الجنائز، كتاب داود، أبو أحرجه )١( 
الأضراف)اأآ'ا(.

.( ٩٢)٠ الميت،)٧( إغماض ني باب الجنائز، كتاب ملم، أحرجه )٢( 



الفقهفتاوى 

السنة.من فليس الميت بطن على حديدة رصع وأما 
حم

*|ء* ٠٠ ءة

I ̂ !نقلحكم عن لةاشخ_رحم4اشسارس
ارم؟بلد من الميت 

إذاآخر إلى يلد من الميت نقل يجوز ت بقوله فضيلته فأجاب 
لكنالتفسخ، مجن المسن على يخف ولم صحح، غرض هناك كان 

تجهيزه.في أسرع لأنه فيه مات الذي البلد في دفنه الأفضل 
ث؛ةءأي 

بعضيترك ؛ — تعار القه رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ٤ ٥ س 
منالأقارب بعض يمأكن حتى البيت في الميت جثة الناس 
الممل؟هازا حكم فما توديعه 

حيثالنبي أمر خلاف العمل هدا بقوله! فضيلته فأجاب 
وإنإليه، تقيمونها فخير صالحة تكن فإن بالجنازة ررأسرعوا قال؛ 
علىجناية أيضأ وهذا . رقابكم٠، عن تضعونه فشر ذلك سوى تكن 

فانبيته من وجرج صالحأ كان إذا الميت لأن صالخا، كان إذا الميت 
احتضرإذا الإنسان لأن وذلك ،، قدمونيأ قدموني تقول! روحه 
ويرغبإليها يشتاق وحينئذ بالجنة، يبشر فانه الخير أهل من وكان 

كانإذا فإنه عليه، به الله أنعم بما ينعم حتى الدفن، إر يقدم أن 

كتابالم، رم( ١٣١٥)يالجنازة الرعة باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
باباصبالخازة)«ه(رإ؛ه(.الخناتز،

قدمونيت الجنازة عر رم الميت تول باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(١٣١٦.)



^^==============حأ؛،

الصوابوأجاب ونبيه، ودينه، ربه، عن الملكان وماله صالحا 
لهويمح ونعيمها، روحها من وياتيه الجنة، إلى باب له يمنح فانه 
تجمرش الإسر؛ع ين أنه العلم أهل ذكر وقد الصر، مد نره في 

•تاحيرْ يسغى لا وأنه الميت، 
؛أي؛إي ء!؛- 

حكمما ن — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل !  ٤٦س
وماالمست،؟ أقارب حضر حتى الجنازة على الصلاة تأحير 

^،؟Jliالضابط 
عليهوالصلاة المست، تجهيز تاحير بقوله فضيلته فأجاب 

الصلاةعليه محال فمد ه، المى به أمر مجا ، حلافالسنة، حلاف، 
إليه،تقيمونها فخير صالحة تلئ، فان بالجنازة ررأسرعوا لام! وال

رارقابكم عن تضعونه فشر ذلك، سوى تلث، وإن 
ساعةبه انتظر لو كما يسيرة مدة إلا اللهم الأنتذلار ينبغي ولا 

مخالفةنهدا طويلة مدة إلى تأخيره وأما ، ذللث، أشبه وما ساعتين أو 
الميت،أهل حرج إذا الصالمحة القس لأن ؛ المست، على وجناية للسنة 

لأنهاوالتقديم؛ التعجيل فتهلو_، ،، قدمونىأ قدمونى. تقول! بها 
•أعلم وافه • الجزيل والثواب بالخير تر وعل 

يجوزهل تعار-؛ ١^ الشيح-؛رحمه فضيلة سئل :  ٤٧من 
مجا؟مكان فى بدفنه يوصى أن للإنسان 

(.)٦٧ص تخريجه تقدم )١( 
٠( )٦٧صن تخريجه تندم )٢( 



الفقهفتاوى 

مكانفي بدفنه يوصي أن يجوز نعم، I بقوله فضيلته فاحاب 
فيهالدفن يجوز لا لكن إذا أما فيه، الدفن يجوز مما لكن إذا معين 

٠وصيته تنفيد يجوز فلا لكلصجد 
ئ!تا!ت 
٠٠٠

امرأةهناك ت — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مئل !  ٤٨س 
وبمالالوصية. الورثة ينفذ ولم معينة بقعة يدفن أن أوصت 
لوالدهكثيرأوتعرض المنام في له تعرض إنها ويقول! ولدها 
ئمعصيانا؟ هدا يعتبر هل • فسأل دفنها، بعد مئة لهم والأن 

أنأوصت الذي المكان إلى وإرجاعها القبر نيس يجوز هل 
فيه؟تدفن 

الميتأوصى إذا الوصية تنفيذ يلزم لا بقوله؛ فضلته فأجاب 
بلشرعي، مقصود فيه ليس لأنه معين؛ مكان في إلا يدفن لا أن 

الصحابة—رصيوكان ، كلها،سواء الأرصى أن إذ الملمين ْع يدفن 
الالوصية فهذه ، دفنوه مكان أى فى ميت منهم مات إذا - عنهم افه 

Lزمتشدط
أنومعلوم فيها، يفكر لأنه الخام في له تعرض وكونها 

الخام.في يرام فد الشيء في فكر إذا ان الأن
ءإ؛•

يفعلهعما ! — تعالى الث4 رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ٤ ٩ س 
قيرأله؟يحفر كونه من الناس بعض 

فىكان إن الخوت قبل له القبر حفر بقوله: فضلته فأجاب 



فيهالدفن من لغيره وميع للمكان تحجر لأنه يجوز؛ فلا مسبلة مقبرة 
أرضفى كان إن وأما البلد، هدا فى يموت لا فربما يدرى لا وهو 
مكان_ عنها اض رصي — عائشة أعدت كما به بأس لا فانه مسبلة غير 

ثمآثرتبهنمرضالهءنهأ١،.فيبتها، فبرها 
أ؛؛--؛؛؛- ءإي 

يانحن —؛ تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ت ٥ ٠ س 
وفي, . . عاصمة . . . ضواحي أحد مكان الشيخ فضيلة 

هذاساء محام وقد واحد، مسحي إلا يوحد لا الحي ذلك 
أنموته قبل أوصى ولكنه الحي؛ ذلك مكان أحد المسجد 

لجدارملاصقا الرحل فدفن ذلك، وكان المسجد في يدلن 
بالأرضمسوى القبر بأن علما المحراب، حلف المصر 

يرغالمست، وارث الحي هذا مكان ؤنالب ولقد • مرفؤع لغير 
ثمويوحل، يسوف محار لمين الممقابر إر ونقلها جثته 
!وقالواالصلاة، بجواز فأفتوا بلدنا فى المعممين بعض سأل 

•الجثة رفع عليه وليس اس لا 
رغيوحوب فأفتى . . . العلامة شيخنا مألنا ولقد 

لوفيحتى المجد غيرهذا ر نمر أن علينا وقال؛ الجثة، 
آحر،مسجد بتاء عر العمل عليتا إن وقال؛ أحدنا، بست، 

الحكمفما المسجد هذا في يصلون قللوا الناس ولكن 

ورنم. ( ١٣٩٢)ه المي نر في جاء ما باب البمائز، مماب المخاري، أحرجه )١( 
(٧٣٢٨.)



اوففا؛<فتاوى تتتمحح 
بيتهمحي يصلي أن لأحدنا يجوز وهل الصلاة؟ هدْ في الشرعي 

أفيدونانفعل؟ أن علينا ماذا المسجد؟ هدا يأتي أو متفردأ 
وتوفيقا.علما وزادكم فيكم وبارك اف أفادكم 

أعني_ بها الوفاء يلزم لا الوصية هذه بقوله! فضيلته فاحاب 
لمالأنه بها؛ الوفاء يجوز ولا بل - فيه يدفن أن المسجد باني وصية 
ودفنهفيه، يدفن بان الحق له وليس ملكه، عن حرج المجد أوقف 

هذاوعلى أعظم، يكن لم إن مغصوبة أرض في دفنه بمنزلة فيه 
فىويدفنوه ينسوه أن أوعيره وصى، من الميت اولياء على فيجمب 

الملمين.مقابر 
فهوغيره وحدتم فان المجد هذا فى للصلاه ية بالنوأما 

هالنبي لأن المر؛ إلى تصلوا فلا غيره تجدوا لم ؤإن منه، أولى 
أوالمن عن اجعلوه ولكن ،، المورأ إلى الصلاة عن نهى 

علىابق يلأنه المسجد؛ هذا في الصلاة من مانع ولا الشمال، 
يستلزملا عليه والعدوان عليه، عدوان فيه المر ووضع المر، 
فىفتنة من خشي إن لكن مقبرة، إلى يحوله ولا فيه الصلاة بطلان 

علىبني قد المجد هذا أن المقبلة الأجيال يقلى تقبل؛حبث، الم
١لملمنحرم من الألم ولكون اولى المصجد هذا لهجر القبر 

أوغيره.وصي من الميت هذا أولياء وهم فيه، الصلاة 
المجدمن المسن ينسوا ان لهم نصبحتى \كرر فائي ولذا 

ويرصى،يحب ّ الجمح اممه وفق * الملمين ْع ويدفنوه 

عليهوالصلاة القبر على الجلوس عن النهى باب الجنائز، كتاب لم، مأخرجه ,١( 
(٩٧٢()٩٧.)



_كتاد،ااح0ف' 
^ضص=========د—=>1ق(

وبركاته.الله ورحمة عليكم لام وال
الاستفتاءوجه على . . . العلامة الشيخ سألتم كنتم إذا ' )ملاحظة( 

أنمعتمدش سألتموه لأنكم به؛ أفتى يما فالتزموا به يفتي بما والأخذ 
لمجردسألتموه كنتم ؤإل به. الله تدينون الذي الحق هو يقوله ما 

أجابكمعما بالعدول علميكم حرج فلا عنده ما ومعرفة رأيه استطلاع 
اض











،،ailفتاوى!

لهاوكان ماتت إذا ابنته يغئل أن للأب بقوله فضيلته فأحاب 
منأقل له وكان مات إذا ابنها تغئل أن وللأم سنوات، محع من أنل 
،امرأة غثالته مجان لما س النبي ابن إبراهيم لأن محنوات، مع 

لها.حكم لا السع دون من عورة ولأن 
.؟؛؛-

صمةهي ما — تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٥ ٤ س 
ذلكحيال العالم لطلبة نحبحتك هي وما الميت؟ تغسيل 

ئيى"شيلالأنوات؟والإقدام 
مكانفي يجعل أن الميت تغسيل صفة ت بقوله فضيلته فأجاب 

أوتغسيله، يباشر من إلا أحد يحضره ولا العيون، تشاهده لا مستور 
حتىحرقة عورته على يوصع أن بعد ثيابه من يجرد ثم يساعده، محن 

يتوصأكما يوصأ ثم وينفلمه، ينجيه ثم الغاسل، ولا يراها لا 
إلىولا فمه إلى الماء يدخل لا : قالواالعلم أهل أن إلا للصلاة، 

بحدثم أنفه، وداخل أسنانه، بها ويدلك بالماء خرقة يبل ؤإنما أنفه، 
فالأيمن،بالأيمن ويبدأ ، جده ائر صيغل ثم رأسه، يغل هدا 

الدربرغوة ويضل ، ينظف، لأنه سدرأ؛ الخاء فى يجعل أن وينبغي 
كافورأ،الأخيرة لة الغفى يجعل أن كدلل؛ا وينبغي ولحيته، رأسه 

ابنتهلن يغاللائي الناء بدلك أمر الني. لأن ١وشث٠أمنكاذور؛ 
ثم،، كافور((أ من شيئآ أو كافورأ الأخيرة لة الغفي رراجعلن قال! 

. ١٦٣/٣»لمأشسالخلل: إرواء ني اف رحمه ^، ١^١٧الملامة نال )١( 
(،١٢٥٨)الأحيرة ني الكافور يجعل باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(.()٩"١٩اف،)٦٣غسل في باب الخائن، نحاب لم، وم







ء)ثوح

حكمعن • تعالى اف رحمه ■ Iالشيح قضميلة ا،سل ! ٥٩،_ 
المستا؟تغسيل فى الصابون امتعمال 

أحلمن الصابون استعمال في حرج لا بقوله فضيلته فأجاب 
فيمنه أقوى هو بل الأنتان، مثل الصابون لأن الومخ؛ إزالة 

التنفلف.

ءإي-؛؛؛- ءأي 

بعضيرى ؛ — تٌار الأنه رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ٦ ٠ س 
شهداءلأنهم يمثلون لا والميطون والحريق الغريق أن الناس 

قولكم؟ضا 
منالموتى جمح أن الصحيح بقوله! فضيلته فأجايت، 

المعاركصهداء إلا عليهم، ويصلى ويكمنون، يغسلون، الملمين 
العليا.هي اض كلمة لتكون قاتل من 

-؛•؛-ء؛:- أوي 

هل_! تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مئل ؛ ٦ ١ س 
ويكمن؟ويغشل عاليه يصلى ، ١ السمطأ 

فيهنفخت إذا إلا عليه نصلى لا موله؛ فضيلته فأجاب 
حديثعليه يدل كما أشهر، أربعة بخ إذا الروح فيه وتنفخ الروح، 

وهوالصادقافه رسول حدثنا —محال؛ عنه اممه رصي عود— مابن 
يوما،أربعين أمه بملن في حلقه يجمع أحدكم ررإن فقال: المصدوق 

اكهيءنئرةانتل)>ا()هاياالم،كتابالأشة،اب ،م
ين.المثلثة مهل، لا (



الفقهفتاوى 

إليهيرمل ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة يكون ثم 
رزقه،بكتب ت كلمات بأرع ويومر الريح، ب بفخ الملك 

أربعةله تم قد القط كان فإذا أ معيدء< أم وثض، وعمله وأجله، 
وإنالملمين، ْع ويدنن و؟كمن بمثل أن بعد عليه صلي أشهر 

عليه،تجلى ولا يكمن، ولا بمثل، فلا أشهر أربعة يباع لم كان 
•اض عند واللم الأرض، من مكان أي في ويدهن 

تعذرإذا تعالى افه رحمه _ الشخ فضيلة سئل •  ٦٢س
الممل؟فما المسن، غل 

أهلفإن متعدرأ الستا غل كان إذا بقوله! فضيلته فأحاي، 
بيديه،التراب يفرب الحي، أن بمعنى • ييمم يقولون؛ اللم 

عليه،وبمّلك، يكفن، ثم وكمه، المبتا، وجه بهما ويمم 
ويدس•

علىعثرتا ت - تعالى افه -أرحمه الشح فضيلة سئل ؛  ٦٣س
الهلفلوهدا حار، نهر ماء في الثياب من ومجرد ميتا تلفل 

مثلله غأستطع لم نهتكا حمه وكان الولادة حديث، 
لهلفتى فى إثم علي فهل الإسلام، شريعة وحسب الموتى، 

الحالة؟هده مثل لوتكررت أفعله الذي وما غل، دون 
عليهماغ صلوات الملائكة ذكر باب الخالق، بدء كتاب البخاري، أحرجه ؛١( 
)١(أمه بطن ني الأدمي الخلق كيفية باب القدر، كتاب ومسلم، (. ٣٠٢٨)
(٢٦٤٣.)



^^=تتت==^==^طحأآ(

غلوصار الحالة هده تكررت إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
الحيأن بممتى ييمم، يمولوزت العلم أهل فإن متعدرأ المست 

يكمنثم وكفيه، المست وجه بهما ويمسح بيديه، التراب يضرب 
ويدس.عليه ويصلى 

المشكلةالأمور هذه مثل في ان للأنينبغي لا فإنه منك حرى ما وأما 
وتعالى!سبحانه لقوله العلم أهل يأل أن قبل الشيء يفعل أن 
مثوفي لأميما . ، ١ ث؛؛ لاثلزى َقتن زن ألديكي أهو ثو مؤ 

الاحتياحلعاليالث، يجب فإنه لنفسك، لا لغيرك تعمله الذي الأمر هذا 
•العلم أهل تسال حتى تتميع ولا 

عليهتصل لم كنت إن فعلت، ما فيه فعلت الذي الطفل وهذا 
الغائب؛صلاة عليه فصل ؤإلأ ، ةبرْ على فصل ، ثبرْ تعرف وأنت 

علىفالصلاة أمواتهم، على يصلوا أن لمين المعلى يجب لأنه 
الكفايات.فروض من هومعلوم كما الميت 

محيرؤإذا ييمم، فإنه غيره أو لاحتراق الميت غل تعدر ؤإذا 
بعضفي - ذلك من باللة والعياذ - يحمل كما أوصالا تقطع أنه 

ببعضبعصها ويربهل ونمل تجمع الأوصال هذه فإن الحوادث 
•عليها ويصر جميعا ونكش 

الدينبعض -؛ تعار الله رحمه - الشبح فضيلة ّثل ; ٦ ٤ ص 
منالتغسيل أثناء يقابلهم عما يتحدثون الموتى يغئالون 

توجيهكم؟فما الموتى أحوال 
الآة:ب.مورةالأنياء،;ا(











الفقهفتاوى .ثؤح 

ماغهناك فهل لي كفنا تكون لكي الإحرام بملابس أحتفظ 
الهدي؟دم من بع أحدهما على بأن العلم ْع ذلك من شرعكب 

فينكمنك لملنا محرم وأنت لومت أما ت بقوله فضيلته فأحاب 
د.الني ْع بعرفة ناقته ونمنه الذي الرحل لأن إحرامك؛ ثوب 

يعنى— ثوبيه قى وكفنوه وسدر، بماء اراغسلوه هؤ! النبي قال فمات 
ولا- رأسه تغطزا لا يض س رأسه تخمروا ولا - إحرامه ثوبي فى 

-بمليب الميت أن لمائة نيه_سنيلأتجدلوافيهطيبأ، 
تتحللأن قبل لومت أحي يا فأنت ، ملبياءا القييامة يوم يبعث فانه 

أنبعد مت إذا أما بذلك، ه الني لأمر الإحرام؛ ثوبي، في لكفناك 
ثوبيفي محس أن المشروع ص لمس فانه الإحرام س تحللت 

ثلاثةفي كمن وإنما إحرامه ثوبي في كمن ما ه اش لأن الإحرام، 
عليهالرسول كفن هكذا ، عمامة ولا قممر فها لمن أروااب 

الإحرامثوب تتخذ لا العمل هذا تعمل لا فاك والملأم. الصلاة 
بثلاثةواللام الصلاة عليه الرسول كفن كما تكفن مت إذا ل3كفن، 

عمامة.ولا قميصن فيها ليس أثواب 
-؛!؛-ء!ت- 

وردهل —! تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل !  ٦٨س
المستا؟بدن حمع تهلييب 

(،١٢٦٨)( ١٢٦٧)الخرم؟ يكفن تف، باب ١^، مماب البخاري، أحرجه )١( 
•إذامايتج)أه()آ*آا( بالمحرم مايفعل باب، الحج، كتاب، ومسلم، 

ومسلم،( ١٢٦٤)للكفن البيض الثياب، باب الجنار، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
بابفىكفناب،)هأ()اأهلئابالبمام،



كتاب|وحتام

رصيالصحابة يعص عن ورد نعم، بقوله! فضيلته فاحاب 
عنهماش 

مص ا؛ت 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

بعضن. — تعالم، افه رحمه » السح فضيلة ّشل ! ٦٩ءس 
علىاليمنى يده يضم المست تكفين اراد إدا للموتى لين المغ

ْشروع؟الممل هذا هل كالممش المسرى 
تجعلؤإنما مشروعآ، ليس الممل هذا بقوله! فضيلته فأجابا 

■جنبه إلى الميت يد 

١٤ ٤ V/ اض الهت>انيرحمه عبدالرزاق ممحش انظر ;١( 











ل.أصل لا وهدا 

موقفما ست تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ت  ٧٢س
الأطفال؟الماء، اسممسالصلأةئىارجال، 

وعندالرحل، رأس عند الإمام موقف • بقوله فضيلته فأجاب 
يقفالذكر الصغير فالهلفل كبارأأوصغارأ، كانوا مواء المرأة ومهل 
وسهلهاعند الإمام يقف الأنثى الصغيرة والعلفالة رأممه، عند الإمام 

كمايفزسفياعار.
ء»>^١٠ ءأ> 
٠٠٠* ٠٠ءأء 

وجودعند ت — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ت  ٧٣س 
للأمامنقدم وهل نرتيهم؟ كيم، رحالأونساء الأموايت، من عدد 

سواء؟هم أم أعلمهم 
عليهميصر فانه جنائز اجتمعت إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الذكورس الصبي ويقدم الماء، ثم الرجال ويقدم واحدة، صلاة 
بالغة،وامرأة يبلغ، لم وصبي بالغ، رجل كان فإذا المرأة، على 

لمالذي الصبي ثم المابغ، الرجل ؛ هكذارتبناهم نلغ لم وفتاة 
الأنثىوسهل ويكون نلغ، لم التي الفتاة ثم البالغة، المرأة ثم يبلغ، 

الرجل.رأس بحذاء 
إلىنقدم مث\لآ الرجال تعدد يعني واحل جنس من اجتمعوا ؤإذا 

قبرفي يدفنون الأين أحد شهداء في س المي لأن أعلمهم؛ الإمام 
علىيدل وهذا ، اللحد في قرآنأفيقدمه أكثر أيهم يأمر كان واحل 

اب.نفدمفىاس)؟أآا(.تابالخاتن، أحرجهالبخاري، )١( 



^^==========تء)ثج؛(

أعالم.وافه الإمام، يلي مما يقدم هوالذي العالم أن 
-؛!؛--:إي •؛•؛- 

بيانحكم ما ! — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة سئل • ٧٤س
عليه؟الصلاة عند أذكرهوأوأنثى الميت جنس 

أمأذكر الميت عن بالإحبار باس لا • بقوله فضبك فأجاب 
أحلْن ذلك، المصلون يعرف لم إذا عليه للصلاة تقديمه عند أنثى 

أنثى.كان إن التأنيث ودعاء ذكرأ، كان إن المدكير دعاء له يدعوا أن 
عنيعلون لا الذين الصلون وينوي أيضأ، باس فلا يفعل لم ؤإن 
الصلاةوتجزوهم أيديهم، بين الذي الحاصر على ينوون المسث هذا 

أيدينابين الحاصر لهذا أي له( اغفر )اللهم الذكر بلففل قالوا مواء 
.أيدينابين التي الجنازة لهذه أي لها( اغفر )اللهم المؤنث يلففل أو 

-؛؛؛-ءإ؛• 

بعضهناك ! — تعالى اممه رحمه — الشيخ فضيلة مثل *  ٧٥س
،١^^۵^٠٠ هدا امم يذكر عليه للصلاة البت، قدم إذا الناس 

أوفلأن، بن فلأن هذا مثلا؛ يقول ، شيء فيه الأمر هدا هل 
يزيلان؟فلأن على الصلاة 

ذكر،بأنه قدم إذا الناس؛البن، إخبار بقوله! فضيلته فأحاب 
أوذكرأ، كان إذا الذكر بضمير الدعاء يكون أن أحل س أنثى أو 

أوبالغ، جنازة هناك كان إذا أو أنثى، كانتط إذا الونث، بضمير 
واحدلكل يدعوا أن أحل س الناس فيخبر الحلم، يلغ لم صغير، 

الصيحة.س فيه لآ به باس لا هذا يناسبه، بما 
فيهيكون قد فيها، أتوقف، أدري، فلا اسمه عن الإخبار وأما 



الفقهفتاوى جح( 
الحاصرينمن مثلا يكون محي مصالحة. قيه يكون لا رند مصالحة، 

الصلاةعن فينصرف مثلا، ّافة عداوة المعين الستا وبين بينه من 
أوربماتشويش، هدا في وكون الرحل، هذا على أصلى لا يقول! 
تركأنه فلو عليه، الله يدعو له اممه يدعو أن من ويدلأ ءاليه يصلى 

أحن.لكان بالأمم التعيين 
ء!آ

يومفي —ت تعالى افه رحمه _ الشخ فضيلة سئل ؛  ٧٦س
،المكان لهم يسع لا الأموات من عدد يوجد حاصة الجمعة 

عديدة؟مرات عليهم يصلى أم حلولي بشكل عليهم يصلى هل 
واحدةصلاة حميعا عليهم يصلى ت بقوله فضيلته فاحاب 

الناصتراص ولو ، حلفه ويتاحرون ، الإمام ويتاحر تلولأ، لا عرصا 
•سجود إر ولا ركوع إلى يحتاجون لا لأنهم صفوفهم في 

ء؛أ

شيءورد هل ؛ — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل •  ٧٧س
ذلك؟من الحكمة وما الجنازة؟ صفوف باكثار 

الصالةعليه النبي عن ثبت نعم، بقوله! فضيلته فاحاص، 
أربعونحنازته على يقوم يموت لم ممن ارما قال•" أنه واللام 

 s١١فيه افه ثئعهم إلا شيئا بافه يشركون لا رجا
Ji5'_j ،^ ثلاثةالمقصود هل ولخن الصنوف، ثلاثة فضل فى ورد

ولوصفوف ثلاثة أوالمراد صفوف؟ ثلاثة تبلغ التي الخثرة الصفوف 
(٥٩)ب نفعوا أربعون عليه صلى من باب الجنائز، تحاب لم، مأحرجه )١( 
(٩٤٨.)



كت1بالجن1تز

1عالموافه الأول، الأقرب رجلين؟ رجلين صف كل لكن 
؛!؛-- ج

يشترطهل ! - تعار اممه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛  ٧٨س
باقشركوا لا أن المن على يملون الذين وجلأ الأويمض في 

أرالأكبر؟ش؛ئأاكركالأصغر 
تاللام الصلاة عاليه محال الحديث في بقوله! فضيلته محاحاب 

الرجلا أربعون جنازته عر فيقوم بموت ملم رجل من ررما 
فهء؛اطه إلاّممهم '•سئا بافه يركون 

شركايشركون لا أنهم ثيئا« باممه يشركون ررلأ قوله: فظاهر 
أصغرولأأكر.
وأناأكبر، شركأ باطه يشركون لا المراد إن ت يقال أن ويحتمل 

يصليلا أكبر شركا المشرك أن شك لا لأنه ؛ شيء عندي يترجح لم 
الوهو أكبر شركآ مشرك وهو بملي ربما إنه ت يقال قد ولكن معهم، 
وأهلالأولياء، يدعون الأن لمين المبعض يفعل ما مثل يحلم؛ 

منالخالي حال كل وعلى ملمون، أنهم يقلمون وهم القبور، 
والمتلمسشافعأ، يكون أنه شلئ، لا هذا والأكثر الأصغر الشرك 

فيهالأصغر بالشرك والمتلبن شافعأ، يكون لا الأكبر بالشرك 
احتمال.

ءراءم *٠٠ 

حكمما تعار افه رحمه _ الشيح فضيلة ّئل !  ٧٩ءس 
الجنازة؟صلاة قي الصفوف تسوية 

.١٠٤ص تخريجه تقاسم ( ١ ) 







فتاوىاJفقه

ولوصفوف، ثلاثة يجعلهم أن ينتحب ت قال من العلماء فمن 

ديلالم؛؛ ذلك الض. راد إن ': juتن ومهم 
الأقرب.هو وهذا رجاS( الثاني)أربعون الحديث 

فالأول،الأول الصف يكمل أن الأفضل ت فنقول هذا وعلى 
كفى.الكثرة ؤإذاحصلت 

-؛■؛-ءإ؛- ءاو 

عندنايوحد ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛  ٨٢س
بيانونرجو الجنازة، صلاة فى المصلين بعض يفعله أمر 

عاليهالاإصلأة الجنازة عندتقديم وهوأنه • فيه الشرعي الحكم 
صلاةفي كانت، الش غير صفوفا ويصمون المأمومون يتدافع 

بينليقربون دسونها، الصفوف بتراص يخل مما الفريضة، 
صلاةفي بينها كانت، الش المسافة دون الصفوف هذه 

ولو، صفوفثلاثة إقامة من لأبد أنه بعضهم ويعتقد الفريضة، 
منهذا فهل والثاني الأول الصف، في فرلغ هناللث، كان 

حيرأ.اف وجزاكم أولا؟ المشرؤع 
اثلهوصالي العالمين، رب ف الحمد بقوله! فضيلته فأجاب 

باحانتبعهم ومن وأصحابه، آله وعلى محمل، نبينا على وسلم 

٢٨)المت عر الصلاة كتف باب الجنائز، محاب رالر،ذى، ( ٣١٦٦)الجازة 
■ح،سن حدهب > وىل 





فتاوىاافقه)ثج( 
منالإمام ملم إذا أنه أرى الذي بقوله؛ فضيلته فاحاب 

ينتظرأن فالأولى كثيرون، وهم يقفون أناس فيه كان فان المريقة 
يفوتهملا حتى علها، المصلن كثرة أجل من الجنازة تقديم في 

يقضونالذين في يكون وربما ثماعتهم، الميت يفوت ولا الثواب 
الإمام.ْع سلموا الذين من حير هم من 

.وأولى أفضل لذلك فالمبادرة سبب هناك يكن لم أماإذا 
صأوي ءإ؛- 

إلمامهليشتزط افمارست اكمح_رحمه فضيلة  Atس
الجنازة؟صلاة في الصفوف بين وسدالمج فالأول الأول الصف 

فيهاينبض الجنازة صلاة فى الصفوف بقوله فضيلته فأجاب 
الأولالصف يكمل وأن الصلوات، من كغيرها الصفوف تسوية 

الصفوف.بين الفزج ند وأن فالأول، 
ءإت--؛!؛ ءه 

الحكمما —! تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ٨٥س
الجنازة؟صلاة فى تكتمل أن بدون الصفوف لوتعددت فيما 

أهلبعض كان ؤإن المنة، حلاف هذا بقوله فضيلته فأجاب 
ثلاثةعن الجنازة صلاة فى الصفوف تنقص لا أن ينبغي أنه رأى العالم 
الكانوا إذا للأمام ينبغى إنه ت وقال الأول، الصم، يتم لم لو حتى 

أعلم.والله صفوف. ثلاثة يجزأهم أن الصفوف، يملوون 
٠-:أي ؛؛؛- 

أهلتقدم إذا تمارس؛ افه _رحمه الشيح فضيلة سئل ؛  ٨٦س
يمينعن وصاروا عليه الصلاة عند يحملونه من أو الميت، 



^^======حآآآ(

 ،U(؛l ذلك؟في اكابمة الم وئ الشرع؟ في أصل لدلك هل
إلىبالجنازة الميت أهل تقدم إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

يساره،عن ولا يمينه عن لا الإمام جانب إلى يصلون لا فانهم الإمام 
مكانلهم يتيسر لم فان الناس، مع الصفوف في يصلون ولكنهم 

معالوقوف لأن الأول؛ الصف وبين بينه الإمام حلف يصلون فالهم 
كانإذا المشرؤع بل مشرئ، غير فأكثر اثنين كانوا إذا الإمام 

مكانلهم يكن لم أنه قدر فان الإمام، يتقدم أن فاكثر ثلاثة الجماعة 
يساره،وعن الإمام يمين عن يقفون فإلهم الأول والصف الإمام بين 
الجنازةفدم الذي أي واحدأ— يكون أن إلا فقتل يمينه عن يقفون ولا 

لهيجد ولم واحد قدمها صغيرأ ولفالآ الجنازة كاث لو كما - واحدآ 
•أعلم وافه الإمام يمين عن يقف فإنه المحق مكانآفي 

حكمما —! تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سئل  ٨٧س
علىتوضع أن وقبل للصلاة توضع أن قبل للجنازة القيام 

الماسبان علما الدفن عند القيام حكم وما الدفن؟ عند الأرض 
المجدإلى يحولها عند الجنازة على للصلاة قاموا إذا 

الأئمةبعض أن فى رأيكم وما الصلاة؟ بعد الذكر سركون 
الفريضة؟صلاة من انتهائه فور الجنازة على يصلى 

مزتإذا للجنازة القيام للإنسان سمُ, له: فه فضلته فاحان 

•( ١١٢)ص تخريجه يأتي ( ١ ) 



الفقهفتاوى ( ١١٢)
لكنإن نقول فإننا الإمام يلم أن حين من عليها الصلاة وأما 

صلاةفضل عليهم يفوت لا حتى انتظرهم يقضون كثيرون أناس فيه 
يقضي،أحد فيه يكن لم ؤإن الجنازة، على العاسد وليكثر الجنازة، 

تقدم.أن يسيرأفالأفضل العدد أولكن 
،ا،مح> ٠٠> ٠٠

القولهو ما مار اف رحمه ^^يلةاكخ— )  ٨٨س
عرالتكبير محي اليدين ورفع للجارة القيام في الراجح 

الجنازة؟
أنالمسألتين هاتين في الراجح فوله؛ فضيلته فاحاب 

uللكرأمجر ه الني لأن لها، قام الجنازة به مرت إذا الإنسان 
ليبينتركه أن وتركه، فعله بتن والجمع ، تركه ثم ، أيضا وفعله 

•بواجب ليس القيام أن 
كونأنه فالصحيح الجنازة صلاة تكبيرة في اليدين رغ وأما 

ورويموةوفار؛ا، عمر ابن عن صح لأنه التكبيرات، كل في 
أهلمن جماعة رفعه صحح وقد ، مرفوعا أيفأ 

كتابلم، ومللجنازة القيام باب الجناتر، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
القيامللخازة)آب(صههدباب الجاثز، 

لم،وم( ١٣١١)يهودي لجنازة نام من باب الجنانز، كتاب البخاري، أحرجه ، ٢١
(.٩٦اuبالسابق)٨٧(ر•كتابالخائن، 

(.٩٦٢()للجازة)٢٨القيام نسخ باب الخاتن، كتاب مسلم، أحرجه )٣( 
ووصلهالجنائز، على الحلأة منة باب الجنائز، كتاب ني معلقا البخاري أحرجه )٤( 

(.١٠٥الصلاة)ني اليدين رنع جزء في 
. Y٢٨٥/ الرايات نمب العلل. ني الدارممي إر الزيلعي عزاْ )٥( 



^^ٍييٍيررجلأِع

.تكبيرة كل في ترفعان اليدين أن فالصواب ، العالم 

اولىمن تعالى اض رحمه — المسغح فصأياة ّسل ! ٨٩ٌس 
أوالولي؟الإمام الميت على بالصلاة الناس 

فالإمامالمجد في عيه صلي إن بقوله؛ فضياكه فأحاب 
الرجلالرجل، ررلأ وه المتم، لقول المجل( إمام )أعني أولى 
عاليهصلي ؤإن ، ممجده في ملطان المجل ؤإمام ، الهلانهاا ةيّ
وصيله يكن لم فان وصه، به الناس فأولى المجد غير كان مش 

باس.فلا الحاصرين أحد صلى ؤإن إليه، الناس فاقرب 

المسجد3ى س. تعالى النه رحمه _ الغ فصيلة مسل ؛ ٩٠من 
يودينأن للنساء يجوز فهل الميت على للصلاة ينادى الحرام 

غائب؟أو حاصر ميت على سواء الرحال، هع الصلاة هده 
الجنازةحفرت إذا كالرجل المرأة بقوله فضيلته فأجاب 

هدافي الأدلة لأن للرجل ما مثل الأجر من ولها عليها تصلي فإنها 
كانواالملمين أن المؤرخون ذكر وقد ، سيء منها يستثن ولم عامة 

هداوعلى ، الناء ثم الرجال، فرادى غ الرسول على يصلون 

الشرحانظر ، ١  ٤٨/١٣اض رحمه باز بن النخ.مدالعزيز سماحة فتاوى مجمؤع )١( 

(.٦٧٣()٢٩٠؛ابسض؛الإما٠ة)ىابالماجد،
ذمباب المنام، كتاب ماجه، ابن وانظرنحن . ٢٣٠لأبن المرية الهرة )٣( 

صعق.إسناده ء: اش رحمه _ حجر ابن الحافظ وقال ( ١٦٢٧ودفنه)ه وفاته 



الفقهفتاوى تعؤ( 
والمرأةالجنازة حضرت إذا المطلوُة، الأمور من إنه بل بأس، فلا 
الجنازة.هذه على الرحال مع تصلي أن المسجد محي 

ءإي•؛!؛• 

حكمعن _! تعالى الله رحمه الشيح. فضيلة ٌسل • ٩ ١ س 
الميت؟على المرآة صلاة 

كماالميت على تصلى أن للمرآة يجوز بقوله! فضيلته فأجاب 
ومازالللمصلي، وأجر للمسي، دعاء فيه ذلك لأن للرجل؛ يجوز 

إذااجد المفي الأموات على يصلين النساء فان كيلك، لمون الم
حضرن.

ءأي

تصليهل _ث تعالى اممه رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ٩٢س
المجد؟أوقى بيتها قى الميت على المرأة 

ولوأفضل، البيت في عليه صلاتها ت بقوله فضيلته فاجاب 
عندنامعروفا يكن لم لما لكنه بأس، فلا الناس مع وصلت حرجت 

علىلتصلي المجد إلى تخرج لا أن أي - تصليها؛ لا أن فالأفضل 
أهلس الميت كان إذا عندها وهو البيت فى تصلى ؤإنما - الجنازة 
صلاةعليه تصلي أن يمكن فلا الخارج س الميت، كان إذا أما البيت. 
.الغائب،

يحلإذا —! تعالى اممه رحمه الشيح. فضيلة مثل !  ٩٣س
وقدالإمام ْع المكتوبة الصلاة فاتته وقد المجد إلى الرجل 



^L_l_

أمالجنازة على الإمام سمر يصر هل عليه للصلاة الميت 
١^^؟بمار 

لأنالجنازة على الإمام مع بملي بقوله! فضيلته فأجاب 
ثمعليها يصلى موف فانه الجنازة أما بعد، إدراكها يمكن المكتوبة 

بها.ينصرفون 
ءأي

داثملأمامإذا سمخ-رحمهاف4ساليس؛ 
بمغ؟ماذا إسلامه في يشك من الجنازة صلاة في 

أنالأصل لأن عليه؛ يصلى أن يجب بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فيقول!يشترمحل له الدعاع عند ولكنه إسلامه، على باقي الملم 
هلحاله يعلم تعالى وافه ءا، وارحمه له فاغفر مومنآ كان إن رراللهم 

لشأخمبىيدعو ان من لم يالتتبعه، من لم ثوبهيا لا، ام مؤمن هو 
والرحمة.بالغفرة كافر 

آياتففي القرآن، فى وارد أمر فيه الثرمحل أو ، الدعاء خى والأمشاء 
أئهآشبمآ-آإلآ م ووغ إيالجأ يرمو0 ي أوؤ • تعار اف نال اللعان 
نمنقأن رأأشسة أميألصثثدةإدث> نمهر أس ثم1ال!ت أؤيع أ>دهم فهندة 

عماوإوذآ' ؤ المرأة؛ في وقال ،• َثآ آلى-بيرا ثن 'كادا إن ءثه أش 
وآ-لشةأنمحبل؛/لٌةألكإذ؛؛ركن لجي شألا"ت أيريثمدئع العياب 

واردالدءاء فى فالأسثتاء , ِ؛آ ^لقندنإن من َكان ان نلإآ آس 
الزبيربنت لضباعة المى. قال كما أيضا، العبادات فى كالامتثناء 

.٧٤٦ت الأيتان النور، صورة )١( 
.٩ ٨، ت الأيتان سررةالنور، )٢( 



الفقهفتاوى 

فقالمريضة( )أي شاكية وهي الحج أرادت حين — عنها الأة صي ر— 
.، حبتي«أ١ حيث محلي أن واشترطي ررحجي ت ه الرسول لها 

مومنألكن إن رراللهم الحال هده مثل في يستثني الإنسان أن فالمهم 
عنالموقعين أعلام في - الله رحمه - القيم ابن ذكر وقد لهءا، فاغفر 
الملمائل ممن ائل معليه أنكل أنه — الله رحمه — تيمية ابن شيخه 
لهتقدم أنه عليه أشكل ما حملة من ولكن المام في ه المي فرأى 
يابالشرحل ءاليلئ^ له فقال لا. أو لمون مهم هل يدري لا جنائز 

ابنالند وهذا المام، في واللام الصلاة عليه المي يقوله أحمد، 
ثقة.لكيهما الرحلين لأن صحيح، محتد تيمية ابن شيخه عن القيم 

شرعيحكم إثبات على هتا اعتمدنا إننا ت قائل يقول ولا 
فهذهاللعان، قصة فى سبق كما القرآن يؤيدها الرؤيا هذه لأن يرويا، 
أعلم.والله بها، فيعمل الشريحة لقواعد موافقة الرؤيا 

ء!ء

فيمارأيكم ما —! تحار افه رحمه اشخ— فضيلة  '• ٩٥س
هو؟من عنه يسال فأحد عليه ليصلي شختس للأمام قدم إذا 

ذلك؟غير أو بمر هو وهل 
منلأنه عنه، يسال لا أن هذا فى رأيي • بقوله فضيلته فأجاب 

منوالوال لمن، المعورا'ت نتع به يولأنه الدين، فى التنظع 
أنمع الرجل؛ عن يأل . المي يكن فلم بدعة، هو حيث 

هليقول؛ بال يكن ولم ه، المي عهد في موجودون المافقين 

المرصىيعذر اكطل المحرم اشتراًل جوار باب الحج، كتاب ملم، أحرجه ٠، 



^^==ص===^«طآآ؛(

من؟مح<أومو هرمنا 
اللهيفتح أن قبل أولا، دنن عليه هل الرحل عن أل يكان نعم 

راصلواقال: ، وفاء له وليس دين عليه قالوا فإذا الأموال، بكثرة عليه 
الذيهو صار الأموال بكثرة عليه اض فتح ولما ، صاحبكمءا على 

عنهفالموال بالديانة يتعلق ما وأما المدينين، عن الديون يقضى 
يدعه.

الجنازةعن ! — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل !  ٩٦س
يصلي؟المست، كون قي يشك التي 

كونفي ويشك تقدم التي الجنائز ت بقوله فضيلته فأحاب 
اءاللهمت فيقال ويستثنى عليه يصلى الحال هده ففي يصلي، الميت 

فيوالامتثناء إلح، وارحمه؛؛ له فاغفر لما مأو مومنآ، كان إن 
يقولالنور محورة فى اللعان ايات فى تعالى قوله فى كما حائز الدعاء 
وتقولالزوحة^قمحشإنماةثنآمبمؤ ١^^: 

دع-اءوفي . ، 3^لثندقن من َكاف إن عمأ \ؤ غصت ن أؤ 
حيراالأمر هذا أن تعلم كنجت، إن رراللهم يقول! الاستخارة 

والأفرع،الأبرص، إ الثلاثة إمرائتل بني قمة وفي إلح ا ٤ ؛ار • • - لي 
كاذبأكنت ررإن والأقرع; الأبرص، من لكل اّلك قال والأعمى، 

جازرجل على الجن دين أحال إذا باب الحرالأت، كاب البخاري، أحرحه )١( 
(٢٢٨٩.)

ما.الآية:سورةالزر، )٢( 
الآية:آ.سورةالزر، )٣( 
•( ٦٣٨٢الاستخارة)عند الدعام باب الدعوات، كاب البخاري، أحرجه )٤( 



الفقهفتاوى ثقؤ، 

اشإلىمانم«أا،.فصيرك 
ء؛آ

أنيجوز هل ت - تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة سئل ت س؛١٩ 
واحدْ؟صلاة الموتى مجموعة على يصر 

مجموئعلى يصر أن يجوز نعم، ' بقوله فضيلته فأجاب 
العامةمن كثير يوجد فإنه البحث هذا فى دمنا وما واحدة، مرة مجوني 

الإمام،مع الجنازة يهدمون الدين الناس يقف أن الأفضل أن يظنون 
صلاةمحي الإمام مع أوأكثر واحد يقف أن لأبد أنه يظن بعضهم ن إل 

لهيكن لم إن الجنازة قرض من أد'مرهم الميت، أهل من الجنازة 
المهدمونكان ؤإذا ، وحده الإمام يكون أن فالسنة وهدا أهل، 

الإمامبين يصمون فإنهم الأول الصف في مكان لهم ليس للجنازة 
مجنفردأمتقدمأعروحدْ الإمام يكون أن الهم الأول، الصف وبين 

العامةيعفى يظنه كما المشروعية أو الاشتراحل من وليس الجماعة، 
.أصل له ليس هدا الإمام، مع الجنازة ندموا الذين المصلين كون 

■:إي

يجبهل تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة سئل •'  ٩٨س
الخمس؟كالصلوات الجماعة الجنازة لصلاة 

الصلاةفى الجماعق صلاة تجب لا بقوله! فضيلته فأجاب 
الممليالحدي كثر كلما لأنه أفضل سبق كما لكنها الميت، على 
شفاعته.قبول إر أقرب ذلك كان الميت على 

؛؛؛

(.٢٤)ص تخريجه مدم 



^==>أآآ؛(

يشنعهل _ت تعار اف رحمه — الشخ فضيلة سل ت  ٩٩من 
قبليتعوذ وهل الجنازة؟ عر الصلاة قي الأ،اسفتاح دعاء 

القراءة؟
وعللوايستحب، لا أنه العلماء ذكر بقوله! فضيلته فاحاب 

علىمبناها كان ؤإذا التخفيف، على مبناها الجنازة صلاة بان ذلك 
استفتاح.لا فانه التخفيف 

؛ذاؤ تعار! اممه قال وقد القرآن، سيقرأ لأنه يتعوذ فانه التعوذ أمجا 
،•إشئأشءلنيآني-ر 

؛د، م
؛؛؛-٠٠٠ ٠٠٠

١٠من  حكمما _ت تعار الله رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ٠
الجنازة؟صلاة في الفاتحة قراءة 

ركن،الجنازة صلاة فى الفاتحة قراءة بقوله! فضيلته فأحاب 
وهذا، الكتاب؛، بفاتحة يقرأ لم لمن صلاة ارلأ ه؛ النبي لقول 

فيفتدخل صلاة، الجنازة صلاة لأن وغيرها، الجنازة صلاة يعم 
.الكتاب،، يقرأبفاتحة لم لمن صلاة ُرلا • الرسول قول عموم 

تجبشل إ - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مئل إ ١ ٠ ١ من 
إذاالجنازة صلاة تصح وهل الجنازة؟ صلاة في الفاتحة قراءة 

. ٩٨الأية! النحل، محورة )١( 
الصلواتني والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

الفاتحةقراءة وجوب باب الصلاة، كتاب لم، وم(. ٧٥٦)والغر الحضر في كلها 
(.٣٩٤)فىكلركعت)؛*ا(.



الفقهفتاوى ثج( 
الفاتحة؟سورة والمأموم الإمام يقرأ لم 

مفتتحةصلاة الجنازة صلاة إن بقوله! فضيلته فأحاب 
صلاةررلا إ قوله صوم في حل فتل بالتسليم، مختتمة بالتكبير 

ولمالجنازة على أحد صلى فإذا . الكتاب،، بفاتحة يقرأ لم لمن 
ولاالذمة، بها تبرأ ولا تمح، لا الصلاة فان الكتاب بفاتحة يقرأ 

فيبت وند • حق من الميت أحينا جهة به قيامه يجب بما تقوم 
الفاتحةسورة —قرأ عنهما اف رصي — عباس ابن أن البخاري صحيح 

هنانة يالومراده . منة،، أنها االتعلموا وقال! الجنازة صلاة فى 
التيوهى الفقهاء. عند الاصهللاحية المنة ولمت )ا"لهلريقة(، 

تهللقالمتقدمين عرف فى المنة لأن ٠ تاركها يعاقب ولا فاعلها يثاب 
فيكما مستحبة(، أم واجبة كانت مواء . المي )ؤلريقة على 

منإ أنص( رأي • قال أنه — عنه افه رصي — مالك بن أنس حديث 
بالمنةوالمراد . سبعا عندها أقام الثيب على البكر تزوج إذا المنة 

الواجبة.المنة هنا 
وأنه نففي وجل عز الله يتمي أن المرء فعلى هدا وعلى 

ومنةالله، كتاب إلى الله عباد به يعامل أو لله، به يتعبد فيما يرمح 
ؤواكفاء والنور الهدى وفيهما الكفاية ففيهما ، رسوله 

■ت؛آ

(.١١٩)ص تخريجه تقدم )١( 
ره'أ'آا(الجنازة على الكتاب ناتحة ثراءة باب الجناتز، كتاب البخاري، احرجه )٢( 
.٥٢١٤)البكر على الثيب تزؤج إذا باب النكاح، كتاب البخاري، احرجه )٣( 

)٥الزن إنامن من والثيب البكر تحفه تما يرر باب الرصاع، كتاب ومسلم، 



ح_ِِ،

حكمما تعالى اض رحمه — النسخ فضيلة سئل I ١ ٠ ٢ س 
الجنازة؟صلاة فى الفاتحة بعد قراءةTية 

صلاةفي الإنسان يقرأ أن بأس لا • يقوله فضيلته فأجاب 
الفاتحةعلى اقتصر ؤإن الفاتحة، بعد القرآن من قليلا ثسئآ الجنازة 
الولهذه التخفيف. على مبنية الجنازة صلاة لأن واّمع، فالأمر 
الفاتحة.ويقرأ يتعوذ ؤإنما استفتاح، فيها ينؤع 

؛أي؛أي 

منثبت هل ! - تعالى الأإه رحمه — الشيح فضيلة ثئل ؛ ١ ٠ 
علىص!؛ الثانية)اللهم التكبيرة بعد الجنازة صلاة قى السنة 

وباركتوسالمت صلستإ كما محمد، آل وعلى محمد، 
حميدإنلثإ إبراهيم آل وعلى إبراهيم على وتراحمت، ورحمت، 

غازا؛ررآمان الأردية باللغة رسالة فى مكتوب هو كما مجيد( 
اليسرى؛؛؟رراضلأة يعنى 

النبيعلى الصلاة في الصفة هذه بقوله! فضيلته فأجاب 
عليهيصلى ما وأفضل ، الّكام، ترد لم وبدعة مبتدعة، صفة 

علتك،لم نكيف علمثا اممه رسول يا ت قالوا حين أمته عالمه ما 
وعلىمحمد، على صل اللهم  ١١• قولوات فقال عليك؟ نصلي هكيم، 

حميدإنلن، إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صليت كما محمد، آل 
علىباركت، كما محمد، آل وعلى محمد، على وبارك مجيد، 

وماالصفة هذه ا. مجيداءأ حميد إنلئإ إبراهيم آل وعلى إبراهيم، 

الميبُ'-عل يصلون وملائكته اف 'ؤإن قوله؛ باب التفسير، كتاب البخاري، أحرجه 



_،JIفتاوى 

فييلازمها أن للإنسان يبني الخي هي غيرها من ه المي عن صح 
السؤالفي ذكرت الي الصفة هذه مثل أما الني.. على الصلاة 

البيع،جمح يتجب أن المؤمن وعلى النص بها يرد لم بدعة خانها 
رروكل، ضلالة{(أ بدعة رركل والسلام! الصلاة عليه النبي لقول 

صلألةفىالمار«ثى.
؛؛ث

١س يجورهل ؛ — تعالى اش رحمه — الشخ فصيلة سئل ؛ ٠٤
))اللهمنقول؛ كأن عليه الخلأة ق للميت الدعاء عند الاشتراحل 

ترلالسأصلفياِع؟. . إنكانشهدأنلأإلخإلأاض. 
فيقوي شك عنده ان الإنكان إذا بقوله؛ فصأيلته فأجاب 

لهفاغفر مؤمنا كان إن رراللهم يقول! أن حرج فلا الميت هذا 
لأنيشترط؛ فلا قوي شك عنده يكن لم إذا وأما اء، وارحمه 

الدعاءفي والاشتراط إسلامهم، على أنهم لمين المفي الأصل 
أشنمنت أن ؤإلئنمة ؤ اللعان! آية فى تعالى قوله ومنه أصل، له 

أفؤأ-ئدمه ؤ تقول! والمرأة . ، ؛،أ ن؛ ألكنُ؛ن من 'كاف إن ءثه 
الديالأشتراط وكدلك آلمندمحن من َكاف إن ٠£،" أممه عننيآ 

كانإن اللهم فقال! - عنه اف رصي - وناص أبي بن معد من ونع 
(٦٦)الشهد بعد هت المي عل الصلاة باب الصلاة، محاب ومسلم، (. ٤٧٩٧)= 

(٤٠٦.)

.( ٨٦٧)( ٤٣)والخطبة الصلاة تخفيف، باب الجمعة، كتاب، لم، مأحرجه )١( 
(.١٤٨٧)الخطبة كم، باب، الجمعة، كتابه النائي، أ-محرجه )٢( 
٧.الأنة: مررةالور، )٣( 

الآ؛ة:آ.)؛(ّررةالرر،





فتاوىاافقهيؤو 

لهفاغفر مومنأ كان إن رراللهم فتقول! تشترط، أن لك فهدا ، كفره 
الإسلامشيخ تلاميد أحل — افه رحمه القيم— ابن ذكر وقد ، وارحمه؛٠ 

المنامفي ه النبي رأى أنه تيمية ابن الإسلام شبخ عن تيمية ابن 
كانعليه ْشكالة ائل معن ه النبي سأل — تيمية ابن أي — فماله 

الشرط.فارشد0إلى المسالة هده منها 
-؛؛؛--؛؛؛- 

لسحودهل ! — اللهتعالى اكحسرحمه محملة ثل إ ١ س٦٠ 
معين؟دعاء عاليه الصلاة أثناء للميت والدعاء اللأوة 

وقدالجود من كغيره التلاوة سجود بقوله! محيلته فأجاب 
قال;ه ح؛ ألدعل آسروه سج ؤ الأية! هدم زلت حين الّكا. قال 

بينمقال من الحديث هدا في ما على . مجودكم؛، في رراجعلوها 
ربيسبحان فقل! للتلاوة سجدت إذا فنقول! وعليه العلم، أهل 

لكاللهم ل، اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم )محبحاك الأعلى، 
حلقهالذي لله وجهي سجد توكلت، وءاJاإئ، ، ويلثا سجدت 
أجرأبها لي اكتب اللهم وقوته، بحوله وبصره سمعه وشق وصوره 

كمامني وتقبلها ذحرأ، عندك لي واجعلها وزرأ، بها عني وصع 
.داود( عبدك من تقبلتها 

مشهورة،كثيرة فيها للميت فالأدعية الجنازة صلاة وأما 
وإماإلى)؛لوغالمام(،الأحبار(، )منتقى القارىءسمإر وأحل 

رالرحل يقول ما باب الصلاة، كتاب داود، أبو ،  ٢٢٢/ ا أحمد الإمام أحرجه !١( 
سسحالت باب فيها، نة والالصلاة إقامة كتاب ماجه، وابن (، ٨٦٩)وسجوده ركوعه 

فيالركوعوالجود>؟حم(.



كتاب|لحاذام

وشاهدنا،وميتنا، لحينا اغفر رراللهم I مثل متعددة أحاديث ففيهما 
منقلناتعلم إنك وأنثانا، وذكرنا وكبيرنا، صغيرنا وغائبنا، 
مناتوفيته وس الإسلام، عالي حيه فا منا أحييته من اللهم ومثوانا، 

عنه،واعف وعافه وارحمه، له، اغفر اللهم الإيمان، على فتوفه 
منونقه والبرد، والماء بالنلح واغسله مدخاله، وأومع نزله وأكرم 

كما- الخهلايا من أو - الدنس من الأييض الثوب ينقى كما الذنوب 
.، أ معروفة هذا في والأحاديث ، الدذسا< من الأبيص الثوب ينقى 

مم  م
*|ء ٠٠٠مء 

١س معنىما ! - تعار اف رحمه - الشيح فضيالة سئل ; ٠٧
اراللهملاتحرمناأجره((رأ،؟قولالنبي.; 

علىيصلي الذي أن المعلوم من بقوله; فضيلته فأحاب 
فلهعليها يصلى حتى الجنازة شهد ررمن لقوله.; أحر له الجنازة 
القيراطان؟وما فيل! فيراطازرا، فله تدفن حتى شهدها ومن قيراط، 

ررمثلاتجليناكليمين<<أقال: 
كانؤإذا علته، الصلاة أحر تحرمنا لا أي أحره، تحرمنا لا فمعنى 

وأحرمصيبته، أحر أي أحره، تحرمنا لا معنى صار يه مصابا الإنسان 
علمه.الصلاة 

•ا ٩  ٦٣للمت)الدعاء باب الجنار، كتاب لم، مصحيح انظر )١( 
الدعاءباب الجنائز، كاب داود، وأبو ، إ/٩٧السند أحمد، الإمام أحرجه )٢( 

ءرالملأة ني الدءاء ني جاء ما باب الخاتن، كاب ماجه، را؛ن (، ٣٢.للميت)١ 
(.١٤ ٩٨الجازة)

و*ام،(، ١٣٢٥تدفن)حش انطر من باب الخاتن، كاب البخاري، أحرجه )٣( 
بابكلاسةضالخازة)آه()هأ؟(.ىابالخائز، 



=========^^^^^========^^

فيورد هل ! — تعار اش رحمه - الشخ فضيلة سئل I ١ ٠ ٨ س 
عاليه؟الصلاة في الميت للطفل به يدعى خاص دعاء السنة 
ظهرها؟على المرأة استلقاء عن نهي السنة في وهل 

عنصحيحة محسة فيه فليس الأول أما بقوله: فضيلته فاجاب 
صحتهامحي أحاديث وردت لكن والسلام، الصلاة عليه الرسول 

بعضيكر ومحي لوالديه، يدعى يبلغ لم الذي اللفل أن وهو نغلر، 
وذحرألوالديه، خرطأ اجعله اللهم ؛ قالوامناسبأ دعاء الفقهاء 

وألحقهأحورهما، به وأغظم موازينهما به ثقل اللهم وسفيعآمجابآ، 
برحمتكوقه إبراهيم، كفالة في واجعله المؤمنين، سلفا بصالح 
جهنم.عذاب 

حصوصآإذاينبغي، لا فانه ظهرها، على المرأة استلقاء وأما 
وقدالحال، هذه على وهي بها يمر محي فانه أحد، البيت في كان 

النهيوأما باس. فلا بتتها في وحدها كانت إذا وأما فتنة، تحصل 
أعلم.فلا ذللئ، عن 

صفةهي ما ت سارس اف رحمه — التجع ^ة 
وللمجنون؟للصغير الدعاء 

للميتالدعاء صفة أن العلماء ذكر بقوله: فضيلته فأجاب 
فرطااجعله اراللهم يقولI العام الدعاء بعد المجنون أو الصغير 
بهوأعظم موازينهما، به ثقل اللهم مجابأ، وشفيعا وذحرأ، لوالديه 

كفالةفي واجعله المؤمنين، سلفط بصالح وألحقه أجورهما، 
فبأيوإلا بذلك دعى فان الجحيم<ا، عزاب وقه؛رحمتلث، إبراهيم، 



يعتمدصحيحة منة فيه وليس واصع هدا في الأمر . يتحضره دعاء 
ذك.في علتها 

«|ء* ٠٠ ٠٠٠

فيورد _! تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ت ١ ١ ٠ مى 
الذنوبمن ونقه والبرد، والتلج يالماء ررواهمله الدعاء! 

قال:فلماذا الدنس« من الأبيض الثوب يتقى كما والخطايا 
التنظيف؟في ^ ٧١الخار الماء أن مع والبرد، والثلج، ، بالماء 

الساخنالماء أن المعروف من نعم، بقوله! فضيلته فأجاب 
توجبالدنوب كاث لما لكن البارد، الماء من التنظيف في أبلغ 

مقابلايكون ما يذكر أن ناسب حارة وهي النار، في الأليم العياب 
التنقيةالأمران! يحصل حتى والبرد، الثلج وهو! لها ومضادأ لها 

والحرارة.الأوساخ مجن الذنوب من حصل ما مقابلة في والبرودة 

صفةعن ؛ — تأُار الثه رحمه — الشيح فضيلة سئل — ١ ١ ١ س 
عراف؟الصلاة 

الإماميقف الميت! على الصلاة صفة بقوله! فضيلته فاحاب 
التكبرةوJكبر كبرا، ام صعرا كان سواء يكرا كان إن راسه عند 

قدبل باس، فلا قصيرة سورة معها قرأ ؤإن الفاتحة، يقرأ ثم الأولى 
السنة.من أنه إلى العلم أهل بعض ذهب 

مجمدعر صد اللهم ه؛ المي عر فيصلي الثانية يكثر ثم 
إنكإبراهيم، آل وعلى إ؛راهيم على صليت كما محمد، آل وعلى 



فتاوىاافقا<تؤؤ( 
باركتكما محمد، آل وعلى محمد على بارك اللهم • مجند حميد 

،اكاكه يكبر يم مجيء حمد إنل إبراهم، ال وعلى إبراهم على 
ومنتنالحينا اغفر اراللهم ت ومنه المي. عن ورد بما يدعو ثم 

تعلمإنك وأنثانا، وذكرنا وكسرنا، وصغيرنا وغائبنا، وشاهدنا 
توفيتهومن الإسلام على فاحيه منا أحييته من اللهم ومثوانا، منقلبنا 

واعفوعافه وارحمه، له اغفر الإيمان((أا،. على قرفه 
والبرد،والثلج بالماء واغسله ، مدحاله واومحع نزله، وأكرم عنه، 
دارأوأبدله الدنس، من الأبيض الثوب ينقى كما الخطايا من ونقه 
ووجه،من حترأ وزوجأ أهله، من حيرا وأهلا داوم، من حيرأ 

رراللهم، النارءا عداب ومن القبر عداب من وأعده ، الجنة وأدخله 
مماذللئ، وغير . وله،؛ لنا واغفر ، يعده تفتتا ولا ، أحره تحرمتا لا 

اض،موردعن 
آتناربنا ت بعدها يقول العلم أهل بعض قال ، الرابعة يكبر ثم 

.المار عداب وقنا ، حنة الاحرْ وفي ، حنة الدنيا في 
إنهبل ، ه النثي عن ثثت قد لأنه بأس فلا خامسة كبر ؤإن 

النبيعن ذلك لثبوت خمآ يكبر بأن أحيانآ ذلك يقحل أن ينبغى 
للمتالدعاء باب الجنار، كتاب داود وأبو "؟(، aa/y)أحمد الإمام أحرجه )١( 
المتعلى الصلاة في يقول U باب الخاتن، كتاب والترمذي (. ٣٢ ٠٢)( ٠٣٢ )١ 
الجناوةعلى الصلاة في الدعاء في حاء ما باب الجنائز، كتاب ماجه، وابن (، ١٠٢٤)
•الذهبي ووافقه الشيخين، رط ث على وصححه ( ٣٥٨/ )١ واسكم ( ١٤ ٩٨)

.( ٩٦٣)( الصلاة)٥٨في للمن الدئء باب الخاتن، كتاب لم، مأحرجه )٢( 
(.١٢٥)ص تخريجه تقدم )٣( 
ااملأةضاكر)آي()بهه(.باب الخائن، الم،كتاب مأحرجه )٤( 



^=====ت=^=^=تءدح(

الذيالوجه على يفعله أن للمرء ينبغي . عنه نبت وما ، . 
ثمأرع، النكبثر أن الأكثر كان ؤإن مرة، وهذا مرة هذا فيفعل ورد، 
٠يمينه عن واحدة لمه تيلم 

رأسهاعند يقف لا وسهلها عند يقف فإنه أنثى كانت إذا أما 
عدةاجتمع ؤإذا الرجل، على الصلاة كصفة عليها الصلاة وصفة 
الإماميلي الذي فيكون مرمحن، يكونوا أن يبني فإلهم جنائز 

ثمالماءاuلغات، ثم الذكور، الأطفال نم اuلغون، الرجال 
كانولو الذكر يقدم هذا فعلى بالترتيب، هكذا الصغار، الجواري 

وأماالإمام، يلي مما هو يكون أنه بمعنى المرأة، على صغيرأ 
الإماموقوف ليكون المرأة، وسعل عند الذكر رأس فيجعل رؤؤسهم 

,المترؤع الماكان في 

صفةهي ما ! — تعالى افه السخ.رحمه فصيلة سئل ث ١ ١ ٢ س 
بعدفماذا حمما الإمام كير وإذا الميت،؟ على الصلاة 

اككثيرهاراسة؟
يوصعأن البت، على الصلاة صفة بقوله! فضيلته فاجايثج 

وسعلوعند الرجل، رأس عند الإمام ويقفا المصلي يدي بين البت، 
الثانيةنم الفاتحة سورة فيها يقرأ الأولى التكبيرة يكبر ثم المرأة، 

والدعاء. للبت،فيها يدعو الثالثة ثم س، الّك، على فيها يصلي 
اغفراللهم • العام بالدعاء أولا يدعو •' الحلم أهل كسبا في معروفط 

الواردالخاص بالدعاء ثم إلخ، . . وكبيرنا. وصغيرنا وميتنا، لحينا 

ر ١٢٨ص)تخريجه تقدم )١( 





^========>وآ(

•مرتين الإنسان يلم أن حرج ولا العلم، أهل بعص إليه ذهب فقد 
فيالخطبة أو الجنازة ترفع أن قبل ذلك بمد الخهلبة أما 

البىعن يثبت ولم ، محنة لس هذا فإن الرهسب او داكرعسبا المقبرة 
أنهولا الماس، فذكر محام الجنازة على الصلاة من مغ إذا كان نه أ. 
ومهالمع إلى أتى ه أنه ورد ما وغاية • الاس فذكر الشرة في قام 

حوله،الماس وحلس فجلس ميتهم، ليدفنوا اللحد ينتظرون قوم 
•ثمهوهوحالسلأعلىسملاسةأا، 

منمنكم ررما أيفأفقال: المقبرة في يوم ذات، كان. وكذللث، 
رسوليا ; فقالواالمارا( من ومقعده الجنة من مقعده كتب وقد إلا أحد 
فكلاصالوا ررلأ، قال: الكاب؟ على وتكل العمل ندع أفلا اض، 

عادة،الاهل لمل فيسرون العادة اهل اما ٠ له خلق لما محر م
تعالى:قوله تلا ثم الثماوة، أهل لعمل فسرون الشقاوة أهل وأما 

بجلس رأة 3 بمبمرى منسثء 3 إلقئ وصدف 3 رأم أمق تذ أة ءؤ 
سإ3بمنأمح3صص3ه'ا/

مم  م
٠!'مء  ٠٠٠

يرغهل ؛ - تعالى اممه رحمه - الشخ فضيلة سئل : ١١٥س
وصلاةالعيدين، لصلاة التكبير عند يديه والمأموم الإمام 

نيالمسألة باب نة، الكتاب وأبوداود، (. ٢٨٨،  ٢٨٧/ أحمد)إ الإمام أحرحه )١( 
رجالورجاله أحمد رواه ونال؛ ٤ ٩ "T/ المجمع ني والهيثمي (، ٤٧٥١)القبر عذاب 

رواتهحن، حديت ونال:  ٣٦٥إ/والرهيب الترغيب في نزري والالصحيح، 
•الصحح ني بهم محتج 

(١٣٦٢)القبر عند الحديث، موعنلة بايب، الجنائز، كتاب البخاري، أخرحه )٢( 
بابسخمالآدمي)أ()بأأأ(.بالقدر،



 Cالفقهفتاوى )؛?؛؟
سنةأوزرباإلأفياّةالأولي؟

كلفي يديه يرغ ؛إنه • الجنازة أما ت بقوله فضيلته فاجاب 
—وهداعنهما الله رصي — عمر ابن فعل من صح ذلك لأن تكبيرة؛ 

ابناجتهاد من لعله نقول! حتى فيه، للاجتهاد مجال لا العمل 
لههدا عمر ابن وفعل التوقيف. ميل على إلا يكون هولا بل عمر، 
يرغأن الجنازة على الصلاة في تة فالهدا وعلى الرغ، حكم 

الصلاةفي الرغ ش أيفأ السنة أن كما تكبيرة، كل عند يديه الإنسان 
الركؤع،وعند الإحرام، تكبيرة عند إلا يديه الإنسان يرغ لا أن 

الأول.التشهد من القيام وعند منه، الرغ وعند 
القيمابن المحقق ذكر فقد تكيرة، كل عند الرغ وأما 

فنقلوهم حيث الرواة، بعض أوهام من هدا أن ت - الله حمه ر- 
يرغكان )إنه فقال! ورغ،؛ محقر كلما يكبر النبي إن قوله! 

•ورغ( حفص كلما يديه 
اللهرصي — عمر بن عبدالله عن الصحيحين فى والثابت، 

وعندالركؤع، وعند الإحرام، تكبيرة عند ذكرنا ما هو — عنهما 
الشهدمن القيام عند ذلاثا البخاري في وثبت ا، ل منه الرغ 

فيذلك ينمل لا صر: ابن ريال الأة"، 
(.١١٢)ص تخريجه تقدم )١( 
.^١( ٢٣)"الياوين رغ باب الصلاة، كتاب أبوداود، احرجه )٢( 
الأنتتاحمع الأولى التكبيرة ش اليدين رغ باب الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )"١( 

تكبيرةمع المنكبين حذو اليدين رغ تحباب ا،باب الصلاة، كتاب ومسلم، )٥'٢م١(، 
الإحرام)آآ()،أ،مآ(.

(.٧٣٩)؛ابرغاودينإذانامسالرنمن الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )٤( 



^======ت====^==توإإآ(

الستةمعرفة على حرصأ الناس أشد من عمر وابن ، المجود،، 
غيروهوعن القاؤلمر النفي هزا مثل ينفي أن يمكن ولا بها، والتمسك 

والتافيالمشت تعارض إذا إنه! يقال ما باب من هدا وليس عالم، 
وعندالإحرام، تكبيرة عند الر؛ع إثباته ْع هنا نفيه لأن المثبت؛ ندم 

حكمحكمه النفي هدا أن على دليل منه، الرير وعند الركؤع، 
العلمأهل عند المعروفة والقاعدة تاماله، لن ظاهر وهدا الإثبات. 

أنوهو! هدا بمثل تقيد أن ينبغي النافي( على مقدم المثبت )أن 
هداونفى حكما لبهضها آثبت نم وفصالها، أشياء ذكر إذا الراوي 
الخكمهدا أن وتيقن الجمع شهد ^د الأحر، انمض عن الحكم 

.هدافي ومنتف هدا، في ثابت 
منالمهور لكن ٌتة الأن فعها يحفريى فلا الحيي صلاة امجا 

تكبيرةكل في يديه يرفع -أنه اممه رحمهم — الحنابلة مدهبا 
م4مح ال•- 

٠٠' ٠٠' ٠٠'

ثست،هل ت — تحار الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١١٦س
الخانة؟صلاة تكبيرات في الأيدي رقع 

صلاةتكبيرات في الأيدي رفع أما بقوله؛ فضيلته فآحاب 
فحله،من — عنهما الله رصي — عمر ابن عن ذلك صح قفل الجنازة 
المةتتبع على حرص صحابي عمر وابن ، •رفوعا عنه وروى 

وعلىمثرؤع، أنه يعلم لم محا العبادة في يحدث أن يمكن ولا وفحالها 
.الحاسب)٣( ( ١٣٢ص)تخريجه تقدم )١( 
-اف رحمه - الشيخ فضيلة ورماتل فتاوى مجمؤع من عشر السائس المجلد اعلر )٢( 

الJيالJن.صلاة باب 
 )Y( ١٦ص تقدم  \.



الفقهفتاوى ثؤو 

لكليديك، ترغ أن الجنازة صلاة في التكبيرايتؤ في تة فالهذا 
'أعلم واش ٠ تكبيرة 

م4مم 4مح 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

يرغهل I — تعار اض رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١١٧ص
الجنازة؟صلاة تكبيرات ْن تكبيرة كل في يديه المصلي 

كلفي يديه يرفع أنه الصحيح القول بقوله؛ فضيلته فأجاب 
قولوأما - عنهما الله رصي - عمر بن عبدالله عن صح لأنه تكبيرة؛ 
العلم،أهل لبعض قول فهذا فقتل، الإحرام تكبيرة في أنه بعضهم 

تكبيرة.كل في أنه الصحح ولكن 
«أء' ٠٠' ٠٠

عددعن ! — تعار الله رحمه الشيح. فضيلة مثل ! ١١٨س
بٌُتحرار بق من يقضى وكيف الجنازة؟ صلاة تكبيرات 

اككبيرات؟
أربعاتكون الجنازة تكبيرات، بقوله! فضيلته فأجاب 

لكن، السع إر أوصلتها أحايين، وردت وقد ، ا حموتكون 
حما،او اربعا، فكثر الحمى إلى لم مممحمح فى الا؛عتا 
أحيانآيكثر وأن أربعأ، أحيانه أكثر فى الإنسان يكثر أن ينبمئ والذي 

لم.وم١(  ٣٣٣أربعآ)الجنازة على التكبير باب الجنانز، كتاب الخاري، أحرجه )١( 
؛ابحاميرعاليىالخازة)اههر

(.١٢٨ص)تخريجه تقدم )٢( 
محاب،الخام)؛/آا(.أخرجهالهي، )٣( 
(.١٢٨ص)تخريجه تقدم )٤( 



.كتاب 

وجوهعلى الواردة العبادات لأن بالسنة؛ يأتي أن لأجل حما 
ليكونوتارة، تارة الوجوه هذه على تفعل أن الأفضل متنوعة 

.وجوهها بجبمح للسنة فاعلا الإنسان 
الإمامصادف فإذا بالتكبيرات مسبوق وهو ان الإنجاء ؤإذا 

لقولللميت فليدع للميت الدعاء محل هي التي الثالثة التآكبيرة في 
أهلذكر فقد الإمام لم ّإذا ثم ، فصلوا* أدركتم ررما ه؛ اني 
مايقضي أو الإمام، مع لم يأن بين — بوق المأي — يخثر أنه العلم 
صفتهعلى فاته ما قضاء من وتمكن باقية الجنازة كانت فإن فاته، 
.ويسلم التكبير فليتاع الجنازة حملت ؤإن صفته، على قضاه 

منحكم ما سار_! اش رحمه ^ةاكخ— !  ١
يسالممن حكم وما الجنازة؟ صلاة تكبيرائت، من تكبيرة فاتته 

الجنازة؟صلاة قى ليمتين ت
علىيصلي والإمام الإنسان جاء إذا •' بقوله فضيلته ذاجاء«-، 

عنسنة هدا في أعالم فلا تكبيرنان أو تكبيرة، فاتته أن بحد الجنازة 
فاتكإذا يقولون — اض رحمهم — الفقهاء ولكن ، افهرمول 

وملم،فاتك ما فأكمل باقية الجنازة كانت، فإذا التكبيرات من شيء 
أنؤإما الإمام، مع تسلم أن إما بالخيار؛ فإنك الجنازة، رفعت ؤإن 

هدافي أعلم لا ولكني التكبثرات، أنهيت، إذا وتلم التكثير تتابع 
حترأ.اممه جزاه بها فليعفنا ذللث، في منة على اطلع وْن سمنة، 

كتابومسلم (، ٦٣٦الصلاة)إلى عي يلا باب الأذان، كتاب البخاري أحرجه ت١( 
)اها()آ*ا"(,بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الماحي، 



_،<llفتاوى 

•عليه ■مج خلا ليمتين التلم سمن وأما 
ث!ي-؛!؛- 

دخلتلو ! — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ت ١ ٢ ٠ س 
فماالتكبيرات يعص كبر وقد الجازة صلاة في الإمام مع 

نرجوالتوصح.أصغ؟ وماذا الحكم 
الكفاياتفروض من الجنازة صلاة بقوله! فضيلته فآحاب 

فيوالإمام الداخل لحل فإذا الواجب، ثواب يثاب بها والقائم 
فإنهللميت، فيها يدعو التي هى الثالثة والتكبيرة الثالثة، التكبيرة 

ومافصالوا أدركتم راما ت ه النبي لقول للميت، ويدعو معه يدخل 
ماالمأموم أتم الجنازة صلاة من الإمام ملم إذا نم فأتموا،، فاتكم 

يلملم،أن فله يتم أن قبل رفعمت فإن يتم، حتى الجنازة بقيت، إن فاته 
هكذا٠ لم ويالتكب«رارت من بقي فيما متوالية تكسرايت، يكثر أن وله 
المسالة.هده _في اش العلم-رحمهم أهل قال 

-؛!؛-أ؛ت- -:إن- 

فاتتهمن ت - تعار اممه رحمه - الثسخ فضيلة سئل ! ١٢١س
رالإمام ْع يدخل وكيف، يقضيها؟ هل أوإحداهن التكبيرايت، 

الصلاة؟

حيثالصلاة في الإمام مع يدخل بقوله! فضيلته فأجاب 
فأتموا،،،فاتكم وما فصالوا، أدركتم ررما ! الجي لقول أدركه، 

خشيإذا وأما ترفع، لم الجنازة بقيت إن فاته ما أتم الإمام سلم ؤإذا 
مايتم أن بين يخير إنه يقولون؛ — اض رحمهم — فقهائنا فإن رفعها 

(.١٣٥)ص؛ لحربمجه تقدم )١( 



الإمام.مع يلمم وأن فاته، 

دحلإذا -! تعار الله رحمه الش؛حأل فضيلة مثل ! ١٢٢س
فهلالخانة صلاة محي الثالثة التكبيرة يعد الإمام ْع المسبوق 

أومرأالفاتحة؟يدعوليست، 
•النبي.ؤ قول لعموم للميت يدعو بقوله! فضيلته فأحاب 

.فصالواراأدركتم ءما 
-؛•؛--؛!؛- -؛•؛- 

جاءإذا —إ تعار افه رحمه — الشخ فضيلة مثل I ١  ٢٣س
الممل؟فما ، تكبيرتين كبر وقد الجنازة يصر والإمام رجل 

علىالإمام كبر وقد الرحل جاء إذا بقوله! فضيلته فاحاب 
ويدعوالثالثة، التكبيرة معه يكبر فانه الأوليين، الكبيرتين الجنازة 
مضىما أكمل يرفع؛ لم الميت بقي فإن الإمام، ملم وإذا للميت، 

ثاءؤإن ويلم، التكثير يتابع فإنه الميت، رفع ؤإن صفته، عر 
■التكبمر متابعه بدون ملم 

ة!عة!> '!ء 

حكمما ! - تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة محل - ١ ٢ ٤ من 
الجنازة؟صلاة تكبيرات من تآكثيرة فاتته من 

حالين!يخلومن لا هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
أنقبل فاته ما قفاء من المسبوق يتمكن أن الأور! الحال 

.فأتموا((فاتكم )روما م: قوله لعموم يقضي فانه الجنازة ترفع 
بالفعليرفع أو الجنازة، ئرفع أن يخشى آن الثانية: اسل 



الفقهفتاوى 

هذا، يقي ما عنه ويسقط يسلم أن وبن التكبّر متابعه بين مءجمّر فانه 
أعلم.واممه اض. رحمهم الفقهاء ذكره ما مقتضى 

-؛؛؛-أ؛ي 

حكمما ! - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مئل ت ١ ٢ ٥ س 
الدفنبعد أو الدفن قبل سواء المقبرة في الجنازة عر الصلاة 

لكثرةالعصر صلاة بعد خاصة الصلاة عن النهى أوقات فى 
ذللثsتوضح نرجو الوقت؟ هدا في الجنائر عر الصلاة 

خيرأ.وحراكماش 
المقبرةفي الجنازة على الصلاة حكم بقوله! فصيك فاجاب 

غرفى أو الصلاة، عن النهى وقت فى كان مواء حاثز، الدفن قبل 
الصلاة.عن النهى وقت 

فيكان إن فانه الدفن، بعد الجنازة على الصلاة حكم أما 
الصلاةيجوز لا فانه العصر صلاة بحد مثل الصلاة عن النهي وقت 
هداغير في عليها ويصلي يأتي ولكن دفنها، بعد الجنازة على 

الوقت.
وقتغير فى دفنها بعد الجنازة على الصلاة كانت إن وأما 

جائز.هدا فإن الصلاة عن النهي 
 ٠٠*٠٠*

٠٠٠ ٠٠٠

يجوزهل — تعار افه رحمه — الثسخ فضيلة سئل ! ١٢٦ ص
ولوعليه يصلون حماعة إتيان بحجة قبره ر الميت دفن تاحير 
بالمجد؟عليه قدصر كان إذا دهائق، عشر من أقل لخة 



^^==ت====^======ا)وآ(

السنةهو الجنازة في الإمرلع ت بقوله فضيلته فأجاب 
ولوعليه يصلون متاحرين ياتون والذين أحد، ينتنلر ولا والأفضل 

تقمكانت التي المرأة قبر على صلى النبي. أن ثبت لأنه الدفن بعد 
الم<|ذجد

من، ٢٥ت - تعالى  4jblرحمه السح؛_ ففسلة سثن، : ١ ٢ ٧ س 
كاماs؟الأحرله يكون نرميت على صلى 

الأحريدرك لا أنه أعالم واض الفلاهر بقوله: فضيلته فأجاب 
فلهعليها يصلي، حتؤر الجنازة شهد ررمن ت س الني لقول كاملا، 
القيراطان؟وما قل،! ةيراطان« فله تدفن حتى شهدها ومن قيراط، 

النيعن، ثبت لأنه أحر له ولآكن ، العظتمينُُ الجبلين ررمثل • قال 
صلاتهفيكون المسجد، تقم كانت التي المرأْ قبر على صر أنه 

اتباض'ونةالبيه.اكبر على 
Hi Hi Hi

حكمعن • — تٌالى الائه رحمه " "السح قضطة مئن، ! ١٢٨من 
عليه؟يصل، لم لمن المقبرة هي، الميت على الصلاة 

الصالةعليه للرسول سمنة فيها أعالم لا ) بقوله فضيلته فأجاب 
فيالترغيب عموم في داخلة لكنها أصحابه؛ عن، ولا واللام، 

علىالنبي. بصلاة لدلك يستدل أن ويمكن الميمت، على الصلاة 

كتار، لم وم( ٤٥٨)المسجد كنس اب الصلاة، كتاب البخاري، أحرحه )١( 
باباكلأةضام)اب()أه؟(.الخار،

(.١٢٥)صى تخريجه تقدم )٢( 



الفقهفتاوى 

الصلاةفاتته قد أحد حاء فإذا المجد، تقم كانت التي المرأة قبر 
ثاءاض.إن أحر وله باس، فلا عاليه فصلى المجد فى عليه 



رّاا؛ن

الرحمالرحمن اض بم 
.. . العسمين صالح بن محمد الثب^ 3ضاة إلى 

بعد!أما وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 
منهامضل إذا المرأة هذا، موالنا عن نحيب أن أرجو 

منتتأكد لم وإذا وتصلي تصوم هل شهور أربعة قبل الجنين 
الضل؟هذا على يصلى وهل تفعل؟ فماذا عليها التي الأيام 

,خيرأ وجراكم اف أفادكم أفيدونا 
ورحمةاللام وعلتكم الجواب الرحيم، الرحمن اش م ب

وبركاته.اض 
حلقفيه تبتن وقد حنين المرأة من ّمهل إذا العلم; أهل محال 

تملي،ولا نموم لا تجلس فانها الدم ورأت - حهلعل أي - ان إن
تجلس.فلا وخهلْل لم ؤإن 

علىبي فإنها عليها التي الأيام من تتأكد لم إذا موالكم وأما 
تعلمحتى عليها التي الصلاة أو الصوم وتقضي الظن، وغلة اليقين 

سقْلإذا الجنين على يصلى ولا برئت، ذمتها أن ظنها على أويغلب 
محمدكاتبه ذلك مال الموفق. والله أشهر. أربعة له يتم لم وهو 

ى١٣٩٨/١/٥اكالحاسينفي





.. اض. حفظه العثيمين مجاي بن محمد الشخ فضيالة 
توبعد وبركاته افه ورحمة عليكم السلام 

وأمحقطتالثالث الشهر في أجهضت إذا المرأة هل 
الجنينوهل تفعل؟ ماذا دم معها كان وإذا تصلي، طملها 
الإجابةأرجومنكم صلاة؟ بدون يدفن وهل لا؟ أم عليه يصاى 

حيرأ.اف وجراك كتابة 
اللهورحمة اللام وعليكم الرحيم، الرحمن الله م ب

يكمنولا بمثل، لا فإنه أشهر أربعة له يتم لم الحمل كان "إذا 
•لأحد مملوك غير مكان أي فى ويدفن عليه، يصلى ولا 

عليه،ونجل ويكمن، يغئل، فإنه أشهر أربعة بلغ bذا 
المقابر.في ويدفن 

دمفهو مخلقا الجنين كان فإن ولادته عند الخارج الدم وأما 
الصلاة.أحله من تترك لا اد فدم فهو يخلق لم كان ؤإن نفاس، 
محمطركتبه يومأ. لمانون له يتم أن مبل يخلق أن يمكن لا أنه وليعلم 

ه١٤١٢/٥/٢٣٠اكي٠ينفيالصالح 



فت1وىاافقهجي 

شختس؛ — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة سئل ت ١ ٢ ٩ س 
مشغوللأنتي اليوم أصلي لن • وقال آخر شخص بموت علم 

ئيهسإذاضهلضعذك؟ولكن 
كانإذا ولكن شيئآ، هدا محي أعالم لا بقوله: فضيلته فأجاب 

الواردةالسنة هى هازه لأن يدفن؛ أن نبل عليه يصلى فانه الأحر يريد 
بموتيعلم وهو'لم دفن حيث إلا الشر على يصد ولم ه المي عن 

.، القبرأ صاحب 
أن-؛إي 

حكمما — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة ممل ت  ٠١٣ س 
الميت؟على يصل لم لمن المقبرة فى ومسجد مغلة وضع 

فييوصع بأن بأس فلا لة المغأما ت بقوله فضيلته فأجاب 
لة.مغحولها أو المقبرة، 

مصلىوصع لو نعم، • يجوز فلا المقبرة قي المسجد بناء أما 
الأنه أي للجنارءا ررمصالى ت وأقول • بأس فلا لة المغعند للجنائز؛ 

حرج.ولا به بأس لا هدا فان الخمس الصلوات فيه تصلى 
؛إي؛أي ءأي 

.سضتعالى افه رحمه _ الشيح فضيلة مئل ؛ ١٣١ص
ماتمن كل عر ويصلي خمس كل المشرة يدحل العوام 

جمعةكل أبيه على يصلي بعضهم وأحيانا اليوم، هذا من قريبا 
الأص؟uرأيكمفيهذا

مدمسحرجص)هماد)١( 
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لكنمحقي بدعة الصلاة هذه أن رأيي * بقوله فضيلته فأجاب 
بالدعاءلهم يدعو ؤإنما عيهم، يصلي ولا القبور يزور الني. 
بكمشاءاف إن وإنا مؤمنين، قوم دار عليكم ررالملأم I المشرؤع 
افهسال والمستاحرين، ومنكم منا الما|اسضممن اض يرح^م ، لأح^ون 

بعدهم،تفتنا ولا أجرهم، تحرمتا لا رراللهم ،، العافيةءأ ولكم لنا 
ولهم"لتا واغفر 

فيجبالهدعة، من فهذا الجنازة صلاة عليهم الصلاة وأما 
منيريدهم لا هذا أن يفعلونه الذين للناس بين وأن هذا، عن النهي 

بدعق.لأنه أيضآ؛ الميت به يثتي ولا قربة، افه 
-؛؛؛-ءإ؛- 

فاتتهمن تعالى-! افه رحمه — الشخ فضيلة سئل !  ١٣٢س
جماعةأو فردأ، كان سواء المجد فى المست، على الصلاة 

أوالدفن قبل المقيرة قي الميت، على الصلاة لهم يجوز هل 
الدفن؟بعد القبر عر 

لأنهالدفن، قبل عليه يصلوا أن الأولى بقوله: فضيه فأجاب 
هوهذا لكن أيديهم بين حاصرة الجنازة على يصلوا أن أمكن إذا 

ثبتلأنه القبر على يصلون فإنهم دفن وقد جاءوا لو لكن الواجب، 

لأهلهاوالدعاء القبور لحول عند يقال ما باب الجنائز، كتاب لم، مأحرجه )١( 
(٩٧٤.)

إذايقال فيما جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجه، وابن ، ٧١ا*/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
دحلاوقا؛ررأ؛ها(.



_<JIفتاوى ثؤؤ( 

أ!؛•

حكمعن — تعالى اش رحمه — الشخ فضيلة سئل !  ١٣٣س
حد؟لها القبروهل على الصلاة وكذلك الغائب، صلاة 

أنهافالصحيح الغائب على الصلاة أما بقوله! فضيلته فأجاب 
دارفي أو بر، في يموت أن مثل عليه؛ يصل لم لمن إلا بسنة ليت 

د.الّتي لأن واُمة، علته فالصلاة عليه؛ صلي، أنه يعلم ولا كفر 
فخرجأيفأ، عليه يصلوا أن أصحابه وأمر النجاشي، على صلى 

.واللأمر٢، الصلاة عليه بهم فصلى الئصأى إلى بهم 
فيإلا ترد لم - الغائب على الصلاة أى - القضية وهده 

.بلده في عليه صلي أنه يعلم لا لأنه النجاشي؛ 
تسنلا أنه فالمححح ، ؛لد0 في عليه صلي أنه علم من وأما 

عليه.الصلاة 
المي.عن ذلك ثت كما سنة فهي القبر على الصلاة أما 

يحددها.لم من ومنهم سهر، اللماءمنحددب مجن و3كن 
الميتيكون أن يشترحل لكن حد؛ لها ليس أنها والصحح 

بعدمات أي الصالي؛ هدا حياة في مات ند نبره في عاليه صلي الذي 
وتمييزه.ولادته 

:هدامثال القبر، على الصلاة تسن فلا ذلك فبل لومات أمحا 

(.١٣٩ص)تخريجه تقدم )١( 
لم،وم(. ١٣٣٣الجنازة)عر التكبير باب الجاتز، محاب المخارى، أخرجه )٢( 

(٩٥١٠()٦٢عرالخازة)الكبير باب الخاتن، كتاب 
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١٤٠سة في مات شخصآ أن لو  هدهفي آخر ثخمحآ وولى ه ٠ 
موتحين لأنه القبر؛ على بملي لا المولود هذا كبر إذا فإنه السنة؛ 
٥١٤٠ستة لومات أما الصلاة؛ أهل من ليس المسث  شخصوحاء - ٠

كانموته حين لأنه عليه؛ يصلي فإنه م؛  ١٣٨٠ستة مواليد من 
الصلاة.أهل من المصلي 

صلاةيصلي فيذهب بدعة أحد يبتيع لئلا ذلك قالتا ؤإنما 
-عنهم اض رصي - الصحابة قبور وعلى ه النبي ثبر على الجنازة 

يرد.لم هذا فإن البقع في 
صاحبكان إذا مدة تعيين بدون القبر على يصلى أنه والخلاصة 

الصلاة.أهل من يكون أن المصلي فيه بلغ قد زمن في مات قد القبر 

الصلأةعن ت — تعار اف4 أرحمه ااشح ءضيلة سئل ! ١٣٤س
الغائب؟الميت على 

حائزة،الغائب الميت على الصلاة قوله! فضيلته فأجاب 
المصليبلد في أما المصر، بلد غير في يكون أن بنرمحل لكن 

علميهيصلي؛ بل محددة مدة لها ولبتإ القبر، على ويصلى فيذهب، 
أنهنرى الذي لكن، ، المدة ءلالتv ؤإن قبل من عليه يصل لم كان إذا 

فيهالمصلي، يكون زمن في مات نل المست، هذا كان إذا علميه يصلي، 
الإنسانهذا يخلق أن قبل مات قد المبت، هذا كان لو أما مميزأ، 
سوفالأن قائل: قال لو ولهذا عليه، الصلاة له تشؤع لا فإنه ويميز 
.قديماماتوا ممن، غيرهما عل، أو عمر، عل أو بكر، أبي ض أصلي، 

فيهأنت، زمن، في، إنسان مات لو لكن، بمشرئ، لبؤ، هذا إن لقيا 



فتاوىارفقهنجت( 
صلاةعليه _ Ls،ajأن لك فإن - ممترأ يختي - الصلاة أهل ومن موجود 

فيإلا الغائب على يصلى لا إنه العلم أهل بعض وقال الغاب. 
.عليه يصلى لا فانه الشهر على راد وما فمهل، واحد شهر حدود 
•الشهر على زاد ؤإن عليه تصلى أن بأس لا أنه الصحح ولكن 

مم ،؛ت 
أء« ٠

عنبت —• تحار اممه رحمه i الشيح فصيلة مئل ! ١٣٥من 
ومسب، ، ر الغائب صلاة التحاشي عر صلى أنه الرسول 

وواغعليه، يصلي لمين الممن أحد هناك كان ما أنه ذلك 
كماعليهم يصل لم ويالتأكيد حماعة يموتون الأن لمين الم

عليهم؟يصل لم أنه متأكد الحاصروأنا وقتنا في هوحاصل 
محصلعليهم يصل لم أنه ت\كدت إذا بقوله: فضيلته فأحاب 

كفاية.فرض الصلاة لأن عليهم، 
تكونالميت على الصلاة لأن عليه، صلوا أهله ربما لكن 

فعليكعليه يمل لم ما شخصآ أن تاكدت إذا حال كل على بواحد، 
.منهاولابد كفاية فرض لأنها عليه تصلى أن 

ءه

يصركيف مار-؛ ابمح-رحمهاله فضيلة ! ساُما 
الغائب؟صلاة ميت كل عر يصر وهل الغائب؟ عر 

علىكالصلاة الغاب على الصلاة ت بقوله فضيلته فأجاب 
أمربموته، وأخبرهم الجاشي النبي. نعى لما ولهذا الحاصر، 

)ا(مدمصاُ:





الفقهفتاوى 

كيف_ت تعار افه رحمه . السيخ فضيلة وسئل ! ١٣٩س
عليهم؟صلاة بغير دقوا الذين لمين المعلى يصر 

بغيردفنوا الذين الملمين على بمر بقوله؛ فضيلته فأجاب 
صلاةعليهم صلى ؤإلأ أمكن، إن نورهم على عليهم صلاة 

الغائب.
؛؛أ؛إي ءإي 

رجلعن ! — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٣٩س
عليه؟بمر فهل نمه قتل ثم زيجته قتل 

الالنفس فتل لأن عليه، بملي نعم بقوله! فضيلته فأجاب 
اللهقول الإسلام من يخرج لا أنه على والدليل الإسلام، من يخرج 
آ-لرالقل ؤ، ألقمتناص عوم ؤب ءامؤإ امحب ؤ وتعار؛ نارك 
فجعل، ئُ نجه ين لإ عج ثن ألأتي ة'لأق إص وألني أ-افي 

له،أخآ يكن لم الإسلام من يخرج كان ولو للمقتول، أحأ القاتل 
العقوبةوكذلك الإسلام، من يخرج لم ؤإن شديد الأمر ولكن 

متمنياا موِمنيمتسل ومن ؤ وجل! عر اض يقول شديدة، 
لدولتنهُ عشي أقه محبجب ي؛تا كنيدا جهئث ديرآوم 

فيها،والخلود جهنم، عقوبات؛ خمس ه َ.0 عظيما عذابا 
ليسفالأمر عفليما. عذابا له وأعد ولعنه، عليه، اض وغضب، 
لهويدعى عليه، ويصلى الإسلام، من يخرج لا لكن بالهين، 

وامحع.اش وفضل بالمغفرة، 
. ١٧٨ت الأية البقرة، سورة )١( 
الآة:آدسورةالساء،)٢( 
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فيورد —؛ تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ١٤٠س
ررمنقال؛ ه الرسول أن — عته اش رصي "" هريرة أثي حديث 

نارفى بهلته فى بها يتوجا ، يده فى فحديدته دحاويالْ ه نفقتل 
سد0مه فبم، ه نفقل ومن أبدأ، فيها مخلدأ حالدأ جهنم 

منتردى ومن أبدأ، فيها مخلدأ حالدأ جهنم نار في يتحاْ 
مخلدأحالدأ جهنم نار في يتردى فهو ه نففقتل جبل 

ه؟نفبقاتل حاصة هي هل الأبدية؟ بهده يقصد ماذا آ. أبدآور 

اضوصالي العالمين، رب ش الحمد بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إلىبإحسان تبعهم ومن وأصحابه اله وعلى محمد نبينا على وملم 

والسنةالكتاب في يأتي أنه وذلك حدأ؛ مهم موال هدا ٠ الدين يوم 
ارعالثّيذكر أن مثل الوامحع؛ والأمل الرجاء باب فتح فتها نصوصي 

يرتبأو السيئات، تكفير عليها ويرتب المالحة، الأعمال بعض 
جانبويغلبا الناس بعض فيأتي ، ذللث، أشبه وما الجنة دخول عليها 

فلاإذن ويقول؛ بدلكا ويستبشر فيفرح الخوف، حانبا على الرجاء 
أوالسيئامتا، عتي يكمر اليسير العمل هذا مادام ممصية، تضمحرمى 

•الرجاء لنصوص حاؤليء فهم وهذا الجنة، دخولي في مبثآ يكون 
بعضأو المعاصى، بعض تذكر أحرى، نصوص وتاتى 

الولكنها فيها، الخلود أو النار، دخول عليها وترتب، الكبائر، 

كتابومسلم، (، ٥٧٧٨)م الشرب باب العلب،، كتاب البخاري أحرجه ]١( 
(.١ ٠ (>\، )OUمسه الإنسان نل تحريم غالخل بيان باب الإيمان، 



l_،فتاوى نؤي 
وييأس،يتحئر الناس بعض ضحي الإسلام، من المال تخرج 

الوعيد.لنصوص أيضأ حامحنيء لهم وهدا خلاله، في ويتمادى 
_للأسلأم بون ينتالدين بمي ~ القبلة أهل م انقوليلك 

جانس،غالس، تم ام! أنثلاثة إلى النصوصن هدْ في موا انق
هموهؤلاء معصية، الإسلام مع تضر لا وقال! ، الرُخء نصوص 

تويقولون الخوف، حانسا على الرجاء جانس، يعلبون المزجئة، 
.معصية الإيمان مع يضرك فلا ثثتج مجا اعمل مؤمن، أتت 

إن؛ ونالواوالزجر، التخويف، نصوصي علثوا أحرى وطائفة 
كانولو مومنآ، كان ولو أبدا، جهنم نار في مخلد الكبائر، فاعل 

من)الوعيدية( هم وهؤلاء ويحح، ويصوم يرم كان ولو يصلي، 
نقمهكقتل كبيرة، ذُل لو الإنسان إن  '•قالوا والخوارج، المعتزلة 

نارفي مخلد حالي فهو مرق، أو زنى أو ، غير0 نفس فتل أو مثلا، 

نصوصغلبوا الدين مواء الصواب،، جانبوا هؤلاء وكل 
والوعيد.التخويف، نصوص غلبوا أوالذين والرحمة، الرجاء 

ناحذت قالوا الفرق، هذْ بين ومهد والجماعة السنة وأهل 
مصدرعن صادرة واحدة، مريعة الشريعة لأن كلها؛ بالصوص 

رسوله.،لسان أوعلى كتابه، في إما وجل، عز اممة وهو واحد 
بعضهاويقيد بعضأ، بعضها مممل فإنه ، كدللئ، الأمر كان فإذا 

خاص،ونص عام، نص قياني بعضا، بعضها ويخصص بعضأ، 
ونصمهللق، نص ويأتي الخاص، على العام نحمل أن فيجب 
واحدة،الشريعة لأن المقيد؛ على المقللق نحمل أن فيجسا مقيد، 



^^__ذإخآ،

دولبجانب نأخذ أن يمكن فلا كذللث، كان فاذا واحد، وال٠شرع 
الأخر.

القرآنفي ورد فقد كثيرة، إشكالات من الإنسان يسلم وبهذا 
جهنممو4ثاممنداقمحرآوم يمخو ومن ؤ تعالى: نوله 

عداباعؤيما4لاا.وأعدلد وأمنم عشي آممث مجدابجاولجب 
عليه،الله وغضب خالدآفيها، جهنم، جزاؤه عقويات؛ خمس هذ0 

فاتلإن تقول! الأية هذْ تقرأ عندما ٠ عفليما عذابا له وأعد ولعنه، 
اللهلأل منها، يخرج أن يمكن ولا النار، في مخلد عمدأ المؤمن 

وأبعدهطرده فقد الله لعنه ومن ٠ ولعنهه عليه الله وغضب ؤ ال ن
الجنةإلى النار من يخرج أل يمكن لا أنه يقتضي وهذا رحمته، عن 

أدأ.
مخلدخالاس أنه ه، نفقتل فيمن السائل إليه أشار ما وكذلك 

لأنمنها، يخرج ألا يقتضي وهذا الحديث؛التأبيد، في صرح أبدأ، 
يعتريهأن يمكن ولا صدق، الرسول وحبر الرسول. من خبر هذا 

الأشياءهذه I نقول ولهذا مدلوله، يتخلف أن يمكن ولا الكذب، 
جهنم،نار في المؤبد للخلود سبب النفس فقتل ، لذللث، سببآ تكون 

عليهادك الخلود، من مواع هناك ولكن . الرسول قال كما 
الإيمان،من شيء معه الإنسان يكون أف منها الشرعية؛ الصوص 
المار،في يخلد لا فإنه الإيمان، من ذرة مثقال أدنى أدنى ولوأدنى 

الوعيدنصوصي I ونقول الصوصي، هذه على المموصن هذْ فنحمل 
ولكنمنه، والهروب الحمل هذا من النفير أجل مجن عامة جاءت 

٩٣الأية: ،النماء سورة 



l_<فتاوى ( ٢٥٤)
,وجه هدا للكافرين، إلا مؤبد حلود هناك ليس 

علىالنصوص هد0 ت يقول العلماء بعض أن • الثاني الوجه 
منلاخ بالان ه نفيقتل الذي يصاب نل أنه وذلك ءلاهرها، 
فهومن مؤ همر كان مؤمن، غثر نفه ص حض مكون الإيمان، 

شيءمحلا مجنونآ كان فان ه نفنحر إذا لأنه النار، في حالي كافر 
فىالسبب وهذا لسبب، ذلك فعل أنه فلابد كان و\ذا عليه، 

زعمه.على به حلت التي أوالضائقة النكبة من ترح يلكي الغالب، 
فقدبه ألمّي التي الصائقة من نجا شه محتل إذا أنه زعم ومحن 

وعقوبةالبعث، أنكر وإذا الأخره، عقوبة وأنكر البعث، أنكر 
المار،في المربد للخلود مستحما فيكون كافرأ، كان؛ذللت، الأجرة، 

فيه،إلاهو مما لمتريح ه نفيقتل شخما أن العقول من ليس لأنه 
ضه،محتل ومحي ذللث، يمكن ولا له، الراحة فيه مجا إلى ينتقل أنه لئلنه 

يكونوبذللث، الاحرق، لعذاب جاحدأ أو البُث، فى شاكا فيكون 
الملم.أهل بعض محال، هكذا كافرأ. 

مخلدأ؛؛ارحالدأ قوله! أن الخلماء بعض يرى • الثالث، الوجه 
الكتابنصوص أن نعلم أن بمجبح أنه والمهم • الراوي من دهم 

بينتناقض ولا بعضا، بعضها ويخصص يحضا، بعضها يقيد والمنة 
٠ابدا والمنة الكتاب، نصرصن 

ياحوبةذلك عن الستة أهل )وأجاب _! نعالي اف رحمه - حجر ابن الحانظ نال )١( 
عنعجلان بن عحمد رواه أحرجه أل بعد الترمذي؛ نال الزيادة، هل.ه نومم ت ما 

الأعرجعن الزناد أبو رواه وكانا ا١حاكأمخالالااا يذكر نلم هريرة أبي عن المقبري سعيد 
أهلأن صحت نل. الروايات لأن أصح وهر ت نال الباب، رواية إر يثير هريرة أبي عن 

. ٣٢٧م/ الباري هنح . ا يخلدون. ولا منها يخرجون ثم يعذبون ال؛نوحيد 



^^==تت==ت====ء)نتح

ليسلأنه عاليه، الترحم فيجوز عاليه، الترحم مسالة وأما 
اض.شاء أن إر المار ش الد خن 

-؛•؛-ءأي 

رأيكمما ؛ — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٤١س
أصحابمن الميت أن عالم إذا الصلاة من يخرج فيمن 

وزجرالمعاصي هذه تعظيم ذلك في وقصدْ المعاصي، 
الناس؟'

عنمعحبميته تخرجه لم إذا العاصي Jةوله فضيالته فأجاب 
للدعاعمحتاج لأنه عاليه، بالصلاة الماس أحق من فهو الإسلام 

ينبغيولا له، ويشفع له، ليدعو العاصي على يصلى أن فينبغي 
البلد،في أهمية له الرحل كان إذا إلا اللهم الصلاة، وترك الخروج 
عليهيصلي لا أن المصالحة أن ورأى قه، فأعلن قد المسن، ويكون 

بأس.فلا 
ء!د

كانإذا _؛ تعار الاه رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ١٤٢س
بهu_ هذا فهل دين ذت في الذي صلى مل لم اكي. 

ولماذاالمدين؟ عر الصلاة عدم أعني والسلام، الصلاة عليه 
يصلونالدين الموتى عن موال الأئمة يعص من يكون لا 

عليهم؟
كانواللام الصلاة عاليه الرسول إن يقوله! فضيلته فأجاب 

صارعده اض فتح لما لكن له، وفاء لا دين عاليه من على يصلي لا 



^=============ء

الاّسعن يفضي قمار ،، ةصاؤه((أ فعلي دين عليه لكن ررمن ت يقول 
ذلكفي أن فالصحيح لغيره بالنسبة أما عليهم، ويصلي ديونهم 

عاليالصلاة ترك ؤإذا المجتمع في هيمته له الرحل كان فإن تفصياد، 
فليفيلعليهم الديون من وحققوا بذلك الناس اتعظ المدين هدا 

تركإذا ؤانه الناس عامة من كان إذا أما اض.، برمول اقتداء 
شماتةإلا ذلك يزيده ولا الدين عن الناس ينته لم المدين على الصلاة 

فيوامحباره قيمته له رحل محن فرق فهناك يفعل، فلا له رسا به 
ليسآحر وشخص به، واهتدوا الناس قبله الثيء فعل إذا المجتمع 

فىهو يفعل فلا وشتمأ، منا إلا ذلك، فعل يريده ولا القيمة هده له 
•هدا عن عنى 

يحللو —! تعالى افه رحمه الشيح'ل فضيلة مئل ! ١  ٤٣س
وهومعهم، فصلى جنازة على يصلون جماعة ووجد رجل 
تحيةعن هذه صلاته تجرئه فهل المجد؛ في يبقى أن يريد 

السبمجد؟
لأنركعتين؛ يصلي حتى يجلس لا بقوله؛ فضيلته فآحابإ 

تحيةعن تجرئه فلا الركعتين، صلاة حنس من ليبن، الجتارة صلاة 
٠المحتل 

mءإ؛ ءأي 

هىما —! تعالى القه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٤٤س

فلأهالا<•مالأ ترك أمن ه• الّكا قلل باب الفراتض، كتاب البخارمح،، أخرجه ؛١^ 
(.١٦١٩()١٤الفراتص،باب٠نرلأUلأ'ضنo)كتاب وسالم، (، ٦٧١٢١)



حؤ_ِوعالجنائز كتاب 

الولماذا موتانا؟ على فيها نصلي أن يهينا التي الساعات 
صلاةقبل أو الفجر صلاة قيل الجنازة على الناس يصر 
سللخروج الحرمين في خصوصا مجتمعين كانوا إذا العصر 
اض؟

فيهاالصلاة عن نهينا التي الساعات بقوله: فضيالته فأجاب 
فدحتى المي حن • ّاعادتا المط دمن وعن 

دقائقعشر بحر الزوال قبل أي - الظهيرة قاتم يقوم وحن رمح، 
ثلاثهده رمح، مقدار تغرب أن عاليها بقي ؤإذا — دثائق حس إلى 

عامربن عقبة لحديث فيها، والدفن الصلاة عن ينهى ساعات 
نصلىأن i. افه رسول نهانا ماعات ررثلاث I قال — عنه اممه صي ر— 

اكلاشالساعات هده وذكر موتانا<<أا،. فيهن شر وأن فيهن 
فيهليس فانه العصر، صلاة وبعد الفجر، صلاة بعد ما وأما 

علىالصلاة نقدم أن حاجة فلا ولهدا الميت على الصلاة عن نهى 
٠والمجر العصر صلاتي قبل المسنا 

مأد ء م
٠!' ٠٠٠ ٠٠٠

يجوزهل ' - تعار الاه رحمه — الشخ فضيلة سئل I ١ ٤ ٥ س 
صلاةيهن وتصلي التاء من البيت، أهل تجمع أن للمرأة 

المنزل؟ذلك في ميتهن عر الجنازة 
صلاةالمرأة تصلى أن حرج لا نعم، ت بقوله فضيلته فأجاب 

فيعليها صلت أو الماس، مع المسجد في صلتها سواء الجنازة، 
(٢٩٣)نيها الصلاة عن نهي التي الأوثان باب الجنار، كتاب لم، ماحرجه )١( 
(٨٣١.)



فثوىااففهنهخي 

وإنماالميت، على الصلاة من يمنعن لا المساء لأن ، الجنازة بيت 
المسورزائرات لعن ه المير فان المور، زيارة من يمتعن 

أماالزيارة، قصدت هذاإن . والمرج الماجلس عليها والمتخذين 
فلابالمقبرة ومرت لها لشغل ذهبت تكون بأن الزيارة تقصد لم إن 

لهم.وتدعو الشور أهل على لم وتتقف أن علمها حرج 
أ؛ثأ؛ي 

تهعيهل ت — تعالى افه رحمه — السيخ فضيلة مثل ! ١٤٦س
وهلالخانة؟ على للصلاة التطؤع طواف أو المائلة صلاة 
الفريضة؟أقيمت إذا ازفلة تقطع 

فلاالصلاة أقيمت ررإذا تمال بقوك: محيلته فأجاب 
ولاللفرصة، إلا تقهلمأ لا المائلة أن وظاهره ، الكتودةا<أ إلا صلاة 
قطعيجوز لأنه باس؛ فلا المصلي مْلعها ولو الجنازة، لصلاة تقعلمر 
■صحتح لغرض الفل 

لكنالجنازة، لصلاة طوافه يقطع تعلوعأ يطوف من وكذلك 
الأفضوأزلأيقطع.

خلافية!فالمسألة نافلة فى وأنت الفريضة أقيمت ؤإذا 
.حال كل على تقطع • قال من العلماء فمن 

زيارةباب الجنائز، كتاب داود، وأبو ، ٢٢٩ا/المني ني أحمد الإمام رواه )١( 
يتخذأن كرامة فى جاء ما باب الصلاة، محاب واكرمدي، (، ٣٢٣٦)القبور الساء 

ااتغالمثلباب البمار، ش والنسائي حن، *حديث ت ونال ( ٣٢)* جدأ م القبر على 
الرجضالقبور)هيىآ(.اتخاذ ني 
اقامةبعد النانلة ني الثرؤع كرامة باب المسافرين، صلاة في لم مأحرجه )٢( 

(.٧١()• ٦٣)الفريضة 



ٍدٍصذوآِر

الإمامصلاة انتهاء على بقي إذا إلا تمطع لا قال؛ من ومنهم 
•الإحرام تكبيرة مقدار 

الثانيةللركعة قمت ونل أقيمت إذا الصلاة أن والصحيح 
النبيقول بدليل فاقْلمها، الأولى فى كنت ؤإن حقيقة، فكملها 
فهداالصلأة((ر-ا/ أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك ارس ه: 

المقتضىالسبب وحوي قبل كاملة ركعة صلى الذي المتنقل المصلي 
فيستمرفيها إقامتها له يحل وقت في الصلاة أدرك قد يكون للقطع 

سأفضل الفريضة س الجزء لأن فيها؛ يتجوز ولكن الحل هذا 
النافلة.ص الجزء 

هناك_ت تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١  ٤٧ص
يعدعليهما الصلاة كيفية ما المقبرة، فى متجاورتان حنازتان 
الصلاةسوي أو حدة، على حنازة كل على يصلى هل الدفن؟ 

عليهما؟

يديبين كلاهما القبران كان إن ت بقوله فضيلته فأجاب 
بمكانواحد كل كان ؤإن واحدة، صلاة عليهما يصلي فإنه المصلي 

فيحرر صلاة. واحد فالكل 
-؛■؛--؛•؛- 

القولما —! تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل I ١  ٤٨س

(،٥٨٠ركعت)الصلاة من أدرك من باب الصلاة، موانيت كتاب البخاري، أحرحه )١( 
.٦( ٠ )٧ ١( ٦ الصلاة)١ س ركعة أدرك س باب الساجد، ني لم، وم



فتاوى

المسجد؟في الميت على الصلاة حكم في الصحيح 
علىبالصلاة بأس لا أنه الصحح بقوله فضيلته فأجاب 

فيبتضاء بن سهل على صلى و0 المى لأن المجد؛ في المت 
٠المسءءجد 

(٩٩)المسجد محي الجنار على الصلاة باب الجنار، كتاب ملم، أخرجه ]١( 
(٩٧٣.)



^^=====دآثآ(

4،Lj
الرحيمالرحمن اض م ب

اضسلمه العثيمين صالح ين محمد الشيخ/ فضيالة 
توبعد وبركاته اف ورحمة عليكم اللام 

ضيقةمقدمته ولكن الجنائز عر فيه يصلى جامع فليسا 
كبيرةمشقة فتحصل حنازة من أكثر توحد عندما لاسيما حدأ 

فيأماميأ ملحقأ بي أن ونريد الجنازة من للقريبين انمملام وعدم 
المسجدبتاء على مفتوحة وتكون الغرفة هيئة على يكون المسجد 

أثناءالجنازة فيها لتوضع الرسم هدا في الموجود النحو على 
.عليها الصلاة 

عليكمواللام حهناكم، وسدد اف حففلكم رأيكم هو فما 
وبركاته؟افه ورحمة 

الرحيمالرحمن الله بم 
•وبركاته اله ورحمة اللام وعليكم ح_ 

كانإذا ولكن فيها، الجنائز ووصع الغرفة، هزه ببناء بأس لا 
ذلكلأن الإمام؛ يدي بين يحضران فإنهما أوحنازتان، حنازة، فيها 

•المشاهدين اتعاخل لأثيرأفي وأقوى النفوس، في أوقع 
للمفوف؛إرباك إحضارهن، في وصار الجنائز أماإذاكثرت 

وصفكما - بابها ويكون الغرفة هز0 ض عليهن بالصلاة بأس فلا 
—. ٥١فى حرر -وامعآ، أعلاه 

١ ٦٢ص ~ اث رحمه ~ الشخ شلا ايروضعل الرم انظر !١( 



الفقهفتاوى 







^^تتٍتت=1)ثج(

الحكمما ت - تعار اش رحمه — الشخ فصيلة سئل ؛ ١٤٩س
اف؛،وجه الدائم اش، إلا إله ررلأ الجنازة؛ اتبلع عند يقول فيمن 

يارحمن، رريا يقولون؛ اادفن وعند مهمع، مبصوت وذلك 
اتبلععند السنة هي وما ذلك؟ قي الحكم فما ، رحمن؛؛ 
الميت؟دفن وعند الجنازة 

إلهلا أنه شك ولا , مبتيع القول هدا بقوله فضيلته فأجاب 
الذيالوجه هدا على سخي كونها لكن اض، إلا يبقى لا وأنه اش، إلا 

ممالف اليفعله لم ؤلريق كل لأن البيع؛ من هذا الموال في ذكر 
»ياقولهم الدفن عند وكذلك بدعة، فانه ض به وسعبد اض إلى يقرب 

البيع.من هذا أيفا رحمن؛' يا رحمن، 
وأنهمتفكرأفي»و\ذم، متآماs يكون أن الجنازة اتبع لمن والسنة 

هذهشيعت كما مشيعا معه وميمشى للجتازة مجشيعأ يمشى الأن 
.وأحواله أعماله في ويتأمل الجنازة، 

وقفالمست دفن من فؤخ الميسإذا كان فقد الدفن عند وأما 
الأنفانه التئييت، له واسألوا لأخيكم، اراستغفروا وقال؛ عله 

فهذاهوالمشرؤع.، يأل((أ 
؛لإ-ءو 

جعلهل I — تعار الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٥٠
٠ لا؟أم صحة به المشي عند هوالمقدم الميت ٠ 

ى

.أس

رنتفي للمت القبر عند الاسغفار باب الجنار، كتاب داود، أبو أحرجه ]١( 
الأمراف)اآآّا(.



_،JIفتاوى 

ه،المي عن سة هدا في أعلم لا بقوله: فضيلته فأجاب 
أنيقتفي الجنازة حمل في التربح كبمة في العلم أهل كلام لكن 

هوالمقدم.رأسه يكون 
ءأت•

أيهماتعالى اف رحمه س الشيخ فصيلة سئل ت ١ ٥ ١ ص 
السيارة؟أوعلى الأكتاف على الخانة حمل أفضل؛ 

ماشياكان سواء أوحلفها أمامها السير أفضل؛ وأيهما 
أوراكا؟

فيلما الأكتاف، على حمالها الأفضل بقوله؛ فضيلته فاجاب 
فيبالناس الجنازة مرت إذا ولأنه الجنازة، بحمل المباشرة من ذلك 

الفخرعن أبعد ولأنه لها، ودعوا حنازة أنها عرفوا الأسواق 
تحملأن باس فلا محرورة أو حاجة، هناك يكون أن إلا والأبهة، 

أوبردشديد، أوحر أمط،ار، أوقات تكون أن مثل! يارة، العلى 
٠عمن الماومحله محييي، 

وحلفها،ويسارها، يمينها، أن العالم أهل فدكر المير وأما 
وبعضحلفها، والركبان أمامها، المشاة فيكون يختلفؤ، وأمامها 

عنأو أمامها، كان محمواء هوأيمر ما الإنسان ينفلر ت يقول العلم أهل 
حلفها.أو شمالها، أو يمينها، 

؛أي؛إي 

معنىما -! تعار افُ رحمه - الشخ فضيلة سئل إ ١  ٥٢س
أصل؟لهدا وهل الخانة؟ حمل فى التربيع 

يحملهاأن الجنازة حمل في التربح بقوله! فضيلته فأجاب 



يالنسبهالأيمن السرير عود من فسدا الأربعة، السرير اعواد من 
العودإلى يذهب ثم المؤخر، إلى يرجع ثم الخدم، الأيمن للمسي، 

وردتوقد المؤخر، إلى يرجمر ثم المقدم، للميت، بة يالنالأيسر 
الملم.اهل وامتحبه لف، الآثارعن فيه 

هوأيمرما يفعل أن زحام هناك كان إذا ان للأنالأولى ولكن 
•غثرْ بمب ولا نجب لا بحيث 

Hi

حكمما — تعالى اف رحمه — الثسخ فضيلة سئل ١  ٥٣س 
اليسرىوتقديم الممرة إلى الدخول في اليمتى الرجل تقديم 

فىالمدجئها؟
الصلاةعليه النبي عن سنة هدا فى ليس • بقوله فضيك فأجاب 

صادفإن صادف، حيث يدخل فالإنسان ذلك على وبناء واللام، 
حتىفالمرى المرى أو اليمنى، فالرجل اليمنى، برجله دخوله 

اوة.ص دلل 
؛؛؛•

حكمما تعالى الله رحمه I السيخ فضملة ،سهل ! ١٥٤مي 
عيتى؟واص، هوحق وهل الملم؟ جنازة اتباع 

منالميت تجهيز إن الملم! أهل قال بقول! فضيلته فاحاب 
يكفيمن به قام إذا كفاية، فرض ودفن، وحمل، وتكفين، تغسيل، 

»منوقال: الجائز اتباع في المياهرعب ولخن الباقين، عن سضل 
فلهتدفن حتى شهدها ومن قيراؤل، فله عليها يملى حض حنازة شهد 

الجبلينررمثل ال! قان؛ القيراطا ومقيل! قيراطانءا، 



فتاوىاJفقه)قؤ( 

ءإيه  ص

يعفىمحي -.' تعالى اممه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ١٥٥س
ثمومن الصلاة، إلى الميت الناس يحمل وعندما الأماكن، 

أوالكرسي، علهآية مكتوب بنهناء المست، ينهلون المقبرة إلى 
المملأصلفىاكرع؟لهدا نيل 

)أيالمع محي أصل الممل لهذا ليس بقوله: فضيكه فأحاب 
أصلالنعش فوق الميت به يغهلى ما على القرآنية الآيا'ت، لكتابة ليس 

بجعلوجل، عز اش لكلام امتهان الحقيقة في هو بل المع(؛ في 
هداوعلى ، بشيء الميت بنالمر ليس وهو الميت، به يتغهلى غمناء 

إتجنبه فالواجب 
السلم،,عمل من ليس لأنه أولأ! 

الكريم.القرآن امتهان شيئآمجن فيه لأن وثانيا! 
ليسوهو ، الميت، ينلمر هدا أن وهو فامدأ اعتقادأ فيه لأن وثالثا! 
.بنافعه 

أ؛يءأب ء؛ي 

حكمما —! تعالى الله رحمه الشيح. فضيلة مئل إ ١  ٥٦س
معالمها؟بقصدإحماء المرأة نعس على الحديد وصع 

ه.أستر ذللث، لأن به؛ بأس لا بقول! فضيلته فأحاب، 
؛!؛و ء ه

.١٢٥ص تخريجه تقدم ( ١ ر 



منيير —• تحار اش رحمه ~ الشيح فصيلة ممل ؛ ١  ٥٧محن 
القبر،حول مجتم،اين كلهم نجدهم الميت دفن عند الناس 
القبرحول الخلأفايث، ونجد شخص، كل من الكلام وترى 
فيرأيكم ما للجنازة حضوره من فائدة ولا مكينة تجد لا حش 

ذللث،؟

ينبغيوالذي الستة، حلاف هذا ت بقوله فضيلته فأحايث، 
سيؤولما منتظرآ مآله، خى مفكرأ يكون أن الحال هذا فى ان للأن

ينبغيولا ينبغي، الذي هو هذا الأموات، هؤلاء إليه آل كما إليه، 
الحال.هذا محي الأصوات ورغ والثما3ا النزلع 

ءه-ه  ٠

تأحرإذا ست تمار الاه رحمه — الشيخ محملة سئل •' ١  ٥٨س
أوالرانية، لأداء أو الزحام، بسمب الجنازة متابعة في الرحل 
أدركولكنه معها، سر فلم ذلك غير أو فريضة، لإشمام 

أحرله يئبتر لها مشيعا يكون هل تدفن أن ئل الجنازة 
المشع؟

هذامحي ائل معدة السائل ذكر ت بقوله محيلته فآحايه 
الزال:

يلحقثم الرانية لأداء يتاحر والذي الرانية، لأداء ناحر إذا - ١ 
أنفيمكن ممكن، الرانية ترك لأن المشع، أحر له يكتب لا الجنازة 

•الجنازة من يرجع حتى الراتة وحر 
أتىومحي الفريضة ؤإتمام كالزحام لعذر عنها تأحر من وأما — ٢ 



_><JIفتاوى تجؤ( 
حتىالماس تقدم أو مائع، له حصل ولكن يشيع، أن على وحرص 

الأحر؛له يكتب أته فالظاهر المقبرة إلى بها وحرجوا عليها صالوا 
يكتبفانه استط؛ع ما وعمل نوى ومن اراستهل؛ع، ما وعمل نوى لأنه 

قمحل أممؤ سيل بماحرق دش ه ؤ ت تعار اض قال كاملا. الأحر له 
ئ؛ومحك آس إث ينوءنثاحتإ ط محج وش رثق مكصامحأ آلاض 

ءأيإ؛- ء ه

أيهمات — تعار افه رحمه السيخ. فصيلة سئل ؛ ١٥٩س
الدعاءحكم وما متبوعة؟ أم تابعة الجنازة تكون أن أفضل 

الدفن؟حال حالفه يومنون والماس للميت، عال بصوت 
إنللجنازة التابع أن العالم أهل ذكر • بقوله فضيلته فأجاب 

فالسنةماشيا كان ؤإن الجنازة، حالف يكون أن راكبآفالأفضل كان 
.أوشمالهاأويمينها، أمامها، يكون أن 

يكونونالركبان إن ! قالواوالعالماء واصع، هذا في والأمر 
علىيركبون كانوا الماس لأن عهدهم، في وذلك الجنازة خلف 
إذالركبان فالأور الأن أما أشبهها. ما أو الح،<ير على أو آلإل 
المنيعينحلف وجودهم لأن أمامها، يكونوا أن الباراُت، في كانوا 
إسراعآيسرعوا أن المشيعين يرغم وربما يزعجهم أرحلهم على 

فلهيا- شيء منه يخرج أن الرج هموة مع الميت على يخشى فاحشآ، 
أماميكونون الحاصر الوقّتا في السيارات في الركبان أن أرى 

الشاةعن بعيدأ حلفها فليكونوا ذلك، لهم يتيسر لم فان الجنازة، 
١٠الأية!، اء النسررة ( ١ر  ٠.



^^==تء)توآ(

المشاة.يزعجوا لئلا 
عنأو أمامها، عن كانوا إن واسع؛ للمشاة بة بالنوالأمر 

.أوعنشمالهاأوعنيمنها، حلمها، 
الرموللأن بدعة، فإنه الدفن عند الصواتا يرغ لالمستا الدعاء أما 
لأخيكمارا،سغفروا وقال؛ عليه وقم، المست، دفن من مخ إذا ان كس 

بصوتالدعاع كان ولو ، سأل؛؛ الأن فانه ، التثست، له واسألوا 
هبنميدعو كث للناس! يمال ولكن ه، المي لفعله منة جماعي 

مرةويكفى ، التتبست، له الله ويسأل له، يستغفر دفن، إذا المست، لهدا 
دعا،إذا كان المى. لأن حير، فهو ثلاثا كررها إن لكن واحدة. 

دئ؛لأ'آ'؛.
ء،؛

بعضيقوم افهتعار-1 لكضيلةاابح.رحبمه ! ١٦٠س
يتكلمثم بها، والجري الجنازة، حمل قي بالامرغ الناس 

إلاإله ررلا فيقولون؛ )وحدوه( ملأ.' ويقول فجأة أحدهم 
أصل؟لهدا فهل افه فيدكرون اش« رراذكروا ويقول; ، اف« 

قولأي — أصل العمل لهدا ليس بقوله؛ فضيلته فأجابج 
والديالبدعية، الأمور من فهو - الله وحدوا اممه، اذكروا أحدهم؛ 

حملكما يحمل سوف، وأنه ص١له، في مفكرأ يكون أن للمشح ينبغي 
بالأمسكان الذي الرحل هدا وأن الدنيا، أمر في ويفكر الرحل، هذا 

. ١٦٥صن تخريجه تقدم )١( 
٠٧)المشركض أذى من ه الهي لقي ُا باب الجماد' كتاب لم مأحرجه )٢( 
(١٧٩٤.)



 c؟vفتاوى )؛usJI،
أماالمثري، هو هدا عمله، رهين الأن أصح الأرض ظهر على 

يعملهعمل وحير السلف. عن يرد فلم الله، واذكروا وحدوه، 
بالجنازةالإرسراع أما — اض رحمهم — لف العمله ما هو الإنسان 

أنإلا ١،، بالخازة« ارآسرعوا ئال: الض. لأن الة؛ من فهذا 
أوالمشيعين، على يثق الذي الإمحرلع ينبغير لا •' نالوا العلماء بعض 

الحركة.مع بهلنه من شيء أوحروج الميت، تمزق منه يخشى 
؛إيه ص 

يجلسمتى ! سالي— التجع—رحههاش محيلة ! ١٦١س
المقبرة؟إلى الجنازة يتع من 

إذاأو القبر، في وضعتإ إذا يجلى بقوله! فضيلته فأحال-، 
القبر.حفر ؤإتمام لأنتظار الأرض على وصحت 

ء!يثو - ه

منكثير —؛ تعالى افه رحمص — الشيخ فضيلة سئل ؛ ١  ٦٢ص
حرج؟من هذا قي هل الميت عنددفن أصواتهم يرفعون الناس 

بأسفلا ذلك، إلى الحاجة يهمن، إذا بقوله: فضيله هأحايب، 
أعطنيالطين، أعطني اللبن، ®أعطني أحدهم! صوتر إذا يعنى 

حير.فالصمت، ؤإلأ ، ذللث، إلى دعت، الحاجة مادام بأس فلا الماءاا، 
ونحوهما،ولبن ماء كطلس، ثعئدى، أمرغير في الصومت، كان إذا هذا 
ذكرأو بقراءة، أصواتهم يرفعوا أن مثل تمدي أمر في يكون أن أما 
يعق.ذلك، فان غيرهما أو نحير، أو تهلل، مجن 
كتابلم، وم(، ١٣١٥السرعة،الجنازة)ياب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )١( 

بابالإمراعبالخازة)«ه()أإا،(.الخاتن، 



^^===========تت==|طأو(

حكمْا —؛ تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ١  ٦٣س
التسجية؟مدة وما القبر، إنزالها عند المرأة قير تسجية 

يعني- يسجى أنه العالم أهل بعض ذكر بقوله! فضيلته فأحاب 
حسمها،معالم تبرز لئلا الشر في ومحعت إذا - المرأة قير يغهلى 
أنإلى الشجية أر التخمير هذا ويكون بواحب، ليس هدا ولكن 
عليها.اللين يصف 

ءإث-؛•؛- ءإي 

رأيما • — تعالى افه رحمه _ الشيح فقه مئل ! ١٦٤ٌس 
علىالميتة المرأة على توصع الض الممصورة في فضيلتكم 

هذهوهل وميتة حية عورة المرأة وهل لشترها؟ نعشها 
حيالا فلماذا السنة من كانت فان ة؟ المن المقصورة 

علىوضعت إذا المقصورة أن شك لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
النساءمن جنائز تقدم أحيانآ لأنه لها، أستر أنه الأنثى الميتة نعش 

جسمها،مقاطع بذلك ويتبين تمامآ، الميتة حجم ان الأنيشاهد 
منمكة في ولاسيما الحجاز في يوجل وما فيه، يرغب لا أمر وهذا 
عنوأبعد أستر أنه سك لا النعش، على تكون التي هذه المكبة وصع 
الميتة.روية 

كانتسواء بعورة فليس ونحوم ثياب من المرأة من ظهر ما أما 
مقاطعتبين ضيقة بالجم لاصقة ثياب عليها كان إذا إلا أوميتة حية 

•ذللث، تفعل أن لها يجوز لا فانه الجم، 



فتاوىاJفقهثإ_ِإ، 

يعص-؛ تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سئل : ١  ٦٥س
الحتى بعباءة المرأة ينهر اللحد إلى المرأة إنزال عند الناس 

يرسمانسئحكمذلاك؟
العلماءواستحثه السالف فعاله مما هذا بقوله! فضيلته نأجاب 

اللحدمحي وضعت إذا لأنها لها، أمتر هذا لأن : قالوا٠ اممه حمهم ر٠ 
التيرعباءتها المرأة يضعون والناس تنكشف، ربما فانها تغطية بدون 

أزالوالبنة وضعوا كلما فشيثأ. شيئأ العباءة ياحدون ثم بها؛ غطيت 
٠الستر بهذا فيحصل العباءة 

ء!؛

الفراغبعد ت - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛ ساُاُا 
قبروسط فى بارز حجر بوضع القير حافر يقوم المرأة دفن من 

نبسلو أنه بحجة امرأة، قبر أنه القبر هدا يعرف حتى المرأة 
منذلك غير أو الميتة، عورة ستر على يحرص فانه مثلا القثر 

السنة؟من الفعل هدا فهل بها يحتجون التي الحء»ج 
يدفنأن نة البل السنة، من هذا ليسرإ ٠ ئبلته محب  ٧٢٠٧

باسلا لكن والنساء، الرجال بين فرق لا ثبر، محير ويرفع القبر 
فلاالحجر بهذا التفريق وأما فيعرفه، قريبه ليزورْ علامة بوضع 
له.أصل 



ز_ِِ،

ج
ارحمارحمن اض يم 

اضحفظه العثيمين صالح بن محمد الشيخ/ فضيلة 
وبركاتهاف ورحمة عليكم السلام 

جنازةنض عر يوصع قفص ر ضيلتكم رأي ما 
،؟وتشييعهار١ عليها للصلاة حمالها أثناء المرأة 

هذاأن رأينا •' ارحيم ارحمن اض م بقوله! فضيلته فأجاب 
المريع()اروض في فال العلم، أهل استحبه ئد بل به، رأس لا 

تغهليةامتحب امرأة كانت ارفان I العنقري( ح ، ٣ ٤ ٨ / ١ )للحنايلة 
ءعنها اض رصي - فامحلمة أن ويروى لها أستر لأنه بمكبة؛ نعشها 
ه. ا. رب،، المكبة فوق ويجعل بأمرها، ذلك لها صغ 

)للمالكيةخليل( مختصر شرح الإكليل )جواهر في وقال 
حمالهاحال — الميتة أي — سترها راوندب ت الحلبي( محل ١ ١ ١ / ١ 

,ها .مترها،< فى مبالغة النعش على بقبة والدفن للصلاة 
دار٦ ١ ه/ )للشاسية المهذب شرح المجمؤع في ونال 

للمرأةيتخذ أن يستحب أصحابنا قال . فؤع • للهلباعة( العلوم 
السرير،على المرأة فوق توضع التي المكبة هو والنعش نعش، 

إلىالحاوي صاحبمب، قال وكذا التامن، اعن عن لستر يؤب، وتغهلى 

صفي - تعال اف رحمه - الشخ فضيلة على عرض الذي القفص صورة اننلر )١( 
(١٧٧.)



الفقهفتاوى 

افهرصي - المومنتن أم زينب، جنازة بقصة له واستدلوا قال؛ أن 
أنأوصت - عنها الله رصي - فاطمة أن البيهقي روى وقد _، عنها 

.كثيرة،؛ نين بزينب قبل فهي هذا صح ُإن ففعلوه، ذلك لها يتخذ 
الجزيرىلعبدالرحمن الأربعة المذاهب على الفقه كتاب وفي ه •  ا

كماندبا، المرأة نعش ويغهلى ت قالوا أنهم الحنفية عن (  ١٥٣ / ١ ) 
منعورة المرأة إذ لحدها من يفيغ أن إلى الدفن عند نرها يغطى 
.ها.قرنها،؛إلى قدمها 

أستربانه ذلك الأربعة، المداهب أهل كلام فهذا 
جعلتملو لكن الحجاز، في به معمول( معلوم شيء وهذا للمرأة، 

ويربعلالمرأة، وسهل بإزاء الجم نصف قدر على القفص هذا 
أحفوكان الكفاية، يه لحصالت، النعش، بأطراف فوقه الذي الثوب 

الصالحمحمد كتبه . التوفيق ولكم لنا الله نال، المجير، القفص من 
م.١٤١٣/٢

قالواما باب الخاتن، محاب  ٠٢٧ م شيبة أيي لأبن انمف وانظر المهقي أحرجه زا( 
وعهطفبالمرأة. نبه بمع ومحا لا؟ أم شيء له يرغ بالسرير بمع كيف الجنازة ني 

.٤٩٠ه/عبدالرزاق 







كتابالحن1ئز
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افهالمه سطأينصالحاكيمين ت اضخ فضيلة 
توبعد وبركاته افه ورحمة عليكم السلام 

ولمبالقبور امتلأت ئد . . • الهلينية الأرصن إن حيعثا 
نرجولذا يدويا فيها الحفر يصعب صالية أرض سوى يبق 

مماثلةالة أو د)الكبروشن( الاستعانة جواز مدى عن توجيهنا 
عدمإدخالها قي سيراعى الألة بأن أحاطنكم ح القبور، لحفر 

التوفيقبدوام لكم وجل عر اف داعين القبور فوق من المرور 
اللهورحمة عليكم واللام والمسلمين؟ الإسلام لخدمة 

وبركاته
وعلكمالرحم، الرحمن الله م بموله• فضلته فاجامب 

محلينيةأرض على الحصول أمكنكم إن وبركاته. اض ورحمة اللام 
وأسلموأسهل، الحفر، في أمؤع ذلك لأن إليها؛ المقبرة فانقلوا 

فالأرضالحصا، حلال من اللحد حوفا إلى الأمهإار سرب من 
لكونذلك، يمكن لم ؤإن الحجرية، عن بعدت ؤإن أولى الطينية 

بالألأتالقبر حفر في حرج فلا حجرية كلها حولكم التي الأراصي 
واللام. الخير فيه لما الجميع افه وفق ذلك. إلى للضرورة الثقيلة 
فيالعثيمين الصالح محمد كتبه وبركاته. اض ورحمة عاليكم 



فتاوىارفقهنجؤ( 
وصععند ! تعار. الق رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ١٦٨س

ينظرونئايمتن اكر طرف على الناس س كثير يجلس الميت 
مشرؤع؟الفعل هدا هل المست، إر 

يقومونأنهم ذكرت الذي الفعل هدا بقوله! فضيلته فأجاب 
أنالمقرؤع ؤإنما بمشرؤع، ليس المست، إر لينظروا القر على 

الحال؛في يدفن ثم اللبنات، عليه يوضع القبر في وصع إذا الميت 
لأنالإمراعفياسهوالأفضل.

؛إي؛ي ء ٠

يحوزهل ! — تعار القه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٦٩ص
بالليل؟دفنالآْواُتج 
إذابالليل الأموات دفن يجوز نعم، بقوله• فضيلته فأجاب 

فإنهعاليه، والصلاة والتكفين، التغسيل، من بالواجب الإنسان قام 
بكرأبا أن وذكر ليلا، ه المي دفن وند باللل، يدفن أن يجوز 

بالمسجدتقم كانت، التي الرأة وكدللث، ، SUعنه—دفن ادإه صي ر— 
ليلاالدفن جواز على هدا فدل الجواز، والأصل ليلأرا،، دفنت 
التغسيل،مجن يودى أن ينبغي ما أدى قد الدافن يكون أن بشرًل 

.عاليه والصلاة والتكفين، 
ءأي

أورمن ! — تعار الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١ ^١ ٠ من 
وهلالميت؟ ور أو المتعلم ! قبره إر الست، بانرال الناس 

(.١٣٩ص)تخريجه تقدم )١( 



^^==ص==^====ص======ذقآ(

الذييكون أن يشترط وهل والمرأة؟ الرجل بين فرق هناك 
محارمها؟من المرأة سرل 

لهلكن إذا وصته، بذلك الأولى ت بقوله فضياكه نأجاب 
ؤإذاأوليائه، من الأقرب ثم فالأهرب وصي له يكن لم فان وصي، 

غيرودفنها متعلم هناك يكن لم ؤإن أولى، فهو متعلم هناك لكن 
المتعلم.ويوجهه التعلم، من الممليم يتالقى فانه متعلم 

فإنللمرأة. محرما للقبر ينزله الذي يكون أن يشترط ولا 
ويدفنهاابنته قبر محي ينزل أن — عنه اف رصي — طلحة أبا أمر النبي 

عنهالله رصي عفان بن عثمان وزوجها هو، حضورْ ®ع 
أي؛!؛- • ه

أيمن •"* تحالى الله رحمه — المخ فضيلة •سئل ! ١٧١من 
ئيرْ؟إر الميت ينزل ااجهاتا 

بعضلكن المتيسرة، الجهة من بقوله! فضيلته فأجاب 
منبمس يقول! العلماء وبعض رجلته، عند من بمن ! قالواالعالخاء 
•واسع هذا في والأمر • الأمام 

؛!؛•-؛إي ءأي 

يقالماذا ^لبايح_رجمهافسار-: :  ١٧٢من 
قبره؟الميتاإلى عندإدخال 

على- تعالى الاره رحمهم الفقهاء- نص بقوله! فضيلته فأجاب 
.الله،؛ رمول ملة وعلى الله، رربسم مدحلمه! يقول أنه 

١٣٤٢المراة)نر منيدحل باب البخاري، أحرحه )١( 



_<JIفتاوى 

ى أيعلى — تعار الله رحمه - الشيخ فضيلة مثل I  ١٧٣س
المست؟يوصع حسب 

الأيمنجنبه على يوصع أن يستحب يقوله! فضيلته فاجاب 
رءالكعبةقال! س النبي لأن الكعبة؛ متقبل يوصع أن ويجب 
آ.وأمواتا،؛أ أحياء مالتكم 

هه

بمح_رحمهالهمار-!فىمض
الصوابفما بعلته عار ويده تلهره عر الميت يدذون البلاد 

جنبهعلى يدفن الميت أن الصواب بقوله! فضيالته فأجاب 
وكماوأمواتاّ، أحياءّ الماص ملة الكعبة فان القثلة، ستقبل الأيمن 

فكدلكه، البي بدلك أص كما الأيمن جنه على بام المائم أن 
كونفي يشتركان والموت الموم فان الأيمن حنثه على يضهح الميت 

ْوةه--اجنن آ'لأدمس يوف أده ؤ تعالى؛ قال كما وفاة، منهما كل 
قشيأئىف>أق تثث،في هر نأل 

وتللمنايضأياريمؤوهوالى؛^٥٩^٠٢^^ تعالى: وقال 
َقميثا لإ ^،_؛؛؛؛ إني ثث قثس آجث ^؟ ٥٥مه 

.( ٢  ٥٨٧ ) الميم مال أكل ني التشدد باب الرصايا، في داود أبو أحرجه ( )١ 
٠٤٢الآية: سورةالزم،)٢( 



^^============حتآ(

جنبهعلى يضهجع أن الميت لقن في فالمثرئ . َء0'ه تملؤن 
القبلة.تقبل مالأيمن 

ذلك،يولى من جهل عن نميجة كان المائل شاهده ما ولعل 
علىيضجع الميت إن ت يقول العلم أهل من أحدا علت فما ؤإلأ 

•بطنه على بدام وتجعل ، ظهره 
ءيمح 4 م
«|ء*|ء ازء 

حكمعن -! تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ! ١٧٥س
الميت؟وجه وكشف القبر، فى العقد حل 

عنأثر فيه ورد اللفاتف عقد حل بقوله: فضيلته فأجاب 
القبرالميت أدحالتم ررإذا قال —أنه عنه اض رصي مسعود— بن عثداض 
المقد«لى.ذحاووا

إن— فيه ورد ما وغاية له، أصل فلا كله الميت وجه كثف أما 
متررإذا قال: - عنه الله رصي - الخياب بن عمر أن - صح 

•الأرض*ارص فافضوا نري قي ووسوني 
-؛:٠١؛!٠١ ؛إي 

حكمما —! تعار اممه رحمه — الشيح فضيلة سئل !  ١٧٦ س
حديثمن لم مرواه ما بدليل للميت القبر ر القهليقة وصع 

اممهرسول قبر ر )جعل قال؛ - عنهما اض رضي - عباس ابن 

«آ.الآة:)ا(سورةالأ;عام،
نحوهمعرة رعن حاشيته؛ ني وقال للأثرم. المربع الروض ني عزاء )٢( 
لأنانظرالمش )٣( 



^__________حؤىإسر

حمراعا،را،؟طيقة قس 
فيهيجعل أن بأس لا أنه العالم أهل ذكر موله: فضيلته فآجاب 

الصحابةمن أحد عن ينقل لم لأنه نظرأ، هذا في أرى ولكني قطيفة، 
حماممسمن كان هدا ولعل ذلك، فعلوا أنهم - عنهم اش صي ر- 

وصاراوابكاضالاسفىذك، ^محترفحمحواالرمووه، 
الأحر،س أحن قهليفة ميته نحتا يجعل أن يحب إنسان كل 

والذرائعالناس، بين المباهاة موضع القبور تكون حتى وهكذا، 
محذور.أمر إلى تفضى كانت، إذا ند أن ينبغى 

هناكهل ؛ — تعالى اممه رحمه السخث فضيلة سئل  ١٧٧س
وصعأنكروا — عنهم اش رصي — الصحابة أن يثبت دليل 

افهرصي - الصحابة أن مند صحة وما مقران؟ على المهليفة 
القطيفة؟هذْ .أحرجوا عنهم 

ثبتأ,هذا عن لاأعلم بقوله: فضيلته فأحاي، 

يةبالن_؛ تعالى افه رحمه الشإ؛. فضيلة مثل ت  ١٧٨س
المست،؟رأس جهة من تكون أن أصل لها هل الثلاث للحثيايت، 

فيالوارد الحديث، لأن أصل؛ لها نعم بقوله؛ فضيلته فآحاي، 
-ثلايث، رأسه قبل من حثي المي. أن ذلك 

(.٩٦٧)٩( القبر)١ ني القطينة جعل باب الخائن، محاب سالم، أحرجه )١( 
(١٥٦٥)القبر في التراب حم ني جاء ما باب الخام، كتاب ماجه، ابن أحرجه )٢( 

والوارتطنيآ/آي.



هوما m .تعار اض رحمه • Iالشيح فصيلة سئل ؛  ١٧٩ س
ررمنهات قول يشئ وهل بالتراب؟ الميت مواراة عند المشرئ 

أخمى«؟تارة نخرجكم ومنها نعيدكم، وفيها حلفاكم، 
يحثيأن يمن أنه العلم أهل بعض ذكر • بقوله فصيلته فأجاب 

.حثيات ثلاث 

نخرجكمومنها نعيدكم، وفيها خلقناكم، ررمنها ؛ول( وأما 
.عليه يعتمد الله رمول عن حدسن، فيه فليس ،؛ أخرى تارة 

إذاكان فقد . البي به أمر ما فهو نمس 
لهواسألوا لأخيكم ®استغفروا ؛ وهال، عليه وقف الميت دفن مجن مغ 

اغفراللهم ، له اغفر اللهم ؛ فتقول، . فانهالآنسألا،لا، التثست،، 
.تنصرف ثم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم له، اغفر اللهم له، 

أ؛ةءإي 

حكمما 1 تعار— الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٨٠س

أنويجب المنة، خلاف القبر ري بقوله' فضيلته فأجاب 
يكونحتى ينزله أو قبور، حوله كان إن حوله التي بالقبور يوى 

لأبيقاله — عنه اممه رصي ءلاوسا— أبي بن علي لأن المعتادة؛ كالقبور 
الأن افه. رسوله عليه بعثني محا على أبعثك ®ألا الأسدي! الهياج 

ولأئيرأمشارفاإلأسويتهااإلاؤلمتها، صورة تيع 
هه ءو 

•( ١٦٥ص)تخريجه تقدم )١( 
الشر)ي(>\،أه(.سرية ابالأ.ر ؛، JL.Oأخر.)٢( 



فتاوى|1فقا،تؤو 
رأيكمما ت — تعالى اض رحمه - الشخ. فضيلة مئل ؛ ١٨١س

حجرأالرأة ئر وعلى حجرين، الرجل قبر على يضع فيمن 
ْشروع؟التفريق هذا واحدأهل 

والعلماءبمرؤع، ليس التفريق هذا ٠ يقوله فصيلته 
العلامةأحل من لخين أو لمة أو حجرين، أو حجر وصع إن قالوا 
الرجلمحن التفريق وأما به، باس لا ثامحة مرة يحفر لئلا نر أنه على 

له.خلاأصل ذلك في والمرأة 
ء؛

معنىما —؛ تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة مسل ؛ ١  ٨٢س
نرأررولأ عنه-؛ اش رصي - طالب أيي بن لعلي قوله. 

عنتريد الشور من كئيرأ نرى والأن ،، ر أ، مريته إلا مشرفا 
ثبر؟

عاليآيكون الذي معناه الشرف القبر بقوله؛ فضيلته فأحاب 
بالقبوريسوى أن يجب فهذا يتمير بحيث المور؛ من غيرْ على 

المشرفالقبر هذا رأوا انسإذا لأن به، الماس يمن كلأ الأحرى؛ 
طالبأبي بن علي الثمي. بعث ؛لهذا به، يفتتنوا ربما العالي 

.سواه قبرأمشرفآإلأ يلع لا —أن عنه اش صي ر— 
ه-ء- ءو 

حرت-؛ تعار اممه رحمه - الشيح فضيلة سئل !  ١٨٣س
إضاءةيندر من الماس من أن يلادنا فى ثاهدت كما العادة 

.١  ٨٥لحريجهصأ تقدم )١( 



^====ت=^^=ء)وح

علهصالح النعي مثل الأنبياء قبور مثل بالشمع المقامات 
ومقاموالسلام الصلاة عليه موصى والنثي واللام الصلاة 

نذورهمينذرون عندما أو المناسبات بعضن في الأولياء بعضن 
أضيءسوف شاءافه إن بولد رزقت إذا ان؛ إنيقول كان 

محيذبيحة اممه لوجه أذج أو مثلا أسمع مئة الفلاني المقام 
المقامإنارة وهل الذور؟ هذه مثل تجوز فهل الفلاني المقام 

التيالأيام هذه تكون ما وعادة جائزة بالزيت أو بالشمع 
هذافهل الجمعة ليلة والخميس الاثنين أيام هي بها يضيئون 

بدعة؟أنه أم الرسول. زمن في ورد 
مقاماتيعنى ء المقامات إصاءة 1 بقوله فضيلته فأحاب 

محرمةالإضاءة _هذه قبورهم المائل بها يريد التي والأنبياء الأولياء 
هذهتفاء أن يجوز فلا ، فاعليها لعن بانه هؤ النبي عن ورد فئد 

علىملعون ذلك وفاعل غيرها، مح، ولا الاثنين ليالي، مح، لا البور 
فيالقبر هذا إضاءة الإنسان نذر فإذا هذا وعلى اض. رسول لمال 

الصلاةعله النبي هال، وقد محرم، نذرْ فإن يوم أي في أو ليلة أي 
فلايعصبه أن نذر ومن فليطعه، اش بملح أن نذر ررمن ت والسلام 

النير.بهذا يفي أن له يجوز فلا ، يعصه(( 
أوبذر، وفاته لعدم يمين كفارة يكفر أن عليه يجبا هل ولكن 

لأس؟

* ١٥٨ص؛ تخربمجه تقدم  ٢١)
(.٦٦٩٦اكJرفىالطاعة)باب والذور، الأيمان مماب البخاري، أحرجه )٢( 



كفارةتكثر أن والاحتياط العلم، أهل بين خلاف محل 
النير.بهذا وفائه لعدم يمين، 

عليهماوموسى صالح مثل الأنبياء بعض لشور تعداده وأما 
إلاالأنبياء قبور من قر أي يصح لا فإنه أشبهه وما واللام الصلاة 

قالوقد قبورهم، تعلم لا الأنبياء فإن واللام الصلاة عليه النبي قبر 
مالأنه واللام الصلاة عليه موسى ل واللام الصلاة عليه النبي 

نمكنت ررفلو البي قال القيمة، الأرض من يدنيه أن اممه 
وليسا الأحمرا<أ الكثسج، عند الطريق جانب إر قبره لأريتكم 
الصلاةعليه الخليل إبراهيم قبر وكذلك الأن، مكانه معلومآ 

مكانه.معالومآ ليس واللام 
ءإيء؛ت- ءإي 

بعخسفي تعار! الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل I ١  ٨٤س
مرتفعةوتكون الرخام من قيع الشرر بمص عر يرصع البلاد 
هانملمشة ^اأءااكس قليلا، 
٧رأيمحيالتكمفىذك،؟ثميكتباسمانمت،، الأية، 

لأنإزالخه، وتجب وحرام، منكر هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
أرعليه، أويجلس اض،هضأنييىعرامح، 

الأن - عنه الله رصي - طالب، أبي بن عر وبعثا ، ءليهل يكتبا أو 

،القد-ة)هما*آا( الأرض j الدنن أحب س باب الحائز، كتاب الخارى، أحرجه )١( 
(.٢٣٧٢مهالخم)موص نفاتل باب الفضائل، مماب لم، وم
.( ٩٧()• ٩ والماءعليه)٤ المر تجميص ص م باب الحائز، كتاب ملم، أحرجه )٢( 

=والكناية القبور تجصمر كرامت ني جاء ما باب الجناتر، كتاب الترمذي، أحرجه  ٢٣)



الأحرى،القبور مثل جعله أي ،، محوا0ل إلا مشرفأ قبرأ ييع 
وقالالرخام. من وصعوا مجا يزيلوا أن القوم هؤلاء على فيجب 
قبره((،عند معل إذا بالمنكر يتاذى الميت ررإن ت الحلم أهل بعص 
بماذىالقبر صاحب أن هذا العلماء قول ومقتضى منكر، وهدا 

إزالته،يجب وقل بهذا، - السائل أحي، - بائر • عليه وضع بما 
وإنميتهم، وعلى عليهم الله نعمة من فهو - الإزالة - فعلوا فان 

ثم• ذلك يزيل أن المقبرة عن المؤول على فالواجب يفعلوا لم 
راضيةربك إلى ارجعى • يقال مهلمئنة نفس أنها أدراهم الذي ما 

علىمات الرجل هذا أن يعلم أحد كل هل ، يدرتم( ما مرصية؟ 
الالأخرة أمور لكن بالفلاهر، علينا نحن إنما والإيمان؟ التوحيد 

•عنها ندري 
ء.؛

حكمما _؛ تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مئل ؛  ١٨٥س
بالألوان؟أوتعلمهأ القبور عر الكتابة 

التجمبميصجنس من فإنه التلوين أما • بقوله فضيلته فأجاب 
أيضاوهو ، القور تجصيص عن اللام عليه النبي نهى وقد 

محلالقبور فتصبح التلوين، بهيا الناس يتباهى أن إلى ذريعة 
.الشيء هدا تجنب ينبغى ولهدا مباهاة، 

علىاوكتابة عن اللام عليه الني نهى فقد عليه الكتابة وأما 

صحح.حن حديث I وتال ( ١٠٥٢)ليها عً 
. ١٨٥ص تخريجه تندم )١( 
.١  ٨٨ص تخريجه تقدم )٢( 



الفقهفتاوى نتج( 
لمجردالكتابة كات إذا فيما حقق الملم أهل بعض لكن ، القبر 

الكتابةعلى الهي وحمل ثناء، ولا مدح فيها ليس فمهل، الإعلام 
عنالمهي )أي أنه بدليل وقال المر، لصاحب تعفليم فيها يكون الي 

.عاليهاوالبناء القبور تجصيص عن يالمهى قرن الكتابة( 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

حكمما ست تعالى الله رحمه — السخ فضيلة مسل ت ١  ٨٦س 
له؟الزيارة بحجة عاليه الأمم أوكتابة القبر على علامة وصع 

كحجربه؛ باس لا عليه الملامة وصع • بقوله فضيلته فأجابا 
ذلك.شابه ما أو حشبة أو 

القبرا،على يكتبط أن ررنهى المنى فإن عليه الكتابة وأما 
مدحأ،يكون أن يدون فقهل الأمم كتابة مجرد الكتابة كانت إذا لكن 

بعضعند يه باس لا هدا فان ذللئا أشبه وما قرأن كتابة أو ، أوإحلراء 
أنهاالأمم كتابة ولو الكتابة أن يرى الملماء وبعض العلم، أهل 

المعروفالوسم نجعل الأمم كتابة عن بدلا ويقول الهي في داخلة 
ويكفي،المت رأس عند الذي الحجر على ويجعل لقبيلة، اش 

فلاتكفي، الوسم علامة كانتا إذا أي - أحن فهو هذا حصل ؤإذا 
حاحةللكتادة_.

نلاحفلتعار اممه رحمه — الشيح فضيلة مئل !  ١٨٧س
علامةالميتا قبر جانيي أحد عر يضُون أنهم الناس بعض 

.١  ٨٨ص تخريجه تقدم )١( 
.١  ٨٨ص تخريجه تقدم )٢( 



يرغوقد وفاته وتارخ الميت اسم عليها يكتب الإسمنت من 
ذلك؟حكم فما بناؤها. 

هالمى لأن عنه، المنهي من هدا بقوله؛ فضلته فأجاب 
علامةكتب أن العلماء بعض ورخص ، ، المرأ على يكتب أن نهى 
والأممالموت تاريخ يكتب أن أما . فقلل الأمم أو كالومم، فقعل 

هذافان القرآن من شيء أويكتب ذلك، أشبه وما والجد الأب واسم 
إنثم ، بغيره الحجر يستبدل وجدت، إذا تزال التي البيع ٌن كله 

يكونبل القبور، من غيره على مشرفا يكون لا يوصع الذي المحجر 
الهياجلأبي -قال عنه اممه رصي طالب- أبي بن علي لأن لها، مماثلأآ 

تمثالاتيع ألا اممه.ؤ رمرل عليه بعثتي ما على أبعثك ألا • الأمدي 
سويتهأ٢ا.مشرفآإلأ قبرا ولا إلاحلمته، 

إو--؛!؛- إلا 

وصعهل I . تعار افه رحمه - الشخ محيلة سئل ؛ ١  ٨٨س
بدليلالمنة من وغيرها رمحلبة اشجار من المور على شيء 

بالرّولخاص ذلك أن أم يعدبان اللذين المرين صاحي 
الخصوصية؟دليل وما واللام الصلاة عليه 

أوأغماز، من الرطب الشيء وصع • بقوله محيلته فأجاب 
لأنبالميّخ، ظن وسوء بدعة، هو بل ، بسنة لمس الشر على غيرها 
ؤإنما، ذلك من شيئآ قبر كل على يضع يكن لم الملام عليه المى 

اأنهملام والالصلاة ه عليعلم رين قبعلى وضع 
.١  ٨٨ص تخريجه تقدم ( ١ ) 

.١  ٨٥ص تخريجه تقدم )٢( 



ll_4فتاوى 

الميت،على عظيمة جناية القبر على الجريدة فوصع . يعذبان 
لأنا اللم بأحه الظن سعيء أن لأحد يجور ولا ، به ظن وّوء 

القبرهذا أن يعتقد أنه يعني القبر على الجريدة يضع الذي هذا 
حينإلا القبرين على يصعها لم — اللام عليه — النبي "لأن يعذب، 

.يعذبان أنهما علم 
بدعتالقبر على ونحوها الجريدة وصع أن الجواب وحلاصة 

يعذب،أنه الواضع يظن حيث بالميت ظن سوء وأنه أصل، له وليس 
ثعفاعتنايقبل تعالى اض بأن علم عندنا ليس نم عليه، الخفيف خيريي 

.يعذب القبر صاحب بان علم عندنا وليس ذلك، فعلنا إذا فيه 
ءأ؛

يجوزهل — تعار اض رحمه الشخ. فضيلة سئل ! ١٨٩س
أورطبة جريدة القبر على يضع أن المقبرة زار إذا للإنسان 

سجرة؟اىسن 
إلأمور ذللث، نصع أن يجوز لا موله! فضيلة فأجاب 

المبىبخلاف يعذب الرجل هذا أن لنا يكثف لم أننا أولأ؛ 

بهظننا لأننا الميت، إر أّاءنا فقد ذللث، فعيا إذا أننا ثانيا: 
مىممن اليعن، هذا لعل ينعم، فلعله يدرينا وما يعذب أنه سوء ظن 

الكثيرةالمغفرة أسباب من سبب لوحود موته فبل بالغفرة عليه الله 
عذابآ.يستحق لا وحينئذ عنه، المباد رب عفا ونل فمات 

٢؛ ١٣بوله)من يستتر لا أن الكبائر من باب الوصوء، كتاب البخاري، أحرجه '( 
(.٢٩٢()١١؛اباكJلضتجائاJرل)اس،



^=>قو(

الصالحاللف عاليه كان لما مخالف الأستنباحل هذا أن ت ثالثا 
الصحابةمن أحد هدا فعل فما اممه بشريعة الناس اعلم هم الذين 

نفعله.نحن بالنا فما - عنهم الله صي ر- 
عليهالمي فكان منه هوحير ما لنا فتح قد تعالى الله أن رائعا• 

توقال عليه وقف الميت دفن من مغ إذا واللام، الصلاة 
سألء،الأن فانه التثست، له واسألوا لأخيكم رلاسغمروا 

حكمما تعالى الثه رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ١٩٠س
يعصهمبأن علمأ المست قبر على واليرمسم الحميس وصع 
القبر؟داخل التراب لحول من يمغ البرسيم هذا يأن يدعي 

وضعص لأبد البلاد بعض في بقوله؛ فضيلته فأحاب 
النبيحرم لما ولذلك اللبنات، حلل بين مقامه يقوم ما أو الإذحر، 

الإذحر،إلا عباس؛ ابن قال الشجر، وةaني مكة حشيش ش ح. 
سلأبد كان فإذا الإدحر«لى ررإلأ فقال: وقبورهم، لبيوتهم فانه 

•باس ولا فيه حرج ولا يوضع فإنه اللبنات، بين هذا وضع 
النبيهدي محن ليسى هذا فإن القبر على الحشسش وضع وأما 

مرحينما وسلم آله وعلى عليه اممه صلى النبي عن ورد إنما ؤ٠ 
تأحدهما أما كبير، في يعذبان وما ليعذبان ررإنهما فقال؛ بقبرين، 

فاخذ، بالنميمة،٠ يمشي فكان الأحر وأما البول، من يستتر لا فكان 

١٠  ٧٦٥خريجهصرا تقدم )١( 
بابالحج، كتاب وملم، (، ١٣٤٩)الأذحر باب الخائز، كتاب البخاري، )٢( 

نكة>هإأ()مهما(.تحريم 



_<ilفتاوى حمجأَ 

لم: فقالواواحدة قبر م في وغرز نصضن، فشفها رطة جريدة 
ييبساا؛لم ما عنهما يخفف ررلعاله قال! اض؟ رسول يا ذلك فعلت 

هذينبان علم لأنه واللام؛ الصلاة عليه يالرسول خاص فهدا 
أنهذلك معنى لكان قبر على هذا مثل أحد ولووصع يعذبان، القبرين 

يعذب.وأنه بالميت الظن أماء 

بعض-؛ تعار اش رحمه - الشخ محسلة سئل ! ١ ٩ ١ س 
لأبدحفره حال القبر من يخرج الذي التراب إن يقول الناس 

للميت؟حق لأنه جميعه يوضع أن الدفن حال 
كانإذا إنه بل بصحيح، ليس هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

لأنبه، يدفن أن ينبغي لا فإنه الشبر على يزيد بحيث كثيرا التراب 
القبرتراب على الزيادة وأما السنة، حلاف الشبر من أكثر القبور رفع 
عليه.يزاد لا إنه ! العلماء قال فقد 

حكمما —؛ تعار افه رحمه ال؛سحل فضيلة سئل ! ١٩٢س
هووهل التراب؟ يملئ، أنه بحجة الدفن بعد بالماء القبر رش 
المت،؟على يبرد 

يمكالماء لأن يرش؛ أن بأس لا بقوله! فضيلته فأحاب 
•ارا وموذه<سا)مينأ فلا الترامحب 

فانالميت على بردوا رثوا إذا أنهم من العامة يعتقد ما أما 
أصل.له ليس هذا 

.١  ٩٢ص تخريجه تقدم )١( 



^===^^======^^^==ء)؛ةآو(

وا1ه
؛الله حفظه المبين صاغ ن محمد 

أملاكحملة بجوار . . . قي تع أرض عندي يوحد 
مامند فيها الأثل شجر بغرس الأرض تلك أحييت وقد اغيري 
رمالكانت لها إحيائي وحين مئة، والأربعون الخلان يقارب 

وكيلكالمذكورة للأرض استحكام حجة أحرحت وقد عالية 
والذي. . بلدية. من فيها منزل بناء رحصة على حصلت 

بحجةعاليها البناء إقامتي على اعترضوا حماعة فيه أن حصل 
بجوارأملاك لهم علي المعترضين أن علما قبور فيها يوجد أنه 

تلكشراء منى ء1لبوا وقد قريب عهد منذ استروها قد أرضى 
وعلىعليها سكنى مبنى إقامة أرغب لأنني ورفضت الأرض 

علىعملت فقد نفسى وتطيب حاطرى وليطمأن أدلة ذلك 
أثرأي على أعثر فلم مور أثر عليها كان إذا لأرى الأرض حفر 
إفادتيفضيلتكم من أرجو لذا فيها، قبور وحول على يدل 

واللامافه وفقكم أتركها، أو مكني عليها أقيم لكي شرعا 
وبركاته.افه ورحمة عاليكم 

اللهورحمة اللام وعليكم الرحيم، الرحمن اض م ب
مورفيها لوكان بحيث حفرأعميقا الأرض حفرك كان إذا وبركاته، 

أرضمن أنها يشت لم ما قيها كن الإقامة في عليك حرج فلا لمينت 
الشرة.حررفىآا/اا/ا،أ،'*آاه.





^=====^==========^^:ت=ت==^:ت==^^=^ظح

٠iLد
اللهونمه العسمن محمد؛نصالمح السءيح فصسلة 

وبركاته؛الله ورحمة عليكم اللام 
الدفاعقيادة لدى يوجد بأنه علما فضيلتكم نحيط 

والمقطورةالمحمولة المولدات من وعدد إنارة صيارة المدني 
فيلها الحاجة أثناء وذلك للأنارة أيضا نستخدم الي 

أثناءالليلية العمليات اؤح ملإضاءة ليلا تع التي الحوادث 
وقوعهاحالة فى الكوارث وكيلك بأنواعها الحوادث مجابهة 

وليسعادية الفلروف كانت وإذا الأحيان بعض في د٠ 
فىالمقبرة إنارة المواطنين بعض منا يهللب لها حاجة هناك 

جمعأن فضيلتكم على يخفى لا كما لأنه ليلا الدفن حالات 
.أشكالهابحمع الإنسانية ونهتم؛الجوانب إنانية مهامنا 

الإنارةسيارة انتقلت أن الليالي إحدى فى حدث وقد 
أحدجثة دفن أثناء . . . بحي الواقعة المقبرة لإضاءة 

أحدندحل ذلك وأثناء افه رحمة إلى انتقل الذي المواطنين 
جائرغير لأزهذا الدفن؛ الإنارةأفاء إطفاء طالبأ ^شين 

له!قال بأن واكتفى ينفد لم . . . الرائد ولكن رأيه، حب 



فتاوىااففهثجِغ 

مفاهمةحرت ذلك وبعد الدفن عملية ْن ننتهي حتى انتظر 
أنينبغي كان ما أنه معناه فيما — الرائد له فقال بينهما 

وكانالظرف، هدا أساء الجاف والأمر الأسلوب بهيا تتدخل 
خيرأاض حراك الدفن من نتهي حتى "ستثلر أن المروض 

.الحنيف ديننا تعاليم ح يتفق لق محلوب بأ به أمرت ما وتبلغنا 
جوازفي عليها نستند بفتوى يروينا أن والدنا من أرجو لدا 

الدفاعومشلورات محيارات بواسطة الدفن أثناء المقبرة إضاءة 
جمحأن علما عدمه من الإضاءة لغرض الخخهمة المدني 

فىتقف السيارة كانت بها تدخلتا أن محبق التي المجالات 
أرجوكما للمقبرة، بها الموجودة الكواثف وتوجه ^ ١٠٧١

محلكبواسطة الدفن أثناء المقبرة إضاءة جواز عن أيضا إفادتنا 
كانسواء كهربائي بمصدر ويوصل حارحها من يمد كهربائي 
معالتنسيق من لنتمكن وذلك متح^ٍكا أو را؛تا الصدر 

أنوعلا حل اش إلى أضرغ وختاما كان إذا البلديات 
والمسلمينالإسلام خير فيه لما دائما ويوفقكم عمرك في يمد 

وبركاته.اف ورحمة عليكم والسلام 
•الرحيم الرحمن اض م ببقوله فضيلته فأجاب 

وبركاته.افه ورحمة الملام وعليكم 
إصاءةأحل من داخلها أو المقبرة حارج المارة وقوف أما 

بلامصلحة ذلك في لأن بأس فلا الناس وحركة الدفن ليسهل المكان 
مضرة.



ثتاباوجن1م

خارجهامن يمد كهربائي مالك بواسطة الممرة إصاءة وأما 
فتبقىالدفن، انتهاء بعد إطفائه عن الغفلة من فأخشى الدفن أثناء 

وفمكم. للباب صدا أولى ذلك فترك حاجة، غير في مضيثة المقبرة 
جزأكموس 

\٤\ىr/0تA.٣\/١Syومموب\شو
-؛؛آ



فتاوىالفقه)نج( 
حكمما تعالى اف رحمه _ السخ فضيلة مثل ! ١  ٩٣س

عنينهى الذي الدليل صحة وما بالنعال؟ القيور بين المرور 
،؟نعليك<ار احاغ البنين صاحب رريا ت ذلك 

القبوربين المشي أن العلم أهل ذكر ت بقوله فضيلته فأجاب 
كانإذا ؛ قالواأنهم إلا الحديث، بهذا واستدلوا مكروه، بالنعال 

نحوذلكأو فيها، الشوك ووجود الأرض، حرارة كثية حاجة هناك 
•نعليه فى يمشى أن بأس لا فإنه 

تيقول. ت - تعالى اش رحمه - التخ فضيلة مثل ! ١ ٩ ٤ س 
المينهى كما فقدآذيت؛؛ نعليك احاغ السنتين، صاحب رريا 
الأولالحديث ظاهر غأ، إلا الرحل يمتشعل أن ن ع. 

الدبيرى من العلماء من لكن الحريم. واكانى الوجوب، 
لذلك.صارفا يذكروا أن دون الثاني فى والكراهة الأول، فى 
قواعدومحن الدليل ذم ْع عندكم الراجح هو قما 

ذلك؟فى الأصوليين 
الآذيت١١ فقد نعليك احي ١١حديث بقوله: فضيلته فاجاب 

الموربين بالمعال المشي بأن والفول . آذت،،ررفقد : بالقفل أعرفه 
القولمن أظهر عندي وهو العلماء، جمهور قول هو للكراهة 

لمنالمنور إدام باب من ذلك عن الهي لأن بالحريم، 

فيالشرر بين المشي باب الجنائز، كتاب داود، وابر ،  ٨٣ه/ أحمد الإمام احرجه ث١( 
اوُل)«مأم(.



وهذاظاهر، غير عنه، فنهى لها إهاُة ذلك بأن والقول واحترامها، 
الكراهة.صرفالمهىإلى هوالذى 

تركإلى الإرشاد باب س ضو ئا إلا الترجل عن النهى وأما 
فيه.الوت ؤإصاعة الترف 

هوهل المجرد الأمر في محتلمون الأصول وعلماء 
تثلاثة أقوال على هوللتحريم؟ هل المجرد والنهي للوحوب، 

ينحدرؤ تعالى! لقوله للوجوب الأمر أن الأول! القول 
هَي ليم عداب ,صديم أر فثنة سئم أن آمِ،ءء عن بمالفؤن آك؛ن 

ؤيبمولمممدصلصثلأيعمنآثة نش ؤ تعالى! لقوله للتحريم والهي 
ئث84أى.

فحله،رجح به الأمر لأن للأستماب؛ الأمر أن • الثاني القول 
بهيراد بالأية والوعيد بالترك، اكأثيم وعدم الدمة براءة والأصل 

أمجر.كل لا للوجوب أنه ثت الذي الأمر 
عدموالأصل تركه، رجح عنه المهي لأن للآكراهة؛ والمهكب 

المكروه.حقيقة وهدا بالفعل، الآتيم 
عصىمن فالمراد المبين بالضلال العاصي وصف وأما 

مخالفةالضلال إن — بعيد وهو — يقال أو يالم؛مخالفتها، معصية 
الجوابهدا لكن دونها، يكون وقد معصية، يكون وفد الهدى، 
ضحما.

للاستحبابفيه فالأمر بالأداب ؛تحلق ماأن الثالث،! القول 

'آ^الآ؛ة:)ا(سورةالور،
آ-جالآية:ّورةالأحزِاب،)٢( 



الفقهفتاوى 

للوجوب،فيه فالأمر بالعبادات يتعلق كان وما للكراهة، والهي 
•بالشريعة والثاني بالمروءة، يتعلق الأول، لأن للتحريم؛ والنهي 

أوالوجوب، تعين قرينة تكن لم ما الخلاف وهدا 
بماعمل قرينة ثم كان فإن الحريم، أو والكراهة الاستحباب، 

أوتحريم.أوكراهة، أواستحباب إيجاب، من تقتضيه 
صه- ث ص

حكمما تعالى اش رحمه الشخ. فضيلة ّئل ! ١٩٥س
المقبرة؟إلى الدخول محي الحداء '٠^ 

حلافبالعال القبور بين المشي يقوله! فضيلته فأجاب 
إلاالفور بتن مشى إذا نعليه يخلع أن ان للاموالأفضل السنة، 

حصىأو حرارة، شدة أو شوك، المقبرة فى يكون أن إما لحاجة، 
•الفور محن به ويمشي الحداء يلبس أى به، بأس فلا الرجل يزذي 

حكمما —إ تعالى افه رحمه الشيحل فضيلة مثل ! ١٩٦س
المضضامحر؟

فيهلأن يجوز؛ لا الصور على المشي بقوله؛ فضيلته فأجاب 
عليه،يبنى وأن المر، يجصص أن الض. نهى وقد ، للميت، إهانة 
يجلىررلأذ القبر! على الجلوس في ومحال ،، ءليهأ يكتب، وأن 

أنمن له حير ، جلده إلى فتمضي ثيابه فتحرق جمرة، على أحدكم 
اكبر((أعلى يجلس 

.١  ٨٨ص تخريجه تقدم )١( 
إ ٩٧()١ ٩٦)القبر على الجلوس عن النهي باب الجار، كتاب لم، مأحرجه )٢( 



ذعجِر

المقبر٥إذاافتعار«: صالةاشخ_رجمه :  ١٩٧س
ذلك؟في الحكم ما عليها الناس أوجلس طريقا جعلت 

لمينالممقابر تجعل أن يجوز لا ت بقوله فضيلته فأجاب 
عننهى س المى لأن عليها، يجلسون أو بها، الناس يمملرق طرقا 

فتحرقحمرة على أحدكم يجلن ررلأن •' وقال القبر على الجلوس 
اكر((را،،على يجلس أن س له حير جلده، إلى نمضي ثيابه، 

الملمين.مقابر وتحترم المقابر من الهلرق تللئ، تزال أن والواجب 
واضأعلم.

ءيأ؛ي أوي 

يجوزهل • ء تعالى الله رحمه • Iالشيح فضاة سئل ت  ١٩٨محي 
يصلحلا العلريق يكون كأن العام الطريق أحل من الشرر نسن 

منثانية مقبرة في ووضعها نبشها يجوز فهل اJقيرة، من إلا 
العامة؟المصلحة أجل 

الهلريق،إلى الضرورة عند القبور نبش بقوله فضيلته فأجاب 
السعوديةالعربية المملكة فى علمائها بعض أو الدائمة اللجنة أضن 

المقبرةإلى الاتجاه عن الطريق صرف يمكن لا أن بشرط ذلك بجواز 
•شرة في وتوصع العفنام و">حد الشرر شش 

ءإ:--؛;؛• 

يومفيذات يالةابمح_رحمهاف4سالي-: ض :
فاحترنتإ،بنت بها ويوجد الحجرة داخل النيران اشتعلت 

•٢ ٠ ٢ ص تخريجه تقدم 



_*<JIفتاوى 

وحروصيديها في ذهب عليها أن لنا وتبين وقبرناها فيلناها 
الذهب؟لأخذ القبر نبش يجوز فهل أذنيها في 

أجلمن البنت محبر ينسوا أن يلزم لا • بمول فضطنه اماب 
قريبزمن في القبر نبش أرادوا لو ولكن عليها، الذي الذهب أحذ 
بمدولكن البنت، وفاة بعد مالكهم الذهب لأن ذلك، لهم فإن 

•فوصى الأمور تكون لا حتى المختصة الجهة مراحعة 
.؛؛- ؛ ه

٢٠س فبريوجد • - • تعار اش رحمه — الشيخ فضيلة ّئل ! ٠
الإبلفجاءت شجرة، القير هذا على فبت، القرية، خارج 

وحفا٠لاعلىهذاكجرةوىلوسعالىهذاالقبر، 
لا؟الع٠لجائزأم القبرمورأفهلهذا القثروصعواعلىهذا 

وإذا. أصلهامن تمنير الشجرة هدم بقوله فضيلته فأحاب 
علىالمر وبفي شرها، من وسلمنا الإبل تأينا لم أصلها من قلعناها 

أنزمان بالناس طال إن فأخشى عليه حفاظآ البناء وأما عليه، هو ما 
إلىالقبور مسألة تعود ثم صالح أو ولي فبر أنه فيعتقدوا بهذا يضلوا 

بنمحمد الإمام يد على منها الله طهرها أن بعد البلاد هدْ 
الله.رحمه عبدالوهاب 
كانإذا حصوصأ بالموصؤع، القاصي تبلح من لأيد فالأن 

إنآخر مكان إلى ينقل والقبر يزال، أن لأيد فهذا حجرة كأنه البناء 
مكانه.فى عاليه حيف 

ه



مزرعةلدي ) — تعالى اش رحمه 1 الشيح فضيلة مئل ! ٢٠١ س
ظهرتوقد السور، داخل من ئر طرفها وفي سور، عليها 

إنها: فقالوامحها المن كبار سألت الأرض، ظهر على اللحود 
هدايمح فقمت ولدنا، أن مند نعرفها ولا الطريقة، هده على 

أحرى،قبور حمة فيها فاتضح المزرعة، لتومحعة المحل 
وزراعتها،المور داخل من الزرعة هده فى التوسعة ونصت، 

الممل؟هدا في شيء علي فهل 
تبقىفانها المست، قيها دفن إذا القبور ■ بقوله فضيلته فأجاب 

ندهب،أن أرى ذكرت التي القصة وهذه ، الست، يبالى أن إلى محترمة 
عينرأي المسالة يرى حتى لديكم التي الحكمة في القاصي إلى 

واشتعالى. شاءاش إن حير فهو به يقضي مجا ثم ه، ينفويشاهد 
الموفق.

-؛;؛•ءإي ءاآ 

يقول• — تعالى افه رحمه I اليح فضيلة ّسل ! ٢٠٢محي 
هداانهدم وقد والدتي المرحومة عن بيتا ورئت، لقد المائل! 
كناوبينما كثيرة قبور بجانبه ويوحد عمارته وحددلتا النزل 

القبورمن أنها يبدو بالية عظام على عثرنا أساسه نحفر 
الست،عن بعيد مكان في فدفنتها العفنام هده فأحدمت، المجاورة 

قبور،بجوار كلها تغ بيوتنا أن العلم ْع عمارته اكتمالث، وقد 
ولاغيرها بيوتا نملك ولا أحدادنا من الثيومحت، هده ورثنا وقد 

هدافي الكن لنا يحق فهل القبور هدم بعيدأعن لمني أرصا 



الفقهفتاوى 

أمإثم فيه ليس حديد مكان إلى العظام لهذه نقلي وهل الين؟ 
لا؟

فإنلمين مقبور القبور هذه كانت إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ولاملكوها، فيها دفنوا لما لأنهم منكم؛ بالأرض أحق أصحابها 

إذاعليكم ويجب المسلمين، قبور على بيوتكم تبنوا أن لكم يحل 
وأن، البناء ترفعوا أن عليكم يجب قبور فيه المكان هذا أن تيقنتم 
تحتلواأن يقتفبمى لا لكم ست لا وكونه عليها، بناء لا القبور تدعو 
يحلولا ألاموامى، سومت القبور فإن ، اللمن من عمركم بومت 

•اموامت فبمؤها بأن عالمن مادمتم سكنوها ان لكم 
بعضفإن والدتي؛، ررالخرحومة المائل! قول وهي مسألة بقي 

منالميت هذا هل نعلم لا إننا يقولون! اللففل هذا ينكر الناس 
كانإذا محله في إكار وهذا المرحومين؟ من لمس أو المرحومين، 

تخبرأن يجوز لا لأنه رحم؛ قد أنه الميت هذا حبرأعن يخبر الإنسان 
_،ماوي ؤ تعالى! اض قال علم، بدون أوعذب رحم، قد هذا أن 

قطعأفالإنسانالإخار يريدون لا الاس لكن 
أوالواكةاا ررالمرحومة أو الواك(، المرحوم I١١ يقول الذي 

الجرم،بهذا يريدون لا ذلك أشبه وما الأخ أو ، الأحت،، ررالمرحومة 
اللهأن اكعاء بذلك يريدون إنما المرحومين، من أنهم الإحبار أو 

تقول:ولهذا والخبر، انمءاء سن وفرق ، والرجاء رحمهم قد تعالى 
العربيةاللغة حيث من فرق ولا له،، اشد غفر فلأن افد، رحمه ررفلأن 

افدا،رحمه ١١جملة لأن افدا، رحمه وررفلأن المرحوم،، ررفلأن قولثا بين 
الآة:1م.)ا(سورةالإسراء،



فلاخبرية، أيضأ فهي رحم الذي بمعنى رروالمرحوم؛؛ حبرية حملة 
المرحوممغ فمتى — ا1عربية اللغة محي مدلولهما بين أي — بينهما فرق 

.اض® رحمه ررفلأن يمغ أن يجب 
ررفلأن: قولماأي الجمالة، هده في إنكار لا نقول حال كل على 

بدلكنخبر لتا لأننا ذلك أشبه وما له® المغفور وفلان المرحوم 
افنسال ولكننا له، غفر قد اف ؤإن رحمه، قد اض إن ت ونقول حبرا، 

الإحبار،باب من وليس والدعاء، الرجاء باب من فهو ونرجو، 
وهدا.هدا بين وفرق 

ء؛ي

مننرى ؛ — تعار افه رحمه — السخ فضيلة مئل ت ٢ ٠ ٣ س 
ومنعليها ويجلس عليها بض بالمور يهتم لا من الناس 
وبرجعليها ويكتب الشور على فيبني محابغ س الناس 

المقابرفماتوجيهكم؟
لهمالممسلممن من القمور أصا٠حامب ٠ موله فصملته فاحاي^ 

بالرحمةلهم ويدعى أهلها، على ويسلم الفاير، فترار حقوقا 
يجلسأن أو القبر على يمشى أن . النبي نهى وقد والمغفرة، 

جمرة،على أحدكم يجلس ررلأذ واللام؛ الصلاة علته فقال عليه، 
ئرا'را،•على يجلس أن من له حير جلده إر فتمضي ثيابه فتحرق 

يكتبوأن القبور على البناء عن واللام الصلاة عليه ونهى 
منوملم ه آلوعلى عليه اش صلى المي ولعن ارى، علبه

٠٢٠٢صن تخريجه تقدم ( ١ ) 
١٠  ٨٨صن تخريجه تقدم )٢( 



فتاوىالفةه)هع( 
الاحتراممن للمقابر يجب فيما نفرمحل لا أن فيجب ، القبور إسراج 

نغلوفيهالا وأن ذلك، أشبه وما عليها الجلوس ولا إهانتها تجوز فلا 
.الحد فتتجاوز 

بهجاءت ما على أموره كل في يتمشى أن المرء على والواجب 
وافأصحابها، فى والغلو القثور فتنة يحذر وأن الشريعة، 
الختعان.

ءإيإي ء م

حكمعن -! تعار اف رحمه . الشيخ فضيلة قئل ! ٢٠٤س
المقابر؟إسراج 

U5إليها الناس يحتاج لا التي المقبرة بقوله: فضالخه فأجاب 
فلاالدفن من الناس انتهى قل موضع وفيها واسعة، المقبرة لوكانت 

فقدحوله ما فيمرج فيه يقبر الذي الوضع أما إسراجه، إر حاجة 
علىيدل ما ذلك في فليس إلا؛الليل تسرج لا لأنها بجوازه يقال 

مهللفاالخغ نرى الذي ولكن • للحاجة اتخذت بل القثر تعظيم 
للأّبابالأتية:

•ضرورة هناك ليس أنه الأول؛ السبب 
أنفيمكنهم لذلك ضرورة وجدوا إذا الناس أن • الثاني المبب 

معهم.سراجا يحملوا 
فيسيتسع الشر فإن البات هدا فح إذا أنه * الثالث البب 

بعد.فيما ضبهله ولايمكن الناس نلوت 
فلاC ونحوه اللبن فيها يوضع حجرة المقبرة في كان إذا أما 

•١  ٥٨صن تخريجه تقدم )١( 



^^=====^=======^^==^^===طإج،

تشاهد.لا دا-خلة والإصاءة القبور، عن بعيدة لأنها بإصاءتها بأس 
ءوص• ءي 

رجلعن ! — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ٢٠٥س
منيخرجه أن منه وؤللب المنام في رجل رام مدة وبعد توفي 
العمل؟دماحكمهاJا ففعل، ثاما له وسي الخير 

وأنمحرم، فعل أنه هدا في الحكم بقوله فضيلته فأجاب 
باطالة،فإنها للشرع مخالفة كانت إذا المام في ترى الض الرائي 

فلاالشيطان وحي ومن الشيطان يقربها التي الأمثلة صرب من وهي 
يالمنامات،تتغير لا الشرعية الأحكام لأن أبدأ، تنفيدها يجوز 

يردوهوأن له بنوم الذي المقام هذا يهدموا أن الأن عليهم والواجب 
اللين.منابر إلى 

المنامفي رأوه ما كل يعرضوا أن وأمثالهم ونصيحتي 
مردودفمهلروح والسنة، الكتاب حالم، فما والسنة، الكتاب على 
هدهعلى دينه أمور فى يعتمد أن ان للأنيجوز ولا به، عبرة ولا 

يغويأن - وجل عز - اض بعزة م أقالشيهيان لأن الكاذبة؛ الراني 
فه،ومخلصآ طه مخامأ كان فمن الخكن، اطه عباد إلا ادم يني 

منوأما وشره، الشيهلان إغواء من لم يفإنه لدينه مبتغيأ لدينه متثعآ 
وفيعبادته، في به يتلاعب الشيهنان فإن ذللث، خلاف، على كان 

-عزافه يقول فليحدره أعماله، وفى أفكاره، وفى اعتقاداته، 
منحننه ند-مأ ِإثا عدثأ هامحدوْ ثؤعدو الشتثن ءؤإف _:وجر 

•ا ١ 4أ َ؛؛ أُي'آيت 
٦.الأية ّورةذاطر، )١( 



_<JIفتاوى 

مقبرةعن ت — تعالى القّ رحمه — الثسخ فضيلة مسل ؛ ٢٠٦س
بها؟يعمل كيف والبهائم للناس طريقا أصبحت قديمة 

لأصحابأن المنامة بهذه أبين أودأن • بقوله فضيكّ محأحاب 
علىيوط أن المي. نهى ولهذا ملمون، لأنهم حقوقآ المور 

فتخرقجمرة على أحدكم يجلس ررلأل • وقال عليه يجلس وأن القبر 
وكما. القبرا* على يجلس أن من له حير حليم إلى فتمضي ثيابه 
بماتعغليمها عن أيضا نهى فانه القبور امتهان عن ه المي نهى 

عله،يسى وأن القبر، يجصص أن فنهى الغلووالشرك، إلى يفضي 
كتبوأن 

التيالقديمة المقبرة الموال فى ذكرت التي القضية وهذه 
أنيجب للبهائم ومرعى والميارات للمشاة وطريقا ممرا أصبت 

وصيانتهاحمايتها محي اللازم لاتخاذ الأمور ولاة إلى أمرها يرلمر 
•الأحرى الجهات إلى منها الناس يعبر حولها ؤئرق وفتح 

ءإثءا؛• 

حكمعن ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة ّئل ! ٢٠٧س
اجد؟المفي الموتى دفن 

الميعنه نهى الماحي فى الدفن بقوله؛ فضيكه فأحاب 
وهوذلك اتخذ من ولعن القبور على الماحي اتخاذ عن ونهى ه، 

.٢٠٢ص تخريجه تقدم )١( 
. ١٨٨ص تخريجه تقدم )٢( 



====>آآج(

اليهودفعل من هذا أن . ويدكر أمته يحدر الموت سياق فى 
لأن- وجل عز - باق الشرك إلى وسيلة هذا ولأن ، والصارى 

باضالشرك إلى فيهاوميله الموتى ودفن القبور عالي الماحي إقامة 
هذهأصحاب أن الناس فيعتقد القبور، هذه أصحاب —في وحل ز ع— 

لهمأن أو يفرون، أو ينفعون، اجد المفي المدفونين القبور 
سبحانه— اض دون من Jالهلاعات إليهم تقرب أن تستوجب خاصية 
الظاهرةهذ0 من يعحذروا أن الملمين على فيجب — وتعالى 

علىمجرمة القثور، مجن خالية الماجد تكون وأن الخهليرة، 
هلاِش آلمسثجد وأ0 ؤ تعالى؛ الله نال الصحيحة والعقيدة الوحيد 

سبحانه- ض الماجد تكون أن فيجب ، ■;ع؛آا لمدا أف مع دعوأ 
الوحده اض عبادة فيها تؤدى الشرك مذلاهر من خالية _ وتعالى 
.الموفق وافه . الملمين هوواجب هذا له شريك 

ءي؛!؛• ءإ؛- 

رحلعن ؛ — تعار الله رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ٢٠٨س
الأن؟العمل نما فدفن فيه يدفن أن ممجدأوأوص بش 

فىيدفن أن الوصية أعنى الوصية هذه يقوله! فضيلته فأجاب 
الدفنيجوز ولا مقابر، ليت اجد الملأن ص(حيحة، غير المجد 

هذانبش الأن والواجب محرم، الوصية هذه وتنفيذ المجد، فى 

القبورعلى الماجد اتخاذ من يكره ما باب الجنار، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(١٦)القبور على الماجد بناء عن النهى باب الماجد، كتاب لم، رم١(  ٣٣)• 
(٥٢٨.)

. ١٨ت الأية سررةالجن، )٢( 



^================^=====ء

•الملمين مقابر و\خوب\ر الشر 
٠إي ء م

حكمعن ! — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٢٠٩س
الناءعرالمور؟

عنهنهى وقد محزم القبور على البناء موله؛ فضيلته فأجاب 
وذريعةومملة وكونه القبور، أهل تعغليم من فيه لما ، الض. 

كثيرفي الشأن هو كما اض، مع وتتخذآلهة الشور، هذه تمد أن إلى 
بأصحابيشركون الناس فأصح القبور على بتيت التي الأبنية من 
القبورأصحاب ودعاء - تعالى - افه مع ويدعونها الشور، هدْ 

وافالإسلام. عن ورئة أكر ثرك الكربان لكشف بهم والاستغاثة 
الممتعان.

٠و ء ه

حكمعن إ — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة مسل ! ٢١٠س
الأرض؟ؤلهر فوق والأسمت بالطوب المقابر بناء فى الدين 

هذامثل للشخص يوجه أن أكرم أنا أولا بقوله؛ فضيلة فأجاب 
ذلك،أشبه وما الإسلام حكم مجا الدين، حكم ما يقال؛ بأن المزال 

ويصبيخقليء قد إذ الإسلام عن يمر لا الناس من الواحد لأن 
الإسلاملأن ، يخهليء لا أنه معناه الإسلام عن يعبر إنه نلنا إذا ونحن 

حكمفى ترى مجا يقال: أن التعبير هذا مثل فى فالأولى شه، حْلأ لا 
فيترى ما أو وكذا، كذا فعل ممن ترى ما أو وكذا، كذا عل فس 

. ١٨٨ص تخريجه تقدم 



مم1باوحثذز

إلىالسؤال يضاف أن المهم حكمه، وكدا كذا يكون هل الإسلام 
.فقط المسئول 

علىيبنى أن يجوز لا أنه المسألة هده فى أراه لما بة بالنأما 
لنهىالشرر، على الناء عن نهى "أنه غ المي عن نت ففد الشرر 

•محرم القبور على فالبناء ، عليه® يجلس وأن الشر يجصهس أن 
•- وجل عر - اش مع بها ويثرك تعبد أن إلى وسيلة لأنه 

-ت؛ث-ءإ؛- ء!؛- 

رحلعن ! — تعار اممه رحمه - الشخ فضيلة مئل ! ٢١١س
عملهحكم فما دأحرحها فوحد بيته كأسيس حفر 
هذا؟

عظامأنها ظنه على غلب أو تيقن إذا • بقوله فضيلته فأجاي-، 
أحقالقبور وأصحاب العذلام، نقل له يجوز لا فإنه لمين مموتى 

بيتهيبتي أن له يحل ولا ملكوها، فيها دفنوا لما لأنهم منه، بالأرخى 
قبورفيه المكان هذا أن تيقن إذا عليه ويجب لمين، المثبور على 

الحالهذه مثل وفى • عليها بناء لا القبور يبع وأن ، البناء يزيل أن 
الأمور.ولاة مراجعة الواجب 

ءأيءأء 

حكمما -! تعار اممه رحمه - الشيح فضيلة سئل : ٢ ١ ٢ ص 
قرواحد؟في مزواحد دفنأكثر 

قبرفى ان إنكل يدفن أن المثرؤع بقوله! فضيلته فأجاب 

١ ٨٨ص تخريجه تقدم 



الفقهفتاوى جي 

دعمناإدا ولكن وحدسا، قدسما المسلصن سنه به جر كما رح^<اه 
بهبأس فلا واحد قبر في فأكثر استن جمع إلى أوالضرورة الحاجة، 

الرحالينيدفن كان أحد غزوة في واللام الصلاة عليه المي فان 
للقبلةيقدم أن ينبغي الحال هده وفي ، واحد قبر في والثلاثة 
قالبعض، جنب إلى بعضهم ويكون الأفضل، لأنه قرآنآ؛ أكثرهم 

•تراب من حاجز اثنين م محن يجعل أن ويبني الفقهاء؛ 
ءإ؛

حصل—؛ تعالى افه رحمه . الشخ فضيلة مثل ! ٢١٣س
وهومضل قد ؤلفل ح وقبرت أشهر ستة وعمرها طفلة وماتت 

لكنوإن لا؟ أم يجوز هذا فهل أمه بطن س الماص المهر في 
قبرواحد؟قيروهمافي الذين لافماحكم 

قبرفي ميت كل يدفن أن المثرؤع بقوله: فضيالخه فأجاب 
النبيهمهد من بها لمون المعمل التي السنة هى هده وحده، 

فيأكثر أو ائنن، قبر إلى الحاجة دعت إذا وممن هدا، عهدنا إلى 
النبيأن وغيره الصحح في ثبت فانه هدا، في حرج فلا واحد قبر 
دعتإذ واحد بقبر أحد شهداء من والثلاثة الرجلين يجمع ان ك. 

ذلك.الحاجةإر 
يجبلا واحد قبر فى جمعا اللدان السقهل وهذا الهلفالة وهذه 

الأوان.فات قد لأنه نبشهما؛ الأن 
ولخنعليه، إثم لا فانه جاهلا؛ذلك، واحد قبر فى دفنهما ومجن 

(.١٣٤٥مر)ني والثلاثة الرحلين دنن باب الجناتز، كتاب البخاري، أحرحه )١( 



يعرفأن غيرها أو العبادات من عمالآ عمل من لكل ينبغي الذي 
هوفيما يسر لا حتى به يتلبس أن فبل العمل ذلك، في تعالى اض حدود 

.شرعأ محذور 
؛إن-؛أي ؛؛؛ 

 _، ٢ ١ ٤ I نومت،د؛ تحالى اش رحمه ٠ السيخ فضيلة سئل
نوفست،أحرى ؛ع ودفنت ، عاما( )٥٨ يناهز عمر عن والدتي 

ذللت،؟حكم فما محنوات ثلاث فبل 
بقىقد مادام الميت، سر الدفن يجوز لا • بقوله محيلته فأجايبج 

فإذامستقل، قبر في ميت، كل دفن يجب هدا وعلى ، شيء جثته من 
ترابهباعادة دفنه وجب، الأموات، رفات من شيئآ ووحد حفروا 
فقدميتأ، ولو الملم لحرمة بعيدأ، ولو احر ثبر والتماس عليه، 

.، ١ الحي«أ عظم ككمر الخيت، عظم كر ١١الحدين،: وردفي 
؛؟يؤق- ؤو 

حكمما _! تعالى افه رحمه — الشيخ نحملة سئل ت ٢ ١ ٥ س 
واحدة؟مقبرة في السنة أهل ْع السنة أشل غير دفن 

ببيعتهكافرا البدعة صاحس، كان إذا بقوله: محيلته فأجاب 
أنيجس، الكفار لأن المسلمين، مقابر فى يدفن أن يجوز لا فإنه 

يكفر؛بدعتهلا كان إذا وأما الملمين، عن منهردة مقابرهم تكون 
٠الملمؤن مع يدفن ان بأمن فلا 

ؤ!ب

حكمعن • ~ تحالى افه رحمه الشيخ فضساة سئل I ٢ ١ ٦ ءس 
(.٤٦)ص تخريجه تقدم )١( 



،===================^

بطنه؟على المصحف ووضع المت على الكريم القرآن قراءة 
فقط،أيام ثلاثة إنها ) يقال حيث محدودة أيام للعزاء وهل 

حيرأ؟افه حرام الإفادة الشيح سماحة أرجومن 
أوعلىالميت، على القرآن لقراءة ليس بقوله: فضيكه فأجاب 

وهكذاالجدع، من بل مثرؤع، ض ذلك بل صحيح، أصل المر 
ذكرؤإنما بمثرؤع، ولمس أصل له ليس يهلنه على الصف وضع 
الموتيعد بطته على ثقيل شيء أو حديدة، وضع العلم أهل بعمى 

حكالايجح■
التوفيق.ولي والله محدودة، أيام له فليس المزاء وأما 

هأي ء ٠

يجوزهل ! — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ت ٢  ١٧س
الست،؟يحللوا أن المشيعين من يطلب أن الميت لولي 

أنالمنيعين من اليت، ولى ءلاو_إ بقوله! فضيلته فأجاب 
لأن؛ ااحللوْا؛ I للناس تقول أن المنة من وليس البيع، مجن وحلألوْ 
عليهأحد للم، في فليس معاملة النارس وبين بينه يكن لم إذا الإنسان 

؛حبخماأدى قد كان فإن معاملة الناس وبين بينه كان ومن ، شياء 
الفربما يود لم كان ؤإن ، سيء الحاملة صاحمسا هلي، في فلمن عليه 

أحدرأمن ت محال أنه النبي عن ثبت وقد يحلله، وربما يحلله، 
أتلفهإتلافها يريد أحدها ومن عنه، اف أدى أداءها يريد الناس أموال 

اف«لا،.

أوأداءها يريد الناس أموال، أحذ ص باب الاصتمراض، كتاب البخاري، أحرجه )١( 



^^===========دح

حكمما ! — تعار اض رحمه ء الشيخ فضيلة سئل ! ٢١٨س
بعددفته؟الميت تلقين 

الدفنبعد يلفن لا أن الراجح القول • بقوله فضيلته فأجاب 
التلقينفي الوارد الحديث لأن التثبسى؛ له ويسأل له يستغفر ؤإنما 

صعيمارحديث 
-؛؛؛-ه  ه

يجريما تعار—! اف —رحمه اكمح فضيلة ! ٢١٩س
دفتهمل المست على المهالة طلب من الملمين بعضن عند 

لهفيشهدون . . عليه. تشهدون ماذا وليه! أو ئرسه فيقول 
الشؤع؟في أصل لهدا هل والاستقامة بالصلاح 

ينبغيولا \ذثو؛أ، في أصل له ليس بقوله! فضيلته فأجاب 
قدولأنه البدعة؛ من لأنه الميت؛ على الناس يتشهد أن للإنسان 

بهجاءت الذي ولكن له، فضيحة ذلكر فى فيكون شرا عليه يثنى 
جنازةفمرت أصحابه ْع كان واللام الصلاة عاليه النبي أن المنة 
أحرىجنازة مرت ثم ، ®وجبت* ؛ المي. نال نرأ، عليه فأثنوا 
ماقالوه ، رروجثترا، إ الملام الصلاة عاليه فقال شرا، عاليه فارتوا 
لهفوجست حيرأ، عليه أثنيتم ررهدا فقال! رروجست٠٠؟ قوله! معنى 

فيالنه شهداء أنتم النار، له فوجبت، شرا عاليه أثنيتم وهدا الجنة، 
'.الأدض"٠٢

إرواء،  Y١٣٥/ الخير تلخص ،  ٥٢٢\إ انماد زاد ، Y٣٢٤/ الزوائد، مجمع )١( 

=ومسلم، ، (  ١٣٦٧)المست، على الناص ثناء ياب الجنائز، كتاب، البخاري، احرحه )٢( 



_،<llفتاوى تقؤ( 
دفنبعد • ■ "تعالى اف رحمه س الشيح ينحسه سئل ! ٢٢٠ٌس 

بعدالميت عند ان الإنيبقى أن إلى يرثد حدث هناك الميت 
ذلك؟معنى فما البعير، يذح ْا ندر دفنه 

رصي— العاصي عمروبن به أوصى هدا بقوله! فضيلته فأجاب 
مويقجزور تنحر ما قدر مبري حول ررأقيموا فقال؛ — عنه الله 

المحابةيفعله ولم الأمة، إليه يرثد لم النبي. لكن ،، لحمها®أ 
دفنمن فرغ إذا لكن M المي إن بل نعلم، نما - عنهم اف صي ر- 

الشيت،له واسألوا لأخيكم، رااستغفروا وقال؛ عليه وقف المسّى 
اللهمثبته، اللهم وتقول؛ القبر على _ يأل«أأآ، الأن فإنه 

ثماغفرله، اللهم اغفرله، اللهم اغفرله، اللهم اللهمثبته، ثيمه، 
٠بمعرؤع قلى عنده المك، أما ا، تتمعرف

ء؛ت-ء؛؛- أو 

حكمما ؛ — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة ّئل ؛ ٢٢١س
استئجارمنحكم وما الميت؟ دفن بعد القير على القرآن نراءْ 

الأموات؟على رحمة وسميها البيوت فى يقرأون 
القراءةأن العلم أهل أقوال من الراجح بقوله! فضيلته فأجاب 

ولملمتكنفيءهدالرسولهت، لأنها الدفزبدعة؛ القثربعد على 
عليهكان أنه ذللث، في ورد ما غاية بل . يفعلها يكن ولم بها يأمر 

لأخيكم،رراستغفروا ويقول؛ يقم، الدفن بحد واللام الصلاة 
(.٩٤٩)( ٦٠)الموتى من أوثر حير عليه بمي فيمن باب الجنائز، كتاب ًً 

)'اآ؟ا()اآاا(.مانله يهدم الإسلام كون باب الإيمان، كتاب ملم، احرجه )١( 
. ١٦٥ص تخريجه تقدم )٢( 



آشرمحي الخراءة .ولولكس يأل؛( الأن فانه التثبيت، له واسألوا 
ذلك.الأمة تعلم حتى الميه ها لأمر وشرعأ خرا 

الالميت روح على للقراءة اليوت في الناس اجتميع وأيضآ 
يفعلونه،- عنهم الله رصي ~ الصالح اللف كان وما له، أصل 

عندالأحر ويحتسسب يصبر أن ومصسة أصيب إذا للمسلم والممسرؤع 
اللهم. راجعون• إليه ؤإنا طه ررإنا الصابرون ناله ما ويقول اطه، 

أهلئد الاجتماع وأما منها« حيرأ لي واحلف ممتي في أجرني 
.البلح من ذلكمحكلها شابه وما الهلعام ووصع القرأن وقراءة الميت، 

ءإي؛؛؛- - ه

تجوزهل ! تعالى. افه رحمه — الشيخ فضيلة مئل I ٢ ٢ ٢ س 
إليهم؟تمل يهل الموتى؟ على الفاتحة قراءة 

فيهاأعلم لا الموتى على الفاتحة قراءة بقوله; فضيلته فأجاب 
الحفلرالعبادت ني الأصل لأن تقرأ، فلا هذا وعلى المنة، من نصا 

وجل،عر اممه شرع من وأنها ثبوتها، على دلثل يقوم حكا والمخ 
اض،يه يأذن لم ما اض دين في شرعوا من على أنكر اش أن ذلك ودلمل  يدبأذن لم ما ألدمت من ثهم كمعؤإ شيتقتوأ لهر آم ؤ تعالى؛ مإل 

أمرناعليه ليس عملا عمل ُُمن • ثال، أنه النبي.ؤ عن وثبت 
أنوجل عز اض قزم وعبثآ باحللأ كان مردودأ كان ؤإذا فهوردءأص، 

. ١٦٥صى تخريجه تقدم )١( 
.٢١الأية!الشورى، محررة )٢( 
.( ١ /١  ١٨)الباؤللة الأحكام نقص باب الأشة، كتاب لم، مأحرجه )٣( 



فتاوىاافقهنج، 

إليه.يه لقرب 
فإنهللميت ثوابه ليكون القرآن يقرأ قاريء امتئجار وأما 

علىأجرة أحد ومن القرآن، قراءة على الأجرة أحد بمح ولا حرام، 
ولاعبادة، القرآن قراءة لأن له؛ ثواب ولا آثم فهو القرآن قراءة 
تعالى;افه قال الدنيا، من شيء إلى وسيلة العبادة تكون أن يجوز 

الوهزفها فها اي ه رزبقبما آلدئأ ألحيره ذيذ َ؛ان ش ؤ 
•نبمود<زوآهرا، 

أوإث- ؛ ٠

حكمما تعار.ت افه رحمه . الشيخ فضيلة مثل ! ٢٢٣س
منالساع اليوم من كان سواء الميت؟ عر كله القرآن قراءة 
أفيدوزللي*تا؟ ثواب ذلك في وهل المنة؟ أورآحر وفاته 
فيكم.اممه بارك 

عنترد لم بدعة القبر على القراءة بقوله! فضيلته فأحاب 
الصلاةعليه كان -ؤإنما عنهم اف رصي - أصحابه عن ولا الني. 
رراستغفرواوقال: عليه وقف الميت دفن مجن فؤخ إذا واللام 

عنورد الذي هدا ، يأل®أ الأن فانه التشيت، له واسألوا لأخيكم، 

يكونأن يقرأوينوي الإنسان أن بمعنى للميت القراءة وأما 
بدلكينتفع هل — الله رحمهم — العلماء احتلما فقد للمسنا، ثوابها 

•مشهورين نولين على ينتفع؟ لا أو 
. ١٥ت الأية هود، صورة )١( 
• ١٦٥ص تخريجه تندم )٢( 



حج؛(

النبيلفول أقفل، له الدعاء ولكن ينتع، أنه والصحح 
أوجارية، صدئة ثلاث! من إلا عماله ١^٥٥^ آدم ابن مات ررإذا ! . 

غيرهاولا القراءة يذكر ولم  ١١يدعوله صالح أوولد ُه، ينتل عالم 
لبينهاالمشروعة الأمور من كانت ولو الصالحة، الأعمال من 

خاصةاع اناليوم في القراءة اتخاذ إن نم الحديث، في الرسول 
المثي.:لقول ٠اءالها، على يذكر بدعة موته من السنة رأس أوعالي 
•الأمورااأ٢ا ومحدتات ررإياكم 

ءي- ص ه

mتعالى اض رحمه — المسخ ى^سلة مئل ت ٢ ٢ ٤   m حكمما ؛
الإحلاصن،سورة قراءة أو المقبرة، عند )يس( مورم ئراءة 
عشرةإحدى الإحلاصن سورة اقرأوا ؛ يقول الناس فأحد 
مرة؟

مواءالبيع س القبور عند القراءة ت بقوله فضيلته فأحاب 
الإنسانيقرأ أن ينبغي فلا ، الفاتحة أو ، أحد( اف هو )قل أو )يس( 

هالثي عن حاء ما على الإنسان يقتصر ؤإنما المقبرة، على 
وإناإنوالمشمئز، المؤمنين الديارمن أهل عليكم ءاللأم فيقول! 
والمستاحرين،منكم المتقدمين اض يرحم لاحقون، بكم شاءاض 
تفتتاولا أحرهم، تحرمنا لا رراللهم ، المافيةاال ولكم لنا اض نأل 

وفاته)٤بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصيان، كتاب مسالم، أحرجه )١( 
(١٦٣١.)

(.٤٦٠٧السة)لزوم باب السة، كتاب داود، أبو أحرجه ر٢( 
(.١٤صى)٥ تخريجه تقدم )٣( 



(frf ) الفقهفتاوى
iرا■ء٥لا هدا، على يرد ولا يتصرف ثم ، ،  ٠٠وض ن واغفر بعدهم، 

ولاغرها•
هه ءو 

حكمما ؛ — تعالى اف رحمه — الشيح فصيلة مثل ! ٢٢٥س
الميت؟دفن يعد يسى ةراء0 

أصللا بدعة الميت هبر على ص قراءة بقوله: فضيلته فأحاب 
بدعةهى بل بسنة؛ لمت الدفن بعد القرآن قراءة وكيلك لها، 

وقال:عليه وقف المسن دفن من فرغ إذا كان ه المي لأن وذلك 
يردولم . الأنيسأل،، فإنه التئست، له واسألوا لأخيكم، واستغفروا 

به.أمر ولا القبر على يقرأ كان أنه عّه. 
ءإيءإ؛- ءإ؛- 

استئجارحكم عن " تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل إ  ٢٢٦
الميت؟رؤح على الكريم ليقرأالقرآن قاريء 

الأجر فيه وليس اليع من هدا * بقوله فضيلته فأجاب 
فقطوالخال للدنيا قرأ إنما القاريء لأن ذلك للميت، ولا للقاريء 

فيهيكون ولا اف إلى يقرب لا فإنه الدنيا به يقصد صالح عمل وكث 
محويفته ليس صائعأ العمل هذا فيكون هذا وعلى اض، عند يواب 

ومنكر.بدعة فإنه محنه فليحذر الورثة على المال إتلاف 
-؛إيءإ؛- ءأي 

حكمعن ؛ — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مئل • ٢٢٧س
(.١٤٥ص)تخريجه تندم )١( 
(.١٦٥ص)تخريجه تقدم )٢( 



^==^====^==========اطآإ(

الميت؟لرؤح التلاوة 
يقرأأن يختي الميت لروح التلاوة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الخالةهذه الخلين، من لست، ثوابه يكون أن يريد وهو القرأن 
فولين:على العلم أهل بين حلاف محل 

الأي به ينتفع لا الخيت وأن غيرمثرؤع ذلك أن الأولط القول 
الحال.هذْ في بالقرآن ينضر 

يقرأأن ان للأنيجوز وأنه بدلك ينضر أنه ت الثاني القول 
غيرأو فريبأ كان مواء اللين من فلانة أو لفلان أنه بنية القران 
*قريب 

جوازالعبادات حنس في ورد لأنه الثاني القول والراجع 
حين— عنه اف رصي — عبادة بن سعد حديت فى كما للبت، صرفها 

لأنيء،الذي"نال ارجل نمن في رمما صقب_ظمملأ،هراء، 
عنها؟أفاتصدق لتصدفت تكلخت لو وأقلتها نفسها أفتلتن أمي إن 

حضصرف أن على تدل أعيان محقايا وهدم ررنعما؛ نالالمىهت
منأفضل ولكن كيلك، وهو جائز الخلين من لأحد العبادايت، 

الميلأن لشمك الصالحة الأعمال وتجعل ، للست، تدعو أن هذا 
جارية،صدفة ؛ ثلايث، من إلا عمله ^ ٥٥١ابزآدم مات ارإذا ال ق. 
صالحولد أو يقل ولم . ، له«أ يدعو صالح ولد أو به، يني علم أو 

أعيعن ف صدئة تانى ب أر أرصي •' نال إذا باب الوصايا، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ر 
(٢٧٥٦.)

(،٢٦٧٠نجاة)نوني لمن يتب ما باب الوصايا، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
•الميت إلى الصدقات ثواب وصول باب الوصية، كتاب وملم، 

(.٢٢١)ص تخريجه تقدم )٣( 



_،JIفتاوى غح( 
صالحارأوولد ) قال بل عنه أويتصدق له أويصوم له أويصلي يتلوله 
أنالأفضل أن على ذلك فدل العمل، سياق في والسياق له« يدعو 
الصالحة،الأعمال من ثيتأ له يجعل أن لا للمسك، الإنسان يدعو 

اللهعند مدخرا له ثوابه يجد أن الصالح، العمل إلى محتاج والإنسان 
-عزوجل-■

باجرة،موته يعد للميت التلاوة من الناس بعض يفعله مجا أمجا 
فانهللميت ثوابه ليكون باجرة، القران يقرأ قارتآ يحضروا أن مثل 

لأحلقرأ إنما القاريء هدا لأن ثواب؛ الميت إلى يمل ولا بدعة 
الأجرةفي منها له حفل لا فانه الدنيا أجل من بعبادة أتى رمجن الدنيا 

مؤ،اكموزي^متا ^لدتا ألصو٥ مجن ؤ ; تعالى الله ن١ل كما 
إلاآلاحتق ؤ، قم أيس ١^;؛:، ٧؟^، ؛3أ لا فها دئمّ متا أعتلهم 

ءأ/43ظون;
مثليعتادون الدين لإحوانى نصيحة أوجه المناسبة بهدم ؤإني 

وأن، الميت، لورثة أو هم لأنفأموالهم يحفظوا أن العمل هدا 
،ثواب إليه يصل لا الميت، وأن ، ذاته في بدعة العمل هدا أن يعلموا 
.بدللثج الميت، ينتفع ولم بالباؤلل للأموال ألكد يكون وحينئد 

هه ءو 

حكمعن • — تعالى الله رحمه — الشيخ ذ3وايلة ّسل ! ٢ ٢ ٨ مى 
لا؟أم Jاماءة المت، سم 

لمالتي المنكرة الأمور من العمل هدا • بقوله فضيلته فأجاب 
القيروالقراءة.لحوهوالأجتمإععند 

. ١٦،  ١٥ت الأيتان محوي، سورة )١( 



انتفاعهالمقصود كان إن فنقول؛ بها ينتفع الميت كون وأما 
قال!أنه المبي.ؤ عن لمت وقد مات نل لأنه منتف؛ فهذا االأّ<تماع 

علمأو جارية، صدئة ت ثلاث من إلا عماله ^ ٥٥١العيد مايت، ءإذا 
بأنهنلنا إذا مع يكان فهوؤإن ،  ١٠يدعوله صالح أوولد به، ينتفع 
ينقطعلا أن منه لزم انتلمر لو لأنه ينتلمر، لا فإنه الحال هده في سمع 
التيبالثلاث بعماله الميت انتفاع حصر في صرح والحديث عمله، 
الحديث.في ذكرت 

الحاصلبالثواب الميت المقصود كان إن وأما 
فإذاالميت لهدا يكون أن بثوابه ينوى القاريء أن بمعنى ، للقاريء 

قالكما ضلالة١١ رركل؛دعة فيها أجر لا فالبيع البيع من هدا أن تقرر 
القراءةسه إن هداية،نم ^قلباكلألة النبي،ق^ 

اللهإلى القربة الأعمال على والأجرة ؛أجرة، تكون الغالب في 
هذا— الصالح بعماله نوى إذا الصالح للعمل والمستأجر بامحللة، 

كمابصالح لن النؤع حمحا مجن كان ؤإن الجني ا حبؤمن الصالح 
فإنالدنيا، في أجرأ الصالح بالعمل نوى إذا — شاءاض إن — سيتبين 

تعالى:لقوله عليه يثاب ولا اض إلى يقربه ولا ينفحه لا هدا عمله 
الرهمّذةا فبما أعندهم وريمها آليتا يممدألمرْ َكان ن مؤ 
1،ألأيزؤ^آلثارنحغناصننمرألإسثم أنكش٢^•؛؛:، ٤٣٠٠!

نوىالذي القاريء فهذا ، ه ون بمثلؤيآ محتقاموأ ما ؤبمنملل يا 

(٢٢١ص)تخريجه تقدم )١( 
(١٢٢ص)تخريجه تقدم )٢( 
الآيتان;ها،سورةهمد،)٢١( 



الفقهفتاوى 

غيرالقراءه هدْ له! نقول دنيوي أجر على يحصل أن مراءته 
ينتفعلا وحينئذ ثواب ولا أحر فيها ليس حابطة هي بل مقبولة، 

فالعمليةإذن فيها، ثواب لا لأنه ثوابها من إليه أهدي بما الميت 
الصالحلف السبيل عن وخروج ونت، ؤإتلأف مال، إضاعة 

تركةمن الميول المال هذا كان إذا لاسيما _ عنهم اهJه ضي رس 
ليسما أموالهم مجن فياحد وصمهاء وصغار يصر حق وفيها الميت 

المتعان.واش الإثمإثمأ. فيزاد بحق 
-؛!؛-؛:؛- ء؛ث 

حكمعن ؛ — تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة محسل ! ٢٢٩س
القراءةلامست،؟إهداء 

•وجهين على الأمريفر هذا • بقوله فضيلته فأجاب 
تقيديلا فهذا ، عنده فيقرأ المحت، قير إلك، يأتي، أن ٠ أح^'ههما 

حالفي هو إنما سمعه من يفيد الذي الأستميع لأن الميت؛ منه 
قدالميت وهنا لالمارىاء، يكتب، ما للمتع يكتب، حبنا الحياة 
منإلا عمله انقي ابزآدم مات ررإذا ه الّ؛ي، قال كما عمله انقaني 

لهيدعو صالح ولد أو علم؛L^^، أو جارية، صدئة ثلامحث،! 
اشإلى تقدبآ الكريم القرآن الإنسان يقرأ أن الثاني: الوجه 

فهذهقريبه أو لم الملأحيه ثوابه ويجعل — وتعالى بحانه س- 
العلم:فيهاأهل احتلف مما ^لة 

بهاينتي لا المحفة الدنية الأعمال أن يرع، من فمنهم؛ 
بشخصيتعلق مما العبادات أن الأصل لأن له؛ أهديت، ولو المست، 

٢٢١ص تخريجه تقدم )١( 



^^===========تآظآآ؛(

إلايكون لا وهذا به كلف يما وقيام تذلل عن عبارة لأنها العابد، 
حاءما حب فانه به المسى انتماع في النص ورد ما إلا فقط، للفاعل 

الأصل.^محمالهذا 
وصولمن النصوص به جاءت ما أن يرى مجن ; العلماء ومن 

إلىيصل أنه على يدل المائل، بض فى الأموات إلى الثواب 
المسن.إلى يهديه ما الأحرى الأعمال ثواب من المسن 

الأمورمن أو المشروعة الأمور من هذْ هل الفلر يبقى ولكن 
افهإلى يتقرب أن منه يطلب الإنسان إن نقول! هل بمعنى الجائزة 

أوأحيهلقريبه يجعلها نم الكريم، القران بقراءة _ وتعالى بحانه س_ 
فعلها؟إلى يندب لا التي الجائزة الأمور من هذا أوأن الملم، 

فحلهاإلى يندب لا التي الجائزة الأمور من هذا أن نرى الذي 
مماذلك أشبه وما له والاصتغمار للمسي الدعاء إلى يندب ؤإنما 
لهذاوإهدارها المبادات فعل وأما به، ينفعه أن _ تعالى - افه نسأل 

لمولهذا المندوبة، الأمور من وليس فقهل جائزأ يكون أن فيه ما أقل 
فيكونللمسن الدعاء إلى أرثيهم بل إليه أمته النبي يندب 

.الإهداء من أفضل الدعاء 
؛إي؛أي ؛أي 

حكمعن -ت تعار افه رحمه - الشخ محيلة سئل ؛  ٠٢٣ س 
قبره؟عند للي.ت، والدعاء القيور؟ عر الكريم القرآن قراءة 

القير؟عند لنمه الإنسان ودعاء 
بدعةالقبور على الكريم القران قراءة ت بقوله فضيلته فأحاب 

النبيعن ترد لم كانت ؤاذا أصحابه عن ولا الميء، تردعن ولم 



الفقهفتاوى )هئي 
عندمن نبتدعها أن نحن لغا ينبغي لا خإنه أصحابه، عن لا و. 

وكلبدعة، محيية اركل عنه؛ صح فيما محال الض. لأن نا، أنف
المسالمينعلى والواجب ،، النارلأ في صلألة وكل ضلالة، بدعة 

حتىبإحسان لهم والتابعين الصحابة من مالف بمن يقتدوا أن 
ررحيرقال: أنه المى. عن ثبت لما والهدى الخير على يكونوا 

محم«دهاألى.هدي الهدى وحير اف، كتاب الحدين، 
عندالإنسان فيقف به، بأس فلا فبرم عند للميت، الدعاء وأما 

اللهمله، اغفر اللهم يقول• أن مثل يتيسر بما له ويدعو الشر 
أشبهوما ، فبرم فى له أفح اللهم ا الجنة أيحله اللهم ارحمه، 

ذللثه.

فهوالإنسان فصده إذا فهدا القبر عند لمفسه الإنسان دعاء وأما 
النصيه ورد إذا إلا للدعاء مكان يخصص لا لأنه أيضأ؛ الميع مجن 

مكانتخصيص أعني — فإنه المنة به تأمتط ولم المس به يرد لم ؤإذا 
بدعق.تخصيصه يكون المكان ذللئإ كان —أيا للدعام 

هو ء ه

حكمما تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مسل • ٢٣١س
الجمع؟ويؤمن يدعوأحدهم بأن القبر عند الجماعة دعاء 

الصلاةعليه الرسول نتة من هدا ليس •' بقوله فضيلته فأحاب، 
كان-وإنما عنهم الله الراشدين-رصي الخلفاء منة من ولا واللام 
للمستج،يستغفروا أن إلى يرثيهم واللام اكلأة عليه الرسول 

.١٢٢ص تخريجه تقدم ر١( 
(,AIU)؛؟؛()والخطبة. الملأة تخمف باب الجععت، كتاب ملم، أخرجه )٢( 



٠حياع^ ولسى طسه كل ، السثست ل وسأنيا 

يعص_؛ اش رحمه س اشح فضيلة سئل ؛  ٢٣٢س
ماالميت على القراع٥ أراد لمن مصاحف بها يوجد المقابر 

أنالواجب وأن بدعة، هذا أن رأينا ت بقوله فضيلته فأجاب 
.ويفرأوافيهالمون لينضربهاالمتنقلهذْالمصاحفإليالمساحد، 

رأيكمما ! — تعالى اش رحمه — السخ فضيلة سئل ت  ٢٣٣س
فيحؤج هناك وهل الميت؟ تلحيد عند المواعظ يلقون فيمن 

اJداومةعليىذلك؟
لملأنه بسنة، ليس هذا أن أرى الذي ت بقوله فضيلته فأجاب 

اللهرصي - الصحابة عن ولا واللام، الصلاة عليه النبي عن يرد 
الأنصارمن رجل جنازة ش مرة حرج س أنه هناللث، ما وغاية - عنهم 

عليهوحدثهم يلحد، حتى ينتفلمرون حوله الناسي وجلس فجلس، 
ا،الدفزأ وبعد الموت عند الأسان حال عن واللام الصلاة 
فقال!وهويدفن قبر عند مرة ذات واللام الصلاة عاليه كان وكذلك 

منومقعده الجنة، من مقعده كتب وفد إلا أحد من منكم ُما 
الاس،بعض يفعل كما واقفآ حطيثا بهم يقم لم ولكن ، ااناراا 

, ١٦٥صي)تخريجه تقدم )١( 
إ ١٣١)ص تخريجه مدم )٢( 
إ ١٣١)ص تخريجه تندم )٣( 



نج؟؛(

أنلو فمتلأ دائمآ. يتخذئ ولم مجلس، حديث بها حدثهم ؤإنما 
يىانامحى وحوله المهن، دفن او الفير، ه تهسفر حلمي ائ إن

أماالستة، وهومن به، بأس فلا الحديث هذا بمثل وتحدث المقبرة 
ء\وق\عنفيه إن ئم السستة، من هذا فليس الناس قائمآيخهلب يقوم أن 

يهديناأن أل نواش الدفن، قبل يعفلهم صار إن بالدفن المبادرة 
٠الممم مراحله 

ءإت-؛•:- • ه

ماحكمالموعثلةعنداشر،الشيخ فضيلة ّئل • ٢٣٤س
دفىئصررالأماح،

حسبعلى حائزة القبر عند الموعنلة I بقوله فضيلته فأحاي، 
لأنالناس، قائمأيعظ الإنسان يخهله، أن وليست، السنة، فى حاء ما 

حرجكالما راتبة، اتخذيت، إذا حصوصأ هؤ، الني عن يرد لم ذلك 
تكونالقبر عند الموعنلة لكن الناس، ووعفل محام حنازة ح شخمى 

ررمامنكمت وقال القبر، وهوواقمرعلى وعظهم اش^. فعل كما 
فيوهم مرة وأتى ، ، والنار،'ل الجنة س مقعده كتب وقد إلا حد أس 

حوله،الناس وحلس فجلس القثر، يلحد ولما جنازة قي القيع 
عندالإنسان حال ذكر ثم الأرض، على معه بعود ينكت وجعل 

حقيقته،في موعظة هو بكلام وتكالم ، دفنه وعند ، احتضاره 
عنيرد لم فهذا الناس، حطيبأيعقل يقوم أن أما به، بأس لا هذا فمثل 

١٣١)صى تخريجه تقدم )١( 
,١٣١)ص تخريجه تقدم )٢( 





هت1وىااففهجم، 

إنهاسة؟ومنيقول: الرسول.، 
غيرإطلأيه على وردت ما بأنها القول بقوله! ؤضيالته فأجاب 

أنيرد لم أنه ذلك ووجه صحيح، غير منة بأنها والقول صحيح، 
حضرتإذا المقبرة فى أو القبر، عند يقف كان أنه الرسول 
سمعناما وهدا جمعة، حهليب كأنه ويدكرهم الناس يعظ ثم الجنازة 

ربماأعظم، شيء إلى التقبل في يودي وربما بدعة وهو به، 
الحاصر،الميت الرحل عن الكلام إلى التكلم يمملرق أن إلى يودى 

هداإلى انظروا يقول! نم مثلا، فاسقا الرجل هدا يكون أن مثل 
كانبالأمس ، يمتهزيء كان بالأمس يلعب، كان بالأس الرجل، 

تاجرشخص في يتكلم أو مرتهن، نرْ في ص والأن وكذا، كدا 
القصور،في كان بالأمس فلأن، إلى انظروا فيقول! مثال، 

قبره.هوفي والأن ذللتح، أشبه وما والحشم والخدم، والسيارات 
منليس لأنه المقبرة، في حطيبأ الواعظ يقوم ألا نرى فلهذا 

كانإذا أو الميّى دفن من مخ إذا يقف الرسول. يكن فلم السنة، 
منهدا عهدنا أبدأولأ الماس، ويخطب يقوم المسث، دفن انتظار في 

قبلهمفيمن أيفأ عهدناه ولا منا. المنة إلى أقرب وهم المابقين، 
ولاعثمان ولا عمر ولا بكر أبي عهد في الماس كان فما ، لخلفاء اس 

هديالهدي وحير هذا، يقحلون نعلم فيما - عنهم افه رخي - علي 
•الحق وافق إذا سلف من 

فانهبها، باس لا فهذه مجلي، كلام تعتبر المي الموعفلة وأما 
في)الغرقد( بقح إلى خرج الرسول. أن المزرا،. في ثبت قد 

.١٣١ص تخريجه تقاوم ( ١١



حولهوحلس فجلس المر، يلحد ولم الأنصار من رحل حنازة 
الإنسانوحال موته، عند الإنسان بحال يحدثهم وجعل أصحابه، 

الخطبة.مسيل على حديثأنيس لقنه، بعد 
ررما! قال أنه وغيره البخاري صجح في عنه ثبت وكذلك 

،النارأ، من ومقعده الجنة من مقعده كتب، وقد إلا أحد من منكم 
لماسر فكد اعملوا ررلأ، ق\ل: نتكل؟ ألا اض، رسول يا : فقالوا

حالقله«لا،.
عنديخهلم، الإنسان قتام هي التي الموعفلة أن والحاصل 

الموعفلهواما عريت، لما تنثعى ولا المنة مجن لمتط أويعده الدفن، 
بمافيتكلم أصحابه ومعه يجلس ان لكنالخهلبة كهيئة لمّت، التي 

•ه الله برسول اقتداء يب،، فهذا المقام يناسب، 
ء؛ث-:إي ءإب 

الموعظةت — تعالى افه وحمه ٠ الشيح فضيلة سئل !  ٢٣٦س
حكمها؟ما عراي، دائمة يصمة 

لأنهاالمنة؛ حلاف، أنها أرى الذي إ بقوله فضيلته فأحامحب، 
وأحرصهمللخلق، الخلق هوأنمح الذي ه المي عهد على لمت 

قائماالقبر على وعقل ه الرسول أن نعلم ولم الحق، إبلاغ على 
لكمامحت،:منه وقع إنما أبدأ، الخهلسبإ يت،كلم كما يتكلم 

فجلسيلحد ولما القبر إلى انتهوا حين منه وقع ما مثل أولا: 
لبه ينكَت، عود يده وق حوله، الماس وحلس واللام الصلاة عليه 

ماحهلبة، لمّتا وهدم الويت،؟ عند يكون ماذا ويحييهم، الأرصن 
•١ ٣ ١ صن تخريجه تميم ( ١ ) 



JI_4فتاوى ؤؤي 

سلهاوبمممم•
منكمررما فقال.ؤ! القبر شفير على قائمأ لكن حينما ث ثانيا 

افرسول يا : فقالواالمار« أو الخة من مقعده يب وقد إلا أحد من 
له؛،ميسرلماحلق فكل اراعملوا قال؛ ونتكل، العمل نيع أفلا 

حتليبأالماس أحد قام ميت دفن كلما عادة، هدا يثخد أن وأما 
هدافي المستة إلى وليرجع إمحللاقأ، السالف عادة من ليس فهدا يتكلم 
مقامالحقيقة في المقام لأن اكنْني من هدا يكون أن وأحشى ، الشيء 
هيالخطة ومواضع للعوامحلف. إنارة المقام ليس ومكون حشؤع 
أنيمكن ولا هدا، يفعل الرسول.ؤ كان كما والماحي المنابر 
حديثستجعل ث قائل قال لو بمني الأعم، على بالأحص نستدل 
جلس،حينما الأحر الحديث وكيلك اشر، شفير على وف حينما 
نجعلأن نريد •' مائل مال لو إليهم، وتحدث القبر يلحد أن ينتظر 
هد0في أصلا كان لو لأنه لدلك صحة لا ت قلنا المسألة هده في أفد 

هوالمنة.تركه كان تركه فلما حياته فى المى. لأستعمله المسألة 

الوعقلعن — تعالى اش أرحمه الثنح فضيلة مثل ت  ٢٣٧س
الخهلارة؟وحه على الميت، عنددفن 

وجهعلى الميت دفن عند الوعفل ت بقوله محيلته فأجاب 
الميتبحال لمدكيرهم الماس في حطييآ الواعفد يقوم بأن الخْلاية، 

المي.هدي من كن فلم أصاد، ل أعلم لا دمنه، وبعد موته عند 
أحيانالكنه الماس، يعقل الميت دفن عند المقبرة في حْلمبآ يقوم أن 

.١٣١ص زنخريجه تقدم ( ١ ) 



^^===ت=======ت===ا)ؤثإ؛(

فيكما ، وقصره طوله في للحال مناب بكلام ه حولمن يذكر 
فيكا قال: - محه اض رصي - طالب أبي بن علي عن الصحيحين 

ومعهحوله، وقعدنا فقعد ه الني فأتانا )الخرقد( بقيع محي جنازة 
أحد،من ررمامنكم ت قال ثم بمخصرته ينكت فجعل فنكس مخصرة 

كتست،وقد وإلا والنار، الجنة من مكانها كتب إلا منفوسة نفس من ما 
كتابناعلى نتكل أفلا اف رسول يا ت رحل فقال ، معيدة،، أو شقية 
أهلعمل إلى يصير فالعادة أهل من منا كان فمن العمل، ونيع 

أهلعمل إلى فيصير الشقاوة أهل من منا كان من وأما عادة، ال
العادةأهل أما حلق، لما ميسر فكث رراعملوا قال! الشقاوة؟ 
أهللعمل فييسرون الشقاوة أهل وأما العادة، أهل لعمل فييسرون 
منسثئت إلسئ وصدق 3 ه أعي، من ؤ»أمأ ثرأ ثم الشماوة 

سثثت؛ث بمسق 'قدب 3 تأستئئ مح؛، م، يأثا لأيئ؛3 

الإمامرواه عنه—الذي الله عازب—رصي بن الراء حدينا وفي 
منرحل حنانة في اض. رمول مع حرجنا إ قال ٢ وأبوداودأ أحمد 

اللهرمول فجلس بعد، يلحد ولما القبر إلى فانتهينا الأنصار 
فرفعالأرض في به ينكحا عود وبيدْ الهلير رومنا على كأنما وحلنا 

وذكرثلاثا أو مرتين المر، عزاب من بالله تعوذوا فقال! رأسه 
وقال ٥٣٦ / ٤ والرهس_ا الترغس_ا في بتمامه وهومذكور الحديحخ، 

.١٣١ص تخريجه تقدم )١( 
ْ-•الآات:سورةالاول،)٢( 
.١٣١ص تخريجه تقدم )٣( 



الفقهفتاوى ثؤي 

محتجرواته حمن، حديث الحديث هدا عقبه! المنذري الحافظ 
به٠(فياكحح•

المقبرةفي خطيبأ يقوم كان أنه النمب. عن يرد لم أنه والمهم 
الناس.يعظ 

حكمما —! تعار افه رحمه — الشخ فضيالة صئل ت  ٢٣٨س
حكموما الدفن؟ بعد له الدعاء حكم وما الميت؟ محاسن ذكر 

الحاصرين؟من له الدعاء طلب 
لمإذا به بأس لا الميت محاسن ذكر • بقوله فضيلته فآحاب 

جابرعن مستدركه في الحاكم روى فقد الندب، سبيل على يكن 
ملمةبتى فى حنانة اض رسول شهد • قال — عنه الله صي ر— 

لعماش رمرل يا واف، ت بهضهم فقال اض. رمول جانب إر وكنت 
رمولفقال حيرأ، عليه وأ١نوا لمأ، معفيفأ كان لقد كان، المرء 

انظربالمراتر. أعلم الله • الرجل فقال تقول®، بما ®أنت ؛ افه. 
تمراينكثيرا/خإم.

أبوروى فقد الدعاء طالب أو الدفن، بعد للميت الدعاء وأما 
إذاالمي كان ث قال — عنه اض رصي — عفان بن عثمان عن داود 
وامالوالأحيكم، ®امتنفروا ومال: عليه وشح الميتر دفن ص فؤخ 

فلاأونحوه ذلك شخص فعل فإذا ، ، يأل®أ الأن فانه ؛ الشيت، له 
بأسبه•

٠٠ ءأي 

. ١٦٥ص تخريجه تقدم )١( 



ئتابااح|تام

حكمعن ت - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مئل ٠  ٢٣٩ص
ثمأوذبيحتان ذبيحة يدح أن بها والمقصود رمضان( )عشوة 

وقيالناس، أغلب من واحب شه هذا أن علما لها، يدعى 
الغالبأن علما الصدئات، س غيرها يجريء لا أن نظرهم 

مجاملةيأتون الناس وأن المشوه هذ0 أكل من الفائدة عدم 
بكواواحدة، ليلة محي وليمتان أو وليمة يتكرر وقد للداعي، 

طرقاهناك أن أو مناب، الممل هدا هل لما - اض ففمحم ح- 
اشوفمكم رالمشوة(؟ هده يدل منها الاستفادة يمكن أحرى 

وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام 
رالعشوة(يسمونها الش الذبيحة هذه I مول فضيلته فأجاب 

تكونإليها الماس ويدعون رمضان فى يذبحونها الوالدين( أورعناء 
توجمن على 

أنبمعنى بالذبح، اض إلى القرب الذابح يعتقد أن الأول! 
بدعة؛فهذا الأضحى عيد في يكون كما قربة الذبح مجرد أن يعتقد 

كالأضحية،مواضعه في إلا بالذبح تعالى اض إلى يتقرب لا لأنه 
والهدى.والحقيقة 

منولكن بالذبح، افه إلى للمقرب لا الذبيحة يذبح أن الثاني! 
الذبيحةيذبح الوق من اللحم يشترى أن من بدلأ أنه أى اللحم أجل 

اضلأن يجوز، لا ذلك في الإسراف لخن به، بأس لا فهذا بيته في 
•المرقين يحب لا أنه وأتمر الإسراف، عن نهى 

علىيريد ما ذبح من الماس بعض يفعل كما يفعل أن ذلك وس 



فظوىاافقهثج، 

المجاطة إلا ياتون لا الذين الناس من الكثير ودعوة الحاجة، 
فائدة.بلا ضح الذي الطعام الكثيرمن الشيء ويض رغبة، 

الفقراءإلى ذلك في يلهمه ما ان الأنيصرف أن أرى والذي 
لألذلك؛ نحو أو ، الفقراء يعطونها أوأطعمة ملابس، أو دراهم، 

;صمكّم...م
علىوالمشقة الإسراف في الوفؤع من أملم أنه والثانية! 

والمدعو.الداعي 
الهلحامصغ وكان ؤإعواز، حاجة في مايقأ الناس كان وقد 

ويدعونيمنحونه الأغنياء فكان نفوسهم، في كبير وغ له لهم 
تقاسفلا ء الحمد وفه - الحال تغيرت فقد اليوم أما إليه، الناس 

الموفق.0^إحإ*\1\ىوافه مبق. ما على 



دس

الرح^ّمارحمن اش بسم 
افحفظه ٠ ٠ . المكرم الأخ إلى الميمين الصالح محمل من 

تعار
وبركاتهاف ورحمة عليكم السلام 

الحالي،الشهر من . . . المؤرخ الكريم كتابكم 
الح٠دلهعلىذس،.صحتكم، مرنا . وصل 

عنالصادتمالت، من الناس بعضن به يقوم عما سزالكم 
إلىالشرع في أصل لها هل أودائمة مقهلوعة صاJئاات، أمواتهم 

TحرUذكرتم؟
J_j أممقطوعة، كانت، مراء المست، عن الصدقة بأن ^؛

عاتثةعن البخاري رواْ ما ذللتج فمن ااشرع، في أصل لها مستمرة 
نمهاافتلتت، أمي إن ه؛ للّكا فال رجلا أن - عنها اش صي ر- 

تقال عنها؟ تصدنت، إن أجر لها فهل تصدئت،، تكالمت، لو وأظنها 
»مم«لا/

منذكرى تخليد أجل مجن مشروعة أعمال في عي الوأما 
خالصأله،كان ما إلا العمل مجن يقبل لا تعالى اض أن فاعلم له جعالت، 
حيرتعالى—قلا — اض وجه يه ينمي لا عمل كل وأن لشرعه، مجوافقآ 

.٢  ٢٣ص تخريجه تقدم )١( 





كثيرأ،ذلك فعل لف الهدي من ليس لكن أما، أم كان أبأ ، لوالده 
أنللمؤمن ينبغي فلا لهم، ويتغفرون لموتاهم يدعون كانوا ؤإنما 

والهدىالحير فيه لما الجميع الله وفق • حلريهتهم عن يخرج 
وبركاته.الله ورحمة علكم واللام والصلاح. 





الجنائزكتاب 

وس
الرحيمالرحمن اض يم 

حالمسمين صالح ن ي٠ 
توبعد وبركاته افه ورحمة عليكم السلام 

لياتضح وقد الأموات عن الأضحية ماله فقد؛حشث، 
عنتخؤج لا للمستج المستقلة الأضحية أن البحعث، هدا من 

-بالصواب أعلم والله لي يفلهر فيما — حتلآ وكلاهما حالين 
يجعلهموقعه غير في وضعه فان صحيحا كان وإن الشيء لأن 
فانصدقة. أو أضحة، إنها يقال: أن إما فهي صحيح، غير 
علىليس للمسن المستقلة فالأضحية أضحية إنها • قيل 

وليستس، افه رسول من صرح صحح دليل مشروبها 
الصدقةعلى -وقياسها الله رحمهم الصالح- السالف-، عمل من 

•لايجوز المائة قي القياس لأن غيرصحح؛ 
مافيها يشترط لا فالصدقة صدقة، إنها قيل; وإن 

وسواءقبله، أو اليد يوم ذيحتإ فسواء الأضحية في يشترط 
أنهامادام شيئا عليها ذللثؤ يوثر لا معيبة أو صغيرة كانت، 

كثيرة،أشياء فى الصدقة عن الأضحية وتختلف، صدقة، 
الصدقةتخصيص إن إ للأفتاء الدائمة اللجنة هالت، فقد وأيضا 

ذيعشر فضل نريد قيل: فان بدعق، معين بزمن للمست، 



فتاوىالفقه( ۴٤٤)؛
منهاخصصتم وأنتم كلها العشر يشمل الفضل للنا! الحجة. 

الماصبعض تخصيص مثل المخسمص وهذا واحدأفقط يوما 
المخصيصوهذا منه، وعشرين ّّع بليلة رمضان في العمرة 
يومآدم ابن عمل ررما • بحديث العمل نريد • ئيل فإن بدعة، 
حثهذا محلنا ، دم٠١ اهرامحة من ادله إلى أحب عملأ الحر 

ذلك،محي لهم أفضل وأنها المشروعة، الأضاحي على للأحياء 
تخصيءسعلى دل ما فه ولمس بثمنها، المصدق من اليوم 

واللامالصلاة عليه الكلام لهذا القائل لأن بأضحية؛ الميت 
ااحاديثvهذا رووا الذين — عنهم الله رصي "" الكرام وصحابته 

متوفرةالأموال وكانت، أموايت،، لهم كان إلينا ونقلوه 
يفعلوهالم الحديثه بهذا علمهم وع لديهم أسبابها وتوفر 
اشبارك أفيدونا المنة. واتباع الخير على الأمة أحرص وهم 

حطأ؟أم صحيح هذا هل فيكم 
وعليكمالرحيم. الرحمن اش م بI بقوله فضيلته فأجاب 

!وبركاته اض ورحمة الملام 
وحببه أوصى مما منه بوصية كانت، إن الميت، عن الأضحية 

إنمأ.ولا حنمأ ولمت، عمله من لأنها تنفيذها؛ 
عنالمأثور العمل من فليت الحي من ص كانت 

ْععنهم المقل وعدم عنهم، ينقل لم ذللن، لأن الصالح؛ الملم، 
بينهم،معروفآ لمس ذلك، أن على دليل الخانع وعدم الدواعي توافر 

(.٣١٢٦الأصحة)ثواب باب الأصاحي، أبواب ماجه، ابن أحرجه ، ١ ١ 





_<Jiفتاوى 

ابنبؤع إذا ^^ةابمح-رحيهافمالي-؛ ! ٢٤٠س
ذلك؟أجر الأب يصل هل المتوش، لوالده الخاص ماله من 

حيرأ.وجزاكماف 
عنثبت لأنه ، أحره بماله أنه الصحيح بقوله؛ فضيالته فأجاب 

لوتكلمتوأظنها نفسها أفتلتن أمي إن فقال؛ أتاه رجلي أن الني 
بنمعد امتاذنه وكذلك . ، ارنعمأ،أ قال! عنها؟ أقتصدق لتصديت 

فأذنميتة وهي لأمه — تانه بفي أي — محراثه في يتصدق أن عبادة 
لوالديهيجعل وأن لنفسه الصدقات يجعل أن الأفضل ولكن ، ، لهل 

آدمابن مات ءإذا محال! حيث . الرسول أرصدنا هكذا الدعاء، 
ولدأو به، بمي علم أد جارية، صدقة ثلاث؛ من إلا عماله ^ ٥٥١

إيقل ولم ، له؛؛ يدعو صالح ولد ررأو فقال! . ، لها،ر يدعو صالح 
.الأعمال ذكر في السياق أن مع له، يعمل أر له، يتصدق 

؛؛؛.

أحرهل ؛ — تعالى اف رحمه الثسح. فضيلة مئل ؛ ٢٤١س
يمثلاالخاص، ماله من تكن لم إذا الميت إلى يصل الأضحية 

حيرأ.وجراكماض ابنه، مال من 
معلكن أحرها، بمله أنه الصحيح بقوله؛ فضيلته فأحاب 

أمابه، أوصى بما إلا وحده المسن، عن تضحي أن السنة من ليس ذللت، 
وإذابيتك، أهل وعن عنك فضح مالك من تضحي أن تريد كنت، إذا 
.٢  ٢٣ص تخريجه تقدم )١( 
.ص٣٢٢ تخريجه تقدم )٢( 
.٢٢١ص تخريجه تقدم )٣( 



^^=^==============ظ1آ(

•حرج فلا يدخلون الأموات أن نويت 

منهناك ت — تعار اف رحمه السيغرم فضيلة ّئل ! ٢٤٢س
فماالوالدين عشاء عنها ويقول ذبيحة ويديم رمضان فى يولم 

حكمها؟
ولاحائزة الأموات للوالدين الصدقة يقوله فضيلته فأجاب 

هوهذا لأن لهما؛ الصدقة من أفضل لهما الدعاء ولكن بها، بأس 
الإنسانمات ررإذا قوله: في إليه ووجه ه الني إليه أرشد الذي 

ولدأو به، يتتل علم أد جارية، صدئة ثلاث؛ من إلا عمله انقعير 
يمليأو عنه، يتصدق صالح ولد يقل! ولم ، ، له<اأ يدعو صالح 

عنمثل ه اش لأن لجاز، منته عن تصدق لو ذلك مم ولكن له، 
'.ذلكئجازْ
الذبائحمن رمحضان ليالي في الناس بعض يفعله ما لكن 

ليسهذا فان الأغنياء، إلا يحضرئ لا والي ١^ والولائم 
يفعلهلا أن فينبغي الصالح، اللف عمل من وليس بمشرئ، 
الناسيحضرها ولأتم مجرد إلا ليس الحقيقة في لأنه الإنسان؛ 

هذهبذح تعالى افه إلى يتقرب متهم البعض أن على إليها ويجلون 
خلافوهذا اللحم، ثراء س أفضل الذبح أن ويرى الذبيحة، 
والهدايا،الأضاحي، هي اض بهاإر يتقرب التي الذبائح لأن المع، 

.السنة س ليس رمضان في بالذبح اض إلى فالتقرب والعقائق، 

٠٢٢١ص تخريجه تقدم ( ١ ) 
٠٢ ٢٣صر تخريجه تقدم )٢( 



الفقهفتاوى 

أمرهناك ! تعالى الد4 رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ٢٤٣س
وهوأنوالهجر القرى أهل وحصوط الماص عامة بين منشر 

الماسويدعون لأمواتهم رمضان في أوذبيحتين ذسحة يدبحوا 
الأمورمن وهي د)الشوة( تعرف ما وهي والعشاء للإفطار 

لهيحصل الميت عن صدفة إلها ويقولون! عندهم الهامة 
وحراكمالأمر هدا بيان نرجو منها، الصائمين بتفطير الأجر 

زمنفى صدقة رمضان فى الصدفة بقوله! فضيلته فأجاب 
فييكون ما أجود وكان الماص، أجود ه المي وكان فاصل، 
القرانفيدارمه جبريل يلقاه حين رمضان 

أنف؛كان وما إليها، المحتاجين على الصدقة تكون ما وأفضل 
علىالدراهم يفضلون اليوم الماس أن المعلوم ومن فهوأفضل، لهم 

تقتضيهحسبما فيها تصرف الدراهم أعللي إذا المحتاج لأن الهلعام، 
فيكونذلك، غير أو غريم وفاء أو لماس، أو ؤلعام، من حاجته 
الهلعامصنع، من أفضل الحال، هده في للمحتاجين الدراهم صرف 

إليه•ودعوتهم 
ودعوةرمجضان، في للأموات الدح من المال ذكره ما وأما 

أحوال،!يخلومن فلا ، والمشاء للإفطار الماص 
أنهميمعنى بالدح، افه إلى المقرب الماص يعتقد أن الأولى 

بذلكيتقربون وأنهم اللحم، شراء ص أفضل الدح أن يعتقدون 
رمضانني يكون ه الهي كان ٌا أجود باب الصوم، كتاب البخاري، أحرجه )١( 



عيدفي الأصحية ذبح في اف إلى يتقربون كما تعالى الله إلى الذح 
لمالمي. لأن بدعة، ذبحهم يكون الحال هذه ففي الأضحى، 

عيدفي يفعل كما الله إلى تفربأ رمضان في الذياتح يذبح يكن 
الأضحى.

أيهموالتفاخر المباهاة إلى الفعل هذا يودى أن الثانية: الحال 
عنه.مهيأ إمرالأ يكون الحال ^ذْ جمعا، وأكثر ذبانح أكثر 

النماءاخلاحل الجمع هذا في يحصل أن الثالثأن: الخال 
هذهففي محارمهن، لغير وجوههن وكشف وتبرجهن بالرجال 

حرامآ.كان الحرام إلى أفضى ما لأن حرامآ؛ يكون الخال 
محذوربه يحصل ولا كله هذا من يخلو أن الرابعة؛ الخال 

الميأرنيإليه كما هل.ا، من أفضل للمسّى الدعاء ولكن جائر، فهذا 
عنه.يتصدق يقل! ولم يدعول'٠ صالح ارأوولد • قوله في 

الطعامهذا من للفقير أنفع وقتنا في الدراهم لغ فإن وأيضأ 
أفضل،كان ما يختار موف للخير الطالب، والمؤمن • أفضل فيكون 

المحذورمنه )حمى مجا بترل حنة سنه الأسلأم فى صي وهمن 
محمدكتبه • بها عمل من وأجر أجرها فله الأفضل إلى والعدول 

فيمه/ال؛اىالمحن الصالح 
ء؛؛

يجوزهل ؛ - تحار اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل : ٢ ٤ ٤ س 
الأجر؟في غيره معه ويشرك بمال الرجل يتصدق أن 

بالمالالشخ3س يتصدق أن يجوز ت بقوله فضيلته فأجابا 
الأجرلأن لمين؛ الممن ثاء ومن وأحنه، وأمه لأبيه وينويها 





^=====ء)ثتح(

الشرعبأصل قرصن صيام الصيام يكون أن بين ذلي في فرق ولا 
صيامفي كما نفسه الإنسان بإلزام فرض صيام أو رمضان، كصيام 
منليس الأقارب إلى أوثوابها القرب إهداء إن نقول! فهنا الذر، 
هوالدعاءوالمثرؤع الجائزة، الأمور هومن بل المشروئ، الأمور 

صدقةت ثلاث من إلا عماله العبد مات ررإذا ه؛ المي لقول 
رُولدت فقال . يدعوله،، أوولدصالح به، وسي أوعالم جارية، 
أوله، يصوم أو له، يصلى صالح ولد أو يقل ولم ، له،، يدعو صالح 

بعدأمه أو لأبيه، الولد نحاله ما أفضل أن على هذا فدد عنه، يتصدق 
.هوالدعاء الموت 

الشيءيكون كيف نفهم أن نستملح لا إننا ت قائل قال فإذا 
وليسجاثز إنه " نقول أن يمكن وكيف بمثرؤع؟ وليس جائزأ 

بمشرؤع؟
الميلأن حائز فهو بمشرؤع، وليس حائز إنه نعم، فقول: 

افتلتتأمي إن وقال! الشي. إلى جاء رجلا فإن فيه، ذن أ. 
،ررنعم،، قال عنها؟ أفصدق لتمحدقت تكالمت لو وأءلنها نفسها 

صدقةنخالة لأمه جعل _حيث عنه الله رضي - عبادة بن معد وكدلالث، 
أمرأبهيا أمته يأمر لم المي وزكن ذلذأص، المي.على فأقره لها، 

ذلكوننلير هذا، يقحل أن امتئزنه لمن أذن بل لهم، تثريعآ يكون 
بحثهالذي الرجل قصة — بمشرؤع جائزأوليس يكون السيء أن ي ف_ 

(.٢٢١ص)تخريجه تقدم )١( 
٠٢ ٢٣همن تخريجه تقدم ، ٢١

.٢٢٣ص تخريجه تقدم )٣( 



_،،JIفتاوى طمي 

أحد،اض هو بقل ويختم لأصحابه يقرأ فكان مرية على المي. 
كانشيء لأي ررملوه ت فقال بدلك . الض أتمروا رجعوا فلمأ 

النيفقال أقرأها، أن أحب وأنا الرحمن، صفة إنها فقال! يصنعهء؟ 
عملةوالسلام الصلاة عليه المى فأهر ر>أحيروهأناشيأمه،<أا،. 

الرسولولكن أحد، الله هو بقل الصلاة قراءة يختم أنه وهو هذا، 
هوبقل صلاته يختم والسلام الصلاة عليه يكن لم إذ يشرعه؛ لم .ؤ 
يكونما الأفعال من أن بهذا فتبين ؛ذللئ،، أمته يأمر ولم أحد، النه 

ينكرلا فعله إذا ان الإنأن بمعتى بمثرؤع، ليس ولكنه حايزأفعله، 
الموفق.واف يفعله. أن منه يملك، لا ولكنه عليه، 

ءإيءو ء؛ت• 

درجةما ! — تعار النه رحمه — السيخ فضيلة سئل ! ٢٤٦س
معلهما تصالي أن مماتهما بعل الوالدين بر ررمن إ الحديث، هدا 

وأنتصوملهماعصياملث،اارى؟، صلأتلث، 
،النبيعن يمح لا الحديث، هذا بقوله! فضيلته فأجاب 

افوتدعو اهما، تستغفر أن مماتهما بعد الوالدين بر ثى ولكن 
وبينهما،بينلثإ الصلة هم التي الرحم وتصل صديقهما، وتكرم لهما، 

صلاتهْع لهما يملي أن وأما مجونهما، يعد الوالدين بر محن هذا 
له.أصل لا فهذا لهما، يصوم أوأن المعروفة، الشرعية الصلاة 

التوحيدإلى أعته المي. دعاء في جاء ما باب التوحيد، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
٢( ٦٣)أحده مواف ^قل قراءة قفل باب السافرين، صلاة كتاب الم، )همامب(وم

(٨١٣.)

• ٣٨١^م/ مصنفه في شببة أبي ابن أحرجه )٢، 



^^===ت==ت===^^===^^وتآ(

يجوزهل ! — تعار اف رحمه — الشيح فصيلة مثل ! ٢٤٧س
له،الطواف وكيلك لميت، رمضان في القرش قراءتي تثويب 
ويرصى؟يحب لما خيرأووفقكم اطه حزاكم أفيدونا 

صالحآعملا تعمل أنك يعني هذا بقوله' فضيلته فأجاب 
أرادفإذا به، بأس لا ذلك أن والجواب متت، لشخص ثوابه وتجعل 
أويحج، أو يتصدق، أو لميته، ثوابها ويجعل يصلي أن شخص 

•به بأس قلا لمنته ذاائا ثواب ويجعل أويصوم، القرآن، يقرأ 
اممهرسول أتى رحلا أن المححثح الحدين، في ورد لما وذلائا 

تكلت،لو ؤإنها نمها، اخثلتت، أمي إن اممه، رمول يا قال! ف. 
بنلمد أذن وكاللاكا . ، رانمم<،أ قال! عنها؟ أفأتصدق لتصدهت، 

الخبادات،ومائر ، لأمه يتصدق أن — عنه الله رصي — عبادة 
.بينهمافرق لا إذ كالصدقة 

حتى، لليت، هد0 ثواب مثل يمنع نص عنه يرد لم والمي. 
فإنهالمجاداتر بجنس المنة حاءمحت، فإذا ورد، ما على نقتصر إننا نقول؛ 
منيتعلق لمن هدا وان لاصيما يه، المنهلوى مل عنه المسكومحت، يكون 

بأنهالرسول ؤإفتاء أعيان، محايا في استفتاء إنه بل ق^، الرسول 
ممؤع.ماسوا٠ عرأن لايدل أمه عن ^ان 

يدعووأن ه، لفالصالح الممل الإنسان يجعل أن أرى الذي ولكن 
•إذانال: المي. لأن لهم، اكرع س اقفل لأمات>•، 

أوعلمجارية، صدقة من إلا مادت،الإسانانقنيصالهإلأسثلأن،! 

.٢  ٢٣ص تخريجه تندم )١( 
.٢  ٢٣ص تخريجه مدم )٢( 



الفقهفتاوى 

يتعبدله.يقل؛ ولم ، يدعوله،ا أوولدصالح يه، يتل 
تهديأن من أفضل لأمك أو لأبيك، فالدعاء ذلك على وبناء 

لممسكالأعمال واجعل ذلك، أشبه ما أو القرأن، أو الصلاة، لهم 
الموفق.واض س. افه رمول ذلك إلى أرشد كما 

؛!؛

_Y1A ! تصلهل — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مسل
الميت؟إلى به ال٠شرع والمال الجارية الصدقة 

أننعلم أن يجب الجارية الصدقة بقولهI فضيلته فأجاب 
مجدأفهدابني كرجل يموت، أن قبل ه نفهوالميت بها قام الذي 

بهليسقي بئرأ حفر ورجل ، ماء برادة أوقفا ورجل جارية، صدقة 
علىليسهلها وعرة طرقأ أصلح ورجل جارية، صدقة هذه الماس 
•جارية صدقة هدم الماس 

الإنسانبعد س الأقارب بعض من تكون المي الصدقة وأما 
س؛اف رسول بقول الرادة هي ليس لكن الميمي، إلى تصل فهدم 

أنللإنسان والأفضل الأولى هل المفلر يبقى وحينئذ . جارية،اررصدقة 
بعدوالديه عن يصوم أو والديه، عن يصلي أو والديه، عن يتصدق 

أوالأفضلالدعاعلهما؟مجونهما، 
الرسول.،بتوجيه عملا لهما، الدعاء الأفضل الجواب; 

صدئةت ثلايث، من إلا عمله ١^٥٥^ ابنآدم مات ررإذا i قال حين وذلك 
له((يدعو صالح ولد أو به، ينتح علم أو جارية، 

.٢٢١صن تخريجه تقدم ( ١ ) 
.٢٢١ص تخريجه تقدم )٢( 



^^ٍ===1===ت===^^^==|)ةهإ(

حكمما -؛ تعار الله رحمه - الشيح محيلة مئل ! ٢٤٩س
له؟والصوم الميت عن الصلاة 

تصلالعبادات من أنولع أريعة هناك بقوله! فضيلته فأحاب 
بالإجماع،الميت إر 

الدعاء.الأول: 
الواجبالJىتدضالماة.الثاني: 

اكدئ.الثالث: 

•التق ااراع؛
العالم:أهل بين حلاف موصع فانه ذلك عدا وما 

الأعمالبثواب ينتفع لا الميت إن يقول: من العالخاء فمن 
,الأربعة الأمور هدم غير فى له أهدى إذا الصالحة 

إذاله جعل صالح عمل بكل ينتفع الميت أن الصواب: ولكن 
منللأموات القرب إهداء أن نرى لا ولكننا مومنآ، الميت كان 

أهدىإذا نقول: بل الإنسان، من تطالب التي الشروعة الأمور 
أنالأعمال مجن بعمل نوى أو الأعمال، من عمل ثواب الإنسان 

أومنه مطلوب غير لكنه ينفحه، فانه مسالم ليت يوابه يكون 
إلىأمته يرثد لم المي. أن هذا على والدليل ذلك، له تحعب، حم

هريرةأبي حديث من لم مصحيح في عنه. ثبت، بل الممل، هذا 
صدئةمن : ثلايث،من إلا عمله ^ ٥٥٠١الإنسان مات ررإذا قال: أنه 

الميريقل ولم . يدعوله؛؛ صالح أوولد به، ينضر أوعلم جارية، 
غيرهما،أو صلاة أو يصوم له يتعبد أو له، يعمل صالح ولد و أ :

■٢ ٢ ١ ص تخريجه تقدم )١( 



_،JIفتاوى ، ٢٥٩١

اللأمواتنا، هوالدعاء والذي؛شرع ينبغكى الذي أن إلى إثارة وهذا 
إلىمحتاج الدنيا هذه في العامل والإنسان لهم، العبادات إهداء 
الدعاءمن وليكنر لنمه، الصالح العمل فليجعل الصالح، العمل 

اشرصي — الصالح السلف محنريق وهو الخير هو ذللثا فإن لأمواته، 

؛•؛-ءإي ءإ؛ 

قولههل تعالى.! الله رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ٢٥٠محي 
الثوابأن على يدل ما،ّعىه إلا للإنسان ليس ووأن ت تعالى 

لأبملإلىاف،إذاأهدىك؟
إلاماللأذسني لإس وأن ؤ تعالى قوله بقوله! فضيلته فأحاب، 

سعيمن تحق يلا الإنسان _أن أعلم واش به- المراد 
الأنه المراد وليس سيئا، غير0 وزر من يحمل لا كما سينا، غيره 
وصولفى الواردة النصوص لكثرة غيره؛ محعى ثواب إليه يصل 
ذلك!فمن به قصده إذا به وانتفاعه غيره إلى الغير ّّّهم، ثواب 

وإحماعوالسنة القرا١ن بنص به ينضر المدعوله فإن الدعاء — ١ 
أؤ! لميه تعالى اش قال الملمين، 

لمأوىين إآءُو و\ئت ؤ ،وقالتحالى: لأتؤثس،هأ 

بالإيمانسبقوهم فالذين ، َأن؛هأ نحم يءوف إيش ءامتوأ هؤثآ 
الآة:هم.)أ(سورةالمجم،

. ١٩ت الأية محمد، سورة )٢( 

,١٠الأية!الحشر، سورة )٣( 





======س=====طح

نمهاافتلتت أمي إن لليي.! نال رجلا أن - عنها الاه صي ر- 
تصدقتإن أحر لها فهل تصدقت، تكلمت لو وأءلنها فجأة( رماتت 
هريرةأبي حديث من نحوه لم موروى • ررنعم؛ا ت قال عنها؟ 

مجحفة.مالية عبادة -والصدقة عنه اض صي ر- 
رصي- عائشة عن الصحيحين ففي الميت، عن الصيام - ٣ 

عنهصام صيام وعليه مات ررمن قال؛ . اني أن - عنها الله 
ضيرؤ^١ألأرض تعالى: لقوله الوارث، هو والولي ،، دليهُال 

النيولقول 3  ۴١۶شء أق إن أق؛ فا،؛V آرق 
•ذكرا؛ رحل لأولى فهو بقى فما بأهلها، الفرائض ررألحقوا ق؛ 

محضة.بدنية عبادة والصيام . عليه متفق 
عباسابن حديث مجن الصحيحين ففي غيره، عن الحج - ٤ 

فريضةإن الله رسول يا قالت؛ حثعم من امرأة أن — عنهما الله صي ر- 
الراحلةعلى يثبت لا ثيخآكثيرأ أبي أدركت المج في ءباد0 على اممه 

صحيحوفي • الودلغ حجة في وذلك ا. ررنعما؛ل قال؛ عنه؟ أفأحج 
قالتحهينة من امرأة _أن عنهما الله رصي عباس- ابن عن البخاري 
عنها؟أفاحج ماننا حتى تحج فلم تحج أن نذرت أمي إن • للنبي. 

مدم)١( 
• ٢٥٢ص تخريجه تندم  ٢٢)

.٧٥الأم: صورةالأمال، )٣( 
(٦٧٣٢)وأعه أسه 4ن الولد ميراث باب الفرائض، كتاب البخاري، أخرجه )٤( 
(.١٦١٥)٢()بأهلها الفرائص ألحقوا باب الفرائص، كتاب لم، وم
الراحالةعلى الثبوت ستطيع لا عمن الحج باب ، الإحمار كتاب البخاري، أحرجه )٥( 

أ(رلمما(.؛^)U• عن الحج باب الحج، كتاب الم، )؛هحا(وء



_،الحناق* مما|
^================ء)ئ(

أكنتدين أمك على كان لو أرأيت عنها، حجي ررنعم، ت قال 
ءافأحقبالوءاء«لا،.اف، امحواناصيته؟ 

عملمن الولد وعمل لوالده، الولد عمل من هدا قيل: فان 
منإلا عمله انقهني الأسان مات ررإذا السابق الحديث في كما الوالد 

الوالد.عمل من لوالده الولد دعاء جعل حيث ثلايثاء؛ 
وجهين؛من همالجواب 
والدهعن الولد حج جواز يعلل لم المي. أن أحدهما؛ 

به،التعليل يبطل ما الحديث في بل ذلك، إلى أومأ ولا ولده، بكونه 
فجعلوغيره، الولد من الجائز الدين بقضاء نبهه الني. لأن 

المست.عن واجب شيء فضاء كونه أهمّي هوالعلة، ذللثا 
عنالحج جواز على يدل ما ه الني عن جاء قد أنه الثاني؛ 

النيأن - عنهما اممه رصي - عباس ابن فعن الولد غير من حش الغير 
قال!شبرمة((؟ ارمن ; قال ثبرمة، عن لبيك يقول! رجالآ ْع س. 
تقال لا. ت قال نفك((؟ عن ءأحججت قال! ر، أوقريب لي أخ 

أبورواه البلؤخ؛ في، قال • ثبرمةا( عن حج ثم مسلثا عن ررح^ 
فيأحمد به احتج جيد إستاده I الفرؤع في وقال ماجه. وابن داود 

صحفإن موقوف. أنه آحر كلام في رجح لكنه صالح. رواية 
حجةفهو مخالف له يفلهر لم صحابي فهوقول ؤإلأ فداك، المرفؤع 

قدإنه يم . عندهم جوازه المعلوم من كان العمل هذا أن على ودليل 

(.١٨٥٢)المت عن والدور الحج باب الإحصار، كتاب البخاري، أحرجه ( )١ 
وابن(، ١٨١١)غيره عن يحج الرحل باب المناصك، كتاب داود، أبو أحرجه )٢( 

.( ٢ ٩ • )٠١ المست، عن الحج باب ، الناسلئ، كتاب ماجه، 



_،<JIفتاوى ثجي 

وعليهمات ®من •' الحبميام في - عنها اض رصي - عائسة حديث ثبت 
غيرأم ولدا كان محواء الوارث هو والولي • وليهء عنه صام صيام 
فجوازهمحضة، بدنية عبادة كونه مع الصيام في ذلك جاز ؤإذا ولد، 

وأحرى.أولى بالمال المشوب بالحح 
بنأنس عن الصحيحين فى ثسث فقد الغير، عن الأضحية - ٥ 

أملحينبكبشين المى. ®ضحى فال: - عنه اض رصي - مالك 
علىرحله ووضع وكر، وسمى بجده، ذبحهما أقربن، 

ارأن_ عنه اض رصي ء راغ أبي حديث من ولأحمد . صماحهماأ، 
أملحين،أقرنين ّمتنين، كثين اشترى صحي إذا كان الض. 

لكشهد من جميعا، أمتي عن هدا اللهم ويقول؛ أحدهما فيدح 
محمدعن هدا ت ويقول الأخر يدح ثم بالبلاغ، لي وشهد بالتوحيد 

عنهومكت حن، إسناده الزواتد! مجمع في قال . محمدا، وال 
التلخيص.فى 

سالني ضحى وقد المال، قوامها بدنية عبادة والأضحية 
ينفعذللث، أن في ملث، من وما جميعآ، أمته وعن بيته أهل عن 

للتضحيةاكن لم كدللت، يكن ولولم ثوابه وينالهم عنهم، المضص 

أعماله،صالح من بالأحد الظالم مجن الظلوم ةاةتصاص .٦ 
.٢٥٠ص تخريجه تقدم )١( 
لم،م(، ٥٥٥٨)بيدْ الأضاحي ذبح من ياب، الأضاحي، كتاب، I البخاري احرجه )٢( 

.( ١  ٩٦٦)( ١٧الضحان)اسحباب، و1با الأضاحي، كتاب 
منيستحب ما باب الأضاحي، كتاب وأبوداود، ، ١٣٧٥ ٣؛ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

اكحاا)ها،بأ(.



^=========طتأإ(

هابي أن - عنه اض رصي - هريرة أبي عن البخاري صحح ففي 
دينارنم ليس فانه منها، فليتحلاله لأخيه مثللمة عنده كانت ررمن قال! 

لهيكن لم فان حسانه، من لأخيه يؤخذ أن قبل من درهم، ولا 
لممصحح وفي ■ عاليه؛١ فهلوحت، أخيه سيئات من أخذ حنان 

ماررأتدرون ! فاو ه النبي أن - عنه الله رصي - هريرة أبى عن 
ررإنفقال: ماع، ولا له درهم لا من فينا اسى : قالوااوماإس«؟ 

ئدويأتي وزكاة، وصيام بصلاة القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس 
وصربهذا، دم ومفالث، هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم 
حناتهفنيت فإن حنانه، من وهذا حنانه، ا ئ. لجسر ، ٥^١ 
فيءلرح ئم عليه فهلرحت، خطاياهم من أخذ عليه ما يقضى أن قبل 

منثوابها بأخذ للمقاصة ئابالة الحنان كانت( فإذا . ، التارأال 
غيرهإلى منه لفالها قابلة أنها على دليلا ذلك كان ، غيره إلى عاملها 

بالإهداء.
فيالذرية درحات كرفع الغير، بأعمال أحرى انتفاعات - ٧ 

العدد،بكثرة الجماعة أحر وزيادة آبائهم، درجانا إلى الجنة 
أهلبوجود والنصر والأمن له، غيره بمصافة المنفرد صلاة وصحة 
رفعالنمٍاه أن أمحه عن بردة أبي عن ملم صحح في، كما الفضل 

Iفقال - ماء الإلى رأسه يرفع ما كثيرأ وكان - الماء إلى رأسه 
وأناتوعد، ما الماء أتى النجوم نهست، فإذا ، ماء للأمنة لنجوم اه 

أمنةوأصحابي يوعدون، ما أصحابي أتى فإذاذهبت، لأصحابي، أمنة 

؛٢٤٤٩مظلمة)له لكنت من اب المظالم، محاب البخاري، أخرجه )١( 
.( ٢٠٨١() ٥٩امملر)تحريم باب البر، كتاب لم، ماحرجه )٢( 





ق==================طتإ(
وفيذلاك«. بك حججتم أو عنه، تصدقتم أو فأعشم مسلما كان 

وذلك. نسه'، عته وتصدئت فصمت بالتوحيد أم ررفلوكان رواية• 
ا.وأبوداودأ أحمد رواه 

إهداءمن السنة يه جاءت ما على تقتصرون هلا قيل؛ هإن 
والعتق؟والصدقة، والصوم، الحج، وهي! القرب 

الحصر،محبل على لن المنة يه جاءأ^تا ما ان ئلءتم^اءب• 
إلىوأومأ به، فأجاب النبي. عنها سئل أعيان قضايا غالبه ؤإنما 

ررأرأيتقول وهي وغيرْ عنه مسل بما الصادقة العلة بدكر العموم 
تقال الممومأنم على .ويدل ٠ قاصبته أكنت، دين أمك على لوكان 

والصدقةالحج يمنع لم ثم • ، وليه؛'أ عنه صام صيام وعاليه مالت، اءمن 
•واّح فيها والأمر واحد العثادارتإ شأن أن ذلك من فعلم والمتق 

فهليجوزإهداءالقربالواجة؟فإنقل: 
إذاإلا القرب إهداء يمح لا بأنه القول على أما فالجواب: 

فانفلأن، عن أنها بنية القربة يفعل بحيث الفعل، نل المهدي نواه 
القربشرط من إذ ذلك، لمعير يجوز لا الواجبة القرب إهداء 

تعالىاف أو-صبح قيامحآبما ه، نفعن أنها الفاعل بها ينوى أن الواجبة 
بصحةيقال: فربما الكفايات، فروض من تكون أن إلا اللهم عليه. 
بأحدهماالطلب لمعلق غيرْ عن بها القيام الفاعل ينوي حبنا ذلك، 

ويكونالفعل، يعد القرب، إهداء يصح بأنه القول على وأما يعينه. لا 
ومحبلي جاء ما باب الوصايا، محاب وأبوداود، ( ١٨٦احمل.)Y/ الإمام أ-محرجه را( 

(.YAAn؛^JLالحربي 
• ٢٥٩صى تخريجه تقدم )٢( 
٠٢٥٠ص تخريجه تقدم )٣( 



فتاوىاافقهتكؤ( 
ثوابهااجعل اللهم '' ويقول القربة يفعل بحيث لثوابها إهداء ذلك 

لأنوذلك الأرجح، عالي أيضا ثوابها إهداء يصح لا فإنه لفلان، 
لثوابهاالعد احتياج شدة على دليل عينيأ إيجابأ لها الثارع إيجاب 

.غيره بثوابه المد يوثر أن ينبغي لا هدا ومثل إليه، وصرورته 
المستحسنمن فهل الغير إلى القرب إهداء جاز إذا ت قيل فإن 

فعاله؟

السنةيه وردت فيما إلا مستحسن غير فعله أن I فالجواب 
وأماوالحج، كالصوم النيابة تدحلها التي والواجبايتح كالأصحية 

-٣٢٢ص الفتاوى _في اض رحمه الإسلام. شيح قال فقد ذلك غير 
بينمعروفا كان الدي ررفالأص فاسم: ان مجموع  ٢٤ج  ٣٢٣

بانولعاض يعبدون كانوا أنهم الفضالة، القرون في لمين الم
يدعونوكانوا . ...ونفلها،فرصها المشروعة، الحبادامحت، 
قال؛• وأمواتهم لأحيائهم افه؛نللئ< أمر كما والمرمنايت، للمؤمنين 

أوقرأواوحجوا، وصاموا تطوعأ صالوا إذا السالف عادة من كن ولم 
بللخصوصهم ولا المسلمين لموتاهم ذللت، ثواب يهدون القرآن 

طريقةعن يعدلوا أن للناس ينبغي فلا تقدم، كما عادتهم كان 
رسوليا قال رجلا أن روي ما وأما اه• وأكمل،، أفضل فإنه ، لم، ال

موتهما؟بعد البر فكيفا حياتهما في أبرهما وكنت، أبوين، لي إن الله 
معلهما وتصوم صلأتلئا، ْع لهما تصلي أن البر من ءإن فقال: 

المرمل حديث فهو . صدقتكار ْع لهما وتصادق صياملث،، 

•أثاربهم بخمرصهم والمراد كدا؛الأصل  ٢١)
• ٢٥٢ص تخريجه تقدم )٢( 



تتعالى فقال بالدعاء الوالدين مكافأة تعالى اف، ذكر وقل يبح، 
أسيد-رصيأبي وعن ،. هنغ؛ثلو؛ رثآذتهثاَج قل وؤ 

أبرهماشيء أبوي بر من بقي هل ت المي،. سال رجلا أن - عنه اش 
لهما،والاسغفار عليهما، الصلاة ررنمم، ت فال موتهما؟ يعل به 

بهما،إلا توصل لا التي الرحم وصلة بعدهما، من عهدهما وإنفاذ 
ولميذكرالم؛اهرواْأبوداودواينماجه، وإكرامصديقهما«رآد 

صيامه.مع لهما ويصوم صلاته، ْع لهما يصلي أن برهما من 
فيالقرآن يقرؤون حين، اليوم العامة من كثير يفعله ما وأما 

أنفسهم،ويتركون به، موتاهم يوثرون نم ، غيرْ أو رمضان شهر 
المرءوحرمان ، لف، الحادة عن الخروج من فيه لما ينبغي لا فهو 

محويالأحر من له ليس الحثالة مهدي فان الحثالة هدم ثواب، من ه نف
ففدالخاص العبادة ئواب، أما الغير، إلى الإحسان من يحصل ما 

سالنبي لأن ه، للشي القرب إهداء يلغي لا كان نم ومن ، أهداه 
فلهبها، والأمر عليها الدال لأنه الأمة، تفعلها التي القربة ثواب له 

حرمانسوى إليه القرب، إهداء عن ينتج ولا الفاعل، أحر مثل 
لفالفقه تعرفظ وبهيا . العبادة نالك، ثواب من ه نفالفاعل 

عنينقل لم حيث بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من الصالح 
أشدأنهم مع ه الّكا إلك، القرب ٌن شيثا أهدى أنه منهم واحد 

الاسأهدى وهم الخير، فعل على وأحرصهم سيء 

؛أ.الآة:)ا(سررةالإمراء،
الوالدينبر باب الأدب، كاب داود، وأبو (. ٤٩٤)V/أحمد الإمام أحرجه )٢( 
•( ٣٦٦٤مل)أبوك كان من صل باب الأدب، كاب ماجة، را؛ن (، ٥١٤٢)



الفقهفتاوى 

هذافي طريقتهم عن العدول يبني فلا عملأ، وأصولهم طريقأ، 
الموفقواف أولها، أصلح ما إلا الأمة هذه آخر بملح فلن ، وغيرْ 

اضوصلى العالمين، رب ف والحمد المسيل، مواء إلى والهادي 
تحريرهتم أجمعين. وصحبه آله، وعلى محمد، بينا على وسلم 

م.

أوء؛و ءإث 



^^==========ظو(

الرحيمالرحمن الثه بم 
أنيريد دراهم عنده رحل عن . . . المكرم مسألتي لقد 

الميتهدا عن بها أويضحي أقاربه، من ميت عن بها يتصدق 
أوالأضحية؟محه بها الصدقة أفضل فأيهما 

فيأووصعها الميت، عن بالدراهم الصدقة يلي يما ءأحس4 
لأنوذلك الأصحية، من أفضل حيرية أعمال أو مجد، بناء 

عنيرد لم ذلك لأن مشروعة؛ غير اصتقلألأ الميت عن الأضحية 
للميمات وقد ، إقراره من ولا فعله، من ولا قوله، مجن لا ه المي 
حديجةزوجتاه وماتت _ عنها الله رضي فاحلمة سوى - ، ولاده أ. 

اللهرضي — حمزة عمه ومات — عنهما الله رضي ء حزيمة بننا وزينت 

الصحابةمن أحدأ أن نعلم ولم منهم، واحد عن يضح ولم - عنه 
الأمواتمن أحد عن ه المي عهد في صحى . ينهم اممه ضي ر. 

•بعيد ولا قريب 
ينتفعلا الميت أن إلى العلم أهل من كثير ذهب ولهدا 

بها.أوصى قد يكون أن إلا أحرها ياتيه ولا عنه، ؛الأضحية 
أنإلا ماءافه، إن الأحر وياتيه بها ينتفع أنه • الصحح ولكن 

الميتعن الصدقة لأن وذلك أفضل؛ والطعام بالدراهم محه الصدقة 
بخلافعليها ؤإقرارْ عهده، في وقوعها ه المي عن ورد قد 

أن- محها الله رضي - عائشة حديث من الصحيحين ففي الأضحية، 
وأحلنهانمها افتلتت أمي إن اممه رمول يا فقال! ه المي أتى رحلا 

قال؛عنها؟ تصدنى إن أحر لها فهل تصدنى، تكلمت لو 



ةت1وىالفقهثؤي 

قامحوهاإنما امحتقلألأ الميت عن الأصحة أجازوا والذين ،• 
عليهالمقيس محي الحكم ثبوت أن المعلوم ومن عمه، المحدقة على 

منأور المت عن الصدقة فكون المقيس، في ثبوته من أقوى 
محه.الأضحية 

ه.١ ٤ ٠ ٣ / ١ U/ في العثيمين الصالح محمد كاتبه ذللن، قال 
؛أوأ؛- ء ٠

٢ ٢٣ص تخريجه تقدم 



^^==ص=======>وإ(

رّا|مح
الرحيمالرحهن اف م ب

.اش حفظه . . . المكرم الأخ إلى الشمين الصالح محمد من 
وبركاته.اف ورحمة عليكم السلام 

سرناوصل، الماصي السهر من ٢ ٩ ال٠اؤرح كتابكم 
.ذلالث، على ض الحمد هذكم 

ممنوالخاصة العامة أقوال من كثر عما سؤالكم أما 
صدقةلهم ولهس اصحية، للموتى لهس انه العلم إلى بون ينت
غيرهولا ؤثئآ لهم يصح ما وكذلك فقتل، الجارية الصدقة إلا 

هه؟يحج لهو فرصه محي ما لدي 
ثلاثةإلى تنقم فإنها الأموات عن الأضحية أما فجوابه! 

ام!أن
لوصيته،تنفذا عنه نفحي الميهت، لها يوصى ن أ !

افقال إثمآ أو جنفأ كانت إذا إلا الوصية تغيير يبح لم تعالى اض لأن 
ائهمعاكهإ0 ١٠٥آزلئ1تامؤأ؛يتم أتما موص من ^١^٠٠ ص ؤ ت تعالى 
هيبل إثما، ولا حنقا ليت والأضحية قصثث س عه 

وأبوالترمذي روى وقد والشعار، العبادات أفضل من مالية عبادة 
يضحىكان أنه - عنه اض رضي - ءلاو_ا أي بن على عن داود 

. ١٨٢الأيت! القرة، سورة ؛١( 



 ،rj^ أبيرواية وءي ه• ١^؛، ص والآحر ف ءن
أصحىفأنا عنه أصحى أن أوصاني اض. رسول إن قال! أنه داود 

ماباب ت الترمذي فقال وأبوداود الترمذي لذلك ترجم وقد ، عنه 
عنالأصحة باب ت داود أبو ومحال الميت، عن الأصحية محي حاء 

أهلعند صعيف سده الحديث لكن الحديث، مامحا ثم الميت. 
الوصية.آية عالي فالعمدة حال كل وعلى العلم، 

يضحيأن مثل تيعآ، المسن عن يضحي أن الثاني! المم 
ويحصلحائز فهذا ميت، هو من وفيهم يته وأهل نمه عن الرجل 
النبيصحى فقد السنة بمثله حاءت ومحي أجر، به للميت 

شاملوهو أمته عن والثاني اله، وعن عنه أحدهما مين، بكب
•وأمته عن"آله واليت للحي 

منه،وصية بدون وحده المستا عن يضحي أن ت الثالث، الشم 
غيرهمأو أحيه، أو ابنه، أو وأمه، أبيه عن الإنسان يضحي أن مثل 
بعضفي حاء ما إلا السنة مجن أضئ لذللثج أعلم فلا المسلمين مجن 

قصةفي - عنه اض رصي - عازب بن الراء لحديث لم جمروايات 
نسكست،قد اض رسول رايا قال أنه — عنه اش رضي — نيار بن بردة أبى 
يثستامجن بها يتملث، فقد الزيادة هذه صحت، فان . لي،؛ُ ابن عن 

ابنهعن الّثي بماله لم حيث وحدْ الين، عن الأضحية حواز 
لامتفصلوالست، الحي بين يختلف الحكم ولوكان • ميت أم أحي 

والترمذي،( ٢٧٩٠)الميت عن الأصحية باب الضحايا، كتاب داود، أبو أحرجه )١( 
غريب.حديث ونال؛ ( ١٤٩٥الميت)عن الأضحية ني جاء ما باب الأضاحي، كتاب 

.٢٦ص• تخريجه تقدم )٢( 
(.١٩٦١الأضحية)٦()ونت باب الأضاحي، كتاب لم، مأحرجه )٣( 



^^=======حأ(

شالأصحةلكك أن ^هود هداظر؛ في لكن س، النبي منه 
صحىأنه نعلم ولا لهم تع والأموات الأحياء، عن النبي. عهد 
يجيزونمن اعتمد وليلك النبي. عهد في وحده الميت عن 

علىالأضحية ةيارس على منه وصية بدون وحده الميت عن الأضحية 
شرحفي المالكي العربي ابن محال مالة، عبادة الكل ان حنث الصدفة 
يضحىهل العلم أهل احتلما •' ( ٦ ج  ٢٩٠)صى الترمذي صحح 

منصرب والضحية عنه، يتصدق أنه على اتماقهم مع الميت عن 
اه.والصيام. كالصلاة وليست مالية عبادة لأنها الصدقة، 

المنه وصية بدون وحده الميت عن الأصحية أن والخلاصة 
بهايكون لا أن فأرجو فعلت، إذا لكن بمنها، صريحآ نصا فيها أعلم 

عنهالأضحية المضحي يجعل أن والأحسن الأفضل أن إلا بأس، 
واسعالله وفضل بالنبي.، اقتداء والأموات الأحياء بيته أهل وعنه 

تعالى.اض ثاء إن للجمح بدلك الأجر يكون 
الالصدقة ررإن عندكم للعالم ينتسبون الدين بعض قول وأما 

فإنصحح، غير فهدا • جارية'؛ صدقة تكون أن إلا للموتى تصح 
تعالىلله حالمة كانت إذا ثوابها إليهم ويصل تصح للموتى الصدقة 

صححفي ثبت فقد محنمهلعة أم جارية كانتا سواء محليب، مال ومن 
إنللنبي.؛ قال رجلا أن - عنها اض رصي - عائشة عن البخاري 

فهلتصدقتا تكلمت لو واحلنها فجأة( ماتت )أى نمها افتلتت أمي 
منلم منحوه وروى لانعم؛الا،. قال عنها؟ تصدقتا إن أجر لها 

٢ ٢٣ص تخريجه تقدم )١( 



فتاوىاافقهتعج( 
علىدليل الحديث هدا ففي • — عنه افه رصي — هريرة أبي حديث 
كانتمواء أجرأ بدلك له وأن مطالمآ المسث على الصدقة جواز 

منمهلمة.أم جارية الصدئة 
الجاريةالصدقة إلا ينفعه لا الميت أن توهموا الدين ولعل 

إلامنعمله ١^٥^ الإنسان مات ررإذا النبي.; قول من ذلك فهموا 
،له(( يدعو صالح ولد أو عالم أو جارية، صدقة من I ثلاث 
فإنتوهموه ما على دلالة الحديث هدا فى وليس ، لم مرواه 

إنثم له(، العمل )انقهلمر يمل! ولم عمله،، ^ ٥٥١^• يقول النبي 
عمومهعلى ليس منه فهموا فيما هؤلاء إليه امتني الذي الحديث هدا 

بغيرينتفع لا الميت لكان عمومه على كان لو إذ والإجميع بالنتس 
المسثانمميع على والإجماع والمنة الكتاب دل وقد له، ولده دعاء 

بمدهم oi-آء/ ت تعالى اممه ئال له، ولده غير بدعاء 
1،ولاءتمل سبقؤئاإ'لإبمني ربماآعبرفاوجربماقك 

بوهموالذين ، 3محم هاوثاغلا,لقي،ءانوأجإيلث 
جاوواوالدين والأنصار، الهاجرون هم الأيات هده فى بالإيمان 

بالمغفرةيدعون فهم القيامة يوم إلى بحدهم لن شامل يحدهم من 
سالني عن ونت ذلك، وينفعهم أولادهم من يكونوا لم ؤإن لهم 

اغفراراللهم وقال؛ مالت، حين - عنه اف رصي - ملمة أبا أغمض أنه 
لهوالمح واحلفهفيعقبه، المهديين، قي درجته وارفع ملمة، لأبي 

(١١)المت إلى الصدقات ثواب وصول باب الوصية، كتاب لم، مأحرجه )١( 
(١٦٣٠.)

.٢٢١ص تخريجه تقدم )٢( 
ّ ١٠الأيةت >.ورةااحث.ر،)٣( 





_،<llفتاوى 

.فائدة به للأمر يكن لم ؤإلأ به ينتفع أنه على 
يكفيهالمؤمن إذ لامتيعابها حاجة ولا هدا من أكثر والأمثلة 

الواحد.الدليل 
عمله،اانقْيا الإنسان مات ررإذا ت النبي قول أن والمقصود 

قيلولهدا له، غيره عمل لا ه نفعمل به يٌني إنما الحديث إرآحر 
لهغيره عمل وأما • الموت بعد له مستمرة لتكون بالجارية الصدئة 

،غيره أو الولد من مواء به اسفاعه على والأدلة الأمثلة عرفت فقد 
الصالحالعمل إهداء من يكثر أن ان للأنينبض لا ذلك مع ولكن 
أحيانآ.يفعله ؤإنما لف العادة من يكن لم ذلك لأن ؛ لغيره 

الحجيصح مجا ررإنه عندكم! للعلم المنتسبين بعض قول وأما 
حلافموضع فهذا ءنها٠ فهويحج فرضه قضى ما كان إذا إلا للميت 

أنه- الله رحمه — أحمد الإمام مدهب من والمشهور الحلماء بين 
هماصبن عبدافه لحديث والنقل، الفرض الميت عن يحج أن يجوز 

•س الني( فقال ثبرمة، عن لبيك قال؛ رجلا أن - عنهما اش ض ر- 
عنررحججت قال! لي، قريب أو لي أخ إ قال شبرمة؟أا لأمن 

،شيرمهءا عن حج ثم نفك عن ررح^ قال؛ لا، قال؛ ا؛ نفك؟ 
أحمدبه احتج حيد إستاده ثانيآ آل ط ج"؟  ٢٦٥]ص الفرؤع في قال 
منالعلماء ومن صحيح، إسنادْ البيهقي! قال صالح، رواية في 

حججواز على بعمومه يدل وهو ثقة، له الرافع لكن يالوقم، أعله 
حجهعن الرجل هذا يستفصل لم المبي. لأن ، الميت، عن الفل 

متتآ؟أو حثا ثبرمة كان وهل فرض؟ أو نفل هو هل ثثرمة عن 

.٢  ٥٩ص تقدم ;١( 





فتاوى

أفضلما I — تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛ ٢٥١س
؛و. الرسول قول معنى وما الميت؟ إر تقدم الش الأعمال 
ءاوهما('ا،؟)الصلاة 

لقولالدعاء الميت إر يقدم ما أفضل بقوله؛ فضلته فأجاب 
صدقةثلاث: من إلا عماله انقهخ الإنسان مات ارإذا و.-' المي 

للبيفالدعاء ،، (<أ له يدعو صاني ولد أو يه، علم أو جارية، 
أوتحج، أو تتصدق، أو تملي، أن من أفضل أفضلمنكلم،ء، 

.له((يدعو صالح ررولد ؛ هذاذكر الّبي، لأن الميت، عن تعتمر 
أولقال: للستا مشروعة الأعمال كاست، فلو الأعمال، سياق في 

عنعدل فلما هدا، أشبه ما أو عنه أويصوم له، يتصدق صالح ولد 
الأعمال.مزإهداء أفضل الدعاء أن علم الدعاء إر ذلك، 

تاتىالصلاة لأن الدعاع، يعنى عليهما،، ررالصلاة قوله: وأما 
تعاركقوله الدعاء بسك 

؛:؛•؛أة 

حكمما _! تعار افه رحمه — الشيح فضيلة ضتمل • ٢٥٢س
المست،عن صدفة وهي وتعار مسحانه لله القبر عند يدج رحل 
الأحريصل القبر عد ذحت، إذا أنه يعتقد وليه القير ر الذي 

شرك؟هدا هل القبرسرعة لصاحّج، والثواب 

٢٠٢ص تخريجه تقدم )١( 
.تقدمبرنمص١٢٢)٢( 
٠٣الآ؛ة: سورةالتوبة، )٣( 



الحناتوكتاب 

يذلكؤيريد لا لأنه شرك؛ ليس هدا بقوله فضيلته فأحاب 
جهلاظن لكنه اممه إلى التقرب يريد إنما القبر، صاحب إلى التقرب 

ويقال!هدا، على فينبه للميت الثواب إيصال فى أمؤع هذا أن منه 
كنتمواء وجل عز اض بإيصال الميت إلى يصل والثواب ، ■>ailهدا 

الإنسانيذبح أن بمسروع لمن انه على ٠ لا أم الميبمت عن بعدا 
بالأصحية،مخصوصة الشرعية الذبائح لأن ذبيحة؛ للميت 

بهايتقرب ذبيحة يذح أن للأنسان يشرع ولا • والهدي والعقيقة، 
لكنيذبح أن يريد لوكان نعم الثلاثة، المواصع هذ0 غير في اممه إلى 

باللحم.أتصدق أن أريد ولكن بالذبح، أتقرب أن أريد لا أنا • يقول 
نهدالاياس.

قدلأنه شركأ؛ يكن لم ؤإن الشر، عند يذبح أن ننهي إننا نم 
به.الاهتداء إلى 

حكمعن ؛ — تعالى اطه رجمه فضيلةمثل  ٢٥٣س
الميت؟لأهل الطعام صغ 

بببامتعلوا إدا الميت أشل إن * بمول اض، ئتح٧مطمب 
علملمن ين فانه لهم، العلعام إصلاح عن وانشغلوا المصيبة، 
نعي،جاء من، ه المي، لقول بطعام إلهم يمث أن بمصتهم 

طعاما،جعفر لأل رراصتعوا عنه افه رصي - طالبا أبى بن جعفر 
ماأتاهم رافقد المى فول رقى ثغاوهم«لآأ، ما أتاهم فقد 

لأهلبابصعاسام الخاتن، محاب وابرداود، ، ٦٢٦٦;أحمد الإ^ أجرجه )١( 
=( ٩٩٨بمنع)الطعام يي جاء ما باب الخاتن، تحاب والرمذي، (. ٣١٣٢المن)



؛،،Allفتاوى ؤج، 

الإطلاق،ميل على متحا ليس ذللث، أن إلى إثارة يشغلهما؛ 
الطعام،إصلاح عن انثغالوا ئد الميت أهل كان إذا تحب م ولكنه 

يسنلا فانه الأن عهدنا فى المعروف هو ضا طبيعيا الأمر كان إذا أما 
فان^^ميدورحعالت4وحودأوعدمأ، بهلعام، إليهم يتعث أن 

مجانقد )فانه ت يقل لم طعام،، حعفر لأل ر١ابعثوا محال حينما النتي 
لمفإذا هدا وعلى . يشغلهماآما أتاهم ررفقد محال: ؤإنما ميت<(، لهم 
وبعثالعلعام صنع ؤإذا طعام، هناك ليس فإنه إمغال هناك يكن 

يدعوأن وأما معهم، يأكل أن فله أمحاربهم مجن أحد وعندهم إليهم 
أنالميت لأهل يكره ولهدا النياحة، من نؤع هدا فإن إليه، الناس 

يعفريصنعه ما أن يعلم وبهذا إليه، الناس ويدعوا طعامأ يصنعوا 
منهدا أن إليه النائي ودعوة اي وانالهلحام صغ محن الملمن 

البدع.
ءإ؛•ءو ءو 

مسالة.؛ تعار الد4 رحمه — الشيح فضيلة سئل إ ٢ ٥ ٤ س 
اجتمعوامست، الناس عند ْارت، فإذا فيها الناس نوّع العراء 

-يقولون ذلك ر قلنا وإذا بالذباح ويأتي طعام لهم ويصع 
فيكلمئاهم إذا وكاJلالثإ ا أ نغديهم أفلا يزوروننا أناس 

الناس؟نستقبل أين ! قالواللعراء الجلوس 
الإنسانيهنأ كما تهنئة ليت، التعزية بقوله! فضيلته فأحاب 

يمانكلمه متأثرا مجصابآ ثخصأ رأينا إذا أننا بها يراد التعزية القادم، 

صحح.حن حديث تال; وً 



^^==========ع)وآ(

قالكما مثلا له فنقول منها، المقصود هو هذا المصسة، عاليه يهون 
أعطى،ْا وله أحد ما ش فإن واحتسب رراصير بناته! لإحدى المى. 

ايتفي الاجتماع إلى حاجة ولا محدهاحلمسس«لا،. شيء وم 
حتىالصالح. اللف عاليه كان ما حلاف البيت فى الأحتماع فان 

المسثأهل عند الأحتماع نعد كنا — الصالح السالف أي — قالوا 
النبيلأن الذنوب، كبائر من والنياحة , النياحة من الهلعام وصنعة 

منشخصأ أن ممعنا إذا ولكن . تمعة والمالنائحة لعن 
علىنحرصى فإننا ذلك أنبه أوما صديقه أو قريبه بموت تأثر الناس 

القريبيموت أن مجرد أمجا واحتسب. اصبر ت ونقول إليه. نصل أن 
الكراسي،وتصف الأنوار، توقد وربما الناس. ويجتمع نجتمع 

عهدإلى الناس وكان يجوز. لا فهذا ذلك أشبه وما ويؤتى؛القراء 
سفرغوا فإذا للإنسان الميمث، يموت إءللأقآ هذا يفعلون لا قريّ_ا 

السوقفي وجيم س نم أهلهم، إلى ورجعوا متآثرأعزوْ ورأوه دننه 
ينهىوأنه بدعة، أنه شلث، فلا الأحتماع وأما . ءزاْ المجد في أو 

كانهذا واف ت تقول النساء تجتمع بأن ندب صحبه إن لاسيما عنه، 
منلالعائاإة؟ من ، البست، صاحب هذا العائلة أبو هذا وكذا، كذا 

محللبةوعلى . المحرم الندب ص يكون فإنه ذللت، أشبه وما للبيت؟ 
•الراتق على الخرق يتح أن قبل الناس يبصروا أن العلم 

ءو-؛!؛- أو 

الميته; ااّم، قول باب الجنائز' كتاب البخاري، أحرحه )١( 
البكاءءراويت)اا()مأه(.باب الخام، محاب وسالم .«، . بمص. 

.٣( ١  ٢٨النوح)ني باب الجناتز، كتاب أبوداود، أحرجه )٢( 



فتاوىاافقهنعي 

انتشرت! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٢٥٥س
بقصالوالبالخ الولائم ءلاهر0 ومترايد للنثلر ملفت وبشكل 

وجهةهي ما المتوفى، لذوي إكراما والمواماة الأجر طلب 
موقفوما تزايدها؟ وأمياب الثلاهر٥ هذْ حول، نظركم 

ذللث،؟من الإسلامية الشريعة 
الطعامصغ اعص الظاهرة هدْ قوله! فضيلته فأجاب 

قالبل مشروعة، غير ظاهرة وفاته أيام المسك لأهل والولائم 
إلىالاجماع نعد كا عنه افه رصي - افجر عجداض ين جرير 
الإمامرواه . ، النياحةأ من دفنه بعد الطعام وصنعة الميت أهل 

منجرير-رصوإسنادْصحح، المتقى: شرح ر قال أحمد. 
لمنأنه المي. عن وثبت . الياحة من يع ذلك أن - عنه الله 

أبىبن جعفر نعى جاء حين ه نوله وأما ، والمتمعة النائحة 
ماأتاهم فقد طعاما جعفر لأل رراصنعوا عنه-؛ النه رصي - طالب 

وعللطعاما، جعفر لأل يصخ أن الض. أمر قفل ،٠ ا يشغلهم 
اليتهمتلأجل لا الْلعام، صغ كلفة عن يشغلهم ما أتاهم بأنه ذلك 

يكونوهذا جعفر، لأل يصخ أن أمر إنه ثم عندهم، الولائم بإقامة 
وبقدرللحاجة بدلك أمجر إنما أنه على يدل وهدا البيت، آل بقدر 

الاليوم الاس وuلب المزال، في ذكر ما لأعلى الحاجة، 

النهيثي حاء ما باب الجنائز، كتاب ماجه، وابن . ٢( * ٤ آ/ احمد) الإمام أحرجه  ٢١)
(.١٦١٢الميت،)أمل إلى الاحتمل؛ عن 

)آ(ماوم-خريجهصهلأآ.
ماوم-خريجهصيبآ.)•١( 



==ت====ت==ء)توإ(

منمملوءة البيوت من كثيرأ لأن لهم؛ الطعام لصع يحتاجون 
خىحرر الحمد. وش الجاهزة الأطعمة 

ءأي٠ ؛إب 

حكمما — تعالى افه رحمه ء الئسخ فضيلة سئل ! ٢٥٦س
الطعاميوم كل قي يكون بحيث الميت؟ لأهل الهلعام صغ 
العادةفي الطعام ويكون بذلك؟ يتبرعون معينين أناس على 

أهلحاء قد أنه ويحتجون الميت، لأهل مقدمة مهلبوحة ذبائح 
الطعام؟عمل عن يشغلهم ما البيت 

أبيبن جعفر أن الستة محي ثسنا الذي بقوله فضيلته فأجاب 
اراصنعوالأهله! س الني قال اسشهد لما - عنه اض رصي - طالب 

هذاعلى ليس ولكن ،، يث٠غلهما٠ل ما أتاهم فقد طعاما جعفر لأل 
التيالدبائح تكون حيث اليوم؛ الناس بعص يفعله الذي الوجه 
فانكثيرأ، الناس عليها يجتمع كثيرة، ذبائح البيت أهل إلى تهدى 

الرسولعهد في كان الذي الانشغال إن ثم المثرؤع؛ حلاف هذا 
قريبة،كثيرة عم مهل، هناك الحمد؛ وض الأن موجودأ ليس 
العلعام.لهم يهدى أن إلى حاجة في ليسوا فهم المدن، في حصوصأ 

ءإيه ؛إي 

. ٢٧٧صى تخريجه تندم 
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حكمما -! تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ت  ٢٥٧س
المقاير؟زيارة 

بعدالني يها أمر محنة القبور زيارة ت بقوله فضيلته فأجاب 
زيارةعن نلاكم رركنت محوله: في ه عنه ذلك نت كما عنها نهى أن 

فزيارةلم، مرواْ • الآحرةا، تذكركم فاتها فزوروها ألا القبور 
محيالموتى هزلاع زار إذا الأتان فإن منة، والاتعافل لكدكر القبور 

كمايأكلون الأرض نلهر على معه بالأمس هؤلاء وكان محيورهم، 
الأنوأصبحوا بدنياهم، ويتمتعون يشرب، كما ويشربون يأكل، 

يتعقلأن لأبد فإنه محشر، مرا ؤإن فخير، حيرأ إن لأعمالهم، رهنآ 
،٠لاءu، إلى معصيته عن بالائلاع وحل عز اض إلى ويتوجه فله ويلن 

وعلمهبه يدعو هؤ النثي كان بما يدعو أن المقبرة زار لن ويبني 
لاحقون،بكم ماءاف إن وإنا مؤمنين قوم دار عليكم ارالملأم أمته 

ولكملنا الله أل نوالخستأحرين، ومنكم منا المتقدمين اف يرحم 
لناواغفر بعدهم، تفتنا ولا أجرهم، تحرمجنا لا اللهم ،، العافيهءال 

الفاتحةيقرأ كان أنه البي. عن يرد ولم الدعاء هذا يقول ولهم، 
حلافالقبور زيارة عند الفاتحة فقراءة هذا وعلى القبور، زيارة عند 

•الم،. عن، المشرؤع 
لحنالنبي. لأن محرم؛ ذلك فان للنساء القبور زيارة وأما 

١(• أمه)٦ نر زارة ني النيجقربه امتثدان باب الجاتز، كتاب سالم، احرجه )١( 
)تذكركمبلغظ: الترمذي وعند الموت(، تذكركم )فإنها بلفظ: (. ٩٧٧)

؛رذم)؛ه*ا(.
.١ ٤ ٥ ص تخريجه تئدم )٢( 



فتاوىالفقهحؤج، 

يحلفلا ،، رالسرجأ احي المعليها وال٠تخذين الشور، زائرات 
أماالزيارة، لقصد بيتها من حرجت إذا هذا المقبرة تزور أن للمرأة 

وأنتقف أن عليها حرج فلا الزيارة فصد يدرن بالمقبرة مرت إذا 
بةبالنفيفرق أمته، .ؤ البي علمه بما المقبرة أهل على تلم 

بالمقبرةمرت ومن الزيارة، لقصد بيتها من حرجت من بين للنساء 
للزيارةبيتها من حرجت التي فالأولى وسلمت، فوقفت قصد بدون 

فلاالثانية وأما وحل، عز اض للعنة نمها محرمأوعرصت فعلّى قد 

-؛؛؛-•؛•؛• ؛أو 

توفيإذا ! — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ٢٥٨س
زيارةقبره زوار يكثر والعلم بالصلاح لهم المشهود أحل 

للذريعةا ساق ذللث، عن ينهون العلم ؤللبة بعضن ولكن شرعية 
هذا؟في محيلتكم الشرك، من وحوفا 

بعضإليه ذهب مجا أرى الذي بقوله: محيلته فأجاب 
يوديربما والعبادة العلم أهل زيارة من الإكثار أن وهو ءللبةالعلم 

لهميدعى أن ينغي ولهذا الشرك، في الموقع الغلو إلى النهاية خى 
الدعوةقبل إذا وحل عز وافه كثير، وجه على قبورهم تزار أن بدون 
أو، قبره ئد له ودعا قبره ئد الإنسان حضر سواء للميت، نافعة فهي 
ولاوجل، عز ثاءاللة إن يصل ذللث، كل المسجد أوفي بيته، في دعا 

طالبةبعض حذر0 الذي المحفلور لأن ؛ قبره إلى يتردد أن إلى حاجة 
الزمن.تْلاولا إذا ولاسيما وارد، العلم 

•١  ٥٨همن تخريجه تقدم )١( 



^======ت=ٍ=^===^=^=======^=اؤةإ؛(

حكمما ؛ - تعالى اض رحمه - الشخ فضيلة مئل ! ٢٥٩س
المقابر؟لزيارة والجمعة الميدين تخصيص 

والعدينالجمعة لتخصممحر لن موله• ئتحبالته ئ٣طمحب 
أنواعتقاد العيد، يوم محي المقابر زيارة فتخصيص السنة، من أصل 
ولاه، المي عن يرد لم ذلك لأن البدع؛ من يعتر ْشروع ذلك 

به.محال العالم أهل أحدأمن علت 
تكونأن ينبغي أنه العلماء بعض ذكر فقد الجمعة يوم أما 

رسولعن أثرأ هذا في يذكروا لم ذلك ومع الجمعة، يوم في الزيارة 

ءإيءإ؛- ءإ؛- 

زيارة—؛ تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سل ؛ ٢٦٠س
وقتأوفي والجمعة كالعيدين ممن بيوم تختص هل القابر 

القيمابن ذكر عما يجاب وماذا عامة؟ إنها أم اليوم من معين 
الجمعة؟يوم في تزار أنها من )الرؤح( كتاب في - اش حمه ر٠ 

منالزائر يقف أين ثم له؟ الحي بزيارة الميت يعلم وهل 
بعيدأعنه؟يجوزولوكان أم عنده يكون أن يشترط وهل القبر؟ 

الرحال،حق في سنة القابر زيارة بقوله! فضيلته فأحاب 
واللام!الصلاة عليه قال فقد وفعاله، النبي بقول ثبتت لأنها 

كانأنه ر. عنه وثبت ، ؛الوتا١ تدكر فإنها القبور ررزوروا 

. ٢٨٥ص تخريجه تميم )١( 



ونهارأفيليلا تستحب ل ممن، محرم الريار٥ لشد ولا ،، يزورهال 
إلىحرج ه المي أن الصحح في بت ولقد الأسمع، يام أم 

حقفي مسنونة والزيارة ، عيهم وسلم فزارهم يلأ القثع 
لزيارةبثرتهن من الخروج لهن يجوز فلا الماء أما الرجال، 
باللامالأموات على وملمن ووقفن بها مررن إذا ولكن المقبرة، 

مقصودأ،ليس هدا لأن به؛ باس لا هدا فإن المي. عن الوارد 
اللهرمحي - عائشة حديث من لم مصحيح محي ورد ما يحمل وعيه 

لم،مصحح في الذي الحديث هذا بين يجمع وبه T عنها 
لعن ١١واللام الصلاة عليه الرّمول أن السنن في الذي والحديث 

زائراتالمور«ص.
لهأصل فلا الأعياد وأيام الجا0اة يوم الزيارة تخصيص وأما 

.ذلك على يدل مجا الميس، عن المنة ش وليس 
أهلأحرجه حديث في حاء فقد يزورْ من يعرف هل وأما 

ءأنالروح كتاب في القيم ابن وأفرْ عبداير، ابن الننٍوصححه 
عليهفرد روحه عليه افه رد الدنيا في يعرفه وهو ميت عر سلم من 

اللأم«؛،.
مستقبلاالميت رأس عند يقف •' فنقول الزائر يقف أين وأما 

لهاغفر اللهم وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام فيقول! إيا0 

.١ ٤ ٥ ص تخريجه تقدم )١( 
>()؛U؟(.مالسدسملاهمر)آ• ما باب ىابالبماتز، لم، مأحرجه )٢( 
. ١٥٧ص تخريجه تقدم )٣( 
ابنانال _ت اف رحمه ء تيمية ابن الإسلام شيخ تال ءبدالر. لأبن الاستذكار انظر )٤( 

الأحكام،.صاحب عبدالحق وصححه الني. عن بتا • المجارك 



^====)٦؛؛(

وهذاينحرف، ثم ثاء بما له ويدعو عنه، واعف وعافه وارحمه، 
يقول!فانه عمومأ. المقبرة لزيارة يكون الذي العام الدعاء غير 

يرحملاحقون، بكم ثاءالله إن ؤإنا مؤمنين، نوم دار عليكم اللام 
ولكملنا افه ال نوالماأتأحر)ن، ومنكم منا تقدمجن المافه 

واغفرلاولهم,بعدهم، ولأتفتنا لاحرمناأحرهم، اللهم العافية، 
أ؛يءأ؛- ؛إي 

هيما ؛ — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٢٦١س
أقامزيارةاJقابر؟

نوعان؛القبور زيارة إ بقوله فضيلته فأجاب 
،عنده يقف فهنا معينآ شخصأ الإنسان يقصد الأول! النؤع 

حينواللام الصلاة عليه فمل كما وحل، عز الله شاء يما ويدعو 
أنواستأذنه له، الله يأذن فلم لأمه يستغفر أن وحل عز الله استأذن 
منءلادفة ومعه عليه وسلامه الله صالوايت، فزارها ، له فأذن يزورها 

•عنهم الله رصي أصحابه 
أماميقف فهنا المقبرة لعموم زيارته تكون أن الثاني! التؤع 

زارإذا ذللن، يفعل والسلام الصلاة عليه كان كما ويسلم القبور 
بكمثاءالله إن وإنا مؤم،من، قوم دار علكم رراللأم يقول! القيع• 

اللهنأل والمتأحرين، ومنكم منا المستيءمين الله يرحم لاحقون، 
واراكمالماب«ُ".

)٥أمه زيارة في ريه الّك،. اصتثذان ياب الجنائز، كتاب لم، مأحرحه )١( 
(٩٧٦.)

. ١٤٥ص تخريجه تقدم )٢( 



الفقهفتاوى نج، 

يجوزهل ! — تعار الله رحمه — الشيخ فضيلة مئل ! ٢٦٢س
نوارت؟ر،صشر من اكثر منذ ماتت حيت أمي قبر زيارة 

وقال!الني.، بها أمر القبور زيارة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
،،الآحرة<اأ ندكركم فإنها فزوروها، اكور زيارة عن يكم اركن 

بمالهم ويدعو ويتعظ، ويعتبر المقابر، يزور أن ان للإنفيسغي 
بكمشاءالنه إن ؤإنا مؤمنين، قوم دار علتكم رراللأم مثل؛ ورد 

اللهأل نوالمستأحرين، ومنكم منا المتقدص الله يرحم لاحقون، 
واغفربعدهم، تفتنا ولا أجرهم، تحرمنا لا اللهم الخافية، ولكم لنا 

لاولهم«س.
افهسال البي لأن به، بأس لا بخصوصه أملث، نبر وزيارة 

أنواستأذن وتعار، سبحانه له فأذن أمه قبر يزور أن وجل عز 
أنقبل اوكفر على مانن، ه المبي أم لأن ، لهل٣، يأذن فلم لها يستغفر 

للأنانيجوز أنه على هدا فدل واللام. الصلاة عليه النبي يبعث 
الخصوص.وجه على أوقريبه أوأمحه، أزيزورقثرأبيه، 

احتاجإذا الراجح، القول على يجوزونه لا اللم أهل أن إلا 
زيارةك جاز بلدك في أملق كانت إذا لكن وسفر، رحل صد إر 

بلدك،في وأنت لها الله قالع آحر بلد في أما علمت، كما نثرها، 
الموفق.والله قبرها، زيارة أجل من افر نولا مجيّبا، قريُبإ والاه 

٢٨٥ص تخريجه مدم )١( 
١٤٥صى تخريجه تميم )٢( 
٢٨٩ص تخريجه تقدم )٣( 



طآوِ؛

حكمعن ؛ - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مئل ! ٢  ٦٣س
زارةضرالأ/باء؟

رسولبها أمر سة عامة القبور زيارة •' يقوله فضيلته فأحاب 
فإنهافزوروها، ألا اكور زيارة عن ^،يكم وتمال؛ اطه^، 

القبور،أهل لمصلحة يزورها لشور والزائر ،، الاحرهءر ندكر 
والعظة.وبالعبرة زيارتها، من باله الذي هوبالأجر ولمصالخه 

،لغيره أو لشمه قبورهم عند الدعاء أحل من يقصدهم وليس 
أنأجل ْن يمدهم ولس بهم، سرك أن أجل من يقصدهم وليس 

اللهوبين بينه وسهناء له ليكونوا يدعومحم أو الله، دون من يدعوهم 
مخرجةشركية زيارات تكون وقد الثدعية، الزيارات من هدا فكل 
الشريعة.نصوص تقتضيه ما حب الإملأم عن 

النبيعن ورد كما عليهم، للسلام المقبرة الإنسان يزور ؤإنما 
إنوإنا مؤمنين، قوم دار عليكم رراللام بقوله؛ والسلام الصلاة عاليه 
والمتأحرين،ومنكم منا مين التقي افه يرحم لاحقون، بكم الله شاء 

بعدهمتفتنا ولا أجرهم، تحرمنا لا اللهم العافية، ولكم لما اف نأل 
.ولهم« واغفرلما 

أصحابه،من أحد أو أبيه، أو أمه، قبر أحد يزور أن رأس ولا 
قصر،أم موته عهد حنال مواء يتيسر، بما له ويدعو عليه فيسلم 
تبعثأنها أقربائه من أوأحد أوأمه، لأبيه، زيارته أن رأى إذا ولكن 

المياحة،من ذللق، من أثد هو أوما والغم، والهم شه في الأحزان 

• ٢٨٥ص تخريجه تقدم )١( 
١٤٥ص تخريجه تقدم )٢( 



===========ئ=إي<
يستطعبما ويدعولهم الزيارة، يتجنب الحالة هدْ مثل في حتى فانه 

•المرفق واش • بنته فى ولوكان 

لزيارةهل ! تعار. اف رجمه الشيخ. فضيلة سئل ! ٢٦٤س
لزيارةنهى وقت هناك وهل للرحال يالنسة محدد وقت القيور 

المور؟
أيمحدد، وقت ب ليس الشرر زيارة • يقوله فضيلته فأجاب 

أنهه الني عن بت رئي بأس، ملأ تزورها النهار أو اّل من ساعة 
لآ١،.JUزار

ءأثة ء ه

فيعندنا ! - تعار اممه رجمه — الشيخ فضيلة سئل • ٢٦٥س
المباركالأنيحى عيد ليلة أو الفملر، عيد ليلة وفي القرية 
الللر المور إر يخرجون غدأعيد أن الناس يعرف عندما 

ليقرأواالشيؤخ ويدعون موتاهم ئور عر الشمهمع ويضيئون 
الفعل؟هدا ماصحة عرالقيور، 
محببوهو محرم، باطل فعل هذا بقوله• فضيلته فأجاب 

والمتخذينالشور، زائرات لعن ه الهي فإن وجل، عز الله للعنة 
ولوالعيد ليلة في المقابر إل والخروج ، والمرج الماجد عليها 

العيد،ليلة يخصص كان أنه عنه يرد لم الهي.ؤ فإن بدعة لزيارتها 
ءاياكمقال! أنه .ؤ عنه لمت، وقد المقبرة لزيارة العيد يوم ولا 

.٢٨٨ص تخريجه تقدم )١( 
. ١٥٨ص تخريجه نندم )٢( 



^^ت=========تت==^^======^^===^^|طو(

وكلصلألة، يدعة وكل بدعة، محدثة كل فإن الأمور ومحدثات 
ماوكل عباداته، في يتحرى أن المرء فعلى الار«را،، في ضلالة 
اللهشريعة ذلك في يتحرى أن وحل عر الله إلى به يتقرب مما يفعله 
قامU إلا والحفلر، المتع انمادات في الأصل لأن وتعالى؛ تبارك 

ليلةالقبور إسراج من السائل ذكره وما مشروعيته، على الدليل 
كماالذنوب كثائر من أنه وعلى منحه، على الدليل دل، قد انمد، 

القبور،زائرات لن ه انمي أن من قليل قبل إليه أثرت 
٠مج والالماحي عليها والمتخذين 

٠ءإ؛- ءإ؛- 

يجوزهل ؛ — تعالى الثه رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ٢٦٦س

ضلالتبي^ فبر إلى الرحال شد بقوله! فضيكه فأجاب 
انإنفأي كفاك، محي اممه إن له! نقول عليه، الملام أحل مجن ذلك 

تسليمهفإن مكان أى في واللام الصلاة عليه الرسول على لم ي
لأنه المي قبر زيارة أحل من الرحال يشد أن يجوز فلا يبلغه، 

محرمة.المال ؤإصاعة مال، إضاعة فيه ما أقل ذلك 
لأنالبيهجائز، فهذا البرى لنمجد الرحل ثد لو لكن 

الحرام،الجد اجد! مثلاثة إلى إلا الرحال تشد »لأ قال؛ 
الجدإلى وصلتا ؤإذا ، الأقصى® والمجد هذا، ومجدي 

.٢٢١ص تخريجه تقدم )١( 
الصلاةشل باب والمدية، مجدمكة الصلاة؛ي نفل كاب البخاري، أخرجه )٢( 

=إلى إلا الرحال تشد لا باب الحج، كتاب ومسلم، ( ١١٨٩)والدية م؛كة سجاو مش 



_،،JIفتاوى ؤغؤع 

بكرأبي وصاحبيه الرسول. قبر بزيارة وقم المجد تحية نمل 
بنعثمان المؤمنين أمير قبر بزيارة وثم - عنهما اش رصي - وعمر 
لأنكلهم، البقع أهل بزيارة وثم بالبقيع، — عنه اممه رصي — عفان 

المي.لكفيزوراس•
الأخرةتذكر أحل من القبور وسائر البقيع زيارة من والحكمة 

بأهلالاستغاثة أو القثر عند الدعاء أحل مجن لا لهم، والدعاء 
لحكمالمبين للأمة المشرع وهو — اللام عليه قال القثور. 

وفي، الموتاا تذكركم فإنها القبور ررزوروا ت قال — الشريعة 
فيالأن هم القوم فهؤلاء المقصود، هذا الآحر0«لأ" ررتذكركم ت لمقل 

أعمالهم،من سيئة نقص ولا حنة زيادة يملكون لا الأرض باطن 
أوحنانك، في حنة تزيد أن سطع الأرض ظهر على الأن وأنت 

داروهى ، الاحرة وتذكر ، المومحت فتذكر سه• مج^^ تعمر تأن 
سيبقىأنه اف من عهد له ليس والعباو المقصود. هو هذا فإن الجزاء 

هؤلاءتزور لعلك تدرى لا أحي يا وأنت الزيارة، هذْ بعد مدة 
فاستعدمساء، القبور ^٥ فى أقاربك ويزورك صباحآ، الموتى 

فيوفرطتر الله، حق في فرطت، مما وجل عز الله إلى تب للموت، 
.القبور زيارة محن المقصود هو فهذا • الله عباد حق 

احي.الموهي( بيوته في الله قالع تدعوالله، أن أردت إذا أما 
يات فيقول القبور، أهل دعاء القبورأ عثد الدعاع من وأقبح 

اجل.)ااه()ماا،*اا(.لأ'ةمث= 

.٢٨٥ص تخريجه تقدم )١( 
(١٠٥٤)النور زيارة في الرحمة ر حاء ما باب الجناتز، كتاب الترمذي، أحرحه )٢( 

صحح.حسن ث حل• ونال! 



هتا|،الحناد'
^^^==========دو(

وهذاارزقني وكدا، كذا افعل فلأن، يا سيدي، يا اض، ربي 
سداس يشرك من إثم ؤ قوله: فى اش ذكره ما فعله يستحق أكر ثرك 

^ذةلخارهل١/م ثث؛أأسههائ 
انهوالسنة والإخلاص بالتوحيد ولكم لنا يختم أن تعالى اض أل ن

*ذي؛ر ديء م ءش 
هه أو 

.٧٢الأية! الماممة، سورة 



همل

فىزيارْنرامحه
عنهماراقه رصي صاحبيه وقبري 

أناش ثاء ما قدومه أول النيوي المسجد فى يصلى أن بعل 
وعمربكر أبي ومحاب المي. على للسلام يذهب بملي،، 

-.عنهما افر صي ر- 
للقبلة،متدبرأ مللقبر تقبلا مه البي قبر أمام فيقف - ١ 

ثميئازاد وإن وبركاته، افه ورحمة البي، أيها عليك اللام •' فيقول 
علىوأمينه اش خليل يا عليك اللام يقول؛ أن مثل بأس فلا مناسبأ 
وأديتالرسالة، بلغت قد أنك أشهد خلقه، مجن وخيرته وحيه، 

.حهاد0 حق اض فى وجاهدت الأمة، ونصحت الأمانة، 
وإناقمحرعلك،الأولص.

اللامت يقول سلم إذا — عنهما اش رصي — عمر ابن وكان 
أبت،يا عليك اللام بكر، أبا يا عليك اللام الله، رسول يا عليك 

ينصرف.ثم 
اللهرصي - بكر أبي أمام ليكون يمينه عن خطوة يخطو ثم - ٢ 

رسولخليفة يا عليك، اللام بكر، أبا يا عليك اللام فيقول — عنه 
خيرأ.محمد أمة عن وحزاك عنك الله رصي أمته، فى افه.ب 

اضرحمه الشخ لفضيلة الزيار0اا »ي والمشري رالعمرْ الحج رمناسلئ، كتاب من !١( 
تعالى.



_الحياد*  VIثنا
^^===============وئ(

—عنه الله عمر_رصي أمام ليكون يمينه عن خْلوة يخْلو ثم — ٣ 
رصيالمؤمنين، ياأمير عليك اللام عمر، يا عليك اللام I فيقول 

حيرأ.محمد أمة عن وحراك عنلث، الله 
وحفصبأدب، وصاحبيه . المي عر سلامه وليكن 

مجدفي لاسيما عنه، منهي احي المفي المحولتا رغ فإن صولتا، 
.ءبر0 وعند ه، الله رسول 

قائمأكنت ت قال يريد بن الساتب عن البخارياا ررصحيح وفي 
الخطاببن عمر فإذا فنفلرت رحل فحصبني المسجد في نائمأ أو 

مننالا: أسما؟ من فقال: بهما فجثه بهيين، فأتني اذهب فقال: 
حليا،لأوجعتكما البلد أهل من كنتما لو قال؛ الءلاف، أهل 

اممهرمول مجد في أصواتكما ترفعان 
وقبريالرسول قتر عند والدعاء الوقوف اؤنالة ينبغي ولا 
ولنلف، اليفعلها لم بدعة هو وقال ماللث، كرهه فقد صاحبيه، 

أولها.أصلح ما إلا الأمة أحرهده نصالح 
لأهلمالك وكره اممه رحمه تيمية ابن الإسلام شيح قال 

لأن، الّثي، قبر إر يأتي، أن المسجد ان إنيحل كلما المدينة 
فيصلونمجده إر يأتون كانوا يل ، ذللت، يفعلون يكونوا لم لف ال

يقولونوهم عنهم الله رصي وعلي وعثمان وعمر بكر أبي ا حلففيه 
إذاثم وبركاته، اممه ورحمة النبي أيها عليلثا اللام الصلاة! في 

للسلامالقبر يانون يكونوا ولم حرجوا أو قعدوا الصلاة قضوا 
•وأقفل أكمل الصلاة في عليه واللام الصلاة أن لعلمهم 

؛)٠٧المجد ني المرن رفر باب الصلاة، كتاب البخاري، احرجه 



نته،بالأمة أعلم وهم القرون، حير أصحابه وكان نال• 
.لأمره الأمة وأطؤع 

إلىلحلوا إذا وكانوا ومحبته، تعظيمه في وأقواهم I نلت، 
منولا الحجرة داحل من لا ، نبرم إلى منهم أحد يذهبا لا مسجده 

أنإلى الباب من إليها يدحي زمانهم في الحجرة وكانتا خارجها، 
القبره إلى الوصول من اكزكن ذللث، مع وهم الأخر، الحاممل ثنى 

ولالأنفهم، لدعاء ولا عاليه، لصلاة ولا للأم، لا إليه، يدخلون 
اأوعلم حدينا عن لسؤال 

ويالهيأتيه — عليهم الله رصوان — الصحابة من أحد يكن ولم 
فيهمالشيطان يْلمع لم أيضأ أنهم كما فيه، تنازعوا ما بعض عن 

ولالكم، يستنصر أن ولا لكم؛المطر، يأتي أن منه اطلبوا •' فيقولث 
وأنلهم، يتقي أن منه بمللبون حياته في كانوا كما يستغفر أن 

امسميّممههذ 

استقبللنمه، يدعو أن أحد أراد إذا الصحابة وكان نال! 
يقصدونلا حياته، في يفعلون كانوا كما مسجده في ودعا القبلة 

القبر.إلى أحدهم يدخل ولا الحجرة، عند الدعاء 
بالخلفاءللأحتماع الأسفار من يقدمون وكانوا قال! 

فىعليه ويسلمون مسجده، فى فيصلون ذللثا، وغير الراشدين 
إذالقبر؛ ياتون ولا منه، والخروج المسجد دخولهم وعند الصلاة، 

فيسلميأتيه كان عمر ابن ولكن • به يأمرهم لم مما عندهم هدا كان 
ابنغير فعله يكون وقد الفر، من قدومه عند صاحبيه وعلى عليه 
عمرابن فعل كما يفعلون الصحابة جمهور يكن ولم أيضأ، عمر 



^^ت==^======تطتح

.عنهمااض رصي 
فعلهإن ذلك فإن شله، ولا الحجرة، بجدار يتمثح ولا 

وقدصلألة، بدعة وكل فهوبدعت، اطة لرمول وتعفليمأ ض عبادة 
محعنه اممه رصي معاوية على عنهما اض رصي عباس ابن أنكر 

فيمثرؤع ذلك جنس أن مع الكعبة، من والغربي الناس الركين 
بمحوممحبته اش رسول تعفليم وليس • اليمانيين الركين 
وتعفليمهمحبته ؤإنما بقرون، عهده بعد إلا تض لم حجرة جدران 
يشرعه.لم ما دينه في الأبتدلع وعدم ظاهرأوباطأ، ؛اتباعه 

محمحةاس'صيأنال 

أوعبثعاؤلمة مجرد وشياله الحجرة جدار مسح كان إن وأما 
للمجهال.وتغرير صرر فيه بل فيه، فائدة لا وضلال سفه فهو 

فابخمضرة، أولغ له، منفعة بجلب ه اض يدعورسول ولا 
ئادنسإ١ذنيصءتعالى: اض قال الشرك، من ذلك 

•ثبممح،ءيم إة 
وأمر، ^^٣، ة؛ أحدا آس يألدعوأمع آتتْدِش وأل ؤ تعالى: وقال 

فقالصرأ، ولا نفعآ ه لفيملك لا بأنه لأمته يعلن أن نبيه. اش 
كانوإذا ،، ؟ور أس صثإإلاماشاء معاوتُ لنممى أملك لا" ثل ءؤ تعالى: 

لغيره.يملكه أن يمكن فلا لتمسه، ذللث، يملكر لا 
.٣١الأية: يراق، ّررةآلا )ا(
«آ.الآيت:ِورةظم،)٢( 
. ١٨الأية سورةالجن، )٠١( 

. ١٨٨الآ؛ة: )؛(ّورةالأعراف،



فت1وىاافقه)َج( 
فقاللهم، ذلك مثل يملك لا أنه لأمته يعلن أن سحا؛ وأمرْ 

•تعار• 
ؤأنذرؤ نزلت؛ لما ت قالت عنها اض رصي عائشة وعن 

امةفاطمة رريا فقال: اش. رسول قام 3'هأب، آلأنيزى عثهيش 
أماس^لا همدالمهكب بمي ا ا عيدالمطلب بمت صفي؛ يا محمد، 

•لم مرواه ، ماشئتم® مالي من 'تلوني شيئا، النه من 
ذلكفان له، يسثنفر أو يدعوله، أن المي. من يطلب ولا 

ادمابن مات ررإذا قال أنه عنه. نت لما بموته.، انقهل؛ر قد 
امنيعملهلأ٤،.

جثثآءُوقأس4لم اذ ١^ وؤ ؤ •" تعار قوله فأما 
رابناأممه لوحدوأ أؤوات لت؛د وأس1تثقر أكن ه٦ستاةمثرأ 

طلبعلى دلل فيها فليس حماته، في فهدا ؛3ه قبمثا
إذايقل; ولم ظلمواه ^إذ قال; اض فان موته؛ بعد منه الاستغفار 

قومفي فهي للمتمل، لا للماصي ؤلرف )ؤإذ( أنفسهم، ظلموا 
بعده.لمن تكون فلا الهي.، عبد في كانوا 

صاحبيهوقبرى ه، الهي نر زيارة في يبني ما فهدا 

.٢١الأية؛مرْالجن، )١( 
؛اآ.-.ورةاكعراىالآة:)٢( 
الأنرسن؟عشيرتك تعالى: توله باب الإيمان، كتاب لم، مأحرجه )٣( 

)،همأ()ه'أ(.

.تخريجهص١٢٢)؛(تقدم 
.٦٤الأية) النساء، سورة )٥( 



كت1بالجدام

•عليهم والسلام 
منمها ْن على محلم ابمع، ممرة يزور أن وينثغي 

أمامهفيقفا عنه، الله رصي عفان بن عثمان مثل الصحاةواكامن، 
عليكلام العفان، بن عثمان يا عليك اللام ت فيقول عليه وسلم 

•حيرأ محمد أمة عن وحراك عنك افه رصي المؤمنين، أمير يا 
فيكما أمته اممه رمرل علمه ما فليقل المقبرة دخل ؤإذا 

النبي.ملمهمرركان فال! عنه الق رصي بريدة عن ملم® لأصحح 
أهلعليكم رراللام يقول! ثائلهم فكان المقابر إلى خرجوا إذا 

للاحقون،بكم شاءاف إن وإنا والمسلمين، المؤمنين من الديار 
المافية«لا،.واُلافلاولكم 

المبي.رركان ت هالت، عنها اف رصي عائشة عن أيفأ وفيه 
قومدار عليكم ءالملأم فيقول: القيع، إر الليل آخر من يخرج 

بكمثاءاف إن وإنا موجلون، غدأ توعدون ما وأتاكم مؤمنين، 
ا.المرةد،<أ بمع لأهل اغمر اٌم لاحقون، 

لمفيهنال الهداء ويرور )أحد( بلى يخرج أن أحب ؤإن 
الحكممن الغزوة تلك في حصل ما ويتذكر لهم ويدعو عليهم 

■فحن والأسرار 
؛؛i؛؛؛- أو 

.١٤٥صى تخريجه تقدم ( )١ 
لأهلهاالقبور لحول عند يقال ما باب الجناتز، كتاب لم، مأحرجه )٢( 

ا()إماا،(.)آآ'



فتاوىاافقهتثع( 
ُعاتحلنرى • — تعالى افه رحمه — السيخ فصسلة سئل I ٢  ٦٧ءس 

أيمن الني قير مستشلأ يقف النبوي المسجد قي 
مشروعة؟الصفة هدم فهل المسحد فى مكان 

النبيعلى لم يأن بدلك يريد كان إذا بقوله! فصيلته فأجاب 
الدنو،من فيها لابد القبر زيارة فإن القبر، من أدن ' له فنقول 

الرمولملة من يخرجك أكبر ثرك فهو تدعوه أن تريد كنت ؤإذا 
بدعةفهدا القبر متوجهآإلى اممه تدعو أن أو واللام، الصلاة عليه 

قبرإلى اض بيت من تنصرف، أن المعقول من وليس للشرك، ووسيلة 
فيإليه يتجه أن لم مكل على يجب الذي الله بيت فان الرسول.، 

هوالأرض وجه على بقعة فأفضل الرسول. قبر من أفضل صلاته 
أناض تعبد أنك تدعي وأنت يليق؛لئ، فلا الكعبة وجل عز افه بيت 

تتوجهأن دون واللام الصلاة عليه الرسول قبر إلى بدعائك تتوجه 
ؤإغوائهآدم لبني الشيْلان إضلال ومن تسفيه من هدا افه، بيت إلى 

الشرعيالدليل عن الطر يمهلمي الإنسان يفكر أن فبمجرد ؤإلأ إياهم، 
يريدالوجه هدا على للواقف نقول حينئد وسفه، ضلال هدا أن يعلم 

اللهيدعو والدي • القبر من ادن •' له نقول اممه. رسول على التسليم 
فيوضلال للشرك ووسيلة بدعة هدا ت نقول القبر، إلى متوجهآ 

توجهكمن أولى الله بيت إلى توجهك لأن العقل؛ فى وسفه الدين 
قثرالرسوله.إلى 

مشركفهو الرسول يدعو التوجه هدا يتوجه كان ؤإذا 
والسلام.الصلاة عليه اض رسول ملة عن أكبريخرجه سركآ 

أ؛؛•ءإث ؛إي 



بالناما _ت تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ٢٦٨ س
مسجدأ؟واللام الصلاة عاليه الرسول قبر من نتخذ 

الناسعالي وتنبيه تلبيس موال هدا بقوله! فضيلته فأجاب 
يدفنونأو ثبورهم، على اجد الميبنون الدين القوم هؤلاء يريد 

الرسولقبر أن العامة على يلمسوا أن يريدون اجيهم مفي موتاهم 
فيمتفرد القبر أن •ع المسجد، عاليه بتي واللام الصلاة علميه 

فيشك لا الرسول نبر على يبن لم فالمسجد منفصلة، حجرة 
فييدفن لم .ؤ فالرسول القثر، على سابق المسجد لأن هذا؛ 

دفنؤإنما القبر على يبن لم والسجد بهه، الانتمت إذن ٠ المجل 
زيدّ ثم - عنها اض رصي - عاتشة حجرة في واللام الصلاة علميه 

ولعلالحجرة، أدحلوا هجرية وتعين( )أربعة عام في المسجد في 
فرضعلى — المجد في وجودها لأن وجل؛ عز اش نعمة من هذا 
المجد،جارج كانت لو مما لها أحمى — المسجد في أنها 

تقولولهدا المسجد، حارج لوكانت مما الشرك من للأمة وأحمى 
قبورعلى السابقة الأمم بناء دكرمت، لما — عنها اض رصي س ة عاي

يتخذأن حشي أنه غير قبره لأبرز ذلك ررولولأ قالت؛ أنبيائهم 
الحمالوفه والأمر إمحللاثأ هذا في شبهة فلا هذا وعلى محدآءا 
واصح.

الخاب.اهمى من اراع ١^^٠ انظر )١( 
القبورعلى الماجد اتخاذ من يكره ما باب الجنار، كتاب البخاري، احرجه )٢( 
(١٩)القبور على الجد بناء عن الهي باب المساجد، كتاب ومسالم، ، ١(  ٣٣)'
(٥٢٩.)



فتاوىتقع( 
كيف-ت تعار القه رحمه - الشخ فضيلة مئل ت  ٢٦٩س

المسجدر ه المي بدفن يحتجون الدين المور عإد نجيب 
السوي؟

توجوم من ذلك عن الجواب بقوله فضيلته هأجاب 
حياةفي بني ل الصر على ين لم الممجد أن الأول: الوجه 

إنيقال حتى الممجد في يدفن لم الميس أن إ الثاني دألوجه 
•محته في ه دفن بل السجد؛ في الصالحن دفن من هدا 

عائشةبيت ومنها الرسول. بيوت إدخال أن الثالث؛ الوجه 
أكثرهم،انقرض أن بعد بل الصحابة، باتفاق ليس المسجد ْع 

أجازهمما فليس تقريبآ، هجرية وتسعين( )أربعة عام محي وذلك 
أيضأحالف وممن ذلك في حالف بعضهم إن يل الصحابة؛ 

٠المسيب بن سعيد 
إدخاله،بعل حتى الممجد في ليس القبر أن • الراع الوجه 

ولهداعله، مبنتا الممحل قلى المس،جل عن مستهله •محجرة فى لأنه 
الجداروجعل جدران، بثلاثة ومحوطأ محفوظآ الآكان هذا جعل 

الراويةر والركن مثلث، أنه أي القبلة عن منحرفة زاوية في 
وبهيامنحرف، لأنه صلى إذا الإنسان يتقبله لا حيث الشمالية 

الشبهة.بهدم القبور أهل احتجاج يبْلل 
ا!ء!ت ء م

٠ّ!' ' ٠٠1*

عندما! — تعار اليه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ت  ٠٢٧ س 



ذلكوبعد يزورونه لا يوما أربعون أهله يتركه الميت يدفن 
أربعينقبل الميت زيارة يجوز لا أنه بحجة لزيارته يدهون 

يوْأفااسمفيذس؟
أنينبغي السؤال هدا على الإجابت مبل بقوله! فضيلته فاجاب 

نهىأن بعد الضه بها أمر الرحال حق في سنة القور زيارة أن نسن 
فإنهافزوروها القبرر زيارة عن نهيتكم رركنت •' فقال عنها، 

•يزدرما الشوو يزدد والزارالذي . بالآ-مة«تذكركم 
ا.ظلألأمرملاش..أولآ:
معهبالأمس كانوا الدين الأموات هؤلاء بحال اعتبارأ ثانيا؛ 

،يشرمب كما ريسعربون يأكل، كما أكلون الارصن، ظهر على 
الأنفاصمحوا ، يتنعم كما الدنا محي ويتنعمون ، يلبسى كما وولبسبخأون 
حميم،ولا صديق عندهم ليس بأعمالهم، قبورهم في مرتهنين 

رريتعواللام! الصلاة عليه النبي مال كما عملهم حليمهم ؤإنما 
ومالهأهله يتبعه واحد، معه ويبقى اثنان فيرحع ثلاثة، الميت 

بحالالناثر فيعتبر عماله'، ويبقى وماله أهاله فيرمع وعمله، 

والمرجع،المقر وأنها الاحرة، يتدكر أنه ت الثالثة والفائدة 
هيالقثور فليت ذلك ومع مقر، دار وليست ممر دار الدنيا وأن 

فيالبقاء وأما الأحر، اليوم من بعدها ما فبعدها الأخير المثوى 

. ٢٨٥صى تخريجه تقدم )١( 
كتابومسلم، (، ٦٥ ١٤المرن،)سكرايت، باب الرقاق، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

)ه()«1ا،أ(.الزهد، 



الفقهفتاوى 

تعالىقال كما زيارة فهو الشرر 
أئارأ0(هأا،.

زرتمحئ ءؤ الأية هده يقرأ قارئا ممع أعرابيآ أن ذكر وقد 
لأمرالزيارة هذه وراء ؤإن يمفتم الزائر ما راض ؛ فقال ؛ِ؛ا؛ه آلمثاإر 
إقامة.

منالناس يعص يقولها كلمة إلى أنبه أن أود المنامجة وبهيم 
رريم! قالواالميت عن تحدوا إذا أنهم وهو لمعناها وتدبر روية غير 

)مثواْوكلمة الأحيرءا، مثواه في دفن ارأو . الأحير« مثواه إلى آووه 
لأنهإذاكانالقبرهوالثوىالأخر(لودشفيمعناهاتكاثكفرأ؛ 

الإيمانلأن أمجرخلير وهدا طر(، من ذك بعد لا )أنه فمعناه الأخير 
العامةأن لى يفلهر الذي لكن الإيمان، أركان من الأحر واليوم باش 

لخطورةلدك التنبه يجب لكن لمناها، تدبر غير من يقولونها 
شيءبعدم ليس وأنه الأخير المثوى هو القبر أن اعتقد فمن ذك، 

أخهلآ.فقد 

أهلعلى لم يالزائر أن • القبور زيارة من الرابعة الفائدة 
المؤمنينمن الديار أهل عليكم اللام لهم؛ ويدعو الشور 

المستقدميناش يرحم لاحقون، بكم شاءاض إن ؤإنا والمسلمين، 
العافية.ولكم لنا اش أل نوالمتأخرين، ومنكم منا 

البدعمن ذك فان عندها للدعاء القبور يزور من وأما 
كالدعاءعندها، ليدعوالله يذهب حتى للدعاء مكانآ ليت فالمقبرة 

إلىيذهب من ذك مجن وأشد ذك، أشبه ما أو صالح رحل قبر عند 

\،آ.الأتان: سورةالخكار، 



كئباوح0ذز

هذافإن بهم تعين ويبهم ليمتمث القبور أصحاب ليدعو المقبرة 
توجل عز اش محال اش• يهرم لا الذي الأءكر الشرك من 

بمادقص _سلإون آلإمى  ٤١ء آشب آذميآ ثبججم 
ؤوحل: عز اض وقال . ، 'ّّيئمؤجهمدانيت< 

هؤلاءمن حاجته لقضاء الله غير دعا فمن . ه ',؛؛؛آ نداآلله مع 
أكبر.شركا باض أثرك فقد الأموات 

معينةبليلة ولا ممن، بوقت تختص لا القبور زيارة أن وليعلم 
فيمرة ذات البقيع ه الني زار ولقد تذكر، ل الإنسان يزورها يل 

•ممن يوم لها يشترمحل لا الزيارة أن على وهودليل الليل 
إلاميتهم يزورون لا أهله وهوأن السائل بسؤال يتعلق فيما أما 

قبريزور أن للإنسان بل له، أصل لا فهدا يوما، أربعون له تم إذا 
أنالميت له مات إذا للإنسان ينبغي لا وزكن دفن، يوم ثاني من قريبه 
الأحزان،له يجدد هذا لأن ؛ فبرم إلى التردد يكثر وأن به قلبه يعلق 

القبر،هذا عند يكون أن همه أكبر ويجعل وجل، عز الله ذكر وينسيه 
.هذابسبب السيئة والأفكار والخرافات بالوساوس يبتلى وربما 

أوإ؛ ء ه

٠٦٠ت الأية ه غافر سورة ، ١ ر 
.الآية:م\سورةالجن،)٢( 
.٢٩٠ص تخريجه تقدم )٣( 







فذ1وىاافقه)جث( 
فيالمذكور الوجه على له الزائرون ويكون ثسا، الحق من يغني لا 

•وجوم من مخطين الموال 
لهمليس ما اتبعوا ؛يكونون قبرها هذا أن يثبت لم أنه • الأول 

الصحابةيفعلها لم ولهذا مستحبة، لمت زيارته أن • الئاني 
اتباعاوأقوى س اممه لرسول منا حبآ أشد وهم - عنهم الله صي ر- 

ومعلأمه، الولد شفقة باب من الني. زيارة كانت ؤإنما لمنته، 
هريرةأبي عن مغلم صحح ففي؛ لها، يستغفر أن له يؤذن لم ذلك 

أمتغفرأن رم؛ ارامتأذنت ! رمرلقال ت محال - عنه اممه صي ر- 
•ا نى؛اأ فأذن ئرها أزير أن واستأذنته لي، يأذن فلم لأمي 

فانالممنؤع، التوسل باب مجن؛ بها التوسل أن • الثالث 
مجانالتوسل؛من، فكيف الثرك، باب من اللمين، بأمجوات التومل 

له.يستغفر أن ق النبي مغ وبمن قبلالمثة، 
أكبرشرك الأموات من، الكربان كشف طلب أن الراح! 

وتىؤ تعالى! اض محال وضلال، وهومنفه الإسلام، ملة عنر مخب 
وئإءنيروآلمتة إك دنح7 اممبشلأ_ءٍب دون من -^] Xiمنن تذ 

يصادتهموامأ آعياء لم َكامأ ألناش جر نإدا ^،٠؛؛ عتفلون دعايؤحّ 
إثإساكيثتِ رشتءثءزنلإ ؤ تحار؛ ونال • َؤلجن 

تقثتن,هص.

ممدمتخربص؟م\.)١( 
٥.٦، ،: j^lّورةالأحقاف، )٢( 
. ١٣٠الآة: ّورةاوقرة،)٣( 



^^يسيٍِِيٍِييٍييؤآلم،

ثمبه فامنت تعالى افه أحياها الض أم أن اعتقاد وأما 
ذلكفى المروى والحديث له، أساس لا باطإ, فاعمماد ماتت، 

موضوع.
دعاءيبح لا الصالحين أو الأنبياء، من الإنسان وكون 

بدلك.يرصى لا واضالح والنبي^ الناس، 
ه. ١٤١٩\ا/ ا ٤ محي العثيمين محمدالصالح كتبه 

ءإ؛!؛- أ ص



فتاوىالفقهثح< 
حكمما تعار اف رحمه . الشخ محياة مثل : ٦٧١س

زيارةمن النساء منع من الحكمة وما للقيور؟ المرأة زيارة 
الصور؟

القولبل الشرر، زيارة لها ليس المرأة بقوله! فضيلته فأحاب 
منهي بل محرمة، للقبور زيارتها أن العلم أهل أقوال من الراجح 

إلااللعن يكون ولا ، ، الشورأ زائرات لعن و. الني لأن المجاتر، 
يترتبأن امحرة علامات من العلم أهل جعل ولهذا كبير، إثم على 

إلاتكون لا العغليمة والعقوبة عفليمة، عقوبة لأنها اللعن، عليها 
عل5،ذبئيم•

تقفأن عليها حرج فلا المقابر على المرأة مرت إذا ولكن 
فهزاالزيارة قاصدة بيتها من تخرج أن أما الشور، لأصحاب وتدعو 

.هوالمحرم 
أنمنها منامحي، للقبور النساء زيارة فى أن ذلك من والحكمة 

وقفتإذا تتحمل لا وربما العاطمة، قوية الإرادة، صعيفة المرأة 
والواحالبكاء منها فيحدث أبيها، أو كأمها، قريبها قبر على 

•وبدنها دينها في عليها صرر له يكون مما والعويل 
اليالقبور زيارة من مكنت إذا المرأة أن أيضأ! الحكمة ومن 

وأهلالمساق، لها يتعرض قد فإنها الناس من حالية تكون محا غالبآ 
.لاتحمدعقثا0 ما لها فيحصل الخالي المكان هذا في الفجور 

القويةالمنيمة، الضعيفة وهي المرأة أن آ أيضا الحكمة ومن 
مصالحبذلك فتضع لها ديدنآ القبور زيارة مجن تتخذ قد المامحلمة 

. ١٥٨ص تخريجه نندم )١( 



.الزيارة بهدم معلقة نمها وتبقى ودنياها، دينها 
أنإلا للقبور الماء زيارة مغ في الحكمة من يكن لم ولو 

وفيمنها، الحذر في كافيأ هذا لكان القبور زائرات لعن الرسول. 
لمانعلى أو كابه فى أمرأ قضى إذا تعالى اف لأن عنها؛ البعد 

أثةممى إدا مهمهثت ؤلإ كان ؤما ؤ . لنا حيرة لا فانه . رموله 
صلممد ويبم>لم آثه يعمن ؤبمن مهم ثن ليتنأ قم أن ُل وي؛بمومح 

ءإيءأث• ؛إي 

منأرجو ؛ — تعالى اش وحمه — الشخ فضيلة سئل !  ٢٧٢س
للمقابر؟المرأة زيارة مسألة قي التفصيل سماحتكم 

منبل محرمة، للمقابر المرأة زيارة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
االقبور زائرات لن اللام عليه الرسول لأن الذنوب؛ كبائر 
فلاالزيارة أحل من تخرج أن غير من المرأة؛المقبرة مرت إذا ولكن 
عائشةحديث ظهر يفيده كما لهم، وتدعو تقفا أن عليها حرج 

•، ^ صحيح في - عنها اش ض ر- 

لممروى تعار-ت اف أرحمه الشخ فضيلة مئل ! ٢٧٣س
افهرصي، - عائشة قالت قال! قيس بن محمد حالي*ثا من 

ا-مآ.الآة:)ا(سورةالأحزاب،
. ١٥٨ص تخريجه تقدم )٢( 
رئاتي( ٩٧)٤ ١( •  ١٢القبور)عنديحول يقال ما باب الجنائز، كتاب لم، مأحرحه )٣( 

التالي.السؤال في نصه 



فتاوى|وفقهثنج( 
الصلاةعليه قال لهم؟ أقول كيف اض رسول يا عنها-ت 

المزمنينمن الديار أهل على اللام ررقور؛ واللام: 
وإناوالمستأحرين، منا المستقدمين افه ويرحم والمسلمين، 

حديثْع الحديث هدا يدل ألا ، ، للاحقوزرال١ بكم ساءالأه إن 
يعزمولم الجنائز اتباع عن لأنهيتا - عنها افه رصي - عطية أم 

جوازعلى واصحة دلالة الأحاديث من وغيرها عليتاءأى، 
يكنلم وإذا اممه، حرم ما يقعلن لا كن إذا للمقابر الناء زيارة 

قيس؟بن محمد حديث توجهون كيف كيلك 
حكمعلى يدل جوابآ محبق ما في ذكرتا I بقوله فضيلته فأحاب 

تدلالسنة إن وقلنا! هدا، عائشة حديث إلى وأشرنا المسألة هده 
كبائرمن هدا فان القبور زيارة تريد حرجت إذا المرأة أن على 

الهدا فان وسالمت ووقفت قصد بدون بها مرت إذا وأما الذنوب، 
تلتثمحتى — عنها الله رصي — عاسة حديث ينزل هدا وعلى يه بأس 

تناقض.فيها يحصل ولا السنة 
؛A-J؛عن ررنهينا — عنها الله رصي — عهلية أم حديث وأما 

إنالأعتا7قال: العلم أهل س كثيرا فان علينا(( يعزم ولم الجنائز، 
عالينا؛١يعزم ررولم • تقول وكونها الجنائز؛؛ اتباع عن رأنهينا روت بما 
واللام،الصلاة عليه الله رمول مراد هدا يكون ئد منها، تفقه هدا 
أنيبعد الجنائز ١^؛؛؛ لأن الزيارة؛ غير الأتباع ولأن يكون، لا وقد 

.٣١٣ص تخريجه تقدم )١( 
ملم،(. ١٢١)٨^للجنام النساء باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

.( )٤٣الجنائز اتاع عن عن الماء نهي باب الخائن، كتاب 



كتاب

المحدورمن ومنعهن الجنازة، مع الرجال لوحود محدور فيه يكون 
الزيارة.بخلاف ذلك يفعلن أن النساء لوأراد فيما 

ءأ؛

زيارةعن • — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٢٧٤ءس 
ه؟الرسول لقبر الماء 

النيلأن محرمة؛ للقبور المرأة زيارة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
اللهرحمة عن والإبعاد الطرد هو واللعن ا، القبورأ زائرات عن ل. 
كل! الخلخاء قال ولهذا الذنوب، كثاير من إلا فعل على لعن ولا 

الذنوب.كبائر فهومن اللعنة عقوبته كانت ذنب 
•الرمول لقبر الماء زيارة أما 

هالرسول قبر المرأة تزور أن بأس لا أنه العلماء بعض فيرى 
بجيرانمحاط القبر لأن حقيقية؛ زيارة ليت لقبره زيارتها لأن 

لأنالقبر؛ تزر لم فهي الزيارة تريد عنده وقفت لو حتى منفصل، 
وبينهبينها • حدران بثلاثة أحاطه القيم ابن قال كما القبر وبين بيتها 

وبينهبينها يحول أن بدون القبر على تقفا كالتي ولمستا جدار 
حفيقةإنها ت وقال الزيارة، هذْ العالخاء بعض استثنى ولهذا ، شيء 

الاحتياطأن شك لا ولكن القبر، ناشر لا المرأة لأن زيارة؛ لمستا 
الملامقلت إذا عاليالث، هوني للمرأة ونقول تزور، لا أن والأولى 

الملامهذا ينقلون أمناء فهناك وبركاته، اممه ورحمة المي أيها عليلن، 
صلاتكمفان الصلاة من علمأ ررفأكثروا قال! ه الرسول إلى 

. ١٥٨صتخريجه تقدم )١( 



فت1وىاافةهجه 
إذاالقبر عن يكون ما أبعد في كانت ؤإن فهي ، ، عليءر معروضة 

نفسها،على فلتهون يبلغه اللام فان . الرصول على سالمت 
فيهاقال وقد زيارة فيها الروصة وعندها الخير، تحرم لم أنها ولتعلم 

،،الجة«أ رياض من روضة ومشري بجتي بجن ررما ه؛ الرسول 
.والناء للرحال عام وهدا 

ء؛ث-ءإي ءإي 

الفرقما — تعار اش رحمه — الشيح فضيلة سئل !  ٢٧٥س
أمعام الهي وهل وغيره؟ . الشي لقبر الماء زيارة بين 

اللام؟عليه اليي قبر منه يسنى 
قبرتخصيص على يدل ما هناك ليس بقوله! فضيلته فأحاب 

القبورزيارة عن المهي من باخراجه واللام الصلاة عليه البي 
الصلاةعله الرسول لقبر المراة رJارة ان يرى ولهدا ، للنساء يالبه 

المتأنها ئه والحمد يكفيها والمرأة قبرآخر، لأي كزيارتها واللام 
فانسلمت، ؤإذا صلاتها، في واللام الصلاة عليه النبي على 

كانت،.أينما واللام الصلاة عليه المي يباغ تسليمها 
ءأء

حكمما —ت تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مسل  ٢٧٦س
واللأمعليه؟زيارةقيرالبيهلالماء 

(.١٠٤٧الجمعة)وليلة الجمعة يوم نفل باب الصلاة، كتاب أبوداود، أحرجه )١( 
المدينةتعرى أن ه النبي كراهية باب المدينة، فضائل كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
الجنةرياض من روضة والنبر القبر بين ما باب الحج، كتاب ومسلم، (،  ١٨٨٨)



^^=======تت=ت==ءظآإ(

النبيقبر زيارة أن أرى الذي •' بقوله فضيلته فأحاب 
يجوزلا كما ه المبي نر تزور أن للمرأة يجوز لا وأنه ، غيره كزيارة 

افهرسول ررلمن وهو• الحديث لعموم غيره قبر تزور أن لها 
واسمٍجااالماحي علمها ^^نحذين القبور، زائرات 

٠ه  ه

تالامرأة I — تعار اف رحمه - الشخ فضيلة ضتل ت  ٢٧٧ص
الكريمالرسول زيارة عند الشهرية العادة مجيء هل • تقول 
ورسولهتعار اممه أن على دليل والسلام الصلاة أفضل عليه 

لي؟ورموله افه محبة أنال لكي أذٌل ماذا قدغضباعليها؟ 
مسألتين!تضمن الموال هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
،النتيزيارة عند الشهرية المائة إتيان قولها • الأور 

لأنه، النبي قبر زيارة للمرأة يشؤع لا إنه • فنقول هذا على وجوابآ 
عليهاوالتخدين القيور، زائرات افه لألمن بقوله؛ ذلك عن ى هلس 

فإذاس، قبره المرأة تزور لا هدا فعلى ،، والسرجُُل الماجد 
يبلغهذلك فإن مكالها فى عليه وسلمت مكالها فى عليه المرأة صالت 
مكالها.كان مهما 

لهاالله محبة يوجب عما موالها عن لهى • نية اك المألأ وأما 
أمرهواتثيع له، هومحبتها ذلك يوجب الذي إن فنقول! عنها ورصاه 

أللهتعتؤن كنتن إن قل سبحانه. نال كما ، رسول وأمر 

Iص٨٥ تخريجه نندم )١( 
اص٨٥ تخريجه تقدم )٢( 





المشرؤع،اللام وملت ووقفت لزيارتها محصي غير من يالمقبرة 
إنوإنا لمن، والمالمومنن من الديار أهل علكم اللام ٠ وهو 

اشرصي - عائشة لأن به بأس لا ذلك فإن لاحقون، بكم شاءاض 
الرسوللها نين بالفور، مرت إذا تقول ماذا الض. سألت - عنها 
ذلكفان الزيارة تتعمد أن أما , الذكر هذا والسلام الصلاة عاليه 

الذنوب.كبائر ومن محرم، 
فيداخلة أنها الظاهر فإن المي. لقبر النساء زيارة أما 
المي.•نر تزور لا المرأة وأن العموم، 

المبيقبر لأن المي.، قبر تزور إنها العلماء: بعض وقال 
فهيجدران، بثلاثة مجحاحل هو بل الأحرى، كالقبور بارزأ ا لي

الولكن حوله، وقفت يل له، زائرة الحقيقة في تكن لم زارته إذا 
تزور،فلا زيارة يمي كان ؤإذا عرفآ، زيارة يمي هذا أن ثك 

وهيوبركاته اممه ورحمة النبي، أيها عليلثإ اللام تقول! أن ويكفيها 
.الثواب به لها وبمحصل البي،س خر 

ءإيأو ءي 

يحوزهل ء. تعالى افه ١رحمه السيخ فصيلة مثل !  ٢٧٩،اس 
البقيع؟مقبرة زيارة للمرأة 

البقحرسواء حرام للقبور المرأة زيارة  '•بقوله فضيلته فأحاب 
اللففلبهذا وهو القبور( زائرات )لعن، ه المي لأن غثرْ أو 

■حن أو صحيح 

•٣  ١٣ص تخريجه تقدم )١( 
١٠  ٥٨صن تحريجه تقدم )٢( 



_،JIفتاوى 

أستطحهل • — تعالى اش رحمه الئسحI فصسلة مسل ! ٢٨٠من 
الناميبعصن من سمعت وقد مات إنه حيث ابتى قبر أزور أن 

طلوعقل الشر إر ذمت إذا الوالدة إن ن يقولون أنهم 
يمكنالفاتحة سورة وقرأت تبك ولم الجمعة يوم من الشمسن 
ثقوبمثل بينهما افة المتكون بحيث يراها أن لولدها 

حكموما هدا؟ صحة ما عنه، حجبت عاليه بكت وإذا المنخل 
لاJةبور؟النساء زيارة 

إذاالمرأة عمل من ذكر الذي هذا بقوله: فضيلته فأحاب 
ولمالفاتحة وقرأت الشمس طلؤع قبل الجمعة يوم ابنها قبر زارت 

المنخل،حلال من تراه كأنما تراه حتى عنه لها يكشف فانه تبك 
عليه.يعول لا باطل وهوقول يصحح، ليس القول هدا إن * نقول 

فيهالعالماء احتلف، للقبورفقال النماء زيارة أماحكم وه 

ء؛ةأسمإذالمصشص.
دمنهم؛م>،حرمها•

رحمهم- العلم أهل أقوال من عندي الراجح والصحيح؛ 
القبورزائرات لحن ه الني لأن حرام للقور النساء زيارة أن - اض 

فعلعلى يكون لا واللعن ،، والم-رجأ اجد المعليها وال٠تخدين 
فعلعلتما اللعن يكون بل مكروْ، فعل علتما يكون دلا ماح، 

تكونأن تقتضي العلم أهل عند المعروفة القاعدة إن بل محرم، 

.١  ٥٨ص تخريجه تندم )١( 



^^ت=====^==ت========دح

اللعنة،عاليها ترتب لأنه الذنوب؛ كبائر من للقبور الماء زيارة 
الأصلهو كما الذنوب كبائر من صار اللعنة عاليه رتبت إذا والذنب 

لهذهنصيحتي فان هذا وعلى أكثرهم، أو العلم أهل من كثير عند 
بيتها،محي له والدعاء الاستغفار من تكثر أن ولدها توفى المى المرأة 

عندتكن لم ؤإن الولد به ينضر فانه منها ذلك تعالى اض نبل ؤإذا 
•ثثرْ 

هءإي ؛إي 





كتابالجن1م

ر،اط|؛ل
الرحيمالرحمن اض م ب

تعالى.افه حفظه • • المكرم. الأخ إلى العثيمين الصالح محمد من 
وبعد. . وبركاته. اض ورحمة عليكم اللام 

حرجتبان استقلالا كانت إن للقبور المرأة زيارة أن الصواب 
وفيالقور، زائرات لعن ه اش لأن حرام؛ فهو لدلك بيتها من 

احيالمعليها والمتخذين القبور، زائرات ت 1حر حديث 
—تعالى افه رحمه — تيمية ابن الإسلام مخ أجاب ومحي ، ، واوسرجأ 

من٢ ٤ ج ٣ ٥ ٣ — ٣ ٤ ٨ صمحتى سن 
قدبأنه )زوارات( لمقل عن وأجاب قاسم، لأبن الفتاوى مجمؤع 

لدلكواستشهد الواحدة، من الزيارة لتعدد لا الزائرات لتعدد يكون 
منقراءة في ه أرؤيها وفتءحمنا جاءؤها إدا حئ ؤ تعالى! بقوله 

شددالتاء.

فىبها مرت بان عرصأ للمقبرة المرأة زيارة كانت، إذا أما 
باسمحلا أهلها على للسلام عندها محوقمت، أحر غرض إلى طريقها 

٦٧١ءس ملم رواه يما له يستدل( ولعله تعالى، ساءالله إن بدلك 
افهرصي - عائشة حديثا من ءثدالثافي فواد محمد تحقيق را 
أهلتا'تى أن يأمرك ر؛لث، ررإن : محقال(النبي. أتى جبريل أن - عنها 

•١  ٥٨مل تخريجه تقدم )١( 
ّآما.الآية:سررةالزم،)٢( 





كتاباوجد1وز

ر،اا1؛د
الرحمالرحمن الله م ب

حفظه. . المكرم.الأخ إلى العثتمين الصالح محمد محبكم محن 
اض.

وبركاته.اف ورحمة عليكم اللام 
صحتكمسرنا وصل، الماصي  ٢٤المؤرخ الكريم كتابكم 

فيوالصلاة المرة بقبول لنا ودعاوكم ذلك، على ض الحمل 
خيرأ.عنا يجزيكم وأن قبوله، الاله نرجو الشريفين المسجدين 
يرىالخالخاء فبعض ه النبي لفثر النساء زيارة حكم عن وموالكم 

القبورمن كغيره نبر0 لأن بقبره. يخص لمعنى لا ، بها بأس لا أن 
فلا، بالثناء ومجحجوب محاط قبره لأن ولكن لها، يثبت ما له يثبت 

فيه.الزيارة تتحقق فلا إليه، الوصول ولا القثر، على الوقوف يمكن 
مسيلها ليس الزيارة لأن زيارته؛ من الماء مع والأولى 

فثبتعرهأ، زيارة مي يأمامه ووقوفهن القبر إلى وذهابهن ثرعى، 
ووقفنالبقيع إلى ذهبن لو كما ، بناء نم كان ؤإن الزيارة حكم لدللث، 

•عرفآ زيارة يمي لأنه ذلك؛ من منعهن ينبغى فإنه المقبرة عند 
يكونلا الحائل ح المقبرة عند الوقوف إن I قائل يقول وربما 

وأسلم،أحوط الأول ولكن اأقبور، إلى الوصول لمدم للقبور زيارة 
القابرلأهل تدعو أو ه الك، على لم تأن المراة أرادات ؤإذا 



•لهن حتر بيوتهن فإن بيتها في وهي ذلك فعلت 
منالأول المجلد في الذي الحديث عن موالكم وأما 

لم،مصحح في إليه رحعمث فقد ثاني[ آل ط ٥ ٥ ٥ لءس المشكاة 
زيارةفي صريحأ أحده فلم أحمد الإمام ومسند النسائي، وسن 

فقال:المى أتى جبريل أن ومها طويلة نمة في هو ٧^١ الشور، 
كيف! ، iuiت قالت ، لهما؛ فتستغفر البقيع أهل تأتي أن يامرك اف ررإن 

منالديار أهل على الملام ررئولي؛ • قال اش؟ رمول يا لهم أقول 
ترىكما اللففل وهدا الحديث. آخر إلى والخلمين® الؤمنين 

الدالةالأحاديث به يعارض أن ينبغي فلا الزيارة في صريحآ ليس 
.اء للنالقبور زيارة تحريم على 

للزيارةقاصدة غير بالمقبرة مرت إذا المرأة أن ثلث، ولا 
الهي،في يدخل ولا جائز، ذلك فإن النور أهل على لمت ف

منعلى الذكور - عنها الله رصي - عائشة حديثا فيحمل هذا وعلى 
صاحبوقول له، معارض لا محكمأ النهي ويثقى بالمقبرة، مرت 

ليسلأنه جيد؛ غير تصرف — القبور زيارة قي تعني ~ الشكاة 
به.الجزم ينبغي فلا فيه، صريحأ 

للمقبرةالنساء زيارة حكم في مختلفون الُلماء فان وبعد أو 
أقوالتلاثة على 

أحاديثأن وادعوا الحديث، هذا ودليلهم الجواز، أحدها؛ 
منسوخة.الهي 

-عنها الله رصي - عملية أم حديثا ودليلهم الكراهة، الثاني؛ 
تقدمتخر.جهصماج





فتاوىاافقا،ؤي 

الحكمما I تعار. اف رحمه الشيح. فضيلة مثل — ٢ ٨ ١ س 
النساءزيارة حكم وما المقابر؟ بريارة الميد يوم تخصيص في 

ال٠قايردصيخن؟
فإل0وعة بدلك العيد يوم تخصيص بقوله! فضيلته فأجاب 

يومبالزياره المقابر يخصص يكن لم واللام الصلاة عليه الرسول 
ْنلعبادة الأوتات من وقتآ يخصص أن للمرء يمكن ولا العيد، 

محيالثّرع على تتوقف العبادة لأن الث-رع، من بدليل إلا العبادات 
وفيزمانها، وفي ومحيهئها، قدرها، وفي حنمها، ومحي سبها، 

محإذاالأشياء هذه كل محي حاء قد الشؤع يكون أن لابد مكانها، 
منذلك كان دليل بدون معين بزمن العبادات من عبادة خصصنا 

عنواردة لبت بدعة المقبرة بزيارة الحيي يوم فتخصيص البيع، 
عنهم.الله رخي أصحابه عن ولا واللام الصلاة عليه الرسول 

يجوزلا محرمة، نهى للمقابر النساء لزيارة ية بالنوأما 
،،القبورر زائرات لعي . الني لأن القبور، يزرن أن للنساء 
يكونفإنه والنياحة البكاء من زيارتهن من حصل إذا فكيف 

،والمستمعةر النائحة لعن . المني أن ثبت وند خللم، فوق 
وعليهاالقيامة يوم تقام فإنها موتها قبل تتب لم إذا المائحة أن وأخبر 
النساءفعلى - بالله والعياذ - ، حرب^ من وديع قهلران، من سريال 

المقابر،يزرن ولا محارمه، عن يبتعدن وأن وحل، عز الله يتقين أن 

.١  ٥٨ص تخريجهه تندم )١( 
. ٢٧٩ص تخريجه تقدم )٢( 
اباصدفياس)هآ()ةآ؟(.أحرجه.الم، )٣( 



_كتاسالحن1د• 
^صس======^=دثث0

•شيء بكل عليم راض 

كانتإذا س تعالى اش رحمه الثسخث فضيلة سئل ! ٢٨٢س
الفاتهحقوقرأت عليهم لمت فالمرأة ؤلريق قي المقبرة 
ذلك؟في حرج من عليها فهل الإحلاص وسورة 

سلمتإذا هذا محي حرج عليها ليس بقوله؛ فضيك فأجاب 
الضعن جاء كما والمغفرة، بالرحمة لهم ويعمى الشرر أهل على 
لاحقون،بكم شاءاض إن ؤإنا مؤمنين، محوم دار عليكم )اللام ه، 

ولكملتا الله أل نوالمستاحرين، ومنكم منا المستقدمين الله يرحم 
لماواغفر بعدهم، تفتنا ولا أجرهم، تحرمنا لا اللهم الخافية، 

دلءم<ُاد
منهذا فان القران من وغيرها والإحلاص الفاتحة قراءة وأما 

السنة.في الوارد والدعاء السلام ويآكفي ذلك، ينبغي فلا البيع 
ءإي-؛:•؛- ءإي 

حكمما ٠! تعالى اض رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛  ٢٨٣س
الماءومتايعة الميت على والنياحة للقبور الماء زيارة 

لقراءة)صيوان( ثائر وعمل الأسود الثوب ولبس للجتازة 
كثيرأيحدث ما هذا والموية الأربعين وليلة الوفاة ليلة القرآن 

إيضاحنرجو والإسلاميه المحاورة الخريية الدول بعضن قي 
حيرلمين الموعن عتا اش وجراكم للمسلمين الأمر هذا 

.١٤٥ص تخريجه تقدم )١( 



الفقهفتاوى ثمم، 

وبركاته؟افه ورحمة عليكم والسلام الجزاء 
كبائرمن بل حرام للقبور النساء زيارة •' بقوله فضيلته فأجاب 

لعنو. النبي لأن ذلك، بقصد المقابر إلى حرجن إذا الذنوب 
الهلردهي واللعنة باللعنة. عاليهن دعا أي ، القبور زائرات 

•الذنوب يائر من كبيرة في إلا يكون ولا اض، رحمة عن والإبعاد 
عاليهاحرج فلا ؛المقابر فمرت لحاجة المرأة حرجت إذا أما 

عنلم مرواْ ما يحمل هذا وعلى القبور، أهل على وتلم تقف أن 
لهم؟أفول كيف اممه، رسول يا •' فالت أنها — عنها الله رصي — عائشة 

لمين،والمالمؤمنين من الديار أهل على اللام اُقولي• قال' 
بكمساءاممه إن وإنا والمتأخرين، متا المتقدمين اف ويرحم 

للاحقون«أ
لأنهأيضا، الكبائر من بل فحرام، الميت على الياحة وأما 

تستمعالتي أي والمستمعةل٣،، المائحة لعن أنه النبي. عن ثبت 
•لها 

ذلكفي ولما صبرهن، لقلة فحرام للجنائز النساء اتثاع وأما 
يالرجالسالتعرضلأفنةوالأحتلأءل 

عملوكذللف البيع، فمن المصيبة عتل السواد ليمي وأما 
مدارعر أو الأربعين ليلة أو الوفاة، ليلة القرأن لقراءة الثائر 
الصالح،السالف عهد في تفحل تكن لم الأشياء هذه مثل لأن السنة؛ 

,١  ٥٧ص تخريجه تقدم )١( 
 )٣١)٢Tتقدمتخر.ج<ص
,٢٧٩ص تخريجه تقدم )٣( 



الجنامكتاب 

•أولها أصلح ما إلا الأمة هدْ يصالحآم ولن 
•كريم جواد إنه المصلحين الصالحين من جميعا الله جعلنا 

حرروسملأ\/'^ا\ه.

تردهل تعار اش رحمه - الشح فضيلة سئل !  ٢٨٤س
الملامليردوا والخميس الألمن يوهي إليهم الموتى أرواح 

الزوار؟صلى 
المقابروزيارة له، أصل لا هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

القبورارزوروا واللام: الصلاة علميه النبي لقول ومحت كل مشروعة 
النييفعله كان ما يفعل أن للزائر وينغي ٢، الآحرْااأ تذكركم فإنها 
الصلاةعلميه يقول كان فقد القراءة دون عليهم الملام ن م. 

بكمشاءافه إن وإنا مؤمنين، قوم دار عليكم رراللأم I واللام 
لناالله نأل والختأحرين، منكم المتقدمين الله يرحم للاحقون، 

لتاواغفر بعدهم، تفتنا ولا أحرهم، تحرمئا لا اللهم العافية، ولكم 
الهي،عن يرد لم ذلك لأن القبر؛ على القراءة تشغكب ولا ولهمءارى. 

يعمله.أن للمؤمن ينبغي لا فانه عنه يرد لم ما و. 
أمران؛بالزيارة المقصود أن واعلم 

فانوالاتعافل، والاعتبار الأخرة بتذكر ^٤١^١^ أحدهما! 
ظهرهاءلُا بالأمس كانوا الأرض طن في الأن الذين القوم هؤلاء 

الأوقاتويغتنم فيعتبر لهم، حرى ما الزائر لهذا وسيجري 

.٢٨٥ص تخريجه تقدم )١( 
. ١٤٥ص تخريجه تقدم )٢( 



|وفقهفتاوى جؤخ 

الذيالمثوى هذا في سيكون الذي اليوم لهذا ويعمل والفرص، 

يدعوبهالرسول. كان بما القبور لأهل الدعاء الثاني؛ إلأمر 
بهمويتوسل الأموات أل يأن وأما الرحمة، وسؤال الملام، من 
ومرالني. مر بين هذا في فرفا ولا الشرك، ومن محرم هذا فإن 

واللام،الصلاة عليه البي بقبر أحد يتوسل أن يجوز لا فانه ، غيرْ 
حماهذا كان لو لأنه . الشرك من هذا فان مجونه، بعد . وبالمتي 

الفإنهم ذللمثا —وْع عنهم الله رصي — الصحابة الناسإليه أسبق لكان 
يومذات — عنه اض رصي — عمر امتسقى ففد مجونه يمد به يتوسلون 

بعمإليلث، نتوسل ؤإنا فتقينا، بنبينا إليك نتوسل كنا إنا اللهم ' فقال 
أنهعلى دليل وهذا فدعا عنه اليه رصي العباس قام ثم فاسقنا، نبينا 

ؤإنماتعالى، افه عند ومنزلته درحته كانت مجهما ؛المي>ّتا يتوسل لا 
فيواستقامته لصلاحه دعوته إحابة ترجى الذي الحي بدعاء يتوسل 

والاستقامةبالدين عرف ممن الرجل كان فإذا وحل، عز الله دين 
عمرالمؤمنين أمير فعل كما به، بأس لا هذا فإن بدعاته وتوسل 

ثركودعاؤهم أبدأ، بهم يتوسل فلا الأموات وأما — عنه الله صي ر— 
أدءؤؤآردة=ظم ؤبماد ؤ تعالى! افه نال الملة، عن يخرج اكر 

جهمثبمئلو0 بمادؤ، عن سةىق آومى إة م آنجم، 

١)٠ الأسماء الإمام الناس مزال باب ، الأسماء كتاب البخاري، احرجه )١( 
.٦٠الأيةت غاير،صورة )٢( 



=ت=ت======^^^^====1طنح

شؤعهل ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ث  ٢٨٥س
الميت؟على الملام عند القبلة استقال 

وجههتجاه الميت على لم يلا، بقوله! فضيلته فأجاب 
القبلة.إلى ينصرف أن بدون قائم وم ويدعوله 

ءإثءإي ءإي 

المنةهل _! الهنماإى رحمه السيخ— كsايلة ! ٢٨٦من 
أمفقط المقبرة في الدخول عند الأموات على الرحل سلم أن 

شرعسإذاءربهافياشارع؟
الأمواتعلى الملام إن الفقهاء: قال بقوله: فضيلته فأجاب 

مافليقل بالقبور مر فإذا هذا وعلى بالقبور، الزيارة قصد إذا ما يثمل 
.زارهاإذا يقول 

Hi  -ءإ؛-ءأ؛

يسلمهل • — تعالى افه رحمه — السيخ فضيلة سئل !  ٢٨٧من 
المرورعند ^ ١٠٠٧١فى أم المقبرة داحل القبور أهل هملى 

المقابر؟
داخليكون القبور أشل على الملام بقوله! فضيلته فأجاب 

المقبرةكانت فإن بها مر إذا أمجا المقبرة، دخل إذا أي المقبرة، 
إذاإ العلماء بعص قال فقد مسورة تكن لم ؤإن لم، يلا فإنه مسورة 

فتكونلإخوانه ميدعو لأنه الأجر، على ليحصل فلملم بها مر 
شاءاض.وخيرإن أجر ذلك وفى مجحنآإليهم، 

هه ؛؛؛- 



فتاوىالفقهجؤع 

كيفيةما -ت تعار افص رحمه - الشخ فضيلة مئل :  ٢٨٨س
اللأمءاىاكي.سذرْ؟

اممهصلى النمي على به لم يما احن ٠ بقوله ئتحطته ئ٣طءب 
عليكاللام وهو! أمته علمه ما قبره زيارة عند وسلم آله وعلى عليه 
الرسولعلى به لم يما أحن هذا وبركاته. الله ورحمة النبي أيها 

•وملم آله وعلى عليه افه صلى 
•؛!؛•ه ءو 

المرورعند —ت مار اف ^^يلةاكخ—رحمه X  ٨٩س
المقابر؟أهل عر نلم هل المقبرة سور بجانب 

علىاللام يس العلماء يقول نعم، بقوله فضملته فآحاب 
وتدعووتلم تقف كونك لكن وقفت، أو مررت سواء المقابر أهل 

الغالبالماسالأنمحي ومرور البيهخرسأننمر، وردعن بما 
تجاوزإلا الوارد ربع الإنسان يكمل ولا سريعأ ويكون بالسيارات 

•زيارة ذلك يكون فلا المنابر سورولاترى هناك إذا أما المقبرة، 
أو

مركتب ث — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٢٩٠س
فهلعليهم، والسلام للمقابر بالدعاء المقابر يمض جدران 

المحاحلة، أسوار في أنها المقابر،ع هذه عر المرور حين 
أمأهلها عر السلام لنا ثارع هل نشاهدها ولا القبور نرى 
نصغ؟ماذا 

يريدونهذا كتبوا الذين أن الذلاهر بقوله فضيلته فأجاب 



.الدكر هذا يقول أن المقبرة إلى الداحل تنبيه 
يحتملأولا؟ يلمم هل الإنسان لومر فيما الطر يبقى ولكن 

مرأنه عليه صدق لأنه يسلم، نقول أن إما وجهين؛ ذك فى 
يشاهدلا \و\و ئال كما لأنه يلم، لا إنه نقول أن ؤإما باسرة، 

داخلان إنببيت الإنسان مر لو ولهذا عليها، يدخل ولم الشور 
دخللو لكن يسلم لا عليه؟ يسلم فهل بيته في أنه يعلم وهو بيته. 
عليه.لم 

حكمما تحار.؛ افٌ رحمه ~ الشيخ فضيلة محئل ! ٢٩١س
حلفمن المقابر أهل عر الملام يشؤع وهل القابر؟ نموير 

للمشرة؟الدحول الحواحرأويشترط 
يكونوربما به، بأس لا المقبرة سوير بقوله؛ فضيلته فأجامح-، 

يؤمرفد لأنه امتهانها فيه يكثر مكان حول المقبرة كانت، إذا مأمورأبه 
وراءمن القبور أهل على الملام وأما القبور. تمتهن لا لكي ؛ذللث، 

ماأقل لأن يضر، لا فإنه ملم لو ولكن فته، متردد فأنا الحاممل هذا 
المشروعية.وهومحتمل للأموامحتإ دعاء فيه نقول 

ابنذكر _! تعالى افه رحمه اكيح*. فضيلة مثل ؛ ٢٩٢محي 
الزائربريارة الممتإيعلم أن الريح كتابه في — اممه رحمه — القيم 

وهلدليله؟ لما الجمعة بيوم ذللث، وحص الجمعة يوم في 
فيهاصعق؟أم أوردهاصححة الاثارالتي 



الفقهفتاوى ثؤي 

عنها،أدري لا أوردها التي الاثار أما  '•بقوله فضيلته فأجاب 
اللهصلى الني لأن له، وجه فلا الجمعة بيوم ذلك تخصيص وأما 
وثبت، الموت،، تذكر فإنها القبور ررزوروا قال؛ وملم، وآله عليه 
—عنها الله رصي — عانثة حديث في كما ليلا البقيع زار أنه عنه 

يومللزائر معرفته فتخهبس هذا وعلى المشهورأى، الهلويل 
له.وجه لا الجمعة 

عبدالير،ابن صححه ند بالسنن أصحاب يروى كيلك 
لممعش بلم رجل من ررما أنه'• الروح، كتاب في القيم ابن وأقره 
•وقت أي في السلام،، عليه فرد روحه عليه الله رد إلا الدنيا في يعرفه 

المسلمهل ضحآرجمهاف4تعار-ت ! ٢٩٣س
ليردروحه عليه الله يرد ئرْ محي الميت على الملام ألقى إذا 

الملام؟
حديثفيه جاء السائل ذكر الذي هذا بقوله! فضيلته فأجاب 

رجلبقبر يمر ملم من ررما • أنه وهو عبدالبر ابن صححه مرفؤع 
عليهفرد روحه عليه الله رد إلا عليه فيسلم الدنيا في يعرفه كان مسلم 

الملأم،"ء.

ماذا—؛ تعالى الله _,'أرحمه ثشة فضيلة 'اسل ! ٢٩٤ص
٢٨٥ص تخريجه تقدم )١( 
٢٨٨ص تخريجه تندم )٢( 
٢ ٨٨ص تخريجه تقادم )٣( 





فتاوىاJفقهؤي 
مكانأقرب لأن وأخطأ ابتيع فقد عندها اش ليدعو القبور فصد ومن 

•فلا القبور أما اض بيوت هوالمساحي الدعام فيه يجاب 
؛بيسانه فيقول التذكر، الزيارة عند القلب هوحال هدا كان فإذا 

بكماش ثاء إن ؤإنا مؤمنين، قوم دار عليكم )السلام 
افهنال والمتاحرين، ومنكم منا المتقدمين اش يرحم لاحقون، 

واغفربعدهم، تفتنا ولا أحرهم، تحرمنا لا اللهم العافية، ولكم لنا 
ولهم.وينصرف(.لما 

فكلهاالبقع زيارة عند تقال كتيبان من الأن يوحد محا وأما 
لمبشيء ه نفيتعب أن ان للأنينبغي ولا السنة، وافق ما إلا بدعق 

ينفعه؛لا فانه ذلك، فعل إذا لأته اليىهضداكبد؛هف؛ يردعن 
ا؛فهورد أمرنا عليه صلأليس عمل ررمن مردودعليه لأنه 

ءإيءو ءاي 

منهناك — تعالى اش رحمه س الشيخ فضيلة صئل ! ٢٩٥ص
بهمويستغثث لهم وينذر الأموات ويدهمو القبور يزور 

لهم؟نصيحتكم فما ف أولياء يزعم كما لألهم بهم ويستمن 
يرجعأن وأمثالهم لهؤلاء نصيحتنا بقوله! فضيلته فأجاب 

أولياءفيها أن يزعم التي القبور فهذه وتفكيرْ عقله إلى الإنسان 
•تحتاج 

ويقالالقبر يثبه شيء يرصع همد إذ نور أثما إبان إلى • أدلأ 
بقبر.ليس أنه ْع ذللث، حال.ثا كما فلأن محبر هذا 

هؤلاءأن إثبات إلى يحتاج فانه قبور أثما ثبت إذا ثانيا؛ 
.٢١٩ص تخريجه تندم )١( 



^^========^ت=^^===^=====تء)وع؛(

أولياءأم ض أولياء هم هل ندرى ما لأننا ض؛ أولياء كانوا ال٠قبورين 
للشيطان.

أحلمن يزارون لا فإنهم ض أولياء من أنهم ثبت إذا ثالثا: 
كمايرارون وإنما بهم، الاستغاثة أو دعائهم، أو بزيارتهم، التبرك 

زيارتهمفي كان إن أنه على فقط، لهم والدعاء للعبرة، غيرهم يزار 
دفعازيارتهم تجوز لا فإنه فيهم، بالغلو فتنة خوف أو فتنة 

ودرءأللممدة.للمحظور، 
مثقالتي الثلاثة الأمور فهده ءقلائ، حكم الإنسان أيها فأنت، 

وهي!تتحقق أن لأبد ذكرها 
•القبر أ~ثبودتإ 

ور-أنه ب-موت 
كاوا،مهما الدعاء حاحةإر ز ضم لهم، لأحلالدءاء ج_الزيارة 

الدعاءأحل من زيارتهم إن ت قلنا إننا نم يضرون، ولا ينفعون لا فهم 
.محظوراتستلزم لم ما حائزة لهم 

هدافإن بهم استغاث أو لهم وذبح لهم وندر زارهم من أما 
النار.مجخلدأفي كافرآ به صاحبه يكون الملة عن مخرج أكثر شرك 

صفةما -ت تعار الله رحمه ١^٠^؟'- فضيلة سئل ؛ ٢٩٦س
التعزية؟

بهعزى ما الصخ من به يعزى ما أحن بقوله؛ فضيلته فأحابا 
وكانليحضر، يدعوه رمحولأ إليه أرملت، حبث، بناته إحدى النبي 

لهداواللام الصلاة عليه فقال الموت. في صبية أو ابن لها 





^^ييصيييٍييٍطآإ_ِ،

فلتصبرولنحنمبا؛فمرها ممى، احل ميءعنده ركل 
.ه  ه

 !Yيععضيقول سارست اش رحمه ^إةالسمح— _؟؟
الميت؟دفن قبل التعرية لاتجوز إنه الناس 

متىالتعزية بصحح، ليس هذا بقوله فضيالته نأحاب 
•ممروعة فإنها المولى أى ، المتبيسة ا حصلّ

٠؛؛؛- ءإ؛- 

٣٠س هل! — تعالى اض رحمه ء الشخ فضيلة سئل ! ٠
اكعرية؟فى سة والتقبيل المصاذحة 

فيسة ليست والتقبيل المصافحة بقوله! فضيلته فأجاب 
المصابلامت فإذا الملاقاة، عند المصافحة ؤإنما التعزية، 
أحلمن لا الملاقاة أحل من محنة فهذه وصافحته عاليه وسلمت، 
محنةأنها يعتقدرن كانوا فإن عادة اتخذوها الناس ولكن التعزية، 

أنبدون عادة كانت، إذا وأما محنة، لست، أنها يعرفوا أن فينبغي 
محكبلا وتركها قلق. فيها وعندي بها بأس فلا محنة أنها يعتقدون 

.أولك،• 
بهايقصد التعزية أن وهي؛ لها التفطن ينبغي مسألة هاهنا م ث٠ 

وحل،عز اش من الأحر واحتساب الصبر على المصاب تقوية 
فمتامحبةمناسبة، له حصلتا من كل بها يهنيء كالتهنثة ولستا 

.٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 
للعزاءمسالة ؛ي — تعار القه رحمه - الشخ فضلة من الصائرة لفتاوى ا٠ 

المتعان.راق ، نقط. بعضها ماهنا والمشت حدأ، كشر؛ 



 cفتاوىالفقه؛؟،؟
ابهواحتصيره يقوي بما أي — يعزى الإنسان بها أصب إذا الموت 
الماسس كثير عند صارت وند وتعالى. ببمحانه اض من الأحر 

فيهينطرون مكانآ الميت أهل ويعد الا، أرمإلمها يأتون كالتهاني 
وكلالكهرباء، أنوار وأوندوا الكراسي، صنوا وربما المعزين، 

يجتمعونيكونوا لم فإنهم الصالح المالف لهدي ا مخالفهدا 
وقدغيرها، أو الأنوار، من عادي غير ميئآ يحدثون أو ، للعزاء 
فيفقال للمعزية، الجلوس بكراهة - اض رحمهم ء علماؤنا صرح 

يجلسبأن المعزية أي لها حلوس وكرم وشرحه؛ )المنتهى( 
ذللث،.مثل وشرحه )الإقاع( في ونال ليعزى. بمكان الخصاب، 

فنصللتعزية الجلوس وأما المهذب(: )شرح في المؤوي ونال 
يعني! قالواكراهته، على الأصحاب، وسائر والصنف، الشافعي 

أرادْن ليقصدهم بيت في المستا أهل يجتمع أن لها بالجلوس 
صادفهمفمن حوائجهم، في ينصرفوا أن يشغي بل : قالواالمعزية، 
انتهى• لها الجلوس كراهة في والماء الرحال بين فرق ولا عزاهم، 
كلامه.

ء؛>

حكمما —؛ تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٣٠١ص
بيتهم؟في المسث، أهل إلى والذهاب، المعرية القصدإلى 

إذاولكن السنة من أصل له ليس هذا بقوله؛ فضيلته فأحاي، 
الأن القطيعة س يكون أن ويخشى الستا لأهل قريبآ الإنسان كان 

الاليت، لأهل بالية ولكن يدير٣ا، أن حرج فلا إليهم يل.هما 
بعضعدْ هذا لأن المعزين؛ وتلقي الميت، في الاجتماع لهم يمع 



كتابارجت1ئز
ص

المرقفي صادمهم ومن الميت، يغلقون ؤإنما المياحة، من الملف 
فهاهناأمران:عزاهم، المجد أوفي 

اللهمومثّروع، ليس وهذا الميت، الوهابإرأض الأول: 
ذلكترك يكون أن ويخشى الأقارب من كان إذا قالت: لما إلا 

قطيعة.
بلله، أصل لا وهدا المعزين، لاستقبال الجلوس اكاتي: 

المياحة.مجن الملف بعض عدْ 
أوءو ؛إي 

حكمما تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سئل : ٣٠٢س
ح؛ؤياتعار: كقوله اأيااث، يكتبون وأحيانا ، والصحهسالتعرية 

المطمشةه؟المفس أيتها 
المبيعنه نهى الدي العي من هدا بقوله: فضيلته فأجاب 

الذيالعي من وهدا ؤإعلأنه، موته إٌرهار به المقصود لأن 
الميه•عنه نهى 

ؤ؛به ؤ!ي 

حكمما تعار: افه رحمه — الشيح فضيلة سئل : ٣٠٣س
عنه؟المنهي النعي هومن وهل بالجرائد؟ ادنعرية 

فىالموت إعلان أن ر الظاهر بقوله: فضيلته فأجاب 
بخلافعنه، النهى المعى من والعزية ان الأتموت بعد الجرائد 

به،باس فلا عليه الصلاة أجل س الميت على يصلى أن ئبل العي 
كراهيةني جاء ما باب الجنائز، كتاب والترمذي، . ٣٨٥ه/ أحمال الإمام أحرجه )١( 

.صحيح( حن )حاوين! (وقال!  ٩٨٦)التعي 



ارفقا<فتاوى 

يخرجواأن الصحابة وأمر موته، حين النجاشي ه النبي نعى كما 
الإخبارإلى فلاحاجة عاليه الصلاة بعد وأما ^ ٢٠٠فصلى؛للمصلي 

عنه.النهى؛ النعي، من، بالحراثد عنه قالإعلأن ، وانتهى، مات لأنه بموته 
هه ه 

فيانشر ! — تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٣٠٤س
والردوالمجلات الجرائد طريق عن التعازي الأخير الأونة 
هذاحكم ما المست،، أهل قبل من التعرية عر بالشكر عليها 

والردالتعرية بأن علما الممنؤع العي ر يدخل وهل العمل؟ 
عليهاالجريدة تأحد كاملة صفحة يكلف قد الجريدة ر عليها 

والشذير؟الإسراف ر ذلك يدخل فهل ريال عشرةآلآف 
كونقد هذا مثل أن أرى الاJؤا نعم، بقوله: فضيلته فأجاب 

تبذيرأإليه أشرت كما فيه فان منه يكن، لم ؤإذا عنه، المنهي العي من 
يحرصحتى كالتهنئة ليست الحقيقة في والتعزية للمال، ؤإصاعة 
حزين.غير حزينآأم منته ففد الذي كان مواء عليها الإنسان 

فيهأثرت ند مصابا رأيت إذا أنالث، بها يقصد إنما التعزية 
منالمقصود هو هذا المصاب، تحمل علؤر تقويه فإنلثا المصيبة 
التهاأى،؛امب، من، ولبيت المجاملأيت،، ؛امي، من، وليمث التعزية، 

الذيالمبالغ هذا بها بلغوا ما التعزية من، المقصود النامؤ، علم فلو 
الناسوقبول لها، الأحتماع أو الصحم، في، نثرها من، إليه أشرت 
.ذلالئ، وغير الهلعام وصع 

٠ءإي ءة 

. ١٤٦ص تخريجه تقدم ]١( 



ةتاباوح0ذز
ص

حكمما • تعالى اف رحمه — يح الفضيلة مسل ت ٣ ٠ ٥ ٌس 
هوالذي مكانه من الإنسان يسافر بحيث العراء أجل من السفر 

فيهإليى٠كانانمرية؟
إذاإلا اللهم للتعزية، السفر أرى لا بقوله: فضيك فأجاب 

يعتبرللتعزية سفره عدم وكان للشخص، حدأ ئريبآ الإنسان كان 
لئلاللتعزية يسافر إنه نقول! ربما الحال هذه ففي رحم، قهليعة 
رحم.قهليعة إلى سفره ترك يفضي 

٠ه ءو 

العراءهل ! — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مسل ! ٣٠٦س
معين؟بوئت أو معين بمكان محدد 

ماحيث بل محددأبمكان؛ ليس العزاء بموله؛ فضيلته فأجاب 
تعريه،مكان أي في ، -!^ ٧١في المسجد، في المصاب! رجيت 

فإنهنفسه في باقية المصيبة مادات بل أيضا؛ برمن محددأ وليس 
بحيثالماس، بعض اعتادها المي المعزية على ليس ولكن يعرى، 

اللممات،وينيرون الأبواب، ويفتحون مكان، فى يجالسسون 
ينبغيلا المي اليع ْن هذا فإن ذلك أشبه وما الكراسي، ويصفون 

المالحالساق عهد في محروقة تكن لم فإنها يفعالوها، أن للناس 
عنهم.اض رصي 

هءو ءإي 

حكمما ؛ — تعار الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٣٠٧س
الدليل؟مع تكون لفنل وبأي المعرية؟ 



^^^========؛==^=======،

أجروفيها ستة، المصاب تعزية •' بقوله محيلته فآجاب 
الذياللفظ ولكن أجرم، مثل له لكن مصابأ عزى ومن وثواب، 

أخذ،ما ض فان واحتسب رراصبر تة! الفى جاء ما أضله به يعزى 
وكلشيءسْاحلْسى«أا،.أتى، ما وله 

يناتهإحدى له أرسالت واللام الصلاة عليه الرسول فإن 
•الرسول فقال الموت، سياق في عندها طقلة أو بهلفل، تخيره 
شيءوكل أعهر، ما وله أخن، ما ف فان ولتحنمب، قالتصبر ءمذها 

يقولأن مثل اللففل هدا بغير عزى ؤإن ، ميءا ميأجل عنده 
لأنهحرج؛ فلا أشيه وما الصبر، على وأعانك الأحر، لك اض أعظم 

•منه لابد ممن شيء يرد لم 
؛و٠ ءاي 

مسألة_؛ تعالى اف رحمه - الشخ محسلة مئل ! ٣٠٨ص
هذا،قي ممتهم لو الناس بعض له، والاجتماع العراء 

يهنقصد وإنما التمف يه نقصد ولا هذا نفعا. نح،*. إ يقولون 
سة،مماردض؟

سنة،التعزية إن ! هداعلى الجواب بقوله! فضيلته فأحاب 
لمالذي الوجه هذا على العبادة صيغت، فإذا العبادة، من فالتعزية 

وسلم،آله وعلى عليه اش صلى الرسول عهد في معروفآ يكن 
المصاب،عزى من ضل في الثواب جاء ولهذا بدعة، صارت 

العبادات.كوزإلأعلى لا والثواب 

.٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 
.٢٧٩ص تخريجه تقدم )٢( 



^^================|ظآإ؛(

هولكيرة^ةايح_رجمهاشسار-: س؟*مأ: 
محدد؟وقت 

يحددها،المسألة هده في نصا أعلم لا بقوله: فضيكه فأجاب 
المصابعلى باقية المصيبة آثار فمادامت الخصسة سببها والتعزية 

فيهتوثر لا من فمنهم يختلفون، والناس مشروعة، التعزية خان 
متائرأمادام المصاب نعزي فنحن يتاتر، من ومنهم ، ١^٠١المصيبة 

بالتعزيةالممصود وليس التقوية، بالتعزية والمقصود بمصيبته، 
ماوأحن التقوية، القصود بل القالوب، وترقيق والندب النياحة 

إليهأرسلت وقد بناته إحدى النبي به عزى ما الإنسان يه يعزى 
ررمرهات الرسول( لهذا النبي فقال، يحضر أن منه. تهللم، رسولأ 

ءندْشيء وكل أبقى، ما وله أحد، ما فه فان ولتحنمسس، فالتصبر 
واللام،الصلاة عاليه الرسول، كلام أعفلم فا . ، مىا،أ مبأجل 

ررمرهافقوله! الملم،، على تأثيره أمد وما المع، على ألد0 وما 
الحكم،على دالتان حملتان الجملتان هاتان ولتحتسسج،، فلتصثر 

ماوله أحذ ما طه رافان وقوله! والاحتساب، الصبر وجوب وهو 
وقوله!فه، ، iiJi_سيء كل بأن الإنسان تهلمئن جمالة هذه أبقى،ا 
أنأردنا فإذا بالقدر، الإيمان هذا مميءا بآجل عنده شيء رروكل 
ْعولكن ابنته، س النك، به عرى ما به نعريه ما فأحن مصابآ نعزتم، 
قناتي، الحدين، هذا بمثل يتأثر لم المصاب هذا رأينا أننا لو ذلك، 

حال،هذه اطه، أمر هذا أحي يا فنقول،! تناسب،، أحرى بكالماتا 
نأتيأن أما المصيبة، هذه عنه تزول، حتى ذللثج أشبه وما الدنيا، 

.٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 



_،،llفتاوى أؤآإ< 
يجوز.لا فهدا للاحزان المثيرة بانمارة 

؛؛ي؛ي ء ه

أحدتوفي — تعار اف رحمه ء الشخ فضيلة مسل ! ٣١٠من 
يجوزفهل النصارى بعض المعرين صمن ولكن الأفراد 

اراع؟سا ر ممم 
كانمواء المصاب يعزى أن يجوز بقوله؛ فضيلته فأجاب 

المعزينلتلقي البيت في الأجتماع ولكن لمآأوكافرأ، مله المعزى 
-عنهم اممه رصي - أصحابه ولا ه، الرسول عهد في يكن لم بدعة 
فيوجدهم ومن متهم، مات الدين أبواب أي الأبواب، تغلق ؤإنما 

المقصؤودلأن عراهم، مصابين، وراهم المجد في أو السوق، 
علىالإنسان تقوية Jالتحزية المقصود التهنئة، ليست بالتعزية 
الذيابنته رسول واللام الصلاة عاليه النبي أرسل ولهدا الصبر، 
عليهالبي فرد الموت مساق في كان لها ابن عن لتخره أرسلته 
فهفإن ولتحتمسب، فلتصجر ررمرها • له وقال الرمول والسلام الصلاة 

ولمهيءارا،، مبأجل عنده شيء وكل أعض، ما وله أحد، ما 
أجلمن لس ثحضر، أن عيه وألهمتا ردته حتى يعزيها يدهب 
ولمالمحتضر، الطفل أو الغلام هدا حضور أجل من ولكن ، العزاء 

أهليجتمع أن - عنهم الله رصي - الصحابة عهد في معروفآ يكن 
فيالطعام صنعة يعدون كانوا يل الناس، مجن العزاء ليتلقوا المسنا 

مجنوالنياحة آ، النياحةل مجن ذلالثا على والاجتميع المبنتا، أهل بيثا 
٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 
٢٨٠ص تخريجه تقدم )٢( 



وقال!والمتمعة النائحة لعن . الني هان الذنوب، كبائر 
وديعقطران، من مربال وعليها القيامة يوم تقام تتب لم إذا ررالتايحة 

عنالملمين إحواننا ننصح نحن فلهذا باض، نعوذ ، جربُُ ٌز، 
•لهم شر هم، بل حثرألهم لهت اش التجمعات هذْ فعل 

ءأي

حكمما I — تعار افه رحمه الشيح فضيلة سئل ! ٣١١س
عنديقال وماذا افدين رغ مع التعرية عند الفاتحة قراءة 

التعزية؟
رفعمع التعزية عند الفاتحة قراءة بقوله؛ فضيلته فأحاب 

التعزيةؤإنما ، أصحابه الهي.يعزي يكن ولم بدعة، افدين 
لنقلفكل المصيبة، تحمل على المصاب تقوية أي التقوية، معناها 

حيثبناته بحص افه. رسول عزى وقد ، يكفي، المقصود على يدل 
ماف فان ولتحتب، فلتصير ارمرها إليه: أرملته الذي للرسول قال 

هذهفمثل مس«أى. بأجل عنده شيء وكل أبقمح،، ما دله أحد، 
بالصبرالمصاب يأمر أن للتحزية يكون ما أحس من الكلمات 

للهمالكا الكل أن له يبين وأن وجل، عز الثه على الأجر واحتساب 
باجلعنده سيء كل وأن أبقى، ما وله أحذ، مجا له وتحار، سبحانه 
منونحوذلكا والمحمل فالحزن يتأحر، ولا يتقدم لا معين، مسمى 

مصيبة،تزيل ولا قضاء، ترد لا هي \ذشوآ تنايى التي، الأمياء 
الإنسانبه يعزى ما واحمن ودحتسسأت،، الإنسان يصير ان فالواحأب 

(٩٣٤()٢٩اصدفىاس)باب الخاتن، محاب لم، مأحرجه )١( 
.٢٧٩ص تخريجه تندم )٢( 



الفقهفتاوى نغم، 

أعلم.واش • الكلمات هدْ من ابنته الرسول. به عرى هوما 
ه!؛- ؛ ٠

تعريةعن ! — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة ّئل I ٣ ١ ٢ س 
فأيهماالرحال أمام واموج ت؛رج من فيها بما اء للنالنساء 
أمالرحال وتعري النساء لتعري النساء تخؤج أن أفضل 

لهاالأمحل 
ليسالعزاء أن نعرف أن يجب •' أولا • بقوله فضيلته فأجاب 

الأنواريوقدون وربما ويسهرون، عليه الناس يجتحع حتى تهنئة، 
الالادانبعض في شاهدنا كما زواج، حفلة محي كأنه المكن وتجد 
أيضأ.نسمع وكما 

وتقويةالصبر، على المصاب تقوية به المقصود فالحزاء 
إنماوالحية، الفلاهرية الأمور في تكون لا الصبر على المصاب 

لمأخهلآه وما ليخهلئه، يكن لم أصابه ما بأن باليقين بتذكيرْ يكون 
بناتهبعفى الّثيا عرى وكما • اش عند من هدا وأن ليصيبه، يكن 
ررصرهات قال إليه أرملت أن بعد إليها بعثه الذي للرسول قال حين 

عندهميء وكل أعهلى، ما وله أحد، ما ف فإن ولتحتب، فلتصير 
لطردالفرح إؤلهار به المقصود وليس العزاء هدا ، ، مس<اأ بأجل 

يقينا،القلب نملي لا ءلاهرية أو فقهل حمية تعزية هدم الحزن، 
ورجوعآإليه.اض إلى ؤإنابة 

احتسب،اصبر، أحي يا المصاب! للرجل نقول أن التعزية 
مقدرسيء وكل أعملي، ما وله أحد، ما له ش، والملك الدنيا هده 

.٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 



كت1بااجدام

إليهأشرت الذي الأحتم1ع فهدا وننصرف. يتأحر ولا يتقدم لا بأجل 
الاحتم؛عيعدون - عنهم اف رصي - انمحاة كان بل مثرؤع، غير 

كبائرمن والنياحة ، من الطعام وصنع الميت لأهل 
.الذنوب 

صارلتعزيتهم تأت لم إذا بحيث أقرائها الميمت أهل كان ؤإذا 
•ارجعي ت لها يقول ثم دثائق حمس بها فليذهب ، شيء نفوسهم في 

حكمما ت — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٣١٣س
مماميت لهم مات إذا الكفار من وغيرهم الكتاب أهل نعرة 
قيوالمشيء دفته حضور حكم وما إكرامهم؟ منه يمهم 

حنازته؟
أيضآيجوز ولا بذلك، تعزيته يجوز لا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

ومعلومللملمن، عدو كافر كل لأن وسيعهم، جنائزهم سهول 
تشييعناأن كما معه، للمشي أويثا>ع يواسى أن ينبغي لا العدو أن 

ندعولهمأن لنا يجوز لا أيضآأنه المعلوم ومن ينفعهم؛ لا لجنائزهم 
ئنثئفثواأن  ١٣١٠ؤاكمت للقي ما رؤ الى! تعاش لقول 

.٢٨٠ص تخريجه تقدم )١( 
. ١١٣الآة: ّورةاكوبة،)٢( 



الفقهفتاوى جؤع 

حكمما —! تعار اف رحمه — الشخ فضيلة مسل ! ٣١٤س
بعدالناس تعاني لتلقي المشرة باب عند الميت أهل اصطفاف 

مباسرة؟الميت دفن 
لأنهمبه؛ بأس لا هدا أن الأصل بقوله! فضيلته فأجاب 

منهمواحد كل على الحصول مهولة أجل من حميعأ يجتمعون 
بأّأ.هذا في أعالم ولا ليعزى، 

أو-أو ألا- 

حكمما ؛ — تعار الله رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ٣١٥س
التعرية؟عند الميت أقارب تقييل 

الالتعزية عند الميت أقارب تقبيل بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الشيءلأن منة، يتخذوه أن للناس ينبغي لا ولهذا منة، فيه أعلم 
-ينغيعنهم اض رصي أصحابه- عن ولا ه المي عن يرد لم الذي 

يتجنبوه.أن للناس 
أو.ألإ- ألإ• 

نقبلهل -؛ تعار اف رحمه - الشيح فضيلة منتمل ؛ ٣١٦س
حالةفي للمسلمين الكفار من غيرهم أو الكتاب أهل تعزية 
المسلم؟مولت 

عزوناإذا بمي التعزية، منهم نقبل نعم • بقوله فضيلته فأجاب 
•بالهداية وندعولهم التعزية، منهم نقبل أن حرج فلا 

ماتإذا ؛ - تعار افه رحمه الشيحل فضيلة مثل ؛ ٣ ١ ٧ س 



^____ٍٍ___ذهمِ،

بمنى؟فهل نرب لاكام 
بهيعرى من له مات إذا الكافر تعرية بقوله؛ فضيلته فأحاب 

.العلماء بين حلاف هذا في صديق أر قريب من 
•حرام تعزيتهم إن مال؛ من العلماء فمن 

•جائرة إنها قال؛ مجن ومنهم 
مصلحةذلك في كان إن I فقال ذلك في فصل من ومنهم 

فهوبتعزيتهم، إلا بمكن لا الذي شرهم وكما إملامجهم، كرحاء 
جائزوإلأكانحرا.1.

ؤإكرامهمإعزازهم تعزيتهم من يفهم كان إن أنه والراجح 
السبملحة.ش بلر اؤإلأ 

أ؛يه  ه

بعض_ت تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ت  ٣١٨س
الميت.حقوق من والوليمة التعرية إقامة إن يقولون العامة 

أهله؟المسّتاعلى حقوق وما 
موتهبعد حقوق المستا أهل على ليس بقوله! فضيلته فآحاب 

وقضاءودفنه، عليه، والصلاة والتكفين، بالتغميل، يجهزوء أن إلا 
وأماله، ويستغفروا له يدعوا أن لهم وينبغي وصيته، ؤإنفاذ دينه، 

فهومنله الدعاء وأما للتا، ذكرت مجا موى أعلم فلا بشيء يلزموا أن 
إليه.الإحسان ومن بر0 

حكمما ت - تعالى اممه رحمه الشيحً- فضيلة سئل ث ٣ ١ ٩ ص 
الهراء؟فى )يس( صورة وحاصة القرآن؟ قراءة 



فتوىاافقهغنع( 
هووإنما قرآن، قراءة فيه ليس العزاء بقوله! فضيلته فأحاب 

القرآنثراءة وأما إليه، الحاجة عند وللميت للمعزى، به يدعى دعاء 
ومنهيفهوبدعة وجل، عر افه كلام من غيرها أم )يس( سورة مواء 

رر'كلددءةصلألة،اه! الرسول لقول عنه 

حكمما •! تعالى.اش رحمه الش؛حل فضيلة سئل !  ٠٣٢ س 
العراء؟لتقبل المسجد في الكراسي وصع 

مشرؤع،غير المجل داحل العزاء ت بقوله فضيلته فأجاب 
القرآن،وقراءة للصلاة، بنيت، إنما للحزاء، تبن لم فالمساجد 

ّللحزاء فيها الكراسي وصع من ويمع ذلك،، أنبه ومجا والذكر، 
يريدونأناس كل فان فيه، فوصى وحدويثا المسجد تضييق من فيه 
أجلمن الكراسي رصع أصل أن مع ، عزاء كرامي فيه يضعوا أن 

المجد،في كان مواء ، السالم، عند معروف غير للعزاء الأجتماع 
أوفىغيرْ•

ء؛ث-ءإ؛- ءأو 

٢I ٢ ص تخريجه تقدم )١( 



.،==========^^

د،اعه
افسلمه العسمين صالح ين محمد الوالد الثسخ فصسالة 
وبعد.وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 

محيالتميل احدوا الماس نرى • • • • مدن بعض في 
عنبحثت توقيفية، سنة العراء أن وبما لزموها، عادة العزاء 
أجدنلم العراء. قي النمل أءى - النعل لهدا شرم دلل 
منعليه وقفت فيما ذلك في اجتهاديا رأيا ولا شرعيا نصا 

فى- اش رحمه - قيامة ابن نقاله ما وحدته ما وغاية الكتب، 
شئتإن قال! حيث - الله رحمه - أحمد الإمام عن المغني 
وقالاحد. لم شئت وإن التعرية، في الرحل بيد أحدت 

تكرهولا ؛ وأدلمه( الإسلام فمص )في الزحيالي الدكتور 
•عراْ من بيد المعرى أوأحذ المصافحة، 

الحدينفي الطويل الباع من له ما على الألباني والشح 
المسألةهده في الجنائز أحكام كتابه ز لما ينقل لم وعالومه 

الجزءالصحيحة الأحاديث )سلمالة كتابه ش نقل بل شيئا. 
إلايشمع لا المقبل أن منه فهمت مأهمأ(ما —  ٢٤٨صن الأول 

والأولادالممر من القائم كتقثيل شرعي نص عليه دل فيما 
منفنرغب السنة، به جاءت مما ذللث، ونحو والزوجة 

الدواعيتتوفر حيث المسألة هده في رأكم إبداء فضيلتكم 



الفقهفتاوى 

عليكموالسلام وسيدكم فيكم الد4 بارك للناّس، لبيانها 
.وبركاته الله ورحمة 

وعليكمالرحيم، الرحمن اف م ببقوله• فضيلته فأجاب 
وبركاته.الله ورحمة اللام 

ولامتبعة، سنة العزاء عند التقبيل في فليس ذكرتم كما الأمر 
لاسيماوأحرحل، أولى فتركه السالف، عن العالم أهل من أحال نقاله 

ربماإنه ثم أحيانآ، - الزاي بقح - المعزى تأذى به يحصل أنه 
منالجهات بعض في يفعل كما ذللتا من أبحد إلى تهلور به يحصل 

والتوفيقالهداية ولإحواننا لتا الله ونأل . المدمومة الاجتماعات 
r في الحثيمين الصالح سد كتبه يرصاْ. لما  /YA / م.١ ٤ ١ ٣

؛إ؛-ءأة ءإ؛ 



^^=====ت=تتت=^^تءؤح(

عادةهناك ت — تعالى اف رحمه — الشيخ فصيلة مسل ! ٣٢١س
نقودالمعزين من يوحد الميت مات إذا أنه البلاد بعض فى 

المائة؟هذه حكم لما الميت لأهل وتكون سجل في تسجل 
المال؟هذا يحل وهل 

عندمعروفة تكن لم بدعة المملية هذْ بقوله! فضيلته فأجاب 
نعىجاء لما أنه المنة به جاءت الذي المعروف ؤإنما الملف، 

لألرراصتعوا المى.؛ قال ■عنه الله رصي حلالب، أبى بن جعفر 
بهذاالمصابين أن علمنا فإذا • يشغلهم؛١ ما أتاهم فقد جعفر 

منأصابهم بما عايهم أو عدائهم، إصلاح عن اسغلوا محي الميت 
شام.يعثإلمهم أن المنة من فانه الحزن، 

صريبةعليهم أن المعزون يرى وأن المعزون، يسجل أن وأما 
علىالماخوذ المال فان كذلك كان ؤإذا البيع، من فهذا يدفعونها 

•ولايجوز لايحل بدعة العمل هذا 
منمصبيته عوصر بمي، ويحتيصبر ان الإنسان على والواجبمب 

مايقول أن بمصيبة أصبب، إذا للمؤمن الخشرؤع فإن وجل، عز الله 
مصتةأص1ارثهم ادا أئن إئذ وبني ؤ محاتليه! على اض أثنى 

الصححالحدث، ش س، وكما ،، اقهوحمفاؤْع(هل ^١^^١هراءثا ١٥
فإنا يقول! ثم بمصيبة، يصاب مسالم من راما محال! الرصول. أن 

واحلفليحيرأ^ا،امأجرنيفيمسي، إدهراحعون، وإنا 

تخرِجهص^آ.تقدم )١( 
؛٥٦،  ١٠٥الأتان: الغرة، ّررة )٢( 



فت1وىالفقهؤؤ( 
حيرأمتهاا،أله وأخلف اف إلأ1حر0 

نلاحظ٠: تعالى اف رجمه ١^٠ صلة مئل : ٣٢٢ص
أهليبقى ، للعزاء أيام ثلاثة يخصصون أنهم الماس كثيرأس 

الميتأهل يتكلم، وقد الماٌس، فقصدهم الميت في الميت 
نياسماء'أعرافاضيافة؟

مادامتيمتد فالعزاء له، أصل لا هذا بقوله: فضيلته فأحاب 
إذاالإنسان أن بمعنى يكرر لا لكنه المحبماب عن تزل لم المصيبة 

له.أصل فلا بالثلاث تقييده أما انتهى. مرة عزى 
وقدله، أصل لا أيضأ فهدا البيت في للتعزية الأحتماع وأما 

بدعة.بأنه صرح وبعضهم بكراهته، العالم أهل من كثير مجرح 
فيصادفه ومن الباب، يغلق للمعزين، الماب يمح لا والإنسان 

أصحابهولا الرسول. كان ما المنة، هو فهذا وعزاه الموق 
علىيمتح ربما أيضأ وهذا أبدأ، للعزاء يجلون - عنهم الله صي ر- 

الإسلامية.البلاد بعض في يحدث كما البيع أبوابآمن الناس 
ءوءإ؛• ؛أي 

ryr_ : محدالعزاءتعالى-: اف ّئلصلةص_رحمه
أصل؟لهذا فهل يقبلونهم وقد المسن، أهل الماس يصافح 

—الصافحة أصل. له ليس أيضأ هذا بقوله: فضيلته فأحاب 
وأما، اللقاء عند نونة مء قبل من صاحبه ير لم الإنسان كان إذا 

إطلاقآ.له وجه فلا القبيل 
•( ٩١)٨ المصسبة)٣( عند يقال ما ياب الجنائز، كتاب لم، مأخرجه )١، 



هيما -ت تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مئل !  ٤٣٢ ص
المعرى؟يرد وبم التعرية؟ في المأثورة الأدعية 

و.النبي قاله ما به يعزى ما أحن موله: فضيلته فأجاب 
باحلعدم شيء وكل أبقى، ما وله أحد، ما ف ررإن بناته: لإحدى 
٠سيء أحسن هذا ، واحتسبءا فاصبر مهى، 

التحملعلى اض وأعاننا لك، اف شكر يقول! والمعرى 
والصبر.

٠ه ٠ 

٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 





SiUj

الله.ملمه خسمصالينصالحالمبين 
توبعد وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام 

الميتمات إذا انه وهى منتثرة عادة لدط يوجد 
الأحرىالقرى من غيرهم شاركهم وربما القرية أهل اجتمع 

ثلاثةلمدة أحيانا الوظائف أهل بعض فيهم بما الميت بيت في 
التينإلى عسر الخمسة بين ما الصتحور ويك^ن ، مب 

واحدكل فيحضر والشاي، بالقهوة معهم ويأتون أحيانآ، 
يأتونالذين المعزين ويستقثلون قهوة، أو شاي، ثلاجة منهم 

أحيانا،بطلبه بل ، المبت، قريب برصا وهدا أحرى، قرى من 
الدفن،عند المصيبة صاحمج قدعروا الحضور هؤلاء أن عالما 

بدليلبدعة، هده لهم• قلنا وعندما الأول. اليوم في أو 
قالالذي - عنه اش رصي - البجلي عبدافه بن جرير حدينا 

بعدالطعام وصنعة الميت، أهل إلى الاجتماع نعد رركئا فيه: 
هدْت قالوا • لف العملها ما وهدم . النياحة((من الدفن 
المعزيناستقبال وإنما بكاء، فيها ولا نياحة فيها ولا عادتنا 

وكفالميت، أهل وصير الأحرى، والقرى المائل من 
إذاالمعزين، أن علما ا استقبالهم؟ في نكون ولا الناس يأتي 
لاستقبالهموقوفا جميعا هؤلاء قام أحرى أوقبيلة قرية من أتوا 



ا،ففهفتاوى 

ومافيه؟ جلس من حكم وما العمل؟ هذا حكم فما . وهكذا
المعرين؟لاستقبال فقط وأقاربهم الميت أهل جلوس حكم 
يعزيالسالف كان وكيف الأيام؟ الثلاثة بهذه العزاء يحد وهل 

منشيء ذلك في السنة توصج نرجو بعضا؟ بعضهم 
الأهاليعلى المتوى بتوزيع نقوم حش الأدلة وذكر التفصيل 
اض.ثاء إن المساجد في وقراءتها 

الرحيمالرحمن اض م ب

.وبركأته اض ورحمة اللام وعليكم 
الأمورمن غيره أو قريب بموت المصاب تعزية أن شك لا 

®مامنمؤْنثعريذقدروىعنالrيهلذال؛ المهللو;ةشرعآ، 
يومالكرامة حلل من وحل عز اش كساه إلا بمصيبة، أحاْ 

تقويةالتعزية من والمقصود ماجه، ابن أحرجه القيامهءل 
يهيعزى ما أحن ومن عليها، وانمبر المصيبة تحمل على المصاب 
أعض،ما وله أحد ما فه إن واحتسب، )اصبر I له يقال أن المصاب 

بأسفلا الحزن محي شدة منه رأى فإن . مجمى( بأجل عندْ شيء كل 
منامبآ.نولأ ذللت، على يزيد أن 

الناسوتوافد واحد، بيتا في المست، أقارب اجتماع وأما 
وليقادالكراسي، وتهثئة الطعام، وصنع جهة، كل من عليهم 

اعمابآ) عزى من ثواب، ش جاء ما يابإ الجناتز، كتاب، )١( 



^====ت===============^^^====^^=ءطو(

عليهلكن ما وحلاف السنة، خلاف فكله ذلك، ونحو الكهرباء 
النياحةمن يعد ذللفا إن بل - عنهم اض رصي - الكرام الصحابة 
نعدكا - عنه الله رصي - الجر عبداش بن حرير قال عندهم، 

رواهالنياحة، من دفنه يعد الملعام وصنعة الميت أهل إلى 
ابنأيضأ أحرجه الأوطار(ت نيل )في الثولكني وفال . أحمدر 
صحح.سنائه ؤإ ، ر ماجه 

منذلك، يعدون - عنهم اض رصي - الصحابة لكن ؤإذا 
بها،عماد وأقومهم الشريعة، بمقاصد الأمة أعلم وهم النياحة، 
؛٠الاأنه الني. عن بت ئد فإنه نلوبأ وأطهرهم رأيآ، وأسدهم 

يعدبأن أحد يرضى فهل عليه® نيح بما قر0 قي يعذب ررالست، 
اصنعه؟ مجن بشيء أقاربه من أوأحد أوبنته، أوابنه، أوأمه، ، أبوه 

إذاا بهم؟ أصب الذي وهر هؤلاء إلى يسيء أن أحد يرصى وهل 
•يبهم تعد في محببا يكون ما فليتجنب ومصيبتهم محبتهم في صادفا لكن 

الناسعلى المشقة الست، أهل إلى الأجتماع هدا مفاسد ومن 
والأمطاروالبرد الحر أيام في لاسيما جهة، كل من الحضور في 

الخخلم،صار عندهم عادة الشيء هدا صار ّ أنه وذللث، والرياح، 
وصارغيبته، في والغيبة ، حضور0 في بالمسا للقدح عرصة عنه 

فيللخهلر تعرض وربما تهمه، أشغالأ ترك وربما لكلمكره، يأتي 
الوعرة.الطرفايتؤ 

المد)١( 

(.١٦١٢)الميت أمل إلى الاجتماع عن النيئ ؛ي جاء ما باب الجنار، كتاب )٢( 
(،١٢٩١)الميت على النياحة عن يكره ما باب الجائز، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
(.٩٢٧()١٧ءاJه)أهال ببكاء ِطب الميت باب ىابالبجاتز، لم، وم



_<llفتاوى )ؤ؛( 
والماءالرحال إليه يحفر أنه الأجت٠اع هدا مقاصد ومن 

وربماالصر، ينافي ما والعويل والنحيب البكاء من اء للتفيحصل 
الماثحةولعن الكمر، من ه الض جعلها التي النياحة إلى وصل 

يومتقام موتها قبل تتب لم إذا ررالتاتحة ت وقال ، والمتمعة 
حربا(لى.من ودؤع قطران، من وعليهاسربال القيامة 

المال،إضاعة من به يحصل ما الاجتماع هدا مفاسد ومن 
تركةمن تكون وربما مثرؤع، غير أمر في أموال عله ينمق حيث 

قالوقد مرميين، غير أو ليتامى، مجيرايثا أو وصية، وفيها الميت 
إة*هُءآلنتؤلدآدلإبمدماسنمؤتا ؤ الوصية في تعالى اض 
ثادئئنيأ رلُ ؤ اليتامى: أموال في وقال أغ(هلص. هأ بع أق إة 

الأمرسا ش إمائه أن العلوم ومن ،  ٢٤لمسهم، ألبجب 
•أ"صن ءي ١^؛، ^ض 

القرآنيقرأ قاريء يحضر ربما أنه •' الأحت٠اع هدا مفاسد ومن 
إنماوالقرآن القوس، كوامن ويثير الأحزان، يهيج بصوت يرتله 

•الأحزان ويهديء القلولسإ، ويْلمئن النموّس، ليعكن نزل 
أوغيرهاالست، تركة مجن أجرة قراءته على القاريء أحد وربما 

بلتعالى، اض عند ثواب، له يكن لم الأجرة أحذ أجل من قرأ وهموإذا 
إثمهعلى الأثم هذا أعانوا قد اليت، أهل فيكون آثم؛دلك،، هو 

الخال.من غرموا ما وغرموا ، ذللا، في فاشتركوا 
ماومتخر,جهص)؟يآ(.)١( 
(.٣٤٩ص)تخريجه تقدم )٢( 
,١٨١الأية! البقرة، صورة )٣( 

٠٣٤الآة: )؛(سررةالإسراء،



ك0بااجدام

ولاسيما— حوله من والناس يفرأ الفاريء هدا كان وربما 
وغفلة،وكلام صحج في - القرآن وا،استماع يهتمون لا ومن الصغار 

•عروجل اض ذه"كلأم يتلى مجلي محي الحال هذه مثل تليق ولا 
إصاعةأحيانا فيه يحصل أنه الأحتماع؛ هذا مقامي ومن 

بعضهموانشغال الناس، كثرة مع لاسيما الجماعة، مع الصلاة 
صلاةوجوب يخفى ولا المؤذنين، أصوات وصعق ببعض، 

الرحال.على الجماعة 
الأعمالهذه ترك إلى الملمين إحواني أنمح وغيرْ ولهذا 

قالهديهم، فى الخير فان الصالح لف العليه كان ما إلى والرحؤع 
وهيى أ'لأوزف ؤنألشم_ثا تعالى؛ اش 

نج—ميماحقب لهم ؤأمد عنع ع؛أمجولآنوإ آممه ثتيك إإحستن آئبمهم 
وقد^١،، ج  ٣١آلوز ذ;لق، 1تا ج ي لايز أص 
•~ عنه الاه رصمحا ال؛جلي،~ همداض بن حرير حديثا في سق ما ءرفتا 

فيالعلم حللبة إخواننا ينفلر أن ذللث، ترك على العون أكبر ومن 
هوما للناس ويبينوا الصالح، لف البعمل ويقيوْ الأمر، هذا 

لهم.تبين إذا عنه يحيدون لا العامة س الحق قاصدى فان الحق 
وأنصارهالحق دعاة س حميعآ يجعلنا أن تعالى الله أسأل 

جوادإنه واجتنبه،  S^Iالباؤلل؛ورأى واتبعه، حما الحق رأى وممن 
ومنوصحبه، اله وعلى محمد، نبينا على وملم اض وصلى كريم، 
فيالعثتمثن صالح بن محمد كتبه • الدين يوم إلى بإحسان تبعهم 

٠الأية؛التوبة، سررة )١(  ١٠ ٠



ف0وىارفقه

العادةعن ! - تعار اش رحمه - الشخ فضيلة مثل I  ٥٣٢ من 
بيتهأهل قام ميت مات إذا أنه وهو القرى أكثر ر الموجودة 

عشاءأو غداء وليمة إر الناس بدعوق أولاده من ذلك ويكون 
عرالناس ويجتمع الميت عن صدئة الدعوة هذه أن بقصد 

أبناءبعزيمة الميت أقارب يقوم ذلك بعد ثم العزيمة، نالك 
أوأيام ثلاثة إر الأحيان بعض في ذلك ويستمر وأقاربه الميت 
قامميت مات إذا حالة في أنه الثاني! الئؤع ويقوم أربعة، 
يجتمعثم الميت ذللش ابناء عزيمة قي أصدقاؤه أو أقاربه 
ذلكوبعد بيتهم غير ر الميت أبناء ويعزون أقاربه عند الناس 
فأكثر،أيام ثلاثة لمدة أوعشاء غداء وحيه عر عرائم تستمر 

سبقفيما الشرعي الحكم توضيح نرجو الشيح فضيلة يا لدا 
•ويرعاكم يحففلكم واف هدا الصحح العزاء طريقة هي وما 

الناسودعوة الوليمة المست أهل صغ بقوله فضيلته فأجاب 
عبدافين حرير حديث فى ذلك حاء كما النياحة، ص يعد إليها 

الميتأهل إر الأحتماع نعل كنا محال - عنه اف رصي - البجلي 
فيوقال • أحمد الإمام رواه النياحة. من دفنه بعاس العلعام وصنعة 

البناءقال . صحيح نائه ؤإسماجه، ابن أيضأ أحرجه ! الأوطار( )نيل 
أهلصنع كراهة على الأربعة الأئمة واتفق المسند ترتيب شرح في 

بنحرير بحديما نيلين معليه، يجتمعون للناسمن حلعامأ المسك 
وقدحرام، النياحة لأن التحريم، وظاهره الباب في الذكور عبداش 

. ٣٦٣صى تخريجه تقدم )١( 



_l_JIكتاب 

م.. ا فهوحرام. النياحة -من عنهم اض الصحابة-رصي عدم 
فانهموأصحابه المي. لهدى مخالف الثاني الؤع وكذلك 

وهوالمتتايعة، الولائم لهم ويمنعون الميت أهل يدعون يكونوا لم 
مكلف— عنهم اض رصي — وأصحابه الني. لهدي مخالفآ كونه ،ع 

المالإنفاق من فيه لما أيفأ وللميعوين الداعين، الطعام لصانعي 
فائدة.غير محي الأوقات ؤإصاعة ْشروع، غير وجه على 

Iله تقول أن محزونا مجصابأ رأيت إذا المشرؤع العزاء وطريقة 
عندهشيء وكل أعش، ما وله أحد، ما ض فإن واحتسب، اصبر 

اس.بفلا قليلا أ امبمناء دعزاد ؤإن مسمى، أحل ب

لدينايوحد ؛ — تعالى افه لرحمه السيخ فضيلة ّئل 
دعوةبتوجيه إليه الناس أقرب يقوم مت دفن إذا أنه وهي عادة 

عنده،الليلة هذه الغداء أو العشاء بأن المقبرة في للتاس 
بعدوذلك الفاتحة اقرؤوا I ويقول أحدهم يقوم وكذلك، 
البقرلشراء ذلك بعد يذهبون ثم مباشرة، الدفن من الانتهاء 
حسباالجماعة على ويقسمونها بذبحها ويقومون والغنم 
الميت،(أقرباء رأي هذا يفعلوا لم ولو بينهم المتداولة العادة 

يكرما فهل • ميتهم• بمصون لا إنهم ن عنهم الناس لقال 
.أفتوناحراكمالقهحيراصحح؟ 

Iأشياء ثلاثة يتضمن العمل هدا بقوله! فضيلته فأجاب 



فتاوىاJفقهثع( 
أحدأو الميت، لبيت الطعام إلى المشيعين دعوة أولا 

أقربائه.
الدفن.بعد الفاتحة قراءة طلب ثانيا؛ 
هدهوكل ويونع يذبح مما أوغيرها والأغنام المقر شراء ثالثا؛ 

وثره محمد هدى الهدي حير لأن وذلك منكرة، بيع الأعمال 
مثليتضمن لا محمد. هدي أن المحلوم ومن محدثاتها، الأمور 
أهلعند الأحتماع يحدون - عنهم اش رصي - الصحابة إن بل هدا، 

علىحكمها يخفى لا والنياحة ، ، ١^٦١^ من الهلعام وصنع المسك 
وقال؛والمتمعة الماكؤة لعن الّثي. الة؛إن على اطلع ْن 

منسربال وعليها القيامة يوم تقام موتها قيل تتب لم إذا ررالنائحة 
العادةهده عن الآكف فالواحب ا، حرب(<أ من وديع قهلران، 

المحرم.العمل هدا في بدلها عن الأموال تحفظ وأن النكرة، 
الحاصرينمن لفاتحة ا قراءة طلب وهو الثاني؛ العمل وأما 

لمحنإذا يكن لم واللام الصلاة عليه النبي فان بدعة، أيضأ فهو 
بلالقرآن، من شيئا أو الفاتحة، عليه اقرؤوا للناس: يقول الميت 

لهواسألوا لأخيكم رراسغفروا وقال: عليه وقف دفنه من مغ إذا كان 
لهذابهم يستغفر هوالدي يكن ولم آ. يأل،،أ الأن فانه الشيت، 

واحدوكل لأحيكم؛؛ رراستغفروا قال؛ بل ويؤمنون. فيدعو الميت 
ثبته.اللهم له، اغفر اللهم يقول؛ 

. ٣٦٣ص تخريجه تقدم )١( 
.تقدمتخريجهص٩٧٢)٢( 
.٣٤٩ص تخرب تقدم )٣( 
. ١٦٥ص تخريجه تقدم )٤( 



^^=ت======^ت==طؤآإ(

يقولواحد وكل عليه، الماس يقف أن الدفن بعد والمقرؤع 
ثلاثا،يقولها سه، اللهم له، اغفر اللهم : انفراد على 

ثلاثأ.دعا دعا إذا كان ه الرسول فان 
منوغيرها والغنم المقر شراء وهو ؛ الثالث، العمل وأما 

المبيهدى مجن يكن ولم منكرة، بدعة فهوأيفأ وتونع فتدبح الأنعام 
ثبتوفد للمال، أيفآإصاعة وفيه — عنه اض رصي — أصحابه ولا 

اّلإصاعة عن نهى أنه المبى عن 
لأهلالماس لوم وأما عنه، والإعراض منعه فيجب هدا وعلى 

جهلفهدا متهم، بمجمون لا إنهم بقولهم؛ هذا يفعلوا لم إذا المتا 
حقيقة،ميته يحب الذي هو الأشياء هد0 يتجنس، الذي إن بل . منهم. 

عنيبتعد الذي وهو ، ورسوله تعالى اممه أحبه ما يحمبا الذي وهو 
صلألة.اش. رسول سماها المي البيع 

إلىكلها أمورهم في يرجعوا أن المسلمين إحواني أنصح لهذا 
ماوأما البركة، وفيهم الخير، ففيهم الصالح سلمهم عليه كان ما 

طلبةعلى الواحبر فان  ٤٠٢٠٧١تخالف، المى الأمور من الماس اعتاده 
يحذرواأن عمومأ حكمها علم من كل وعلى حصوصأ، الحلم 
على- الحمد وف - فالماس الحق. لهم يبينوا وأن منها، الماس 

هوما وترك الصواب إلى ورجع تذكر يكر إذا غالبهم لأن فهلرهم؛ 
المخالفة.س عليه 

UYr_ : بعضفي تعار-: افه ضيلة مثل

. ٨٨ص تخريجه تقاوم )١( 



فتاوىالفقهجم، 

ويطوفونصوت مكبر عليها بسيارة يأتون الميت مات إذا البلاد 
ويعدونالفلاني فلأن اش رحمة إلى توفي ت ويقولون القرى في 

ويأتونالطعام لهم ويمنعون الناس فيه يستقبلون مكانا 
منيستفيد الميت وهل الأشياء؟ هد0 حكم فما يقرأ بالمقريء 

قراءته؟أحرأعلى ياحد أنه على القاريء قراءة 
أوجه؛عدة من محرم هذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

هالمي فإن • عنه ه المي نهى الذي النعي من هو ت أولأ 
كانإذا إلا المست، بموت الإخبار وهو ، عن ينهى كان 

فإنهعليه، المصلين كثرة أجل من بموته، وأحبرنا يدفن لم الميت 
وأمرفيه مات الذي اليوم في النجاشي نعى أنه س المي عن ثبت ئد 

.فصالوا فخرحوا الناس 
•بهم اكثبه عن ومحيضنا ^اهلية، 

ويصنعونالميت أهل إلى الناس يجتمع حيث نياحة أنه ثالثا 
ويأكلونه.الهلعام 

فإنالقرآن قراءة في وهوالاستئجار لحرم متضمن أنه I رابعآ 
إلايقع لا وما • ض قربة إلا تلاوته تقع لا القرآن لأن محرم، عمل هذا 

^،١١^ قد ز ظعآ يمنع لأ إنه بذك ه؟الإ'المت 
فهو، عليه<ا نح بما ليعذب الميت ررإن واللام! الصلاة عليه 

٣٠  ٤٣صن تخريجه تقدم )١( 
٠ ١٤٦ص تخريجه تقدم )٢( 
.٢٦١ص تخريجه تقدم )٣( 



لأن— المقريء قراءة — بالقراءة يئي ولا الصنع، هذا من يعذب 
الأجرة،من أخذ بما أجرم استعجل ند له، أجر لا المقريء هذا 

فإنالأخرة في أجر له يكن لم ؤإذا خلاق. من الأخرة في له فليس 
وأنالأمر، لهذا الفاعلون ينبه أن يجب لذلك . بشيء ينتفع لا الميت 

ؤإصاعةالمال، إصاعة إلا فيه ليس أنه يعلموا وأن منه، يحذروا 
باض.والعياذ ، السيئات، في والرقؤع الأوقات، 

العزاءما _ت تعار القه رحمه فضيلة مثل !  ٣٢٨س
منالناس بعض يفعله فيما افه حفظكم رأيكم وما المشرئ؟ 
فيه،المعزين وانتظار المست، أقارب أحد بيت، في الاجتماع 

المكان؟رنفس للميت، الفاتحة وقراءة 
فيعنىمصيبة، لكل مثرؤع العزاء بقوله؛ فضيلته فأجاب 

صديقهبموت الإنسان يصاب فقد فقعد، الأقارب وليس المصاب 
ولاللشخص القرس، يموت وقد قريبه، بموت يصاب محما أكثر 

أصيبلمن هو إنما الأصل في فالعزاء بموته، يهتم ولا به يصاب 
علىقويته أي: عزيته فمعنى الصبر، تحمل على يقوى يعني بزى 
إرأرسل ه-بثا المي فعله ما به يعزى ما وأحن انمر، تحمل 
ماوله أحذ، ما ف فإن فالصبرولتحتسس،، رامرها فقال: بناته إحدى 
.، ١ س«أ بأجل عنده شيء وكل أعطى 

البيع،من ذللن، فإن واحد في؛يتا للحناء الماس اجتماع وأما 
المياحة،من كان البيّت، هذا في الطعام صغ ذللن، إر انضم فإن 

٠٢٧٩ص؛ تخربمه تقدم )١( 



فتاوىاJفقه

النبيفإن الذنوب كسائر من العلم طلبة من كثير يعلمه كما والنياحة 
موتهاقيل تتب لم إذا ارالنائحة وقال! والختمعة النائحة عن ل. 

حرب«أمن وديع مملران، من صريال وعليها القيامة يوم تقام 
غيرهدا أن للعامة يبينوا أن العلم طلبة على يجب هذا وعلى 

الواجبوأن الملامة، إلى مهم أقرب الإثم إلى وأنهم مشرؤع، 
فيللعزاء المي. حلس فهل ملفها، يتعوا أن الأمة حلف على 

-عنهم اش رصي - حزيمة بنت أوزينت حديجة زوجته أوفي أبنائه؟ 
بنعمر حلس هل _؟ عنه اض رصي - الصديق بكر أبو حلس هل 

اللهرصي - عفان بن عثمان حلس هل -؟ عنه الله رصي - الخهلاب 
حلسهل _؟ عنه الله رصي _ طالب أبي بن علي حلس هل _؟ عنه 
ذلكأبدأكل يعزيه؟ من ينتظر - عنهم الله رصي ~ الصحابة من أحد 

ثلقيما وأما محمد.، هدي الهدي حير أن ملث، ولا يحصل، لم 
ومنةتعالى الله كتاب على يعرض فهذا العادة به وحرت الأباء مجن 

فهووافقه فإن عنهم— الله رصي — لفح الوهدي .، رسوله 
أنفيجب حالم، وما المنة، وافق لأنه بل عادة لأنه لا مقبول، 
يقولواوأن للعادات، يخضعوا أن الحلم لهللبة يسغي ولا يرقص، 

لولأننا معتادأ؛ شيئآ ؤإخواننا وأمهاتنا، آبائنا، على ننكر كيم، 
الأمورولبقيت، ، شيء صلح ما الإنكار عدم وهي الهلريقة بهذه أخذنا 

إصلاح.بدون عليه هي ما على 
كانضا بدعة على بدعة أيفأ، بدعة فهي الفاتحة قراءة وأما 

. ٣٢٨ص تخريجه تقدم )١( 
.٣٢٨ص تخريجه تقدم )٢( 



وأماالقرآن، من غيرها ولا أبدأ، الفاتحة بقراءة يعزي س الرسول 
ررومامحال؛ اض. لأن ليشفى المريض على بها يقرأ إنه قولهم 

اف،بإذن فيشمون المرضى على بها يقرأ فهي رئةاال١، أنها يدريلث، 
هذهوكل القيامة، يوم إلا يبحث ولن يشمى ولن ميت الميت لكن 

وأنمجتمعاض محن ينزعوها أن العلم طلبة على يجب الأشياء 
.الصالح الملف عاليه كان ما إلى الناس يعيدوا 

تعري؟اذأض قيل؛فإن 

منة.أنه فيه ما وغاية بواحب، ليس العزاء •' أولأ 
تأثرأنه نعرف الذي للممصاب يكون إنما العزاء ثانيا؛ 

يتلمئن.حتى عليه؛الواعذل ونيلي فعزيه بالصية 
فيبل المت، في بالاجتماع ليس المشرؤع المزاء أن ثالثا؛ 

فيأو الوق، أوفي المجد، في كان مراء نعزيه نلامحيه مكان أي 
ذلك.غير 

ءإ؛-ءإي ءإ؛- 

مسألة_؛ تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة صئل ! ٣٢٩س
هذامحي ممناهم لو الناس بعض عليه، والاجتماع العراء 
بهنقصد وإنما التعبد به نقصد ولا هدا نفعل نحن إ يقول 

رحمقهليعة يعتبر الاجتماع في المشاركة ترك وأن المائة، 
الردعليهم؟فكيف 

سنة،التعزية أن هذا على الجواب بقوله؛ فضيلته فأحاب 
.١ ٤ ص تخريجه تقدم )١( 



 c؟vفتأوىالفقه)؛
كنلم الذي الوجه هذا على العبادة صيغت فإذا العبادة، من التعزية 
فيالثواب حاء ولهذا بدعة، صارت الرسول.y، عهد في معروفآ 

العبادات.على إلا يكون لا والثواب المصان، عزى من خضل 

الناسلأن رحم، قهليعة تركه كان إنما فالعزاء ، العزاء مسألة 
أنلو لكن رحم، قاؤلمر عندهم عنه الذي فصار اعتادوه 

والتابعون— عنهم اض رصي — الصحابة تركه كما تركوْ الناس 
لوولهذا عادة، تركه صار رحم، ئْليعة تركه صار ما - اش حمهم ر- 

بدأناكما هم، بأنمهم وبدأوا الأمر هذا للناس بينوا العلم ؤللبة أن 
ولمتوفيت ووالدينا ، للحزاء نجالس ولم توقي والدنا نا، بأنف

كثير،حير فيه لكان فعلوا العلم أهل أن لو للعزاء، نجلس 
ببيتمررت إذا البلاد بمص فى لاسيما الحادات، هذه الناس ولترك 

الأنوارص فيه ترى لأنلث، زواج، فيه بيت هذا تقول؛ ميت فته مات 
وفيهاالشرع، سافي اض والأشياء والكراسي والخارج الداحل في 

*بذخ وفيها لّّراف 
الوالمنة الكتاب س الحق يعرف، أن الإنسان على فالواجّت، 

إنالعزاء وصار المادات هذه تركوا الناس أن لو الناس، عادات مجن 
كانإذا يعزيه وأيفأ عزي، المسجد في أو الوق، في وحدوه 

وربماقريبه، بموت يهتم لا الأقارب بعض فريبآ، كان إذا لا مجصابآ 
ومنازعاتمشادان قريبه وبين بينه يكون ند قريبه، مات إذا يمرح 

.هذاس أراحني الذي الحمدلله ت نال مات فإذا وحصرمات 
عزىررمن • الحديث، فى حاء كما فقْل للمماب فالتعزية 







الجنائزكتاب 

راّاامح
الرحيمالرحمن اا،و4 بم 

افسلمه . . المكرم. الأخ إلى اليمين الصالح محمل من 
توبعد وبركاته اش ورحمة السلام وعليكم 

سامذكرتمفيكابكمإلما.
للعزاءالميت أهل اجتماع ت الأول السؤال جواب ءو 
تلوجوه منكرة بدعة القرآن من شيئأ يقرأ ناريء وامتثجار 

عهدقي معروفأ يكن لم للعزاء الميت أهل اجتملغ أن الأول 
تعزيةأن العلوم ومن - عنهم اش رصي - وأصحابه . الني 

اللهرصي - وأصحابه . الّثي كان ؤإذا البادات، من المصاب 
فيالأصل لأن بدعة؛ لها الأجتماع كان ب، يجنمعوا لم ء عنهم 

ستفقد بدعة أنه ثبت ؤإذا الدليل، عليه قام ما إلا المغ العبادات 
رركل; ومحوله صلألة. بدعة كل وأن البيع، من التحذير المي. عن 

أعلممن صادرة المموم، صغ أقوى من عامة كلمة صلألة؛؛ بدعق 
أنصحومجن بها، يتكلم الي الألفاخل ومدلولأت اض بشريعة الناس 
يمترىلا بيانآ، وأبلغهم نطقا، أفصحهم ومن اض، لعباد الماس 
العامة.الماعدة هد٥ من ثبئآ يمتثني حرف عنه يأت ولم موس، بدلك 

أحرهافله حنة سنة الإسلام في سن ررمن محوله وأما 
فييحدث أن به الراد فليس ، القيامة«ؤ يوم إلى بها عمل من وأحر 

١(.بابااحثعرانمدئة)وآ()با• كتابالزكاة، ا.ءرحه.اوم، )١( 



فتاوىالفقهؤؤآ 
مناقضألكان المراد هو هدا كان لو إذ يهلعا، منه ليس ما اش شيع 

دبمهار تخالف الأمة ولكانت صلألة«لا،، بدعة »لك لقوله.: 
إةؤ تعالى: افه قول عليها ولص فرحون، لديهم بما حرب كل 

قثبمم أممه إق إثا' _؛ ءؤ، سثاثتث  ٧١٥دص ممأ \ق>0 
•سأوكاؤْة'هلآ، 

قهلعأ;أمرين أحد الإسلام« قي سن ررمن بالحديث: والمراد 
مروعيتها،ييتت نة بالعمل إلى محبق من به يراد أن قاما — ١ 

بابفي لم مصحيح في كما سببه فان الحديث، مستا لدلكا ويدل 
قومأأن — عنه اممه رصي _ عبداممه بن حرير عن الصدقة عالي الحث 

،العباء أو النمار مجتابي عراة، حفاة اممه. رسول أتوا مضر مجن 
فجاءوفيه: الفاقة، من بهم ما رأى لما اممه رسول وجه فتمثر 
عجزت،قد بل عنها، تعجز كفه كادت بصرة الأنصار من رحل 
رأيتحتى وناب طعام من كومين رأيت حض الناس تابع ثم قال: 
مسارمن افه.؛ رمول فقال ميمه كأنه يتهلل اممه. رمول وجه 

غيرمن بعده، بها عمل من وأجر أجرها، فله حنة منة الإسلام في 
•® ضء أجورهم س تنقص أن 

ذلكومن تركها، بعد مشروعة سنة إعادة به يراد أن ؤإما — ٢ 
يعنيهده،ا البدعة ررنعمت عنه اممه رصي — الخهلاب بن عمر نول 

ررمنقوله: معنى يكون هدا وعلى رمجضان، قيام في الجماعة إقامة 
٠تركبمت ان بحد منة أحا من اى اآ س*ن 

. ١٢٢ص تخريجه تندم )١( 
!٥٩الأية: سررةالأنعام، )٢( 



ثئس==س=======ج<
المسألة،هذ0 حكم — اض رحمهم — العلماء من كثير ذكر ومحي 

أصالأجماعسماء:
فىالحناطة من الخأحرJن عمدة وهو )المتهى(، ففي 

أنهيعنى شرحه! فى قال للتعزية، أي لها جلوس وكرم * المدهب 
أنللمعزي ويكر0 ليعزوه، مكان فى يجلس أن للمصاب يكرم 

•ليعرة المصاب^ عند 
فيقال للتعزية يعني لها الجلوس ويكره )المقنع(: وفي 

اهمحدث. لأنه أبوالخه1اب؛ وذكره اتجير: الشرح 
للتعزيةالجلوس وأما ؛ المهذب( رح )ث في النووي وقال 

تعليلوذكر كراهته على الأصحاب وسائر والخصف الشافعي فنصي 
أنههو و آخر يدليل وغيره المصنف له واستدل قال: ثم ذلك 

اهمحدث. 

أمريناجتناب وينبغي الجنائز(؛ )أحكام في الألباني وقال 
عليهما:الناس تتاع ؤإن 

أوالمقبرة، أو كالدار، خاص مكان في للتعزية الأحتماع _ أ 

وذلك، للعزاء الواردين لضيافة العلعام الميت 'ب_اتخاذأهل 
وفينعد كنا قال: عنه افه رصي البجلي عبدالله ين حرير لحديث 
مندفنه بحد الهلحام وصنيعه الميت أهل إلى الاجتماع نرى رواية: 

ابنعن المذكور الكتاب حاشية في الألباني وذكر . ، الياحةأ 
نييحة.بدعة هذا أن الهمام 

٢٨٠ص تخريجه تندم )١( 



 )aJ•فقه؛؛Jفتاوىا
للممزة.الأحت٠Lع حكم يتبين وبهذا 
■النبي بقول فمردود حنة،٠ ررإنها • بها ابتلي من قول وأما 

صلألة«.بدعة رركل 
البي.عهد على تكن لم كيرة أشياء هناك قوله: وأما 

•ببدعه ولست 
والتعتدالقربة وجه على فاعلها فعلها إن الأشياء هدْ فيقال؛ 

مشرؤعأمر إلى الوسائل باب من كانت ؤإن وضلالة، بدعة فإنها 
مشروعةفهي ذك ونحو الكتب وطباعه العلوم، كتصنيم، 
٠الوسائل مروعة 

له،ثواب فلا باجرة كان فإن للعزاء يقرأ ناريء إحضار وأما 
أجرةبغير كان ؤإن بقراءته، الميت ينتفع لا وحينئذ آتم، هو بل 

فيها.ثواب لا بدعة للعزاء فالقراءة 
الأمة،سلف عليه كان مجا إلى يرجع أن المؤمن على والواجب 

اممهدين في الماس أحدثه ما إلى يلتفت لا وأن القرون، حير فإنهم 
كلهوالشر لف، الاتباع في كله فالخير ، غيره ولا هذا في لا تعالى 

عنوالبعد المسنة، لأتبلع ؤإياكم الله وفقنا حلف. من ابتدلع في 
٠الميعة 

نحوعلى وغيره هذا في الحق بيان العلم أشل على والواجب 
را.ثكماؤؤآلمؤعملؤإقبيل إيع إ • قوله في وجل عر اض ذكرْ ما 

إلىالذهاب لهم يجوز ولا 4 أحس جمآ إلإ، تخدلهر للتنه 
لهم.اكبحة سبيل على إلا ^اء 

هآاالآة;:ا(سررةاكءل،



ةت1باوجثذز

المثاركنالمحارى تعاملون كيف الثاني! الموال جواب 
مابمثل تعاملوهم أن المنازل؟ محي لكم والجاورين العمل في لكم 

قالكما به، تعالى اض أمر الذي الميل من هدا فان يحامالونكم، 
تننرلآيىذىآمحشهأؤ تعار• 

وتقربأتوددأ لا الإسلام على لهم تالينا إليهم بالإحسان بأس ولا 
^داؤفيٌمحمحؤ لخول إليهم 

•أمحطثدآ 
الءؤ إ تعار لخوله ذلك لنا بمحل فلا وموالاتهم موادتهم وأما 

آممةرحتآد وآتوٌ^لأنيبجآدث اش محيرما 
أزلعءنعددئم عدزى شدمحأ لأ ءامؤإ آئأبم كأخا ؤ ت وقوله الأية، 
ءؤهيتاةاٌوقوله: • ينأذر،هأ٤، ^ ٠٦٠٢إيردورهلكنث]يمالقإم 

صأزويمرْ/
بلاحرام فهذا عندهم دينية لناصبات كان فان تهنئتهم وأما 

عليهوتبينهم الكفر محن عليه هم بما الرصا يتضمن لأنه ّلا٠ 
ك٠حصولدينه غمر لناّمادتثم كان ؤإن به، علمهم المرور وإدتطل 

الخيلمن فيه لما معنا، ذلك يفعلون كانوا إذا به بأس فلا أوولد مال 
.إصرارأبناذلك ترك يتضمن أن إلا به نهنئهم فلا ؤإلأ والإنصاف 
الميلص فيه لما يحزوننا كانوا إذا فنعزيهم تعزيتهم وأما 

«و.الآية:)ا(مورةالحل،
٨.؛ الأية ، المتحنة سورة )٢( 
.٢٢الآة:سورةسدلأن،)٣( 
١٠ الأيةت سورةالمتحنة، )٤( 
.٥١الأية؛ سورة )٥( 





حكمما ت — تعار اش رحمه — الشيخ فضيلة مثل !  ٠٣٣ س
ووضعالمجهول الجندي يقبر مي يوما الكفار قبور زيارة 

عليها؟الزهور 
بها،بأس لا للاتعاظ الكفار قبور زيارة •' بقوله فضيك فأجاب 

أنواستأذنه له، يأذن نلم لأمه يستغفر أن ربه النبي. استأذن ولهدا 
.، ١ لهأ فأذن قبرها يزور 

حرامفهذا الزهور عليها وتوضع يفعل تعظيمآكما زيارته أما 
الكفار.لهؤلاء تعفليم لأنه يجوز؛ ولا 

أنيستحق فلا فعلا مجهولا كان إن المجهول والجندي 
المملبهذا أنهم فكما عقولهم، اش سلب هرلأء ولكن يكرم، 

هوللاكرام المستحق إذ للمعقول، مخالفون فهم للشريعة مخالفون 
وهمدينه، أو وتلته عن سواء والدفاع بالشجاعة المعروف الجندي 

الناستتابع نم أحمق رحل من إلا وقعت هذه أحلن وما دين، أهل 
.عليها

كانفان الخين معلوم وهو القدر مجهول القصرد كان ؤإن 
مبتدع،فهوتكريم ملمأ كان ؤإن وحرام، أيضأ يجوز لا فانه كافرأ 

هيإنما اكحية لأن كان؛ اسم بأي الجمادات س حماد يكرم ولا 
يكونما أشبه فهدا تحفلم حماد أشياء أما يتحفها. الذي للحي 
لقومأصناما نصبوا حين والملأم الصلاة عاليه نؤح قوم بفعل 

.الختعان واف . الأصنام هذ0 يعقلون وصاروا صالحين 
؛إي٠ ءإي 

٠٢ ٨٩مآ تخريجه تقدم )١( 



_،<llفتاوى ؤج( 
شدحكم ط —ت مار اف —رحمه 

فيمصاب تعزية لأحل أو حنازة تشيع لأحل والفر ارحل 
ميت؟

لأنهبدلك، باس فلا الجنازة تشيح أما ت بقوله فضيلته فأجاب 
٠القبور ريارة ارحل كسد لمن 

تجمعيستلزم هدا لأن ْكروهأ، يكون أن فاقله للتعزية وأما 
رصي- البجلي همداض بن جرير قال وند المصابين، دار إر الناس 

منالهلعام وصنع الميت أهل إر الأجتماع نعد كا _ عنه اض 
النياحةل١،.

فيذكرتم طلصاوةص!رحهايىمار_; : ۴۴٦س
غيرفي التعزية تمن هل المسن غير فى تكون ئد أنها التعرية 
التعزية؟صفة وما الميت 

تحملعلى المصاب تقوية هي التعزية بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يصابأن مثل أوغيره، ميت فى كان سواء الثواب وانتهلمار الصبر، 

علىوتحمله وتعزيه إليه فتأتي ذلك، أشبه ما أو له، كبير مال بفقد 
يتأرتأرأبالخآ.لا حتى الصبر 

هلتعار اف ٠أرحمه الشح فضيلة ّئل : ٣٣٣س
الفاتحةوقراءة الطعام، ولائم وإقامة العزاء، على الأحتماع 

.٢٨٠ص تخريجه تقدم )١( 



^^يييي؛ٍٍ؛صييييٍرؤ_ح

اشخيرأ؟ْارأيكمجراكم الميتجائزة؟ علىرؤح 
ؤإذامكروهة، بدعة للعزاء الاجتماع ت بقوله فضيلته فأجاب 

لحضورالطعام ولائم ؤإقامة المجتنمعين، إطعام معه حصل 
اللهرصي - البجر عبداض بن جرير قال النياحة، من صار المعزين 

وصنعالميت أهل إر الأجتماع نرى - رواية وفي - نعد كنا • - عنه 
ا.الياحةل من دض بمد الطعام 

أصحابهولا الراشدون حلفاؤ0 ولا . الني يكن ولم 
المعزينلتلقي يجتمعون نعلم فيما - عنهم اذإه رصي - المهتدون 

رصي- طالب أبي بن جعفر نعي جاء لما أنه الأمر في ما غاية أبدأ• 
ماأتاهم فقد طعاما، جعفر لأل اراصنعوا •' النتي. فال - عنه الله 

رصيطالب- بنأبي علي جعفر، منآل يجتمع ولم شغاهم«أى، 
أقاربهمحن أحد ولا عمه، وهوابن ه الني ولا ، وهوأحوْ - عنه الله 

الطعام.هدا محن ليأكلوا جعفر إرآل يجتمعوا لم نعلم، فيما 
الأمورشر وأن .، الني هدى الهدى حير أن شك ولا 
ماوفق على تكون أن لأبد والعبادة العبادة، من والتعزية محدثاتها، 

بدعة،الاجتماع بان الخالم أئمة بمص صرح وقد الشريعة، به جاءت 
الاجتماعبأن كتبهم في - الله رحمهم - الحنابلة فقهاء وصرح 
.حرمه من العلماء ومن ، مكروْ 

الست،لهم مجايت، إذا أنه البلدان، بمص في لتعجب ؤإنلث، 
كائنةكبيرة أنوار وعليها العريقة، الطويلة الرادقار>ت، وصحوا 

.٢٨٠ص تخريجه تقدم ( ١ ر 
. YUUتخر؛،><»_تقدم )٢( 



الفقهفتاوى ا>1ءَ 
1============^

وليمةفي لكنهم يدخل، وهذا يخرج وهذا والمقاعد، كاشفة، وغير 
هدا؟فعل من هذا؟ ئال، من • أواشي عرس 

يعصاف نجي ولهذا حسنة؟ أموة س محمد قي لنا أليس 
التعبةوقيأ، للزمن المهذكة ماليآ، المكلفة البدعة هذه من البلاد 

الاجتماع.هذا إلى البلاد أطراف من يأتون إنهم حتى للأبدان، 
الاستحبابأو الوجوب، مبيل على مشروعأ هذا لوكان اش سبحان 
تعالىافه به يأمر لم مما كان لما لكن • النفوس على ثقيل أنه لرأيت، 

يعيدمن يأتون الناس قجد النفوس. على هينآ صار ورسوله 
.البت، أهل عند ليجتمعوا 
الإخلاص،ومحورة الفاتحة، قراءة س المائل ذكره ما أما ؛و 

السنة،من يعدأ إلا تزيده ولا شدة، إلا الأمر تزيد لا الأذكار وهذه 
فهي؛لءة.

فكيفإحزىاواس؟فإذايال،قائل: 
وأنهامحنها لابد نقول؛ حتى واجبة لست، التعزية فالجواب! 

تأثرأنه نعلم الذي للمصاب إلا تكون ولا سمنة، التعزية صرورة، 
الناسويجمع الباب يفح ما بدون إلمه فنذمثا ، البت، هذا بمويت، 
لملو وأننا إليهم، نذهب، أن لأبد الذي أثاربنا من كان إذا إليه نذهب، 
واصبراض، اتق ونقول! إليه نذهكح ةاءلح، هذا لقيل! نذمتإ 

واحتسبا.

منحوفأ لكن الاستحباب سبيل على ليس إليه نذهب، وأقول! 
تخبرهبناته إحدى إليه أرسلت، ه النبي هو لها ؤإلأ القهليعة، معرة 

الرسوليخبر الرسمول فجاء ، الويت، سمياق فى طفالة أو لها، طفلا أن 



^===ت=====تت===|ؤتتآ(

فكمحبرررمرها الرسول له فقال يأتي أن منه يطلب و. 
اجلعده شيء وكل أعض، ما وله أحد، ما ف فان ولتحتب 
س«أا،.

فدهبيأتي أن عليه تلح أنها افّ. رسول إلى الرسول عاد ثم 
اتواأن للأفارب لأبد أنه الماس اعتاد لما لكن ه، الرسول إلمها 

للرحم،القهلمعة إلى يودي قد هدا ترك صار الميت أهل ريعروا 
الغيبة،مغبة ه نفعن يدرأ فيده-ا للألمن لوكأ الإنسان ويكون 
درءأنه سبيل على ولكن به، تضع أنه ميل على لا هنا إتيانه فيكون 

وهدايدخل هدا باب، فنح هناك يكون أن بدون فقعل، للمفدة 
واستأذن،البت، إلى فاذهسر القريب. للقرب،، ؤإنما يخرج، 
أشلباثر لا أحيانأ . تأثرأكبيراتأثروا رأيتهم إذا معهم وتكلم والحل 
تمثيلموصع هدا وليس الأسباب، من سسك، لأي للميتا اليت، 
يعزون؛لا هؤلاء للمسّتط يرين متأ تجدهم لا فعلا أحيانآ لكن ، بشيء 

الهاتف،يكفى وقد • الممحيبة تحمل على المصاب تقوية المعزية لأن 
القريبينكالأقارب لث، بنفإليه تأتي أن حقه من يرى لا فيمن ذلك في 

ذكرuآنفآ.الدين 
ؤإخواننايهدينا أن تعالى اش أل ونالمعزية محنى هدا 
آمين.اللهم والصلاح الخير فيه لما الملمين 

ث؛يءي- ءو 

بععضست تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٣٣٤س
للتعزيةالتجبمع مكان أو العراء بيويتإ فى يضعون العامة 

.٢٧٩ص تخريجه تقدم )١( 



.د=========_=ثح
ويعصوأشعار مواعظ وأحيانا قرآنا القراء أحد ويقرأ مسجلأ 

ماأوغيره والهدايا الطعام من أنواعا معهم يحضرون المعزين 
ذلك؟حكم 

الستة،خلاف التعزية حلوس أصل بقوله! فضيلته فأحاب 
كانوابل للتعزية، يجلون — عنهم اش رصي — الصحابة يكن ولم 

وقد، ، الإياحةأ من الطعام وصغ الميت أهل عند الأجماع يعدون 
المائحةلعن إنه حتى النياحة، من التحذير . النبي عن ثبت 

يومتقام موتها قبل تتب لم إذا أرالتاتحة • وقال ، والمتمعة 
فالواجبمن ودؤع قهلران، من سرباو وعليها القيامة 
والإنم.للعتوبة وموجب سخالخأللمنة، يكون سما الحذر 

هءإ؛- ءإ؛- 

احتماعهل _! تعار اف ^ملةاشح_رحمه •  ٣٣٥س
يصرأن أحل ومن ، العراء أحل من واحد بيت ر الميت أهل 

به؟دأس لا بعضا يمضهم 
إن! وقالثاالموال، هدا نظير لنا مبق ت بقوله فضيلته فأجاب 

الصالحاللم، عمل من اصل له لمس المسن بست في الأحتماع 
وصفالأصواء، إمعال بدلك اقترن إذا لامبما بمسرؤع، ولمس 

هذافان عرس، زفاف ليلة في وكأنه الين ؤإفلهار الكراسي، 
ةدع؛رركل الم—ي ا عنهال نالتي الدع من 

.٢٨•ص تخريجه تقدم )١( 
.تقدمتخريجهص٩٧٢)٢( 
.٣٢٨ص تخريجه تقدم )٣( 



٨مم1سااحناش• 

ماحكم ْا — تعالى اممه رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛  ٣٣٦س
بيوتهمفي الناس امتقبال س الحاصر الوقت في الناس يفعله 

وضعهمْع هدا أكثر، أو أيام ثلاثة لمدة العراء حل أس 
بيتأو ثقة استئجار وكدللث، العراء مكان نيين التي للاصواء 

فيها؟العزاء لوضع 
الويتإضاعة من أنه ذلك حكم بقوله فضيلته فأجاب 

عهدفي معروخآ يكن لم هذا لأن البدعن، ؤاؤلهار المال، ؤإصاعة 
الأمور!هده في اجتمع فإذا — عنهم الله رصي — الصالح لف ال

بمسلميليق لا فإنه البدعة، ؤإظهار المال، ؤإصاعة الوقت، إضاعة 
الصحابةالأتباع وخير ه، محمد هوى الهدى وحير يفعلها، أن 

بقوله؛المى عن نت كما باحان بلهم ومن - عنهم اض ض ر- 
وعلى، يلونهم«أ الدين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، ألماس ررحير 
التعزية المعزية تكون وأن العمل، هذا عن الكف أرى فالذي هذا 

*ذللث، أمحبه وما الأضواء وهذه الأجتماع، هذا فيها يحصل 

بعدالفرنختعالى-: اممه اكيحآرحه فضيلة مثل : ٣٣٧س
بيتإلى بالذهاب الماس يقوم أهله وتعزية الميت فن دس 

.١٢٢ص تخريجه تقدم ر١( 
قأاف رسول أصحاب ضانل باب الصحابة، نماتل مماب البخاري، احرحه رآ( 
•(٣٦٥.)



|رففهفتاوى 

يشربوننم المغرب، صلاة بعد ذلك يكون ما وعادة الميت 
فماينصرفون، نم أحرى، مرة الست، أهل ويعرون القهوة 
هذا؟في الحكم 

لكنفما البيع، من هذا أن الحكم ت بقوله فضيلته نأجاب 
يجلرونشهولأبابمْ 

المصابأن يشعر هذا أن والحقيقة ليعزوهم، بيوتهم في الناس 
محتيفي جالس إني الناس أيها يا ت يقول كأنه المصة من جنع 

Jاسماء.ر فتقدموا محزوا 
أوالموق، في وجيم من نم بيته، يغلق الإنسان أن والمنة 

بالتعزية،فياليه حزينآ، مجصابآ رآ0 إذا يعريه المسجد فى وحد0 
ماوله أحذ، ما ض وحل، عز الله أمر الأمر احتسب، اصبر ويقول! 
•ص اجل عنده شيء وكل أعش، 

-هثو- ءإث 



رط1ه
اللهحممك الم^؛من صالح ين محمد ,' الوالد السيخ فصيلة 

وسددحطام
ثوبعد ويركاته اض ورحمة عليكم الملام 

تهده حالتي قي ااشرع حكم بيان فضيلتكم أرجومن 
الحمدحدأ_وف كثر وهم زوجتي وأقارب أقاريي علم أن فما 

ديصجردشيعردض أتوا حش لليي بوفاة علموا إن ا م- 
عنييولا ومتواضع صغير منزلي إن وحيث ابني، قي مواماة 

.باسنئجارمصالخاص باجتهادي قمت_ فيه، أمممبلهم أن 
عقدبوضع قمت كما مترلي أمام وفرشها والفرش الكراممب 

بالانتظاروقمت مظالم، إنه حيث المكان ذلك في الأنوار من 
ه^،هاستقبل والعاء المغرمحب بين ما المكان هدا فى والمكوى 

يااممه ويعلم النساء، استقبال مكان منزلي وأصح الوفود، 
اعتقادأوعن قصد، عن الأمر هدا فنلت ما أسي الشيخ فضيلة 

وأ-صالك، ذكرت كما حالتي هى هدم ولكن مشروعيته، فى 
عادةعندنا أصبع الأمر هدا أن إلى الشخ فضيلة يا أشير أن 

عنأمتغ أن الحاضر الوقت في ويصعب عليها، متعارف 
بأنتيالنامن نقد محل لأصبحت وإلا الوفود، هدم استقبال 
إنأحسي أنني كما لمواساتير، جاء من استقبال عن امتنعت، 

أوبعضتئانع، وحصول الأهل بين فرقة ومع من ذلك فعلت، 



الفقهفتاوى )؟٩۴( 
وهلصاب؟ هدا احتهادي فهل تجاهي، منهم الكراهة 
أرجوكما س، ورّوله تحار افّ مرصاة الفعل هذا يعارض 

خاطئااجتهادي كان إن الصجح التصرف بيان فضيلتكم من 
إرخطاكم ومحدد اف أرشدكم أرثدوني الحالة؟ هدم مثل في 
خيرأ.اض وجراكم ويرصاْ يحبه ما 

وعليكمالرحيم، الرحمن اض م يبقوله! فضيلته فأجاب 
لأنهفورأ؛ فعلت ما تلغي أن أرى • وبركاته الله ورحمة اللام 
ولأندنيوية، مضة ولا طاعة، غير فى مال إضاعة ولأنه يدعن، 
وتصغالكراسي، وتصف الأنوار، له تضاء فرح حفل ليس العزاء 

البجليعبدافه ين حرير قال وقد الناس، له ويجتمع الأطعمة 
وصغدفه يعد المسى أهل إلى الاحبخ نعد كنا _رصياااوهءنه_! 

يمايعدب الميت أن الني عن لت وقد ، النياحة مجن الطعام 

الحقإن ت لهم فقل الناس بعض انتقاد من تخشى كنت، ؤإذا 
منالصالح لف اليفعله لم ثيئآ أفعل أن أريد ولا لي، العزاء في 

قطعتإذا وأنت ان، ياحلهم والتايحين — عنه الله رصي - الصحاية 
وانقلبالناس، عنك الل4 أرضى افه، مرضاة ايتغاء العادة هده 

وتقوللهم نين أن حضروا إذا ويإمكانك عنك، رصا عليك غضبهم 
للخيرافه وفقك ذلك يعد اجتماع لا ولكن ؛الضيافة أكرمكم الأن أنا 

•ه ١ ٤ ١ ٤ / ١ ٠ U/ في العثيمين الصالح محمد كتبه • عليه وأعانك 
.٢٨٠ص تخريجه تقدم ( ١ ر 

. ٣٦٣ص تخريجه تقدم )٢( 



^^ييٍصِسيٍٍ؛عِحوإؤإِ،

رس
الرحمالرحمن الله مم 

وبعد!وبركاته الله ورحمة السلام وعليكم 
أوقريبه، بموت شخص أصيب إذا أنه المثرؤع العزاء 

شيءوكل أعطى، ما وله أخد، ما ض إن له! وقيل باله هديء صديقه 
يصامحبلم ممن ما انه واعلم واحتمب، فاصبر مى، مياجل عنده 

مصيبتي،في أجرني اللهم راجعون، إليه ؤإنا لله إنا فيقول! بمصيبة 
حيرأله وأخلف مصيبته في الله آجره إلا منها، حيرأ لي واحلف 

منها.
عملمن فالسنا السؤال فى المذكورة التجمعات هن،ه وأما 

قالحتى بها، نقوم أن ينبغي فلا - عنهم الله رصي - الصالح لف ال
إلىالاجتملع نعد كنا —؛ عنه اممه رصي — الثجلي عبدافه بن جرير 
أحمدالإمام أحرجه . النياحة من دفنه بحد الطعام وصنعة الميت أهل 

هداوعلى ٠ صحح وإّناده ت الأوطار( )نيل في قال أ ماجه وابن 
ذلك،في للناس المثرؤع بيان والعلماء العلم طلبة على يجب 

•الصحح النهج على الناس يستقيم حتى يخالفه مما وتحديرهم 

٢٨٠صن تخريجه تقدم ( ١ ت 







فتاوىاJفقهنؤه 

العبادات،من — القرآن قراءة أعني — القراءة فان — يزعمون ما ك— 
أخديصح لا العبادات إن ثم المناسبة، بهدم مشروعة ولست 
لأنهاض؛ عند ثواب له ليس القاريء والأجير عليها، الأجرة 

بقراءته.الميت ينضر لا وحينئذ ثوابه، امتعجل 
تغفرويالقبر على يوقف أن الدفن بعد الصحح والطريق 

دفنمن مغ إذا ه الّكا لكن كما الشيت، له اض ويسأل للميت، 
الأنفانه ، التثست، له واسألوا لأخيكم، اراستغفروا قال• الميت 

اللهمله، اغفر اللهم ويقول; اكبر على الأسان فيقف ،، يسألاار 
ثمثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم له• اغفر اللهم له، اغفر 

ينصرف،.

فانهأصدقائه أو ، الميت، أقارب من كان فمن العزاء أما 
ولهأخد، ما لله إن له ويقال الأجر واحتساب بالصبر فيؤمر يعزى، 

وإيقاداجتماع، بدون صمي، بأجل ءندْ شيء وكل أعطك،، ما 
اليوم،الناس بعض يفعله كما قاريء وحفور كراسي، وصف أنوار 

علىالثبات ولإخواننا لما اممه أل نالمحدثة. البيع من ذلك فان 
الصالحمحمد كتبه ■ مجسنا سمح إنه البدعة من والمجاة السنة، 

ى١ ٤ ١ ٥ / ١ ٠ / ١ ٩ ش العثيمين 
جه

اْ ص تخريجه نندم 



^^==========ظو؛(

دس
الرحمالرحمن افه سم 

منقرية أهل نحن • ~ تحار اش رحمه — الشيخ فضيلة 
فىعندنا أووحد اشتهر ئد . ... لمنهلقة التابعة . . ٠ قرى 

أعمالهم،يتعطل أهله قام الميت مات إذا أنه الأحيرة الأونة 
ماوالجيران الأقارب من المعرين لاستقبال إحازات وأحد 

ذبيحةيدج العراء أيام من يوم أول ور أيام، ثلاثة يقارب 
الجيرانيقوم ذلك بعد نم مطوحة، الميت أهل إر بها فيؤتى 

علىموزعة الميت لأهل بيوتهم في الدباح بدح والأقارب 
بعضعنهم وندهب نواسيهم أن نريد ت ويقولون الوجبات، 

بكمالإحا؛ةءلىالأثلةالآتية:الحرن 
الصفة؟بهدم للعراء الجلوس حكم ن أولا "'أب 
علىونوحن. ندح التي الدباح هدْ حكم ثانيا! ء،آ 

•والأقارب الجيران بين دورية شكل 
أوالميت أهل أن أيضا عندنا انتشر ومما الثا! ثه 

فماالجنارة صلاة قي الإمام يمين عن يصموا أن لابد غيرهم 
الحكم؟

اللبنمن بدلأ القبر في البلك وصع حكم ما رابعا* ؛؛'* 
الطين؟



فت1وىاوفقهنج، 

لأجلالمقبرة على الإضاءة وضع حكم ما حاما؛ ؛؛' 
افهورحمة عليكم واللام حيرأ، اش حراكم أفيدونا الدفن؟ 

•وبركاته 
•الرحيم الرحمن الله بم ٠ بقوله فص،يلته 

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 
مثرؤع،غير للعزاء الجلوس أصل الأول؛ الموال جواب 

وأصحابهلم وس^آله وعلى عليه اض صلى الني هدى من ليس فإنه 
صححبإسناد ماجه وابن أحمد الإمام روى قد بل - عنه اش صي ر- 

نعدوكنا اشعنه_هال: رصي - البجلى عبدالله ين جرير عن 
الساحة،<أمن بعددفئه الهلعام وصتة الميت أهل إلى الاجتميع 

فنصللتعزية الجلوس وأما الله—! رحمه _ النووي قال 
كراهته.على الأصحاب وسائر والمصنف الشافعي 

ذلككان الأموال ؤإنفاق الأعمال نمليل ذلك من لزم نإذا 
التعزية،أجل من ون يجللا الصالح الملف كان وند وأعظم، أشد 

أيفي رآهم من ثم حانهم، وشؤون أعمالهم إلى ينصرفون بل 
مكازعزاهم.
ذبحهالكن أكلها، حلال الذبائح هذه الثاني! الموال جواب 

لفاللأن منكرة، بدعة الموال في الذكور الوصف حب على 
لأللااصنعوا ! النثي فول فيه ما وغاية كذلك، يفعلونه يكونوا لم 

•يوم أول في هذا وكان ، ر يشغلهم،٠ ما أتاهم فقد جعفر 
.٢٨•ص تخريجه تقدم )١( 
تخرمدم )آ( 



^^===========<)ؤو(

يكونأن الجمائ صلاة محي السنة الثالث السؤال جواب 
أوالمجد، كضيق لحاجة إلا أحد معه يصف لا ، وحده صفا الإمام 

الجنازة.يقدمون للدين الصف في مكان وجود عدم 
البلك؛وصع من أفضل اللبن وصع ت اراع السؤال جواب 

القبرفي يكون أن العلماء بعض كره وقد المار، ته مقد الملك لأن 
أنمثل الملك، إلى حاجة هناك كان إن لكن المار، مسته مما شيء 

وصعحاز عليه يهال الذي للتراب يصمد ولا يتفتت اللبن يكون 
موصعه.المللث، 

ونحوهراج اليامنعمال بأس لا ت الخامس الموال جواب 
.يتمر ولا حاجة لأنه الدفن عند القبر لإضاءة 

فىمن العالصماي^ ما^مد ة ال^مالأممٍية هده كسءب 
ه.١٤١٤/١٠/٨

ء؛آ





SiLij

الرحمالرحمن اض بم 
امناش حمقك العسمين صالح بن محمد السيح ةءتحسه 
توبعد وبركاته اف ورحمة عليكم السلام 

حواليمن اف رحمه مات والدي أن علما أحيطكم 
لهصورة أئاربه أحد لدى أنه نيين وقد عامآ، وعشرين أربعة 

بتصويرالاه رحمه أئاربه لبعض ممح وقد مصورة؛الكاميرا، 
رهممحف الذكرى بضمي ولكن لها ا تمديلسن الصورة هذه 

ماحكم ببيان التكرم لذاآمل الميت، لذلك بر هذا أن بعصهم 
إبأني 

تصوير؟اله بوامهلة الصورة هذه صور من حكم ما —١ 
المنصورة بن الذي للسحصل بالمبة الحكم ما ~ ٢ 

بشرها؟سمح بل يتلفها ولم طويلة سنوات بعد 
علىالحب يعتبر وهل ؟ الإثم من اليت لم يهل - ٣ 

عقوقا؟أم البعضن زعم كما برا الصورة هذه 
وفقكمنصائحكم وما للذكرى؟ الصور اتخاذ حكم وما -٤ 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام للجميع؟ وتوجيهاتكم الله 
وبركاتهاف ورحمة اللام وعليكم الرحيم، الرحمن الله م ب

العثيمين؛الصالح محمد أخيكم من 
سواءمحرم الذكرى لقصد التصوير الأول! السؤال جواب 



الفقهفتاوى 

النبيلأن الذنوب؛ كبائر من باليد لكنه غيرها أو تصوير كان 
واللعنلأيخونإلأضمحة•لعنانمورينل١،، 

أنلأجل الميت صورة بين الذي هذا ت الثاني السؤال جواب 
•كثروا وإن عليها الساحبون ألم ما بقدر الإلم من عليه يكون تنشر 
والعدوان.الإثم على معين لأنه 

الباحةجنس من هذا يكون أن أحشى الثالث؛ السؤال جواب 
هذاوليس ، عليه نيح بما يعذب الميت أن المي. عن ثبت وقد 
هدافى بل ، الميت يستفيد فماذا هذا؟ فى البر واين ، السؤتا بر من 

أوله أوتقديس بالمست تعلق قلبه في وير فربما الحي، على حْلورة 
كماالأموات صور حْلورة من ذكر ما يخفى ولا لأحزانه، تجديد 
اليبالصور احتفاؤلهم يسبب كان نوح قوم شرك أصل أن ذكروا 
صالحين.لقوم كانت 

لأنمحرم، للذكرى الصور اتخاذ الراح؛ السؤال جواب 
المبىعن ذلك صح كما البيت الملائكة لحول يمغ الصورة اقتناء 
علىوأحثهم العمل هذا عن إحوانى أنصح فاني هدا وعلى ،،  ١٠

تحريقهاأو الصور من عندهم ما وتمزيق تعالى اشّ إلى التوبة 
•لسلخوامنالإنم، 

حررفىما/ه/م*؛اه.

(.٥٩٦٢المصرر)لعن من باب ا اللباص كتاب البخاري، أخرجه ا )١ 
نندمتخريجهصمأم.)٢( 

لم،وم(، ٥٩٥٧)الصور 'على القعود كره عن باب اللباس، كتاب البخاري، أخرجه )٣( 
(.٢١٠٦)( الحيوان)٠١٨صورة تصوير لمحريم باب اللباس، كتاب 

.٢٢٢الآية: )أ(صورةاوقرة،



_L_IIكتاب 

رّا1مح
الرحيمالرحمن اش م ب

حفظهاض, ..^لصالحانميمينإرأحيهالمكرم,
وبعل!وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 

للتعريههامتا بكم اتصسلتا حن المارحه لى تبن فقد 
أحضرلم إذ علي شرهآ نفومكم في أن تعالى الله رحمه . . بالأخ. 

شمنزلة لي أن على يدل حيرأ الله جزاكم وهدا الين، إلى 
•"علي تشرهوالم منزلة لي يكن لولم لأنه نموّكم؛ 

ولااحتقارألكم، البيت، إلى المحفور أترك لم أني يعلم وافه 
النبيسنة من يكن لم لأنه ذلل؛ تركت ولكني استخفافآبالمصاب، 

أوالميت، أهل احتماع الصالح، السالم، عادة من لا و ،
إحداهماحياته في زوجتان ه للنبي مات ففد للتعزية، حلوممهم 

أولادهجمح ومات — عنها الله رضي — حديجة أولاده أكثر وأم فريدنه 
تدمعالالعين ت إبراهيم ابنه في وقال - عنها الثه رصي - فاحلمة عدا ما 

إبراهيميا بفرائلث، وإنا رسا، يرضي ما إلا نقول ولا يحرن، والقلب 
وأما، بهؤلاء ليعزى جلس أنه عنه. يحففل ولم . لحرونون«أ١، 

زيدقتل ■تحر جاء حين الحزن فيه يعرف المجد في س جلوسه 

لمحزونون*بك ءؤإنا ؛ والملأم الصلاة عليه قوله باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه ؛١( 
(.٢٣١٥)( ٦٢)،لصبيان جج رحمته باب ، النضاثل كاب ، ومالم ( ١٣٠٣)



فتاوىحَ 

ومن. التعزة لقصد حلس أنه فيه فليس رواحة، بن وعبداممه وجعفر 
عادةمن ولا ه المي سنة من يكن لم للتعزية الجلوس أن أحل 

ينبغي،ما ت فقال - الله رحمه - أحمد الإمام كرهه الصالح السالف 
قال!إذا أحمد الإمام أن الفرؤع في ذكر وقد يعجبني، ما • قال ومرة 

ونملالجلوس، س المنع عنه نقل وليلك فهوللجريم، ينبغي( )لا 
سالمتاحرين عند مدهبه علبه استقر والدي فيه، الرحمة عنه 

ويكرهالفرؤع( رفي قال ، مآكروه للتعزية الجلوس أن أصحابه 
والشافعي،لمالك وفاقآ الأكثر واختاره عليه نص لها، الجلوس 

المذهب؛في التاحرين عمدة وهما و)الإقناعآ )المنتهى، في وقال 
يجلسبان - للتعزية أي - الشرح في قال لها، الجلوس ويكره 

.بعدهاالصاب عند المعزي يجلس أو ليعزى بمكان الممبماب 
.ه.ا

يكرهقدرأت الشافعية كتب أكبر وهوس ، )المهيب( فى وقال 
فيقال بدعة، والحدث محدث ذلك لأن للتعزية؛ الجلوس 

بيتفي الميت أهل يجتمع أن هو ث لها الجلوس تفسير في الشرح 
فيينصرفوا أن ينبغي بل : قالواالتعزية، يريد من فيقصدهم 
م.. اعزاهم. صادفهم فمن حواتجهم 

إلىأحضر لم جعلني الذي هو إليكم سقته الذي الكلام وهذا 
بلأوالاستخفاف؛المصاب، لكم، الاحتقار وليس للتعزية، البيت 

لصادفتكمآحرتعرضت ولقد التقدير، س تمتحقونه ما عندي لكم 
ليتقدر ولم الفجر صلاة بعل القيام انتهاء عند البارحة قبل الليل 

أردتما هذا والرحمة. المغفرة له الله فنال الميت أما مصادفتكم. 



ربف والحمد الموفق. واض أمرى من بصيرة على لتكونوا لكم بيانه 
وصحبهآله وعلى محمد نبينا على وملم اض وصلى العالين، 

•الدين إر؛وم وأزباعه 



فتاوىارفقهنؤي 

صحيحهل ت — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سقل •  ٣٣٨س
عاليه؟أهله ببكاء يعدب الميت أن 

أهلهببكاء يعذب الميت إن نعم، بقوله! فضيلته فأجاب 
اختلفواالحالماء ولكن ، ، افه.١ رصرل عن نت ذلك لأن عليه؛ 

تالحديث هدا تخريج —في اض حمهم ر- 
أهلهببكاء يحدب أنه الكافر به المراد أن على بعضهم فحمله 

.المؤمن دون عليه 
وحملعام، الحدث لأن الحديث، ظاهر خلاف هدا ولكن 

الغيره بذنب الإنسان يعدب أن فرارأمن الكافر على الحديث هؤلاء 
هوتعذيبهعليه أهله ببكاء الكافر تعذيب لأن الخصوص، به يحصل 

٠همره ؛د0ااب 

يكونأن يعني يوصي، أن بذلك الراد ت العلماء بعض وقال 
الشيءبهذا الأمر هو فيكون عليه، يبكوا بأن أهله أوصى الميت 

عذابه.من فيلحقه 

يبكونأنهم أهله من يعلم الذي الرجل في هو ت وقالآحرون 
ْعوعونه رصاه لأن مجونه؛ قبل ذلك عن ينههم ولم أمواتهم على 
كفاعلالماكر عن والراصى به، رصاه على دليل يفعلونه يانهم علمه 

.المكر 
مخالفةكلها ولكن الحديث، تخرج فى أوجه ثلاثة فهذه 

أوصىمن به الراد إن قيد، فيه ليس الحديث، لأن ؛ الحديث، لفلماهر 

٠عليه أهله بكاء بو2ض الميت ايعدب • هؤ قوله اب ا الجنار كتاب ا البخاري أخرجه 
طه)أأ()بآه(.أهله اباسطببكاء 



^عيعٍيصعيييصيييي؛طج،

•به رصي أو بدلك، 
عليه،أهاله سلكء يعذب الميت أن ظاهرْ على والحديث 

ليهعليه، يعاقب ذنبآحتى يفعل لم لأنه عقوبة؛ عذاب ليس وليه 
فيتالمبدلك، يحلم لأنه البكاء، هدا من وتضجر تألم عذاب 

عذابذلك يكون أن منه يلزم لا والتضجر والتألم ويتضجر، 
العلاباارمن قطعة ءرإنه ت السفر في قوله. إلى ترى ألا عقوبة. 

نفي،وقلق واستمداد هم لكنه عذاب، ولا عقوبة السفر وليس 
تالمبه يحصل لأنه النؤع؛ هذا من قبره في الميت عذاب فكذلك 

•ذنب عقوبة ذلك يكن لم ؤإن وتعب، وقلق 
هه  ه

معنىما _ت تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مسل ؛  ٣٣٩س
؟عاليه(( أك سكاء لهذب ^^ت، ه! الني قول 

فإنهعليه أهله بكى إذا الميت أن معناه بقوله فضيلته فأجاب 
تعالىاممه لأن بذلك يعاقبه افه أن المعنى وليس ويتألم، بذلك يعلم 

كونأن يلزم لا والعذاب آ. لمكن محيي ؤإنثمآ يس ولا ؤ يقول؛ 
العذاب((من قهلعة الفر ررإن الني. فول، إلى تر ألم عقوبة 

المستوهكذا ويتعب، الإنسان به يتأذى لكن بااقو؛ة، ليس والسفر 
ليسهذا كان ؤإن ذلك، مجن ويتعب يتألم فانه عليه أهله بكى إذا 

واصحتفسير لالحديث التفسير وهذا له، وحل عز اض من بحقوبة 

كتابا لم وم(، ١٨٠٤)العياب من تطعة الممر باب انمرة، كتاب اوأخاري، أحرجه ( ١ ) 
(.١٩٢٧()١٧٩باباكرسساسJاب)^Uرة،

. ١٨الأية؛ سررةفاءلر، )٢( 



فظوىاافةهحؤي 

أوصىفيمن هدا يمال؛ أن يحتاج ولا إشكال، عليه يرد ولا صرح، 
بل، موته عند ينههم ولم النياحة أهله عادة كان فيمن أو بالنياحه، 

به.يتضرر ولا بالشيء يعدب الإنسان إن ت نقول 
٠ه  ه

بكىإذا ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ٣٤٠محي 
ذلك؟حكم فمأ اختياره بغير ئربمه لوفاة ان الأن

بأكىإبراهيم ابنه نوني لما الني. • يقوله فضيلته فأجاب 
غيرفالزكاء ،الا، ..حرن.والقلب تدمع، العين ررإن وقال؛ 

الإسان.محلبيعة وهوس فيه ^يء 
؛إي؛؛- ؛ ٠

تعذيبعن ؛ — تعالى القه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٣٤١محن 
أهاله؟ببكاء الميت 

معلقاليس أهله ببكاء الميت تعذيب بقوله! فضيلته فأجاب 
عليه،المبكى ولا الباكي، به يعدب لا الطبيعي فالبكاء بالبكاء، 

صحقبره في ذلالثإ على يعدب فانه عليه، يناح قيمن الحديث ؤإنما 
أوصىمن على العلماء بعض فحماله الض. عن الحديث ؛دللث، 

أهلهينه ولم حياته في به يرضى من على أو موته، بعد عليه بالنياحة 
وأنيوص، لم ؤإن يعدب ظاهره على الحديث، أن والصحح عنه، 

كماوالتُس، القالق به يراد فقد العقاب، غير العياب ولكن يرض، لم 
ليسأنه مع ، العذاب(اأ من يهلعة ءأنه المفر! في س المي نال 

.٤٠٣ص تخريجه تقدم ( ١ ) 
.٤٠٧ص تخريجه تقدم )٢( 



عليهتعرؤس النياحة أن عاليه نح بما الميت تعذيب فمعنى عقوبة، 
•بها ويتعذب بها فتأذى فرْ فى 

حكمعن ! — تعار افه رحبمه — فضيلةسئل ث ٣ ٤ ٢ س 
الياحة؟

المي.أن الشمع من أعلمه الذي بقوله: فضياكه فأجاب 
برنةالمسي على بكي التي هي والنائحة ، والمتمعة النائحة لعن 

منالنوح على يترتب لما ه المي لعنها ؤإنما الحمام، نوح تشبه 
ماالماء قلوب في الشيهنان ؤإلقاء الميم، وشدة المصيبة، تعاظم 

الاجتماعاتوهذه ويضائه، وحل عز الله ندر على التسخط من يلقيه 
كلهوالنياحة الدب فيها ويكون الميت، موت بعد تكون التي 

علىفالواحب الأنوب، كبائر على اجتماعات محرمة، اجتماعات 
بمتميبهالإنسان اصهب ؤإدا ، وقدره اض ء بقف^ الرضا لمن الم

واحلففيمصيبش، أجرني اللهم راجعون، إليه ؤإنا ض إنا فاليقل 
لرسولوتصديق نية، بصدق ذك نال إذا الإنسان فإن حيرآمنها، لى 
ويأجرهمصيبته، حيرأمن عليه يخلف وتعالى محيحانه الله فان هؤ الله 

-عنها الله رصي - سلمة أم الؤمنين لأم ذك جرى ولقد عليها، 
رصي— فقالت — عنها الله رصي — سلمة أبو زوجها عنها مات حين 

هذاقالت واللام الصلاة عليه النبي بكلام مصدقة مؤمنة _ عنها الله 
اللهفاحلق حيرأمنه« لي واحلف مصيبتي في أجرني رراللهم ت القول 

فكانالنثي تروجها عدتها انقضت حين فإنها منها، حيرأ لها 

٦٧٩ص تخرب تقدم )١( 



فذاوىالفقهنمي 

تعالى،اف عند الأحر ولها ، سلمة أبي من لها حيرأ الهي. 
منالأحر اب راحتوالتحمل الصر المصائب عند الإنسان فومحليفة 

الموفق.واممه مبحانه، اش 
ص-؛؛• ؛ .

بعض_ت تعالى اممه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٣٤٣س
منهايكون ما أول كريتهم الميت أهل إلى أتت إذا الماء 
المرح؟من يعدهدا هل الحاصرين كل وتيكي وعويل صياح 

لعنوفد شك، بلا النوح من هذا نعم * بقوله فضيلته فأجاب 
الفعل،هدا تفعل أن لهده يحل فلا ، والمستمعة النائحة س الهي 

أنهارأوا إذا عليهم ويجب منه، يمكنوها أن الميت لأهل يحل ولا 
الهت.محن يخرجوها أن العمل هذا في مستمرة 

؛إيه  ه

حكمما ! — تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ٣٤٤س
كنساء؟السواد كلسس للتعرية معين لبامن تخمبميصن 

البيعمن للتعزية معين لباس تخصجس بقوله؛ فضيلته فأجاب 
عزافه فدر على الإنسان تسخءل عن ينبيء قد ولأنه نرى، فيما 

لفالكان إذا لكن به، باس لا أنه يرى الناس بحص كان ؤإن وجل، 
أولى؛تركه أن شك فلا التحمل من شيء عن ء وهويني ، يفعلوه لم 

الملام.لماJسهسمكونإرالإمأقربمنهإر 
هة- - ه

.٣٥٨ص لخريجه تقدم )١( 
.٢٧٩ص تخريجه تقدم )٢( 



^^=>آآ|(

رثاءهل ت — تعالى افر رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ٣٤٥س
المحرم؟النعي من الميت 

إذاالمحرم العي من الميت رثاء ليس  '•بقوله فضيلته فأجاب 
المسلمونومازال الحد، عن الراني به يخرج غالوأ يتضمن لم 

بدونالثوم إلى - عنهم اض رصي - الصحاه زمن من يستعملونه 
اللهرصي والشهداء حمزة رناء من أحد غزوة في قيل ما وانظر نكير، 
عنهم•

هة ء م

حكمعن I — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٣٤٦س
الماتم؟

ثلاثةكانت سواء بدعة، كلها الماتم إ بقوله فضيلته فأجاب 
فعلمن ترد لم لأنها يومآ، أربمن على أو أسمع، على أو أيام، 

إليه،لسمونا حيرأ كان ولو - عنهم النه رصي - الصالح لم، ال
منشيء فيها يحصل وربما وقنا، ؤإتلأفا مال، إصاعة ولأنها 

لحنه المي فإن اللعن في يدحل ما والمياحة الدب من المنكرات 
والخستمعةالنائحة 

عليهجناية فإنه - أعني ثلثه من - الميتا مال من كان إن إنه ثم 
كانفإن الورثة أموال من كان ؤإن الطاعة، غير في له صرف لأنه 

أيضا،عليهم فهوجناية الخصرف يحنون لا سفهاء أو صغار فيهم 
وإنينفعهم، مما إلا يصرفها فلا أموالهم في مزتمن الإنسان لأن 
الفيما الأموال بدل لأن سفه، أيفأ فهو رائدين بالغين لعقلأء كان 

٢٧٩مي تحتريجه تقدم 



الفقهفتاوى 

نمرالتي الأمور من دساه في المرء به ينتفع لا أو اض إلى يقرب 
عنالنبي. نهى ومحي له، إصاعة فيها الخال بدل ويعتر مفهأ، 
التوفتق.ولي راض • الالل١، إصاعة 

ءإب

عادههناك ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل 
أصواتهمرفعوا المست، مالت، إذا أنه وهي البلاد بعض في 

هداحكم لما الميت بيت قي الخجلات حلال ومن بالقرآن 
الممن؟على والبكاء الشاحه من يحصل ما وكدا العمل؟ 

بدعةالعمل هدا إن نقول! أن الجواب •' يقوله فضيلته فأجاب 
اشرصي ~ أصحابه عهد ولا الّكا. مد محا يكن لم فإنه شك بلا 

بينهبنمه ان الإنةرأ0 إذا الأحزان به تخفف إنما والقرآن — عنهم 
كليسمعها التي الصويت، مكبراتر على به أعلن إذا لا ه، نفومحن 

المعازفيستمعون الدين حتى لهوهم، في اللاهون حتى ان، إن
يلغونوكانما الألأت، هده ويسمع القرآن يسمع تجده اللهو وآلات 

لامتقبالالمين!ا أهل احتْاع إن ثم به، تهروون ويالقرآن هدا في 
هالمي عهد في معروفة تكن لم التي الأمور من أيضأ هو المعزين 

الميتأهل أن نرى لا ولهدا يدعة، إنه قال؛ العلماء بعض إن حتى 
فىأحد قابلهم ؤإذا أبوابهم، يغلقون بل العزاء لتلقي يجتمعون 
عدته،اللقاء لهدا يعدوا أن يدون معارفهم من أحد جاء أو الوقا، 

احتماعيموأما به، باس لا هدا فإن أحد لكل الباب يفتحوا أن ودون 
عهدمعروفآفي يكن لم شيء هذا فإن الناس لاستقبال الأبواب وفتح 

, ٨٨ص تخريجه تقدم )١( 



^==ت====^===^:======ا)؛إآإ(

عندطو0\لأجتيأ 
ْنهومعروف كما والنياحة النياحة، من الطعام وصنع المسى أهل 

توقال ا والتمعةر المايجة لن . الني لأن الذنوب، كبائر 
منسربال وعليها القيامة يوم تقام موتها قيل تتب لم إذا ررالماثحة 
المافية.اش أل ن. حرب،ار من ودؤع قهلران، 

الأمورهذه يتركوا ان الملمّن لإخوايى فنصسحتى 
للمتبالمسبة أولى وهو اش، عند بهم أولى ذلك فان المحيية، 

،عليه أهاله ببكاء يعدب البت، أن أخبر! النبي لأن أيضأ، 
البكاءهدا من يتالم أي! رريعدب<ا ومعنى ،، ع1وهل أهله وبنياحة 

تعالىاش لأن الفاعل، عقوبة" يعام، لا كان ؤإن النياحة، وهده 
دنأن العياب من يلزم ،ولا ؤ"هزئكؤأقمحثبأ ت يقول 

المدابا<أمن مملعة ثر رراله! الني قول إلى ترى ألا عقوبة 
ومنعذابا، يعد ذلاثc أشبه وما والهم الألم إن بل عقوبة المفر وليس 

والخمالهم اعتراه إذا  ١٠ضميري راعذبني يقول! الخائرة الناس كلمات 
الالتي الادادت< هذه مثل عن إخواني أنصح أنني والحاصل الشديد، 
عذابآ.إلا موتاهم تزيد ولا بعدأ، إلا افه من تزيدهم 

٠ ٠ ٠

٢٧٩صى تخريجه تقدم )١( 
ص٨٢٣تخريجه مدم )٢( 
٤' ٦ ص تخريجه نندم )٣( 
نندمتخريجهصما"م)٤( 
١٨ت الأية فاطر، مررة )٥( 

٠٤ ص٧ تخريجه تندم )٦( 



=================^^===محي،

حكمعن ؛ — تعالى اش رحمه — الشخ محملة ّئل • ٣٤٨س
المست؟على الودحدادا لمس 

منالميت على حوادأ المواد لمي بقوله: فضيلته فأجاب 
الذيالخدود ولعلم الجيوب بشق شبيه وهو الحرن، ؤإظهار اليع 

ولطمءليسئاسشقالخيوب، قال: حيث فاعله من المي. شرأ 
ودعابدعوىالخاطلية،<را،.الخدود، 

ءأي؛و ء ه

ماحكم ما مارس! اف ابمح—رحمه محيلة ! ٣٤٩س
يجتمعالست، مامت، إذا إنه حسن، ائية( الندرالوالد سمى 
بعضنلهن تقرأ مقرئة ه>اك وتكون الميت بيت ش الماء 
علىأيام ثلاثة مضى بعد الممل هدا ويكررن والأذكار الأيات 

شهربعد وأيضا أيام سبعة مرور بعد وكيلك ، الست، موت 
هدافهل زوجها عنها المتومحى المرأة عدة تنقضي حتى وهكدا 
حائر؟الممل 

بدعة،وهو يجوز، لا الممل هدا بقول؛ فضيلته فأجاب 
إليهؤإنا ض إنا ويقول؛ المصيبة عند يسترُح أن مأمور والإنسان 
ثممنها، خيرأ لي واخلف مصيبتي، في أجرني اللهم راجعون، 
يتناسها.

ثمبدعة، أص\لآ فهو ذكرت مما الماء هؤلاء يفعل ما وأما 
•أخرى بدعة شهر كل أو أمبؤع، كل أو أيام، ثلاثة لكل تجديده 

كتابوملم، ^^رمناسسالخيوب)آمآا(، كتابالجنام، البخاري، أخرجه )١( 
١(.٠ )٣ ( ١ ٦ )٥ الخدود صرب تحريم ثاب الإيمان، 



^^====>0آآ<

المقصودما بةاشخ_رحههاضمار_ت ! ٣٥٠س
تتبلم إدا ررالنائحة السلام! عاليه قوله في حربا؛ من اربديع 

منودرع قهلران، من سربال وعليها القيامة يوم تقام 
مالكأيي حديث من لم مرواْ والحديث حرب؛٢^١،، 

محه؟اش رصي الأشعري 
أنأي الجرب، من يالديع المراد بقوله؛ فضيلته نأجاب 

منوذلك، كالئيع، يكسوه جرب فيه يكون _ يافه والعياذ _ حليها 
النار.عذاب من لها يحصل بما كثيرا تتألم أن أحل 

ءآ

فيعندنا _! تعالى افه رحمه _ الشيخ فضيلة سئل ! ٣٥١س
الحيوببشق النساء تقوم ؟*يم، عندهم مات إذا عادة القرية 
بنصيحتهنالعلم محللبة بعض فيقوم والنياحة، الخدود ولطم 
إلىالجنائز يتبعن فإنهن ذلك على وعلاوة فائدة، دون ولآكن 

ءيووص و ءر بحئوادراب ويقمن بحالتهن"اك. المقبرة 
المقبرةإلى الجنازة وصلت، إذا الرحال وكدللث، الطريق، 

وبعدوينوحون، يبكون القبر على يجلسون فإنهم ودفنوها، 
منكل إليه يدعون إلمسث، عشاء يعملون يوما أربعين مضى 

والشايالقهوة تراق بأن العزاء وينتهي استثناء بدون حولهم 
فيمنالحكم وما العادة؟ هده في رأيكم فما الأرض، على 

يفعلها؟

.٣٢٨م، تخريجه تقدم ]١( 



فتاوىالفقهثنؤؤع 

.صلألة وبدعت منكرة العادة هذه ت بقوله فضيلته فأجاب 
سبحانهالله بقضاء يرضى أن المصيبة عند اللم على والواجب 

اعمل مهما تقع أن لأبد المصيبة هذه أن يعلم وأن ، وقدره وتعالى 
كانومهما الصحف، ومحلويت الأقلام، وجمت، ، كتست، قد لأنها 
اللونكان كما ويكون وجل، عز اش قدر ما يقع أن فلابد 

.يكن لم يشأ لم وما كان، اش ثاء ما يقولون؛ 
رصيوجل عز اش مجن أنه وعلم هدا، إلى الإنسان امحلمأن فإذا 

ماؤ تعالى! قوله فى — تعالى الله رحمه — علقمة قال كما وسلم 
تيءدغل ؤآثث ءم ييد أش يرين وس أددؤ ءلأ>ءدثتا محب؛-غ َن أصاب 

عندمن أنها فيعلم الممحيبة، تصيبه هوالرجل قال! ؛^ علمي؛^٠٧
لم.ويفيرضى افه 

حتىالأحر واحتساب الصبر الصائب، عند الإنسان فوظيفة 
ونعتوإذا الثواب، حرم من حقيقة المصاب فإن الثواب؛ يحرم لا 

مصبتيفي أجرني اللهم راجعون، إليه bنا ض إنا فقل؛ مصبه بك 
مصثبتالث،في افه آجرك ذللئط قلت، إذا فإنلث، منها، حيرا لي واحلم، 
منها.حيرا للث، وأحلف، 

فأمالواقع، به وشهد والسلام الصلاة عليه الني قاله أمر وهذا 
حثاتحبه وكانت، سالمة، أبى تحّتط كانت، — عنها الله رصي — ملمة 

أجرنياللهم ؛ قالت، — عنه افه رصي — ملمة أبو توفي فلما سديدأ، 
حيتمن نمها: في تقول وكانتا حيرأمنها. لي واحلنا مصتي في 
اممهرسول فكان النبي تزوجها عدتها انقضت، فلما سالخة، أبي من 

١١ الأية التغابن، صورة 



،•ّلمةأ هحيرألهامنأبي 
واحتسبصبر إذا فالإنسان كثيرة، وقاغ به تشهد أيضأ وهذا 

حاب،بغير أحرهم الصابرين يوفي وتعالى بحاه اض فان 
فيالوقؤع توجب بل المصيبة، ترد لا والمتاح والحزن والجزع 

هالمي لعن قفل الذنوب، كبائر من الميت على النياحة فان الإثم، 
والتمعةالنائحة 

تستمعالتي والمستمعة ، البت، على تنوح التي هي والنائحة 
أنالنساء هؤلاء أمور أولياء الرحال عالي يجب وكذلك لها، 

ذويأي - البلد في الأمور ولاة وعلى الساحة، من يمنعوهن 
•الأسواق وفي المقابر في هذا مثل يمنعوا أن عليهم _يجب اللهلة 

مجتمعاالمجتمع يكون حتى الجنائز ا٠باع من النساء يمنعوا وأن 
.وقدره اض راصيآبقضاء وتعالى، سبحانه باض عارفأ إسلامثا، 

ءإي-ه 

بعضتعار اش رحمه - الثسخ فضيلة مثل : ٣٥٢من 
يقرأونأمبؤع، لمدة المست، عر الحداد يهيمون الناّس 
مويقحلفها، ويريدون بالقراءة امرأة تقوم بحبنإ القرش 

حكمفما شهر، لمدة ذللنا يمتد وأحيانا التمر، اامستا أهل 
ذللث،؟

المألوفترك معناه الميت على الحاواد ت بقوله فضيلته فأحاب 
أشبهوما التحلي، المرأة وتجتنب عادة، الإنسان به يتجمل مما 

٠٣٥٨صنتخريجه تندم )١( 
• ٢٧ءسه بمجه حر تميم )٢( 



الفقهفتاوى 

ثلاثةلمدة الحداد النبي أباح وقد عادة، الحزين به يقوم ما ذلك، 
لمإن أيام وعشرة أشهر أربعة العدة، مدة تحاد فانها الزوجة، إلا أيام 

.كاثحاطs إن الحمل وصع ر ،، تكنحامالآل
التمروتوزع القرآأن، وقراءة المسى أهل عند الاحتملع وأما 

يحدثربما فانه تجنبها، للمرء ينبغي التي البائع من فكله واللحم 
المصيبةتبقى حتى للمسي وتذكر وحزن، ، وبكاء نياحة، ذللث، ْع 
تزول•لا قلوبهم في 

يتوبواأن أنصحهم هذا مثل يفعلون الذين هؤلاء أنصح وأنا 
عندالصالح الملقط طريق يسلكوا وأن وجل، عز اض إلى 

إليهوإنا ض إنا بمصيبة؛ أصيب إذا الإنسان فيقول المصاب، 
فإذاحيرأمنها، لي واخلف مصيبتي، في أجرني اللهم راجعون، 

قصةوليتذكروا حيرأمنها، له وأخلف، مصيبته في افه آجره ذللثإ فعل 
-عنه اف رصي - زوجها عنها ماتا حين - عنها الله رضي - ملمة أم 

وكانتمنهار، خيرأ لي واخلفح مصيبتي في أجرني رراللهم فقالت،! 
خهلبهاعدتها انقضتإ فلما لمة، مأبى من خير من ! نفسهافى تقول 

ملمةأبي من لها خيرا ف،كان فتزوجها الله. رمول 
يأتونمن انتذلار في يجلس لا أن للمصاب ينبغي والذي 

بل- عنهم افه رصي - الصحابة هدي من ليس ذلك لأن ، للعزاء 
صناعته،أوإلى تجارته، أوإلى أوإردرامته، عمله، إلى ينصرف 

وحقالخصيبة، يني حتى الدنيا هذه في يكابدْ عمل أي إلى أو 

!٢٨)•زوجها غير على المرأة حد باب ، الجنائز كتاب I البخاري احرجه ( ١ ر 
.٣٥٨ص تخريجه تقدم )٢( 



•والرحمة بالمغفرة ندعوله أن علينا الميت 

حكمما —I تعار اش رحمه ل الشيح فضيلة سئل !  ٣٥٣س
والقدر؟بالقضاء الرضا يعارض وهل الميت؟ عر الحزن 

طيعةمن الفائت على الحزن ت بقوله فضيلته فأجاب 
حينفال أنه اني،ه عن ب وقد به، الإنسان يزاخد ولا الإنسان، 

ماإلا نقول ولا يحزن، والقاو_، تدمع، ررالعين ت إبراهيم ابمه مات 
إنولكن ، لمحرونون« إبراهيم يا لفراقلث، وإنا الرب، يرضي 
الجيوب،وثق الخدود، كلهلم المحرم؛ من شيء بالحزن اقرن 
محرم.يفعل اقرن لأنه حراما؛ الناحية هذه من صار الشعور ونتف 

سالني من حصل فمد شيء يصحبه لا الذي الحزن مجرد أمجا 
،فلاررلأنقولإلأ>رضيالرب«أ اكلأةواللأم: عليه قال ^١ 
واثبوراْ.، ويلأْ يا نقول 

ءإ؛-

بعضتعار اش رحمه - الشخ فضيلة مثل ; ٣٥٤من 
يهدمونلا فانهم ذللث، بعد الميد وحاء ميت، لهم مائتا إذا الناس 

كالتمرالأكل من نوعا يعتادون بل الضيافة حق يزورهم لن 
ذللثا؟حكم ما عليه الميتا أهل إظهارألحزن فقط 

يومكان إذا أما واضح، غير الموال بقوله فضيلته فأجاب 
العلعاممن نوعآ يقدمون ؤإنما المشرومة، القيافة يقدمون لا العيد 

•٤ • ٣ ص تخريجه تقدم )١( 
■'٤ ٣ ص تخريجه تقدم )٢( 



شقيثبه هذا لأن يجوز؛ لا هذا فإن المست على للحزن إظهارأ 
والواجبالصمة. عند الشعر ونتف الخدود، ولعلم الجيوب، 

ويصبرعليه، قدر وبما وحل، عز باض يرصى أن الإنسان على 
.الموال في ذكر الذي العمل هذا يعتاد أن يجوز ولا ويحتب، 

ءإ؛-ءإو ءإي 

امرأةتعالى افه رحمه س الشخ فضيلة سئل ! ٣٥٥س
تقريبا،سنوات عشر العمر من ييغ بتت لي نوفست، تقول! 

واحدأثوبا ملابسها من وأخذت ثدييأ حرنا عاليها وحرنت، 
وجمعت، رأممح، عر يوصع ، yVجاء إذا حش به واحتفظت 

رأسيوشعر شعرها من التمشيط بعد يأتي الذي الشعر من 
وقلتمنديل ر ووضعته الأسرة، جمع رووص شعر ومن 

وصعمن شيء ذلك في فهل • موتي عند رأّي تحت يوصع 
فيمعي ووضعها الشعور تجمع ومن رأمي عر الثوم، 
افحيرأ.أفيدوناحراكم قبري؟ 

المائلةذكرتها الش الأعمال هذه كل بقوله: فضيلته فأحاب، 
الذيالثوب وهذا ، صلالهءا بدعة رأكل • نال وقد بدعة، 

بهينتفع فانه به التصدق أو به، الانتفاع يماكن كان إن به احتففلت، 
فييلقى أو يحرق، فانه به الانتفاع يمكن لا كان به،وإن ويتصدق 
منغيرها ومن البنت هذه من الثعور من حففلته ما وكذللث، القمامة، 

وصالعمل هذا أن والمهم تلقى، أو مكان، في تدفن فإنها الأهل 

.١٢٢ص تخريجه تندم )١( 



الشرع،في له أصل لا بدعي حاطيء، عمل المر في معها جعلها 
الموفق.واف كله. ذلك تتجنبى أن فعليك 

؛!؛•ءإ؛- ص- 

قتلعمي _! مار اف —رجمه ^^يلةاشخ سآ*ه'*أ! 
كلقبره زيارة قررنا أن عليه الحرن بنا بغ وقد المعركة في 

أوقليوما وئدئن طيهة مدة السواد ولمنا وجمعه حمى 
هيهل الأعمال هاز0 في الحكم فما الأرض عن قبره أهله رفع 

رّوله.؟ومنة افه لكتاب مخالفة أم صحيحة 
والواجبصحيمؤة، غير الأعمال هذه ت بقوله فضيلته فأجاب 

لأنوالاحتساب، بالصبر يتلقاها أن مصيبة أصابته إذا المرء على 
القرك!فى تعالى اف قال وقد المقدور، من شيئآ يرد لا الحزن 

والقربث؛لآذئد، أ'محل، نق وهم، وأمحج نن يسء كتأزم وؤ 
3امحدحم-ث ويا ^١اداؤؤ ١٥مصته ادآصنهم ة ريي 

^^^ككلإآمتلون
للرسولقال ؤلفل، لها مايت، وقد بناته لإحدى المي. وقال 

ماف فان وكحتسبإ، فلتصبر »مرها ه: الني إر أرسلته الذي 
فالواجبامى«أأا، مبأجل عنده شيء وكل أعض، ما وله أخذ، 

لهوالدعاء والاحتساب، الصبر حبيبكم بفقد المصابون أيها عليكم 
،لقثرْ زيارتكم فإن هذا وعلى لم، مإنه حنث والرحمة، ؛المغفرة 

. ١٥٧. ١٥٠الايات: ,ّورةاوتره، )١( 

 )r(ج4ص٩٧٦Jتقدمتخر



،I_JIفتاوى 

ولابمشرؤع ليس وجمعة خمس كل لمرْ الزيارة هذه تكرير أو 
وهوالحزن، ؤإفلهار البيع من فانه السواد لبكم وكاJلاك ينبص، 

حيثفاعله من النبي. تبرأ الذي الخدود ولملم الجيوب بشق شبيه 
بدعوىودعا الخدود، وكلم الجيوب، ثق من ْنا ررليس ت قال 

،.١١((الجاهلة 
يسوىأن ويجب السنة، خلاف، أيضأ خانه القبر رغ أما 

كالقبوريكون حتى ينزل أو قبور، حوله كان إذا حوله التي بالقبور 
الهياجلأبي قال - عنه الله رصي - طالب أبي بن ^، لأن المعتادة؛ 
تدعألا  ١١ت .ؤ اض رسول عليه بعثني ما على أبعثك ألا الأمدى؛ 

ولأةبرأضرظإلأسويته،،طمتها، إلا صورة 
ء؛ي؛!؛ ؛إو 

قولفي تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مئل : ٣٥٧س
أبيحدسث، من لم ميرويه ما في والسلام الصلاة عليه الرمول 

واحد،بمعنى والقس الرؤح أن عنه- افه -رصي هريرة 
إذاالإنسان أن تروا ألم ١١واللام! الصلاة عاليه قوإه والخدسث، 

ينعحيث ررفذللث، فال: بر، ؛ قالوابصرْا؛؟ شخص مايت، 
افهرصي — سلمة أم حدسث، الثاني والحدمثؤ ،  ٢٣نفسه١١^بصره 
أيصا،لم مرواه تبعه"الصراالن قبض إذا الرؤح ءإن -؛ عنها 

.٤١٤ص تخريجه تقدم )١( 
٠صى تخريجه تقدم )٢(  ١٨٥
،٩ ٢ )١ ه)٩( نفينع المسن، صر شخرص ني واءِ، الجنائز، كتاب سالم، احرجه )٠١( 
(.٩٢المت،)ب()« بابممابالخام، )٤( 



كت1بالجنام

القس؟هي الروح هل 
كماتمض التي النفس هي الروح نعم * بقوله فضيلته فأجاب 

قئث ثتِ ؤأبأ موتهتا ■٠؛؟؛، أمحلإفس شل أممث تعالى؛ اممه قال 

ءت•ث؛ي 

 _،٣٥٨  I يمولن_ت تعالى اف رحمه — السيخ ئتحيلة سئل
بالرغمالشر من فيه ما بيان في الناس فيأخذ شر فيه من أحيانا 

الأمواتنسوا لا رر البخاري؛ صحح في الحديث ورود من 
محذور؟في وقعوا هم هل ، ىقموا«لأ، ما إلى أفضوا قد فإنهم 

السبذلك من الغرض كان إذا نعم، بقوله! فضيلته فأجاب 
منالتحدير منه الغرصن كان ؤإذا يجوز، لا فهذا بالميت والشماتة 

بهيقصد لأنه به؛ بأس لا هذا فإن عليها، يمشي الذي وؤلريقه صنيعه 
المصلحة.

٠ءإي ؛!؛• 

عليهقال : - تعالى اممه رحمه الشيخ. فضيلة مثل : ٣٥٩س
هريرةأبي حديث، من لم ميرويه ما في والسلام الصلاة 

مالكانتلقاها لم المرؤح حرجت، واذا محه اممه صي ر- 
لثإ،الموذكر ريحها، طيب من فذكر حماد قال يصعدانها(( 

الأرضقبل من جاءت حليبة رؤح الماء: أهل »ويقول قال: 

الآة:أإ.)ا(مورةالزم،
ا ٣٩٣الأموات)سب من ينهى محا باب الخام، كتاب الخاري، أحرجه )٢( 



_،JIفتاوى ثؤي 

إلىبه فينطلق تعمريته، كنت حد وعالي عليك اض صالي 
وكيلكالأجل، آخر إلى به انهللقوا اف يقول ثم ربه، 

المقمودU الأجل إرآخر به انطاقوا بمال: الكافر، 
;اخرالاجل؟
الساعة.قيام بدلك المقصود يقوله! فضيالته فأجاب 

ءإ؛•ءأة 

يجوزهل ! — تعالى افه رحمه — الشخ قضيالة محئل ؛ ٣٦٠س
وتكفينتسل طريقة يصور الذي الفيديو شريط إلى النظر 
هذهويصاحب العمالة؟ وإحياء الاتعاؤل بقصد الميت ودفن 

الشامغريب الغريب ليس مهللعها! إرحوزة الصورة 
.إلخ؟. واليمن. 

منبالمواعفل القلوب إحياء أن شك لا بقوله! فضيلته فأجاب 
ولاتفيد، لا الحرمة بالأمور المواعفل ولكن الهللوبة، الأمور 
الحرم.بالأمر الإصلاح يمكن 

عنصح وبما وجل، عر اض كتاب من المواعفل تكون ؤإنما 
قأأآاآلثاسهدؤ تعالى لقوله وكفاية حير ذلكر وفى اض.، رسول 

وتّدةؤبمدى ألضدؤز ؤا ِلما وشماء ظكب' من مؤعثلة جاءهم 
قالكما قلب، ذي لكل كافية القرآن فمواعفل . ؤمفينا0 

ابتداءمن الخفليمة المواعفل ذكر لما )ق( محورة في وتعالى سبحانه 

.( ٢  ٥٨٧ ) النار أو الجنة من الميت مقعد عرض باب ، الجنة كتاب ، مسلم أحرجه ( ١ ) 
. ٥٧ت الأية ، يوض سورة )٢( 



^======^======^=ؤثح(

إنؤ تعالى! قال العقاب أو يالثواب جزائه انتهاء إلى الإنسان حلق 
•، ١ إ؛؛ سهيإد ثبمو آلثمع أقن أو ملب لإ َب0 لس ف-'طنقإ( د'لك ؤا 
حولهمن وترنم يغسله والعامل الميت ظهور عن السائل ذكره ما أما 

بهد٥الأبياتالاسالخكر:
والمبن^م السعريب ريب الغليص 

نوالكفال اللحريب غرس الغإن 
هداوعلى للمومحلة، طريئأ يكون أن يصح لا أمر فهذا 
عنصح وما وعلا، جل الله كتاب هومن بما ببدله وليأت فليتجب، 

الموفق.وافه والنور. الشماء ففيهما ه رسول 

فكرتت — تعالى افه رحمه — الثسخ فضيلة مسل ! ٣٦١س
بمحضرمن أحرم أن حشتة متردد ولكني لي نر حفر في طويلأ 
أرجوالإفادة؟الحفر أحر من موتى 

عليهيحرم فانه مسبلة كانت إن المقبره بقوله! فضيلته فأجاب 
منبه أولى إليه السابق مكانآ يتحجر لأنه وذلك قبرأفيها، له يحفر أن 

هيبل مكانا، فيها يختص أن لأحد يجوز لا العامة والأماكن ، غيره 
حيمةيعنى بسآ لك بى ألا * له قل هؤ الض أن روي وقد لمزض، 

رلمنىطخمنسق«أى.فقاله: 
مسبلة،مقبرة فى قبرآ له يحفر أن لأحد يجوز فلا هذا وعلى 

الآة:لأ*آ.)ل(ّورةق،
٢٠)٩ مكة تحريم اب المنامحك، كتاب داود، وأبو ( ١٨٧)آ*/ أحمد الإمام أحرجه )٢(  ١،

.٣( ٠ ٠ )٦ بمنى النزول باب ، المناسك كتاب ، ماجه وابن 



الفقهفتاوى جي 
.بلادنا فى عندنا هوالغالب وهذا 

البلادبعض في يوجد كما له خاصا ملكآ ^٤ ٥٠١١كانت لو أما 
أنله فإن أقاربه من يموت من فيها يدفن أرصآ يشتري الإسلامية 

أعلمولا حائزأ، كان ؤإن مشروعأ أمرا ليس هذا إن I وأقول 
اللهرضوان - أصحابه من أحد عن ولا ه، النبي عن منة فيه 

يموت،أرض بأي يدرى لا الإنسان فان الجهل من إنه نم - عليهم 
علسمأهن إ0 نؤيت، أيصن ُأى ثس ترؤبج، ؤما ؤ I تعالى قال كما 

•أحرى أرض في ويموت القبر هدا يحفر قد فإنه • حبمثر 
الموفق.والله 

؛إي؛أب 

عندمات — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مسل ! ٣٦٢س
الدارإلى انتقل أنه يعلم هل قبره في ويوضع الشخص يموت 

وأولاده؟أهله يذكر وهل الاحرة، 
الدارإلى انتقل إذا يشعر كونه أمجا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

ويعلمروحه، ليقبض الموت ملك يأتيه حين من يشعر فإنه الاخرة 
أنأحبر س الّبي فإن • إليها بّفلرْ جدْ من حرجت روحه أن 

لحلالمسك. بصر يشخص ولهذا البصر نبعها قبضت إذا الروح 
بميبصره شخص وقد - عنه الله رصي - ملة أبي على الميي. 

البصرا<تبعه قبض إذا الرؤح ررإن إ وقال النبي. فأغمضه - نفح ا- 
المهديين،في درحته وارفع لمة، لأبي-اغفر ءاللهم قال: ثم 

إ^الآة::ا(مرةمان،



عقيه،(قي راحلمه فيه، ل ونور ، قبره ش له رامح 
درحتهوارغ له، اغفر اللهم . عظيمة دعوات بخمس له دعا 

•عمه في واخلفه مه، له ونور نره، في له رامح المهدمحن، في 
تزوجتبان عقبه في حلفه تعالى اف فان أدرك ففد الدنيا في كان وما 

صارثم الني.، من عدتها انقضاء بعد - عنها الله رصي - ملمة أم 
استجابةعقبه في المي. فخلفه النبي. حجر في سلمة أبي أولاد 

•الني. لدعوة 
إلىانتقل وأنه مات، أنه يدري الميت إن القول! وحلاصة 

الاحرة.الدار 
شتلم فهدا ذلك أشبه وما نرْ في وصع إذا يدرى كونه أما 

بهاالجرم يجوز لا التي الغب أمور من وهو المي.، عن سنة به 
الصحيحة.والسنة الكاب مجن بنص إلا 

هوما س تعالى افه رحمه — ألشيح فضيلة مئل !  ٣٦٣س
قبره؟في الميت يرافق وهل القرين؟ 

علىملهل الثّيهلان هو القرين بقوله! فضيلته فأحاب 
المعروفعن وينهاه بالفحشاء يأمره وحل، عز الله بإذن الإنسان 

تأمح،كثانوبآمرهطم ألمثت ييدمحم ؤ I وجل عز فال كما 
•تنةرصلآرهو١محعي 

ملتم،يقلب العبد على وتعالى سبحانه الله من إذا ولكن 

.ط

ء

•٤ ٢ ٢ صى تخريجه تقدم )١( 
.٢٦٨الأيةت سورةالبقرة، )٢( 



فتاوىالفقه)قؤ( 
الدنياعلى الله مؤثر للاخرة، مريد وحل، عز اض إلى متجه صادق 

إغوائه.عن يعجز حتى القرين هذا على يمنه تعالى اش فإن 
يستعدأن ننع الشيهلمان من نزغه كلما للإنسان ينبغي وليلك 

وإماؤ تعالى: مال حيث افه، أمر كما الرجم، الشيْلان من باض 
•، ١ ت;ئ عيئّ سمغ إنم أو أنتعي ثئ ألئتثلي ف يرقك 

بفعلويأمرك ^، ١٠١٥١١بترك يأمرك أن الشيطان ثننخ والمراد 

منفدلك الطاعق، ترك إلى الميل نفك مجن أحت محاذا 
فبادرالشيهلان، من فهدا المعصية فعل إلى الميل أو الشيهلان، 

القرينهدا كون وأما منه، وحل عز اف يعيدك منه باش بالاستعاذة 
بمجردأعلم واض iالفلاهر فلا، قبره، في الإنسان مع يكون بأن يمتد 

فدلها مسخرأ كان الش مهمته لأن يفارقه؛ الإنسان يموت أن 
جارية،صدئة ثلايث،! من إلا عماله انشني آدم ابن مات ررإذا انتهت! 
ا.ا،ر يدعوله أوولدصالح _^؛4، أوعلم 

وء ه

أحدقال ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ٣٦٤س
المسث،بقاء مدة أن أخبر . اش رمول إن اجد؛ المأئمة 

هدافهل أوالظهر العصر كصلأة له اش يجعلها قبره في المؤمن 
صحح؟

يدهب،للمسن، بالنسبة الزمن أن اعلم ' بقوله فضيلته فأجاب 
،ر«الآة:)ا(مررةالأءراف،

.٢٢١ص تخريجه تقدم ( ٢١



كت1بارجنائز

قال!بعثه فلما عام مائة رجلا افه أمات ، بشيء لسرخ كأنه سريعآ 
كذلكمنة. مائة وهي آوبمصلأ بجما لثن هال لثن حقت؛ ال ثؤ 

وهوتسعأ، وازدادوا سين مئة ثلاث كهفهم محي لبثوا الكهف أهل 
،الومت، ذهاب في أمأرع الموت كالموت، ليس والنوم نوم، 

مرتما كانهم تجدهم طويلة منين منذ ماتوا الذين الأموات وهؤلاء 
منآث فم ؤ تعالى؛ اض قال ماتوا الأن كأنهم طويلة، دهور عيهم 

•كأتاللأتآومحا3هأأ، 

الرسول_؛ تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل  ٣٦٥س
ثلاثة!المست، رريتع •' يقول وملم آأله وعلى عليه الله صلى 

فيرحعوعماله، وماله أهله يتبعه واحد، ويبقى اثنان فيرحع 
يتبعه؟ماله أن كيم، عمله؛الى ويبقى وماله أهله 

!— تعالى الله رحمهم — العلم أهل قال '' بقوله فضيلته فأجاب 
يباعونأمواله والأرقاء ضعونه، أرقاء له الذي المبت، محي هذا 

•ويشترون 
يحنىأحله، من يكرم ما هو بماله المراد ! العلماء يعص وقال 

كانإذا ماله أجل من معه يخرجون أهله وغير أقاربه غير الناس أن 

٦٥٩الآة: )ا(مرةالمرة،
.الايات: سورةالازس، )٢( 
كتابلم، وم( ٦٥١٤)الموت سكرات بات الرقاق، كتان البخاري، أحرجه )٣( 

(.٢٩٦٠بابالزمحد)٥(رالزهد، 



فتاوىارفقه

لهداجداسيرإذاالمال، أحل من التابعين عن بالمال تاجرأقعبر 
فقط،النعش يحملون الدين إلا يتبعه لا المسجد فى عليه صلى 

ماإلا المجد ملأوا غنثا كان إذا لكن ستة، أو حمسة، أو أربعة، 
اّل.نح فهدا ثاءاض، 

يرجعنبمؤوها أو أكسية من به يغعلى ما اّل I يقال وربما 
أنإما فالمعنى صعيف. هدا لكن باّل الراد هو هذا فيكون 
منبه يكرم ما باّل أويراد ، الأرقاء العبيد باّل الراد إن يقال؛ 
.أعلم والله . اليت، أهل من ليسوا الدين الناس وهوكثرة أحله، 

البت،هن، ! — تعالى الله الشخ؛رحمه فضيلة سئل ! س٦٦٣
لديه؟يفعل بما ويشعر والكلام الملام بع 

العلم،أهل فيها احتلم، مسالة هذه ت بقوله فضيلته فأحاب 
فقدصحصاونيق^ررأنالمد، الأشياء بعض فيها بينت قد والمنة 

،نعالهم؛، ميع يمح فإنه عنه الناس وانصرف، قبره في وصع إذا 
وهوعليه، فيسلم لم مبقبر يمر لم ممن مجا أنه الرمحول وأحثر 
وهذا. اللام عليه فرد روحه، عليه الله رد إلا الدنيا، في يحرفه 

رحمه- القيم ابن وذكره - الله رحمه - عبدالبر ابن صأححه الحديث، 
عليهالرسول أن هذا يؤيد وربما يتعقبه، ولم )الروح( كتابإ —في الأة 

دارعليكم اراللأم قال! المقابر إلى حرج إذا كان واللام الصلاة 

(،١٣٣٨)العال، حقق يعع الميت باب الجنائز، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
.( ٢٨٧()• )٠٧أواJار الجنة من الست، مقعد عرض باب الجنة، كتاب لم، وم
. ٢٨٨ص تخريجه تقدم )٢( 



ؤإمإِ؛م  LkaJIكتاب 

.مؤمنن«لا، قوم 
ينفعلا الميت فان يمع الميت بأن قلنا مهما تقل>ير كل وعلى 

اللهدعوت إذا الميت ينفعلثا أن يمكن لا أنه يعنى سمعه، ولو غيره 
،قبره عند اممه ودعاوك نمه، دعوته إذا ينعك لا أنه كما هبره عند 

مخرجأكبر شرك إياْ ودعاوك البيع، من وبدعة مرية لذلك معتقدا 
الملة.من 

-؛■؛-

عذابهل ؛ — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة صئل •  ٣٦٧س
أدعرالردح؟الدن على المر 

بحدالحكم لأن الروح على أنه الأصل •' بقوله محيلته فاحاب 
إمدادإلى البدن يحتاج لا ولهدا هامدة، جثة والبدن للروح، الموت 
علىأنه فالأصل الهوام، تأكله بل يثرب، ولا يأكل فلا لبقائه، 
بالبدنتتصل قد الروح إن ت تنمية ابن الإسلام شخ قال لكن الروح، 
أوالعياب بأن آخر ثولأ المنة لأهل ؤإن معها، ينعم أو معيب 

قدهدا أن على ذلك، فى واعتمدوا الروح، دون للبدن يكون النعيم 
علىالعذاب أثر ورثى القبور بعض فتحت فقد القبر في حنا رثى 

.الحم على النعم أير ورُي القبور بعصي وفتحبمت ، الجم 
)عنيزة(في هنا البلد هذا في أنهم الناس بعض حدتني وقد 

اللحدفانفتح قبر على فمروا الخارجي، البلد لور يحفرون كانوا 
تأكللم يابالكن جسمه وبقي الأرض كفنه أكلت قد ميت فيه فوجد 

عليهموفاح الحنا وفيها لحيته رأوا إنهم ؛ قالواإنهم حتى شيئا، منه 
.١٤٥ص تخريجه تندم ( ١ ) 



فتاوىِ ؤي 

وسألوهالشيخ إلى وذهبوا فتوقفوا المسك، من يكون ما كأطيب رائحة 
ار.يأومن يمين من احفروا عنه، واحنبوا هوعله ما على يعوم فقال 

فياكونبالبدن ل نص مد الروح إن العالماء قال ذلك على فبناء 
قالالذي بالحديث لذلك يستأيس وربما وهذا، هذا على العذاب 

تختلفحتى الكافر على ليضيق م الد ر'إن . الله رمول ذه 
لأنالجم على يكون ا'لعذارا أن على يدل فهذا ،  ٠١أضلاعه 

أعلم.وافه انمسم. ش الأضلاع 
محو-؛؛؛- ؛؛؛ 

المرادما —! تعالى اطه رحمه — الثسخ فضيلة مسل ؛  ٣٦٨س
أوالرنخ؟هومدفن!لميت هل بالقبر 

افهقال المسي، مدم القبر أصل بقوله؛ فأجاب 
بدفنه.أكرمه أي عباس: أن قال 3^٢،، امرم مؤ تعالى؛ 

يدفنلم ؤإن الساعة وقيام الإنسان موتر بين الذي البرزخ به يراد وقد 
منيعني ، جرقىِبمؤن رج رسنأيهم ۶ تعالى؛ قال كما 

أحدهمجاء غ"*قءدا هذا على  ١٠يد لأية ا أول لأن ماتوا؛' الذين وراء 
إمهاكثههنم فيثاؤأ. آع1لعحا نمق ^٢^ دل، ءال آدتث 

عذابر الصالة باب السنة، محاب داود، وأم ، ٢٨٧أ/هممي أ الإمام أحرج* )١( 
(.iUof)الشر 

.٢١الأيةت سورةع-سا )٢( 

١٠الأية!، المرمنوز ة سو' ت"اآ،  ٠,
١٠، ٩٩! ٠ المومنول ره سؤ ( ٤١ ٠.



طعىالجنام كتاب 

منيريد القبررا عذاب من باض ارأعوذ دعا إذا الداعي هل وذكن 
ناموبين موته محن الذي البرزخ عذاب أومن الموتى، مدفن عذاب 

هليدرى لا الحقيقة في الإنسان لأن الثاني؛ يريد I "الجواب 
مارمادأ ويكون يحترق أو السيع، وJاكله يموت أو ويدفن، يموت 
محلتإذا أنك فاستحضر ه شيت أيصن أى مس تدلكا ؤما ؤ يدرى 

إلىموته يعد للإنسان يكون الدى العياب من أى القبر عذاب من 
الساعة.قيام 

هوعذاب: - تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة سئل : ۴٦٩س
القبرثابت؟

وظاهرالسنة بصريح القبرثابت عذاب ت بقوله فضيلته فأحاب 
أدلة!ثلاثة هذه لمين الم ٤١٠٠ؤإ■؛؛القران 

ررتعوذواواللام! المبملأة عليه النبي محال فقد السنة صرح أمجا 
منباق تعوذوا القبر، عذاب من باق تعوذوا القبر، عذاب من باللة 

القبر(^٢،.عياب 
صلاتهم؛في يقولون لمين المفلأن المسالمين إحماع وأما 

الذينالعامة حتى القبرار عذاب ومن جهنم، عذاب من باض ررأعوذ 
.العلماء من ولا الإحماع أهل مجن ليسوا 

؛آ.الآة:)ا(سورةلفان،
النارأر الجنة من الميت مقعد عرض باب ا ونعميها الجنة كتاب مسالم، أحرحه )٢( 

.( ٢٨٦٧)( ٦٧الشر)عذاب زثبات 



|وففهفتاوى 

jQ\ؤ فرعون: آل فى تعالى قوله فمثل القرآن ظاهر وأما 
أثدفنعنث د ^۶٥١١آلثاعه يئوم ورم وعث-يا  ١^عاتنا الزتؤت 

أنأحل من ليس النار على عرصهم أن شك ولا و:يملا،. آلتثف 
تعالى:وقال عذابها، من بمسهم أن أحل من يل علها، يتفرجوا 

أديهنِبامظوأ صرت ؤ، ألهللموكت> إذ ثركآ ؤ وغ 
أنيريدون لا بأنفسهم لشحيحون أكبرإنهم اض لذر-مأآسهكمه 

آليعن أقم ء _؛؛jo َةئ؛ا دثا ألمحن عذاب مك ٣ ؤ تخرج 
هناوررال« ؤاوومب< فقال: . 3ئ؛لإدل ءامتتدء ص وتمم 
وفاتهميوم هو الذي الحاصر اليوم بمي اليوم الحضوري للعهد 

ءآةمحوألإوثمثمخءص
دثئلإوثأجه.

القرآن،وظاهر المستة، بصريح ثات القبر فعذاب إذن 
كالصريحيكون يكاد القرآن من الذلاهر وهذا الملمين، وإحماع 

كاضحفىذلك.ذكرناسا ^بمزاكن 
-؛؛؛-ء!ي 

عذابهل • — تعالى اش رحمه — السيخ فضيلة مسل !  ٠٣٧ س 
بالكفار؟أوهوخاصن العاصي المزمن يمل القبر 

للمنافقيكون المستمر القبر عذاب بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فىثبت لأنه قبره فى يعذب قد فانه العاصي المؤمن وأما والكافر. 

الّىهمر-أن عنهما اف رصي عباس- ابن حديث مجن الصحيحين 

.٤٦الآة:)١(سورةظم،
. ٩٣الأية: مورةالأنام، )٢( 



^^====ء)وأ؛(

فكانأحدهما أما كبير؛ في يعذبان وما ليعذبان ررإنهما فقال؛ بقبرين 
وهدا. رالنمٍمةا، يمشى فكان الأحر وأما البول، من يستتر لا 

.مسالمين كانا أنهما معروف 
ءإيإي ء ه

يدفنلم إذا ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ٣٧س١ 
القير؟عذاب يعذب فهل الرياح أوذرته فأكلته الميت، 

لأنالروح، على العذاب ويكون نعم، بقوله! فضيلة فأجاب 
أنأّمتهليع لا غيبيا أمرأ هذا كان ؤإن رض، وتلف زال ئد الجسد 

واحترق؛فني فد كان ولو العذاب هذا من يناله لا البدن بأن أجرم 
.انأنيقبهعلىاساهدفيانمJا^

؛إي

كيم،تعالى اممه رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ٣٧٢من 
لوجدهالقبر لوكشمؤ بأنه ويحتج القبر عذاب ينكر من نجسبإ 

يتسع؟ولم يضق ولم يتغير لم 
أنهبحجة القبر عذاب أنكر من يجاب بقوله فضيلته فأجاب 

!منهاأجوبة بعدة يتغير لم أنه لوجد القبر لوكثف، 
آلفى تعالى اممه قال ثابت القبر عذاب أن أولأ' 

أدحأؤأآلثاعئ يموم ؤؤرم وعسّتا ءديل عثنا بمبمؤث أثار ؤ إ فرعون 
ارفلولأأنلأتدافواوةولهه 

.١٩١ص تخريجه تقدم ر١( 
.\"أالآية:ّررةغام،)٢( 



يوجههأنبل ثم أصمع® الذي القبر عذاب من يمعكم أن اف لدعوت 
عذابمن باض نعوذ نالوا ، النارء عذاب من باض ®تعوذوا فقال! 
عذابمن باض نعوذ ! قالوا، القبرا، عذاب من ررتعوذوا فقال! النار، 

مدمرْ مح، ك رأيمسح المؤمن؛ في و. المي وقول ا• الشرلأ 
هذهمعارضة يجوز فلا الموصى مجن ذلك غير إلى يصرْ® 

والإذعان.الصديق الواجب بل القول من بوهم الصوصي 
أمرأولمن الأصل، في الروح على القبر عذاب أن ثانأ؛ 
منيكن لم البدن على أمرأمعحمومآ فلوكان البدن، على محومأ 

الغيب،أمور من لكنه فائدة يه للإيمان يكن ولم بالغيب الإيمان 
الدنيا.بأحوال تقاس لا البرزخ وأحوال 

يدركهإنما وضيقه، القبر وسعة والحيم العذاب أن ثالثا! 
فراشهعلى نائم وهمو المنام فى يرى قد والإنسان ، غيرْ دون الميت 

مكانفي أنه ويرى ومضروب، وضارب وراجع، وذاهب قائم أنه 
ذلكيرى لا حوله والذي مج، واسع مكان في أو موحش، صيق 

به.يشعر ولا 
ممعنايقول! أن الأمور هذه مثل فى الإنسان على والواجب، 

وصدثنا.وآمنا وأكلعنا، 

عذاى. هامال-! اف ته صلةالنون !  ٣٧٣, م 
شلع؟'أو المردائم 

مدمتخرِبص٣٣٦)١( 
. ١٣١ص تخريجه تقدم )٢( 



والعياذ- كافرأ الإنسان كان إن أما بقوله؛ فضيلته فأجاب 
.امستمئ عذابه أبدأويكون إليه النعيم وصول إلى ؤلريق لا -فإنه باض 

يعذبفبرم فى عذب إذا فإنه وهومؤمن، عاصيآ كان إن وأما 
موتهبين الدي ايررخ س أم ذنوبه عذاب يكون وربما ذنوبه بقدر 

محنقهلعآ.يكون وحينئذ الساعة وقيام 
هه

يخففهل ! — تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل !  ٤٣٧ س 
العاصي؟المؤمن القبرعن عذاب 

مرالبي لأن يخفف، قد نعم، • بقوله فضيلته فأجاب 
أماكبير، إنه بلى كبير في يعذبان وما ليعذبان ررإنهما • فقال بقبرين 

الأحروأما البول، من يستتر ررلا أوقال؛ ستثريءا؛ لا فكان أحدهما 
فيفغرز نصفين فشقها رطبة جريدة أحذ ثم بالنميمة٠؛ يمشي فكان 

وهذايسارال لم ما عنهما يخفف لعاله ه وقال؛ واحدة، قبر كل 
الجريدتينهاتين مناسبة ما ولكن العذاب، يخفف قد أنه على دليل 

المعذبين؟هذين عن العذاب لتخفيف 
ا،ييثلم ما بحان تالجريدتين أي لأنهما ٠ قل —  ١

العالةهذه على فزعوا وقد الميعت، على العذاب من يخفف والتسبيح 
إلىيذهب أن ان للأتسن انه — مستبعدة تكون قد التي _ تنبهلة الم

•عنها يخفف أن أجل مجن عندها بح ويالقبور 
الجريدتينلأن ضعيف؛ التحليل هذا ؛ العلماء بحص وقال - ٢ 

لمشغ ؤ تعالى؛ لقوله يابستين، أم رطبتين كانتا مواء بحان ت

.١٩٢ص تخريجه تقدم )١( 



فت1وىاافقهؤ?آ( 
يممهؤفلا ه بجته.ء مج إلا سء من نإن ني؛ رمن وأ/ذلآس آلتح \لت،ؤق 

بينالحصى بيح تممع وقد ، ازإ؛ا؛ه غفؤيإ حليما كان إمم نمبيبحهم 
العلة؟ما إذن يابس، الحصى أن مع ، ، الرسول.ر يدي 

يخففأن - وحل عز - اض من ترجى الرسول. أن ت العلة 
المدةأن يعنى رطتين، الجريدتان هاتان مادامت العياب من عنهما 
كبيرفعلهما لأن فعلهما، من التحدير أحل من وذلك ؤلويلة ليست 

البول،من يستبريء لا أحدهما كبيرا، إنه بلى ١١الرواية في حاء كما 
يمشيوالأخر طهارة، بغير صلى الول من يستريء لم ؤإذا 

العداوة،بينهم ويلقى — باض والعياذ — اض عباد بين د يفبالنميمة 
تحذيرامؤقتة شماعق أنها الأقرب هو وهذا كبير، فالأمر ، والبغضاء 

الدائمة.يالشقاعة الرسول. من بخلا لا للأمة 
!قالوا— عنهم اش عفا ء العلماء بعفس إن استهلرادا ونقول 

القبرعلى أونحوها سجرة، أو رطبة، حريدة الإنسان يضع أن يمن 
ذلك،نصنع أن يجوز ولا حدا بعيد الاستنباط هذا لكن عنه، ليخففا 

النبي^.بخلاف الرحليعذب أنهذان أولا• 
بهفلما لأننا اب، إلى أساءنا فقد ذلك فعيا إذا أننا ،انيا: 

مىممن الميت هذا لعل ينعم، فلعله يدرينا وما يعذب أنه سوء ظن 
الكثيرةالمغفرة أسباب من سب لوحود موته قيل بالمغفرة عليه اض 

عذابآ.يستحق لا وحينئذ عنه، العباد رب عفا وقد فمات 

.؛أالآيت:)ا(سورةالإسراء،
ساضة)أ/هأ(وسانىفيالأوط)،أهص.)٢( 



ت===========1)وآ(

الصالحالسالف عاليه كان لما مخالف الاستنباط هدا أن ت ثالثا 
الصحابةمن أحد هدا فعل فما اض بشريعة الماس أعالم هم الذين 

,ضاله حن بالما فما ء هم حمض 
عاليهالمبي فكان مه، حير ص ما لما لمح قد تعار ض أن رابعا! 

رراستغفرواإ وقال عليه وقف المبى لقن من ميخ إذا واللام الصلاة 
بم/الهضفانهالآمال«أا،.

إ؛ء ه

عذابهل ؛ — تعالى افه رحمه — الثسخ فضيلة سئل ! ٣٧٥س
الشهادة؟أمور أوْن الغيب أمور من الشر 

منوكم الغيب، أمور من القر عذاب بقوله؛ فضيلته فآجاب 
منعمله جار وكم به، نشعر لا ونحن يعذب المقابر هذه محي ان إن

يعلمهلا القبور حت فما يه، نشعر لا ونحن الجنة إر باب له مفتوح 
الوحيولولا الغيب، أمور من الشر عذاب فشأن الغيوب، علام إلا 

ولهذاشيئا، عنه عالمنا ما والسلام، الصلاة عاليه الميي به حاء الذي 
فييعدب المسن، أن وأحبرتها عائشة إر يهودية امرأة لحالت، لما 

الصلاةعاليه ذلك، وأقر وأخبرته المبي. حاء حتى فزعتؤ قبره 
مثلعباده، من ثاء من عاليه تحار الله يطاير قد ولكن ،، والسلأمل 

يمشيأحدهما يعذبان، اللذين الرحلين عر ، نبيهأطالع ما 
المووأمن يتتزْ لا والاحر بالمميمة، 

.١٦٥صن تخريجه تقدم ( ١ ر 
(.١٣٧٢جاءفىءذابام)ما باب الجائز، محاب البخاري، أحرجه )٢( 
.١  ٩٢ص تخريجه تقدم )٣( 



تهو الغيب أمور من جعله من ءووالحكمة 
نهللعكنا فلو الراحمين أرحم وتعالى سبحانه اش أن ت أولا 

أوأبا0 أن على احللع إذا الإنسان لأن عيثنا، لتتكد القبور عذاب على 
تطيعيولا المر في يعدب قريبه أو زوجه، أو ابنه، أو ، أحاْ 

بحانه.الله نعمة من وهده يستريح ولا يقلق فانه فكاكه، 
عليهاممه ستر قد المست هدا كان فلو للميت، فضيحة أنه ثانيا! 

اللهوأكللعنا مات ثم - وحل عز - ربه وبين بينه ذنوبه عن نعلم ولم 
اللهمن رحمة سترم ففي له عفليمة فضيحة ذلك فى صار عذابه، على 

عنحاء كما الميت دفن الإنسان على يصعب قد أنه ّثالثا؛ 
أنافه لدعوت تدافنوا لا أن ارلولأ وإلسلأآ! الصلاة عليه الني 

ولاويشق يصعب ربما الدفن أن ففيه . القبر؛؛ عذاب من يسمعكم 
ولوعلىعذب القبر عذاب يستحق مجن كان ؤإن لذلك، الناس ينقاد 

حالفي إلا يكون لا العذاب أن الناس يتوهم ئد لكن الأرض، سطح 
بعضأ.بعضهم يدفن لا فض 

يكونلأنه مرية؛ به للأيمان يكن لم ءلاهرأ لوكان أنه رابعا؛ 
كلهميؤمنوا أن على الناس يحمل قد إنه ُم إنكاره، يمكن مشاهدألا 

نمار:لقول 
وسمعوهمالمدفونين هؤلاء الناص رأى فإذا ه أَأا؛ مسغان يوء 

العينرأى ورآه بالعذاب، أيقن لأنه أحد كفر وما لأمنوا يتصارخون 

.٤  ٣٣ص تخريجه تندم )١( 
.٨٤الابن: ّررةظز، )٢( 



^^==)آآإ<

والإنسانعظيمة، — وتعالى سبحانه — اممه وحكم به، نزل فكأنه 
شاهدهبما يجزم مما أكثر اش بخبر يجزم الذي هو حقيقة المؤمن 

ولاالوهم احتمال إليه يمملرق لا — وحل عز — الله حبر لأن بعينه؛ 
شهدان إنمجن فكم فيه، تتوهم أن يمكن بمنك ترام وما الكذب، 

الهلالرأى أنه شهد إنسان من وكم نجمة، هي ؤإذا الهلال، رأى أنه 
يرىإنسان من وكم وهم، وهذا حاجبه على يضاء شعرة هي ؤإذا 

وكممنإنساننخالة، جلخ هر ؤإذا مقل ان إنهدا ويقول! شثحآ، 
إليهيمملرق لا افه حبر لكن محاكنأ، والمتحرك متحركآ الساكن يرى 

الأحتمالأ؛دأ.
منأقوى الأمور بهذه اممه فخبر الثثا'تا، ولكم لنا اض أل ن

للخلق.الخليمة لمصالح المشاهدة، 
ءايءإ؛- 

سؤالهل ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ت  ٣٧٦س
ويائس؟ئيره في يجلس وأنه حقيقي قبره في الميت 

شكبلا حقيقي مبرم فى المست، سؤال بقوله! فضيلته فأحاب 
ويسأل.ويناقش يجلس نره فى والإنسان 

ايجلس؟ فكيف، صيق القبر إن قائل؛ قال فإن 
فالجواب

يقبلأن الغيبية الأمور في المؤمن على الواجب أن أولا: 
منإلا ولم كيم، عن يسأل لا لأنه ولم؟ كيف؟ يسأل ولا ويصدق، 

ورسوله.،تعالى افه لأحبار صدره وانشرح آمن مجن وأما ، ثالث، 
ذللئ،.كيفية في أعلم الله ويقول فيسلم 



ايهقهفتاوى 

فيبه كتعلقها ليس الموت في بالبدن الروح تعلق أن ثانيا• 
الإنان،يدركها لا عظيمة شئون البدن ْع فللمروح اليقظة، حال 

حالفي به بتعلقها يقاس أن يمكن لا الموت بعد بالبدن وتحلقها 
وسافر،وجاء، ذهب، أنه يرى منامه فى الإنسان هو وها الحياة، 

بستاناله أن ويرى وأموات، أحياء بأناس والتقى أنامأ، وكلم 
مريحة،منارة على راكب أنه ويرى مفللمة، أودارأموحثة جميلا، 

الإنسانأن ْع يمكن هدا كل مقلقة ميارة على راكب أنه مرة ويرى 
فإنناذلك ومع يتغير لم عليه الدى انمناء حتى تغير مجا فراشه على 

يخالفالموت بعد بالبدن الروح فتعلق ظاهرأ، إحامأ بهذا نحس 
نحن،ندركه لا آحر شان ولها المنام في أو اليقظة في به تعلقها 

محدودأالقبر كان ولو ويسأل قبره فى يجلس أن يمكن فالإنسان 
صيقآ.

التصديقوعلينا البلاغ، فمنه س، الض عن صح هكذا 
ممايذهمث حئ لأقبلخ>ك علاوؤه ؤ ت تعالى الله ئال والإذعان 

يعرفكلنا افتعالى-ت ح !  ٣٧٧س
إذاالصغار أطفالهم مصير ما لكن الاحره في المشركين مصير 
ويصلىويكمتون يغشلون وهل بعد؟ يدركوا لم وهم ماتوا 

•١٣٠٣̂هلمهس؟

.٦٥الأية!، النساء سورة 



^^=========^======ءطنت(

يبلنوالم وهم الكفار أطفال مات إذا ت بقوله فضيلته فاحاب 
الدنيافي الكفار حكم حكمهم فان لكفرين أبواهم ولكن التميز سن 
ْعيدفنون ولا عليهم، يصلى ولا يكفنون، ولا لون، يغلا أي 

فاللهالآ-حرة في أما الدنيا، في هدا بوالديهم. كفار لأنهم الملمين؛ 
وتعالىمبحانه الله أن فيهم الأقوال وأصح عاملين، لكنوا بما أعلم 

اللهأدخلهم امتثلوا فإن تكليفا، من يشاء بما القيامة يوم يختبرهم 
لمومن الفترة، أهل في نقول وهكدا المار، أيحلهم ؤإنأبوا الجنة، 
ويكلفونيختبرون عاملين، لكنوا بما أعلم فاض الرسالات تبلغهم 

دخلواأطاعوا فان حكمته، تقتضيه وما وحل، عز اض يشاء بما 
المار.دخلوا عصوا ؤإن الجنة، 

صححهل ^يلةاضخ-رحمهاشممار_ت !  ٣٧٨من 
هذافينظم عقدها هقخ حورية تأتيه القبر المؤمن ألحل إذا أنه 

الساعة؟تقوم العقدحتى 
أنالصعحح بصحيح، ليس هذا • بقوله فضيلته فأجاب 

فسحبالصواب، وأجاب الملكان، وماله نبر0 في أدخل إذا الإنسان 
عملهويأتيه ونعيمها، الجنة روح من وأتاه البصر، مد قبره في له 

.عنده ويبقى صورة أحسن في الصالح 
ءإ؛•ء؛ي ؛!؛- 

سبعضن I — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل • ٣٧٩س
ويمماءلونحلفل يجانمب، يدفنوه أن يحرصون ميت لهم يموت 
الشيء؟هذا حكم ما مزية له وأن بذلك 



فيوالإنسان له، أصل لا الشيء هدا ت بقوله فضيلته فأجاب 
له،حارأ كان من يحب لا عماله، بحسب ينعم أو يعدب، قبره 

«v^،u  قبرهفي الحقيقة في فالإنسان إءللأةأ، المسألة لهذه أصل لا
أوالخير، أهل من حارم كان مواء أعماله، بحب ينعم أو يعذب، 

سغيرأهلالخير•
أ؛ث:ي أ ه

حكمما _! تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مئل !  ٠٣٨ س 
عندموعفلة أوإلقاء المس؟ كدكير العراء فى الموعفلة إلقاء 

المقبرة؟فى الدفن 
لمنالعزاء في الأحت٠اع أن بيان مبق بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ذلكعلى وبناء ْشروع غير وأصله الصالح، الملف، عند أصل له 
خهلبة.ولا اجتماع فلا غيرمشرؤع، كان فإذا 

عليهالنبي عن يرد فلم المقبرة، في الدفن عند الخهلبة أما 
ؤهالنبي أن ورد إنما الناس، يخْلب حْليبأ نام أنه واللام الصلاة 

أصحابهوحوله فجلس بعد، يلحد لم والقبر المقبرة، إلى انتهى 
كانوكذلك وبعددفنه، احتقاره، حين الإنسان عن يحدثهم فجعل 
الصلاةعاليه فحدثهم، تدفن وص بناته إحدى نثر على نائمآ 

أوواعفلآ.حهليبأ، فيه قام بحديث، ليس ولكن واللام 
هو• ء ص

بعضتعار الثه رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ٣٨١س
فيوالقال للقيل موطنا اتخذها المقبرة إر حضر إذا العوام 

.٢٣•، ٢٢٩ص تخريجه تقدم )١( 



للجنانةتبعا وذهب المقبرة زار لن نصيحتكم فما الدنيا أمور 
يشتغل؟وبماذا 

يدعوبماأن المقبرة زار لن نصيحتنا ت بقوله فضيلته فأجاب 
بكمثاءاف إن وإنا مؤمنين، قوم دار عليكم اراللام • المنة في جاء 

افأل نوالختأحرين، رمتكم منا المستقدمين اض يرحم لاحقون، 
واغفربعدهم، تفتنا ولا أجرهم، تحرمنا لا اللهم العافية، ولكم لتا 
الدنياأمور من بشيء يتحدث أن زارها لن يشغي ولا ، ، ولهمءار لما 
المي.لأن ذلك؛ ألمه وما والقهقهة، الضحك يوجب شيء أو 

القبورزيارة في فالمة ،، بالآحرْاأأ يكر ^نها القبور 'رزوروا قال• 
يؤولسوف وأنه ماله، محتدكرا متخشعا، حاشعآ متدكرا، يكون أن 

المستعان.وافه هزلا-؛. إليه ماآل إلى 
ءإآءإب ءإآ 

يعفى_؛ تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة محسل ت  ٣٨٢س
وأسائهوإخوانه لمائه خاصة مقبرة يتخذ القرى محي العوام 

ذلك؟حكم ما للمسلمين عامة وغير ولشه 
أنيخشى قد ولكن باس، هذا في لمس • بقوله فضيلته فأجاب 

مقبرة،تشيل. — القابر هذه اتخذوا الذين — الماس س ٠ل٠١د٠ة كل 
مثليمنعوا أن الأمور لولأة ينبض فالذي تفاخر، هذا في ويحصل 

كانتكما الملمين، لجمح عامة المقبرة يجعلوا وأن هذا، 
يدفنالملمين، لجمح عامة — البقع المدينة أهل مقبرة — المقبرة 

.١٤٥ص تخريجه تقدم ( ١ ر 
.٢٩٤ص تخريجه تقدم )٢( 



فتاوىاافقهثؤي 

هووهذا ندرأ، وأعظم منه أكبر هو من جنبه إلى ويدفن الرجل، هدا 
•لمن الممقابر فى المتثعه السنة 

mءة- ءي 

بعفى_ت تعالى افه رحمه — الثسخ فضيلة سئل ت ٣٨٣س
يداحالهاأو النبوية المدينة حاؤج ميت لهم مات إذا التاس 

ميتهميكون أن على ويحرصون بالقح دفه على يحرصون 
منأفضل المقدمة أن يعتقدون ولمالهم المقبرة بمقدمه 

ذلك؟حكم ما الموحرْ 
المدينةمن قريبأ الميت كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

اغفررراللهم قال؛ ه الني لأن وحسن، طب للمقيع فإحفاره 
أuإذاكانبعيدأفلأ".اكرق«أا،، بقح لأهل 

أنهمنهم ظنا المقبرة مقدمة قي يكون بان اختيارهم أما 
,وآخرهاأولها مواء فالمقبرة له، أصل لا فهدا أفضل، 

٠إي ؛ ه

,٣٠١ص تخريجه تقدم )١( 



=================ءؤآآ(

دم
الرحيمالرحمن اف م ب

افهحفظه العثيمين صالح بن محمد الشخ فضيالاث 
وبعد؛وبركاته اش ورحمة عليكم اللام 

بعدأنه وهى! منتشرة ظاهرة المناطق يعفى فى يوجد 
منويطلب القبر عد الحاصرين أحد يقوم ودفه الميت موت 

الماسفيها يحث كلمة فيلقى الركب على الجلوس الناس 
مرتثعبصوت للميت يدعو ذلك وبعد بالدين، الألمزام على 

اممه؟أثابك الممل هدا حكم فما دعاته على الحاصرون فيوس 
وعليكمالرحيم، الرحمن الله بم بقوله! فضيلته فأجاب 

وبركاته.الله ورحمة اللام 
علىيجثوا أن الجنازة مشيعي من الحاصرين أحد طالب إن 

ثمبالدين، الالتزام على فيها الناس يحث كلمة يلقي ثم ، الركس، 
ذلك،طد_ا إن أقول ذلك، على الحاصرون ويؤمن للمبت، يدعو 

التيالمحدثة الميع من للمي«تا، الدعاء ثم عليهم، الموعظة ؤإلقاء 
وقدالصالح، السلف عهد ولا ه المبي عهد في معروفة تكن لم 

ضلالة،بدعة كل أن وبيان الملع، من التحدير ه المي عن بت 
قبللا الناس يعقل خطا يقوم كان أنه النبي. عن يعرف يكن ولم 
أتىأنه الموعفلة في عنه ورد ما وغاية بعده، ولا الميت، دفن 

لهايلحد حنازة في البقيع في وهم - عنهم الله رصي - أصحابه 
الطتر،روومهم على كان حوله أصحابه وحلس ه المي فجلس 



الفقهفتاوى 

منباق رراسعدوا وقال! رأسه فرغ الأرض به ينكت عود ومعه 
وبعدموته، حين الميت حال عن حدثهم ثم مرتين، ، القيرارل عذاب 
عنوغيره — الله رحمه — أحمد الإمام رواه طويل حديث محي لمحنه، 
-الله رحمه - البخاري وروى - عنه الله رصي - عازب بن البراء 
عنهالله رصي على حديث من نحوه 

وقفدفنه من مغ إذا كان محقد الدفن بعد للميت دعاؤه وأما 
الأنفانه السثبت، له واسألوا لأخيكم، ءراستغفروا وقال! ءاليه 

ولا. عليه الماس يؤمن مرتفع يدعوبصوت يكن. ولم • سألءا 
المحدثةالأمور هده كانت ولو محمد.ؤ هدي الهدي حير أن ريب 
اممهرصي — وأصحابه هؤ افه رسول إليها الماس أمبق لكان حيرأ 
وأمواتهمأحيائهم في يتمئوا أن لمين المإخواننا فعلى عنهم 
ؤإ تعالى لقوله وأصحابه . المى عليه كان ما على 

عنيائه ئصث طبم ؛تثرهم وآدن ؟'هاي آلث؛نين س يوؤ0 
اؤأتخ،صتثول Sfكد ؤ تحار: وقوله محأسمب<ل؛، 

الجميعافه وفق . ، "امحر وآثؤم أثل يثمإ َكان حثنق,تش 
ظهرما الفتن من وأعادنا الحمل، في والأتباع القصد في للإخلاص 

فيالعثيمين الصالح محمد كنتبه الدعاء. سمع إنه يهلن وما منها 

٠همي تخريجه تقدم )١(  ١٣١
■ ١٣١ص تخريجه تقدم ، ٢١
٠ ١٦٥ص تخريجه تقدم ، ٣١

١٠ت الأية التوبة، سورة )٤(  ٠.
اآ.الآة:)0(ّورةالأحزاب،



فييوجد ت - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة سئل !  ٤٣٨ س
الشاتانوبعض الأشجار زراعة وهي ظاهرة المناطق يعص 

ورشهاسقايتها الناس يعفى ويتعاهد حوله أو القبر على 
بالأشجارمليئة يجدها المقبرة إلى الداخل إن بحيث ؛الماء 

فاحكمذ٧ثجراك٢اشخيرا؟المزروعة، الأحرى والنباتات 
أرضوليت الموتى، مدفن المقبرة بقوله! فضيلته فأجاب 

مرحنن بالمي. يشهوا أن يريدون هؤلاء لعل ولكن زراعة، 
شاقأمر في أي - كبير في يعذبان وما ليعذبان، ررإنهما فقال! بقبرين 
فكانالأحر وأما البول، من يتنزه لا فكان أحدهما أمجا - عاليهما 
كلفي وغرر نصقين، يقها رحلثة جريدة أخذ يم ا؛ النميمة يمشي 

لمما عنهما يخفف ررلعله قال! هذا؟ صنمي لم فقيل! واحاوة قبر 
ييبا«لا،.
؛وجوه من أخطأوا فقد مرادهم هذا كان فان 

قبركل في ذلك يفعل أن المي. هدي من ليس أنه ت الأول 
ميتكل في هذا فقحل يعذبان، أنهما له كثفا قبرين في فعاله ؤإنما 
•اش. مه لكن لما مخالفة بدعة 

فيقدحآ فيكون يعذب، بأنه باليت، ظن إساءة أنه ت الثاني 
أفيحتقديعذبان، بأنهما الجريدة وصع علل المي. لأن الميت، 

أوأقاربهم، أو أبناءهم، أو أمهاتهم، أو آباءهم، أن هؤلاء 
ايعذبون؟ كانوا أصحابهم 

.١  ٩٢ص تخريجه تقدم ( ١ر 



li_4فتاوى ثيجع 

إلىينزل سوف الأشجار هذه به تسقى الذي الماء أن ت الثالث 
حولهكان إذا ينبش القبر أن العلماء بعص ذكر وقد المسى، بر قح 
فاكف٩ ١ ٧ / ١ وشرحها الغاية فى كما نداوة، منه المسي تلحق ماء 

فينزلإليه؟!حوله الماء يصبون بمن 
ميتهمويريحوا الفعل هذا يتركوا أن ا-هؤلأء فنصيحتي 

ه. ١٤١٨ّآ/ ١/ ٤ الموفق. وافه ، العناء هذا من وأنفسهم 

المسالمهل ^^لةاكخ_رحههاشمارست !  ٣٨٥س
يذكروهل الجنة؟ في الذين أقاربه على يتعرف الجنة يحل إذا 

أحوالهم؟ويعرف موته بعاد أهاله 
إذاوهو الموال من الأول المهلر أمجا ) بقوله فضيلته فأجاب 

يتعرفنعم، ت فجوابه أئاربه على يتعرف هل الجنة الإنسان دخل 
•تعالى اطه لقول قلبه مرور يأتيه ما كل من وغيرهم أقاربه على 

•آ ءأؤوذّهاماضهيدألأيفسوئهأآلآعأرن_حؤأنتزئتا 
دونالذرية في كان إذا واحدة، منزلة في بذريته يجتمع الإنسان بل 

فداب1تيوجيأدزثم أون ؤ تعالى؛ لقوله منزلته، 

يصنعهما الخبت، معرفة وهوI الموال من الثاني المق وأما 
عليه،يعتمد صحيحأ أثرا ذلك في أعلم لا فإنني الدنيا، في، أهله 

.٧١لأية؛ ا الزخرف، سورة )١( 
اأ.الآية:سورةالطور،)٢( 



علىيأتي ما يعرف قد الإنسان أن على تدل الوقائع بعض ولكن 
وصارله، وثيقة انييأ أبيه موت بعد أنه نخص حدثني فقد أهاله، 

المجلسناقده من يكلمه أباه أن المنام في فرأى عنها ويبحث يطالبها 
الفلاني،الدفتر من صفحة أول فى مكتوبة الوثيقة إن له! ويقول 

ذلكفي الوثيقة تجد الورقة فافتح الدفتر بجلده لاصقة الورقة لكن 
أنعلى يدل وهدا . أبوه ذكر كما فرآها الرحل ففعل • المكان 
أعلمواش بعده. من أهله يصنعه بما عالم له يكون قد الإنسان 

ي

تصحهل ! - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مئل !  ٣٨٦ص
فلأن؟المرحوم نقول أن مثلا للأموات المرحوم كالمة 

الميتعن يتحدث، وهو القائل كان إذا • بقوله فضيلته فأحاب، 
الفانه حبرأ ذلك، أثمه ما أو له،ا المغفور أو ررالمرحوم، قال! 

له،تحصل لم أم الرحمة له حصلتا هل يدرى لا لأنه يجوز؛ 
لهشهادة هده لأن به؛ الجرم ان للأنيحل لا المجهول والشيء 
محرمة.علم غير من والشهادة غيرعلم، من والمغفرة بالرحمة 

محبحانهاش بان ، والرجاء الدعاء وجه على ذللن، قال إذا وأما 
أنبين فرق ولا فيه، حرج ولا به، بأس لا ذلك فان يرحمه، وتعالى 

صالحتانالكلمتين كلتا لأن اض؛ رحمه فلأن أو المرحوم، تقول 
الذينأن شك، ولا القائل، نية حسب، على فهو وللدعاع، للخبر 

الخبر؛دلك، يريدون لا له<، المغفور أو المرحوم، ررفلأن يقولون؛ 
الرجاءبدلكإ يريدون ؤإنما له، مغفور أو مرحوم بأنه والثبادة 
.فيهابأس ولا حرج لا الكلمة فهدم هدا وعلى ، والدعاء والتفاؤل 



الفقهفتاوى 

قولعن — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛  ٣٨٧س
رحمةإلى ررانتقل أو برحمتهاأ اش ارتغمده أو المرحوم® ررفلأن 
اش«؟

اللهررتغمده أو المرحوما؛ ررفلأن قول ت بقوله فضيلته فأجاب 
التماؤلباب من ررالمرحوم« قولهم! لأن بها؛ بأس لا برحمته،، 
والرجاءالتقاول باب من كان ؤإذا الخبر، باب من وليس ، والرجاء 

لييْلهر فتما فهوكيلك افه® رحمة إلى ررانتقل محولهم! وأما 
أمورمن هدا أن إلا الخبر، باب من وليس التقاول، باب من أنه 

الرفيقإلى ررانتقل يقال! لا وكذلك به، الجزم يمكن ولا الغيب 
.الأعلى((

حكمعن ! — تعالى اثنه رحمه الشيح. فضيلة سئل ت  ٣٨٨س
الميتأهل ورد التعرية عند حياتك® فى ررالبقية قول: 

ررحياتكالباقية®؟بقولهم: 
انالأنمحال إذا مانعأ فيها أرى لا بقوله! فضيلته فأجاب 

كلمن خلفآ ررإنفىالأJه يقال: أن الأولى ولكن ، حماتك(( ررالبقيةفى 
مسمى،بأجل عنده سيء وكل أعهلى، ما وله أحد ما ممه إن هالك، 
التعزيةفي النبوية الألفاحل على المحافظة لأن واحتسب،(( فاصبر 

الأسلوبهدا المعزى غير إذا عليه الرد كيلك، أولى، وغيرها 
٠الرد يتعر فموف، 



^^===ت==ت=ء)إع(

مثواهمحي رردفن قولهم حكم ما السيخ! فضيلة ّئل  ٣٨٩س
الأخير«؟

الأ-محيرارمثواه في رردفن القائل قول بقوله؛ فضيلته فأجاب 
القبرأن فمقتضاه الأخير مثواه في قلت إذا لأنك يجوز؛ ولا حرام 
لعامةالمعلوم ومن البعث، إنكار يتضمن وهذا له، شيء آخر 

باليوميومنون لا الذين عند إلا ، شيء آجر ليس القبر أن الملمين 
عندهسيء اخر فليس لم المأمجا عندهم، محيء اخر فالقبر الامحر، 

ضتزآلإؤ تعالى! قوله يقرأ رجلا أعرابي سمع وقد القبر، 
بمقيم'،الزائر ما ررواض فقال! اإِاَاه \ذت\>ر نرم جئ ز؛اا آلئار 

.صحيح وهدا بحث من فلابد يمشي يزور الذي لأن 
المثوىإنه القبر عن يقال فلا العبارة هده تجنب يجب لهذا 

القيامة.يوم في النار ؤإما الجنة، الأخيرإما المثوى لأن الأخير، 
-؛•؛-ءإ؛- ءو 

قولعن > • تعالى افه رحمه f البح فئتحيلة مسل ! ٣٩٠ٌس 
ربتاررفلأن قال! قرييا افه قدتوفاه شخص عن سئل إذا الإنسان 

افتكره«؟

ثمتذكر اف أن بذلك مراده كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
وافيني، — وجل عز — اش أن يقتضي لأنه كنر، كلمة فهذه أماته 

والسلام،الصلاة عليه موسى قال كما يني، لا — وتعالى بحانه س٠ 
فري، عث علثها ثال 3  ٥٦بادآلمحن ثا هال ؤ رعون: ف -

؛،آ.اس:مورةالتلكثر،



فتاوىجهي 

يدريحاهلأولأ هذا لكن فإذا . ، 3>هأ١ يمي روا^٠ لامحل كشة 
لكنيكفر، لا فهذا فقط أحذ0 يعني افتكره،ا اض ررأن ؛ بقوله ويريد 
ربلنقمس موهم كلام لأنه الكلام، هذا عن لسانه يهلهر أن يجب 

أوحوذلك.الله،، ءرتوفاه بقوله! ويجنب - وجل عز - العالمين 
ءأد

حكمعن ت - تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ٣٩١س
الضةبا(؟اروح أيتها المقيد، روح )إلى قول؛ 

عملاعمل إذا يقول الناس يعص بقوله؛ فضلته فأجاب 
الالكلمة وهذه فلأن، روح أو فلأن روح ١^، هدية هدا صالحآ 
يبدأأن مل المسلم للشخص العمل بموي الإنسان لأن لها؛ حاجة 

اجعلاللهم لكنرتلفذلوiال! فييممنيءناكلففل، سه به، 
فلاحرج.لفلان اعمله ما يواب 

هؤ تعالى: لقوله يحل فلا بيننا، الفضي روح قولهم؛ أما 
أوبيننا، الفقيد روح أن ُعلم لا ونحن ه ضّ يمء أك وثا ما يثق 
عنه.اض نهى فيما داحالآ القول هذا يكون لذلك فينا، 

ءإو

.٥٢، ٥١ت الأيتان طه،صورة )١( 
٠٣٦الآية: سورةالإسراء،)٢( 
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ر،ءا1؛د
وفقهالعشمين صالح بن محمد الشخ/ سماحة إلى . . . من 
إلىاف 

وبعد!وبركاته اف ورحمة عليكم اللام 
فيهاالمشتبه الأمور من كثير الرس هذا فى انتشر لقد 

أنسماحتكم من نرحوا وتشييعها، بالجتازة تتعلق والتي 
كماوهي حيرأ، اش وحراكم فيها الشرعي الحكم للناس نسوا 

معليه انملأة وتكرار إراحر ^لد 
مسحي.من أكثر 

ْعبدفنه سيقوم من أو الميت أقارب اصهلفاف . ٢ 
المكان.معة مع الصلاة حال الإمام 

حاجةغير س بسياراتهم اوم؛ره المشيعين لحول . ٣ 
وإلهابالسيارات ازدحام يسيا مما إليها الجنازة وسق 

*الصور وزيارة الجنازة تشييع س المقصود الخشؤع 
التحياتوتبادل بعض على بعضهم الناس تسليم - ٤ 

•المقبرة داحل في والمصافحة العانقة ْع 
الدنيا.أمور في ١^٠^^٠١ ء٥ 
لمدةالمعزين لاستقبال النزل في الميت أهل بقاء ٠ ٦ 

وكتابةالمزاء مأكان عن الصحف في الإعلان ْع أيام ثلاثة 



الفقهفتاوى ثؤتي 

منالمن لأهل العزاء أثظء الولائم وإقامة فيها الراثي 
دغيرهم•أقاربهم 

بعلمكم.لمين الموحمع ونفعنا اش أثايكم 
الرحيمالرحمن اش م ب

اللهحففله . . الشيح. المكرم أحيه إلى العثيمين الصالح محمد من 
تعالى

٠وبركاته الثه ورحمه السلام وعلكم 
وماوصل، \و\ب المة مجن ! ٦٦؛ y}J\كتابكم 

يوفقناأن تعالى اينه سائلين جوابها فإليكم الأستلة من تضمنه 
.للصواب 

كانإن عليه، الصلاة وتكرار آحر إلى بلد من الميت نقل _ ١ 
لهديمخالفة منكرة بدعة فهدا عليه الصلاة تكرار به المقصود 

وفيها، بالمن ؛الإسراع س الني لأمر ومخالفة الصالح، السلم، 
حفلكانه الميت، تشيح يكون حتى يامواتهم، الناس لتباهى باب فتح 

إنالغائس، صلاة الأحر البلد فى عليه يصلى أن عته ويغنى عرس. 
.قلنا؛مشروعيتها 

فيمات، من إلا الغائس، صلاة الميت، على يصلى لا أنه والصحيح 
أوبأمرالإمام.فيه، عليه يمل لم محل 

صلاةالنجاشي على صلى . النبي فلأن الأول أما 
.اجتهادي أمر في العلماعق عصا يشق فلئلأ الثاني وأما ، ، الغادس،ل 

لكونإما آحر بلد في يدفن أن احتيار الميت بنقل نمد ؤإن 
٠صن تخريجه تقدم ( ١ ر  ١٤٦



ظتحم  JI_1كتاب 

مبه، بأس لا فهذا ونحوذلك هيه أهله أولآكون أفضل، هيه الدهن 
الفاصل،المكان على الناس تزاحم من حوهآ الإمام منه منع إن 

وكذلاكاينقل، هلا الدهن بواجب القيام عن والعجز المكان، وصيق 
ونحوذلك.التركة فى الورثة بحق تفر باهظة نفقايت، يتحمل لوكان 

مقابرفيها ليس كفار بدار لومات واجباكما النقل يكون وربما 
سلأبد فإنه آخر مكان فى الدار هدم فى دفنه يمكن ولا للمسلمين 

.المسالمين بلاد إلى نقاله 
فيعليه ليصلى البلد في آخر إلى مسجد مجن الست، نقل وأما 

مبقمحا المحدور من وفه ، المنكرة البيع من أيضا فهو اجد معدة 
•عليه ليملى الناس بين به يطاقا ولا إليه، يؤتى والست، 

إنعليه الصلاة حين الإمام مع الميت أهارب اصطفاف - ٢ 
وبينبينه ولو الإمام خلف، يصطموا أن يمكنهم لا ضيقآ المكان كان 

الإماميمين عن ويقفون حاجة، هدا لأن بأس، فلا الأول الصف، 
هدالأن الإمام، مع يصفون فلا واسعا المكان كان ؤإن شماله، وعن 

الست،أقارب بعفى رأينا لكن الجماعة، صلاة فى المنة خلاف 
غليلوهدا ستة، هذا أن منهم ظثا الإمام مع ليصفوا عمدأ يتقدمجون 

.المنة محن ليس هدا أن للناس ويبينوا عليه، ينبهوا أن للائمة ينبغى 
لأنهاينبغى؛ لا حاجة غير من للمقبرة المجارات دخول — ٣ 

الأعراسكمشهد الجنائز مشهد وتجعل الناس، على تضيق أحيانا 
الأخرة.تذكرة الناس ينسى مما 

منأخيرأ الناس يصنعه فيما اللف عن أصلا أعلم لا ء ٤ 
للمعزينالاصطفاف وكذللئ، التعزية، عند والمعانقة الصافحة 



_،،llفتاوى ؤؤي 

حتىالمعزين راحة أجل من يصطفون إنهم ت نالوا الماس بعض لكن 
كثيرين،المشيعون كان إذا لاسيما الميت، أهل طلب في يتعبوا لا 

كانؤإن صحيحآ، غرصآ يكون ربما وهذا عدد، ذوي الميت وأهل 
-نملهالايعجما 

ينبغىلما مخالف الجنازة لمتبعى الدنيا أمر فى ث المحاق — ٥ 
يشحالأن وأنه ومآله، حاله في الماكر من عليه المتع يكون أن 

كسرأفيه إن ثم يكون، متى يدرى ولا ، الأحياء يشيعه وغدأ الموتى 
بعضكرم وقد وأصدقائه، أقاربه س بالميت، المصابين لقلوب 
إلىيجلس وأن الدنيا، أمر في يتحديث، أن الجنازة لمنح العلماء 
أصحابهإلى يجلس . الّك، كان ولهذا وبماحكه، يمازحه صاحبه 

بمافيحدصم اللحد، يتم أن قبل المقبرة في - عنهم اش صي ر- 
افرصي - طالب أبي بن علي عن المخاري صحح ض يناب، 

وقعدنافقعد س المي فأتانا الغرقد بقيع في جنازة في كنا • نال ~ عنه 
وذكربمخصرته ينكتا فجعل رأسه( )أي فنكس مجخصرة ومعه حوله 

حديثمن وغيرهما داود أبي وسنن السند وفي ، الحدين• 
فياش. مع حرجنا قال: - عنه الله رصي - عازب بن الراء 
رسولفجلس يلحد ولما القبر إلى فانتهينا الأنصار ص رحل حنانة 

رؤؤسناعلى كان حوله نا وحلوسلم، آله وعلى عليه الله صلى الله 
صبافه اراستميدوا فقال! الأرض في ينكت، عود يدْ وفي الطير، 
آلهوعلى عليه افه صلى حدثهم ثم ثلاثآ، أو مرتين الشر® عداب 
وهو. وبعدم الموت، عند الكافر وحال الموس حال عن وسلم 

.١٣١ص تخريجه تقدم )١( 
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المشرؤعأن نعرف علي وبحديث وبه ، عقلتم طويل حديث 
.بعده وما بالموت يتحالق فيما حديثه يكون أن الجنار لختبص 

يعظأن ينبغى أنه الحديثين من الناس بعض أحد وقد هازا 
،به يتكلم بما يتكلم النامحن بن حهلمآ فقوم ، الحال هده فى التامحى 

يقملم وملم آله وعلى عليه اض صلى المي لأن ؛ لأحده وجه لا لكن 
حديثإليهم يتحدث بينهم جالسأ كان بل أصحابه، في حهليبا 

البأمر يتكلم أو يسكت، أن إما لأنه بجنبه؛ كان من إلى الجالس 
منالحاصل هو وهذا المقام يناسسيا بما يتكلم أو المقام، يناّب 

•وملم وعلىآله عليه افه صلى الني 
معروفأليس المعزين لاستقبال النزل في الست، أهل بقاء -٦ 

بدعة،بأنه العالخاء بعض صرح ولهدا الصالح، لف العهد في 
بأنللتحزية أي لها الجلوس ويكرم ؛ وشرحه( )الإءناع في وقال 

لأهلالطعام صغ حكم ذكر ولما • ليعزوْ مكان في ألمصايإ يجلس 
عندهميجتمع لمن لا الست، لأهل ذللث، فعل وينوى قال! الميتر 

أهلعند الناس وهو مكروه، على معونة لأنه فيكرم؛ 
وأنكرهالجاهلية، أفعال من هو أحمد، عن المروذي نقل الميتإ، 
رركناI قال - عنه الله رصي - عبدالله بن جرير حديث، ذكر ثم شديدأ، 

مندفنه يعد الطعام وصنعة المسنإ أهل إلى الأجتم_اع نعد 
الجلوسوأما الهدب،(: )شرح في النووي ونال الياحةاال٢،. 

كراهته،على الأصحاب، وسائر والصنم، الشافعي فنهى للتحزية 

• ١٣١ص تخريجه تقدم )١( 
٠ ٢٨٠صن تخريجه تقدم )٢( 



يعني؛ قالواالشافعي نص عن وآخرون )التعلق( في أبوحامد ونقله 
أرادمن فيقصدم بيت في المست أهل يجتمع أن لها بالجلوس 

صادفهمفمن حوائجهم في ينصرفوا أن يبض بل ؛ قالواالتعزية، 
.ه.اعزاهم.

يقولونكأنما يعزيهم من ليأتيهم الباب المست أهل فح إن ُم 
وكونهمفعزونا، أصبنا قد إنا الناس أيها يا الحال! بلسان للناس 

أيضا.المقال بلسان هودعوة العزاء مكان عن الصحف فى يعلنون 
المرءعلى الواجب أليس لها؟ ليعزى المصتبة إعلان السنة س وهل 

وأنربه، وبين بينه ذلك يجعل وأن وفضاته، اش لحكم يصبر أن 
بحصفي تْلور قد الأمر إن ثم أ هالك؟ كل عن تحالي باش يتعزى 

الأنوار،وتضاء الكراسي، وتصف السرادق، مهيأ أن إلى المناطق 
ولمةوبتن هذا محن تمرق تكاد لا حش والخارج الداخل ويكثر 

أنمع الميت لروح يزعمون كما قارتآيمرأ استأجروا وربما الحرس، 
لاثوابالمال أجل قرأس الذي والقاريء فامدة، هدا على الإجارة 

,الإثم على القراء لهؤلاء محإغراء للمال، هذاإصاعة في فيكون له، 
آلهوعلى عليه اض صلى المي أن نت قد أليس نائل؛ فال فان 

فيهيعرف المسجد في جلس وصاحبيه جعفر قتل خر جاء لما وملم 

وسلمآله وعلى عليه اض صلى النبي ولكن بلى، فالجواب؛ 
عندهجلس أحدأ أن يبلغنا لم ولذلك الناس، ليعزيه يجلس لم 

الحزننه يعرف المصبة عند حلى من باب الجناتز، كتاب البخاري، أحرجه زا( 
(١٢٩٩.)
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■العزاء لتلقي والجلوس البيوت أبواب لفح دليل قيه فليس ليعزيه، 
لمصلحةكان فان الصحف فى الميت موت عن الإعلان وأما 

وإءهلا■ءأخد بين الناس مع المعاملة وامحع المست يكون أن مثل 
فلاذلك نحو أو فيقضى عليه حق له يكون أحدا لعل مجونه وأعلن 
.م  ١٤١٨/١/٢٤في العثيمين الصالح محمد كتبه يأس. 

ء!يء؛ 
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رس
الرحيمالرحمن اض يم 

لحاكيمينجمفلهافمار.فضيالةابمح/ 
تأمابعد وبركاته اممه ورحمة عليكم الملام 

المصابينأحد فيه دعا مقالا الكتاب أحد كتب فقد 
.).تالأتيه المبارة فيه وحاء وجل، عر اش إلى للتوبة بحادث 

يوليأن )فلأن( على العاجل بالشفاء افه يمن أن بعد أتمنى 
لمولاهشكرأ العمرة شعيرة يودي الحرام البيت إلى وجهه 

الروضةفى ويصلى الريف النبوي للمسحد رارا ويئهلق 
ويعلنوالفكرية القلبية البيعة يجدد المصهلفى قبر أمام ويقف 
وافهذا؟ قي رأيكم فا انتهى• تقصير( كل من البراء 

يحفثلكم.
الرحيمالرحمن اف م ب

وبركاته.اف ورحمة الملام وعليكم 
أونعمة، بحصول عاليه اض من إذا الاسمان أن شك لا 

تعالىف شكرا أوعملىاsصالخأ، أوصالي، مالأ، حرج فأ نقمة، 
أباولأن الشكر؛ من الصالح العمل لأن حرج؛ فلا بذلك منته على 
أماميقم، كونه لكن ، بالتوبة علته اش س لما ماله بعضن أحرج لبابة 

بمالهيتميق أن ندر نيمن باب والتذرر، الأيمان كتاب داود، أبو أ-حرجه )١( 
(٢٨٨٥.)



الفههفتاوى 

البدعةهو تقصير كل من البراء ويعلن البيعة، يجدد الض. ثبر 
ويعلنموته، أحدأبعد يايع أن ولايمكن مت ال~يس لأن المنكرة؛ 

تباركربه وبين العبد بين تكون فالتوبة تقصير، كل من ةبرْالبراء أمام 
م.١ ٤ ١ ٨ / ٤ / ١ ٤ ش انميمين الصالح يصد 



الجياشكتاب 

لمنهل : ٠ تعار اف رجمه - الشيخ فضيلة مثل : ٣٩٢س
أجر؟زيادة أد محل بمن، إصابته بسبب يموت 

لأنفضل، أو أحر زيادة له أن أعالم لا بقوله: فضياكه فأجاب 
يثبههذا يقال أن إلا اللهم العبد، بها اض يبتلي التي الأمور من هذا 
بذلكالجرم أما الخر، له يرجى م وعلى أوحرق، بغرق مات مذ 
به.الجزم نستهلح فلا 

؛يء ه

شخصتعار اممه رحمه - الشخ فضيلة سل إ  ٣٩٣س
لهوسب الطبيب، كلام حب مزمن أعصاب بمرض مصاب 

عرامحوت رغ منها: المشاكل، من كثيرأ المرض هذا 
والخوف،والخجل القلق ووجود ارحم، وقطيعة الوالدين، 

أعمالهفي شيء عاليه وهل الشرعية؟ الكاك محه ثرئع فهل 
siiijLi افهحيرأ؟جراكم تنصحونه وبماذا ؟

مادامالشرعية الأحكام عنه ئرنع لا موله: فضياكه فأجاب 
حينئذعقاله على السيطرة يستطع ولم عقاله فقد ر أما باهيآ عقاله 

افذكر ومن ، الدعاء من يكثر أن به أنصحه والذي معذورأ، يكون 
ارجيمالشيهلان من باض الامتعاذة ومن الاستغفار، ومجن وجل، عز 

عنه.يكشف أن اش لعل غضبه يثور عندما 
٠ه

يصاب»: تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل :  ٤٣٩ ص 
الهمومتزيل التي الأشياء ضا وغموم بهموم أحيانا الأتان 



^^________عؤىٍس

انشه؟ضسمعأنيرفىالإن
الهمومأن تعلم أن يجب • أولأ • بقوله فضيلته فأجاب 

ويخففبها عنه يكثر ما حملة من هي المرء تصيب التي والعموم 
الفإنه هذا وْع ذلك، على أثيب واحتسب صبر فإذا ذنوبه، من عنه 

والغم،الهم لزوال الماثورة بالأدعية يدعو أن الإنسان على حرج 
ندبمنن الأهل أحرحه الذي — عنه الله رصي — عود مابن كحديت 
بيدك،ناصيتي أمتاك، ابن عبدك، ابن عبدك، إني رراللهم صحيح؛ 

هولكاسم بكل اللهم أسألك قضاؤك، في عدل ، حكملث، في ماصؤر 
أوحلقك، طمتهأحدأمن أو أوأنركهفىكتا؛لث،، شك، به مميت 
لنور، هم، ربح القرآن تجعل أن عندك، الغيب علم مح، به ت امتام 

منهذا فإن . وغس<،لأ، همى وذهاب حرني، وجلاء صدري، 
أنتإلا إكه لا ؤ ت تعالى قوله وكذلك، والغم. الهم فرج أماب 

عليهيونس فإن • 3 ظيذت ين يظمت، إي، سسيف 
تعالى:افه قال قالها: واللام الصلاة 

يرقيأن حرج ولأ ا. 3 نمى رؤدؤى آلثث 
نضمهيرقي كان واللام الصلاة عاليه الرمول فإن ه، نفالإنسان 

ارستهلاعوما وجهه بهما فيمسح بيديه، ينفث، منامه عند ؛المعوذات 
جسدهمن 

الإطمأسا/\\"آ.أخرحا،)١( 
الآة:س.سورةالأنياء،)٢١( 
.٨٨الآة: الأنياء،سورة )•ا( 
.٦ ٠ ص تخريجه مدم )٤( 





فتاوئااققهظي 

•محآقحأمحرث 
بحيثبالمصيبة الإنسان يرصى بان الرصا، الثالثةI المرتبة 

لهايتحمل ولا وحولها، عليه يثق فلا مراء وعدمها وجودها يكون 
Cالراجح القول على بواجبة وليست مستحبة وهذه ثقيلا، حملا 

وعدمهاالمصيبة لأن خلماهر؛ ملها التي المرتبة وبين بينها والفرق 
لكنهعليه، صعبة فالمصيبة قبلها التي أما هذا، عند الرضا في مواء 
صير.

بانوذلك المراتب، أعلى وهو الشكر، الرابعة• المرتبة 
هذهأن عرف حيث مصيبة، من أصابه ما على تعالى اض يشكر 

ارما• قال.ؤ كما حناته لزيادة وربما سيئاته، لتكفير مثب المصيبة 
أذى،ولا حرن، ولا هم ولا لصب، دلا محسنا من الملم بمججا 

.، حه1اياه((أ من بها اف إلاكمر يشاكها، الشوكة حتى ولاغم، 
٠ه ءلي 

أحد_! تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ٣٩٦س
ألفسبعون حضرحنازته مائتا لما - عنه افه رصي - الصحابة 

مجنم صمة ضم ررلقد قال! ء الرصول دفته وعندما ، ملك، 
منا؟واحد عل حاصل هذا هل ءئه« 

معاذبن معل هو الصحابي هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ا■؛.الآية:)ا(مور؛الأننال،
كتابلم، وم(، ٥٦٤٢المرض)كفارة ني جاء ما باب المرضى، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

(.٢٥٧٣)( ٥٢معايمه)الموس ثواب ياب الر، 



^^=====^===ت=======ووإ؛(

قريظةبني مع قصته ومعروفه الأوس مسد وهو - عنه اممه صي ر- 
أكثروحاصرهم فغزاهم بالميه غدروا حن حلفاءه كانوا الذين 

حكمعلى ينزلوا أن صالوا الحصار من تعبوا فلما ليلة، عشرين مجن 
—عنه الله رصي سعد— وكان ذلك، الني.ؤ فأءهلايرم محاذ بن معد 

فبنيالأحزاب يوم في أكحله أصيبت لأنه المسجد؛ في له حيمة في 
•قرب عن ليزورْ المسجد فى خيمة يعنى قبة الرسول.ؤ عليه 

ندحلفاؤ٥ وهم فريهلة بني أن سمع لما — عنه الله رصي — وكان 
بانيعني بهم، عيني تقر حتى تمتني لا اللهم ت قال العهد نقضوا 

.العهد نقضوا بما يوحدوا 
أنأرادوا حالفاءك إن له: وقال ه الني اليه أرسل ذلك بعد 

الجيهإرمسجد ى-من صياش حكمك، على ينزلوا 
إلىارهوموا قال: أقبل فلجا حمار، على راكبا قريظة بني ذكان 

منه بالني، اليهود رؤساء اجمع ثم ونزل إيه، فقاموا سيدكم«، 
يحكمأن ينتفنرون اليهود وكان معاذ، بن سعد فيهم يحكم أن أحل 
بينفرف لكن النضير، بني في أبي بن عبداض به حكم بما فيهم سحي 

عنه.الله رصي معاذ ن محي وبين الخافقين رأس أي بن عبدالله 
قال:نعم. : قالواعليكم؟ نافذ حكمي قال: ضروا حّ 

حكميقال; ما أدبه مجن وهذا الني. على يقل ولم هنا؟ ض وعلى 
يقتلأن فيهم أحكم قال؛ هنا، من وعلى إ قال الرسول على نافذ 

حكمت،رالقد ه: الني فقال وذريتهم، اوهم نوتسمى مقاتلتهم، 
فقتلحكمه نفذ نم ، سماواناا؛ سع فوق من الله فيهم؛■حكم 

-، ٣(  ٠٤٣)رجل حكم عر العدو نرل إذا باب الجهاد، كتاب البخاري، صحيح انظر 



فتاوىاJفقهثجي 

والدرية.الماء ومحبي المفاتالة 
رصي- ومات معاذ بن معال جرح من اك، انبعث ذلك وبعد 

قريظهيبني عينه الله أقر دعوته؛ الله استجاب حتى بقى عنه-يعني الله 
فمات،الأم انبعت قفبميتهم وانتهتا حكم ولما ، بيده حكمهم ممار حتى 

اهتزوعلا حل الرب عرش أن الصحيح في وورد - عنه الله صي ر- 
ت— عنه اطه رصي( — ثابت بن حان يقول ذلك وفي إ أكبر الُه • لمرته 

الكهأحل ن مالله رش عز اهتا وم
روعمى أبد علإلا ه با ممعن

فيماولآكن - عنه اممه رصي - صمه القبر أن ورد فقد الضمة أما 
تدلالصحيحة الأحاديث لأن ؛ صعق فيه الحديث هدا أن أظن 
،قبره في له فسح بالصواب وأجاب الملكان سأله إذا الرحل أن على 

له،يمح ثم القبر صمه لحل ما أول أنه فالمعنى الحديث صح فإن 
يعنيلونمها، الرحيمة الأم كضمة للمؤمن القبر صمة أن ذكر وقد 

.الحداء من ؤإياكم يجعلنا أن افه نسأل أويرذي، يول؛ هوصم ليس 
-؛إيءإ؛ ؛أي 

الحناءأحكام فتاوى كتاب تم 
الحمدوفه 

باب، الجهاد كتاب ومسلم، (، ٤١٢١)الأحزاب عن ه الم، م"أع باب المغازي، كتاب وِ 
<.١٧٦٨()الخهاJ)٤٦مض من جوازكال 

عتهاف رصص معاذ معدين منام، باب الأمار، منام، كتاب الخاركا، أحرجه )١( 
"(Y'A'T ،) ،عنهاض رصي معاذ بن صعد نقاتل من باب الصحابة، فقاتل كتاب ومسلم

)ّاآا()ا-أإآ(.

.٢( ٠ )ِاه المروضغطته محعة باب الجنائز، كتاب الناتئ، أحرجه )٢( 







يهمسٍ

اممهرس
ص

١٣الداري؟ حكم عن : سا
.. رالمعوذات. الكرصي وآيت الكتاب غاتحة مثل اف بآيات ارقي يأش أفيدكم • ص؟ 

١٣ومر>ا، 
١٥الكريم بالقرآن العلاج ص أسلة تتضمن رمالة 
١٩٠الوجه، الماء)منفرة بين يّمى أوما الو'جهآ ىردمشثر ٠٠ت٠لاهر٥ عن ت  ٣٠٢ ٠
رالأءثابالكيميائية المواد بعفى اسخلءام الشماء وخاصة الاس بين انتشر ت ص؛ 

الموادتلك مزاولة بعد تمح السمراء البثرة بحيث البشرة لون من تمر الش الْلبيهُية 
٠٠ ١ ٠ شرعي؟ مأحن.ور ذلك ني نهل وعكذا بيضاء الطبيعية والأعثاب الكيمياتية   ٠٠  ١٢٠

٠^كممملإطإانم٠يل؟ : سه   ٠٠ ٠  ٠٠ ٠ ٠  ٠٢٢٠
٢٢الأسان؟ تقويم عمليات حكم ما ت ساُ 
 N^_ : الرأسحلف س شعر بأحذ وذلك باامالح المصاب شعر زراعة حكم عن

٢٣ذلك؟ يجوز فهل المماب المكان ني وزرعه 
 I_ A وبمول قرآنية علىآيات تحتوى واش العزائم بس بما فضيلتكم رأى ما•
٢٤ماءها؟ واشرب بلها أو مخارة تحت ضعها 
٢٥احكماسحاكاص_شلالأناس؟ سبم: 

٠٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الزيج بماء تلفحها نم أسوبة ني المرأة بويضة إبداع حكم عن رسالة: 
٠٢٩ ٠ ٠ ١ ٠ اثثتض؟ إحراج يجوز فهل بآربعة منها حملت بويضات زراعة عن ت رسالة 

التيالكحولية المواد وبعض المح يعتر رهل بالمحرم؟ الداوي حكم ما ت ١ ٠ س
'٣المحرم؟ س الأدوية بعض ني توحد 

سواحد ٠ ٠ ٠ نبيلة إلى ياو،ب أوثعلب كلب عفه إذا الماس بعض هناك ; ١ ١ س 
دمغير يوحد لا إنه يقول: ومر هوالثاني تعالى اث أن وهريعلم ويشريه، دمهم 
اصتضافهمه الرصول إن يقول بعضهم إن ويقولون! لهذا، يملح القبيلة هرلأء 

١٣ ٠ ٠ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ صحيح؟ هدا هل ، شفاء دمهم يكون بأن لهم ودعا ناكرمحوه 
إلهميقولون لكنهم إنهلأيجوزشرءآاكداوي؛اكم، المايقة: الغتوى في نلتم :  ١٦س

٣٢ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ذلك؟ نماسقفضيلتكم.ضلرونإلىالدuبإلىالقبيلة. 



الفهرس

 \T_ : ٣٣. ... اتسالها؟ يجوز فهل الأمة إنبات على اعي نالأدوية بعض هاك
ابالجن المهوصين بعلاج انشغلنا قد اش إلى الد.عرة إلى حاجة فى نحن ت ١ س٤ 
يثترطوهل الممسوس، علاج يكون وكيف الممل، لهدا الدعوْ تعطيل يجوز هل 

٣٤مال؟ أحد 

العلاجعموم فهل • الحديث .٠ .يسترنون.لا 'رإنهم ت حديث إيضاح نريد ؛ ١ سه 
أمرنفهم وكيف الرقية، وبين بينه الفرق فما حل يد لا كان وإذا الحديث؟ فى يدحل 
رحلاعالمنا الخين؟وإذا س يسترقوا أن -وغيرها عنها اف رصي - لمالثة ه الني 

٠٣٥ ٠ . . . . . . ّ . . . والاحتساب؟ الصبر إلى نرشد0 أم بالرقية نآمحر0 فهل عين أصابته 
فيه؟ترون ماذا ذلك على المكافأة واحد الرقية لأجل يمخ الناس بعض • ١ سا' 

٣٨. ...............بالفاتحة؟ الرجل رقوا الدين الرههل بحديث ويندلون 
 U_ اف.شفاني إذا إلا أجرة أعطيك لا ت للراقي يقول المرضى بعض ت ١
٣٩الاشتراط؟ هال.ا يجوز فهل 
 A_ القليبأن أثبتت درامة هنالئ. لأن الجروح، على يوثر لا الطيب إن ت يقال ١
يوكلفإنه يفر الطيب أن اعتقد س ولكن أوانتفاحه، الجرح ألم على أثر له ليي 
٤٠صحح؟ هل.ا فهل اعتقدا ما إلى 

٤٣ال٠ءادي حكم ُي رسالة 
المخدراتواستخدام الجئّثا، وتشرح اكاعى، والتلقيح الأعضاء، نقل عن رمالة 

وتعيينالأمهات، لبن وينك التجميل، وعملية العورة، وكشف الطبية، للعمليات 
٤٥مسالمات غير ممرضات 

٠. ......لتجميله؟ عطية يجوزإجراء أهل :  ٥١. ...٠
المريضذوى س وطلب، كلتيه بإحدى لمريض التيع فى إنسان رغب إذا ؛ ٢ ٠ س

٥١ذلك؟ منه يقبل فهل مقابل، 
فماذااستعماله بعدم وينصحون بالين يفر الكحل إن يقول الأطباء بعض •' ٢ س١ 

٥٣تقولونلهم؟ 
٥٥ثاع الودماء وشحوم بلحوم التداوى فى الة رّ
أشياءفى تتمثل للتاء جراحية بعمليات الأطثاء بعض يقوم •' ٢ ٢ س

٥٦الجم؟ فى كثيرة 



اافهررس

العواميميه بما المعروض، الناس بعض إلى به يذهب المريض مرض ذا إ !
بكتابةالرجل هذا نتقرم ُصيداا إنه بعضهم عن ويقرلون ويقرنهم( الجن يجمع )أنه 

ويعطيهاوأحيانآتكونهدهالاياتمكتوبةبالمقالوب، أوراقنىبعضهاآياتنري، 
٥٧غهلالأ-عابإرملساجمز؟ للمريض، 

٥٨..ذلك،؟ حكم عن أنيدونا الحقرب، برقية مي يما القرى بعض في انتثر ت ٢ ٤ ص
إلايمرأ لا الك، الكتابات بعض للمرضى يكتبون الأشخاص بعض يوجد ؛ ٢ سه 

الكتابني ورد هذا ومحل لهم؟ الذهاب حكم وما هذاالح٠ل؟ حكم فما منها، التستر 
٥٩هوالبديل؟ ون والمة؟ 

أتضجركلما غكنت، الحياة أكره جعالتتي مشاكل عدة حياتي في واجهتني ت ٢ سآ" 
٦٠. ٠ • علل(؟ حرام هذا فهل وقت أترب ني عمري يأحذ بأن اش إل أتوجه 

 UY_ : ٦٢الوت؟ تمني حكم ما
٦٣. . . المريض؟ عنق في وتعليقها الأيات كتابة حكم وعن الرقية؟ حكم عن : _A؟ 

٦٤التوكل؟ تناني الرقية سبمآ:هل 
٦٥والحجب؟ التمائم تعليق حكم عن س*"؟• 

٦٦سام:ءنحكمالشثفياسء؟ 
منونوع النبي.إحرام غر أحد بريق الشرك أن السابقة الفتوى ني جاء س؟مت 

صالصحيحين قي جاء ما يثكل،ع هذا إن وحيث بالقرآن الرقية باستثناء الثرلئ. 
تربةافه، *بسم ت الرقية في يقول كان الّكاه أن ~ عّها اش رضي - عاتشة حديث 

٦٧. ّ ٠ ٠ . . . بالتوضيح؟ فترجوالتكرم ربنا،. مقيمنابإذن بعضتايشفى أرضنابريقة 
أوانيعر الكرسي' أمثلآية الكريم القرآن بعضآيات كتابة تجوز هل سممت 
٦٨بها؟ التداوى لخرض والشراب العلعام 
٦٩ءنحكمضالموا;سمجالروص؟ سأإ 
٧٠المريض؟ عيادة حكم عن سهمت 

حاصهذا بعضهم فقال والوصية، التوبة المريض تذكير ين أنه ذكر ت س٦٣ 
٧١. ..ّا.ّ.ا.؟......فضيلتكم؟ رأى ا فالنبرة دون الخطيرة بالأمراض 

المحتقرعند ائس، محررة قراءة وهل المحتقر؟ عند الجالس يفعل ماذا •' س٧٣ 
٧١لا؟ أم المنة في ثابتة 



الفهرس

٧٢• ••••••••••••• ١^>('؟ بعرق ابموتالم>من معنى ما ت س٨٣
٧٣أكوا.رتاكملأإلخإلأاف؟«؟ حديث: في الوجوب عن صارف هاك عل 

ونشه١^؟ محي اض إلا إل لا ونشه المت؟ أذن ش الأذان عم ما : ٤ ٠ ص
٧٣دفه؟ س الملكين إحاة 

يقرأونهاالناس ربحص موتاكم*؟ على يس سورة ُامأوا • الحديث صحة ما ت ٤ س١ 
٧٤عرالفر 

٧٤س؟؛تِنىرذتاسين؟ 
مفاصله،وتلين ، لحياه يند أن الإنسان مجان إذا ين أته على دليل ورد هل ٠  ٤٣١٢

٧٥بطنه؟ على حديدة وتوصع عيناه، وتنمفس 
٧٦س؛؛:صذئمصابسدارم؟ 

توديعهس الأنارب بعض يمكن اليتحتى ني الميت جثة الناس بعض يترك : ٤ سه 
٧٦الممل؟ مذا حكم فما 

٧٧. الضابعل؟ ومجا الميت؟ أنارب محض حتى الحنانة عل الصلاة تأحثر حكم مجا ت ٤ س٦ 
٧٧ما؟ مكان ني يدقه يوصي أن للإنسان يجوز هل •' _U؛ 
 A_ فيسأل!, الوصية الورثة ينفذ ولم معينة ببقعة تدفن أن أوصت امرأة هناك ت ٤
أوصتالذي المكان إلى ؤإرحاعها القبر نبش يجرز هل ثم عصيانآ؟ هذا يعتبر هل 
٧٨فيه؟ تدفن أن 

٧٨. ...............فبرأل؟يحفر كوته س الناس بعض يفعله عما ت ٤
المسجدهذا في يصلى فهل المسجد في يدفن أن موته قبل أوصى إنسان س*هتءن 

٧٩منقردأ؟ بيته في الإنسان يصلي أم 
المعثإتسيل ٠

٨٥زوجته؟ يغل أن للزيج يجوز هل ؛ ٥ ١ س 
أنمع المرض لهذا بنيك التي المعامل ني موتاهم لون يغالناس نرى ت س؟ه 

ثمالجد، ثم الأب، ثم الوصي، يالتميل الأولى ت نالوا - افه رحمهم - الفقهاء 
٨٥فالأقرب؟ الأقرب 

٨٥.........الا؛عة؟ دون أولادهم س مات س تميل والأم للأب هل •  ٥٣س 
٨٦البت؟ تغسيل صفة هي ما 



٨٧. .........رأيكم؟ نما ملأسه جمح خالعون المست يغل من بعض ؛ ٥ سه 
٨٧. ....عانته؟ وحلى إبطه ونتف ثاريه وقص المسن أظفار تقليم حكم مجا ؛ ٥ ساُ 
٨٨. . ّ ٠ ٠ ّ . . ّ . . ٠ . . . . منه؟ تخل ُءل ذب أسان الميت ني كان إذا ت س٧٥ 

وإذايخلع؟ أر لن هذا يترك هل ذهب محن أساته أحد وكان إنسان ^٠^، إذا • سخه 
٠٨٨ بذلك؟ نص ورد وهل نماالحكم؟ الأسان لبقية مضرة عليه يترتب الخلع هدا كان 

.٨٩ ..............الميت؟ تغيل ني المابون استعمال حكم ص • ٥ س؟ 
شهداءلأنهم يغلون لا والبطون والحريق الغريق أن الناس بعض يرى • ٦ ٠ ص 

٨٩قولكم؟ لما 
٨٩ويكفن؟ ريغل عليه يملى المشلء هل ت ٦ ١ س

٩٠الخل؟ نما الميت غل إذاتمذر س؟!: 
٩٠..غل؟ دون دفه ل إثم عل قهل متهتك، وحمه ميتا طفل عل عثرت : س"؟! 

أحوالس يل التغأثناء يقابلهم عما يتحدثون الموتى الون ينالدين بعضي ت ٦ ٤ س
٩١توجيهكم؟ نما الموتى 

اككفين*

٩٥والمرأة؟ ارمل يكفن كيف ت سهآ"
٩٥الكفن؟ عقد تحل :مض سا"ا"

ثرعىماغ هناك فهل لي كفنآ نكرن لكي الإحرام بملابس أحتفظ أن أريل• • سماآ'
٩٥. .٠ . ..٠ . .......٠ الهدى؟ دم من بقع أحدهما على بان العالم مع ذلك من 

٩٦الميت؟ بدن جمح ت3لييس، ورد عل ت
ايمّىعر المس يدْ يمم الميت تكفين أراد إذا للموتى المغسلين بعض : ٦

٩٧منرؤع؟ الممل هذا هل كالمملى 
الميتعلى *الصلاة 

الرجلبين نرق هناك وعل عليه؟ الصلاة عند للميت المحح هوالونحع ما ت ٧ ٠ س 
١٠١أوالطفل؟ أوالمرأة 

٠١ ١ ٠ . ..٠ عليه؟ الصلاة عند مثرؤع الإمام يمين عن الميت رأس ومع هل • ٧ س١ 
YU_ : ،١٠٢. .......الأطفال؟ الماء، ئُرقفالإماممحداكلأةءالىالرجال
 vU_ للإمامنقدم وهل نرئهم؟ اءكيف رجالأونالأموات وجردعددس عند



١٠٢سواء؟ هم أم أعلمهم 
١عاليه؟ الصلاة عند أنثى هوأر اذكر الميت جنس بنان حكم ّا ٠ ٧ ٠٣

هداهل السحصبي، هذا امم يذكر عليه للصلاة الميت قدم إدا الناّس يعفى هناك سهلأ! 
١٠٣. فلأن؟ بن فلأن على الصلاة أو فلأن، ين فلأن هذا ت مثلا يقول ، شيء فيه الأم 
هلا المكان لهم ينع لا الأموات من عدد يوحد خاصة الجمعة يوم في I س٦٧ 

١• ••••••••••••عديدة؟ صهممات بمر أم ضلي بحل  ٠٤
١٠٤. ........اسةءنذس؟ ^يءإكثارئوفالخازة؟ما

 AU_ باضيثركوا لا أن المست على يملون الذين رجلا الأريعين ش يشتوٍل عل ت
١٠٥أوالأكبر؟ ش؛آالشركالأئر 

١الجنازة؟ صلاة في الصفوف توية حكم ما ■ ٠٥
الإمامبجانب وقفوا ميتهم على الصلاة أرادوا إذا الميت أولياء كثثرأمن نرى • ٨ ٠ سمر 
١ذلك؟ حكم ما  ٠٧
١٠٧. ........صفوف؟ ثلاثة جعلهم بن هل فليلا المصلين عيد كان إذا ت ٨ ١ س

^داعالمأمومونويمفوزصفوفآغرانيخت
١ ٠٨. ٠ . ..٠ ّ . ١ ٠ . .... ٠ أولا؟ المثري من هذا فهل المريقة، صلاة فى كانت 

عليهللصلاة إاحضار0 الميت أهل يّرع الفريضة مجن الإمام سلم عندما ٠ محرإ٣٨ 
١• ٩ حيالهم؟ للأمام نميحتك مي وما علتهم بجب ما نرجوبيان ' الإّرإع؛دفنه بحجة 

صلاةفى الصفوف بين الفرج ومد فالأول الأول الصفا إنام يثنترؤل هل ت A ٤ س 
١١٠الجنازة؟ 

١١٠..الجنازة؟ صلاة ل تكتمل أن بدون الصفوف لوتعددت فيما الحكم مجا •' سهخ 
 l'A_ الإماميمين عن وصاروا عليه الصلاة عند يحملونه أومن الميتا أهل تقدم إذا ٠
١١. ..اّب.ّ.ّ..اّ.اذلك؟ في الةاكاطن وما أًلفيالشرع؟ لذلك عل  ٠

 UA_ الأرضعلى توضع أن وقل للصلاة توضع أن قل للجنازة القيام حكم  ١٠؛
١١١الدفن؟ عند القيام حكم رما الدفن؟ عند 
 AA_ • ١١٢.التكبيرعليها؟ عند اليدين درغ للجنازة القيام ل الراجح هوالقول ما ١

١١٣٠.. ا..ّ.أل..البتالإuمأوالور؟ على بالصلاة الماص سأولى :
يودينأن للنساء يجوز فهل الميتا على للصلاة ينادى الحرام المسجد في ت ٩ * ص



صرس؛

١١٣..............غاب؟ أر حاصر مت على مواء الرحال الصلاة«ع هذه 
١١٤المت؟ على المرأة صلاة حكم ص ت ساو 

١١٤• ••••••لمتفىسهاأرفيالمجد؟ب• ٩٦س 
قدموند الإمام سمر المكتوبة الصلاة فاتته وقد الجد إلى الرحل لحل إذا ;

١١٤. ...المكتوية؟ يملي أم الجنازة على الإمام •ع بمالي عل عليه للصلاة الميت 
 i_ ١١٥.....يصنع؟ ماذا إملامحه يشك»ى محن الجنازة صلاة فى للإمام ئدم إذا ت ٩

هومن عنه أل يفأحد عليه ليملي نخص للإُام ُادم إذا با رأيكم ٌا • سه؟ 
١١٦ذلك؟ غير يملىأو وهلهو 

١١٧• سزةافىبمفىكرنافبج؟ 
١١٨..........واحدة؟ صلاة الموتى مجمرعن على يصلى أن يجوز هل ت س٧٩ 

١١٨..........الخص؟ كالصلوات الجماعة الجنازة لصلاة يجب هل ت
١١ ٩ القراءة؟ نبل يتعوذ وهل الحنازة؟ عل الصلاة ل الاستفتاح دعاء يشرع هل :

١١٩الجنازة صلاة نى الفاتحة قراءة حكم ما ! ١ ٠ ٠ ص 
١٠ ص تصحوهل الختازة؟ صلاة نى الفاتحة قراءة تجب هل ! ١

١١٩...............الفاتحة؟ صورة رالمأموم الإمام يقرأ لم إذا الجنازة صلاة 
١٢١..............الجنازة؟ صلاة ني الفاتحة  Jljuقراءة1وة حكم ما ؛ ١ ٠
.. محمد. على صل )اللهم الثانية التكبيرة يعد الحثازة صلاة ل السنة من هل إ ١ ٠ سم 
٠١٢١؟ اليرى رالصلأة يعني غازا رآمان الأردية ياللغة رسالة قى مكتوب هو كما إلخ 

،♦؛ill•كأذنقول;عليه الصلاة للميت»ى الدعاء عند الاشتراط يجرز هل : ١ ٠ ص؛ 
١٢٢. .......... .«وهللدلكأصلفىالشرع؟ . إنكانيشهدأنلأإاهإلأاف. 

مومنأكان إن الله♦؛ أقول! أن مثال ميت، عل أصل عندما أشترط أن محوز هل ! ١ ٠ سه 
أنتعلمون وكما لا، أم للصلاة هوتارك هل أعلم لا لأنتي ؛ الدعاء \لآخو له، فاغفر 
١٢٣. ...الملمين؟ مقابر في يدفن ولا عليه، الصلاة يجرز ولا كافر، الصلاة تارك 

١٢٤. ..سين؟ دعاء عليه الصلاة أثناء للميت والدعاع اكلأوة لجوي هل : ١ ٠
 'U_ ١٢٥• •••••••••••• أجره"؟ تحرمنا لا رراللهم ملالميهت معنى ما ! ١
عليه؟الصلاة فى الميت للعلفل يدعىبه حاص دعاء المنة ني ورد هل ؛ ١ ٠ س٨ 
١٢٦ظهرما؟ على المرأة ا-تلقاء عن نهي المنة ني وهل 



ارفه_رس

١٢٦...................وللمجنون؟ للصغير الدعاء صفة عي ما ت ١ ٠ ص؟ 
والخياياالذنوب من ونقه والبرد، والتلج بالمام رواغاله ت الدعام ورد؛ي ! ١١٠ ص
الماءأن *ع والبرد، والثلج، ، بالماء تال! فلماذا الدنس، مجن الأبيلهى الثوب يتقى كما 

١٢٧اسق؟ في ابلغ الحار 
١٢٧:ءنصنةااملأةضاف؟ سااا
مول؛٠ارفماذا آ حمالأم كبر وإذا المت؟ على الصلاة صفة عي ما : ١
٠. ..................الرامة؟ الكبيرة  ١٢٩. ..........؛ .ا.٠ 

 \T_ ١٣٠. . . . . ّ ٠ . . ٠ ٠ الخازةسينسايمذس ١
يسالمالإمام أن الجنازة صلاة في الإسلامية الدول احدي في رأيت ! ١ ١ سأ 

منهمواحد لكل محيأتي الموت بأن بالمصالين ويخيا يقوم اللام ويعاد تليمتين 
١٣٠أصل له عادا عل ، الثيء بهذا ويذكر>م 

الجنازةوصلاة C العيادين لصلاة الكثير عناد يديه والمأموم الإمام يرم محل • ١ ١ سْ 
١٣١أولأيرف٠٠هماإلأفياككثيرةالأول 

١٣٣. ............الجنازة صلاة تكبيرات في الأيل.ى رم ثبت هل ؛ ١ ١ س٦ 
 U_ ١٣٤....الجنازة.صلاة تكبيرات مجن تكبيرة كل في يديه المصلي يرم عل • ١ ١

١٣٤الكبيران ل مجثق مجن يقضي وكيف الجنازة؟ صلاة تكبيرات عدد عن ! ١ ١
يسالممن حكم وما الجنازة؟ صلاة تكبيرات من تكبيرة فاتته مجن حكم مجا ! ١ ١

١٣٥ب ..ب...إل....ا...........ب.......الجنازة صلاة في لمت.ن تا
الحكمفما الكبيران يعص كبر وند الجنازة صلاة في الإمام •ع لولحك ؛ ١ ٢ ٠ س

١٣٦نرجواكوصيح أمع؟ وماذا 
١٣٦. الإمام؟ •ع يدخل وكيف يقضيها؟ عل أوإحالا>ن الكبيران فاتته محن ! ١٢١ س

يدعوفهل الجنازة صلاة ر اكالأة الكثيرة بعد الإمام •ع المسبوق لحل إذا • ١ ٢
١٣٧الفاتحة أويقرأ للميت، 

١ ٣٧. . . العمل فما تكبيرتين، وندكثر الجنازة يصلي والإمام رحل جاء إذا ! ١
١٣٧. . . ١ ّ ّ ؤ . . ١ . ١ الجنازة صلاة تكبيرات من تكبيرة فاتته مجن ماحكم !  ١٢س؛ 
فيالدفن أوبعد الدفن تل مواء المقبرة ز الجنازة على الصلاة حكم مجا ! ١ ٢ سه 

هاJافي الجناتز على الصلاة لكثرة العصر بعدصلاة خاصة الصلاة عن الهي أوتات 



الفهرس

١٣٨ذلك نرجوتوصح الوثت؟ 
دلوعليه يصلون حمامة إتيان بحجة نبره ني الميت دين تأح؛ر يجوز هل • ١ ٢ سا" 
١٣٨.. ....... .....بالمسجد عليه صلي قد كان إذا دناتق، عثر من أتل لمدة 
 U_١٣٩.............زكاة الأم كون ميت نر على ^لى ;  ١٢
١٣٩. .......عليه مل ب لمن المقبرة م الميت عالي الصلاة حكم عن ؛ ١ س٨٢ 

١٤١••••••••ظئهاجمذلبأشهرمل.ضصه المرأة ني ر-الة 
١ ٤٣ّ ٠ . ٠ المضل ماوا على بمالي نهل الشهرالثالث ني أجهضت إذا الر١٠ في رمالة 
ولكنمشغول لأنني اليوم أصلي لن ونال؛ آم شخص بموت علم شخص ؛ ١ ٢ س؟ 

١٤٤ذلك يشؤع عل دفن ءاJأإنا عليه أصلي 
٤١ ٤ . ٠ ٠ الميت على يصل لم لن المقبرة في ومسجد مغسلة ونحع حكم ما ت ١ ٣ ٠ س

منثريا مات من كل على وبملي حميس كل النبرة يدخل الموام بعض ;  ١٣١٠٢
١٤٤. .الأمر.هذا ل رأيكم ما جمعة كل أبيه عر يصلي بعضهم وأحيانآ اليوم، هذا 

أوحماءةهليجوزلهمتخةءازراليتر،الج.دمواءكاننردا، ت  ١٣٢٠٢
١٤٥. .............^^ئئرةذلاادفناوشالأبرمدالدنن 

١٣٣٠٣
١٣٤٠٢
١٣٥٠٢

٤٦. ..حد لها وهل القبر على الصلاة وكذلك الغاب، صلاة حكم عن 
٤^١ الغاب الميت على الصلاة ^؛١ 

أنهذللث، وسبب الغاب، صلاة النجاشي، عر صلى انه الرسولهؤ عن ثبت 
حماعةيموتون الأن اللمين، ووالمر عليه، يصلي المسلمين من أحد محتاك كان ما 

عليهميصل لم أنه أتأكد ي"ني الحاصر وقتنا ل محوحاصل، كما عاليهم بمل لم وياكأكبد 
٤٨عيهم أصل نهل 
٤٨الخاب صلاة ميت م، على يملى وهل الغاب؟ على يملى كيف • ١ 'س٦٣ 

٠٤٩ . . ء ّ . . ٠ . ّ . ؤ٠ . ٠ . ٠ الغائب علي، الصلاة قي الراجح القول ما :  ١٣٧٠٢
٥٠. ........عليهم.صلاة بغير لقنوا الذين الملمين على يملى كيف * ١ ٣  ٨١٠٢

'٥• ••••••••••••عليه يملى فهل مه نتل ثم زوجته نل رجل عن ت ١ ٣
قتل، ٠٢٠قال: ه الرسول أن الصحيحين، فيؤ عريرة ا؛ي، حديث وريقي : ١٤ ٠٢

أبدأ،فيها مخلدا حاليا جهنم نار في، بهلنه في، بها يتوجأ ، يدء في، نحديدته بمديدة ه نف
خمل*ن على الترحم يجوز وعل ه؟ نفبقاتل حاصة عي، عل الأبدية؟ بهذه يقصد ماذا 
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١٥١سفه ذلك 

المعاصي،أصحاب عن الميت أن علم إذا الصلاة من بممج يمن رأيكم ما ت ١ ٤
١٥٥. ................الناس وزجر المعاصي ءاو0 سليم ذلك في ونصله 

عليهبه خاص محيا نهل دين ذمه الذي»ي على يصل لم ه الني كان إذا :
اصبعض من يكون لا ولماذا الدين؟ عر الصلاة عدم أعني والسلام، الصلاة 
١٥٥عليهم يملون الذين المرتى عن موال 
أنيريد وهو معهم، نملى جنازة على يصلون جماعة ووجد رجل لحل لو ؛ ١ ٤ س"؟ 
٠.بالمجد تحية عن هذه صلاته تجزله نهل الجل؛ ني يبقى  . ٠ ١٥٦ّب٠ّ..ا١
 i_ الماسيصلي لا ولماذا موتانا؟ على فيها نملي أن نهينا التي الساعات هي محا ت ١ ٤
فيحموصآ مجتيحين كانوا إذا المصر صلاه أوقبل الفجر صلاة قبل الجنازة على 

١٥٦النهي من للخروج الحرين 
الجنازةصلاة بهم وتصلي الماء محن البيت أهل تجمع أن للمرأة يجوز عل • ١ ٤ سْ 

١٥٧ءلى٠يتهمفيذلكالمزل 
تقهلمررهل الجنازة؟ على للصلاة التطؤع طواف أو المافلة صلاة تقشر هل ١ ٤ سأ 

١٥٨الفريضة أقيمت إذا المافلة 
 U_ الدفن؟بعد عليهما الملام كيفية محا المقبرة، في متجاورتان جنازتان هناك ت ١ ٤
١٥٩. ..............عليهماالجميع أوينوي حدة على جنازة كل نملى *ل 

١٥٩.... ......^^حفيجمكماكلأْءلىالثتنيالمجاو ت ١
١٦١. ..ّ ٠ ّ فيها الجنائز على للملاه الجل مقدمة فى غرفة بتاء حكم مول رّالة 

ودفنهالبت، حمل ٠
اض«رجه الدائم الأإلإلأاض، الجنازة; ١^٤ عند يقول فيمن المحكم ما ■' ١ سو٤ 
فيالمحكم فما ، يارحمن' رحمن، ُيا • يقولون الدفن وعتل مؤع، مبموت وذللنا 
١٦٥الميت، وعنددفن الجنازة عنداتبلع نة الومحاهي ذلل؟ 

١٦٥.؟ .....١...لا أم محنة به المثي عتل• هوالندم البت، رأس جعل هل • ١٥٠ س
١٦٦. ...٠ ٠ ّ ؤ ٠ الجنازةءلىالأكتافأرئىالميارة. حمل : ١١٣١١^: ساْا
..............أوراكبأ ماثيآ كان مواء أوحلفها أمامها السير ت انحل وأيهما 

١٦٦أصل لهدا وهل الجنازة؟ حمل ش اكرء 
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نياليرى وتقديم المضرة إلى الدخول ني اليمنى الرجل تقديم حكم ما ت ١ س"آه 
١٦٧منها الخريج 
١٦٧. .......^مابعباز0اولم؟وضهوضواسبي ; سأها 
إلىثم ومن الصلاة، إلى الميت الناس يحمل وعندما الأماكن، بعض في ت سهها 
،اذقر\0 من متفرقة أوآيات الكرسي، عليهآية مكتوب سناء الميت ينهلون المبرة 

١٦٨••••••••■••••••••؛•••••••••له انمل لهاوا نهل 
١٦٨. ........مجعالمهاإخفاء يقصد المرأة نعش على الحديد وصع حكم ما ت ١ ٥ س٦ 
وترىالقبر، حول مجتمعين كلهم نجدهم الميت دفن عند الناس س كثير ت ١ س٧٥ 

سفائدة ولا مكينة تجل. لا حتى القبر حول الخلافات ونجد نخص، كل س الكلام 
١٦٩ذلك في رأيكم محا للجنازة حفور0 

اولإتمامأولأداءالراتبة، الزحام، ثب يالجنازة متابعة في الرحل إذاتأخر • ١ سخه 
مشيعآيكون هل تدفن أن نبل الجنازة أدرك ولكنه معها، ير فلم ذلك أوغير فريضة، 

١٦٩الشح أحر له يثبت لها 
عالبصوت الدعاء حكم وما متبوعة؟ أم تابعة الجنازة تكون أن اقفل أيهما ت ١ ٥

١٧٠الدفن حال خلفه يومتون والناس للبت، 
يتكلمنم بها، والجري ا الجنازة حمل ز بالإمراع الناس بعض يقوم :
افه®،اذكروا ويقول! الأإلهإلأاض٠، فيقولون! حدوء( )و إ مثلا ويقول فجأة أح،وهم 

١٧١أصل لهدا ضل افه نيل-كرون 
١٧٢المضرة إلى الجنازة يتبع س يجلى متى :  ١٦١س

١٧٢• ■ حرج من هدا ل عل الميت عنددفن أصواتهم يرفعون الناس من كثير ت سأآا 
١٧٣. ٠ . ...... وuطةااتجية سورالرأةعندإنزالهاالأبر، ;  ١٦٣س

نعشهاعلى البتة المرأة على توضع الش المقصورة في فضيلتكم رأى مجا ؛ ١ ٦ سأ 
سكانت فان المنة؟ س المتصورة هذه رهل وميتة حية عورة المرأة وهل كترها؟ 

١٧٣النةفلاذالأتحياويعمل؛ها 
يراهالا حتى بحباءة المرأة يغض اللحد إلى المرأة إنزال عند الناس بعض !  ١٦٥س

١٧٤المسماحكمذلك 
القبروسهل ل بارز حجر بوضع القبر حافر يقوم الرأة دفن س الفرل؛ بعد ; ١



سترعلى يحرص فانه الشرمثلأ لوبش أنه بحجة امرأة، نبر أنه المر هذا بمرق حتى 
١٧٤. السنة من الفعل هذا بهافهل يحتجون الش الحجج من ذلك أوغير الميتة، عورة 

١٧٥........المرأة؟ جنازة نعش على يوصع ننعس في فضيلتكم رأى ما • رسالة 
١٧٨الحكم؟ فا تثق وإنمؤا تلحد لا وقبورهم رملية مجنهلقة ل يكنون جاعة ؛ ١ سماا* 

٠. ..........القبور حفر عند الحجرين الأرض ش الحفر الةآلأت ر'  ١٧٩..٠
إلىينظرون ثانمض الشر ُلرف على الناس س كير يجلى الميت رصع عند ت ١ س٨٦ 

١٨٠مجنرؤع الفعل هذا هل الميت 
١٨•تعليجرزدننالأُوات^اّل ١٦٩س
هناكوهل الميت؟ أوولي التعلم ذرْ: إلى الميت بإنزال الناس أولى س ت ما١ ٠ س

١٨٠ّ محارمها س المرأة يتزل الذي كون أن يشترط- وهل والمراة؟ الرجل بض غرق 
١٨١نبره إلى الميت ينزل الجهات أي س • ١ ٧ ١ س
١٨١نبر إلى إدخالالمت عند يقال ماذا :  ١٧٢س
١٨٢الميت يرصع جب أي عل •  ١٧٣ س

١٨٢الصواب؟ لما بطته على ويده ظهر، على الميت البلاديدفنون بعض فى ؛ س؛ماا
١٨١٠. ..........المش وجه وكثف اكبر، ر الممد حل حكم عن ت سْماا 
لمسحلثابنعباس^ش؛دايل،ارواْم؛ سآ"َاا

١٨١٠. ........._نالت)جعلفىقثررعولافجهقليفةح»,راءا. صىافءنهما ر- 

 UU_ القطيفةرصع أكروا - عنهم اف رصي - الصحابة أن يثبت دليل هناك هل ت ١
١٨٤. القطيفة هغ.ه أحرجوا — عنهم اض ~رصي الصحابة أن مند صحة وما نمران؟ عل 

١٨٤. الميت؟ رأس جهة ص كون أن أمل لها هل اكلاث للحثيات بة بالنت سخَا١ 
ينؤعوهل بالتراب؟ الميت مواراة عند هوالمشرؤع ما • ١ سهَا 

١٨٥. ّ ١ . ٠ . ٠ . ٠ أحرى تارة نخرجكم ومنها نعيدكم، وفيها خلقناكم، منها ٠ •' قول 
١٨٥القبر رفع حكم ما :  ١٨س'
مروعلى حجرين، الرجل مر على -ضع بن رأيكم ط ؛  ١٨١س

١٨٦التفريقمثرؤع هذا حجرأواحا.أهل المرأة 
عنهاف رصي - طالب أبي بن لعلي ه قوله معتى ما : سآخا 

١٨٦. .....والآننرىكثيرأسالقبورتزيدءنشبر رولأقترأمشرفآإلأ-ويتها، 
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 VA_ منالناس س أن بلادنا ني شاهدت كما العادة جرت ت ١
المقامإنارة ريل النذور؟ هذه مثل تجوز فهل بالشمع الهامات إصاءة ينذرون 
١ ٨٦حائزة بالزيت أر بالشمع 
الرخامص تطع الشرر بعض على يوضع اللأي بعض ني : سأما 
ال3لتنةهالنفس أيتها ويا القفر تلك على يكتب وبعضهم نليلأ، مرتنع؛ن ونكرن 
١ ٨٨. .............. ذلك ني فضيلتكم رأى نما الميت، اسم يكب ثم الأة، 

١٨٩•••••••••.....بالألوان تعلمها أو القبور على الكتان ت سهخا 
١٩٠• • له الزيارة بحجة عليه الامحم أوكتابة الشر على علامة وصع حكم ما • سا'ما 

 UA_ صعلامة الميت نبر جانبي أحل■ على يقعرن أنهم الناس بعض نلاحظ ت ١
١٩٠• ••••••••• بناؤها يرغ وقد وفاته وتارخ الميت امحم عليها يكتب الإممنت 

صاحبيالمنة؛د.ليل س وغيرمحا رية أشجار من النور على شيء وضع محل ت ١
١٩١. ..الخموصية؟ دليل وما ه بارمرل حاص ذلك أن أم يعان؛ان ااالاJين القبرين 
أوغصنرطة جريا-ة اشر على يفع أن المقبرة زار إذا للإنسان يجوز هل •' ١ سهخ 

١٩٢شجرة؟ 
بأنيدعي بمضهم بأن علمآ الميت نر على والرميم الحشيش وضع حكم ما : ١ ٩ ٠ س

١ ٩١٢الشر داحل التراب مجن؛•حول يمنع البرسيم هذا 
حاللأيد حفرْ حال القبر س بممج الذي التراب إن ينول الناس بعض • سا؟ا 
١٩٤للميت حق لأنه حميعه يرضع أن الدنن 

١٩٤يعفا يعفه التراب يمك أن بحجة الدفن بعد بالماع القمر رش حكم ما ت ١ س٢٩ 
١ ٩٧• ••••••المدني الدفاع ساران بواسطة الدفن أثناء القابر إضاءة حول رسالة 
•ذلك عن ينهى الن>ى الدليل صحة وما القبوربالعال؟ بين المرور حكم ما ١ س'آه 

٠٢٠ نعليك احلع البنتين صاحب ايا  ٠
هاليي، نهى كما فقل.آذيت* نعليلث، احلع الميتتين، صاحب ريا يقول.'• ت سأها 

■التحريم والثاني الوجوب، الأول الحديث ظاهر غثا، إلا الرحل يمتثعل أن عن 
٢٠ذلك؟ في الأصوليين فواعد وسين الدليل ذكر مع عندكم الراجح فماهر  ٠

٢٠٢• •••..........المقبرة إلى الدخول عند حلمرالخذاء حكم ما ;  ١٩٥س
٢٠٢ماحكمالمشيضاشور ؛سآوا
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٢٠٣....ذلك ني الحكم ما عليها الناس طريقآأرجلس جعلت إذا المقبرة ت ١ _U؟ 
٠٢ ٣ الخامة الملحة أجل س مغبرة'Lنية ني ورصعها الغبور نبش يجوز هل : ١ سا/بم 
فاحترنت،بتت بها ويوجد الحجرة داحل النيران اشتعلت يوم ذات ش : ١ ٩ 

يجررفهل أذنيها في وحروص يديها ني ذهب عليها أن لنا وسن رنرناها فنلناها 
٢٠٣الذهب؟ لأحد القبر نبش 

٢٠س  تاكلالإيل فجاءت القبرشجرة، هدا على فنبتت القرية، حارج فير يوجد ■ ٠
هداعلى وصعوا القثر هذا على وحماظآ القبر، هذا على رندوس الشجرة هده من 

٢٠٤انملجامأملأ؟ ااقمرّررآفهلهدا
ظهرتيند >فهاذرمنداخلالدر، دفي مرر، عليها مزرعة لدي ؛ ٢٠
فيهافاتضح الزرعة، لتومحعة الحل هدا يمح نقمت الأرض، ظهر على اللحود 
وزراعتها،الرر داحل من الزرعة هذه في التوسعة وتعت أحرى، قبور حمسة 

٢٠٠فهل 
النزلهدا انهدم وند والدتي المرحومة ييتآعن ورثت لقد الساتل يقول ت ٢ ٠ سآ 

عظامعلى عثرنا أسامه لحفر كنا وبينما كثيرة نبور بجانبه ويوجد عمارته وجددت 
البيتعن بعيد مكان في فدفنتها الخظام هزه فأحذت المجاورة القبور من أنها يبدو بالية 
عليليس جديد مكان إل الخظام لهده نقلي وهل البيت؟ هدا في الكن لنا يحق فهل 

٢٠٥^٠؟ ٢١٣٦
علىمحني يبابغ من ومنهم عليها فنجلس بالقبور يهتم لا الناس بعض نرى ؛ ٢ ٠ س"؟ 

٢٠٧القبورفينلك 
٢٠٨س؛'آ:ءنحكمإسراجالقابر 

القترمن يخرجه أن منه وطلب المنام في رجل رآه مدة ويعد توفي رجل عن ؛ ٢ ٠ سء 
٢٠٩الخمل هذا حكم فما ففعل، مقاما ل ويبني 
٢١٠. ...بها يعمل كيف والهائم للناس طريقآ أصبحت قل.يمة مقبرة عن •' ٢ ٠ سآ 
٢١٠الماجد في الموتى دفن حكم عن • ٢ ٠ ما س

 A_ ٢١١....الأن؟ الخمل فما فدفن فيه يدفن أن مجدأوأوصى بني رجل عن : ٢ ٠
٢١٢عرالقبور البناء حكم سا،.آ:ءن 

٢١٢الأرض؟.ظهر نوق والأسمنت بالخوت المقابر بناء ني \كين حكم عن : ٢ ١ ٠ س
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٢١٣هدا؟ عمله حكم فا نأخرجها ■^٧٠١ فوجئ بيته لتأّمتس حفر رجل عن • ٢١١ص
٢١٣. ................واحد نر واحد؛ي من أكثر دفن حكم ما ت ٢ ١ س؟ 
وهونيقدسقط طفل *ع رنرت أشهر وعمرهاستة طفلة وماتت حمل ٢ ١ س"؟ 

الذ.ينحكم فما لا كان وإن لا؟ أم يجوز هدا فهل أمه بطن وهوفي السائس الثبر 
٢١٤واحد؟ نبر في ثبروهما 

ثلاثتبل توفيت أحرى *ع ودفنت عامأ،  ٨٠يناهز همر عن والدتي توفيت ؛ ٢ ١
٢١٥الثrرع؟ حكم فما منوات 

٢١٠.... .....واحدة؟ •غبرة في النة أهل *ع نة الأهل غير دنن حكم ما ت ٢ ١ سْ 
وهلبطنه؟ عر المصحف ووضع الميت عر الكريم القرآن قراءة حكم عن • ٢ ١ سآ" 

١٢ حيرأ؟ افه حزاك الإفادة أرجو ، فنعل أيام ثلاثة إنها ت يقال حيث محدودة أيام للعزاء 
 U_ ٢١٦. ... الميت؟ ي،حللوا أن المتسعين من يطلب أن الميت لول يجوذ همل • ٢ ١
٢١١^دفنه؟ بعد المسن تلقين حكم ما ؛ ٢ ١ سم 
فيقولدفنه قبل الميت على الشهادة طلب من لمين المبعمى عتل. يجري ما ؛ ٢ ١  ٩١٢

أصللهل.ا هل والاستقامة بالصلاح له فيثهدون ؛ ٠ . عليه تثها.أون ماذا ت وليه أو قريبه 
٢١٧/،_؟ 

دفنهبعد الميت عناو الإنان يثقى أن إر يرشد حديث هناك الميته دفن بعد ! ٢٢٠س 
٢١٨ذلك؟ معنى فما العتر، يديح ٌا قدر 
مجنامتثجار حكم رما الميت؟ دفن بعد المر عر القرآن قراءة حكم ما ت ٢ ٢ س١ 

٢١٨.. ...ّ.اب..ؤ.ب.ّ..هالأموات؟ على رحمة ونسميها البيوت *ي يقرأون 
٢١٩• زنراءةاكاتحةءراوونى؟ر>ملإلهم؟ 

 ^Ty_ :ممءلىاويت؟ّواءكان4ناليومالعمنوفاتهأوفي
٢٢٠؟ . . . ّ . . ٠ ٠ . . ١ . ّ لكثوابللميت؟أفيدوني؛اركاشفيكم 

فأحل؟الإحلاص، محورة أوقراءة المقبرة، عند يس صورة قراءة حكم ما ؛ ٢ ٢ س٤ 
٢٢١. ..ب....اا.....مرة؟ عثرة إحدى الإحلاصن محورة اقرأوا ت يقول الناس 

٢٢٢الين؟ دفن يعد ص قراءة حكر ما سهآآ: 
٢٢٢. ...ء . . ^شارقارىءلبقرأالقرآنالكرِمينلىروحاف؟ :  ٢٢٦س

٢٢٢البت؟ لروح التلاوة حكم عن : ٢



Arr_ : ٢٢٤لا؟ أم القراءة اليت يطع وحل والقراء؛؟ المر عد اع الاجتحكم عن
٢٢٦للميت؟ القراءة إمحداء حكم عن : ٢ ٢ سا، 
ودعاءنره؟ عد للميت والدعام النور؟ على الكريم القرآن تراءة حكم عن :  ٢٣ص٠ 
٢٢٧اكر؟ عد ه لفان الإن
٢٢٨. .الحمح.ريومن يدعوأحدهم بأن القبر عند الجماعة دعاء حكم ما !  ٢٣سا 
rrr_ : المت عل القراءة أراد لمن مصاحف فها المابر بض U رأيكم j ٢٢٩ذلك؟
فيحرج هناك وعل عندتلمحيدالميت؟ الواعظ يالقون نمن مارايكم •  ٢٣٣س

٢٢٩الالاو٠ةءرذلك؟ 
٠^_w؛؟ وفينمورالأماح، اكبر، الوءظنمحد حكم محا   ٠٢٣٠ .٠

عنوردت مجا إنها - يقول من سمعنا نقل. القبر؟ عنل. الموعظة مشروعية ما ت سهآ؟ 
٢٣١نة؟ ّإنها مولا. ومن الرّوله، 

٢٣٣. .........٠ . ..ّ صأآ^الوءظةبمفةداك،ةضاكر،ماحكمها؟ 

٢٣٤.^اوصا.ءناودساليتشبالخطابة؟ س'اّاآ: 
حكمومحا ال>نن؟ بعل. له الدعاء حكم وما الميت؟ محامن ذكر حكم ما ت

٢٣٦الحاصرين؟ من ل الدئء طلب 
٢٣٧رمضان( )ءث>رة حكم عن ؛

أومحقطوعة صال.نات أمواتهم عن الميتات من الاس بعض به يقوم عما ت رمالة 
٢٣٩^^^^ةضلهااٍلفىاكرعإرآحرلمذكرتم؟ 

٢٤٣رطلة:فىالأصيءةءنالأءوات 
٢٤٦. ..ذلك؟ أحر بماله عل المتوش، لوالده الخاص ماله نجن ابن ضع إذا ت ٢ ٤ * س
منتمثلا الخاص، ماله من تكن لم إذا اليمن إلى بمل الأصحية أحر هل ت ٢ ٤ ١ ص

٢٤٦دجزاكماشحترا؟ مالاينه، 
٢٤٧حكمّها؟ فما الوالدين ءث.اء عنها ويقول بذبتحة رمضان ق يولآ ّن عناك 

وهوأنو.الهجر القرى أهل وحمرصآ الماس عامة بين منتثر أمر هناك ت ٢ ٤
وعيوالعشاء للإفطار الماس ويدعون لأمواتهم رمضان في أوذبيحتين ذبيحة يذبحوا 

٢٤٨الأمر؟ هذا بيان نرحوا -)العثرة( تعرف؛محا 
٢٤٩•••..•..الأجر؟ فى همرْ معه ويثرك بمال الرجل يتمدق يجوزأن عل ؛ ٢ ٤



1س==^^س===^^^==سئأ<
منونحوذلك المتول والده عن نانلة بملي أن ان للإنيجوز مل ؛ ٢ ٤ سه 

٢٥٠

•علهما تملي مماتهماأن يعد الوالدين ير امن •' الحديث مدا مادرجة ت  ٢٤س٦ 
٢٥٢صيامك،؟ مع لهما تمرم وأن صلاتك، 

 Uله،العلواف وكذلك لمت، رمحضان ني القرآن نراءتي تتريب يجوز هل • ٢ _٤
٢٥٣-؛زاكماف-تحرا؟ أذدونا

 Ai_ ٢٥٤........الميت؟ إلى يه  ٤٠٣٠١١والمال الجارية المدنة تصل هل ت ٦
٢٥٥له؟ والمرم الميت عن الصلاة حكم مجا ت ٢ ٤

الثوابأن على يدل مصب محا إلا ان للأنليس ^رأن تحار؛ قوله هل •  ٢٥٠س 
٢٥٦له؟ إذاأهدى لأملإراJت 

محنمحيت عن يها يتمدق أن يريد دراهم عنده رجل عن ٠ ّ المكرم. محألتي رصالة؛ 
٢ ٦٧أوالأضحية عنه يها الصدقة أقمل فأيهما الميت هدا عن يها أويضحي أتاريه، 
للموتىليس أنه العالم إر برن ينتممن والخاصة العّامحة أنوال من كثر رمالة 

حجلهم يمح ما وكل.لك شل، الجارية الصدقة إلا صدقة لهم وليس أصحية، 
٢٦٩محه لهويحج فرضه قضى محا الذي إلا غيره ولا 

ته الرسول قول محمى وما الميت؟ إر تمل.م التي الأعمال أفضل ما ت س١٥٢ 
٢٧٦عايهم؟ الصلاة 
الميتعن صدقة رعي ونمار سبحانه ف القبر عند يذيح رجل حكم ٌا ■ س'آْ'آ 

لماحبوالثواب الأجر يصل القبر عند ذيحت إذا انه يعتقد ولكنه القبر في الذي 
٢٧٦ثرك؟ هذا هل يرعة القبر 

٢٧٧البت؟ لأهل الطعام صغ حكم عن : سمهآ 
ويصحاجتمعوا محيت الناس عند مات فإذا فيها الناس تومع العزاء الة حمت ٢ ٥

أإ تحديهم أفلا يزورون أناص ت يقولون ذلك ر غلنا ؤإذا بالذبانح ديأر طعام لهم 
٢٧٨. ...ؤ. .٠ ؤ اكس؟ نتقبل أين قالوا: كعزاء الجلوس في إذاصام وكذلك 

ooY_ : طلبيقصد والبذخ الولائم ءلا٠رة ومزايد للنفلر ملفت وبشكل انتثرت
وأميابالنلاهرة هذه حول ننلركم وجهة ص ما التوفي، لذوي إكرامحآ والمواساة الأجر 

٢٨٠ذلك؟ محن الإملامحية الثريعة موقف وما تزايدها؟ 
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علىالطعام يوم كل ل يكون بحيث الميت؟ لأهل الطعام مخ حكم ما ؛ ٢ ٥ س٦ 
لأهلمقدمة محهلبرحة ذباح العادة ني الطعام ويكون بدلك؟ يبرعون معينين أناس 

٢٨١. ......الطعام؟ عمل من يشغلهم ما التت أهل جاء ند أنه ويحتجون المتت، 
والتعزيةالزيارة ٠

٢٨٥المقابر؟ زيارة حكم ما ت سم\هأ 
ولكنشرعية زيارة نره زو.ار يكثر والعلم بالصلاح لهم الشهود أحد تول إذا ت ٢ سمه 
٠٢٨٦ ّ نولكم؟ ما الثرك، س وحونآ لالدريعة مدا ذلك عن ينهون العلم طلبة بعض 
للأحياءالزياوة رهل المقابر؟ لزيارة والجمعة العيدين تخميص حكم ما ؛ ٢ سو٥ 

٢٨٧فيهما؟ للأموات أم 
معنونت أوفي والجمعة لكلعدين ممن محوم تختص هل المقابر زيارة ؛ ٢ ٦ س٠ 

الروحمحاب في - اش رحمه - القيم ابن ذكر عما يجاب وماذا عامة؟ أنها أم اليوم مجن 
منالزائر يقف أين ثم له؟ الحي بزيارة الميت يعلم وهل الجمعة؟ يرم في تزار أنها محن 

٠. ..^لأنيكرنعند0أميجوزولوكانيعياوأعنه؟  ٢٨٧. ١ . ..١
٢٨٩المقابر؟ زيارة ام أنهي ما ؛ ٢ ٦ ١ س
٢٩٠.. .....أميحيثءاكطائر٠نعثرمنوات؟ ت  ٦٦٦س  ٠
٢٩١ءنحكمزيارةةبورالأذر؛اء؟ :  ٢٦٣س

٢٩٢ّ . . ١ ^.د؛الم؛ةلالرحال؟وهلساكوذتنهي؟ ؛ سأأ؟ 
عدماالمبارك الأصص عيد أوليلة الفطر، عيد ليلة وفي القرية في عنيتا ت ٢ ٦ سه 

نبورعلى الشموع ويضثون اللل في المور إلى يخرجون عند غدا أن الناس تعرف 
٢٩٢. .........هداالفعل؟ ماصحة القيور، ل؛قرأواعلى الشثؤخ ويدعون موتاهم 

 "،،r" ٢٩٣. ..............و.؟■ ول الدّنر إلى الرحال يجرّزشد عل • ٢ ٦
٢٩٦. ...........عنهما اف رضي محاصه ونري ه المى مر زيادة فى نمل؛ 
أيس ه المى م متقبلا يقف البري الجد فى الاس بعض نرى • ٢ سماا" 
٣٠٢مثروعان؟ الصفة هد0 فهل الجد في محكان 

٣٠٣. .........سدسةبرالرّولءليهاكلأةواللأممجدا؟ ت س٨٦٢ 
٠٣ ٤ البوي؟ الجد ل المي. بدفن بمتجون همايالشررالدين نجبب كف ؛ ٢ ٦ ساُ 
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Jدموزاذلك ريعي يزورونه لا يومأ أربعون أهله يتركه المت يدنن عندما ت ٢ ٧ ٠ س 
٣٠٤. . ذلك؟ ني الحكم فما يومأ أربعين قبل الميت زيارة يجوز لا أنه بحجة لزيارته 
٣٠٩ه اليي أم قتر ٌكان أنه بزيرن الأبداء ني مكان لزيارة يذهب الناس بعض رماله؛ 

٣١٢القبور؟ زيارة من النساء مع من الحكمة ومحا للقبور؟ ا،لرأة زيارة حكم ما ؛ ^١٢ سا 
٣١٣. ......ألةJارةالرأةكقابر؟ ^ماصشم_؟U؟: 

عنها—!اش —رصي عاسة نالت نال! نيس ين محمد حدث من ملم روى 
أهلعلى اللام اقولي؛ واللام؛ الصلاة عليه قال لهم؟ أقول كيف اش رمرل يا 

اكئاننهيعنها— الله رصي — عهلية أم حدث مع الحاويث هاواألايدل الخ، . . ٠ اااأيار 
جوازعلى واصحة دلالة الأحاديث من وغيرها ، عليثاْ يعزم ولم الجناتز اتبيع عن 

توجهونكيف كيلك يكن لم ؤإذا النه، حرم ما يفعلن لا كن إذا للمقابر اء النزيارة 
٣١٣حدثءانثة 

٣١٥ءنزيارةالنساءلقثرالرسوله؟ 
نحىأم عام النهى وهل وغرم؟ لئرالنساء زيارة بين الفرق ما :

٣١٦الملام؟ عليه قيرالني مه 
٣١٦. ...........^كمزيارةقبرالبيهلالناءواللأمءليه؟ 

عليهالكريم الرسول زيارة عند الشهرية المائة مجيء هل ت تقول تسأل امرأة ت  ٢٧٧س 
أفعلماذا عاليها؟ غفيا قد ه ورسوله تعالى الله أن على دليل واللام الصلاة أفضل 

٣١١^ل؟ ه ورسوله افه مهيبة أنال لكي 
 \AU_ ! ٣١٨...... .....ءإلقمورعامةوآترالمي.حاصة؟

٣١٩اليقح؟ مقبرة زيارة للمرأة يجوز هل ؛ ٢ ٧ ص؟ 
أنهمالناس بعض محن سمعت وقل مات إنه حيث ابني قبر أزور أن أّمملح هل ت ٢ ٨ ٠ س

تبكولم الجمعة اليوم من الشمس ؤللؤع قبل القبر إلى ذهبت إذا الوالدة إن ) يهولون 
ثقوبمثل بينهما المسافة تكون بحيت يراها أن لولدها يمكن الفاتحة صورة وقرأت 
٠٣٢ للقبور؟ المساء زيارة حكم هل.ا؟وما صحة ما عنه، حجبت علبه بكى وإذا النخل 

٣٢٣حولزارةالمرأةلاقبرر *رصالة: 
٣٢٥ه المى لقبر اء النزيارة فى رسالة! ٠

المساءزيارة حكم وما المقابر؟ بزيارة اليد يوم تخصيص في الحكم ما ; ٢ ٨ ١ س
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٣٢٨

_YAY  ومحورةالفاتحة ونرأت عليهم الت نالمرأة طريق ني المقبرة إذاكانت ت
٣٢٩ضاسحرجفيس فهل الإخلاص 

ولبسللجنازة النساء ومتابعة الميت على للقبوروالنياحة النساء زيارة حكم ت س"آممأ 
هدانوية والالأربمن وليلة الوفاة ليلة القرآن لقراءة دادر)صيوان( وعمل الأموي الثوب 

٣٢٩. ...........والإمحلامية؟ المجاورة العربية اووول يعص كثيرأفى يحدث ما 
علىالملام ليردوا والخميس الاثنن يوص إليهم الموتى أرواح ترد هل :  YA_؛

٣٣١اس؟ 
٣٣٣. ؤ. . ٠ ٠ ٠ ٠ . . . . سالقثالةمحداولأمئىالميت؟ : سهمآ'

 YAY_ : أمشل المقبرة في الوخول محي الأموات على الرحل يلم أن المنة هل
٣٣٣ثرعذسإذامر؛هافىاكارع؟ 

_YAU ; الرور؛القابر؟ القثرة داخل ي4إضأعلاير هلJ٣٣٣ّ امفياكارعئ
٣٣٤ماكيفيةاللأمئىالثيهئونبر،؟ سخخآ:

٣٣٤. .......ءلىاهلالمنا؛ر؟ لم نصرالقبرةهل ٦  ٨٩١٢!
حننفهل عليهم، واللام للمقابر بالدعاء المنابر بعض حدران على كب ! ٢٩٠محي 

هلنثاها.ها ولا القثور نرى لا محاطة، أسوار في أنها ح المقابر هد0 على المرور 
٣٣٤ضع؟ ماذا أم يثرعلااللأمءلىأطها 

I ٩ ١ ص  Y حلفمن أهلالقا؛ر على الملام يشؤع وعل المقابر؟ نوير حكم ما
٣٣٥للمقبرة؟ اكحول أويشترط الحواجز 

فيالزائر بزيارة يعلم الميت أن الروح كتابه -ش افه رحمه - القيم ابن ذكر • ٢  ٩٦س 
أمصحيحة أوردها الي الاثار وهل دليله؟ قعا الجمعة بيوم ذلك وحص الجمعة يوم 

٣٣٥فيهاصعف؟ 
٣٣٦اللأمءلاليتفيقرْيردسرومويرداولأم؟ 

أدعيةفيها التي الكتيبات في رأيكم وما الغنبور؟ زيارة عند يستحب ماذا I  ٢٩٤محن
٣٣٧ز1رةاابقح؟ محي ننال 

ويستعينبهم ويستغيث لهم ويندر ويدعوالأموات المور يزور مجن هناك ت ٢ صْه 
٣٣٨لهم؟ نصيحتكم فا ف أولياء يزعم كما لأنهم بهم 



ٍمحق====^==س=^=^^=^ءآإ<
٣٣٩.اصف<اكزة؟ ;سا"هأ"
٣٤٠^؟ ycJl__,y،L.:سماهمآ 
٣٤٠:ءلتجوزاسمةّانمس؟ سهبمآ

٣٤١.........الميت؟ دنن تبل التعزية تجوز لا إنه الناس بعض يقول •
٣٤١الممزيأن؟ ني سة والتميل الصانحة هل : ٣ ٠ ٠ س

٣٤٢. ......سمةواسبإرساليتفيسهم؟ :  ٣٠سا 
 Y_ تعالى كقوله رأحيانآيكتبونآيات بالصحف التعزية حكم محا ت ٣ ٠ Iأيتها

٣٤٣

٣٠٣. ماحكمبباسمامم؟وضعرسمضى؟ :
والجلأتواردعاليهاالجراتن. طريق عن التعازي الأخير الأونة *ي انتثر ت ٣ • س؛ 

المنوعالعي ني يدخل وهل هذاالم٠ل؟ حكم ما نبلأضادت، من بالثكرضال٠زية 
عاليهاالجريدة احد كاملة صفحة يكلف ند الجريدة ني عليها والرد التعزية علمابآن 

٠٣٤٤ ٠ . ٠ . . . ؤ. ّ . . ّ . والمدير؟ الإّراف في ذلك يدخل نهل ريال عثرةآلاف 
هونيهالدي مكانه من الإنسان افر يبحسج العزاء أحل محن الفر حكم ما  ٥٣٠ محمى 

٣٤٥إل٠كاناكعزية؟ 
٣٤٥. .............معين؟ بونت أر معين بمكان محدد العزاء هل ت ٣ ٠ ساُ 

٣٤٥ء . .... ........^ايمالعزية؟ويأيكلتكونحالدول؟ 
A'T_ :يقولون:^ا، في لوكلمتهم الماس بض عليه والاجتماع العزاء ألة م
٣٤٦....عليهم؟ الرد كيف العادة، يه نقصد ؤإنما التعبد يه نقصد ولا هدا ننعل نحن 

 :T^_ ٣٤٧هلإلتعزةرتسدد؟

الاجتماعيجوز فهل المصارى بعض المعزين صمن وكان الأفراد أحد ترفي • ٣ ١ ٠ س
٣٤٨العزاء؟ هدا في معهم 
٣٤٩المعزية؟ عند يقال وماذا اليالين؟ رم المعزية.ع عنيؤ الفاتحة قراءة حكم محا •  ٣١سا 
أضلفأيهما الرحال أمام وخروج تبرج من فيها بما للماء الماء تعزية عن • ٣ ١ سأ 

٣٥٠الثيت،؟ ني تبقى أن لها الأفضل أم الرحال وتعزي الماء لمعزي الماء تخرج أن 
حكموما ميت؟ لهم مات إذا الكفار من وغيرهم الكتاب أهل تعزية حكم ما : ٣ ١  ٣١٢-

٣٥١حنازته؟ فى والمشميء دفته حقور 
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يعدالناس تعاني لتلتي المقبرة باب عند الميت أهل اصطفاف حكم ما ت ٣ ١ ص٤ 
٣٥٢مباشرة؟ الميت دنن 

٣٥٢.................التعزية؟ عند الميت أنارب تقبيل حكم ما • ٣ ١ سه 
محوتحالة في للمسلمين الكفار مجن غيرهم أر الكتاب أهل تعزية نمل هل ت ٣ ١ سا" 

٣٥٢الملم؟ 
٣٥٢إذاءاتللكانرربضليعزى؟ س'ااآ:

 A_ هيوما المسي؟ حقوق محن والوليمة التعزية إتامحة إن يقولون الخامة يعص ت ٣ ١
٣٥٣أهل؟ على الميت حقوق 

٣٥٣. .........العزاء؟ في )يس( محورة و-ءاصة القرآن؟ نراءة حكم محا ت ٣ ١
٣٥٤. ..........عموبالكراّيفياسداتقبلالزاء؟ 

٣٥٥عنالشيلمالخزاء *رمحالة: 
تجلنقود المعزين محن يوحد الميت محات إذا أنه البلاد يعص ني عادة هناك I  ٣٢سا 

٣٥٧. ...المال؟ هذا يحل وهل الخالة؟ هده حكم فا الميت لأهل وتكون جل مل 
الميتأهل يثقى ، للحزاء أيام ثلاثة يخصمون أنهم الناس س كثترا نلاحظ ت  ٣٢سأ 

٣٥٨القيافة؟ يأعراف الخزاء في الميت أهل يتكالف وند الناس، فيقصطءهم البيت في 
٣٥٨. أصل؟ لهدا فهل يقبلونهم وند الميت، أهل الناس بمافع الخزاء عند ت س٣٢٣

٣٥٩. ........المعزى؟ يرد وبم التعزية؟ في المأثورة الأدعية هي مجا ت  ٣٢
٣٦١الميت بيت في الاجتماع عن رسالة; ٠

بيتهأهل نام محيت محات إذا وهوأنه القرى أكثر في الموجودة الخالة عن •  ٣٢سْ 
٠.. ....؟.أوعشاء غداء وليمة إل الناص بدعوة أولاده س ذلك ويكون  ٣٦٦ألمي٠

دعوةبتوجيه إليه الناس أقرب يقوم مت دنن إذا أنه دهي عادة لدينا يوجد •  ٣٢ساُ 
تويقول أحاJ٠م يقوم وكيلك عنده، الاليلة هده أوالخل.اء الخشاء يأن المثيرة ل للناكأ 
البقرلثّراء ذلك بحد يذهبون ثم محباشرة، الدفن ص الانتهاء بعد وذلك الفاتحة انرأوا 
ولولمبينهم المتداولة الخالة حب الجعامة على مونها ويقيذبحها ويقومون والنم 
٣٦٧. ......صحح؟ ذكر محا فهل ّ منتهم. لابممون إنهم عنهم الناس لقال يفعلوا 

نيويطوفون صوت مكثر عليها بسيارة يأتون الميت مجان إذا البلاد بعص ل  '•سماآم 



الناسفيه يتمالون مكانآ ويعدون الفلاني فلأن اممه رحمة إلى توُي "• ويقولون القرى 
الميترهل الأشياء؟ هذه حكم يقرأفما ااا٠قرىء ويأتون الهلعام لهم ويمنعون 

٣٦٩. .................قراءته؟ أجرآعلى يأحد أنه على قراءته من يتقيد 
 T؟A_ منالناس بعض يفعله فيما افه حفظكم رأيكم رما المشرؤع؟ هوالعزاء ما ت

فيللميت الفاتحة وقراءة فيه، المعزين رانتظار الميت أقارب أحد بيت في الاجتماع 
٣٧١مساJكان؟ 

نحنت يقول هذا في لوكلمناهم الناس بعض عليه، والاجتملع العزاء مسألة سهآم! 
الاجتماعفي المشاركة ترك وأن العادة، به نقصد ؤإنما التعبد به نقصد ولا هذا نفعل 
٣٧٣عليهم؟ الرد فكيف رحم تطيحة يعتبر 

٤٧٧للعراء الين أهل اجشاع حول رط^ *
٣٨٣. ........؟ المجهول بقبرالخندى سمى رالكفاروما زيارة ماحكم  ٠٣٣ س
٣٨٤ميت؟ ق مصاب تعزية لأجل أر جنازة تشيح لأجل الرحال شد حكم ما ت  ١٣٣ س

غيرفي التعزية تسن هل الميت غير في تكون قد أنها التعزية في ذكرتم ؛
٣٨٤التعزية؟ صفة ومحا اكبت؟ 

روحعلى الفاتحة وقراءة الطعام، رإقاءةولأتم العزاء، على هرالاجتماع : س٣٣٣
٣٨٤حيرأ؟ اش جزاكم رأيكم U جاتزة؟ الين 

ويقرأمجلا للتعزية التجمع مكان أو العزاء بيوت في يضعون العامة بعض س؛"؟"؟• 
أنواعأصمعهم يحضرون المعزين وبعض وأشعار مواعتل وأحيانآ نرأنآ القراء أحد 

٣٨٧ذلك؟ حكم ما أوغيره والهدايا الطعام 
يصرأن أجل ومن ، العراء أجل من واحد محت ني المتن أعل اجتماع هل ت سّْاآّا 
٣٨٨؟ به بأس لا بعفأ بعضهم 
بيوتهمفي الناس استقبال من الحاصر الوقت ني الناس يفعله ما حكم ما س1آآ 

مكانتبين الض للأصواء وصعهم مع هن>ا أوأكثر، أيام ثلاثة لمدة العزاء أجل من 
٣٨٩. ء . . ٠ . . . . . ء ؤ . ؛ ٠ فيها؟ العزاء لوضع أوبيت شقة استجار وكيلك العزاء 

بيتإلى بالذهاب الناس يقوم أهله وتعزية الميت دفن من الغرنخ بعل •
أهلويعزون القهوة يشربون ثم ال٠انرب، صلاة بعل ذلك يكون ما وعادة الميت 
٣٨٩هذا؟ في الحكم فما ينصرفون، مم أحرى، مره الميت 



٣٩١.........ملضصومشساحلابعسم.
٣٩٣الشروع المزاء *رمالاحرل 

٣٩٥الست، بعددنن الين أعل فعله عما رسالة ٠
٣٩٧......نريهم موت بمبب الأعمال تعطيل من العض يه يقوم ما حول رسالة ٠
٤٠١صورته وتوزع تصويرالست، رمالاحول ٠
حضورءعدم سا عليه الناص بعض عتايإ من - اف رحه - لليخ وع ما عن رسالا ٠

٤٠٣اءداتار:ام *وت ي كزيتأم 
 A'YV_ ٤٠٦. .............عليه؟ أمله ببكاء يعدب، المسن، أن صحيح مل ؛

٤٠٧. .. .....مه:أإنابسب،ببكاءأطهئيه•؟ 
٤ ٠٨. ٠ . ؤ٠ . ... ذلك،؟ فاحكم اخيار، بغير قريه لوناة ان الإنإذابكى س«إ*ا: 

٤٠٨أهله؟ ببكاء الين، تعديبؤ عن ؛ ٣٤١ص
 :r؛Y_ ٤٠٩الياحان؟ حكم عن
صياحمنها يكون ما أول كزيتهم اليت، أهل إلى أتت، إذا اء النبعض سآ؛م؛ 

٤١٠. .ألء..ب....؟ؤ..النوح؟ من يعدسا عل الحاصرين كل وتبكي وعويل 
 i_١٤ ٠ . ..١ ٠ ٠ . ..ّ اء؟ ^اسسينسزةكشالوادللن!  ٣٤
٤١١المحرم؟ العي من اليت، رثاء هل ؛ ٣ ٤ سه 

٤١١المآتم؟ حكم عن 
 U_ بالخرآنأصواتهم رفعوا الميت مات< إذا أنه وعي البلاد بعض عادة؛ي مناك : ٣ ٤
منيحصل ما ركن.ا الممل؟ مدا حكم لما البت، بيتا ني المسجلامحت، حلال رمن 

٤١٢الميت؟ على والبكاء الياحة 
 A_ ١٤ ٤ . ؟ . ١ ّ . . ٠ ؟ . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . . البت،؟ على حدادا ود اللبس حكم عن : ٣ ٤
النساءيجتمع الميتا مالت، إذا إنه حيث، النسائية( _)الوالد يمي يما حكم ما I ٣ ٤ سه 
المملمن.ا ويكررن والأذكار الآيا٠تi بعض لهن تقرأ مقرنة مناك وتكون البت، بيت نر 
سهروأيفأبعل. أيام سعة مرور ؛عاس وكنلألاك، ، الست، مولتا عر أيام ثلاثة مضير ؛عل. 

١٤ ٤ . ٠ ٠ . . جائز العمل عدا فهل زوجها عتها المتوم، المرأة عدة تنقضي حتى وهكذا 
تت-،لم إذا رالناتحق اللام؛ عليه نوله ني جربُ محن ُبدرع الهمود ما ؛ ٣ ٥ ٠ ص 

٤١٥...........؟ منرحرب،اا وديع قهلران، ص مربال وعليها اكيامحة يوم تقام 



الفهرس
ص

ولطمالجيوب يثق النساء تقوم أحد، عندهم مات إدا عادة القرية ش عندنا ت ٣ ٥ ١ س 
علىوعلاوة فائدة، درن ولكن بتصيحتهن العلم طلبة يعفى فيقوم والنياحة، الخدود 

رودمهنعر بحثوالتراث رقمن • تلك بحالتهن المرة إل الحنائز سعن فإنهن ذلك 
رنيجلفإنهم ودفنوها، المقبرة إل الجنازة وصلت إذا الرحال وكيلك لملريق، ال 

إليهيدعون للميت عناء يومأيعملون أربعتن مضى وبعد وينوحرن، يكون القبر عل 
فماالأرض، عر والشاي القهوة تراق بأن العزاء وينتهي استاء بدون حولهم من كل 

٤١٥يفعلها؟ فيمن الحكم وما المائة؟ هذء في رأيكم 
القرآنيقرأون أسؤع، لمدة الميت على الحداد يقيمون الناس بسس س؟ه'؟؛ 

يمتدواحيانآ التمر، الميت أهل وينم حلفها، ويريدون بالقراءة امرأة تقوم بحيث 
٤١٧ذلك؟ حكم نما شهر، لمدة ذلك 

٤١٩. .ب؟وهليعارضالرصاباصاءوالقدر؟
لنيقدمون لا فإنهم ذلك بعد الميد وحاء مت لهم مجان إذا الناس بعض •  ٣٥
البتأهل إءلهارألحزن فقط كالتمر الأكل من نوعأ يعتادون بل الضيافة حق يزورهم 

٤١٩ذلك؟ حكم ما علمه 
ooT_ '. تقول امرأة I وحزنتتقريبآ، نوات ّعشر الخمر س جبغ بنت لي توفيت

موتىحاء إذا حتى به واحتفنلت واحدا ثوبآ ملابسها س شديدأوأحيت حزا عليها 
شعرهاوشعرراميس بعدالتمشيط يأتي الذي الشعر س وخمعت راسي، عل يوصع 
محيرأمى تحت يوضع وفلت منديل في ووضعته الأسرة، جميع رووس شعر وس 

ووضعهاالشعور نحميع وس رامي على الثوب وضع س شيء ذلك فى فهل موتى. 
٤٢•ءصفىنرى؟انيدواحزاكمافحيرآ؟ 

حميسكل نره زيارة فررنا أن عليه الحزن ينا بلغ وند المعركة ل نتل عمي • سآ٥٣ 
فماالأرضي عن فبره أهله رسر وقد يومأ وثلاثين حمسة مدة الراد ولبسنا رخمعة 
٤٢١. ه رسوله وسنة اف لكتاب محالفة أم صحيحة عى هل الأعمال هده ل الحكم 

U0_ تقالوا مره؟ شخص مات إذا الإنسان أن رألمتروا هؤ الرسول تول عن '؟ت
افرضي — سالمة أم حديث الثاني والحديث ، ه( نفبصره يتع حيث نذلك ت تال بلى، 
٤٢٢.القس؟ هي الروح هل ايضأ، مسلم رواه البصر تبعه نص إذا الروح أن -• عتها 

سبالرعم الثر س تيه ما بيان ني الناس نيآحذ شر تيه س أحيانآ يموت سحهّآت 



اافهرس

ماإلى أفضوا ند فإنهم الأموات نبوا الأ ت البخاري في الصحيح الحديث ورود 
٤٢٣يحدور؟ ش رسوا هم ض عملوا®، 

مالكانتلقاها الملم روح حرجت ُإذا • واللام الصلاة عليه تال • ٣٥ ٩١٠٢٠
وكيلكالأجل، إلر،آحر يه انطلقوا ت اف يقول ثم ربه، إلء_ر يه بطلق ، يصعدانها® 

٤٢٣. ..........ا|هإرآحرالأجل؟ماالماذمودأخمالأجل؟ الكافر، 
يءدفنوتكفثن تغل طريقة يصور الذي المدير ثريط إلي( النظر يجرز عل ؛  ٠٣٦ س

ليسمعللعها؛ إرجوزة الصورة هدم وماحبا النقالة؟ وإحياء الاتعاخل بقصد المستر 
٤٢٤.إلخ؟ . ٠ واليمن اكام رسر الغربر 

يحضرموتيمن احرم أن مرددحشية رلكتي مرلمح، حم طويلامح، فكرت -ر,اآ'آت 
٤٢٥أرجوالإفاي.؛؟ الحفر اجر من 

الأحرة،الوار إلى انتقل أنه يعلم هل ذرْ م، ويوصع الشخمر١ بموت عندما ؛  ٣٦٢١٢٠
٤٢٦واولأد0؟ أهاله يذكر وهل 

٤٢٧نبرم؟ في الست، يرانهم، وهل عوالقرين؛؟ ما : ٣٦٣١٢٠
فىالمؤمن المستر بقاء مدة أن أحبر اف رمرل إن • الماجد أئمة أحد قال ؛  ٣٦ ٤١٢٠
٤٢٨٠.. ؤ..؟ؤ.ب...صحيح؟ ٠اJا فهل أوالظهر العمر كملاة له اض يجعلها قثر0 

فر"؛عثلاثة؛ الميتر 'ينع يقول؛ وسلم وعلء_(آاه عليه اف صلى الرّو.ل • ٣٦٠١٢٠
أنسر كيفعماله® ويبقى ومجاله أهله فترجع وعمله، وماله أهله يتبعه ، واحل- ويبقى اثنان 

٤٢٩مجالهتبعه؟ 

٤٣•. ........لديه؟ يفعل بما وسعر والكلام اللام ^تربمع ! س٦٦٣
٤٣١. ...............الروح؟ الشر>،الباونأوعر عذاب هل : ٣٦٧٢٠
٤٣٢. ّ ؤ . ٠ ّ ؛ . . . . ٠ ؤ ّ الميتأوالرزخ؟ عومدم اشرعل المراد ما : ٣٦٨١٢٠
٤٣٣القبرثابتر؟ هلعدابر: ٣٦٩١٢٠
٠٤٣٤ . ..٠ ٠ . .. ^^لاسمسالاصىأوهوحاصبالكفار؟ :  ٣٧٠٢٠
٤٣٥؟ القبر؟ عدابر يعذبر فهل الرياح أوذرته الملع فأكلته اليت يدم( ل؛ إذا : ٣٧١١٢٠
يتغيرلم لوجده القبر لوكثف ؤيحتجبأنه القبر ينكرعذامر ١٢٠نجيب كيف :  ٣٧٢١٠٢٠

٤٣٥يشع؟ ولم يمن( ولم 
٤٣٦هلءدابالقبردانمأرمقطع؟ : ٣٧٣٢٠



1س=س=ً==^=دسذآإ(
iUr_ : ٤٣٧...............هلسسايصاسمسالماص؟

٤٣٩ّ ٠ . ٠ ؟ ٠ . . . . الشهادة؟ أمور من أو الغيب أمور س الخم عياب هل سهتما'آ• 
٤٤١••••••••ض،دأنميجلسفيضّهوبمض؟ سآ'ماٌآت 
إذاالمغار أثلمالهم مصر ما لكن الآ-حرة لي المشركين ممير يعرف كلنا ت

٤٤٢بعل؟ يدركرا لم وهمم ماتوا 
هذافينظم عقدها يتقعلمر حورية تأتيه القبر المؤمن حل أن• إذا أنه صحح هل ت سخما'*أآ 

٤٤٣موماuعة؟ حش العقد 
بدلكويتفاءلرن طفل يجانب يدننو0 أن يحرصون ميت لهم يموت من بعض ت  ٣٧

محممأ:صصضكم''
الدنياأمور ني والمال للقيل موطأ اتخذها المقبرة إلى حمر إذا الموام بعض ت  ١٣٨ س 

٤٤٤. ........يشتغل؟ وبماذا للجنازة تثعآ وذهب المقبرة زار لن نصحكم فا 
ولفهوأبنانه ؤإحوانه لماته خاصة مقبرة يتخذ القرى ني العوام بحمى 1

٤٤٥ذلك؟ حكم ما للمسلمين عامة وغير 
يحرصونبداحلها أو النبوية المدينة حارج مت لهم مات إذا الناص بعض ت س٣٨٣ 

أنيعتقدون ولعلهم المقبرة بمقدمحة ميتهم يكون أن عر ويحرصون بايقح عر؛•فنه 
٤٤٦ذلك؟ حكم ما المؤخرة من أنمل المقدمة 

٤٤٧ا،لمتإ دفن بعد موعفلت إلقاء حول رماله ٠
علىالماتات ربعض الأشجار زراعة وهي ظاهرة الناطق بعض في يوحل- 

المقبرةإل انماخل أن بحيث بالماء ورشها سقايتها الناس بعض ويتعاس حوله أو القبر 
٤٤٩. ......ذلك؟ حكر لما دة؛الأشجاروالباتاتالأخرىارروءة، 

_ I yA0  يذكروهل الجنة؟ ني الذين أناربه على يتعرف الجنة دخل إذا اللم هل
٤٥٠أحوالهم؟ ويعرف موته أهاله؛عل- 

٤٥١. .......يلان؟.المرحوم نقول مثلاأن للأموات المرحوم هلتمحكلمة I س٦٨٣ 
٤٥٢اممهء؟ رخمة إل ءانتقل أو افه؛رحمتهْ اتغمده أر المرحومء افلأن قول عن ' ٣  ٨٧س 

يقولهم؛الميت أهل ورد ^ ٠٣٠١١عند حياتكء قي ؛ ٠٥٢١١٠ت تول حكم عن ٠ 'س٨٨٣ 
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٤٥٢|حتاتكابذنا؟ 

TAV • ٤٥٣.احكمملهمادسفيضاْالأب؟
اغلازربناثراغال: اف قدنوناه شخص عن إذا—تل الأسان نول عن ص'همت 

٤٥٤. .......فا(؟ المشمة اروح أيتها اممد، روح تول)إلى حكم عن سا؟م'ت 
بعضعل دأتاربمم اليت أهل لم توص لدإلآخر ص الت نقل حول رمالا *

٤٠٠.........فلأن وفاه ص المحق ل الإعلان للمقابر•ع المنارات ودخول 
تمرأمام القليأت السعة بجدد أن نماته يعد مريض ص بمللب رجل ص رمالا ٠

٤٦٣الر-ولقة 
٤٦٥••■•••••••أحر؟ أرزيادة نضل بمن إصابته بب بموت لمن هل س؟هُا•■ 
هذاله وسب الطسب، كلام حب مزمن أعصاب بعرض مماب ثخمى ت ٣

ووجودالرحم، رنلمعة الوالدين، عر الموت رفع منها؛ الثاكل، كشرأمجن المرض 
أعمالهفي ء ني علمه وهل الشرعب؟ فهلترفعساككالف والخوف، والخجل القلق 
٤٦٥حيرأ؟ اف جزاكم تتمحونه ويماذا نالك؟ 

والعمومالهموم تزيل التي الأشياء فما وعموم بهموم أحيانآ سان الإنيصاب ت  ٣٩ص؛ 
٤٦٥٠.ه؟نفان الإنيرش أن يثميع ليل الملم؟ تميب الك،  ١

٤٦٧ءمنبمخ3لإذانزكاهصسة؟ سهبمآت 
مالك،الق بون حنازته حضر مات لما . عنه افه رصي — الصحابة أحد ت ٣ ٩

واحي.لكل حاصل هدا هل عنه' يرج ثم صعة صم ُالاد • تال ه الرّول للمه وءنل-ما 
٤٦٨ما؟ 

٤٧٧الفهرس 




