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الرحيمالرحمن افّ بم 
وةدي«ا

ومننا، أنفشرور من■ باض ونعوذ ونستغفره، وتسمنه نحمده ف، الحمد إن 
الأن وأشهد له، هادى فلا يفلل ومن له، مقل فلا اف تادْ من أعإلنا، محسنات 

عاليهاش صل ورسوله، عبده محمدأ أن وأشهد له، شريك لا وحده اف إلا إله 
كثبمرأ.سليا وسلم الدين يوم إل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعل 

لصاحبالموفقة العالمية الحهود تكن لر تعال، اف من فبفضل بعل؛ أما 
لمحصورة ~ تعال اف رحمه العش٠ان صالح ين محمد الوالد/ شيخنا الفضيلة 
والوعقلوالخهلا؛ة، وتعال، سبحانه اف إل والدعوة والتاليف التعليم محالات 

قوالمشاركة اللقاءات، وعقد المحاصرات وإلقاء والتوجيه، والنصح والإرشاد، 
نافحة،مثمرة أعإل ~ تعال الله رحمه ~ له كان بل فحسب، والوتمرات الندوات 

الأمحئلةعل والإجابة وتدوينها، الفتاوى نحرير ل مبارك مالحوخل ونشاتل 
الدليلواتثاع التأصيل عل الفتاوى تلك واعتمدت المتنوجة، ارات والامحتف
مسائلها،ودقة موضوعاتها بثمولية اتسمت، كا الأحكام، امحتنباؤل وصحة 

مميزبأسلوب ومضموما محتواها وتقريب للصواب، وتحرما أجزائها، وتقسمات 
القبول— وعاد جل — العخليم ؛فضّله لها اف كت-V حتى واضحة، وعبارات 

الفقهية.واحتياراما لترجيحاما واطمأنوا -يا فأحدوا الماس، لدى الواسع 
نثرعل حريصا ~ تحال اض رحمه — الواك شيخنا الفضالة صاحب، وكان 

الرسائلمع محموعة أوائلها فصدرت -بما، المفع لمعميم وإخراجها الفتاوى تلك 
حمحهاق المناكور جهده فيها بذل متتابعة، محليات لة سالل ه ١ ٤ ١ ١ عام 

اللهأثابه ليعان الناصر بن فهد الشبح/ فضيلة موضوعاتها وتصنيم، وترتيبها 
•وتوفيقه تعال اش بعون فصولها تكتمل حتى تتوال إصاءارات١ا تزال ولا — تعال 



الوالدشيخنا الفضيلة صاحب فتاوى إفراد ل الكرام القراء لطلب واستجابة 
والظفرلانتشارها وتسهيلا لاقتنائها تبسيرأ موحد، إصدار ل ~ تعال ار؛إة رحمه " "

النهيعون ~ الخ\ريه العم،ن صاي^ بن محمد الغغ مومه عي مبها، الأنفيع بمرئي 
مفردإصدار ل تباعا الفتاوى جع فتتثر النشوي، الهدف هدا لتحقيق ~ وتوفيقه تعال 

شيخناالفضيلة صاحب قررها التي والتوجيهات للقواعد وفقا تحال افه بإذن موحد 
العلمي.تراثه لإحراج تحال الله رحمه الوالد 

مننحلو لا وهدا فيها، السائل بحض تكرارآ الكريم القارئ يلحظ وقد 
آحر،موضع ق ثنتلفة ؛ءلريقة يبا وقد محملا المضمون يكون فقد المرجوة، الفوائد 

عليهيبمر كان الذي للنهج وفقا الشرح أو التعليل أو الدليل ل زوائد إليه ويضاف 
المقام.حج، العلمية تقريراته ق تعال الله رحمه 

رحمه~ بقلمه محررآ كان ما فمنها متحددة، فهي الفتاوى _، مصادر أما 
العربيةالملكة لإذاعة المتمصن لأسلة جوابا صدر ما ومنها ~ تحال النه 

القرآنإذاعة من <ا الدرب عل نور )ر الثّهار الرنامج عبمر وخاصة حولية ال
لالحاصرين أو والصحف، المجلات ق القراء لأسئلة حوابا أو الكريم، 

الناس.من عامة متنوعة استفسارات أو العامة والمحاضرات واللقاءات الدروس 
موافقاالكريم، لوحهه خالصا العمل هدا بجعل أن تحال افه نال 

الإسلامعن الوالله ميخنا الفضيلة صاحب محنى وأن لعباده، نافعا لمرصاته، 
ويعلوالأجر، المثوبة له ويضاعف حناته، فسح ويكنه الحزاء، خر لملإ\ن وال

محب■قريب ممح إنه الهل.يين ل درجته 
وسيدالتقين ؤإمام اليثتنأ حاتم ورسوله، عبده عل وبارك وسالم الله وصل 

الدين.يوم إل بإحسان لهم والتا؛حين وأصحابه آله وعل محمد نبينا والأحرين الأولن 
اسداسة

اثغعويةالش4تي لج سدبزمط اثيح م،زسسة 



فتاوس

اككاوةاحضام قس 







|كسموةاحام هم فتاءس 

الخبيثةالعين هذه زالت فإذا مزيل، بأي الختثثة المن تلك إزالة بها 
فإلتام، وجه عالي الجا٠دااتا أو الساثلأيت، من غيره أو بنزين أو بماء 
فيبالتراب إحداهن خلان سبع من لأبد نكن لها، تطهيرأ يكون هذا 

بابفى المملهير به يحصل ما بين الفرق نعرف وبهذا الكلب، نجامة 
.الحديث، باب قى التهلهير به يحصل ما وبين الخسثا، 

بغيرالنجاسة تطهر هل — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مثل ٣ ص 
لها؟معلهر الأكواتر به تغل الذي البخار يهل الماء؟ 

قصدا،به يتعبد مما ليست، النجاسة إزالة •' بقوله فضيلته فأجاب 
عينمن التخلي هو النجاسة إزالة ؤإنما ممصودة، عبادة لست، أنها أي 

فانهأيرها، وزال وزالت النجاسة، أزال شيء فبأي نجسة، خبيثة 
أىأو ؛البنزين، أو ؛الماء كان مواء لها، مهلهرا الشيء ذللث، يكون 
نمبرفانه يكون، شيء بأي النجامة عين زالت لمتى يكون، مزيل 
شخاختاره الذي الراجح القول على إنه حتى لها، تْلهيرأ ذللئ، 

لأنهاالحل؛ يهلهر فانه والريح بالشمس زالت، لو تنمية، ابن الإسلام 
متنجاالحل صار وجدلت، متى خبيئة، نجسة عين هي قلتا؛ كما 
مافكل تلهارته، إلى أي أصله، إلى المكان عاد زالت، ومتى ببا، 

عنه،العجوز اللون عن يعفى أنه إلا وأيرها، المجامة عين يه تزول 
بهثغل الذي البخار إن نقول؛ ذللث، على وبناء لها، مطهرأ يكون فانه 

.معلهرايكون فإنه النجاسة به زالت، إذا الأكوايت، 

الوضوءيمح هل —؛ تعار اممه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ٤ س 
الكائن؟بوامعلة الأرض من أوالمتخرج بملبيمته الالح بالمام 



ا،اد»1 اب ه

يطيبمتهالمالح يالماء الوصوء يصح نعم I بقوله فضيلته فاحاب 
تفقال البحر بماء الوصوء عن محئل الّثي. لأن فيه؛ ملح بوصع أو 

ميتته،،رالحل ماؤْ الطهور ارهو 
يتوصاأن ان للأنفيجوز مالحة البحار مياه أن المعلوم ومن 

أصله.من مالحأ كان أو طارئا الملح كان مواء المالح بالماء 
منوغيرها ؛الكائن أحرج الذي بالماء الوصوء يجوز وكيلك 

ازنتعار: قوله ر داخل هدا لأن الحديثة؛ الألأت 
ؤوإنَكتم: فوذ><زر وجوذلإه ةعسأهمإ إز'ألصلو.ة مثن ؛؟ ٣١٠
عمحمدوأ ٥^ آكتآ؛ لتنس آو آئإط تن ندي لحد آو-هء مدر عق أو مءئ 

^ّاةسحوأغجوهصكموشيممملههل
ءابءاب ء!د 

التغيرالماء حكم عن —• تعار اّتح رحمه — الشخ محيلة سئل • ٥ ص 
بملولمم4؟

يتغيرلم لأنه تغير، ؤإن طهور الماء هدا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
بهباس لا هدا ، المكان، هذا في مكثه بعلول تغير ؤإنما حارج بممازج 

.صحح والوصوء منه نتوضأ 
ءإيءإب ءإي 

منالوضوء حكم عن تعار افه رحمه - الشيح محيلة مثل : ٦ ص 
وطعمه؟لونه فيتغير محلويلة مدة فيها الماء يبقى بركة 

مادامواالبركة تللئ، من بأس؛الوضوء لا بقوله: نحبلته فأحاب 

أبوابواكرمذى، )٣٨( البحر بماء الوضوء باب الطهارة، محاب داود، أبر أحرجه )١( 
صحبح.حن ■حديثا ت وتال ( ٦٩طهور)أنه الحر في جاء ما باب الْلهارة، 

٦.ت الأية المائدة، سورة )٢( 



اكسوت|دطم هم فتاوس 

الماءتغير ضن لا لأته داخلها؛ في يغتالون ولا ئرحها، يتوصأون 
منيغتسلون كانوا لو وكذلك ينجاسة، تغير لو يضر الذي إنما بمكئه، 
الالذي الدائم اّء في الامحال الميهعن نهي داخلها، الجناة 

فيحرج فلا خارجها ويتوصأون يغتسلون ماداموا أما يجريل١،، 
■ينفد أن إلى منه يتوضأون ؤلهور والباقي ذلك، 

ءإيءة- ءاي 

فيان الإنمشى إذا _ت تعالى اف رحمه _ الشيح فضيلة مثل ن ٧ من 
نجا؟يعتبر فهل الوضوء ماء من متخلف ماء 

فهويالنجامحة يتغير لم الماء كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
أنبه رحله تلونتا من وعلى نجس، فهو يالنجائ تغير فإن طاهر، 

يباشرما إلا تالوُثا مجا يغل أن به نعاله تلوستا من وكذللئ، يغسلها، 
•محرم الأرم، فإن الأرض 

؛؛؛--؛!؛- ؛إي 

الماءتكرير عن _ث تعالى اف رحمه I- الشخ فضيلة مثل ٨! ّبى 
الخبيثةالرواح من سليما نقئا الماء يعود حش يالنجامامت، المتلويث، 

سقىفي الماء هذا استعمال حكم وعن ولونه؟ طعمه في تأثيرها ومن 
وشربه؟الإنسان وطهارة والخداتق 

المتهدم،التكرير الماء تكرير حال في يقوله! فضيلته فأجاب 
الخبيثةالروائح من سليمأ نقثا يعود حتى بالنجاسة تلوثه يزيل الذي 
فىالصحية، الناحية من العاقبة ومأمون ولونه، طعمه فى تأثيرها ومن 
طهارةفى استعماله يجوز وأنه ، الماء طهارة فى شلث، لا الخال هذه 

كتابلم، وم( ٢٣٩)الدائم اشا، في الول باب الوضوء، كتاب الخاوي، أخرجه )١( 
(.٢٨٢)..الهي.باب العلهارة، 



المحاعاب ب

النجاسةأثر لزوال طهورأ صار لأنه ذلك، وغير وأكله وشربه الإنسان 
اللهرصي - الباهلي أمامة أبي عن الحديث وفي ولونأ، ورائحة طعمآ 

عرغلب ما إلا شيء ينجه لا الماء *إن I قال . المي أن - عنه 
ريحهتغير إن إلا طهور الماء *إن  '•رواية وفي • ولونه وطعمه ريحه 

كانؤإن الحديث وهدا . فيهءأ تحدث بنجائ لونه أو طعمه أو 
هالنبي إر مرفوعآ يثبتونه لا الحلم أهل وأكثر ند الحيث من صحيفآ 

الحقيقةفي لكنه تضعيفه، على المحدثون اتفق النووي• قال بل 
النجاسةإزالة على الدالة بالأحاديث لتأيد0 المعنى، حيث من صحح 

ولأنأصابته، ما طهر النجاسة أثر زال إذا أنه على تدل فإنها بالغسل، 
أوريحه فغترت النجاسة أصابته إذا الماء أن على مجمعون العالم أهل 

إلاطهوريته، على بامحا فهو تغيره لم ؤإن نجسأ، صار لونه أو طعمه 
يتغيرلم ؤإن ينجس أنه يرى بعضهم فإن القلتين، دون كان إذا 

ذلك،يقتضي والقياس الظر لأن بالتغير؛ إلا ينجس لا أنه والصحيح 
لهيجعل فكيفا بها يتغير لم فإذا خبثا، فيه أثرت فقد بالجاسة تغير إذا فإنه 

حكمها؟
زالإذا فإنه تغيره، على الماء نجاسة مدار وأن ذلك تبتن إذا 

علتهْع يدور الحكم لأن إليه، التلهورية حكم عاد وسيلة بأي تغيره 
الكثيرالماء أن على — اف رحمهم — الفقهاء نمى وقد وعدمأ، وحولآ 

محاولةبدون ه بنفولو تغيره زال إذا عندهم الملتين يبلغ الذي وهو 
يطهر•فإنه 

(.٥٢١)الحياض باب الطهارة، كتاب ماجه، ابن أحرجه ( ١ ) 
(.٢٦٠-٢٥٩/١أخرجهاّفىاJناعرى))٢( 



|كس|ة|حطم قس فتاوس 

يزيللا الذي والثانوي، الأولي التكرير الماء تكرير حال وفي 
أثرلأن وشربه؛ الإنسان طهارة في امتعماله يجوز لا النجاسة أثر 

الماءريح به تمر لا ^ ٧١الار هذا أن قدر إذا إلا باق، فيه النجاسة 
إلىيعود فحينئذ كثيرا، ولا ئليالآ تغثرأ لا لونه، ولا طعمه ولا 

كالمكررتكريرأمتقدمأ.ازوثربه، الإنزطهارة ويستعمل طهوريته، 
طعمهأو ريحه فى النجاسة أنر فيه بقى الذي أعنى امتحماله وأما 

والختنزهاتوالمراؤع الحدائق ٌٌّّي في، استعمل إذا لونه، أو 
أوبنجس سقي وزيع لمر يحرم أنه الحنابلة عند فالمشهور الشعبية، 

وعلىالنجاسة، عين وتزول هر، ١١٥يسقى؛حتى بذلك، لنجاسته به سمد 
وتحريمه.تنجسه إلى يفضي لأنه وقتاالثمار، والماد القي همذايحرم 

أنإلا بذلك ينجس ولا يحرم لا أنه إلى الحلم أهل آكثر وذم، 
أنوالغالب الصحح، هو وهذا والثمر، المم، في النجاسة أثر يظهر 

أنينبغي لكن والثمر المص، في أثر لها يظهر فلا تستحيل النجاسة 
بالنجسسمدت أو سقيت، إذا عامة، والحدائق المتنزهاتر أن يلاحظ 

والتنزهالجلوس تحرمهم أو فيها، والجالين المنزهين تنجس فإنها 
وقارعةالموارد في الراز عن نهى المي. لأن يجوز، لا وهذا 

تسقىلا أن يجب فعليه يقذرهم، ذللث، لأن ،، الناسأ وظل الطريق، 
؛الأسمدةتسمد أو النجسة، بالمياه انمامة والحدائق المتنزهالتا 

.الموفق واف النجسة، 

عنالحديث وأصل (. ٢٦). . الش. الواضع باب الطهارة، كتاب داود، أبو أحرجه 
(٢٦٩)رقم والفللأل، اللرق في التخلي عن الهي باب الطهارة، كتاب في لم م

طريقني يتخل ءالذي فال: اف؟ رسول يا ااالعاuن وما : نالوااللعانين، »ا'ثرا ولفظه: 
•ظلهم• أدني اكاس 



ايع—اءاب ب

منيتطهر أن يجوز هل تعار اش رحمه - الشخ فضيلة مثل ; ٩ س 
المجد؟قرب 

يجزلم للشرب ماء متل لو الفقهاء قال ت يقوله فضيلته فاحاب 
كالماءفيكون مصرفه غير فى للوقف استعمال لأنه به، الوصوء 

المغصوب.
الموقوفةالمسجد قرب من الوضوء يجوز فلا وعليه، 

حينئدبأس لا فإنه إراقته وأريد عنه استغنى إذا إلا اللهم للشرب، 
منفعته.تعطلحينثذ لأنه ثاء كما به والأنتفاع يأخده 

*الماء تديهالجع تخدم ي٠^^١ جمع ترب 



ا1دسمر،؛|حظم قس فتاوس 

لأنيناف 

استعمالحكم عن ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ١ ٠ ص 
والفضة؟الذهب آنية 

غيرفي والاستعمال الاتخاذ أن الصحيح بقوله! فضيلته فأحاب 
شيءعن نهى إنما . النبي لأن وذلك بحرام، لتس والشرب الأكل 

وأفصحهمالماس أبلغ غ والمي والشرب، الأكل وهو مخصوص، 
أرادولو لسسب، إلا صيء دون ٌميئأ بخمس لا الكلام، في وأبينهم 

بالمهيوالشرب الأكل فتخصيصه ، تعمالوهاا؛ تلا  ٠١لقال! العام الهي 
ذلك،غير في بهما ينتتفعون الماس لأن حائز، عداهما ما أن على دليل 
.النبي لأمر مهللمآ محرمة والفضة الذهب ص الأنية كاك ولو 

كانتفلو ، كرْ إلا تماوير فيه شيئا ييع لا كان كما ؛تتك>سيرها، 
كانما الحالات كل في محرمة كانت إذا لأنه لكسرها، مهللقآ محرمة 
رروالذيحديث! راوية وهي ملمة أم أن لذلك ويدل فائدة، لبقائها 
عندهاكان جهتمءارا، نار بطنه في يجرجر إنما الفضة آنية في يثرب 

سشمونالماس ذكان الثى^ هر نص 
وفيه،، الحدثاثاتفيصحيحالمخاريل 

الأنه فالصحيح والشرب، الأكل غر في لكن الفضة لأية اسال 
•رسملهر،الأواز،وهوالألكوالشرب 

باباللماس محاب لم، وم(، ٥٦٣٤)الفضة بابآنة ١ الأتربة محاب الخاوي، )١( 
(.٢٠٦٥)والقفة الذم، ١د١نى اّتعمال تميم 

;اب-امايذكرفىالب،)آهخه(.اللباس، محاب )٢( 



الأتي—٥اب ب

هولأنه والشرب الأكل في ه الرسول حرمها ت قائل قال فإن 
يقتضيلا فإنه أغالب، لكونه الحكم به علق وما استعمالأ، الأغلب 

ؤوربج4*طمألنقؤ،خجورمحكئرتعالى• قوله في كما به تخصصه 
تحن*(وهي الحجر، في بكونها الرمحة تحريم فقيد ^^١،• ١٤٩^،
•العلم أهل أكثر قول على حجرْ في تكن لم ولو 

بالأكلالحكم يعلق الرسول. كون لكن صحيح هذا ت قلنا 
فيمنه أبلغ والشرب الأكل في بالترف الأمة محغلهر لأن والشرب، 

بالأكلالحكم تخصيص تقتضي علة وهذه ذلك، غير في مفلهرها 
والشربالأكل في أوانيه الذي الإنسان أن صالئ، لا لأنه والشرب، 

علىتخفى أحرى حاجات في يستعملها ان إنكمثل ليس وفضة ذهب 
والشرب.الأكل فى التفاخر الأمة مظهر يكون ولا الناس، من كثير 

الفتوىفي قلتم ٠ — تعالى اض رحمه M المخ فضيلة ّثل I ١ ١ ءس 
اضM الني أياد دلو داكِب الأم خاص النهي >إن الماس: 

وهيالعلة ذكر لأنه مسلم، غير وهذا تستعملوها،؛ ررلا لقال؛ العام 
ألاقولكم من ويلزم . ، الآحرة«١٢في ولكم الدنيا في لهم ءفانها قوله: 
عدموهي منصوصة العلة كانت، وإذا فائدة، النبي. لتعليل يكون 

الوالشرب الأكل ذكر صار الكفار كفعل الدنيا ز بذللف الأست٠تاع 
تسنعملوها"لا قال ررهلأ قولكم! وأيضا عليهما، غيرهما قياس يمغ 

بمادمولم العلة حليرت إذا عليه مجمع وهو القياس إبْلال يستلزم 

.مآآآالآ؛ة:.ررةاس،)ا(
اللباسكتاب ، ومسلم ( ٥٦٣٣)الفضة أتيه باب ، الأثرية كتاب ، البخاري أخرجه )٢( 

(.٢٠ ٦٧)والنساء الرجال على والقفة الذهب إناء استعمال واب"تحريم i والأشربة 



|كإدارةاثام فم ك1وص ١

لأنهالحالي>ثا يعارصن لا الفتوى قي الوارد ملمة أم وحديث نصا، 
جّأالبيان أصواء في تعار اف رحمه الشنميهلي ومحال • عليها موقوف 

.. الفضة. إناء محي الشرب ر وارد الحديث محيل ارفإف ؛ ٢٢٤ص
.م.االأسماب« خصوص لا الألفاظ بعموم البرة أن ؛الجواب• 

بتوصحالتكرم فضيلتكم من فنرجو مقيع، ضر هذا ر الثوكاني وكلام 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام ذلك، 

وبركاته،الله ورحمة اللام وعليكم بقوله! فضيلته فأجاب 
الّكابها علل التي والعلة فيك، اف بارك كتبت ما فهمت فقد وبعل 

ذلكإحلال بها يقصد لا والفضة الذهب آنية في والشرب الأكل عن 
عنهامنعتم إن المؤمنون أيها أنكم أعلم والله بها يقصد ولكن للكفار، 

للمؤمنين.كالتسالية فيكون الاحرة في عنها تمنعوا لم الدنيا في 
يلزمفلا لم، مغير  ١١تستحمالوهالا رالقال محولنا عن قولكم وأما 

الحقلأن غيركم عند مقبول غير يكون أن لديكم مسلم غير كونه من 
اتباعهوجب من إلا تسليمه أو الناس من أحد عقل على محجور غير 

•ودُوالرموله 
فائدة،؛الني لتعليل يكون ألا قولنا مجن يلزم ر'إنه قولكم وأما 

بماعلى حتى حاصلة وص قبل من إليه أشرنا ما منه المائدة فإن 
والشرب.بالأكل النهي تختبس من الحديث عليه دل 

المعلوممجن فإن إلح. منموصة،ا الحلة كانت، ارإذا قولكم وأما 
بهيستمع ما كل نحرم لكنا العلة عموم مجن فهمتم بما أحدنا لو أنتا 

عليهدلت، ما ذللث، فى المقياس ؤإنما أحد، يقوله لا وهدا الآكفار 
حلألأكان علينا يحرم لا به يستمتعون الذي الشيء كان فإذا النصوص 



الإني—،؛اب ب

LJ  كانوافاذا تعار: اف قال
اللحمكان بها يتمتعون التي الصفة على لنا المباح اللحم يطبخون 

حراماكان كالخنزير علينا حرامآ به يتمتعون ما كان إذا أما لنا، حلألأ 
علينا.حرامآ يكون للكفار كان ما كل فليس علينا 

إذاعليه مجمع وهو القياس إبهلال يستلزم قولنا ررإن وقولكم 
.نصارايمادم ولم الحلة ظهرت 

القياسهل وتحققوا الفقه أصول كتب تراجعوا أن منكم فأرجو 
دعوىمدى لكم لتتبتن حلامآ فيه أن أو ذكرتم كما عليه مجمع 

الأصلناوي بشرط لكن قائم دليل عندنا القياس إن ثم الإجماع. 
الحكمعلة في والأصل الفؤع يتساوى لا وهنا الحكم، علة في والفرع 

الملاسةوكثرة والتنعم والخيلاء الفخر ظهور من الأصل في إذ 
الفرع.في ليس ما والاستعمال 
يهنقصد لا فانا — عنها اض رصي — لمة مأم بفحل احتجاجنا وأما 

لمة،مؤأم فحلته ما غير ميء في وارد الحديث، لأن الحاويثا، محارصة 
فحلهالكن غيرهما في ملمة أم وفحل والشرب، الأكل في فالحديث، 
إناءفي شرب، من على الوعيد روت قل، لأنها للحديثا، كالتفسير 

والمحابيالبخاري، صحح في كما منها الجلجل واتخدت الفضة 
أنفهمت أنها على يدل هدا وفعلها الني مراد فهم إر منا أقرب 

هو- عنها الله رصي - فهمته وما الشرب في حاص الوعيد بل التحريم 
والقفةالدم، إناء استعمال كان لو أنه لولك ويل،ل ءنل،نا الصواب 

المنكر،إقرار يجوز لا لأنه بكره الني،. لأمر حال كل على محرما 

.٥ الأية ا المائدة صورة 



اكس]،؛م احظ فم فتاوس 

.، ر يقضه أو الصليب فيه ما ينقص كان. وقد 

تجدهلم فاتنا البيان أضواء من -؟.r ٢ ٢ ٤ ص عر إحالكم وأما 
فيهالكلام وأطال منه،  ٢٣٨ص في وحدناه ؤإنما الصغحة هدم في 
استعمالتحريم على يدل واحد حرف قاله فيما وليس  ٢٥٠ص إر 
تحريمذكره والدي والشرب، الأكل غير في والفضة الذم، آنية 

والحريرالدم، لبس وجواز مهللقآ، والفضة الذهب آنية في الشراب 
الموصلكترْ فيه حلاف لا ذلك وأن للرجال ومنعه اء للن

فيوقال ذللن، في الأدلة ذكر ثم س، الني عن به المصرحة الصحيحة 
علىوالحرير الذهب لبس حريم في ثالث، لا أنه فتحصل ! ٢٤١ص

الفضة،لخواتم الرحال لبس إباحة ذكر ثم للنساء، ؤإباحته الرحال 
بينحلاف ففيه القفة من الخاتم لغير الرجال لبس أما وقال؛ 

عننقله ما حملتها من المذاهب كتب عن نقولأ ذكر يم ، العلماء 
منقلقةولو محلى ذكر امتعمال وحرم خليل؛ مختصر في ماللثا هب من 

بعضهما لا فضة وحاتم مهللقأ من وربعل والأنف السيف، إلا حرب وآلة 
صاحمبفذكر • إلخ • • لامرأة• ؤإن واقتناوْ نقد ؤإناء قل ولو ذهب 

هذالبيان يسقه لم الشنقيعلي الشيخ ولكن واقتناءه النقد إناء المختصر 
:٢٤٢ص في قال ولهذا الفضة، من الخاتم لغير الرجل لبس لبيان بل 

علىمتفقون الجملة في الأربعة الأئمة أن القول هذه من ظهر ررفقل• 
إلاذلك غير أو أوآلة ثوب من الفضة أو بالذهيط المحلى امتعمال منع 
أوقوله إن يقال لا . بعضها،افي بينهم اختلاف على امتثتوها أشياء في 

٠ينحوه  ٢٥٧احرجهالإمامأحمده/]١( 



الأنيداب ي

لحكمعفد ولأنه غيرها في كلامه سياق لأن الأواني يثمل ذلك غير 
ومااللباس محي الأخير فكلامه المسألة هذه أول قي كلأمأ الأواني 

إلىعنه افه عفا مقيده قال : ٢٤٥ص اممه رحمه قوله وأما به، يتصل 
للتأمل.يظهر كما تحرير إلى يحتاج ما ففيه  ٢٥٠ص

ماتحقيق الثنقيهلي الشيخ كلام من ذكرناه ما سياق من وغرصنا 
استعمالبمغ تصربم^ فيه لسس أنه لنا تبن وقد مراجحته من طلبتم 

حجةقوله فليس به صرح لو أنه على والشرب، الأكل غير في الأواني 
وأنكمعاليكم يخف لم أنه ذكرتم الذي الثوكاني قول أن كما غيره، على 

المتعان.وافه لنا لمرحمجة كماأنه 
الواحبهو هذا لأن به، تقتنعوا لم إنكم قولكم أعجبتي ولقد 

بهتقتنعوا لا أن نفلركم في للادلة مخالف قول على اطلحتم إذا عليكم 
مكلفوالمرء الحذر، تحتمل حاله كانن، إذا لقائله العذر تلتمسوا وأن 
اجتهادهإليه أداه عما العدول له يجوز ولا وعماs، علمآ يستتلح بما 
يعلملم إذا فيه اجتهد فيما غيره يعذر أن وعليه جهده، يذل قد كان إذا 
القصدحسن منه علم إذا يعذرْ أن غيره على أن كما القصد سوء منه 

.الراد سوء منه يعلم ولم 
والمداد.الرمد ويلهمنا بعنايته الجميع يتولى أن تعالى افه وأسال 

،|ُء1ب 

لبىحكم عن "• تٌالك، اش رحمه — المخ فضيلة ومئل :  ١٢س
الملأسل؟الرحل 

لأنمحرم، بها للتجمل الملأسل اتخاذ بقوله: فضيلته فأحاب 
الرسوللعن وهد بالمراه به حموهو المساء، سمم من دلل 



اكسوةتم احظ فم فتاوس ٢

هنلكن إدا ؤإيمآ تحريمآ ويزداد ، يالنساء الرحال من الصشبهتن 
أنهجهة من جميعا، الوجهين من الرجل عر حرام فإنه الذهب 
صورةفيه لكن إذا قبحا ويزداد بالمرأة، تنبه أته جهة ومن ذهب، 
هذافإن صليب، فيه لكن إذا وأحسن، ذلك، من وأعظم ، ملك، أو حيوان 
الصورةلكنن، سواء صورة فيه حليا تلبس أن المرأة على حتى حرام 

صليسحصورة فيه لكن أو طائر غير أو طائر حيوان أو ان إنصورة 
يجوزفلا والماء الرحال على حرام — صور فيه ما لجس أعّمحا ~ وهذا 
أعلم.واش ءلس_ا، صورة أو حيوان صورة فيه ما يلبس أن منهما لأي 

ءادءاد ءآد 

فيالحكمة عن _ت تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة شئل ت  ١٣س
الرحال؟عر الذهسا لجس تحريم 

يطلعمحن كل وليعلم السائل، أيها اعلم I بقوله فضيلته فأجاب 
قولهي مؤمن، لكل الشرعية الأحكام في العلة أن الجواب هذا عر 

آسإداهش ولامفينؤ لثتين ع)؛ ؤمحما تعار: لقوله ه. ورسوله اف 
عنيسالما واحد فأي • ه أميهم ثل، ليهتف لهم كن أن أم/إ وييبمولم7 
فإنناوالسنة الكتاب حكمه عر دل شي،ء تحريم أو شيء إيجاب 

العلةوهده ، رموله قول أو تعار اش قول ذلك، في الحلة ت نقول 
بالما _ عنها اش رصي — عائشة سئلت، لما ولهذا مؤمن، لكل لكفية 

ذللئ،يصيئنا ارلكن ت قالت، الصلاة؟ تقضي ولا الصوم تقضي الحائض 
كتابمن المص لأن الصلأة،ال'آ، بقفاء ئومر ولا الصوم بقضاء فنومر 

.(  ٥٨٨٥)بالرحال والمتشِهات الناء المنبهون ياب كتابالاواس، البخاري، رواه )١( 
.١٢٦الآة: ّررةالأحزاب،)٢( 
نومسلم (، ٣٢١)الصلاة، الحائص تقفي لا أاد_ا الحيض: تحاب البخاري، أخرجه )٣( 



ات|إإنم_اب ه
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يتطلبأن بأس لا ولكن موٌن، لكل موجبة علة رسوله سنة أو اف 
ذلكلأن تعالى، اممه أحكام في الحكمة يلتمس وأن العلة الإنسان 

تقرنحسن، الإسلامية النريعة سمو يه يتبين ولأنه طمأنينة، يزيده 
الحكمهذا علة كانت، إذا القياس س به يتمكن ولأنه ُعللها، الأحكام 

بالحكمةفالعلم عاليه، ينص لم آخر أمر في ثابتة عليه المنصوص 
الثلأرثا.الفوائد هده له الشرعية 

النبيعن ثبت إنه •' الموال على الجواب، في — ذللئؤ يحد — ونقول 
أنذلالثا ووجه الإنايث،، دون الذكور على الدهس، لباس تحريم 

وحالية،زينة فهو به ويتزين الإنسان به يتجمل ما أغلى س الدهس، 
أوبغيره يتكمل إنانآ ليس أي الأمر، لهدا مقصودا ليس والرجل 

ليسولأنه الرجولة، س فيه لما بنفسه كامل الرجل بل بغيره، يكمل 
فإنالمرأة، بخلاف، رغبته، به تتعلق آخر لشخص يتزين أن إلى بحاجة 
التجملإلى محتاجة ولأنها بجمالها، تكميل إلى تحتاج ناقمة المرأة 
زوجها،وبين سنها للعشرة مدعاة ذك يكون حتى الحلي، ١^ بأغلى 

وصم،في تعالى الله قال الرجل، بالدمادون تتحلى أن للمرأة فلهذاأبح 
هذءر ٌبيرن فتر لَئصبملمّّ محا ؤهو آلحاله ينثؤأ أؤبمن ؤ ٠ المرأة 

•الرجال، على الذهب قاص تحرم مح، 
الرحالس ابتلوا الذين هؤلاء إلى نصيحة أوجه المنامبة وبهذه 

همأنفوألحقوا ورسوله الله عصوا قد ؛دللش، فإنهم بالدهسح، بالتحلي 
يتحلونالنار س جهرة أيديهم في يقعون وصاروا الإنايث،، ، ؛مصاف

سبحانهافه إلى يتوبوا أن فعليهم ، النبي عن ذلك ثبت كما بها، 
(.٣٣٥)الصلاة، دون الحائفس على المرم نقاء وجوب باب ) الحيض تاب ك= 

. ١٨ت الأية الزخرف، سورة )١( 
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حرجفلا الشرعية الحدود في بالفضة يتحلوا أن شاءوا ؤإذا وتعالى، 
يلبسواأن عليهم حرج لا المعادن من الذهب بغير وكذلالئ، ، ذللث، في 

.رف الحد إلى ذلك يصل لم إذا منه خواتم 
-؛إيو أ ٠

مزحكملسررالرحلالذهب؟سلضيلةابمح_رجمهافتعار_! ;  ١
مواءالرحال على حرام الذهب لص بقوله؛ فضيلته فاحاب 

لأنذلك، غير أو عنقه فى يضعها اللة صأو أزرارأ أو حاتمآ كان 
مجنبه ينئا بما لا برحولته كاملا الرحل يكون أن الرحولة مقتضى 
اشقال بالنساء، إلا يليق لا مما ذلاك، ونحو الحرير ولباس الحلي 
هَل متن عثر آؤصا,ءمح ؤ( ؤهو ألمتيؤ ؤ\ بيشؤإ آوس ؤ I تعالى 

فيلأنها ونحوهما والحرير الذما لبى إلى تحتاج التي هي فالمرأة 
برجولتهذلك عن غنى فى فهو الرحل أمجا لزوجها، التجمل إلى حاجة 

ودنياه.دينه بنئون والاشتغال البذاذة س عليه يكون أن ينبغى وبما 
الرحال؛على الذهب تحريم على والدليل 

افرصي - عاص ابن عن لم مصحتح ني ست ما أدلأت 
وحلرحهفنزعه رحل يد في ذهب س خاتمآ رأى ه الني أن ِ عنهما 
فقيل. ودْاافى فيجعلها نار من حمرة إلى أحدكم رريعمد وقال; 

الت فقال به، انتفع حاتمك حذ افه.I رسول ذهب بعدما للرحل 
•، اش.أ رمول محلرحه وقد آحذ0 لا واش 

قال؛ه النبي أن — عنه اف رصي — الباهلي أمامة أبي عن ت ثانيا 

. ١٨الأيت الزخرف، سورة )١( 

(.٢٠٩٠)الذهب حاتم تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في لم مأحرجه )٢( 
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الرحلمات أو المحال هده ني المرأة ماتت ؤإذا • أمنىُُ لإناث 
المثلة،حني إذا إلا يخلع فإنه للضرورْ ه لبقد ذهب سن وعليه 
المال،من يعتبر الذهب أن وذلك يبقى؛ فانه اللثة تتمزق أن حشي بمي 

للمال.إصاعة ودفنه الميت على فاماؤْ الميت بعد من الورثة يرثه والمال 
ثوه ءو 

طلاءحكم عن -؛ تعار افّ رحمه - الشخ فضيلة سئل  ١٧س
الذهب؟ملءالفر!غباستان ومزحكم الشرس؟ لإزالة الأستازبالذهب 

بكائهاإلا الموس إزالة يمكن لم إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
يجوز.فلا الذهب بدون يمكن كان ؤإن بذلك يأس فلا بالذهب 

بشرطين:إلا يجوز فلا الذهب بأسنان الفرنغ ملء وأما 
الذهب.غير بشيء ملؤها يمكن لا أن الأول: 
للفم.تنويه الفراء فى يكون أن الثاذى: 

■٠  ٠٠
منة؟للرجال التحتم هل : - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل • ١ ٨ س 

يتللببحيث مجهللوبة بسنة ليس التختم إ بقوله فضيلته فاجاب 
لماالرسول. فإن إليه، احتاج إذا ولكن يتختم، أن إنسان كل من 

مختوماإلا كتابأ يقبلون لا إليهم يكتب أن يريد الذين الملوك إن له فيل 
كانفمن إليهم، يرسلها التي الكتب به تختم أن أجل من الخاتم اتخذ 

لرسولاتثاعأ اتخاذه كان ونحوهما والقاصي كالأمير ذلك مححتاجآإر 
بلسة حقه في ه لبياكن لم ذلك إلى محتاجآ يكن لم ومجن ه، اممه 
b^،به، بأس فلا محذور له في يكن لم فإن المياح، الميء س هو 

ن ٢٦ص)تخريجه تقدم )١( 



الإنه—،،اب ب

يحللا أنه وليعلم المحدور، ذللئ، حكم له كان محذور ه لبفي كان 
•اف رصول عن عنه النهي ثبت لأنه ، بالذمب، التختم لاإازكور 

مإو إو 

الميتةجلد يطهر هل • — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة ستل I ١ ٩ س 
بالدباغ؟

.العلم أهل بين خلاف فيه هذا ت بقوله فضيلته فاحاب، 
وعللوا؛الد؛اغ، يطهر لا الميتة جلد إن العلماع! بعفى فقال 

كرويث،تهلهيره يمكن لا العن ونجس الحين، نجة الميتة بان دللث، 
أنقبل إلينا كتب . امح، إن ■ قال عكتم بن عبدافه ولحديث الحمار، 

ا.ر ا؛ عصي، ولا بإهاب الميتة من تنتمعوا لا ررأن نهرين! أو بشهر يموت، 
الذي— عنها الله رصي — ميمونة لحديثا ناسخ الحديث، هذا ! وقالوا

إهابها؟((أحدتم لأهلا فقال! يجرونها، بشاة مز . الك، أن قيه جاء 
لملأا.رواْم. والقرولا<الماء اايهلهرها قال: ميتة، إنها : قالوا

بالي؛L؛؛،يعلهر الميتة جلد أن إلى العلم أهل بعفى وذهب، 
أنش صريح صحيح حديث، وهو التهدم، ميمونة Jحديحا واستدلوا 

•منها بأجوبة النسخ دعوى عن وأحابوا باليخ، يهلهر الجلد 
يقابلأن يمكن فلا ، محعيم، عكتم بن عبداللة حديث، أن ت أولأ 

بإهابي—نع لا أن، روى من باب الباس' كتاب وابوداود، ٣( ١ ٠ / أحمد)٤ الإمام أحرجه )١( 
(.٤٢٤٧المنة)حلود به يدبغ ما باب المع، كتاب ائي، والن( ٤١٢٨الميتة)

الهمع،كتاب والماتي' ( ٤١٢٦المتة)أمت، ني باب اللماس، محاب داود، أبو أحرجه )٢( 
٠لهما راللفظ ( ٤٢٤٥)رنم الممتن حلود يه يدخ محا باب 

كتابفي والفرظ* الماء ءيهلهرمحا توله؛ بدل أكلهاء حرم نفيها؛ لم، مرواية أما 
.( ٣٦٣والدبأغ)الميتة حلهارةحلود باب المحيض، 



|وطدارإتم أمط فم فتاوص 

■لم مرواه الذي الصحمح الحديما 
الونحن بالتاريخ، العلم بالنسخ، القول شروحل من أن ت ثانيا 

أنقبل — عنها اض رصي - ميمونة حديث فى الشاة قضية هل ندرى 
النسخ.يتحقق فلا أكثر، أو ياقل، أو بشهر يمويت، 

يعارضلا فهو متأخر، عبداممه حدين، أن ثبت لو أنه ت ثالثا 
.عمب(اولا ياهاب الميتة من تئتفعوا ءلا قوله! لأن ميمونة، حدين، 
أنوبمض ممونة حديث وبين بينه يجمع وبهيا الدخ، مل الإهاب على يحمل 

^يبقىحدبم،ممونةمحكمألألحفيه.
ؤلهريتح،ما دبغت، لو الميتة كبد إن يقال كتمط • قاتل قال فان 

الشريعةأن نحرف ونحن ميتة، أجراء وكلها لطهر، دخ لو والجلد 
متمايلين؟بين تفرق أن يمكن لا الحكيمة 

وجهين:من هذا على الجواب، قلنا: 
شيئينبين والسنة ال،كتابا في الفرق ثبت، متى أنه الأول! 

إليه،تتوصل لم ولكنلث، المعنى، قي فرقآ هناك أن فاعلم متشابهين، 
التسليم.فموقفلثؤ ممكنة، غير وجل عز الله بحكمة إحاطتلثؤ لأن 

حلولفان والجلد، اللحم بين فرق هناك نقول! أن الثاني! 
لأنه، نفالجلد في حلولها من أشد الجلد، داخل كان فيما الحياة 
مثله،ليس فإنه داحله كان وما اللحم، بخلاف صلابة نؤع فيه الجلد 

حرامأ.نجسة الميتة صارمتط أجله من الذي الخبث، فيه يكون فلا 
حكمين!بين حكما يعطى إنه نقول؛ ولهذا 

بالدباغ.الجلدلابملهر داخل كان ما أن الأول! الحكم 
فهووالوبر الشعر من الجاوو خارج كان ما أن • الثاني الحكم 

ممونحرف وبهذا بينهما، حكما أعتلي ولهذا بينهما، والجلد ءلماهر، 



،تااأنء|اب ه

مخلفين.ين تجع متماثلين، ين تفرق أن لايمكن وأنها الشريعة، 
ذانحلد٥بخرانمداغ.وعليه:فكلحمانماتوصسايوكل، 

حكمعن تعار اممه رحمه — الشيح فضيلة سئل ت ٢ ٠ ص 
المتة؟بجلد 

يالدكاة،يباح حثوان *ن الميتة كانت إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
لأنهالدبغ، يعد لكن بجلدها، الأنتف.اع يجوز فانه الأنعام، كبهيمة 
ياحطاهرأ يكون الكريهة والرائحة النتن به يزول، الذي بالدخ 

لأنهالراجح، القول على ان اليابغير في حتى شيء كل في اصتعماله 
رواْوالقرةل«لا، اس »بملهرئ المي قال كما بذلك بملهر 

لم.م
موصعفهدا بالدكاة، يحل لا حيوان من الجلد كان إذا وأما 

بالصواب.أعلم وافه العلم، أهل بين حلاف 
٠ ٠ ٠

نجس؟الميته حلد هل ت تحار- اف رحمه - الشيح فضيلة شعل •' ٢ ١ س
،ءلاهر٥ الميتة كانت إن تفصيل! فيه هدا بقوله! فضيلته فأجاب 

الميتةأمثلة ومن نجس، فجلدها نجسة، كانّك ؤإن ءلاهر، جلدها فان 
ثنماوطماثم أذم ظئ صأ أحل ؤ تحار؛ لقوله السمك، ت الءلاهر٥ 

حثا.احد ما ت صيده — عنهما اطه رصي — عباس ابن قال . ، لكأ 
(.٢٩ص)تخريجه تقدم )١( 
ا"ه.الآة:مورةاوائاوة،)٢( 
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!قالوافأكتر. مسحات بثلاث الخارج محل ينقي حتى به، الاصتجمار 
للناس،لفلهرت ، للاّستنجاء عورته كشف لو لأنه ذلك يجب انما 

*واجأ يكون فإنه به، إلا المحرم تلافي بمكن لا وما • محرم أمر وهذا 
أماميتكنف أن للمرء يجوز لا الجواب في فقول هذا وعلى 

.أحد يرام لا مكان في يكون أن يحاول بل ، للاّسنجاء الناظرين 

علىالماء نزل إذا _ت تعالى اف رحمه _ الشخ فضيلة ،محئل ت ٢ ٤ ص 
الحكم؟فما الإنسان وأصاب رثاش تصاعد ثم البول محل 

البولزال وقد البول محل على نزل إذا  '•بقوله فضيلته فاحاب 
وكانباقتآ البول كان إن أما أصابه، U ينجس لا الخناير الرشاش فإن 

هللكن نجس، الرشاش فان عليه نزل الذي الماء يغير بحيث كثيرأ 
منفالمشهور نفلر، محل هذا منه؟ التحرز لمشقة يعيره عن يعفى 

إذا^ ١٠٣١١طين في قولهم قياس لكن عنه، يعفي لا أن المذهب 
قولهمقياس منه، التحرز لمشقة يسيره عن يعفى أنه نجاسته تحققت 

التحرزيشق التي ونحوها الحمامات ل البول رثاش عن يعفى أن هذا 
حتىالجامحة يسير عن ررويعفى تيمية ابن الإسلام شيح قال وقد منها، 

بانالقول ®وعلى أيضآ وقال وغيرهاء، الأطعمة ل ونحوها بعرفار 
عنهالاحتراز يشق عما ذلك من فيعفى يالامحمتحالة تهلهر لا الجامحة 

ه.. ا وغبارها® الشواؤع طين مجن منه الاحتراز يثق عما يعقى كما 
ؤإنواجب، فهو وتهلهيره ذلك اجتناب أمحكن فإن حال كل وعلى 
الحمد.وف مشقة ولا الإسلام ل حرج فلا ومشقة حرج حصل 

ءوه ثو 
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قفاءمكان في يتوقا عمن ت — تعار اف رحمه — الشيخ ثئل ! ٢ ٥ ص
ثيابه؟غل عاليه يجب هل ثيابه تنجس ويحتمل الحاجة 

أقول!السؤال، هذا على أجيب أن قبل • بقوله فضيلته فاحاب 
وملائمةالوجوه جمح من كاملة — الحمد وف _ الشريعة هذه إن 

باليسرجاءت إنها حيث عاليها، الخالق اف فهلر التي الإنسان لفهلرة 
الوساوسفي المتاهات عن الإنسان بابعاد جاءت بل والسهولة 

بملابسه،الإنسان فان هذا على وبناء لها، أصل لا التي والتخييلأت 
ثيابه،أو بدنه على النجاسة ورود يتيقن لم ما ؤناهرا يكون أن الأصل 

إلتهيختل الرجل إله شكي حنن ه المى قول له يشهد الأصل وهدا 
ينصرف،ررلأ فقال - الحدث يعني - صلاته في الشيء يجد أنه 

كان،ما على كان ما بقاء فالأصل . ريحا،،ل يجد أو صوتا يسع حتى 
ذكرهكما الحاجة بها يقضون التي الحمامات بها لحلوا التي فثيابهم 
رمحلوبةهي الرءلو؛ة هذه إن يقول الذي فمن بماء تلوثت إذا السائل 

نجزملا كنا ؤإذا ذللث،؟ نحو أو بغائهل متغير ماء أو بول من النجاسة 
أنهاالفلز على يغلب قد أنه صحيح الطهارة، الأصل فإن الأمر بهذا 

العلهارة.بقاء الأصل فان نتيقن لم مادمنا ولكن نجس، بشيء تلوثت، 
أنيتيقنوا لم إذا إنهم السؤال؛ هذا على الجواب، في فنقول 

عليهميجب، ولا الهلهارة بقاء الأصل فان نجس بشيء أصيبن، ثيابهم 
•أعلم واش حرج ولا بها يملوا أن ولهم ثيابهم غل 

(.٣٦٢). . ٠ الطهارة تيقن من عر الدلثل باب ت المحيض كتاب ، سلم أحرجه 
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ذكر0ؤإن لدلك، لائق غير المكان لأن الحمام، داخل في - وحل 
ينطقلا أن فالأولى ؤإلأ بلسانه، يلففل أن بدون عليه، حرج فلا بقلبه 

•منه يخرج حك، وتنتظر الموضع هدا في بلسانه به 
أنحرج فلا الحاجة قضاء محل جارج الوضوء مكان كان إذا أما 

فيه.اف يذكر 
aه

فيالإنسان كان إذا نمار اف رحمه - الشخ فضيلة ثل : ٣٠ص
يمي؟فكيمإ الحمام 

بقلبهفيمي الحمام في الإنسان كان إذا ت بقوله فضيلته فأحايس، 
حسثابالقوى؛ ر لوالغل الوضوء في التمه وحومحب لأن انه لا؛ل
فيالتسمية في هؤ الّثي عن يصح لألا الله رحمه — أحمد الإمام قال 

أنإر وغيره المغنى صاحب الموفق ذهبا ولدللث، . شيءا،الوصوء 
واجبة.لا سنة الوضوء فى التسمية 

أ؛يءإ؛- أ؛ي 

لحولحكم عن تٌانى افه رحمه — الشخ فضيلة ئثل ؛ ٣١س
الرأس؟مكشوف الحمام 

باسلا الرأس مكشوف الحمام لحول I بقوله فضيلته فاجاب، 
الخلاء.دخول عند الرأس تغطية الفقهاء ا>تحب، لكن به، 

إ؛ي،إل ،و 

أوالأكل حكم عن _! تمار اف رحمه - الشخ فضيلة ثقل ؛  ٣٢س
الحمام؟في الشرب، 

ولافقتل، الحاجة لقفاء موضع الحمام بقوله! فضيلته فأجاب 
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أدل.صزاص والأم الجواز، 
،فعل عمر ابن وحديث ، قول أيوب أبى حديث أن ت ثالثآ 

الخصوصيةيحتمل الفعل لأن القول، يعارض أن يمكن لا والفعل 
.آحر عذرا ويحتمل ، يان النويحتمل 

تالمسألة هذه قي عندي الراحح والقول 
الاستدبارويجوز الفضاء، في والاستدبار الاستقبال يحرم أنه 

فيهليس محفوظ الاستقبال عن النهي لأن الاستقبال، دون البنيان في 
الاستدباروأيضا بالفعل، مخصوص الاستدبار عن والنهى تخصيص، 

كانإذا فيما فيه التخفيف حاء . أعلم واض . ولهذا الاستقبال مجن أهون 
.أمآكن إن يتدبرها لا أن والأفضل ، البنيان في الإنسان 

ءإ؛-ءإت- ء؛ي 

قضاءموضع كان إذا تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ت  ٣٤س
يفعل؟فماذا القبلة باتجاه ~ اممه أكرمكم — الحمام في الحاجة 

العلماء؛بين حلاف موضع هذا ت يقوله فضيلته فأجاب 
كانإذا الحاجة قضاء حال واستدبارها القبلة استقبال يجوز فالمذهب 

تقال الصحيحين في الثابت عمر ابن بحديث احتجاجآ البنيان في 
مستقبلحاجته يقضي النبي فرأيت حفصة بست، على يوما رقيت، 
الذللث، يجوز لا أنه الدين تمي الشيخ واختار الكعبة، تدبرأ م الشام 

المبيفحل بأن عمر ابن حدين، عن وأجاب الفضاء، فى ولا البنيان فى 
العلماءبعض وقال عذر، أو خصوصية لاحتمال قوله يعارض لا .ؤ 

الضفعل من ورد الذي لأن الاستقبال دون الاستدبار البنيان في يجوز 
أنوالاحتياط الهي. أصل عال الأسمال فيبقى الاستدبار، و ه. 
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الصحابةكان كما \ذيلة عن  Slsiiجلوسه في الإنسان ينحرف 
قدمراحيض فوجدوا الشام قدموا حين أيوب أبو حكاه فيما يفعلون، 

وجل.عز اش ونستغفر عنها فننحرف قال الكعبة، نحو بنيت 

-؛!؛--؛!؛- ءإي 

قيبجزمحاء هل -• تحار اف رحمه - الشيخ فضيلة ونئل ؛ ٣٥س
المناديل؟استعمال الأسنجمار 

امتعمالالامتجمار في يجزيء نحم ت بقوله فضيلتنه فأجاب 
آثارإزالة هو الامحتجمار من المقصود لأن به، بأس ولا المناديل 
أوبالتراب، أو بالخرق، أو ؛المناديل، ذلك، كان مواء النجاسة 

عنه،الشارع نهى بما الإنسان نتجمر يأن يجوز لا إنه إلا بالأحجار، 
وإنمدكاة، س كانت إذا الجن طعام الحذلام لأن ، والرويث، مثل 

فانوأماالأروادئ، يطهر، لا والنجس نجسة، فانها مدكاة غير كانت 
طعامفهي طاهرة، كانت ؤإن يتلهر، لا نجسة فهي نجسة، كانت، 
أعطاهمبه، وآمنوا ه النبي على قدموا الذين الجن لأن الجن، بهائم 

افاسم ذكر عظم كل *لكم قال: القيامة، يوم إلى تنمطع لا ضيافة 
الالض الغيب أمور ص وهدا آ. لحما®ل يكون ما أوفر تجدونه عليه، 

تكونالأروايث، هده كذلك بذلك. نوس أن علينا يجب ولكن تشاهد، 
•لهائمهم علمأ 

ْنالإنس ولأن الجن، على الإنس قفل الحديث من ويوخذ 
هسجدرأإكؤ تعالى: الله قال كما له، يجد أن الجن أبو أمر الذي آدم 

؛٤٥٠)..القراءة.الجهر باب ، الملأ؛ كتاب لم، مأحرجه )١( 



ا،|اإسذجاب ب
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:قء)\ سمةينأمحيفيىصمخًه

الإنسانمن حؤج إذا -• تعالى اّإ الشيح-رحمه فضيلة وثئل ! ٣٦ص
الأستنجأم؟عاليه يجب فهل رح، 

للوصوءناقض الدبر من الرح خروج ت بقوله فضيلته فاجاب 
لكنه. ، ري٠حاااأ يجل أو صوتا بمع حتى يتصرف لا ه I النبي لقول 

شيءيخرج لم لأنه الفرج غل يوجب لا أي الامحتنجاع، يوجب لا 
وكفى، الوصوء انممض الرح حرجت فإذا هذا وعلى الغل، يستلزم 

اى،والامحتنالمضمفه وجهه مغل أن أى يتوصأ، أن الأنان 
إلىقدميه ويغسل أذيه، ويمح رأسه، ويمح المرفقين، إلى ويديه 

أنوهي؛ الناس من كير على تخفى مسألة على أيه وهنا • الكمثن 
تنجي،يثم الصلاة، وقتا حضور قبل يتغومحل أو يبول الناس بعض 

لأبدأنه يظن الناس بعض فإن الوصوء، وأراد الصلاة، وقتا حاء فإذا 
فإنبصواب،■ ليس وهذا ثانية، مرة الفرج وغل الأأ،ستنجاء عادة إص 

المحل،طهر فقد منه، يخرج ما خريج بعد فرجه غل إذا الإنسان 
أوالاستنجاء س المقصود لأن له، غإعادة إلى حاجة فلا كلهر ؤإذا 

المحل،تهلهير به المقصود المعروفة، يثروطه الترعى الأستجمار 
ثانية.مرة الخارج تجدد إذا إلا ة المحاّإلى يعود فلن طهر فإذا 

ءإيءإث- ءي 

عورتهغل عمن • ~ نعالك، الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل •  ٣٧س

.٥٠الأية! الكهف، سورة ( ١ ) 
.٣٥ص تخربمجه تقدم )٢( 



اكنمارةامضام فم ك1وس 

عورته؟غل يعيد فهل أحدث، ثم الوضوء قي وانتصف 
وأنقىعورته غل إذا الإنسان إن ت بقوله فضيلته فاحاب 

منهحرج إذا إلا ثانية، مرة العورة غل إعادة عليه يجب لا المحل، 
يعيدلا فإنه وصوئه، أثناء في أحدث السائل كان إذا هدا وعلى ، شيء 
الريح،إلا محسوس خارج أي شيء، منه يخرج لم إذا فرجه غل 

إذافعليه . بلل معها يخرج لم إذا منها الفرج غل يجب لا ُالرح 
يحيدؤإنما فرجه، غل يعيد لا فإنه وصوئه أثناء في بريح أحدث 

ويستشقونصص كفيه فيغل يحول أنه يمض حديد، من الوضوء 
ْنالفرج غل أن يقلن الناس وبعض الوصوء، ^ وجهه ويخل 

لمؤإن الوضوء عند بمال بحيث للوضوء، مقارنأ يكون والغائط الول، 
تئال، افه لأن كدللث، وليس شيء يخرج 

الفرج،غل يذكر ولم الأية. . جومئإ .وظعسلوأ إو 
لماتهلهير هو ؤإنما الوضوء، س ليس الفرج غل أن بدللثا ذذلهر 
يعادولا الكفاية، به حملتا حصل، فمتى والغائط، البول مجن أصابه 

منه.التطهر يجبا ما خروج بعد إلا الفرج غل أعّمحا الغل، 
-؛إي•؛!؛ ءإي 

الآة:)ا(ّورةاواممة،
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اافطرةوسنن الواك باب 

استعماليناكد متى - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة ثئل ت  ٣٨ص
الخطية؟حال الصلاة لمنتظر السواك حكم وما السواك؟ 

وأولالوم، من الهيام عند السواك يتأكد ت بقوله فضيلته فأحاب 
.للملأة قام ؤإذا ، الضمضة في الوضوء وعند البيت، يدخل ما 

يتسوك،لا الخطبة حالة في وكن الصلاة، لمنمملر به باس ولا 
.النعاس لهلرد فيتسوك نعاس معه يكون أن إلا يشغله لأنه 

انالإنيستاك هو _ت الثّ"تعالى الشخ؛رحمه فضيلة مثل ! ٣٩س
المسرى؟باليد أو اليمنى باليد 

العلماءبحغس فذهب خلاف؛ محل هذا بقوله فضيلته فاأحارس، 
ضطاعة والسنة منة السواك لأن اليمنى، باليد يمتاك الإنسان أن إلى 

للأذى.تقدم اليمرى لأن اليسرى باليد تكون أن تناب فلا وقربة، 
السواكلأن وذللن، أفضل، المسرى باليد بل آخرون: وقال 

والامتجماركالامتنجاء بالمرى ذكون الأذى ؤإزالة الأذى، لإزالة 
باليمنى.لا باليرى يكون فانه 

ساستيقفل لو كما الفم لتطهير تسوك إن ت فقالوا آخرون وفصل 
تسوكؤإن الأذى، لإزالة لأنه المرى باليد فيكون أذى، لإزالة أو نوم 

توخاقد كان لو كما قربة مجرد لأنه باليمنى فيكون المنة، لتحصيل 
واسع،هذا في الخمد وف والأمر باليمنى، يستاك فانه واستاك، قريبا 

و\ضعح.نصر المسالة فى لى لأنه يريد كما قتال 



اككارة|حطم لم فتاوس 

استعمالحكم عن ٠,' تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة ومثل ٤ ٠ س 
الكحل؟

تنوعان الأكتحال يقوله! فضيلته فأجاب 
العينمن الغشاوة وجلاء الصر لتقوية اكتحال •' أحدهما 

إنهبل به، بأس لا فهدا حمال، له يكون أن بدون وتطهيرها وتنفليمها 
إذاميما ولا عينيه، في يكتحل كان . المي لأن فعله، ينبغي مما 
.الأصلي بالأثمد كان 

اءللنفهدا والزينة، الجمال به ثقصد ما I الثاني الؤع 
لزوجها.تتجمل أن منها معللوب المرأة لأن معللوب، 

بينفيه يفرق وقد فيه، أتوقف وأنا نظر، فمحل الرحال وأما 
الالذي الكبير وبين فيمنع، فتنة اكتحاله س يخشى الذي الشباب 
يمغ.فلا اكتحاله س ذلك يخشى 

فيالتسمية هل -I تعالى افه رحمه - السح' فضيلة ثئل ؛ ٤ ١ ص 
واجبة؟الوضوء 

ولكنهابواجبة ليت الوضوء فى التسمية بقوله! فضيلته فأجاب 
رحمهأحمد الإمام قال فقد نفلرأ. حديثها نبو'ت، في لأن وذللث، سنة، 

معلومهو كما — أحمد والإمام نيءا' الباب، هذا في يثبتا لا ررإنه • الأة 
إنهقال فإذا الشأن، هدا حماحل وس الشأن هدا أئمة من - الجميع لدى 

شيء،منه النمس في يبقى حديثها فان شيء، البابا هذا ش يثبتا لم 
اممهعباد يلزم أن لفه يسوغ لا الإنسان فان نظر؛ نوته في كان ثاذا 

الوضوءفي التسمية أن أرى ولذللث، ، اشرسول عن يثبتا لم بما 
أنوهو بموجبه، القول عليه وجب الحديث عنده لبت من لكن سنة، 



اكطر،؛رسن |كء|ض ب—اب 
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وليسلاصحة نفئ أنه الصحح وصوء،ا ءلأ قوله لأن واجبة، التسمية 
للكمال.نفيآ 

ءإيه أ؛ي 

فيالختان حكم عن • - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ثئل ٤ ٢ ص 
والتاء؟الرحال حق 

وأقربخلاف، محل الختان حكم I بقوله فضيلته فأحاب 
ووجهالنساء، حق في سة الرجال، حق في واجب الختان أن الأقوال 
شرطإلى تعود مصالحة فيه الرجال حق فى الختان أن بينهما التفريق 

إذاالبول فإن القلقة، بقيت إذا لأنه الطهارة؛ وهي الصلاة روط ث من 
لاحتراقإما مببأ وصار القالفة في وتجمع بقي الحثمة ثقب من حرج 

بذللثج.فيتنجس ثيء منه حؤج تحرك كلما لكونه أو التهاب، أو 
أي- علمتها مجن يقلل أنه الفائدة من فيه ما غاية فان المرأة وأما 

•الأذى إزالة باب من وليس كمال، طلمّثا وهدا - شهوتها 
فإنه نفعلى يخاف ألا الختان، لوجوب العلماء واشترط 

الواجبات،لأن يجب، لا فانه المرض، أو الهلاك من ه نفعلى خاف 
الضرر.أو ، التلف، خوف مع أو العجز، مع تجب لا 

تالرحال حق في الختان وجوب ودليل 
أنأسلم من أمر هؤ الض بأن متعددة أحايين، وردت أنه ت أولأ 

•الوجوب الأمر ذي، والأصل يختن، 
كانحتى والنصارى، لمين المبين ميزة الختان أن ثانيا؛ 

الختان! فقالوابالختان، المعارك في قتلاهم يعرفون لمون الم
والمسالم،الكافر بين التمييز لوجوب واجب، فهو ميزة كان ؤإذا ميزة، 



اكس،؛؛م أحط هم غتاوس 

فهومنهم،ابقوم تشبه ررمن • الّثي.ؤ لقول بالكفار التشبه حرم ولهذا 
البدنمن شيء وقهير البدن من شيء قطع الختان أن ثالثآإ 

الختانيكون هدا فعلى واجب. لشيء إلا يستباح لا والحرام حرام، 
واجا•

وامحداءعليه اعتداء وهو اليتيم ولي به يقوم الختان أن رائعات 
يجزلم واجب أنه فلولا أجره، الخاتن سيعتلي لأته مجاله، على 

علىتدل والفلرية الأثرية الأدلة وهذه وبدنه. ماله على الاعتداء 
نغلر؛عليها وجوبه ففي المرأة أما الرجال، حق فى الختان وجوبا 

حديثوهناك المساء، دون الرجال على واجب أنه الأقوال فأنلهر 
المامءارآأ،.حق في مكرمة الرجال حق في سنة ارالختان وهوت صعيفإ 

فاصلا.لكان الحديث، هذا صح فلو 
أ؟ء؛آ أ'ة 

القنع؟حكم عن -إ تعار اف رحمه - المخ فضيلة ئثل •  ٤٣ص
وتركالرأس بعفر حلق هو القنع بقوله■ فضيلته فاجاب 

Iأنولع وهو بعضه، 
سمثلا فيحلق ، مرتب، غير بعضه يحلق أن ت الأول الهمع 

الأيسر.الجانب، وس الناصية وس الأيمن الجانب 
.جانبيه وييع وستله يحلق أن اكاني؛ النؤع 

. ٢٧ص تخريجه تقدم )١( 
نيواللراني ( ٣٢٥)A/الكرى سننه ؛ي واليهقي (، )ْ/٥٧أحمد الإمام أحرجه )٢، 

نحمففي ١^١٧^، وصعق ( ٧١١٣، ٧١١٢ينم  ٣٣•- اصر سءمه 
الجامع)رنم\/آ؟آ(.



|كء1|ةرسن |لماض باب 

القيمابن قال وسطه، وييع جوانبه يحلق أن ! الئالث،النؤع 
فل.اليفعله كما _ اف حمه ر_ 

الباقي.وبيع فقط الناصية يحلق أن ت الراح الؤع 
رأسهبعض حلق صبيا رأى . اليي لأن مكروه، كله والمنع 

منبهأقزعآ كان إذا لكن كله، بترك أو كله يحالق أن ه، الني قامر 
النبي.قال محرم، بالكفار التشبه لأن محرما، يكون فانه للكفار 

فهومنهمءاربقوم تشبه رءمن 
ءأيوأي ء!ي 

بمللونقوم عن تعار اف رحمه - الشيح فضيلة وثئل : ٤ ٤ س 
شهورهم؟

يردلم التي النافعة الأمور في التقلد ت بقوله فضيلته فاحامحب، 
التيأو الفارة الأمور في التقليد وأما حائز، أمجر عنها بالنهي الشرع 

يطولونالذين فهؤلاء يجوز، لا أمر فهذا العادايثا من منها الشؤع منع 
واتخاذهدا، زمننا في المتبعة الحادة خلاف هذا لهم نقول شعورهم 

منهو أو فعلها؟ المطلوب السنن من هو شل فيه مختلف الرأس شعر 
وقته؟فى الناس اعتاده ما على الإنسان فيها يتمشى التي الحادات 

الإنسانفيها يتمشى التي الحادات س هذا أن ت عندي والرا"»ح 
اتخاذالماس عادة س كان فإذا وقته، فى الماس عليه حرى ما على 

أوالشحر حلق الماس عادة س كان ؤإذا يقحل، فانه وتطويله الشعر 
*يقحل فإنه تقصيره 

الرؤؤسهم شعور يحفون الدين هؤلاء أن البلية كل البلية ولكن 

• ٢٧ص تخريجه تميم )١( 





الأطرهوسن المواقع ٍ—اب 
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منأحزاء صغ يجوز هل -• تحار اض رحمه - فضيلته وثئل ت  ٤٧ص 
فقط؟أعلام أو مشلأ كأطرافه الشعر 

النيفإن واد بالكان إذا الشعر صبغ •' بقوله فضيلته فاحاب 
هازاآرغيروا ٠ فال السواد وتجنيبه السبب بتعبير أمر حب عنه هى ن ،

الموادآاوحنوه الب 
تحريمعلى يدل وهو هدا، فعل من عر وعثد أيضا ذلك في وورد 
أنإلا الجوار فالأصل الألوان من بغيره أما واد، بالالشعر تغيير 
الناحيةهده من بحرم الفاجرات أو الكافرات اء نشكل على يكون 
منهم،<لأ،.فهو بقوم تثبه ارمن ت ه الّكا لقول 

ه؛إ؛- - ص

تغييرحكم ما _ت تعار الله رحمه - الشخ فضيلة وثئل ت  ٤٨ص
نص؟وبم القبب؟ 

ه،المى به أمر منة الشيب نعر تغيير ت بقوله فضيلته فأحاب 
وادباليغير أن نهى الثى فإن المواد، عدا ما لون بكل ويغير 
صبغهمن على الوعيد الحديث في وورد • المواد؛؛ ررجنبوْ ' فقال 

منفيه لما واد، بالصبغه يتجنب أن المؤمن عر فالواجب بالواد، 
كانماواد باليصبغه الذي ولأن فعله، على والوعيد عنه الهي 

الشبابحال في الشعر فان خلقه، في - وجل عز — الله منة يعارض 
هدهلرد أن يحاول فإنه احر بب لأو للكبر ابفز فإذا اسود، مكون 
عزاض حلق تغيير من سيء فيه وهدا قبل، من عليه كانت ما إلى السنة 

. ٤٨ص تخريجه نندم )١( 
.٢٧ص تخريجه تميم )٢( 



i،،_=JIهم فتارس 

بهصاخ أنه يتبين أن لأبد واد باليصخ الذي فإن ذلك ومع وحل، 
٠بفاء سكون عر الاصول لأن 
الشاعر:قال وقد 

الأصلحانه إذا ميع في حير ولا أصولها وتأيى أعلاها نود 
مم  م

بعضقي ورد تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة وئثل :  ٤٩س
ذلالن^ر الحديث فهل بالسواد، الشعر تغيير عن النهى الأحاديث 
الخم؟من العيوب، إزالة حكم وما الهي؟ من الحكمة ومجا ، صحح؟أ 

عليهالرسول خان صحيح، الحدين، بقوله: فضيلته فأحاب 
منوتوعد السواد، بتجنيبه وأمر ، الشيعس، بتغيير أمر واللام الصلاة 

يدلوهدا الجنة، رائحة يريحون لا بأنهم بالسواد لحاهم يخضبون 
عزاض يتقي أن المرء فعلى الذنوب، كبائر محن واد بالالصبغ أن على 

افاتبيأ ممن ليكون ه، الرسول عنه نهى ما يتجبا وأن وجل، 
زو\هار ممد نتبمؤلم أممه نفع تمن ؤ ت تعال قال وقد ورسوله، 

صل؛لأصل ممد )ببوق اثئ يشن ؤبمن ؤ ال؛ ون، ه ،ق؛ عظيما 
عام.فهو الحكم هذا في والماء الرحال بين نرق ولا . منبتا 

مقالةواد بالالشعر صبغ في أن هو ذلك في الحكمة إن نم 
الأبيضسعره حول إذا فإنه عليها، الخلن، حلمح، المح، تعار الله لحكمة 

بدلكفيكون الشباب إر يشيخوخه يرجع أن يريد فكأنه المواد، إر 
ابيصكثروا إذا بكونهم عليها الخلق اممه جعل التي للحكمة مفادا 

.٤ ٨ ص تخريجه تقدم )١( 
)٢(

ا-مآ.الآة:سورةالأحزاب،)٣( 
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الأمر للخاش المخلوق مضادة أل العلوم ومن السواد، بعد شعرهم 
لهيجوز لا كما خلقه، في تعالى اض يفاد أن للرء يجوز ولا ينبغي، 

بالأسوديمغ كونه من بدلا إنه أيضأت ونقول شرعه، في اض يفاد أن 
المحظوريزول وبهيا والحمرة، المواد بين المعر يجعل بصغ يمغ 

.العللوب ويحمل 
الإنسانفي يكون أن مثل بها، بأس لا ذهدْ العيوب، إزالة أما 

وماصرر، هناك يكن لم إذا لقطعها عملية لها فيجرى زانية، إصبع 
الطارئة.العيوب إزالة باب، من هدا لأن به، بأس لا فإنه ذللث، أشبه 
.الموفق وافه 

مءاد ،!ث 
٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠،

منكثترأ نرى تعار اف رحمه - المخ فضيلة وثئل "• ٥ ٠ س 
يصحلم عنه النهي إن ت ويقولون بالواد لحاهم يصبغون المسالمين 

فإنماصح وإن الرواة، بعض كلام من مدرج هو وإط ه، المي عن 
مدىفما فلا، الجمال به قصد ما أما التدليس يه قصد ما يه الراد 
ذلانا؟صحة 

عنثابّتح واد بالاكيي، صبغ عن النهي • بقوله فضيلته فأحاب 
لممرواه - عنهما اطه رصي - عبداض بن جابر حديثا من . المي 
عدمه،الأصل لأن بدليل، إلا مقبولة غير الإدراج ودعوى داود، وأبو 
أنعنهما اطه رصي عباس ابن حديث، من والناني داود أبو روى وقد 

كحواصلبالواد الزمان T-؛^ في يخضبون قوم »كون قال: البي. 
شيحتلاميد أحد محفالح ابن قال الجتة،،ل رائحة يريحون لا الحمام 

اثيوالن٤( ٢ ١ ٢ الراد)رنم حفاب ني حاء عا باب الرحل، كتاب داود، أبو أحرحه ( ١] 
=ني الألباني وصححه (. O'UX)رنم بالواد الخفاب ص النهي باب الزينة، كتاب 



|كس،ل؛م احظ لم فياوس 

صبغتحريم يقتضي الحديث وهذا حيد. إسناده ت تيمية ابن الإسلام 
واش- ذلك في والحكمة الدنوب كصائر من وأنه واد، بالالشيب 

علىبتجميله تعالى اض حلق في الحكمة مضادة من فيه ما - أعلم 
ثبتوقد والوصل، والتمص والوثر كالوثم فيكون الطيعة، خلاف 

توثمةوالموالواسمة والمتوصالة الواصلة لحن أنه المى عن 
تعالىاش لخلق المغيرات للحن والمتمالجارا المتنمصات، ولعن 

فغترالتدليس، أجل من بالسواد الصبغ عن الهي أن دعوى وأما 
.إليه أثرنا ما الحكمة أن والظاهر عام، المهي لأن أيفأ، مقبولة 

عنه،غنى الحلال في فإن الأسود، الصبغ حكم هدا كان ؤإذا 
والأحمرالأسود بين يكون بصبغ أو والكتم بالحناء يمغ بان وذلك، 

يضرباب أغلق وما حلال، صغ إلى الشيب بتغيير المقصود فيحصل 
الحمد.وش أبواب الخير من لهم فتح إلا الناس 

واد،باليخضبون كانوا أنهم من الصحابة بعض عن روى وما 
النبيعن صح فيما الحجة لأن ه^، البي عن صح ما به يدفع لا فانه 
حيثالعير له يلتمس فانه بحدهم ضن الصحابة من حالفه ومجن .، 

إحايتهمعن القيامة يوم الناس يسال إنما تعالى واش ذلك، يستحق 
تجترمادآ ئقؤل ثناد-ثم وُزم ؤ ت الى تعاش ال قرسل، ال

•^^إل،ا3اهأى 
ءادءاد ءاد 

وملم،( ٥٩٣١)رنم للحس المتفيجات باب اللباس، كتاب البحاري، أخرجه )١( 
(.٢١٢٥اي)^نعل تحريم باب الياس، محاب 

هأ.الأة:ّورةالقصص،)٢( 



اكطرةومنن |ا،،ء|ض ماب 
 ===zz===========:^^^٥٣

الشيبنتف حكم ما ت - • تعار اش رحمه — الشيخ فضيلة مئل I ٥ ١ سى 
سالرأسداللخت؟

حرامفانه الوجه شعر أو اللحية من أما ت موله فضيلته فأحاب 
وقدمنه، واللحية الوجه شعر نتف النمص فان النمص، من هذا لأن 

الرجللهذا ونقول . ، والمتنسبمةأ النامصة لعن أنه الّبي عن ثنت 
لحية،لك تبقى فلن فتنتفها ابيضت محعرة كل على محعتتكل كين إدا 

شيئآ.تنتف ولا اممه خالقص ما على اممه حلقه ما فيع 
التحريمدرجة إر يمل فلا الرأس شحر من التف كان إذا أما 

*التمهس من ليس لأنه 
ءأءءاء 

>Y5_ : رادبالأحية؟اشتعانى_; اكخ_رحمه فضيلة ثئلJءنا
بحذاءالناتئين العفلمين من اللحية حد بقوله فضيلته فأجاب 

الخدين.على النابت الشعر ومنها الوجه، إرأحر الأذنين صماحي 
بالكسر;اراللحية ! ٤ ج  ٣٨٧ص المحيهل القاموس في قال 

علىالذي الشعر إن قال فمن هذا وعلى . والذقزا،الخدين شعر 
.ذللث،يشت أن فحليه اللحية من ليس الخدين 

ءايءاء 

اللحية؟من العارضان هل اضتعالي_ت اكخ_رحمه فضيلة ثئل !  ٥٣س
هوهذا لأن اللحية محن العارصان نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 

قنءاياأننلئنه إذ ؤ تعار! افه قال إ \ذشونأ بها جاء التي اللغة مقتضى 
ؤ،بمق أك هر ؤ تحار: وقال ، ٤٢٢^^از؛آي ثقؤبى لندم عتبمكا 

٥٠ ٢ ص تخريجه تقدم ( ١ ) 
٠٢ت الأية يومف، سورة )٢( 



|اطهارإتاحضام فم فتاوس 

،١ آعب ^^4^؛ ءايجؤءنييم تمحأعليم بمم رنة أبممى 
يممتفىعليه يدل ما به فالمراد والسة القران ني حاء ما أن علم وبهذا 
مثل!عاليه، فيحمل شرعي مدلول له يكون أن إلا العربية، اللغة 

العبادةتلك الشؤع في لكنها الدعاء، العربية اللغة في هي الصلاة 
مدلولهاعلى حملث والستة الكتاب في ذكرت فإذا العلومة، 

مانع.ذلك من يمغ أن إلا الشرعي 
خاصاشرعثا محدلولأ الشؤع لها يجعل لم اللحية فإن هدا وعلى 

علىالنابت للنحر اسم اللغة في وهي اللغوي، مدلولها على فتحمل 
الحفلمإلى الأذن صماخ حداء الاتىء الحفلم من والخدين اللحيين 

الأحر.الجانب، من له المحاذي 

.والذقن،؛الخدين نحر بالكرت رءاللحية القاموس! في قال 
لمااسم ررهي • الملقية محل ١ "؛؛—٠  ٣٥ص اياري فتح ؛ي قال وهكذا 

.والذهن؛؛ الخدين على نبّتت، 

يصبرأن الموس فعلى اللحية، س العارصين أن تبين وبهذا 
فعلوبىجنسه بني في غريبأ كان ؤإن ورسوله، اض ءلاءة على ويمابر 
رسولهومنة تعالى اممه بكتاب يوزن إنما الحق أن وليعلم • للغرياء 
فنالوالمنة، الكتاب خالم، مما الناس عليه كان بما يوزن لا .، 

الحق.على المسلمين ؤإخوانا يثبتنا أن تعالى اممه 
ءأبءاي 

٢ت الأية ، الخمعة صورة 



الخطاةومنن |كء|مح اب ب

اللحى؟حلق حكم عن ^لضلةالبح-رحمهافمار-ت • ٠٤س
لرسوبمعصية لأنه محرم، اللحية حالق ت بقوله فضيلته فآجابا 

الشوارر_،ااوحموا اللحى ارأعفوا قال: الني. فإن ه، اش 
•والمشرين المجوس هدي إلى المرملين هدي عن حروج ولأنه 

واللحي,.ىالوحه نعر هي - اللغة أهل ذكره كما - اللحية وحد 
فروالدهن اللحيتن وعلى الخدين على ما كل أن بمعنى والخدين، 

المي؛؟أولأن أيضا، العصية في داخل منها شيء وأحد اللحية، من 
راووفروا. ا؛. . اللحى. ُروأرخوا .®. • اللحى. أعفوا ٠ ال: ن

حديجوز لا أنه على يدل وهدا .  ٠٠.. اللحى. ®وآوفوا .  ٠٠.. اللحى. 
ها،ّْشيء أخد من أعغلم فالحلق تتفاوتا المعاصي لآكن منها، شيء 

والحقالحق، هو هدا منها، شيء أخذ من مخالفة وأبين أعفلم لأنه 
بهوالعمل الحق قبول من الماغ ما نملثا مع وتساءل قح، أن أحق 

علىوالرفاق وهواك نفسائإ رصا تقدم فلا كوابه؟ وطالبأ ض إرضاء 
ِن.ر؛فسحافقامهوماأهر،م(آو تعالى: قال اض، رصا

أ؛يءو 

تقصيرحكم عن -• تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة شتل :  ٥٥س
الاحية؟

النبيبه أمر ما خلاف اللحية من القص بقوله: فضيلته فأحابا 
فمنءأرخوا اللحى؛،، ءآعفوا اللحى؛(، ®وفروا قوله: ى ف. 

الطهارةمحاب وملم (، ٥٨٩٢الأظفار)ملم باب اللباص، محاب البخاري، أحرجه )١( 
(٢٥٩.)

.٤ ١ ، ٤ • الأسان: ايازعات، سورة )٢( 



1كنم1أةامضام 5_ ك1وس 

شيثآ،منها يأخذن فلا ه، هديه ه، الرمول أمر اتباع أراد 
نيئا،لحيته من يأخذ لا أن واللام، الصلاة عاليه الرسول( هدي فان 

عنتعالى اممه قول، حميعأ قرأنا ولقد قبله، الأنبياء هدي كان وكذلك، 
دليلوهذا ،. >ربيا ؤلأ ّفجفا دلْان لا يبّوبم هاثر ؤ لموسى! هارون 

خاتمهدى كذلك وهو بها، الإمساك يمكن لحية لهارون أن على 
أنأراد فمن كة، وكانت، عغليمة كانت، لحته فان ه محمد النبيين 

شعرمن يأخذن فلا الامتثال(، تمام أمره ويمتثل الأتثاع تمام يتبعه 
•عرصها من( ولا طولها من( لا شيئا، لحيته 

متفرقةشعراتها تكون لحيته نبات ابتداء عند الناس وبعضن 
يحالمهاقد لأنه ، ليس؛حوالب، وهذا حميغآ، لتنبعت، أحلمها أنا I فيقول( 

أنعليه ولآكن تنستا، أن قبل يموت ثم النبي أمر بذللث، فيحصكب 
فيمجتمعة كانت، وخروجها نموها تم إذا وهي كانتا، كما يبقيها 
.الموفق وافه . حن شكل 

-:إث-ءإ;- ءإي 

تقصيريجوز هل _ت تعار اممه رحمه — الشح فضيلة سئل •'  ٥٦ص
يجوز؟أنه سمعنا فقد القبضة على زاد ما خصوصا اللحية 

حديثامن وغيرهما الصحيحين في حاء بقوله؛ فضيلته فأجاب 
المشركينر>خالفوا قال( الّكا. أن ~ عنهما افّ رصي، ~ عمر ابن( 

ولفنلالبخاري. لمثل هذا . ، أ القوارب،؛ وأحمرا اللحى ووفروا 
واوأوفالشوارب وا أحفن المشركيوا الفررخم! لم

.؛\<الآة:)ا(سورةطه،
.( ٥٨٩٢الأظفار)رنم تقلم باب اللماس، كتاب الخارك(، أحرجه )٢( 





|كس1ة|عظم قس ك1ءس 
c=========:^^^ ٥٨

عنالشياطن احتالته من إلا مخالفتها، ونح حسنها على الخالق 
المشركنمخالفة اللحية إعفاء مجن العلة ليت أنه عالم وبهذا ■ ذءلرته 

الفهلرة.مجواممة وهى أحرى علة هناك بل نمهل 
مجنالمالحين افه عباد مجواففة ت اللحية إعفاء نوائد وْن 

لموسىقال أة هارون عن تعالى اممه ذكر كما وأتباعهم المرسلين 
وفى• ه هيئ" دأئي؛رنإؤألاللخدقجقاه ؤ • وسلم عليهما اش صلى 

و.المي وصف فى عنه اض رصي سمرة بن جابر عن لم مصحتح 
اللحية.سعر كثير وكان • قال 

حصوصأاللحية تمصير يجوز أنه الناس بعض س سمعتم مجا أما 
علىزاد فيما العلم أهل بعض إليه ذهب فقد القبضة، على زاد مجا 

رواهما إلى استنادا المبضة على زاد ما أحذ يجوز إنه I وقالوا القبضة، 
أوحج إذا كان أنه عنهما، الله رصي عمر بن عبداف عن البخاري 

دلبما الأحد الأولى ولكن • أحذه زاد فما لحيته على قثفى اعتمر 
منحالا تثن يلم . الثي فإن السامة الأحاديث، في العموم عليه 

حال.

٠ءإت- ءو 

حلقالأفضل هل _ت تعالى اف رحمه _ الشخ فضيلة مئل !  ٥٧ص
أوقصه؟الشارب 

بهحاءمحتج كما الشارب نمى الأفضل ت بقوله فضيلته فأجاب 
إحماءؤإما تبدو، حتى الشفة يلى مما أتلرافه يمص بأن حما إمحا السنة، 
يحميه.حى جميعه يمعس بحسثا 

.٩ ٤ الأية طه، سورة ٢ ١ ر 



اكطرةوسن اكء|ض اب ب

علىحلقه مشروعية بعضهم وقياس ا السنة من فليس حلقه وأما 
ولهذايه، عبرة فلا النص، مقابلة في قياس النسك في الرأس حلق 

العدولينبغى فلا الناس في ظهرت يدعة إنه الحلق! عن مالك قال 
حالةوالوالملاح الهدى اتباعها في فإن السنة، به جاءت عما 

والفلاح.
ءإت-أو 

نتف،حكم عن • ~ تعار اف رحمه ~ الشيح فضيلة وسئل ت  ٥٨س
الشعر؟س والخد الوجنة على يبت، وما الشاريف 

ينتفهلا أن الأفضل فإن الشارب أما ت بقوله فضيلته فاحاب 
•بدلك كاأْرالميه ينمه أن الأفضل بل نتفآ الإنسان 

يجوزلا فإنه الشعر س الخد على أو الوجنة على ما نتفط وأما 
.والمي باللغة، العلم أهل هدا على نص كما اللخية س هدا لأن 
•به . النك، أمر لما مخالف قصه أو هدا ونتفإ اللخى، بإعفاء أمر 

m أ•؛-؛ت- إ

بعضيقوله عما -I تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ؛  ٥٩س
فيكما والنصارى المجوس مخالفة اللخى إعفاء علة أن ص الماس 

لخاهم؟يعفون لأنهم الأن بقائمة لست، علة وهي الخدينر 
وجوه!س هدا على جوابنا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فحب،المخالفة أجل س ليس اللحية إعفاء أن الأول! الوجه 

اللحىإعفاء فإن لم، مصحيح في ذلك ستا كما الفهلرة ص هو بل 
ماواستقباح انها، امتح-وعلى عليها الماس الله فطر التي لفطرة اس 

٠سواها 

ليسواالأن والمجومس والنصارى اليهود أن ت التانى الوجه 



دسأ!؛11احام هم هتاءس 

هوكما لحاهم يحلقون أكثرهم بل ربعهم ولا كلهم لحاهم يعمون 
وواقع.مشاهد 

زالمعنى أحل من ثرعآ ثبت إذا الحكم أن ت الثالث الوجه 
يبقىفانه الإمحلأم شعائر من لثعيرة أو للفهلرة موافقآ الحكم هذا وكان 

يظهرأن سبه كان الهلواف في الرمل إلى ترى ألا السبب، زال ولو 
يقدمإنه قالوا الدين المشركين أمام والقوة الجلد وأصحابه .ؤ النم، 

وبقيالعالة هده زالتا فقد ذللث، ومع يثرب حمى وهنتهم قوم عليكم 
الودلع.حجة في المي. رمل حيث الحكم 

أنأمرا ورسوله النه قضى إذا المؤُن أن الواحب أن • فالحاصل 
دعوأألثؤإمن\راإدا مد َكارن إدما ؤ ت تعالى اش قال كما وأطعنا ممعنا يقول 

ِزرآلمفلحؤن هم ؤأؤليلئا ؤيلس سمتا يقؤلؤأ أن نم ؤؤبمؤكء آته إل 
ولا• ٢١ه نْآ ٢^^؛، هم ؤيكو آممة ؤبمئس يتحبمولم آس محج وش 

والأعذارالواهية العلل يلتمسوا أو وعصينا سمحنا قالوا كالذين يكونوا 
الاستسلامغاية لمأ تميكن لم من شأن هذا فإن لها أصل لا التي 
ءداذنمحنؤ ه لماَمان ؤ ت وجل عر اف يقول ورسوله اممه لأمر 
يعمزآثهؤبن آميهم ثن إء؛ر؟ "آلم إى أيا  ٢١ؤمحبمؤلدآ آس 

بممحق■حئ لأ هلادر؛ث ؤ تعالى؛ ويقول هلآ،• 0 نةا 
قثنتودثلزأمثا  ١٠٢-محسد'وأؤآآشؤ-لم لا نم مثا 

هلالكلام هذا مثل يقول الذي عن أدري ولا ملثا 

٥٢، ٥١)ا(سورةالورالآ؛تان: 
.٣٦الآية: الآحزاب،،سورة )٢( 
.٦٥الأة: النماء، مررة )٣( 



|لأراْإا|واكءاض.طن اب م
٦١^=^^=======^=====^===دصتء 

نمتثلوأن ونطح سّمع أن فعلما القيامة، يوم ربه به يواجه أن يمتطح 
حال.كل على ورموله اف أمر 

ءأه  ه

شعرإزالة حكم عن —؛ تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة ومثل ت ٦ ٠ س 
العانة؟وحالق الشارب، وقص الأءلافر، وقص الإبط، 

اففهلر التي الفهلرة من الإبهل نعر إزالة أ بقوله فضيلته فأجاب 
وجل،عز الله عند من المنزلة الشراع بها وجاءت عليها، الخلق 

منكلها الأشياء فهده العانة، وحلق والشارب، الأ٠لافر قص وكذلك 
الخزلةالشراع وأقرتها فطرته، تتغير لم عاقل كث يرتضيها التي، الفطرة 

منءندالهعزوجل.
وتوالأءلافر، والإبتذ والعانة الشارب في الض. ومحت وقد 

فنقول:هذا وعلى يومآ، أربعين فوق تترك فلا يومأ، أربعين لها 
هذهلأمته وقمت، قد واللام، الصلاة عليه الرسول كان إذا 

قبلتزال أن يقتضي سبب حصل ؤإن القصوى، المدة فهي المدة، 
الإبط،فى الشعور كثرت أو الأءظافر طالت لو كما تزال، فإنها ذلك، 

أقصىهي الأربعين لكن يزال، فإنه الأربمن قل طال الشارب أو 
طويلةمدة أظافره يبقى الجهال بعض أن الحجب، ومن وغايتها، المدة 
لفئلرتهمتنكروا قد وهؤلاء اخ، الأوسفيها وتتراكم تهلول حتى 

أدريولا لأمته، ووقتها هؤ اف رسول إليها دعا التي المسة وحالفوا 
الصحيالضرر من فيه ما ع ذلك(، يفعلوا أن هم لأنفيرضون كيم، 

إما، أظافره من واحدا ظفرأ يبقي الماس وبحقي • الشرعية لخالقة اع 
وحهلآ.جهل أيضا وهذا بابة الؤإما الخنصر 

حهلهما على يتمشوا وأن يترمموا أن الخين للمينبغى فالذي 



|1طءاوت|عطم قس فتارس 

التيالسنن هذه فعل من ورسمه، لهم واللام الصلاة عليه الني 
الآداءل.ونتف العانة وحلق والشارب، الأءلافر قص الفطرة، تقتضيها 

؛إيأو أو 

تطويلحكم عن ت — تعالى اممه رحمه — الشخ فضيلة وصئل ٦ ١ س 
الأءلافر؟

يكنلم إن مكروه الأظافر تطويل ت بقوله فضيلته فأحاب، 
أرمن^ تزك ألا الأظام تقلم ني دك ه الني لأن سرا، 

*يومأ 
يبقونوالحقارة المدنية يدعون الذين هؤلاء أن الغراسب، ومن 

يكونأن وتوجس، والأقدار الأوساخ تحمل أنها مع الأظافر هذه 
وذكرالدم أنهر ارما ؛ الرمول قال ولهذا بالحيوان متثبهأ الإنسان 

فمديالفلفر وأما فعثلم، السن أما والظفر، السن إلا فكل عليه اف اسم 
بهايذبحون سكاكين الأظافر يتخذون أنهم يعني ٢• الحبنهءال 
ماأشبه الذين هؤلاء هدي مجن فهذا ذللن، غير أو اللحم بها ويقتلعون 

.بالبهائم يكونون 
أوءه هو 

إبقاءحكم عن • تحار اله رحمه - المخ فضيلة نمل ت  ٦٢س
يوما؟أربعين من أكثر الأظافر 

تفصيل:فيه هذا بقوله: فأحاب،فضيلته 
انحرف،الذن بالكفار الاقتداء ذللئ، على له الحامل كان إذا 

والحديدوالعروة القم، عن الدم أنهر ما باب والمد، الدباح كتاب البخاري، أحرجه 
(.١٩٦٨اضنكلuأثمرالدم)ربجواز باب لأءام،اب 



اسا|؛ترسن |كء|ض اب ب

تنبهاءمن ت قال النبي. لأن حرام، ذلك فان السلامة، عن فهلرهم 
ررأقلت اف رحمه تيمية ابن الإسلام شخ قال • ، أ ا؛ منهم فهو بقوم 

المتنبهكمر يقتضي ظاهره كان ؤإن التحريم، الحل|ي|ن، هدا أحوال 

شهرى مجرد يومأ أربعين من أكثر لإبقائها الحامل( كان إذا أما 
النبيوقته محا وحلاف الفطرة حلاف ذلك فإن لإنسان، اص 

لأمته.
ءآي ء ه

الشعردفن حكم عن : - تعار اش رحمه - فضيلته وثئل :  ٦٣س
قصها؟بعاد والأظفار 

والأظفارالشعر دفن أن العالم أهل ذكر بقوله: فضياكه فأجاب 
وأماعنهم، افه رصي الصحابة بعض عن ذللن، أثر وقد وأور، أحن 

كدللئ،.فليس إثما يوجب مكان في أوإلقائه العراء ر مائه كون 

الحمامفي الأظافر قص عن تمار اممه رحمه . وثئل ;  ٦٤ص
القاذورات؟ح ؤإرسالها 

ولكنلها، تكريمأ ذلك يقحل ألا الأور بقوله: فضيلته فأجاب 
عليه.إثم فلا فحل لو 

؛إي؛؛ب ءإي 

تخفيفاحكم عن -ت تعار افه رحمه - الشيح فضيلة ثئل ؛  ٦٥ص
الحاحما؟شعر 

. ٢٧ص تخريجه تقدم )١( 



1iij_sJfدطم فم فتاوس 

بطريقلكن إذا الحاجب شعر تخفيف بقوله فضيلته فاحاب 
لعنالذي النمص من لأنه الكبائر، من كبيرة بل حرام فهو اكف 
.نعاله من اممه. رسول 

العلم،أهل بعض كرهه فهذا الحلق، أو القمى بطريق لكن ؤإذا 
خاصاليس المص إن وقال: المص، مجن وجعله بعضهم، ومنحه 

الوجه.قي لكن إذا به افه يأذن لم لشعر تغيير لكل هوعام بل ياكف، 
أوبجواز قلنا ؤان حتى - للمرأة يبني انه نرى الذي ولكن 

لكنإذا إلا ذلكر تفعل لا أن - الحلق أو القص بطريق تخفيفه كراهة 
الفلرعلى فيؤثر العين، إلى ينزل بحت الحواجب، على كثيرا الشعر 

منه.يؤذي ما بإزالة يأس فلا 
ءإيثو ءو 

الشعرجعل حكم عن ت - تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة نئل ث  ٦٦س
واحدة؟ضفيرة 

فيهأعلم لا واحدة صفيرة الشعر جعل بقوله: فضيلته فأجاب 
اتباعهوجب ذلك، يمغ السنة س شيئآ رأى وس الحل، والأصل • بأسآ 
الوفيق.ولى واف فيه. 

اليدينشعر إزالة حكم عن -؛إ افأإيتعالى رحمه - وثئل ؛ ٦٧س
والرجلين؟

لأنهإزاله، س بأس فلا كثيرا لكن إن بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إزاكهلأن تزال لا إنه قال س العلم أهل س فإن عائقا لكن ؤإن مشوه، 

ممالأنه إزاله تجوز إنه قال: ص ومنهم • وحل عز اف حلل، غتير تص 



اكط|؛توسن ا1مو|مح ياب 
٦٥د==ع===============ت=:=ء 

.عفوا؛ فهو عنه اف، سكت ررما • المى قال وقد عنه، اممه سكت 
متنقالشعور إن ت هؤلاء وقال عليكم، حرام ولا لكم بلازم ليس أي 
ام:أقثلاثة إلى 

أخده.تحريم على الشؤع نص ما ت الأول الشم 
أحده.محللب على \}ثو؛أ نص ما ت الثاني القسم 
عنه.سكت ما الثالث؛ الشم 

الرحل،كالحية يوحد فلا أخذه تحريم على السرع نص فما 
والرحل.للمرأْ الحاجسا ونمص 

والعانةالإبهل مثل؛ فليوخذ، أحده محللب على الشؤع نص وما 
•للرجل والشارب 
تعالىاممه يريد لا مما كان لو لأنه عفو فانه عنه سكت وما 

فلمابايقائه، لأمر الاوهشاءْ، يريد مما كان ولو لأمررازالته، وجوده، 
ساءؤإن أزاله ثاء إن الإنسان، اختيار راحعآإلى هدا كان عنه سكتر 
الموفق.وافه أماه. 

المرأةقصن حكم عن • — تحار افص رحمه — الشطع فضيلة سئل !  ٦٨س
؟أسها ر شعر 

ماعلى رأسها المرأة تبقى أن المثرؤع بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الحنابلةفقهاء ذكر وقد باليها، أهل عادة عن تخرج ولا عليه، كان 

وحرمعمرة، أو حج في إلا رأسها قص للمرأة يكره أنه - اطه حمهم ر- 

٠)تحريمه يذكر لم ما باب ، الأطعمة كتاب داود، أبو أحرجه ( ١ ر  عباسابن ْرقوذأعاى ( ٠٣٨ 
بابا اللباس كتاب ، الترمذي أحرجه الّكا إلى مرفوعأ سلمان وعن * عنهما اش رصي 

بينىفي^حالخاح)هوام(.



او=سوة|،ظم ض كاوس 

رأسها.شعر المرأة قص الحنابلة ممهاء يعص 
التحريم،على أو الكراهة على يدل ما النصوص في لمس ولكن 

أوقدام من رأسها شعر من تأحذ أن للرأة فيجوز ذلك، عدم والأصل 
لأنالرحل، برأس التشبه حد إلى به تمل لا وجه على لخلف، اس 

الشيء؛هدا تفعل أن للمرأة أكر0 أنا ذلك، مع لكن • الإباحة الأصل 
بلادهاغير عن المتلقاة العادات س يجد لما وتطليها المرأة نغلر لأن 
عاداتفي تقع وربما المتوردة، العادات إلى المظر باب لها يفتح مما 

فىا بلادنإلى الواردة العادات فكل تشعر، لا وهي محرمة 
ئدالتي المحمودة الأمور من تكن لم إذا ~ والكن الفلهرواللص 

أنإلى نظرا وتجنبها، عنها النعي الأولك، فإن - طلبها علك، الشؤع 
الإنسانشعر إذا لاسيما الغير، تقليد س المزيد تتطلب النفوس 
فييقع وربما غيرْ يقلد حينئد فإنه ؛ غيره وبكمال ه نففي بالقمى 

شريعته.تبيحه لا الذي الاثم المقليد شرك 
ونحنوتقاليد، عادات بعضنا يميها بها لث، نتمأشياء وهناك 

ونقولالتسمية هدْ ننكر 
الأمورص هو ما عاداتنا ص فإن بالهتندين، أنتم وما صللتم لقد 
الحجابكمثل والتقاليد، العادات فيها تتحكم لا التي المشروعة 

سميناؤإذا تقاليدا أو عادة المرأة احتجاب مي نأن يمح فلا مثال، 
لتركهباب وفح الشريعة، على جناية فهو تقليدأ، أو عادة ذللث، 

كيلكوهو الزمن، لتغتر تخضع جديدة عادات إلى عنه والمحول 
وسالأعراف، فيها تتحكم وتقاليد عادات إلى للشريعة تحويل 

ولاالمادات ولا الأعرافر فيها تتحكم لا ثابتة الشريحة أن المعلوم 
بهايلتزم أن يلزمه مكان، أي وفي كان أيا المسلم يلزم بل المقاليد، 



اكءإا|زتوسن |كءاض أب ب
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.الموفق واف . يستحب فيما وا١تحباا يجب، فيما وحوبآ 
ءةه - ه

المرأةفرق حكم عن —ت تعار اف رحمه — الشخ فضيلة شئل  ٦٩س
الجنب؟عر شعرها 

فىيكون أن الشعر فرق فى السنة بقوله! فضيلته فاجاب 
لهالشعر لأن الرأس، أعر إر الرأس مقدم وهي الناصية س الوسط، 

فالفرقالشمال، ؤإر التمض ؤإر الخلف ؤإلى الأمام إر اتجاهامحت، 
فليسالجنس، عر الفرق أما الرأس، وسهل في يكون المشرؤع 
أيضايكون وربما لمين، المبغير تشبه فيه يكون وريما بمشرئ، 

قومبعد، أرهما لم المار أهل س ررصنفان ه: الني، قول ر داخلا 
عارياتكاسيات اء ونالماس، يها يضربون المقر كأذناب سياط معهم 

ولاالجنة يدخلن لا الماتلة المخت، كأستمة رؤؤسهن مميلات مائلات 
يانهنالمميلات المائلات مر فس الحالماء س فان . رحهاا،أ يجدن 
ولكنالمشطة، تللئ، غيرهن ويمشطن المائلة المشعلة يمشتلن اللاتي 

صعليهن يجب، عما مائلات كى ص المراد؛المائلات أن الصواب 
أعلم.وافه . ذللث،عن لغيرهن مميلات والدين، الحياء 

ءأي

تصفيف،حكم عن • - تعار اش رحمه - الثيح فضيلة سئل ؛ ٧ ٠ س 
بالكافرات؟المنبه دون العصرية بالطريقة شعرها المرأة 

كونأنه الشعر تصفيف، عن بلغني الذي بقوله فضيلته فاحاب 
أننساءنا به أنصح والدي مال، إصاعة بأنها نصفها قد باهغلة بأجرة 

بهيفح وجه عر لا لزوحها تتجمل والمرأة المرفإ، هدا سن 
(.٢١٢٨العاريات)الكاسات اء النباب اللباس، كتاب لم، •،أحرجه )١( 



|كسر؛تاهمحام هم فتاوم 

لوذهتأما ، المال إصائ عن لهى ه لمي اكساع، هذا المال 
•به بأس لا هذا فإن لزوجها للتجمل يستره سهلة بأجرة تمثيلها ماشطة إلى 

،.؛؛-إي ء ه

أنللمرأْ يجوز هل -ت تعار اش رحمه - الشح فضيلة ثئل • ٧ ١ ص 
المستعار،؛؟ارالشعر الباروكة تستعمل 

الوصل،في داخلة وهي محرمة الباروكة ت بقوله فضيلته فآجاب 
فتشبهحقشه ص أٍلول وجه على المرأة تفلهررأس فهي وصلا؟ تكن لم ؤإن 

يكنلم إن لكن ، ، أ والتوصلة الواصلة الّثي. لن لقد الوصل، 
الباروكةامتعمال من فلاحرج قرعاء ثعرأصلأأوكاك المرأة رأس على 

البى.لنقهلعتأذن ولهذا انموبحارة، إزالة لأن انمب ^ترهذا 
،ذللئ، س أومع فالمآلة ذهب، من يتخذأنفآ أن الغزوات، إحدى فى أنفه 

بهبأس فلا عيب لإزالة كان فما وعملياته، التجميل ائل مفيها فتدخل 
بأسلا فهدا مثال سوداء بقعة أوإزالة فيعدله اعوجاج أنفه فى يكون أن مثل 

هوالممنؤع.فهذا ثل نمس 
ءاء!ه ء ص

ادنشب حكم عن "٠ تعالى الله رحمه — المح فضيلة ومثل ٠  ٧٢محي 
الزية؟أجل ص أنفها أو المنن 

لأنبه، بأس لا الأذن ثقب أن الصحح •' بقوله فضيلته فأحاب 
اءنأن ثبت وقد المثاح، التحلي إر بها يتوصل التي القاصد س هذا 

تعذيم،التحذسب، وهذا ادانهن، فى نها يلياخراصن لهن كان الصمحابة 

(.٢٧٨)ص ض ظهر عن إلا  oJU»،لا باب الزكاة، كتاب البخاري، أحرجه ( )١ 
باباللباص، كتاب ص، ( ٥٩٤٧)ترفة المباب اللباس، كتاب المخاري، اخرحه )٢( 

الواٍالة)أألآ(فل تحريم 



|سلرلتوسن |كءك ب ما 

تالأنف ثقب وأما مريعآ. بروم صار الصغر حال فى ثقب ؤإذا بط، 
فيماللخلقة وتشويه مثلة فيه ولكن كلأمأ، العالم لأهل فيه أذكر لا فإنني 
الأنفحلية س بالي ش المرأة ^إذاكاك ذك، يرى لا غيرنا ولعل نرى، 

.عليه الحلية لتعليق الأنف بثقب بأس فلا وتجملا زينة فيها 
ءإيءإت- ءأب 



اكنمار؛؛م احظ ض فتاوس 
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وصفتهاJوضوع فروض باب 

النبيقول معنى عن -ت تعار اش رحمه - الشخ فضيلة ثئل !  ٧٣ص
الوصوء((؟سير حيث المؤمن من الحلية ُأتبالح • ه 

إذاالجنة أهل أن الحديث هذا معنى بقوله; فضيلته فأجاب 
محورةفي وجل عز افه قال كما فيها يحلون فانه الجنة، دخلوا 

الحجمحورة في قال وكما ،، >ؤبجلونحاينأتابممندتيهأ الكهف: 
قال;وكما . ^تاخآقاضثندهلأؤ وفاطر! 

أوكان رحلا - الجنة في يحلى فالمؤمن . ٤، قصةبن أسايئ ثلرأ ؤؤ 
تبلغهذا فعلى الوضوء، يبلمر حيث إر وتكون الحلية، بهذه — امرأة 

هذاالمر_>،، إل يبلغ الوصوء لأن المرفقين إر المدين في الحلية 
السائل.إليه أمار الذي الحديث، محنى 

ينالهالذي الفضل عن تعارإ افه رحمه - الشخ فضيلة قتل إ  ٧٤س
حديثإ؟كل بعد الوصوء على استمر إذا الملم 

علىاستمر إذا المسلم يناله الذي القمل بقوله! فضيلته فأجاب 
منالطهر على والبقاء طاهرآ، يبقى أنه ، حديث، كل بعل الوصوء 
أحوالفى وتحار سبحانه اممه يذكر ربما ولأنه المالحة؛ الأعمال 

ملكانفي صلاة ل تعرض قد ولأنه طهر، على اممه ذكر فيتكون كلها، 

(.٢٥٠)الوصرء يباع حث الحلية تثر باب الهلهارة، كتاب لم، مأخرجه )١( 
؛آ.الآة:مرةالكهف،)٢( 
.٢٣الأية: الحج، سورة )٣( 
اآ.الآة:ان،-ورةالإن)أ(



ويمتدااءضء< ه|ءخى اب ب
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انالأتبفاء أن والمهم الصلاة، لهدم متعدا فكون ، م1ء فه ليس 
■كره لوائد فه وصوء عالؤ^ 

•t■؛و أة 

للإنانلكن إذا _ت تعالى اف رحمه - الشخ فضالة ئتل ! ٧٥ص
المضمضة؟عند نزعها عليه يجب فهل صناعية أمنان 

مركبة،أسنان الإنسان على لكن إذا بقوله؛ فضيلته فأجابخ 
الوالخاتم الخاتم، هدم وتثبه يزيلها، أن عاليه يجس، لا أنه ءالذلاهر 

سبيلعلى ليس لكن يحركه، أن الأفضل بل ، الوضوء عند نزعه يجب، 
عندينزعه لكن أنه ينقل ولم ، ه يلبلكن الّبي، لأن الوجوب، 

الأسنان،هده من الماء وصول من مانعآ كونه من أفلير وهو ، الوضوء 
•ردها يم نزعها عليه شانا التركيبة هده تكون الارس بعضن أن سئما لا 

ءإي؛اب ءه 

علىيجب هل —! تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ٧٦س
إلىالماء وصول لعدم يتمضمض أن أراد إذا التركيية *خح أن الإنسان 
النشرة؟

المضمضةعند أسنانه حائر عليه يجب لا بقوله؛ فضيلته فآجايا 
لكن،تحتمل مشقة لكنت، ؤإن المشمة، نؤع مجن ذلالئإ نى لما 

ومحالرأس مح عن بدلأ العمامة على المسح ورد وند ميسر، 
الشارعولخن ، ذللث، خلع يماكن أنه ْع الرحلين غل من بدلأ الخفين 

مٍجأ،دينها في عليها يجعل فلم الأمة على الشسثر جانب راعى 

،اللباس كتاب ، وملم (، ٥٨٦٦)الفضة حاتم باب إ اللباس كتاب البخاري، أحرجه 
الاومحب)او،أ(.حاتم تحريم باب 



ا1طداو؛؛ض يتاوس 
ت- ٧٢

وجوبهمافليس قولين والاستنشاق المضمضة وجوب فى فان وأيفآ 
.الأم يخفف مما هدا ٠ الأمة عاله متفقأ 

٠ ٠ ٠

علىيجب هل —ت تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل ! ٧٧ص 
لا؟أم الوضوء ئبل أسنانه بين من الطعام بقايا يزيل أن ان الأن

قبلإزالته يجب لا أنه لي يفلهر الذي • بقوله فضيلته فأجاب 
عنوأبعد وأؤلهر أكمل أنه شاك لا منها الأسنان تنقية لكن ، الوصوء 

عفونةمنها يتولد فقد بقيت، إذا الفضلات هدم لأن الأسنان، مرض 
منمخ إذا ان للأنيبُي، فالذي واللثة، للأسنان مرض منها ويحصل 
وأنالعلعام، أثر من بها علق ما يزول حتى أسنانه يخلل أن طعامه، 
الصلاةعاليه النبي قال وقد الفم، يغير الهلعام لأن أيضأ يتسوك 

يدلوهذا لالربا،"ُ'ا،. مرضاة للفم مهلهرة ارإنه السواك! في واللام 
قالولهذا بالسواك، يهلهر فانه تطهير إلى الفم احتاج كلما أنه على 

.غيره أو بأكل الفم رائحة تغير عند السواك يتأكد ! العلماء 
ءاءم ءاد 

المتوصيءيلزم هل —• تعالى النه رحمه — الشيح فضيلة مئل !  ٧٨س
لأذنيه؟حديدأ ماء يآحذ أن 

ولابل للأذنين، جديد ماء أحذ يلزم لا بقوله• فضيلته فأجاب 
النيلوصوء الواصفين جمح لأن الصحح، القول على يستحب 

يمحأن فالأفضل لأذنيه، جديدأ ماء يأحذ كان أنه يذكروا لم ه، 
•رأسه مسح يعد بقي الذي اللل يقية أذنيه 

هي ء ه

٠الرطب السواك باب الصوم، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ ) 



وْص|لهضء. ه،وذص اب ب

فيالترتيب معنى عن • — تعار افه رحمه — الثسخ فضيلة ثئل ت  ٧٩ص
يعيروهل حكمها؟ وما الوضوء؟ ر بالموالاة المراد وما الوضوء؟ 

والنسيان؟بالجهل فيهما ان الأن
بدأبما تبدأ أن معناه الوضوء فى الترتيب بقوله فضيلته فاجاب 

مح)م اليدين، غل ثم الوجه، غل بذكر اممه بدأ وقد به، الله 
قلالكمين غل تحار اذل يذكر ولم الرجلن، غل ثم الرأس، 

هوبل واجبا ليس الوجه غل قل الكمين غل لأن الوجه، غل 
عزاف رتبها كما مرتثة الوضوء بأعضاء تبدأ أن الترتسب، هو هذا سنة، 

فلمابالصفا، بدأ المعى إر وحرج حج لما . النكا لأن وجل، 
بدأ١^١' ١٠أبدأ؛. ، ١ سعآرأشثن آلكماوألمتيْ إن ه ؤ رأ• عليه أقل 

.به اف بدأ بما ابتداء المروة قبل الصفا إلى أتى إنما أنه فبين ، ، به^ 
بزمنالوضوء أعضاء بين يفرق لا أن ت فمعناها الموالاة، وأما 

يغلأن أراد نم وجهه، غل لو ذللثا محتال بعض، عن بعضها يفصل 
يحيدأن عاليه يجب وحينثد فانتv ند الموالاة فان ، تآحر ولكن يديه 

مثلقدمه وفي توضأ، ند رجلا رأى الني. لأن أوله، من الوضوء 
روايةوفي . وضوءك،، فأحسن ءارحع فقال؛ الماء، يصبه لم الظفر 

الموالاة،اشتراؤل على يدل وهذا . الوضوء،، يحيد أن ررأمره داود أبي 
علىيعضها ينثني لا الواحاوة والعبادة واحدة، عبادة الوضوء ولأن 
•أجزائها تمرق ْع بعض 

. ١٨٥الآة: اوقرة،سورة )١( 
(.١٢١ه)٨ الني حجة باب الخح، كتاب •سلم، احرجه )٢( 
(.٢٤٣). ٠ ؟ اجعاب وجوب باب الطهارة، كتاب الم، عأحرجه )٣( 
(.١٧٥الوضرء)تفريق باب الطهارة، كتاب أبوداود، أحرجه )٤( 



الكارهاممحام قس فتاوس ع

.الوفوء فروض من قرصان والموالاة الترتيب أن ت فالصحيح 
نغلرافمحل بالجهل أو يان بالنفيهما الإنسان عذر وأما 
فيهمايعذر لا الإنسان أن — اف رحمهم — الحنابلة فقهاء عند فالمشهور 

وجههغل قبل يديه بغسل بدأ لو الإنسان وأن ؛النسيان، ولا بالجهل 
أوالرمز، طول ْع الوصوء إعادة ولزمه يديه غل يصح لم نامتأ، 
القولهذا أن شك ولا الزمن، قصر إن بعدهما وما اليدين غل إعادة 

يعيدفإنه سيانآ، ولو الترتيب فاته إذا الإنسان وأن للذمة، وأبرأ أحوط 
.الوصوء يميد فإنه ولونسيانا، الموالاة فاتته إذا وكذللمثج ، الوضوء 

٠ءإي ءي 

بينالترتسي، حكم عن • — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة مئل ت ٨ ٠ ص 
الوصوء؟أعضاء 

افهقال . الوضوء فروض من الترتيب يقوله! فضيلته فأجاب، 
مشترإلألصأووطءسزإ^١ ؛؟ ٣١٠كآثاأؤيمك ؤ تعارت 

•، ١ ادآلكميرا4ل وأنبمظم داسث٦ما.؛رءوءئم ١^١.^، إث، 
•الأية من الدلالة ووجه 

عنحروج وهذا المغولأيتإ، بتن المسوح إدخال أولأ 
لهذانعلم ولا الكلام، من يكون ما أبلغ والقرآن البلاغة، مقتضى 
الترتبب،.إلا فائدة البلاغة قاعدة عن الخروج 

جوابآكان وما للشرط، جوابأ وقعت الجملة هذه أن ت ثانيا 
الجواب.وقؤع حبا مربأ يكون فإنه للشرط 

افبدأ بما ررأبدأ البى وقال مرتبة ذكرها اممه أن ت ثالثا 

؛الأية المائدة، صورة )١( 



وئيدد|هذ|ا|ووذو، اب ه

بها(را،.
يذكروالم الٌثي لوصوء الواصفين جمح فإن السنة من أما 

•ذكر ما حب على يرتبها كان أنه إلا 
يية 

الوضوءفروض من ن - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ٨ ١ ص 
بالأكبر؟الأصغر الحدث ر يمطان فلماذا والموالاة، اكرتيب 

ترتيبفيه وليس للأكبر صار المحكم لأن ت موله فضيلته فأجاب 
صاربينهما قرن إذا فإنه والخمرة، المتج في القران ونفليره موالاة ولا 

وأحكامها.العمرة أفعال وسقطت للحج الحكم 
ءأثو يو 

يان؟بالنالترتيب يسقط هل تعار—ت اف رحمه اكيح_ فضيلة قئل !  ٨٢س
رحمهم— انملماء بين حلاف محل هذا ت موله فضيلته فأجاب 

افتعار_ءارأقوال:
وإذاعذر ذلك لأن والجهل، يمهل؛النيان أنه الأول: القول 

•مثله فهذا يان، يقيل؛النالصلوايث، بين الترتيب كان 
الوالفرض فرض، لأنه يالنيان يقعل لا أنه الثار: القول 

الصلواتلأن نغلر؛ فته الصلوات قضاء عر وقياسه قعل؛النسيان، ي
اختلافونغلير واحدة، عبادة الوصوء ولكن مستقلة، عبادة صلاة كل 

ومجودها،الصلاة ركؤع ر الترتيب اختلاف الوصوء ر الترتيب 
تجزئه،لا الصلاة إن نقول قانتا ناميآ، الركؤع قبل الإنسان سجد فلو 

نعمسيء، منه النفسي في يان، يسقعل؛النالترتيب بأن فالقول ولهذا 

■قدمنحربمص)'اأَا(•)١( 



اكنمارة|هطم فم ك1وس ٦

فيغسليتوصأ وهو نثأ مند ولكن بائية فى حاهاs رجلا أن فرض لو 
لهوقع أحدأ أن ئرض لو الرأس، بمح ثم والرجلين والدين الوجه 

النيعدر كما بجهاله، يعدر بأنه القول يتوجه فقد الحال، هذه مثل 
الفرض فالترتب إذن الأحوال، هذه مثل في بجهلهم كثترأ ناما أه 

الصورة.هذه مثل في إلا جهلا ولا مهوأ يسقط 

انالأنتوصأ إذا ت — تعار اث رحمه - الشيح فضيلة ثئل •  ٨٣ص
الحكم؟فما الأعضاء من عضوأ وني 

منعضوأ ونسي الإنسان توضأ إذا موله؛ فضيلته فأجاب 
تذلك مثال بمده، وما اله ينفانه قريبآ، ذلك ذكر فإن ، الأعضاء 
محيم اليمنى، يده فغل اليرى يده يغل أن وني توضأ شخمى 

أنهذكر الرحلين، غسل من انمهى ولما رجليه، غسل نم وأذنيه، رأسه 
الرأسوامسح اليرى اليد اغل ت له فنقول المرى، اليد يغل لم 

الرأسمسح إعادة عليه أوجبنا ؤإنما الرجلين، واغل والأذنتن 
أنيجب الوضوء فان اكرتيب، لأجل الرجلين، وغل والأذنين 

وأديمرجوتم ثاعسلمحإ ؤ فقال: وجل عز افه رنه كما مرنأ يكون 
زنأما • 4 اهث1يرأ إق وراطم وآضحوا آلم_ا,ني إق 
أنمثل أصله، س الوضوء يعيد فإنه ؤلويلة، مدة بعد إلا يذكر لم لكن 

ويذهبوضوئه ص ينتهي نم اليسرى بيه غل ويني شخص يتوضأ 
يجبفإنه البرى، اليد يغل لم أنه ذكر نم محلويلة، مجدة يمضي حتى 
بينالموالاة لأن الموالاة. لفوات أوله ص الوضوء يعيد أن عليه 

تالأية الماممة، صورة 



ولص|نيضو. ايءض م—اب 

شغا،ذلك لكن لو أنه ليعلم ولكن لصحته، شّرءل الوصوء أعضاء 
أوالمنى أو اليسرى ددْ غل هل شك الوصوء من انتهى أن بعد يعني 
تمريبل السك، هدا إلى يلتمت، لا فإنه امسسى أو تمضمضي هل 

منهاالفربغ بعد العبادامحت، في الشك لأن وذللئ، عليه، حرج ولا ويصلي 
الوساوسياب، الناس على نفتح لا باعساره قلنا لو لأننا يعتبر، لا 

ماأن — وجل عر — اذله رحمة قمن عبادته، في يشك، ان إنكل وصار 
بهيهتم ولا إليه يلتفت لا فانه العبادة من الفريغ بعد الشك، من لكن 

•أعلم وافه • تداركه عليه يجب فإنه الخلل نتفن إذا إلا الإنسان 
ءوءة ءو 

،الوضوء أثناء انقهيرالماء إذا تعار_! اف الشخءرحمه فضيلة وشتل ت ٨ ٤ س 
انضمامدمأمJعيدانيصوء؟سيالإئنيل 

وعلىالموالاة معنى على ينبني هدا بقوله• فضيلته فأحاب 
تقولان المألة أصل في وللعلماء ، الوضوء لصحة شرتلآ كولها 

فلومتواليآ إلا الوضوء يصح لا وأنه نرحل الموالاة أن أحدهما! 
الوضوءلأن الراجح؛ القول هو وهدا يمح، لم بعض عن بعضه فمل 
بوجوبقلنا ؤإذا ببعض، متصلا بعضها يكون أن يجب واحدة عبادة 

بعضقال الموالاة؟ تكون فبماذا الوضوء لصحة شرمحل وأنها الموالاة 
بزمنقبله الذي يجفا حتى عضو غل يؤخر لا أن الموالاة I العياء 
أعضائهأحد في لكن لو كما بالهلهارة يتحلى لأمر أحرها إذا إلا معتدل 

أعضاؤهجمنا حتى البوية هده إزالة في وتأخر يزيلها أن وحاول بوية 
يتعلقبعمل تأحر لأنه حلويلأ تأخر ولو ويستمر مضى ما على يبني فإنه 

أهلبعض فإن الموال هدا في كما ماء لتحميل تأخر إذا أما بعلهارته، 
الوضوءإعادة عليه فيجب، هذا وعلى تفوُت، الموالاة إن يقول العلم 



اكس]؛؛|دطم قس فتاوص 

اختيارهبغير أمر لأنه الموالاة تفوت لا ت يقول وبعضهم حديد، من 
يبنيفانه الماء عاد إذا هذا وعلى ، الوصوء لتكميل منتظرا لازال وهو 
يقولونالذين العالماء بعفى أن على ، أءفاؤ٥ حمتا ولو مضى ما على 

بجفافتتقيد لا الموالاة إن يقولون! واشتراطها الموالاة ؛وحوي، 
فاصلفهو فاصل بأنه العرف حرى نما بالحرف، تتقيد ؤإنما العضو 

مثلبفاصل فليس بفاصل ليس بأنه العرف حرى وما الموالاة، يقطع 
؛جاو_ايثتغالون الأن هم انقطع، إذا الماء وحوي ينتظرون الذين 
فيبنىوآخره، الوضوء أول بين تقاطحأ هذا يعد لا الناس عند ، الماء 
ماعلى يثنون الماء حاء إذا فانه الأفضل، هو وهذا مضى، ما على 

يثدأونالعرف عن يخرجها طويلة مدة الومتط طال إذا إلا اللهم مضى 
•سهل هذا ش والأمر جديد من 

الإنساناشتغل إذا تعالى-! اث الشيخ'-رحمه فضيلة وسئل I  ٨٥س
إعادةويلزمه الموالاة تثقي فهل الوضوء عند يديه من بوية بإزالة 

لا؟أو الوضوء 
لأن، يضرم ولا بذللثح الموالاة تنقءني لا ت بقوله فضيلته فأجاب 

تخرحهيوجعل الماء نفد لو ما ذللث، ومثل بْلهارته، يتعلق الأمر هذا 
لتحصيلصنبور إلى صنبور من انتقل أو أعضاؤه، ونشفت الثر من 

.بهلهارته يتعلق أمجر لأنه يضر لا هذا فان ، الماء 
دمايؤبه على يجد أن مثل بُلهارته، يتعلق لا بأمر الموالاة فاتن، إذا أما 

الموالاة،وفانن، الأعضاء نثمن، حتى الدم ذللث، بإزالة فاشتغل وضوئه أثناء في 
٠بطهارته لايتعلق هذا لأن الوضوء يعيد أن يجياعليه فحينئد 

هه  ٠



رصص|نيذم> موض اب ب

بويةاليد في لكن إذا _ث تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة وشئل ؛  ٨٦ص
الوضوء؟عند الإنسان يصع فكيف صمغ أو 

يمتعنيء التلهارة أعضاء في لكن إذا I بقوله فضيلته فاحاب 
أنعليك الواجب فإن تطهيرها، يجب التي الأعضاء إلى الماء وصول 
الوقت،يأتي حتى الماع هدا إزالة ني تتقدم وأن الحساب، تحب 

صحيحآ.وصوءأ ت وتوضأ زال وقد 
أوءإآ ؛و 

يدعلى لكن إذا ت - نعالك، اش رحمه - الشح فضيلة وثئل ت  ٨٧ص
دصووْ؟يصح فهل دهن الإنمان 

هذايكون لا أن بثرؤل وضروه يصح نعم I بقوله فضيلته فأجاب 
وصوليمغ متجمدا لكن فإن الماء، وصول يمغ متجملأ الدهن 

.الوضوء فبل إزالتنه من فلابد ، الماء 
أ؛يثو ؛و 

دهنتإذا المرأة عن -I تعالى افه رحمه - الشح فضيلة وثئل :  ٨٨ص
لا؟أم وصورها يصح هل عليه ومسحت رأسها 

أنأود السؤال، هدا على الإجابة قبل بقوله! فضيلته فأجاب 
^١^١٠١ؤةأأناأققت>المين: كتابه في قال وجل عز اف بأن أ؛ين 

وأتحوأآل1تاذؤ، إق ولإوهآؤ ئدبم' 3\دارا ألصلؤؤ إئ٠ ث1ن1ر 
الأعضاءهذْ بغل والأمر ،• آلكمجتيا اق ِ؛رءئؤم 

إذالأنه إليها، الماء وصول يمتع ما إزالة يستلزم منها يمح ما ومسح 
علىوبناء مسحها، ولا لها غيكن لم إليها الماء وصول يمع ما وجد 

٦.الأية؛ المائدة، سورة 



الطماودحام I هم فتاوس 

أنفإما طهارته، أعضاء في الدهن استعمل إذا الإنسان إن ت نقول ذلك 
يطهرأن قبل ذلك، يزيل أن لأبد فحينئد جرم، له جامدأ الدهن بض 

إلىالماء وصول يمغ فانه حرمآ، هكذا الدهن بقي فإن أعضاءه، 
حرم،له ليس الدهن كان إذا أما • الهلهارة تمح لا وحيتئد البشرة 
هدهفى ولكن يضر، لا فانه الطهارة، أعضاء على باق أثره ؤإنما 

الدهنأن العادة لأن الوصوء على يده الإنسان يمر أن يتأكد الحال 
.يطهره الذي العضو جمح يصستا لا فربما ، الماء معه يتمايز 

ءإت-أو ءي 

منوضوء حكم عن —I تعالى اش رحمه — الشخ فضيلة ثئل ت  ٨٩س
سراالمناكير،ا؟يمي ما أظافرها على كان 

يوهمعشيء وهو ر'المناكيرا' يمي ما يقوله* فضيلته فأجاب 
إذاللمرأة استعماله يجوز لا قشرة، وله المرأة تستعمله الأظفار على 

يمحشيء وكل العلهارة، في الماء وصول يمح لأنه تملي كانت 
اللهلأن المغتسل، أو ، لالمتوصىء استعماله يجوز لا فانه الماء وصول 

علىكان إذا المرأة وهذه ةعسلوإ ؤ • يقول 
غسلتأنها عليها يصدق فلا الماء وصول تمح فإنها متاكير أظافرها 

الغل.أو الوضوء فرائض محن فريضة تركتا قد فتكون يدها 
تحملتهاس إذا عليها حرج فلا كالحائض تصلي لا كانت مجن وأما 

فيهلما يجوز لا فانه الكفار اء نخصائص مجن الفعل هن>ا يكون أن إلا 
•بهم لتسه اس 

لبسحنس من هذا بان أفتى الناس يعص أن صممت ولقد 

٦الأية ، المائدة سورة )١( 
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مقيمةلكنت إن وليلة يوم لمدة المرأة تستعمله أن يجوز وأنه الخفين 
ماكل وليس غلهل، فتوى هذه ولكن مسافرة، لكنت إن أيام ثلاثة ومدة 

الشريعةجاءت الخفين فان بالحقين، يلحق أJاJانهم به الناس ستر 
التدفئةإلى محتاحة القدم فإن غالبآ، ذلك إلى للحاجة عليهما بالمسح 

وغيروالبرودة، والحصى، الأرض، تباشر لأنها تر، الإلى ومحتاجة 
علىأيضا يقيسون وقد بهما، المح ^٤ ١٠٧١فخحبمسص ذلك، 

فرصهوالرأس الرأس، محلها العمامة لأن بصحيح وليس العمامة، 
فإناليد، ، ؛خلافالمسح هي الرأس فريضة فإن أصله، من مخفق، 

معالقفازين تمسح أن للمرأة . النم، يبح لم ولهذا الغل، فريضتها 
أييقيس أن ان للأنيجوز لا "أنه على هدا فدل، اليد، يستران أنهما 
علىوالواجب الخفين، وعلى الحمامة على الماء وصول يمع حائل 

فتوىعلى يقدم لا وأن الحق، محرفة فى جهده غاية يبدل أن اللم 
عزافه ثريحة عن يعبر لأنه عنها، ائله متعالى اض أن يشحر وهو إلا 

.المستقيم الصراحل إلى الهادى الموقق والقه ٠ وجل 
ءإت-ءإت- ءإو 

إذاالوضوء يصح هل ت - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة ثئل ٩ ٠ س 
يمعبأنه علما ررالثرص،، البهاق يغطي دهان الإنسان يد على لكن 

البشرة؟إلى الماء وصول 
يمنعالدى الدواء هدا استحمال يجوز لا بقوله فضيلته فأجاب، 

البرص،يزيل علاجآ ليس الدواء هدا لأن البثرة، إلى الماء وصول 
أمامؤقتة، مدته لأن استعماله، في حرج فلا يزيله علاجأ لكن إذا أما 
وهويتوضأ أن يجوز لا فإنه الماء، وصول ويمنع يخفيه شيئأ لكن إذا 

إذاوالإنسان الناس، من كثير فى يكون أمر هذا دله والحمد عليه، 



الطمارةم احظ هس فتاوس 

به،يخرج ما أول عليه شايا يكون فهو عليه، هان الأمر هن«ا اعتاد 
عنهيزول أنه شك لا فانه إليه، ينظرون الناس وصار اعتاده إذا ولكنه 

.يحنه الدى الاحسامحى هازا 
ء!ءءاي ءه 

انالإنتوضأ إذا _! تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة ئئل • ٩ ١ ص 
الوضوء؟يدلك بمالي أن يجوز فهل ينوصلاة ولم الحدث لرغ 

وإنماالصلاة، نية بغير الإنسان توضأ إذا بقوله فضيلته فأحاب 
ونوافلفروض س شاء ما بمالي أن فله فمهل، الحدث لرفع توضأ 
شارته.تتقض حض 

ءاي!ي إ ص

أنللإنسان يجوز هل ت — تعالى اف رحمه — الثؤخ فضيلة نتل I ٩ ٢ ص 
واحد؟بوضوء فريضتين يصلي 

الظهرلصلاة توضأ فإذا ، ذلك، يجوز نعم بقوله فضيلته فأحارس، 
صلاةبمالي أن فله طهارة على وهو العمر صلاة حضرت ثم مثال 

ببابملي أن تطهرْ حين نوى قد يكن لم ؤإن الغلهر، طهارة العصر 
ؤإذا، عنه الحدث رفعت، الظهر لصلاة تعلهرها الى طهارته لأن العريضتين، 

.المروفة الوضوء وهوأحدنوافض لسبه، 
،!ءم  م

الوضوء؟صفة عن ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة شئل I  ٩٣ص
•وجهين على الشرعي الوضوء صفة ت بقوله فضيلته فأحاب 

فيالمذكورة وهي بها، إلا الوضوء يمح لا واجة صفة 
تانيئالكازأ اد ئثر إدا ;انءأ \ؤث ظآ تعالى: قوله 

إلوأنبمطم آلءثإَذؤ، إق جةة؛ -د
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المضمةومنه واحدة مرة الوجه غل وهى . ، ؛،أ ألكن؛يرأ 
إلىالأصابع أحلراف من المرافق إلى المدين وغل والاستنشاق، 

غلعند كفيه المتوصيء يلاحظ أن ويجب واحدة، مرة المرافق 
ولاذلك عن يغفل الماس بعض فإن الذراعين مع فيعلهما ذراعيه 
صأي ومنه واحدة مرة الرأس يمح ثم حهلأ، وهو ذراعيه إلا يغل 
هىهده واحدة مرة الكعبين إلى الرحالين وغل الأذنان، الرأس 
صلأبد المي الواجبة الصفة 

المستحبةالصفة فهي ، الوصوء صفة س الثاني الوجه أما 
وصونه،عند الإنسان يمي أن وهى• اض بمعونة الأن وقها ون

بثلاثمرات ثلاث ويستنشق يتمضمضى نم مرات، ثلاث كفيه ويغسل 
ثلاثاالمرفقين إلى يديه يغل ثم ثلاثآ، وجهه يغل ثم غرفات، 

يديهيبل واحدة، مجرة رأمه يمسح ثم اليسرى، ثم باليمنى يبدأ ثلاثأ، 
يمحثم مقدمه إلى يعود ثم مؤخره إلى رأسه مقدم س يمرهما ثم 

ثمظاهرهما، بإبهاميه ويمسح صماحيهما فى ساحتيه فيدخل أذنيه 
يقولثم باليسرى، ثم باليمنى يبدأ ثلاثآ ثلاثآ الكعبين إلى رجليه يغل 

أنوأشهد له، سريالث، لا وحده افه إلا إله لا أن أسهل ت ذللا، يحد 
منواجعلمي الموابين من اجعلكا اللهم ورسوله، عده محملأ 

يدخلالثمانية الجنة أبوابخ له فتحت، ذلك،، فعل إذا فإنه المتطهرين، 
ا.ل عنه عمررصىالره بيِإ.قاله سأيهاداء، 

٠٦ت الأية المائدة، صررة )١( 
)اللهمقوله دون (  ٤٢٣ ) الوصوء عقب المستحب الذكر باب العتلهارة، كتاب ملم، أخرجه )٢( 

(.٥٥واجعلتيمنالطهرين(فهيسالترمذي)اجعلنىساضاين، 
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غلحكم عن —؛ تعالى اف رحبمه س الشخ فضيلة ثئل !  ٩٤ص
الوضوء؟عند يالصابون والوجه الأيدي 

عندبالمابون والوجه الأيدي غل •' بقوله فضيلته فاحاب 
عنبنا وقد والتنطع، التعنتا من هو بل بممرؤع، ليس الوضوء 

قالها، المتتطعوزا، هلك المتنهلعون، ارهلك I قال أنه الني 
أيراثسالاكابونطلأزولإلأوهذا

وأماإذاكانفاتهلأمجفىامعماكحينئد، 
فلاضل.والدعة كلع اس 

أ؛يأ؛ي ؛إي 

عندللمرأة ين هل —• تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة ثل ت  ٩٥س
ترجعثم موحرْ إلى الرأس مقدم س تدأ أن الوضوء فى رأسها مح 

ذلك؟فى كالرجل الرأس مقدم إلى 
الشرعيةالأحكام في الأصل لأن نعم، بقوله؛ فضيلته فاجاب، 

مابنافىحقالستفىحقالسمحاءوالك،ىدالخكبمى، 
سا،ش المرأة خصص دليلا أعلم ولا بدليل، ارحارإلأ حق ش بت، المساء 
وإنكانالشعرطولأءلنيتأر، حرم مؤ إلى الرأس مقدم من فتمح هدا وعلى 

كعرحتىتللأويصعدإلىفةبدلك، 
.بهدوء هومح إنما الرأس، 

المرأةمح حكم عن ! — تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة تسل ؛ ٩ ٦ س 
الرأس؟لفة عر 

سواءرأسها على المرأة تمح أن يجوز I بقوله فضيلته فأجاب، 

.( ٢٦٧٠ئكانمنطارنرi العلم كتاب L لم مأخرجه 
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الهامةعلى وتبقيه فوق رأمها شعر تالف لا ولكن نازلأ، أو مالفوفأ كان 
كاسياتاء ررون.: النم، قول في داخلا يكون أن أخشى لأني 

يجدنولا الجنة يدخلن لا المايالة اليخت نمة كأّرؤؤسهن عاريات 
.، وكذا«ل١ كذا مسمرة من ليوجد ريحها ؤإن ريحها، 

ءأءءا؛ ءاء 

كيفالعضو فاقد عن ت - تعار اش رحمه - الشخ فضيلة ثئل I  ٩٧ص
له؟ينفهل عضوصناعي له ركب ؤإذا يتوضأ؟ 

أعضاءمن عضوا الإنسان فقد إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
الفرضمحل فقد لأنه تيمم، غير إلى فرصه عنه يسقهل فانه الوصوء، 

غسله،يلزمه لا فانه صناعي، عضو له ركمإ لو حتى عليه، يجّت، فلم 
قدالخفين لأن مسحهما، عليه يجب، الخفين مثل هذا إن يقال، ولا 

عفوغير على له صغ فانه هذا أمجا له، غيجب موجود عضو على لسهما 
عليهيجب فإنه المفصل، من لطع إذا إنه ت يهولون العلم أهل لكن موجود، 

العصي،رأس غل عليه وجب المرفق، من لوقطع مثلا العضو، رأس غل 
أعلم.واف • الماق طرف غل عليه وجب الكما، س رجله ولولطعتا 

ءاي

التيالملاحظات عن تعار اف رحمه — الشخ فضيلة ثئل ت  ٩٨س
الوضوء؟قي الشتاء أيام في الناس على تلاحثل 

فىالناس عر تلاحثل التي الملاحظات بقوله! فضيلته فأجاب 
اليدينغل عند أكمامهم يمرون لا أنهم ، الوضوء فى الستاء أيام 

وهوغل، بلا الذراع س ثيئآ يتركوا أن إلى يودي وهذا كامالآ، فسرا 

•( ٦٧)ص نحريجه تميم 



ايكارةاحام ض هت1رس 
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ماإلى كمه ر يفأن فالواجب صحيح، غير معه والوصوء محرم، 
•الوضوء فروض من لأنه اليد مع المرفق ويغسل المرفق وراء 

ء؛ت-ه ءو 

تنشيفحكم عن — تعالى اممه رحمه س الشخ فضيلة ئثل !  ٩٩س
الوصوء؟أعضاء 

الأصللأن به، بأس لا الأعضاء تنثيف ت بقوله فضيلته فآحاب 
والأفعالالحموي مجن الحبادامحت، عدا ما في والأصل المغ، عدم 

•المع علك، دليل يقوم حتى والإباحة الحل والأعيان 
عنها،الله رصي ميمونة حدقن، عن نجسي، كيف ت قائل قال فإن 

وجعلفرده بالمنديل فأتته قالت،: اغتل، الني. أن ذكرت، حينما 
ييده؟لا،الماء ينفض 

عدةتحتمل عين قضية ه الّثي ْن الفُل همذا أن ■ فالجواب 
يبلهأن يخشى أو نذلافته، لعدم أو المنديل، في لمسس، لأنه إما ت أمور 

ندبالنييل إتيانها ولكن احتمالأيت، فهناك ، مناسب، غير بالماع وبلله ، ؛الماء 
ؤإلألماأتت،به.ينثم،أممهاءْ، 

أو-و أ ه

بابالحيض، كتاب لم، وم( ٢٧٦الار-ين)نقص باب الغل، كتاب ، الخارك، أخرجه '١، 
(.٣١٧الجاةرمل صفة 
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الغمينعلى انمح باب 

المقصودما تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة ثئل ت ١ ٠ ٠ س 
عليهما؟المسح حكم وما والجوارب؟ بالخفاف 

علىيلبى ررما بالخفاف؛ الفصول I بقوله فضيلته فأجاب 
علىيلبى ررما بالجوارب والقصود . ونحوه،، حلد من الرحل 
.بالشراب،، يعرف ما وهو ونحوه، قطن من الرحل 

فن، اض رسول عن حاءت التي السنة هو عليهما والمح 
.الرحل لغل حلعهما من أفضل عليهما فالمح لهما لابأ كان 

ر.النبي أن عنه، اممه رصي سعثة بن الغيرة حديث ذلك! ودليل 
فانيرردعهما فقال! حفته لأننع فاهويت ت الغيرة قال توصأ، 

عليهما.نمسح . ، ءلاهرتيناال أدحلتهما 
رسولوسنة الله كتاب ني ثابتة الخفين على المسح ومشروعية 

أقتت>ثامنوأإدامننؤيتأأ؛ا • تعار قوله قضى افه، كتاب َُأما 
إث1وبةموأنث،-مأ ١^١,^، إل وأدذة؛ وإرنلإ' هاءسلرإ إل 

فيهاؤوأرجلكم4، تعال؛ قوله فإن • إلائكنهاك 
•افه.ؤ رسول عن صحيحتان سثميتان قراءتان 

ه:قولعلى عتلفا الصب بؤوأرحالك_مه إحداهما: 
•مغوكتن الرحلان فتكون ٠ؤوحوهكمه 

'٢٠ر٦ ض طم وهما رجليه أدخل إذا باب ، الوصرء كتاب ٠ البخاري أ-حرجه )١( 
(.٢٧٤)الخفين عر ^سح الطهارة، كتاب وملم، 

الآة:1.سورةاواثدة،)٢( 
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فكونؤرؤوّكم4 على عطغأ بالجر I الثانية 
ولهمغأو ممسوحة تكون الرحل أن بين والذي . ممسوحتين الرحلان 

،لهما يعمكشوفتين رحلاه كانت إذا الرسول فكان ، السنة هي 
■عيهما رماسث^ يا لخفا يا تورتمن مكانتا ؤإدا 

،اف رسول عن هذا في متواترة فالسنة I ذللثا على السنة دلالة وأما 
حديثاأربعون فيه ، نيء المح من قلتي في ليس • اف رحمه أحمد الإمام قال 

تا'لناولم قول النظم وممايذكرمجن . وأصحابه ، اف^ عزرمول 
بجال كن من! ديحر واتتا مم

هبواحتا بيتض ي بنن وم
وضوالحة اهمشف--—أة ورؤي

بعمىذي وهن حميوصح 
•رسوله وسنة الله كتاب من مسحهما دليل فهذا 

ءاد

عباسابن قول عن —• تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ت ١ ٠ ١ ص 
بنعلي وقول الماتد٥اا بعد ه، اف رسول مح ®ما عنهما اف رصي 

الخفين،،؟لالكتاب ررمسق عنه اض رصي طال_ا أبي 
لا،أو عنهما ذلك، يمح هل أدري لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ه،الله رسول عن المح أحاديث روى ممن عنه الله رصي وعلي، 
علىيدل وهذا ، وفتها . الرسول أن وبين .، موته بعد بها وحدث 

مويت،وبعد ، افر رسول مولت، بعد ما إلى عنده ثاست الحكم أن 
.المسح يمكن لا . الرسول 

٠٧المن")Y/ اليهقيفي»ممنة ذكرمما 



|انغررتيطس السي ماب 

خلحكم عن ت - تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة ثئل ت ١ ٠ ٢ ص 
للطهارة؟احتياطا وضوء كل عناد الجوربين 

بانرواغضتنبه وفيه الستة خلاف هذا ت بقوله فضيلته فاجاب 
حينماللمغيرة قال ه والمي، الخفين، عر المح يجيزون لا الذين 

ومح. ، طاهرتين،،ل أدحلتهما فإر اردعهما •' نال حقيه ننع أراد 
.عليهما

ه٠ ءي 

فيالوذت.ا تقدير عن ت - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ثئل ! ١٠٣ص
الخفين؟عر المسح 

الشالمائل أهم ْن المسالة هذ0 بقوله: فضيلته فأجاب 
منأوسع الجواب نجعل سوف ولهذا بجانها، إر الماس يحتاج 

تعار.ساءافه إن الموال، 
والميتة؛الكتاب بدلالة ثاب الخفين عر المسح إن فنقول! 

إزيمتتر إدا ءامنوا قح ؤ،-آأأا تعار! قوله من فهو الكتاب أما 
وآضحوأألأتاذق إق ؛ءسلوإ 

قكون- أرجنكم - ١^٠٢ بكر ٠ ؟وأي آلكم؛يرا إق و1زثلةطلم 
الممسوحصمن فى فتدخل ؤ؛رؤومكمه قوله عر معطوفة أرحلكم 
اللام،بفتح ؤوأرحلكمه الماحق في الماس يقروها المي والقراءة 

الغول،صمن ص فتكون ؤوحوهكمه. قوله؛ عر معهلوفة فهي 
وقدتمح، أن ؤإما تغل أن إما القراءتين عر بناء فالأرجل وحينثذ 

)٧٨(.ص تخريجه تقدم )١( 
٦.ا/١٧،; المائدةI صورة )٢( 



ا1طا،او؛؛احضام هم ك1وس 

حينالغل فيكون المح، يكون ومتى الغل يكون متى تة اليشنا 
بالخمرتورة متكون حين المح ويكون مكشوفة، القدم تكون 

.ونحوم 

وعدهالخفين على المح ه، النبي عن تواتر فقد المنة، أما 
ذلم،.م س قال كما الخوار، من العلم أهل 
ذبكن ممثا ديحر واتتا مم

واحسء_ابيتا ض ي بنومن 
وضوالخة اعثفة وروب

ضبعذى وهن حميلمح 
،المي عن الأحاديث، به تواترت، مما الخفين قمح 

منأقفل طهارة على لمهما ند الإنسان كان إذا الخفين على والمح 
اشرصي - سعة بن المغيرة أراد ّ ولهذا الرحل، وغز حلعهما 

فانيرردعهما له! قال وضوئه عند ، اللهرسول حمى بّرع أن ~ عنه 
عليه.متفق . عليهما مح ثم أدحلتهماطاهرتان،<لا،، 

شروط:الخفين على وللمح 
الخدثرمجن كاملة طهارة على يلمهما أن الأول؛ الشرط 

يمحلا فانه طهارة، غير على لمهما فان الأكبر، والخديثر الأصغر 
عليهما.المح 

سيأتيكما المح، مدة فى المح يكون أن الثاني(؛ الشرط 
تعالى.شاءاممه إن المدة بيان 

فيأي الصغرى،، الطهارة في المح يكون أن الثالث،؛ الشرط 

.)٧٨( ص تقدم !١( 



اكصنطص انمه اب ب

خالعأن عليه يجب فإنه غل، الإنسان على صار إذا أما ، الوصوء 
الجناة،في الخفين على مسح لا ولهدا بدنه، حمح ليغسل الخفين 

رسولرركان قال! — عنه اممه رصي — ال عبن صفوان حدقن، فى كما 
منإلا ولياليهن أيام ثلاثة حفافنا نننع لا أن مفرأ محا إذا يأمرنا ط اف 

الشرومحلهذه . يمه خز وابن والترمذي النائي أحرجه . حنا؛ة،ا
.الخفين على المح جواز شروط من الثلاثة 

للمسافر،؛لياليها أيام وثلاثة للمقيم، وليلة يوم فالها المدة؛ أما 
واللامالصلاة عليه فالرسول بالزمن، المرة بل الصاوادث، بعدد عرة ولا 

أربعوالليلة واليوم افر، للمأيام؛لياليها وثلاثة ، وليلة يومأ وثنها 
اعة.مسوسبعون اثنتان الأيام؛لياليها وثلاثة ساعة وعشرون 

مرةأول من المدة هده تبتديء المدة؟ هدم تبتديء متى لكن 
الممعلأن اللبس، بعل الحين من ولا الخفا لبس مجن ولس ، مع^ 
رريمحفعلا، بوجوده إلا يتحقق لا والمح المح، بلففل جاء 

المح،تحقق من فلابد آيامءا ثلاثة المسافر ويمح وليلة يوما المقيم 
وعشرونأربع تمنخ فإذا مرة، أول في المسح بابتداء إلا يكون لا وهذا 
وإذاللمقيم، ية بالنالمح وقنا اتنهى المح، ابتياء من ساعة 
وتخربللمسافر، ية بالنالمح انتهى ساعة وسبعون اثنتان نمّتا 

لأمر!ا به يتبين مثال لذللئا 
طهارتهعلى بقى نم الخمن لبس نم الفجر، لصلاة تهلهر رجل 

طهارته،على وهو العصر وصلى طهارته، على وهو الفلهر صلى حتى 

والبولالغاتط عن الوصرء ياب ، العلهارة كتاب ا والن-ائي ( ٢٣٩/ ة ) أحمد الإمام أحرجه ^١( 
(٩٦)والمقسم للماخر عرالخفين المح باب الطهارة، كتاب والترمذي، ( ١٥٨)

صحح.حسن حديث هذا وتال! 



|كسو؛تامام هم فتاوس 

مسح،يم المغرب لصلاة تطهر ة الخامالساعة في العصر صلاة وبعد 
فاذاالثاني، اليوم من ة الخامالساعة إلى يمح أن له الرجل فهدا 
علىوبقي ريحأ، إلا ة الخامالساعة في الثاني اليوم في مح أنه قدر 

فيصلى يكون حينئذ فإنه ، الحناء وصلى المغرب صلى حتى طهارته 
والمجر، والعناء والمغرب والعمر يوم أول الظهر صلاة المدة هده 

تسعفهده ، والعشاء والمغرب والممر والفلهر الثاني الثوم في 
هوكما الصلوات بحدد عبرة لا أنه علما وبهيا صلاها، صلوات 

فروضخمسة المح إن يقولون؛ حيث العامة، من كثير عند مفهوم 
مرةأول من هدْ تبتديء وليلة بيوم وقته الشيع ؤإنما له، أصل لا هدا 

وبهياصلاة، من صلى كم عرفت ذكرنا الذي المثال هذا وفي . مسح 
بحديمسح لا فإنه المسح، مجدة تمت إذا أنه تبين ذكرناه الذي المثال 

بهيرتفع لا باطل، فمسحه المدة، تمام بعد مسح ولو المدة هذه 
بحدطهارته على استمر يم المدة تتم أن قبل مجمح لو لكن ٠ ا الحدم

يوحدحتى طهارته على يبقى بل ينتقفى، لا وصوءه فإن المدة، تمام 
ينتقصالوضوء بأن القول لأن وذلل؛، ؛ الوصوء نواقص من ناقض 
يحدمسح لا أنه معناه المدة تمام فإل له، دليل لا قول المدة، بتمام 

هوكان فإذا تمامها، بعد طهارة لا أنه معناه ولبس تمامها 
وحينئذالمدة، بتمام انتقاصها على دليل لا فإنه العلهارة، دون المح 

صحيحآوضوءا توضأ الرحل هذا إليه؛ ذهبنا مجا دليل تقرير في نقول 
نقولأن يمكن لا فإنه كذللث، كان ؤإذا صحثح، شرعي دليل بمقتضى 
أنهعلى دلل ولا صحيح، شرعي، بدلل إلا الوصوء هذا بانتقاض 

منناقض يوحد حتى طهارته تبقى وحينئذ المدة، بتمام ينتقض 
الاحملع.أو الة أو بالكتاب ثيتت، التي الوضوء نواقص 



الغضنطس ايمه اب ب

ساعة،ومعوز اثنتان أي بلياليها، أيام ثلاثة فاله المافر أما 
—اف رحمهم — ال1حناواإة فقهاء ذكر ولهدا مسح، مرة أول من تبتديء 

البلدنفس في أحدث ثم باليه، في مقيم وهو حقيه لبس لو الرحل أن 
فيافر حممح نتم فانه قالوا مافر، أن بعد إلا يمح ولم سافر ثم 

أولمن المدة ابتداء بأن القول صعق عالي يدل مما وهدا الحالة، هده 
*اللبن بحد ا حدم

أيفأوكيلك، المدة، انتهاء الخف! على المح يبطل والدي 
ودليلباقية. الطهارة لكن المح بطل الخف حائر إذا الخف، خالع 
ررأمرناI محال ال عبن صفوان حدين، المح، يبهللر الخف حائر كون 

المحيبطل الننع أن على هذا فدد . خفافنا؛؛ نننع لا أن اش رصول 
يعيدلا أنه بمعنى عليه، المح بطل مسحه بحد حفه الإنسان ننع فإذا 

>الرحلن فه يغل كاملا وصموءا موصا ان بحل إلا عله فمع^ ه لب
؛«>^؛تنتقضى لا فالهلهارة باقية؛ فإنها حلحه، إذا طهارته وأما 
الدليلبمقتضى طهارته تممت، مح إذا الماّح لأن وذللن، الممؤح، 

وليسنرعى، دليل بمقتضى إلا الهلهارة هده تنتقض فلا الشرعي، 
ؤإنما، الوضوء بهلل الممسوح حير إذا أنه على شرعي دليل هناك 

مرةالمح يعاد لا أي المسح، بعلل الممسوح خغ إذا أنه عالي الدليل 
الأصلإن ت فنقول وعليه كامل، وضوء في الرجل غل بعد إلا أحرى 

الدليل،يوحد حتى الشرعي الدليل بمقتضى الثابتة التلهارة هذه بقاء 
القولهو وهذا منتقض، غير يبقى الوضوء فإن دليل ي؛5ن لم ؤإذا 

الموفق.والله عندنا. الراجح 
مص ءأي 



I فتاوس  Jti  اوءسرة ٠٠حط
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المحمدة كم ت _ تعالى اف رحمه _ الشخ فضيلة سئل ت ١ ٠ ٤ ص 
والقصر؟الفطر له يجوز وهل العاصي للمسافر 

المسافرأن المذهب من المشهور بقوله؛ فضيلته فاحاب 
المركان أو المعصية أجل من السفر أنشأ الذي وهو فره بالعاصي 

يتوبحتى فر البرخص يترخص لا أنه ومافر، فحصى عليه حرامآ 
•فقط وليلة يومأ إلا الخفين عل يمح ولا الفتلر ولا القصر له محوز فلا 

ذلك،من يتوب أن عليه آثم فره بالعاصي المسافر إن الثاني! والقول 
هذهلأن أيام ثلاثة ويمح ويفهلر فيقصر فر البرخص يترخص ولكنه 

يتوبأن فحليه المعصية أما حصل، وقد بالسفر، معلقة الأحكام 
يقصربسفره العاصي أن تيمية ابن الإسلام شتخ احتار وقد منها، 
.السفر رحص بقية كلامه على يقاس وربما 

إ؛ي؛؛- ؛ ه

أنهمالعامة عند يشتهر —! تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٠٥س
صحيح؟هذا عمالهم فهل فمهل صالواثمتا حمى الخفين على يمسحون 

أنيعلنون العامة عند مشهور هذا نعم يقوله؛ فضيلته فاحاب 
صلوات،حمس إلا يمح لا أنه يعني وليلة يومأ المح كون معنى 
يومايمسح أن له أن يعني وليلة بتوم التوقيت بل بححح، ليي وهذا 
منمبق كما المدة وابتداء أكر، أو صلوالتا حمى صلى سواء وليلة 

رجلمثلا؛ لذلك ونضرب أكثر أو صلوات عشر يصلي فقد المح، 
لثلةنام حتى ؤلهارته على وبقي الاثنين يوم الفجر لصلاة الخف لبى 

لصلاةعليهما مح )®_US( الخامسة الساعة امتيقفل فلما ، الثلاثاء 
فجرس بقليل الخامة الساعة قبل ما إلى يمح أن له فهنا الفجر، 









|و=س|تاحمحام هس فتاوس 

أنالخف المقهبمودمن ليس ولأنه بشرط، ليس أنه على ذلك دل .، الرمول، 
يشق،زعه لأن الخف على المسح ض ونافعآلها، ماJفئآلالرحل، يكون 
الجوربمحن ولا الثمل، والجورب الخمف الجورب محن يه فرق لا وهذا 

المحفإن باليآ، الخما امم دام ما أنه والهم المليم، والجورب الخرق 
انمايل.من حارلمابق عليه 

أوه  ه

يعفىإليه ذم_ا عما - تعالى اف رحمه — الشيح فضيالة متل ت ١ ١ ٠ س 
الرحل؟على لبس ما كل على المسح جواز من العلمام 

وهوالمائل، إليه أشار الذي القول هذا ت يقوله فضيلته فأحاب 
وذلكالصحيح، القول هو الرجل على ليس ما كل عالي المسح جواز 

مقيدةغير مطلقة كانت، الخفين على المسح في الواردة النصوصي أن 
،ُه شروط إلحاق يجوز لا فانه مج2لالقا الثارع عن ورد وما ، بشروط 

.ورسوله وجل عز الله وسعه لما تضييق يه الشروط إلحاق لأن 
دليليرد حتى ، عمومه على والعام إطلاقه، على المطلق بقاء والأصل 

عنالسافعى امحمحاب، يعفى حكى وقد التخصمصن• أو التقي على 
الحوربعل المسح جواز - عنهما الله رصي - طالب أبى بن وعل عمر 

الرقيقةالخفيفة الخوارب عل المسح بجواز القول يعضد وهذا الرقيق، 
الأفاقة،عل الراجح القول ءر وكذلك الخرقة، الجوارب وعار 

الذيهو وهذا ولفها، حلها لمشقة أولى الأفاقة على المح جواز ن إل 
والغسلالوضوء ق الطهارة آية ذكر حين وجل عز قوله مع يتمشى 

■محرجولء(يييى عقاءظم تجمل أممه يرمد ما ؤ قال: والتيمم، 



اكصن/، 1lieلمه اب ب

هه  ه

٠تعالى اف رحمه — اليخ فضملة ومثل I ١ ١ ١ اس  المححكم عن ٠ ٠ 
والخفق؟المخرق الجورب على 

علىالمح يجوز أنه الراجح القول يقوله فضيلته فاحاب 
البثرة،ورائه من ترى الذي ، الخفيفوالجورب الخرق الجورب 

يكونأن ونحو0 الجورب على المسح جواز من الممصود ليس لأنه 
الرحمةالمقصود ؤإنما مترها، يجّتإ عورة لمتا الرجل فإل ماترا؛ 

أوالجورب هذا بخلح نلزمه لا بحيثا عليه، والتسهيل الكلف على 
العلةهي هذْ عليه، تمح أن وك1وك ت نقول بل ، الوصوء عند الخف 

-ترى كما - العلة وهذه الخفين، على المسح 'سرع أجلها من التي 
,والثقيل والخفيفا ليم والالخرق الجورب أو الخم، فيها يستوي 

ءأباة ء ٠

لجوازيشترمحل هل _! تعالى اض رحمه - الشيخ فضيلة ومسل ت ١ ١ ٢ س 
لا؟أو ينفه يست، أن الخف، على المسح 

أنوذللثج ذللثا، يشترمحل لا أنه الصحيح I بقوله فضيلته فأجاب 
أنيمكن فمادام مطلقة، الخفين على المسح في الواردة الصوص 

إلاعنده ليس الإنسان يكون فقد الماغ؟ فما به، ويمشي بهذا، 
فلاللتدفئة، الخف، هذا مثل يلبس مقحدأ مجريضآ كان أو ، الخم، هذا 

الشرط.هذا اشتراط على دليل 
أوه  ه

٦٠ ؛ الأية ، المائدة سورة ( ١ ت 



|وءنما|تم عط I فم فتاوم 

المححكم ما *نمار اش رحمه الشيح. فضيلة وسل ت ١  ١٣س
والخف؟الخل عر 

منلابد بل يجوز، لا النعل على المح I بقوله فضيلته فأجاب 
يجوزفإنه الرجل، يستر ما وهو الخف أما الرجل، وغل النعل حلع 

منأو صوف من أو قطن من أو حلد من كان سواء عليه المسح 
هلبيحرم مما كان إذا أما لبسه، يحل مما يكون أن بسرمحل غترها، 

الذإذه جزُ ءن شرا!أ الرجل دس دو .س ؛ائب كالحرير 
المسححاز مباحا كان فإذا لبسه، عليه محرم لأنه عليه المسح يجوز 

يوموهي شرعا، القدرة المدة في وكان طهارة، على لبسه إذا عليه 
أولمن المدة هدْ تبتديء للمسافر، بلياليها أيام وثلاثة للمقيم وليلة 

للقيم،ساعة وعشرين أرع بتمام وتنتهي الخدث، بعل مح مرة 
٠للمسافر ية بالنساعة وميعن واينسن 

أو-أو ؛إي 

معتىفي يدخل هل I — تعار اممه رحمه — الشخ فضيلة سثل ت ١ ١ ٤ س 
اللفاتف؟الخف 

اللفائف،الخف، معنى في يدخل نعم ت بقوله فضيلته فأحاب 
يخلعالذي لأن الخف،، من أكثر صاحبها فيها يعدر اللفائف، لأن 

هدْيحل الذي من أسهل الخما، يلثس ثم الرجل يغل نم الخف 
المسحالشؤع أباح قد الخف، كان فإذا أحرى، مجرة يعيدها تم اللفاتفا 

ه،المي بعثها التي المرية إن ثم أور، باب من فاللفافة عليه، 
نأخذأن فيمكن اخيزرا،، والتالعصائس، على يمسحوا أن وأمرهم 

الدمى.وواممه (وصسه، ١٦٩/١(وام)١٢٧٧/٠خربالإUمأحمد))١( 
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ريحأ،،يجد أو صوتا بمْع حش ينصرف لا  ٠٠ '•فقال صلاته 
»-ءاي 

الإنسانمح إذا _ت تعالى اف رحمه ء الشخ فضيلة ثئل ت  ١٣١ص
مسحه؟يصح فهل الشراب على ومسح خلعها ثم الكنادر على 

أحدمسح إذا أنه العالم أهل عند المعروف بقوله فضيلته فأحاب 
ومنهمثان، إلى ينتقل ولا به الحكم تعلق الأسفل أو الأعلى الخفض 

الأسفلهو المسوح كان إذا الثاني إلى الانتقال يجوز أنه يرى من 
توصأفلو هدا وعلى الراجح. القول هو وهدا باقية. المدة مادامت 
ومسحكنادر أو أحرى، جوارب عليها لمس نم الجوارب على ومح 
لكنباقية، المدة مادامت الراجح القول على به باس فلا العليا، 

الثاني.على المسح مجن لا الأول على المسح من المدة تحسب 
ءاءءاه 

شرابالبى إنسان _ت تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل I  ١٣٢ص
المسجد؟لحل إذا حلعها له فهل الكثادر، على مسح نم وكنادر 

المدهبمن الشهور على حلحها له لمى ■ بقوله فضيلته فأجاب 
الخف،بخلع تبهلل لا التلهارة أن والصواب ؤلهارته، بهللت فعل فإن 

يعيدلا فإنه قبل من يمسحها وكان الكنادر حلع بحد أحديث، إذا لكن 
نمرجله غل إل يحتاج ؤإنما الشراب، على ولا عليها لا المسح 

الأمرأول في فإنه وكنادر شراب عليه كان إذا أنه والحاصل 
به،الحكم تحلق أحدهما مسح فإذا والكنادر، الشراب مسح بين مخير 

(.)٥٣ص تخربمجه تقدم )١( 



أودنمأأهقس فمارس 

لكنالتي طهارته في مؤثر غير الكنادر خلع لكن الشراب مح فإن 
مايحصل حتى رائب الفي تمر يبل لتقبلها التي ولا علها، 
ؤإنبها، تعلق الحكم لأن الجنابة أو المدة تمام من يوجب 
مسحهمايعد لم ذلك بعد خالعها فمتى بها الحكم تعلق الكنادر مح 

أعلم.وافه الشراب على يمح ولا 

المحكيفية عن -؛ تعار رحمه؛اطه - الشخ فضيلة قثل •  ١٣٣ص
الخمض؟عر 

أطرافمن يده يمز أن المح كتفية • بقوله فضيلته فاجاب 
الخفأعلى هو يمح الذي أن يعني فقهل، ماقه إل الرحل أصابع 

المحويكون فقتل، الساق إر الرجل أصاح عند من يدْ فيمر 
الآجلتمح اليمنى اليد يعني جميعآ، الرجلى على جميعآ باليدين 
كمااللحنلة، نفس في اليرى الرجل تمسح اليسرى واليد اليمنى، 
رصي— شعبة بن المغيرة لقول السنة ظاهر هو هذا لأن الأذنان؛ تمح 

ررمحت قال بل باليمنى بدأ يقل ولم عليهمارا ررئمح — عنه اش 
يعمللا يديه إحدى أن فرض لو نعم . هذاهو السنة ففلاهر عليهما،، 

علىيديه كلتا يمح الناس ص وكبر اليسرى، قل باليمنى فيبدأ بها 
العلماءؤإنما أعلم، فيما له أصل لا وهذا اليرى، على يديه وكلتا اليمنى 

•الثسرى على اليرى واليد المنى، على المنى باليد بمسح يقولوزت 
الأفضل.في هذا كلامنا لكن تجزيء فإنه الخف أعلى مح صفة أي وعلى 

ءهو أ ص

مححكم عن ~؛ تٌار افه رحمه - الشخ فضيلة ئثل ؛ ١٣٤ص
اس؟أسفل 



1ونضنطس ، MlJIاب ب
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ففي، السنة من ليس الخف أصمل مح •' بقوله فضيلته فأحاب 
الدينلكن ررلو ت قال - عنه افّ رصي - طالب أبى بن على حديث من السنن 
يسمحه المي( رأيت وقد ، أعلام محن يالمح أولى الحف أمقل لكان بالرأي 
.فقط الأعلى مح المشري أن على يدل وهدا . ، حقيه،ال ظاهر 

الإنسانأيحل إذا ت - تعالى اممه رحمص - الشح فضيلة وثئل '. ١٣٥ص
حلعها؟إذا وكيلك مسحه؟ يبلل فهل الشراب تحت من يده 

الشرابتحت مجن يديه ألحل إذا •' بقوله فضيلته فاحاب 
لأنهبدلك المح يبلل ولا ، حرج ولا ذلك في بأس فلا ءالجوارب® 

شيئاحلع ؤإن ، يضر فلا يسيرا جرءا جبع إن فبملر حلعها إن أما • يخلعهما لم 
المتقبل.ش عليهما 

محيإي ؛ ٠

وهوالشراب الإنسان نزع إذا تعالى اف رحمه ٠ فضيلته ونئل ؛  ١٣٦س
عليها؟المح له يجوز فهل وصوءه ينتقض أن فبل أعادها ثم وضوء على 

علىوهو أعادها ثم الشراب ننع إذا بقوله: فضيلته فأحاب 
حالين:فلايخلومن وصونه 

ينتقضلم إنه أي الأول، هو الوصوء هدا يكون أن الأولى• 
٠توضأ إذا عليها ويمح يعيدها أن عليه حرج فلا لبسه بعد وضوءه 

علىفيه مح وصوءا الوضوء هن.ا لكن إذا الثانية الحال 
لابدلأنه عليها، ويمح يلمها أن حلعها إذا له يجوز لا فانه شرابه، 

ماهدا بالمسح، طهارة وهد0 باّء، طهارة على لبسهما كون أن 

(.١٦٢)المح كيف باب الطهارة، كتاب داود، وأبو )ا/إاا(، أحعد الإمام أحرجه ( ١ ) 
.٦( ' ر المرام بلؤخ • اذُر صحيح، إسادْ حجر؛ ابن نال 





1 انمه باب  jJbeونمن
١١٢

ينتقصالمدة تمت إذا هل - تعالى اف رحمه - وثئل ت  ١٣٨ ص
الوضوء؟

النيلأن المدة بانتهاء الوضوء ينتقض لا بقوله فضيلته فأجاب 
الطهارةالمؤقت فليس الهلهارة، انتهاء لا المسح مدة وقت إنما .، 
فنحنالمسح، الوقت بل انتقضت، المح مدة تمتا إذا نقول حتى 
مسحهتاإدا المدة تمام قبل لكن تمسح، لا المدة تمتط إذا ٠ نقول 
شرعي،دليل بمقتضى تمت قد هده طهارتك فإن طهارة على وأنت 

ولا، شرعمح، يلد بمتض إلا ؛بمفضي( فلا شرعي دليل بسى تم وما 
مسألةوفي القص، وعدم الطهارة بقاء والأصل ذللئ،، على دليل 

الشيءيجد أنه إليه يختل الئجل في اض.، رسول أصله أصل النقص 
فلمريحالأ. يجد أو صوتا يبع حتى يتصرفا ررلأ I فقال الصلاة، في 

بينفرق ولا وجوبه، سب تئن من على إلا الوضوء . المي يوجب 
أو، الحديث، في كما الوالمر حبثا من فيه مشكوكا الوجوب بتا كون 

هلبالوايع جاهل هدا جهالة، كل فى فإن الشرعي، الحكم حيث، من 
قالفإذا لا؟ أو يوجب، هل جاهل وهدا يحصل؟ لم أو حمل 
الأنه علم . ، ريحاا،ل يجل أو صوتا يح حتى يتصرف، رالأ ءت الّكا 

•الطهارة فتبقى يمين لا وهنا بالشن إلا الوضوء ينتقص 
ص؛إي - ه

علىمح من تعالى اف رحمه س اليح فضيلة ومل  ١٣٩سى 
الحكم؟فما بهما وصلى المرة انتهاء بعد حقيه 

صلىثم الخفين مح مدة انتهت، إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

•، ٣٥رص تخريجه تندم  ٢١)



|كس|؛؛احام قس فمارس ع

ومسح،المدة انتهاء بعد أحدث كان فان المدة، انتهاء بعد ان الإن
إعادةعاليه ووجب رحليه، بغل كاملا الوصوء إعادة عليه وجب 

وأماتام. غير يوصوء صلى فمد رحليه يغل لم لأنه وذللثا الصلاة، 
انتهاءبحد وصلى ؤلهارته، على الإنسان وبقي المسح مدة انتهتا إذا 

ؤإن، الوصوء يقفس لا المسح مدة انتهاء لأن صحيحة فصلاته المدة، 
لكنه، الوصوء يقفس المسح مدة انتهاء إن •' يمولون الحالخاء بحص كان 
علىالإنسان وبقي المسح مدة تمت، فإذا هدا وعلى عليه، دليل لا قول، 

انتهاءبعد ولو يملى أن فله كاملا، يومأ ولو المدة، انتهاء بعد ؤلهارته 
شرعي،بدليل إلا يرتفع فلا شرعي بدليل ثبت قد ومحوءه لأن المدة، 

موجس،المسح مدة انتهاء أن على يدذ . النبي عن دليل ولا 
أعلم.وافه ، للوصوء 

ءإثءإي ؛!؛- 

بينذر3، هناك هل ث — تعالى افه رحمه — فضيلته وشتل ؛ ١٤٠س
الخفين؟على المح أحكام في والماء الرحال، 

فيوالنساء الرحال، بين ، iyهناك ليس بقوله؛ فضيلته فآحاب، 
الرحال،حق في ثستا ما أن ررالأصل وهي قاعدة نحلم أن وينبغي . هدا

الرحال،حق فى ثستا النساء حق فى لمن، ما وأن النساء، حق في لمتا 
افتراقهما«.على يلل( بدليل إلا 

ءادءأء 

فيالأفضل هل _! تعالى اطه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١٤١ص
الوضوءإّثاغ من ه المي عن روى ما ْع أم الخفين لمس الشتاء 

خرتإلا قدميه ل يغنم الأحرى والرواية المكارم، على 



|كمنطس او،،.ه اب ب
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الماء؟ْع أنامله من رحليه حطايا 
وهوبه أرفق لأنه الخفين لس الأفضل ت بقوله فضياكه فاجاب 

المكارهعلى الوضوء إ،>ساغ الحال هذه في يفوته ولا . الني هدي 
خطاياخروج كذلك يفوته ولا • وذراعيه وجهه يغل محوف لأنه 

الموفق.واف الغل. مقام قائم بالخف مسحهما لأن رحليه 
؛إيءإي ءي 



اكنم1|ةاممحام فم فتاوس 

الوضوءنواقص ياب 

نواقصعن تعالى—ت اش رحمه — الشخ فضيلة تسل ت  ١٤٢ص
الوضوء؟

خلاففيه حصل مما الوصوء نواقض I بقوله فضيلته فاحاب 
الدليل;ناقضأبمقتضى يكون ما نذكر لكن العلم، أهل بين 

الدبر،أو المحل من الخارج أي اييلتن، ْن الخارج الأيل• 
أمبولأ كان مواء ، للوصوء ناقض فانه الدبر أو المحل من خرج ُا فكل 

الدبرأو القبل من يخرج شيء فكل ريحآ، أم منيآ، أم مديآ، أم غائهلآ، 
شهوة،وخرج منيآ كان إذا لكن عنه، أل تولا للوضوء ناقض فانه 

الدكرغل يوجب فانه مديآ كان ؤإذا الغل، يوجب أنه المعلوم فمن 
أيضأ.الوضوء مع والأنثيين 

قاماأحدث، لو شعرالمائم لا كثيرأبحيث كان إذا النوم • الثاني 
ينقصلا فانه أحدث لو بنمه النائم يشعر يسيرا النوم كان إذا 

معتمداقاعدا أو محضطجعأ نائمأ يكون أن ذلك فى فرق ولا ، الوضوء 
لوبحيث كان فإذا القلب، حضور حالة فالمهم معتمد، غير قاعدا أو 

لوحال في كان ؤإن ينتفض، لا وضوءه فإن بنفسه لأحس أحدث 
النوملأن وذلك ، الوضوء عاليه يجب فإنه ه، ينفيحي لم أحدث 

منتميآالحدث كان فإذا الحدث، مفلتة هو ؤإنما يناقض ليس نمه 
والدليلالوضوء. ينتقص لا فإنه منه، حصل لو به يشعر الإنسان لكون 

كانولو ، الوضوء ينفض لا يبرم أن بناقض، ليس ه نفالنوم أن على 
وكثيره.يرْ يالبول ينفض كما وكثيره يميرْ لنقض ناقضا 



اوءثء>لء|تض اب ه
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الجزور،لحم من الإنسان أكل فإذا الجزور، لحم أكل الثالث: 
لأنهمطبوخآ، أو نثثأ كان مواء وصووه ينتقض خانه الجمل، أو الناقة 
هالنبي سأل أنه سمره بن جابر حديث في اض. رسول عن بت 

لحوممن أنتوضأ فقال: . نشت،؛*إذ قال: الغنم؟ لحوم من أنتوضأ 
الغنملحم من الوضوء يجعل فاكونه. »نعمااأا،. قال: الإبل؟ 
لمسالإل لحم من الوصوء أن على دلمل الإنسان، مشتئة إلى راحعآ 
الوصوءفيجب هدا وعلى منه، لأبد وأنه الإنسان، مشئة إلى برامع 

اللحمبض فرق ولا اومطوخأ، نثا الإنسان أكله إذا الإل لحم ٠>، 
والأمعاءالكرش أكز الوضوء فينقض الأحمر، غير واللحم الأحمر 
ناقضالمعير أحزاء وحمتع ذللئ،، وغير والشحم والقاو_ا والكبد 

منيأكلون الناس أن يعلم وهو يمتثل لم ه الرسول لأن للوضوء، 
للناسيبينه الّك، لكان يختلف الحكم كان ولو هذا، ومن هذا 

الشريعةفي نحلم لا إننا ثم أمرهم، س بصيرة على يكونوا حتى 
حلالإما فالحيوان لأحزائه، ثة بالنحكمه يختلم، حيوانآ الإسلامية 

بحفهيكون أن وأما موجبا، غير أو للوضوء موحعتا ؤإمجا حرام، أو 
كانالإسلامية، الشريعة في ا يعرفلا فهذا حكم له وبحقه حكم له 

آلذمىوعز ؤ تعالى: اممه قال كما اليهود سريعة فى محروقا كان 
عقهم-رمثا ؤالمو آلمر رمحتن، محلدر ذك، ءكل حزمثا هادوأ 

تعالىاممه أن مع محرم الخنزير شحم أن على العلماء أحمع ولهذا 
وأذمعصقأأتته ؤ-رمت تعالى: فقال الاإحم، إلا القرآن في يذكر لم 

■( ٣٦الإبل)٠ لحوم من الوصرء باب الحيض، كتاب لم، مأحرحه )١( 
. ١٤٦الآة: مررةالأثعام،)٢( 
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الهواءحردج هل -• تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة ثئل ؛ ١٤٥ص
الوضوء؟يتقص المرأة مج من 

منيخرج لا لأنه الوصوء ينقض لا هذا موله؛ فضيك فأجاب 
الدبر•من تخرج التي لكلرثح نجس محل 

٠ه ء ٠

منيخؤج ما هل -• تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ئثل ؛ ١٤٦ص
الوضوء؟ينقص المنيلين غير 

ينقصلا الملين غير من الخارج بقوله؛ فضيلته فأجاب 
النقض،عدم الأصل أن وذلك والغاممل؛ البول إلا كثر أو قل الوصوء 

الإنسانحلهارة ثبتت وقد الدليل، فعليه الأصل خلاف ادعى فمن 
يمكنلا فإنه نرعى دليل بمقتضى ثت وما شرعي، دلل بمقتضى 

ومنةاض كتاب عليه دل عما نخرج لا ونحن شرعي، بدليل إلا رفعه 
نلزمأن لنا يؤخ فلا بأهوائنا، لا اض يثيع متعبدون لأننا رموله 

•واجمة ءلهارْ عنهم نرفع أن ولا تجب لم بهلهارة اف عباد 
النبي.تىءفتوصألا/قدوردأن قار؛ قال فان 

هداإن نقول؛ نم الحلم، أهل أكثر صعقه قد الحديث هدا هيا؛ 
الأمر،من حال لأنه الوجوب، على يدل لا الفعل ومجرد فعل، مجرد 

ولموصلى احتجم ه النيئ أن ضعيفا-؛ كان بحديث-ؤإن معارض إنه نم 
^دايدلءلىأنوضءْمنالقيىءلسللوحوب•. يتوضأ 

ينقضلا البدن بقية من الخارج أن الراجح، هو القول وهدا 

الغيء)٧٨(من الوضوء باب الطهارة، كتاب واكرمدي، ( ١٩٥)ه/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
(.٥٤٦)البدل من الخارج من الوضوء باب الطهارة، محاب الدارظي، احرحه )٢( 
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يتنضضهل _! تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة وسئل I ١  ٤٩ص
بالإغماء؟الوضوء 

لأنبالإغماء، الوصوء ينتقض نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 
تغرقآ،م كان إذا الوصوء يشض والنوم النوم، من أثن الإغماء 

لوالذي اليسير النوم أما شيء، منه حمج لو النائم يدرى لا بحيث 
سواء، الوضوء ينقفى لا النوم هذا فإن بنمه، لأحس النائم أحدث 

منحال أي أو متكيء، همر قاعد أو متكيء ناعي أو ئضطجع من 
ينقضيلا نومه فإن بنمه، لأحمز أحديث، لو دام ما الأحوال، 
يجس،فإنه الإنسان، على أغمي فإذا النوم من أشد فالإغماء الوضوء؛ 

*الوضوء عليه 
أوو غ ه

المرأةاستعمال هل ؛ - تعار الله رحمه - الشخ فضيلة مثل ت ١ ٥ ٠ ص 
الوضوء؟ينقص الشفاه وأحمر الشمر كريم 

الدهونمجن بغيره أو بالكريم المرأة تدهن ت بقوله فضيلته فأجابا 
البالثنة دهنه وكدللi، أيضأ، الصيام معلل ولا بل الوضوء يبْلل لا 

لهذهكان إذا الصيام في ولآكن الصيام، بملل ولا الوضوء بلل 
.جوفهاإر ؤلممها ينزل وجه على تستعمل لا فإنها ًلعم التحميرات 

أو

الوضوء؟ينقص المرأة ص هل تعار-: افه رحمه - ومثل ؛ ١ ٠ ١ ص 
ينقضلا المرأة ص أن الصحيح بقوله: فضيلته فأجاب 

المي،عن صح ما هذا ودليل شيء، منه حرج إذا إلا مطلقآ، الوصوء 
الأصلولأن يتوضأ. ولم الصلاة إر وحرج ائه نبعض مل أنه .، 
الرحلولأن القص، عر صحيح صرح دليل يقوم حتى النقص عدم 



|1ءضء<نراقض اب ه
١٢٢=================ت===ء==ء 

فإ^شرعي، دلل بمقتض ثت وما شرعي، دلل بمقتضى طهارته أتم 
•شرعي دلل إلا رفعه يمكن لا 

.ؤكابه: في وحل عز اف قال قد قتل: فان 
عنذلك صح كما ال؛جماع، الأية في ة بالملامالمراد أن فالجواب: 

الأيةيم تقمن دليلا هناك أن ثم — عنهما اف رصي — عباس ابن 
إلىللهلهارة يم وتقوبدلية، أصلية، إلى للطهارة يم تقالكريمة، 

قالوالصغرى. الكبرى، الهلهارة لأمباب يم وتق٠ وصغرى كبرى، 
نأيلحإوإلإذؤؤيتآإنلآقمك>.٠امنوأإد١ئمتنرإلتعالى: افّ 

•، ١ إدآل٤ستيهل وأزبمم ئءوسقم ؟^٠^١ اتناِي إد وآديم 
جثثاشتم نإن ؤ قال: نم • صغرى أصلية بالماء طهارة فهدم 

ؤثإنَئمقال: نم كبرى.أصلية ؛الماء ؤلهارةفهدم عاْل4ثوأه. 
هءمحمدوأ ج آلسآء قتثإ آؤ ألثأ^ط■ تث ي-ثئأ أحد أو-عء سم آوعق مِآمة 

وقولهالدل• ؛ؤثتثزاهسا فقوله: متنثواه. 
هداآؤلسمأشّاءه. ؤ وقوله: • المغرى سبب بيان هذا • ألئيي-ه 

الد،ال^^ءأرا هو الممى على حملناه ولو ■ الح^يرؤا سسب بان 
ومحكتالصغرى، للتلهأرة سببين فيها اف يكر الكريمة الأية لكانت 

يرجثباثاظروأه.ؤ قال: أنه مع الكبرى، التلهارة ميب عن 
الرادأن على دالة الأية فتكون وعليه القرانية، البلاغة خلاف وهذا 

مشتملةالأية لتكون الماء، حامعتم أى آلناءه لنمسم أو ؤ بقوله: 
الأصغر،والسأسا الأكبر لسبمب ا للطهارة، لموحسن ١ لسسن ا على 

البدن،حميع في والكبرى الأربعة، الأعضاء في الصغرى والطهارتين 

الأية؛المائدة، سورة ( ١ ّ 
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فيهايتساوى لأنه فقط عضوين في التمم طهارة هو الذي والبدل 
والكبرى.الصغرى الهلهارة 

الوضوءينقض لا المرأة ص أن الراجح فالقول هذا وعلى 
خرجفإن شيء، منه يخرج أن إلا شهوة بغير أو بشهوة مواء مهللقآ، 

غلعليه ووجب منيآ، الخارج لكن أن الغسل عليه وجب شيء منه 
مذيآ.الخارج لكن إن الوضوء ْع والأنثيين الذكر 

مىإذا عما تعالى اممه رحمه — الشخ فضيلة ومثل ت  ١٥٢من 
وضووه؟ينقضي هل الخل أيناء يكره الإنسان 

الذكرمس أن المذهب من المشهور •' بقوله فضيلته فأجاب 
بعدالوصوء لزمه له غأثناء ذكره مس فإذا هذا وعلى ، للوضوء ناقض 

لا.أم ذكره مس تعمد مواء ، ذللث، 
يسحبؤإنما ، للوضوء بناقفي ليس الذكر مس أن • الثاني والقول 
أقربوهو تيمية ابن الإسلام شخ احتيار وهو استحبابآ منه الوضوء 

أحوط.الوضوء لأكن عمد غير عن لكن إذا سئما لا الصواب، إلى 

بينالحهع كيف تٌار الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ت  ١٥٣س
الحديثين؟هذين 

ذكرهأحدكم مس ررإذا ه؛ افه رسول فال ئاك؛ بمرة، عن أ( 
. ١٨١برقم داود رواه فليتوضأ؛ا، 

ذكرهالرجل مس عن اف. رسول شتل ت ئال طلن( بن دس وص ب( 
.٢٣أخمد؛/الإمام رواه منه،، ضعة هوإلا *وهل قال؛ يتوضأ. بعدما 



|نيذم،له|تض ماب 
١٢٥

الحديثين،هدين في العالماء احتلم، ت بقوله فضيلته فأحاب 
ينقضالذكر مس إن وقال به وأخي رة بحدين، رجح من فمنهم 

منلكترة نواهد وأكثر إّنادا أوثق يسرة حدين، لأن ت أولأ ، الوصوء 
والناقلالأصل عن ناقل برة حدين، أن ثانيآت الأئمة. من صححه 

إنالأصل عن ناقل ومض علم، زيادة معه لأن أول، الأصل عن 
نعضهعلى )دل رة ب ، وحديالذكر، يمي الوصوء نقضى عدم الأصل 

بنقى ، حديمن أحوحل أنه الال|ا. الأصل، عن ناقلا فكون ، به 
الميعن الحدين، وفى للذمة، أبرأ لأنه أولى فهو أحوط كان وما طلق 
حديث،رجح من العلماء ومن • يريبلث،" لا ما إلى يريبلئإ ما رريع ه• 
الحنفية،كقول الوصوء الذكر مى ينقفس لا وقال. طلق، بن قيس 
للامتحباصإبمرة حدي، وقال الحدسّن بن جمع من العلماء ومن 

الوصوءفيتصيؤ ^ا وعل الوحوص، عدم لبنان طلق بن قيس وحديثا 
،الوصوء فيحمجبا سهوة المس يكون أن إلا إبجايبا عثر من الذكر ممى من 
متحبالذكر مس من الوضوء أن الأظهر تيمية ابن الإملأم محميخ قال 

الاحتياطولم، أ.يركلأْه، والأثار الأدلة تجتمع وبهذا واحمب،، لا 
الوضوءيجس، الأصحاب، قول وأما المسر، تعمد إذا أولى والوصوء 

.أعلم وافه ظاهر نغلر ففيه الممسر يتعمد لم ؤإن 
هه ءو 

ذكرلمس هل ت - تعالى اش رحمه - الشخ فضيلة مئل ؛ ١٥٤س
للوصوء؟ناقض وخصيتيه الريفسر 

ينقض،لا وخصيتيه الريفسر ذكر لمس I بقوله فضيلته فأجابج 
الراجح.القول على أومباشرة حائل وراء من، سواء الوضوء 
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إذاالمرأة عن _ت تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ت  ١٥٥س
تتوضأ؟أن عليها يجب هل طاهرة وهى طفلها وصات 

ومتطفلتها أو طفلها المرأة وضأت إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
مسلأن فقط، يديها تغل ؤإنما الوضوء عليها يجب لا فإنه المرج 
تغلالتمحا المرأة أن ومعلوم الوضوء، يوجب لا شهوة لغير المرج 

فإنماالهلفلة أو الهلفل وضأت إذا فهي الثبوة ببالها يخطر لا أولادها 
.تتوضأ أن عليها يجب ولا أصابتها التي النجاسة من فقتل يديها تغل 

أوأو ؛٠ 

الست،تغسيل هل _ت تعالى اض رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ١  ٥٦س
الوضوء؟ينمص 

وذلك، الوضوء ينقض لا الميت تغسيل ت بقوله فضيلته فأحاب 
ولاشرعيا، تدلل اكابت الوضوء به يرتفع شرعي دلل إلمحا يحتاج المص أن 

فينتحرى أن علينا يجب ولهدا • الوضوء ينقض الميت تغسيل أن على دليل 
إذاإلا ناقض هدا بأن القول على نتجرأ فلا الوضوء، نقض مسألة 
.وتعالى سبحانه اف عند حجة لنا يكون بينا دليلا وحدنا 

أوأو أو 

إللحم أكل شخص عن ! - تعالى اف رحمه - الشح فضيلة مئل ؛ ١  ٥٧س
؟لا أم إعلامه يلزمه فهل يتوضأ، ولم للصلاة، وذهب شخصآحر، عند 

بابمن هدا لأن إعلامه، يلزم نعم • بقوله فضيلته فأجاب 
بماذكروه حين لأصحابه النم، قال وقد والتموى البر على التعاون 

أنعلى يدل وهدا . ، فدكرونيءال ين نررإذا ت لهم قال صلاته من ني 
نوملم ٤(، • )١ لكن حنث القبلة نحو التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري، أحرجه 

بابالمهوفىالصلأةوالمجوداه)أبهراجد، المكتاب 
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أنعليه يجب محرم في واقعآ أو لواجب تاركأ شخصأ رأى إذا الإنسان 
معذورهو نقول بل ، وعذره سأدعه معذور الرحل هذا ينل؛ فلا ينبهه 
•بعضآ مضه سد ن كالميا من بمعدور، لت يعلمك أوّتوا لكن 

واجبمن نسي بما الغافل إعلام وجوب وهي القاعدة هذه عن ويممرع 
يشربرمضان في صائما رأيت لو ما منها يتفمع محرم من فعل أو 

•تدكهره فالوام^سا ناما 

صلاته.يحيد أن الرحل وعلى إعلامه يلزم فإنه ثم ومن 
ءآه  ه

كونمن الحكمة ما ت تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة مثل I ١  ٥٨ص
منالعلماء من محاك وهل غير0، دون الإبل لحم من بموصأ الإنسان 

استندوا؟مادا وعل للوضوء نقضه بعدم يقول 
منالمشهور الإبل لحم من الوضوء إ بقوله فضيلته فاحاب 

إلاعلينا وليس لنا الحكمة معلوم غير أي تعدي، الأمر أن المذهب 
قسمين،إلى م تنقالشرعية الأحكام لأن وذلك، والتحد، التسليم 

للحكمةوطلبأ تعالى ممه تعبدأ به فيقومون حكمته العباد يحلم قم 
بهفيقومون حكمته العباد يعلم لا ومم لهم، الحلومة والصلحة 

تعبدهكمال على أدل القسم بهذا الإنسان وقيام ش، تعبد مجرد 
الوحل عز ف محض تحثي بذلك قيامه لأن وحل، عز ف وانقياده 

علىالإبل لحم من الوصوء القسم هذا ومن عقلي، دلل بمقتضى 
إيجابأن العلماء بعضي ويرى أحمد. الإمام مذهب مجن الشهور 
خاصيةلحمه في أن وذللت، معلومة، حكمة له الإل لحم من الوضوء 
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إقؤنوذؤأ ظءسلوإ آلتاوؤ إل هتنار ^١ ^١ ١٠ألرك> 
؛ثساَك-تم-نان آوةأءن اد وأزبم؛ظلم ِوثئئلإ' لأضثوأ آل1ت\ني 

يضالأطهار، إلا انمابة حال في اف يذكر ظم الخ. iاثلهثوأيمل١، 
أعطاْحين للرحل قال ه الن؛مح، ولأن الوصوء، يذكر ولم المملهر، 

لهيذكر ولم . الن،ا، نفعلى فأفرغه هذا ررحذ قال! ليختل، الماء 
حديثفى حصين بن عمران حديثا من البخاري أحرجه الوصوء، 

الصواب،إلى أقرب تنمية ابن الإسلام ثبخ إليه ذهسا وما ا. طويلأ 
عنيجزيء فإنه الأكبر الحدمحن، نوى إذا أكبر حديثا عليه من أن وهو 

مائصاترصوء.عن فردة جمامحتاالغسل الأصغر. 

منشيء أحذ هل ! - تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ١٦٠ص
الوصوء؟ينمض الأظافر أو الجلد أو الثعر 

حليمأو ظفره أو شعره من الإنسان أثحذ بقوله! فضيلته فاجاب 
.الوضوء ينقض لا 

أمام؛إر أخذها ينقم الشعور أن أبين أن أحب المناسبة وبهذه 
العانةسعر محتل؛ بازالتها الثارع أمجر التي الشعور الأول؛ المم 

يمصه.أمجر والشارب والإبهلين، 
قالاللحية سعر إزالتها؛ عن ِالثارع نهى التي الشعور الثاني؛ المم 

.الحواجب، نتف، وهو التمحى وكذلك، . , اللحى وا هوفر المي.ؤ؛ 
والساقكالرأس الشارع، عنها سكت، التي الشعور الثالث،؛ المم 

٠٦ت الأية ، المائدة سورة )١( 
.٣(  ٤٤)الطيب الصعيد باب ا التيمم كتاب ، البخاري أحرجه )٢( 
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•الجم شعور وبقية والدرنع 
عنمنهي إنه ! العلماء يعص قال فقد الثاؤع، عنه سكت فما 

الثطان،ام اشم/أوخالآ,تغسر ٠ اض؛ رلخالة تض أخدم لأن أخدم، 

لأنعنه، مسكوت لأنه مباح؛ أخدم إن العلماء! يحض وقال 
بهأمر مما لسرإ هدا ان علم سكت فلما وسكهن، ونهى، أمر، الؤع 

بهمأمورا كان ولو عنه، لنهى عنه منهيا كان لو لأنه عنه؛ نهى مما ولا 
غيرالشحور إزالة أن الاستدلال! حيث من الأقرب همو وهدا يه لأمر 
حارة•عنها ض التي 

قاليومأ، أربعون مدتها بإزالتها، الثارع أمجر التي والشعور 
الشاربفى ، اممهرسول لنا ررومت، عنه! اض رصي ماللث، بن أنس 

.يومأ® أربعين فوق تترك ألا والأبعل والعانة والفلفر 
وبعضحلويلة، أظفاره تكون أن إلا يأبى الناس بعض لكن 

مجخاكةفيه أن مع طويلا الخنصر ظفر يكون أن إلا يأبى الناس 
أنهرراما ؤه•' الّثي قال ولهذا بابع، كدللث، ويلخقه للشريعة، 

عظم،المن "فان والثلفر، المن إلا فكل عليه اممه اسم وذكر الدم، 
الخبنةأن أي الخبشة! مدي الغلفر ومعنى الخئة«أى. مدى والثلفر 

بتلهامثلا الأرنّ_ا لث، مفإذا كالخراب، تكون حتى أظافرهم يفون 
يدعونقوم س أعجب، فأنا ولدلاائ، له. مدية وصارت الظفر، بهذا 

أظفارهميبقون يذهبون ثم الفلافة، أهل أنهم ويدعون الخمارة، 

١٩ت الأية ، التاء سورة )١( 
)٢(
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حتىالعانة في أو الإبط، في شعورهم يقون أو طويلة، نمى حتى 
وماوالنظافة والقدم الحفارة أهل أنهم يدعون أنهم ْع طويلة، تبقى 
ذلك.أشبه 

-؛إئ-؛إي -:إي 

الطهارةتيقن عمن ■ — تعالى اش رحمه — اليخ فضيلة سثل ؛ ١٦١س
فماذاالطهارة، في وشك الحدث في تيقن أو الحدث، في وثالث، 
٢ُءعا 

•تبس 

فهوالحاوث فى وشالثط الهلهارة تيقن من • بقوله فضيلته فآحاي، 
علىباق فهو الطهارة فى وشك الحدث تيقن ومن طهارته، على باق 

كانما بقاء الأصل وأن بالشالثح، يزول لا اليقين أن القاعدة لأن حدثه، 
مبنيةوهي حدا، كثيرة فرؤع ولها مهمة، قاعدة وهدم كان، ما على 
فى- ما الله رصي - زيد بن اش وعد هريرة، أبى حديث على 

لا؟أم شيء منه خرج هل عليه ويشكل بطه، في الثيء يجد الرحل 
وفي. ، ريحا،از أويجد صوتا سع حى يتصرف، ارلأ .I المي، قال 

حتىالمجد( من )يعني يخؤج رالا - عنه الله رصي - هريرة أبي حديثا 
كثيرة،إشكالأيت، به تنحل الحديث، وهدا . ريحا،، يجد أو صوتا سع 
فيتاكون لا أن الإسلام أمة من يريد كونه ومن الإملأم، ر يمن وهدا 

لوالإنسان لأن حلية، واصحة أمورهم تكون وأن وحيرة، قلق 
وف— حياته، عليه لتنغصستا الشكوك، هدم لثل استسلم 
الالوماوص فهدم تتيمن لم لمتا فما الوساوس، هده قهير — الحمد 
فحينئذ، لث، نففي أثرأ لها تجعل ولا تدفنها، أن ويجب لها. محل 

.٣( ٥ ) ص تخريجه تقدم )١( 



|كسوهاحام فم فتاوس 

كثيرة.إشكالات عنك وتنحل تسترح 
هإي ء ٠

الشكيكون متى -؛ تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ؛ ١٦٢ص
الطهارة؟ش موثرأ 

نوعان!الهلهارة في الشك بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الحدث.تحقق بعد وحولها فى شك I أحدهما 
الهلهارة.تحقق بعد زوالها فى شك I والثاني 

يشككأن الحدث تحقق بعد وجودها نى الشك وهو الأول أما 
علىيبني الحال هده ففي يتوضأ؟ لم أم حدثه بعد توضأ هل الإنسان 
رحلذلك؛ مثال ، الوضوء عليه ويجب يتوضأ، لم أنه وهو الأصل، 

لمأم الضحى في وضوئه نقض بحد توضأ، هل الفلهر أذان عند شك 
ويجبتتوضأ، لم أك وهو الأصل، على ابن له؛ فنقول يتوضأ؟ 

تتوضأ.أن عليلثا 
وحولها،بحد الطهارة زوال في الشالث، وهو الثاني، النؤع أما 

مثاله!محدثأ. نفك تعتبر ولا الأصل على ابن أيضأ؛ نقول فإننا 
هلشك الثلهر وقت حان فلما العاشرة، الساعة في توضأ رحل 

يلزمكولا وضوك، على إك له؛ فنقول لا؟ أم وضووه انتقص 
عليه.كان ما على كان ما بقاء الأصل لأن وذك حينئذ؛ الوضوء 
فاشكلشتئآ بطنه في وجد فنمن النبي.؛ قول الأصل لهذا ويشهد 

حتىالمجد من يخرحن ارلا قال؛ لا؟ أم سيء منه أجرج عليه، 
ريحا،الأويجد صوتا جع ي

(.ص)٥٣تخريجه تقدم )١( 
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١٣٢دصدص=ءص==ص=^=====ت=ت===ء 

هلالإنسان يشك أن مثل الطهارة، أحزاء فعل في الشاك وأما 
ذلكأشبه وما ؟ لا أم يديه غل وهل لا؟ أم وصونه في وجهه غل 
أحوالمن يخلو لا فهذا 

غلهل قلبه، عل طاريء وهم مجرد يكون أن ت الأول الحال 
بلالأمران عنده اوي نولا مرحح، له ليس وهمأ لهما يعلر أم يديه 
.إليه يلتمت، ولا به يهتم لا فهدا قلبه، في حْلر شيء مجرد هو 

فإذاشك مثلا توضأ كالما الشكوك كثير يكون أ'ن \س': الحال 
غلشل لا؟ أم أذنيه مح هل لا؟ أم رأمحه مح شل شك، قدميه غل 

به.يهنم ولا الشك، إر يلتفت، لا فهدا الثاكوك، كثير فهو لا؟ أم يديه 
فؤغفإذا ، الوصوء محن فراغه بعد الثالث، يسر أن الثالثة! الحال 

مسحأوهل رأمه، مح هل أو لا؟ أم يديه غسل هل شلي، الوضوء من 
العضوذللث، يغل لم أنه تيقن إذا إلا إليه، يلممت، لا أيضأ فهذا أذنيه؟ 

•يقينه على فبقى فيه المسكوك 
الشكوك،كثير وليس حقيقيأ شكأ يكون أن الرابعة! الحال 

أنهعنده ترجح إن الحال هذه ففي العبادة، من يقيغ أن قبل وحصل 
يبنيأن عليه وجب له غأنه عنده يترجح لم ؤإن ، ؛ذلك، اكتفى غله 
فيهشلث، الذي العضو ذلل؛، يغل لم أنه أي العدم، وهو اليقين، على 

ْعبمده ما يغل أن عليه أوجبنا ؤإنما بعده، وما ويغسله، إليه فيرجمر 
الوضوءأعضاء بين الترتيمبا لأن الترتيب، أجل مجن غسل، فد أنه 

الصفاتعلى أقبل حض . الني وقال تعار، الله ذكر كما واجب 
.الهلهارة في الشلث، هوحال هذا . ٢ ره((أ اف بدأ بما ررأبدأ 

.ص)٣^١( تخريجه تقدم )١( 
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كثيرشخص عن _ت تعالى اممه رحمه - الثسح محيلة سئل ؛ ١  ٦٣رس 
والمعلممات؟والصلاة العلهارة ش الشكوك 

فيالعقول على ترد الش الثأكوك بقوله: محيلته فأحاب 
منكلها تعالى اممه ذات فى وحتى وغيرها، والمعممدات العبادات 

ماالني. إلى عنهم اض رصي الصحاة شكا لما ولذا الشيهلان، 
ررأن; احبرهمبه يتكلموا أن يتعاؤلون مما نقومهم في يجدون 

إنماالشيطان لأن وذلك خالعه، أي الإيمانا،راا. صرح من ذلك 
فىيهليعه حتى شبهة عنده ليس قلب على الشبهات هذه مثل يورد 

فانالديانات من منلممحأ أو مملوءأيالشبهات قلبه كان من وأما الشبهة 
منه.فؤخ قد لأنه الأمور هده مثل عليه يحرض لا الشيهلان 

منباض يستحيي أن عاليه الواجب إن I عنه المسول لهدا ونقول 
الوضوءفي لا ذهنه على ترد التي الوساوس إلى يلتمت، ولا الشيطان، 

الإيمانحلوص على دليل الثالث، وهذا غيرها، في ولا الصلاة في ولا 
العزيمة.، ضحفعلى دليلا كان معه استرسل إذا الوقت، نفس في ولكنه 

وقالإلى تدهس، حين مثلا فأنت الثلث، لهذا وجه لا •' له ونقول 
لأنذللث، لا، والجواب! السوق، من يه أتبت، فيما تثلث، هل شراء أو لبيع 

فىله يوسوس ولكنه الأمور، هذه مثل فى للأنمان يوسوس لا الشيهنان 
إليها.تلتفت، فلا الذكوك كثرت فإذا عليه، دها ليفالعبادات 

إلاإليه تش، فلا العبادة من ١^ بعد الشلث، كان إذا وكدللث، 
يزثر.لا الفعل يعد والثلث، الخلل، تتيقن أن 

فقدبه، عبرة فلا الخل أصلها الي المْلعومات في شكلث، أما 

(.١٣٢)رجيها من يقوله وما الإيمان ل الوصومحة بيان باب كتابالإيمان، ا مسلم أخرجه )١( 
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أوالأخير، التشهد في الصلاة أثناء محي الإمام شك لو ت السائل ذكرها 
الطهارة،عدم الأصل فإن لا؟ أم حدثه من تطهر هل قبله، فيما 

أحدإلى يعهد وأن صلاته، من ينصرف، أن عليه بمبم—، وحينئذ 
أكملفلأن يا تقدم ت مثلا فيقول الجماعق، صلاة بإتمام المأمومين 

الراجحالقول هو هدا صلاتهم، من مامضى على ويبنون بهم، الصلاة 
مواءحلل، فيها ليس المأمومين صلاة أن يتبين وبه المسألة، هده في 

طهارة،على ليس أنه صلاته تمام بعد أو الصلاة أثناء في الإمام ذكر 
وليسصحيحة أنها على المأمومين صلاة اسهت، فقد صلاته تمام بحد ذكر فإن 
يوجس،ميئآ يفعلوا لم المأمومض فإن صلاته أثناء في ذكر ؤإن إشكال، فيها 

الخفيوالأمر الإمام، هدا متابعة مجن به أمروا مجا فعلوا لأنهم صلاتهم بطلان 
إلاستا أس لأيممث> ؤ تعالى! لقوله به، مواحدين ليسوا به يعلمون لا الذي 

هلامجنالأمورالتيلأبالإمام، محمجهمامجرحفييتحلق ا• 
ليسأنه صلاته أثناء في للأمام تبين إذا ت فنقول هدا وعلى الومع، نحتا تدخل 

أنالمأمومين من واحد إلى يعهد فإنه الصلاة أثناء في أوأحديث، وضوء على 
إذاوءلىهدافنقوللهواالسائل: 

يتقدمالمأمومين أحد إلى تعهد فإنك الجمعة صلاة في هدا مثل منلن، حصل 
ركعةأدركت، فإن ترمع ثم تتهلهر فتديرس، أنت، وأما الجمعة، صلاة بهم يكمل 

حمعة،تكون واحدة بركحة بعدها فألتا الجمعة، في الجماعة مع الصلاة من 
فيالركؤع من رأمحه الإمام رفع أن بحد جئت، بأن ركعة مجن أثل أدركت، ؤإن 

صفاتتلث،الجمعةفتصليهانلهرزالركعةالثانية، 
٠ ٠ ٠

.٢٨٦الآة; )ا(مورةالترة،
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قراءةحكم عن _ت تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سل ت ١  ٦٥ص 
أصغر؟حادث عليه كان لمن القرآن 

الأصغر حدث عليه لن القرآن قراءة بقوله؛ فضيلته فأحاب 
أنالقراءة جواز شرحل من ليس لأنه المصحف، يمس لم إذا بها باس 

يقرألا فإنه جنابة، عليه كان إذا وأما طهارة، على الإنسان يكون 
مثلالقرآن، مجن ذكرأ يقرأ أن باس لا ولكن يغتسل، حتى مطلقا القرآن 

للهإنا فيقول: بمصيبة بماب أو الرحيم، الرحمن اممه م بت يقول أن 
القرآن.س الماحوذة الأذكار س ذلالiا نحو أو راجعون، إليه ؤإنا 

ءإآص ءإئ 

يجوزهل _! تعالى اممه رحمه — الشيخ فضيلة سل ! ١٦٦ص
وصوءبدون وتوزيعها ورودها عند الصاحم، جرد للوظمين 
قرآن؟فيه ليس ، الغلافأن باحتجاج 

والغلافالأوراق يثمل الصحف، بقوله؛ فضيلته فأجايط 
معهمحبوك غير منفصاs الغلاف إذاكان أما معه، المحبوك به المتصل 

نابحايكون لا فانه وحده والمصحف وحده الغلاف حمل يمكن ؛حبنا 
.وضوء بدون مسه يحرم ولا حينثد ا للمصحف

هينأمر الماحق الموظفين جرد عند الوصوء أن أعتقد ولكن 
للأعضاءوتنظيف العبد عليه يؤجر طاعة فهو وجسمية، دينية فانية ذو 

دللشعن تكاملوا فإن ولتوخووا الله فلتعنوا لها، وسهل 
واللهالحائل وراء من المم،^ف، لموا الدين محرايبا فلتعملوا 

أعلم.
أو؛إي ءد 
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يدرسمدرس عن ت تعالى- اف رحمه الشخ- فضيلة مثل ت  ١٦٧س
منهابالقرب أو المدرسة في ماء يوحد ولا الكريم، القرش للتلاميد 
يفعل؟لماذا العلهرون، إلا ه يملا والقرآن 

بقربهاولا ماء المدرسة في يكن لم إذا •' بقوله فضيلته فاحاب 
المصحفلأن وذلك متهلهرون وهم إلا يأتوا ألا الهللبة على ينبه فانه 

•له الّكا كتبه الذي حرم بن عمرو حديث فمي ؤناهر إلا يمسه لا 
بدليلحدثه ارتفع من هنا ، طاهرأ،اأ إلا القرآن يمس ررألأ 
ليغمزأممه يريني ما ؤ • والتيمم والغل الوضوء آية في تعالى قوله 

بمثمحمحمحأاشقمزلثتم ِقليرقم ٧ يمح، جج مح، عبمطم 
قبلالإنسان أن عر دليل >ليْلهركمه قوله ففي 

يمسأن لأحد يجوز فلا هذا وعلى الهلهارة له تحصل لم يمملهر أن 
للصغاررحص العلم أهل بعض أن إلا ؤثاهرمتوصيء، وهو إلا القرآن 

الأولىولكن للوصوء إدراكهم وعدم لذلك لحاجتهم القران يمسوا أن 
كلهارْ.على وهم المصحف يمسوا حتى بالوصوء أي بذلك الهللأب يؤمر أن 

بهفكاني المهلهرون، إلا يمه لا القرآن لأن المائل قول وأما 
والأيةالصحف، لمس التهلهر وحوب على الأية بهذه يستدل أن يريد 

إلايمقهُ لا ؤ ; ه بقولالراد لأن ذا لهدليل ا فيهلبن 
والمرادالمحفوظ اللوح وهو المكنون، ال؛كتاب ^٣، ٠٤رإآأآءآلثئهثون 

,٤٣٣— ٤٢٩)القرآن مس عن المحدث نهي ثي ياب الاهارة، محاب نمارظي )١( 
٠( ٨٨/ ١ ) والمهقي ثقات، ورواته مرسل ت وتال 

٠٦ ٠٠المائدة، سورة )٢( 
الآة:هي.سورةالواوّة،)٣( 
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إلاه يملا لقال المتطهرون بها يراد كان ولو الملائكة، بالمطهرون 
إلاالمصحف مس يجوز لا إنه يقل ولم المتطهرون، إلا أو المطهرون 

ذلالثا.على يدل الذي هو آنفا إليه أشرنا الذي الحديث لكن بطهارة 
ث؛يءإ؛- ءإب 

منعلى بمحرم هل -• تعار اممه رحمه - الشخ فضيله سئل ت ١  ٦٨ص
طهارة؟بدون المصحف ص البلؤغ دون 

أهلبعمى فقال حلاف، محل هذا بقوله! فضيلته فأجاب 
مكلفغير لأنه المصحف، مس البلؤخ دون من على بمحرم لا العلم؛ 
أنللصغير حتى يجوز لا ت قال من العلماء ومن عنه. مرفؤع والقلم 
كمابالوصوء يلزمه أن وليه وعلى ، وضوء بدون المصحف يمي 
.الهلهارة لحله يشترط فعل هذا لأن للصلاة، بالوضوء يلزمه 

؛إيإي ء ٠

تمكينحكم عن —ت تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة ثئل ! ١٦٩ص
منه.والقراءة المصحف ص من الصغار 

المصحفمس من الصغار تمكين س بقوله! فضيلته فاحاب 
مهمإهانةللمصحف.حصل 

يحم ه

كتابةتجوز هل —I تعالى اف رحمه _ الشخ فضيلة سل I  ١٧٠س
التيالمسورة مص حكم وما وضوء؟ بدون السورة عر الأيات بعض 
الأس؟فيها كنت 

لمما وضوء بغير القرآن كتابة تجوز بقوله؛ فضيلته — فأحاب 

الحنابلةفقهاء فإن الأيات تلك فيها كتبت التي بؤرة المس أما 
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الموصعفي آيات فيه كتبت الذي اللوح مس للصبي يجوز • قالوا 
تلحقفهل الحروف على يده شر لا أن يثرمحل أي الكتاب، من الخالي 

.أعلم واممه توقف. محل عندي هي تلحق؟ لا أو بهذا السبورة 
هه ٠ 

كبمى يجور هل ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١ ٧ ١ ص 
وضوء؟بغير النمير 

وضوءبغير مسها يجوز التمسير كتب بقوله فضيلته فأجاب 
لذلكويستدل ير، التغمن أقل، فيها التي والايات يرا نفتعسر لأنها 

فدلالكريم، القرآن مجن آيات وفيها للكفار الكتب، .، الّك، بكتابة 
والأكثر.ا ٣Jللأغاالحكم أن على هذا 

عندالمعروفة القاعدة فعلى والايات، التفسير اوي نإذا أما 
برححان،أحدهما يتميز ولم وحافلر مبيح اجتمع إذا أنه العلم، أهل، 
والتفسيرالقرآن كان فإذا هذا وعلى الحفلر، حانب، يغيب، فإنه 

أعهليولو؛قليل، أكثر التفسير كان ؤإذا القرآن، حكم أعهلكب اوئين من
النفر.حكم 

أوو أ ه

للمحدف،يجوز هل ت - تعار اض رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ١٧٢س
أوالشكر؟للتلأوْ يبد أن 

الخلافعلى يبي المسالة هذْ حكم بقوله: فضيلته فأجاب 
لا؟أم صلاة هما هل، والشكر، التلاوة مجدني، فير 

غيرإنهما قلنا ؤإن الئلمهارة، لهما وجست، صلاة هما قلنا فان 
ليستاأنهما يدرك للسنن والتأمل، العلهارة، لهما تجب لم صلاة 

كانأنه عنه ينقل ولم للتلاوة، يمجد كان ه الرمول لأن صلاة، 



امحذاء>نءاهخو اب ه

فيداود أبو رواه حديث في إلا لم، يولا رفع إذا ولا سجد إذا كبر 
مجودتأمل فمن التسليم، ودون منه الرقع دون للجود التكبير 

تعريفعليه ينهلبق لا أنه له تبين الشكر أو للتلاوة الرسول 
الصلاة،من الشكر وسجدة التلاوة سجدة كون فلا وعليه الصلاة، 
وقدالشكر، أو للتلاوة يمجد أن محدثآ كان من على بمحرم لا وحينئذ 

للتلاوةيجد كان أنه — عنهما الله رصي — عمر بن الله عبد عن صح 
.وضوء بدون 

وأنسئما لا الإنسان، يتوضأ أن الأفضل أنه ريب لا ولكن 
منلأنها الوضوء القرTنيشؤعلها وتلاوة القرآن، يتلو موف القاريء 

الوضوء.له يشمع ممه ذكر وكل اممه، ذكر 
سجودلأن ضعيف، له الطهارة فاستراتل الشكر، سجود أما 

الإنسانيأتي قد وهذا النقم،  ٤۶٠٧١تجدد أو النعم تجدد سببه الشآكر 
الفصل،يطول فربما تتوضأ حتى مجد تلا قلتان فان محدث، وهو 

نقول!أن إما وحينئذ سقعل، سببه عن تأخر إذا بسبب المعالق والحكم 
أولىوضوء غير على وسجوده تمجد، لا أو وضوء، غير على اسجد 

تركه•من 
ءإث-ءإي 



؛i|_sjfاحفه،م هس فتاوس 
^^=========د====

اممسلياب 

الخل؟موجات عن بلةابمحسرح«هاشمالي-! ;  ١٧٣س
منهاالخل موجبات بقوله! محسلته فأحاب 

يجبالمنام في لكنه منامآ، أو يئتلة بشهوة المني إنزال ت الأول 
يحسولا يحتلم فد المائم لأن بالشهوة، يحس لم ؤإن الئنل، عليه 

حال.بكل الخل عليه وحب بشهوة الني منه "مج فإذا بنفسه، 
الخلعليه وحب زوجته، الرجل جامع فإذا ^٤، ۴١١ت الثاني 

زاد،ما أو الحشفة فرجها في أولج فإذا فرجها، في الحشفة يولج بأن 
أنيعنى ، الماءا،أ من ررالماء I الأول عن الض. لقول الخل، فعليه 

شامهاين جلس ررإذا ت الثاني في وقوله الإنزال، من يجب الخل 
لمرروإن لمسلم! لففل وفي الخل<،أآ؟آ. وجب فقد جهدها ثم الأرع 
حكمهايخفى — إنزال بدون الجملع أعني — المألة وهدم ،، ينزلءار 

الأسابيععليه تمضي الناس بعض إن حتى الناس، من كشر على 
وهزامنه، جهلا يغتسل ولا إنزال بدون زوجته يجامع وهو والشهور 

رسوله،على افه أنزل ما حدود الإنسان يعلم أن فالواجب حهلورته، لص أص 
للحدثوعليها، الخل عليه وجب ينزل لم ؤإن زوجته إذاجامع ان الإنفإن 

ذكرنا0آنفآ.الذي 
فإنوالنفاس، الحيض دم حروج الخل موجبات س الثالث،! 

تعالى!لقوله الخل عليها وجب طهرت، ثم حاصست، إذا المرأة 
بابالحيض: محاب لم، مأحرجه )١( 
كتابوسلم، (، ٢٩١)الخاث الممى إذا باب الخل: محاب المخارى، )٢( 

.٣( ٤ )٨ الماء من الماء نسح باب • الحيض 
(.٣٤٨)الماء س الماء سح باب )٣( 



أكلاب ب
 c=============^=======^=^^١٤٣

ثآمثىظهن0 يإدا ظهن0 حئ ولادمؤئ)ن —نص ألمج ؤ ه1عرؤا ؤ
ولأمر. ، هل١ 3 أثتهض وبجت نحب أده ألآا0 ثقآنعب بن 

اءوالنقتغتل، أن حيضها قدر حلت إذا المتحاصة الني 
تغتل.أن عليها فيجب مثالها، 

الجنابة،من الغسل كمبمفة والناس الحيض س الغل وصفة 
بالنير،تغتل أن الحائض غل في استحمت، العلم أهل بعض أن إلا 

وتهلهيرها.^!١فتها في أبلغ ذلك، لأن 
تدلنم، المويت، الغل موحيالت، من الصا العلماء بعفر ويكر 

سبعاأو ا حمأو ثلاثا 'راغالها ت ابنته يغسلن اللاتي اء للنبقوله 
الذيالرجل ش . وبقوله ذللأ،ا<لى• رأيتن إن ذلك من أكثر أو 

فيوكمنوه وسدر بماء ارغسلوْ ت محرم وهو بعرفة راحلته وقصته 
هناالوحويت، ولكن للغسل، موحس، المويت، إن ! قالوا. دوبيهُُ 
أنالأحياء على ولكن بموته، تكليمه امطع المست، لأن بالحي يتعلق 

بدللث،.الض. لأمر موتاهم لوا يغ
هه  ه

الغسليجس، هل -؛ تعار افه رحمه - الشخ فضيلة ثمل ؛ ١٧٤س
أوالضبيل؟بالداعية 

المرأةعلى ولا الرحل على يجس، لا بقوله؛ فضيلته فأجامس، 

.٢٢٢الآة: )ا(مورةاوقرة،
كتابلم وم(، ١٢٥٤وترأ)يغل أن نحب يما باب الجنائز كتاب البخاري، أخرحه )٢( 

غلني باب الخاتن، 
ومسلم،(، ١٨٥١)مات إدا المحرم سنة باب * انميد جزاء كتاب البخاري، أحرجه )٣( 

(.١٢٠٦)مات إذا بالمحرم يفعل ما باب ا الحج كتاب 



الكاره|عههام 9_ فتاوس  ٤٤

المنيإنزال حمل إذا إلا التميل أو Jال٠اJاع٠ة الأستْت|ع بمجرد غل 
فإنالجمع، من حرج قد المني كان إذا الجمع على الغل يجب فإنه 

الأمركان إذا هذا وحده، الغل عليه وحب فمهل أحدهما من حرج 
يجبالجماع فإن حماعأ كان إذا أما صم، أو تقبيل أو مداعبة مجرد 

لم3\ئ حتى المرأة وعلى الرجل على حال، كل على الغل مه 
بثنجلس ررإذا هريرة؛ أبو رواه محما ه المي لقول إنزال، يحصل 
تلم لملمقل وفي ،. اكل،<أ وجب ققد جهدها ثم الأرع شمها 

تظن، النساء من كثير على تخفى قد المسألة وهده . ينزل،، لم راؤإن 
غلفلا إنزال يكن لم إذا الجماع أن الرجل يقلن وربما بل المرأة 

وماحال، كل على الغل فيه يجب فالجماع عفليم، جهل وهدا فيه، 
•الإنزال حصل إذا إلا الغل فيه يجب لا الاستمتاع من الجماع عدا 

إذاالرجل عن -؛ تعالى - الشيح فضيلة شئل ؛  ١٧٥س
لزجامساتلا ملابسه ز فوجد مته، شيء بمرول وأحس زوجته داعب 
الغل؟عليه يجب فهل لون بدون 

الغسل،عاليه فيجب منثا هدا كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
مجدياكان بأن مني غير كان ؤإن بلدة، يفقأ يخرج المعروف والمني 

إذاغالبا، الشهوة فور عند ويخرج إحساس غير من يخرج الذي وهو 
الالمذي فإن آل، الهذا وجد شهوته فرمحتإ لم الإنان اشتهى 
الوصوء،مع ففعل والأنثيين الذكر غل يوجب ؤإنما الغل يوجب 

فإنمحذي أو مني هو هل شككتا ؤإذا الغسل، يوجب فإنه المني وأما 
)١(

.١( ص)٣٣ تخريجه تندم )٢( 





الءس|داعفيام هم فتاوس 

علىالمني وحد الذي الرحل هدا لكن إذا ت بقوله محيلته فأجاب 
التيالصلوات ونمد يغتسل أن عليه يجب فانه يغتسل، لم لباصه 

علىالجناة أثر الإنسان يرى أحيانا لكن جنابة، على وهو صلاها 
فهلملها، الض اللملة في أم انماصية الليلة في ألكن يدري ولا لباسه 

السابقة؟الليلة من أم القريبة الماصية الليلة من يعتبره 
الليلةقبل ما لأن القريبة؛ الماصية الليلة من يعتبره ت الجواب 

المثحصلاة بعد نام لو وكذلك الهلهارة، والأصل فيه، مشكوك الماصية 
صلاةبعد الذي النوم أهومن يدري ولا الجنابة أثر لثامه قي ووحد واستيقفل 

فهلازمهإعادةصلأةاكجر؟أومنالنومفيالدل، المجر، 
مشكوكالليل نوم لأن الفجر، صلاة إعادة يلزمه لا الجواب،• 

شككتلكما عدك: قاعدة اجعلها وهلكوا فيه، الاحتلام حصول في 
اللاحقة.من فاجعله لاحقة أو سابقة نومة من الجنابة هدْ هل 

ءاي

الإنساناستيقظ إذا ت - تعالى اف رحمه - الشخ نحيلة نتل ت ١  ٧٨س
الغل؟عليه يجب فهل  SUJملابسه في فوجد 

فلابللا، فوجد الإنسان استيقفل إذا بقوله: محيلته فأجاب 
Iحالات ثلايث، من يخلو 

الاغتسالحيثي عليه فيجب منى، أنه يتيقن أن الأولى؛ الحال 
يدكر.لم أم احتلأمأ ذكر سواء 

هذْفي الغل عليه يجب فلا ، بمّي، لتس أنه يتتمن أن I الثانية الحال 
حكمالبولحكمه لأنه نغل٠اأصابه، 

تتفصيل ففيه لا؟ أم هومني هل يجهل أن الثالثة؛ الحال 
ويغتسل،منثا يجعله فانه منامه، في احتلم أنه ذكر إن أولأ؛ 



اكملاب ب
١٤٧

المرأةعن الّبي سألت حين — عنها اف رصي — سلمة أم لحدث 
هيإذا »نعم قال: غل؟ عليها هل الرحل، يرى ما منامها في ترى 
^لءلىساحتلإووحاوالاء.،. الماءاءأ رأت 

فيتفكيثإ نومه سبق قد كان فاذ منامه، في مسآ ين لم إذا ثانيا؛ 
مديآ.جعله الجماع 

•حلاف محن فهدا تفكير نومه بق يلم ؤإن 
احتياطآ.الغل عليه يعجبا قيل: 

الدمة.براءة الأصل لأن الصحيح وهو يجبا لا وقيل؛ 
ءإي-؛؛؛- أو- 

السائلحكم عن تعالى افه رحمه ء الشيح فضبله شئل ؛ ١٧٩ص
الجناة؟من الغل يعد يخؤج الدي 

إذاالغل بعد يخرج الدى السائل هدا بقوله؛ فضيلته فأحاب، 
الجنابةمن كان ما بقية فإنه خروجه أوجبت جديدة شهوة هناك يكن لم 

أصابهما ويغسل يغسله أن عليه ؤإنما منه، الغل يجبا فلا الأولى، 
فمهل.الوضوء ويحيي 

ءهأ؛ت- ءإت- 

النيبين الفرق عن ؛ — تعالى اطه رحمه — الشيح فضيلة قئل ؛ ١٨٠س
والودي؟والمدى 

المنىأن والمدى، المنى بين الفرق بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ماءفهو المدى وأما الشهوة، امتداد عند دفقا ويخرج رائحة، له غليفل 
عندأيضا يخرج ولا دفق بدون ويخرج الني، رائحة له ولمس رقيق 

الحيض،كتاب وملم، (، ١٣٠)العلم في الحياء باب العلم، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ ) 
^وراةبخررجالميءار،ام(راام-مام(.



اكلمارةاحام فم هاوس 

ان.للأتتبين فترت إذا فتورهأ عند بل الشهرة اشتداد 
1حرفي بيضاء نقط البول بعد تخرج عصارة فإنه الودي أما 

.الثلاثة الأشياء هدم لماهية ية بالنهدا البول. 
والمديوجه. كل من البول أحكام له الودي فإن I لأحكامها ية بالنأما 

فيهفيكفى أحف نجاسته لأن منه، التهلهر فى الشيء بعض البول عن يختلف 
فرك،وبدون عصر بدون بالماء أصابه الدي المحز يعم أن وهر إ النفح 

فإنهالمني أما بمبهما. لم ؤإن والأنثيين كله الذكر غل فيه يجب وكيلك 
مرحبوهو فقط، الأثر إزالة مميل على إلا أصابه U غل يزم لا ًلماهر 

.الوصوء فكلهاتوجب والبول والودي المدي وأما للغسل، 
؛إيءإي ءإي 

الغل؟يوجي، المدي هل ت - تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة ئئل ؛ ١٨١س
يوجبؤإنما الغل، يوجب لا الذي بقوله؛ فضيلته فآحاب 

أوبالنلر ولو مني منه خرج لو لكن والوضوء، والأنثيين الذكر غل 
معدفقا يخرج الني أن ت بينهما والفرق الغسل، عليه وحب، ؛التفكر 
الشهوة.برود بعد ويكون دفق، بغير يخرج والذي اللذة، 

ءيص ءي 

إذاحرجمنالإسانماءأبيضثلفضيلةاسمح_رحمهافسالى_: ^! 
فماالحكم؟وليسس،نفلرأوتذكر، ئبلالبولأوبعدْبدونلذة، رفيق، 

شهوةعن ناتجأ ليس هذا أن يبدو الذي •' بقوله فضيلته فأحاص، 
منيأ،ولا مجذيآ يعتبر فلا هذا وعلى الموال، آخر في جاء كما تذكر، أو 

هذاعلى وتتعقد البول، قنوايت، فى — يبدو —فيما روامحسبا هى ؤإنما 
يكونفعليه أحيانأ، بعده تخرج وربما البول قبل تخرج الوجه، 
أصابت،ما وتطهير تهلهيرها يجب أنه بممى تمامأ، البول حكم حكمها 



اكلب—اب 
,١٤٩

الموفق.واش ذلك. من أكثر يجب ولا ويتوصأ 
مء|د 

يحلسالرجل عن ٠ " تعالى اش رحمه >■ السيخ مسل I ١  ٨٣ءس 
ينزلثم مجاوزة، همر من الختان الختان ويمس الأربع شمها بين 

غل؟عليهما فهل المرج حارج 
وأماأنزل، لأنه الغل، عليه الرجل بقوله• فضيلته فأجاب، 

ومنالإيلاج، الغل وجوب شرط من لأنه غل علتها فليس المرأْ 
كانفإذا الذكر، قصة يلي مما الحشفة فو3ا الختان موصع أن المعلوم 

ولذلكالحشفة، تلج أن بعد إلا المرأة ختان موصع يمس فلا كذلك 
فيورد وقد الحشفة، يغس-ا أن الج٠اع من الغسل وجوب في اشترطتا 

الختانانالتقى ارإذا ت العاص بن عمرو بن عبداض حديث ألفاظ بعض 
النلءارا،.فقدوجي، الحشفة وتوارت 

ءإ؛-٠ ءإي 

علىيجيإ هل -ت تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة شتل ت  ١٨٤ص
إنزال؟يحصل لم ؤإن الجماع بعد الغل الزوجين 

أمأنزل مواء الغل، عليهما يجب نعم • بقوله فضيلته فاحاب 
ررإذات قال الك، أن ~ عنه الله رصي — هريرة أبي لحديث، ينزل، لم 

وفيعليه. مفق • الغل«لآ، وجيإ فقد جهدها نم الأربع شمها بين جلى 
الغل،وجوب في صريح وهذا يتزلا،أص. لم اروإن لم؛ لملففل 

لذلك.اكه فالواجب الناس، ^^ِمن 

الختانان.التقى إذا الغل وجوب باب الطهارة، تحاب اتئ، الن)١( 
(.١٤٢ص)تخريجه سق )٢( 
•( ١٤٢ص)تخريجه سق )٣( 



الطمارةم احط قس فتاوص 
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الأحكامعن ت — تعالى اف رحمه — الثيغ محيلة نئل ! ١٨٥س
بالخابة؟المتعلقة 

Iهي بالجنابة المعلمة الأحكام بقوله! محيلته فأحاب 
حتىونقالها، فرصها الصلاة، عليه تحرم الجب أن أولا؛ 

إزقمتي إدا ءامنوأ إقنؤك ؤيتأهأ تعالى؛ لقوله الجنازة. صلاة 
•^^؛ةباعامحوأبم١، قوله: ١^، 

مكثبالمن الئلواف لأن اكلوافبالم0، عليه حرم لمنب ثانيا! 
منيأأمحلوهنtثنؤ قالاشتعار! ومحي ءىارجد، 

.، ٢ سلواقلمواما حئ 'ثنخكغ 
يمسلا رر • المي لقول المصحف، مس عليه يحو؟ أنه ثالثا! 

القرمحإلأطاهرأ((ص.
لقولهبوصوء إلا المجد في المكث عليه يحرم أنه رابعا• 

محءىععوأناؤ تعالى: 
٠ثيفيؤسسلواه 

النبيلأن يغتسل، حتى القرآن قراءة عليه يحرم ا! حام
-حنبارن.يكونوا لم ما القرآن الصحابة يقريء كان 

٠حنابة عليه بمن تتعلق التي الخمسة الأحكام هذه 

I٠٦ الأية المائدة، صورة )١( 
.٤٣الأية: الماء، صورة )٢( 
سقتخريجهص)خم\(.)٣( 
القرآنيقرأ الجب ني باب الطهارة، كتاب داود، وأبو . ( ٨٤/ )ل أحمد الإمام أحرجه )٤، 

لمما حال كل على القرآن يقرأ الرجل ني ماجاء باب العلهارة، كتاب والترمذي، ( ٢٢٩)
صحح.حن حديث هّدا وتال ( ١٤جنآ)ا" يكن 



اكملاب ب
١٥١

الجنبعر بمحرم همل "• تحار اف رحمه - الشخ فضيلة نئل ؛  ١٨٦ س
قرآنية؟عرآيات تشتمل التي والمجلات الكتب لمس رالحاتض 

الحائفىعر ولا الجنب عر يحرم لا I بقوله فضيلته فأجاب 
فيهاالتي المجلات أو الكتب من ثيء لص الختوصيء غير عر ولا 

بمصحف.ليس ذلك لأن الأيات، من شيء 
ءوه ثإي 

الغسل؟صفة عن تعار-I اف رحمه الشخ. فضيلة قتل ت ١  ٨٧س
'•وجهين عر الغل صفة بقوله؛ فضيلته فاجاب 
ومن، بانء كنه بدنه يعم أن وص واجة، صفة •' الأول الوجه 

فقدكان وجه أي عر بدنه عمم فإذا والاستنشاق، المضمضة ذلك 
يإنؤ تحار؛ اف لقول طهارته، وتمت الأكبر الحديث، عنه ارتمم 

الّكا.،اغتل كما يغتسل أن وص كاملة صفة الثار؛ الوجه 
ومافرجه يغل ثم كفيه، يغل فإنه الجنابة من يختل أن أراد فإذا 

فيذكرنا ما صفة عر — كامهد وصوءأ يتوصأ نم الجنابة، من تلوث 
هدهبدنه. بقية يغل ثم ترويه ثلاثآ يانء رأّه يغل نم _ الومحوء 

الكامل.الغل صفة 
ءإيإث- ء ٠

كانت،إذا المرأة عن -: تعار اف رحمه - الشخ فضيلة شتل ت ١  ٨٨ص
إرالماء يدحل حتى شعرها تغل هل لت،، واغتجنابة عليها 

اليشرة؟

الأية!الماندة، سورة ]١( 



|وطداو؛؛م أمط ض فتاوس 
^=============ت=======

موجباتمن غيرها أو الجناة من النسل I بقوله فضيلته فاجاب 
الرحالمن ذلك كان وسواء الشعر، منسي إلى الماء إيصال فيه الغل 

ولا• ه ماكهروأ جثبا َكثم نإن ؤ ت تعالى لقوله أومنالساء، 
إلىالماء يصل أن لأبل بل ففعل، الشعر ظاهر تغل أن لها يجوز 
يجبلا فانه مجيلا كان إذا ولكن الرأس، جلدة إلى الشعر أصول 
تضعبأن الشعرات كل إلى الماء يصل أن عليها يجب بل نقضه عليها 

يدحلالماءإلىحمحالثعر.حتى 
ءإيءأي ءإي 

إذاالإنسان يلزم هل • — تعالى اممه رحمه — الئسخ فضيلة ئثل I ١  ٨٩س
بالية؟ويتلففل القبلة يتقبل أن نمله يحل 

دخلإذا الرجل أن من السائل ذكره مجا ت بقوله فضيلته فأجاب 
الدينجميع فان بصحيح؛ ليس الغسل عند القبلة تقبل يفانه مغتله 

حينالقثلة تقبل يكان أنه يدكروا لم الض غل صفة ثقلوا 
لأمته،اف رمول لشه المشروعة الأمور س هذا كان ولو اغتاله، 

وجودمع . اممه رمول عن ذلك يرد لم فلما بفعله، ؤإما بقوله، إما 
تنضرقاعدة وهدم بمشرؤع، ليس أنه علم مشروعا، كان لو مببه 

عهدفي سببه وجد شيء كل ررأن • وص ، وغثرْ المقام هذا في الإنسان 
•فل® ولا قول له بميع لا فإنه فز، أو قول له يشنع ولم الني.، 

الرسولكان العبادات فإن — بها اللففل أي العبادة نية _ الية ذلك ومن 
هذاكان ولو لها، بالية يتلمذل ولا يفعلها واللام، الصلاة عليه 

حينالقبلة استقبال وكذلك إلينا، لبل فعله ولو لفعله مشروعأ 

٦.الأية: ^،٧١سررة :١( 





اكس|،؛احام قس هتاوس 
ئهات======صد=========^=^ء

فإفواغتل حنمابة الإنسان على لكن إذا موله: فضياكه فأجاب 
جنباكنتم ؤإن ؤ تعالى لقوله الوصوء، عن يجزئه ذلك 

إذاإلا الغل، بعد الوضوء إعادة عليه يجس، ولا عا٠لهروأهل١،• 
عاليهفيجب العسل، بحد فأحديث، الوضوء، نواقص من ناقض حصل 

عنيجريء الجنابة من غسله فال يحديث، لم إذا وأما يتوضأ، أن 
ملاحظةمن لابد لكن يتوضأ، لم أم الغسل قبل توضأ سواء الوضوء 

*والغل الوضوء فى منهما لأبل فانه اى، نوالأمالمفمضه 
هه  ه

الغليجزيء هل _ث تعالى اض رحمه - الشخ فضيلة ثئل إ ١  ٩٢س
الوضوء؟عن المشرؤع غير 

عنيجريء لا المثرؤع غير الغل موله: فضيلته فأجاب 
بعبادة.ليس لأنه ، الوضوء 

ءوه  ص

غليجب هل —• تعالى النه رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ١  ٩٣س
الخابة؟غل في الأذنين غضارف، 

الماءإيصال يجئ، الذلاهر البدن حمح موله! فضيلته فأجاب 
جنباكنتم ؤإن ؤ I تعالى لقوله الجنابة من الغسل فيير إليه 

الأذنين.غفاريف حتى الذلاهر البدن جمح يثمل وهدا عأهلهرؤأه، 
أعلم.واف 

تالأية المائدة، سورة )١( 



اكمواب ب
١٥٥

الامتحمأمهل _ت تعار اض رحمه - الشخ فضيلة ثئل ؛ ١٩٤ س
ارب؟عن يكفي 

فإنه— جنابة عن كان إن — الأ'اتصءام يقوله؛ فضيلته فأجاب 
فإذا• ه عأقهروأ r& شتم تإن ؤ ت تعار لقوله الوصوء عن يكفي 

ذلك،أشمه ما أو نهر في أو بركة في وانغمس حنابة الإنسان عر كان 
عنهالحدث يرتفع فإنه وامتشق، وتمضمض الجنابة رغ بدلك ونوى 

نطهر،أف سوى الجنابة عند يوجب لم تعار اش لأن والأكبر، الأصغر 
المغتسلأف الأفضل كان ؤإن غلا، بالماء البدن جمح يعم أن أي 
يغلأن بعد لزجه يغل الّكا. كان حنث أولأ، يتوصأ الجناية من 

محلىفإذا رأسه، عر الماء يفيفس يم للصلاة، وصوءه يتوصأ يم كميه 
.، جسدهأ باقي يغل ثم ، مرايث، ثلاث عليه أفاض بثرثه، أروى أنه 

عنيكفي لا فإنه لتري، أو لطف الاستحمام كان إذا أما 
ؤإنالعادية، الأمور من هو ؤإنما العبادة، من ليس ذللث، لأن ، الوضوء 

الغلاiةبل الوجه، هدا عر لا الطاقة لكن ؛الغلافة يأمر الترع كان 
كانإذا حال كل وعلى التفليف، فيه يحصل شيء أى في محطلقآ 

أعلم.واف . الوضوء عن يجزيء لا فإنه للنظافة أو لكبري الاستحمام 
ص؛!؛- ءإت- 

بدنهعر ان إن-؛ تعار افه رحمه - الشح فضيلة سئل ؛ ١٩٥ص
يغلأم الجميع عن يكفي الجنابة ٌن اله اغتفهل حتب وهو نجاسة 

للجتابة؟يغتسل ثم أولا الجاسة 

الحيض،كتاب لم، وم( ٢٧٢)النعر تخليل باب الغل، كتاب البخاري، أحرجه 
(.٣١٦)الجاة غل صئ باب 



الكاريفم؛صمحام فتارس 

منتزول بحيث حقيقة الجامحة كانت إذا بقوله فضيلته فأحاب 
إزالةلأن المحامة إزالة عن ويكفي الاغتسال ينوى فانه الغل ماء 

ونحوهذلك إلى تحتاج المحامة كانت ؤإن نية لها يشترمحل لا المحامحة 
.المحاّة إزالة يقدم فإنه 

الإنساناغتل إذا ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة وشتل ت ١  ٩٦س
غله؟يصح فهل يتتغى للم يممضمضل للم 

المضضةبدون الغسسل يصم لا بقوله فضيلته فأحاب 
يشملنإنكنثمجءمأْوئه. ؤ تعالى: قوله لأن والأستشاق، 

تطهيره،يجب الذي البدن من الأنف وداخل الفم وداخل كله، البدن 
نمخولهما، الوضوء في والاّستنشاق بالمضمضة الّثي أٌْر ولهذا 

غلفي داخلن لكنا فإذا ةبهم!وحويمهرا،، ؤ ت تعار قوله في 
كان- الكبرى الهلهارة فى له وغتتلهيره يجبا مما والوجه - الوجه 
.ويطتنسرإيتمضمضى أن الجنابة من اغتل محن على واجبأ 

ء!ت-اي ء ٠

زوجتهالرجل جامع إذا —• تعار افّ رحمه — فضيلته ومثل ؛ ١  ٩٧س
يلزمه؟فماذا ثانية مرة العود وأراد 

مجراتبح:هامنا بقوله: فضيلته هأجابر 
المراتب،.أكمل وهده يعود، أن قبل يغتل أن الأور؛ 
الأور.دون وهده يعود، أن نل فمهل الوضوء يفتمحرعلى أن الثانية: 
المراتب،أدنى وهذه ، وضوء ولا غل بدون يعود أن الثالثة: 

تالأية المائدة، صورة )١( 



أكملماب 
١٥٧^^=========ت======ص===تء 

أحدعر إلا ماما لا أن له الممطن يبني الذي الأم ص
الغل.أو الوصوء إما الهلهارتين 

أوي ء ه

المرأْ؟تحتلم هل تعار افه رحمه - التبغ فضيلة نسل I ١  ٩٨س
دلز^ا؟سادا ممتسل 

ثقائقالنساء لأن تحتلم، قد المراة يقوله؛ فضيلته فاجاب 
كذلك.فالنساء يحتلمون الرحال أن فكما الرحال، 

بعدشيثأ يجد ولم كذلك الرحل أو المرأْ احتلمت ؤإذا 
ؤإنغل، عليها ليس فإنه الماء من أثرا وحد ما أي الأستتقافل، 

اطهرسول يا ! قالت،سليم أم لأن تغتسل أن يجب فانه الماء وجدت 
رأتهي إذا ررنعم قال! احتلمت،؟ هي إذا غل من المرأة على هل 

الغل.عاليها وجب الخاء رأت فإذا • ، الماءءال 
عاليهافليس الماء تن لم كانت، فإن مضى فيما احتلمت، من وأما 

وتماليها.تركتها صلاة كم تتحري فإنها رأته كانت، إن وأما ، شيء 

انالأتسافر إذا _! تعار ثر رنه- الئسخ فضيلة نئل ؛ ١٩٩س
نمالفر فبل ثوبه إر ينثلر نسي حنث لا أم غل عله هل وشك 

الغل؟يمد فهل تتقن رجوعه وبعد تقن وهولم المر قي اغتل 
فىشك مجن كل وهكذا الاغتسال يعيد لا بقوله؛ فضيلته فاجاب 

تبينذلك بحد نم الشك هذا لدغ تْلهر ثم الجناية أو الأصغر الحديث، 

(.١٤٧)ص تخريجه تقدم )١( 



|وكار؛تاهضام قس فتاءس 

الغل.ولا الوصوء يعيد لا فإنه الجنابة أو الحدث له 
؛إآءإآ ءإي 

٢٠س ولمغل عاليه من ت - تعار اف رحمه — الشخ فضيلة ثئل ! ٠
ثلبارد ماء قي اغتل فإدا محاعة، برع الس ًلاوع قبل إلا يتيقفل 

يفعل؟فماذا الشمس طالعت الماء مخن وإن يضرم 
حشسفلر أن له الرحل هذا مثل إن بقوله؛ فضيلته فأجاب 

معذورأنه وذللثا الشمس، طلحت ؤإن به يغتسل مم الماء يسخن 
الصلاةونت فهدا استيقفل إذا والنائم نائمآ كان حيث الصلاة بتأحيره 

إذافليصلها نسيها أو صلاة عن نام رامن .؛ المي لقول حقه، في 
هداوعلى امتتقفل، أو ذكرها إذا يعني ذلك«أاا إلا له كفارة لا ذكرها 

.قضاء لا أداء فهي الحال هذه في الشمس محللؤع بحد إلا يصلها لم فلو 
ءإت-و أ ه

كتابسلم، وم(، ٥٩٧). . صلاة. ني من باب ، الموانت، كتاب البخاري، أ-حرحه ( ١١
(.٦٨٤). . ١ الملام تفاء باب ، اجد الم



اكهبمماب ب
١٥٩

امحيممباب 

راغالتيمم هل -ت تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ثئل I ٢ ٠ ١ س 
ثسح؟أم للحدث 

ورافعمهلهر التيمم أل الصواب بقوله؛ فضيلته فأحاب 
يجملأثة يربد ما ؤ التيمم■ ذكر حنن تحار اش لقول للحدث، 

ه:النبي ولقول بجرلإ وي وء جج يذ عقاض( 
بملهر_ما بالفتح - والطهور . ، وطهورألأ مجدأ الأرص ر *وجعلث 

به.

لالبدلأن الشرعية والقاعدة بدل، فالتيمم النفلر من وكذلك 
وحولمع به العمل يمكن لا أنه بدل، محولنا وفائدة المبدل حكم 

أنعاليه ووحب التيمم، بهلل الماء وحد فإذا الماء، وهو الأصل 
عنالتيمم كان إذا يتوصأ وأن الغل، يوحمب، عما تيمم كان إن يغتسل 
ولمفاعتزل ماء ولا حنابة أصابته الذي الرجل لحدينا أصغر حدث 
أصابتنيI فقال الناس؟،، ع مذ لم ارلم ه! الم، فسأله يمل، 
فهذا. يكفيلن،،، فإنه بالصعيد ه! النبي فقال . ماء ولا حنابة 

هذا*حذ . الم، قال الماء جاء ولما جنابة، عن تيمم الرجل 
ْسأتمئا،رفعا للحدث راخعآ التيمم كان ولو . ٢ ماسالثاااأ عر وأفرغه 

٦.ت الأيت ، المائدة سورة )١( 
الصلاةومواصع الماجد كتاب رمساأما ( ٣٣٥)١ باب التيمم، كتاب ، البخاري أحرجه )٢( 

كتاب، ومسلم ( ٣٤٤)الطيب الصعيد باب التيمم، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
الصلاةشاء ات الماجد، 



|اطد1،ة|حطم فم فتاوس 

لم،المطهور الطيب الصعيد ؛ ت النيئ ولقول . الماء بوجود بطل ما 
ألسرته وليمته الله ياليتو وجده فادا همرمنين، الماء يحد لم وإن 

استعمالتعدر إذا _! تعار اممه رحمه — الشخ فضيلة نئل I ٢ ٠ ٢ س 
الطهارة؟تحصل فبماذا ، الماء 

أولعدمه ، الماء استعمال تعدر إذا بقوله فضيلته فأحاب 
يفرببأل التيمم، إر ذلك عن يعدل فإنه بامتعماله، التضرر 
بعضهاويمح وجهه بهما يمح ثم الأرض عر بيديه الإنسان 
الحدث.من بالطهارة خاص هدا لكن ببعض، 

أوالبدن عر كانت مواء تيمم، فيها فليس الحبث طهارة أما 
إزالةالخبث من التهلهر من المقصود لأن البقعة، عر أو الثوب، عر 
هذهزالت، لو ولهدا ثرطأ، فيها التعبد وليس الخبيثة، العين هدْ 

عرالمهلر نزل فلو المحل، طهر الإنسان من قصد بغير الخبيثة العين 
المهلر،من نزل بما الجامحة وزالتا نجس ثوبا عر أو نجس مكان 

بهيا،علم ءندْ ليس الإنسان كان ؤإن ، بدللئ، يْلهر المحل فإن 
عز- اممه إر الإنسان بها يتقرب، عبادة فإنها الحدث طهارة ؛خلاف، 

والقصد.الية من فيها فلابد - وحل 
٠ ٠ ٠

رجثا أصح من I — تعار اش رحمه — الشح فضيلة ثئل ث ٢ ٠ ٣ ص
يتم؟فهل بارد وقت 

أنعليه فإن جنأ الإنسان كان إذا ت بقوله فضيلته فأحاي، 

(٣٣٢)يتم الجب باب الطهارة، كتاب، داود، وأبو )ْ/ا'أا( أحمد الإمام أحرجه ( ١١
.( ٣٨٦الجاسمرر١ صحح ني الألباني وصححه 



القساب ب
١٦١^=========ص===ء 

فإنلكنت^ائاةمحوأ4را،، \شتطر: لقول يغتسل، 
أنعاليه يجب فإنه البارئ، بالماء يغتسل أن يستتلح ولا باردة الليالة 

ماوجود لعدم يسخنه أن يمكنه لا كان فإن ذلك، يمكنه كان إذا يخنه 
لقولويملي، الجنابة عن يتيمم الحال هد0 في فإنه الماء، به يسحن 

آوألثاُط ندم؛ى ند ^ ٦٠آو•تمي أوعق ءِ،مة كد يإن ؤ الهذعالىت 
ةتسا>؛وأثلث صعيدا د-يثموأ عمدوا،آء ظم آلسآء ثنمم 

٧وء تذجج عيءفم نجمل ربدائه م؛ مه وبزيغ 
واذا

يجدحتى طهارته على ويبقى طاهرأبدلك يكون فإنه الجنابة عن تيمم 
صحيحفي ثبت لما يغتسل، أن عليه وحب الماء وجد فإذا الماء، 

رأىه الّكا أن وفيه الطويل، حصّثن بن عمران حديث من البخاري 
أصابتنيقال; منعك؟<ا ررما قال: القوم، في يصل لم معتزلا رجالآ 
ثم. فإنه بالصعيد ررعاليالن، ! الّبي، فقال ، ماء ولا جناية 
علىررأفرغه وقال؛ ماء . الني فأعطاه ذلك بحد الماء حضر 
أنعليه وجب ، الماء وجد إذا التيمم أن على هدا فدد آ. ر ا( نفك 
إذاوالتيمم أصغر، حدث عن أو جنابة عن ذلك كان مواء يه، يتطهر 

أحرى،جنابة له يحصل حتى منها طاهرا يكون فإنه جنابة، عن تيمم 
ؤإنماوقت، لكل الجنابة عن تيممه يعيد فلا هدا وعلى ، الماء يجد أو 

•يجنب أن إلا الأصغر الحدث عن يتيمم الجنابة من سممه بحد يتيمم 
٠ ٠ ٠

.٦ ت الأية العاتية، صورة ( ١ ر
٠٦ت الأية المائدة، صورة )٢( 
•( ١٢٩)صى تخريجه تقدم )٣( 



ا1دسوت|حظم ض فتاءس  ١٦٢

الإنسانحشي إذا -؛ تعار القّ رحمه - الشيح فضيلة ئتل I ٢ ٠ ٤ ص 
لا؟أو يتيمم أن له يجوز فهل الناري الماء استعمال من 

أنعليه يجب بل يتيمم، أن يجوز لا بقوله؛ فضيلته فآجاب 
منيخشى لكن إذا إلا ، الوصوء ني البارد الماء هدا ويستعمل يصبر 
بهيسحن ما يجد لم إذا حينئد يتيمم أن بأس لا فإنه يلحقه، صرر 

كماصلى لأنه الصلاة، إعادة عليه فليس وصلى تيمم ؤإذا الماء، 
تلكإعادة عليه ليس فانه به أمجر وجه على بالعبادة أتى من وكل أمر، 

ولا_ غاليا فإنه بعير، ليي فإنه ؛برودته يتأدى أنه مجرد أما • العادة 
أنولابد - الشتاء أيام فى أنه الغالب البلد، فى يكون لا ممن سئما 
منهيخشى لا ولكنه برودته س الإنسان ويتأذى باردأ الماء يكون 

ولاويصلي يتتمم، أن بأس لا فإنه الضرر من يخثك، من أما الضرر، 
الشمستخرج حتى ينتظر أن ولايجوز ، الماء به سخن يجدمجا عليهإذالم إعادة 

به،أمجر الذي الوجه عر روقتها الصلاة أداء عليه الواجب بل ، الماء وبخن 
الضررص يخشى لكن ؤإذا استعماله، صرر بدون الماء استعمال عر يدر إن 

حيرانملأةحتىحروجالومت،لأ.
ءاياب ء ٠

الراعييجد لم إذا -I تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة ئئل ؛ ٢٠٥ص
فهليم؟ماء 

عندهيكن ولم الصلاة حفرت إذا نعم بقوله؛ فضيلته فأجاب 
خصهالى خصائصه س ذكره فيما الّكا. قال التيمم، له فياح ماء 
مسجدأالأرص ر ءوجعالت، واللام؛ الصلاة عليه قال وآمته بها اممه 



البيع،اب ه

الصلاةأدركك فإذا فاصت«لا،. الصلاة أدركة رحل فابما وطهورأ 
فتتلهرماء عندك يكن لم ؤإن ، به تهلهرت ماء عندك كان إن فصلي 

.ذلك ويجزئك باكراب 
الميلقول يتيمم أنه الإنسان ينوي أن المشروعة التثمم وصفة 

ماامرى;؛ لكت وإثما بالنيات الأعمال ررإثما ت لام والالصلاة عاليه 
وجههبها يمح واحدة صربة بيديه الأرض يقرب ثم . ، وىا،ل 
لهيحل مجا التيمم بهيا له يحل طاهرأ ويكون تيممه يتم وبهيا وكفيه 

أثهيرو_د ما ؤ قال؛ اليمم ذكر لما وحل عز افه لأن بالماء؛ بالنطهر 
عقمينته, وليم ٧ وء جج يذ ءثا=مح( يبمد 

باكيممالإنسان أف اطه فبين • ارإ، صمحوكخ تق=ظم 
ليررحعلت، ت واللام الصلاة عليه الرسول وقال ، ءلاهرا يكون 

كانولهدا به، يتطهر ما — بالفتح — والطهور , وطهورأ" جدأ م الأرصن 
يجدلم الإنسان دام ما للحدث رافع التيمم أن العالماء قول من الراجح 

والنوافل،الفروض من ماء مجا يصلي أن تيمم إذا له فيجوز الماء 
الغلهرلصلاة تيمم فلو الوقت، بخروج يبطل فلا حدثه ويرتفع 

العصريصلي أن فله العصر وفتا لحل حتى حدث منه يحصل ولم 
مرةعنها اكيمم يعيد لا فإنه مرة أول جنابة مجن تيمم ؤإذا الخيمم. بهيا 

جديدة.جنابة عليه يحصل أن إلا شل للوصوء يتيمم بل أحرى 

الساجد،محاب كتاب،اشم)هآآ(وب، \.>وجف\وخ[ويإ )١( 
كتابومسلم، )١(، الوحي بدء كان كتما باب الوحي، بدء كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

(.١٩٠٧)الأصال إنما توله^: باب الإ.ارة، 
٦٠ الأية! ا المائدة سورة )٣( 



|كسوت|هطم قس فتاوس 
^^==================ء

الإنسانعند كان إذا ت — تعالى اش رحمه _ الشيح فضيلة ثئل ت ٢ ٠ ٦ س 
الممل؟فا الأعضاء لبض إلا يكفى لا ئء 

يتيممثم أولأ الماء يستعمل أن عليه ت بقوله فضيلته فأحاب 
،لياء عائم أنه عليه يمدق لم الماء وجود هع تيمم لو نه أل، 

وقوله:أآكومحأ4أا،. تعالى: اممه قول ذلك ودليل 
منهفاأتوا بأمر أمرتكم رءإذا المي.: وقول • ٢، ماآسممعمأمؤاأث، ءؤ 
الفعلبهيا فانه الماء، وانتهى ا،استهلاع ما غل فإذا ٢. ا،ستهلعتمراأ ما 

ولاالتيمم، وهو بدله إلى فيرجع متعدر، فاكاء بقى وما الله، اتقى 
تعالى،افه تقوى من الماء ارستعمال لأن الحكمين، بين تضاد 

لمايستدل وربما أيضآ، افه تقوى من الماء عدم عند التيمم واستعمال 
قييروى بما الغل، وطهارة المح طهارة محن م المي بجمع قلنا 

عاليوتعصب تتيمم أن يكفيالث، كان ررإنما الثجة: صاحب حديث 
عاليها((تمح نم حزية جرحك 

يمح؟فكيف منه والمنيل النيل بين جمع هدا إنه قيل: فان 
عنولكنه المغسولة، الأعضاء عن ليس هنا التيمم إن فتقول: 

بعضمن الخفين على بالمسح شبيه فهو ثعل لم التي الأعضاء 
الخفعلى ومسح يغل التي الأعضاء لبعض غل فيه لأن الوجوه، 

منه.ل وميل بدل بين جمع فهنا تحته، الش الرجل غل عن بدلأ 

,٦ الأية المائدة، سورة 
.١٦الأية!١كداين، صورة )٢( 
كمسد، ٠ ، ( ٧٢)٨٨ اف. ل س، ١ الاقتداء اى ا الاعتصام كتاى الخاوي، حه أخ )٣( 

(.١٣٣٧بممضاسمصةفياض)
.( ٣٣٦)يتيمم المجروح في باب كتابال؛لهارْ، أحرجهأبوداود، )٤( 



التهصاب ب
١٦٥,==تصت==د==^======ص=====ء 

استيقظمحهس عن "٠ تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة سل I ٢ ٠ ٧ ءس 
يتيمم؟فهل الفجر وقت حؤج بالغل اشتغل فإذا جنابة وعليه النوم من 

بعدولو الصلاة، ويملي يغتسل أن عليه I بقوله فضيلته فأجاب 
امتيقافلمه،وقت حقه في الصلاة وقت يكون النائم لأن وذلك الوقت، 

ذكرها،،إذا فلمحلها نسيها أو صلاة عن نام ررمن . الني لقول 
وافعلفاغتسل الأن، يحل الوقت كأن اّستتقاظك حين فأك 

صإًي.ثم الصلاة تبق الي الواجبات 
ءوا؛- ء ه

بدنعلى كان إذا ت - تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة ئئل ! ٢٠٨ص
لها؟يتيمم فهل نجاسة المريض 

أنالمريض هذا أمكن إن لها، يتيمم لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
لأنتيمم، بلا حاله بحب صلى ؤإلأ لها، غالنجاسة هده يغسل 
عنالبدن تخر المطلوب أن وذلك النجاسة، إزالة في ينثر لا افم 

يردلم ولأنه البدن، عن تزول لا النجاسة فإن لها تيمم ؤإذا المجاسة، 
الأتباع.على مبناها والعبادات المحامة، عن التيمم 

أ;؛-اة ء ٠

علىكان إذا _! تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سئل I ٢ ٠ ٩ س 
لها؟يتيمم فهل إزالتها يستملح لا نجاسة الإنسان 

الوهو نجاسة الإنسان على كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
يخمفولكن لها، يتيمم ولا حاله بحسب يصلي فانه إزالتها تهليع ي

(،٥٩٧)ذكرها إذا فليصل صلاة نسي من باب المراتيت، محاب البخاري، احرحه 
(.٦٨٤)الفائتة الصلاة تضاء باب ، المساحي كتاب لم، وم



|كسار؛؛م أحط ض فتاوس 

ثوبفي ؟ Mjaلكنت ؤإذا ذلك، أشبه ما أو بالحالث، أمكن ما التجائ 
.بغيره ويستتر يخلعه أن عاليه وجب ، بغيرْ ويستتر خلعه، يمكنه 

عاليهرجل عن • — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة وثئل ! ٢١٠س
"فكيفالونتج حرؤج ويخشى ، ماء عنده وليس نجاسة بها ملابس 
يعمل؟

هذهمن أمكن ما عنلث، خفف—V له نقول بقوله! فضيلته فاحاب 
الثوبهذا فاخئ ثوبان، وعليك ثوب في لكك فإذا النجاسة، 

ثلاثةأو نجس كلاهما ثوبان عاليالث، لكن ؤإذا بالطاهر، وصت النجس 
أوإزالته يمكن لم وما النجاسة، من أمكن ما فخفف، نجس، منها وكذ 

ئأمؤإؤ تعالى؛ اممه لقول فيه، عليك حرج لا فإنه النجاسة، من تخفيفه 
JIJLpإءادة ولأ نجآ، لكن ولو فتصلي؛الثوب . ، ١ ماآسقلعم آس 

استطعت،ما تعالى اف تقوى من هدا فان الراجح، القول على 
أتىومن عليه، اش أوجبه ما أتى فقد استهلاع، ما اش اتقى إذا والإنسان 

الموفق.واف ذمه. أبرأ فقد عليه اف أوجبه بما 

فييشترط هل —! تعالى رحمه؛'اف — الشيح فضيلة مثل ! ٢١١س
^فامسحواتعالى! فوله وهل غبار؟ له يكون أن به المتيمم التراب 

الغبار؟اشتراط على دليل قوله! ه. منه وأيديكم بوجوهكم 
أنلييمم يشترط لا أنه الراجح القول بقوله! فضيلته فاجاب 

فيهالكن سواء أجزأه الأرض على سمم إذا بل غار، نه بتراب يكون 
.١ ٦ ت الأية ، التغابن سورة ( ١ ) 



التيماب ب
١٦٧^^=========ت==ت===ء 

الأتانفيقرب الأرض، على المهلر نزل فإذا هذا وعلى لا، أم غبار 
فيغار للأرض يكن لم 3\ئ وكفيه، وجهه ويمح الأرض على بيديه 
تكباصعيدا مثممإ ؤ تعالى اض لقول الحال، هذه 

كانواوأصحابه . النك، ولأن • ، تنه بدجويطم 
تصيبهمالأمطار وكانت، رمال، إلا فيها ليس حهايت، إلى يسافرون 

علىتيمم الإسانإذا أن الراج^ فالخول وحل؛ 
صحح،سواءكانعلىالأرضغارأملايكن•

فإنمنهه واديكم ةث٦ءوأ ؤ ت تعالى قوله وأما 
أنه.، الّك، عن ثنت وقد للتبعيض، وليست الغاية لابتداء رامي١٠ 

•الأرض بهما صرب حين يديه في نفح 
ءإيءه ءاب 

تيممشخص عن —ت تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة ثمل I ٢ ١ ٢ س 
الصلاة؟إعادة عاليه يجيا فهل ، الماء استعمال استطاعته لخدم صخرة على 

حينكان إذا الصلاة إعادة عليه يجمب، لا بقوله: فضيلته فأجاب 
ؤوإن'ّفمنال'• وجل عر الله لأن الماء، استعمال يتهليع لا التيمم 
٥٤٠محمدوأ أتنم أؤ آلءاغط تى يم ند أوماء سدر عق أو مءة 

أثهيرمد ثا ينه إدجدؤاًظم دآضحوأ نما صعيدا 
عومفنمثم ييجم ِيلهركم يري ؤبجث تنج يذ عيءقم يجمل، 

الأرضر ®جعلت، النبي.ت وقال • ا0َهلى حآدظأ
فإذا• فلمذا؛ الصلاة أدركته أمتى من رجل فآثما وطهورأ مجدأ 

٠٦ت الأية المائدة، ّورة )١( 
.الآة:} اممة،ّورةال)٢( 
مدمتخرحهص)؟ه\(.)٣( 



اكسوةايفهام فم فتاوس  ١٦

تصلىحلواة مدة تا بقولو تممت الماء لاستعمال ممتطع غمر كشتا 
استعمالتعدر وهو موجودا الشرحل مادام عليلث، شيء لا فإنه بالتيمم 
اّء.

المريضرأصابت، إذا ت — اف<أتعالى رحإه — الشيخ فضيلة ثتل ت ٢ ١ ٣ س 
يتيمم؟فهل الماء استعمال من يتمكن ولم جنابة 

وكانالمرأة أو جنابة الرجل أصابت إذا إ بقوله فضيلته فأجاب 
لقوليتيمم الحال هدم في فإنه الماء، استعمال مجن، يتمكن، لا مريقا 

تىت1،ئإ لصد آومآء ممر عق أؤ ءت،صئ َكتم نإن ؤ ت وتعالى ئارك اف 
ككؤ\ءلنثا صعيدا ،آء عمذوأ ،ل1 آلذ1تاء لنمتس أو ١^^ 

الفانه الجنابة هده من، تيمم ؤإذا آ. ه يئه دأمحبم^ا ,يدجدؤصيم 
يتيممولكنه أخرى له حديث، بجنابة إلا أخرى مرة عنها التيمم تحيد 

وصوره.انتقفس، كلما الوصوء عن، 
ذكرحين، تعالى اممه لقول للتيمم مطهر للحدث راغ والتيمم 

أممهيربد ما ؤ • وتعالى سبحانه قال والغسل الوصوء وقبله التيمم، 

مجدأالأرص لى *جعلت قال؛ أنه . المكب عن ولمت 
طهارةمعلهر التيمم لكن الإنسان، به يتطهر ما والطهور وطهورأا؛لم• 

استعمالمنر الماع زال فإذا الماء استعمال مجنر الخانع بزوال محقيدة 

٦.ت الأية المائدة، صررة )١( 
٦.ت الأية المائدة، سورة )٢( 
(.١٥٩)ص تخريجه تقدم )٣( 



اكيسرء—اب 
١٦٩^======ت==========ص===ء 

يغتسلأن عليه يجب فإنه عدمه، من الماء ووحد الريقس فبرأ ، الماء 
ويدلأصغر حدث عن تيمم كان إذا يتوصأ وأن جنابة عن تيمم كان إذا 

•وفته الطويل حصين بن عمران حديث من البخاري رواه ما ذلك على 
منعهالذي ما فأله القوم في بمل لم معتزلا رحاs رأى ه، الني أن 

فإنهبالصعيد عليك  ١١ت فقال ماء. ولا جنابة، أصابني اممه رمول يا فقال 
وبقيمنه الناس وامتقى ، الله رسول إلى الماء حضر ثم . ا، يكفيك 

دليلوهدا . ، نفسكا،ل على فأفرغه هذا ررحذ للرجل فقال بقية، منه 
يجبفإنه الماء وجد إذا لكن الماء عن وكاف مهلهر التيمم أن على 

لهيحدث أن بدون نمه على يفرغه أن النبي أمرْ ولهذا امتحماله، 
العلم.أهل أقوال من الراجح الفول هو القول وهذا جديدة، حناية 

ء'ةء؛ت- ءإ؛- 

يجدلا المريض عن -! تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة ثئل ! ٢١٤ص
لا؟أم اكرابضسممضسار،وضاكراش 

كانفإذا الطيب، الصعيد ص الجدار إ بقوله فضيلته فأجاب 
سلبنأ - مدرآ كان أو حجرأ كان مواء الصعيد ص مثنيآ الجدار 

مكموأ؛الأخشابالجدار كان إذا أما عليه، التيمم يجوز فإنه — الملين 
حرج،ولا به يتيمم فإنه — غبار — تراب عليه كان إن فهذا ربالبوية( أو 

أماالأرض، مائة من التراب لأن الأرض، على يتيمم كالذي ويكون 
يتيممفلا شيء، فى الصعيد س ليس فإنه تراب، عليه يكن لم إذا 

طيه.
ؤإلأئيها، فليتيمم غبار فيها كان إن إ نقول للفرش ية ويالن

(.١٢٩)ص تخريجه تقدم )١( 





الشبماب ب
١٧١^^=====ص=======ء 

أقربالثاني القول أن - تعالى اش عند والعلم - لي يظهر والذي 
للصواب.
الصلاة،يحيد أن يلزمه لا فإنه الصلاة، بحد الماء وحد إذا أما 

وبعدصاليا ثم تيمما اللدين الرحلين قمة في وغيره داود أبو رواه لما 
وأماالصلاة يحد ملم أحدهما فأما الونت،، في الماء وحدا صلاتهما 

عليهفقال ه، السي اجمرا ملما ملما الضلأة، وأعاد فتوضأ الأحر 
أعادتللذي وقال الئق«. الأصستإ يعد: لم للذي واللام الصلاة 

الأحرمرتين«لا،.»للث، 
•مرتين الأجر أريد أنا • مائل مال فإن 

مرتين،الأحر لك، فليس فخالفها بالة ءلم.تا إذا إنلث، قيا: 
مجتهدفهو بالة، يحلم لم الحدين، في والذي مبتدعآ، تكون بل 

والثاني.الأول الحمل العملين أحر له فصار 
فيحاء كما واحد أحر إلا له فليس أخطأ إذا المجتهد قيل: فان 

فاله١^١١ وإن أجران، فله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم ارإذا ■ الحدين، 
مرتين؟الأجر الخلأة فيإءادة المخطيء لهذا كان فكيف أجر«لأ،. 

لمفإنه المخهليء، الحاكم بخلاف عملين عمل هدا أن فالجواب: 
•مرتتن يحكم فلم واحدأ يلأ إلا يحمل 

قالفإذا الحمل، كثرة من أفضل السنة موافقة أن لنا يتبين بهذا 
وكثرةالوقت،، لفضل الفجر ركعتي أؤليل أن أريد أذ مثلا: مائل 

الوثتبملي يعدا الماء يجد التسمم باب الطهارة، كتاب داود، أبو أحرجه )١( 
؛اباكمملهباّءبمواسة)امإ(.الغل، محاب وازني، (، ٣٣٨)

كتابوسلم، اجتهو)آهمب(، ؛ابأمالحاكمإذاكتابالأءممام، أحرجهالمغاري، )٢( 
اجتهد)آ-ام\ا(.؛اب؛يانأجرالحاكمإذاالأتضا، 



|كس|د'ا'عطم فم، هت1هم، 
)===========^^

الفجرركعتي يخفف لكن . النبي لأن تصب، لم له قلنا العمل، 
ذلكاومثال ، —ل عنها النه رصي ~ عائشة حديث محي ذلك حاء كما 

النيلأن السنة، تصب لم ! 'غلناالطواف، ركعتي أطيل أن أريد • قال لو أيضآ 
الموفق.واض يعيها. أن العلم طالب على مهمة فائدة يخفنهماوهذه .لكن 

أنالماء يجد لم إذا للإنسان هلأأالأذصل الشيخ! محيلة ومثل ؛ ٢١٧ص
فيويملي يتتمم أد الماء؟ وجود رجاء الوقت، إرآحر الصلاة توحر 

الوقت؟أول 
تفصيل!فيه هدا موله؛ اش رحمه فأجاب 

حالين:في الوقت آحر إلى الصلاة تأحير يترجح أولأ؛ 
يقالولا الصلاة يوحر أن فالأفضل ، الخاء وجود علم إذا • الأول 
يتخلفقد لأنه مؤكدا، أمرأ ليس بذلك علمه لأن بالوجوب، 

العلوم.
فيلأن الصلاة، فيوحر الماء، وجود عنده ترجح إذا الثاني' 

؛الماء،الطهارةوهو الصلاة، شروط محن شرط على محافظة ذللث، 
يكونهدا وعلى فقعل، محيلة على محافظة الوقت، أول الصلاة وفي 

أضل,بالماء والطهارة التآحير 
حالات:ثلاث في وقتها أول في الصلاة تقديم يترجح ثانيا؛ 

الماء.يجد لن أنه علم إذا • الأولى 
الماء.يجد لن أنه ترجح إذا الثانية؛ 

شيء.عنده يترجمح فلم تردد إذا ■ الثالثة 

تابلم، وم(، ١١٧١)الفم رىذر، ش يقرأ ما باب التهجد، كتاب ، الخارتم، أ"م"بم ، ١ ل 
.( ٤٧٢ ) الفجر ستة ركعتي استتحباب باب المافرين، صلاة 
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اثتجاسق1زاه باب 

النجاساتعن ست تعار اف رحمه — الشيح فضيلة متل I ٢  ١٨س
أصات؟ما تْلهير وكيفية الحكمية 

الواردةالنجاسة هى الحكمية ات النجاس؛ بقوله فضيلته فأحاب 
المحلننظف وأن الها، نعأن عالينا يجب فهده طاهر، مكان على 

الهلهارة.يقتضي الأمر كان إذا فيما منها، الهلاهر 
المواصعبحب تختلف النجاسة أصات ما تهلهير وكيفية 

■الجتاسة حني وداح«||سيا 
اّءص، يكفى فإنه الأرض، عر المجامة كانت، إذا أولأ: 

للصحابةقال النبي.ؤ لأن جرم، ذات كانت إن عينها إزالة بعد عليها 
منسجلأ بوله على ®أريقوا ت المجد طائفة في الرجل بال حين 

أزياحرم ذات كانت فإن الأرض، على المحامة كانت فإذا مجاء«لا/ 
ويكفى.واحدة مرة عليها الماء صبنا ثم أولأ، حرمها 

،كاوّ_، نجاسة وهى الأرض غير على المحامة كانت، إذا ت ثانيا 
الّتي،لقول بالتراب، إحداها غلان سع من لتطهيرها لأبد فإنه 
^لهمعاكلآا»إحداسبالرابلض.الكاو،فيىإناء ولغ ررإذا 

كلب،نجاسة وليست، الأرض غير على النجاسة كانت، إذا ثالثا 

(،٢٢المجد)•يى ال-ول على الماء ب باب ، الوضوء كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(.٢٨٤التجاسامتؤ)من وغيره البول غل وجوب باب الطهارة، كتاب لم، وم

لم،وم(، ١٧٢أحدكم)إناء ؛ي الكالم، شرب إذا باب ، الوضوء كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
(.٢٧٩حكمولوغاص_،)باب كتاباyهارة، 

.٩ ١ بريم الترمذي أحرجه )٣( 
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زالتمواء كان، حال أي على بزوالها تطهر أنها الراجح القول فان 
المهمة، الخامأو الرابعة أو الثالثة أو الثانية ؛الغسالة أو غلة بأول 
غلامبول المجامة كاك إذا لكن تهلهر، فانها النجاسة عين زالت متى 

وهوالنجس الحت ؛الماع تغمر أن يكفي فإنه الطعام، يأكل لم صغير 
لأنودلك، غل إلى يحتاج ولا بالنصح، العلماء عند يعرف ما 

.مخففة نجاسة العلعام يأكل لم الذي الصغير الغلام بول نجاسة 
ءإبءإي أو 

اقتناءحكم عن —• تعار اش رحمه — الشيح فضيلة ثئل ت ٢ ١ ٩ ص 
بعدم؟التي الأواني تطهير كيفية وعن اليد؟ ينجس ه موهل الكلأبر؟ 

رخصمجا فى إلا يجوز لا الكلاب اقتناء I بقوله فضيلته فاجاب 
ثلاثةفي ذلك من رحص واللام، الصلاة عليه والنبي الثارع، فيه 

الزؤعوكاو_ا والدئاب، السباع من يحرسها الماشية كلب كلاب؛ 
المحاند،به ينتفر الصيد وكلب وغيرها، والأغام الواشي من يحرسه 

الفانه عداها فما الكإب باقتناء فيها المى. رحص التي الثلاثة هذه 
يتخذأن حاجة لا البلد وسهل ق يكون الذي فالمنزل هذا وعل محوز، 

الحالهذه مثل في الغرض لهزا الكاJتV اقتناء فيكون لحراسته، الكلب 
قيراطان،أو قيراط يوم كل أصحابه أجور من وبمممص يجوز لا محرمآ 
فيالبيت هذا كان لو أما ، يقتنوْ وألا الكلب هذا يهلردوا أن فعليهم 

ومنالبيت، لحراسة الكلب يقتنى أن ثبوز فإنه أحد حوله ليس حاليآ البر 
.والحرمئ، المواشي حراسة من الحقافل ل أبائر البيت أهل وحراسة فيه، 

ينجىلا فإنه رطوبة بدون مسه كان فإن الكلب، هذا ءس وأما 
كثيررأي على اليد تنجيس يوحي، هذا فإن برطوبة ه جمكان ؤإن اليد، 

بالتراب.إحداها مرات، مع بحده اليد غل ويجّتإ العلم، أهل من 
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يجبمنه شرب أي الإناء في ولغ إذا فانه بعدم التي الأواني وأما 
الصحيمنفي ذلك ثبت كما بالتراب إحداها مرات مع الإناء غل 

ررإذاM•' المي عن - عنه اش رصي - هريرة أبي حديث من وغيرهما 
والأحسنبالتراب^. إحداها سبعا فلينطه أحدكم إناء في الكلب ولإ 

أعالم.واش الأولى, اله الغفي التراب يكون أن 
٠و- ء ٠

٠الخافصيلة سئل ت  ٠٢٢ أس  عمرابن حديت عن "٠ تعالى اش رحمه ٠
فيوتدبر وتقبل تبول الكلاب رلكانت قال - عنهما اف صي ر- 

نلك؛ا؟من شيئا يرشون يكونوا فلم ه، اف رسول زمان في المسجد 
صحيحفي وحدته إليه المثار الحديث ت بقوله فضيلته فأجاب 

فيوتدبر وتقبل سول الكلاب رركانت قال؛ عمر ابن عن البخاري 
ذلك٠٠من شيئا يرشون يكونوا فلم اش، رسول زمان في المجد 

حرحه.في —واختلفوا رحمهماف اللماء— عالي طاالخديث عل وقد 
بهياواستدل ؤلهرت، يبت إذا الأرض إن داويت أبو فمال 

تهلهرالأرض أن ذكر فانه الإسلام شيخ ذهب هدا ؤإلى الحديث، 
الحديث.بهيا واستدل والريح، بالشمس 

غيرفي يعني ®وتبول،، ت فوله أن إلى العلماء بعض وذهب 
هدالكن والإدبار الإبال هو إنما المسجد في الدي وأن المجد 
فيفانية يكن لم المسجد في تبول لا كانت لو لأنها ، ، صعيفالتخر^^ 

فتحفي حجر ابن وقال • ذلك،، من شيثآ يرشون يكونوا ررولم قوله! 
بتكريميؤمر أن قبل الأمر أول في ذلك إن يقال؛ أن والأقرب الباري 

مسعأّله نليغأحدكم إناء في الكلب ثرب إذا ياب ، الونحوء كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(١٧٤.)
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عليها.الأبواب وجعل وتطهيرها الماحي 
إذاالأرض وأن هوالصحيح الإسلام شيخ كلام أن لي يظهر والذي 

معيدور الحكم لأن طهر فإنها أثرها زال حتى فيبست النجائ أصابتها 
.مصارتساJوئضلهرالأرضدك 

عينزالت إذا تعار ؛اض الشخ. فضيلة ثقل : ٢٢١ص
المكان؟يهلهر فهل بالشمس النجاسة 

كان،مريل بأي النجائ عين زالت إذا بقوله• فضيلته فأجاب 
ذللئ،زال زاك فإذا حبيتة عين الجامحة لأن ثهلهر، المكان فإن 

وحوياعلته مع يدور الحكم لأن طهارته، إر الشيء وعاد الوصف، 
منلأبد • يقال حتى به المأمور باب من ليمتا المجاسة ؤإزالة وعدما، 

بولحديمنا هذا على يرد ولا المحفلور، اجتناب باب من هو بل فعله، 
علىفأريق ماء من بذنوب الني. وأص المجد، في الأعرابي، 

لأنبتهلهيره، المبادرة لأجل عليه الماء ؛صمت، اليي،. أمر لأن بوله، 
الماءلكن زام، إر يحتاج بل الفوري، التطهير بها يحصل لا الثمؤ، 

ينبغيواذلل، بتهلهيره، المبادرة إر يحتاج والمجد الحال، في يهلهرْ 
ولأزفيهتخلصالأنهاJاهوهدىالبىه، الجامحة، بإزالة يبادر أن ان للأن

.مكانهالإسانسْالجاسةأوسى مزالجامحة، 
ءإ؛-؛؛؛- ؛!؛• 

—الذباب ومع عن ؛ - تعار اممه رحمه - الشيح فضيلة ثئل ت ٢ ٢ ٢ س 
عنهيحترز مما وهدا الإنسان علؤر يقع ثم نجاسة عر ~ اممه أكرمكم 

قولكم؟لما 
وقؤعيضر فلن يابسة الجامة كانت، إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
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.تلوثه لم اليائسة لأن ذلك نحوها أو الثياب على يقع ثم عليها الذباب 
القانتا البدن أو الثوب عل وفآ ثم عليها فوقع رطبة كانت إن أما 

إننتحقق ولم الطهارة، الأصل لأن أيفأ، عليه وقع ما بنجاسة نحكم 
وهيالأصل على محمى عله ويع ما عل لص الذباب أرجل ل مما شيئآ 

التحرزيمكن لا كبيرة مشقة تشق الأمور هذْ مراعاة إن ثم الطهارة، 
الوماوس،باب تفتح إنها ثم الحمد، وف حرج، فيه ليس والدين منها، 

ذلكعل نص وقد الأول هو الأصل عل والساء عنها فالإعراض 
ه. ١٣٨٥ه/ ه/ ل حرر • وغيرْ )الغاية( كتاب ق الأصحاب 

هه  ٠

نجس؟الدخان هل ت - تعالى اف وحمه - الشخ فضيلة ئثل .' ٦٦٢س
بلاحسية نجاسة بنجس ليس الدخان ت بقوله محيلته فأجاب 

البدنيةالأصرار من عليه يترتب لما حرامحأ كان ؤإتما نبات لأنه ، ريب 
نجآ،يكون أن الشيء تحريم من يلزم ولا والاجتماعية، والمالية 

بنجسين وللمن المؤإحم؛ع ته والبالكايبا حرام ال^مر فهذا 
عباسابن عن ملم صحيح ففي الراجح، القول على حسية نجاسة 

فقالحمر، راوية اف لرسول أهدى رجلا أن — عنهما اف صي ر— 
ارفلا، ت قال حرمها؟،؛ قد اف أن علمت ررهل ؛ اف رسعول له 
فقالببيعها، أمرته I قال . ساررته؟؛؛رابم ؤه•' النبي فقال ائآ، إن

المزادةففتح ت قال . ٢١١بيعها؛؛حرم شربها حرم الذي ررإن ه؛ النم، 
عبدفواد محمد تحقيق الحلبي محل ١ ٢ ٠ ٦ صى اه. . فيها ما ذمتا حتى 

عنالسلفية حل الفتح من ره  ١١٢ص البخاري صحيح وفي الباقي، 

.( ١  ٥٧٩)الخمر بح تحريم باب المساثاة، كتاب لم، مأحرجه 
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مناديا. الض قامر طلحة، أبي منزل محي القوم ماقي كان أنه أنس 
اخرجI طلحة أبو لي فقال ت قال حرمت. قد الخمر إن ألا ينادي 

كانتولو . ، أ المدينة سكك فى فجرت فهرقتها، فخرجّى فأهرقها، 
يغسلهاأن الراوية صاحب الني لأمر حية نجاسة نجسة الخمر 

الميفقال حمر، عام الحمر حرمت حنن المي. فعل كما 
ءأوت قال الها، ونعنهريمها أو ! فقالواواكسروها®، ءأهرموها 

)التتن(الدخان فان حسية نجاسة نجسة الخمر كانت لو ثم . ، ذاكءل 
كتبهقرأما من فإن الدخان تحريم أما أولى، باب من حية نجاسة ينجس ليسرإ 

به.ونفتي نراه وهوالذي حرام، أنه في ينك لم عنه الأطباء ونررْ العلماء 
٠٠ أو 

بولحكم عن ! — تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٢٢٤س
الثوب؟على وقع إذا الصغير الطفل 

الذكربول أن المسألة هذه في الصحح بقوله! فضياكه فأجاب 
النضح،تهلهيره في يكفي وأنه النجاسة، ا خفيفباللبن يتغذى الذي 
فرك،بدون يشمله حتى الماء عليه يمبمب ، بالماء يغمره أن وهو 

فوضعهصمر بابن جيء أنه اش. عن بت أنه وذلك عصر، وبدون 
يةبالنأما ا، يغسالهر ولم إياه فأتبعه بماء فدعا عليه، فبال حجره في 

لهغويجب نجس البول أن الأصل لأن بولها، غل مجن فلابد للأنثى 

محابلم، وم( ٢٤٦٤)الطريق ني الخمر صب ياب المظالم، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
(.١٩٨)•..العنب.عمر من متكون أنها وبيان الخمر تحريم باب الأتربة، 

منهيكرم وما والحد.اء والرجز الثعر من يجوز ما باب الأدب، كتاب الخاري، أحرجه  ٢٢)
.١( ٨ * ٢ ) خيبر غزو؛ باب والير، الجهاد كتاب لم، وم( ٦١٤٨)

بابالهلهارة، كتاب لم، وم٢( )"١٢ الصيان بول باب ، الومحوء كتاب الخاوي، أحرجه )٣( 
(.٢٨١)^. ٠ الرضيع. العلفل بول حكم 
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عليه.السنة لدلالة الصغير الغلام تثنى يلكن 
أوأو أو 

نجسةالخمر هل _ت تعار الله رحمه - الشيخ فضيلة ثئل ؛  ٢٢٠س
الكولونيا؟وكيلك 

إلالخمر، نجاسة وهى المسألة هذه ت موله فضيلته فاجاب 
ذلك،علمر مجمعون العلماء فان المعنوية، النجاسة يالنجامة أريد 
بهاأرد ؤإن الشيهلان؛ أعمال ومن وخبيثا، نجس الخمر فان 

نجسة،أنها على الأمة وعامة الأربعة المذاهب فان الحية المجاسة 
أهلبعض وذهب، يدن، أو ثومحبإ من أصابته ما وغل محنها التنزه يحب 
معنويةنجاستها إن بل حية نجاسة نجسة ليت أنها إل الحالم 

عمالية.
بقولهاستدلوا ومعنوية حسية نجاسة نجسة إنها I قالوا فالذين 

عثلتذ ونس ثأ'لأولئم رألأزتاب نأدسر 'أدن لئا  XySkCأئن كآخا ؤ تعار: 
أسوهيوقع أن ادتايٍمحدآثتهلتب قل،مداالإ(؛ تلم هلهبإوث آلسش 

ؤؤ • تعار لقوله اشص، هو والرجس 
لإئهأحتيم أحم آز مسفوحا دمجا آو سنه يؤث أن إلا يثلنمه7 طاعمّ 

إنينادي أن محللحة أبا أمجر . الّما أن أنى ولحديث • ^^٢، ليصل 
رجسلص،فاتها الأهلية الحمر لحوم عن بنهيانكم ورسوله افه 

.٩١، ٩٠^، مررة١٧)١( 
. ١٤٥الآية: سورةالأنعام،)٢( 
االصيد كتاب ا وملم (، ٤١٩٩)نمر غزوة باب ، المخازي كتاب البخاري، احرحه )٣( 

(.١٩٤٠)الإنسية الحمر لحم أكل تحريم باب 
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هيفكدلك حية، نجاسة النجس بمعنى والحديث الأية في فالرحس 
.حسية نجاسة تجس أي رجس الخمر اية في 

الخمرأن أي حسية، طهارة الخمر بهلهارة قالوا الذين وأما 
فيقيد وتعالى بحاه اف إن I فقالوا حية، لا معنوية نجاسة نجس 
فهو. ؤلإأصتنصلآفيآ؛نه I بقوله الرجس ذللث، المائدة سورة 
أنبجيعؤ ثال: أنه بدليل ذاتيآ، عشأ رجما وليس عملي رجس 
والأزلاموالأنماب الميسر أن المعالوم ومن وأوتثآء اسوه 
والميسرالخمر الأربعة! هذه فقرن حية، نجاسة نجسة ليست 

كاسفإذا فيه، تممق أن الأصل واحد وصف في والأزلام والأنصاب 
منلأنه معنوية نجاسته الخمر معنوية، نجاسة نجاستها الثلاثة 
.الث|يهلان عمل 

أراقهاالخمر تبمؤريم نزل لما أنه ثست، إنه أيضا! وقالوا 
فيإراقتها جازيت، ما نجسة كانتأ ولو الأسواق، في الملمون 

•يجوز ولا محرم يالنجامات، الأسواق تالوين، لأن الأسواق 
بغليأمر لم الخمر، حرمت لما الرسول. إن أيضأ! وقالوا 

بغسلهاأمر كما منها الأواني بغل لأمر نجسة كانت، ولو منها الأواني 
•حرمت حين الأهلية الحمر لحوم مجن 

منبراوية أتى رجلا أن لم مصعحيح في نستا قد أيضا! وقالوا 
واللام!الصلاة عاليه الرسول فقال إليه، فآهداها الٌم، إلى حمر 
الراويةصاحس—، كلم أي رجث مارْ تم ■ حرمت'؛ قد أنها علمت، ررأما 

٠٩٠ت الأية ، المائدة سورة )١( 
٠٩١ت الأية ، المائدة سورة )٢( 



اكبامه،؛ اإ|ااب ب
١٨١ل================^=====ت=، 

النبيفقال يبيعها، : ، juiiقال.' هلت،؟® ®ماذا ت فقال مز بكلام رجل 
الراويةبفم الرجل ثمنهءرأ،. حزم شيئا حرم إذا اش ®إ0 

إراقهامن منحه ولا منه، بغلها الّكا. يأمرْ للم الخمر، فأراق 
حمية،نجاسمة نجأ ليس الخمر أن على دلتل فهذا * قالوا هناك، 

إراقتهامن ولهاه الراوية بغل الض. لأمره حسية كانت ولو 
هناك.

بيندليل يوجد حش الطهارة الأشياء في الأصل أيضا؛ وقالوا 
فانالمجامة، على يدل بين دليل يوجد لم وحيث النجاسة، على يدل 

منيلزم ولا المعنوية العملية الناحية من حبين، لكنه طاهر، أنه الأصل 
بنجس،وليس حرام م الأن ترى ألا نجسآ، يكون أن الشيء تحريم 

تجآ•حرام كل ولثما حرام تجس فم 
ينجسةليمت، إلها وشبهها! الكولونيا في نقول ذلل؛، على وبناء 

فذكونأدكه، ذكرنا الذي القول هدا على بنجس ليس ذاته الخمر لأن 
يجب،لا فانه نجسمة تكن لم ؤإذا أيضأ، بنجة ليست، وشبهها الكولونيا 

.منها الثياب تْلهير 

يتطثب،كطيت، الكولونيا استعمال يحرم هل الطر؛ سقى ولكن 
يحرم؟لا أو الإنسان به 

الاجتنابوهدا ؤiاحتنثو٥ه الخمر؛ في تعالى اممه يقول لنظر، 
أمراأمجر فاض ذللئج، أشيه ما أو امتعمالأ أو شربأ اجتنبوْ يقل لم معللق 

أوكهلسب، الإنسان امتعمله لو ما ذلالث، يثمل فهل مطالقأ؛الاجتناب، 

صمتخرِجهص)بيا)١( 



اكنمار؛؛م أحط ض فتاوس 

اجتنابوهو الحكم يه علل ما هو به المأمور الاجتناب إن نقول! 
^سوهوآتثصآءفيت تعالى لقوله شربه، 
وهذه،. 3فإةقز؛تمدن هفآهثؤ} آم در وبمذلإص ءآديثم لم 
الشرب.غير فى الإنسان امتصه إذا فيما مت لا العالة 

وأنللتهليب، حتى يتجنبه آن للأنسان الأحوؤل إن نقول ولكنتا 
هذهإلى ثانية مره نر"؛ع أننا إلا للذمة، وأبرأ أحوط- هذا لأن عنه يبتعد 

نبةأنها أو الإمكار إلى تودي نسية فيها التي النسبة هل الأطياب، 
لهيظهر لم ثم بنيء الخر احتكل إذا لأنه الإسكار؟ إلى ودي لا فليالة 

به،المخلوط ذلك تحريم يوجب لا فانه منه، الإنسان أكثر ولو أثر 
هيالح\كم علة أن إذ حكم، له يكن لم أثر له يظهر لم لما لأنه 

لأرلا الخانمل هذا كان فإذا الحكم، فقد العلا فقدُت، فإذا له، الموجبة 
فالنسبةمثاحآ، الشيء ويكون الخالهل، لهذا أثر لا فإنه الخلوط فى 

أكثرولو الإسكار إر لإدي لا كانت إذا وغيرئ الكولونيا قى القليلة 
كماالخمر، حكم له يثست، ولا بخمر ليس فإنه شربه، من مثلا الإنسان 

طاهرأ،يكون فإنه بها، يتغير ولم ، ماء في بول من قطرة صضلت لو أنه 
يكونلا فإنه بها، يتأثر لم شيء في حمر من قهلرة مثهلت إذا فكذللث، 
الكر.حد باب فى الحلم أهل ذلك، على نمى وقد حمرأ، 

أنهموهي الطلبة، يحص على تشتبه مسألة على هنا أنثه إنني ثم 
أنيظنون حراما،لآ، فقليله كثيره أسكر ررما قوله. معنى أن يفلنون 

.٩١الأية! المائدة، صورة )١( 
الكرص اض اب الأشرة، كاب داود، وأبو ( TiT/T)أحمد الإمام أحرجه )٢( 

وقال:( ١٨٦)©حرب خقيله ممره أمكر ما باب الأشربة، محاب والترمذي، ( ٣٦٨١)
.٥(  ٥٣)٠ الجا،ع صحيح في الألباني وصححه غريب. حسن 



|1ذرام،؛1؛ اإ|اهاب 
١٨٣

الخمرغير من بالكثير الخمر من القليل اختلط إذا أنه الخديث معنى 
أنالخديث معنى بل الخديث، معنى هدا وليس حرامآ، يكون فإنه 

مهبمكر لا الذي القليل فإن مه الكثير إلا بمكر لا كان إذا الشيء 
الإنسانمحنه شرب إن الشراب هدا أن فرصنا لو مثل حرامجآ، يكون 
الزجاجةهده فإن يكر، لم زجاجه ثرب ؤإن نكر، زجاجات عشر 
فقليلهكثيره أمكر ررما ت معنى هدا حرامجأ، تكون سكره لم ؤإن 

لأنهحرام، فهو المكر من شيء به اختلهل ما المعنى وليس • حرام؛؛ 
لعدمحلألأ، يكون فإنه أثر له يظهر ولم بالشيء المكر احتلهل إذا 

.لدللث، بحبه أن فينبغي الحكم، متاط هي التي العلة وجود 
أنهىولا ررالكولونياا، الأطياب هذه أستعمل لا هذا مع ولكني 

إلىواحتجت شبهها أو الجروح من شيء أصابني إذا أنه إلا عنها، 
هذاإلى الخاجة مع حكمه يزول الاشتباه لأن أمتعماله فإني ذلك، 

يدعوإنما والاشتباه اشل، إلى يدعو أمجر الحاجة فإن المشتبه، الشيء 
يحرمأن للإنسان ينبغي ولا والاحتياط، التوؤع سبيل على الترك إلى 

أهلذكر وقد وتحريمه، بمنعه يجزم لم وهو إليه احتاج شيثآ ه نف
الاشتباه.حكم يرول فإنه إليه احتاج إذا المشتبه بأن القاعدة هذه الحلم 

أعلم.وافه 
هو أ ه

نجسالكلونيا هل ؛ — تعالى اذ4 رحمه _ الشخ فضيلة قئل ؛ ٢٢٦من 

ثبوتالأول! أمرين! على هذا يتوص بقوله! فضيلته فأجاب 
فأماالمكر، من مادة الكلونيا في أن ثبوت والثاني! الخمر، نجاسة 







|وطمارتاضام فم فتاوس 

يكونمحرم كل وليس الطهارة، الأشياء في الأصل لأن طاهر، فهو 
اكنؤك^تنات تعار قوله وأما بنجس، وليس محرم والثم نجسآ، 

ثأديكلم وآؤثا؛ف، سمحإأسوة آنإو سم0@هثبمثأيقطن 
استعمالها!ن قلنات. رلأ؛آ؛ه تنمؤن أنم يهل ألمبملنع محعن أس دؤ وبمدكأص 

فكما^نقظم^شفيه. ؤ هذه انهلباق لعدم جائز الشرب غير في 
فكد٧؛.<والدات العين نجسة لنسمك والأزلام والأنصاب الميسر أن 

■الط^أمر 
المدينة،أسواق فى أريقت تحريمها نزل لما الخمر أن I ثانيا 

إراقةم يحن كما الناس طرق ني إراقتها لحرمت العين نجسة كانت ولو 
الأسواق.تللث، فى البول 

الأوانيبغل الّكا. بأمرهمم لم حرت، لما الخمر أن ثالثا؛ 
حرمت،حين الأهلية الحمر لحوم من الأواني بغل أمرهم كما منها، 

•منها أوانيهم بغل النك،. لأمرهم المن نجسة كانتا ولو 
ماغل يجبا لا فإنه العين، نجسة ليستا الخمر أن تبين ؤإذا 

محاغير في استعمالها يحترم ولا وغيرها، والأوار الشاب من أصابته 
التيالمفاسد إر يودى مما ونحوم الشرب وهو فيه، استعمالها حرم 

التحريم.في الحكم ماط اممه جعلها 
يقتضيوهدا ؤفاحتنبوهه يقول؛ تعار اش أليس نيل؛ فإن 

حال؟أي عار اجتنابه 
اقماؤ بقوله؛ بالاجتناب الأمر علل تعار اممه أن • فالجواب 

٠٩١، ٩٠ت الأيتان الماتدة، صورة 



|1فأام،ت،ت اإ|اباب 
١٨٧^^=========^^=ع===دء 

الالعلة وهد0 الأية، آحر إلى ه أنمنأوه سلإ يويع آن آلسطنن ,ملئي 
لهدهلكن فإذا ونحوه، الشرب غير في امتعمل إذا فيما تحمل 

للأمرعالة تعالى اف ذكرها التي المفاسد هدم من حالية مناغ الكحول 
إنهانقول! ما وغاية منها. الناس نمغ أن حقنا من ليس فإنه باحتنابه، 

دعتفإذا صعيف، فيها انمحريم وجانب المشتبهة، الأمور من 
فيماالكحول ظّتعمال هذا وعار اكحريم. ذلك زال إليها الحاجة 

حلقتعار اف لأن تحار، اش ثاء إن به بأس لا الأغراض من ذكرتم 
الأرضر وما الواُت، في ما لما وسحر جميحأ، الأرض في ما لما 

سبدليل إلا منه الله عباد ونمغ شيثآ نتحجر أن لما وليس . منه جميعآ 
•نبيه. نة ٌأو تعار الله كتاب 

؟أريقجن، حرمجن، حن الحمر أليست، ٠ قيل فإن 
المقوستحلق وقطع الامتثال سرعة ر مبالغة وذللئ، بر، قلنا! 

وايلهلها. تستبقى الوقت، ذلك ر منفعة لها أن لما يظهر لا إنه ثم بها، 
أعلم.

أوإي ء ه

استعمالحكم عن ■ — تعار الله رحمه — الشيح فضيلة وئئل ! ٢٢٨س
الكحول؟من بشيء الأدوية بعض وحانمل الجريح تعقيم في الكحول 

الالجروح تعقيم في الكحول استعمال بقوله! فضيلته فأحاب 
بدونالعقل ئدهب، الكحول إن قيل وقاJ لدلك،، للحاجة به بأس 

فهيتكر ولكنت، يصح لم ؤإن حمرأ، فليستا ذللث، صح فإن إسكار، 
•والإجماع حرام;الم، وشربها حمر، 

إرنظرنا فإن نظر، فمحل الشرب، غير في امتحمالها وأما 
محيمسثذعملءأ*لآدإم ؛؟إنماآالإ_وألهتةمحاب ^١٣\ءؤ تعار! نوله 



اكسوهأمام ض هتاوس 

غيرفي امتصالها آن قيا ؟ا<لا،. ٠ سم0 تئآؤم ^،،، ١٠(لسأتي 
تعارقوله إر نفلرنا ؤإن . ت قوله لعموم حرام، الشرب 

1 واسمحرأسوه اقا؛رينأل|تطنآنبجئ ؤ تليها: الش ١؟^ في  ;L_J،
قيا؛،•3؛هل ثمنين آس ظ وبمثلم'ص ءآ'شي للم 

وعلىعليه، العلة هذه انهلباق لعالم جائز الشرب غير في امتعمالها إن 
التعقيمفي وأما الروائح، في استعمالها عدم الاحتياط أن نرى فإنا هذا 
قالمنعه، على البين الدليل وعدم إليه، الحاجة لدعاع به بأس فلا 

مجمؤعس ٢ ج—٤  ٢٧٠ص الفتاوى في تيمية ابن الإسلام شخ 
بالتلطخالتداوى وأما يجوز، لا الخنزير شحم بأكل التاساوي الفتاوى؛ 

غيرفي النجاسة مباشرة جواز على مبني فهذا ذللئا بعد يغسله J%؛ به 
أبيحوما للحاجة، يجوز أنه والصحح مشهور، نزنع وفيه الصلاة 

اشرحمه - الإسلام شيخ فرق فقد ■ —اهبه التداوى جاز للحاجة 
بالكحولفكيف، النجس، الشيء ممارسة في وغيره الأكل بثن " تٌارا 

ؤإنظاهرة، فعلهارتها حمرأ كن لم إن لأنها ينجة؟ لست، الي 
•وجهين من وذللتا الخمر نجاسة عدم فالصواب حمرأ كانت، 

ذلكعر دلل يكن لم ؤإذا نجاستها، على دليل لا أنه ت الأول 
فهذانجسة، عينه كون أن الشيء تحريم س يلزم ولا الطهارة فالأصل 

أقرؤكأئبماتعار• قوله وأما بنجس، وليس حرام الثم 
الرجس^ ء ت ذع م س ثألمحت 

رجهيكون أن يمكن لا لما وصفآ جعل لأنه الحسى، لا المعنوى 

٠٩٠ت الأية المائدة، محورة 
.٩١ت الاين المائدة، سورة 

١٤٥الآة: مررةالأنمام،



اكجامة؛ LJIilه—1ب 
١٨٩ت=============ت=ت===========ء 

بكونهالرجس هذا وصف ولأنه والأزلام، والأنصاب كالمسر حسثا 
نهووالبغضاء العداوة إماع به يريد الشيطان وأن الشيطان، عمل من 

•معنوي عملكا رجس 
محقيحية، طهارة الخمر طهارة على تدل السنة أن I الثاني 

Iعيدالثامحي قواد محمد تحقيق الحابي ط  ١٢٠٦ص لم مصحيح 
راويةه اف لرسول أهدى رجلا أن - عنهما اف رمحي - عباس ابن عن 

لا،قال؛ حرمها؟® ند اض أن علمت، ءهل I اممه رسول له فقال حمر 
فقال. ببيعهاأمرته قال;رربمساررJه؟® ت ه الني فقال انآ، ارإنحم

المزادةففتح قال حزم؛يعها«لا،. شربها حو، الذي ررإو ه: المي 
طالفتح س ره ١ ١ ٢ ص الخاري صحح وفي فيها، ما ذهب حتى 

محيالقوم ساقي كان أنه — عنه اف رصي - مالك بن أنس عن ت السلفية 
إنألا ينادي مناديآ ه الّكا يأمر ا أمه زوج روهو طالمحة أض منزل 

فاهرقها،أحرج طلحة؛ أبو لي فقال قال؛ حزمت، قد الخمر 
نجةالخمر كالنا ولو الا.ينة. مكل محي فحرمحت، محهرقتها، لخرجن، 

كماراويته، يغسل أن الراوية صاحب ه النتى لأمر حية نجاسة 
ه؛النبي فقال خيبر، عام الحمر -__Lv حين الحال كانت، 

لها؟ونعنهريقها أو ; فقالواالقدور( ريعنى واكروها«. اراهريقوها 
أراقهاما حسية نجاسة نجسة الخمر كانت لو نم ا, ذاكءل ®أو فقال 

طرقفي الجامحة إلقاء يجوز لا لأنه الل،ينة، أسواق في الملمون 
٠الملمن 
مجموعةمن ١  ١٦٣ ص فتاواه في رصا رثيد محمد الشيخ قال 

(.١٧٧ص)تخريجه تقادم )١( 
(. ١٧٨)ص تخرحه تقدم )٢( 





اكأاّاتاوالة اب ه
 c=================^^====3١٩١

فكدلك، طهوريته على باق فهو تغيره لم نجاسة فيه ممهل إذا أنه 
وفي، حله على باق فهو فيه يوثر ولم الحلال من بغيره حلط إذا الخمر 

أبوقال الفتح( من السلفية ط -؟—٩ ٦ ٤ )ص تعليقأ البخاري صحيح 
لونحمع والينان ، والمن النيتان الخمر ذبح المري في الدرداء 

فييوصع المملوح السمك مجن ئتخذ أكلة والمري الحوت، وهو 
أنلأير ا فمعنى الخمر، طعم عن فيتغير مس الفي يلقى يم الخمر 

فكانالخمر أذهب الشمس في ووصعه الملح، من فيه بما الحوت 
حلالا.

أحلمن حرمت إنما الخمر فلأن الننلر، مقتضى هذا كون وأما 
الوصفهذا انتفى فإذا الإمكار، وهو عليه اشتملت الذي الوصف 

كانتإذا وعدما وحودأ علته مع يدور الحكم لأن التحريم، انتفى 
.هنا كما إحماع أو بنص بها مقعلوعأ العلة 

ولومهللقأ حرام بالخمر المخلوط أن الناس بعض توهم وقد 
أنوظنوا المخلوط، فى أثر له يفلهر لا بحسنا فيه، الخمر بة تقلتا 
هذافقالوا حرام" فقليله كئيرْ أنكر لأما حدين، معنى هو هذا 
القليلهذا فينال حرامآ، فيكون كثيره يكر الذي الخمر من قليل فيه 
فبقي، حكمي ولا وصفي أثر له يكن فلم غيره في اّتهللث، الخمر من 

فقليلهكثيره أسكر ارما ؛ حديث،وأما ، الوصفا في غلبه لما الحكم 
قللؤإن نكر، الشارب منه أكثر إن الشراب كان إذا أنه فمحنا0 حرام،؛ 

يكرلم ؤإن القليل تناول لأن حرامجآ؛ يكون منه القليل فإن ينكر لم 
اضرصي — عانشة حديث، ذلك ويوصح الكثير، تناول إلى ذريعة 

(.١٨٢)ص تخريجه تقدم )١( 



|كسم|داممحام هس كاوس  ١٩٢

قالمن أسكر وما حرام مكر كث ١٠.ؤ! اش رسول نال ت ناك — عنها 
•حرامٌأا، مّه الكم، مملء منه 

إذاأنه الحديث ومعنى رطلا، عشر ستة يسع مكيال ت الفرق 
فهوحرام منه الكف ملء فإن الفرق، إلا منه بكر لا شراب وجد 
■حرامُُأى فقليله كثيرْ أمكر ®ما I قوله. معنى  .م«لى

ه٠  م

هدهقي رأيكم ما -ت تعار اف رحمه - الشخ فضيلة ثئل ؛ ٢٢٩ص
الأقوال:

المفؤحغير أما الخلاف، فيه وغ الدي هو الممؤح، الدم إن — ١ 
بنجامنه.أحد يقل فلم وسواها الجريح كدم 

وكدللئ،السفوح للدم إلا اكحريم أبدأإر يشيروا لم اJحثثين إن - ٢ 
المقرون.أثار 

منكان ما إلا الدم، بنجاسة يفيد صحيح واحد دليل يوجد لا إنه - ٣ 
لمالدليل ومادام عندهم، دليل لا وهزلأم الفقهاء، بعض إشارة 

بقعثوبه وعلى صلى مجن صلاة تطل فلا الدم طهارة فالأصل يوحد، 
٣؟

إرالقائل رجمر فلو ١ رقم في ذكرتم مجا • بقوله فضيلته فأجاب 
المسفوحالدم فإن ذكر، ما حلاف على الأمر أن لوجد العلم أهل كلام 

ومملر،( ٤٣٤٣موس)أبي يعث باب المغازي، كتاب الخاري، الأول جزء، أحرج ، ١١
٢٠حرام)حمر كل وأن حمر مكر كل أن بيان باب الأشرية، كتاب  بلفظهوأحرجه (، ٠٢

الأشرة،محاب والترمذي، ( ٣٦٨٧المكر)عن ص باب الأشرة، كتاب داود، أبو 
الجامعصحح ني الألباني وصححه ( ١٨٦٦حرام)نقاليله كبره امكر محا حاء ما باب 

ماومتخريجهص)آخا(.)٢( 





1iijUklsJIهطم قس فتاوس 

المعرفةدار ط —١ ح  ٦٧ص الأم في — اض رحمه - الشافعي نال 
دمأن على دليل هذا وفي • الحيض دم في آسماء حديث ذكر ُعد 

بأمثلةللنجس مثل منه  ٥٦ص وفي . غيرْ دم كل وكدا نجس الحيض 

تفصيل.غير من الدم نجاسة على يدل ما 
أصحابه.عنه نقله معروف ذلك في أحمد الإمام ومذهب 

وتطهيرت الخيرية ط ■؟-١ ١ ٠ ٢ ص المخلى ش حرم ابن ونال 
الثوبفي أوكان غيره أو كان سمك دم مواء كان دم أي أو الحيض دم 
يلزمفلا الجد ودم البراغيث دم حاشا بالماء إلا يكون فلا الجد أو 

ذللشالمرء فيهلهر الإنسان على له غفي حرج لا مجا إلا تطهيرهما 
اهفيه. عاليه مثقة لا مجا حب 

مصردار حل ؟—١ - ٢  ٥٣ص الحنابلة( كتب )من الفرؤع في وقال 
ْنوقتل رو( منه تولد وما دم سر عن الأصح عر ويعمى ت للطاعة 

الثلاثةالأئمة وفاق إلى إثارة اصهللاحه فى بالواو والرمز —• اه بدن 
عنبالعفو التعبير لأن الأربعة الأئمة عند نجس الدم أن هذا ومقتضى 

الدم■في لأسماء المي. لقول نجس والدم الإسلامي• الكتب 
أشبهالقرك بنص لعينه نجس ولأنه عليه، متفق بالاء،<أا،. اااغساليه 

اسة،محاب وسالم (، I_(YYUغل باب نح1بالوصوى المتاري، ثمْ آحرجه )١( 
ُاد،نجاّاالاوموسس)اهأ(.



قت|1فو1|م،؛ |إ|ااب ب
١٩٥^تء======ت=======ء 

أنإلا وقال والصيد، القتح ونجامة منه تثنى يما ذكر ثم الميتة، 
نجاستهمامحي الخلاف لوقؤع الدم من حكمأ أحف هما قال أحمد 
يفيدما نجاستهما في الخلاف لوقؤع وقوله اه فيهما. التصريح وعدم 

.نجاسته في حلاف لا الدم بأن 
محلرأ  ٥١١ص الشافعية( كتب )من المهذب في وقال 

أجدهماوجهين السماك دم في ذكر نم فنجس الدم وأما ت المطيعي 
•طاهر والثاني كغثرْ تجس 

حل-١ -؟٩ ص اّاكية( كتب )من الإكليل جواهر في وقال 
وفيفمد أو بدكاه جار أي ممسوح ودم • النجاسات عد في الخلي 

مطلقادم من درهم ودون النجاسات؛ من عنه يعفى فيما منه ١ ١ ص 
أوبدن في أو وخنزير حتص غر أو اسمي بدن من بكونه تميم عن 

ام.مكان أو ثوب 
٥٢- ٥ ١ ص الخنفية( كتب )مجن الأنهر مجمع شرح قي وقال 

ثموالبول كالدم مغلفل نجس من الدرهم قدر وعقي عثمانية! ط ج_ا 
والذبابوالبرغوث والهمل والبق السمك دم أن منه  ٥٢٠صى ذكر 

طاهر.
وغيرهمالمتبوعة المذاهب أهل من العلم أهل أقوال فهذه 

علىدليل استثنوه ما واستئناوهم الدم بنجاسة القول في صريحة 
بعد؛نجاسته قال أحد يكون أن إنكار يمكن ولا سواه، فيما العموم 

فكلبنجمي ولسن حرام السم فهذا لتنجيسرإ ١ منه يلزم لا والتحريم 
فيالبحث من الكلام فنقل نجسآ، محرم كل وليس محرم نجس 



|كس|تاعهام هم فتارس  ١٩٦

*جيد غير تحريمه إلى نجاسته 
المحديناره باثكان تحريمه بون بأن التعبير إن ثم 

الدمفتحريم مديد، غير القهلعي القرأن بتص كان أنه مع والممرين 
الحدثينبإشارة لا عاليه الجمع القطعي القران بتمس كان السفوح 

٠يعلم كما والمفسرين 
أنكمعلى يدل كلامكم مياق فإن ٣ رقم في ذكر ما وأما 

غيرأن ذكرتم لأنكم وغيره هو أو فقط السفوح بالدم تقصدون 
الدمهو الخلاف موصع وأن ؛نجاسته، أحد يقل لم السفوح 

علىيدل ما فيهما لوحدتم والمنة امتاب إلى رجعتم ولو المسفوح، 
•الجرح ودم المحيض ودم المسفوح الدم نجاسة 

الض ؤ تعالى• اممه قال القرآن ففي السفوح الدم نجاسة فأما 
دماأو تينه أن لِلأ يغثثة7 طاعم ءق محزنا إلخ أوؤ ثآ ل أحد 

صفة>ؤمحرمآه ،: Jyفإن 
شالستتر والضمتر محرمآ، شيئآ والممدير: محدوف لموصوف 
الأيءذوك يكون أن إلا أي الحرم الميء ذلك على يعود ؤيكونه 

ءشأيفأ يحوي ءؤفإنهب< قوله في البارز والضمير الخ، ميتة الحرم 
^١وءش رص، الحرم الشيء ذلك فإن أي الحرم الميء ذللث، 

١^٠٠^الأشياء هدْ في وعكه الحكم بيان الكري٠ة ١;؛؛^ يى فيكون 
ذودهذي، اسر قمر ومن الخنزير، ولحم السفوح والدم المتة 

قاًرذقمرْ منءكور أقرب بانه ذللث، معللا الخنزير لحم على ؤفإنهه 
القرانيالبيان ش القصور ؤإلى الضمائر تثتست، إلى يزدي لأنه وذلك 

.٢٢٢الآة: ;ا(مرةاوقرة،



اكيامةاوافت اب ب
١٩٧^=========تص==ء 

>^^(٠١١ولحم المسفوح والدم )الميتة للجمح ذاكرا يكون حيث 
ممهل.منها لواحد يعلل ثم واحدا حكمأ 

الضميركان لو بأنه الخنزير لحم على قصره من وكيلك 
ثفجوابه فإنهن، أو فإنها لقال! للثلاثة 

المستترالضمير إلى عائد هو بل للثلاثة الضمير إن نقول لا أيا 
الثلاثة.الأمور بأحد عنه الخبر — يكون — في 

منالسنة عليه دلت ما للثلاثة الرجس وصم، أن على ويدل 
النبيأن — عنها افه رصي — ميمونة عن السنن قفي الميتة، نجاسة 

ميتة،إنها ! فقالوا. إهابها،، أحدتم ءالو فقال! يجرونها، بثاة محز 
داود،وأبو ائي النأحرحه . والهرظ؛، الماء رريهلهرها فقال! 

جلودفى قال . النبي أن المحبق بن ملمة حديث من وأحرجا 
دكانها((رردياغها ائي؛ النوعند طهورها؛؛ رادباغها الميتة! 

قال!— عنهما افه رصي — عباس ابن حديث من لم مصحيح وفي 
رردباغهيقول! النبي سمعت الجوس، أمقية عن سئل وقد 

طهوره((ل؛/
المفوح.الدم نجاسة على القران دلالة تقرر وبهيا 

عاسمة، حديمن الصهمححمن ممى الم^مفرإ، دم نهجاسه واما 
؛رإداحبيئر! أبي بتت لفاطمة قال ه الّم، أن ~ عنها اش صي ر— 

ر ٢٩ص)تخريجه مدم )١( 
:٤١٢٥ألبة)أهب ني باب اللباس، محاب داود، وابر ٤( ٧ ٦ أحمد)f/ الإمام أحرجه )٢( 
(.٤٢٤بابجلودالمتآ)- ممابالفرع، ني، ١Jأحرجها)مآ( 
(.١٠٦)( ٣٦)٦ بالي الميتة جلود طهارة باب الحيض، كتاب لم، مأحرجه )٤( 



|كإمارةم احظ هم فتاوم 
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ثمالدم عنك فاغالي أدبرت ؤإذا الصلاة، فدعي حيضتك أناJت، 
الدم،غل باب عليه ترحم وقد البخاري، لنقل هدا . صاإي«أا، 

أن- عنهما اممه رصي - بكر أبي بنت أسماء حديث من أيضأ وفيهما 
ثمذلممئص4 الحيضة من الدم إحداكن ثوب أصاب ®إدا نال: المي. 

وفي، رواية في البخاري لفغل هذا . فيه،اتصلي ثم بماء لتنضحه 
لملموهو • فيه" وتصلي وتنصحه بالماء تمرصه ثم راتحته ت أحرى 

يرتبو. الض وكون كلها، الثلاث الجمل في بنم لكن اللفظ، بهيا 
الفلافةلأحل لا لمجامته، له غأن على دليل بنم، له غعلى الصلاة 

.ءق3ل 

بنسهل حديث من الصحيحين ففي الجرح؛ دم نجاصة وأما 
قال:أحد يوم المي. وجه جرح قمة في _ عنه اف رصي معد. 
أبيبن علي وكان الدم، تغل اف. رسول بنت فاؤلمة فكاك 
قدكان ؤإن وهذا لم. ملمقل هذا ؛{بيمذزإ،، عليهايسكب حلمالب 
فعلمجرد أنه أو الشرعي، للتهلهتر لا للتفليف له غأن مدع يدعي 

.المم، أمر أن جوابه فإن الوجوب، على يدل لا المجرد والفعل 
وجهمن الدم غل أن على قرينه الدم بغل حبيش أبي ينن، لفاطمة 

عندهم.متقررا ئرعثا تهلهيرا كان النتي
يجبلا أنه على ظاهره يدل مما الصحابة بعض عن ورد ما وأما 

بابا الحيض كتاب لم، وم( ٢٢٨الدم)غل باب ، الوصوء كتاب البخاري، أحرجه ( ١ر 
.( rvTوصلاتها)وغلها اJتءامة  .( ٣٣٣وصلاتها)وغسلها المتحاصة 

•٣( ٠ المحيض)٧ دم غل باب الحيض، كتاب البخاري، احرحه ر٢( 
(.٢٩١له)غوكيفية الدم ة نجاّباب الطهارة، كتاب لم، مأحرجه )٣( 
يومالجراح من و. المي أصاب ما باب الغازي، كتاب البخاري، أحرجه )٤( 

(.١٧٩أحد)•غزوة باب بر، والالجهاد كتاب ومسلم، 
أحد)هم'•(:



اكمام_،؛|إ|ا_،ت اب ب
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وجمن؛عر فإنه ت، والتطهر الدم غسل 
هريرةأبي عن يروى ما مثل عنه بترأيعفى يكون أن ث أحدهما 

وأنهبأمأ، الصلاة في الدم من بالقطرتض يرى لا أنه - عنه اممه صي ر- 
ذكرفملي، يقوم لم فيحثه الدم عليهما فيخرج أنفه في أصابعه يدخل 

مصثفه.فى شيبة أبى ابن عنه ذلك 
مالكرواه ما مثل منه، التحرز يمكن لا كثترا يكون آن • الثار 

،ؤلعن حن الخطامحب بن عمر ان مخرمه، بن المسور عن الموطأ فى 
لهغلو إذ منه التحرز يمكن لا هدا فإن دمجآ، يثعب وجرحه صر 

إن— اخر بويا عره لو يؤبه وكدلل ، ا حميمفد فلم ، دحرج لامحمر 
آ،حميعره من فد )فلم الأخر الولب للو)ا __ اخر ثمويب له كان 
الفإنه الوجهين، هدين عن يخرج لا الصحابة عن الوارد كان فإذا 

فيماالئصموصى مجن يتبن والدي ، دلل بصل الدم محلهارة إربار|ى يمكن 
•يلي ما ونجاسته الدم ؤلهارة في نراه 

تدلكما داجسرإ فهدا ، نمحسه ه محوان من السائل الدم — ا 
الكريمة.الأية عليه 

عائشةحديثا عليه يدل كما نجس وهو الحيض، دم — ب 
عنهماالله رصي — وأمحماء 

تطهيرهوجوب النصوص وظاهر بميآدم، من السائل ج-الدم 
أنيمكن كان ؤإن المستمر، الجرح كدم منه التحرز يسق ما إلا 

النبيجرح غسل عر الكلام عند إليه أشرنا بما الذلاهر هدا يعارض 
العلم،أهل أكثر عند طاهرة كانت يطعن إذا الادمي أجزاء وبأن .، 

الصوص،لظاهر منه الطهر الاحتياط لكن أور، ؛اب، من فالدم 
.وعرضه لدينه امحتبرأ اتقاها من الي الشبهات، واتقاء 
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فتآكونعليه يوثر لم الحمل أن على دليل ذلك لأن الحمل، قبل كان 
حيفا.

حادث،سب، إما ؤلروءآ، الحامل على محلرأ دم ت الثاني والمؤع 
بحيضليس نهذا ونحوم، شيء من مقوط أو شيء، حمل أو 
فيفهي الصيام من ولا الصلاة مجن يتها فلا هذا وعلى عرق، دم هو 

الطاهرات.حكم 

الحيضلأئل هل نمار ص رحمه اك-حل فضيلة نمل :  ٢٣٣س
بالأيام؟معلوم حاق وأكثره 

بالأيامحد لأكثره ولا الحيض لأقل ليس بقوله؛ محيلته فأحاب، 
هوهل ألسن ي ؤ وجل؛ عر اش لقول الصمح، على 
يجعلفلم آ- ه؟ يظهن0 حئ دهمؤس ولا آلمجيمن ؤ، ^٤٠ ١١أدك 

هذايول الطهر، هي المغ غاية جعل بل معلومة، أيامآ المغ غاية الله 
الحيصوحد فمتى وعدمأ، وجودا الحيض هي الحكم علة أن على 
الالتحديد إن نم أحكامه، زالت منه، طهرت ومتى الحكم، ثبت، 
أوبى التحديد ذالوكان بيانه، إر داعية الضرورة أن ْع عليه، دليل 
عليه،فبناء ، رسوله وسنة اممه كتاب في مبينا لكان ثرعآ ثابتآ زمن 
دمفهو حيض بأنه النساء عند المجروف الدم من المرأة رأته ما فكل 

مستمرا ٣٠٧١يكون ان إلا معن، بزمن ذلل، تقدير عر من حفس 
الثهر،في واليومين كاليوم يسيرة مدة ^٠^ أو أبدأ، ينقطع لا المرأة 

استحاصة.دم يكون حينئذ فانه 
ء؛-ءأي ء- 

.٢٢٢الأة: الغرة، سورة 







اودسو،ت|عظم قس هتاوس ٢ ٦

تمكثأن لها يجوز لا الحائذس المرأة بقوله فضيلته فأجاب 
•المجد محي 

تلويثتأْن أن بشرط إ به بأس ملأ بالمجد مرورها وأما 
ميتبقى أن لها يجوز لا كان ؤإذا الدم، من منها يخرج مما الممجد 

وقراءةالنكر حالق إلى لتتمع تدهب أن لها يحل لا فإنه المجد، 
اليهيصل المسجد خارج *ّوهمع هناك يكون أن إلا اللهم القرآن، 
لأّستم؛عفيه تجلس أن بأس خلا الموت، مكبر بواصهلة الصوت 
ثبتكما القرآن وقراءة الذكر إلى المرأة تستمع أن بأس لا لأنه الذكر، 

وهيالقرآن فتقرأ عائشة، حجر فى يتكيء كان أنه . المي عن 
للزكر،للأ<امتماع فيه لتمكح، المجد إلى تذهب، أن وأما ،، ل حائض 

الصلاةعليه الض أ؛اغ لّْا ولهذا يجوز' لا ذلك فإن القراءة، أو 
ااأحابستنات قال حائما كانت، صفية أن الودلع، حجة في واللام 

قدإنها فقالوا - الإفاضة خم\ف مملف لم أنها .،- فلن، هي؟«لأ، 
ولواكجا> فى المكث، يجوز لا أنه على يدل وهذا ، أفاصت، 
للملأةالعيد مملى إلى يخرحن أن الماء أص أنه عنه ووستا للعبادة. 
المصالىل''آ،.يعتزلن أن الحيض وأمر والذكر، 

ءإت-٠  ه

،( ٢  ٩٧)حاثص رص امرأته حجر ل ارجل تراءة باب إ الحيض كتاب ا البخاري أحرحه ( ١ ) 
٣٠)..- الحاضرأسزوجها صل جواز باب كتابالحتض، وسلم،  ١.)

الحج،كتاب وسلم، (، ١٧٣٣)النحر يوم الزيارة باب الحج، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(.١٢١١)الحائص عن ومقوطه الودلع طواف وجوب باب 

الصلويعتزلن اللمخن ودعوة العيدين الحائض شهود باب الحيض، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
(.٨٩٠)..العيدين.ل النساء حروج إباحة ذكر باب العيدين، صلاة كتاب ومسلم، ، ( ٤٣٢ ) 
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الزؤجطلب إذا I - تعار اف رحمه — الشخ فضيلة سل ت  ٢٣٩ س
ذلك؟عر توافق فهل الشهرية العادة رآحر زيجته 

أنعارفة المرأة أن على يدل السؤال هدا موله: فضيلته فأجاب 
يجامعهاأن لزوجها لايجوز أنه الثهرية العادة عليها كانت إذا المرأة 
وقد، الْجهف عى ؤ تعال! لقوله معلوم أمر وهدا 
حالفي زوجته يجامع أن الزوج على يحرم أنه عر العلماء أجمع 

ولاتخالفه وأن ذلك محن زوجها تمغ أن الزوجة عر ويجب الحيض 
.الخالق معصية في لمخلوق طاعة ولا محرم ذلك، لأن طلبه في توافهه 

فانهجملع غير في العير عليها كان إذا بالزوجة الأ'استمتاع وأما 
إنزالحصل إن ولكن الفرج، حارج بها لوامتمع كما به، بأس لا 

دونالرحل أنزل ؤإذا غل، فلا إنزال يحمل لم ؤإن الغسل، وحب 
المرأةأنزلت، ؤإذا المرأة، عر يجب ولم الرجل عر وجب المرأة 

المرأةس كل أنزل ؤإذا الرجل، دون الغل عليها وجب الرجل دون 
بأيبالإنزال إما يجبا الغل لأن جميحأ؛ عليهما وجب والرجل 

يحمللم ؤإن المرج ر يالإيلاج أي بالجماع bما يكون سبب 
هدم— ينزل لم إذا بالجم؛ع الغسل وجوب أعض — المسألة وهده إنزال، 
•يجهلها الناس ص كثير مسألة 

فإنهجنابة ص غل عليها كان إذا المرأة إن أقول؛ النامية وبهيم 
تتركولا الشعر تحت، وما وشعرها يدنها جمح تغل أن عليها يجب، 

،^١٢عاْلهروأ جسا َمحتم يإن ؤ ت يمول تعار اف لأن ذلك ص شيئآ 

.٢٢٢الآة: )ا(ّورةاوقرْ-،
٠٦ت الأية المائدة، صورة )٢( 



|وطما|،تاهفمحام دس فتاوس ٢ ٨

تغلأن المرأة على فيجب ، شيء دون الدن من شيتآ يخص ولم 
فيفش على أو جرح على لزنة الإنسان على لكن ؤإذا بدنها، جمح 

ولاله غعن ذلك ويكفي بالماء يمسحه فانه غيرها أو الأضلاع 
.الحال هذه فى له غمقام يقوم مسحه لأن التيمم إلى يحتاج 

٠ ٠ ٠

علىالدم اشتبه إذا —! تعالى الله رحمه - الشخ محيلة سئل ت ٢ ٤ ٠ س
تعتبره؟فماذا غيره أم امتحاصة دم أم حيض دم هو هل نمير فلم المرأة. 

دمأنه المرأة من الخارج الدم في الأصل I بقوله محيلته فأجاب 
مالمحيض دم فتعتبره هذا وعلى استحاصة دم أنه يسين حتى حيض، 

استحاصة.دم أنه يتبين 
ءإثأو أو 

أصابهاامرأة عن تعالى الله رحمه - الشخ نحيلة مثل ؛ ٢٤١ص
يليلةأيام وبعد العادة، أنها معتقدة الصلاة فتركت أيام عة تلمدة الدم 

أمتركتها الش الأيام تصلي هل تصغ لماذا الحقيقية العادة جاءتها 
لكذا؟

الأيامفي تركته ط تصلي أن الأنحل بقوله؛ محيلته فاجاب 
يأمرلم ه الني لأن وذلك عليها حرج فلا تفعل لم ؤإن الأولى، 

فيهاوتيع ثديية حيفة تحاض تإنها قالت التي الممتحاضة المرأة 
فئةتصلي وأن سبعة أو أيام ستة تتحيص أن ه، الّآي، ذأمجر٠ا الصلاة 
منتركته ط أعادت ؤإن الصلاة، من تركته ط بإعادة يآمحرها ولم الشهر 

لموإن الموال عدم في تفريهل منها يكون قد لأنه حن فهو الصلاة 
•سيء علها فدمٍإ تعد 

هو ء م
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المرأةحاضت إذا —! تعالى اف رحمه — الشيح فضيالة سئل ؛ ٢٤٢ ص
وقتعن الصلاة تقضي وهل الحكم؟ فما الصلاة وقت يحول بعد 

الحيض؟
وقتلحول بعد الحيض حدث إذا I بقوله فضيلته فاحاب 

تمملهرأن بعد فانها مثلا محاعة بنصف الزوال بعد حاصت كأن الصلاة 
لمولهولاهرة وهى ومحتها يحل التي الصلاة هدْ تقضى الحيض من 

ا.ؤ تعالى: 
الحديثمحي لقوله. الحيض وقت عن الصلاة تقضي ولا 

أهلوأجمع . تصم؟،؛ ولم تصل لم حاضت إذا ررأليص الهلويل: 
الحيض.مدة أثناء فاتتها التي الصلاة تقضى لا أنها على الحالم 

فإنهامحأكثر ركعة مقدار الوفّى من باقيآ وكان ؤلهرت إذا أما 
منركعة أدرك ررمن ه: لقوله فيه، ؤلهرت الذي الوقت ذلك تصلي، 
وقتؤلهرت فإذا . ، رالعصر(( أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر 
أوالشمس غروب على باقيا وكان الشمس، حللؤع قبل أو العصر 

محي،والمجر الأولى، المسألة في العصر تملي فإنها ركعة مقدار طلوعها 
ااسألةالثانة.

ءأت-ءاي ءو- 

أجرتامرأة عن نعالهم، افه رحمه - الشخ فضيلة مثل : ٢  ٤٣س
أمودأدما رأت أيام حمن أو بأربعة العادة وئبل، العملية وبعد عملية، 

٨٠٣الأة: الماء، صورة )١( 
■تقدمقحريجهص)؛ُآ( )٢( 
وسلم،( ٥٧٩)ركعة الفجر من أدرك من باب الصلاة، موامت كتاب البخاري، أحرجه )٣( 

•( ٦٠)٨ الصلاة أدرك نقد الصلاة من ركعة أدرك من باب احي، المكتاب 



ا1طداوةاحمحام فم فتاوس  ٢١

هدمفهل أيام بة مدة العادة جاءتها مباشرة وبعدها العادة دم غير 
منها؟تحسب العادة ئبل التي الأيام 

الظاهرلأن الأؤلباء إلى هدا في المرجع I يقوله فضيلته فأحاب 
يكونالذي والدم العمالية، نتيجة كان المرأة لهده حصل الذي الدم أن 

المرأةفي . الني لقول الحتص حكم حكمه ليس العملية نتيجة 
الذيالدم أن إلى إثارة هذا وفي . ، عرقااأ دم ذلك ررإن المستحاصة؛ 

فلاحيفأ يعتبر لا ذلك فإن العمالية، دم ومنه عرق دم كان إذا يخرج 
فيكان إذا والصيام الصلاة فيه وتجب بالحض، يحرم ما به يحرم 
رمضان.نهار 

كانت،امرأة عن تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ٢٤٤س
عادتها؟أيام زايين، ثم أيام، تة م حيضها عادة 

ثمأيام ستة المرأة هذه عادة كانّت، إذا I يقوله فضيلته فأحاب 
فإنهايومأ، عشر أحد أو عشرة أو تمعة وصارت المدة هذْ ء؛لالتا 

فىمعينآ حدا يحد لم ه المثي لأن وذلك تهلهر، حتى تصلي لا نقى 
شينيضهم١دىهر٢اؤ تعالى! اممه قال وقد الحيض، 

ثمونغتسل تهلهر حتى حالها على المرأة فإن باقيأ، الدم هذا كان فمتى 
إذاتغتل فإنها ذللث، عن ناقصآ النانى الشهر في حاءها فإذا تصلي، 
كانمتى المرأة أن والمهم السائقة، المدة على يكن لم ؤإن طهريتج 

للحالةموافقأ الحيض كان مواء تصلى، لا فإنها موجودا معها الحيض 

Iلم وم( ٣٢حيض)٥ ثلاث سهر ني حاصت إذا باب الحيض، كتاب الخاري، أ-حر-بم )١( 
وغالهاوصلأسماالمتحاصة باب الحيض، كتاب 

٦٢٢الآة: سورةابمرْ،)٢( 
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.تملى طهرت ؤإذا ناقصآ، أو عنها زائد أو السامة 
ثوأو- أو 

كانتامرأة عن I - تعار افّ رحمه - الشيخ فضيلة مثل ت ٢ ٤ ٥ س 
الحكم؟فما الشهر، آحر الحيض رأت ثم الشهر أول في تحيض 

مثلوقتها، عن المرأة عادة تأحرت إذا ت بقوله فضيلته فاحاب 
أنهافالصواب آخره، في الحيض فترى الشهر أول في عادتها تكون أن 

تقدملما طاهر، فهي مه طهرت ومتى حائض، فهي الدم رأت متى 

ؤو-ألا- ءه 

كانتامرأة عن _ت تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل I ٢  ٤٦من 
الحكم؟فما الشهر، أول في الحيض رأت ثم الشهر رآحر تحيض 

مثلوقتها، عن المرأة عادة تقدمت إذا بقوله؛ فضيلته فاحاب 
حائضفهي أوله، في الحيض فترى الشهر آحر في عادتها تكون أن 

.تقدم كما 

أتتهاإذا المرأة عن ث — تعالى ائ رحمه ث الشيح فضيلة محل ؛ ٢٤٧من 
دمأتاها أيام تسعة صالت، أن وبعد الت، واغثطهرت ثم الشهرية العادة 

وعادتيوما عشر أحد وصاJتV طهرت ثم تصل لم أيام ثلاثة وحيتج 
الأيامتاللئ، في تصله لما محا تصلي فهل المعتادة الشهرية العادة إليها 

الحيض؟من تعتبرها أم الثلاثة 
طالتسواء فهوحيض حاء متى الحيض بقوله؛ فضيلته فأجاب 

وبعد، وطهريحاصما فادا لصرما ام السامة الح|مه وبن نه يالمده 
التجلس فانها ثانية مرة العادة جاءتها عثرة أو ستة أو أيام خمسة 



اككارة\ضنج غم هتاوس  ٢١٢

وحبالحيض حاء ثم طهرت كلما أبدأ، وهكذا حيض لأنه تملي 
إلايقطع لا كان أو دانمأ الدم عليها اسر إذا U تجلس، أن عليها 
فقهل.عادتها مدة إلا تجلس لا وحينئد ممتحاصة تكون فإنها يسيرأ 

ءإ؛-اي ء ه

كانتامرأة عن ت |_ تعار اطه رحمه — الشخ فضيلة متل I ٢  ٤٨ص
الحكم؟فما معها، الدم استمر نم شهر كل أول في أيام ستة تحض 

ستةالحيض يأتيها كان التي المرأة هده '' بقوله فضيلته فأجاب 
عليهاباستمرار، يأتيها فصار الدم عليها طرأ نم شهر، كل أول من أيام 

كلأول من أيام ستة فتجلس السابق، المعلوم حيضها مدة تجلس أن 
فتغتلاستحاصة، عداها وما الحيض، أحكام لها ويئست شهر 

أن— عنها الله رصي — عائشة لحديث حينثد، بالدم تبالي ولا وتصلي 
أطهر،فلا أمتحاض إني اض يارسول I قالت، حبيش أبي بنت فاطمة 
الأيامقدر الصلاة دعي ولكن عرق، ذلك إن *لا ت قال الصلاة؟ أفأدع 

البخاري،رواه • وصلي؛* اغتسلي نم فيها، تحيضن كشت، التي 
ماقدر ررامكئي ححش: بنتط حبيبة لأم قال ه، المي أن لم موعند 
وصلي،،لى.اغتسلي ثم حيضتلئ،، تحيساك، كانت، 

ءإت-ءإي ءإي 

عادتهاامرأة عن _ت تعار اش رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ٢  ٤٩س
لموهي يوما عشر أربعة العادة تا حلرممان شهر در أيام، عشرة 
الحالههذه عر ومكشت، أوأصمر أمول لونه دم منها يخؤج يبدأ تْلهر 

صلاتهافهل الثمانية الأيام ُده في وتصلي تصوم وهي أيام ثمانية 
(.٢١٠ص)تخريجه تنوم )١( 
.( ١٠٣)٤ الهاومخه وءالمتحاضة باب الحيض، كتاب لم، مأحرجه )٢( 





اكس،تا،دطم قس هتاوس 

قبلالصفرة هده كانت فاذا . ٢١شيئا،،^الطهر بعد والكدرة الصفرة 
المراهعلممتا إدا اما ، عيء يلت فإنها بالحمفس ينفصعل يم المحمس 

تطهر.حتى تجالس فإنها الحيض مقدمة هى الصفرة هذه أن 
ءإي!ب أ .

رأتامرأة عن _ت تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل I  ٢٥٢من 
عادته،على الدم نرل ثم الصلاة، فتركت المعتاد، حيضها قبل الكدرة 

الحكم؟نما 
الكنا ١١عنها: اممه رصي - عطية أم تمول 1 بقوله فضيلته فأجاب 

الشالكدرة فهده هذا وعلى • شيتا،، الطهر بعد والكدرة الصفرة نعد 
قبلأتت كانت إذا لاسيما حيض، أنها لي يظهر لا الحنفي سبقت 
ونحوالغلهر ووجع المغص من للحيض علامات يكن ولم العادة، 

المدة.هد0 فى تركتها التي الصلاة تصلى أن لها فالأولى ، ذللئ، 
ءإت-ءإي ءإي 

الصفرةحكم عن تعالى اممه رحمه . الثسح فضيلة سئل ت  ٢٥٣ص
الهلهر؟بعد تكون التي والكدرة 

محاحللا بحر المحيض في النساء مشاكل I بقوله فضيلته فأحاب 
والمانعةللمحمل المانعة الحبوب هده استعمال أسبابه ومن له، 

منالكثيرة الإشكالات هده مثل يعرفون الناس كان وما للحيفى، 
كثرتهلكن ، النساء وجد مند موجودا زال ما الإشكال أن صحيح قبل، 
أمجرمشاكله حل فى حيران الإنسان عنده يقف الذي الوجه هذا على 

الطهرورأت طهرت إذا المرأة أن العامة! القاعدة ولكن له، يوسف 

,٣( ' )٧ الطهر بعد والصفرة الكدرة ترى المرأة ني باب الطهارة، كتاب داود، أبو أحرجه 
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،السقاء القمة خروج الحيض في الطهر وأعني الخص، ش المتيقن 
نقطةأو صمرة أو كدرة من الطهر بعد فما ، النماء تعرفه ألنص ماء وهو 

منيمغ ولا الصلاة، من يمغ فلا بحيفس، ليس كله فهذا رطوبة أو 
قالتحيض. ليس لأنه لزوجته، الرجل جماع من يمغ ولا الصيام، 

البخاري،أخرجه آ. شيئا،اأ والكدرة الصفرة نعد لا رركتا I عطية أم 
.صحيح ومنيه الطهر،، اريعد أبوداود وزاد 

هدْمن المتيقن العلهر بعد حدث ما كل إ نقول هدا وعلى 
وجماعوصيامها صلاتها من تمنعها ولا المرأة، تفر لا فإنها الأشياء 
بحضلأن الهلهر، ترى حتى تتعجل لا أن يجب ولكن إياها، زوجها 
ولهداالهلهر، ترى أن قبل واغتلت، بادرت عنها الدم حم، إذا النساء 

ءعنها اممه رصي — عائشة المؤمنين أم إلى يبعثن الصحابة اء نكان 
ترينحض تعجلن )لا لهن: فتقول الدم فته - القهلن يعني - بالكرمف 

السضاء(رب،.القصة 
؛!؛-إت- ء ٠

الصفرةحكم ما ■ — تمار اش رحمه — الشخ فضيلة ثئل ! ٢٥٤محي 
الطهر؟بعد المرأة تأتي الض 

أنوأمثاله، هدا فى العامة القاعدة بقوله! فضيلته فاجاب 
اممهرصي — عهلية أم لقول بشيء، ليت الهلهر بعد والكدرة الصفرة 

الماعدةأن كما شيقا،، الطهر بعد وال،كذرة الصفرة نعد لا كنا ١٠_! عنها 
القصةترى حتى الدم توهئن رأت إذا المرأة تتعجل لا أن أيضآ العامة 

.٢(  ١٣ص)تخرحه تقدم )١( 
•ؤإدبارْ العحتص إمال، باب إ المص كتاب الخاري، احرجه )٢( 
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إليهايأتين وهن للتاء — عنها اف رصي — عائثة قالت كما ، السقاء 
.الييضاء(( القصة ترين حتى ررلأتعجلن — القهلن يعني — بالكرش 

استعمالمن بالغآ تحديرا النساء أحدر المتامّية؛ وبهيم 
منعندي تقرر كما _ الحبوب هده لأن الحيض، من المانعة الحبوب 

السعوديينمن وهم والعربية الشرقية المنطقة في ء سألتهم أطباء 
فيالمالكة هده إلى المنتدبين الإخوة من أطباء وكيلك ض، والحمد 
وقدمحارة، الحبوب هده أن على مجمعون وكلهم — الوسهلى المنهكة 

،مقرة عر أربحة لى فكتب ، فمها الي الضار عدد بعقمهم لي كتب 
وأنهاالرحم، لتقرح مثب أنها الضرة من فيها يكون ما أعفلم ومن 

التيالإشكالات أكثر وما مشاهد وهدا واضعلرابه، الدم لتغير مثب 
تقبل،المفى الاحنة موه لصيب وأنها احالها، من النساء على ترد 

الأنها أي العمم وحوي في ثبأ ميكون فإنه تتزوج لم الأنثى كات ؤإذا 
يكنلم ؤإن — بعقله الإنسان إن ثم عغليمة، مضرات وهده تالي، 

الذيالعلبيحي الأمر هذا منع أن يعرف العلب، ، يعرفلم ؤإن — طثيبآ 
الإنسانحاول لو كما صرر، منحه أن يعرف معينة، أوقاتآ له اف جعل 

الدمهذا كذللث، سك، بلا صرر هذا فإن ، الغائعل أو البول يمح أن 
منمنعه محاولة أن شك لا آدم، بنات على اف كتبه الذي اتجيعى 
هذهتداول من نساءنا أحذر وأنا الأنثى، على صرر وقته في الخروج 

والله• وبمنعوهن لهذا ينبهوا أن الرجال من أحب وكدللئا الحبوب، 
الموفق.

ءإيأو- ءاي 

استعمالحكم عن ت — تعالى اش رحمه — الشخ فضيلة ثئل ت ٢ ٥ ٥ س 
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المحيض؟مع حبوب 
إذاالمحيفى مغ حبوب المرأة امتعمال I مول فضيلته فاجاب 

أنبشرط به، بأس لا فإنه الصحة، الناحية من صرر عليها يكن لم 
تفرالمحبومب هذه ان علهته ما هب حوت^ن ، بدلاك الزؤج يأدن 

والشيءطبيعي، خروج المحيض دم خروج أن المعلوم ومن المرأة، 
علىصرر منعه من يحمل أن لأبد فانه وقته، في مغ إذا الطبيعي 
علىتخلهل أنها المؤبوب، هذه في المحذور من أيضآ وكيلك الجم، 

منوشك قلق في تبقى وحينئذ عليها، فتختلف عادتها، المرأة 
حرامإنها أقول، لا أنا لهذا ، ذلك، وغير زوجها مباشرة ومن صلاتها 
.عليها الضرر من خوفآ تستعملها أن للمرأة أحب لا ولكني 

.فالنبي لها، افه قدر بما ترضى أن للمرأة ينبغي ت وأقول، 
وهي- عنها اض رضي - عائشة المؤمنين أم على الودلع حجة عام دخل 
.نفت؟؛؛للك، ررمالالث، فقال؛ بالمرة أحرمت، قد وكانت، تبكى 

فالذيادم® يناُت، على اف كب شيء ءهذا قال؛ نعم. قالت،! 
مجنوالصلاة الصوم عليها تعدر ؤإذا ب،، وتحتتهبر أن للمراة ينبغى 
اضونح اض تذكر الحمد، وف مفتوح الدكر باب، فإن الحيض، أحل 

وهذاوالفعل، بالقول الناس إلى وتحن وتتصدق وتعالى، سبحانه 
الأعمال.قمل أس 

المواتلحكم ما تعار-ت افه رحمه - الشخ فضيلة ئثل :  ٢٥٦ص
الوضوء؟تنقض وهل نجسة؟ هي وهل ، الماء بعض ص ممزل الش 

كتابلم، وم( ٢٩٤نئن)إذا الأمر؛الفاء باب الحيض، نحاب الخاري، احرحه )١( 
بابيانوجو،الإمام)ااآا()آااراوءج،



الضارةغس؛عض1م فتاوس 

هدهت بقوله - حيرأ والملمين الإسلام عن اف حزاه - فأحاب 
ولكنالغسل، توجب لا شهوة لغير المرأة فرج من تخرج التي الأشياء 

نجاستهفي احتالفوا العلماء فان الولد مخرج من حرج ما 
أنويجب نجه المرأه لرج رؤلوبة إن • العلماء بعفى فقال 

النجامة.ْن طهارتها منها ثطهر 
ولكنهاطاهرة، المرأة فرج رطوبة إن • العلماء بعص وقال 

يغللا ولهدا ، الراج^ هو القول وهدا خرجت، إذا الوصوء تنض 
.نجاسة غل ١^٠١٤ بعد الدكر 

حكمله لأن نجسأ يكون فإنه البول مخرج من يخؤج مجا أما 
منهيخرج لكآ مالكين! مالمرأة ني جعل قد وجل عز وافه البول 

لكالممن تخرج التي فالإفرازات الولد، منه يخرج لكآ ومالبول، 
اطهيخلقها وسوائل طبيعية إفرازات هي إنما الولد، منه يخرج الدي 

منهيخرج ما من يخرج الذي وأما لحكمة، المكان هذا في وجل عز 
منهاوالكل نجا ويكون الغالب،، في المثانة من يخرج فهذا البول، 
هيفها نجسأ؛ يكون أن الانص من يلزم لا لأنه ، الوصوء ينقض 
منهايوجبا لم الشارع لأن طاهرة ومحي الإنسان من تخؤج الرح 

.الونحوء تنقص ذللخ، ومع ، استنجاء 
ءإيو ث ص

الذيالسائل هل _! تعالى افه رحمه - الشج فضيلة شئل ؛  ٢٥٧ص
النساءفبعضي الوضوء؟ يش^رإ وهل لحى؟ أو و٧هر المرأة من ينرل 

.الوضوء يتقنحى لا أنه يعتقدن 
الخارجالسائل أن البحث بعد لي الذلاهر بقوله فضيلته فاحاب، 

فهوالرحم من يخرج ؤإنما المثانة من يخرج لا كان إذا المرأة من 
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للناقضتئترؤل لا لأنه طاهرا، كان ؤإن الوصوء ينقص ولكنه طاهر، 
لهاولى الدبر ملآ دا^رج الريح ظى فها لجأ، دك^ون ان لل^ٍصو'ء 

وهيالمرأة من حرج إذا هذا وعلى الوصوء، تنقض ذللثإ ومع حرم، 
مستمرا،كان فان تجديده، وعليها الوصوء ينقضن فانه ، وضوء على 
وقتهادخل إذا إلا للصلاة تتوضأ لا ولكن ، الوضوء ينقضن لا فانه 

القرآنوتقرأ ونوافل فروضا فيه تتوضأ الذي الوقن، هذا فى ونملى 
بهفيمن هذا نحو العلم أهل ءالا كما لها، يباح مما ثاءيتط ما وتفعل 
البول.ملن 

ينجىلا طاهر، فهو الطهارة جهة من السائل حكم هو هذا 
البدن.ولا الثياب 

أنإلا ، للوصوء ناقضي فهو ، الوضوء جهة من حكمه وأما 
لكنالوصوء، ينقضن لا فانه عتمرا مكان فإن عليها، مستمرا يكون 
تتحمفل.وأن الوقت يحول بعد إلا للصلاة تتوضأ لا أن المرأة على 

الصلاة،أوؤايتؤ في ينقطع أن عادته من وكان متقطحا كان إن أمحا 
خروجتخش لم ما فيه ينقطع الذي الوقت إلى الصلاة تؤخر فإنها 

ارتتحمفل®وتتلجم تتوضأ فإنها الوقت، خروج خشيت فإن الوقت، 
السبيلمن خارج كله لأنه والكير، القليل بين فرق ولا • ونملي 
*وكره ؤلله نايضما فكون 

لهأعلم لا فهذا ، الوضوء ينقضن لا أنه المساء بعضن اعتقاد وأما 
ينقضىلا هذا إن ت يقول فإنه - افه رحمه - حرم لأبن قولأ إلا أصلا 

الكتابمن دليل له كان ولو دليلا، لهذا يذكر لم ولكنه ، الوضوء 
اممهتتقى أن المرأة وعلى حجة، لكان الصحابة أقوال أو والمة 

مئةصك ولو طهارة بغير يقبل لا الصلاة فإن طهارتها، على وتحرمي 



الضارةامام هم فتاوس 

لأنيكثر طهارة بلا بملي الذي إن I يقول العالماء بعض إن بل مره، 
وتعالى.محبحانه الله يايات الاّستهزاء باب من هدا 

أ؛يءو- أو 

المرأةتوصأت إذا ت — تعالى اش رحيه _ الشخ فضيلة ثئل ؛ ٢  ٥٨س
تصليأن لها يجوز هل فرض، لصلاة مستمرأ السائل منها بزل الش 

الوضوء؟بذلك القرش وقراءة النوافل 
أولمن الفريضة لصلاة توضأت إذا بقوله: فضيلته فأجاب 

إلىقرآن وقراءة ونوافل فروض من شاءت ما تصلي أن قلها الوقت، 
الأحرى.الصلاة وقت يدخل أن 

أوءة ؛٠ 

لتلكيجوز هل -؛ تعار افر رحمه - الشيح فضيلة ثئل I  ٢٥٩س
الفجر؟بوضوء الضحى صلاة تصر أن المرأة 

الضحىصلاة لأن ذلك، يصح لا ت بقوله فضيلته فأجاب 
المرأةهذه لأن وقتها، لحول بحد لها الوضوء من فلابد مؤقتة، 

صلاة،لكل تتوضأ أن المتحاصة ه المى أمر وقد تحاصة، كالم 
منالعمر ووقت العصر، وقت إر الشمس زوال من الفلهر ووقت 
غروبإر والضرورة النمس، اصفرار إر الظهر وقت خروج 

الشفقمغيب إر الثمس غروب محن المغرب ووقت، الثمس، 
الليل،نصم، إر الأحمر الشفق مغسسؤ من العشاء ووقتؤ الأحمر، 

الشمر.طلوع إر الثاني الفجر طلوع من الفجر ووقت 
ادء ص

لتللئؤيجوز هل ! - تعار افه رحمه _ الشيح فضيلة ثئل '. ٢٦٠ص
العشاء؟وضوء الليل نصم، انقضى إذا الليل قيام تصلي أن المرأة 



الميحىماب 

بعضفدهب خلاف، محل المسألة هدْ بقوله: فضيلته فأجاب 
تجددأن عليها وجب الليل، نمق انقضى إذا أنه إلى العلم أهل 

الومحوء.
•الراجح وهو الوصوء تجدد أن يلزمها لا ت ومحيل 

٠إو ءإي 

ينزلمن توضأت إذا -! تعار اش رحمه - الشخ فضيلة ثئل ! ٢٦١ص
أحرىمرة نزل الصلاة وقبل الوضوء وبعد مممطعا، المائل ذلك، منها 
الممل؟نما 

الوقن،يأتي حتى ذلتنتذلر متقهلمآ كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
لا،وحينآ ينزل حينا بينة، حال له ليس كان إذا أما فيه، ينمطع الذي 
حضحرج ولو عليها شيء ولا وتملي الوقت لحول بعد تتوضأ محهي 

.الصلاة 

أوبدنها أصاب إذا -! تعار اث رحمه - المخ فضيلة ثئل I ٢  ٦٢س
الحكم؟نما المائل، ذللث، من شيء لباسها 

ؤإذا، شيء يلزمها لا فانه طاهرآ كان إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
تغسله.أن عاليها يجس، فانه المثانة، من يخرج الذي وهو نجا، كان 

الكانت، إذا تعار-: اث رثه المح! فضيلة شتل ;  ٢٦٣س
عليها؟فبماذا بالحكم لجهلها المائل ن1الث، من تتوضأ 

إنثم وجل عز الله إر تتوب أن عليها بقوله! فضيلته فأجاب 
يهلرأولم البادية ر ناشئة كامرأة ناله من عندها ليس مكان محي كانت، 
مكانفي كانت، ؤإن عليها، شيء فلا للوضوء ناقض ذللث، أن بالها عر 
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التيالصلوات قضاء فعليها السؤال في وفرطت فتهاونت علماء فيه 
تركتها•

-؛!؛--؛!؛- ءإ؛- 

إليهيشي، عمن • - تعار افّ رحمه - الشخ فضيلة ثئل ت ٢ ٦ ٤ ص 
المائل؟دللت، من الوضوء نقخس بعدم القول 

صادق،غير القول هدا عنى يش_، الذي •' بقوله فضيلته فاحاب 
.الوضوء ينقض لا أنه هر محلل أنه قور من فهم أته والظاهر 

ءأيءاب 

غلحكم ما —• تعار الاه رحمه — الشخ فضيلة ثئل ؛ ٢٦٥ص
يجوز؟لا إنه يهولون الناس فبعض الحيضن؟ أثناء رأسها الحاتضر 

الالمحيض أثناء رأسها الحائض غل بقوله! فضيلته فأحاب 
دبه•

رأسهاتغل أن لها بل ل، صبمجة فلا يجوز لا قولهم وأما 
وجدها.

Hi  ءإت-ءإي

التزينحكم عن "• تعالى الثه رحمه " الشخح فضيلة سئل I  ٢٦٦ءس 
حاتص؟والمرأة ذللن، وفعل بالحناء؟ 

للمرأةلاسيما به بأس لا بالحناء التزين • بقوله فضيلته فأجاي-، 
أنهفالصحيح المتزوجة غير وأما لزوجها، به تتزين التي المتزوجة 

الزينة.من لأنه للناس تبديه لا أنها إلا لها ماح 
عنهالسؤال كثر وقد به، باس لا المحيض ونتا في ذللئ، وفعل 

وهيرجلها أو يديها أو رأسها تحتي أن للمرأة يجوز هل النساء من 
حائض؟
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يعقبهنعلم كما والحناء به باس لا هذا أن ت ذلك على والجواب 
إلىالماء وصول س يمغ لا هذا واللون لموصحه، ثة بالنتلوين أر 

أثارهوبقيت حرمه زال مره أول المرأة لته غفإذا يتوهم، كما البشرة 
.به بأس لا وهذا الملونة 

أوو أ ه

للمرأةيجوز هل ت - تعار الله رحمه — الشيح فضيلة قئل I  ٢٦٧س
إذاأنها صحح وهل حائض؟ وهى ورأسها يديها في الحناء وصع 
بيضاء؟ويدها تدفن لا ماتت، 

تتحنىأن لها فيجوز المحائذس المرأة أما بقوله فضيلته فاحاب 
•ذلك ر علها حرج ولا ورجلها ورأسها يديها في 

ويداهاحناء يدها فى وليس ماتت إذا المرأة أن ذكر ما وأما 
ماتتإذا فالمرأة له، أصل ولا بصواب ليس فهذا تدفن لا بيضاوان 

منكاثمتا ؤإذا الملمين تدفن لمن الممن كانتا إذا كعمرها فهي 
•لا ام مجتحنيه كايتط مواء لمين، المغير تدفن لمن المغر 

أوأو ؛و 

إذااء التقعن _! تعار افه رحمه - الشح فضيلة ثئل ت  ٢٦٨س
وتصوم؟محلى فهل الأربعين بعد معها الدم اتصل 

الدمبقى إذا اء الفالمرأة قائلات - تعار اممه رحمه - فأجاب 
الأربمنعر زاد ما صادف فإن يتمر، لم وهو الأربحض، فوق معها 
فقدالسابقة حيضها عادة يصادفح لم ؤإن ته، حلالسائقة حيضها عادة 

العال٠اءفىذلاك:اختلف 
يجريالدم كان ولو وتصوم ونملي تغتل قال؛ س فمنهم 

٠تحاخة كالمحنئد تكون لأنها علها، 
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منوجد لأنه يومأ، ستين تم حش تبمى إنها قال: من ومنهم 
وح2ضفان ، واغ أمر وهذا يومأ، ستين النفامى في تبقى من النساء 
تنتظرفإنها ذلك على وبناء يومأ. ستين التفامن في عادتها كانت الناء 

فتجلسالمُتاد الحيفى إلى ترجع ذلك بعد ثم يومأ، ستض قم حتى 
مستحاصة.حينئذ لأنها وتصلى، تغتل نم عادتها وقت 

ءأيءإث- ءآ 

^٥٥١امرأة عن -I تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ت  ٢٦٩ص
ثموصامت، فصلت أيام، خمسة الأربعين تمام ئبل النفاس دم عنها 
الحكم؟فما الدم عاد الأربعين بعد 

الأربعين،تمام قبل اء الفطهرت إذا بقوله: فضياكه فآحاب، 
فيذللن، كان إذا تصوم أن عليها ويجب تصلي، أن عليها يجب فإنه 

وهذهالأربعين، تتم لم ؤإن يجامعها أن لزوجها ويجوز رمضان، 
وأنتصوم أن عليها يجب يومأ وثلاثين ة لخمطهرت التي المرأة 

بعدالدم عليه عاد فإذا موقعه، واقع فإنه صلته أو صامته وما تصلي، 
تجلسفإنها الوقت، أكثر عليها تمر يأن إلا حيض، فهو الأربعين، 

وتصلي.تغتل ثم فقط، عادتها 

اءالفطهرت إذا -؛ تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة مسل ؛ ٢٧٠ص
بعدالدم عاودها ؤإذا زوجها؟ يجامعها فهل الأربعين تمام نل 

الحكم؟فا الأربعين. 
يجامعها،أن لزوجها يجوز لا الماء بقوله: فضيلته فأحاب، 
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تصر،أل عليها يجب فإنه الأربعين، أثناء فى طهرت فإذا 
لأنالحال، هن،ْ فى يجامعها أن لزوجها ويجوز صحيحة، وصلاتها 

أدىهو ئل ألْجمى عن وتحأويك ؤ ت المحيض فى يقول تعار اف 
منيأملرى ظهنف ^^١ ئظهنل حئ ولاوهممو؛س اكءسمن ؤ ةءرؤاآلسأد 

يجور،لا فإنه الدم، وهو موحودأ الأذى فمادام ا.  ١١ه أثأ آمعأ تق 
أنعليها يجب أنه وكما الج٠اغ، حاز منه طهرت فإذا الجماع، 

قيطهرت إذا النفاس في علمها يمتنع ما كل تفعل أن ولها تصلي، 
يصرأن ينبغي أنه إلا لزوجها، يجوز الجماع فكل،للث، الأربعين، أثناء 
لوولكن الأربعين، تتم حتى الجملع، بسب الدم عليها يعود لئلا 

عليه.حرج فلا ذك، نل جامعها 
دميعتبر فإنه طهرت، أن وبعل، الأربعين بحد الدم رأت ؤإذا 

بهأحمت، فمتى للنساء معلوم الحيض ودم نفاس، دم وليس حيض، 
منيسيرأ إلا عنها ينقطع لا وصار معها امتمر فإن حيض، دم فهو 

الحيض،في عادتها إر ترجع وحينئذ مستحاصة، تكون فإنها الوهر، 
أعلم.وافه • وتملي تغتل فإنها العادة عن زاد وما فتجلس 

هإي ء ص

دمترى المرأة عن تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة ثئل I  ١٢٧ ص 
إرماثلة مخاطية مادة إلى تدريجئا يتحول ثم أسوعين لمدة المماس 
هدهعلى يمملبق فهل الأربعين، نهاية حش كدللث، ويتمر الصفرة 
لا؟أم المماس حكم الدم تك الض المادة 

لممادام المخاطي المائل أو الصفرة هدْ بقوله; فضيلته فأحايه 

.٢٢٢الآ;ة: مررةاوقرة،



|كنم1|ة\ضتج قس فتاوس 

طاهراتكون فلا الدم لحكم تابع فانه البينة الواصحة الطهارة فيه تظهر 
أنعليها وجب الين القاء ورأت طهرت ؤإذا هذا، من تتخلص حتى 

بعضيغلنه ما وأما الأربعين، فبل ذلك، كان ولو حتى وتملي تغتل 
ظنفهدا ذلك نل طهرت ولو الأربعين إلى نقى المرأة أن من النساء 

عليهاوجب أيام لعشرة ولو طهرت متى بل بصواب، وليس حطأ 
الجماع.حتى الهلاهرات اء للنيجوز ما لها وحاز الصلاة 

إذاالمرأة عن ست تعار اش رحمه — الشخ فضيلة قئل •  ٢٧٢س
الصلاة؟تترك أو تصلي فهل اكالث الشهر في أمقطت 

إذاالمرأة أن العلم أهل عند المعروف بقوله: فصيلته فاجاب 
قدحنينآ أّقتلت إذا المرأة لأن تصلى؛ لا فإنها أشهر كلاثة أسقطت 

النفاس دم يكون منها يخرج الذي الدم فإن إنسان حلق فته تبين 

واحدله تم إذا الجنين حلق سين أن ويمكن ت العلماء فال 
الجنينسمط أنه تيقنت فإذا أسهر، ثلاثة مجن أتل وهذْ يومأ وثمانون 

الخمانينقبل كان إذا أمجا حيض، دم يكون أصابها الذي فإن أشهر لخلاثة 
أجلهمن الصلاة تترك لا فساد دم يكون أصابها الذي الدم هذا فإن يومأ 
قبلسقتد الجنين كان فإذا نممها في تتذكر أن عليها السائلة وهذه 

فإنهاتركت كم تدري لا كانت ؤإذا الصلاة تقضي فإنها يومأ الخمانين 
تصله.لم أنها ظنها عليه يغلب ما على وتقضي وتتحري تقدر 

الديالدم حكم عن • - تعال اش رحمه ■- الشيح فصيلة شئل ن  ٢٧٣ص
الجنين؟سقوط بعد يخرج 



خىالحمحاب ب
٢٢٧

لكنفإن ، بعده الدم فتزل الجنين نزل إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
وبقيةورحلاه يداه فتبين الإنسان، حلق فيه تبين قد الجنين هذا 

منه،تطهر حتى تصوم ولا المرأة تملي لا نفاس دم فالدم أعضائه، 
إلاوتصوم فمملي نفاس دم الدم فليس إنسان خلق فيه يتبين لم ؤإن 

تصومولا تملي لا تجلس فإنها النهرية، عادتها توافق التي الأيام في 
المادة.أيام متهي حض 

أوه  ه

الذيالدم حكم عن ! — تعالى النه رحمه — الثسخ فضيلة ئنل • ٢٧٤س
جنينها؟سقوط يعد المرأة س يخرج 

فيهتبين وقد حرج إن • اللم أهل فال * بقوله فضيلته فأجاب 
الصلاةفيه تترك نمامحا، يعد خروجه بعد دمها فإن ان، إنخلق 

تْلهر•حتى ويتجنبهازوجها والصوم 
بلنفاس، دم نمر لا فإنه مخلق، غر وهو الجنين خرج ؤإن 

.غيرهماص ولا الصيام س ولا الصلاة س يمنعها لا اد فدم هو 
وثمانونواحل. التخعلمل فيه يتبين زمن وأثل • اللم أهل قال 

اممهرضي عود مبن عبداممه قال كما — أمه بطن فى الجنين لأن يوما، 
ارإنفقال! — الممدوق الصادق وهو — افه رسول حيننا — عنه 

نمذالئإ، مثل علقة نيريكون يوما، أربعين أمه يعلن في يجيع أحدكم 
،كلمامت، بأرح ويومر الملك إليه يبعث ثم ، ذلك، مثل مضغة يكون 

فإذاهدا وعلى سعيدرا أم وثقي وعمله وأجله رزقه فيكتجح 
يكونلا أصابها الذي الدم فإن يوما، ثمانين س لأقل الجنين وضعت 

.( ٣٢• الملأتكة)٨ ذكر باب الخلق، بدء محاب الخاوي، أخرجه 



|كس|ةاحام قس فتاوس 
ت==============^===========ح ٢٢٨

ماوتفعل ونملي ختصوم الجنين، فيها يخلق لا المدة هدْ لأن نفامأ، 
الموفق.واش الهلاهرات. تفعله 

منذحملت، امرأة _ت تعالى ص رحمه الشخأُ_ فضيلة ثئل ؛ ٢٧٥س
نمأيام، ثلاثة امتمر نريما عندها أصح المدة هدْ وبعد شهرين، 

تصليولا تصوم لا ذلك بعد وأصحتا رحم، تقليما عمالية لها عمل 
أوثلاثة مند الدم توقف وقد التنظيق.،، مند أي تقريبا، أيام تسعة مند 

وهلوتصلي؟ الأن تصوم فهل فقتل، إصفرار عندها وصار أيام، أربعة 
تصليوهل قبله؟ أو الدم نوفما منذ الماضية الأيام عن صلاة عليها 

عليها؟يشق ذلك، أن ولو واحد وئت، في حميعها الصلوات، 
يثبت،لا النفاس إن العلم أهل يقول بقوله؛ فضيلته فاحات، 

أنيمكن ولا إنسان، حلق فيه تبين حنينآ المحامل تضع حتى حكمه 
فإنذللث، على وبناء يومآ، لمانون له يتم حتى إنسان حلق فيه يتبين 

حكمحكمها فيكون نفامأ ليس المذكورة المرأة أصاب، الذي النزيم، 
ه.محيحرر والصيام. الصلاة تلزمها الهلأهراد، 

-:إن-ه  ي

دمنزيمؤ أصابها عمن ؛ — تعار الله رحمه - الشخ فضيلة شئل ! ٢٧٦س
ومتىتصوم؟كيفتصلي؟ 

الدم،نزيم، أصابها التي المرأة هذه مثل بقوله؛ فضيلته فاحاص، 
الحديث،قبل ايقة العادتها مدة والصوم الصلاة عن تجلى أن حكمها 

شهركل أول من يأتيها الحيض أن عادتها من كان فإذا أصابها، الذي 
الأيام ستة مدة شهر كل أول محن تجالس فإلها مثلا، أيام ستة لمدة 

.وصامت، وصلت، اغتلت، انقضت، فإذا تصوم، ولا ملي 





|ك1ا؛ةم احظ قس فتاوس 

م1؛بمه وماّ اسة م| 

اسمْص_رساله-سار_:صما
تجب؟من لعلى 

هيبل الإسلام، أرلكن 1كد من الصلاة I بقوله فضيلته فأجاب 
عمودوهي الجوارح، أعمال آكد وهي الشهادض، بعل الثاني الركن 

.، ل الصلاة(( ررعمودْ قال: أنه ه المي عن ذلك ثبت كما الإملأم 
وصلأعلى في ه محمد نبيه على افه فرصها وقد الإسلام، يعني 

أحد،واسطة وبدون و.•، النه لرسول ليلة أثرفط وفي البثر، إليه 
الومني مرْ حمين ه محمد رموله على - وحل عز - افه وفرصها 
صارتحتى عباده على حمم، - وتعالى سبحانه — الله ولكن والليلة، 

اللهومحبة أهميتها على يدل وهدا الميزان، في ين وحمبالفعل آ حم
دلوقد فيها، وقته من كثيرأ شيئا الإنسان يصرف بأن جديرة وأنها لها، 
•لمن المؤإحم؛ع والسمة، ، الكتاب، فرمتها على 

ئقثوأأنتأسم ٤^١ ؤ وحل عز - الله يمول ات5تاب فمي 
معنى. ^^٢، 3 ثنؤذ-آ كتجا اذلأسى ؤ َكات، ألئاوه لأ ألصاو٥ 

٠ممروصآ أي مكتوبآ أي I ؤكتا؛آه 
إلىبعثه حض - عنه الله رصي - حل بن لمعاذ د. المي وقال 

الصلاةحرمة في جاء ما باب الإيمان، كتاب والترمذي، ،  ١٢٣ ه/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
جمرهإؤدتجافى ت تعالى توله باب التمسير، كتاب والسارفىااعرىا، (، ٢٦١٦)

الفتةفي اللسان كف باب الفتن، كتاب ماجه، وابن (. ١١٣٩٤)الماجع^ عن 
٠صحح حن حديث ت الترمذي وفال . ( ٣٩٧٣)

.االآية:م»سورةالساء،)٢( 



لايطسص وضم |كاإ؛؛ مم 
============^C===I ٢٣١

يومم في ملوات محس كلمهم امض اف أن رأكلمهم المن: 
•دللا• 

رحمهمالعلماء ثال ولهذا فرصتها، على لمون الموأجمع 
واحدةفرض أو الخمس، الصلوات فرض جحد إذا الإنسان إن ت افه 

عز- اض إلى يتوب أن إلا وماله دمه ثياح الإسلام عن مرتد فهوكافر منها 
نيئاالإسلام شعائر من يعرف لا بالإسلام عهد حديث يكن لم ما — وجل 

بوجوبهاعلمه بعد أصر فإن يعرف ثم الحال، هذه في بجهاله يعذر فإنه 
كارفهو فربها عرإنكار 

أنثى.أو ذكر من عاقل، بالغ، لم، مكل على الملأة وتجب 
أنهبمعنى الصلاة، عليه تجب لا فالكافر الكافر، ت صده فالملم 

يومعليها يعاقب لكنه أسلم، إذا بقضائها ولا كفره حال بأدائها يلزم لا 
شزن يثاءزن حكت ؤ، إل أبين أُمحت، إلا ؤ ; تعالى اف قال كما القيامة 

ئطعثك وثن إل ألثصإى ين زك ثازأ ن،؛ ثلا=تف\ؤؤرمثن ما إل أإث>فيلأ 
رنقلإبيومح-آمح ه إل آائقض؛ث مع وْتقنا إل آلمتكتن 
تركعلى عوقبوا أنهم على يدل ه. 3 آمحلص ئت نش ز ثارا ؤ قفولهم: 

■الدين يوم وتكذيبهم كفرهم مع الصلاة 
وهىالبلؤخ علامات من واحدة له حصل الذي فهو البائر وأما 

للمرأة!بالنسبة وأرح للرجل، بالنية لأانا 
.سنة عثرة الخمس تمام أحدها 

الأسان.محاب ومنم، ( ١٣٩٥الزلكة)وجوب باب الزكاة، محاب الحارة أخرجه )١( 
JU(١٩الإملأم.)وثرانع ننهادتض ءإل بابال

:٣٩•^ياتّررةاودتر، )٢(  ٤٦-٠.







؛؛؛1jeallعطم فم كأوص  ٢٣٤

.يتغير لم مراه ْا أن بذلك فعلم فقط، 
ت;ي- م

الذاكرةفاقد عن — تعالى اف رحمه — الثسخ فضيلة مثل  ٢٨٠ص
الشرعية؟الكاليف تلزمهما هل عليه والمعمى 

عرأوجب — وتعار بحانه — اف، إن بقوله! فضيلته فاحاب 
بهيدرك عمل ذا يكون بان للوجوب، أهلا كان إذا العبادات الإنسان 

-لزملا ولهذا الشرائع، لزمه لا فإنه له عقل لا من وأئ الأشياء، 
أيضا'،يبلغ لم الذي ولا بل يميز، لم الذي المغير تلزم ولا المجنون 

عربعمله أصسس، الذي المحتوم أيفأ ومثاله تعار، الله رحمة من وهذا 
الفإنه الذاكرة فقدان الذي الكبير ومثاله الجنون، حد يجلمر لم وجه 

الذيالصبي بمنزلة وهو ، الذاكرة فاقد لأنه صوم، ولا صلاة عليه يجب 
بها.يلزم فلا التكاليف عنه فتسقهل يميز لم 

الذاكرة.فاقد ولوكان ماله ر نجث، فإلها المالية الواجبات وأما 
الزكاةيخرج أن أمره تور من على ويجب ماله في نجي، مثلا فالزكاة 

أمويمذto ؤ ت تمار اش قال كْا بالمال يتعلق الزكاة وجوب لأن عنه؛ 
حذيقل ولم أموالهم4 س ^ 

افأن ررأعلمهم ت اليمن إر بحثه عندما لمعاذ ه الٌكا وقال ُّّم، 
عرفترد أغنيالهم من توحذ أموالهم ر صدقة عليهم افترم، 

الذاكرة،فاقد عن تمهل لا المالية فالواحثات هذا وعلى آ. فقرالهم،،أ 
مثلعن قتل نفإلها والصيام والطهارة، كالصلاة، البدنية العبادات أمحا 

.الآة:م-اّورةالوبأن،)ا(
محابالإبمان.لم، ومالزكاة، محاب الناري، )٢( 



لامطس ifMوصمحم اك1لأت حم 
٢٣٥

•يعقل لا لأنه الرجل هذا 
عاليهتجب لا فانه ونحوه مرض من باغماع عمله زال من وأما 

أويوم لمده المريض على أغمى فاذا ، العلم أهل أكثر قول على الصلاة 
فيهقال الذي كالنائم وليس ، عقل له ليس لأنه ؛ عليه قضاء قلا يومين 

لأنذكرها،، إذا فليصلها نسيها أو صلاة عن نام ررمن ت هؤ الرسول 
المغمىؤإما ، أوقفل إذا يتيقظ أن يستطع أنه بمعنى إدراك معه النائم 

،سثب بغير الإغماء كان إذا هذا ، أوقفل إذا يستيقفل أن يستهلح فلا عليه 
فانهونحوه البج من عليه أغمي كالذي منه بسبب الإغماء كان إذا إما 

.أعلم واف ، الغتبوه حال في وهو عليه مرت التي الملأ٥ يقضي 

كبيررحل عن ! — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٢٨١س
الاوقايتمن ولت اي هي فهويتوصا سنه، لكبر بنفسه يعر لا اصبح 

صلاتهقى ويقول الوقت، غير قى يصلى ولكه الوضوء، ويحن 
أكثرالفريضة ويصلى يصلة، الصلاة إلى تمت لا التي الألفاظ بعض 

ذللث،؟فى أهاله على وماذا مقبولة؟ صلاته فهل اليوم. محي مرة من 
ولا، تمييزه مقتل قد الرحل هذا مادام بقوله! فضيلته فأحاب، 

بلغقد لأنه عليه، صلاة لا فإنه عبادة، غير في أم عبادة في هو هل يدري 
وهوصلاة، عليه ليس الذي الهلفل بمنزلة فأصبح التمييز، به مضل سنا 

القلم.عنه مرفؤع الحال بهذه 
يؤمرالحال هذه فى فانه يذكره من وعنده تمييز لديه كان ولو 

،٥٩٧)ذكرها إذا نليصلها صلاة نسي س باب كتاب ت البخاري أحرجه ^١( 
.(  ٤٦٨ ر القانتة الصلاة شاء باب كتابالمساجد، ومسلم! 





لايطسص رمهم |كاإت حم 
٢٣٧

ولكنشعوره، لفقد شيء عليه يجب لا بقوله فضيلته فأجاب 
فلابالموت عليه الله قضى ؤإن رمضان، تفاء لنمه يفيق أن افه قدر إن 

ونحوهكالكبير المستمرة الأعذار ذرى من يكون أن إلا عليه شيء 
مكينا.يوم كل عن عنه وليه يطعم أن تقرصه 

تقولان قضائها في فاللعلماء الصلاة أما 
اللهرصي عمر ابن لأن عليه ثقاء لا الجمهور قول وهو ت أحدهما 

فاتهما يقفى فلم وليلة يومأ عليه أغمي عنهما 
منالمتاخرين عند المذهب وهو القضاء عليه الثاني والقول 

عنمروي وهو المذهب مفردات من وهو الإنصاف في قال الحنابلة 
فىحرر . فاتهأ ما وقضى ثلاثأ عليه أغمى أنه ياصر بن عمار 

ءو؛؛؛- • 0

يحامسبإهل —• تعار الله رحمه — الشخ فضيلة ّسل ؛ ٢٨٤س
عملتاعقوبةمتخلف طفل ولادة تعتبر وهل عملتأ؟ المولودالمتخلف 

لوالديه؟
حكمحكمه عقلتا المتخلف المولود بقوله؛ فضيلته فأجاب 

منكان إذا لكنه القيامة، يوم يحاّب ولا تكليف، عليه ليس المجنون 
هذاأن أي لم، المالوالد حكم له فان مسالما أوأحدهما مسالمين أبوين 

فانكافرين أبوين مجن كان إذا أمجا الجنة، فيدخل لمأ ميكون الطفل 
أجابفإن وجل عر افه أراد بما القيامة يوم يمتحن أنه الأقوال أرحح 

طلكأ/إآ.)١( 

.rAUأحرجهاّفي»اضامىا\/)٢( 



|كاإةاهضام فم فتاوم 

•النار أدخل عصى يإن الجنة، أدخل وامتثل 
لممن على ينطق ما وهو ، هؤلاء حق قي الراجح القول هو هذا 

ولمالإسلام بلاد عن بعيدة أماكن في كأناس الرسول. دعوة تبلغهم 
بماسبحانه الله امتحتهم القيائ يوم كان إدا فهؤلاء سيئآ، عنه سمعوا 

•النار دخل عصى ومن الجنة، دخل منهم أطاع فمن ثاء 
فيولبوا الجزاء دار في وهم يمتحنون كتف أ هائل يقول وتد 

الكلف؟دار 

هذاعلى وجوابنا 

عبادهيكلف أن وله ، يشاء ما يفعل وتعالى سبحانه اض أن I أولا 
,الدنيا في كلفهم كما الإحرة في 

عندكثس يزم ؤ القرآن بنص ثابت الاخرْ فى الكليف أن ثانيا! 

الإحرة.في يقع قد هذا فمثل ،. لقأثميو،لمضونهأ 
وليسالمجانين حكم حكمه عملتا المتخالف المولود هذا إذن 

لمين،مكانا ؤإن كافرين، كانا إن أبويه; حكم وحكمه تكليف، عليه 
المآ.مأحدهما أو 

تارةتكون المصاب فان I السؤال من الثاني للشق بالشبة آما 
واحبأترك أو محرمآ، الإنسان فعل إذا عقوبة فهي امتحانآ، وتارة عقوبة 

وقدمصيبة، من يثاء بما ويصيبه الدنيا في العقوبة له اف يعجل نقد 
محرمفحل أو واجب، ترك على عقوبة لا بالمصيبة الإنسان يصاب 

الآظن:أ؛،مر)ا(مورةالقاام،



يطسلا عن ومنحم ، iUtallحم 
٢٣٩

الأم أيصر ليعلم الإنسان بها اش يمتحن إذ الامتحان باب من ولكن 
إلىان الإنبها يرتقى محنة لا منحة المصسة كانت صبر فإن يصبر؟ 

.العليا المراتب 
ءإآءإي ءي 

انللأنيجور هل د٠ تعالى اش رحمه — اليخ قبلة مئل ٠ ٢ ٨ ٥ أاس 
باّتمحراجاشتغل لو كما شروؤلها من شرط لتحصيل الصلاة احير 

عنالصلاة تأخير يجوز لا أنه الصواب يقوله! فضيلته فأحاب 
حاله،حب على صلى الوقت خروج الإنسان خاف ؤإذا مطالقآ، وقتها 

َكانتألتبميزه إة ءؤ ت تعالى لقوله قريبآ الشرط يحصل أن يمكن كان ؤإن 
أدناتدك ه الض وكذلك تنمذاه؛أ'• كئ لئفيييى أء 

الشرومحلانتذلار حاز لو ولأنه وقتها، فى وجوبها يقتضى وهذا الصلاة، 
ولاالوقت، بعد الماء يحصل أن بإمكانه لأن التيمم؛ يشيع أن صح ما 

كليهمالأن قصير، وقت إلى أو طويل، وقت إلى يؤخرها أن محن فرق 
اللهرحمه تيمية ابن الإمحلأم شيم اختيار وهذا وقتها عن للصلاة إخرام 
•-مال 

ءإ؛-و أ ص

الالإنان كان إذا تحارست اف رحمه 
لهيجوز فهل الخوف، لشدة بجوارحه ولا بقليه لا الصلاة من يتمكن 
الصلاة؟لأحير 

.الآية:م'ا)ا(ِورةاكاء،



|ك1اإتاحام ثم فتاوس 

الصلاةمن يتمكن لا الإنسان لكن إذا موله؛ فضيالته فأجاب 
يجوزأنه فالصحيح الخوف، لشدة بجوارحه ولا بقلبه لا الوجوه من بوحه 

ومايقول ما يدرى لا فانه صلى لو لأنه الحال، هذه في الصلاة تاخير له 
اللهرضي الصحابة يعص عن ذلك ورد وقد الموت، يدافع ولأنه يفعل، 
الصلاةفانهمأخروا ننذر، فح في محه اض رصي أنس حديث في كما عنهم 

المياحير يحمل وعليه ١،، اللهفتح حتى الضحى إلى وقتها عن 
أنإلى العصر صلاة عن نغل حينما الخندق يوم وقتها عن الصلاة 

السنةفي لكنت الخندق وغزوة ، جابر حديث في كما الثمس غربت 
المشهور،على الرابعة السنة في لكنت، الرقاع ذات وغزوة ة، الخام

.،الخوفلشدة الخندق في أخرها أنه فتين الخوف صلاة فيها صلى وقد 
ءاي؛!؛- 

ولاسهر عمن ضيلةابمح_رحمهاشسار_ت !  ٢٨٧س
وحكممنه؟ تمل فهل الوقت خروج مد إلا الفجر يصلي أن يتطيع 

الومت،؟في يصليها التي الصلوات بقية 
وقتهاعن يؤخرها التي الفجر صلاة أما موله؛ فضيلته فأجاب 

صلاتهفإن مكرا ينام أن بإمكانه لأن الوقت، في يمليها أن على قادر وهو 
ثمعذر بدون وقتها عن الصلاة أخر إذا الرجل لأن منه؛ تقبل لا هذه 

أمرناعليه ليس صلأ عمل ررمن ؛ الني. لقول منه تقبل لا فإنها صلاها 
•العير ولقاء الحصون متاهفة عند الصلاة باب الخوف، صلاة كتتاب البخاري، أحرجه )١( 

منشيبة أبي وابن معد ابن وصاله ؛ Y٥٠٤/ ارالم؛حأا ني الخافظ وتال الجزم يصينة معلقا 
ذادةءث٠.طريق 

(،٥٩٨)فالأول الأول الصالوات، شاء بابح اJوامت،، محاب افخاري، أخرجه )٢( 
.( ٦٣)١ العصر صلاة الومعر الصلاة نال لمن الدليل باب، الماجد، كتاب لم، وم



٢٤١مطم u م وحم ٢،؛ مم 

عملاعمل قد عذر بلا عمدأ وقتها عن الصلاة يوحر والذي ، ١ ل ردا، فهو 
.عليه مردودأ فيكون ورسوله الئه أمر عليه ليس 

أوصلاة عن نام اءمن ء; المي قال وقد أنام، إنني يقول؛ قد لكن 
باسملهاإذاذكرئلأىارةلهاإلأذك<<لى.

يجعلأو مبكرا، ليتيقفل مبكرآ ينام أن بامكانه كان إذا فنقول 
قيامهوعدم الصلاة تأخيره فإن ينبهه من يوصي أو نبهه، ساعة عنده 

منه.تقبل فلا وقها عن الصلاة لأختر 
مقبولة.فإنها وقها في يمليها اليكان الصلوات بقية أما 

أنلم المعلى يجب أنه وهي! كلمة أوجه المناسبة بهذه ؤإنني 
الحياةهذه في لأنه وحل؛ عز الله يرصي الذي الوجه على الله بعبادة يقوم 

عالمإلى فينتقل الموت يفجوه متى يدري ولا افه لعبادة خلق إنما الدنيا 
ررإذاالرسول.; قال كما عمل فيها ليس الخي الجزاء دار إلى الأخرة، 

به،ينضر أوعلم جارية، صدقة ثلاث؛ من إلا عمله ^ ٥١الإنسان مات 
,،)٣(له((آيدعو صالح ولد أو 

أوو أ ٠

يضحرمن حكم عن - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة سؤر ; ٢٨٨س
الوقتهذا في الفجر ويصلي الرممي الدوام لموعد الساعة توقيت 
حكموما ذلك؟ في هوأنم هل والتصق؟ السائمة أو السابعة مواء 

صلاته؟

الأمورمحدثات ورد الباطالت الأحكام نقض باب الأنفية، كتاب لم، ماحرجه )١( 

الماحي.كتاب وملم، المواتيت، كتاب ا البخاري )٢( 
.( ١  ١٦٣ ) وفاته يعد الثواب من الأتان يلض ما باب الوصية، كتاب مسلم، اخرجه )٣( 



|كاإةاحام فم فتاوس  ٢٤٢

آثرممن وهو شك بلا ذلك في آيم هو بقوله فضيلته فأحاب 
دؤنرو0آلد1وهبل ؤ تعالى! قوله فى ذلك اف أنكر وقد الآحرة على الدنيا 
تبرأولا منه، مقبولة مت ليهذه وصلاته . ، وأؤبرة-٠آروأبؤ٢إهل اث آلني1ا 

الله،إلى يتوب أن وعليه القيامة، يوم عنها يحاسب وسوف ذمته، بها 
.ثاء إن الدوام وقت إلى ذلك بعد ينام ثم الملمين ْع يصليها وأن 

عنينام عمن —• تعار اش —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٢٨٩س
الدوامإر ذهابه قبيل الشمس حللؤع بعال إلا يصليها ولا الفجر صلاة 

النائمعن ثلاثة! عن القلم رررغ قال! يجوز لا أمر هذا • له قيل وإذا 
ديدنه؟وهذا يستيقظا، حش 

لورأيك ما وقل؛ اسأله الشخص هذا بقوله! فضيلته فأجاب 
رغتقول أو تقوم هل اعة مبنصف الفجر محللؤع بعد يبدأ الدوام كان 

ستقوم.بأنه يجيبك ف< ثلاثة عن القلم 
فيلعملك تقوم لا فلماذا الدنيا فى لحملك تقوم كنت إذا له؛ فقل 

يوقفلهمن عنده ليس الذي هو القلم عنه رفع الذي المائم إن ثم أ الاحرة؟ 
أويوقظه من عنده شخص أمحا به، يمتيقفل شيء إيجاد من يتمكن ولا 

ليسفإنه يفعل ولم وغيرها كالماية به يتيقفل شيء إيجاد من يتمكن 
بمعذور.

لصلاةالقيام فى ويجهد - وحل عز - الله إلى يتوب أن هذا وعلى 
٠السملصن 

w،  ١٦الأعلى، سورة ؛١( 



يطسy عن وعص أكاإع ضم 
٢٤٢

يدمونالذين عن .' — تعال اش رحمه — الشخ فضيلة ومثل ت ٢ ٩ ٠ مى 
فيتكون ما وغالبا أيام لعدة المخيمات ويقيمون برية رحلات إلى 
قبيلحتى بالسهر الليل يقضون هؤلاء أن والملاحظ الشتاء أيام 

الفلهربعد إلا يسشقظون ولا النوم إلى يخلدون لم ساعة بنحو الفحر 
جمعاالثلهر مع الفجر يصلون نم والنصف الواحدة الساعة حوالي 

يحتجالأحر والبعض البرد بشدة يحج بعضهم أن علما الحكم؟ فما 
حيرا؟الله وحراكم ماجورين اهمتونا الهر، بسب بالتعب 

أركانثانية الصلاة أن فيه ثك لا مما بقوله؛ فضيلته فأحات 
رصيعمر بن عبدالنه حديث في ذلك صح كما عليها، بتي التي الإسلام 

إلهلا أن شهادة ت حمس على الإسلام رربني • قال ه النبي أن عنهما اممه 
وصومالزكاة، وإيتاء الصلاة، وإقام افه، رمول محمدأ وأن اف إلا 

معينةبأوقات مقروصة الصلاة وأن . الحرام؛، اض بيت وحح رمضان، 
٢كتجا إفألثاوه'كانتاءثألثؤمحارك>■ ؤ ت تمار لقوله  ٤٢ ،.

بعدر.إلا بعدم ولا الوقت قبل الصلاة تصح فلا 
الوقتأن ظانا ان إنصلى لو حتى مطلنآ تصح فلا الوقت قبل أما 

دخولبعد صلاته يحيد أن عليه فان يدخل لم أنه له تبين ثم دخل قد 
فإنالوقت. بحد صلاها إذا أما نفلا. الأولى الصلاة وتكون الوقت، 

صلاةعن نام ررمن قال؛ الّي، فإن والنوم كالنيان شرعي بعدر كان 

او . , الإسلام. لأبني ٠ البي وتول الإيمان باب الإيمان، كتاب البخاري، أحرجه )١، 
,( ١ )٦ الإسلام أركان بتان باب الإيمان، كتاب ومسلم، ( ١ )٨ 

.الآية:آ'اسررةالماء،)٢( 



iiyisiiأحأم هس دتأوس 
^^===^==ت=========ء

هنام  Ujذلك((لاآ. إلا لها كفارة لا ذ/ئ إذا فليصالها أوسها 
الفجرصلاة قضوا التمس حر إلا يوقفلهم ولم غر اللي وصمه 

إذالأنه منه؛ تقبل لا فإنها نرعى عير بلا وفتها عن أحرها ؤإن 
ورسولهاف أمر عليه لس عملا عمل نرعى عذر بلا وفتها عن أخرجها 

أنعنها افه رصي عائشة عن المححين في ثبت لما مردودأ، فيكون 
مردودأي . لهوردا؛ أمرنا عليه ليس عملا عمل ®من قال؛ ه المي 
العامل.على 

إلىيخرجون الدين الإخوة على الواجب فإن هدا علم إذا 
رخاءفي جعلهم حنث النعمة هده على تعالى اض يثكروا أن الرحلات 

اللهأوجب بما وقوموا الخوف، من وأمان أمن وفي العيس، من ويسر 
يحلولا غيرها، أم الفجر صلاة مواء أوقاتها، في الصلاة من علبهم 

الومهدا لأن نائمون، ألهم بحجة وقتها عن الفجر صلاة يوخروا أن لهم 
تنبههممنبهات لهم يكون أن تهليعون ي3كولهم غالبآ فيه يحدرون لا 

نشيطين،يقوموا حتى مبكرين يناموا أن ويستقون وقتها، فى لكلاة 
وفيوجد لأنه وذلك وقتها عن انملأة تأخير فى عيرا فليس الثري وأما 

الماءيمخنوا أن فعليهم الرحلات هد0 في الماء به يسخن ما الحمد 
تخينمن يتمكن ولم جنابة الإنسان على كان قدرأنه ؤإذا به، ليتوصئوا 

الثريمن ه نفعلى وخاف اّء به يخن شيء عنده ليس يحنى اّء 

المساجد.كتاب لم، ومالمواتيت، كتاب البخاري، )١( 
محابلم، وم(، ٣٤٤)الق، الممد باب، المم، كتاب، ١^^٠، أخرجه )٢( 

باب،كا،الصلأةالنائ)أخآ(.الماجد/ 
(.١٧١٨ملم))٣( 



٢٤٥ضي لا ص ءيص، _،«،_؛ 

يجوزولا اغتل، الدفء وحاء النهار ارم فإذا يتيمم، الحالة هده ففي 
الواهية.الأعذار هدْ لمثل وقتها عن الصلاة يوحر أن 

اللهيتقوا أن للرحلأت يخرحون الذين للأخوة فنصيحتى 
أنهميعلموا وأن الحساب، يوم يخافوا وأن وتعالى، ّسحانه 
يتآره_اؤ ; تعالى افه قال كما عملوا ما على فيحاسمهم ربهم ميلاقون 

ولهملنا افه ونسال ا. مكيه ّدلحا رش إك مابح إيك الامنن 
•ويرضى يحب لما والتو^، الهداية 

ءأيءأد 

صلاةيؤخر عمن ٠  mmتعالى اض رحمه  ٠٠ا فصيلة وسئل ٠ ٢ ٩ ١ ٌّن 
اسمضيخرجوٌا؟

حتىالفجر صلاة يوحرون الذين هؤلاء بقوله! فضيلته فأجاب 
عزبافه كفر هذا فان ذللن، حث يعتمدون كانوا إن القجر وقت يخرج 
كافرفانه عذر بلا وقتها عن الصلاة تأخر حل اعتمد ِمن لأن وحل؛ 

الملمين.ؤاحملع والسنة، الكتاب، لمخالفته 
غالبتهلأكن بالتاحير عاص أنه ويرى ذلك، حل يرى لا كان إذا أما 

كانعما يقلع وأن وحل، عز اطه إلى يتوب أن فعليه النوم وغلبه نمه 
قل٩ ؤ يقول؛ افه فان الكافرين، لأكفر حتى مفتوح التوبة وباب يفعله 

آلدذوي—<سر إن٢^ أس تخمؤ أثفسهتملام_نظوإمن آسمفؤأعق أكين تتع؛ابمح، 
ينصحهمأن بهم علم من وعلى • ، ا غ ألم ئوألممن خماة 
عنالمزولة الجهات يبلغ أن فحليه ؤإلأ تابوا فإن الخير، إلى ويوجههم 

اي:)ا(ّورةالأنثقاق،
)٢(



|كاإة|عظم قس فتاوس  ٤٦

هذابتأديب المؤولة الجهات تقوم وحتى ذمته تبرأ حتى الأمر هذا 
.الموفق واف وأمثاله. 

؛؛؛-ءإ؛- 

صلىمن حكم عن • — تعال اف رحمه — الشخ فضيلة سئل • ٢٩٢س
مبكرا؟القيام من التمكن لعدم النمس طلؤع أوْع بعد الفجر 

الفجرصلى ما أنه المائل سؤال من يغلهر • بقوله فضيلته فأجاب 
وأنهمحرم، عمل هذا أن ريب ولا ء؛للوعها، أوبعل المص طلؤع ْع إلا 
إذاعذر والنوم عذر، بدون وقتها عن الصلاة يؤخر أن ان للأنيجوز لا 
عندهيجعل ولم النوم في تأخر بأن تفريهل فته كان فإذا تفريط، فته يكن لم 

ويكونمفرمحل، فإنه الأذان، عند شخمأيوقظه أو كالمئبه، يوقفله ثسئأ 
الفعل.بهذا آشمآ 

حتىعجز لكنه يقوم أن عادته يكون كأن مفرط غير كان إذا أما 
سةيصلي يم فيتتلهر يصاليها، كما الفجر يملي فإنه الشمس كللعت 
افرصي قتادة أبي حديث من ذلك ثبت كما الفريضة، بملي ثم الفجر، 

فيههم الذي الذكان عن تقدم حيث البي. ْع نومهم قمة في عنه 
ذلكبحد الصلاة أقيمت نم الفجر، ركعتي وصلوا فأذن بلألأ وأمر 

لصلاةالحيطة يتخذ الإنسان أن ذلك في والهم ، الفجر وصلى 
الذيالوجه على الصلاة يودي حتى به موثوق شخص أو منبه مجن الفجر 

*به أٌر 
ءأبم

(،٥٩٥)الوئت ذهاب بعد الأذان باب الصلاة، مواف، كتاب البخاري، أحرجه 
(.٦٨١القانتة)الصلاة نضاء باب المساجد، كتاب لم، وم



يطسلا ص ويصر حم 
٢٤٧

أخرتفتاة عن • — تعالى اذلا رحمه " الشخ فضيلة ،سل ت ٢  ٩٣ص 
الصباح؟قي إلا تصلها ولم النوم يب بالمغرب صلاة 

فييتهاون أن لأحد يجوز لا أنه الحكم قائلا فضيلته فاحاب 
يوكلأن بإمكانه فإن نائما الإنسان كان ؤإذا وقتها، يخرج حتى الملأة 

صالةتوحر أن يمكن ولا ذلك، من ولابد يملى، حتى يوتنله من 
وقتها،خى الصلاة تملى أن الواجب بل الفجر، إلى العشاء ولا المغرب 

ؤلرأتآن قرصن ولو يوقفلوها، أن على أهلها تحرض أن الفتاة هذه فعلى 
المغربوصلت عفليم نوم فيها وكان العوارصى من عارصى أو حاجة 

،الفجر مع إلا تقوم لا حتى النوم فبغلها العشاء تمل لم إن وحافت 
تفوتلئلا المغرب مع العشاء تجمع أن الحال هده في عليها حرج لا فإنه 

كانتلو كما العوارصس عند إلا يكون لا وهدا وقتها، عن العشاء صلاة 
نحوه.أو مرض عاقبة كانت أو متحدية، ليالي ّمهرت 

ءأدءاي 

توحرامرأة عن ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة ومثل ! ٢٩٤س
علىنور برنامج استماع أحل من وقتها أول عن المغرب صلاة 

قبلالصلاة تصلي بانها علما التاحير بهذا إثم عليها فهل الدرب 
دنتها؟خريج 

دامتما التاحير هذا في إثم عليها ليس بقوله! فضيلته فأجاب 
يمتدالمغرب وقت أن المعلوم ومن وقتها، خروج قبل الصلاة تصلي 

غروبمجن أونحوها وربع اعة ّبحد ما إلى أي ، العشاء وقت لحول إلى 
حتىيقصر وقد دقيقة، وثلأُين ساعة إلى أحيانا يصل قد الشمس، 

منوقتها أول عن الغرب صلاة تاحير أن والهم وربعا، محساعة يكون 







|كاإة|دذطم هم فتاوم 

تجا0الواجب ما ت — تعالى اف4 رحمه — الشخ فضيلة ساُ؟أت 
طالؤعيعد الفجر يصالي كمن أوناتها فوات بعد الصلوات يصلي من 

هذا؟عمله وماحكم الشمس؟ 
فهوالرحل هذا تجاه الواجب أما يقوله! فضيلته فأجاب 

عاليالمحافغلة فى ما له وتبينوا باق، وتخوفوه تنمحوه أن النصيحة، 
يضرفلا يهتد لم ؤإن فلمه، اهتدى فإن والثواب، الأحر من الصلاة 

ه.إلأنف

رأسهويفع يتكاسل ولكنه تيقفل يكان فهوإذا لفعله، ية بالنأما 
عندتنفعه ولا منه تقبل لا الثمس ؤللؤع بعد صلاته فإن الوسادة على 
عمللأمن •' وملم ^أته وعلى عليه افه صلى البي قول ذلك ودليل اممه، 
رد"فهو أمرنا عليه ليس ^ ١٠٠۶

التمسطلؤع بعد إلا الفجر صلاة يمل لم من أن المعلوم ومجن 
هذاعمله فيكون ورسوله، افه أمر عليه ليس عملا عمل قد ذاكرا عامدا 

ويبقىيتكاسل ولكنه يوقفل كان فإذا صلاته، منه تقبل ولا مردودأ، 
عنهايحاسب وسوف منه، تقبل لا الثمى ء؛للوع بعد صلاته فإن نائمأ، 

القيامة.يوم 
ءاي؛ي أ ٠

صلاةيؤخر عمن شمحيلةابمحسرحمهافتعار_! • ٢  ٩٧س
يعتبركافرأ؟هل الشمس ^ ٥٧حش الفجر 

لكنالصلاة يترك لم لأنه يكفر لا هذا ت بقوله فضيلته فاحاب 

(.١٧١٨لم)م)١( 



لايطسومصرعن عصر|ك|اإ؛ت 

يقومأن يسطح وهو فعل فإن ذلك، يفعل أن له يحل ولا بها تهاون 
عبادةكل ررأن القاعدة لأن صلاته، منه تقبل لا فإنه الوقت فى فيمالى 

تقبللا فانها عذر بدون ا وقتهحرج حتى الإنسان تركها إذا مؤقتة 
كيالإنسان يقوم ثم وقتها يخرج حتى الصلاة ترك ذلك ال مثمنه،ا، 

عير،بدون عمدا رمضان من يوم صيام ترك كيلك منه، تقبل لا يصلي 
•قوله والدليل منه، يقبل لا ول! نقذلك بعد يقضيه أن أراد نم 

رد١١فهو أمرنا عاليه ليس عملا عمل ®من 

أحلمن الصلاة تاحير حكم عن • الشيح محيلة مثل :  ٢٩٨ س
انمل؟

زأخرهإلى الوقت أول من التاحير كان إذا بقوله! نحسلته فاحاب 
فيالصلاة تقديم لأن عليه، شيء فلا وقتها في وقعت الصلاة ولكن فقط 
يكنلم إذا هذا الوجوب، مبل على لا الأفصلية ميل على وقتها أول 

أنإلا الجماعة، حضور عليه وجب ؤإلأ المسجد، فى حماعة هناك 
خروجبعد ما إلى التاحير هذا كان إذا وأما تركها. في عذرأ له يكون 

فيواستغرق الإنسان نسي إذا إلا اللهم بجائز، ليس ذللن، فإن الونت، 
أوصلاة عن نام ررمن ت يقول الّكا. فإن الملام عن ذهل حتى الشغل 
وأماعليه، حرج ولا يصليها ذكر إذا فهذا ذكرهااال٢، إذا فليصالها نسيها 

منأخرها به مرتبهن هو الذي الشغل لهذا نغلرا ولكن الصلاة يذكر أن 
لمالحال هذه في الوقت، بعد صلاها ولو يجوز، ولا حرام فهذا أحله 

(.١٧١٨لم)م)١( 
اوخارى)يأ<ه(،و.ام0مأ:)٢( 
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وقدا فهورد،ال أمرنا عليه عملاليس عمل رمن ' الّثي.ؤ لقول مّه تقبل 
عنالملأة تاحير تعمد من أن اف رحمه تيمية ابن الإصلأم شخ ذكر 

الذيالوقت عن أخرحها لأنه له، صلاه لا فإنه شرعي عذر بدون ويتها 
اممهأمر عليه ليس عملا عمل قد فيكون عذر بلا فيه يوليها أن أمر 

الموفق.والله ورسوله، 
أ!يءإي ءإي 

العوام؛قول عن — تعالى افه رحمه — الشخ قضيالة ّسل • ٢٩٩س
فهلأفضل المسجد في الجمائ تنتهي حتى الملام المرأة تأخير إن 

لهاواأٍلشاوهمع؟
المرأةبل الثرع، في له أصل لا هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

العشاءصلاة إلا وقتها، أول في الصلاة تقدم أن لها الأفضل كغيرها 
بيتهافي المرأة كانت فإذا الليل، ثلث، يعد ما إلى تؤخرها أن فالأفضل 

بعدما إلى العناء صلاة فأحري مشقة عليلئا ليس دام ما • لها نقول فإننا 
نصفوالمتر الليل، نمق بحد ما إلى توخريها لا لكن الليل، نلث، 

طلوعإلمحا الغروب محن ما فنصف المجر، طلوع إلى الغروب من الشل 
أولفي الصلاة تقدم أن لها الأفضل فالمرأة ، العشاء هوومت، هذا الفجر 
لمإذا أيضا وللرجال لها الأفضل فإن العشاء صلاة إلا كالرجل، وقتها 
أنهالّكا 'م، ثبت لأنه الحناء صلاة يوخروا أن الأفضل عليهم يثق 
ارإنقال! نم فصلى أصحابه إلى فخرج العشاء صلاة في ليلة ذات تأخر 

•أمتيا؛رأ، على أشق هن*الوئتهالولاأن 

ابوثتاساء)أ;ملم; أحرجه )٢( 
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كمااش، من استدراج إلا هو ما طاعة بغير الذي والرزق • ،
ؤ؛بملمون لا -تف نذ ستتديجهم إثائؤا كد؛وأ وأؤاخذ ؤ • تعالى قال 

•اف فاتق اف فاتق • ؛؛^٢، وهم،لإإثحمىمحئ 
ءأد

تاركحكم عن • — تعار اف رحمه — الشخ فضيلة مثل I ٣ ٠ ٢ س 
فيويصلي الملمين جماعة ْع بالصلاة يتهاون من وحكم الصلاة؟ 

دقتها؟عن يزحرمحا ْن وحكم بيته؟ 
تائل مثلاث هذه I بقوله فضيلته فأجاب 

كفرمخرجعناuة،الصلاة ترك فان الأولى: الخألة ءإث-أْا 
نكاحهانفح زوجة له كان ؤإذا الملة، عن حارج كافر يصلي لا فالذي 
أنيجوز ولا صدقة، ولا صوم منه يقبل ولا ذبيحته، تحل ولا منها، 

ولايغل، أن يجوز لا فإنه مات ؤإذا الحرم، فيدخل مكة إلى يذهب 
إلىبه يخرج bنما الملمن، مع يدفن ولا عليه، يصلى ولا يكمن، 

الأنه يعلم وهو قريب له مات ومن فيها، يرمجس حفرة له ويحفر البر 
لأنعليه؛ ليصلوا إليهم به وياتى الناس يخيع أن له يحل لا فإنه يصلي 

ماقآبداثبمم ةُصلخيأحي ُؤ تعار؛ لقوله محرمة الكافر على الصلاة 
ناَكاىؤ يقوو: اف ولأن وو>محيهص. أس َةدروا همن,إمم عق سم وألآُ 

أولمححبنبمزمجاللئيؤآقننكءاموالمثئفثوا 

)\(سموأسيى\ي\0:كن
١٨٢الآظن: ّورةالأءراف،)٢( 
أا/.الآيان:ّورةالربة،)٣( 

١٨٣
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وليسقاس نهو بيته في ويهش الجماعة مع يصلى لا من وأما ٠
صفةعنه وانتفت الفسق بأهل التحق ذلك على أصر إذا لكنه بكافر، 

العدالة.

يملىلا الذي من إثما أند فإنه وقتها عن يؤخرها الذي وأما يو 
حرامشرعى عذر بدون الوقت خروج حتى الملأة وتأخير الجماعة؛ ،ع 

■لقوله منه تقبل لم الحال هذه فى الونت، بعد ولوصلاها يجوز، ولا 
مسالةحال كل وعلى • ، ردٌل فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل *من 

وهيبها يخض أن المؤمن على يجب التي الهامة الأمور من الصلاة 
عمودلا ومن واللام، الصلاة عليه النبي، قال كما الإملأم عمود 
فيماالتناصح الملمين فعلى أبدأ، يستقيم أن يمكن لا بناءه فإن لبناته 

محنهموانصهاوالخرصضا•

صلاةترك من حكم عن • تحار- افه رحمه - محيلته مئل ت ٣ ٠ ٣ س 
النوم؟من حير الصلاة يقول! المؤذن هع وهويالقجر 

صلاةترك من حكم ما يقال أن ينبغى •' بقوله محيلته فأجاب 
يكونأن لأحل الصلاة، على حى I يقول المؤذن مع يوهو الجماعآ 

الصلاةعلى حى المؤذن قول ولأن وغيرها؛ الفجر لصلاة شاملا ذك 
النوممجن خير الصلاة قول ولأن النوم؛ من حير الصلاة •" قوله من أببغ 

فيه.ركن الصلاة على دحي الأذان، من ركنأ ليت 

.الآة:مآ؛ا)؛(مرةاورة،
(.١٧١٨منم))٢( 
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علىحي يقول المؤذن سمع الرحال من لأحد يجوز لا أنه والهم 
رحلحاءه أنه الّثي. م، ثبت وقد شرعي، ثعدر إلا يتأحر أن الصلاة 
وأناالمسجد، إلى يقودني نائي لى ليس إنه اف، رمول يا ت فقال أعمى، 

دعاهولى فلما واللام، الصلاة عليه الني له فرخص أعمى، رحل 
وهدا. ررفأجس،ء، قال'. نعم، قال؛ النداءاء؟ نمع ررهل I له فقال 
.المنادي يجيب أن نعليه النداء سمع من كل أن على واصح دليل 

أوءاي ءو- 

عنحكممنركصلأةاكجر؟،سل-رحمهاشتعالي-ت ! ٣٠٤س
تركهاالمقصود كان إن الفجر صلاة ترك بقوله؛ قضيالته فآحاب 

معبملي أن المرء على يجب لأنه ؤإثم؛ محرم ذلك فان الجماعق مع 
يعدإلا بماليها لا أو أبدا، بماليها لا أنه المقصود كان ؤإن الجماعة، 

أنهإلى العلم أهل بعض ذهب حتى خلرمحليم، على فانه لممس ١٤^^
كافرا،بدلك يكون فانه عذر بدون وقتها جرج حش الصلاة أحر إذا 

علىيقبل وأن اممه، إلى يتوب أن حاله هدْ كانتر من كل على والواجب 
وعبادته.ريه 

ءإيء؛ي ؛؛؛• 

لديهرحل عن ! — تعالى الله رحمه _ الثسخ فضيلة مثل ! ٣٠٥س
علىالواحي، وما العمال؟ اهؤلأء نصيحتكم فما يصالون لا عمال 

صاحبالع٠ل؟
أحكامبجمع ملتزم الملم أن سك لا بقوله! فضيلته فأجاب 

سمعمن على المجد إتان يجب باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب I لم ماحرجه )١( 
(.)^٣٥٦الداء 



1كا!ةا'حطم فمأ فتاوس 

والواجب، والحج والصيام، والزكاة، الصلاة، من الإسلام! 
كفرالصلاة وترك عليه، اف أوجبه ما حب على بدللث، يقوم أن عليه 

—باق والعياذ — ملتحق فهو لم موهو تركها فمن الملة، عن مخؤج 
وأنوجل عز اف يتقوا أن العمال لهؤلاء ونصيحتي المرتدين، بالكفار 
يةبالهدا بها، اف أمر ما حمب، الصلاة يودوا وأن دينهم، إلى يرجعوا 

لهم■
بالصلاة،إلزامهم عليه الواجب، فان عنده كانوا لمن ية بالنأما 

نحوهم،يجبا بما ليقوموا الأمور، ولاة إلى بهم فلتريع يفعلوا لم فإذا 
يبقىأن ينبغي لا لأنه استبدالهم؛ الأولى فإن ذلك من يتمكن لم فإن 

•الموفق واش • أومرها ورشة يعمل؛ي، الإسلام عن مرتد رجل عندك 
ادء م

توفيامرأة عن -؛ تعالى اف رحمه - الشيخ محيلة مئل ! ٣٠٦س
يبلغفالكيير يصليان، لا ولدان ولديها متوايت،، حمس مند زوجها 

أمرتهماولقد عاما، عشر سبعة واكاتى عاما عشر تسعة العمر من 
دونولكن تاركها، وإثم امحلأة عن وأخرنهما ونصحتهما بالخلأة 

فإذا، ، l»ybنلالثا على رأتهما وكالما مريضة، دأنها العلم مع فائدة، 
وهللهما؟ تفعل فماذا ويتركان، فيصليان إليها توددا كدللثإ رأياها 
تركتهما؟إئمإذا عليها 

 V-لأنهمالأولاد على الإثم أن شك لا بقوله• محيلته فآحام
ولمالإنسان تركها إذا اّة عن مخرج كفر الصلاة وترك بالغون، 

العلمأهل بعض حكى وقد والسنة، الكتاب من كثيرة لأدلة يمل، 
قلبهفي ليس يصلي لا الذي أن شك ولا ذلك، على الصحابة إجماع 
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البدنيةالطاعات وأعظم الطاعة، لفعل مقتض الإيمان لأن إيمان، 
أنهادعى ؤإن إيمان، قلبه في ليس أنه دليل فهو تركها فإذا الصلاة، 
بهذهقائمأ يكون الإيمان هذا بمقتضى فانه مومنأ كان من فإن مؤمن، 
.العفليمة الصلاة 

،نصحهم في وتعالى سبحانه اممه تتمي أن فعليك أنت وأما 
منإصاعتها، عن ونسمم بالصلاة، وأمرهم ؤإرثادهم، 

عزالله على حابهم فإنما يفعلوا لم فإذا لأدائها، وزجرهم النوم، 
افهفلعل والتوفيق، بالهداية الدعا•؛ من لهم الأخت، أيتها وأكثري وحل، 

٠امة القيوم إلى ومعادنهم سعادتلئ، فكون؛ذللن، لل يتجسس، أن 
ءأت

حهلبرجل عن ت - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة مئل I ٣ ٠ ٧ س 
عنهالمسئول وأحاب، هولايصلي، إذا عنه مأل وّ ابنته، رحل من 

هذا؟يروج فهل اممه، يهديه بقوله؛ 
معيصلي لا الخاطب كان إذا أما بقوله! فضيلته ةأحامءإ 

عليهلمون المأجمع لما مخالف، ورسوله ف عاص فامحق فهذا الجماعة 
سميةابن الإسلام شيح قال، العبادات، أفضل من جماعة الصلاة كون من 

العلماءرراتفق الفتاوى؛ مجمؤع من  ٢٣ج ٢ ٢ ٢ ص — تعالى افه حمه ر— 
التياعات،وأحل العبادات، أؤكد من — الجماعة صلاة أي — أنها على 

الالفق هذا ولكن تعالى، اطه رحمه كلامه اه الإسلام؛٠ شحائر وأعفلم 
ذويمن غيرْ لكن بملمة يتزوج أن فجوز الإسلام من يخرجه 

وحبامالأ أقل كانوا ؤإن منه، أولى والأخلاق الدين على الاستقامة 
قالوافانكحو0،< وحلقه دينه ترمحون من أتاكم ارإذا ! الحدين،في جاء كما 
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وحلقهدسه ترمحون من أتاكم اا1ذا قال: فيه؟ كان ؤإن اض! رسول يا 
المحيجمنمحي ثبت وقد ا، أحرجه مرات، ثلاث فآنكحوْ(، 
•نال النبي. أن - عنه اممه رصي - هريرة أبى حديث مجن وغيرهما 

فاظمرولدينها، ولجمالها، ولحبها، لمالها، لأرع: المرأة ؛رتتكع 
أنينبغي أنه على دليل الحديثين هدين ففي ٠ ، يداكءأ تربت الدين بيات 
الرحلمن والخلق الدين والامحمام بالعناية الأغراض أولى يكون 

أنمسووليته ويرعى تعالى اف يخاف الذي يالولى واللائق والمرأة، 
القامةيوم ذلك عن مسوول لأنه ه؛ الني إليه أرشد بما ويعني يهتم 
•3 لنتر مادآ ممإ، نادتيم يقم ؤ تعالى؛ ١^ نال 

ئنمقس3 وثسثأرى لليهتّ محيل، قتتتراآوثكن ؤ • وقال 

فهداوحاسه ولا الجماعخ مع لا أبدا يملي لا الخاطس، كان إذا أما 
عليهالله تاب وصلى تاب فان تتاب، يأن يجب الإسلام، عن حارج كافر 

غيرفى ودفن مرتدا، كافرا محل ؤإلأ ف، حالمة ئصوحأ توته كانت إذا 
والدللعليه، صلاة ولا تك^هّن، ولا مل، عر من الملمن مقابر 
ه؛اف رسول سنة ومن تعالى، اممه كتاب من نصوص كفر0 على 

تناعإألصلؤْ، بملؤأ-ظفمن ه.محلما ؤ تعالى: قوله الكتاب ضن 
نزرحوْوحلته دينه ترضون من جاءكم إذا باب النكاح، كتاب الترعذيت أحرجه )١( 

(.١٧٥)y/والحاكم غرب. حن حديث هدا ت الترمذي وتال ( ١  ٠٨٥)
محابوملم: (، ٥٠٩٠)الدين في الأكفاء باب الكاح، محاب الخارى: رجه )٢( 

(.١٤الدين)٦٦ ذات نكاح استحباب باب الرصاع 
٠٦٥الآة: سورةالكص،)٣( 
٦٠٧، الأيتان: سورةالأعراف، )٤( 



٢٦١بمطم  11ص رحم  ٥٢١مم 

فقوله:ؤللأ^فمحنقاجللأشثاثسا،. 
ليسالشهوات واتباع الصلاة إضاعة حين أنه على دليل ؤءامزه ُاب عن 

ألريتقوْوءامأ ألصثلو؟ وأكاتوا ثابرا ؤ؛ن تعالىI وقال بمؤمن• 
بإقامإلا تكون لا الدين في الأخوة أن على فدل ؤ-مي3ةمفيلإنييملآ،. 

إذايكفر لا الزكاة تارك أن على دلت ة اللكن الزكاة، وإيتاء ١^١>^؛ 
ثبوتفى ثرؤلآ الصلاة إقامة فبقيت بها، بخل لكن بوجوبها ممًا كان 

الأخوةمعه تنتقى كفرأ تركها يكون أن يقتضي وهدا الإيمانية، الأخوة 
الالكفر دون والكفر الفق لأن كفر؛ دون أوكفرا فقآ وليس الإيمانية 

الإصلاحفى تعالى اش تال كما الإيمانية الأخوة دائرة من الفاعل يخرج 
ثييحؤأبنلد٠-اآلمؤهنؤنلخوْ ؤ ت المومّين من المقتتلتين الطائفتين بين 

الإيمانيةالأخوة دائرة مجن المقتتلتان الaلائفتان تخرج لم ف .
رواهالدي الصحيح الحديت فى لثن كما الكفر من المؤمن قتال أن ْع 

قال؛. الني أن - عنه افه رصي - عود مابن عن وغيرْ البخاري 
كفرلاوقتاله فوق لم المءماب 

Aj \ ر>إنه: قوله فثل الصلاة تارك كفر عر المة من الأدلة
بنجابر عن لم مرواْ • ، الصلأْا'ر وادكفرترك الشرك وبين الرحل بين 

.٦٠، ٥٩الأيتانت محورةمريم، )١( 
.١ ١ ت الأية التوبة، محورة )٢( 
.'١ ت الأية الحجرات، محورة )٣( 
يشعر،لا وهو عمله يحبط أن المؤمن حرف باب الإيمان، كتاب الخاري، أحرجه )٤( 

•"••■فرق الملم 'ساب  '•ه الحم، ُول باب الإيمان، كتاب لم، (وم٤ )٨ 
٤٦(.)

.( اكلأة)٢٨رك س عر اممر إٍللاق سان باب الإيمان، 



|ك،اإةم اسط قس فتاوس 

الني.محمعت قال؛ الحصيب بن بريدة وعن ء، المي عن عبداض 
رواه. كفرا، فقد تركها فمن الصلاة وبينهم بيتنا الذي  ١٠٠١١١٠يقول! 

الصامتبن عبادة وعن المسن. وأصحاب أحمال الإمام ت الخمسة 
إلاأهله، الأمر ينازعوا لا أن على الي. بايعوا أنهم - عنه اش صي ر~ 

ينازعوالا أن والمعنى ، برهان اض من فيه عندكم بواحآ كفرا تروا أن 
دليلفيه عندهم صريحآ كفرا يروا أن إلا عليه اش ولاهم فيما الأمور ولاة 
حديثمن أيفأ ملم رواه مجا إلى فاطر ذلك فهممت فإذا تعالى، اش من 
فتعرفونأمراء ستكون  ١١قال! النثي أن ~ عنها اش رصي — ملمة أم 

أنكرومن بريء( فقد كرْ فن لنل: )وفى بريء عرف فن يتنكرون 
ماارلأ، ت قال نقانالهم؟ أفلا ث قالوا وتاعا،، رصي من ولكن ملم 

وحديثقوتلوا، يصلوا لم إذا أنهم الحديث هدا مجن ضلم • ، ل صلواا، 
إلايقاتلوا لا أن أولى باب ومن ينازعون، لا أنهم على يدل قبله عبادة 
الصلاةترك أن يوحد الحديثين هذين ضن برهان اش من فته صريح بكفر 

برهان.اش من فيه صرح كفر 

الصلاةنرك ني حاء ما باب الإيمان، محاب رالزمدي; (، ٣٤٦)م/ احمد الإمام أحرجه ( ١ر 
محابماجه، وابن الصلاة. تارك في الحكم باب الصلاة، محاب والماتي، (، ٢٦٢)١ 

حسحديث هذا الترمذي! ونال ١(. ٠ ٧ )٩ الصلاة ترك نمن جاء  ١٠٠باب الصّلاة، إنامة 
,غريب صحح 

تنكرونها،؛أمورا ثعدى ُرسترون ه؛ الض تول باب القس، كتاب البحاري، أحرجه )٢( 
وتحريمهامعصية غير في الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب وملم، ، ٧( ٠ ٥ )٦ 

وتركالنرع يخالف فيما الأمراء على الإنكار وجوب باب الإمارة، كتاب لم، مأحرجه )٣( 
(.١٨٥٤)ونحوذلك. صلوا، ما قتالهم 



يطملا ( fSرمصر اكلأ؛ل حضم 
٢٦٢^^================ا 

تاركأن على رسوله ومنة تعالى، افه كنتاب من أدلة فهده 
ابنرواه فيما صريحا ذلك حاء كما الملة عن مخرجا كفرأ كافر الصلاة 

أوصانات ئال — عته افه رصي — الصامت بن عبادة عن مننه في حاتم أبي 
فمنعمدأ، الصلاة ثنركوا ولا شيئا، باش تشركوا ررلا هؤ'' اض رسول 

الماإةاالمن ئنعمدأحرج ط؟ 
بنعمر قال فقد - عنهم اش رض - الصحاه عن الاثار وأما 

الملأة((لى.ترك لمن إسلام لا را - عنه اش رصي - الخطاب 
مننيئا يرون لا . النك، أصحاب رركان • نقيق بن عداش ونال 

وصححهوالحاكم الرمذى رواه . الصلاة® غين كفر تركه الأعمال 
شرطهما.على 

الصلاةتارك كفر على يدل الأثري معي الالدليل كان ؤإذا 
>اكل_ت تعالى اش رحمه - أحمد الإمام نال النظري، الدليل فكدلك 

وإنمابه، نتهين مبالإسلام مستخف فهو بها مستهين بالصلاة مستخف 
الإسلامفى ورفثهم الصلاة، من حفلهم قدر على الإسلام في حفلهم 

في- تعار اش رحمه - القيم ابن وقال ، الصلاة® في رغبتهم قدر على 
٤٠صس له الملأة®  ١١كتاب  تركعلى يمر لا رر •' الحديث مجموعة محن ٠ 

.٤ ٤ / ٤ •المستدرك• ني الحاكم عند ونحو، ، ٢ ١ ٦ / ٤ •المجمع• في الهيثمي أحرجه ( )١ 
المملباب الطهارة، تماب دلك، والإمام (. في'الإيمان•)٤٣ثسة أبي ابن أحرجه )٢( 

وفال( ١٣٥ -  ٣٠.الطقات)r/ في سعد وابن ( ارردف)٦٨جرح من الدم غلمه فيمن 
■الصحح رجال ورجاله الأوسط في اتجراني رواْ '٣، '/ الزوائد)١ مجمع م، الهيثم( 

(.٢٦٢٢جاءفىتركالملأة)ما باب ىابالإ٩ان، الرمدى، أحرجه )٣( 









لايطمعن وهص، عصراكلأ؛ت 
٢٦٧^^=^==ت==========تت==^==، 

الرحلمعل ماذا ! — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٣٠٩س 
معهميكن هل إليه، يستمعوا لم ولكنهم بالصلاة أهله أمر إذا 

الميت؟من يخرج أد ويخالطهم 
فإنهمأبدا ملون لا الأهل هؤلاء كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

معهم،سكن أن يجوز ولا الإسلام، عن خارجون مرتدون كفار، 
تاركلأن يهديهم؛ أن اف لحل ويكرر ويلح يدعوهم أن علته يجب ولكن 

الصحابة،وأقوال والسنة، الكتاب، بدليل — باق والعياذ — كافر الصلاة 
الصحيح.والطر 

وأثاموأثادوأ ؤ؛ن الشركن! عن تعالى خموله القرش من أما 
لمإذا أنهم ؛لأية مفهوم • ١^^^١، ق، ؤ"مثدآئم آلرُ=قوء وءامأ 

وانبالمعاصي الدينية الأخوة تنتفى ولا لنا، إخوانا محليوا ذلك يفعلوا 
•الإسلام عن بالخروج تنتمي ولكن عظمت 

والشركالكفر وبين الرجل اربض الض.: فقول المنة من أما 
-عنه اف رصي بريدة— حديث في وقوله • لم مأخرجه • ا؛ الصلاة ترك 

ماسم'0نمنر'كهاممدكفر«لى.السن: في 
عنهافه رصي - عمر المؤمنين أمتر فقال الصحابة؛ أقوال أما 

هناوهو الصيب والحظ؛ ،، الصلاة(( ترك لمن الإسلام في حفل ارلأ 

. ١١الآة: سورةالرة،)١( 
لم)ت(.م)٢( 
)م

.(AY)_U (٤)
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وقالكثير، ولا قليل لا نصثب لا عامآ، فتكون القي سياق في نكرة 
الأعمالمن ثسئأ يرون لا . الني أصحاب، رركان ت قيق ث بن عبداش 

غيراكلأة«أا،.كفر تركه 
قلبهفي رحلا أن يعقل هل •' فيقال الصحيح الفلر جهة من أما 

علىيحافظ ئم بها اف وعناية الصلاة عظمة يعرف إيمان من حردل حبة 
تركها؟؟اهالاديءلأ,ن5ن.

الفوحدتها يكفر لا إنه يقول من بها امتدل الي الأدلة تأملت، وند 
أرع:أحوال عن تخرج 

فيهاأصلا.ا_إماأنهالأدول 
الصلاة.ترك معه يمتغ >ا روصفقيدين، أوأنها - ٢ 
الصلاة.هدم بترك فيها يعدر بحال قيدمت، أوأنها -٣ 
الصلاة.كفرتارك فتخص؛أحاديث، عامة أوأنها — ٤ 

الجنة،يدخل أوأنه مؤمن، الصلاة تارك أن الصوصي في وليس 
بهحكم الذي الكفر اويل إلى يحوحنا مما ونحوذللثإ الار أوينجومن 

كفر.دون أوكفر نعمة، كفر بأنه الصلاة تارك على 
كفرهعلى يترتب، فانه رئة كمر كافر الصلاة تارك أن بين ؤإذا 

إومنها المرتدين أحكام 
فالكاحيصلي لا وهو له عقد فإن يزوج أن يصح لا أنه أدلأ• 

وءلتوسؤ ؛ المهاجراُت، عن تعالى لقوله به الزوجة له تحل ولا باطل 

الر.ذى)آآأآ(.)١( 
١٠ ٠ المتمحتة، سورة )٢( 



٢٦٩يطلم لا رحم،0 ،!؛،؛ allمم 

ولاينفخ نكاحه فإن له عقد أن بعد الملأة ترك إذا أنه ت ثمانيا 
التفصيلحب على مابقأ ذكرناها التي للأيه • الزوجة له تحل 

بعده.أو الدخول قبل ذلك يكون أن بين العلم أهل عند المعروف 
ذبيحته،توكل لا ذح إذا بملي لا الذي الرجل هذا أن ثماكات 

أنلنا يحل فذبيحته نصراني أو يهودي ذبح ولو حرام، لأنها لماذا؟ 
والنصارى.اليهود ذبح من أخبث —ذبحه بالله والعياذ — فيكون نأكلها، 

Iتعالى لقوله حرمها أوحدود مكة يدخل أن له يحل لا أنه رابعا 

منه،الميراث فى له حق خلا أقاربه من أحد مات لو أنه ا! حام
الوالابن ض لم م)الرجل بملي لا له ابن عن رجل مات فلو 

دونالبعيد عمه ابن يرثه فالذي )عاصب( بعيد له عم ابن وعن بملي( 
الكافئولا الكافز الملم يرذ ءلأ أسامة: حديث في لقوله. ابنه 

اكرائصبأهلهافاض»ألوقواه؛ ولقوله • عليه متفق 
الورثة.جميع على ينهلبق مثال وهذا عليه، متفق دكرا،لم. رجل فلاور 

ولاعليه، بملي ولا يكفن، ولا يغل، لا مات إذا انه سادسا 
ونحفرالصحراء إلى به نخرج به؟؟ نمسغ إذأعاذا الملمين، •ع يدفن 

له.حرمة لا لأنه بثيابه؛ وندفنه له 

الآة:خ^)ا(سورةالتودت،
لمالمالكافر ولا الكافر لم الميرث لا باب الفراتض، كتاب الياري، أحرجه )٢( 

)إا"ِاأ(و.لم،ىابالفراتص)أاأا(.
لم؛وم(، ٦٧٣٢وأمه)أبيه من الولد ميراث باب الغراتص، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 

(.١٦١٥بأهلها)الفرائص ألحقوا باب كتابالفراتص/ 





٢٧١لايطم ص وحم اكاإ،ت حم 

عهدحدث يكون أن إلا لكفر الصلاة فريضة منكر فإن الملة، عن 
الحقله يوصح فإنه وشرائعه، الإسلام فراتص عن يدرى ولا بالإسلام 

ذإنأصرضإكارْلهاكانكافرأصتأ.
أهلفإن وتهاونأ كلأ تغلبه ه نفولكن مهرآبالفريضة كان إذا أما 

مفروضة،صلاة ترك من أن يرى مجن فمنهم كفره؛ في مخالفون العالم 
تركهاإذا إلا يكفر لا يرام من العلماء ومن يكفر، فإنه وقها يخرج حش 

يهتملا أنه بحسث، مطالقأ، تركآ تركها إذا الصحيح هو وهدا نهاتتآ، 
فظاهر• اكلأة،ا ترك والشرك الرجل ابين قال ولدا بالصلاة، 
بينناالذي ،المهد I بريده حديثا وكيلك، المهللق، الترك هو الحديث، 

وعلىصلاة، ترك من يقل ولم كفر«لى. فقد تركها فمن الصلاة وسهم 
بالكلية.تركها إذا إلا يكفر لا أنه عندي فالراحح حال كل 

فاسقايعتبر ولكنه يكفر لا فإنه الموال في الخدكور حال أما 
ولاشهادته، تقبل ولا أقاربه، على له ولاية فلا الدالة، من حارحآ 

•لمن للمإمجامأ لكون 
وإنحرج، فلا حيرأ منه يرجى كان فإن ومجصادقه معاشرته وأما 

ررأنهالسوء حليس عن أحمر ولذا يعاشر، فلا بالمكس الأمر كان 
وافه. ٢ حييثةاال ريحا منه تنال أن وإما ثيا؛كا، يحرق أن إما الكير كنالمح 

الهل•سواء إر الهادي 
ءإيإي ء ه

)١(

احد)0-ا"؛مأ(.)٢( 

البركتاب ، لم وم(، ٥٥٣٤)المسك باب رالصيد، الذباح كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
.( ٢٦٢٨)اكاض مجالا ضباب 



1 ك1وس  Jii هطمallii؛|،
٢٧٢

هناكتقول؛ امرأة ! — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مسل ؛ ٣١١س 
الزوجته بان شهد ونحن أحيانا، زوجته ومعه يزورنا لنا قريب 

اءنيصمتنا ونحن أعذارأ لنا أيدت يالصلأة أمرناها وإذا تصلى، 
فما. عليها لذلك أثر لا لأنه صحيحا؛ ليس به اعتذرت ما أن نعلم 
إناءمن معها والأكل ومحادثتها ومجالستها بيتنا دخولها حكم 

واحد؟

الوأنها عنها ذكر ما صح إذا المرأة هذْ بقوله: فضيلته فآحاب 
تحللا فإنها كافرة أنها تقرر ئذا كافر، بملي لا من فإن تملي 

بل* ، ^١ ألمخاذ بمثم قتسحؤا وي ؤ يقول تعار اف لأن لزوجها؛ 
المرأة.هذه ردة ثبتت حين من منقح النكاح 

منيمنعها مانعا عليها دأن وتعتذر الصلاة، تترك لا كانت إذا وأما 
التيوالقرائن وجل، عز اف ومحن محنها وهدا إلها، راجع فهذا الصلاة 
اتهامينبغي ولا مميتة، تكون وقد مخهلثة، تكون قد عنها تقولون 

الأمور.هذه مثل في الصلاح ظاهره الذي لم الم
زوجهاعلى الواجب فإن تصلي لا أنها اليقين علم علمت إذا أما 
لأنإواوها، لكم يجوز لا أنتم وكذلك معها، يجتمع ولا مفارقتها 

منوأخبث الأصلي، الكافر مجن حالأ أخبث الملمين مجن المرتد 
•ونصرانيته يهوديته على يزل لم الذي والنصراني اليهودي 

٠ ٠ ٠

.االآة;)ا(مورةاومس،
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تقول!امرأة عن ! — تعالى اف رحمه — الشخ ضبلة سئل I ٣ ١ ٢ س
فيإلا للصلاة، وتارك للخمر مدمن زوجي أن وهي مشكلة لي إن 

منعدد منه ور ويصلى، الخمر شرب يترك فإنه رمضان، شهر 
النكاحعقد تور الذي هو بنتا منهن تروجت وقد • والبنات الأبناء 

البيتمن وحرجت، يثار، لا ولكنه ونصحته معه وحاولت، لها، 
بلدها،إر الخادمة إرجاع شرط عر بيننا -^، ٠۵١١حصل ولكن 
حاؤنثة؛تصرفات وله اليثة، عادته عار وبقي الشرط يتقد لم ولكنه 

غيرْع كالجلوس ونحوذللث، معها، والخلوس الخادمة مهحادثة منها 
أنوبعد شيئا، الأمر من أعلم لا الأمر باديء في وكنت، لمين، الم

الخلهو فما معه، وبقائى أمري ر حرت حمر، مدمن أنه علمتؤ 
حيرأ.اف جراكم أفيدونا فيكم؟ اش بارك ذلك لمثل 

لأنهاحدا، رمثكلة محزنة المسألة هانْ بقوله! فضيلته فأجاب 
تركفإن الصلاة، ترك وأعفلمها أهمها وهو ت منها شرور، عدة تضمنت، 
النكاحبه ويشح الإسلام، عن مخرج كفر الراجح القول، عر الصلاة 

إقامة Jbالإسلام إر ويعود وجل، عر اف إر يتوب أن إلا الزوج من 
يتمحتى عنه تبتعدي أن شانه هدا زوج في عليلئ، والواجب، الصلاة، 

شاك•ر وينظر الأمر، 
النهإر يتوب أن مخلص فلبج من النصيحة إليه أوجه ؤإنى 

يموتحتى الإمحلام أركان وكافة الملأة يقتم وأن وتعار، سبحانه 
تركفي التمادي من وأحدرْ عنه، بها يرضى يحال اف يلقى المآ، م

هدهمثل في فجاة ياتيه فقد الموت، يفجأْ متى يدرى لا لأنه الصلاة 
بافه.والعياذ النار أصحاب مجن فيكون الحال 
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مليمن عن I — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل I ٣ ١ ٣ س 
ومملكالمي1م؟كافرأ؟ يكون هل أحيانا 

للوحوبإنكارا ذلك يفعل كان إن I بقوله فضيلته فاحاب 
منأي هذا أجل من كافر كام، فهو الوجوب ر شكا أو والفرصة، 

الملأ٥فرض لأن ؛ النيء هدا لوجوب أوإنكارْ الوجوب في شكه أجل 
لمين،الممن القطعي ويالإجماع والسنة، بالكتاب معلوم والصيام 

منيعرف ولم حديثا أسلم رجلا إلا لمين الممجن أحد فرصيته ينكر ولا 
الأمر.هدا عليه يخفى فقد شبئآ الإملأم أحكام 

مقروهو رمضان أيام بعفن أو الصلوات بحقن يترك كان إذا إمحا 
فليسالصيام أما الصلاة، لترلأ ية بالن، حلاففيه فهذا الجميع بوجوب 

فامقأ.يكون بل لأيام ا بعض بترك يكفر فلا بكافر، 
فنقول،;عنها، نتكلم التي هي الصلاة ولكن 

بتركيكفر هل الصلاة تارك بتكفير القائلون العلماء احتلض 
أولأيكفرإلأسركالخمع؟أوفريضتين، فريضةواحدة، 

بمضمطلقا تركا الصلاة ترك إذا إلا يكفر لا أنه لي يظهر والدي 
تركعلى مستمر وهو صلى أنه عنه يعرف ولم يصلي، لا كان أنه 

بالفرصيةإقراره مع يصلي لا وأحيانا يملي أحيانأ كان إذا قاما الصلاة، 
الشركوبض الرجل رابض ت يقول ه الم، لأن ؛ بكفرْ القول أمتهليع فلا 

تركأنه علمه يصدق لم أحتانأ يصلي كان فمن الصلاهءلأل ترك والكفر 
تركهافمن الصلاة وبينهم بينتا الذي ءالعهد الثاني؛ والحديث، الصلاة، 

 )١(،YA(؛,!.)
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الرحلرربين يقل ولم ، كفر" فقد صلاة ترك ررمن يقل ولم • ، كفر"ر فقد 
الأنه فظاهره ، الصلاة" ررترك محال! بل ، صلاة" ترك والكفر الشرك وبين 

ويمليأحيانأ بترك كان إذا وأما طالقأ، عانا تركا تركها كان إذا يكفرإلأ 
كبيرة،جناية ه نفعلى وحاني عظما، أمرأ ومرتكب فامحق فهو أحيانآ 
الصلوات،من تركه ما بتركه عاص وأنه يقر؛فرضيتها مادام بكافر وليس 

تهاوناإياق تركه كان ولو الإمحلأم عن مرتد كافر فهو بازكلية تاركها أما 
حاكىبل الصحابة وأقوال والسنة، الكتاب، ذللثج على يدل كما وكلأ 
بنإسحاق عليه الإجماع وحكى الصحابة، إجماع شقيق بن عبداف 
.راهويه 

الذيالإنسان عن _ تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة محئل ! ٣١٤س
يكفر؟فهل أحرى أحيانا الصلاة وسرك أحيانا يصلي 

بالتركإلا يكفر لا أنه لي يظهر الذي • بقوله فضيلته فأحاب 
لقوليكفر لا فانه أحيانا بملي من وأما أبدا، بملي لا المهللق؛حيث 

تركوالكفر الشرك وبين الرحل ُُبين واللام؛ الصلاة عاليه الرسول، 
يقتضيوهدا . الصلاة" ®ترك قال! بل صلاة، ترك يقل ولم • الصلاة 

الصلاةوبينهم بيننا الدي ®العهد • قال وكيلك المهللق، اكرك يكون أن 
الذيإن نقول: هذا على وبناء . فقد- الصلاة أي - تركها فمن 

بكافر.ليس أحيانا وييع أحيانا بملي 
هأو ره 

)١(

طم)آ\،(.)٢( 
(.٣٤٦أحاJ)ه-)٣( 
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المرأةبقاء حكم عن تعار— اف رحمه — الشخ فضيلة ّثل • ٣١٠س
الْن تزلج لحكم منها؟ أدلال ربه يصلي لا زوج من المتزوجة 

معيصلي لا بزوج امرأة تزوجت إذا • بقوله فصيلته فأحاب 
لكفر،الصلاة تارك لأن بمحح ليس النكاح فإن بيته في ولا الجمائ 

الصحابة،وأهوال المعلهرة، والة العزيز، الكتاب ذلك عر دل كما 
مننيئا يرون لا النبي.ؤ أصحاب ررلكن شقيق، بن عبداف نال كما 

الملةالرأة له تحل لا والكافر الملأة«لاأ، إلا كفر تركه الأعمال 
ينلنآظرلأسلمح>لأمحتعار؛ لقوله 

إلاينفسخ النكاح فإن النكاح عقد بعد الصلاة ترك له حدث ؤإذا 
العدةبانقضاء ذلك يقيد الحالماء وبعض الإملأم، إر ويرجع يتوب أن 

وعلىجديد، بثو إلا أصالم إذا الرجؤع له بمحل لم الحدة انقضت، فإذا 
معهاولولكن ويصلى، يتوب حتى نفضها من تمكنه ولا تقارنه أن المرأة 
فيهم.لأبيهم حضانة لا الحال هذ0 في الأولاد لأن منه أولاد 

ومنبناتهم يزوجوا أن من الملمتن إحواز أحدر هدا وعلكا 
فييحابوا ولا ، ذللث، في الخلر لعفلم يملي لا بمن عليهن ولاية لهم 
.أعلم واف للجمح، الهداية اف وأسأل صديقا. ولا فريبآ الأمر همدا 

فيحرر وسلم. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اش وصلى 

الرطي)آاِ(.)١( 
.١ ٠ ت الأية الممتحنة، صورة )٢( 
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فيكما باللام المعرف الكفر بين رروفرق ت قال أن إلى بالناس، قائمتان 
وبينا. ١ الصلأة،،ل ترك إلا والشرك الكفر وبين العبد بين راليس ه؛ قوله 

ام.الألمان،( كفرمكرفي 
النهرسول أن — عنها الله رصي — ملة أم عن لم مصحيح وفي 

لفظوفي • بريء٠٠عرف قمن وتنكرون متعرفون أمراء ارستكون ال؛ قه 
:قالوا. وناح(،رصي من ولكن ملم، أنكر ومن ، بريء فقد كرم ررفمن 

قالهممن مانعة الصلاة فجعل صلوالأى. U »لأ قال: نقاتلهم؟ أفلا 
صحيحوفي المانع. لزوال قتالهم جاز يصلوا لم إذا ألهم ذلك فمفهوم 

ينازعوالا أن على ه الّكا بايعوا ألهم الصامت بن عبادة عن لم م
برهان،،أص،فيه افه من عندكم بواحا كفرأ تروا أن ررإلأ ت قال أهله الأمر 

يجوزكان حيث قبله الذي الحديث إلى الحديث هدا حمحنا فإذا 
البواحالكفر من الصلاة أن ذلك عن نتج الصلاة لتركهم قتالهم بمقتفاْ 

تأمله.لن واصح وهدا 
الملة.عن مخرجا كفرأأكبر كفرْ تقتضي الارية القلية فالأدلة 

الإيمانمن شيء يكون كثف فيقال: العقلية الطرية الأدلة وأما 
الواردةالنصوص ويحلم الإسلام، في الصلاة أهمية يعلم رجل ملب في 
الذيأن ويعلم تاركها، على الوعيد في الواردة والنصوص فضلها، فى 

هذايدعى الذي تعالى، اف هو شتى وجوم من فرضتها وأكد فرضها 
بينتهأين بل لمرته؟ وأين تعالى؟ باممه الإيمان فأين به يومجن أنه لها التارك 

نريبآ.تخريجه تقدم )١( 
كتأبالإ.ارة.لم، م)٢( 
كتابالإمارة.وملم، كتابالمتن، الخاري، ، ٣١
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ولسوعموده، الإملأم في الأعمال أصل ترك وقد به، تشهد التي 
الإيمانمجرد \ذشوع حقيقة في ولا السنة، أهل عند تعالى باق الإيمان 
وازكاة،الصلاة قرصية أو ق^، النبي رسالة صحة أو تعالى، اض بوجود 

الميعم لب  11?؛أبو هو فها المثركن من حتى موجود ؛دللث، الإقرار فإن 
فيمخلد فهو ذلك ومع وصدقه، رمحالته، وصحة ورسوله، باممه قر ي. 

.دماغه منهما يغالى نار من نعلان عليه النار 

قولهمثل على الصلاة تارك كفر حمل من احتجاج وأما 
مماحجته ، صحفعالمّت، فقد كفره وقاله فوق، الملم لأسباب 

و)التكفر(الماكر )كفر( بين الفرق من الاقضاء في الإسلام شيخ ذكره 
تفويتالصلاة وترك معمية، فعل المسالم قال إن ثم المحرف،، 

قرركما العصية فحل من هوأعظم حنث من الواجسإ وتقربتا واجيط، 
•وجها وعشرين حمسة من بأكثر )الفوائد( كاب في القتم ابن ذللت، 

الجنةنليه من خالمأ اممه إلا إله لا أن شهد مجن دخول وأما 
منحالما قالها لمن يمكن ولا قاله، من حالما بكونه مقيد فالحدبثا 

الأحر،اليوم أو القرآن، ينكر أن يمكن لا كما أبدأ، الصلاة ييع أن قلبه 
منررحالما لقوله نتفقلن أن غير من الحدين، بظاهر ولوأحدنا ، نحوه أو 

إنلقلنا والقبول، والانقياد الإذعان من الجمالة هذه تتضمنه وما  ١٠قالبه 
منأحد ولا الجنة يدخل ونحوهما الأخر واليوم القرآن وأنكر قالها من 
*، دلليقول لمن الم

خردلحبة مثقال قالبه في كان من اكار من ٠ايخرج ! حدين،ومثله 

الابمان.تاب وملم، الإيان، محاب الخا;ى، :١( 
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لكنولو التصديق، مجرد الإيمان ليس ت نقول فإننا ،. إيمانءل من 
مومنآ،طالسا أبو ولكان يافه، يصدق لأنه ما مؤ إبليس لكان كيلك، 
.والانقياد القبول استلزم ما الإيمان ولكن مومنآ، باش أقر من كل ولكان 

العملي كفر أنه من — افه رحمه — القثم ابن عن نقلت، ما وأما 
نفىحين الخمر وشارب والسارق، بتركارابي، الإملأم من يخرجه 

قيذكر - تعالى اممه رحمه - القيم ابن فان عنهم، الإيمان ه الض 
منأن الأول؛ القمل في فدكر فصول، في أصولا الفريقين بين الحكم 
شعبهمن فكدلك ت قال الإيمان بزوالها يزول ما القولية الإيمان شعّ_، 

شعب،\ذك1رر.فى نحوه وذكر الإيمان. زوال زوالها يوجب ما الفعلية 

قول،من مركثة الإيمان حقيقة أن وهوت آحرا أصلا ذكر ثم 
قسمان!والعمل اللسان، وقول القلب، قول ت قسمان والقول وعمل، 

اعتقادمع القاو_، عمل زال ؤإذا قال! الجوارح، وعمل ، القلب، عمل 
ينقعلا وأنه به، الإيمان زوال على مجمعون السنة فأهل الصدق 

لكنؤإذا قال! ، وانقيادْ محبته وهو القال٣ا عمل انتفاء مع التصديق 
أعظمبزوال يزول أن تنكر مفغير اكلب، عمل بزوال يزول الإيمان 
هوؤإنما التصديق مجرد ليس الإيمان فإن قال؛ الجوارح، أعمال 

والانقياد.للطاعة المستلزم التصديق 
جحودوكفر عمل، كفر I نوعان الكفر وهوأن أصلاآحرا ذكر نم 

كفروأما I قال وجه، كل من الإيمان يماد الجحود كفر وأن وعناد، 
الصلاةترك أن وذكر يفاده، لا وما الإيمان، يماد ما إلى م فينقالعمل 

منيخرج من ذكر وما نمن، للنار أن جاء ما باب جهنم/ صفة كتاب الترمذي أحرجه )١، 
صحيح.حن حديث محيا ت وثال ( ٢٥٩٨التوحيد)أمحل مجن النار 
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منيخرجه لا الكفر وهذا ت الفصل آحر قي قال ثم العمالي، الكفر من 
بالكنه.والملة الأسلاب الدائرة 

إلىوإيمان كفر فيه يجتمع قد الرجل أن وهوإ آحر أصلا ذكر ثم 
كفرا،اف رمحول سماه مجا فعل أو افه، أنزل ما يغتر حكم ؤإذا ت قال أن 

ؤإسلأم.كفر به قام فقد وشرائعه للإسلام ملتزم وهو 
شعبمن شعبة قيام من يلزم لا أنه وهوت آحر أصلا ذكر ثم 

أنالكفر شعب من شعبة قيام من ولا مومنآ، يمي أن بالعبد الإيمان 
فيالإيمان من معه ما ينفعه فهل يقال: أن يبقى قال: ثم كافرآ، يمي 

صحةشرؤلآفي المتروك يكن لم إن ينفحه ت فيقال النار؟ في الخلود عدم 
هيهل الصلاة في النظر فيبقى ينفعه لم شرؤلآ كان ؤإن واعتباره، الباقي 
تدلوغيرها ذكرناها التي والأدلة المسألة، سر هدا الإيمان لصحة شرحل 
مفتاحفهي الصلاة بفحل إلا أعماله من شيء العبد من يقبل لا أنه عر 

حسرهافإذا مال، رأس بلا الربح بقاء ومحال ربحه، مال ورأس ديوانه، 
أصرس كفر في الشك يقع أن العجب وس قال؛ ثم كلها، أعماله حسر 
علىالميف بارئة وهويرى اللأ روس على فحلها إر ودعى تركها على 

فيقول؛قتلناك ؤإلأ تصلي له وقيل ، عيناْ وعصبت للقتل، ويند رأصه، 
محوسهدا يقول الصلاة تارك يكفر لا وس أبدآ، أصلي ولا اقتلوني 

قولههذا من يستحي أفلا الإيمان كامل موس يقول وبعضهم . . لم. م
أم.الصحابة واتفاق والمنة الكتاب بكفره شهد س تكفير نكاره إس 

الملأة،تارك كفر يقتضي - اض رحمه — القيم ابن س الكلام وهذا 
علىإليها يدع ولم تركها لو عما الحكم تزيد لا فرضها التي والآلة 

حتىفأبى رمضان ليصوم الوجه هذا على لودعي أنه ترى ألا الوجه، هذا 
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دعوتهلا إياها تركه الملأة تارك بكفر فالقاصي بكفره يحكم لا فانه قتل 
الوحه.هدا على لها 

الباصة الصلاة ترك أن الرابعة: المألة في القيم ابن ذكر ثم 
إلايشت لا الحكم وهذا عمل، الشرك مع يقبل لا كما عمل، معه يقبل 

لقولهبالرئة إلا سل لا الأعمال فإن وردة، كفرأ الصلاة ترك كان إذا 
حعلث3أولفلئ، وهن متت ديجهء عن •ذع' د برئي دش ؤ تعالى؛ 

مهتا١^^١^ يحنب وؤلجق< وأ'لآخزآ ألويا ؤ آعمالهُ 
تركإذا بأنه المبحث هذا في القيم ابن صرح وقد ■ )0؛هأا، ح^لأوى 

إلاجميعه، العمل يحبط- الخرك هذا فإن أبدا يصليها لا كلتأ تركآ الصلاة 
قيل!الردة؟ بغير الأعمال تحثهل كيف قيل؛ فإن وقال؛ استدرك أنه 

نقلتؤإنما . والمقاصة المقابلة على الإحباؤل معنى حمل نم نعم، 
الموصؤعهذا في فصلا كلأمأ يحهل لم اش رحمه أنه ليتبين كلامه ملخص 

المتردد.كلام يثبه كلامه بل 
تقتضيهما إلى الكبيرة المسألة هذه في فالمر-ح يكن ومهما 

فيالواردة الأدلة تامل ومن والأئمة، الصالح السالف كلام ثم الأدلة، 
اللففل،بمقتضى إما أكبر، كفر كفره أن على تدل أنها وحد الصلاة تارك 

وأنلكافر، تكوزإلأ لا والتي الترك، على المرتبة الأحكام أوبمقتضى 
ثبخذكره كما بينأ فرقأ كفر« ررقتاله نحو وفي فيها الكفر إمحللاق بين 

الألفاخل،دلالات من معلوم هو وكما الاقتضاء، كتاب في الإسلام 
أدلةفي - تعالى اممه رحمه - القيم ابن ذكره الذي الثاني الدلل وتأمل 

تركهافمن الصلاة وبيتهم بيننا الذي ارالعهد فيه؛ يقول حيث المكفرين 

٢١٧الآة: :ا(مورةاوقرة،



لإيطمعن وحم اادءاإ|ن ضص 

رسولهوسنة الله كتاب من بلغنا ما حب _ نرى ونحن . كفر،ار فقد 
كفرهعلى يترتب الملة عن مخرحآ أكبر كفرا كافر الصلاة تارك أن - . 

منالسلف جمهور قول وهدا والأخروية، الدنيوية المرتدين أحكام 
المندرينقل فقد عليه، الإجماع بعضهم نقل حتى والتابعين الصحابة 

عوف،بن وعبدالرحمن عمر، عن جاء »ومد قوله: حزم ابن عن 
-أنعنهم اممه رصي - الصحابة من وغرهم هريرة وأبي حبل، بن ومعاذ 

مرتد،كافر فهو وقتها يخرج حتى متعمدا واحدة فرض صلاة ترك مجن 
ّآج٩٣١ص وترهيب ترغيب اه الصحابة،، مجن مجخالفأ لهؤلاء نعلم ولا 

ررحكىالنووية: الأربعين ثرح في رمحإ ابن ونال طمحءطفىاسي، 
.عليه،، الحلم أهل إجماع إسحاق 

يعقلوهل بينها، وتقارن النصوص تتأمل أن نأمل فإننا هدا وعلى 
وسهولةتأكدها ْع الملام حقيمآ إيمانآ ورسوله باممه مؤمن يترك أن 

فعلها؟!لأأخلنأنذسني.
علىوسلم الله وصلى العالمين، رب لله والحمل المستعان، والله 

وسلم.وصحبه آله وعلى محمد نبينا 

احرجهالإئمأحمد)ه/ا'؛آ(.



ك،ءسهماساءاكءااة ٢٨٤

رتقول! امأ٥ عن الهسالي_ رجمه ^حس سا*اّا؛ 
يهيجد للم نصحته وقد الجماعة، ح ولا البيت محي يصر لا زيج 

لمولكنهم الأم، ذك وإ-محواني أبي أُتحرت لقد شنئا، صحي 
وكيفذلك؟ حكم فما منه، نمي أمنع أني وأحيركم بذلك، يالوا 

حيرأ.اف جواكم أفيدوني • أولاد بيننا ليس أنه العلم ْع أتصرف؟ 
الستفي بمالي لا الزوج حال كان إذا بقوله: فضيلته فأجاب 

فيصلي.الله يهديه أن إلا مشخ منك ونكاحه كافر فإنه الجماعة مع ولا 
وأنالأمر، بهيا يعتنوا أن ؤإحوتك وأبيلئ، أهللئ، على ويجس، 

هذاوامناعك النكاح، يفح أو الإسلام إلى بالعودة إما زوحلث، يطالبوا 
إلىيعود حتى عليه حرام لأنك وذللثج دونه، فيما ولا لا له حمل 

تفتديوأن ترجعي، ولا أهلكا إلى تدهي أن لك أرى والدي الإسلام، 
الأمد.من فرارك منه ففري منه، تملكينحىساض 

ويقمربه، ويتقى الإسلام، إلى يحول أن له نصيحتي وأما 
فرعونمع يحشر جهنم، نار في مخلد كافر فإنه يصل، لم فإن الصلاة، 
الفإنه الحال هدم على مجاتا إذا ؤإنه ، ٢١■حلفلبن وأي وقارون وهامان 

ولابصلاة، ولا ذكفين، ولا بتغسيل، لا لمين، المعلى له حق 
يخافأن فعليه برائعحته، الناس يتأذى لثلأ حفرة في يرمى ؤإنما ، بدعاء 

منالإملأم أركان وبقية الصلاة ويقيم دينه، إلى ويرجع وجل عر اممه 
عليه،الله أوجب ما بكل يقوم وأن الحرام، اممه بيت وحج وصيام زكاة 
.المماُت،إلى الشات، افه يسأل وأن 

ءوه  ه

أحْد)اآ/هأ\(.)١( 
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بتكفيرالقول عن س تعالى اف رحمه الشيخ. فضيلة ضتل ث ٣ ١ ٧ س
لمالصامت بن عبادة حديث أن *ع بوجوبها المقر الصلاة تارك 

فرصهنصلوات ®حص الحديث! ونص الصلاة، تارك بكفر فيه يصؤح 
ركوعهنوأتم لوقتهن، وصلاهن وصرهن، أحن ن تحار، اف 

علىله فليس يفعل لم ومن له، يغفر أن عهد اف على له كان وخشوعهن، 
وأبوداود.أحمد، رواه . ءد؛ه،ا ثاء ؤإن له، غفر شاء إن عهد اف 

منالصلاة ترك وكون وأصغر، أكبر ت إر الكفر تميم وكيلك 
بالكبيرة.التكفير عدم الة أهل مدهب أن كما الأصغر، الكفر 

أحمدأن ارحكي قال؛ الشافعي الإمام ترجمة في المكي ذكره وما 
إنهأتقول! أحمد يا الشافعي؛ له فقال الصلاة، تارك ش الشافعي ناؤلر 

لأإلهإلأيقول: فال: إنكانكافرأفبميسلم؟ قال: ئال:'نعم، يكفر؟ 
قال!يتركه، لم القول لهدا مستديم فالرحل ئال: افه، رسول محمد افه 

بهابالإسلام يحكم ولا محح لا الكافر صلاة فال: يصلي، بأن يسلم 
فماالصلاة، تارك كفر عدم على تدل هده وكل وسكت،اا، أحمد فانقهي 

هدْالإثكالأت؟عن جوابكم 
بتكفيرالقول ْع فيه إشكال لا الحديث، بقوله: فضيلته فأجاصؤ 

ركوعهنوأتم وصوءهن، أحسن ررمن قال؛ الض. لأن الصلاة تارك 
يحنلم ومن أتم، إلح لم ررومن قال؛ ثم ٠^٢،• وخشوعهن 

الترك،مجرد من أحص وهدا والخشؤع الركؤع، يتم ولم الوصوء، 

(.٣٢٢،٣١٩،٣١٧،٣١٥/٥أ.مج٠الإuمأس))١(
ونتعلى لي اب الصلاة، محاب داود، وأبو ٣(  ١٧)"Y/ أحد الإمام أحرجه )٢( 

(.٢١٥/٢(واّفيسهاعرى)٤٢٥اكاJوات)



|ادءاإةم احظ هم فتاوس 

وركوعهن،وصوهن، ءي ناقص وجه عر بهن أتى من المراد مكون 
مطلفأ.فعلهن لر من به الراد وليس عهد، اش عند له يكن لر وحشوعهن 
فهدات ذلك دون أصغر ويكون أكبر يكون الكفر كون وأما 

الأصغرالكفر الصلاة تارك بكفر المراد يكون أن احتمال لكن ء صحح 
بلالصحابة، وآثار والسنة، الكتاب، مجن النصوص ظواهر تأباه 

صريحهاراسى•
فهوحق،بالكبيرة العاصي يكفر لا أن السنة أهل مدهب كون وأما 

حتىالإيمان؛كبيرته، من يخرج ولا يكفر، لا العاصي أن عقيدتنا وهو 
فإنهذلك وح كفرأ ء^محماه النبي فان المؤمن، كقتال كفرا مميت ؤإن 

آنننوأآلثوملأ ين تلامناتي نإن ؤ تعار: لقوله الإيمان من يخرج لا 
ئنثميثوأ إ-حو؟ آٍننل إثا ؤ ت ه محولإلى ه ؛يلمأثا ممء؛وأ
خارجهو بل المؤمنين عماة من ليس الصلاة تارك لكن • قممجره 

مدىقاعدة تحت , يدخ[فلا ، الاثارو , ص الصه ُدلألة الأملأم ع،■, 

أهلالمةفيظءلالكثترة.
اللهرحمهم - حنبل بن لأحمد الشافعي محاجة من ذكره ما وأما 

تقديرعلى نم تأملها، من عند تصح المحاحة هذه أظن فلا - تعالى 
وماؤ تعالى الله محال كما ورسوله الله إلى الحكم في فالمر-ح صحتها 

ميءؤ، ثنرعم ؤ؛ن ت وقال • ب أش إق مجممحه7 شمزلأ َن محَ للمتإتتأ 

,٩ ت ( jLjSiiالحجرات، سورة )١( 
١٠ ٠ ت الأية الشورى، سورة )٢( 
الآة:؟ه.سورةاداء،)٣( 
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لكنصحيح فهدا بالشهادتض الإسلام في المرء لحول وأما 
لوشهدأرأيت الكفر، إلى به الالتزام عدم يودى بعضها لوازم للشيادض 

بهاف أحبر ما بعض وكذب اف رسول معحمدأ وأن افه إلا إله لا أن 
الملة؟!عن مخرجآ كافرأكفرا يكون أفلا ورموله 

فإذاورسوله الله إلى راجع وعدمه بالتكفير الحكم أن والحاصل 
نخصكفر على حميعا أوهما ، رسوله أوسنة تعالى، الله كتاب دل 

أوذلك، رد في الحق لنا وليس تبوله، علينا وحب بترك، أو بفعل، 
أونرد أن لنا ليس أنه كما الدلالة، ووصوح الدليل صحة مع فيه التوقف 
لهالذي الله حكم الكل لأن حرمته أو شيء حل على دل فيما نتوقف 
الأمركله.يرحع ؤإليه الحكم 

ءادءاي 

فيمنقولكم ما ؛ I تعالى افه رحمه I المخ فضيلة مثل ! ٣١٨،_ 
الإسلامرريدرس بحديث! بكافر ليس الصلاة تارك أن على يستدل 

ولاصلاه، ولا صيام، ما يدرى لا حتى اكوب، وني يدرس كما 
يبقىفلا ليلة في وجل "ًر الاله كتاب، على وليمرى صدقة، ولا ، لن، ن

والعجور،الكثير الشيح الناس س ءلوائم، وتبقى منةآية، الأرض في 
فنحنافه(( إلا إله ررلأ الكلمة هذْ على آباءنا أدركا يقولون: 
علىوجل عر اش كتبهن صلوايت، راحمس إ وحدين، ،، نقولها((أ 

عندله كان بحقهن امتخفاظ شيئا منهن يضح لم يهن جاء فمن المثال 
إنعهد، افه عند له فليس بهن يأت لم ومن الحة، يدحاله عهدأأن الله 

(.٤ ٠ ٤ ٩ )رنم القرآن ذهاب باب المتن، كتاب ماجة، ابن أحرجه )١( 



|كإإةم احظ ض فتاوس 

النعيررأن ت ذر أُي وحديث . الجنةا، أدخله ثاء وإن عذبه، ثاء 
لأمتي،دعوت وقال؛ الغداة صلاة حتى يرددها القرآن من ياية قام و. 

أبوذرفقال الصلاة، تركوا منهم كثير عليه لواحلي بالذي وأجثت 
إلىتبعث إن إنلث، ت عمر فقال فانطلق، قال! الناس؟ أبشر أفلا 

قولهوالأية فنادا0أنار"ءعفر-أعأأ،، انمادة، عن ضلوا بهيا الماس 
آمرآنت ؛ئك  'ءس ؤإن ٥؛،^ ؛نأم ثدتيم ان ؤ الى؛ تع

.ظلم مأحمدفي الإمام أحرجه ،• للكثّهأ 
ذلك:على جوابنا ت بقوله فضيلمه فآحاب، 

معالملأن عاليه، يهدرون ما غاية نهدا صح إن • الأول الحديت 
أولفي ماتوا ثم آمنوا س فيشبهون عنها يدرون فلا اندرّت قد الإسلام 
•الفرائص تفرض أن نل الإسلام 

تقديروعلى مجهول راو فيه عبدالبر ابن نال •' الماني الحدمثا 
فيوصلاهن وضوءهن، أحن ءمن داود؛ ر في فلفظه صحته 

له،يغفر أن عهد اف على له كان وحشوعهن ركوعهن، يأتم دقتهن، 
ءديه«.شاء ؤإن له، غفر شاء عهدإن اش على له فليس يفعل لم ومن 

وهذاالركؤعإلخ ويتم الوضوء يحن أي يفعل" لم ®ومن فقوله؛ 
الدالةفالصوص الفعل مجرد به يراد أن فرض وعلى الفعل، مجرد غير 

\سد)0إ0\ى.)١( 

ترددباب الافتتاح، محاب والماتي، (، ١٧•)0/ »اس في أحمد الأئ، احرجه )٢( 
١٠)الأية  فيالقراءة في حاء ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجة، وابن (، ٠٨

صلأةالاول)'ْمآا(مختصرز
٠ت لأية ا المائدة، صورة )٣(  ١١٨





ادصإ؛تاعضام قس فتاوس 

تئملثيع هلويهنِ ١^؛؛؛ف، لأم( سشهك ولر ثأألكنف ققكئهى نه 
^ممحوأبجئاءلأنم'4أاأ•

أحدإلى حرج الذي عبدالأثهل، بني أصيرم نمة بلغك ولعله 
أحدببك جاء الذي ما فلأن يا ت وقالوا رمق آخر في قومه فوحده وقتل 
باضآت الإسلام، ؛لرغةفي ىل:الإسلام؟ في رغبة أم قومك عر 

محياأن مع ا. الجتهءال أهل لمن ارإنه • قال الّثي فأحبروا ورسوله، 
ألالله سمأل الخاتمة، بحسن عليه الله مى لكن مجدة، ض سجد مجا الرحل 
الخاتمة.لناولكم يحسن 

صه ه 

بعضناستدل _! تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مئل  ٠٣٢ س 
الذيالهلويل الثماعة بحديث الصلاة تارك كفر عدم على الخلماء 
ررحمسالصامت! بن عبادة وبحديث ومسالم، البخاري أحرجه 

؟قولكم فما ،، . . المثال. على عروجل اف كتبهن صلوات 
المن به استدل الذي الشفاعة حديث بقوله فضيلته فأجاب 

قالبمن مخصوصى فانه ريب، بلا مخصوص عام الصلاة تارك كفر يرى 
تحريمينكر وهو اف إلا إله لا يقول أن مثل مكفرا وأتى اف إلا إله لا 

بهذامخصوصا كان فإذا ذلك، ونحو الصلاة قرصية أو الربا، 
قرصيةأو الربا، تحريم وأنكر افه إلا إله لا قال من وأن بالإجماع، 

قالمن فكدلك غيرها، ولا بثفاعق النار مجن يخرج لم ونحوذلك الصلاة 

٧.م«ورةآلصران، )١( 
ونال: ٩٣٦٢; »الجع« في والهبمي ، ؛ YA>،/»السد« في أحمد م أخرجه )٢( 

.تقات، *رجاله 
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غيرها؛ولا بننائ النار من يخرج لا فانه الصلاة، وترك اممه إلا إله لا 
بالشهادةنطقه مع الصلاة قرصية بجحد كفر من بين فرق فأي كافر لأته 
فييدخل لا الأول أن فكما ! بالشهادة؟!نطقه #ع الصلاة بترك كمر ومن 

الثاني.فكاولك! المحييث 

يصل؛لم من فيه يدحل عام  ٠١قط حيرأ يعمل ءلم ت نوله فان وأيضا 
كفرعلى الدالة بالأدلة خص العموم هدا ولكن الخير، من الصلاة لأن 

فيالشأن هو كما عمومه من الصلاة تارك فيخرج الصلاة تارك 
المخصوصة.انممومات 

اكام1،_رصىاشءنه_فقدروا0مالكفىحديمث، وأما 
يقول!اممه رسول سمعت I قال عبادة عن ا/؛ه؟_هه؟ الموطأ 
بضعلم بجن جاء قمن الماد، على دجل عز اش كتبن صلوات ررخمس 

لمومن الجنة، يدحله أن عهد الله عند له كان بحقهن امتخفافا شيثا منهن 
.٢ ١ الجنة«ل أدخله ثاء وإن عيبه، ثاء إن عهد اف عند له فليس بهن يأت، 
ابنعن حبان، بن يحيى بن محمد عن سعيد، بن يحيى عن ماس رواه 

ابنقال والخدحي الخدحي، يدعى كنانة محن رحلا أن معحيريز 
الحديث.هذا بغير يعرف لا هومجهول ت عنه عثدالثر 

بلفظه.ماك طريق من  Y٦٢/ أبوداود رواه وند 
أيضا.بلفغله محاك طريق مجن ١  ٨٦/ ١ النائي ورواه 
فيلماك موافقا  ٣١٥ه/المسند في أحمد الإمام ورواه 

شاءوإن عيبه ثاء ارإن I قال أنه إلا ماك بلففل فوقه فمن محيي بن يحي 

٤٢)'يوتر لم بن باب الوتر، كتاب داود، وأبو ( ٣١٥)ه/ أحمد الإمام أحرجه ؛١( 
والسهنيفيتاهمى)ا/؛أآ(.
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.غفرله،،
فوقهفمن سعيد بن يحنى فى لمالك موافقأ ٣ ١ ٩ ه/ أيفأ ورواه 

.مالك، لفظ بنحو 

حبانبن يحيى بن محمد فى لماللث، موافقا  ٢٣٢ ه/ أيضأ ورواه 
عهدعنده وله لقيه شيئا منهن يضح لم بهن لقيه ُرذمن ت ؛اففل فوقه فمن 

لقيهبحقهن اسخفافا شيئا منهن انتقص وقد لقيه ومن الجنة، به يدحله 
.له® غفر شاء ؤإن عيبه، شاء إن له عهد ولا 

بنمحمد ثنا محمد، بن حسين ثنا قال!  ٣١٧ه/أيضأ ورواه 
الصنابحيعبدالله عن مار، بن عيناء عن أسلم، بن زيد عن مطرق، 

ررحمىيقول؛ افه رسول سمت أشهد قال! الصامت، بن عبادة أن 
وصلاهنوضوءهن، أحسن من عباده على اف افترضهن صلوايت، 
عهداف عند له كان وحشوعهن، ومجودهن، ركوعهن، فأتم لوقتهن، 

وإنله، غفر شاء إن عهد، افه عنل- له فليس يفعل لم ومن له، يغفر أن 
.عيبه® شاء 

فمنمطرق بن محمد فى لأحمد موافقا ١ ١ ٥ / ١ داود أبو ورواه 
سجودهن.يذكر لم أنه إلا أحمد بلففل فوقه 

بنيحنى بن محمد فى لمالك، موافقأ ٤  ٤٨/ ا ماجه ابن ورواه 
فمنعباده على اممه افترضهن صالوامت، ررحس بلففل: فوقه فمن حبان 
يومله جاعل النه فان امتحفالأحقهن شيئا منهن ينتقص لم بهن جاء 

شيئامنهن انتقص ئد بهن جاء ومن الجنة، يدحله أن عهدأ القيامة 
شاءوإن عيبه، شاء إن عهد، الله عند له يكن لم استخفائ؛حقهن 

له®.غفر 
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أحدوأن لفظه، فى الرواة واصطراب الحدت هدا ترى فأنتا 
ابنقال كما الحديث بهيا إلا يعرف، لا مجهول الموطأ فى رواته 

منأسلم ١ ١ ٥ / ١ داود وأبي  ٣١٧ه/ المني رواية وترى عبدالبر، 
علىبهن ^!، ١٧لم فيمن يالمشيئة المغفرة تعليق أن وفيها الإسناد حيث 
داخلمطلقا تركا الصلاة تارك أن على دليل فيه يكون فلا الكمال، وحه 

.كفره على الدالة النصوص يعارض فلا المشمتة تحت 

الرادأن على فيحمل بهن'ا يأت لم ررومن • مالكا رواية لفنل وأما 
اماجه ابن رواية لفنل ذلك، ويؤيد ثيئآ منهن مضيع غير بهز يألتا لم 

.٣ ١ ٧ ه/ أحمد لرواية موافقة مالك رواية فتكون هدا وعلى 
كفرعلى الدالة النصوص يعارض لا الحديث هدا أن والحاصل 

قائمةالكفر أدلة تبقى هدا وعلى وصراحتها، لصحتها الملام تارك 
ويحكمبمقتضاها، العمل يجبا وحينئذ المقاوم، العارض من سالمة 

ولكنبه أقر أو وجوبها، جحد مواء محهللقا، تركآ الصلاة ترك من بكفر 
بهاالراد أن على الأدلة هدْ تحمل أن يصح ولا وكلأ، تهاونا تركها 

جاحدأ.أوأزالمرادمنتركها كفردوزكفر، 
 Uإلاذلك على الكفر أدلة نحمل أن ن يحل لا فلأننا لأول: ا

عنالخرج المتللق الكفر على حملها مغ على صحح دليل يقوم حتحا 
الطلقالكفر به الراد أن على الدليل قام قد ولأنه هنا. دليل ولا الملة، 

والكفرالشرك ومحن الرجل ءبثن ت قال ه المي فإن الملة من الخرج 
الطلق؛الكفر أنه ذلك فدل يأل معرفا الكفر فدكر . الصلأةا<لا، ترلأ 

لم)؟،/(.م)١( 



اك،اإل؛اثام فم فتاوس 

الوالمتحادان والكفر، الإيمان بين فاصلا حدأ ذلك، جعل . ولأنه 
يعص.عن بعضهما لأنفصال يجتمعان 

رءامأآلصثاو؟ وأقاموا ثابرا ؤ؛ن ت قال تعالى اف فإن وأيضأ 
مشروطاالدين في الأخوة ثبوت فجعل 

انتفىالشرط انتفى فإذا الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام الشرك، من بالتوبة 
الدين،ْن المخرج بالكفر إلا الدين في الأخوة تنتفي ولا المشروط، 

افجعل ولهذا الدينية، الأخوة بها تنتفي فلا عظمتا مهما المعاصي أما 
الذنوب.كبائر من عمدا القتل أن ُع للمقتول ^ ١٦٠١٠۶القاتل تعالى 

جاحداتركها مجن على الترك نصوص لوحمالنا فلأننا ت الثاني وأما 
محذوران!ذلك، فى لكان لوجوبها 

وهوبه الحكم الشارع علق الذي ١^^^، إلغاء ت الأول المحذور 
تركأم الإنسان صلى مواء للكفر موجس، الجحود لأن وذلك، الترك، 
إيجادسوى فيه فائدة لا القول من لغوأ للترك الشارع ذكر فيكون الصلاة 

والإشكال.الغموض 
عليه،الدليل يقم لم النصوص في قيد إدخال ت اكاني المحذور 

فيأكونعليه دليل لا بما تقييده أو الشارع لففل تخصيص يقتضي وهذا 
م.١ ٤ ٠ ٦ / ١ ٠ a/ في حرر • المتمان واف علم بلا اش على قولا 

أ؛؛-

سس،عما ت — تعالى اف رحمه . الشيخ فضيلة مسل ت  ١٣٢ س 
عقوبةعشر بخمسة اف عاقيه بالصلاة تهاون ررمن قال أنه س للحم، 
يوموثلأيث، القبر، في وئلأيثا الموت، عند وثلاثا الدنيا في منها متا 

.١١الأيت!التويت، سورة )١( 
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.القيامة((

فهي:الدنيا هي تصيبه الي أما 
عمره.من البركة اف ينزع -١ 
■وجهه س الصالحين ميم اف يمح — ٢ 

م_مصللأطحرعليهساف.
السماء.إلى دعاء له اف يرفع لا . ٤ 
الدنيا.دار هى الخلائق وممته _٥ 
الصالخين.دعاء قى حظ له ليس -٦ 

ثفهي الموت عند تصيبه الض وأما 
ذليلا.يموت أنه — ١ 
جائعا.يموت نه أ ٢

عهلشه.من روى ما بحارالدنيا مياه لوسقى عهلثانا يموت ٣—أنه 
فهي:قبرْ محي تصيبه الش وأما 

صالوعه.تختلف حتى ويعصره فبرم عليه اض يضيق — ١ 
.حمرهانارأقي دبرْ في عليه اش يدق _٢ 
صلاةترك على يضربه الأمع النجإع يمي ثعبان عليه اف لط ي— ٣ 

الظهرمن الظهر صلاة تضييع لعلى • الفلهر إلى الصح من الصح 
.ذراعاسبعون الأرض في يغوص صربه كلما وهكذا العصر. إلى 

فهي:القيامة يوم تصيبه التي وأما 
•نارجهنم إلى وجهه على بمصه من عليه اف لط ١-ي

•وجهه لحم ؤي الخاب وقت الغضب بعين إليه تعالى افه ينظر -٢ 
بهاف ويأمر مجزيي من عليه ما شديدأ حسابا وجل عز افه يحاسبه — ٣ 
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الناروبئسامالأإر 
الناس؟بتن نشره يجوز وهل صحتح؟ الحديث هدا فهل 

علىمكذوب موصؤع الحديث هدا بقوله! فضيلته فأحاب 
حتىموضع أته ببيان مقرونآ إلا نثره لأحد يحل فلا الله. رسول 
منه.بصيرة عار الناس يكون 

ءإ:-ءأ؛- 

الحكمعن ت - نمالى افّ رحمه - الشيخ فضيلة *سل • ٣٢٢س
فشل؟رمضان في يصلي فيمن 

علىالفعل هذا يفعل الذي أن ريب لا • بقوله فضيلته فأجاب 
يمليلا من لأن وذلك شيئا؛ رمضان صيام يفيده لا لأنه عظيم؛ حطر 

رسولوسنة اممه، كتاب من كفره على والدليل — بافه والعياذ — كافر فهو 
يانم>ال-رصياشعنهم-:ه، 

آلصثاؤ؛رأقاموأ ئابوأ ؤ؛ن يقول؛ تعالى اممه فان القرآن في أما 
تكونلا الدين في الأحو٥ فجعل • ، ١ قآلقييمإ"مثدآؤأ( وءاماألرءفؤء 

الزكاة،ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام الشرك، من التوبة • الثلاثة الأمور بهده إلا 
الدين،فى الأحوة فقدت الثلاثة هذ0 من واحد فقد إذا أنه هذا ومقتضى 
ؤإنالمعاصى فان الدين، يفقد حيث إلا تفقال■ لا الدين في والأحوة 
القصاصآية في تعالى اهثه قال الدين، في الأحوة بها تفقد لا عفلممت 

ؤبم(غمش؛؛ُ ئبمه من لإ عمن ثن ؤ قال؛ عمدأ المؤمن أحاه قل فيمن 

تالأية التوبة، سورة ، ١١
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محيكما وأكبرها، الذنوب أعظم من المؤمن وقتل ،• هأ 
وقال؛، فسوق الملم لأسامحب ■ قال أنه ؤهؤ النبي عن الصا،حلإ^ الحديصا 

محلنيحؤأآهثتتوأ (ل1وميرا مى نإ0كةئ؟0 ؤ •' تعار وقال ،• كفر،،ل 
محآءثش اش أنر ييءءاق حئ بنج، أؤ، عقنأؤأ آ'لآ>رئ إنيينهمايمل، بمن لإن 

لقاسنليٌ
معباقية الإيمانية الأخوة أن على هذا محيل . ^^٣، ؛>؛ ثأمملمأ 

اليالتوبة أية فقير هذا وءالر٠ بهم،، لا الكفر مع وأنها العاصي،، 
.الصلاة تارك كفر على دليل، الجواب بها صدرنا 

الزكاة.بترك كئروْ • هائل، يمول وقد 
عقوبةمحي لم مصحح محي الذؤ، هريرة أبي، حديث لولا • فنقول 

الجنةإلى إما سبله يرى ررنم ت واللام الصلاة عاليه محال وأنه الزكاة تارك 
ىل؛هِأهلاموهوكما تاركالزكاة كفر ؤإئ 

.الله رحمه أحمد الإمام عن رواية 
فيمامحوله مثل الصلاة تارك كفر علؤر أيمأ دك نقد المنة وأما 

•الخم، قال ~ عّه اش رصي، — جابر حديثا من، — اف رحمه — ملم رواْ 
الذي،بريدة حديث ون، ا. أ الصلاة(( ترك والكفر الشرك وبينر الرجل، رربين، 

 ،jفقدكفر،،أاُ، تركها فمن، الصلاة وبينهم بيننا الذتم( ررالعهد ؛ نن، ال.

. ١٧٨الآة; )ا(مورةاوقرة،
الإيمان.نحاب وملم، )٢( 
.١ • ، ٩ ص: ّورةانممات، )٣( 
.( ٩٨٧كاة)ال مانم اثم يات كاة/ ال كناس ت ملمر حه اح )٤( 

الم)أم(.م)٠( 
أحد)ه/ا-؛'ا(.)٦( 
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على- عنهم اض الصحاة-رصي إجماع العلم أهل بعض نقل وقد 
الصلاة.تارك كفر 

ينفعهلا يصوم وهو يصلي لا الدي هدا فنقول! هدا وعلى 
ليسالصلاة وتارك الإسلام، ت الصيام صحة مرحل من لأن صومه؛ 
لحولله يجوز ولا بل حج، ولا زكاة، ولا صوم، ينفعه فلا بمسلم 

-باق والعياذ لأنه— الصلاة؛ تركه على مادام مكة وحرم الحرام المجد 
منذكرنا لما إصافة الصلاة ترك على ويترتب الإسلام عن حارج مرتد 
زوجتهفإن زوجة ذا كان إن إنه عليه يترب الصالحة أعماله تبول عدم 

يصلي،لا مادام يزوجه أن لأحد يجوز لا وكيلك منه، نكاحها ينفح 
نيأويدفن عليه، أويصلى أويكفن، يغسل، أن يجوز لا فإنه مات ؤإذا 

يصليلا أنه منه يعالمون الدين أهاله على الواجب بل لمين، الممقابر 
ليسلأنه فيها؛ فيدفنوم حفرة له ويحفروا بعيدا به يخرجوا أن مات إذا 
الحالهده على مات أيضآإذا أنه كما — العافية اف أل ن— لمين الممن 
النبيلأن مجاله؛ من شيئآ يرثوا أن لهم يحل ولا منه يرثون لا أقاربه فإن 
لمالميرث ®لا زيد؛ بن أصامة حديث الصحح الحديث في قول ي. 

وازكافرالأصلي الكافر في عام وهذا اوم«لا،. المالكافر ولا الكافر، 
والعياذالنار— يدحل فإنه ذلك على مامت، إذا الصلاة تارك إن ثم المرتد، 

عليهنيحاففل لم من »أن المثي.: عن يروى كما فيها ويخلد - باق 
يومنجاة ولا برهانا، ولا نورأ له تكن لم — الخمس الصالوايت، على ي أ— 

حلف«لى.بن وأبى وقارون، وهامان، فرعون، مع وحشر القيامة 

أاوغاري)؛أَاأ(،و.ام)إ؛ا-)١( 
احماو)آ/\،أ؛(.)٢( 
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منكثيرا أن الشديد للأسف ولكنه الصلاة ترك في حطيرة فالمسألة 
ثمثرعي عدر يدون عمدأ فيتركونها بالصلاة يتهاونون اليوم المسلمين 
معتقبل لا الأعمال وكل كلها وهذه ويحجون وينفقون يتصدقون 

أينِل/؟" دمقنتهم يلهم تؤك أن مثمهتّ وما ؤ ت تعالى اممه قال الكفر، 
ةاخ-سائولأنجقونللأ

•، ْآأهأ رتآ وهم 
وان، الرجم السيطان من بافه سمتعدوا إن لاخواُى فنصسجهمتى 

تمدإأسيِ؛راللأ ؤ الزلكة ويوتوا الصلاة فيقيموا دينهم إ1ى يعودوا 
^^ثماأق؛نآِهبميتبما/

أو، وضوء بغير ويصلى يتوضأ، فلا الوضوء فى يفرمحل من أيفأ وهكذا 
ثميتغومحل أو يبول الناس بعض فان يستنجى، فلا الاستنجاء في يفرمحل 
سالصحيحين في ثبت فقد شرعي استجمار ولا استنجاء بدون يقوم 

فقال:بقبرين مر ه النبي أ'ن - عنهما اممه رضي - عاس ابن حديث 
منيستتر لا فكان I أحدهما أما كبير، فى يعذبان وما ليعذبان ررإنهما 
نصفينفشقها رطبة جريدة فاخذ بالنميمة يمشى فكان الأحر وأما البول، 

ءرلعلهت قال هذا؟ فعلت، لم اممه رسول يا فقالوا واحدة؛( قبر كل في فغرز 
الختعان.والله . ييبا؛( لم ما عنهما يخفق، 

إه.الآة:ّررةالوبة،)ا(
الآة:ه.ّررةالمة،)٢( 
تلم وم(، ٢١٦بوله)من تتر يلا أن الكبائر عن باب الوصرء/ كتاب البخاري; أحرجه )٣( 

(.٢٩٢منه)الاصتثراء ووجوب البول نجاسة على الدليل باب الإيمان/ كتاب 
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روحهامات امرأة عن — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل .' ۴٦٣س
بعدوحتى متقيما صغره قى كان وأنه ميارة حادث محي ثاب وهو 

ولميصوم، ولا يصلي، لا كان منوات بأرع وفاته مل لكن زواجه 
الناسيهديه ما افه يهديه ما اللي نصحته؛ إذا جوابه وكان يما، 

والمغفرة؟بالرحمة له تدعو وهل صالأ؟ كافرأ مات هل وتسأل! 
التيالدبيحة تذبح وهل والج؟ والصيام، الصلاة، عنه تقضي وهل 

تمنيوحكم يحادث؟ مات لأنه شهيد هو وهل يذبحها؟ أن حلف 
تحدعليه؟وهل به، لتلحق الموت 

وهومات قد المائلة أيتها زوجك كان إذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
تركلأن - حاله من بافه نعوذ - كافرآ مات فقد يصوم ولا بملي، لا 

والمنة،الكتان، نصوص ذلك عل دلت كما الملة عن "مج كمر الصلاة 
رصيطالب- أبي بن وعلي الخطاب، بن عمر المؤمنين أمير عن روى وما 
تركلمن الإملأم في حفل ررلأ —؛ عنه اش رصي — عمر قال — عنهما افه 

وروي، فهوكافر« بمل لم ارمن عنه الله رصي علي_ ومحال الصلاة((، 
وقال. له((دين فلا الصلاة ترك ررمن ت عود مابن وقال جابر، عن مثله 
الصلاةتارك بتكفير القول ونقل ■ كفر(( فقد الصلاة ترك ررمن عباس' ابن 
الدرداءوأبي هريرة، وأبي عوف، بن وهمدالرحمن جل، بن معاذ عن 

اللهرحمه - حنبل بن أحمد الإمام به وقال • الصحابة من وغيرهم 
لأنوالمغفرة؛ بالرحمة له تدعى أن لك يجوز فلا هذا وعلى ، — تعالى 

لأثثرءكي0ئتخئفثوا للقىوقحءُام،واأوأ ماَ؛اءى ؤ • يقول تعالى اش 
.ه تيجمب أصشثا أجم ثم فك بمز، ين محح أيل، ءًةامأ ثق 

. ١١٣الآ؛ة: )ا(مورةالتوة،



١٢ لاا1طم من رمم اكاات مم 

ؤالمانقين: محي ء لبيه ويقول 
أنلغيرهم ولا لوالديه يجوز ولا ^را،. أشَةدثوأ همنإمم 

أصحابمن فهو كافرا مات من لأن والرحمة؛ يالمغفرة له يدعوا 
فياعتداء له يغفر أن اممه فسؤال يخالف، لا الذي اممه بقول الجحيم، 

إجابته.تمكن لا ما سؤال لأنه ؛ الدعاء 
أنولا يملي؛ لا وهو مجان من على والحنو العطف يجوز ولا 

لأنهلمين؛ الممقابر في يدفن أو عليه، يصلى أو يكفن، أو يغل، 
فرعون،ازكفر أئمة مع يحشر ؤإنما معهم، يحنر ولا منهم ليس 

رمحولعن الحديث، ذالثا فى حاء كما ا حلفبن وأبئ وقارون، وهامان، 
اسنادحيدأأحمد الإمام رواه الذي اش^^ 

أنعلى العاطفة تحمله لا الأحر واليوم باش المزمن والمسلم 
الؤ ت تعالى اف قال اض. يحبه لا ما يحس، أن أو اض، يرضي لا ما يقحل 
ؤؤنرنولي آثة •محآد مى بمآدؤيت آلاخج ؤآيوي أش يهمهنؤيت مرنا عمد 

4،ي؛كتث، إحندهزأو■عشارآئ؛ا أز ثاثاآهف ءكامأ 

افإفارم لمواربأوب، رفلأن »ألأإذص ه: اكي ونال 
رحلعن . الّي، وسألت، • لم مرواه • المؤمتيناُأن وصالح 

تقال نافحه؟ ذلك فهل المكين ويهلعم الرحم يمل الجاهلية في كان 

؛ه.الآية:)؛(مرةاكوبة،
احد)آا/\،\"؛(.)٢( 
الآة:أ\.ّورةاوجادلأن،)٣( 
منهموالبراءة غيرهمم ومقاطعت الموضنتن موالاة باب الإيمان، كتاب مسالم، أحرجه )٤( 

(٢١٥.)



|و=،اإةامام غم فتاوم 

أبيهعن يقضى هل ه اممه رسول العاص بن عمرو ومال • ®لا 
فصمق،حد يالته أد كان فلم ك أس ارأما فقال؛ عله؟ كان نذرا , العاص 

نفعهس(<لى.ومشمحه،
ولاتصومين، ولا عنه، ملين فلا الحديثين هدين على وبناء 

يقضيانلا والحج والصيام، الميت، عن تقضى لا الملام لأن تحجين؛ 
ولوالكمر، على مات من ينفع لا المالح العمل لأن كافرأ؛ مات عمن 

اغيره؟ صل من إذاكان فكيف كانمنءملههو، 

ماتزوجاك أن فيه ذكرت الذي سؤاللث، عن الجواب وحلاصة 
ماآخر إلى سنوات أربع حوالي من يصوم ولا يصلي، لا وهو بحادث 
يلي:ما ذكرت 

ماتكافرأ.أنه _١ 
والرحمة.بالمغفرة له تدعي أن لغيرك ولا لك يجوز لا أنه — ٢ 
عنهتقضي أو تحجى، أو تصومى، أو عنه، تملى أن يجوز لا أنه - ٣ 

يذبحها.أن حلف الش الذبيحة 
لمبمليس لأنه بشهيد؛ فليس يصلى لا وهو بحادث مات من أن - ٤ 

.شهيدايكون أن عن فضلا 
الوهو مات من على يعهلف أن تعالى الله يخاف لمؤمن يجوز لا أنه - ٥ 

له.الناس أنرت ولوكان يصلى 
لخالحقىقريب عن وأحلفاللث، الخ، لنفالموت تتمنى أن لك يجوز ولا 

عملبضه لا الأكفر على مات من أن على الدليل باب الإيمان، كتاب ملم، ا"؛م"بم ، ١١
(٢١٤.)

. ١٨٢احمدآ/الإمام أحرجه )٢( 



يطملا هن رحم ،!!،؛ allمم 

لكالله سألي وأن فيه، التفكير عن الإعراض عليك الواجب بل به، 
الحالعلى مات من أمحا المهم، هو هذا لأن الملاح؛ ولأولادك 

•المؤمن به يهتم أن يبني، فلا ذكرت التي، 
يقولونالعلم أهل لأن وذلك عاليك، يجب أنه أرى فلا الإحداد أمحا - ٦ 

بعدالعدة زمن محقي قبل إليه يعد ولم الإسلام عن ارتد إذا الزوج إن 
حواليلزوجك أن ذكرت وند ارتد، حين من نكاحه ينفخ فإنه ردته 
لهزوجة فلست هدا وعلى يصوم، ولا يملي لا وهو سنوات أرع 

أراهما هذا حينئذ. الإحداد يلزملث، فلا الصلاة ترك حين من مرعأ 
في؛ةآ/إ'؛اى.حرر ئنملمتداسمر 

ء!يءاي 

تركثخص عن ت — تعالى افه رحمه - الئنمخ فضيلة بيئل •  ٤٣٢ س 
يعلملا كثيرة أيمانا وحلم، والحج والصيام، والزكاة، الصلاة، 
فماذإكا، من تاب ثم الهللاق منه وتكرر فيها يحنثا وكلها عددها 

كله؟الحكمفيذس، 
ذلكقى تركها التي للعبادات ية بالنأما ت بقوله فضيلته فأجاب 

محلف،ما له افه غفر — وجل عز — اممه إلى نصوحأ توبة تاب إذا فإنه الونت، 
نتةمحن لامغلؤأ أمسؤخ ثمايءاآقياأس/ءوإعق ئل م ؤ I تعالى لقوله 

واحدةيمين كفارة يكفر أن عليه فإن للأيمان ية بالنوأما 
أحمدالإمام مدهبا محن المشهور على الأيمان جمح عن وتجزيء 

شيءفيها الواحب، فإن تعددت مهما الأيمان لأن وذلكا — افه حمه ر— 

*اه.الأة:;\(سورةالز.ر،



اك|اإ|؛م احظ فم فتاوس 

لمفمن رنة، تحرير أو كوتهم، أو اكين، معشرة إطعام وهو واحد 
متتابعة.أيام ثلاثة فصيام يجد 

أتياءعال كانت إذا الأيمان أن إر العلم أهل س كشر وذهب 
ذلكعلى يجب القول هدا وعلى كفارة، يمين لكل عليه فإن متحددة 

معن ويخرج متثابة وهى بها حلف التي الأيمان يتحرى أن الشخص 
كفارة.منها يمين 

ستينمن أكثر الهللاق كان فان مه وقع الذي للطلاق بالسمة وأما 
لهتحل لا فإنها ثلاثأ زوجته طلق إذا الإنسان لأن له؛ تحل لا زوجته فإن 

أواثنَ،وف ؤناك\لث؟ صثافي< ألطش ؤ I تحار لقوله غيره، زوحآ تنكح حتى 
يلدهاهلامحللإن ءؤ وتحار بجاه هال_ أن إر , ، دثنحإلحس1نهل 

أنفأكثر طاقهاثلأثآ أنه تيمن إذا ليه س• 
منه.حيرا عوصه لله ثيئآ ترك ومجن حينئذ له تحل ولا يفارقها 

أوو أ ه

امرأةتروحت إذا ! - تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ! ٣٢٥س
الحكم؟فما لاتصلي بامرأة رحل أوتزوج 

أويملي، لا برحل امرأة تزوجت إذا بقوله! فضيلته فآحاب 
المرأة؛به تحل لا باطل بينهما الكاح فإن تمل لا بامرأة رحل تزوج 

رسوله.،وسنة اف، كتاب ذللث، عر دل كما كافر الصلاة تارك لأن 
أنللمسلمة يحل فلا هدا وعلى عنهم اض رصي — الصحابة وأهوال 
•ملي لا بامرأة يتزوج أن للسلم يحل ولا يملي لا بشخص تتزوج 

٢٢٩الآة: )ل(سورةاوقرة،
٢٣٠الآة: ّررةاوقرة،)٢( 



لايطسص وسم اك،اإة سم 
٣٠٥, ^———_ك————صعص 

جمثنإئ^سمرلأت ات محي تعالى لقوله 
حرامفهي يصلي لا برجل تزوجت ص سجئمجَهةابجنصهأا،• 

مابقدر منه التخلتس وتحاول نمها من تمنعه أن عليها ويجب عليه، 
الزوجةرصيت إن حديد من العقد إعادة وحب وصالي تاب فإن تستطع، 

بذلك.
ولاينفح النكاح فإن الصلاة ترك ثم يصلي برجل تزوجت إذا أما 

الحالهدْ في أولادها لأن منه؛ أولاد لها ولوكان معه تبقى أن لها يحل 
لكافرحضانة ولا كافر، لأنه حضانتهم؛ في لأبيهم حق ولا يسعونها 

حسبعلى زوجته إليه عادت وصلى تعالى اممه هداه فإن لم، معالي 
.العلم أهل عند المعروف، التفصيل 

-وجل عز - الله تقوى على الملمين إحواني جميع أحث و\ني 
يفعلهكما فيهن يخاؤنروا لا وأن ، النساء من عليهن اممه ولاهم فيمن 
اللهلعل ويقول يصلي لا بشخص نحوها أو ابنته يزوج الأن الناس بعض 
وربمامعلوم، غير والمستقبل عليه، حرام هذا فإن المستقبل في يهديه 
•ؤإصاعتها بالصلاة التهاون إلى فيجرها بالعكس الأمر يكون 

٠ويرصى دح.ب لما التوفق الملمن ولإحوايى لى ادقه امال 
مرش>أ/-ا/-ا؛ام.

علىيجب ماذا تعالى اممه رحمه — الشيح فضيلة مئل ساُمآّا1 
ولاتصلي؟تصوم إذاكانتازوجته الريج 

لأنوذلك يفارقها أن الزوج على يجب • بقوله فضيلته فاجاب 

الممتحنةسورة ^١( 



|كاإة\.ستج غم فتاوس 

الصلاةبترك كافرة فتكون الملة عن المخرج للكفر موجب للصلاة تركها 
يملأإلق محض؛ ثإذةيسوثة ؤ ت تحال لخوله للمؤمن تحل لا والكافرة 

صدلا وقالت>ال: "لمبءئمح'ةمحمحلأ4ُأ'• 
^لآفمحطءمحيِهص4>'/

أيهاعليك فالواجب . ، هُ سثم تتيبمأ نؤ ؤ ت تعار ومحال 
فيالحق لها وليس كافرة، لأنها المرأة هده بعصمة نمك لا أن الزوج 

.لم معلى لكافر ولاية لا لأنه أولادها حضانة 
لهاولمس مقبول غير لرمضان صيامها إن المرأة كلك أقول ؤإننى 

افقال صالح عمل أي مه لأقل اوكافر لأن وذلك وانما المعب إلا مه 
وقال• ، ٤ زك دتتاءنشا نحننكئ ماعيامحإيذهمنل ءال وؤ-ن؛آ ؤ تعار• 
بحانهوقال ،. لعملول َكا)وأ عنهأرما كنعل أقرق_أ وؤ ؤ تعار! 

أشد=قمثوأ أوهن إلأ' ممتهن ينم ثمل أن معهن رما ؤ وتعار؛ 
فكيفتقبل لا متعدي ونفعها الفمان كانت فإذا . ، وبريّولأء 

قدالمرأة لمك أن والحاصل فاعلها، تتعدى لا الض الخاصة بالمثادات 
فانوتمالي الإصلأم إلى وترجمر اف إلى تتوب أن إلا نكاحها عقد انفسخ 
•له زوجة فهي وصلت رجعت 

ءهءو. ءاي 

٠١ ت الأية ، الممتحنة سورة )١( 
.٢٢١الآية: مورةاوقرة،)٢( 
٠١ الأية؛ الممتحنة، سورة )٣( 
الآية;آأ.سورةالنردان،)٤( 
.٨٨الآيةت سورةالأنعام، )٥( 
٥٠ ٤ ت الأية التربة، سررة )٦( 



يطسلا عن ومم ؛؛ Ijeallضم 
 :: ,٢٠٧

تاركتاب إذا ت - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٣٢٧ ص
بالشهادتين؟والتلفظ الغل عليه فهل الصلاة 

يكفروجه على الصلاة ان الإنترك إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
وينبغيالكفر، من تاب لأنه يغتل فانه ورجع الله إلى تاب ثم به 

امتحباباأو وجوبأ، إما يغتسل، أن الكفر يعد الإسلام في لحل لمن 
لأنهيذكرهما لأن حاجة فلا الشهادتان وأما ذلك، في الخلاف على 

فانمعين بشيء ردته كانتا من يقولون والعلماء بهما، يعترف، 
بتركه،كفره كان إن المعين الشيء ذلك بفعل الإسلام في يحوله 
بفعله.كفره كان إن وبتركه 

ءإ؛-ءإ؛- ءإت- 

تردمن عن "• تعار الله رحمه — السيح فضيلة سئل ! ٣٢٨،_ 
يلزمه؟فماذا افه إر تاب ثم والصيام الصلاة 

العلمأهل فيها احتلم، المسألة هذه بقوله! فضيلته فاجاب 
منفمنهم عذر، بدون وقتها حرج حش المؤقتة الحبادايت، ترك فيمن 
.القضاء عليه يجبا لا إنه قال! من ومنهم القضاء عليه يجبا إنه قال! 

عذربدون وقتها حرج حتى عمدا الصلاة ترك رجل ! ذلك، مثال 
منالحلم أهل فمن عذر بدون وقته حرج حش عمدا رمضان يصم لم أو 

المسافرعلى أوجب تعار الله لأن ؛ القضاء عاليه يجب، إنه يقول! 
بابمن فغيره المحذور على القضاء الله أوجب، فإذا القضاء والمريض 

أوصلاة عن نام ررمن قال: أنه واللام الصلاة عليه النبي عن وست، أور، 
يهانمن على الصلاة الحم،. فاوجب نكرهاا،أا،. إذا فليصلها نسيها 

اوخأرى)ممباسماف،(.)١( 



اك1اإةاممحام هم فتاوس 

يقضيها،أن وقها حرج حش محها نام من على وأوجب ونما، حتى-خرج 
أولى.باب من المعدور المعدورفغير على القفاء وحب فإذا ت قالوا 

تركمن على القضاء يجب لا أنه المسالة؛ محي الثاني والقول 
عبادةالمؤقتة العبادة لأن وذلك عير؛ بدون وخما حرج حتى مؤقتة عبادة 

أوتاخيربتقديم عنه أحرجت فإذا المعين، الرمز ذلك في تقع أن موصوفة 
أنهاعلى منه تمثل لم الوقت قبل صلى لو الرحل أن فكما تمل، لا فإنها 

فكدلكإذاأحرفريضة، أنه على منه يقبل لم رمضان قبل ولوصام فريضة، 
صيامأحر لو وكيلك منه، تقبل لا فإنها عذر بدون وّا عن الصلاة 
لأنوذلك الراجح هو القول وهدا منه، يقبل لا فإنه عدر بدون رمضان 
عليهليس عملا عمل فقد بعدم وعمالها وّا عن العبادة أُخرج إذا الإنسان 

ضيدض عمل ارمجن قال: أنه الني. عن بتا وفد ورسوله اش أمر 
البما تكليف، بقضائه تكليفه فإن مردودا عمله كان ؤإذا • فهوردار أمرنا 
ويكثرنصوحآ، صادقة توبة اممه إلى يتوب أن ائل ايهذا وعر منه، فائدة 

المى..عن ذك بت نالهاكما ما تجب الصالحة، الأعمال من 
٠و ؛ ه

انلأصليبمح—رحمهالهسار-عنإن
مارك؟يقضي فهل وتاب يصوم ولا 

منتركها التي الطاعات مجن مضى ما بقوله؛ فضيلته ةأحار«-ح 
مجاتجب التوبة لأن قضاؤها، يلزمه لا وغيرها وزكاة وصلاة، صيام، 
يكفيهذلك فإن صالحآ عملا وعمل إليه وأناب اممه إلى تاب، فإذا نلها، 

القاعدة»أنأن وهو نعرفه أن ينبغي أمر وهذا الأعمال، هدْ إعادة عن 

(.١٧١٨ملم))١( 



٩٢ مطم لا ص رمم  S|MIممحم 

تنفعلا فإنها عذر بلا وفتها عن الإنسان أحرجها إذا بوقت المؤقتة العبادة 
حتىيملي لا أن الإنسان تعمد لو والصيام الصلاة، مثل تجزيء® ولا 

يجبلا له نلنا القضاء؟ علي يجب هل يأل فجاء الوقت حؤج 
منيومأ أفعلر أحدأ أن ولو عليك، مردود لأنه يه تنضر لن لأنلن، ؛ عاليالث، 

عليلشرلايجب ت له قلنا قفازه؟ علي يجب يسألناهل وجاء رمضان 
فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن يقول• ه الض لأن القضاء؛ 

الوقتبعد بها أتى ثم وقتها عن المؤقتة العبادة أحر إذا والإنسان . ردءرا، 
تنفعه.ولا باطلة فتكون الميه أمر عليه ليس عملا عمل فقد 

العذرعند بالقضاء أمر الشارع كان إذا ئاثل! يقول ند ولكن 
•أور باب من العذر عدم -فع النوم ك- 

الخثادةفىحقهالمعذوريكونوقت الإنسان الخواب؛ قى فتقول 
الصلاةعليه النبي قال ولهل،ا وقتها عن الحباد-ْ يوحر فهولم عذره، زال إذا 
تحمدتركمن أما . ذكرها® إذا ءفليصلها ت نيها إذا الصلاة في لام وال

منه.تقبل فلا المحدد غيروقتها في ^ا 
ءوه ء ه

الصلاةترك من عن تعار- افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٣٣٠س
ترك؟ما يقضي هل تاب عمدأثم 

افإر تاب يم عمدأ الصلاة ترك من • بقوله فضيلته فأجاب 
منترك ما قضاء عليه يجب هل الحلم أهل اختلف فقد إليه ور-بع 

•العلم لأهل قولين على يجب؟ أولا الصلوات، 

مالمرحاِاا(.)١( 
الخارى)ىاباوواوت(.)٢( 



|كاإهاحام قس فتاوس 

رحمه— تيمية ابن الإسلام شخ اختاره ما عندي يترجح والدي 
محقاوها،ينفعه لا فانه وقتها حرج تيهدأحى الصلاة ترك من أن - الله 

المؤقت،الومحت نفس فى تكون أن لأبد بوقت الوقتة العبادة لأن وذلك 
تكونأن يجب الله حدود لأن بعده؛ كيلك تصح لا قبله تصح لا فكما 

محلها،هدا كذا إلى كدا من علينا ااثارع محرضها الصلاة فهدم معتبرة، 
الكيلك للصلاة، مكانا يجعل لم الذي المكان محي الصلاة تمح لا محكما 
الصلاةترك من على لكن للحلأة، زمانآ يجعل لم الذي الزمان محي تصح 

تعالىالله أن نرجو وبهذا الصالح والحمل والاستغفار التوبة من يكثر أن 
الموفق.والله صلاة، من ترك ما ويغفرله يعقوعنه 

-'؛٠-ءأي ءإ؛- 

تاركتاب إذا ت - تعار اش رحمه - الشيخ فضيلة سئل •  ١٣٣ رس 
حكموما مضى؟ لما عليه يجب وماذا زوجته؟ له تعاد فهل الصلاة 
ذلك؟مل أولاده 

Iنقامحل ثلاث على يشتمل الموال هذا بقوله! فضيلته فأجاب 
-وحل عز — فه وأخلص وتاب الصلاة تارك أملم إذا ت الأور 

إليه؟زوجته تحوي فهل 

للحيةالوجثة والخلوة الدخول قبل الصلاة تركه كان إذا ت نقول 
بعدذلك حدوث كان ؤإذا جديد، بحمد إلا له تحل ولا ينفسخ النكاح فان 

إنالحدة، انقضاء على يقف الأمر فإن للحية الوحبة أوالخلوة الدخول 
بحدحملت ؤإن زوجته، فهي الحدة انقضاء قبل اكوبة له حصلت 
جديد،بحقد إلا له تحل لا أنها يرون العلم أهل فأكثر المدة انقضاء 
انقضاءوأن إليها، رجع إذا له تحل أنها إلى العلم أهل بعض وذهب 



يطملا وحم 1كلأت مم 
٢١١د=========ص=^===د^:=د^د=تء 

فبناءالإسلام، إلى عاد لو عاليه يحرمها ولا عليها يسمط العدة 
•زوجته إلى لرجوعه ية بالنالرجل هذا حكم بيين الحالض هذين على 

التوبةإن نقول مضى؟ لما عليه يجب ماذا الثانية؛ القطة 
ينتهواءكرواإن لفيين ئل ؤ تعالى؛ لقوله قبلها ما تجب الخالصة 

بنلعمرو لام والالصلاة عاليه النبي وقال • نمرلهارتاشسالفه 
قالها<لى.ما يهدم الإسلام ءإن ت العاص 

لكونهباق الكاح أن يعقد كان فإن أولاده في اكالثة: القطة 
الصلاةتارك أن يعلم لا كان أو الصلاة، بترك الكفر يرى لا لمن مقلدآ 
تركأن يعلم كان إذا وأما به، ويلحقون له يكونون أولاده فان يكفر 

وطءلها وطأه وأن الصلاة، ترك ْع له تحل لا الزوجة وأن كفر، الصلاة 
الحال.هذا في به يلحقون لا أولاده فإن محرم 

الماسبعض بها ابتلى التي الكبيرة المسائل من المسألة فإن وبعد 
الحميدة.والعاقبة السلامة ولهم لما اش أل ناليوم 

الصلاةترك رحل عن - ائتعال رحمه - الشخ فضيلة مثل !  ٣٣٢س
واللج؟الشديد البرد يسبب الوضوء استطاعته لعدم أمابح ثلاثة 

وجهل،خطأ منك صدر الذي الفعل هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
برئهناك كان فإذا اّتهلاءتلئا، حب على تصلى أن عليل والواُجب 

الماءبدل جعل قد وتعالى صبحانه اش فإن الوصوء يمكنك ولا وثلج 
منهظ لمد أوماء نمر أوعق مَ،ٌئ َمحتم يإن ؤ • تعالى قال التراب، 

هآتنتحوأءلسا صعيدا نتنلئآ هء عمدوأ ٠^؛ آلئثاء لمستم آو أديل 
.٥٤؛الأية ، التوبة سورة )١( 
،٢١)قباله ما يهدم الإسلام كون باب ، الإيمان كتاب ، ملم أحرجه )٢( 



كاوسفس|طماكلاة ٢١٢

الأرضر ررجعلت ١^،.؛ وقال بجيطارقظايئه4أا،. 
فاوصإ؛<<لأ،.الصلاة أدركته أمتي من رجل فألما مجدأوطهورأ، 

علىقادرا كنت إن تصلى، أن عليك وجب الصلاة وقت حان فإذا 
يكفيك،فإنه بالتراب ؤإلأ المهللوب، هو فدلك الماء امتعمال 

الضالأيام صلوات تقضي وأن وجل، عز الله إلى تتوب أن عليك ويجب 
والاستغفار.التوبة في المدق ْع تركتها 

تركمن يكفر هل ؛ تعار- أن رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛  ٣٣٣س
ترك؟ما يقضى هل تاب وإذا عدر؟ بغير واحدة صلاة 

الفانه عير بغير عمدأ صلاة ترك من بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فلاواحدة صلاة في أما كالتآ، تركأ الصلاة بترك إلا الإسلام مجن يخرج 

رربينلقوله.ت مهللقآ، تركآ تركها من إلا الراجح القول على يكفر 
صلاة،ترك يقل ولم ،، الصلأة<الترك والشرك الكفر وبين الرجل 

فقدتركها فمن الصلاة وبينهم بيننا الذي ررالعهد قوله وكذلك 
يتوبأن عاليه ؤإنما عير، بغير تركها مادام قضاء عليه وليس • كفرا؛ 
ألوىؤهن ؤ يقول اض فإن نصوحآ، توبة تاب ؤإذا وجل، عر اممه إر 

تًما ؤيتلم آلستثات وثفوأ•ي ع،.؛، آوُأعن 

.٦ ت الأية المائدة، محورة ( ١ ) 

مجداالأرض لى ارحعلت ه•' الني نول باب الساجد، كتاب الخاري، أحرجه  ٢٢١
(.٥٢١)الصلاة ومحواصع اجد المكتاب لم، وم، (  ٤٣٨)وطهورا؛ 

لم)آح(.م)٣( 
أحمد)ه/أإم(.)٤( 
.٢٥الأية;الشورى، محورة )٥( 



لايطم ٥٠رحم ااصلأ؛ت مم 
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ت■تمرا والملصن الإّلأم عن اف الشمخاج^زاه ذضط^ا 
أركانآكد وهي الإسلام أركان من الثاني الركن هي • الصلاة 

الشهادتض.بعد الإسلام 
إذاأحدكم ررإن النبي قال ربه، وبين العبد بين صلة ت الصلاة 

ررئسمتالقدمي؛ الحديث في تعالى اش وتال ا. ربه،،ل يناجي صلى 
.العبد هال فادا سال، ما ولعيدى نصفين عيدى وبن سى الصلاة 
تقال وإذا عيدي. حمدنى تعالى! اف قال • العالمين رب ف الحمد 

مالك،ت قال وإذا عبدى. علي أثتى ن تعالى اش قال ٠ ارحيم ارحمن 
نستعينوإياك نعيد إياك ت هال فإذا عبدي، مجدني ■ قال * الدين يوم 
الصراطاهدنا ت محال فإذا سأل. ما ولعثدى عبدي وبين بيتي هدا ' قال 

ولاعليهم المغضوُب غير عليهم انعمت الدين صراط المستقيم، 
ىأل<<رى.ما ولعبدى لعبدى هذا قال! الضالين. 

بهيفتح تكبير بهيج، زوج كل من فيها عبادات، روضة الصلاة: 
الرب،فيه يعظم وركؤع اف، كلام المصلي فيه يتلو وقيام الصلاة، 

فيهتعالى الله بح يوسجود اش، على بالثناء يملؤه الركؤع من وقيام 
وختام؛التساليم.والتشهد، للدعاء وتحول بالدعاع، إليه ويبتهل بعلوم 

عروجل.ربه يناجي المصلي باب الصلاة/ موانيت كتاب ت البخاري احرجه )١( 
..ماءْالخاحة.وجوب انملأة/باب كتاب ت ^٠^١ )٢( 



|و=|ا|ت|هظم قس فتاوس 

قالوالمنكرات، الفحشاء عن ونهى المهمات فى عون الصلاة 
آثدمآأمحَمحاؤ تعارت وقال طاثرتإئوْهزا،. افتعار: 

'آلفحقثاءعن ثثق ألأكتثثلوه إركثv آلكتثلؤه ؤأنر آؤنتب يني إيك 

ه:المي قال ومحشرهم، قلوبهم في المومنض نور الصلاة: 
ونجاةنورأوبرهانا له كانت عليها حافظ لأمن وقال؛ ل نورا، الصلاة  ١٠

القياْة«أ؛،.يوم 
الميقال أبهم، وقرة المؤمنين نفوس مرور الصلاة؛ 

الصلأة،،لْآ.قي بي قرة *جعلت 
؛الّم، قال المتئات' وتكفر الخطايا بها تمحى ت الصلاة 

يبقىهل مرات خص يوم كل ب يغتسل أحدكم ساب نهرأ أن لو ٠أرأيتم 
رلذكذلكI قال ، شيء يرنه ص يبقى لا ؛ قالواشيءاء؟ يرنه)وسخه( من 

ه؛وقال . ، ر ا،، الخطاييهن يمحواف الخمس الصلوات مثل 
تغشلم ما بيتهن لما كفارة الجمعة إر والجمعة الخمس ءالصلوات 

الكائ«لى.

. ٤٠ت الأية البقرة، سورة )١( 
الآة:هأ.مورةالثكوت،)٢( 
الوضوء.نضل باب الطهارة/ كتاب ت لم مأحرجه )٣( 
الخارى)أمأماا■(.)٤( 

.اخُحهالإمامأسفى»افو«م/هه\)٥( 
كتابلم; ومكفارة، الخعة اكلوات باب الصلاة/ مواثيت كتاب ت البخاري احرحه )٦( 

.الصلاة. إلى المني باب المساجد/ 
.. الخص. الصلوات باب كتابالaلهارة/ ت لم مأحرجه )٧( 



يطملا ص ومم حم 
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رواء• درجةٌ د'ءشرين بع القد صلاة من أفضل الجماعة ®صلاة 
يلقىأن محره من عنه! اف رضي عود مابن وقال • الّكا عن عمر ابن 
افه3إن بهن ينادى حنث الصلوات هؤلاء على ءاليحائل المآ مغدا الله 

أنكمولو الهدى، منن من ؤإلهن الهدى، ٌنن لمنكم شؤع تعار 
نبكم،نة ملتركتم بته محي ا المتخلفأهذا يصلي كما بونكم محي صلتم 

ثمالطهور فتحن يتطهر رجل من وما لتحلكم، محكم سة تركتم ولو 
يخهلوهاحهلوة بكل له افه كتب إلا الماحي هدم من مسجد إر يعمي 
يتحالفوما رأيتنا ولقد سيئة، بها عنه ويحتل درجة، بها ويرفعه ، حنة 
ينيهادى به يؤتى الرجل كان ولقد النفاق، معلوم منافق إلا عنها 

.الصف«لآآ، محي يمام حش الرحلين 
منعليها والمحافظة القالب( حضور )وهو الصلاة قي الخشؤع 

ؤ( ٢٧٥أؤغوأ ألمؤهنؤدا أقح ث ؤ تعالى؛ اممه قال الجنات، يحول أسباب 
لأزكو_ؤهنر وق1 ٠^٦^^١ آلم عن هم وةٌآ  CjVغقمن'صلاغم 

؛ثكتآزنا خ،؛لا حظوة لأتيس هن وأئ؛ن ازإك ثعمحن 
3الثالوث هم دائ،؛أجش أغؤُون؛ م ا0أ 

V؛بحافكؤن ررزاوأمحن كمن وجؤ-م' مر.لآش4م و1ئبم 

هماالة به جاءت كما وأدائها الصلاة فى تعار فه الإحلاص 
باليات،الأعمال »إلم ه: المى قال لمولها، الأساسيان الثرءلان 

كتابت لم ومالجمائ، صلاة ضل باب الجماعة/ كتاب ت البخاري أخرجه )١( 
الجماعة.صلاة قفل باب الماجد/ 

الهدى.ض من الجماعة صلاة باب اجد/ المكتاب ت مسالم أخرجه )٢( 
,١ —١ ١ الآياتت سورةالمؤمون، )٣( 



ك1ءسهمإ|هطم|كااان ٢١٦

آ.*صلواكمارأصونيأئي،،ل ت وقال • امريءمانوىْأ يإنمالكل 
ثمفكبر، القبلة استقبل ثم والنجاسة، الحديث، من فتطهر 

للركوعتهوى حنن كبر ثم القرآن من تسر ومجا الفاتحة اقرأ ثم استفتح، 
ثمارلجْنالرمعاسا، بحازرنح، وقل راكعآ، تطمئن حتى واركع 

واطمئنالحمد، ولاائ، ربتا القيام وبعد حميم، لمن اف سمع ث قائلا 
علىماجدا تطمثن حتى واسجد للسجود تهوى حين كر ثم ئاتمآ، 

وأطرافوالركبتين، وازكفين الأنف، مع الجبهة السبعة؛ الأعضاء 
حتىواجلس تجرا انهض نم الأعلك،، رنح، بحان إ وقل القدمثن، 

واهدني،واجبرني، وارحمني، لي، اغفر رب وقل؛ آ، جالتطمئن 
السبعةالأعضاء على ماحيا تطمئن حتى مكبرا اسجد ثم وارزفي، 

مهاوافعل الثانية للركعة تجرأ ارفع نم الأعلى، رنح، بحان وقل؛ 
•ملم ثم للشهد انتهائها بعد اجلس ثم استفتاح، بدون كالأولى 

وأتمهاالأول( التشهد بحد فقم رباعية أو ثلاثية في كنت، ؤإن 
واذكرثلاثآ اف فامتغفر الصلاة مجن انتهيت( ؤإذا الفاتحة، على مجقتصرأ 

الستة.به جاءينت، كما اف 

م١ ٤ ٠ ٦ / ٤ / ١ ٣ ش الخيمين اكالح ^مد 

كتابلم! م، ..الوحي.بدء كان كيف باب الوحي/ بدء كتاب ؛ الخارتم، أحرجه ، ١١
.ا..•إنما نوله باب الإعارة/ 

.. جماعة. الأذانلالمسامإذاكانوا باب محابالأذان/ البخاري: أحرجه )٢( 



لايطم ٠٣رض ا1صإاة ض
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ادة

.(...).جريدة قى نثر ما على اطلعت فقد وبعد ض، الحمد 
فيمني الصادرة الفتوى حول — ٥١٤١٧عام القعدة ذي من ٢ ٢ الاثنين 

معالجماعة مع ولا الجمعة صلاة يصلي لا الذي زوجها عن تأل امرأة 
إنيويقول يأتي فإنه البت في وهو تحضره التي الأوقات يملي أنه 

الطلاق؟تهللب أم الزوجة معه تبقى هل الحكم فما أعالم، واش صليت، 

يتركلم لأنه الإسلام من يخرج لا الزوج هذا الإجابة؛ وكانت 
منأعفلم هدا وقحله الماس، أفق س - باق والعياذ - لكنه كلتآ، الصلاة 

تعالىاف يهديه أن إلا فهوأولى مفارقته س تمكنت فان الفواحش، فحل 
لأنهامعه؛ تبقى أن لها يجوز لا فإنه أبدآ يصلي لا كان إن أما ويتوب، 

تحللا والمومنة كافرأ، يعتبر يملي لا الذي لأن حينثذ؛ عليه حرام 
.يهديه اش لعل الهللاق بهللب تهدديه وأن تنصحيه أن عليالئ، لكافر. 
اه.

الت هكذا كتب المسوال أن هو نشر ما اقتضى الذي الخهلآ وكان 
صلاةيملي لا والصواب . الجماعة ْع ولا الجماعق صلاة يصلي 

تالمسوال حب الزوج حال وحقيقة الجمعة. 
.الجمعة يصلى لا أنه _١ 

 _Y الجماعة.مع يصلي لا أنه
إنهيقول فهو خارجه وأما البيت فى تحفره المي الصلاة يصلى أنه - ٣ 



كارسفم|مطم|1ماات ٢١٨

فقط.الجمائ مع يملي لا أنه ذنبه وليس فيه شاكة والمرأة صلى، 
صلاةترك من بأن قال من اللف علماء من أن المعلوم ومن 

الخرغيبفي المندري نقله مرتد فهوكافر وقتها حرج متعمدأحش واحدة 
عنجاء وفد - حزم ابن أي - قال حزم بن محمد أبي عن والرهتب 

وغثرهمهريرة وأبي جد، بن ومعاذ عوف، بن وعبدالرحمن عمر، 
متعمدأحتىواجدة فرض صلاة ترك من أن عنهم اف رصي الصحابة من 

ضلهؤلأءساكحاةمخالأالمرتد، فهوكافر وقتها يخرج 
علىافه طع بها تهاونا جمع ثلاث ترك ٌن أن اكثي عن وثبحإ اه• 
منأعظم مرتدا به يكون الذي العمل أن فيه شك لا ومما . قلبه 

الحيمينالصالح محمد بقلم حرر وللبيان للفسق. الموحية الفواحش 

^11الرم،واضب\/)١( 
)٢(



رايطمص وحم ؛؛ u،ailسم 
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المرضىبعمى •' — تعار الله رحمه — الثسخ فضيلة ثل  ٤٣٣ س
فماالملابس، ونحامة الوضوء اسطاعة عدم بحجة الصلاة يترك 
العمل؟هدا حكم 

الواجبمحان وخطر، جهل العمل هذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
النبيقال ، ا'امتهلاعته بقدر وقتها في الصلاة يقيم أن المؤمن على 

تتهلمرلم فإن فقاعدأ، تستْلح لم فإن قائما، ®صث ؛ حمين بن لعمران 
علأو ^٩^ ؤؤإنَمحا امزان: في تعار اض وقال . فعفىحشي،«لا، 

تآءمحمدوأ م آكثا؛ إتنئأ أو ألئي4 ترآ يذم لمد  ٠٦٠•أو سدر 
.نئهب<لآ، وبويم ،اتشحوأ محلسا صعيدا ئثئوأ 

بدلاله اف جعل الماء استعمال يطيع لا الذي للمريض اف فجعل 
جعلهاواللام الصلاة عاليه فالرمول ية بالنوكذللئ، بالتيمم، 
فعلىتسني لم فإن فماعدأ، تستني لم فإن قاتما، وصل فقال؛ مجراحل، 

ثمتيمم، يطع لم فإن أولا، يتوصأ أن المريض على فيجب • جتب؛ُ 
والمجودبالركؤع فقاعدايوميء يطع لم فإن قائمآ، يملى أن يجم-ا 

منيتمكن كان فإن الجود، يطع لم إذا أحفض المجود ويجعل 
ويوميءجب على ناعدأصلى يملى أن لم فإن سجد، المجود 
فانهيعقل قلبه لكن إطلاقا الحركة تهلمر يلم فإن والجود، بالركؤع 

ويقرأيكبر فمثلا بالأقوال، ويتكلم الأفعال، ينوي الصلاة ينوي 
وسبحأكبر، اف وقال ر؛ع، أنه نوى الركؤع ار وصل ُإذا الفاتحة، 

حنبعلى صلى ثاعدا يعلق لم إذا باب الصلاة، تنصير كتاب الخاري، أحرجه )١( 

.٦ ت الأية ، المائدة سورة )٢( 



|كاإت|هظم هم فتاوس 

وهكذاالرفع، ونوى ، حميم لمن اممه مع ّقال ثم العظيم، ريي محال 
أنلوفرض حتى وقها، عن الصلاة يوحر أن له يجوز ولا الأفعال، بقية 

يتمكنولم تحته الذي الفراش في أو ثوبه، أوفي بدنه، في نجاسة عليه 
تعالى;لقوله حاله حب على فيصلي يضره لا ذلك فان إزالتها من 
الموفق.واش . ؤ

ءاي stiءه 

قبلمريقس عن I — تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة مسل  ٣٣٥س
قدرتهولعدم الحركة، على محيرته لعدم الصلاة ترك أيام بأربعة وفاته 
الصلاة؟عنه تقضى فهل الصلاة أداء على محيرته ولعدم الوضوء على 

مات،إذا المريضي عن تقضى لا الصلاة ت يقوله فضيلته فأجاب 
منكثيرأ نواحه المشكلة هذه إن فأقول؛ وغيره السائل أنصح ولكن 

يجدولا به، يتوضأ ماء يجد ولا مرصه، من متعبأ يكون تجده المرضى 
هذهفي ه نف؛يمتي ؛النجاسة ملوثة ثيابه تكون وربما به، يتيمم ترابآ 

والواجبعقلتم، حطأ وهذا يملي، يبرأ أن يعد وأنه يملي لا أنه الحال 
يمكنلم فان أمكن، إن بوضوء حاله، بحب يصلي أن المريض على 

طاهرة،وثيابه يملي ثم تيمم بغير ولو يصلي فانه يمكن لم فان فيتيمم، 
إذاللفراش بة بالنوكذلك نجسة، كات ولو بها صلى يمكن لم فإن 
ثوبوضع ولا بغيره ؤإبداله إزالته ولا تهلهيره يمكن لم فإن طاهرا، كان 

نجآ.كان ؤإن عليه بمالي فإنه ليه عق 
لمفإن القبلة، تقثل مبملي القبلة لاستقبال بالنسبة وكذلك 

٠حاله ي،حسإ صلى سهل^ 

الأيتالتغابن، محورة )١( 



٣٢١لايطم  JMومم ا1د،اإه ضم 

،يمكنه ما فيفعل ثابتآ العقل مادام قط نلا الصلاة أن والمهم 
،بقلبه يملي فانه بعينه ولا برأسه لا الحركة يمملح لا أنه فرض ولو حتى 
العوامبعض فان له أصل لا فهدا العامة يفعله كما بالإصع الصلاة وأما 

ولأمنكلأمأهلالعلم.لهأصللأسالة، وهذاليس Jماليبأصعه، 
افهلأن حاله بحب يصلى أن المريض على يجب أنه فالمهم 

بأمرأمرتكم ر١إذا ث النبي'ه وقال . ، ١ آسقلعم ما أممه ءأمؤأ ؤ يقول; 
مااستطعتم،<أى.فآتوامنه 

ه٠  ه

بقاءحكم عن ! — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مثل  ٣٣٦س
من■زوج لحكم ت؟ أدلاد دلها بملي لا زوج ح المتزوجت المرأة 

لابملي؟
معيصلي لا بروج امرأة تزوجت إذا بقوله فضيلتنه فأحاب 

لهزوجة تكون ولا بينهما، نكاح لا فانه الجماعة غير •ع ولا الجماعق 
أنفى الحق له وليس نممها، من تمكنه أن لها يجوز ولا للصلاة، لتركه 

منه،أجنبية امرأة لأنها زوجته؛ من الرجل تثيحه يما منها يستبح 
تحاولوأن أهلها، إلى وتذهب تتركه أن الحال هذه في عليها ويجب 

الصلاة.بتركه كافر لأنه الرجل؛ هذا من التخلمس تسمملح ما تدر 
الزوجها امرأة أي أن الملمين كافة يحلم أن ونرجو نقول فعليه 

الأولادفان منه؛ أولاد لها لوكان حتى معه، تبقى أن لها يجوز لا بمالي 

.١٦الآة:)١(ّورةاكاين،
هاض رسول نن بالأتتداء باب والسنة، بالكتاب الاعتصام كتاب البخاري، أنمحرجه )٢( 

(.١٣٣٧^بابمضاسمصةفىاسم)



1ك،أ؛ةم احظ هم، كأ4ما 
^================ط===ء

حضانةلا لأنه بحضاٍم؛ لأبيهم حق ولا سيتبعونها الحال هذه في 
عقدمن أن يعلم أن افُ يخاف الذي الملم وعلى مسلم، على لكافر 
حتىصحح، وغر باحلل العقد فان بملي لا رحل على لابنته زواحآ 

علىالوايع يخفى من الناس س فإن شرعي، مأذون يد على كان ولو 
يعصيقحل كما للتجارب تعرصوهن ولا نسائكم في اممه فاتقوا المأذون 

قالفقد يهديه اممه لعل ويقول بملي لا س على ابنته يزوج الأن، الناس 
'•اّوتحالى 

الهاديواف حديد، عقد له يعقد فانه الصلاة وأمام تاب ص أما • ، أ ثن؟ه 
للىٌواءاييل•

؛؛:-ءو ءو 

الشخصحكم عن • - تعالى افه رحمه - الثّخ فضيلة مسل •  ٣٣٧س
الدىلأبمليإطلأئا؟

كافرالإسلام عن مرتد بملي لا الذي ت بقوله فضيلته فأجاب 
وبينالرحل رربين الني لقول الخلة عن مخرحآ كفرا تعالى باض 

نطللا أحرى أدلة وهناك لم. مرواْ ، ل الصلاة(( ترك والشرك الكفر 
بذكرها.

أخروية:وأمور دموية أمور الصلاة تركه على ويتربا 
فمنهاالدنيوية الأمور أما 

فمخلصأ تاب فان الصلاة إلى يدعوه أن الأمور ولاة على يجب أنه ~ ١ 
,مرتداكافرا قله وحب ؤإلأ عليه اش تاب وصلى تعالى 

١٠ ٠ ت الأية المتحتة، صورة )١( 
 )٢(،jlLya(؛.)



٣٢٢لابمطم من وسم اك1ا،ن سم 

بهتحل لا باطل فالكاح زوجه فان يزوجه، أن لأحد يحل لا — ٢
الزوجة•

عاليهافيجب منه نكاحها وينفخ معه، التي زوجته عاليه تحرم — ٣ 
•الإسلام حنى1ر-ح\ر مقارنته 

تحلوالنصراني اليهودي ذبيحة بينما توكل ولا ذبيحته تحل لا — ٤ 
وتوم•

لمهو مات ؤإذا ميراثه، من له سيء لا فإنه أقاربه من أحد مجان إذا — ٥ 
النّيلقول الدولة صندوق إلى ماله يصرف بل قرابته من أحد يرثه 

ولأالكافرالماوم«لا،.الكافر، 
الأميال.داخل كان وهوما مكة حرم لحول له يحل لا - ٦ 
غيره.ولا حج ولا صيام، ولا صدقة، من صالح عمل منه يقبل لا - ٧ 
مقابرفي يدفن ولا عليه، يصلى ولا يكفن، ولا يغل، لا مات إذا - ٨ 

أهلهمجن لأحد يحل ولا والمغفرة، بالرحمة له يدعى ولا الملمين، 
فىيدفنه أو عاليه، ليصلوا المسلمين إلى يقدمه أن حاله يعلم 

فنه.ويد له فيحفر مكان إلى به يخرج ؤإنما مقابرهم، 
فمنها؛الصلاة ترك على المرتبة الأخروية الأمور وأما 

أشد.أو الكافرون يعدب كما قبره فى الدائم العداب _١ 
بنوأبي وقارون، وهامان، فرعون، مع القيامة يوم يحشر أنه _ ٢ 

خلف.

الأبيين.أبد فيها فيخلي المار يدخل ّا_أنه 
أوإو 

او.طم)أاا"



1 فتاوس  Uli اك،اإةحطم
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عنرحل(لأبمفى^لةالمح-رجمهافسار-ت : A٣٣ س 
هليصلي لا لكنه رمضان ويصوم بوجوبها إقراره ْع إطلاقا الصلاة 
بإّلامه؟حكم 

وهيكبير، وشأنها عظيم أمرها الملأة I بقوله فضيلته يأجاي، 
الوعيدوورد العلم، أهل ياحماع الشهادتين بعد الإسلام أركان آكد 

يؤمنأحدا أن أقلن ولا والسنة، الكتاب في إصاعتها ني الشديد 
يسيرعمل أنها ْع يتركها ثم إصاعتها على والوعيد وتأكدها بفرصيتها 

رجلن؛أحد إلا يتركها ولا والللة الوم في موزع مهل 
ورسوله.ض عناد أعفلم معاند أو فرصيتها، في شاك إما 

لمولكه بوجوبها مقر إنه قال، أو بوجوبها، مقر أنه زعم ومن 
رربينه: المي لقول، ويزكي ويحج يصوم لكن bن لكم فهو يصل 

ررالعهدوقال! لم. مرواه أ الصلاة(( ترك والكمر الشرك وبين الرجل 
وقالالخمسة. رواه . كمرااأ٢، فقد تركها فمن الصلاة وبينهم بيننا الدي 

منشيثآ يرون لا اممه رمول أصحاب ءاكان I شقيق بن عيداش 
المؤمنينأمير وقال . الترمذي رواه • الصلأةاالٌآ، غير كفر تركه الأعمال 

تركلمن الإسلام في حفل ررلأ _إ عنه اممه رصي - الخهلاب بن عمر 
ماآخر إ حدين، في أحمد الإمام وقال — له نصيس، لا يعني — ، ل الصلاة،، 
شيءمنه يبق لم آخره ذهسا شيء رركل * قال • الصلاة دينكم من تفقدون 

سالم)أ\/(.)١( 
اوخارى)؛ا"7ا"(،وسلإ)؛\آا(.)٢( 

.(YnYY)،^Ju>Jl (Y■)
.(An)_u (٤)



مطمu  ٥٠§_  ٥٢حم 
٣٣٥

عمرعن حاء وقد ت حرم ابن وقال . دينه* ذهب المرء صلاة ذهبت فإذا 
منومرهم هريرة وأبي جل، بن ومعاذ عوف، بن وعدالرحمن 

حتىمتعمدا واحدة فرص صلاة ترك من _أن عنهم اش رصي - الصحابة 
وزادمخالفآ. المحاة من لهؤلاء نعلم ولا مرتد، فهوكافر وقتها يخرج 

وأباعبداش، بن وجابر عباس، وابن عود، مبن عبداض المذري: 
وقالالإملأم. عن مخرج كفر الحديمث، هدا في المدكور وهدا ، الدرداء 

احاديثوردت، فقد الصلاة إقام وأما إ الأربعين شرح في رجب ابن 
لماولهذا قلت؛ • الإسلام من حرج فقد تركها من أن على تدل متعددة 

ألااض رسول يا نالوا وتنكر متهم نعرف الدين الأمراء الني. ذكر 
فإذاقتالهم، س مانعة الصلاة فجعل صالواا،لاآ. ما ءلأ قال: نقاتلهم؟ 

حديثفي كما كفروا إذا إلا قتالهم يجوز ولا قتالهم، جاز يصلوا لم 
أهلهالأمر ننانع ألا على اش. رسول ال؛ايعنا قال: الصامت بن عبادة 

تارككفر تبين ؤإذا ، ، برهاز،ال اف س فيه عندكم بواحآ كفرأ تروا أن إلا 
افلقول له تحل فلا زوجته منه وتنفخ عمل منه يقبل لا فإنه الصلاة 

تعالىفىالهاحراتاسممناتv؛
ولاضه، يصلى ولا يكفن، ولا وإذامات،لأ؛غسل، دلمبجون'قنيمرص. 

بالرحمةله يدعى ولا ويدفن، مكان في له يحفر ل المسلمين مع يدفن 
كلالحذر فيجب المال بيتا إلى يصرف ل ماله يوريث، ولا والمغفرة، 

جيموالخف، عظيم الأمر لأن بها؛ والتهاون الصّلاة ترك من الحدر 
والهداية.السلامة اض نسأل 

محابالاش.سالم، )١( 
كظبالإ٠ارة.وملم، البخاري، )٢( 
.١ ٠ ت الأية الممتحنة، سورة )٣( 



اك|لإة|ث1م قس فتاوس ٢

؛ل،ااا|

اغحفظه . ...المكرم.الأم إلى العيمين الصالم محمد من 
تحار.
التيالصورة عالي احللعت فقد وبعد، وبركاته اش ورحمة عليكم اللام 
بامرآةتزوج فيمن • ...■•مجلة فتاوى من • • • الأخ. مع أرسلتم 
الصلاةتارلثب أن الصحيح أن ذكر المفتي وأن يصلي، لا وهو مسلمة 
لووأنه الواضحة، الشرعية الأدلة نويدة ما هدا وأن يكفر، ولا يفق 
الأتلم إذا والكافر أّطلم، فقد صلى إذا فإنه كافر الصلاة تارك أن فرض 
.. صحيحة. الملمين غير أنكحة بل النكام عقد إعادة منه يهلللأ_ا 
إلخ•

صحيحفي ثبت ما أصرحها لأدلة يكفر الصلاة تارك أن والصواب 
وبينالرحل رربين ئال،: المي. أن - عنه اف رصي - جابر عن ملم 

رصي- بريدة عن السنن أهل رواه وما • الصلألأ ترك والكمر الشرك 
تركهافمن الصلاة، وبينهم بينتا الذي ر١العهد I قال( الّثي،. أن ~ عّه اش 

عوف،بن وعطرالرحمن الخهلاب، بن عمر قول، وهدا كمر،اأ فقد 
ولاوقال: حزم ابن عنهم ذكره وغيرهم هريرة وانح، جل، بن ومعاذ 

حنبلبن أحمد الإمام مذهب وهذا الصحابة. من مخالفآ لهؤلأ■ء نعلم 
٠الشافعي قور وأحد 

الصلاة.ترك عن على الكفر إطلاقا باب الإيمان، كتاب مسلم، )١( 
)٢(



يطمصJI |كاإترمم مم 

أنهأو الجنة، يدخل الصلاة تارك أن والسنة الكتاب في يرد ولم 
الشرعيةالأدلة فأين بكافر، ليس أنه أو مؤمن، أنه أو النار، من ينجو 

عموماتذلك في ما وغاية يكفر؟! ولا يفق أنه تؤيد الي الواضحة 
أوالصلاة، ترك معه يتاتى لا بوصف مقيدة أو التكفير، بأدلة مخصوصة 

الصلاة.بترك فيها يعدر بحال 

بنصربمسلمة،ام نزوحه فان كافر الملأة تارك إن قلنا فإذا 
^ئنإنآمح،فيلأسط(ؤ قالاشتعالى! القرآن، 

محرم؛إحم^عالملمة الكافر نكاح أعي( وهذا ثمه،امتجرثثنهلا،* 
لمتزوج ررؤإن المرتد؛ باب في ٨ / ١ ٣ ٠ المغني في وتال( الملمين، 

منعالنكاح على الإقرار مغ ومجا النكاح، على يقر لا لأنه تزوجه؛ يمح 
للحنفيةالأنهر مجمع في وئال( ، الملمة؛٠ الكافر كنكاح انعقاده 

 ٠ ٢ /Y* الصحابةلإحماع أحدأ المرتدة ولا المرتد تزوج يصح ررولأ ١
•— ٥١—؛ا أجمعين عليهم الله ضوان ر— 

أنالصحيح فإن أسلما ثم كافرة تزوج إذا كالكافر ليس وهدا 
الكاحمانع يكن ولم أسلموا إذا عليها ويقرون صحيحة الكفار أنكحة 
الزوجأن ت لمة مالمزوج الصلاة تارك وبين هدا بين والفرن( قاتمآ، 

تاركأما كافرة، كافر فهوزواج أصله من كافر كلاهما هدا في والزوجة 
حقيقة،المسأكان فافترقت، بمسلمة مرتد كافر زواج فهو الصلاة 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام يحففلكم وافه حكمآ واختلفتا 
ءإي-؛؛؛- ءإي 

الاين!الممتحنة، سورة )١( 



اكل■؛؛احام هم هاوس  ٢٢٨

متريجرجل عن ت - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛  ٣٣٩س
تصومأنها علما تصلي لا ولكنها بنات أرع منها دله امرأة من 

الصلاة،تعرف لا بأنها أفادت تصلي أن منها محللب وحيتما رمضان، 
الحكم؟نما القراءة، ولاتعرف 

ولكهانملي لا زوجتك أن ذكرت بقوله: فصيلته فأحاب 
والواجبالقراءة، تعرف لا إنها تقول بالصلاة أمرتها إذا وأنك نموم، 

كيفتعلمها ثم بتعليمها، أحد يقم لم إذا القراءة تحلمها أن حينئد عليك 
بالتعليميزول فانه الجهل عيره كان من فإن الجهل، عذرها مادام نملي 

العلمبعد الصلاة ترك على أصرت إن نم ذلك، إلى وأرشدها فحلمها 
القراءةتحسن لم فإن نكاحها، وينفسخ باض، والعياذ كافرة تكون فإنها 
الدكرهذا ويكون صلاتها في تستمر لم وتكبره بحه وناممه تذكر فإنها 
عليها.يجب ما تتعلم حتى القراءة عن بدلا 

الصلاةترك عمن ت تعار- اف رحمه ~ الشخ فضيلة مثل ؛ ٣٤٠س
فىابيالأددسمصْخمبمي،؟

الهامة،الكبيرة المسائل مجن المسألة هذه بقوله فضيلته فآحاب 
فيهاIوالعلماءمختلفون 
تركهاالتي الصلوات جمع قضاء عليه يجب قالوا؛ فجمهورهم 

وأبىمالك، مذهب وهذا محمنة، حمسين من أكثر كانت ولو البلؤخ بعد 
علىمتفقون الأربعة الأئمة هؤلاء فجمح وأحمل، والشافعي، حنيفة، 

بالغالشخص هذا أن 1 وحجتهم بلوغه، بعد فاته ما تصاء عليه يجب أنه 



٣٢٩لايطم ص وحم |1داالن حم 

واجباتأوجب من والصلاة الإسلام، لأحكام ملتزم لم معاقل 
أنعلى دلل يمم ولم الشهادض، بعل أركانه أعفلم هي بل الإسلام، 
عمداالوقت عن تأخيرها كان لو بل لوجوبها، مضل وقتها عن تأخيرها 
وهذاالصلاة، ؤإصاعة للتلاعب باب فح فيه لكان لوجوبها ممهلآ 

فيعليه وجب ما يقضي أن توبته تمام مجن فان تائب أنه صح إذا الشخص 
إلىبدفعه إلا منه يبرأ لا فانه وتاب ندم ثم أكره إذا لائمي كالدين ذمته، 

يصليهاأن نسيها أو الصلاة عن نام من أمر اليي. فإن وأيفآ صاحبه، 
وهماالنامي أو النائم حق في هدا كان فإذا استيقذلل١،، أو ذكرها إذا 

أولىيكون أفلا لتركها المتعمد الذاكر المتيقظ بحال فكيف معذوران 
مغلهلما . المى فإن وأيفأ إ مجحذورأ؟ كان ممن بالقضاء بالأمر 

هذافدل ، ٢٢الغروب بحد صلاها الصلاة عن الخندق عام المشركون 
وجوبعلى أدلة أربعة فهذه فاتتا، إذا الصلاة قضاء وجوب على 

يلى؛كما مجملها القضاء 
عليهقوجب الإسلام لأحكام ملتزم لم معاقل بالغ نخص أنه — ١ 

الوقمتا.في أداؤها عليه يجب، كما فوتها، إذا الصلاة قضاء 
تتمتهاومن التوبة فلزمته بصيرة على ورسوله فه عاص تخص أنه _ ٢ 

.الواجس، مجن فاته ما يقضى أن 
منفاته ما قضاء نسيان أو سوم المحذور على أوجس، الني. أن - ٣ 

•أولى باب من المعذور فغير الصلوات 
فقضاهاالخندق غزوة ش الصلاة عن بالجهاد انشغل ه الني أن - ٤ 

•أولى باب من بالجهاد المشغول، فغير وقتها فوايت، بحد 
>المواتيمتا كتاب البخاري، )١( 
اوخارى،ئاباوراس.)٢( 



اكاا؛تاحمحام هم فتاوس 

وجوبعدم إلى — الله رحمه — تيمية ابن الإملأم شخ وذهب 
لوصلىإنه وقال؛ وقتها، حرج حتى الصلاة ترك تعمد من على القضاء 

تنفعهلم عمدأ باختياره فوتها التي الماضية الصلاة عن المرات آلاف 
منويكثر الله إلى واللجوء التوبة يحقق أن عليه يجب ولكن شيئآ، 

الذنبمن والتائب وتهدمه، قبلها ما تجب والتوبة والنوافل، الاستغفار 
فىله وترغيب عليه وتسهيل للتائب مصلحة هدا وفي له، ذنب لا كمن 

يقضيحتى توبته تقبل لا أنه علم إذا التوبة يستصعب ربما فانه التوبة، 
إليه،يتوبوا أن عباده من يحب تعالى والله ونحوها، ّمنة ثلاثين صلاة 

فيورغثهم دونه، العواس وأزال لهم، وفتحه التوبة باب لهم يسر وقد 
تعالىالله رحمه الإسلام شيخ لمذهب واستدل الترغيب. غاية لحوله 

:منهابأدلة 
المحدود بوقت ووقتها المؤمنين، على الصلاة فرض الله أن - ١ 

أوالزوال، قبل الغلهر صلى فلو الحالم-اء، قبله فحلها يصح 
صلاتهتصح لم الفجر طلؤع قبل الفجر أو الغروب، قبل المغرب 
عنأحرجها فقد الوقت بحد صلاها إذا فكذلك لمين، الم؛إحماع 

أنمع قبله تصح ولا الوقت بعد تصح يجعلها الذي فما المحدد، وقتها 
وأحره.أوله محدد الوقت 

ياوقال: وأحره الونت، أول في ه بالني صلى جبريل وأن - ٢ 
وقالوأحره. الوقت أول يحنى ٢ الوقتيزل هذين بين ما الصلاة محمد 

■ؤ تعالى؛ 

٠المسامي كتابا مسلم، را( 
.\لآه:بم\ّورةاس،)٢( 



يلطملا عن 9ض ،؛ IMضم؛
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ركعةالصمح من أدرك ارمن ت قال أنه الّتي. عن صح وأنه ~ ٣
قبلالعصر من ركعة أدرك ومن الصبح، أدرك فقد الشص أن قيل 

منأن الحديث هذا فمفهوم . العصر،، أدرك محقي الشمس تغرب أن 
عنكلها الصلاة أحرج بمن فكتف يدرك، لم فإنه ركعة من أثل أدرك 

إلزامهمن فائدة فلا تنفعه لم ؤإذا تنفعه، فلا لها مدرك غير فإنه الوقت 
يفعلها.

فهوأمرنا عاليه ليس سؤ؟ صل ٌن ٠ الّكا.• قال ُقد وأبمآ ~ ٤ 
قدعذر بلا وقتها حروج بعد الصلاة ومصلير عليه، مردود أي . ردا، 

كيلككان ؤإذا الشديد، نهيه فيه بل ء، اسمئ أمر طيه لمن ^لأ 
لأنهايالتاحير معذورا يكن لم إذا مردودة الوقت بحد صلاته صارت 
ؤإصاعةالعناء سوى منه فائدة لا والمردود ، الّكالأمر مخالفة 
تيميةابن الإسلام شثخ إليه ذهب لما أدلة أربعة فهده فائدة، بلا الوقت 

ونجملعير بلا وقتها عن أحرجها لمن الصلاة قضاء وجوب عدم في 
يأتي:فيما الأدلة هده 
.كنن،ؤا0آلثلزه'كاثئءث • تحار قوله ١- 

يصحلا قبله يصح لا كما بوقت والمحيل بوقت ءحددا فرصا أي 
تحريمسموى فائدة أحره لتحديد كان لما ؤإلأ عدر بلا يحده 

اكأحير.

(،٥٧٩ركعت)الفجر من أدرك من باب الصلاة/ موامت، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٦٠الملأة)٨ أدرك ممل. الصلاة من ركعة أدرك محن باب المساجد/ كتاب لم؛ وم

(.١٧١٨لم)م)٢( 
. ١٠٣الآة: ّورةاواء،)٣( 



|كااتامام م يتاءس  ٢٢٢

محمدءايا ومحال! وآخره الوقت أول محي . الني أم ■مريل أن - ٢ 
سيناترضالا،.ماين الصلاة 

فقدالنمس تغرب أن مل العصر من ركعة أدرك *من محوله.؛ - ٣ 
لممن أن الحديث فممهوم الصح محي وكذلك . العصر® أدرك 
الصلاة.يدرك لم ركعة يدرك 

بعدوالصلاة . رد® فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل *من •' قوله. - ٤ 
فتكونالشديد نهيه فتها بل الني. أمر عليها ليس عير بلا الومحت 

مردودة.

•يلي بما الجمهور أدلة عن الإسلام شخ أجاب وتد 
مجالتزملم مبائر شخص صحح، بأنه الأول) الدليل عن — ١ 
بالعملأتى محاذا الشرعية بالحدود مقيد التزامه ولكن الإسلام لأحكام 

ؤإذاصحيحآا عمله يكون فلا ملتزمأ يكن لم المشرؤع الوجه غير على 
إلزامعلى دليل هناك وليس به، إلزامه في فائدة فأي صحيحآ يكن لم 

تأباهعبث هدا بمثل إلزامه لأن فيه؛ فائدة لا مردود بعمل الشخص 
تكرارعن لردعه مصالحة بذلك إلزامه محي أن محير لو نحم " الشيع حكمة 
قالكما حنأ قولأ المملحة لهذه فاته ما بقضاء إلزامه لكان الترك 

الجمهور.
ماقضاء التوبة تمام من أن لم نلا أنا اكاني: الدليل وعن - ٢ 

وقدوقه، ءات« لأنه يقض، لم ؤإن توبته تصح بل وقته خروج بعد فاته 

الماحي.كتاب مسلم، ( ١ ) 
الصلاة.مواقيت كتاب اليخاري، )٢( 



٣٢٢لايطم ص ومم اك1اة مم 

يبدلتعالى بأنه صالحآ عملا وعمل وآمن تاب عمن تعار اش أحبر 
غفورأرحيمأ.اف وكان حنات ّستاته 

توبتهتحقيق إر أقرب يكون قد بالقضاء إلزامه عدم فان وأيضآ 
التوبةإلى فيتثوق سهلا مفتوحآوالطريق أمامه الباب يجد لأنه وتمامها؛ 

تعبغير من وسهلها التوبة له ير أن عاليه اض من نعمة ويراها بها ويفرح 
ماقضاء على ميقدم وأنه قوية وعزيمته كبيرة همته قدرأن ؤإذا مشمة، ولا 
حصوصأالقضاء ني الشرؤع بعد عزيمته وتضعف همته تصغر فربما فاته 

.بابهاوضلقعليه التوبة ^ليه الفوائت، إذاكثرت 
التوبةتمام إلى أقرب فاته ما قضاء وجوب بعدم فالقول إذن 
.القضاء بوجوب القول من وتحقيقها 

تصحلا فإنها تاب ثم فأنكره دين عليه من على ذلك قياس وأما 
ليسالدين قضاء لأن صح^^ غير فاسد قياسر فهدا ؛ يقضيه حتى توبته 
ابتداءمحدود وقتها فإن الصلاة بخلاف منه، بريء قفاه متى آحر لوقته 

حتىالناس لوأحرها الجمعة أن كما نقول; أن الصحيح والقياس ونهاية 
لأنالصلوات؛ بقية فكدلك جمعة منهم تصح لا فإنها وقتها حرمحج 

•وغترها الجمعة بتن للتفريق دليل ولا بوقت مؤقت الكل 
حرجحتى نسيان أو بنوم المحدور أن الثالث; الدليل وعن - ٣ 

وقتفي حقها حعل المى. لأن ؛ عدرْ زال متى يصليها الصلاة وقت 
زوالحين الصلاة صلى إذا فالمعدور عيره، زوال وقت هو المعاjور 

فليصلها١٠ت لقوله اف. رسول حددْ الذي وقتها في صلاها فقد ءدر0 
الوجهعلى وقمت فقد الوقت في إياها صلاته كانت ؤإذا . ذكرها((أ١، إذا 

الموامّتا.كتاب البخاري، 
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.مقبولة صحيحه فتكون به المأمور 
حثالخندق غزوه في الض. فعله ما ؛ الرابع الدليل وعن - ٤ 

وليلكبالجهاد منغولأ كان فلأنه الغروب بمد ما إلى النهار صلاة أحر 
تأخيرهافيكون ، العصرا، صلاة الوسطى الصلاة عن Vسنالونا تال؛ 
هففعله وأيضا العير، زوال وقت فوقتها لعير، الومتا حرج حتى 
العلم،أهل من كثير رأى على الخوفح صلاة مشروعية قبل كان ذللئ، 
وقتها«فى يملونها لمون المصار الخوف صلاة سرعت، ولما 

زالإذا يمليها الممدور I فنقول وغيره المعدور بين نفرق ونحن 
وإلاالوقت، بحد منه تمح فلا المعدور غير ؤإما الوقتا، بحد ولو عيره 

الوقتبحد ولأنها التأخير؛ تحريم سوى فائدة الوقت لتحديد كان لما 
عملاعمل رامن ت ه اممه رسول قال وقد ورسوله اممه لأمر موافقة غير 

■رأيتن فتها للعلماء أن نين هدا من • ، أ فهوردا؛ أمرنا عليه ليس 
أدلتهمذكرنا وقد الجمهور رأي وهو القضاء وجوب I أحدهما 

الي،نعرذها•
والإكثارالتوبة، تحقيق يكفي وأنه القضاء وحوب عدم الثاني• 

وهوتيمية، ابن الإسلام شخ وهورأى المالح، والعمل الاستغفار من 
.أعالم وافه • دليله لقوة الرامح 

-؛اةء'ة ءأي 

موالاةحكم ما ! — تعالى اطه رحمه — الشيح فضيلة مثل • ٣٤١س
علىصررأ المقاطعة كاك وإذا الجمعة، يوم إلا يصلي لا الذي 

اوغ1رى،ىباضاس.)ا(
(.١٧١٨سالم))٢( 



يطسلا ص ءحم حم 
٣٣٥============ت===ء 

ثاضته؟يجوز فهل العائالة، 
إذاإلا يكفر لا الرجل 1ن يلما إذا أولا: قوله: محيالخه فأجاب 

يكفر،لا السة يوم إلا يصلي لا الذي هذا فان بالكلمة، الصلاة ترك 
أوالواحدة الصلاة بترك يكفر بأنه قلما ؤإن مطالقأ، يتركها لم لأنه 

.كافرايكون هذا فإن الأحرى، إلى أحدهما يجمع الصلاتين 
أنيجب بل ومقاؤنمته، هجره يجب فإنه بالكفر حكمنا فمتى 

كافرغير يبقى فإنه بكفره نحكم لم إذا أما قتل، ؤإلأ تاب فإن تتاب ي
فيمصلحة وحدنا فإن مصالحة، على مبنيآ هجره وعدم هجرْ ويكون 
نهجره.لا فإننا مصلحة نجد لم ؤإن هجرناه، هجره 

الرحل عن - تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ! ٣٤٢س
الحكم؟فما أعمالاصالحة يعمل ولكنه يصالي، 

فيتصدقالخير يفعل الذي الرجل ■ بقوله فضيلته فأجاب 
اللكنه دلل وعر الرحم ويصل الحلق، ويحن العسرة، و0حن 

منعماؤأ ما ءاك ؤ تعار؛ قال اممه، عند كله هذا ينفعه فلا يملى 
رمامنعهز1نملؤ تحارI وقال • ، ١ منشإأو؛ خكإي نجمكه عمل 
النفقاتأن ومع ،. وخمّؤلأء آؤ ألهاد^يهميأ إلا متننهع ينم 
مهماكافر وكل • بافه كفروا لأنهم منهم؛ تمل لم أنها إلا متعد نفحها 
تحار.افه عند ينفحه فلا الخير من عمل 

.الآة:مآ')ا(ّورةالفرتان،
.٥٤الأية!التوبت، سورة )٢( 



فت1وسضاطم|كاإة ٢٣٦

فالكافرالأصلي، الكافر وبين المرتد بين الفرق نعرف أن ويجب 
لبهالمرتدأما سيئآ، له نقول ولا دينه على نتركه أن يمكن الأصلي 
علىيبقى أن يجوز ولا قله وجب فقد أبى فإن الإسلام إلى بالرجؤع 

والكافرفاقالوه،،لا،، دينه بدل ررمن النبي. قال وقد الأرض، ظهر 
تاركأما الكتاب، أهل مثل ذبيحته كحل أحكام له تكون قد الأصلي 
.خبيثة ميتة فدبيحته الدم وأنهر سمى ولو ذبيحته تحل ُلأ الصلاة 

أ؛يأي ث ٠

زوجهاامرأة عن - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٣٤٣س
غيره؟عائل لها ليس أنها العلم مع منه، الخللاق ممللب فهل يصلي لا 

فهوالجماعة مع يصلي لا الزوج كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
زوجتهونصحته أبدا يصلي لا كان إذا أما له، تحل والزوجة فاسق 

أنيجوز ولا زوجته، له تحل لا الملة، عن مجرتي فهوكافر فأصر بالصلاة 
هيولتيهب منه، الأمتناع عليها ويجبا لها، هو يحل ولا معه، تبقى 

افلقول الأولاد، على حضانة ولا له ولاية ولا أهلها، إلى وأولادها 
في^١ . ^^٢، •ج. سيلأ أمحق ءث ِقكنين أثة عبمل دق ؤ تعالى؛ 
الدنيا.في وكيلك الاحرة 

حفانةارولأ المستقغ! زاد في كما ذلك على العلماء نمى وقد 
ويدخلالرجل لم يأن وهو سهل الداء هذا وعلاج •  ٠٠لم معلى لكافر 

فيدذهص،وإلأفالحلاكراق.

.٣( ٠ ١ )٧ اف بعداب بعيب لا باب الجهاد، كتاب البخاري، أخرجه ، ١١
.١٤١الآية: ّورةاس،( ٢١



٣٢٧بمض لا م وعض  ٠٢١حم 

السلفوكلام ه، رسوله وستة افه، كتاب كفره على والدليل 
وعقلية.سمعية ذلك في فالأدلة الصحيح؛ والتقلر الصالح 

رأثامواثادؤأ ؤ؛ن المشركين: عن تعالى فقوله امماب، أما 
منيتوبوا لم فإف أي • ه آمحي ؤ،  ٢٥؛"^ألريتكوء وءامأ آلصتلوه 

ومنالدين، في لنا إخوانا فليسوا الزكاة ويوتوا الصلاة ويقيموا الشرك 
بالمعاصيتنتمي ولا بالكفر، إلا تنتفي لا الدين في الأخوة أن المحلوم 

ؤصعتجالإتيفيه: اض فال عمدأفقد المؤمن قل حش مهمامحلمش، 
وهيلمين المومقاتله للمقتول. أخآ القاتل فجعل ثئ؛؛هلى. أخد 
(jruعأصل،مإ إخوة ألمؤينؤن إئعا ؤ • فيها اش قال الذنوب أعظم من 

بهتنتف لم فقتل وكبيرة معصية الصلاة ترك كان ولو ؟ورص. قميمر 
هذهبمقتضى الملة من مخرج الصلاة فترك هذا وعلى الإيمانية، الأخوة 

الأدالكريمة.
الأخوةينفي وأنه الزكاة إيتاء عدم أيضأ فيها الأية هذه قيل! فان 
بدلك؟تقول فهل الإيمانية، 

رواهما وهو به، لقلنا ذلك من يمغ ما وحول لولا •' مالجواب 
ولاذهب صاحب من ررما قال: اش. رسول أن هريرة أبي عن لم م

نارمن صفاح له صفحت القيامة يوم كان إذا إلا حقها منها يودي لا فضة 
بردتكلما وؤلهرْ، وجئنه حشه بها فيكوى جهنم نار في عليها وأحس 
فيرىالعباد بين يقضى حتى سنة ألف ين حممقداره كان يوم في أعيدت 

.ااالآ;ة:)ا(مورةاكوة،
. ١٧٨الآة: مررةاوقرة،)٢( 
.١ ٠ الأيت؛ الحجرات، صورة )٣( 
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إرالخةوبمإراسمر«لا،.^ سبيله 
فليسالجنة إلى سبيله يرى أن يمكن كان إن أنه المعلوم ومن 

كافر.

التبيأن جابر حديث من صحيحه في لم مرواه ما • السنة ومجن 
تركفجعل الصلأة«أى. ترك والكفر الشرك وبين الرجل ®بين ال؛ ئ. 

يخرجالفاصل أن المعلوم ومن والكفر، الإيمان بين فاصلا الصلاة 
كفر.ؤإما صلاة فإما نهاليآ. الاتصال ويقءني بعص عن بعفه الفصول 

فمنالصلاة وبينهم بيتنا الذي ررالعهد ت ه النبي قول وكيلك 
كفر((ص.فقد تركها 

حفلررلا ت الخقناب عمربن الؤمنين أمير قول الصحابة كلام ومن 
منفيوالحفل النصيب، هو والحفل ل الصلاة(( ترك لن الإسلام في 
منكثير ولا قليل فلاحفل منقيها، مجن شيء أي تمنع التي النافية بلا هنا 

الصلاة.لتارك الإسلام 
هالني أصحاب راكان اكقة! اكابعي شقيق بن عبداف قول وكذلك 

إجماع.وهذاحكاية . ، لأيرونشيئآمنالأعمالتركهىرإلأالملأة،ال 
بنإسحاق الصلاة تارك كفر على الصحابة إجماع حكى وقد 

راهويه.

الزلكة.محاب لم، م)١( 
لم)آ\/(.م)٢( 
\.صد)0-\-أى.)٣( 

.(AY)_U (٤)

الرمنى)\أ^آ(.ره( 



٣٣٩لايطم ص اMادرمم مم 

فيالصلاة بأهمية علمه مع يصلي لا ان إنكل فلأن ت النظر أما 
وحينفرصها، حين العناية من لها وأن أركانه، ثاني وأنها الإسلام، 

قلبهوفي ذلك مع يدعها أن يمكن لا أحرى، عبادة في يوحد مالأ أدالها 
الإيمان.من شيء 

محمدرسالة وصحة افه بوحود التصديق مجرد الإيمان وليس 
أبوبدلك سهل. وقد الكفار في حتى موجود٦ كان بهيا التصديق ف ،

لمفإذا والإذعان، للخبر القبول الإيمان يستلزم أن لأبد لكن ءلالب، 
إيمان.فلا قبول ولا إذعان يكن 

يغلفلا مات، إذا الملة عن خارج كافر الحلأة فتارك هذا وعلى 
لهيدعى ولا فيرثابراسين، ولأييفن عليه، يصلى ولا ولايكفن، 
لنااممه أل نأكبر، كمرا كافر فهو جهنم، نار في حالي لأنه بالرحمة؛ 

السلامة.ولكم 

القائلينالعلماء بين حلاف موصع فهل.ا ويترك، يصلي الذي أما 
الصلاةتارك بكفر 

•واحد فرض بترك كفرْ من ومنهم • بفرصن كفره من فمنهم 
•فهوكافر بملي لا ونته أكثر كان إذا نال؛ من ومنهم 

فإزكازيمليظهرأنهلأيكفرإلأإذاكانلأيصايأبدأ، 
وجوباعتقاد لعدم ذلك يفعل كان فان ننفلر! رمضان أو الجمعة 
ؤإنكارالوجوب، لإنكار ؤإنما الصلاة لترك لا كافر، فهو غيرهما 

كافرفهو الملام وجوب رجل أنكر فلو الترك، فيه يشترمحل لا الوجوب 
ؤإزصلى.



او3ءاا؛ت؛حام فم فتاوس ع

الصلاةتارك كفر في الواردة الأحاديث حمل من حطأ يتسن وبهذا 
فمنعكسأ، ولا ؤلردا يصح لا ذلك لأن ، لوجوبها جحودأ تاركها على 

الحديثلأن ؛ يصح لا العكس جهة ومن ، صلى ؤإن كفر وجوبها جحد 
يعتبرهلم وصفآ واعتبرتا الوصف هذا ألغينا فإذا تاركها كفر على دل 

,يصح فلا ألغام بل الشيع 
ررحمسI الصامت بن عبادة حديث هذا على العض أورد وقد 

وسجودهنركوعهن فأتم يهن أتى من عباده على اش فرصهن صلوات 
إنعهر افه محي له يكن لم بهن يأت لم ومن ، الخة اش أيحله ووصوءهن 

غفرله((ثاء ؤإن ، عذبه شاء 

الصحةفي كفره على الدالة الأحاديث، يقابل لا الحديث، وهذا 
•الأقوكا يقدم التعارض عند أنه ومعلوم 

لأنالرمولهقالتالمراد؛ على الخدبث، هذا يدل فلا لك 
هذاعلكا بهن يأت لم وس ووصوءهن®• ومجودهن ركوعهن ررفأتم 

علىسب الإتيان فنفى عهد. له فليس التمام وصفا أي ا الوصف
يأتلم من أما ، الحديث، أول في الذكور لأنه ؛ التمام وجه على الإتيان 

.كفره في واضحة فالأدلة أبدا بهز 
توكلهاصعقا من فهال.ا يحولها مجن لها ليس إنها المرأة قول أما 

ألاهِش ومن ؤ I سبحانه قال وقد ، حلقه يعول تعالى اش فإن ، اممه على 
هش زمن ؤ : وقال بج(جث،يمحببهأأ،. 

)ا(م)؛/؛هأ(.

)٢(



لايطسعن ااْلأل؛«مم عمم 
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الذيالزوج هذا ولتفارق باق فلتستعن • زراه يستل بماأذخْء لُ .بجعل 
•ومخرجآ فرجآ لها اف وسيجعل بملي لا 

ءم؛ي أ ٠

الكان رحل عن - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة 'سل ؛ ٣٤٤س
يقضى؟فهل وتاب مضن منوات لثلاث مطالقا بمالي 

لوجهين:مضى فيما عاليه قضاء لا بقوله: فضيلته فأجاب 
كافراالإنسان به يكون الإسلام عن ردة الصلاة ترك أن الأول؛ 

هذاوعلى • والستة الكتتاب نصوص عليه تدل الذي الراجح القول على 
نأنيىئل ؤ ت تعالى لقوله قبله ما يمحو الإسلام إلى رجوعه فإن 

بجاق>همثاقصى.
عذردون وقتها حرج حتى موقتتة عبادة ترك من أن الثاني؛ الوجه 

المؤقتةالعبادة لأن ترك ما يقضى لا فإنه تاب ثم والصيام كالصلاة شرعي 
•وآحر أول بحل الثاؤع تل من محدودة 

أمرناعليه ليس عملأ عمل ررمجن قال؛ أنه الّثي عن صح وقد 
نسيهاأو صلاة عن نام ارمن ه: قوله مثل هذا على يرد ولا رداءأص. فهو 

ثشمفانمُياؤ الخيام؛ في تعالى وقوله ذكرها«لن. إذا فليصلها 
وقضاءللعذر هنا التأخير لأن لغر أكتامّ بن سمرعمئْ آوعق 

إ.الآة:)ا(مورةالألأق،
)٢(

(.١٧١٨سلم))٣( 
اوخارى،نحاباسماف،.ر؛(
. ١٨٠الآة: مورةاوقرة،ره( 
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.وثوابه أجرم فى كالأداء الونت يعد المعذور 
مدةواجبات من تركته ما قضاء الأخ أبها يلزمك فلا هذا وعلى 

ذكرتها.التي الثلاث نوات ال
ءإبه  ه

اهتمامهناك _1 تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سثل ؛ ٣٤٥س
،غيره دون رمضان قى خاصة بالصلاة الناس من كثير عند خاص 

مماذاتنصحهم؟
فيوتعالى سبحانه اطه يتقوا بأن أنصحهم بقوله فضيلته فأجاب 

إلىاطه بعبادة مامور الإنسان لأن ؛ غيره وفي رمضان في أوتاتهم جمح 
ؤتعار! قال الوت. 

الالأباء من كثير ابمح_رحمهافهتعالي_! فضيلة ضل ساُ،م! 
بحجةفيقصرون الديتية، الناحية من وخاصة أولادهم بتربية يهتمون 

فلماوهم الإسلام يدعون فيمن رأيكم وما العمل، عناء بعد التعب 
الصلاة؟أوتذكروا رمضان صاموا 

بتربيةيهتم أن المؤمن على الواجب • بقوله فضيلته فأجاب 
ؤأبماآكي1،ءامتهمأم_أؤ تعار! اطه لخول ممتثلا ليكون بالغا اهتماما أولادْ 

الغلاظ.؛1اآ نأدة ي ثأي؛انت أةش ه نائ أندء 
اليبالم—تووة وليقم تثت'4ُآ،. -^^٧٤ ويفثلونتا شئأ ة أقن يعئؤن 
عنثول ومأهله، في رخ الرجل  ١١قوله! في افه. رسول إياه حملها 

.٩٩الأية)الحجر، سورة ( ١ر 
.٦ ) الأية التحريم، صورة )٢( 
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أحوالهمبحب يودبهم أن عليه بل يهملهم أن له يحل ولا رعته«را،. 
بالصلاةأبناءكم ررمروا ت اممه. رسول قال ولهذا جرائمهم، وبحسب 

حملهاالتي الأمانة هده أن وليعلم . ، لعشرءل عليها واصربوهم لح، 
يتخلتضحتى الصواب الجواب فليعد القيامة، يوم عنها أل يّوف 

شراوإن فخير، حيرا إن عمل! ما ثمار وسيجنى المتولية، هده من 
ولاويعمونه إليه يسيثون بأولاد فيبتلى الدنيا فى به يعاقب وربما فشر، 

.بحفه يقومون 

أورمضان صاموا قلما وهم الإسلام يدعون فيمن رأينا وأما 
أنيعتقدون رمضان يصومون لا الذين هؤلاء كان فإن الصلاة تدكروا 
صامه،الإنسان شاء إن بدنية رياضة هو إنما وأنه بواجب، ليس الصيام 

الإسلامفرائص من فريصة جحدوا لأنهم كفار؛ فهؤلاء أفطر0 شاء ؤإن 
•إسلأمة يئة في يعيشون لكونهم يجهلها معذورين همر وهم 

وواجبفريضة أنه اعتقادهم •ع رمضان يصومون لا كانوا إن ؤإما 
أهلأقوال من الراجح القول على يكفرون لا فإنهم عماة، وأنهم؛ذللث، 

•العلم 

أقرواسواء كفار، فهم أبدأ يصلون لا كانوا فإن الصلاة وأما 
وسنةاممه، كتاب من أدلة كفرهم ض والدليل وجوبها، أوأنكروا بوجوبها 

•ا؛ةرصيافعنهموقدسبقشيءمنذلك رمولهس، 

٥٢٠)زوجها بتت في راب المرأة باب ، الكاح كتاب ، المخاري أخرجه )١،  ،وملم (، ٠
كابالإئرة،اببالإمامالمدل)هآخا(.

الغلاميؤمر متى باب الصلاة، كتاب داود، وأبر )آ/بخا(، احمد الإمام احرجه )٢( 
.(  ٥٨٦٨)الجا*ع صحح ؛ي الألباني وحسنه ، ( ٤ و٦٩  ٤٩٥)بالصلاة 
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أوبكافر، ليس الصلاة تارك أن السنة في ولا امتاب في يرد ولم 
وغايةذلك، ونحو النار يدحل لا أنه أو الجنة، يحل أوأنه مؤمن، أنه 
اشإلا إله لا أن شهادة التوحيد فضل على تدل نصوص ذلك، في ورد ما 

يمكنلا بوصف مقيدة إما وهى ، ذللئ، وثواب الله، رسول محمدا وأن 
بتركالإنسان فيها يعدر معينة أحوال فى واردة ؤإما الصلاة، ترك معه 

كفرأدلة لأن الصلاة؛ تارك كفر أدلة على فتحمل عامة ؤإما الصلاة، 
فيا معروفهو كما العام على مقدم والخاص خاصة، الصلاة تارك 

.الحدينا ومجصهللح الفقه أصول 
كفرعر الدالة الصوص تحمل أن يجوز ألا قائل: ئال فان 

لوحوبها؟جاحدا تركها من على الصلاة تارك 
محذورين!فيه لأن ذللث،؛ يجوز لا قالتا! 

به،الحكم وعلق الثارع اعتبره وصم، إلغاء الأول؛ المحدور 
الأخوةورب، الجحود، دون الترك عالي بالكفر الحكم علق السارع فإن 
تعالىافه يقل ولم بوجوبها. الإقرار دون الصلاة إقامة على الدين في 

ومحنالرجل )بتن M المي يقل ولم ، الصلاة( بوجوب وأقروا تابوا )فإن 
ولو، كفر( فقد وجوبها جحد فمن الصلاة، وجوب جحد والكفر الشرك 

جاءالذي البيان ا خلافعنه العدول لكان ورموله تعالى اش مراد هذا كان 
•ص، ت|، ئا ألككب عه رزة ؤ تعالى: قال . القرآن به 

نزلما ألأ\يرأ لن؛يرا الديكر ؤوأزلآإقق، نبيه! مخايأ تعالى وقال 
•ك)أ(،آ. 

,٨٩ت الأية سورةالنحل، )١( 
أ؛.الآة:ّورةاكحل،)٢( 
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إجماعهمواحد غتر حكى - عنهم اض رصي - الصحابة وجمهور 
الني.أصحاب رركان ت شقيق بن عبداف قال الصلاة، تارك كفر على 

الترمذيرواه . الصلاة(( غير كفر تركه الأعمال من شيئآ يرون لا 
الإمامراهويه بن اسحاق الإمام وقال شرطهما، على وصححه والحاكم 

.كافر،، الصلاة تارك أن المي. عن ررصح ' المعروف 
عوف،بن وعدالرحمن عمر، عن حاء قد أنه حرم ابن وذكر 

عنهمالله رصي - الصحابة من وهمرهم هريرة وأبي حل، بن ومعاذ 
عتهنقله , الصحابة،، من لهؤلاء مجخالفآ نعلم راولأ قال _، أجمعين 
عود،مبن عبداش الصعحابة من وزاد والترهيب، الترغيب في المنذري 
—عنهم الله رصي — الدرداء وأيا عبداممه، بن وجابر عباس، بن وعبداممه 

راهويه،بن ؤإمحاق حنبل، بن أحمد I الصحابة غير ومن قال؛ 
وأيوبعتيبة، بن والحكم والنخعى، ارك، المببن وعبداممه 

بنوزمر جمة، أبي بن بكر وأبو العليالي، داود وأبو الختياني، 
ينأحمد الإمام مذهب من المشهور وهو قلتا! وغيرهم، حرب 

لقولهيره نففي كر ابن ذكره كما الس-افعي قولي أحد وهو حنبل، 
وذكرتعار: 

وأنالشافعي المذم، في الوجهين أحد أنه الصلاة كتابه في القيم ابن 
ه.نفالشافعي عن نقاله الطحاوي 

الصلاة؟تارك كفر يرى لا من به استدل عما الجواب ما قيل: فان 
فيهيكون لا أن قاما هؤلاء به استدل ما أن ذلك عن الجواب قلتا: 

 )(.٢٦٢٢!^))١

٥٠ ٩ ت الأية ، مريم سورة  ٢٢١
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ذلك؟محي هوم وهل له؟ نصيحتكم فما للصلاة، يقوم 
الشباب الأّكل يعمل أن عليه يجب بقوله فضيلته فأحاب 

الناسبعض لأن مبكرأ، ينام أن ذلك ومن جماعة، الفجر بملي تجعله 
ولووصعالشام، من يتمكن لا الفجرثم نيل إلا ينام ولا النوم في يتآحر 

يناموابأن وأمثاله هذا ننصح نحن لدلك ينبهه، من أمر ولو المنبه، 
حماعة.ويصلوا نشيهلين يقومجوا حتى مكرين 

فيبتاحرْ كان مواء بسببه هذا كان إذا هوآثم نعم هوآنم؟ هل أما 
فانهآثم.بالامتقامحل الاحتياحل بترك ذلك أوكان المنام 

أوو أ ٠

فاتتهمن حكم عن ! — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل •  ٣٤٩س
وبماذاأبنائه؟ إيقاؤل بسب لمين المح حماعة الفجر صلاة 

تنصحه؟

حتىالأذان قبل أبناثه يوقفل بأن أنصحه ت بقوله فضيلته فأجاب 
أحلمن الجماعة صلاة ييع أن له يحل ولا الجماعة، صلاة من يتمكن 
منيتمكن وقت في بإيقاظهم يتقدم أن ذلك وعلاج أبنائه، إيقاظ 

يقومثم يؤذن حتى يدعهم أن أما الجماعة، ؤإدراك إيقاظهم، 
فهداالموم ئقيلي يكونون وقد كبرين، يكونون قد وهم فثوتلهم، 

منه.تفريهل 
؛؛؛-و أ ٠

يوديمن حكم ما ! تعار- الد رحمه - الشح فضيلة مثل ت ٣ ٥ ٠ صن 
الفجر؟صلاة دون جماعة في الصلوات 



لايطسص ءحم ا1ط!ة مم 
٣٤٩^^^=========ص====^===، 

معالفجر صلاة أداء بتركه آثم هو موله! فضيلته فأجاب 
معالفجر صلاة يودى وأن اممه، إلى يتوب أن عاليه ويجب الجماعة، 
تقال الني. لأن النفاق، من حاله هده محن على ويخشى الجماعة 

ولويعلمونالفجر، وصلاة العشاء صلاة المنافقين على الصلوات ،رأمل 
عليه.متفق ولوحبوأ® لأتوهما فيهما ما 

ءأيأ؛• ء ه

النصيحةما ٠ ّ تعالى افه رحمه ب اليح مثل ! ٣٥١
الفجرصلاة شأن في حميعا والنساء للرجال توجهها التي العامة 

حاصة؟

علىيحاففل أن لم مان إنكل أنصح I بقوله فضيلته فأجاب 
العباداتأؤكد وهى الدين عمود هى الصلاة لأن وغيرها؛ الفجر صلاة 

قالحهلر، على فهو أصاعها ومن كفر، فقد تركها ومن الشهادتين بحد 
IjJ ر I ١يثموتمؤف،؛لهمنؤأسمإ قأم،ينبميؤأحلمالتجاعإألصا!وه ه- ؤ

صالحأوعملوا وآمنوا هؤلاء تاب فان . ؤءامن٤^^٢، ُادا من إلا عما. 
لقنهينحلؤف يأؤكإئا ؤ بقوله! الله وعدهم ممن يكونوا أن لهم يرجى فإنه 

ءآدءاب ءاي 

فيمعي كان إذا -! تعالى افه -رحمه الشيح فضيلة مثل :  ٣٠٢من 

كتابومسلم، (، ٦٥٧جماعق)لي العناء يضل باب الأذان، نحاب البخاري، أحرجه )١( 
(.٦٥١ابكلصلأ0الخمائ)الماحي، 

.٦ ٠ ،  ٥٩الأيتان، مريم، صررة )٢( 
.٦٠الأية!مريم، صورة  ٢٣)



|كاإ؛؛1ستج لم فتارس 

ولمالمحاولات، كل معه حاولتا وقد يصلي، لا شخص الممل 
جاهه؟يجّتاعالإآ فماذا أ،اسهلح، 

الصيحةمن ؛JLJl s&محسا بما قمتج إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إكرامهذا إن تقول حتى بيتلثؤ ل به تجتمع لر وأنت نفسه، عل إنمه فإنما 

ؤإنماله، دعوة إحابة هذا إن تقول! حتى أيضا بيته في تجتمع ولم له، 
نصيحتهتواصل أن عل أحثلئ، ولكنني ، ولغيره له عام مكان ل به اجتمعتا 

أبيبن لخلي ه الني قال وقد هدايته، باقي فتكون يهديه أن اممه فلمل 
^ارجواحدأخرسامنحمرالعما(أاا.طاو_ات 

ءإيإي ء ه

الأسرةواجي، عن ايح—رحمهالهتعار_1 محيلة طل ٢ا^٣ه٣•' 
الصلاة؟تاركي نحوالأبناء 

يصلون،لا أولاد عندهم كان إذا بقوله: محيلته فأجاب 
بالضربؤإما والأمر، بالقول إما بالصلاة؛ يلزموهم أن عليهم فالواجب، 

فانهالضرب معهم يفد لم فان ،، لمشرارأ عليها ®واصربوهم لقوله.•' 
أحلمن - اف وفقها - الدولة في المؤولة الجهات إلى بهم يرفع 

الإقرارباب من ذللئ، فإن عنهم، كون اليحل ولا بأدائها، إلزامهم 
كافرالملأة فتارك الملة، عن مخرج كفر الصلاة ترك لأن المكر؛ على 

عليه،أويصلى يغسل، أن ذك على مات إذا يجوز فلا المار، في مخلد 
الملامة.اممه أل نالملمين. مقابر في يدفن أو 

•٣(. ٠٩)رحل يديه على أملم عن ممل باب الجهاد، كتاب الخارك،، أحرجه  ٢١ر
(.٢٤٠٦طالب)ايي بن علي سائل من باب الصحابة، مماثل كتاب لم، وم

(.١٨٧أحمد)؟/)٢( 



ب1ب|ااذ|نئااوائت
٢٥١

الأذانأفضل أيهما بةابمح-رحمهاشسار-؛ ! ٣٥س؛ 
الإمامة؟أم 

أهلبين خلاف محل المسألة هذه I بقوله فضيلته فأجاب 
الدالةالأحاديث لورود الإمامة، من أفضل الأذان أن والصحيح العالم، 

والصفالنداء في ما الناس يعلم ررلو س! قوله مثل فضله، على 
وكقوله. لأستهمواءا عليه يتهموا أن إلا يجدوا لم ثم الأول، 

^منملانسأمحائا/مماكامة\أ/
القومرريوم مثل شرعية بأوصاف ربطت الإمامة ت مائل مال فإن 

علىيدل بأقرأ فقرنها أقفل، الأقرأ أن ومعلوم اش'، لكتاب أقروهم 
أفضليتها؟

ولايةبل الإْامة في أضلة لا نقول لا أتا فالجواب: 
منفيه ّ الإمامة من أفضل الأذان إن نقول: ولكننا فضل، ذاتر شرعية 
أنقالأذان ولأن العموم، ميل على الناس ونسيه تعالى افه ذكر إعلان 

لأنهمالراشدون؛ وحلفاؤه ه اض رسول يؤذن لم ؤإنما الإمامة، من 
تضغفلو الناس جميع به يتعلق الإمام لأن الهم، س بأهم اشتغلوا 
الملمين.مهمات عن لاسغل الوقت لمراتية 

-؛!؛-ءو- ءإي 

محابوملم، (، ٦١٥)الأذان ني الامتهام باب، الأذان، كتاب، الخاري، أخرجه )١( 
.(  ٤٣٧)الصفوف تسوية باب الصلاة، 

.( ٣٨٧)صماعه عند الشيطان وحروب الأذان نضل باب الصلاة، كتاب ملم، أحرجه )٢( 



اك1اإة|عظم فم فتاوس 

د============د======^=^=ء ٣٥٢

حكمعن -؛ تعالى اف -رحمه الثمخ فضيلة مثل • ٣٥٥س
الإئائسلأْفيخماسمأْ؟

إذاالصلاة تقيم أن المرأة على حرج لا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
لأنأيضا، عليها حرج قلا الصلاة تقم لم ؤإن بيتها، في تملي كانت، 
إذاالمنفرد الرحل حتى الرحال، حماعة على تجب إنما الصلاة إقامة 
يقملم ؤإن فهوأفضل، أقام ؤإن عليه، تجب لا الإقامة فان منفردا صلى 

•عليه حرج فلا 
؛وو ء ٠

عنح؛كمالأذانةيضلةايخ_رجم4الهممار_: 
السافرين؟حق 

والصوابحلاف، محل المسألة هذه يقوله؛ فضيلته فأحاب 
Jنالحويرثوذلاكأنالمي.قاللاك المسافرين، على الأذان وجوب 

علىوافدون وهم أحدكم لكم فاJؤذن الصلاة حضرت ®إذا وصحبه؛ 
^يهم،ولأنالميهلمبمعالأذانرلأالإقامة

يؤذن.أن عنه اض ويأمربلألأرضي أمفاره فى يؤذن فكان حضرأولاممرآ، 
هه  ٠

السافريلزم هل • — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سمل ؛ ٣٥٧س
الأذازوالإئاْة؟

إنطزمك لا لها والإقامة للصلاة الأذان بقوله؛ فضيلته فأجاب 

(،٦٢٨)واحد مؤذن السفر في ليؤذن نال من باب الأذان، كتاب الخاري، أحرجه 
٠( ٦٧٤)يالإمائ أحق من باب كتابالمساحد، ومسالم، 



ب|ب|ااذ|نهااإة1س
٣٥٣

والإقامةفالأذان أحد معك كان إذا أما لك، سنة هما يل غيرك يوحد لم 
اشرصي الحويرث بن مالك عن البخاري صحح ففي عليكما واجبان 

ررإذات الّكا. فقال السفر يريدان الكب. إر رجلان أتى • قال عنه 
الحديث.، أقيما،،ر ثم حرمحمادأذنأ أنتما 

ءوءإ؛ 

الأذانحكم ما • - تعار اّه رحمه - الشخ محيلة وّسل سخهّات 
سفرد؟والإقامة 

اوليمنة، للمفرد والإقامة الأذان ت بقوله فضيلته فأجاب 
الأذانلكون نظرا ولكن بالأذان، يناديه من لديه ليس لأنه بواجب؛ 

الفلاحؤإلى الصلاة إلى لنفسه ودعوة وتعظيما، وجل، عز ش ذكرا 
فيحاء ما الأذان استحباب على ويدل سنة، كان الإقامة، وكدلكر 
يقولالله رسول سمعت< قال عنه الله رصي عامر بن عقبة حديث 

للصلاة،يؤذن للجل الشثلية رأس عر غنم راعي من ربك رربمجب 
غفرتقد مني يخاف للصلاة ويقيم يؤذن هذا عبدي إر انثلروا اف؛ فيقول 

الجتة<الآ،.وأدحلته لعيدي، 
-» ه

الإنسانجمع إذا • - تعار اطه رحمه - الشيح فضيلة ممل ؛ ٣٥٩س
إقامة؟للتوافل وهل إقامة؟ منهما واحدة لكل فهل والعصر الفلهر 

كتابلم، وم(، ٦٣٠)للماغر الأذان باب الأذان، كتاب البخاري، اخر-حه )١( 
منأضب1لإما0)؛؟أ(.باب الماجد، 

الأذان؛يباب الفر، صلاة كتاب وأبوداود، ، ( ١  ١OUJ ٤ ٥ )إ/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
(.١٢٠٣المفر)



اك|اإة|هطم هم فتاوس 
^^========ت==صص=،

جابرحديث في كما إقامة، واحدة لكل •' بقوله فضيلته فأجاب 
تقال مزدلفة في جمعه ذكر حيث اليي.إ حج صفة ش عنه اض رصي 
سهماا؛سح ولآ الماء فصلى أقام م المغرب، فصلى راأقام 

لهاإقا٠ة.فليس الرافل وأما 
ءأ-ه  ٠

واجبالأذان هل - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ت  ٠٣٦ س 
فتوضأالصلاة إلى قمت الإنا بحديث! الامتدلأل صحة وما المنفرد؟ على 

^قإ«علىسمبالأذانوالإةامةعلىثمد؟
فيهليس مكان فى كان إذا للمنفرد الأذان بقوله: فضيلته فأجاب 

هماذلك في قولين على استحماأ ؤإمجا وجوبأ، إما مثرؤع، مؤذنون 
أحمد.الإمام عن روايتان 

تشهدثم اممه أمرك كما .فتوضأ . . رربحديث الاستدلال وأما 
آعلم.واف ، الوضوء بعد يقال ما بالشهد الراد أن فيحتمل 

قىمجد عن ت — تعالى اض رحمه الشيح. فضيلة مهل ت  ١٣٦ س 
يودنون؟الليفهل أدان وسمعون اليلد من ئريية مررعة 

قبلمن معين مؤذن للمسجد كان إذا بقولهI فضيلته فأجاب 
البلد.أذان يسمعون كانوا ؤإن به بأس فلا الأوقاف 

٠ ٠ ٠

ومسلم،( ١٦٧٢بالمزدلمت)الصلاتين ين البمع باب الحج، كتاب اليخارى، أحرجه 
(.١٢٨٠عرفات)من الإفاصة باب الحج، كتاب 



ه'اا'ذا'،؛الأذان باب 
٢٥٥

أذنوقد المجد، يحل إمام عن الشيخ؛ فضيلة مثل ! ٣٦٢س 
مباشرة؟يقيم أم يؤذن فهل مجده في يزذن ولم الند في اJؤذنون 

فلافيه يؤذن لم مسجدأ الإمام دخل إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
حصلوقد كفاية، فرض الأذان لأن أذان، بدون الصلاة يقيم أن حرج 
المجاورة.الماحي فى الأخرين بأذان 

مثليؤذن، فانه مؤذنون حوله ليس جدأ م الإنسان دخل إذا أما 
هوفدخل النداء مهع ولا البر في الأذان حال وكان افر مرحل 

يؤذنواأن يحن فإنه صلوا قد الناس ورأوا ليصلوا، المسجد وأصحابه 
أندون هم أنفهم يسمعون ما بقدر الأذان يكون ولكن يقيموا، ثم 

الناس.على يشوش لئلا عال، أوبصوت صوت مكبر فيه يكون 
ءأيءأي ءاد 

الأذانيجب هل -! تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل •  ٣٦٣س
المقصية؟للصلاة 

فيهأذن قد بلد فى الإنسان كان إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
الثميمحللؤع بعد إلا يتيقفلوا ولم البلد في حماعة نام لو كما للصلاة 

العامالأذان لأن البلد؛ في العام بالأذان اكمما; الأذان علمهم يجب فلا 
الفريضة.به وسقطت الكفاية به حملت البلد فى 

لأن١^٠أماإذاكانفي٠كانلم.>ذنفيهفالأذانواب؛ 
أمرالثمي طلؤع بعد إلا بمتيقفل ولم سفره في الفجر صلاة عن نام لما 

ه!قوله ولعموم وجوبه، على يدل وهدا يقيم وأن يوذزل١، ان بلألأ 

الماجد.كتاب لم، ومالملأة، موامت، كتاب البخاري، ( ١] 



؛؛UlsJi\سمح قس كاوس 

يعدحضورها يشمل فانه أحدكمء لكم فليؤذن الصلاة حضرت ارإذا 
•وفيالوقت الوقت 

الأجرةأحذ حكم عن ~ تعالى اف رحمه ~ فضيلته ومثل I  ٤٣٦ س 
صرالأذان؟

لأنهالأذان على الأجرة أحد يجوز لا ت بقوله فضيلته فآجاب 
الأجرةأخال يجوز لا والعبادات العبادات، من وعبادة القرب من قربة 

مذاي١فإوويخإ آليتا -كيثآوصزه شؤ • تحار لخول عليها 
محإلأآقاننيJئا

بالأذانأراد إذا ولأنه أ3ربآرأ،. بمثأيذا ودتطلمايظانرأ فها >ثنمأ 
عملمن ا، النبي قال وقد صحيحآ، أذانه يكن فلم عمله، بملل الدنيا 
المؤذنيعتلى أن يحرم فلا الرزق إلا ، ردءأفهو أمرنا عليه ليس عملا 

يالراتب؛الحاصر وقتنا في يعرفا ما وهو المال ستا مجن عتناء والمقيم 
منوالإقامة والأذان الملمين، لمصالح وصع إنما المال بيتا لأن 

٠لمن الممصالح 
٠؛إي ؛؛ؤ 

أحذحكم عن تحار—• اش رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ٣٦٠س
اسائت؟نمل المالعفى 

منبطاعق قاء من يعطاْ الذي العوض بقوله.* فضيلته فآجاب 
أقسام:ثلاثة إر م ينقالطاعات 

احي.المكتاب لم، لمالأذان' كتاب ، الخارتم، ، ١١
١٠ ٦ ، ١ ٥ ت الأيتان هود، محررة )٢( 
(.١٧١٨)سلم )٣( 



ءااإ،ذ1م،تالأ٠اه باب 
٢٥٧^^========د===ص=د==، 

العاملهذا يتفق أن مثل أجرة بعمد ذلك يكون أن الأول؛ المم 
منكل فيها يكون ملزمة إجارة عقد على غيره ع الهلاعة بهدم القائم 

بالإمامجةأحد قام لو كما يصح لا ذلك أن فالصحيح مقصودأ، العوصين 
للدنيا؛وسيلة يكون أن يصح لا الأحرة عمل لأن وذلك بأجرة، والأذان 

هوالذي الدنيا لعمل وسيلة يكون أن مجن وأعر أشرف الأحرة عمل لأن 
إة3 ءدأه دآمحرْ أو3 آلمحْ محروق ؤ؛1 تعارإ قال أدر، 

ا.١ و آمحك آلئحف ؤل منيا 
الجعالةسبيل على العمل هذا على عوصأ يآحد أن الثاني الشم 

أومحنوكذا، كذا فله المجد هذا في بالأذان قام من قائل؛ يقول أن مثل 
الحلمأهل أقوال محن فالصحيح وكذا كذا فله المجد هذا في بالإمامة قام 
ملزمآ.وليس أجرة ليس هذاالعمل لأن جائر؛ ذلك أن ألة المهذه في 

لمنالدولة تبذله اّل بيت من الحوض يكون أن • الثالث المم 
لبيتالشرعية المصارف من لأنه فيه؛ شك ولا جار فهذا العمل بهيا قام 

حرجفلا أحدته فإذا العمل هذا يمقتفس له مستحق وأنت اّل، 
بهذهقام لمن تباح الش الأموال هدْ أن يعلم أن ييغي ولكن عليك، 

مقصودةكانت إذا فإنه العبد، مقصود هي تكون أن ينبغي لا الو٠لادف 
بهذاالقيام وعلى اف، ءلاءة عر بها ليتحين أحدها إذا أما الأحر، حرم 

تضرم.لا فإنها العمل 
٠و ء ه

أحذحكم عن ت — تعار اف رحمه — الشخ هضيلة سئل ؛ ٣٦٦س
القرآن؟قراءة عش الأجرة 

.١٩. ١٦الآات: مرةالأءالى،



؛؛yisJiأدظم غم فتاوس 

قراءةلأن حرام، بالأجرة القرآن قراءة ت بقوله فضيلته فأجاب 
، l^jJLUوميلة يتخد أن يجوز لا الصالح والعمل صالح، عمل القرآن 

آلدثامنَكاراُريدآلحتره ؤ ت تعالى لقوله ثوابه بطل لها وسيلة اتخذ فإن 
ثسثمفيأل:ن أويث، G رمحذ؛؛اثُدحيف ي آعتدهم وبما 
•3هرا، مايتقانوأبملدد< ماش-مأةاودطل< إلاألثارؤحتتثل ألاحتق 

فهجرتهيتزوجها أوامرأة بمسها لدنيا هجرته كانت، ررمن اليي. وقال 
افعد ثواب له ليس الأجرة لأخي القرآن فقاريء إلىمائجرإوه«لأ،. 

بقراءته.الميت يني فلا هذا وعلى 
مم  م

أذانيجوز هل ت — تعالى اممه رحمه — الشيخ فضيلة مثل !  ٣٦٧س
الصوت؟حن إذاكان الالأمة حالق 

اللحيآحالق أذان إن ت هذا فى نقول بقوله! فضيلته فأجاب 
الأذانيودى كان فإذا الثرع، به جاء الذي الوجه على أداه لأنه صحيح؛ 

بأس.مسليمأفلا صحيحآ أداء 
تالأذان في الأ-حتناء بعض على أنبه أن أحب المناسبة بهذْ ؤإننى 

فأذانهغسالهمزة، بمد ارآممهأكبرار المؤذن: قال لو : ١-فمنذلالثا
ثمأدركتح ءآئدة قل ؤ افه: قال يستفهم فهو الهمزة مد إذا لأنه صحح؛ 

ان.إنأي من بمح لا الأذان فهزا مندى؛رث*(اهأص. ء ؤ أم 

١٠ ٦ ، ١ ٥ ت مود، سورة ، ١ ل 
(،٥٤)والحب باب الأعمال إن جاء ما باب الإيمان، محاب الخاري، )٢( 

.١( ٩ اإنماالأءمالباكات«)٧• ُوله^: باب كتابالإ٠ارة، الم، وم
■٥٩•الأية يونس، سورة ، ٣١



داااف|,ءءابم
٣٥٩^^===========1==ء 

كبرأيارجمع لأن أذانه؛ بمح لم أكارُا رراش ث مؤذن ٢-ولوقال 
الطبل.والكبر 

التقول»أذ الصوابأن قالما اله« لأإلهإلأ أة »أشهال ''آ_ولوئل: 
وإذاالثملة، من مخففة هنا )أف( ذ مدغمة، النون بسكون اض١٠ إلا إله 

إلهألأ أشهد فيقال اللام في تدغم فإنها اللام ووليتها ساكنة وهي حففت 
إلأاش.

ررأشهديقولون نجدهم الناس محن كثير أذان إلى استمعنا ؤإذا — ٤ 
اللام.بقح اش،ا رسول محمدا أن 

أذاننهلل لا حتى به، نتخرج أن يمكن مخرج هناك هل • قيل فإذا 
الموذنين؟س $جو 

عربيةلغة ففيه واسعة - ش والحمد - العربية اللغة نعم I قلنا 
إنفتقول والخبر المبتدأ تنصب وررإن،ا ررأزا؛ ْع الجزئين تنصب صحيحة 

•ربيعة أبى بن الشاعرعمر قول ومنه قانمآ، زيدا 
أمداحراسنا حفافآإن حهلاك ولتكن فلتأت ححاّل اسود إذا 

أسد،بضم أمد٠٠ حراسنا ررإن ت لقال المشهورة اللغة على ولوحاء 
المؤذنينأذان لتصحح الحربية اللغة في محخرحأ وحدنا دمنا فما 

فنصححه.

محمدأرسودأن أسهد بقول تعني ماذا • لوسألته المؤذن أن على 
افه.مححمدأهورمول أن أعنى لقال؛ اذه؟ 

هداواوأفنقول الهمزة يجعل أي وكبرا، رراممه I المزذن قال ؤإذا —٥ 
واوأوعلىقلبها جائز صم بحد الهمزة وقعت فإذا الحربية، اللغة في جائز 
يقولواأن الأولى أن على صحح، أذانهم وكبرا، ررافه يقولون فالدين هدا 
الهمزة.بتحقيق أكثرا، رراممه 



|كاإ|تاممحام فم هتاءس 

ممنأشبههم وما الدخان وشارب اللحية، حالق أذان أن والمهم 
الوجهعلى به يأتون ماداموا صحح أذانهم العاصي على يمرون 
المعنى.به ضير لا الأي المليم 

مه  ٠

حضرتإذا ت - تعالى اف رحمه - الشح فضيلة مثل ؛  ٣٦٨س
إذاالعدو بأن علما صوته المؤذن يرغ فهل الحرب حال قي الصلاة 

الوني؟اكتشف الأذان سمع 
فإذاله، ادن من يسمعه أن يكفي الأذان بقوله؛ فضيلته فأحاب 

أحزأ.فقد الحاصرون يمحه ما بقدر صوته رغ 
هدالأن مكانه؛ على العدو ليدل بالأذان صوته يرغ أن يجوز ولا 

المهلكة.سالإلقاء؛امإلى 

وصعحكم عن * ~ تحال اش رحمه — الشيح فضيلة مثل • ٣٦٩س
به؟للتأذين المنارة في مكبرالصوت 
الذيالصوت مكبر بوصع بأمأ نرى لا • بقوله فضيلته فأحاب 

منعليه يشتمل لما وذلك به، للمآذين المنارة في )الميكرفون( مي ي
أمورذلك على ويدل المحذور، مجن وسلامته الكثيرة، الصالح 

وقدنالاشتعالىالأرض، صذْ لمافي تعالى افه مماحلق أنه الأول•" 
فيما لهم وسخترْ فيالأرض، ما جميع لهم بإباحته همادْ على سئا 

جمثاهل١،.آلآرْبم ؤ، ما سمم حدق هوءى ؤ والأرض الممرات 

ا<أ.الآة:ّورةاوترة،



ء|1إةاسدالأذان 
٢٦١

ينبغيولا تنه حمعا ؤا تبما ألتولث ؤ، ما م وثم ؤ ومحال؛ 
اللهفإن شرعي موجب بغير منها ه نفمحيحرم عليه الله نعمة يرد أن للعبد 
;لأ ١٥ه تل ك ص ئئع\ لا اون ئ:آا ؤ يقول: تعار 

يحللونمن على رادأ ويقول • ^^٢، ألثعتد؛0 محب أممه؛؛* ِإث متدوأ 
ينلمادءدوألظش لثج يآ ١ أممه زثه ؤ تن كز ؤ ت بأهوائهم هوى ويم 
ألس1ث=ظمدنيف ث ئمؤأ ؤالأ ؤ ذنك؛ عن  Lj،،Liويقول ^^٣، ازرق 

الميهقالكمابههفيؤإذاكان 
أحلما تحريم ر ليس ءإنه والكراث البصل ثان في لم مصحح 

ااممه؟ أحل ما يحرم أن يجوزلغيره ،فكيف ل ٠٠الله 
حرام.الميكرفون إن قائل: قال فإن 
عرلك دليل ولا بدليل، إلا تجا تحرم أن ك ليس له: ئالخا 

فيلنا افه حلق مما لأنه حله على يدل أثبتنا كما الدليل بل تحريمه، 
ماؤ، ٢٠٥هوألذىحدق,ؤ السابقة الأية تفيده كما لنا أحاله وقد الأرض 

فيررالأصل أن العلم أهل عند المقررة القواعد من أن الثاني؛ 
وهده، تحريمه٠٠ على الدليل محام ما إلا والإباحة الحل والمناغ الأعيان 

.١٣الآية:ّررةالجانة،)١(
.٨٧^٠، ١٠١٠محورة )٢( 
الآة:آ'\.ّردةالأءراف،)٣( 

. ١١٦الآة; )أ(ّررةالحل،
(.٥٦٥أربصلا)ثومآ أكل محن نهي باب المساجد، كتاب •سالم، احرحه )٥( 
.ا'مآالآية:ّورةاوقرة،)٦( 



اهقمحامقس فتاوس 
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٠نه والالكابب، رأمءومل من مده مالماعده 
مايىآلآتييىهمأيرىظقممم ؤ ت تحار قوله فمن ■ الكتاب أما 

جتمععاهأ١،.
فلاتضيعوها،فرائص فرض تعال اف ررإن ؛ قوله. فمن نة الوأما 

شانض بجر رحمة يء وحدحدودأفلاتعتدوها، 
افرخلق مما والميكرفون عفو" فهو عنه سكت ررما أن وأخبر عنها،، 
عفوأمياحآ.فيكون عنه ومكت الأرصى، ل تعال 

المفاسدودفع المصالح جلب اّمية الأي١^٣^٤ قاعدة أن الثالث؛ 
اللهبتكبير الصوت برغ كالمبالغة مصالح على يشتمل والميكرفون 

الصلاةإر والدعوة يالرمالة، ه لرسوله والشهادة وتوحيده، تعالى 
وإيقاؤلالغافلين، تنبيه مصالحه ومن عمومآ، الفلاح ؤإر خصوصأ، 
هدهتقارب أو تقابل مفسدة فيه ليس المصالح هدْ ومع النائمين، 
نعلم.مجهللقآفيما مفسدة فيه ليس بل المصالح 

الوسائلأن الإسلامية الشريعة في المقررة القواعد مجن أن الراح 
الناسإسماع إلى ظاهرة وسيلة والميكرفون المقاصد، أحكام لها 

ومواعفل،خهو_ا من فيه يلقى ما ؤإبلاغهم الصلاة، إلى والدعوة الأذان 
المواعنلؤإبلاغهم الصلاة، إلى والدعوة الأذان، الناس وإر>ماع 

إلىوسيلة كان فما الحلم، أهل باحماع بها المأمور الأمور من والختلب 

الآة:و^)ا(ّورةاوقرة،
حسن*®حديث ُالأر;عينُت فى الودي ونال ، ٣٠ا/ ٠ ®السنن، فى او؛هقى أحرجه )٢( 

٧٩.

نيوالهيثمي الذمي، ووافقه وصححه ٤، . U/Y®المستدرك، ني الحاكم أحرجه )٣( 
.ثقات رجاله ت وتال ٥ ٥ U/ .ج٠ع٠ ٠Jالا





|كرإ؛؛|عطم فم فتارس 

•الأمرين محن فرق ولا الكلمات ويضخم 
عهدفي معروفا' يكن لم المكرنون أن الناس بعض توهم وأما 

وأجمعالني. عهد بعد وجدت الي الأشياء أكثر مجا * فنقول 
يكنلم الكتب في وتصنيفها المنة تدوين فإن جوازها، على المسلمون 

منقلل نمر إلا ذلك جواز في يعارض ولم M الي عهد في معروفآ 
علىالإحماع انعقد ثم بالقران، اختلاطها من خوفأ الأول الصدر 
الني.عهد على محروقا' يكن لم المدارس وبناء ذلك، بعد الجواز 

التوحيدعلم في الكتب وتصنيف جوازه، على المسلمون أجمع ومد 
الملمونأجمع وقد غيرهالميكنمعروفأفيعهدالميه، 

النيعهد في محروقة تكن لم الكتب تهلح التي والخطاع ، جوازم على 
اللهكتاب طاعة جواز على حدوثها بعد س الملمون أجمع ومد 
المنة،وشرح التفسير في العلم أهل وكلام ه، رسوله ومنة تعالى، 
نطحلا إنا أحد يقل ولم الهلاع، بهدم وغيرها والفقه التوحيد، وعلم 

بهالألهالمتكنموجودْمح،ءهدالمي.•
المجداجد المأفضل في يستعمل الميكرفون أن الثاس 

العالمأهل س به يقتدي ممن أحدا أن علمتا وما الّك، ومسجد الحرام 
ولاالحمد، ولله واضح أمر وهدا الأمور، ولاة على أوأنكر ذللئ، عارض 

كانوإذا به، للتأذين المنارة في الميكرفون اراستحمالا قي عليكم حرج 
بنالبراء هال، كما غيرْ على يحرمه أن ينبغي فلا يكرهه الإخوان من أحد 

أوقرنهاالأصعحية أذن فى يكون أن يكرم إنه مال لن عنه اش رصي عازب 
وافهغيرك. على تحرمه ولا فدعه كرهن، ما الجراء: له فقال نقص 

اووفق.حررفىّآا/أ/ا،ا،"ااه.



|ااذ|نءااإظسد
 ===========^^٢٦٥

قدممن حكم عن ! — تع1اى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل  ٠٣٧ س
سة(شالأذانعانمول؟

)حيعلى الفلاح( على )حي قدم إذا عليه يجب I ئائلأ فأحاب 
لأنهالصلاة( على )حي بعد الفلاح( على )حي يعيد أن الصلاة( على 

فإذامرنبآ الصفة هدْ على ورد الأذان فإن الترتيب، الأذان فى يشترط 
النبيقال وند ورسوله، افه أمر عليه ليس عملا عمل فقد ان الإننكه 
أفهوردا؛ أمرنا عليه عملاليس عمل ررمن .ت 

ءوة ء ه

المؤذنيلتفت هل ؛ — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مثل  ١٣٧ من 
الثانية،للمرة وشمالا الأولى، المرة فى الصلاة( على )حى ل يميتا 

أوالثانية، وشمالاللمرة الأولى المرة فى الفلاح( على )حي ل ويمينا 
وشمالأو)حىعلىالفلأح(؟الصلاة(، على )حى ل ^مينا 

على)حى و يمينأ يلتفت إنه I قيل موله! فضيلته فأحاب، 
المرتينفي الفلاح( على )حي و وشمالأ حميعأ، المرتين في الصلاة( 
حميعآ.

المرةفي الصلاة( على رحى ل يمينآ يلتفت بعضهم؛ وقال 
الأولىللمرة يمينأ الفلاح( على و)حي الثانية، للمرة وشمالا الأولى، 

حيو) الصلاة( ش )حي من لها خب 
)حيل يمينا يلتفت أنه السنة ظاهر وهو المشهور ولكن ، الفلاح( على 
فيالفلاح( على )حي و وشمالا حميعآ المرتين في الصلاة( على 

(.١٧١٨ملم))١( 



|كاإت|مطم فم فتاوس 

المؤذنينبعض يفعله وما الجملة كل فى يالتمى ولكن حميعآ، المرتين 
له.أصل لا يلتمت ثم على( )حي يقول؛ أنه 

ءإ؛--:إن- ءة 

يؤذنالمؤذن إذاكان ! - تعالى اممه ءرحمه الشخ فضيلة مثل ؛  ٢٣٧ س 
حىعلىاسح؟^لضت،سمعلىاكلأة، 

الموتمكبر عبر يؤذن المؤذن كان إذا يقوله فضيلته فاجاب 
يضعفلأنه الفلاح، على وحي الصلاة، على لحي يلتفت لا فإنه 

الموت.
ءايءأء 

المؤذننسى إذا ت - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مثل I  ٣٧٣س
الحكم؟فا الوم،< من حير ررالصلأة فول 

منحير راالصلاة محول المؤذن ني إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
ررالصلأةمحول لأن صحيح أذانه أن العلم أهل عند الحروف، محإن 

زيدبن عبداممه أن بدليل بواجب وليس منة الفجر أذان في النوم* من حير 
ررالملأةالجملة هده فيه ذكن لم المنام محي الأذان رأى لما عنه اف رصي 

الفجرأذان في الإنسان قالها إن بشرؤل ليس قولها فيكون النوم* من حير 
•حرج فلا يقلها لم ؤإن فهوأفضل، الفجر طلؤع بعد يكون الذي 

هو- ء ه

منحير )الصلاة كلمة — تعالى افه رحمه فضيلته. ومثل  ٤٣٧ س 
^لوم(هلصفيالأذانالأولأوفيىالأذاناكاني؟

الأولالأذان في النوم( من حير )الصلاة كلمة I بقوله فأجاب 



اااخا0راااسباب 
٣٦٧

حير)الصلاة ت فقل الأول الصح أذان أذنت ءفإذا ت الحديث في حاء كما 
لاصسالوم(«زا،ميفىالأذانالأول، 

الحديث؟هدا في الأول هوالأذان ما يعلم أن يجب ولكن 
الثانيوالأذان الوقت، دخول بعد يكون الذي الأذان هو الأول: الأذان 

أذانينكل رربين ه: المي قال )أذانأ( ض الإقامة لأن هوالإقامجة؛ 
الأذازوالإقامة.والمراد: صلأة«ل^. 
الأذانزاد عفان بن عثمان المؤمنين أمير أن البخاري صحح وفي 

فىالثالث 
منخير )اكلأة يقول: أن بلال فيه أمر الدى الأول الأذان إذن 

الفجر.لصلاة هوالأذان النوم( 
فالاسللفجر، أذانآ فليس الفجر، طلوع قبل الذي الأذان أن 

ليسأنه والحقيقة الفجر، لصلاة الأول الأذان الليل آخر أذان يسمون 
نائمكمليوقفل بليل يؤذن بلألأ ررإن • نال الض. لأن الغجر، لصلاة 

يرجعوالقائم وسحر، يقوم النائم لأحل أي قاتمكم«ل"آ،. ويرجع 
*و

الصلاةحضرت ءإذا الحويرث: بن لمالك أيضا هؤ الني وقال 

الأذانكيف باب الصلاة، كتاب داود، وأبو )م/٨'٤(. احمد الإمام أحرحه )١( 
(٥٠ الأذانغي الرجيع ني جاء ما باب الصلاة، محاب مختصرا، والترمذي (، ٥٠١، ٠
صحيح.حدين، الأذان في محذوره ايي حديث أبوعيي; ونال، ( ١٩١)

لم،وم(، ٦٢٧)شاء لمن صلاة أذانين كل بين باب الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(.٨٣٨صلاة)؛اب؛تنكلأذانين او_امين، صلاة كتاب 

كتابلم، وم(، ٦٢١)الفجر قبل الأذان باب الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
(.١٠ ٩٣)يحصل الصوم ني اااJحول أن ببان باب الصيام، 



i^؛i؛اعضام قس فتاوس 

طلؤعبعد إلا تحفر لا الصلاة أن ومعلوم أحدكمورا،. لكم فليزذن 
لوي

فيمن حتر وقولهم)الصلاة الثوم الماس نمل وعلمه 
الصواب.هو هذا للفجر الذي الأذان 

الأذانهو الحديث في الأول بالأذان المراد بأن توهم من وأما 
ذلسلطلمناكلر.الفجر، طالؤع قبل الذي 

آخرفي يكون الذي الأذان به المراد أن اكلمل ت الماس بعض قال 
وكلمة)خير(الوم( س خير )الصلاة ; يقال أنه الافلة صلاة لأجل الليل 

تدلعلىالأضل.
 Iمنهو الذي الواجب الشيء فى تكون )محير( كلمة إن فنقول

هلبمر؟زنل ءاممحإ أؤأت كأ؛ا ؤ I تعار قوله مثل الواجمات، أوجب 
ؤأنضكأِبآتئكن آس ميل ؤ، يبج،دمحن ؤؤبمئمحء بأس قنؤن ءَأآ؛ إلم عناما تن ننءحكِ 

إي٠ان.أنه مع 
ذردكس\إدا ءامنوأ آقن ألأثا ؤ I الجمعة صلاة فى تعالى وقال 

.خثددلآم ردروأألإع دّ|_آس أسعزاإق، ممن 
المستحب،.في وتكون الواجمبإ في تكون فالخيرية 

؛إت-ءإي 

بالأذانيكتفى هل •' — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة مهل ! ٣٧٥س
الفجر؟لصلاة الأول 

الفجر؛لصلاة الأول بالأذان يكتفى لا بقوله! فضيلته فأجاب 

ىاباوساجل.وسالم، الخارى، )١( 
١٠ ١ ، ١ ٠ ؛ الأيتان ، الصف سورة )٢( 
الآية:دسررةاسة،)٣( 



ب1ب|اائ|نوالإ؛ناس،؛
٣٦٩^^==د==ء==^ص==| 

ءاذات قال النبي. لأن ومحتها؛ دخول بعد إلا يكون لا الصلاة أذان لأن 
دخولقبل تحضر لا والصلاة أحدكم؛ارا،. لكم محاليوذن الصلاة حضرت 

وقتها•
٠ءه يو 

المؤذنقول عن • "■ تٌار اش رحمه ١— الشيح فضيلة ّسل I  ٦٣٧ من 
هومشرؤع؟هل النومءا من حير ررالصلاة ت الفجر أذان قي 

فيالوم؛؛ من خير ُرالملأة المؤذن محول • موله فضيلته فاحاب 
مشروعيتهفي الملم أهل اختلف وقد )التثويب( له يقال الفجر أذان 

بدعة.إنه محال: من ومنهم ْشروع. إنه I محال من فمنهم 
الأحاديثلكثرة الفجر لصلاة الأذان في مشرؤع أنه والصواب 

يلحقفمجموعها مقال من تخلو لا كانت ؤإن وهى فيه، الواردة 
وأذانبلال، أذان فى التثويب ورد ومحي والاستدلال، بالحجة الحديح، 

تمحذوره أبي 
المتابن سعد حديما من احمد الأمام فرواه بلال حد0ا قاما 

غداةذات اممه رسول دعا بلألأ أن وفته عبدربه بن زيد بن عبداف عن 
صوته:بأعلى بلال فصرخ محال: نائم ه افه رسول إن ت فقيل الفجر إلى 

الكلمةهذه فأدخلت I ييط المبن سعيد قال ، الوم،، من خير الملأة ءا 
داودأبو فرواه مجحذورة أبي حديث وأما الفجرأآآ،، صلاة إلى التأذين في 
ذكربعد وفيه الحديث، فدكر الأذان علمنى اض! رمول يا ت قال أنه عنه 
النوم،من خير الصلاة ت هلت، الصح صلاة كان *فان الفلاح على حي 

الماحي.كتاب لم، ومالأذان، كتاب البخاري، )١( 
أ:محهالإئماحمد)؛/؛أ(.)٢( 



|وءاإ؛؛|هظم قس فتاوس 

رلالصلأْحيرمن '■الحديث هذا في رواية وفي ،، ١^٢٠١ من حير الصلاة 
ررفإذات أحرى وفي الصح،؛ من الأولى في النوم من حتر الصلاة النوم، 
منحير الصلاة النوم، من حير الصلاة ت فقل الصثح من بالأول أذنت 

قالإذا المة ررمن قال: - عنه اف رصي - مالك بن أنس وعن الئوم'؛لمأا، 
.النوم،؛من حير الصلاة قال الفلاح على الفجرحي قي المؤذن 

الفجرلصلاة الأذان في مشرؤع التثويب أن تبين الأحاديث فهدم 
النبيلقول وحضورها وقتها يحول بعد إلا يكون لا للصلاة والأذان 
أحدكم؛ارص.لكم فليؤذن الصلاة حضرت ارإذا الحويرثت بن لمالك 
أماوقتها، يحول بعد إلا يكون لا الصبح لصلاة فالأذان هدا وعلى 
الصيامأيام — عنه افه رصي — بلال من حصل الدي الفجر قبل الأذان 
أوأحدكم يمنعن ررلأ النبي.ت قال هوكما بل الفجر لصلاة أذانأ فليس 
ليرحعبليل ينادي أو يؤذن، فإنه سحوره مجن بلال أذان منكم أحدأ 

بنعبدالله حديث مجن البخاري رواْ . ناتمكم؛؛ولينيه قائمكم، 
الفجرقبل الأذان أن الصريح بنصه قبض.ؤ ~ عنه الله رصي، ~ عود م

أنينبغي فلا النائم، وتنبيه القائم لإرحيع هو ؤإنما الفجر لصلاة ليس 
إنماالفجر صلاة أذان فى فالتثوب هدا وعلى الفجر، لصلاة ينب 
أماالفجر، صلاة أذان هو لأنه ؛ الوقت، يحول بحد الدي الأذان فى يكون 

الأولالأذان الناس بعض سماه ؤإن لها أذانآ فليس وقتها قبل كان ما 

'٥'الأذان)١ كتف باب الصلاة، كتاب وأبوداود، (، ٤٠٨احمد)مالإمام أ"؛مجه ر١، 
بابالأذانفىالفر)آمآ\•(.كتابالأذان، ائى، والن

؟i(.A/rأحمد))٢( 
الساجد.محاب وسلم، الأذان، تحاب الخاوي، )٣( 
.كتاب وملم، الأذان، كتاب الخاوي، )٤، 



داب|1اثانواا|تا|ة
٣٧١

حديثروايات بعض في بالأولى أو بالأول الأذان تقنيي وأما للفجر، 
لأنهالفجر؛ قبل ما به المراد أن يتعين فلا — عنه الله رصي — محدورة أبي 

عاليهايطالق الإقامة فان الإقامة إلى ية بالنأولأ بكونه وصف أنه يحتمل 
صلأة((رأذانين كل ®بين I ه قوله في كما تغليبتا إمحللاقأ الأذان اسم 

الأذانمعنى باعتبار أوحقيمآ مجازيا أوإمحللاقا ؤإقامة. أذان كل بين أي 
—عنه الله رصي — يزيد بن السائب عن البخاري صحح في كما لغة العام 

رصي— عفان بن عثمان الجمعة يوم الثالث التأذين زاد الذي ٌإن • قال 
سوىالجمعة فى وليس الحديث. . المدينةاا أهل كثر حين — عله الله 

باعتبارحقيقية أو مجازية تسمية إما أذانا الإقامة فسمى ؤإقامة، أذانين 
إعلاموالإقامة الإعلام، اللغة في الأذان فان لغة، العام الأذان محنى 

,الصلاة ؛القيامإلى 
للفجريؤذن كان محيورة أبا أن ينقل لم أنه الاحتمال هذا ويؤيد 

من)باب في الخاري صحح محي رأيت ثم بعدم. ومرة قبله مرة مرتين 
أنفح، ١ ٠ ٩ آُ/ ٢ ٦ —رقم عنها افه رصي — عائشة حديث الإقامة( انتظر 
فركعقام الفجر صلاة من بالأولى المزذن مكت، إذا كان ه الني 

اصهلسم^يم * الفجر تبن يان بعد الفجر م|لأ٥ لثل حمين ركعمن 
منذكرته ما يؤيد وهدا ، للأقامةل المؤذن يأتيه حتى الأيمن شقه على 

اللهرصي - عنها الليل( صلاة )باب في مسلم صحيح وفي • الاحتمال 
عندكان فإذا وفته! . آحرْ ويحيي الليل أول ينام كان ؛ قالت، — عنها 

توضأحنبأ يكن لم ؤإن ، الماء عليه فأفاض وثب ت قالت، الأول النداء 

اوغارى،ممبالأذام)ا(
(.٦٢٦انطرالإىئ)من باب ى١بالأذان، المناري، أخرجه )٢( 



اك1إت|مةطم قس فتاوص 

ت=======^=^^^===========ء ٣٧٢

،٥ ١ ٠ ا/ ملم صحيح الر'كعتينرا،، صلى ثم للصلاة الرحل وضوء 
لملمأحرى روايات عليه دلت كما الفجر أذان الأول بالداء والمراد 

بينهاالائتلاف ويحصل الأدلة تجتمع الاحتمال هدا وبسلوك 
الحويرثبن مالك لحديث موامحقأ محذوره أبى حديث يكون حنث 
وقتها،بدخول حضورها عند إلا للملأة يؤذن لا أنه على الدال 

لصلاةأذانآ ليس الفجر قبل الأذان أن على الدال عود مابن ولحديث 
ودعائهبلال أذان فى عبدربه بن زيد بن عبدافه حديث ولذإاهر الفجر، 

وقتها،يحول بعد إلا لها دعاؤه يكون لا حيث الغداة لصلاة المبى. 
وأذانالفجر، أذان فى التثوس_ا أن على دالة المنة فتكون هذا وعلى 
الالفجر قبل فالأذان الفجر، صلاة وقت يحول بعد إلا يكون لا الفجر 
رحمهمفقهائنا كلام وأما قديم، مجن عندنا الماس عمل وهو فيه تثويعبا 

ولكنقبله أم الفجر بعد أذن مواء الفجر أذان في اكويس، أن ففلاهر٥ افه 
أولى.المنة عليه يلم، مجا 

قبلالذي الأذان في اكويب، كون الماس بعض استتباحل وأما 
الثيءفي ترغيّبإ والخبرية الموم® ص حير ررالملأة الخوب بقول الفجر 

لأنالفجر؛ قبل الذي الداء في يكون إط وهذا به، الإلزام تقتضي ولا 
الفجر.بصلاة ملزم الفجر بعد الداء 

المزمالواحس، في الخير لأن وذللثه ، بشيء الاستنباط هذا فليس 
فييقول تعالى الله لأن إلزام؛ غير من إليه المدوي—، في منه أبلغ ته 

افترصت،مما إلن أح>-با بشيء عبادي إلي تقرب ارما • القدسي الحديث 

.( ٧٣٩)الليل صلاة باب المانرين، صلاة كتاب لم، مأحرجه )١( 



ءاااق1سالأذان  ٧٢
٣٧٢

الواجبةالأمور فى القمان فى وردت الشيء وحيرية . ر عاليه(( 
ئا,تراؤ ; الصف محورة فى تعالى فقال إيجاب غير من إليها والمندوب 

"فير0أفود؛ثهرءدوثؤ(ف أددؤعقمحزْمنمؤينعداماهمر قأءامنوأهو 
وردتفقد . ةمؤن َقم إن د)لتؤلإص رأمسكأ آس سز، 

مورمفى تعالى وقال وحمايتها، العقيدة وهى الأمور أوجب فى الخيرية 
قسمأةهمو من مدث,للصأوه إدا متوا ١٠كأت؛ا ؤ : الجمعة 
إلىوالسعي تمث'3اهأ'اا َثمت> إن لم ءثد - يلم ودرواآلإع د|_أش 
تندؤأإن ءؤ I تعالى وقال واجب، ندائها يعد البيم وترك الجمعة 

.، ٤ ثًًًقم؛،أ خير يهو آلقمرت♦ دوفييا دغدوهأ تإن هما هنمثا قت المنان 
•بواجب وليس هومندوب فيما واردة هنا والخيرية 

•أعالم واش بشيء ليس المدكور الامتنبامحل أن تبين وبهذا 
٠ه

الأحاديثعن مئلسمص_رسالهتّار_: : ٣٧٧س
المجر؟أذان محي التثويب قي الواردة 

أذانفي التثويب فى الواردة الأحاديث يقوله: فضيالته فأحاب 
دءحلولا كره احادسا فها لكن لداته، ،حث^ صءحديت قها لس المجر 

وشهرتهالكثرتها الصحة درجة إلى ترتمي بمجموعها أنها إلا مقال، من 
محذوره،أبي وأذان بلال، أذان في وردت وقد يها، لمين الموعمل 

(.٦٥٠٢التواضع)باب الرناق، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
ارا،'الآظن:مورةالصف،)٢( 
الآة:ه.مورةاسن،)٣( 

٦٧١الآية: )؛(ّررةاوقرة،



!؛؛؛1callهطم فم فتارس 

دعابلالا أن فيه فإن الثاني الأذان فى يقال أنه فظاهره بلال حديث فأما 
صوته!باعلى فنائي نائم إنه فقتل الفجر لصلاة غداة ذات اش رسول 

التأذينفى هدْ فأدحالت المسيب بن سعيد نال النوم، من حير الصلاة 
الأذانفى يمال أنه فذلاهر٥ محذوره أبى حدين، وأما ، ، الفجرأ صلاة إلى 

فقلالصح من بالأول أذنت، ررفاذا له! قال الّكا. أن فته فإن الأول 
ررفيت رواية وفي الوماال٢،، من حير الصلاة النوم، من خر الصلاة 
الصلاةهالن، الصح صلاة كانت ررفان I رواية وفي ، الصح؛' من الأولى 

وعنالأول. بالأذان تقيد ولم الوم«لآا، من حير الصلاة حيرمنالوم، 
الفجر:في المؤذن نال إذا المنة ءمن قال: عنه افه رصي مجاللث، بن أنس 
الأول.بالأذان يقيد0 ولم . النوم؛،من حير الصلاة قال! الفلاح على حي 

كونأن يتعين لا محذوره أبي حدين، في بالأول الأذان وتقييد 
أنيحتمل بل الفجر، قبل الليل آخر في يكون الذي الأذان به الراد 
حيثللاقامة ية بالنأولا وسمى الفجر بعد الذي بالأذان الراد يكون 
هالك، أن الصحيح الحديث في كما عليها الأذان اسم إطلاق يصح 
والإقامة،الأ?ان ؛الأذانين والمراد ّلأة«لن اذانين كل »بين قال: 

وهيإعلأم؛القيامإلىالإعلام اللغة في الأذان أذانآلأن الإقامة وسس، 
عنالبخاري صحيح وفي لغة. عليها الأذان إطلاق فصح الصلاة 

يومالثالن، التأذين زاد الذي ررإن قال؛ عنه الله رصي يزيد بن اس_، ال
.المدينة،، أهل كثر حين عنه الله رصي عفان بن عثمان الجمعة 

احمد)أ/؛\(.را(
\؛(.A/Y)'أحمد )٢( 
أحماو)ما/خاأ(.)٣( 
اوخارى،كتابالأذال.ر؛(



ب1ب|ااذ1نءااا3اس

أذانآ،فماها ؤإقامة أذانين سوى الجمعة يوم في وليس الحديث. 
فبلمرة للفجر يؤذن كان محذوره أبا أن ينقل لم أنه الاحتمال هذا ويؤيد 

الفجرلصلاة ليس الفجر قبل الأذان أن أيفآ ويؤيده بعده، ومرة طلوعه 
صحيحفي عنه ثبت فيما قال حيث منه الغرض . الض بثن قد بل 

أحدكميمتعن ررلا عنه اف رصي عود مبن عبدافه حديث من البخاري 
ليرحعبليل ينادي أو يؤذن فإنه محوره من بلال أذان منكم أحدأ أو 

ليسوأنه الأذان هذا بب حمالّكا. فبتن ناتمكمء ولتنبه قائمكم، 
البيلقول وقتها يحول بعد إلا يكون لا للصلاة والأذان الصبح. لصلاة 
ةاJؤذر٠الصلاة حضرت ارإذا معه; الذين والوفد الحويرث بن مالك ل. 

فإذاوقتها، يحول بحد يكون إنما الصلاة وحفور ، أحدكم،، لكم 
الأذانعالي يحمل أن تعين الصبح صلاة أو الصبح إلى الأذان أصيف 

.وقتهالحول عند لها يكون الذي 
صلاةفي)باب صحيحه في لم مرواه ما أيضأ تعيينه على ؤيدل 

الليل،أول ينام ه النبي راكان ت قاك عنها اف رصي عاتشة عن الليل( 
فإذاينام، نم حاجته قضى أهله إلى حاجة له كانت إن ثم آحره، ويحيي 

توصاجنبا يكن لم ؤإن الماء، عليه فأفاض وثب الأول النداء عند كان 
•الفجر منة يعني، • ، الركعتين"ل صلى ثم للصلاة الرجل وصوء 

حتىواشربوا فكلوا بليل يؤذن بلالا ُرإن ت و. قوله إن قيل؛ فإن 
بعدالأذان في تثوب لا أنه على يدل مكتوم،، أم ابن أذان تسمعوا 

الأذان.محاب اوخارى، )ا(
اوغاري،ممبالأذان.)٢( 
صلاةالمLمين.محاب سالم، )٣( 
=ىب وسلم، (، ٦٢٣ابالأذاننلالفم)آآآ، الأذان، تاب الخاري، أخرجه )٤( 



|كاإ،؛|مطم قس فتاوس 

الماصيحتاج حتى الأذانين بين اشتباه يحصل لم كيلك لوكان إذ الفجر 
.عاليه للتنبيه 

يزولحتى الأذان أول من يكون لا المثويب أن فالجواب! 
لملأالنبيه من لأيد فكان الأذان أول يسماع معلق والإمساك به، الاشتباه 
الأذان.أول يسمعوا أن حين من يمسكوا 

صلاةأذان في يكون إنما المثويب أن السنة من لي تبين ما هدا 
أنفذلاهدر٥ فمهاتنا كلام أما الوقت، لحول يعد كان ما وهو الفجر 

ولكنبحده أم الوقت قبل كان سواء الفجر صلاة أذان في يكون المثويب 
.الموفق واف أولى، السنة اتثاع 

هءإ؛- ءأو 

المؤذنيقول متى — تعالى اف رحمه — الشبح فضيلة محسل  ٣٧٨س
سم؛ضسهملأفيالأذانالأولاواكنى؟

الوماامن حير ررالملأة المؤذن قول يقوله! فضيلته فآحاب 
الفجرحللؤع بحد يكون الذي وهوالأذان الصبح، لصلاة الأذان في يكون 
فييكون ولا الصائم، على الأكل به ويحرم الفجر صلاة يه تحل الذي 

لصلاةأذانأ ليس الفجر قبل الذي الأذان لأن الفجر، قبل الذي الأذان 
ويرجعنائمكم، ليوةذل يؤذن'بليل بلألأ ءإن المي لقول الفجر 

المني.لقول الفجر محللؤع يعد إلا يكون لا الغجر وأذان ةاتمكمءل١، 
أحدكم،،لى،لكم ذليؤذن الصلاة حضرت ءإذا الحويرث! بن لمالك 

وقتها.يحول بحد إلا يكون لا الصلاة وحضور 

)٢٩الفجر بمللؤع يحمل الصوم ني الدحول ان مال باب الصيام، 
'محابالأذان.البخاري، )١( 
اوخاري،كتابالأذان.)٢( 



|اائان،|اإعااطتد
،===========:==^^٣٧٧

المجرقبل الذي الأذان محي تقال أنها فظن الناس بعض توهم وقد 
هوالأول أن قفلن ، الص؛حا(أ لصلاة الأول أذنت الإذا ت الحديث في لقوله 
الفجرقبل ما لأن فلن، كما الأمر ليس ولكن الفجر، قل يكون الذي 
الفجربعال ما به المراد ؤإنما مبق مما علت كما الصبح لصلاة أذانآ ليس 
ه:لقوله أذانا تسجى الإقامة فإن الإقامة شار أول أذانأ مماْ لكن 
اعلأمولأنها صلاة، ؤإقامة أذان كل بين أي صلأة«لأإ أذانين كل لأبين 

وأذنؤ • تعالى لقوله أذانآ يمي بالشيء والإعلام الصلاة، إلى بالقيام 
أيئنيننن  ٠٩٣ه؛أن امحقز ألج منم ألشابج، إل ثّومحء آس بى 

أثابينؤ، رأين ؤ ت وقوله • ورسوله اف من إعلام أي ، ولإولإ 
أذانآالفجر طلؤع بعد العسمح لصلاة الأذان يكون هذا وعلى 

١٥ ٠ ص لم مصحيح وفي الثاني. الأذان هي التي الإقامة باعتار أول 
صلاةفي عنها اش رضي عائثة عن عبدالباقي فواد محمد تحقيق ١ ج 

كانتإن ثم وبممىآحرْ الليل أول ينام اركان ت قالت الليل في الني. 
قالتالأول النداء عند كان فإذا ينام، نم حاجته قضى أهله إلى حاجة له 

توضأجنبا يكن لم ؤإن ، الماء عليه فأفاض قام( قاك ما وافه )ولا وثب 
النداءأطالقت أنها ترى فأنت • الركعتين،، صلى نم للملأة الرجل وصوء 
صلىلأتم لقولها الفجر محللؤع بعد الذي المسمح أذان على الأول 

ءلاوءه.صلاتهماإلابعد الفجرولاتكون وهمامنة الركعتين،، 
فيالنوم س حير الصلاة قول بأن القاتلين بعض تحلل وقد هدا 

أحمد)•آ/ماإ(.)١( 
اوخارى،ىابالأذان.)٢( 
الآة:"ا.سورةالرة،)٣( 

تمارالآة:)؛(مور؛الءح،



؟■؛jlsJIاممحام قس فتاوص 

الصلاةأن على يدل النوم من حير قوله بأن الليل آحر في الذي الأذان 
فىتكون الخيرية فإن عليلة، علة هده لكن المجر، قبل وهذا نافلة 

غنو0 \وئ:ا;يإ كأي ؤ الوا٠لوالواحباتضافىملأمار: 
كرد؛لآؤ ؤ قوله: آلي ه ووحوم أف لإينؤن رخ؛ لنير عداي يئ بمدْم 
والملاح.الخير فيه لما الجمع اف وفق لكثه 

 i؛إي؛و• ؛؛

عندماالناس بعضن ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مسل • ٣٧٩ص
ذلك؟يصح فهل الصلاة أئامت، ئد يقول للصلاة الإقامة يريد 

لأنقامت؛ بدل أنامت، ت يقول أن يصح لا ت بقوله فضيلته فاحاب 
ثلاثيفعل فهو قام وأما للغير، مند رباعي فعل أقام فإن يتض المعنى 
فلازيد قام بمعنى زيد أقام ت القائل يمول أن يصح لا أنه فكما لازم، 
الصلاة.قامت بمعنى الصلاة أقامتر يقول أن يصح 

أإيو ؛ ٠

المؤذنني إذا ! - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة مثل I  ٠٣٨ س 
فماذايلزمه؟النوم( حيرمن )الصلاة هول 

منحير )الصلاة قول المؤذن ني إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
)الصلاةقول لأن صحيح؛ أذانه أن العلم أهل عند المعروف فإن النوم( 

فيالإنسان قالها فإن واحبأ، وليت، منة الفجر أذان في النوم( من حير 
فلايقلها لم ؤإن أفضل، فهو الفجر ؤللؤع بعل يكون الن*ي الفجر أذان 

مج•

١٠ ١ ، ١ ٠ ت الأيتان الصف، سورة )١( 



الأذاناب 
,٣٧٩

الأذانيصح هل ؛ — تعالى الله رحمه — الشخ فضيلة مثل !  ١٣٨ س
بالمجل؟

لأنصحيح؛ غير بالمجل الأذان ت بقوله فضيلته فأجاب 
نية.من لها لأبد والعبادة عبادة، الأذان 

،!ء،!ئ ،!ء 
٠!'' ٠٠' ٠٠

إذاالأذان عن -ت مار الله الشخ-رحمه فضيلة ومثل : ٣٨٢ص
ملخونا؟أو ملحنا كان 

يجريءبه المطرب أي الملحن الأذان بقوله: فضيلته فأجاب 

يصحلا الأذان فان المعنى به يتغير اللحن كان فإن الملحون وأما 
أكبارفان المعنى يحيل لأنه يصح، لا لهذا أكبارا؛ رراممه المؤذن لوهال كما 

حمعكبروهوالخلثل.
معيصح الأذان فان المحنى به يتغير لا الال>ن كان إذا وأما 

الكراهة.
-؛؛؛-؛؛؛- ءإي 

يجزيءهل _! تعار الله رحمه - الشح فضيلة مثل ؛ ٣٨٣ص
الوقت؟مل الأذان 

ر.:لقوله يجزيء لا الوقت قبل الأذان بقوله; فضيلته فأجاب 
إلاتحفر لا والصلاة أحدكم؛٠^١، لكم فليؤذن الصلاة حضرت ررإذا 

ررإنحديث يعارض ولا شيء منه تثنى يلا عام والحديث الوقت بدخول 

الماحي.كتاب لم، ومالأذان، كتاب البخاري، ( ١] 



|و=،اإهم اسقط لم كاوس 
٣٨٠،======================<

لقولهالفجر لصلاة ليس بلال أذان إن تقول لأننا بليل" يؤذن بلألأ 
.ناومكم« ويوقظ قائمكم، ليرحع ء. 

فضيلتكمرأي ما • — تمار الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل • ٣٨٤س
فلانءا؟الأذان أورريرغ الأذانءا رُرني لمة كش 

الأذان؛رفع دون بالأذان يعبر أن الأولى بقوله: فضيلته فأجاب 
للناس.أوضح ولأنه الشرعي، هوالتعبير بالأذان التحبير لأن 

هه  ه

تاخيرحكم عن _؛ تعالى الله —رحمه الشيخ فضيلة سئل ''  ٣٨٠س
عنأولالوقت؟الأذان 

أنينبغى فلا بلد فى ان الأنكان إذا بقوله: فضباكه فأجاب 
المؤذنينواختلاف الموصى إلى يودى ذلك لأن الوقت؛ أول عن يتأحر 

المتاخر.أو التقدم هذا أصوب أيهما الناس على والاشتباه 
الأفضلأم>ذنوافىلكن فالأمرإليهم، غيرالبلد في كان إذا أما 

شرعما إلا أفضل، وقتها أول في الصلاة تقديم لأن ويملوا؛ الوقت أول 
صحيحفي ثبت ولهدا الأذان فيه يؤخر فانه تأخيره شؤع فما تأحيرْ، 

*ه الض فقال ليؤذن المؤذن فقام سفر في كان ه الرمول أن البخاري 
®أ؛ردااأ"،حتىفقال! يقوم أن أراد تم ارأبرد® ت فقال يقوم أرادأن ثم ®أبرئ® 
تشؤعحيث مشرؤع الأذان أن على يدل وهذا أذن، ثم محلله التل ساوى 

الأذان.محاب البخاري، )؛'(
لم،وم(، ٥٣٩)الممر ،ي يالظهر الإيراد  ٠٣١باالمعرانت، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

(.٦١٦)الحر ندة في يالظهر الإيراد اصتحساب باب ، الماحي كتاب 



ب1باااذانء|اإقائت
٢٨١^===ت=========صد==ت==ص=ء 

وإنالوقت، أول في ندم تقديمه ينبغي مما الصلاة كانت فإذا الصلاة، 
وصلاةالحر، شدة فى الظهر كملاة تأحيره ينبغي مما الصلاة كانت 

فلاؤإلأ مؤذنون فيها التي والقرى المدن غير فى هدا يوحر فإنه العشاء 
الناس.فيه يؤذن الأي الوقت ن عف 

هه ٠ 

الرمولكان هل ^^لةال؛ب،سرحمهالالهسار_! ت  ٣٨٦س
هبمددوثا;ينالأذاندالإس؟

أولفي الصلاة يصلي هؤ الض كان • بقوله فضيلته فأجاب 
وأهمإذا الناس اجتماع إلى ينظر كان فإنه الأجرة المشاء إلا الوت 

حشالمت في يمي وكان ، ١^١٢ابطروا رآهم ؤإذا عجل، اجتمعوا 
.إعلام بدون إليها حرج وربما الصلاة بحضور فيعلمه المؤذن يأتيه 

اشتدادعند الغلهر ؤإلأ المشاء إلا الصلوات جمح تعجيل فالسنة 
كالخجرواكلهرينبغيلأسانالحر، 

صلاةومن الأدان بحد الوضوء مجن يتمكنون بحيت الناسمإ حال يراعى أن 
الراتبة.هد0 

؛إي!ي ؛ ٠

مجدإمام عن سار-أ الله ^يلآاكخ-رحمه :  ٣٨٧س
الصلاةأحيانا ويؤخر والظهر، الفجر صلاتي في الجماعة عن يتأخر 

بمتنصأحونه؟ساعة، حوالي 
الالصلاة عن يتأخر ألا الإمام على يجب، بقوله فضيلته فأحاب 

كتابومسلم، (، ٥٦٠)المغرب رثت باب المواتيت، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
•( ٦٤)٦ بالمسح التبكير استحباب باب الماجد، 



اكواتاممحام قس فتاوس 

ملزملأنه الأوقات؛ من غيرهما في ولا المجر، ولا الظهر صلاة في 
فانالعناء، صلاة في إلا ينبغي لا فانه الإقامة في تأخره وأما ، بذللث، 
وأما، احرزا، أبتلووا رآهم ؤإذا عجل، اجتمعوا رآهم إذا كان . الّمح، 

كونالي الصلوات في يراعي كن أفضل فالتقديم الصلوات بقية في 
وافوالوضوء الرانية أداء من يتمكنوا حتى الناس فيمهل قبلها، رانية لها 

•الموفق 
ءإبءإي ءب 

تيقول مؤذن ! _ تعالى الله رحمه الشيح فضيلة ّسل ! ٣٨٨س
منييطال_، الوئت، لضيق الصلاة أقيم أن أريد كلما الصجح صلاة عند 

أنيجوز لا إنه ويقولون: الإمام لي يأذن حتى أجلس أن المصلون 
صحح؟هدا فهل الإمام لي يأذن حض الصلاة أتيم 

يرجعفإليه بالأذان أمحللث، المؤذن بقوله: فضيلته فأجاب 
بحضورإلا المزذن يقيم فلا بها أملك الإمام فإن الإئ٠ة وأما الأذان، 
ؤإذنه.الإمام 

الشمسكادت حتى الإمام ناحر إذا فنعم الوقت لضيق قوله: وأما 
باقياالوقت دام ما أما ينتهئرونه، ولا يصلون فحينئد الوقت، ومحاق تهللمر 
وقتأيحدد أن للإمام يسغي لكن الإمام، يحضر حتى يملون لا فإنهم 
فىليكون فصالوا الوقت، هذا عن تأخرت إذا مثلا! فيقول للناس محينآ 
أوحؤج في الناس يغ ولا أيضآ هو له وأصلح لهم أبر الحال هدا 

•صيق 

ءإيءإت- أو 

المساجد.كتاب ومسالم، الموانت، كتاب البخاري، )١( 



ااا>ان،|اإةاسب1ب 

انح٠عالإنإذا ^^لةالبا_رح٠هاسسالي^ !  ٣٨٩س
صلاة؟لم ويقيم يزذن فهل الصلاة 

لكلوأقام للأولى أذن الإنسان جمع إذا • بقوله فضيلته فأجاب 
لكليقيم وحيممل يكفي اللي أذان فان اس، في كان إذا إلا فريضة 

فصلىأقام ثم الفلهر، فصلى أنام تم أذن عرفة يوم و. المي لأن فريضة؛ 
أقامثم المغرب فصلى وأقام أذن حيث مزدلفة في وكيلك العصر، 

.، العثاءل فصلى 
٠و- ء ٠

الإنسانيحل إذا I ء تعار الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٣٩٠س
له؟الأفضل نما يؤذن والمؤذن المجد 

بعديدعو ثم المؤذن يجيب أن الأفضل بقوله؛ فضيلته فأجاب 
استثنواالعلماء بحض أن إلا المسجد، تحية في يدحل ثم ورد، بما ذلااث٠ 

فانهالثاني الأذان الجمعة يوم يؤذن والمؤذن المجد دخل من ذلك من 
استماعبأن ذلك وعللوا الخهلبة، يتمع أن لأجل المجد تحية يملي 

الواجبعلى والمحافغلة واجبة، ليت المؤذن ؤإجابة واجب الخهلبة 
•الواجب ضر علكا المحافظة من أور 

ه٠  ه

أداءحكم عن ؛ - تعار الله يحمه - الشخ فضيلة ّسل '  ١٣٩ س 
الأذانبين فترة يوجد لا أنه العلم مع يؤذن والمؤذن المجد تحية 

انمة؟تكرلأداء والإقامة 

الحج.كتاب الخاري، )١( 



|كاإتم أحط لم فتاوس 
د=د=====^==د=======ت====^، ٣٨٤

تيقول ثم للاحابة، الانتظار الأولى بقوله! فضيالته فأحاب 
الستة.فالأولى الجمعة صلاه فى إلا ؛، ..التامة. الدعوْ هدم رب رراللهم 

ءإيأو ءاي 

الإنسانسْع إذا سار-؛ اف رحمه ء ابمح محيلة 
بميب؟لهل ٌسعآخم ئم مزذنأ 

قولهلعموم الثاني ويجيب الأول يجيب بقوله! فضيلته فأجاب 
المؤذن،،يقول ما مثل فقولوا المؤذن ررإذا هؤ؛ 

أنهالحديث ظم الصلاة بحد موذنآ سمع نم صلى لو ولكن 
.لعمومه يجيب 

فلاالأذان بهذا مدعو غير لأنه يجيب لا إنه ! الحالماء بعص وقال 
الحديثفيحمل الصلاة تولى أن بحد آخر يؤذن أن يمكن ولا يتابعه، 

لوأحذولكن الأذان، في تكرار لا وأنه ه الني عهد فى المعهود على 
أنمن ماغ فلا عامآ الحديث دام وما ذكر إنه وقال الحديث بعموم أحد 
اشعروجلفهرضض٠أذكر 

٠ه أو- 

المقامهل —؛ تعار الله —رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ٣٩٣س
بالشماعة؟لرسوله.ؤحاص عروجل افه وعده الذي المحمود 

كلعام؛ المحمود المهام أن الصحح بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يتدافعحين العفلمى، الثماعة ذلك ومن فيه، الناس يحمده مقام 

فيشفع. إليه تصل حتى الشفاعق، واللام الصلاة عليهم الأنبياء 

كتابلم، وم(، ٦١١المنادي)سح إذا يهول، ُا باب الأذان' كتاب البخاري، أحرجه ، )١ 
(.٣٨٣باباسماباكوللكمل،اسمذن)اكلأة، 



و|راسالأذان ب1ب 
٢٨٥

.عام أنه فالمحح وحل، عر اف فيثفمه 
هو ث ه

الحديثفي ورد ! - تعار الله رحمه - الشخ فضيلة ّثل ت  ٤٣٩ س 
ويالإملأمردأ، بافه رررصيت للمؤذن متابعته عند يقول الإنسان أن 

هدا؟يقول نمش رمولأ® وبمبممحمد دينا، 
أشهدقال إذا المؤذن أن الحديث ظاهر ت بقوله فضيالته فأجاب 

ذلكبعد تمول وأحبته اممه رسول محمدأ أن وأشهد اممه إلا إله لا أن 
حاءالحديث لأن رسولأ، وبمحمد دينآ، وبالإسلام ربا، باق رضيت 

محمدأأن وأشهد اممه، إلا لاإله أن أشهد النداء يمع حين قال ءمن ت فيه 
وفي، رصولأ،ال وبمحمد ليثا، وبالإسلام ردآ، بافه رصيحتإ اف، رمول 
يقولهاأنه عالي دليل أشهد،، رروأنا ت قوله وفي أيهدا، وأنا قال ررمن • رواية 
فيعطفععلف حرف الواو لأن اض إلا إله لا أن أشهد المؤذن قول عقب 
المؤذن.قول على قوله 

أو٠  ه

يجاببماذا _؛ تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ت  ٣٩٠س
؟النوم،، من حير ررالصلاة يقول! عندما المؤذن 

حيرراالصلاة فيقول قال ما بمثل يجيبه قائلا؛ فضيلته فأحاب 
ؤإذا، أكبرا، رراممه المحب قال أكبرا، رراممه قال إذا المؤذن لأن الموم،، من 

قال:ؤإذا ، اممه،، إلا إله لا أن »أشهد قال: اض،ا إلا إله لا أن ررأشهد قال: 
ثم، افه،، رسول محمدآ أن ارأشهر ت قال اممهء رسول محمدا أن 

دينآ،وبالإسلام ربأ، باق رررصيت I الشهادتين بعد الجيب يقول 

،( ٣٨٦)المؤذن تول مثل القول استحباب باب ، الصلاة كتاب ا ملم أحرجه ( ١ ر 



|كااتاحام هس فتاءس 
صل======================دء

الرر I المجيب ئال الصلاة،، على ؛احي ت ئال فإذا ، رمولأ،ا وبمحمد 
قال;أكبرا، ءاف قال؛ فإذا الفلاح على حي وهكذا باش،، إلا قوة ولا حول 

ؤإذاقال:»لأإلهإلأافاا، قال: اش،ا، ررلأإلهإلا ؤإذاقال: رراشأكبراا، 
.ارالصلأةحيرسالومااكلأةخرسالومااقالالمجيبت 

®صدتتوبررت®.يقولI وهل؛ 
.باق،،إلا قوة ولا حول ®لا يقول؛ وقيل؛ 

ممعتمررإذا الني.؛ قول ذلك على والدليل الأول، والصحيح 
إلاالسنة في منه يستثن لم وهدا . ، المؤذنااأ يقول ما مثل فقولوا المؤذن 

بافه،إلا قوة ولا حول لا فيقال الفلاح، على وحي الصلاة، على حي 
الجمالتين.هاتمن عدا فيما باقيأ العموم فيكون 

صدقا؟الوم،، من حير ®الصلاة قول أليس نائل؛ هال فإذا 
صدقاف،، إلا إله ررلأ وقول صدق أكبر؛؛ رراض وقول بلى، نلنا؛ 

قالإذا إذا هدا، تقول ما وبررت؟ صدنت أكبر اممه قال إذا تقول فهل 
•النثي أُّر عموم هكذا يقول كما فقل النوم؛؛ من حير ®الصلاة 

شالأذان عن -؛ تعالى الله -رحمه ال؛ا«خ فضيلة مثل ؛ ٣٩٦س
^سياعأواكلفازهلياب؟

حالين!يخلومن لا الأذان بقوله؛ فضيلته فآجاب 
لوقتكان الأذان أن أي الهواء عر يكون أن الأولى: الحال 

سمعتم®إذا ه: المبي نول لعموم يجاب فهذا المؤذن مجن الصلاة 
:قالوااممه رحمهم الفقهاء أن إلا . المؤذن،،يقول مجا مثل فقولوا المؤذن 

الصلاة.كتاب لم، ومالأذان، كتاب الخاري، )١( 



دااائانءااا،ن1س

يجيب.فلا لها يؤذن التي الصلاة أدى قد كان إذا 
فانهالوقت على أذانا وليس مجلا الأذان كان إذا الثانية: الخال 

برفعهأمر حين يرفعه لم الرجل أن أي حميما أذانا ليس هذا لأن يجيبه لا 
يرفعكلمة على تحفثل لنا كان ؤإن محابق. لأذان مؤع مشيء ص ؤإنما 

ا.الأذازل رفع لا فلأن أذن يقال أن نرى ولذا الأذان، 
ill

متابعةيلزم هل ت - تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سل • ٣٩٧س 
لكخمذنفياسأوسلأ/ل؟

أولفي لا بلازمة ليت المؤذن إجابة •' بقوله فضيلته فأحاب 
مؤذن•ناحر ولا مؤذن 

-اش رحمهم - الفقهاء ت أقول فأنا ويستحب يشئ هل لكن 
الرسولقول بعموم واستدلوا محمعه كلما المؤذن يجيب إنه ت يقولون 

يمولما مثل فقولوا المؤذن سمعتم ررإذا I واللام الصلاة عليه 
المؤذن،يجيب لا فإنه صلى إذا استثنوا أنهم إلا عام وهذا الموننا،لى. 

صليتأن بحد إلا يؤذن ولم تأخر المؤذنين من أحد أن فرصنا لو يعني 
الأذان،بهذا مدعو غير بأنه ذلك وعللوا المؤذن، يجيب لا فهنا قالوا 
شنجيه فلا • صليت قد وأنت الصلاة على حي يمول هذا المؤذن لأن 
سمعتمررإذا بالعموم أحذأ حير على فأنت أجبته لو ولكن الخال، هذه 

.الموذنءايقول ما مثل فقولوا المؤذن 
ءهثو 

اظراكوىرثمإمآ)ا(
محابالصلاة.وسالم، كتابالأذان، الخاوي، )٢( 



|و=1اإةم أعط قس فتاوس 

^^============د=====،

الزيادةحكم عن ! - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ٣٩٨ص
وص؟

مخصوصةبأذكار مشروعة عبادة الأذان إ بقوله فضيلته فأجاب 
اممهحدود يتعدى أن ان للأنيجوز فلا لها، بافراره لأمته الني بينها 

كانفعل فإن النص، يه يثبت لم عنده من شيئآ فيها يزيد أو فيها، تعار 
ليسما هذا أمرنا في أحدث اءمن يقول؛ النبي. لأن عليه مردودا ذلك 

فهوردا،أمرنا عليه ليص صلأ صل س إ لمقل وفي آ. فهورداءل منه 
عليهما •حارحآعن النتسكان به يثبت لم شيئآ الأذان في الإنسان زاد ؤإذا 

لمينالمجميع يحلم كما والسرع راده، فما والمسلمون النبي 
بهالتعبد علينا وجعتا السرع به جاء فما الس،ارع، من يتلهى توقعفى 

^١١٤يه يرد لم وما الواجبات، في ؤإلزامآ المستحبات، في امّتحبابآ 
•أونقص فيه بزيادة ورموله الله يدي بين نتقدم أن لنا فليس 

ءاد

المؤذنأذن إذا ! _ تعار الله رحمه _ الشيخ فضيلة مسل 
مباشرةأذانه بعد ثم الكهربار، التيار لأنقهلاع الصوت مكبر بدون 
الأول؟بأذانه أويكتفي الصوت رمر الأذان ^د التيار، حاء 

للإعادة؛حاجة ولا الأول أذانه يكفى بقوله؛ فضيلته فأجاب 

مردودفالملح جور صلح على اصعللحوا إذا باب الملح، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
الأمورورد ازطلأ الأحكام نقص باب الأنضب، محاب لم، وم( ٢٦٩٧)
(١٧١٨.)

(.١٧١٨لم)م)٢( 



الأذاهئاا،ذ1سذب 
■=============^^^٢٨٩

لكنلو أما منها، التأذين الناس سمع قد حوله أحرى مساحي هناك لأن 
وقتبدحول الناس يعلم حتى يعيل؛ فهنا غيره هناك ليس منفردا مسجدأ 
الصلاة.

؛أيأي ء ه

المؤذنأتى إذا ! - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة مثل ت ٤ ٠ ٠ س 
فيهل الصوت مكبر في ^ ٠٢٠بصوت الأذان بعد الوارد بالدعاء 

أتىإذا المؤذن لأن ؛ ثيء هدا في نعم ت بقوله فصيلته فأجاب 
الأذان،ص كأنه صار الصوت مكبر في الأذان يعد المثرؤع الدعاء بهذا 

الراشدينوالخلفاء الني. عهد في معروفآ يكن لم الأمر هدا إن ثم 
بهيااسم أقصد إم مثلا قلت لو حش عنها، نهي الي البدع س قهو 

همغأن بحد يمكن التعليم إن نقول؛ الذكر هذا مشروعية الماس ليحرق 
الصوتمكبر ؤلريق عن ولو هذا إلى تنبههم الماس ويحفر لصلاة اص 

ولاوكذا، كذا يقول أن الأذان ص فؤخ إذا للإنسان ينبغي إنه وتقول 
■البيع من فهذا منه أنه الفنان يقلن بحيث الأذان في تفلهرْ 

؛و!؛ ؛ .

الررإك زيادة عن ت - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ت ٤ ٠ ١ س 
الأذان؟بعد الذي الذكر في الميعاد(( تخلم، 

علماءبين حلاف محل الزيادة هذه بقوله! فضيلته فاحاب 
روواالذين أم لأن إنهاغيرثا؛تةلشذوذها، قال: من نمنهم الحديث: 
مقاملأنه ، تحذف، ألا يقتضي والمقام الكلمة، هذه يرووا لم الحديث، 



|كا(تاحام هس كاوس 
^تتتتت=تتتتتتتتتتتتتتتتت^ت؛١ ٦ 

.به متعبد لأنه يجوزحيفه لا فإنه السبيل هذا على كان وما وثناء دعاء 
تنافيولا تقال وأنها صحيح محتدها إن قال! من العالماء ومن 

إنوقال باز بن عبدالعزيز الشيح تصحيحها إلى ذهب وممن غيرها، 
صحمححند بالببقي احم^حها حا صءحا،ح محتدها 

ءإت-ءإي 

بعضيريد ت - تعار الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٤٠٢من 
علىوسلم اف ررصلى ت قولهم مثل مري بصوت الأذان بعد المؤذنين 

أثناءيقول أو ^١٠ ٥١يرحمكم الصلاة ررالصلاة أو محمدا، ومسينا نبئتا 
ررلافمر((أو»افأكار((أوررافإكر<<بفتحها، ))\حي الأذان: 

ذلك،؟عر جوابكم فما 
بدعي،فانه بالأذان يلحق كلذكرأودءوة بقوله: فضيك فأحاي، 

يرحمكمالصلاة الملأة رر قوله ذلك، ومن شيء، كل عن كاف والأذان 
ذلك،يقول الذي هذا أن وحقيقته البدع، من فهذا الأذان من انمهى إذا اف(، 

الوقت،.لحول على حعاإهالشارعءلأئ 
الأكرا' رراممه قول فإن مختش، فهو المائل ذكر0 الذي اللحن وأما 

فهوآكبر" رراممه وأما للأذان، مبطلا ولا محرمآ يكون فلا المحنى يحيل 
فلاللمعنى محيل لمقل فهو راأكثاراا وأما يجوز، فلا للمعنى مغير لحن 

كلماولكن المض يحل أنه أعلم لا لكن لحن فهو ررإكر® وأما يجوز، 
أقفل.فهو أصح كان 

ءإت-إي ء ٠

افرحمه باز ابن الشيخ فتاوى مجمؤع ت وانظر ، ٤ ١ ' / ١ نن• 'الفي البيهقي احرحه ( ١ ] 
.٨٨/٦(وذاوىاللخان٣٦٥/١)•



و|بمالأذان د
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حكمعن تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة سثل ! ٤٠٣ س
الأذان؟بعال المجد من الخرؤج 

منالأذان بمد "مج رجلا أبوميرْ رأى • بقوله فضيلته فأحاب 
فيوالمعصية أ، اوةاراسمق^ أبا عصى فقد هدا ارأما إ فقال المجد 

صثلأصل ممد ؤيبمولم آممه سن ؤش ؤ إ تعال قال للتحريم، الأصل 
ح

المسجدمن يخرج أن للإنسان يجوز لا إنه إ العالم أهل قال فلهيا 
يخشىكان إذا أنه إلا ويرجمر، لتتوصأ يخرج أن مثل لعير إلا الأذان بحد 
فإنأوالغائط، للبول مدافعأ يكن لم ما يخرج لا فإنه الجماعة تفوته أن 

■التبي لقول الملأة فاتت ولو فليخرج الغاتهل أو للبول مدافعأ كان 
أحداأن فرصنا فإذا . ، الأحبثانءل هويدافعه ولا طعام بحضره صلاه ءلأ 

قدالناس بعض لأن أيضا؛ أوبريح أوغاممل ببول حصر ثم الصلاة ينمملر 
تمحاجته، ويقضي يخرج أن عليه حرج فلا تشغله غازات عنده يكون 
•عليه فلاحرج يدركها لم ؤإن ونعمتا، خبها الجماعأ أدرك إن يرجع 

منالخروج عن -ث تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة مئل : ٤ ٠ ٤ س 
اتخاذحكم وما نائم؟ كإيقاظ وا"ما لأمر الأذان بعد المسجد 
ممزأ؟المجد 

بهباس لا لعير الأذان بعد الخروج بقوله! فضيلته فأجاب 

(.٦٥٥المجد)من الخروج عن النهي باب احي، الممحاب لم، مأحرجه )١( 
الآة:1مأ.مورةالأحزِاب،)٢( 
(.٥٦ابماينناسضةاسم).جد، )٣( 



؛iy،aj|1ح1م غم كاوس 
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أمرهإذا ذلك ومثل الإقامة، قبل يرجع أن شرحل ونحوه نائم كإيماخل 
.الجماعة فوات قبل يرجع أن وهويمكن لحاجة يالخروج والده 

إنماالماجد لأن لحاجة؛ إلا ينبض لا ا ممل المجد واتخاذ 
لقولهالمرور يجوز الحاجة مع لكن والذكر، والقرآن للملأ٥ بنين، 

ؤثث-محثامحىي''ً•ممار: 
،!ءم 4أء 

٠■'' ٠٠' ٠٠

عناJتابعةفىالإةامة؟خمضلةابمح_رجمهالهمار-: : ٤ ٠ سه 
أحرجهحديث فيها الإقامة فى المتايعة بقوله فضيلته فأجاب 

يتاع.لا أنه والراجح الحجة، به تقوم لا صعيف لكنه ، أبوداودأ
أوأو أو 

بعضنمن نمع ٠ — ^ ٧١ءرحمه الثمخ فنحط^ ّئل ■ ٤٠٦ٌس 
ذلك،؟حكم فما افوأدامها، أقامها الماس؛عدإساضلأةملهم: 

عليهالرسول، عن الحديث، هدا ورد بقوله؛ فضيلته فأجاب 
قال؛الصلاة(( قامت، ارقد المؤذن؛ قال إذا كان أنه واللام الصلاة 
حجة.به تقوم لا صعيما الحديث، لكن ، وأدامهالأ، اش الأئامها 

؛و-؛!؛- أو 

الآة:مأ.)ا(سورةالماء،
نيالحافظ نال ، ٥(  ٢٨الإنامة)سمع إذا مول، ما ياب، الصلاة، كتاب أبوداود، احرجه )٢( 

اسصا/آاآ:س.
واليهقي(، ٥٢٨)الإنامة سمع إذا يقول، ما ياب الصلاة، كتاب داود، ابو أحرجه )٣( 

»اسس«ني الحافظ فال، الة، اشرح في واينوي (، ٤١١)ا/
(.٢٥٨/١الألباتيفياالإرواء٠)وصعقه ، ١ ضب، 



ء|لإ،ناسدا1اخا,، 
٢٩٢—————ت 

_l*U ; إذاالرجل عن ت - تعار الله رحمه - الشيح محيلة مثل
أويتابعه فهل الثاني الأذان يؤذن والمؤذن الجمعة يوم المجد جاء 

المسجد؟تحية يصلى 
دخلإذا الرحل أن العلم أهل ذكر بقوله: فضيلته فأجاب 

المسجدتحية بملي فانه الثاني الأذان يسمع وهو الجمعة يوم المسجد 
لأنالخطبة لاصتملع ليتمؤغ وذلك ؤإحابته، المؤذن بمتايعة يشتمل ولا 

الواجب.تزاحم لا والمنة سنة، المؤذن ؤإحابة واجب، استماعها 
ءإي٠ ءي 

المؤذنأذن إذا ! ء تعار الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٤٠٨ص
أوعندأهلها بيت أو بيتها في وهي مكشوف شعرها والمرأة للصلاة 

وأنحرام؟ هدا فهل ، النساء أو الحارم غير يراها ولا الجيران 
طوالمدةالأنان؟سها الملائكة 

تكثفاأن فللمرأة بصحيح، ليس هدا بقوله! فضيلته فأجاب 
إذاولكنها الأجانب، من أحد يرها لم إذا يرذن، المؤذن ولوكان شعرها 
ْعأنىيرأْنأهلوجهها، إلا بدنها جمح تنر أن فعليها صلي أن أرادمحتا 

إلامترهما الاحتياط ولكن ^إلهافىىفضهاوىو^اأبمأ، 
فإنأجانب، رجال حولها يكن لم إذا هدا كشفه، من عليها حرج فلا الوجه 
ومحارمها.لزوجها إلا كشفه لها يجوز لا لأنه متره؛ من فلابد كانوا 

٠ ٠ ٠
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سأسوادم

الإيراديس هل تعالى—' اف —رحمه الشيح فضيلة ّثل • ٤٠٩س
ولكاء؟وحده يصلى لمن يالثلهر 

الميلأن للجمح، عام بالغلهر الإيراد بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ولمللجمع والخطاب . ٢ ١ ل يالصلاة(( فأبردوا الحر اشتد ®إدا ت قول يه 

منالحر شدة ®فان ت تال بل الصلاة إلى الذهاب يمثقة ذلك يعلل. 
وحده،بملي ولن جماعة، بملي لن يحصل وهدا جهنم®• قيح 

الحر.شدة في بالغلهر الإيراد لهن فين اء التذلك في ويدحل 
أوه  ٠

فيالحاج تأحر إذا ؛ — تعالى اش رحمه - الشخ فضيلة مثل I ٤ ١ ٠ س 
أنقيل المشاء وقت يخؤج أن وحاف الزحام لشدة عرفة من الخريج 

يصخ؟لماذا مزدلفة إلى يصل 
أنعليه وحب الوقت خروج حاف إذا I بقوله فضيلته فأجاب 

إلبمل ض والعشاء المغرب يصلي لا الحجاج وبعض نملي، ينزل 
منحرام وهو يجوز لا وهذا ، العشاء صلاة وقت تمج ولو مزدلفة 

دلالةبمقتضى محرم وقتها عن الصلاة تأحير لأن الذنوب؛ كبائر 
آمح.ميرىعد َكاتق ١^>؛ >إن تعالى: اض قال ة، والالكتاب، 

تعالى:اش قال وحدده الوقت هذا المي. تن وبكتجا 
(،٥٣٩الحر)شدة ني بالظهر الإيراد باب الصلاة، مواثست، كتاب البخاري، احرجه )١( 

(.٦١٦بالفلهر)الإيراد اصتحياب باب الماجد، كتاب لم، وم
. ١٠٣الآة: مورةاواء،)٢( 



vW ايءاصت
٢٩٥

وشبمدؤ ت وقال محدأشسمظُهلا، ؤ
•صئئرآٌزنواهلأ، 

أ!؛-أو ؛؛؛- 

القوىفي قالتم تعالى-: اف رحمه - الشخ فضيلة مثل : ٤ ١ ١ س 
فإنينزل أن عاليه وحب الوقت حريج حاف إذا الحاج بأن السابقة 

صسمولمحامومكةابرات؟
علىولو صلى النزول من يتمكن لم إذا بقوله: فضيلته فآحاب 

منتمكنه عدم كان ؤإن ، مالتخلنح؟ول ءآمإأث، ؤ تعالى: لقوله راحلته 
ويقفينزل أن ان إنكل بإمكان لأنه بعيدآ، أمرأ الحال هده فى الزول 

يؤخرأن لأحل يجوز لا فانه حال كل وعلى ويملي، الخعل جانب على 
يطبقأن يريد أنه بحجة العشاء وقت يخرج حتى والعشاء المغرب صلاة 
فاننة، للممخالف هذا احيره فإن مزدلفة فى إلا يملى قلا السنة 

•وقتها فى الصلاة صلى أحرلكنه اارمولس 
أوأو ؛إي 

فيهايتأحر بلاد عن ؛ — تعالى اف الشخ—رحمه فضيلة مثل : ٤١٢س
انتظارْ؟عليهم ويثق العشاء وقت يدخل الذيبه الأحمر الشفق مغيب 

يطلعحتى يغيب لا الشفق كان إن بقوله: فضيلته فأجاب 
فهولاعالفجر طلؤع نل العناء لصلاة يتسع لا زمن في أويغيب الفجر، 

إليهمالبلاد بأقرب وقته فيقدرون عندهم للعشاء وقت لا من حكم في 

.االآة:ّورةالطلأق،)ا(
.٢٢٩الآة: مررةاو،رة،)٢( 
.الآة:أاّورةاكاين،)٣( 



اك،اإ،؛أمام فم غتاءس 
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•القرى أم لأنها مكة في بوقه يعبر وقتل معتمر، عشاء وثت لهم مجمن 
العناءلصلاة يتسع طويل بوقت الفجر نل يغيب الشفق كان ؤإن 

يجوزفحينئد الانتظار عليهم يشق أن إلا يغتب حتى الانتظار يلزمهم فانه 
لقولهوالمشقة للحرج دفعأ تقديم جمع الغرب إلى العشاء جمع لهم 

ولقوله:، ١ ز ه آلئتز حكم نيتي دلا أؤنر يطم أؤه يمحتد ؤ • تعالى 
عنلم مصحح وفي . -جبى ألدن ف، عوم جثث ما وؤ 

الظهرمحن جمع س الثمي ُُأن عنهما، اش رصي ماس بن مداش 
مهلر((،ولا خوف غير مجن المدينة في والعشاء الغرب وبين والعصر، 

أىلأ؛دحقهاءأرادأنلأيحرجأمته(اص، .اأرادإرذلك؟قال: : قالوا
فىحرر والملأم. الخير فيه لما الجميم افه وفق • الجمم بترك المج 

.Z^MW/U/fo

بينالفرق عن تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل : ٤١٣ س
التجرالأولواسراكانى؟

فروق:ثلاثة بينهما أن ذكرالعلماء بقوله: فضيلته فأجاب 
إلىالشرق من حلولأ ممتد أي معترض، لا ممتد الأول الفجر أن الأول: 

الجنوب.الش٠الإلى من معترض والثاني الغرب، 
يغللم،ثم قصيرة لمدة النور هدا يكون أي يفللم الأول الفجر أن • الثاني 

نورأؤإصاءة.يزداد يذللمبل لا الثاني والفجر 

.١٨٥ت الأية البقرة، سورة )١( 
٠٧٨ت الأية مورةالمإ، )٢( 
سإ،ئصلأةالمامين.)٣( 



ايءاصتباب 
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ظلمة،الأفق وين سه ليس الأفق صل الثاني الفجر أن الثالث: 
ظلة.الأفق وين سه الأفق عن مقطع الأول والفجر 

٠؛ي أ ٠

ونت،نهاية عن ت — تعالى افه رحمه . الشخ فضيلة ،سل : ٤١٤س
الفجر؟طلؤع إلى وقتها يمتد وهل ، العشاء صلاة 

١• • !١ ١ ، T١١. . ا.؛• ا.. ؛_• ا :أ  ١١١ \t يمتدولا الليل نصف إلى العشاء وقت •' بقوله فضيلته فأجاب 
حيثالسنة وصرح القرآن ئهر حلاف لأنه الفجر؛ طلؤع إلى وقتها 

ههمإدمتيبلا،ولمذلقالاضتعال: 
ينتهيالعشاء صلاة وفتر بأن السنة وصرحت الفجر(، طلؤع )إلى 

عنهمااض رصي العاصي بن عمرو بن عبداض حديث في كما الليل بنصف 
كهلولهالرجل ظل وكان النمس زالت، إذا الفلهر ررومت قال: النبي. أن 
صلاةووقت المس، تصفر لم ما العصر ووقت العصر، يهحمتر لم ما 

الأوسهل،؛الليل نصف، إلى العشاء ووئت، الشفق، يغب لم ما المغرب 
بالأوسهليقيدْ ولم ،. الليلا،ل نصف، إلى العشاء ارووئت، رواية: وقي 

الليل.نصفا عند ينتهي العشاء فونت، 
٠ ٠ ٠

ه،لالأفضلتأحيراكخسرحمهاشتعار_: فضيلة مثل سها؛: 
الميل؟ثلث العثاءإلى 

ثلثإلى تأحيرها فالأفضل سهل إذا بقوله: فضيلته فأجاب 

الآة:\>تما.ّررةالإّراء،)ا(
.( ١٧٣)٦( ١ الخص)٢ الصلوات أوغات باب الساجد، كاب سالم، أخرجه )٢( 
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أنيستحب الّكا. كان • قال عنه اف رصي برزة أبي لحديث الليل 
ناحرالّتي. أن عنها اذله رضي عاسة ولحديث يوحر0نالشاءلا،، 

رئياف رسول يا فقال: عمر إليه فقام الليل عامة ذهب حش ليلة ذات 
أشقأن لولا لوقتها ءإنه وقال". يقعلر ورأسه نجرج والصبيان، الماء 

الأفضلنقول بالماس صلى ؤإن سهل، إن ذلك لكن أمنى،الى. على 
رصيجابر لحديث أحر تأخروا ؤإن صلى، اجتمعوا إذا الماس مراعاة 

أحر((أم.أبهلووا رآهم ؤإذا عجل اجتمعوا رآهم ءإذا عنه: الله 
ءوأو ؛و 

تاحيريجوز هل ؛ - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة مئل • ٤١٦س
وقتها؟محي أداؤها الأفضل أم العقاء صلاة 

فإنوقتها عن العناء صلاة احرت إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
فإنوقتها، عن غيرها أو العناء صلاة يوحر أن لأحد يحل ولا حرام، ذلك 

مرة.ألف صلاها ولو ممولة غير ياءلالة صلاة فهي عدر بدون وقتها عن أحرها 
المبيلأن أقفل؛ ذلك فإن وقتها إرآحر العناء صلاة تآحير وأما 

أشقأن لولا لوقتها ®إنه فقال؛ الليل عامة ذهب وقد ليلة ذات رج حه 
العناءصلاة وأخرت مشغولة المنزل في المرأة كانت فإذا أمش®, على 
وليسمكان في حماعة كانوا لو وكيلك أقفل، ذلك فإن وقتها آحر إلى 

المأخيرلهم الأففل فإن أشهم، الجد أهل هم أو مسجد، حولهم 
وملم،( ٥٩٩العناء)بعد المر من يكره ما باب الموافت، كتاب البخاري، احرجه )١( 

(.٦٤٧رنتها)أول في باشتح التبكتر امتحاب باب ساجدا كتابالم
(.٢١٩() ٩٣٨رتأحيرعا)المشاء رقت باب المساحد، كتاب لم، ماحرحه )٢( 
الماجد.كتاب لم، ومالمواقيت، كتاب البخاري، )٣( 



1دء1،ذا4تغباب 
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النصفإلى الثلث بين فما الليل، نلث يمضي أن إلى عليهم يشق لم إذا 
محرم؛فانه النصف بعد ما إلى تأخيرها وأما ، للعشاء وقت أفضل فهذا 

الليل.هونصف الحناء صلاة لأنآخر 
عنالواردة الأحاديث لأن الفجر؛ حللؤع إلى يمتد لا والتأحير 

بينوما فمهل، الليل نصف إلى الحناء صلاة وقت أن على تدل الّثي.ؤ 
ماأن كما المقروصة، للصلاة وقتآ فليس الفجر ؤللؤع إلى الليل نصف 

قالولهدا مقروصة، لصلاة وقتآ ليس زوالها إلى الشمس ؤللؤع بتن 
همءا0إف أثثجر وثنءان آيل عسق إق آنشنسى ,لدنك ألتبملؤْ م ؤ ت تحار 
زوالها،ت أي ددؤكآلثتمنه ؤ : فمال • مثمؤدا َغى الثم 

وهوالفللمة.الغق به يتم وهوالذي نصفه، الليل وغسق 
فيدخلت متوالية صلوات أوقات كله الليل نصف إلى الزوال فمن 

يدخلنم مثله، شيء كل قلل صار إذا يتهي ثم بالزوال، الفلهر وقت، 
وقتيدخل ثم الشص، بغروب، ينتهي ثم مباشرة، العصر ونتا 

العشاءوننط يدخل ثم الأحمر، الشفق بمغيّ_، ينتهي ثم مباشرة المغري، 
تفقال وحدها الفجر صلاة الله فصل ولهذا الليل، بنصما وينتهي 

وقتبها يمحل ولا نلها، وقت بها يتمل لا لأنها ألمجره ئوءاث رؤ 
بعدها.

إلىيمتد وقتها أن ذلك الشمس غروب، الحصرإلى صلاة إن وقولتا 
الشمستغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك ارمز لقوله.: الغروب 

الغروب،إلى اخيرها يجوز أنه المعنى وليس العصروأ؟،. أدرك فقد 

الآة:خي.)\(مررةالإسراء،
كتائبصادت،اكلأة.البخاري، )٢( 



|كاإة|حطم فم فتاوص 

الموفق.واف الثمس، اصفرار بعد ما إلى تأ-محيرها يجوز لا فإنه 
هة ء ه

تاحيرحكم ما _ت تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ؛ ٤١٧س
متأحر؟العناءإروقت صلاة 

إرتؤخر أن العشاء صلاة في الأفضل بقوله! فضيلته فأجاب 
إذاالرجل فان رجلا يكون أن إلا أقفل، كان أخرت وكلما وفتها آخر 

أماالجماعة، وتفوته يؤخرها أن له يجوز فلا الجماعة صلاة فاتته أخرها 
لهن،أفضل ذلك كان العشاء صلاة أخرن كلما فإنهن الين في النساء 

الليل.متصف عن يوخرنها لا لكن 
مه  ه

أفضلأيهما —؛ تعار اش رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ٤١٨س
تأخيرها؟أم الفجر تعجيل 

ئانثتوأؤ تعار؛ لقوله أفضل تعجيلها بقوله؛ فضيلته فأجاب 
كانالنثي ولأن الهل-اعت، بفعل بالمبادرة يحمل وهدا ه الخترأب 

الرجليعرف حين مها وينمرف بغلي ويصليها الفجر بصلاة يحجل 
عنديقف مرتلة ه الني وثراءة ' ، المئةر إر بالستين يقرأ وكان جليه 

كانأنه عر ذلك، فدل الصلاة أفعال وبقية جود والالركؤع مع آية كل 
.جدابها يبادر 

٠ ٤٨ت الأية الماىلة، صورة )١( 
ومسلم،(، ٥٤)١ الزوال عند الظهر ونت باب المواتت، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

(,٤٦١)والمغرب الصح قي القراءة باب الصلاة، كتاب 



ع١ الءاصت ياب 

أعظمفإنه باكجر رءأسمروا ت الحديث في جاء قيل؛ فان 
لأحوركم«لا/

الإسفارلكم يتبين حتى بها تتعجلوا لا المراد أن فالجواب! 
يدعيلا كان الذي الراتب الضه هدى بين تجمع وبهذا منه، وتتحققوا 

•أعلم والله الحديث هدا وبين بالمجر التغليس وهو 
ء!ءء!ب ءاي 

الصلاة؟تدرك بما ! — تعالى اش اك؛ح_رحهه فضيلة سئل ! ٤١٩س
بادراكإلا تدرك لا الصلاة أن الصحح بقوله! فضيلته فأجاب 

ومفهومه. الصلاة(( أدرك فقد ركعة أدرك من ١٠! الني لفول ركعة 
ابنالإسلام ثتخ اختيار وهدا يدرك، لم فاته ركعة دون أدرك من أن 

.اش رحمه تيمية 

وئث،أفضل عن ! - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة مئل ! ٤٢٠س
هوالأفضل؟الوقت أول وهل الصلاة؟ فيه تؤدى 

المهللوبوقتها على تكون أن الأكمل بقوله! فضيلته فأجاب 

ونتفي اب الصلاة، كتاب داود، وأبو (، ١٤٠)أ/(، ٤٦٥)مأ/أحمد الإمام أخرجه )١( 
(،١٥٤)بالغجر الإسفار ني جاء ما باب الصلاة، أبواب والترمدي، ٤(،  ١٢)٤ الصبح 

بابالصلاة، كتاب دجه، وابن (، ٥٤٨)الإسفار باب المواقيت، كتاب ائى، والن
صحيح.حن حدث الترمذي: وفال صلأةالفجر)آم\أ(، ونت 

(٥٨٠)ركعة الصلاة من أدرك من باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
أدركفقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب لم، وم

(.٦٠٧الصلاة)



اك|رإدأحام ض يتاوس 

اللهإلى أحب العمل أي سأله من جواب في المي. قال ولهذا سرعأ، 
وقها(أول في )الصلاة يقل ولم ، ١١وقها((ررالصلأةعلى I قال وحل؟ عز 

فصلاة، تأحيرْ ين ما ومنها تقديمه، ين ما منها الصلوات لأن وذلك 
الستفي امرأة لوكات ولهذا الليل، ثلث إلى تأحيرها ين مثلا العشاء 
أوالعشاء أذان حين من العشاء صلاة أصلي أن لي أفضل أيهما وقالت 

أؤحرهاإلىثلثالJل؟
لأخره الهي لأن اللل؛ ثلث إر تزحوى أن الأفضل ئدا: 

وصاليفخؤج والصبيان. النساء رقد الله رمول يا قالوا حتى ليلة ذات 
إذاللمرأة فالأفضل أمنى«رأ،. على أشق أن لولا لوقتها ررإنه وقال؛ بهم 

•توحرمحا أن بيتها في كانت 
قيممنين رجالا يعني محصورين، رجالا أن قرض لو وكيلك 

.توحرواأن الأفضل فنقول! أونقدم؟ الصلاة نوحر • فقالوا ممر 
فهلالعشاء وقت وحان نزهة في حرجوا جماعة أن لو وكيلك 

إلايوحروها أن الأفضل •' نقول أويوحروها؟ العشاء يقدموا أن الأفضل 
مشقة.ذلك في كان إذا 

تقدم،فالفجر لسبب، إلا التقديم فيها الأفضل الصلوات وبقية 
سبب.هناك كان إذا إلا تقدم، والمغرب والحصرتقدم، تقدم، والفلهر 

إلىالظهر صلاة تاحير الأفضل فان الحر اشتد إذا الأسباب فمن 
قربإذا الوقت يبرد لأنه الحصر؛ صلاة قرب إلى يحني ، الوقت، يبرد أن 

كتابومسلم، (، ٥٢٧لونتها)الصلاة غفل باب المواثست،، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
.( )٥٨أنفل تعالى باق الإيمان كدن باب الإيمان، 

.كتابلم، م)٢( 



vW ايراصه

رءإذاالميه: لخول الإيراد الأفضل فإن الحر اشتد فإذا اسر، وفت 
هوكان ا. جهنم،٠أ١ قيح من الحر شدة فإن بالصلاة فأبردوا الحر اشتد 

ااأبرد،اثمت فقال ااأبرد،اثمقامليوذن، ت فقال ليؤذن بلال فقام ّمر في 
فأذنله.قامليؤذن، 
فيتحصل لا جماعة الوقت آخر في يكون أن أيفأ الأسباب ومن 

وهوالبر في وهو الوقت أدركه كرجل أفضل، التأخير فهنا الوقت، أول 
الأفضلفهل الوقت، آخر في الجماعة ويدرك البلد إلى سيصل أنه يعلم 

الجماعة؟يدرك حتى يؤخر أن أو الوقت، يدركه أن حين من يصلي أن 
نقولقد ل الجماعة، تدرك حتى تؤخر أن الأفضل إن نقول 

للجماعق.تهحميلأ هنا التأخير بوجوب 
ءاءءا• ءاي 

لو'كنتإماافهلتعاردت اف —رحمه اكخ فضيلة ^ل 
الأتيالحديث وهل لا؟ أم الصلاة تقديم في الجماعة أراعي الأحسن 

شيئاأمتي أمر من تولى من رراللهم يتأحر الذي الإمام على به نسندل 
عليه؟متفق عاليهءا فاشقق عليهم فشق 

الصلواتتقديم فالأحسن إماما كنت لو ت بقوله فضيلته فأجاب 
ذلكمن تثنى ويالمأمومين، على ذللث، شق إذا إلا الوقت أول في كلها 

علىذلك ينق أن إلا التأخير فيها الأفضل فإن الأخرة العشاء صلاة 
ليلةذات فيها تأخر الني. لأن مراعاتهم فالأفضل شق فإن المأمومين 

.الصلاة مواتيت كتاب ، البخاري ( ١ ] 



|كاإت|،دطم فم ك1وس 

مراعاةأن عرفنا وبهذا امتيء، على أشق أن لولا لوتتها إنه وقال 
تفعلأن ينبغي ما على مقدم مطلوب أمر عليهم المشقة بعدم المأمومين 

يرغبوناليوم المصلين وجمهور أوآحره، الوقت أول مجن فيه الصلاة 
•الصلوادتا حمع فى التقديم 

يتأخرالذي الإمام يثمل الموال فى الذكور الحديث هل امجا 
ولىأنه عليه يصدق لأنه يشمله أنه فالظاهر المأمومين على يشق تأخرا 
ظروفللأمام لوكان لكن فيه، عليهم وشق س الني أمة أمجر من شيئآ 

فلاذلك في له وسمحوا الأمجومجين مجن واستأذن التأخر له توجب خاصة 
•أعلم واف لهم المحق لأن بأس 

تأديةهل _! تعالى اف رحمه - الثسح فضيلة مثل ! ٤٢٢س
ِشأولهمئتأفضلأمفيآحرْ؟

فهوالوقت أول فى الصلوات تأدية أما بقوله! فضيلته فأجاب 
لمما أفضل الليل ثلث إلى اخيرها فان الأمحرة، العشاء في إلا أفضل 

فتقديمهابعضهم على أو عليهم يشق كان ؤإن المأمومين، على يشق 
فقال!الليل، عامة ذهب حتى العشاء صلاة أخر الني. لأن أفضل؛ 

رركانعنه؛ اف رصي جابر قال • ، أمتيا؛ل عر أشق أن لولا لوقتها رُإذه 
عجلاجتمعوا رآهم إذا وأحيانآ؛ أحيانآ العشاء صلاة في الرسول 

•أحرا،لى أ؛هلؤوا رآهم ^١ 
*إذا؛ الّكا. لقول الحر شدة في الفلهر صلاة تثنى يوكذلك 

دإ،كابالماحاو.)١( 
محابالبخاري، )٢( 



ع٥ الءاصت #اب 

واللهحهنم«را،. قيح من الحر شدة فإن بالصلاة فآبردوا الحر اشتد 
٠الموفق 

ءإت-ه  ه

الحماعة عن _ت تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل )  ٤٢٣س
لديهبعضهم ولكن به يثقون من بخير ويصلون الفجر وقت يعرفون 

شك؟

هداأن ويعرفون منه، واثقين ماداموا بقوله فضيلته فأحاب 
أنهميتبينوا لم لأنهم عليهم؛ شيء فلا الوقت بدخول علم عنده الرجل 
بهيثقون الذي الرجل هدا بقول وأخذوا يتينوا لم فإذا الوقت، قبل صلوا 

حتىملي فلا شالك، مادام يحتامحل أن ان للأنينبغي لكن حرج، فلا 
عليهميثير ذلك، على الجماعة ينبه أن وعليه أويتيقن، خلته على يغلب 

لأنذلك؛ يفرهم ولا دقائق عشر أو دقائق، خص انتفلروا ويقول 
بدقيقةيتقدم كونه من خير ماعة ربع أو دقائق عشر الإنسان انتذلار 

واحدة.
ءايإئ ء ه

الإنسانصلى إذا تعار-ت افه -رحمه الشيح فضيلة مقل :  ٤٤٢ س 
الحكم؟جهلانما الوقت، مل 

عنتجزئه لا الوقت قبل الإنسان صلاة بقوله! فضيلته فأحاي—، 
كتتباآدو.يويرتك يمق َكات ألصاوه إة ؤ يقول تعار الله لأن الفريضة 

)روقتالفلهرإذا^^4لىو؛ينمههذْالأوقات،فىقوله: 

^^ارى،ىابصامتااكلأة.)١( 
.١٠٣الآة:سورةاكاء،)٢( 



|كإإةاحام قس فتاوس 

وقهاقبل الصلاة صلى قمن هذا وعلى الحديث. الخ آ الشصا<ل والت 
عليهايثاب أنه بمعنى نفلا تقع لكنها المريقة عن تجزئه لا صلاته فان 

أعالم.وافه • الوقت دخول بعد الصلاة يعيد أن وعليه نفل، ثواب 
ءإيءإئ أو 

الصلاةحكم عن ت - تعالى اطه رحمه - الشخ فضيلة سئل ت ٤ ٢ ٥ س 

ولوحتى تجزيء لا وقتها قل الصلاة موله؛ محيلته فأجاب 
الوقتقبل للإحرام ان الأنكثر فلو واحدة، بدقيقة الوقت قبل كانت 
عز'كات الصاوه ^إف يقول: تعالى اطه لأن الصلاة، تصح لا فإنها 

الصلاةتصح فلا محددة مؤقتة أي ، مءوتا ألعومنيرت>كتجا 
وافهوقها. قبل صليت الى الصلاة تلك إعادة ويجب وقتها قل 

الموفق.
ءأء

صلتامرأة عن -! تعالى افه رحمه - الشيح نحيلة سئل • ٤٢٦س
الأخيرةالركعة في شرعت، وعدما البلد في مؤذن أول سماع بعد 

صلاتها؟حكم لما مؤذنين ٌن أدانا سمعت 
فلالدينه يحتامحل أن لم المالمرء على • بقوله فضيلته فأجاب 

ينبضفلا الوقت، قبل يؤذن قد المؤذنين بعض لأن الوقت؛ قز بملي 
وبينبينه ليس أذن الذي المؤذن كان إذا وأنت المصلى، بهم يغتر أن 

عليكولكن الصلاة، إعادة عبك فليس دقشان أو دقيقة إلا المؤذنين 

٠الماحي كتاب مسالم، ( ١ ر 
.سورأىى\ي':يم\)٢( 



vW ايءاصت

أولىالاحتياط لأن المؤذنين، أذان يكثر حتى صبرى أن تقبلا م
•المرفق واش وأقفل، 

أوإ؛- ء ه

الطالبة۵^!، إذا ! - تعار اف رحمه - الشيخ محيلة سئل ؛ ٤٢٧رس 
اعتينسلمدة الحصة وتستمر الثلهر وقت لحول ْع الدرامية الحصة 
تصغ؟فكيف 

الظهروقت بهما Jخرج لا الساعتين إن بقوله! فضيلته فأحايس، 
وهذاالعصر، وقت لحول إر الشص زوال من يمتد الظهر وقت فإن 

انتهتإذا الظهر صلاة تصلي أن فتالإمكان الساعتين عر يريد زمن 
وقتأثناء تصلي أن يتيسر لم إذا هذا زمن، معها ميبمى لأنه الجمة 
بدخولإلا Jحرج لا الحصة أن قدر ؤإدا أحوط، فهو نير فإن الحصة 

ضالدرس عن الخروج في أومشمة صرر يلجمها وكان العمر، ومتا 
إلىالظهر فتؤخر والحصر الفلهر بين تجمع أن لها يجوز الجال هدم 

فيه الني ررجمع • قال عنهما اش رصي ماس ابن لحديث العصر 
ولاحوف عير مجن والعشاء المعرب وبين والحصر، الظهر بين المدينة 

-وه النك، يعك، - ررأراد • عنه اش رصي، فقال • ذللتا قمح، له فقيل ، متلر® 
عنهمااف رصي عباس ابن من الكلام هذا فدل • أمتها،أا، يحرج لا أن 

الصلاتينيجمع أن له يحل الإنسان عر ومشقة حرج فيه ما أن عر 
تيسيرفى داخل وهذا أحدهما، ومتا في بعض إر بعضهما يجمع اللتين 

بهمحكمأس مّيد ؤ • تحار قوله هذا وأساس دينه الأمة لهذه وحل عر اض 

.المافرين صلاة كتابه ، لم م



اكاإ،تامام فم فتاوس 

يجمدأس يربد ٢٠ؤ ت تعالى وقوله 
منألدن ؤ ؤث؛تاجثدقؤ وقوله■' ء^١^ يذ عيًظ( 

منذلك غير إلى سر«أأ، الدين »إن و0: المي وقول 4^■ حج 
القاعرةهذه ولكن الثريعه، هذه ير على الدالة الكثيرة النصوص 

الشؤعبه حاء لما تع ولكنها ومراحه، الإنسان لهرى تبعآ ليست العفليمة 
لأنالشريعة؛ من يكون ويمرا سهلا الإنسان يعتمده ما كل فليس 

مهلهو ما يمتصعبون ربما كثيرآ بدينهم يهتمون لا الدين المتهاونين 
فهمهذا ولكن القاعدة، هذه على بناء نفوسهم تهواه مجا إلى فيدعونه 
^^يحاتهوليسسراباعتبارأهواءالناس،، حامحنيء 

•فدتالماواتوالأرضوسمهن 

إذاالمرأة عن 1 — تعالى اض رحمه ٠ السخ فضيلة سئل ! ٤٢٨س
فهلركعة مقدار الصلاة وئت، من أدركت، وقد طهرت أو حاصت 

الصلاة؟نالك، عليها تجب 
وقتلحول بعد حاصمى إذا المرأة بقوله! فضيلته فأحاب، 

حاضتالتي الصلاة تلك تقضى أن ءلهرمت، إذا عليها يجب فإنه الصلاة 
ارمجنه؛ النبي لقول وذللا، الحيض يأتيها أن مل تصلها لم إذا وقتها في 

منالمرأة أدركت، فإذا . الصلأة«لْ، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك 

.١٨٥ت الأية القرة، سورة )١( 
.٦ ت الأية المائدة، سورة )٢( 
٠٧٨ت الأية المح، سورة )٣( 
(.,^)٩٣الدين باب ئابالإبمان، احرح،،اوخاري، )٤( 
موامتااكلأة٠محاب لمحاري، )٥( 



ع٩ ايراصت باب 

لنمهاطهرت إذا نإنها نملي أن قبل حاصت ثم ركعة مقدار الصلاة وثن 
.القضاء 

يجبفانه الصلاة وقت خروج قبل الحيض من طهرت إذا وكذلك 
ركعةبمقدار الشمس تطلع أن قبل طهرت فلو الصلاة تلك قضاء عليها 
بمقدارالثمن غروب قبل طهرت ولو الفجر، صلاة قفاء عليها وحب 
ركعةأدرك ررمن ت الّثي. لقول العصر صلاة قفاء عليها وحب ركعة 

.، العصرا،ل أدرك فقد الشص تغرب أن ئيل العصر من 

امرأةاستيقظت ٠ تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ٤٢٩من 
عليها؟فماذا عليها الدم ورأت الإشراق بعد الفجر لصلاة 

أنالأصل لأن الفجر؛ صلاة قفاء عليها بقوله! فضيلته فأجاب 
صادفهاأنه ذلك فمقتضى خروجه عدم الأصل كان ؤإذا يخرج، لم الدم 

الفجرلصلاة تيقفل تلم تكون أن يوسفي ولكن تحيض، أن قبل الوقت 
وأنه لفيحتاط أن الإنسان على الواجب لأن الثمس؛ طلؤع بعد إلا 

•الموفق واف • الوقت في ويصلي يستيقظ لكي اللازمة الومائل يتخذ 
ءاةو ء 0

يصللم إمام عن تعالى اف رحمه فضيك. ومثل : ٤٣٠س
أنهتذكر الصلاة أساء وفي المغرب، صلاة في ويحل ناميا، العصر 

الحالة؟هذه في يفعل فماذا العصر يصل لم 
فيولحل الحصر صلاة ني الذي الإمام هذا هائلا! فأحاب 

اوخارى،ىبماف،اكلأة.)١( 



؛i؛l،sJIأعمام قس كاوس 

فيتمر يالعصر يصل لم أته الصلاة أثناء في وتذكر المغرب صلاة 
العصرصلاة منه وتصح الحصر بصلاة أتى أتمها فإذا الغرب صلاة 
فيشيع لأنه وذلك أيضأ؛ له يجوز ولا صلاته يقعلمر أن يلزمه ولا حينئذ 

بحذرإلا إتمامها لنمه الإنسان ا فيهثّرع إذا والقرمة فريضة 
نرعى•

أ؛يه  ص

انالإنفاتت إذا ! — تعالى اممه رحمه — الشيح فضيلة مئل • ٤٣١س
يقضيها؟نمتى النوم الفجرسب صلاة 

رامن '•هؤ النبي لقول قيامه فور يقضيها " بقوله محضيل؛ته فأجاب 
يدلذكرها« ررإذا فقوله: ذكرها«لا،. إذا فليصالها أونسيها صلاة عن نام 

الأمرفي الأصل لأن الأّتيةاول؛ وفور الذكر فور تقضى أنها على 
والفورية.الوجوب 

منيرتحلوا أن أمرهم اصتيقفل لما الّثي. ألتس ■ قيل قإن 
مكازآحر؟إلى مكانهم 

ررمكانبأنه ذلك علل واللام الصلاة عاليه ولكنه بلى فالجواب! 
حضورأماكن في بملي أن ينبغي فلا الشيطان،، ه فيحضر 

الشياطين.

الموانت.كاب اJخارى، ر١( 
(.٣١()• ٦٨٠). . الفائتت. الملأة تفاء باب الماجد، كاب لم، مأحرجه )٢( 



٤١١امحام1ت باب 

صلىإنسان عن -؛ تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ;  ٤٣٢ س
بعدهاالتي الصلاة حضور بعل إلا يذكر ولم المح مدة انتهاء بمد 

فهلالجماعة ْع الثانية لماتته الأور الصلاة لقضاء قام لو بحيث 
الثانيةيصر أو الثانية، ر الجماعة فاتته ولو الأور الصلاة يقضى 

بعدها؟الأور ويقضي الجماعة ْع 
قضاءيلزمه أنه المذهب من الشهور ت بقوله فضيلته فأحاب 

الجمائمع الحاصرة يصلي أنه والصحيح الجماعة، قاتته ؤإن الفائتة 
يمالفائتة ونواها الجماعة ْع صلى ثاء ؤإن ذلك، بعد الفائتة ويقضي 

ذلك.بعد الحاصرة يصر 

ءآ

الترتيبيضل هل ابمح_رحمهالهتعانى_! فضيلة شل :  ٤٣٣س
والجهل؟النسيان بب بالقضية الصلوات بين 

أنهوالصواب خلاف، محل المسالة هذه ت بقوله فضيلته فأجاب 
أومينا إن نواجذنا لا رما ؤ تعار'' قوله عموم والدليل يقتل 

أمتيعن تجاوز اف ^إن لام'• والالصلاة عليه وقال أئأثثآاهرا، 
لعليه(( استكرهوا وما والشيان 

. ٢٨٦ت الأية القرة، سورة )١( 
والخاكم^٥ طلاق باب الطلاق، كتاب ماجه، ابن أخرجه )٢( 

 /Y(١  ٩٨ ) ١(  ٧٣)١ الجامع صحح ني الألاني وكذا ■ الذهى ووافقه وصححه.



|كاإ|تا٠طم فم هتاءس 

ناممن حكم عن • - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل . ٠٤٣٤س
صلاةتذكر ولكن وصلاها المجر لصلاة قام ثم الثاء صلاة عن 

يفعل؟ماذا أم الفجر صلاة يكمل هل الفجر؟ وهويصلي العشاء 
صلاةمالي ثم الفجر صلاة يكمل نعم، بقوله؛ فضيلته فأجاب 

.العشاء 

يحلشخص عن ! - تعالى اش رحمه - الشخ فضيلة طز ؛  ٤٣٠س
يعمل؟فماذا المغرب يصل لم أنه تذكر ثم العشاء لصلاة المجد 

مقامةالعشاء وصلاة المجد دخلت إذا بقوله فضيلته فأجاب 
صلاةبنية الجماعة ْع فتدخل المغرب تصل لم أنك تذكرت نم 

الثالثةفي أنت فتجلى الرابعة، الركعة إلى الإمام قام ؤإذا المغرب، 
بقيفيما الإمام مع تدخل نم لم تأن وللث، معه، تسلم ثم الإمام وتنتفلر 

علىوالمأموم الإمام بين الية اختلاف يضر ولا العشاء، صلاة من 
صليتثم وحدك المغرب صلسى ؤإن الحلم، أهل أقوال، من الصحيح 

بأس.فلا العشاء صلاة س أدركت، فيما لجماعة اح 
*  ٠٠

تقضىكيف، — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ٤٣٦س
الفوائت؟

حالبكل تقضى الفرائمى س الفوائت، بقوله! فضيلته فأجاب 
صلاةوكذلك الترتبس،، س ولابد الحذر فيه يزول الذي الوقت في 

والرواتب.كالوتر بوئت المؤقتة النوافل 



اد#اصتباب 
٤١٢ح====^=د=ص==========د=ء 

بماليؤإنما لها، وقت لا لأنه تقضى فلا المطلقة النوافل وأما 
إذافإنه الأسباب ذوات النوافل وأما النهي، وقت غير في ثاء متى نفلا 

تكنلم عنه تأخرت محاذا بسها مربوطة لأنها تقضى لا أسبابها فات 
.تقضى فلا أحله من فعلت 

مريقيعن —ت تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة ومثل !  ٤٣٧س
يصليهافهل الصلوات، من فروض عدة ففاتته جراحية عملية أجرى 

الفلهرْع كالنلهر وفته ْع ومحت كل يصليها أم شفائه؟ بعد مجتمعة 
وهكذا؟

لأنواحد، آن فى حميعا بماليها أن عليه بقوله فضيلته فأجاب 
قبلصلاها الخندق غزوة في العصر صلاة فاتته لما ه الني 

يصليهاأن الصلاة فروض بحص فاتته إذا الإنسان وعلى ،، المغربأ 
•يوحرها جميعأولا 

٠ءاي ثإي 

فاتتهمجماعة عن I تعار— اف —رحمه ابمح فضيلة مثل ت  ٤٣٨س
فصلواالمغرب أذان سماع عند إلا يتذكروا ولم نبانآ العصر صلاة 

العصر؟ثم المغرب 
وليسعنها نام أو صلاة الإنسان ني إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

•الّكا. قال كما فإنه وقتها، جرج حتى يذكرْ أو يوقظه من عنده 

.الماجد كتاب طم، ، المواقيت كتاب ، البخاري )١( 



1كأا!تم احظ هس فتاوس 
قاقت=====================

^هالذاذمئلأممرهلهاإلأس«لا،.
يبدأواأن عليهم ينبض فإنه للسائلين وقعت التي الحالة هذه وفي 

فرصما حب على الترتيب يكون حتى المغرب ثم العصر بصلاة أولا 
غزوةفي الأيام أحد في الصلوات فاتته لما النبي. لأن وحل؛ عز اض 

رأيتمونيكما راصالوا ت قال أنه عنه.ؤ ثت وقد • مرتبة قضاها الخندق 
وهمالمجد إلى جئتم حينما أنكم فلو هدا على وبناء • ا؛ أصلي 

صلاةمن الإمام ملم إذا نم العصر، بنية معهم دحلتم المغرب يصلون 
وتكونمغربآللجمائ، الصلاة فتكون العصر صلاة ببقية تأتون المغرب 

لأن_ والمأموم الإمام نية اختلاف أعني — يضر لا وهدا عصرا، لكم 
الاختلافعن واللام الصلاة عليه الني نهى والدي واحدة، الأفعال 

الجهل،مثيل على منكم وقع وما النية. دون الأفعال هي الإمام على فه 
ذلك.في عليكم حرج لا فإنه انمر، على المغرب قدمتم 

ءإ؛-ءإي ءي 

انالإنفاوت،إذا -ئلسةص_رسمافمار_: : ٤٣٩س
العازر؟زوال بعد تأخيرها له يجوز فهل لعير الصلاة 

وقتهاعن الصلاة تؤخر أن لك يجوز لا ت بقوله فضيلته فاجاب 
قضائهاوقت فجعل ذكرهالأ. إذا ررفليصالها لقوله. العير، زال إذا 

آثم.فأنت أخرت فإن الذكر، وقت 
ءإيه  ٠

محابالواف.البخاري، )١( 
.( ٦٣١بابالأذازللمانرإذالكزاجماعان)محابالأذان، اعرجهالمغاري، )٢( 



٤١٥ياباد٠ازذ٠Iت 

أوفرض فاتّي إذا • تحار~ افُ رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ٤٤٠ س
أولاثمصأضسْسممحة؟ترس 

العكس؟أم الحاصرة الصلاة 
الصلاةتملي ثم أولأ، تمليها بقوله؛ فضيلته فأجاب 

فاتهإذا الإنسان أن الناس عند شاع وقد التأحتر، يجوز ولا الحاصرة، 
لملوأنه نمثلأ الثاني، اليوم من له الموافق الفرض هع يقضيه فإنه فرض 
وهذاالثاني، اليوم في الفجر مع إلا يصليه لا فإنه يومأ الفجر يمل 

والفعلي؛المولي الحم،. لهدى وهومخالف غلعل، 
أوصلاة عن نام ررمن قال؛ أنه ه عنه ثبت فقد المولي؛ أما 

إذاالثاني اليوم من فليصلها يقل؛ ولم فاليصالهاإذاذكرها«راا. نسيها، 
.ذكرهاء إذا رافليصلها قال؛ بل وقتها، حاء 

الخندقأيام من يوم في الملواتا فاتته فحين الفعلي؛ وأما 
ثمالفائتة يصلي الإنسان أن على هدا فدل الحاصرة، الصلاة قيل صلاها 
كانأو الفائتة، على الحاصرة فقدم نسي لو لكن الحاصرة، يصلي 
.له عير هدا لأن صحيحة، صلاته فإن يعلم لا جاهلا 

علىللقضاء بالنية او3بجلوارث، إن ٠ أقول أن أود المناسبة ويهده 
؛أنسام ثلاثة 

وهيالتأحير عير أي العير؛ زال متى يقضي الأول؛ المم 
.قضاؤها وحي، ؛التأخير العير زال متى فإنه ، الخص الصلوات 

صلاةوهو ، بدله يقضى ؤإنما يقضى لا فات إذا ؛ الثاني المم 
*المواتيت كتاب ، الّخاري )١( 
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الحالهذه في فإنه الثانية الركعة من الإمام رير بعد جاء إذا الجمعة، 
تلمبعد جاء من وكيلك الغلهر، بسة الإمام ْع فثدحل ظهرا، بملي 
فإنهالثانية الركعة من الركؤع أدرك من وأما ظهرا، بملي فإنه الإمام 
كثيريجهلها وهذه الإمام، ملم إذا بعدها ركعة يملي أي جمعة، يصلي 

الركعةمن ريح قد والإمام الجمعة يوم يأتي الناس بعض فإن الناس، من 
بعلحاء إذا بل حطأ، وهدا حمحة أنها على ركعتين بملي ثم الثانية، 

بمليأن فعليه سيئآ الجمعة س يدرك لم فإنه الثانية الركعة س رفعه 
أدركفقد الصلاة من ركعة أدرك *من . البي لقول ظهرأ، 

والجمعةالصلاة، يدرك لم فإنه أقل أدرك س أن ومفهومجه • الصلاة® 
الدينالمرضى وعلى الموت في الماء على يجب ولهدا ظهرأ، تقضك، 

فإنجمعة، يصلوا ولا ظهرا يصلوا أن عليهم يجب الجمعة، يأتون لا 
.ومردودة باؤللة صلاتهم فإن الحال هذه في جمعة صلوا 

وهيوقتها نفلتر في إلا تقضى لا فاتن، إذا صلاة ؛ الثالث، الشم 
الحلمأهل فإن الثمى، زوال بحد إلا بها يعلم لم إذا العيد صلاة 

•وقتها ظر من التالي ايوم ص بملونها يقولون؛ 
أقسام:ثلاثة على فالقضاء إذن 

الخمسالصلواُت، وهي العذر، زوال حين س يقضى ما الأول؛ 
المؤقتة.الخن س وشبهه الوتر، كذللئ، 

.ظهراتقضى فاتن، إذا الخمحة صلاة وهي بدله يقضى ما • الثاني 
التالي،اليوم س وقته نفلير في ولكن ه هونفيقضى ما ن الثالث 

الماجد.كتاب لم، ومالصلاة، موانت كتاب البخاري، )١( 



الهااذ||تباب 
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اليوممن وقتها نظير في تملى فإنها بالزوال فاتت إذا العيد صلاة وهو 
الوفق.الخالي.واش 

٠و أ ه

فاتتهرجل عن • "• تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سهل ت ٤ ٤ ١ س 
والعصرالظهر وصلى يصليها أن وني شرعي لعذر المجر صلاة 

للظهرصلاته وهل يفعل؟ فماذا تذكر، نم والعشاء والمغرب 
صحيحأ؟والعشاء والعصروالغرب 

لعذرالصبح صلاة الإنسان فاتت إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
ثم، والعشاء والمغرب والعصر الفلهر وصلى بملخها، أن وني شرعي 

عليه،حرج ولا الصبح صلاة يودي فإنه الفجر، صلاة يصل لم أنه ذكر 
الخرتيبترك لأنه صحيحة، والمشاء والغرب والعصر للفلهر وصلاته 

صحيحة.ناسيآفصلاته الرتيب ترك إذا والإنسان ناسيآ، 

أوصلاة نسي عمن تعار- افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ٤٤٢س
فهلالعصر أوبعد الفجر صلاة بعد إلا أويستيقثل يذكر ولم عنها نام 

ارمز؟يمضيهافىهذين 
إذافاليصالها نسيها أو صلاة عن نام من بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ضةأوصلىمحدلأناسيآأوجاخنمذكرذكرها، 
الحديثلعموم يقضيها فإنه العصر صلاة بحاو أو الفجر صلاة بحد ذلك 

الآفالذكر.
الأنها الراجح القول فإن وقتها حمج حتى متعمدأ تركها إذا أما 

يفيد.لا ذلك لأن تمضى 



|كاإة|عظم قس فتاوس 
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فيالنافالة صلاة مجب وجد إذا فتما احتلموا العلماء أن وليعلم 
ذواتفعل يجوز أنه والمححح لا؟ أم فحلها يجوز هل النهي ونت 

فملالفجر صلاة بعد المجد دخلت فإذا النهي، أوقات في الأسبان 
ؤإذاركعتن، فمل العصر صلاة بعد المجد دخلت ؤإذا ركعتين، 

صببهوحد نفل كل وهكذا ركعتين، فمحل الزوال، قبيل المجد دخلمتا 
أقوالٌر، الراجح هوالقول هذا عنه، نهكب ولا يفعل فإنه الهي، أوقات في 

بالوافلمخصوصا الهي فيأوقات المحلأة عن الهي ويكون أهلالعلم، 
ذواتصلاة أن القول هدا ترجيح ووجه محبب، لها ليس الي المللمة 

الصلاةفعل جاز السبب وجد فمتى بأمحسابها مقيدة عامة جاءت الأسباب 
النهي،لعموم مخصصة الأسباب ذوات أدلة وتكون كان، ونت، أي في 

تدخللا الأمحثاب ذوات أن على يدل ما الهي، أحاديث بعض في أن كما 
علىيدل وهذا ا. الصلأة«را تتحروا ولا ألفاظه بعض في جاء ■حيث فيه 
الأوقات.هذه في للملأة تحريآ ليس ذللث، لأن به بأسى فلا لم، لعل ما أن 
منجماعة هناك ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مسل ؛ ٤٤٣س

بعدالخمسة الفروض صلاتهم دهي، رمضان في عادة عندهم الاس 
هذهمن فرض أي عن قضاء إنها ويقولون رمضان في جمعة صلاةآخر 
الصلاة؟هذه حكم فما رمضان في أونبه الإنسان يصله لم الفروصن 

البيع،من أنها الملأة هذه في الخكم I بقوله فضيلته فأجابا 

النصغروب نل الصلاة يتحرى لا باب الصلاة، موانت محاب البخاري، احرجه 
الصلاةعن نهى الش الأوثان باب وتصرما، السانرين صلاة كتاب لم، وم( ٥٨٥)

فها)م)خ()'هآ(.
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إلاربه من الإنسان تزيد لا وهي الإسلأمة، الشريعة في أصل لها ولمس 
قيصلألة وكل ضلالة، بدعة اركل يمول؛ ه اممه رسول لأن بعدأ، 

نفوسهمفي حنة ورأوها مبتدعوها استحنها ؤإن فالميع . ، النارارأ 
وكلضلالة، يدعة اركل يقول؛ نبيه. لأن وجل عز الله عند سيئة فانها 

آخرفي الإنسان يقضيها التي الخمس الصلوات وهذه . النار،، فى ضلالة 
هذايخل لم هل نقول إننا ثم الشؤع، في لها أصل لا رمضان من حمعة 

فيلا أيام عدة في أخل أنه ربما فقتل، صلوات خص في إلا الإنسان 
متىقضاءه فعليه فيه مخل أنه علم مجا الإنسان أن والمهم صلوات، عدة 
.ذكرهااال٢، إذا فليصلها أونجها صلاة عن تام ءمن ه: لقوله ذلك علم 
—يزعمون كما — احتياحلآ الخمس الصلوات هذه يقحل الإنسان أن وأما 
•يجوز ولا منكر هذا فان 

إوء- 

.( ٨٦٧)والخطبة الصلاة تخفيف باب الجمعة، كتاب مسلم، اخرحه )١( 
كتابوملم، ذكرها، إذا فليصلها صلاة نس من ياب المواقيت، نحاب البخاري، )٢( 

٠النائتت الصلاة قصاء اي، المساجد، 
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ب1ب|فما1ءورة

حكمعن —؛ تعالى اف سرحمه الشيخ فضيلة مثل ت ٤ ٤ ٤ س 
الحدأ قصيرة سراويل وتحتها الشفافة البيضاء بالثياب الصلاة 

تام؟بوصؤح هنها ولاهرة والبشرة المخذ اليسيرمن إلاالجزء تواري 
بينما يغطي لا قصيرأ مروالأ المرء لبس إذا ت بقوله فأجاب 

يسترلم الحقيقة في فإنه شفافأ ثوبآ فوقه ولبس والركب—ة، المرة 
منالجلد لون يتبين لا بحيث الخلية، من فيه لابد المتر لأن عورته؛ 

زيثعدحدوأ ءادم ينه ه ؤ الى! تعال قد ونر، الساتوراء 
وإنبه، فاتزر صيما كان ررإن ت الثوب وقال.قي ؛بمدَلموسحدهلا،■ 

به،ارفالخف، واسعا كان 
سترعلى يقدر وهو عريانآ صلى من أن على العلماء وأجمع 

تصح.لا صلاته فإن عورته 
يلمسواأن الملابس بهذْ عليهم الله أنٌم الذين هؤلاء وعلى 

عنيثق، لا صفيقآ ثوبآ أويلموا الركبة، إلى المرة بين ما يستر سروالأ 
حدوأءادم ثؤآ ه ؤ ت تعالى قال كما اممه بأمر يقوموا لكي العورة 

٠مجده كل عمد 
٠ ٠ ثوءو ؛و ٠

الصلاةحكم عن ت — تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة ّثل ت  ٤٤٥ص

امالآة:)ا(ّررةالأعراف،
كتابومنم، الثوبصتآراآ"مآ(، إذاكان باب ، الصلاةمحاب الخاوي، أخرجه )٢( 

•٣(.١ اyويل)• جابر ؛ابحاJث الزسواارىتق، 
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بعضيفعله ما وهو السؤال هدا على الجواب بقوله! فأحاب 
القصيرة سراويل وتحتها الخفيفة الثياب لبص من الصيف أثناء الناس 
شرمحلمن لأن به؛ الصلاة تجوز ولا حرام، هذا أن الرك؛ة، إلى تمل 
السروالكان فإذا ركبته، إلى مرته بين ما الإنسان يستر أن الصلاة صحة 

السمرةلون يتبن حفمفآ والومحب الركبه، إلى المعرة بّن ما يممتر لا قصسرآ 
لوفانه مترها، يجب التي لعورته اترأ ميكون لا حينئذ فانه ورائه، من 

أنإما إخواننا فعلى هدا وعلى باؤللة، صلاته تكون صلى مهما صالي 
أوالركبة، إلى المرة بين ما يستر تلويل سروال إلى السروال يغيروا 

•الموفق وافه رة، العن سص لا صمقة اأ )وا داJب
٠ءإت- ءإي 

الما،_من كير ء؛ تعالى اطه —رحمه الشيخ فضيلة مئل ! ٤ ٤ ٦ رس 
الميامبهده نحهن ويلعسون المرة تصفإ تشفة سايا دصاله^ن 
منالفخذ منتصف، فيثماهد الفخذ منتصف، تتجاوز لا قصيرة سراويل 

هؤلاء؟صلاة حكم فما الثوب، وراء 
بغيرصلى من حكم هؤلاء صلاة حكم بقوله؛ فضيلته فأحاب 

المرةتمعم، التي فاقة الالياُب لأن القصيرة؛ السراويل موى يوب 
غيرصلاتهم فان ذللث، على وبناء كعدمها، ووجودها ماترة غير 

الإمامهب من. س المشهور وهو العلماء قولي اصح على صحيحة 
يسترأن الرحال س المصلى على يجمبا لأنه وذلك — اطه رحمه _ أحمد 

عز— اطه قول امتثال به يحصل ما أدنى وهدا والركثة المرة بين ما 



،iy،aJ(امام هم فتاوس 

علهمفالواجب ،. -ث وحل 
انؤإما والركبه، الرة بن ما تستر مراويل يلبسوا ان إما ٠ امرين احد 

٠الرة يصما لا صفيقآ يوبآ القصيرة السراويل هده يوى يلسسوا 
يتوبواأن فعليهم وحهلير خطأ السؤال في ذكر الذي الفعل وهذا 

فيمتره يجب ما متر إكمال على يحرصوا وأن منه، تعالى اش إلى 
لماوالتوفتق الهداية لمين المولإخواننا لنا تعالى افه نال صلاتهم. 

.ه  ١٤٠٨رمضان ٥ في حرر كريم. جواد إنه ويرمحاْ يحبه 
٠ه م 

عورة؟الفخذ سرحمهافهتعالي-هل خ •
أهلفمن فيها مختلف المسألة هذه ت يقوله فضيلته فأجاب 

علىيجب لا وأنه للرحل، ية بالنبعورة ليس الفخذ أن يرى من العلم 
منومنهم وغيرها، الصلاة في الإطلاق كلامهم وظاهر محترم الرحل 

إمات ذلك في والأحاديث الصلاة، وغير الصلاة في عورة الفخذ أن يرى 
البخاريقال ولذلك صحيحة، غير صريحة ؤإما صريحة، غير صحيحة 

أسنده الني فخذ انكشاف في بمي أس حديث إن I افه رحمه 
الأحاديثيقول الله رحمه البخاري فكأن ا، أحوطأ حرهد وحديث 

والنبي، ء النبي من بدا لأنه بعورة؛ ليس الفخذ أن على تدل الصحيحة 
الصلاةعليه الرسول كشفه ما عورة كان ولو حياء، الناس شد أ. 

ررإنوه•' المي قول طالب أبي بن علي حديث في ولكن واللام، 

.٣١الآة;)١(مورةالأءراف،
المخي.نى يذكر عا باب الصلاة، كتاب البخاري، احرحه )٢( 
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حيفخذ إلى نظر ولا فخذك تكشف ولا ت وقوله ءور٥ءل١،. الفخذ 
أنلي يظهر والذي صعيفة، الأحاديث هذه ولكن • مستهء ولا 

كأنخاذمتره يجب فانه فتنة، بروزه من حتف إذا إلا بعورة ليس المخي 
السامب*

الناسبعض ت - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مقل ؛ ٤٤٨س
صحيح؟هذا فهل لاتجوز العلاهية الفنيالة في الصلاة إن يقول! 

ماالرحل عورة لأن بصجح؛ ليس هذا يقوله! فضيلته فأجاب 
العورة،من ليس وكتمه وظهره فمبمدرْ الصلاة، فى وركبته سرته بين 
رداءهووصع صلى أنه عنهما الله رصي عبداممه بن جابر عن صح وقد 
هذا؟فعالت، لم الناس بعض عليه وأنكر بإزار، وصلى المشجب على 
حائز،هذا مثل أن على دليل وهذا مثالك،® أحمق ليراه ®فعلته قال؛ 
®لاهريرة؛ أبى حديث، في الحم،. لقول منكبيه يستر أن الأفضل لكن 

فهذا. شيء٠٠ منه عاتقه عر ليس الواحد الثوب في أحدكم يصلين 
بصحيح.فليس الصلاة تصح لا أنها أما أفضل، 

عنالهي ياب الحمام، كتاب داود، وأبو و؟ي؛(،  ٤٧٨)T/احمد الإمام أحرجه )١( 
(.٢٧٩٥)عورة الفخذ أن حاء ئ باب الأدب، ياب واكرمدي، ٤(، ٠  ١٤)اكرى 

المخي.يذكرلي ما باب الصلاة، كتاب •،عالقآيي البخاري وأحرجه 
أبوداود)ْا*؛(.أحرجه )٢( 
(.٣٣٥أ.محرجهالإمامأحمد)م )٣( 
عاتب،على فليجعل الواحد بالثوب صلى إذا باب الصلاة، كتاب البخاري، أحرجه )٤( 

(.٥١٦)ه لبوصمة الواحد الثوب في الصلاة باب الصلاة، كتاب هّا(ومسالم، )٩ 





واب|،تر|ض|ة
٤٢٥^============ت====د===ء 

ساتراكان الّتي عهد في اء النلباس أن اش رحمه تنمية ابن الإسلام 
اءللنفتح لو أنه المعلوم ومن الرجل، كعب إلى اليد( )كف الكف من 

الوصعوتدهور متعددة، محاذير ذلك من للرم الثياب تمصير لي الباب 
اكاسالإّلأسسهلاسساءالكفالأ

صه أو• 

لعسحكم عن "• تعالى اف رحمه — المخ فضيلة ستل ! ٤٥١مى 
المرأة؟عند المرأة عورة حدود وعن الشاء؟ أمام القصير الثوب المرأة 

يوبأقميرأ؛تلبس أن للمرأة يجوز لا إ بقوله فضيلته فأجاب 
الماصٌع وأما زوجها، سوى بثتها ش ولمس محتها في كانت إذا إلا اللهم 

الديأوالأمافا اوالفمحق، القصر، الومب تليس ان لها يحل فلا 
Iوذكر أرهجا٠٠ لم المار أهل من ررصنفان قال؛ ه النبي لأن وراءه؛ ما 
يجدنولا الجنة يدحلن لا مميلامحت، مائلات عاريات كاسيات اء ررن

الثمافأو الضيق، أو القصبر، تلبس المرأة كانت، فإذا . ريحها،؛ 
منكاسية عارية، كاسية الحقيقة فى فهي البثرة ورائه من ترى الدى 
نبئآ.تفدها لم الكسوة هدْ إن حيث مجن عارية كسوة، عليها إن حيمث، 

فالساقوالركثة، السرة بين ما المرأة عند المرأة عورة وحدود 
وُتىلا ولكن للمراه، المراه لنفلر به يالنبعوره لى والرؤبه والتاحر 

والركبة،رة البين ما إلا تستر لا ثيايآ تلص أن للمرأة نجوز أننا ذلك 
يوبوعاليها إليها تنفلر وأختها لسبب ساقها حرج امرأة لوأن فيما ولكن 
باسفلا إله تنفلر وأختها نحرها من أو رنتها من شيء خرج أو ساخ، 

أنلابد اللباس اللباس، وين العورة ين الفرق نحرف أن فيجب بدللث،، 

(,٢١٢٨العاريات)الكاسات الماء باب والنية، اللباس محاب سلم، أحرجه )١( 



|كاإدأمام  ٠٠٠٥اكاءم, 
سم،==د==ت===========شم==ء

بينما فهي المرأة •ع للمرأة العورة وأما للمرأة، بالمية ابغآ ميكون 
.والركبة المرة 

صه ه 

كثفحكم عن ؛ — تعالى اف رحمه — الفسخ فضيلة مشل •  ٤٥٢س
عورةوكذلك العلاج، حال لذلك الحاجة عند للرجل المرأة عورة 
للمرأة؟الرجل 

والمرأةللمرأة الرجل عورة كثف بقوله؛ محسلته فأجاب 
بشرطين؛به بأس لا العلاج حال لذلك الحاجة عند للرجل 

أن'>منالكة.اكرطالأول:
حلوة.هناك يكون لا أن الثاني؛ الشرط 

الرجلمن المرأة علاج ني أور المأمونة النصرانية والطبيبة 
يصلحأن المسئول وافه الرجل• بخلاف جنسها من لأنها المسلم؛ 

المسالمين.أحوال 
هم م 

المرأةصوت هل — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ٤٠٣س
عورة؟

عرتدل وجدها والسنة الكتاب نصوص تأمل من قاتلا؛ فاجاب 
نظر؛بأدنى ذلك عر يدل بعضها بل بعورة، ليس المرأة صوت أن 

ءدضصهلا ؤ النبي.؛ اء نيخاطب تعار قوله ذلك فمن 
عنالمهي فإن ،• ا ممح، م(لآ وهل0 زيف منهء فا ادى محْلع تلمدل>إ 

الآة:آآ.مورةالأحزاب،



اكورورس| باب 
٤٢٧د=================^^=ء 

ليسصوتها أن على يدل المعروف القول ؤإباحة بالقول، الخفؤع 
قولمنها يكن ولم منكرا، منها القول مهللق لكان عورة لوكان إذ بعورة 

.الفائدة عديم بالخضؤع النهي تخصيص ولكان معروف، 
1تينإرالمىاللاتي u_ فالأدلةuىذنمىيرة، الة وأف 

ولوبالقيام الرحال يأمر ولا ينهاهن، ولا الرحال بحضور خاطنه ي. 
النيلأن الأمرين، أحد ووجب منكرأ سماعه لكان عورة الصوت كان 

هلأفرءليئكر•
اننلربعورة، ليس المرأة صوت بأن الحنابلة نقهاونا صرح وقد 

٣٨ الخثهى وغاية مقبل. ٨ط م الإقناع وشرم ١ ١ r/ الخثهى شرم 
والفروعه/؟هلم

الرحالفلسح الصلاة قي شيء نابكم ررإذا • الّثي.ؤ قول وأما 
فرقلا أنه الحديث وءلاهر الصلاة، في مقيد فهدا . ،اأ التاء وليصفق 

محارم،أو اء نإلا يحضرها لا بيت في أو الرحال سمر تكون أن بتن 
تعالى.اف عند والعلم 

عورةعن - تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة سئل ت ٤ ٥ ٤ س 
المرأة؟هع المرأة 

المرةبين ما المرأة سمر المرأة عورة  '•بقوله فضيلته فأجاي، 
إليه،النفلر عن اممه. رمول نهى الذي المومحسمر هو هدا لأن والركبة؛ 

هالمي أن عنه اممه رصي الخيري سعيد أبي عن لم مصحيح ففي 

دلم وم( ٧١٩٠سنهم)نومآفيصالح اتي الإمام باب الأحكام، كتاب البخاري، أحرجه ( ١] 
(.٤٢١الإمام)تا~م إذا بهم بمالي من الجمامة تقديم ياب الصلاة، كتاب 





ه|بمت||كءرة
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الأواني.من يمنعونه ما ويتعملون اللباس، من الكفار يصنعه 
وعاداتهموحلاهم، بلبامّهم، التشبه هو بالكفار والتشبه 

ون،يلبما نلبس لا أو يركبون، ما نركب لا أن معناه وليس الخاصة، 
هدهعلى نركب فلا بهم خاصة معينة صفة على يركبون كانوا إذا لكن 

نفصلفلا بهم خاصة معينة صفة على الثياب يفصلون كانوا ؤإذا الصفة، 
ونفصليركبونها، التي السيارة مثل نركب كنا ؤإن التفصيل، هدا على 

y ه في حرر منه. يفصلون الذي النسيج نؤع من  fy ٩/ * t \.ه
٠؛إآ - 0

لصحكم عن ت*اام،—• اش رحمه ~ السيخ فضيلة سعل ت  ٤٠٥من 
يكشف،مما وحلفية وجانييه أمامية فتحات فيه الذي اللباسن المرأة 

فقط؟نماء بين أنهن هؤلأء وحجة الساق، من جزء عن 
تستترأن عليها يجب المرأة أن أرى الذي يقوله؛ فضيلته فأجاب، 

فيالنساء أن اممه رحمه تيمية ابن الإسلام ثخ ذكر وقد ساتر، بلباس 
القدمين،في الكمين إلى تصل اللاتي القمص يلمس كن المي. عهد 
المارإليها أثار التي الفتحات أن ثلث، ولا اليدين، في الكفين ؤإلى 
علىوالواحي، اق، الفوق يبدوما حتى الأمر يتْلور وربما اق التبدي 

فيتدخل لئلا مترها إلى أقرب يكون ما كل تلبس وأن تحتشم أن المرأة 
سياطمعهم قوم أرهما، لم النار أهل من ررصنفان الّتي.ت قرل 

مائلاتعاريات كاميات اء ونالنامن، بها يضريون البقر كأذناب 
يجدنولا الجنة، يدحلن لا المائلة اليخعت، كأستمة رومهن مميلات 

.، وكذا«أ١ كذا ميرة ليوجدمن ريحها وإن ريحها 

,الكاسيات النساء باب اللباس، كتاب ا مسالم أحرجه 



اك|اإتأحمام هم فتاوس  ٤٢

الثوبلبس حكم عن • ~ نّار اش رحمه — الشيخ محيلة مثل ت ٤ ٥ ٦ س 
الكمين؟من فهوأعر الماق من جزء بظهور يسح القصيرمما 

وأنمبق مما جوابه يفهم السؤال هذا بقوله؛ محيلته فأحاب 
الحشمةإلى وأمحرب لها أمتر فهو صاف يؤب عليها كان كلما المرأة 
الفتنة.من وأبعد 

ءإيء'ة ءب 

ليسحكم عن • - نّار الله رحمه — الشح نحيلة مثل •' ٤  ٥٧ص
وعندالمهحارم؟النساء عند الضيقة الملابس المرأة 

مفاتنتبين الي الضيقة الملابس لبس بقوله؛ محيلته فآجاب 
أهلمن ررصنفان قال: النبي. لأن محرم، الفتنة فيه ما وبرز المرأة 

الناسبها يضربون البقر كأذناب سياط معهم قوم أرهما، لم النار 
قوله:مر وقد , ا(عاريات كاسيات اء ون- وعدوانأ ظلآ عنى ي- 

منمتره يجب ما نستر لا تحيرة ألبسة يلبن بأنهن ء عاريات لاكامحيات 
ماروية من تمغ لا حفيقة تكون ألبسة يلبسن بأنهن • وفر العورة، 

عنساترة فهي صيقة ملابس يلبسن بأن وفسر: المرأة، بشرة من ورائها 
تلثسأن للمرأة يجوز فلا هدا وعلى المرأة، لمفاتن مبدية لكنها الروية 

الزؤجوهو عنده عورتها إيداء لها يجور لمن إلا الضيقة الملابس هذه 
دآقىؤ تعار؛ اف لقول عورة وزوجته الزوج بين ليس ذإذه 

•، ١ ات؛؛{يمأ لإ؛بمم ٠^٤^ أرعثج٠نلإما عك إلا حنهون. 
إناءمن - الجنابة من يعنى - والض. أنا أغتل لاكنت •' عائشة وقالت 

'٣.، ٢٩ت محورةالمعارج، )١( 



ب1ب،،1ت||ّ|ءن
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بينهما،عورة لا وزوجته ان خالان، ؤيه؛، أيادينا تختالف، واحد 
عندولا المحارم عند لا يجوز لا المرأة مفاتن يبين الذي فالضيق 
النساء.

٠٠ أو 

النساءبعضن _! تعالى اف رحمه — الخا فضلمة مسل I  ٤٥٨ءس 
الساقينعن ؤك*ف قصيرة ييايا الصعيرايت، ياسمن إسن اش ضدام^ 

ولمقبل من ذلك نالمس كنا نحن قلن الأمهات ُؤلأء نصحنا وإذا 
بذلك؟رأيكم فما كيرنا أن بعد ذلك يضرنا 

ابنتهيلبس أن ان للأنينبغى لا أنه أرى بقوله فضيلته فأحاب 
أمره،عليها وهان عليه بقيت اعتادته إذا لأثما صغيرة؛ وهى اللباس هذا 
كبرها،في الحال تلك على بقيت صغرها من الحشمة تعودين، لو أما 

سالخارج أهل لباس يتركن أن الخسلمايت، أخواتنا به أنصح والذي 
الحياءوعلى الماتر، اللباس على بناتهن يعودن وأن الدين أعداء 

الإيمان.ص فالحياء 
محي٠  ه

عندظاهرة يوجد I — تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٤٥٩س
الفاتنتبدي التي والضيقة القصيرة الملأبسن لبس وهي النساء بعضن 

تماما،عارية شبه وتكون والظهر للصدر ومبدية أكمام وبدون 
عندإلا الملابس هذ0 يلبس لا أثمن يقلن بنصحهن نقوم وعندما 

يحلمل رباب (، ٢ ٥ ٠ ر امرأته مع الرجل غل باب الغل، محاب اJخارى، أحرجه )١( 
القدرباب الحيض، نحاب ومسلم، ( ٢٦١)يسلها أن نل الإناء ني يده الجنب، 

)؟امآ(راإ(.. . الممب،ساّءفىفلاس. 



،IMIصضأس  ٤٢٢

حكمفها الركعة إلى المرة من المرأة مع المرأة عورة وأن التاء 
حيراف حراكم الحارم؟ عند الملابس هده لمس حكم وما ذلك؟ 

مثوبتكم.اف واعفلم والمسلمات الملمين عن الجراء 
عنصح إنه يقال أن هدا عن الجواب بقوله فضيلته دأحاب 

ميامحلمعهم قوم أرهما، لم المار أهل من ررصنفان ت قال أنه ه اليي 
مائلاتعاريات كاسيات اء وئالماس، بها يضربون المقر كاذناب 

منليوحي ريحها وإن ريحها، يجدن ولا الخة، يدخلن لا مميلات، 
ا.كداوكذا،<أ مبرة 

ةألبيلمس اللاتي بأنهن العاريات الكامنان العلم أهل ر وف
شيخذكر وقد قصيرة. ألبسة أو تحتها، ما تستر لا حقيقة ألبسة أو صبقة، 

القدمكعب بين ما ه الني عهد في بيوتهن في المساء لماس أن الإسلام 
السوقإلى حرجن إذا أما المتون. فى وهن تور مهذا كل المد وكف 

الأرضعلى يسحبن صافيات تيابأ يلمن كن الصحابة اء نأن علم فقد 
ماوأما ، ٢١ذلك، على يزدن لا ذولع يرحينهإلى أن الني. لهن ورحص 

عورةإلى المرأة تنثلر ررلأ الني.! قول من الماء بعض على اشتبه 
للمرأةالمرأة؛المسبة عورة وأن الرجلٌأ عورة إر الرجل ولا المرأة 

الني.فإن لباسها، المرأة تقصير على يدل أنه س والركبة المرة بين ما 
ولكنهحجة ذلك في يكون حتى والركبة المرة بين ما المرأْ لماس يقل لم 

اللكمات.اباس ممبال0س، مير، أخرجه )١( 
(٤١١٧)الذيل تدر ني باب الياس، محاب داود، وأبو ٥( )T/ احد الأم أخرجه )٢( 

بابذملالساء)ا<'آ-آ0(.ىاباازبة، والنماتي، 
العورات.إلى الطر تحريم باب المص، كتاب لم، مأخرجه )"١( 



uL  اكووةمني
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اللابسةلأن . المرأة<ا عورة إلى المرأة تنظر ارلأ قال! 
منأوغيره الحاجة لقضاء عورتها تكثف أحيانآ لكن صافي لباس عليها 

الميقال ولما المرأة، عورة إلى المرأة تنفلر أن المي. فنهى الأمباب 
كانفهل ا؛ الرجل عورة إلى الرجل ينثلر ررلأ •' واللام الصلاة عليه 

إلىرة المن سراويل أو الركبة، إلى رة المن أزرأ يون الصحابة 
منعلها لتس الماء إلى تخرج امرأة أن الأن يعقل وهل الرىة؟إ 

يكنولم أحد، يقوله لا هدا والركئة، المرة بين ما يستر ما إلا اللباس 
الحدثهدا س المساء بعمى فهمه الذي فهذا الكفار، نساء عند إلا هذا 

بينما المرأة لباس المبي^^ يقل لم ولاهر، معناه والحديث، له، صحة لا 
هوالذي بالحياء يتحلين وأن اف، يتقين أن المساء فحلى والركبة، المرة 

شعبةررالحياء ؛ المبي قال كما الإيمان هومن والذي المرأة حلق من 
س)أحيا فيقال! لالمثل مضرب المرأة تكون وكما . الإيمان من 

مايسترن كن أنهن الجاهلية اء نعن ولا نعلم ولم حيرها( فى العذراء 
هؤلاءيردن فهل الرحال عند ولا الماء عند لا فقتل والركبة المرة بين 

.!االجاهلة؟ ناء من صورة أبشع لمين الماء نتكون أن المساء 
أماآخر، شيء العورة إلى والطر ، شيء اللباس أن والخلاصة؛ 

إلىاليد كف بين ما يستر أن فيه المشرؤع المرأة المرأة،ع فلباس اللباس 
يمرإلى المراة احا'ج>ما لو ولكن المرؤع، هو هذا الرحل كمّب 
أناحتاجت، لو وكذلل؛، الركبة، إلى تشمر أن فلها نحوه أو لشغل يوبها 
أنوأما ثل، الحاجة بقدر ذللثظ تفعل فإنها العضل إلى الذرإع تشمر 

بابالإيمان، كاب وسالم، ، الإيمان)٩( أمور باب الإيمان، مماب البخاري، أحرجه 
(.)٥٣.الإيمان. ، ثععدد بيان 



اك|اا،؛jهطم هس فتارس 
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عليهيدل لا والحديث . فلا ه تلبالدي المعتاد اللباس هو هذا يكون 
إلىلا النافرة إلى الخطاب وجه ولهذا الأحوال، من حال بأي 

اللباسلذكر والسلام الصلاة عليه ارسول يتعرض ولم المنظورة، 
هذافى يكون حتى واركثة رة البين ما المرأة لباس يقل فلم إطلاقآ، 

.النساء لهؤلاء شبهة 
يجوزأنه بمعنى المرأة إلى المرأة فكنغر الفر فى محارمهن وأما 

ارأمحىيكف، اء، التعند محكمه ما محرمها عند ركس،م، ان للمرأة 
تجعللا لكن ذلك، أشبه وما والساق والذراع والكم، والقدم وارقبه 
■قصرا الالبامرإ 

٠ه م 

مجلالت،عن ت — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مئل I ٤ ٦ ٠ س 
فيها؟ما على الملابس وتفصيل اء الأزي

التيالمجلات مجن كثير على ١^^، بقوله فضيلته فأجاب 
ونحنبنا حقيق حبيثة، فظيعة حاليحة مجلات فألفيتها السائلة إليها تشير 

دولة- الحمد وفه _ نعلم لا التي الدولة السعودية، الحربية المالكة في 
أنبنا حقيق الفاصالة، الأخلاق وعلى اممه شيع على الحفاخل في تماثلها 

لأنالخياطة؛ محلات وفي أسواقنا في المجلات هذ0 مثل توحد لا 
هذهيشتري أن أورحل امرأة لأي يجوز ولا مخبرها، من أففخ منظرها 

فتنة.لألها أويراححها إليها أوينظر المجلات 
بهتزال لا ولكن منها، سالم أنه يقلن وهو الإنسان يشتريها قد 

منفيها مما يختار وحتى وشركها، فخها في يقع حتى والشيطان ه نف
الأسلأمة.المئة لاتناس، أشاء 



|1ءءر،نس| و1ب 
 ====^================^^٤٢٥

لمابنوتهم في وجودها من علمهن الماء جمح وأحذر 
المستعان.واض وديننا، أحلاقنا على والخلر العظيمة، النتنة من فيها 

٠ءاي ءأي 

حكمعن _ت تعالى اش رحمه — الثمغ فضيلة مئل ! ٤٦١س
الثياب؟من والضيق القصير النات إلساس 

المسؤولية،مراعاة الإنسان على يجب بقوله! فضيلته فأجاب 
فقدالألبسة، هده من عليهن ولاية له من كافة ويمنع تعالى اش يتقي وأن 
كامياتاء نأرهما: لم المار أهل من ررصنفان قال: أنه ه عنه ثبت 

يدحلنلا المائلة اليخت نمة كاأ،ارزمهن مميلات مائلات عاريات 
الثيابتعملن ياللاتي المرة وهؤلاء • ربمحها؛' يجدن ولا الجنة 

عورتهن،لظهور عاريات لكنهن كسوة علمهن لأن كامنان؛ القصيرة 
وجمحورحلاها، ويداها وجهها عورة، كلها للتنلر يالمبة المرأة لأن 

المحارم.لغير جسمها أجراء 
عريلكها الذلاهر فى كسوة كانت ؤإن الضيقة، الألبسة وكيلك 

فعلىتحري، هو ة يالألبالجم مقاطع إبانة فإن الوافر، في 
إلاالسوق إلى تخرج لا أن وعلمها مفاتنها، تبين ولا ربها تتقي أن المرأة 
إلىالماس تجر لملأ متْليبة تكون ولا المنلر، يلمت، لا ما ة لأيدُي، 

زانية.تكون أن فيخشى نمها 
ولكنمنها، لأبد لحاجة إلا بيتها تترك لا أن المسلمة المرأة وعلى 

قال؛ه أنه وليعلم ، حيلأء مشية وبدون بزينة، متبرجة ولا متْليئة، غير 
المساءففتة اكاء((رى. من الرحال على أصر فتة بعدي تركت، ررما 
الكاسيات.الناء باب اللباس، كتاب مسلم، أحرجه )١( 

=كتاب لم، وم(، ٥٠٩)٦ المرأة شوم من بمي ما باب الكاح، كتاب البخاري، أحرجه ، ٢) 



|كااتم أعط فم فتاءس ع

نتخذلا ان السملصن معمر نحن وعلنا ، احد متها سملم محكاي لا عفلسمة 
عظيم.الأمر فإن وغيرهم ونصارى يهود من اش أعداء طرق 

جوادإنه اد واكالثر أمباب وجنبنا للصواب الجميع الله وفق 
م؛م•

ه٠  #

للمرآةيجوز هل ! — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة ّسل • ٤٦٢س
النماء؟عند ماني من أومسا أوذراعيها صدرها من ميئا كسما أن 

عندتخرجهما أن بأس فلا الذراعان أما •' بقوله فضيلته نأجاب 
الرأس،وكذلك الثماء عند تفلهرها أيضآأن بأس فلا الرقبة وأما ، الثماء 
بها،ينفع أن وتعالى سبحانه الله نرجو بتصيحة نساءنا ننصح ولكننا 
لهن.فهوأنفع وأستر أصفى الألبسة كانت كلما فنقول 

يعرضمجا فيصنعن المجلات هذه فى يكون ما يتتبعن أن وننهاهن 
أمرصيت سواء الكافرات اء بالنتتشبه أن إلى المرأة يجر هذا لأن فيها؛ 

٠فهوأفضل أستر النحاء كانت وكلما ترصن، لم 
كنالصحابة ناء أن — اممه رحمه — تيمية ابن الإسلام شيخ ذكر وقد 

صالكحب. إلى الكف س ساترة تكون - القمص يعني — دروعآ يلثن 
الأفضل.هو وهذا الرجل، نحب إلى اليد كف 

هه  ه

يجوزهل تعالى—ت افه رحمه — الشخ فضيلة مثل !  ٤٦٣س
منهايبدو ثياب أو قصيرة، بثياب النماء أمام تخِج أن للمرأة 

=  . . (.٢٠٨)٠
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صقة؟أوبثياب خفيفة، أوبثياب الصدر، 
بثيابالماء أمام تخرج المرأة أن أرى لا بقوله فضيلته فأجاب 

صيقة؛بثياب أو حقيقة، بثياب أو صدرها، منها يبدو بثياب أو نميرة 
عاريايت،كاميات اء ررنت قوله. فى داحلأ يكون ند ذلك كل لأن 

مائلأتمميلأت«ل
تنثلرررلأ I قال، أنه المي. عن لمت قد ألمس •' قائل ئال فإن 

وعورة. ، الرحلءار عورة إر الرجل ولا المرآة، عورة إر المرأة 
والركبة.المرة بين ما للرأة المرأة 

للمرأةنهي هذا وم المي.، عن ثيت فد هذا بالى مما: 
مباحةفيها، مأذون صافية ثياب عليها المنفلورة المفلورة، لا الناؤلرة 
لحاجة،ثوبها قدرفعت، وهي المرأْ هذه إلى تنفلر قد المافنرة لكن صرعآ، 
المرةمحن ما وهم، المرأة عورة إلك، تنظر أن عن الناظرة المرأة فنهيت 

إلنحرج ص المؤمنين، ناء ل يوجد أن يمكن، لا أنه العلوم ومن، والركبة، 
الواقع.يكذبه أمر هذا • والرلمة المرة بيرأ، ما مترإلأ علتها ليس الماء 

لبسحكم ما — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مسل ! ٤٦٤س
المرفقفوق ما أي القصيرة الأكمام ذايت، الملابس الماء أمام الماء 

لمسحكم وما المافين؟ أو الظهر أو المحر جهة محن والضمحامته 
دونالماء أمام كله ذللث، بأن عالما المنافة أو الضيقة الملابس 
نصفحإلى يصل ما وهو القصيرة الملابس لمس وكذلالئا الرجال؟ 

.الكاسات التاء باب اللباس، كتاب لم، مأحرجه )١( 
،العورات إلى النظر تحريم باب الحيض، محاب ، سلم احرجه )٢( 



اك،اإةأمام فم فتاوس 
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الأمن؟.
تلبسأن للمرأْ يجوز لا أنه أرام الذي ت بقوله فضيلته فأحاب 

•قوله. معنى هو هذا لأن الأحرى؛ المرأة أمام ولو اللباس هدا مثل 
مائلاتعاريات، كاسيات لأء أرهما، لم النار أهل من ررصنفان 
معنىI العلم أهل قال، • الماتلة® اليخت، كأثْة رومهن مميلات 

ثيابأأو ثفاهة، ثيابا أو صيقة تيابأ يلبسن أنهن عاريات كاسيات كونهن 
ثيابأيلبن أنهن عنهن افه رصي الصحاة اء نهدي من وكان نصيرة، 

إذاإلا الد ذمح، الذرنع ْن الكف ضل b^، الرجل في، الكعب \ر تصل 
علىوصافيا ذللث، تحت، نازلأ توبأ يلبن فإنهن السوي( إلى حرجت 

لبسالصحابة اء نهدي مجن فإن قفازن، الكم، في تجعل أو الكف 
القفازينءرتلبس ررلأ أحرمت، إذا للمرأة ه النبي لقول( القفازين 

احتجلما الونت، ذللث، في الماء معلومأعند كان القفازين لبس أن ولولا 
الإحرام.حال( في عنه الهي إلى 

ءإيءإي ءإي 

ءنم■حلةرادردة(تعالي_! اف رحمه اكخ— محيلة سهاُأ! 
ملابسحتى الملابس أنولع جميع تعرض نسائية أزياء مجلة وهي 

علمافقهي، للملأس الأزياء اقتياس المجلة هذه من والهدف الموم، 
فيهاوتظهر بحة غربية مصادر من صائرة تكون المجلات هذه بأن 

الفتياتتنامتؤ لا ملابس فيها ويعرض عاريات، شبه نساء 

اللكمات.انء باب كتاباوواس، الم، ّأحرجه )١( 
والمحرمةللمحرم الطيب من ينهى ما باب الصيد، جزاء كتاب الخاركا، أحرجه )٢، 

(١٨٣٨.)
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عاليهاالاعتماد حكم فبما دائما، وليس الغالب في وهدا ، لمات الم
ومات٠رج؟ من فيها ما عن التثلر بغصن فقط المتاسة الأزياء باحتيار 

وهليدزياء؟ الرارصات التاء من الشعر سريحات اقمامن حكم 
يوقومفهوئهم<<أا،؟وماحكمt . قوله في ذلك يدخل 

فوقأو الساق نصف فى الثوب يكون أن مثل للمرأة القصير لبس 
ئليلأ؟الكعب 

وأشباههاالمجلات هده اقتناء يجوز لا بقوله! فضيلته فأجاب 
عناJعيالة ة الألبهده تدعوإلى قد ولأنها الخليعة، اكور من مها ^ا 

ثبتوقد لسهم، في بالكفار للتشبه الموجبة الإسلامية الدينية الألبسة 
انماءيجوز فلا . منهمءافهو بقوم تشبه ررمن ت هال، أنه المي. عن 

إذايحرقها أن رآها إذا الإنسان على يجب بل شرائها، ولا هذ٥المجلأت 
سبيلا.ذلك إلى استطاع 

علىسعرها تصمما ان للمراة 0جور لا فإنه هر، المدألة كدللا 
فهومنهم.بقوم تشبه مجن لأن أوالفاجرات الكافرات معر صفة 

وأنصحالمؤمنات لمات المنساءنا أنصح فإش المناسبة وبهيم 
التيالتسريحات هده وعن المجلات هده عن بالبعد أمورهن أولياء 
الالتي الخليعة الألبسة مجن عليه هم ما ومحبة الكفار عن للتلقي تدعو 

،( ٤ ' ٣ ١ ) الشهرة لبى باب اللباس، كتاب وأبوداود، ، ( ٥ ٠ )لإ/ أحمد الإمام أحرجه 
شختال (، ٨٠)1/ •التمهيد• ني عبدالبر وابن (، ٢٧١ا/ )٠ •المجمع• ني والهيثمي 
(٩٧)I/•الفتح• في الحافنل ونال (، ٣٣١/YO)الفاوى جيد• •إسادْ الإسلام: 

-شاكر أحمد وصححه ٥( ٩ ٠ / •الجاسمرالصغير•)١ اليورفي وكذلك حن. حديث 
فيالمد_)أااه(.



|ك،اإ؛ن|مظم هس هارس  ٤٤

التيالموصات أو بصالة. الإسلامية الشريعة إلى ولا الحياء إلى تمت 
لماعيرهم عن متميزين لمون الموليكن المعر، تريح عليها يكون 

للأمةيعود حتى الإسلامي وبالطاع الإسلامية الشريعة تقتفيه 
.بعزيز اف على ذلك وما ومجدها وكرامتها عزتها الإسلامية 
محيداخل للناء القصير لص أن يرى قاليي للقصير ية بالنأما 

لايجوزوأنه . سيلان(( مائلات عاريات سان ت محوله 
٠القصهر لبن تعتاد ان للمرأْ 

كانفإذا آخر، ّليء واللباس 'نيء فالعورْ للعورة؛ بالنسبة أما 
إلاحولها وليس لحاجة ساقها بدا نم الكعب إلى يستر ثوب المرأة على 

بدلك.تأثم لا فإنها محارم أو اء ن
ءإي. ءاي 

لعسحكم عن _؛ تعالى اممه ءرحمه الشخ فضيلة مثل  ٤٦٦س
إنحيث حدأ الواسعة بالأكمام تتمير عباءة وهي الفرنسية العياءة 
بلفق3ل، هذا وليس الدرنع، يظهر يدها وترغ تلبسها عندما المرأة 

الجلدمن وتهغ والفصوص التهلرير من العديد بها العباءة هده إن 
العباءة؟هده لبس حكم فما ، الأسود 

التبرجس يعتبر المهلرزة العباءة لبس بقوله؛ فضيلته فأجاب 
مزآوكاوؤألمونيد ؤ ت تعالى اش قال كما ذلك عن منهية والمرأة بالزينة 

ع؛رمابهرك ثصعرن< أن "بمّاح عيهنك ثثمك يكاحا لا؛^؟٧، ١^، 
JiSiالعجائز وهن القواعد محي هدا كان إذا ف .

الكاسيات.النماء باب كتاباللماس، ملم، أحرجه )١( 
.٦ * ت الأية سورةالنور، )٢( 
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اللباسوبين الظاهرة ية القرنالعباءة بين هذا فى فرق ولا بالثابات، 
كانتمن فعلى العباءة، تحت من خروجه تتعمد كانت إذا تحتها الذي 
اللباسفي الفتنة أمباب كل تتجنب أن الأحر واليوم باض نومن 

ذلك.وغير الرحال ومحادثة المشية وهيئة والأؤلياب 
هه  م

لمسحكم عن • — تحار اش رحمه — المح فصيلة ّسل ت  ٤٦٧»_ 
العباءةالمرأة تضع بأن وطرمته المطرزة الطرحة آو المهلرزة العباءة 

أنالعلم ْع وحهها تحض ثم رأمها عش الطرحة تلف ثم الكتف عر 
العباءة؟تحت تخف ولم للعيان ظاهرة الهلرحة ُازه 

التبرجمحن المذكور اللباس أن شك لا بقوله فضيلته فأجاب 
دلاأمحبج؛ ق اليي لساء تحار اش قال وقد بالزينة 

تعروجل وتال • آلاوك؛ب؟ لإج ؤتئض 
نهىوحز عز اش كان فإذا • زشهزه ثن ما ذتلم أتثلهى 

المزمنيناء نونهى الأور، الجاهلية تبرج يتبرجن أن ه المبى نساء 
ماكل أن عر ذلك دل زينتهن من يخمن ما ليعلم بأرجلهن يقربن أن 

بالزينة،التبرج من لأنه ولاإبداؤه؛ يجوزإحلهاره لا فإنه الزينة من يكون 
وأؤليبأفضل فإنه الفتنة عن أبعد المرأة لباس كان كلما أنه وليعلم 
به.والتعلق وتعالى سبحانه ض حشيتها إلى وأدعى للمرأة 

ءايه ءاي 

الملابسحكم عن • — تعالى اف رحمه — المخ فضيلة ٌّحل • ٤  ٦٨ُس 
الآة:'آ'ا.)ا(مرةالأحزاب،

.١٢١الآ؛ة: .ورةالور،)r؟( 



|كاإ؛ت|عطم فم هاوس  ٤٤٢

تلكانتشرت حيث أوالشرف بالدين تخل مارات عليها كتب التي 
الملابس؟

بالدينيخل ما عليه يكتب الذي اللباس بقوله فضيلته فأجاب 
كانومحواء أوغيرها، العربية باللغة كتب صواء ه لبيجوز لا الشرف أو 

عضوأو منه لجزء أو البدن لجمح شاملا كان ومحواء ، النساء أو للرجال 
النصارىأو اليهود ديانة على تدل عبارة عليه يكتب أن مثل أعضائه من 

الفاحنةأوفعل الخمر ثرب أوعلى أعيادهم من مد أوعلى أوغيرهم 
شراؤهاأو بيعها، أو الألبسة، هده مثل تروج يجوز ولا ذلك. نحو أو 

نمته،،حرم شيئا حرم إذا اش ®إن ه• الّثي لقول حرام ولمنها 
عليهمحرم ما ويتجنثوا ربهم يتقوا أن الملمين لإحواني ونصيحتي 

والاحرة.الدنيا سعادة لينالوا 

لبسحكم عن تمال افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ت  ٤٦٩س
موحرأ؟النساء أوسامحل في انتشر الذي )البنهللون( 

أوجهالموال هدا على الإجابة قبل ت بقوله فضيلته فأجاب 
منأيديهم تحت لن رعاة يكونوا أن المؤمنين الرجال إلى نصيحة 
تعالىاض يمموا وأن وغيرهن، وأخوات وزوجات وبنات بنين من الأهل 

فيقال اللاتي للنساء الغارب على الحبل يدعوا وألا الرمة هدْ في 
الرجلللب أذهب ودين عقل ناقصات من رأيت ررما حمءنالميه: 

الموضةهد0 وراء المسلمون ينساق ألا وأرى . إحداكن من الحازم 
ضفي باب الموع، كتاب داود، وأبو (. ٣٢٢)\ا افد في احد الإمام أخرجه )١( 

(.٥١٠٧)الجاعع مح ص في الألباني وصححه ٣( ٤ )٨٨ والميتة الخمر 
=كتاب لم، وم(، ٣٠)٤ الصوم الحاتض ترك باب الحيض، كتاب الخاري، اخرجه )٢، 



|كء،ه_} باب 
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معيتلاءم لا منها وكثير وهناك، هنا من إلينا ترد التي الألبسة أنولع من 
القصيرةالألبسة مثل للمراة الكامل الستر فيه يكون الذي الإسلامي الزى 

رحلحجم يصف فانه ®البطالون، ذلك ومن الخفيفة، •جدأأو الضيقة أو 
تحتتدخل ته فلأبذلك، وغير وثدييها وحصرها يطنها وكذلك المرأة 

سياطمعهم قوم  '•أرهما لم النار أهل من ررصنفان الصحيح؛ الحديث 
مائلاتعاريات، كاسيات ونساء الناس، بها يضربون البقر كأذناب 

ولاالجنة يدحالن لا المائلة، البخت كآسنمة رؤؤسهن مميلات، 
صحتي. ، ١ وكذا«أ كذا مسيرة من ليوجد ريحها وإن ريحها، يجدن 

علىيحرصوا وأن وحل، عز الله يتقوا أن ولرجالهن المؤمنين اء لن
الألبسةهذه مثل اقتناء في أموالهم يضيعوا وألا الساتر، الإسلامي الزى 
الموفق.وافه 

ءإيص  ٠

أنبهذا حجتهم ! — تعار افه رحمه ٠ الشخ فضيلة سئل ؛ ٤٧٠س
ماترأ؟يكون بحيث ووامع فضفاض اليئطال 

تميزلأن فضفاصآ وامعأ كان ؤإن حتى بقوله! فضيلته فاحاب 
ذلككون أن يخني إنه نم الر، عدم من شيء به يكون رحل عن رحل 
الرحال.ة ألبمن البنهلال٠ا ® لأن يارحال النساء تنبه من أيضآ 

فيانتشر لقد تعار الله رحمه - الشيح فضيلة سئل ; ٤٧١س
®البناطيل،المار الملابس يلان بيع كيير يشكل الأخيرة الأونة 

(.)٠٨. الإيمان. شس سان ياب لإيمان، ا= 
الكاسات.النساء باب اللباس، كتاب لم، مأ-حرحه )١( 



Jtgiii  ستج فم\i||tall؛

البنطلون؛الشبةلبس انتثار حطر وتعلمون أنواعها، بثض النسائية 
بأنهاالمعاكس الشباب قيل من تتهم تلبسه من صارت حتى للناء 

أوبتصشعها يقوم من يأثم فهل أثيم وركوب وفحشاء دعارة ذات 
إثؤ ت تعار قوله عموم ر يدخل وهل بتعها؟ أد امتيرادها 

.^ابنحمولإظثأوتيهأ١، 
وزرها،عليه كان ميتة سنة الإسلام قي سن ررمن ت . المب وقول 
أوزارهممن ينقص أن غير من بعدم، من بها عمل من ووزر 
وماحلال؟ أم حرام بيعها من المكتسب المال وهل • "نيء" 

فيها؟والماملين المحلات لأصحاب نصيحتكم 
للبتهللونالمرأة لبس تحريم أراه الذي ت بقوله فضيلته فأحاب 

بالرحال،الماء من المتشبهات ه النتي لعن وقد ' بالرجال تثبه لأنه 
قالحيث المار أهل لماس باب يفتح ولأنه ؛ المرأْ ص الحياء يزيل ولأنه 
اءررئأحدهما وذكر أرهما® لم المار أهل من ررصنفان ه؛ المي 

رمحهاا<ل"اأا.محدن ولا الحنة يدخلن لا مميلات مائلات عاريات كاسيات 
وْنمنها الحاصل والكب صناعتها، ولا استيرادها يحل ولا 

ثمنهحرم سيثأ حرم إذا تعالى الله لأن وسحت؛ حرام محرم لباس كل 
.اتله ووٌ

فىتعالى الله يتقوا أن يبيحونها الذين المحلات لأهل ونصيحمى 
وأبوابالإثم، في لإيقاعهم سمأ يكونوا لا وأن مجتمعهم وفي أنفسهم 

.١ ٠ الأية; صورةالبروج، )١( 
١٧). . المدنت. على الحث، باب الزكاة، كتاب، مسلم، أحرجي )٢( 
باباساتكاساصبيتلم،كتاب،اشاس،)٣( 



|كء،،؛مم هاب 
٤٤٥^^===========ء 

الكثترمن حثر الحلال من والقليل - الحمد وف - مفتوحة الحلال الرزق 
هر. ١٤١٨ fx/ ا ٤ حررفي للجمح. الهداية تعالى اش أسأل الحرام. 

لمسحكم عن —• تعالى اف رحمه — المح فضيلة ممل !  ٤٧ءس
للمتهللون؟المرأة 

ؤإنمهللقأ البنطلون المرأة لمس مغ أرى بقوله! فضيلته فأحاب 
ونيلبالذين فإن والر-جال، تنبه لأنه وذلك زوجها، إلا عندها يكن لم 

الماءمن المتشبهات . المبي لعن وقد الرحال، هم الثنهلالوذات 
يسترما تلمس أن فلها محارمها عند الثنهللون غير لباسها وأما بالرحال، 

فإنهوالوجه والرأس والرجلمن اليدين مثل غالآ ينلهر ما إلا كله جسمها 
•أعلم واش • بخروجه بأس لا 

٠٠  ٠

ذهابحكم عن ض؛لةاكخ_رحم4الهتعالى_ت !  ٤٧١"س 
أنلها يجوز وما طيبة؟ وجود عدم عند للضرورة للهلميب المرأة 

تكثفه؟

عدمعند العلثيب إلى الرأة ذهاب إن قول! فضيلته فأجاب 
تكثفأن ويجوز العلم، أهل ذللث، ذكر كما به بأس لا الطبيبة وجود 

محرممعها يكون وأن لابد أنه إلا إليه النفلر إلى سحتاج ما كل للعلبسب 
الحاجة.باب مجن وهدا محرمة الخلوة لأن بها؛ الطبيب من حلوة ودون 

لأنههدا مثل أبح إنما أنه اف رحمهم العلم أهل ذكر وقد 
يجوزفإنه الوسائل تحريم تحريمه كان وما الوسائل، تحريم محرم 

الحاجةإليه.عند 



|ك،اإة|هطم هس هتاوس 

التاءبعض يوجد ؛ تعار- اش رحمه - الشخ محيلة مئل ! ٤٧٤س
الخرؤجمحي والأرجل الأيدي إحرغ ناحية من تساهلن اف هداهن 

نفلريلفت بشكل وذلك آخر مكان أي أو المدرمة أو للأسواق 
جاروالأرجل الأيدي إحراج إن يقلزت مححهن وعند الرجال، 

خلهتون4اهأا،تا رك<زتهنإلأ وانمليلئولهمار: 
jb ) محيلتكمرأي فما بواجب ليس والأرجل الأيدي وتغهلية متر

حيرأ؟اف وجراكم الموصؤع بهيا 
منالمشهور في الحناطة من الفقهاء يرى بقوله؛ فضيلته دأجاب 

مدولا الأجانب، الرجال عن والقدمين الكفين محتر ي،جب أنه مذهثهم 
حرامالحلي وعليهن أيديهن إحراج من الثوم النساء بعض يفعله ما أن 

يصمنولا ؤ تعار! اممه قال وقد الأرجل وكيلك للفتنة مرجب 
تنزلاء النأن على يدل وهدا ثن بميفتن ما لعلم ؛أتجلهر، 

ثيابهنإرماأسفلمناسغال.
>ؤَولأِسحإلأث\ذؤ\ل: فى ذكرت النى الآية وك 

تعار:قال كما واللباس الثياب بالزينة فالمراد كآ محير 
محس"ممزثهؤ ،وقال؛ بمدؤ ثدوأ المكآ؛ادم ه ؤ 

الزينةأن المرآن في يرد ولم ، ين لمادهءرآشت مج أك آثَ 

امآ.الآة:)ا(مرةالور،
اّآ.الآة:مورةاوور،)٢( 
ارالآة;ّورةالور،)٣( 

امالآة:)؛(مرةالأءراف،
الآية:آ"اسورةالأءراف،)٥( 



اكووهمم ب1ب 
 ==============^^٤٤٧

قوله:وأما العربية. اللنة قي معروفآ هذا وليس البدن، من جرءأ تعي 
محنظهر ما لكن والمعنى منقطع، هنا فالامتثناء منهاه ظهر ما ^إلأ 
يه.بأس لا ونحوها كالعباءة الزينة 

هه  ه

اشقمقياس عن - تعالى اش رحمه - الشخ محيلة مئل ؛  ٤٧٥س
الزواج؟المرأةللابيصعند ليس وحكم المكياج؟ وحكم بالكفار؟ 

يختصما المشئه يفعل أن التنبه مقياس ت بقوله فضيلته فأحاي، 
أمانيفعلالملإبآسحصامحءم، به، المتنثه به 
فلابها، ييكون لا فانه الكفار به يتمر لا وصار لمين المبن ر ايمجا 

وهذاأحرى. جهة من مححرمآ يكون أن إلا تشبه أنه أجل من حرامآ يكون 
صاحببمثاله صح وقد الكلمة، هذه مدلول مقتضى هو ئالناْ الذي 
البرنس،لبس لم، البعض كرْ وقد • ١ ٠ ج  ٢٧٢ص قال حيث القح 

قيل!به، بأس لا فقال! عنه مالك سل وقد الرهبان لباس من كان لأنه 
استدللو قلت! ٠ اه ههنا. يليس كان قال• النصارى، لبوسم، مجن فإنه 

لأيلسابسفقال؛ المحرم يلس ما سئل حن المي. بقول مالك 
صأيفأ القح وفي • أور لكان الحديث البرانس. ولا السراويل ولا 

أحلمن الأرجوان( الماثر عن عنها)أى الهى ظنا ؤإن : ١ ٠ ج. ٣ ٠ ٧ 
همحينئذ شعارهم ذلك كان لكن دينية، لمصلحة فهو بالأعاجم التنبه 

فتزولالمعنى ذللث، زال بشعارهم يختص الأن يصير لم لما ثم كفار 
ام.واشأعلم. الكراهة، 

لأنبأسا به نرى فلا لزوجها المرأة به تتجمل الذي المكياج وأما 



|ك،اإتامام فم هتاوس 

اتقاءحينئد قيمغ المآل في بالوجه يفر أنه ثبت إذا إلا الحل الأصل 
.لضررْ 

يكونأن إلا به بأس فلا الزواج عند للأبيص المرأْ لبس وأما 
تثبهمن لأنه حينئذ فيحرم الرجل ثوب لتفصيل مشابهآ الثوب تفصيل 
لووكدس بالرجالل١،، المتشبهات المي. لعن وقد ُالرجل الخرأة 

•حرام الكافرات؛هر بماس يختص وجه على كان 
ءهه  ه

فضيلتكمرأي ما تعار-ت افه رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛  ٤٧٦س
منالشراء لقصد الأسواق إلى يخرجن اللاتي النساء من كثير أن في 

يخرحنالأحر والبعض أكفهن يخرجن التجارية المحلات أصحاب 
الساعد؟ْع الكف 

وساعديهاكفيها المرأْ إحراج أن شك لا • بقوله فضيلته فأجاب 
المساءهؤلاء بعض أن لاسيما للفتنة، وسس.، منكر، أمر الأسواق في 

تعالىاش قال وقد أسورة، سواعدهن وعلى حواتم أصابعهن على يكون 
محنثنغى4أىوطالل٠ؤمناتث 

أنلها يحل لا وأنه زينتها، س سيئآ تبدى لا المؤمنة المرأة أن على يدل 
يديهازينة تكثفإ بمن فكتف الزينة هذْ س تخفيه ما به يعلم شيئآ تفعل 

اليرسالاس؟ا
يقدسوأن وجل، عر اممه بتقوى المؤمنات الماء أنصح إنني 

بالرجالوالمشيات بالناء المشبهون باب الياس، كتاب البخاري، أ-؛محه )١( 
(٥٨٨٥.)

ا'ا.الآية:مورةالور،)٢( 



ا1ءءأت، Liب1ب 
٤٤٩^===============ء 

هناللاتي ه المي ناء ُه اغ أمر بما ويعتممن الهوى على الهدى 
قؤقمن ؤ ٠ لهن قال حيت وعفة أدبآ النماء وأكمل المؤمنين أمهالتا 

وءاهىآيئآؤه د1سم آلأؤك آلجيجهه خ ةةمك< محلا ^٠^، 
ألهصحمهتظم لأزهب أثد ة؛؛؛و إسا وي؛ثولمحت أممه نأطعن آليءكزْ 
الحكمةهذه من نمب لهن ليكون اَغ؛ي دْلهةل محيمهغد ختذ^،١ 

ؤيمهه iilxMع ألميإص عتهتمحكم يئد٥٧^٠ إثما ؤ العذلي٠ة 
دثلهحئل..

أنالنساء على قوامين اف جعلهم الذين المؤمنين رجال وأضح 
الماءهؤلاء نحو عليها اض واسترعاهم حملوها التي بالأمانة يقوموا 

ذلال؛أاعن فإنهم الفتنة، منأ'،سار_، والغ والإرشاد بالتوجيه فيقوموهن 
حيلمحي ءؤينم يجيبون بماذا فالينفنروا ملاهون، ولربهم مسوولون، 

أمدارينهاوودنه'آ لرآن سوومد من ومحاعمين- حير،تهيإ ين عمالمت، ما نمى 

رجالهموحاصتهم، السالمين عامة يصلح أن أّمأل واف 
إنهنحورهم، في أعدائهم كيد يرد وأن وكثارهم، صغارهم ونساءهم 

نبيناعلى وسالم اغ وصلى العالين، وب ف والحمد كريم، جواد 
*ه ١ ٤ ٠ ٩ / ؛ ؟/ فى • أجمعين وصحبه آله وعلى محمد 

سمطرجل عن تعار اش رحمه - الشيخ فضيلة مثل I  ٤٧٧س

الآة:مك)ا(مررةالأحزاب،
،آالآ؛ة:مورةالءمران،)٢( 





|ّوتسر باب 
٤٥١

أنهعلى هدا فدل فأوسعوا،، عليكم اممه ومع ررإذا قال: أنه عنه اممه رصي 
عمررصيإليه ذهب ما ويؤيد أفضل، فالثوبان سعة فى الإنسان كان إذا 
تفقال الواحد؟ الثوب فى أحدنا أيصلي محئل; س النبي أن عنه اض 

،مجزيء الواحد الثوب أن على يدل وهدا . يومان،، رراولكالكم 
يدلثوبان،، ررأولكلكم I قوله لأن فلنتومحع، علينا اممه وسع إذا لكن 
عهدفي الناس أكثر بل ثوبان، الناس من أحد لكل ليس أنه على 

•واحد ثوب على الله. رسول 
ءإيءإي ءإي 

أواكرة لمس هل ءت تعار ف اه 
الصلاة؟محي واجس، العمامة 

في؛وا-صا ليس الأشياء هده لمس بقوله؛ فضيلته فأجاب 
بلدفي كنت إذا ولكن بواجب، ليس الملأة في الرأس متر لأن الصلاة؛ 

أنينبغي فانه لباسهم تمام س ذللئ، ويكون هدا يلبسوا أن أهله يعتاد 
فإذا.دمئدوازثةلإبخلإس٠ده I تعالى لخوله ه تلب

أوأوغترة، عمامة، س شيثأ رأسه على الإنسان يضع أن الزينة من كان 
البلد فى كان إذا أما الصلاة، حال ه يلبأن له سحي، فإنه ءلاءية 

•علمه هو ما على فنيق زينتهم من ولمن ذلك يعتادون 
ءاياي ء م

هليجوزللإنانفضيلةابمحسرحمهالهتعار_ت ٤٨٠س
مكشوف؟ورأسه يصلى أن 

(،٣٥٨يه)ملتحفا الواحد الثوب، في الصلاة باب، الصلاة، كتاب، البخاري، أحرحه )١( 
(.٥١٥ه)لبوصفة واحد ثوب، نى الصلاة يابط الصلاة، كتاب، وملم، 

ا*أ■.الآة:نورةالأءراف،)٢( 



aytJIاحام هم محاوس  ٤٥٢

يكونأن بدون بمالي أن يجوزللإنسان ت بقوله فضيلته فأجاب 
الصلاةني الرأس متر لأن وذك طاقية، ولا محرة لا شيء رأسه على 
صحيحة.صلاته فإن الرأس مكشوف الإنسان فلوصلى بفرض، ليس 

رؤؤسهم،يغ3لون أناس في كان إذا يغهليه أن الأفضل لكن 
يتؤآؤ. ت تعالى قوله لعموم لماسهم ز رؤؤسهم يغطوا أن وعادتهم 

هذهون يلبقوم من كان فإذا . ، ١ منحي ؤ بمد وبظ' ثدوأ ءادم 
حاليلجسها أن الأفضل فإن الشال، أو الثماغ أو الغترة مثل الأشياء 
.بأحذها اض أمجر التي الزينة من لأنها ؛ صلاته 

المرأةعورة عن ت — تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة سئل ؛ ٤٨١س
الصلاة؟في 

نصعندي فيها ليس الصلاة في العورة بقوله! فضيلته فأجاب 
الحرةالمرأة أن الحنابلة عند والمعروف مقلد، فيها وأنا عليه أعتمد ئاءني 

أيضأوالصواب الوجه، عدا مجا بدنها جمح تستر أن عليها يجب البالغة 
فإنهالبلؤغ دون كانت، إذا وأما القدمجان، وكذللثح بعورة ليسا الكمين أن 

والركبة،رة البين ما تستر أن إلا عليها يجب لا فإنه إليه هؤلاء ذهب، ما على 
أعلم.واش ، شيء فيهاإلى أصل ^>ررولم 

 ٠٠ ٠

طهورحكم عن ■ — تٌالى اٌتح رحمه ~ ؛^ ٠٠٠١افضيلة ّثل • ٤٨٢س
أماملست، أنها العالم ْع الصلاة، قي المرأة من والكفين القدمين 

البيت؟ش دلكن رجال 

ام.الآة:-ورةالأءراف،



اكءاةمم باب 
٤٥٣^^==د==============ء 

رحمهم— الحنابلة مذهب من المشهور بقوله فضيلته فأجاب 
هذاوعلى وجهها، إلا الصلاة في عورة كلها الحرة البالغة المرأة _أن اش 
وقدميها.كفيها تكشف أن لها يحل فلا 

وقوميها.كفيها المرأة جوازكشف إلى العلم أهل كثيرمن وذهب 
امرأةأن فرض لو لكن ذلك، مجن المرأة تتحرز أن والاحتياحل 

بالإعادة.يأمرها أن يجرؤ لا الإنسان فإن تفتي تجاءت ثم فعلت 

إحراجحكم عن * - تحار اّتح رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ٤  ٨٣س
لوجهها؟المرأة كشف حكم وعن الصلاة؟ في أوقدمتها كميها المرأة 

وقدميهاكفيها تصلي التي المرأة إحراج • بقوله فضيلته فأجاب 
العالم:أهل فيه احتلف 

ذلكعلى وساء العورة، من وقدميها كفيها أن إلى بعضهم فذما 
الصلاة.حال فى تكشفهما أن للمرأة يجوز لا فإنه 

الصلاة.يبتلل لا وأزكشفهما العورة مجن ا ليأنهما وذماآحرونإلى 
حالفى كفيها أو قدميها تكثف وألا المرأة تحتاني أن والأولى 

أنالمرأة على يحرم شل—، بلا الوجه فإن للنفلر بالنسبة وأما الصلاة، 
منفتنة أقل فهما والقدمان الكفان وأما ومحارمها، لزوجها إلا تكشفه 
•الوجه 

ءإيو- ؛ 0

المرأةكانت إذا تعالى.؛ افه الشيح-رحمه فضيلة سئل !  ٤٨٤س
مكشوفةالناس أمام محلي أن لها يجوز هل بيتها حايج نزهة في 

فاتهاعندعودتها؟ما وتقضي الصلاة أوتترك الوجه 



ا1صاإ|؛امهإم هس ك1وس 

تمليأن للنزهة خرجت إذا المرأة على ت بقوله فضيلته فأحاب 
الرحاليمر أن حشيت ؤإذا bحيرها، لها يحل ولا بيتها، في نملي كما 

ؤإذايروها، لئلا الحال هذه فى وحهها تغهلى أن عليها فيجب قرييآمنها 
فيالأفضل لأن ذلك؛ بعد تغيليه ثم الحالة هذه في تكشفه فالها مجدت 

قالولهدا عليه، يسجد الذي المحل الجبهة تباشر أن جود الحال 
الحر،شدة في الّكأ،. ٌع نصلي ®كنا • عنه اف رصي ماللث، بن أنس 
فسجدثوبه هل بالأرض من حبهته يمكن أن منا الواحد تهلهر يلم فإذا 

متصلشيء على سجد أن ينبغي لا الإنسان أن على هذا فدل • عليه® 
حاجة.؛هإلأإذاكانهاك 

أحد،يراها لا السجود حال في لألها وجهها المرأة تغهلي لا وهنا 
المكانفي الرجال خلف صلالها تكون أن لها ينبغي الحال هذه مثل وفي 

تحولغيرها أو سيارة هناك تكون أن أمكن ؤإن أمامهم، تكون لا الذي 
الموفق.واممه أفضل، ذلك، فان والرجال المرأة بين 

للمرأةيجوز هل — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل I  ٤٨٥س
والقفار؟يالقابخ تصلى أن 

فىأو بيتها فى تملى المرأة كافت، إذا بقوله فضيلته قأحاُس، 
الوجه، كثفلها فالمشرؤع المحارم الرجال إلا عليها طلع لا مكان 

الكمان.وكذللئ، السجود مجوصع والأنف، الجبهة لتثاشر واليدين 

(،٣٨٥الحر)شدة يي الثوب على الجود باب الصلاة، كتاب الخاري، أحرجه )١( 
الحرشدة غير في الونتتا أرل في الغلهر تقديم استحباب باب الماجد، كتاب ومسلم، 

(٦٢٠.)
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سترمن لابد فإنه محارم غير رجال وحولها تصلي كانت إذا أما 
كشفهلها يحل ولا واجب المحارم غير عن الوجه متر لأن وجهها؛ 
رموله.ؤوستة — وتعالى سبحاه — اش كتاب ذلك على دل كما أمامهم 
المؤمن.عن قفلا عاقل عنه يحيد لا الذي الصحح والنظر 

اءنفعل ظاهر هو هذا فان مشرؤع، أمر اليدين فى القفازين ولباس 
تلسنولا المحرمة، تئتم، لا  ١١ت نال . المي أن بدليل الصحابة 

هذاوعلى القفازين، لس عادتهن من أن عر يدل لهذا القفازين*را،• 
رحالوعندها تصلى كا)ت إذا القفازين المرأة تلبسن أن بأس فلا 

ةحالأو قاتمة دامت مجا تستره فإنها الوجه تر بيتعلق ما أما أجانب، 
السجود.محل الجبهة لتثاسر الوجه فتكثف السجود أرادت فإذا 
للمرأةيجوز هل — تعالى افه رحمه _ الشخ فضيلة مثل ت ٤  ٨٦س
القفاز؟لابسة وهي تصلي أن 

وهوحراماليد فى يلمسن الذي هو القفاز بقوله؛ فضيلته فآحاب 
هيلبما سياق في تال . النبي لأن محرمة كانت إذا المرأة على 

علىفيحرم . القفازين٠ تلمسن ولا لأتنتقبالحر٠ة، ١١الحرم! 
أنبأمن فلا الإحرام غير في أمحا القفازات، هذه تلبس أن الحرمة المرأة 

الصلاةحارج للقفازين ها لبإن بل الصلاة، وحارج الصلاة في ها تلب
الفتنة.عن وأبعد لها أستر 

تصليكانت إذا المرأة أن I وهي عليها ننبه أن ينبم، ألة جموههنا 

والمحرمة.للحرم الطيب من ينهى ما باب الصيد، حزء كتاب البخاري، احرحه )١( 
والحرمة.للمحرم العليب من ينهى ما باب الصيد، حزء كتاب البخاري، احرحه )٢( 
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فإذاإليه، الغلر عن وجهها تغش فإنها محارم غير رحال وحولها 
افرصي مالك بن أنس نول ذلك ودليل جود، العند كشفته سجدت 

أنأحدنا يستطع لم فإذا الحر شدة في الني. مع نهبب رركنا ت عنه 
لمرافإذا ت فقوله ٢، عليهاار فسجد ثوبه تل بالأرض من جبهته يمكن 

•الضرورة عند إلا يفعل لا هدا أن على يدل يتش،، 

مريضةامرأة عن تعار-ت اطه رحمه - الشخ فضيالة سئل ! ٤٨٧س
الحالة؟بهذه صلاتها حكم فما شعرها ولاتغض الرماية على وتتيمم 

مماأكثر تتتليع لا المرأة هده كانت إدا • ئبله 
ولاتتيمم، أو تتومحأ حتى السرير مجن تنزل أن تستطع فلا فعالت، 
وصلاتهاعليها 'ثيء لا فإنه الصلاة فى سترم يجب ما تستر أن تمتْليع 

الؤ ولقوله! . ه ماآموأآثم ؤ تعالى! اممه لقول صحيحة 
فاتوايأمر أمرتكم ررإذا ولقوله.ن ،• مثاإلا آس هش 

أكثرالواجب من تفعل أن تتهلع كانت إذا أما . ، اّأتهلعتماال ما منه 
ذللث،.لها يجوز لا فإنه فعلت مما 

٠ ٠ ٠

،لم ومالحر، شدة من الثوب على السجود باب الصلاة، كتاب اوأحارى، أخرجه )١( 
.الظهر تقديم استحباب لأب الماحي، كتاب 
٠الآةتاكناين،)٢(سورة ١٦

.٢٨٦الآية: سررةالقرة،)٣( 
كتابومسلم، ه، اش رسول بسنة الاهتداء ياب الاعتمام، كتاب البخاري، أخرجه )٤( 

٠السر محا ٌرة الحح يرض باب الحح، 
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_tAA ! الميرل معنى ما هابمح_رحمهافس1ر_ت
؟ررلأشلافصلأهحائصإلأبماصار،ا 

بالحيضبلغت التي الحائض المراد بقوله! قضيالته فأجاب 
مأحتالمااكل على واجب الجمعة ررغل ه الرسول كقول وهذا 

أنالمعنى ولكن تملي، أن يمكن لا المحائص كيلك بالاحتلأم، بالمر أي 
تغقليأي تختمر حتى صلاتها يقبل لا اش فان بالمحيض بلغت إذا المرأة 

المرأةعورة إن قولهم! على المالم أهل به استدل مما وهذا رأسها، 
الصلاة،في بعورة ليس فانه الوجه إلا البدن حمحر الصلاة في البالة 
الرجالكل عن وجهها تغطي أن المرأة على فيجب الطر في عورة ولكنه 

.ومحارمهازوجها إلا 
يواي ء ه

الصلاةرداء عن ! - تعالى اطه رحمه - الشيح فضيلة مئل ! ٤٨٩س
وثيلة؟رداء من أم واحدة فهلعة يكون يجوزأن هل للمرأْ 

المرأةعلى الذي الثوب يكون أن يجوز بقوله! فضيلته فأجاب 
فىالحرة والمرأة العورة، ستر هو الشرحل لأن واحدأ، ثوبآ تصلى وهى 

والقدمينالكمين الخلماء بحض واستثنى وجهها، إلا عورة كلها الصلاة 
وعلىالصلاة، فى سترهما يجب لا والكفين الوجه إن ! ونالواأيضآ، 

المرأةباب ، الصلاة كتاب ، داود وأبو (• ١٥٠)ا"/ الالمسندء قي أحمد الإمام احرجه ( ١ ) 
إلاالمرأة صلاة تقبل لا مجاجاء باب الصلاة، كتاب ، والترمذي ( ٦٤١)حمار بغير تصلي 
الألاتيفىصححالخاح)؟أيب(.وصححه . حس حدث ت وقال ( )/١^١٣بخمار 

كتابوملم، ، ( ٨٧)٩ الجممة يوم السل فضل باب ، الجمعة كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
.( ٨٤٦)الجمعة غسل وحوب سان الجمعة، 



اأ3ءاإ،؛1عظم هم فتارم 

،ستره يجب ما محاترة وهى واحدة قطعة ثوب فى المرأة صلت فإذا هذا 
جائزة.صلاتها فإن 

وخماردؤع في تصلي أن الأفضل إن يقول العلم أهل بعض ولكن 
.وملحفة 

.القميص يثبه الذي الثوب هو ت والدؤع 
.رأسها بها تخمر ما هو ث والخمار 

.بدنها جميع به تلف ما  '•والملحفة 
هو أ ه

عورةايكشفت إذا ؛ — تعالى اف رحمه — الشح فضيلة مسل I ٤ ٩ ٠ س 
الحكم؟فما المصلي 

Iأحوال من يخلو لا هذا  '•بقوله فضيلته فأجاب 
أوكثيرا،كان فليلا الصلاة سأطلت كان إذا الأولى: الحال 

أونمر.الزمن محنال 
لاتجلل.سيرأفانملأة ضعمدوكان الثانية: الحال 
قليلالزمن لكن س ولكن عمد غير لكن إذا الثالثة: الحال 

أعائمالحال في ولكن الثوب وانكشف راكع وهو الرج مت لو كما 
الكشفيتعمد ولم قرب، عن سترم لأنه تجلل لا الصلاة أن فالصح^^ 

هأموإآسماآعنمب<أا،.ؤ وقدقالاJإهتعالى: 
لمبأن الزمن فاحثأوءلال ولكن عمد غير لكن إذا الرابعة: الحال 

منشرحل العورة محتر لأن صلاته؛ تمح لا فهذا مجلاته آخر في إلا يحلم 
أعلم.وافه • مفرحل أنه عليه والغالب الصلاة ثّروءل 

الآةتسورهالتعاين،( ١٦
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ء0رجإأصوتيسئلسماص-رسالهتحار-: :  ٤٩١ س
الصلاة؟إعادة يلزمه فهل نجاسته ناميا نجس ثوب 

تتعالى لقوله عاليه إعادة لا أنه الصعحج  '•بقوله فضيلته فاحاب 
الحديثفي تعالى افّ قال ه لثثآظ أؤ مهنا إن نواجذنا لأ ما رؤ 

ررةاوفعاإت،الم؛ مرواه الذي 

ثيابالمرأة ليس تعار—عن افه ااث>يحسرحمه فضيلة مثل ؛  ٤٩٦س
صلاتها؟حكم لما فيها صالت ؤإذا الرحل 

منالمرأة ه تلبالذي الثوب كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
حالفي كان مواء حرام، إياه لبسها فان بالرحال الخاصة الثياب 

لعنررأنه ه الني عن ثبت لأنه وذلك الصلاة، حال غير في أو الصلاة، 
الرجالمن المتشيهين ونمن بالرجال، النساء من التشبهات، 

يحلولا بالرحل، خاصا ثويا تلبس أن لامرأة يحل فلا بالنساء® 
هىما نعرف أن يجب ولكن بالمرأة، خاصا ثوبآ يلبس أن للرحل 

والصفة،اللون فى ولكنها اللون، فى الخصوصية ليست الخصوصية؟ 
علىن لتفصله كان إدا الابضن الومب تلبى أن للمرأة مهجور ولهدا 

حرامبالرحل يختص ثوبآ المرأة لبس أن تبين ؤإذا الرجل، ثوب تفصيل 
ترةالفي يئترمحلون الدين الخلم أهل بعض عند تصح لا فيه صلاتها فإن 
فمنالعلم، أهل بين خلاف محل المسألة وهدم مثاحآ، الساتر يكون أن 

. ٢٨٦الآة: را(ّورةاوقرة،
(.١٢إلامايطاق)٦ يكلف لم سحانه أنه بيان باب الإيمان، كتاب لم، مأحرجه )٢( 
يالماء.المتشبهين باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه )٣، 
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لممن ومنهم مباحآ، يكون أن الساتر الثوب في اشترمحل من العلماء 
ثروطمن العورة متر أن ت باثتراطه المائلين وحجة ذلك،، يشترط 

فيهاممه يأذن لم فإذا فيه، اض أذن مما الشرط كون أن ولابد الصلاة، 
الصلاةيصحة قالوا من وحجة المخالفة، لوقؤع شرعآ محاترأ يكن لم 

وليسمتر اليهل-اق عن حاؤج والإلم حصل، ثد المتر أن ٠ الأمم ح فيه 
وخارجها،الصلاة في الحرم الثوب لمس لتحريم بالصلاة، حاصأ 
صلاتهترد أن في حطر على عليه محرم بثوب فالمصالي حال كل وعلى 

منه.تقبل ولا 
هم ٠ 

صلىمن حكم عن ^اةابمخ_رح«هافتمار_ت 
نجسةوصلأيم؟فيثياب 

ولمنجسة ثياب في الإنسان صلى إذا •' بقوله محيلته فأجاب 
قبليدللث، عالآ كان أو صلاته، بعد إلا نجاسة أصابتها أنه يعلم 

صحيحة،الصلاة فإن صلاته من فراغه بعد إلا يذكر ولم يصلي أن 
المحظورذللث، اركب لأنه وذللث، الصلاة، لهده إعادة غليه وليس 
إنتؤا->دنا لا تما ؤ I وتعالى تبارك اش نال وقد ناستأ أو جاهلا 

افورمول »ةدفاك«إى، تعالى: اف فقال سئآفيممأبما، 
أثناءفي كان فلما أذى فيهما وكان نعليه في يوم ذايت، لى ص. 

،،ل يملي وهو الله. رسول فخلعهما بدللش، جبريل أخبره الصلاة 

.٢٨٦الآة: )ا(ّورةاوقرة،
.يطاق ما إلا يكلف لم صمحاته أنه بيان باب الإيمان، كتاب ملم، أخرجه )٢( 
(.٦٥٠)النعل الصلاة؛ي باب الصلاة، كتاب داود، أبو أحرجه )٣( 
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الصلاةأثناء في يالجائ علم من أن على هذا ندل الصلاة يستأنف ولم 
يبقىأن يمكنه كان إذا صلاته فى ويستمر الصلاة أثناء ولوفى يزيلها فإنه 

فانهالصلاة أثناء فى وذكر نسى من وكذلك إزاكها، يعد العورة تور م
فمغإذا وأما عورته، يستر ما عليه يبقى كان إذا الجس الثوب هذا يزيل 

الفانه صلاته، من مغ أن يعد علم أو مغ، أن بعد ذكر ثم صلاته من 
ناميوهو يصلى الذي الرجل بخلاف صحيحة، وصلاته عليه، إعادة 

بعدوذكر صلى ثم يتوصأ، أن ونسي أحدث قد يكون أن مثل يتوصأ أن 
الصلاة،ؤإعادة الوصوء عليه يجب فإنه يتوصأ، لم أنه الصلاة مجن فراغه 

فياحتلم ئد يكون أن مثل بها، يحلم ولم جنابة عليه كان لو وكذلك 
فيرأى الهار مجن كان ولما منه، جهلا غل بدون الصبح وصلى الليل 

صلى.مجا يحيد وأن يغتسل أن عليه يجب نه فإ نومه، من منيآ ثوبه 
ءالجامة مسألة —أعني الأولى والمسألة المسألة هذ0 بين والفرق 

بابمن لهو والغل الوصوء وأما المحفلور، ترك باب محن المحامة أن 
ولاالإنسان، به يقوم أن لأبد إيجادي أمر المأمور وفعل المأمور، فعل 

الصلاةتتم لا عدمي أمر لهى المحامة إزالة أما ، بوجودْ إلا المادة تتم 
لملأنه ضر؛ لا فانه جهلا نسيانآأو ^لأة إلابحدمجه، 

.أعلم والله • صلاته في حصوله يطلب ثيء يفوت 
ه٠  ه

الرفي ان إنعن • ""تعالى الله رحمه — الشيح فصيلة مثل ؛ ٤٩٤من 
هلسواه عودته ٩ تر لما عنده ولسن نحة وسابه ماء عنلءه ولمن 
عرتان؟أديصلي النجس الثوب قي يصلي 

وليسنجس ثوب إلا عنده يكن لم إذا • بقوله فضيلته فأجاب 
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لقدرتهموأته ليواري الثوب، بهذا يصلى أن يلزمه نإته به يهلهره ماء عنده 
النجائإزالة عن لعجزْ علميه إعادة ولا صحيحة، وصلاته ذلك على 
قدوهدا ،. ح ءأمؤإآس ؤ تعالى: قال وقد وبه، على ١^، 
البه افه أمر بما والقائم ، به اش أمر بما قائمآ فيكون است2لاع ما اف اتقى 

قولويعيد به يملي أن يلزمه إنه الأصحاب وقول الإعادة، يلزمه 
قادرلأنه عريانآ؛ يصلي أن العلماء بعض قول منه وأصعف ، صعيف 

.أعلم واممه . السترة على 
ء1ي

الغترةعن —ت تعالى اممه رحمه - الشخ فضيلة مسل ! ٤٩٠س
الثوبكم، من ذللث، يمد هل حلمه الإنسان جعلهما إذا والشماع 

اJنهيعنه؟
الثوبكف من يعد لا أنه أرى الذي بقوله: فضيلته فأجاب 

كالثوبفهي ماغ والالغترة لسس صفاُت، من هذه لأن عنه المنهي 
الرأس.على الملوية والعمامة القصيركمه، 

؛ايو ء ه

؛حديث، عن I - تعالى اطه رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٤٩٦س
معناه؟وما هوصحح؟ هل ثوياءا ألاأكم، ررأمرين، 

الأنه والمراد ،، أ صحيح الحديث، هذا موله! فضيلته فأجاب 

.اا-الآيت:،ررةاكاين،)ا(
محابوسلم، (، ٨١٦الصلاة)ني ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب اJخارى، أحرجه )٢( 

(.٤٩٠والثوب)الثعر كف عن والهي الجود أساء ياب الصلاة، 



|كء|قمني باب 
 ،================^^٤٦٣

ثيابهيقي أن للمصلي يبغي الذي فإن الصلاة، حال في الثوب يكف 
لأنأيضا؛ أكمامه يكف ولا لأرض، ا عن رفعآ يكفها ولا حالها، على 

شعرأأكف لا وأن أعظم سعة على أسجد أن ررأمريت، ت قال النبي. 
.أعلم واف , ثوبا® ولا 

أو•و أ ه

نازلأالثوب كان إذا تعار—ت اف —رحمه المخ !صئلضيلة 
فيه؟الصلاة تصح فهل الكعبين عن 

فإنهالكعبين عن نازلأ الثوب كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
المارةممي الإزار من امبين س أطل ^ا اليي.ت لقول محرم 

•غثرْ مح، يكون فانه الإزار في د. الهي ماله وما 
عمالباسه من وغير0 يؤبه يرير أن الإنسان على يجب هذا وعلى 

أهلاختلف فقد الكعبين تحت نازل وهو به صلى ؤإذا كميه، تحنا 
صلاتهصحة في العلم 

بالواجبقام قد الرحل لأن صحيحة؛ صلاته أن يرى من فمنهم 
العورة.متر وهو 

عورتهستر لأنه وذلل ، بمحيحة لبتا صلاته أن يرى من ومنهم 
مباحآ،الموب يكون أن المتر سرومحل من هؤلاء وجعل محرم، بثوب 
وحل،عر اف يتقي أن فحليه مسبلة ثياب في صلى إذا حطر على ان فالإن
•كميه فوق تكون حتى ثيابه يرغ وأن 

؛أيأو ؛!ا 

.^٠١ ٧١الحديث في تخريجه تميم )١( 
.(  ٥٧٨٧)النار يفي الكمين أسفل ما باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه ، ٢١



|كإإه|هظم هم فتاوس  ٤٦٤

يجعلرحل عن ' — تعار اش رحمه — الثسخ فضيلة سئل 
وزرعليه فهل والكير الخيلاء يقصد ليص دمن الكمين نحتا ييابه 

/،_؟
سراويلكأو ثوبك نزل إذا وزر عليلث، • بقوله محيلته فأجاب 

الإزارمن الكمين من أسفل ررما ت ه المي لقول الكمثن تحت ما إلى 
.بالخيلأء يقيده ولم • النارا؛ ففي 

أ'ةه ءث■ 

صلاةتبطل هل •' — تعالى النه رحمه — الشخ نحيلة مثل ت ٤ ٩ ٩ س 
المسيل؟

آثمولكنه صلاته، تبطل لا أنها الصحح بقوله! محيلته فأجاب 
إليهاف يفلر ألا عقوبته فإن خيلاء يلا مكان فان للعداب، ه نفمعرض 

ماإلى إزاره نزل قد كان ؤإن أليم، عداب وله يزكيه، ولا القيامة، يوم 
الإزارمن الكمين من أمقل ررما يعدب فإنه غيرحيلأء من الكعب تحت 

تحتما إلى والمثالح والسروال الثوب إنزال كان ولهدا • النار؛؛ ففي 
إذامما أعظم خيلاء جره إذا فيما عقوسه لكن حال، بكل حرامأ الكعبين 

•عاليه الوعيد لورود الذنوب كبائر وهومن ، خيلاء غير كان 
ءإيه  ه

الامسالعقوية عن ! _ تعالى افه رحمه — الشيخ نحيلة مثل I ٥ ٠ ٠ س 
يجابوكيف الخيلاء؟ يه يقصد لم إذا وعقوبته الخيلاء؟ يه قصد إذا 
بحديثر؛كررصياطهمحه؟احتج من 

.( ٥٧٨٧المار)نفي الكعسن أمغل ما باب اللماس، كتاب الخاري، أ-؛م-بم ، )١ 



Li <1كءأهمم ،؛
 ،================^^٤٦٥

فعقوبتهالخيلاء به نمد إذا الإزار إسبال • بقوله فضيلته فأجاب 
عذابوله يزكيه، ولا يكلمه، ولا القيامة، يوم إليه تعار اممه ينظر لا أن 

٣١١ *
الكعبينمن نزل يعدبآمأ أن فعقوبته الخيلاء به يقصد لم إذا وأما 

ولاينظراممهيرمالقيامحة، لايكلمهم ررثلاثة ث قال س السي لأن بالنار؛ 
والمممقوالمنان، الخبل، أليم؛ ذاب وض يزكيهم ولا 

طلرلم خيلاء ثوبه جر ررمن I وقال • الكاذب؛؛ بالحلف مالعته 
خيلاء.ثوبه حر سن فهدا .القياط؛؛ يوم إليه النه 

هريرةأي عن اليخاري صحتح ض الخلاء يقصد لم ْن وأما 
ضالإزار من الكمين من أمقل راما • قال . النم، أن عنه افه رصي 

علىبناء بها يقيد أن يمح ولا بالخيلأء، ذللئ، يقيد ولم . النارااأ 
قالت قال عنه اش رصي الخيري معيد أبا لأن قبله، الذي ، يالحل 

؛- أوئال - حؤج ولا الماق نصفح إر المؤمن أزرة  ٠١ت افه. رسول 
فهوفيذللتح من أممل كان وما الكمين، وبين بينه فيما عليه حناح لا 

رواهالقياْةااأأ،. يوم إليه اممه ينفلر لم بهلرأ إزارْ جر ومن النار، 
ذكرْصجيحه في حبان وابن ماجه، وابن والنسائي، داود، وأبو ماللنا، 

•٣ ج ٨٨من القميمن في الترغيب في والترهيب الترغيب كتاب في 

(.١٠٦الإزار)إمال تحريم غلفل بيان باب الإيمان، كتاب لم، مأحرجه )١( 
كتابومسلم، (، ٥٧٩١الخلاء)محن ثوبه جر من باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

(.٢٠٨٥حيلأء)الثوب جر تحريم باب اللباس، 
.( ٥٧٨٧)المار نفي الكعسن أمقل محا باب اللماس، كتاب الخاري، أحرجه )٣، 
(.٧٥٧٣وابنّاب)(، ٤٠٩٣)وأبوداود (، ٢١٧/٢،الك))٤( 



كاءسضاعطماكاا؛ ٤٦٦

اختلفومتى مختلفتأن، والعقوبتض مختلفان، العملين ولأن 
منذلك على يلزم لما القيد، على المهللق حمل امتغ بب والالحكم 

اكاقص.

له:فقول - عنه اش رصي - بكر أبي بحديث علينا احتج من وأما 
توجمن من فه حجة لك لمس 

لوبيثقي أحد ارإن I قال عنه اش رصي بكر أبا أن ت الأول الوجه 
يؤبهمخ لم عنه الله رصي فهو ٠؛ • • منه ذلك أتعاهد أن إلا يسترنم، 

والدينيتعاهده، فهو ذللث، ومع يسترخي، ذلل؛، كان بل منه، اختيارا 
نمد،عن ثيابهم يرخون الخيلاء يقصدوا لم أنهم ويزعمون يسبلون 

تحدبدون الكعبين من أمقل إلى ثيابكم إنزال تحدتم إن ت لهم فقول 
عذبتمخيلاء ثيابكم جررتم ؤإن بالنار، فقتل نزل ما على عذبتم الخيلاء 

ولاإليكم، ينثلر ولا القيامة، يوم افه يكلمكم لا ، ذللئ، مجن هوأعثلم يما 
•أليم عياب، ولكم يزكيكم، 

أنهله وشهد ه المي زكام عنه افه رصي بكر أبا أن •' الثاني الوجه 
التزكيةتللثا هؤلاء من أحد نال فهل ، خيلاء ذللثإ يصنع ممن ليس 

نصوصيمن المتشابه الناس لبحفى يفح الشيْلان ولكن والشهادة؟ 
إلىيشاء من يهدي واش يعملون، كانوا ما لهم لمرر والمنة الكتابظ 
فيحرر والعافية. الهداية ولهم لنا اش أل نمستقيم، صرامحل 

ءإ؛•و إ ه

حكمعن ت — تعالى اف -رحمه الشيخ فضيلة مشل ! ٥٠١س
الأسال؟

(.٥٧٨٤حيلأء)غير من إزاره جر من باب الياس، كتاب الخاري، أحرجه 



سراكءرةباب 
٤٦٧^^=======ص====ء 

نوعين!على الثوب إسبال بقوله فضيلته فأجاب 
وعقوبتهالذنوب كبائر من فهذا وفخرآ حيلأء يكون أن أحدهما؛ 

ررمزجرI قال الّكا. أن عمر ابن حدث من الصمحثن ففي عظثمة، 
الغفاريذر أبي وعن • القيامة؛، يوم إليه اش ينظر لم خيلاء ثوبه 

ولاالقيامة يوم افه يكالمهم لا ررثلاثة قال: المي. أن عنه اممه رض 
افه.رسول فقرأها قال: أليم،ا عذاب ولهم يزكيهم ولا إليهم ينثلر 

تمال اممه؟ رسول يا هم من وخروا، خابوا • ذر أبو قال • مرات ثلاث 
فهداالكاذب<،ل بالحلف سلعته والمنفق والمنان، ))الخبل، 

الاممه أن الثديي الوعيد هدا وفيه بالخيلأء المقرون الإسبال هو الؤع 
وهداأليم. عذاب وله القيامة يوم يزكيه ولا يكلمه، ولا فاعله، إلى ينظر 

رصيعمر ابن بحديث مخصص عنه الله رصي ذر أبي حدينا في العموم 
العمللاتحاد حيلأء ذلكا فعل من على فيه الوعيد فيكون عنهما الله 

الحددن•والعقوبةفى(

حرام،فهدا الخيلاء لغير يكون أن •' الإسبال من الثاني النؤع 
ففيبالمار، فيه توعد المي. لأن الكاتر؛ من كون أن ويخشى 
))ماقال: الني. أن عنه افه رض هريرة أبي عن البخاري صحيح 

هذايآكون أن يمكن ولا . الناوءار فقي الإزار من الكعبين من أسفل 

الياس،كتاب لم، وما الخيلاء من ثوبه حر من باب اللماس، كتاب \ؤ%>\وي، أحرجه )١( 
٠* حيلأء الثوب جر تحريم ياب 

الإزار.إماب تحريم باب الإيمان، كتاب ملم، أحرجه )٢( 
•النار نمب الكعبين أمقل ما باب اللباس، كتاب الخاري، أحرجه )٣( 



|كاا،؛أمام هم فتاوس 
———————ر٤٦٨

العفويةلأن عنهما؛ اش رصي عمر ابن بحديث مخمبمصآ الحديث 
نالقال! عنه الله رصي الخيري سعيد أبى حديث لدلك ويدل مختلفة، 

الأومحال! ولاحؤج، اق اينصف إلى المزمن ®أزرة رسولاش.أ 
فهومحيذلك من أسفل كان وما الكعيين، وبين بيته فيما عليه جناح 
وأبومالك، رواْ . ، إليه®ل اف يتظر لم بطرأ إزارْ جر ومن النار، 
١^.طرق • همحه في حان وابن ماجه، وابن ائي، والنداود، 

•نمه من أسفل إزارْ كان ومجن حيلأء جرثوبه من محن 
يتعاهدْوهو نصد بدون الكمين عن ينزل السروال كان إن لكن 

عنهالله رصي بكر أبا أن السابق عمر ابن حديث ففي حؤج، فلا ويرفعه 
منه،ذللئ، أتعاهد أن إلا يترحي إزاري ثقي أحد إن ت الثه رمول يا قال 

البخاري.رواه خلاءرال بمنعه سن ارلمست، النبي.ت فقال 
هم ؛!ه 

للخياؤليجوز هل ! — تعار الله رحمه . الشخ فضيلة سئل ؛ ٥٠٢س
الكمين؟عن تتزل ثيابا للرجال يفصل أن 

يفصلأن الخياطة محل لصاحب يحل لا بقوله فضيلته هأجابا 
كبائرمن الكعبين عن الثياب، إسبال لأن الكعبين؛ عن تنزل ثيابآ للرجال 
الإزارمن النمن من أمقل ما ®أن ه؛ النم، عن صح فقد الذنوب 

منفانه وعيد فيه ذنب وكل وتحذير، وعيد وهذا . النار،، ففي 

رداود)^«؛(،رطلاك)أ/باأ(،واينطب)مهم.
■غيرخيلاء عن إزاره جر من بابح اللماس، كتابا الخارى، أحرجه )٢( 
المار.ثقي الكمين أمغل ما باب اللماص، كتاب، الخاوي، ا"مجه )٣( 



|كءر،تمم باب 
٤٦٩^^==========د======ء 

هدهمحي شاركهم فقد الكعبين عن تنزل نابآ لاورح1ل نمل ومن الكبائر، 
آقزؤأقموئوهتاومإؤ ؤ تعالى؛ ئال ء ذلك نى منهانصيب وله الكسرة 

ثمحالآإةأئتشئ"يئاس3نج>ا؛.

حكمعن " ّ تعالى اف رحمه — الشخا مأل  ٠٥٠٣ٌس 
الوجهنمثل الش الصور وحكم الصور؟ اكاء وحكم التصويررى؟ 

الجسم؟وأعلى 
ثنوعان التصوير موله! فضيلته فأجاب 
باليد.تصوير \ أحدهما 
تصوضالآلة•دااثانى؛

لأنالذنوب؛ كبائر من كبيرة هو بل فحرام، باليد الممبموير فأما 
مجردأوكون ظل للصورة كون أن بض فرق ولا فاعله، لعن ه المي 
منهذا التصوير كان ؤإذا الحديث، لعموم الراجمح القول على رمم 

والعدوانالإيم على إعانة ه نفيصور أن غيرْ الإنسان فتمكين الكبائر، 
يحل.فلا 

بواسطتهاالصورة تنهلع التي )الخاميرا( وْي بالألة التصوير وأما 
فهذهوملامحها الصورة بتخهليهل أثر فيها للمصور يكون أن غير من 

أجازها،محن ومهم معها، مجن فمنهم اJتأخرين: بين حلاف مجوصع 
فيداخل بالألة الصورة التقامحل لأن محغ؛ الحديث لنقل إلى نظر فمن 

٢٠ ت الأية المائدة، مررة )١( 
القهرحمه الشخ فضيلة على عرضت وتد العقيدة، فتاوى صمن التصوير فتاوى تقدمت )٢( 

لهاأصمت وتد ذللش، على فضيلته فوافق ، الفقهاء عادة على حريآ ههنا إعادتها تعالى 
•الموفق واش الفتاوى، بعض 



اكاإ،<م أحط قس ك1رس 

وتحميصوالترتيب بالتحريك بالألة الإنسان عمل ولولا التمرير، 
لأنأجازها؛ والعلة المعنى إلى نظر ومن الصورة، تلتقط لم الصورة 

لخلقمضاهاة ليس يالألة الصورة والتقاط اض، خلق مضاهاة هى العلة 
افلخلق ناقل فهو ها نفتعالى اف حلقها التي للصورة نقل هو بل اش، 

لكانتشختس كتابة سخمس قلد لو أنه ! ذللئأاويوضح قالوا له، مضاْ لا 
بالصورةكتابته ولونقل لها، مشابهة هي بل الأول كتابة غير الثاني كتابة 

مننقلها عمل كان ؤإن الأول كتابة هي الصورة لكانت الفوتوغراذية 
هيقيه الصورة )الكاميرا( الفوتغرافية يالألة الصورة نقل فهكذا الثاني، 
التصوير.آلة بوامهلة نقل اطه تصوير 

اتقىومن المتشابهات، من لأنه ذللئ،؛ مجن الامتناع والاحتياط 
لأغراضذللن، إلى احتاج لو لكن وعرضه، لدينه امتبرأ ممد الشبهات 

لأنالشبهة، ترغ الحاجة لأن به؛ بأس فلا الشخصية كاثثات معينة 
.لها رافعة الحاجة ءكاJت، المشتبه في تتحقق لم الة المق

•نوعين فعلى الصور اقتناء وأما 
فاقتناوهاجم ذات أي مجسمة الصورة تكون أن I الأول النؤع 

صالباري فتح في عنه نقله عليه الإجماع العربي ابن نقل وقد حرام، 
البناتلعبا غير في محله الإجماع رروهدا قال: السلفية ط. ١ ٠ 

علىالمذكور البابا في أحال وقد صورة،ا صور س بات في سأذكره كما 
صالماس إلى الأنباط باب في الأدب كتاب في وذكره الأدب كتاب 
ت-قالتا عنها الله رضي - عائشة حديث، على المذكور المجلد س  ٥٢٧

ف،كانمعي يلحبن صواحب، لي وكان بالناراسالميه، أنمتا ينا 
>،فتلم-، jrفنس—ربهن!؟ه منيتقمعن لحل إذا اش. ول رم



|كءر1؛مم بأب 
 ،================^٤٧١

معي«لا،.
صوراتخاذ جوار على الحديث بهيا ءواممتدل ت صرحه قى قال 

عموممن ذلك وخص بهن، البنات لعب أحل من واللعب، البنات 
قال:الجمهور، عن ونقله عياض حزم وبه الصور، اتخاذ عن النهي 

.بالصغار،،بعضهم وخصه منسوخ، أنه إلى بعضهم وذهبا 
الصورهذه يقتنون صاروا الأن، قومنا بعض أن الموسمح ؤإن 
رنةإلى انمهم نزلوا بثوتهم، مداخل أو مجالهم في ويضعونها 

الهداية.ولهم لنا اش أل نوالعميان الإثم اكتساب مع الصبيان 
علىرقما تكون بأن مجسمة غير الصورة تكون أن الثاني: النؤع 

مثلوالإجلال التعفلتم مثيل على محلقة تكون أن الأول؛ الشمم 
والوجهاء،والعلماء، والوزراء، والرؤساء، الملوك، صور من يعلق ما 

الغلومن فيه لما حرام القسم فهدا ونحوها، الإخوة وكبار والأباء، 
الشركإلى يجر قد أنه مع والأوثان، الأصنام بعباد والتشبه بالمخلوق، 

ونحوم.أوعابد عالم صورة المحلق كان فيماإذا 
منمثل الذكرى سبيل على معلقة تكون أن الثاني؛ المم 

محرمةفهده الخاصة غرفهم فى وأصدقايهم أصحابهم صور يعلقون 
ذمابملهرلوجمر،ت

الأصدقاءبهؤلاء القاو_ا تعلق يوجب ذلك أن الأول: الوجه 
وشرعهورموله الله محبة على بالغآ تأييرأ يوئر وهدا عنه، ينفك لا تعلقأ 

محابوملم، (، ٦١٣٠الاس)إلى الأنباط اب، الأدب،، كتاب، الخارى، أخرجه :١( 
(.٢٤٤٠عنها)افه رصي عائثة غفل ياب، الصحاية، غضائل 



|كااهاهمام هم كاوس ع ٢

شرعأ،محبته تجب وما الأصدقاء هؤلاء بين المحبة تثعلير ويوجب 
صديقك.انمبه. انتبه. غرضه. يحل كلما قلبه يهمع نارعآ وكأن 

*افه رسول قال وقد صديقك 

ماا،يوما بغيضك يكون أن صى راأح«بجمسكصناما 
طالحةأبي حاويث من البخاري صحيح في ثبت أنه الثاني؛ الوجه 

بيتاالملائكة ررلاتدخل يقول! الّكا. ّّمعت • قال — عنه النه صي ر— 
محرم.فعل على إلا عقوبة ولا عقوبة، وهن.ه . صورة® ولا كلب فيه 

والزينة،التجميل مبيل على معلقة تكون أن الثالث،! الشم 
رمولقدم iاJتا — عنها الله رصي — عاتثة لحدينا أيفأ محرمة فهد0 

فلماتمايل، فها لي سهوة على لي بقرام سترت وقد سفر من ه اش 
الذينالقيامة يوم عذابا الناس ررأثد ت وقال هتكه اممه رسول رآه 

روا0، ومادتين أو ة وماتب فجعلته قالت، افه® بخلي يضاهون 
فيهايكون بها ينهر أو الهودج في تفرش حرقة والمرام؛ الخاوي• 

فيهيجعل الحجرة جانبا في صغير بيتا والهوة: ونقوش. رقوم 
المتاع.

والبغضالحب في الاقتصاد في حاء ما باب والملة، البر كتاب الترمد.ى، احرجه )١( 
الجامحسح في الأزتي وصححه ( ١٣٢١النرد)الأدب في والغاوي ( ١٩٩٧)
(١٧٨.)

لم،وم(، ٣٢٢٦)آمين أحدكم: فال إذا باب الخلق، بدء كتاب التجاري، أ-؛م-بم )٢( 
.٢( ١ • الخوان)٦ صورة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب 

كتابلم، وم(، ٥٩٥٤التماوير)محن وطيء  ١٠ياب الباس، كتاب اايخاركا، أحرجه )٣( 
(.٢١٠٧الخيران)تمريرصورة تحريم باب الياس، 
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فلماتماوير فيها نمرقة اشترت أنها — عنها اش عائشة—رصي وعن 
الكرامةوجهه في معرمت يدخل ملم الماب على محام المي رآها 

الماهاوْالمرةة؟«قاك:خقالتمبإرافئذابي؟قال: قالت: 
الصورهده أصحاب ررإن ؛ النبي فقال وتوسدها، عليها لتجلى 
الالملائكة وإن حلقتم، ما أحيوا لهم• يقال القيامة يوم يعذبون 

البخاري.رواه . الصورة® فيه بيتا تدخل 
والجلوس.للأتكاء تصالح العريقة الوسادة النمرقة: 

احلالبفي تكون التي كالصورة ممتهنة تكون أن الراع: الشم 
عنالووى فنقل ونحوها، الهلعام ومماحل الأواني وعلى والوسادة، 

الثوريقول هو وقال: جوازها، والتابعين الصحابة من العالماء جمهور 
فيونقل الحنابلة. مذهبا كدللث، وهو والشافعي، حنيفة وأبي ومالك 

افلفية-حاصلطقتلفيذلكعنصا؟مج»اءل.
أجامذات كانح، إن أنها الصور؛ اتخاذ في ما حاصل فمال: الحربي ابن 

أقوال:فأربعة رقمآ كانت ؤإن بالإجماع، حرم 
رقماارإلأ الباب حديث في قوله ءلاهر على مهللقأ يجوز الأول: 

المنعطلقآصارiم.الثاني: 
وإنحرم، الشكل قائمة الهيئة باقية الصورة كانت، إن الثالث،: 

هوالأصح.وهدا قال: جاز الأجزاء أوتفرقت، الرأس قتلعتإ 
ومسالم،( ٥٩٥٧)الصورة على القعود كرم من باب اللباس، كتاب البخاري، أُحرجه )١، 

()\*؟(.Y\'U)الحيوان صررة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب 
ومسالما(، ٥٩٥٨الصورة)عر القعود كره س باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

.( )٦٨( ٢١٠)٧ الحيوان صورة محوير تحريم باب اللباس، كتاب 
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ام.يجز. لم معلقآ لكن ؤإن جاز يمتهن مما لكن إن I الراح 
ظاهرهو الرابع والقول المرية، حديث هوظاهر صححه والذي 

السترهتك لما .، الثي بأن بينهما الجمع ويمكن المرام، حديث 
لكنتالصورة فان المرقة بخلاف لكملة، تبق فلم الصورة أحزاء تفرقت 

أن- عنه افه رصي - هريرة أبي حديث وفي اتخاذها، فحرم لكملة فيها 
أنيمنعني قلم البارحة أتيتك فقال! جبريل ررأتاني I قال . الني 
سترئرام الييت، قي وكان تماثيل، الباب على كان أنه إلا دحلت أكون 

بابعلى الذي التمثال برأس يمر كلب، البيت في وكان تماثيل، فيه 
منهفليجعل فليقطع بالستر ومر الشجرة، كهيئة فيصير يقطع الست 

رمولففعل . فليخرجا، بالكلب ومر توطآن، منبوذتان وسادتان 
ررأماأنتقطعرؤوسها،ائي: النرواية وفي نن• الأهل رواه اف.، 

من ٣٩٢صى الباري فتح في الحديث هدا ذكر . توطأ،ابعلآ تجعل أو 
الذيللجمع مزيد أنه  ٣٩٠صن في وزعم السابق العاشر المجلد 
روايةولاسيما الحديث هذا فإن نفلرأ، ذلك في أن وعندي ذكرناه، 

ؤإنبها بأس فلا يمتهن ء مي في لكنت إذا الصورة أن على تدل ائي الت
•مبق كما الجمهور وهورأى كاملة بقيت 

منهالحرز ويثق البلوى به تعم مما تكون أن الخامس: المم 
مقصودةتكن ولم الكتب وبعضن والصحف المجلات في يوحد لكلذي 

الصورفي باب اللباس، كتاب وأبوداود، • ٣، ٠ ٥ رالمندا)آ/ أحمدفي الإمام أحرجه )١( 
ولاصورة فيه بيتا تدخل لا الملائكة أن جاء ما باب الأدب، كتاب والترمذي، (، ٤١٥)٨ 

الجامعصحح في الألباني وصححه صحح. حن حديث محذا ت وفال ( ٢٨٠٦كلب)
.)٨٦(
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منهاله لابد ولكن ويبغضه، يكرهه مما هى بل الوجوم من بوجه لمقتنيها 
الملوكصور من التقول فى ما وكيلك ومشقة، عر فيه منها والتخالعس 
هداأن لي يظهر قاليي الإسلامية الأمة به ابتاليت مما والأمراء والرؤساء 

أجلمن اتخاذه إلى منه نمد بغير يدم في وقع من على مه حرج لا 
فانمنه التحرز عاليه ويشق ويبغضه الكراهة أشد يكرهه هو بل ، صوره 

شيثأيكلمهم ولا حرج، من دينهم في عباده على يجعل لم - تعالى - اممه 
هدامثل على يصدق ولا مال، اد فأو عظيمة بمشقة إلا نتهليعونه يلا 

.لها ومقتن للصورة متخذ أنه 
فانالجم، وأعلى الوجه تمثل اش الصورة عن موالكم وأما 

الرأسقخ من لأبد أنه على يدل إليه أثرنا الدي هريرة أبي حديث 
هوإلافما الصدر إلى جمع إذا فأما الجم، بقية عن تامآ فصلا وفصاله 

ولهذاالجم، عن كاملة إبانه الرأس أب؛رإ إذا ما بخلاف جالس، رجل 
طمسأراد إذا وكان • الرأس الصورة —I اممه رحمه — أحمد الإمام قال 

محال:-أنه عنهما افه رصي هماس- ابن عن وروي • رامها حلث الصورة 
يعفىفتهاون . صورة،،هو فليي الرأس ُُني فإذا الرأس، ررالصورة 

منه.الحذر يجب مما ذللئ، فى الماس 
المما والعافية السلامة لمين المولإحواننا ولكم لنا اممه نسأل 

كريم.جواد إنه ، ءقبا0 تحمد 
جه  ٠

حكمعن —! تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٥٠٤س
اض؟

أنولع!على التصوير ■ بقوله فضيلته فأحاب، 
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أوإنان هيئة على وحم ظل له ما يصور أن الأول التؤع 
لأنالمضاهاة؛ يقصد لم ولو عبثأ فعله ولو حرام وهذا حيوان، 

لكيلأبنه التمثال هدا وصع لو حتى القصد، فيها يشترط لا المضاهاة 
به.يهيئه 

هوكما صالحتن قوم لتدكار صوو ما المحرم أليس ت قيل فإن 
نوح؟قوم مح، الشرك أصل 

انفافإذا لكن عام، المصورين لعن في الحدين، أن أجيج، 
تحريمآ.أشد صار القصد هدا التصوير إلى 

بالتلوينيل حم لها ليس صورة يصور أن ت الثاني النؤع 
النمرقةحديثا له ويدل الحدينا، لعموم أيضآ محرم فهدا والتخطيهل، 

تصاويرمها نمرقة رأى يدخل أن أراد فلما بيته إلى الني.، أقل حيث 
اممهرصي — عائشة فقالت، ، وحهه. في الكراهة وعرقت، وتأثر، فوقف، 

الصورهده أص«حاب، ارإن فقال! اش. رسول يا أذنبت، ما ءنها_؛ 
كالصوربالتلوين فالصور خلقتم،ا ما أحيوا لهم! يقال يعذبون 

قيرقما ررإلأ البخاري! صحيح في وقوله الصحيح، على بالتجيم 
منتصويره يحل ما بالاستثناء فالمراد هده الرواية صحح، إن . ، ثورء_ا(،أ 

الأخرى.الأحايين، ْع ليتفق ونحوها الأشجار 
أيبدون معينة بأشحة التقاطآ الصورة تالتقهل أن الثالث،! الؤع 

العلماءبين حلاف محل فهذا الملتمهل، من تحين أو تعديل 

كتابومسلم، (، ٥٩٥٤)التماوير ني ء وطي L باب اللباس، كتاب البخاري، )١( 
(.٢١٠٧)الحيوان صورة تمرير تحريم باب الياس، 

(.٢١٠٧وسلم)اوخارى)ا/ها،ه(، )٢( 
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•قولثن على المعاصرين 
الخاضو1ذالكنكاللكفإنهساأنهاصورة، 

هذهعلى الصورة هذه انهلبعى ما إياها تحريكه لولا إذ تصويرأ تعتبر 
تمويرأ،تعتبر فحركته صورة هذه أن على متفقون ونحن الورقة، 
العموم.قي داخلا فيكون 

المصور،فحل التصوير لأن يتموير؛ لست، أنها الثاثى القول 
منوالتصوير بالألة، التقطها ؤإنما الحقيقة في صورها ما الرحل وهذا 
هذهمن حرج ثم التمرير آلة في كتابأ أدخلت لو ؛ ذللث، ومثال الله، صغ 
قدأنه بدليل المحرك، من لا الأول الكاتب من الحروف رمم فإن الألة 

•إطلاقآأوأعمى الكتابة يحرف لا أمي نخص يحركها 
ومخهلطأ،مبدعآ، يعتبر لا المصور لأن أقرب،، القول وهذا 

كذللث،.هذا وليس مالي سلقافه 

إتلافيجب هل  '•- تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مئل ت ٥ ٠ ٠ س 
وماالجم؟ عن فصله يكفي أو اكحريم؟ لزوال الصور في الرأس 
القيادةورخص والصحف والمجلأيت، العلسإ في التي الصور حكم 

الملائكة؟لحول من تمغ وهل والدراهم؟ 
فذلاهرالجم عن الرأس فصل إذا I موله فضيلته فأحايإ 

الرأس،إتلاف يجب، لا أنه التمثال برأس ررمر الحديث، 
•التردد س ثيء ذللث، في ؤإنكان إتلافه الحديث، في يذكر لم لأنه 

جوازم.في ملث، لا فهوكالنجرة رأس بلا الجم وأما 

أخر.بمالإ.امأحمد)مأ/ه'م(.)١( 
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منوالصحف والمجلات العلب قي يوحد لما بالنسة أما 
التحرزيمكن لا ما وأما تركه، فالوؤع منه التحرز يمكن فما ت الصور 

علىبناء فيه يرتفع التحريم أن فالذلاهر مفصودة، غير فيه والصورة منه، 
والمشقة. ه حج ين آليثن ؤا عاق^ث جعل وما ؤ الشرعية القاعدة 
.اولى عنه والبعد السر، تجلب 

النفوس،وحفاتظ القيادة، رحص فى يوحد لما ية بالنوكذللث، 
يحولمن ذللف، يمتع ولا فيه، إثم لا فهوصرورة والدراهم، والشهادات 

الملائكة.

احتمالففيه صورةإلاطمتهاءرأ، تدع لا راوأن قوله.؛ وأما 
أوقاتهم،في لاسيما لذاتها اتخذت مقصودة صورة كل المراد أن قوي؛ 

الصورأن ريب ولا لذاتها. مقصودة إلا الغالب فى صورة تجد فلا 
للتمعأو للذكرى، تتخذ التي كالصور اقتناؤها يجوز لا المقصودة 

ذك.بهاونحو للتلذذ إليها،أو 

ءنحكمصغالتماسل؟طلمحيلةابمح—رحمهافسالي—! ت ٥ ٠ سا* 
صكانت إن المجسمة التماثيل صغ بقوله! فضيدنه فآجامح٠ا 

لعنأنه عنه نت، المي. لأن تجوز، لا محرمة فهي الأرواح ذوات؛ 
أظالمومن ت وجل عر افُ ررقال • نال أنه عنه أيفأ وبت المصورين، 

محرم.وهذا كخلتيءار يخلق ذهب ممن 
.٧٨ت الأية المحج، سورة )١( 
ابالأمسمةاي)هآو(.الخام، ي،ىاب )٢( 

=تعملوزه، وعا حلمكم راش ؤ ت تحال اث نول باب التوحيد، كتاب الخاري، أحرجه  ٢٣)
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بهابأس لا فإنه الأرواح، ذوات س ليست التماثيل كانت إذا أما 
•الموفق واش • الباح الممل من لأنها حلال؛ وكبها 

 U_ رسمحكم عن • - تعار اش رحمه - الشخ محيلة مثل ! ٥ ٠
ممنأظلم ارومن القدسي الحديث عموم في هوداحل وهل الأرواح ذوات 

سملقوامحةأولخادقوانمير0<<؟فليخالقواذرة، ^لقكخلقي 
لكنالحديث، هدا في داخل هو نعم • بقوله محيلته فأحاب 

وحلقالمجسمة، الصور في وهذا وصفي حمي خلق ت خلقان الخلق 
المرسومة.الصور فى وهذا حمى لا وصفى 

كخلقالصفة خلق فإن التهدم الحديث في يدخل وكلاهما 
الجميالخلق الأمرين بين جمع لأنه أعفلم؛ الجم كان ؤإن الجم، 
محرمالتصوير وأن - العموم أي - ذلك على ويدل الوصفي، والخلق 

للمصورينالمي.، لن عموم تلوينآ كان أم تجيمأ كان سواء باليد 
والملونةالمجسمة الصور بين فرق لا أنه على يدل ء النثي لن فعموم 

•الأحوؤل هو هدا إن نم فقعل، بالتلوين إلا فيها التمرير يحصل لا التي 
•الشبه بمدأعن يكون أن بالمومجن والأور 

الصعليه دل مجا اتباع في الأحوحل أليس مائل؛ يقول مد دلكن 
ات٠اعالأشد؟لاقي 

الأمد،اتباع لا النص عليه دل ما ١^٤ الأحومحل إن صحح فنقول 
بعمومه،الأخذ فالأ-حومحل وهذا هذا يتناول أن يمكن عام لففل وحد إذا لكن 
ماصورة يرمم أن يجوزللإنسان فلا التصوير، حدين، تمامحأعلى يطق وهذا 

(,٢١١١الحيوان)مريرصررة تحريم ياب اللباس، كتاب الم، ي(وم ٠٥٩)= 
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المرفق-واف لأنهداحلفىضانمودن• ذهروحمنإنانوغيرْ؛ 

التصويرحكم عن — تعالى اش رحمه — الشخ فضيلة مئل ت ٥ ٠ ٨ ص 
المممافي؟
أنفيها؛ نرى الذي الفوتوغرافية الصور بقوله: فضيلته فأجاب 

أيالصورة في ان للأنوليس فورا، الصورة تخرج التي الألة هذه 
صورةنقل باب هومن ؤإنما التصوير، باب من ليس هذا أن نرى عمل، 

فيهللعسل فعل لا  ١٤١٢١٠^فهي الألة، هذه بواسعلة — وحل عز — الله صورها 
يكونالذي التصوير فى هى إنما الواردة والأحاديث التصوير، حيث من 

لككتب لو بما حيدأ ذلك لك ويتبين الله، حلق به ويضاهي المد بفعل 
التيالصورة هذه فإن الفوتوغرافية، الألة فى فصورتها رمالة شخص 

حركالذي هذا فإن وحركها، الألة أدار الذي فعل من هي ليت تخرج 
كتابةهذا أن يعرفون والناس أصلا، الكتابة يعرف لا يكوف ربما الألة 

التصويرهذا صور إذا ولآكن فيها، فعل أي له ليس والثاني الأول، 
•الوسائل تحريم حرامآ يكون فإنه محرم، لغرض الغوتوغرامح، 

ه4 ؛ ٠

حكمعن - تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل ٠ ٠ س؟ 
حكموما الامتحان؟ فى التصوير ْنه طلب، من يفعل وكيم، التصوير؟ 

والتلفزيون؟المجلات فى الش الصور مشاهدة 
فالتصويرنوعان;التصوير، عن موالكم I بقوله فضيلته فأجاب 
والأنهاركالجبال الأرواح ذوات غير تصوير يكون أن • أحدهما 

بعضهموحالف العلم، أهل عندأممر به بأس فلا والأشجار والممر، والشمس، 
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الأكثر.قول والصواب ونحوها، مايثمرلكلشجروالررؤع تصوير فمغ 
Iمين نعلى وهدا الأرواح ذوات تصوير يكون أن الثاني! 
كمائرمن وأته تحريمه محي شاك قلا باليد يكون أن •' الأول المم 

افرصي ابن حديت سل السديد الوعيد من فيه ورد لما ، الذنوب 
صورةبكل له يجعل النار ءى مصور اركل ت قال المى. أن عنهما 

جحيفةأبي وحديث . لم مروا0 . ، ر جهنم،، في فتعذبه نفا صورها 
والراثمة،وموكله، الربا، »لعنآكل المي".ت أن عنه اممه رصي 

رصي— عائثة وحديث البخاري. رواه ، والمصورا، والمستوثمة، 
الدينالقيامة يوم عذابا الناس ءرأثد قال! . الني عن - عنها اممه 

لم؛مرواية وفي لم، ومالخاري رواه اف،اأ بخلق يضاهون 
قال؛عنه اممه رصي هريرة أيي وحديث • افه" بخلق يشبهون رأالذين 
يخلقذما ممن أظلم ومن • تعار اف ررئال يقول؛ . الحم، سمعت 
ليخلمواأو حية، ليخلموا أو ذرة، فيخالقوا كخلمي حالقا 

علىينهلبق المذكور والتصوير ٠ لم ومالبخاري رواه . صعرة،، 
مثلفتكون يكملها حتى بيده الصورة الإنسان يخهلط بأن باليد التصوير 
ويخلقتعار، اممه ٣^٠١٤ يبيع أن حاول لأنه تعار؛ افه حلق التي الصورة 
به،تعلق وصف على علق إذا الحكم لكن المشابهة يقصد لم ؤإن كخلمه 

(.٢١١٠)الحيوان صررة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب ملم، احرجه ( ١ ) 
(.٥٩٦٢)المصور لعن من باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
باباللباس، كتاب وملم، التصاوير، س وضء ما باب اللباس، كتاب البخاري، )٣( 

.الحيران صررة تصوير تحريم 
تعملوزهوما حلقكم ؤواف تعارت توله باب التوحيد، ياب البخاري، أحرجه )٤( 

(.٢١١١)الحيران صورة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب ومسلم، (، ٧٥٥٩)
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تحققتالصورة صغ إذا والمحور الحكم، وحد الوصم، وجد فمتى 
)يةمن يخلو لا الغالب، ني والصور يتوها، لم ؤإن بمنعه المثابهة 

وأتقن.أجود الصورة كالماكانتط بصنعه تجدْيفخر ولدللث، المضاهاة، 
أنمن التصوير يمتيغ من بعض به يمو0 مجا سقومحل ، تحرفوبهيا 

حصلت،الشابهة ت له نقول لأننا الله، حالق مشابهة يريد لا الصور 
عمليثبه عملا شخمى عمل لو ولهدا أستا. أم ثشت، صنعلن، بمجرد 
ؤإنذاك عمل يثبه هذا عمل إن •' الناس وجمح نحن لقلنا آحر شخمى 

.الشابهة يقصد لم العامل هذا كان 

مثلاليد، بغير الأرواح ذوايت، تصوير يكون أن الثاني• المم 
هيما على تعار اش حلقها المح، الصورة تنقل التي ؛الكاميرا التصوير 

الألةتحريلث، سوى تخهليهلها في عمل للمصور يكون أن غير س عليه، 
لملأنه واحتهاد؛ نغلر مجحل فهذا الورقة، على الصورة بها تنهلبع التي 
والسلفالرائدين، الخلفاء وعهد الني.، عهد على معروفآ يكن 

Iالمتأحرون العلماء فيه احتلما م ومن الصالح، 
عرفأ.له ^مادهيعنهملرالموماسل إمنهمسمنحه، 

يحصللم ؛الكاميرا التصوير فإن للمعنى، نفلرا أحله مجن ومنهم 
بالصورةانعلح ؤإنما تعار، الله حلفا به يسابه عمل أي الصور من فيه 

ذللئ،ونفلير عليها، تعار افه حلقه الي الصفة عر تعار الله حلف( 
صورتإذا فإنلئ، بالفوتوغرافح، وغيرها والوثاتق الصكوك تصوير 
كتبس كتابة بل كتابتك، الصورة تكن لم الصورة فخرجت، الصلث، 
الجمأو الوجه فهذا الألة، بواسهلة الورقة على انهلثعت، الصلث، 

والأنف،العينين، س فيه اممه حلق ومجا وصورته مثته ليستا المصور 
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والصورةالهه هذه لتا وغمرها، والقدممن والصدر، فتن، وال
عليهتعالى اش حلقها ما على نقلتها الألة بل تخهليهللث، أو بتممويرك 

يتناولهلا بالكاميرا التصوير أن القول، هدا أصحاب زعم بل وصورها، 
الصورةI القاموس قى قال( فقد معناه، يتناوله لا كما الحديث، لمقل 

التصويرفي وليس قالوا ويصله. يطعه الشيء وصور ! قال، الشكل 
وفصلهشكله وتفصيل شكل هونقل ؤإنما تفصيل، ولا تشكيل ؛الكاميرا 

أتىU إلا الحل التعبدية غير الأءمال، في والأصل : قالواتعالى، اض 
•قيل كما بتحريمه الثؤرع 

—اىالش إذن بإلا اده عبدامغ جث الأشياء في والأصل 
انحثم الوعثن، م، للأصل فارجع ثلث الحكم في يقع فان 

لكنأقعد بحله والقول، أحوط، التصوير؛الكاميرا بتحريم والقول، 
محرماأمرأ نقمن فإن محرمآ أمرأ يتضمن لا بأن مشروط يالحل ااقول، 

أويحففلهتدكارأله، حجرته فى ليعلمه أوشخص أجنبية، امرأة كتموير 
لأنمحرمأ ذلانا كان وذكراه، إليه بالظر لتتمحر • رألبومآ يسمونه فيما 

أوأكثرهم،الحلم أهل عند حرام يمتهن ما غير في واقتناءها الصور اتخاذ 
الصحيحة.السنة ذللث، عالي دلت، كما 

الوما المجسم، وهو ظل له ما بين التصوير حكم في فرقا ولا 
المخصتس.وعدم ذلك في الأدلة لعموم له ظل 

عريصور وما ولهوا لمآ يصور ما بتن، ذلك في أيضأ فرق، ولا 
فلاهذا وعلى زعموا، كما الهللبة أفهام في المعنى لترسخ ثورة ال

حيوان.أو ان إنصورة ثورة العلى يرسم أن للمدرس يجوز 
منفردا،فليصوره البدن من شيء رسم إلى الضرورة دعت، ؤإن 

ثممنها، شرح إلى يحتاج ما يثرح ثم وحدها، الئجل يصور بأن 
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حزءكل وهكذا الرأس ويصور يمسحها، ثم اليدكذلك ويصور يمحها 
تعالى.شاءاف، إن يه بأس لا فهذا وحده، 

أوشجرة فاليصور الامتحان فى التصوير منه طلب من وأما 
أظنلا أنى مع الخالق، معصية محي لمخلوق طاعة لا لأنه نهرا؛ أو جبلا 
تعالى.شاءاممه إن منه يطالب ذلك 

كانتفإن والتالفزيون: والصحف المجلات ز الصور مناهدة وأما 
الصور.هذه أجل من يقتنيها لا لكن بمشاهدتها، بأس فلا غيرآدمي صور 

أواستمتاعاباكلرتلذذا هدها ت ادمي صور كانت ؤإن 
شهوتهولا قلبه يتحرك ولا استمتاع ولا تلذذ غير كان ؤإن حرام، فهو 

^مإليهكنظرالرجلإلىالرجلومملراسمأةبذلك، 
الزكن به، بأس محلا الراجح القول، على أيضآ الرجل إلى أو المرأة إلى 

كنظرإليه النظر له يحل لا ممن كان ؤإن الصور، هذه أجل من يقتنيه 
الأن والاحتياط وتردد، شالث، موضع فهذا الأجنبية المرأة إلى الرجل 

رصيعود مبن عدافه عن الخاري صحح وفى الفتنة، من خوفأ ينظر 
روحهافتنعتها المرأة المرأة ناشر لألا قال؛ المي. عن عنه، الله 

أنإلا بالوصف العت، من أبلغ بالصورة والنعت، . إليها'؛ ينظر كأنه 
لزوجها(<لألتنعتها بالمقل آخر وجه من أحمد الإمام رواه الحدين، هذا 

محيزاد المائي أن السلفية الطبعة ٩ :، ٣٣٨ص ١^ ذح محي وذكر 
تباشرا،لألا قوله! من مفهوم وهو الواحد،، الثوب ررش روايته* 

لتصفالمرأة مباشرة إلى عمدت الزوجة أن يقتضى الروايايتإ ومججمؤع 
والترددالشك عندنا حمل هذا أجل ومجن منها، الثياب نحتا مجا لزوجها 

(.٥٢٤٠)المرآة المرآة ناشر لا باب النكاح، الخاري،كتاب أحرجه 
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والمجلاتالصحف قي المرأة صورة إلى الرجل نظر جواز في 
المستعان.وافه مهللون، الفتن وماثل عن والعد والتلفزيون، 

حاءشالنموىاJامةطلضلةاكخ-رحمهاطهسار_; ٥ ١ ٠ س 
إليهالظر له يحل لا ممن كان راؤإن ت نصه ما الصور بمشاهدة يتعلق فيما 

الأن والاحساكل وتردد شك موصع فهذا الأجسية المرأة إلى الرجل كتثلر 
الرحلنظر في بأسا يرى لا فضيلتكم أن منه يفهم فهذا الفتنة® يتظرحوفآمن 

فنرجواالتوضيح؟أجتيية امرأة صورة ولوكانت الصورة إلى 
أنهوهي السائل إليها أثار الي القتلة بقوله: فضيلته فأجاب 

كانتولو الصورة إلى الرجل نفلر في بأسا نرى لا أننا كلامنا من يفهم 
تتفصيل فيها القطة هذه فقول أجنبية امرأة صورة 

لأنحرام؛ فهدا وشهوة تلذذ نظر إليها ونظر معينة امرأة كانت فإن 
يفلرلم فان ا ثروفتة بذلك بهاوشحهاوربمايحصل حينئذتتعلق ه نف

ولماكنا، ّله تحرك لم عابرة نغلرة هي ؤإنما وشهوة تلذذ نذلر إليها 
بنظرالصورة نظر إلحاق فإن نفلر، فيه النظر هذا فتحريم تأملا له توجب 

لآكنالتأثير، في العفليم الفرق من بينهما لما صحيح، غير الحقيقة 
ولهذاوالشهوة، التلذذ ثم التأمل نفلر إلى يفضي قد لأنه عنه البعد الأولى 

ينظركأنه لروحها فتنعتها المرأة المرأة تباشر ررلأ الني قال 
ارلتتعتهات يلفظ داود وأبو أحمد ورواه البخاري، رواه * إليهاٌ 

لزوجها®.واللأملكايل.

(.٥٢٤٠)المرأة المرأة تباثر لا باب الكاح، كتاب المحارى، أحرجه  ٢١)



اكأاإ،؛أمام  Jiiفتاوس 
^===د=^==د==خإ===د0

لمإذا إليها بالنظر بأس خلا معينة غير لامرأة الصورة كانت إن وأما 
•شرعي محذور ذلك من بمس 

ءهه ؛و- 

كثيرتهاون عن — تعار اف رحمه _ الشخ فضيالة وسل ؛ ٠١١س
الصورة أنها بأحجة الأجتييات النماء صور إر النظر محي الناس من 

لها؟حقيقة 
الإنسانأن وذلك حدأ حهلير تهاون هدا يقوله فضيلته فأجاب 

أواJمية، الإعلام وسائل بواسطة ذلك كان سواء للمرآة نظر إذا 
قالبعلى فتنة ذلك س يكون أن لأبد فإنه ذلك، غير أو الصحف بواسطة 
مشاهد.شيء وهذا مباثرة، المرأة التفارإل يتعمد أن إر تجره الرحل 

ليتلدذالجميلات النماء صور يقتنى ص الشبان س أن بالغنا ولقد 
فىالفتنة عظم على يدل وهذا إليهن، بالنفلر يتمتع أو إليهن، بالنفلر 

سواءالصور، هذه يشاهد أن للأنان يجوز فلا الصور، هده مشاهدة 
هنفس يرى كان إن ذلل؛،، غير أو صحف فى أو مجلات فى كانت، 
وفىدينه، فى تضره فتنة ذلكر لأن إليهن؛ بالننلر والتمتع التلذذ 

.مباشرة ينفلرإليهن فيبقى ، النماء بالنفنرار قالبه ويتعلق اتجاهاته، 
م

عرصىكثر لقد ؛ — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سئل I ٥ ١ ٢ س 
إماصور وهى التجارة المحلات ر والصغيرة الكبيرة الصور 

أوبنؤع للتعريمف وذللن، مشهورين، أناس أو عالميين، لممثلين 
أصحابيجسجؤ المنكر هذا إنكار وعند البضائع. من أصناف، 

محرمة،لست، أنها يعنى وهذا مجسمة غير الصور هذه بان المحلات 
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ئدإنهم ويقولون ظل بدون ياعتيارها اف لخالق ماليدأ ليت وهي 
أنمفادها ® لمون ررالم بجريدة لفصيلتكم فتوى عالي اؤسُوا 

محيلتكممن فنرحوا فلا، ذلك وغير المحرم هو الجسم التصؤير 
ذلك؟توصح 

هوالصور من المحرم أن إلينا نسب من I بقوله محيلته ةاأحاد«اا 
الأنه يرى ونحن علينا، كدب محقي حرام همر ذلل همر وأن المجم 

الكبار،لباس أومن الصغار لباس س كان مواء صورة فيه ما لبس يجوز 
أوالضرورة دعت محا إلا غيرها أو للذكرى الصور امحتناء يجوز لا وأنه 

الموفق.واف والرخصة. التابعية مثل إليه الخاحة 

بعمىيحت؛ج دت تعار اف رحمه — الشبا قسيلة مثل ؛ ٥١٣مى 
حكمفما والدراسة التعليم لغرصى الحيوانات بعمى رمم إر الء؛لالا 
ذناك؟

لأنالخيوانات هدم تصور أن يجوز لا بقوله؛ محيلته فأجاب 
القيامةيوم عذابا الناس ررأمد ومحال؛ المصورين لعن . المي 

لأنالذنوب؛ كبائر من التصوير أن عر يدله وهدا . ، المصوروزارل 
عرإلا يكون لا العياب بشدة والوعيد كبيرة، عر إلا يكون لا اللعن 

وماوالرجل كالتي الجم من أجزاء صور أن المكن من ولكن كثرة، 
الذيأن الصوص وظاهر الخياة، تحلها لا الأجزاء هذْ لأن ذلك؛ أشبه 

ومسلم،( ٥٩٥٠)القيامة يوم المصورين عذاب باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه 
(.٢١٠٩)الحيوان صورة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب 
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أنرركلف الأحاديث! بعض في لقوله الحياة تحله أن يمكن ما بمحرم 
بنافخ٠٠وليس الريح فيها ينفخ 

هءأو ص

^مارثوهلالبساكلالبرحمه — الشيح فضيلة ّسل ؛ ٠١٤س
بعضمثلا أونمر ريح، لذات صورة يرم أن المدارس بعض قي 

هذهيقص أن منه يطلب وأحيانا البار، أكمل ت ويقال دجاجة 
لماتلوينها منه فيهللب صورة أويعئر الورق، عر ويلزمها الصورة 

رايكمفىسا؟
<منعه يجب حرام أنه هذا ني أرى الذي ت بقوله فضيلته فأجاب 

هدهومتع الباب، هدا في الأمانة أداء يلزمهم التعليم عن المسئولين وأن 
تيقولوا أن يإمكانهم الهلالب ذكاء يثبتوا أن يريدون كانوا ؤإذا ، الأشياء 

عله،به يحيهل مما ذلك أشبه ما أو شجرة، أو سيارة صورة اصغ 
مماوهذا للأمور، وتهلبيقه وفطنته ذكائه مدى معرفة بذلك ويحصل 

إحادةفي — شك بلا — فرق فلا ؤإلأ الشيهلمان، بوامهلة الناس به ابتلي 
أوميارة، أو شجرة، صورة الإنسان يخْلهل أن بين والتخفل الرمم 
إنسان.أو قصر، 

ابتليؤإذا ، الأشياء هدْ مغ الخئولين عر يجب أنه أرى فالذي 
•رأس له ليس فليصورحيوانآ ولاتي الْلالب 

فيهاينفح أن القيامة يوم كلف صورة صور من باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه 
(٢١١٠)الحيوان صورة تصوير تحريم اوواس،باب ،ئاب ومسالم (، ٥٩٦٣)الروح 



اكءرهمتر باب 
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الفتوىقي — تعالى اش رحمه • Iالشيغ فضيلة مشل ت ٥ ١ ٥ س
رأسء،له ليس فليصورحيوانا ولأيي لب ١١٥١١ابتلي ررإدا •' ئلتم السابقة 

العمل؟فما الرأس يرمم لم إذا الهلالب يرب ئد ولكن 
مجضطزاالطالب يكون فقد هدا كان إذا بقوله! فضيلته فآحاب 

منآمل وص بذلك، وكلفه أمره من على الأم ويكون الشيء، لهذا 
إلىاش عباد فيضطروا الحد، هدا إلى الأمر بهم يصل ألا المسئولين 

اش.معصية 
٠و أ ه

لبسحكم عن • - تعار افه رحمه - الشخ فضيلة سئل .* ٥١٦س
أوإنسان؟حيوان صورة فيها التي الثياب 

فيهاثيابآ يلبس أن للإنسان يجوز لا بقوله فضيلته فأحاب 
ماأو شماغأ أو غترة يلبس أن أيفأ يجوز ولا ان، أوإنحيوان صورة 

أنهالنبي عن ثبت لأنه وذلك حيوان أو إنسان صورة وفيه ذلك أشبه 
صورة؛،فيه بيتا تدحل لا الملائكة ررإن I ^ال 

مذوأن يقولون، كما للذكرى الصور يقتني لأحدأن نرى لا ولهذا 
وصعهايو كان سواء يتلمها؛ أن عليه الواجب فإن للذكرى صور ءندْ 
يقتضيبقاءها لأن ذلك، غير فى أو ألبوم، فى وضعها أو الجدار، على 

الدىالحديث وهدا بيتهم، الملائكة لحول من الثبت، أهل حرمجان 
•أعلم والثه هؤ، الحم، عن صح ئد إليه أشرتا 

صورةتصوير تحريم باب اللباس، كتاب وملم، الخلق، بدء كتاب البخاري، أخرجه 
الخوان)ا"،الإ(.
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إلباسحكم عن • ~ تحار اش رحمه — الشيح فضيلة مسل I ٠ ١ ٧ س 
الأوونح؟صورلذوات فيها التي الثياب الصى 

الصيإلباس يحرم إنه العلم أهل مول • بقوله فضيلته فأجاب 
فيكونحرام، الكبير فإلبامه صور فيه كان وما الكبير، إلباسه يحرم ما 

أنللمسلمين ينبغي والدي كيلك، وهو أيضآ، حرامآ الصغير إلباسه 
الثرأهل علينا يدخل لا حتى الأحذية وهده الثياب هذه مثل يقاطعوا 

إلىسبيلا يجدوا فلن قومحنمتا إذا وهي النواحي، هذْ من ال والف
•بينهم أمرها وتهوين اللأي هدْ إر إيصالها 

أوألإ ءآ 

بعاضامتثناء هل ت — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل I ٥ ١ ٨ س 
....الشخ قول وهل صحح؟ التصوير من الأؤلفال لم، العلماء 
قولبالألوان نقوش هي وإنما قلل لها ليس التي الصور بجواز 

صحح؟
مالكن صحيح، الأؤلفال لعب استثناء بقوله؛ فضيلته فأجاب 

علىوليت قبل من معهودة كانت التي اللعب أهي المستثناة اللصّتا هي 
تللث،فيها ليس قبل من المعهودة اللم، فان التصوير، في الدفة هذه 

أنأم الأؤلمأل، لعب في الأن هوالمثاهد كما والأنوف، والشفاه العيون 
الأن؟المشاهدة الصور على ولوكان أكلفال هولم، فيما عامة الرحمة 

الأنالشائعة الصور هد0 تجنب، والاحتياط تأمل، محل هذا 
ضالوعاشودسقبل•

دعوىفإن بالألوان نقوش هي ؤإنما حلل لها ليس التي الصور وأما 
لأنأجيز؛ ثم ممنوعآ كان أنه إلى ذللئ، في انسي. حيش، نفلر فيها الجواز 
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بتأخروالعالم النصين، بين الجمع إمكان تعدر النسخ شرومحل من 
الجمعلأن النسخ؛ دعوى تقبل فلا الجمع إمكان 0ع وأما الناسخ، 

ثمالدليلين، أحد إ؛هلال فيه يكون والنسخ بالدليالين، العمل فيه يكون 
هوالمجرد النمل بل والتخمين، الاستنتاج ليس بالمتآحر العلم حلريق إن 

الالملائكة ررإن الني قول إن ثم بالتأخر، الحلم إلى الطريق 
بهأريد إذا إلا النسخ يدخله لا والخبر خثر، صورة؛، فيه بيتا تدخل 

التخصيصيدخله الخبر نعم الإنثاء، به أريد مما هدا وليس الإنشاء 
خلافمحل هذا ذكرها؟ الي بالصور يخحمحضن الحديث، هذا هل فينظر 

ررإلأ; بقوله مخصص الحديث، هدا أن يرى من ضنهم الحلم، أهل بين 
فيهالذي الستر _فى عنها اممه رصي - عائثة وبحديث، فىثود-ج«رّى رشما 

رواهثودس،ا، في رنما ررإلأ حديث، أن . ..الشيخ. ذكر وقد طائر، Jمثالا 
هازاأن يرى مجن العلماء ومن أيضآ، لم ومالبخاري رواه وقد الخمسة، 
نهيثم الأمر أول في كان الaلاثر وتمثال الثوب، في الرقم في الترخيص 

الشخ.قول من العكس على عنه 
رضاإلا I١١ قوله يحمل وهوأن ممكن الجمع أن لي يظهر والذي 

فيالرقم فيكون ويمتهن، عليه يتكأ مما حاله ورد ما على ء ؤب، في 
وأنحاله، ورد الذي لأنه ونحوها؛ مخدة في كان ما به الراد الثوب، 

حديث،لأن صحيح؛ غير وهوإلحاق ونحوه الستر به ألحق خالد بن زيد 
هتكهحيث، منه الغ في صريح هوة الفي — عنهأ النه رصي — عائسة 

وجهه.وقوزمزأحله ١^،^، 
بيالخارى،ىابدءاس)1أأم.)١( 
كتابومنم، الصعود، على القعود كر0 من باب اللباس، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

.الحيوان صورة تصوير تحريم باب ، اللباس 
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رأسلا تمثال أنه على فيحمل الطائر تمثال في ملم حديث وأما 
منأنه أحل من وص صورة أنه أحل من لا كرهه ه المي أن وعلى فيه، 
ورأيتهدخلت كلما فإني ررحوله قال؛ ولهذا الرائد، الترف باب 

عايثةحديث مجن لم مرواه ما الحمل هذا ويزيد . ، الدنيا<اأ ذكرت 
نمطأفأخذت غزاته في حمج . المى إن ؛ ثالت، — عنها الله صي ر- 

وجههفي الآكراهية عرفت الممط فرأى قدم فلما الباب، على فسترته 
نكسواالحجارةيأمرناأن لم الله ءإن وقال! أوقهلعه، هتكه حتى فجيبه 

المحوراقتناء تحريم هذا في التيجة فتكون هدا وعلى ٠ واكل؛نا، 
فىكانت إذا الملونة إلا والمزبورة والمتقورة، والملونة المجمة، 

لماأيمأ عنها التنزْ الأولى لكن تحرم فلا ونحوم كالفراش يمتهن شيء 
فيها. للني نمرقة اشترت أنها عائشة حديث مجن الصاحيحين في 

يدخلولم الباب على قام راها فلما ويتومدها، عليها ليقعد نصاوير 
يعذبونالمحور هذه أصحاب أن أخبر ثم وجهه في الكراهية وعرفت 

تدخلهلا الصور فيه الذي الييت* ررإن قال؛ نم خلقتم ما أحيوا يقال؛ 
الموفق.وافه الملائكة((أم. 

٠ ٠ ٠

كثيرةأنوغ محاك تعارء: اطه ٠رحمه الشيخ فضيلة مثل : ٠ ١ ٩ س
كثسعن همارة لهو القْلن، من مصنؤع هو ما منها العرائس من 

وئهاماشهالإنمانتمامأ، ما ومنها ورجلين، ويدين برأس مفصل 

■)٨٨( ( ٢١٠٧الحيوان)مريرصورة تحريم باب اللباس، كتاب ملم، أ"م'جه )١( 
(.٢١٠٧الحيوان)صورة تصوير تحريم باب اللباص، كتاب ملم، أخرحه )٢( 
(.٢١٠ئابالاواص)أ وملم، كتاببدءالخالق)ا"أآم(، الخاري، أحرجه )٣( 
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الأنواعهذه مثل شراء أو صغ حكم فما يمشي، أو ثبكي أد بمكانم 
للماتاسارصوسم؟

ؤإنماكامل تخطيط فيه يوجد لا الذي أما بقوله؛ فضيلته دأجاب 
الفهدا الخالقة فيه تتبين لم ولكن والرأس الأعضاء من شيء فه يوجد 
افهرصي — عائشة كانت اللاتي البنات جنس من وأنه جوازم في ثاك 

عنها-تلبص
لهكان إن سئما ولا إنسانآ تشاهد وكأنما الخالقة كامل كان إذا وأما 

افهحلق يضاهي لأنه شيئآ، هدا جوار س شي في فإن صوت أو حركة 
هداعلى ليسسى بهن عائشة كانت التي اللعب أن والظاهر تمامآ، 

الصغارلأن نفلرا بالتحريم أتهلمر لا ولكني أولى؛ ذاجتنابها الوصف، 
الصغيرفان الأمور، هدْ مثل في للكبار يرحص لا ما لهم يرحص 
حتىالعبادامت من سيء مكلفآ ولس والتلى، اللعب على مجبول 

فيالاحتياط الإنسان أراد ؤإذا وعبثآ، لهوأ عاليه يضح وقته إن •' نقول 
حتىيضغهله ثم يلين حتى النار على يحميه أو الرأس ٠^٠^٠ همدا مثل 

معالمه.تزول 
ءهو ء ٠

بينفرق محاك هل تعالى-: افه الشخ_رحم4 فضيلة مثل :  ٠٥٢ س 
نشتريهاأو لهم نحن نصنعها أن وبين اليسر تللئا الأطفال يصنع أن 

لهم؟
حلقيضاهي وجه على صنعها أن أرى أنا بقوله؛ فضيلته فأجاب 

جاءتناإذا لكن تحريمه، ل شك لا الذي التصوير س هذا لأن حرام؛ اممه 
٠أولأ دلتv كما اقتناءها فإن لمين المغير من أوغيرهم النصارى من 
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أمياءستري أن ينبغي يشتريها أن من بدلأ للسراء بالنسبة لكن 
.أنبهها وما أوالرافعات أوالساران كالدراحات صور، فيها ليس 

منهناك مما الرغم على صورة له تتبين ما والدي القطن مسألة أما 
لأنبأس؛ فيه فما أنف ولا عيون فيه ليس ولكن ورقبة ورأس أعضاء أنه 

.اممه خلق يضاهى لا هذا 
ءإيءإي أو 

ماصغ حكم عن تعالى"• اف الشيخ—رحمه فضيلة مثل  ١٥٢ س 
الحال؟في عجنها ثم الصلصال بمائة العرائس هالْ يشيه 

فهوالله حلق يماهي شيئآ صنع من كل بقوله فضيلته فأحات، 
ررأشدوقوله: المصورين. الض. لعن وهو الحديث، في داخل 

لمإذا إنه قلت: كما لكن • اامصورون،ا القيامة يوم عذابا الناس 
فهذْأصابع ولا فم ولا أوأنفإ عين فيها ليس أي واصحة الصورة تكن 

.— وجل عز — الله لخلق مقاهيه ولا كاملة صورة لست 

الألعاب،من كثير ت - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة سئل ! ٥٢٢س
غالبامنها والهدف الأرواح لذوايث، باليد مرسومة صورأ تحوي 

جائرة؟هي فهل الناطق الكتاب، في الموجودة هذْ مثل التعليم 
اللعب،أجاز من فإن المغار لتلية كانت، إذا بقوله؛ فأجابه 

—أيضآ — ليحا الصور هذه أن على الصور، هذه مثل يجير للمعار 
كماالمصورة المخلوقات هذه عاليها الله خلق الش للصورة مهلاJقة 
صهل.هذا في والخْلبإ هوأمامي. مما يتضح 

x٢١٠٧(،وطإ)٥٩٥٤أخرجهالخارى):١( 
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٠تعالى اض رحمه — الغ ئتحسلة محسل I ٥ ٢ ٣ ٌس  صورحكم ما . ٠ 
بعضظهور ش قولكم دما اكلفريون؟ محي تخرج التي الكرتون 
صور؟فيها الش الدراهم استصحاب حكم دما فيه؟ المشاخ 

تخرجأنها ذكرتم التي الكرتون صور أما • بقوله فضيلته فأجاب 
تردد،محل فيها الطر فحكم أدمي شكل على كاك فإن لخلمزيون اش 
أولا؟الحقيقية بالصور يلحق هل 

بها.يلحق لا أنه والأقرب 
لمإذا بمثاهدتها بأس فلا آدمي غثر شكل على كانت ؤإن 

•واجب عن تله ولم أونحوها موبقى من منكر أمر بمحبها 
إناجتهاد مجل فهو التلفزيون؛ في المشايخ بعض ظهور وأما 

أنشاك ولا واحد، أحر فله أ-محهلآ ؤإن أجران، فله فيه ان الأنأصاب 
التلفزيونلأن الشريعة؛ وأحكام العلم نشر قصد منهم للخير الحس، 

تحلقآالناس س وأشدها شمولأ، وأعمها وصوحآ، الإعلام وسائل أبلمر 
كلامكان وربما غيرنا، تكلم ؤإلأ التلفزيون في تكلنا إن يقولون فهم 

الهلريقد ونالباب وتوصي الناس، فننصح الصواب، ص بعيدا غيرنا 
•وبجد فيبق علم بمر يتكلم من أمام 

الدراهمس اليوم الملمون به ابتلي ما الرجل اصتصحاب وأما 
أهلعليه تكلم وقد قديم، أمر فهدا والرؤساء الملوك صور عليها التي 

فرسصورة وفيه الفرنجي الجنيه يحملون هنا الناس كان ولقد العلم، 
وطثر•ورنة رأس صورة ونه القرني الريال ويحملون وفارس، 

حملهإلى الحاجة لدعاء استصحبه س على إثم لا أنه هدا في نرى والدي 
منالناس ومغ جيه، في الدراهم من شيء حمل من له لأبد الإنسان إذ 
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آونرولأيهكم أثم يييد ؤ I تعالى اف محال وقد وتعسير حرج فيه ذلك 
يذفاأتين عوؤ وماجعل ؤ ت تعالى وقال • آلئسره محبمديعقم 

يشادولن يسر الدين ررإن قال: أنه س الني عن وصح • ه حج 
البخاري.رواه • وأثرواء وقاربوا ددوا ف غلبه، إلا أحد الدين 
ولا»يسرا اليمن: إلى بعثهما عند مومى وأبي جل بن لمعاذ وقال 

الذيالأعرابي زجروا حنن للناس وقال • تنفرا*' ولا وشرا تعسرا، 
آب^بى^ِاولم ميرين، قاتما رردعوه الممجد. محي ال ب

أضأ.البخاري •رواهما ٠ ممرين 
أوالتابعية، أو صورة، فيها الش الدراهم الرجل حمل فإذا 

إثمولا ذلك في حرج فلا الحاجة يخشى أو إليهما محتاج وهو الرحمة 
ؤإقرارهالتصوير لهدا كاره أنه يعلم تعالى الله كان —إذا تحالك، شاءادله ن إ— 

حمله.ما إليه الحاجة لولا وأنه 
حلنايانابنا تحيهل أن من والمسلمين حميعآ يعممتا أن أمأل واممه 

٠جوادكريم إنه دينه، على والاستقامة الثبات، يرزقنا وأن 

إقامةحكم عن -ت تعار الثه رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛  ٤٥٢ س 

.١٨٥الأية؛ البقرة، صورة )١( 
٨^١.الأيةت صورةالحج، )٢( 
ير.الدين باب الإبمان، كتاب الخاري، أحرجه ، ٣١
٣(٠ )٨٣ والاختلاف التنانع من يكر0 ما باب ، والبر الجهاد كتاب ، البخاري أحرجه ، ٤١

^ر،؛ابفىالأمر؛اش؛روتركاسير)آما(.
(.٢٢٠)المجد في البول محر الماء صب باب ، الوضوء كتاب البخاري، احرجه ( ٥١



اكءاهمم باب 
٤٩٧ت===^====ت===========ت==ا 

وحل؟عز وعظمته افه التيكيربقدره لأجل ان إنلقلب مجسم 
ليسالأحزاء من غيره أو القالب صورة بقوله! فضيلته فأجاب 

القلب،رمم فيجوز هذا وعلى صورة، يعص لأنه المحرمة؛ الصور من 
محيالمشكل ولآكن حدة، على واحد كل الرأس أو الرحل أو اليد، أو 

ياويلا يه الحاصل النفع لأن هدا؛ مثل في الأموال صرف الموال 
هدامحي الأموال صرف فجواز منها، يقرب ولا فيه المصروفة الأموال 

الموفق.تعالى واممه أملم. والسلامة نفلر محل 
ءادم ءاد 

بيننحمع كيف ٠ ء تعالى افه رحمه P■ السيخ مئل  ٠٥٢٠محس 
يضاهونالدين القيامة يوم عدابا الناس أشد ءإن النتي فول 

القيامة؟يوم عذابا الناس أشد المشرك كون وبين ؛خلقاشاا 
وحوه؛بينهما الجمع في ذكر ن بقوله فضيلته فأحاي، 
الناسأشد س إن أي رامزاء تقدير على الحديث أن الأول الوجه 

مافيحمل عذاياءا الناس أشد س ررإن يلفغل حاء محي أنه بدليل عدابأ، 
فيه.ثبتت ما على منه حدت 

بليشاركهم لا غيرهم أن تعني لا الأندية أن الثاني• الوجه 
آشدخبمونك ءاذ أدجلهما ؤ ت الى تعال نغيرهم، يشاركهم 

الأشد.في مشتركين الجميع فيكون ا, أنداب 
يسوىفكيف فقتل، كبيرة فاعل المصور أن هدا على يرد ولكن 

تكبر؟مكافر هو بمن 

احر.0اوظري)؛هه0(،وتلمم'اأ(.)١( 
ا*أ.الآيت:ّورةغام،)٢( 



او3ءإإه1عطم غس كاوس 
،=============^

الناسأشد المصورين أن يعني جية نالأندية أن ؛ الثالث الوجه 
لجميعبة يالنلا الكفر، معصيتهم تنخ لم الدين للعصا٥ يالنية عذايأ 

،،اعلم والاه الوجوه، أقرب وهذا الناس. 

تعليقحكم عن -ت تعالى اف ،ا،ئلضلةابمح_رحمه سا'؟هت 
الجدران؟على الصور 

ولاسيماالجدران على الصور تعليق ت بقوله فضيلته فأجاب 
ومصي، والرأس الجم بعض إلا يخرج لم يإن حتكا حرام منها امحرة 

ابنعن ذللث، جاء كما الغلو، هذا هو الشرك وأصل محناهر، فيها التعفليم 
؛يعدونها التي نوح قوم أصنام في قال( أنه - عنهما اممه رصي - عاس 

ثم، العبادة ليتدكروا صورهم صوروا صالحين رجال، أمماء كاثنا ررإنها 
سبدوهمءارالأمد عليهم طال 

هه  ه

اقتناءحكم عن —• ُ*الكا اف —رحمه الشيخ فضيلة محسل  ٠٢٧س
للدكرى؟الصور 

النبيلأن محرم؛ للذكرى الصور اقتناء يقوله! فضيلته فأجاب 

'الرائعتعالى؛ اش رحمه فقال التوحني لكتاب شرحه رج٠أراد٠افى الشخ فضيلة اصاف )١( 
بهذانل ولو بهذا، ُال من ار ولم ى، النفوس لتنفير يطلق الذي الوعيد باب من هذا أن 

'أشدالنيج: نال إلاكما نقول أن لا ليس حال عركل الإيرادات، مذ، من ط فل 
■الجوزي ابن دار طعة ( ٤٤٥)آ/ اش' يخلق ضامنون الذين القيامة ءذايأيرم الأس 

(.٤٩٢.ه)• باب>ولأتذرنوئأولأّواءآ. ىابااتفسير، الخاوي، )٢(



هابمت||وءء|،ن
٤٩٩ت==============د=====ء 

تحريمعلى يدل وهذا صورة، فيه بيتآ تدخل لا الملاثكة أن أخبر 
المسممان.واف البيوت. نى الصور ايتناء 

يو-ه  ٠

الأسانيلزم هل ت - تعار اف رحمه - السخ محيلة ّسل • ٠٢٨س
والجمالرئة بين حط وصع وهل الكتب؟ في التي الصور طمس 
الحرمة؟يزل 

ذلكفي لأن ؤلمسها؛ يلزم أنه أرى لا يقوله: فضيلته فأجاب 
ماقصد إط الصور هد0 بها قصد ما الكتب هذه أي ولأنها ، كبيرة مشقة 

منالعلم.فيها 
عليه.هي عما الصورة يغير لا هذا والجم الرنة بين خط ووصع 

هه  ه

حكمعن تعالى. اف رحمه - الشيخ فضيلة مشل ! ٥٢٩س
الفيديو؟بأجهرة والندوات تصويرالمحاصرات 

بممويرأس بلا أنه أرى الذي I بقوله فضيلته فأجاب 
إلىالحاجة دعت إذا الفيديوالتلفزيونية بأحهزة والندوات الحاصرات 

لأمور:المصلحة اقتضته أو ذلك 
مضاهاةفي يدخل لا الفوري الفوتوغرافى التصوير أن • أولأ 

للمتأمل.يظهر كما اف خلق 
اقتناءفيه يكون فلا الشريهل على تْلهر لا الصورة أن ثانيا! 

للصورة.
فيالفوري الفوتوغرافي التصوير دخول في الخلاف أن ثالثا! 

المصلحةأو الحاجة فإن — شبهة يورث كان ؤإن — اف خلق مضاهاة 



اك،اا*أمام فم كاءس 

هدهفي أرام ما هدا المغ. وجه فيه يتبين لم لخلاف تترك لا المحققة 
الموفق.وافه . الخالة 

٠

جمالةمعنى عن —• تحار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل •'  ٠٥٣ س 
الصورحث عر تدل هل الحديث في وردت الش ثوبءا ر رقما ررإلأ 
الثوب؟في اض 

فىرقما ررإلأ الحديث: في رأسا إن موله؛ فصيلته فأجاب 
المحاكم.إلؤخ د ين الليمة: والقاعدة الشامة الصوص من ، ثوب«ل 
تمار:ولقوله 

.ه محرن٠اث١بجءلإتيهدلإا 
اشتياْ.فيه يبقى ولا الحكم إل التشابه ويرد 
رقما!عام، أنه يحتمل ثوب® في رهما ررإلأ الحديث: فهدا 

محتملاكان فإنه ذلك، وغير الأشجار وصورة الحيوان صورة يثمل 
الثوببرقم الراد أن بين اش الحكمة النصوص عر يحمل فإنه لهدا 

مممقة.متطابقة النصوص تبقى حتى ان أوإنحيوان بصورة ليس ما 
لأنفلو؛ له ليس وما فلؤ له فيما والتفصيل ذلك نرى لا ونحن 

أنه. لم مصحح في — عنه الأ4 رصي — طالب أبي بن علي حديث 
ه،اطه رسول عليه بعثتي ما عر أبعثك ألا الهياج أبا رريا قال* 

اللماس.كتاب ومنم، اللباس، كتاب البخاري، أحرحه ( ١ ) 
ما.الآة:ّررةمعمران،)٢( 



بابا-ماكه|ان

سويته؛١إلا مسرفآ ئيرأ ولا طمستها، إلا صورة تيع ألا 
ه

التصويرعن • — تعار الأله رحمه — الشيح فضيلة مثل ت  ١٥٣ من 
باليد؟

والصلاةالعالمين، رب ش الحمد ت يقوله فضيلته فأجاب 
باليدالتصوير أجمعين، وصحبه اله وعلى محمد نبينا على واللام 

واللعنلأنالميهلنالصورين، الذنوب، كباتر من هو بل حرام 
يختبرالصورة رمم وسواء الذنوب كبائر من كبيرة على إلا يكون لا 

لولكن حرام، يإنه ذلك لغير أو للهللأب للتوصيح رمّمها أو إبداعه 
.به بأس لا فهذا وحده أوالرأس وحدها كاليد البدن س أجراء رمم 

التصويرعن — تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٥٣٢س
الخدران؟عر ^بيممحالصرر 

الفوتوغرافيةبالألة الصورة التقاط بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فييدخل لا لأنه به؛ بأس لا هذا فان بيد عمل إر تحتاج لا التي الفورة 

كانإذا I الالتقاط هذا س الغرض هو ما التفلر، يبقى ولكن التصوير، 
ذلكصار لالذكرى ولو الإنسان متنيها أن هو الالتقاط هذا س الغرض 

وانماءالمقاصد، أحكام لها الوسائل لأن وذللث، حرامآ، الالتقاط 
بيتاتدخل لا ررالملائكة أن أحبر س الني لأن محرم؛ للذكرى الصور 

البيويت،.في المحور اقتناء تحريم على يدل وهذا صورة® فيه 

المر.سرية الأمر باب الجنائز، كتاب ملم، أحرجه )١( 
(.٢١٠٦أحرجهاوخارى)ا"مآآامأ(،وطا))٢( 



|كااتادطٍ فم فتاوس 

والملائكةيجوز ولا محرم الجدران؛إنه على المحور تعليق وأما 
.صورة فيه بيتآ تدخل لا 

هه  ه

الماسو4 اعتلي عما تعار اف مه 
الضرورة؟حاجاتهم من بأشياء الصور وجود من اليوم 

الصوروحول من اليوم الماس به ابتلي ما • بقوله فضيلته فأجاب 
ؤإنفداك، مدافعتها أمكن إذا أنه فأرى الضرورية، حاجاتهم من بأشياء 

الأمة،هده عن ارتفع مما والعسر والمئقة الحرج من فيها فإن يكن لم 
يقتنيهاالمى الصحف بعض وفى المجلات بحص فى يوحد أنه بمعنى 

مادامهدا مثل أن فأرى والموجيه والإرشاد المنافع من فيها لما الإنسان 
الصورةكانت إذا لاسيما يقتنيها أن بأس فلا نفسها المحورة يقصد لم 

مغلقةلأتيرزولأين•
ءرأإب ء ٠

صورنشر عن — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مثل ؛ ٠٣٤س
المشوهيزالأضان؟

فىمصالحة الأفغان المشوهين صور نثر بقوله؛ فضيلته فأجاب 
قدهدا إن أقول لكن لهم،  ٤٠٣١باالماس اندفاع توجب أنها وهي الحقيقة 
الوجهعلى شيئا نضع أن يمكن أوربما ، الأشياء هده نشر بدون يحمل 
فيجاء كما صورة تبقى لا قطع إذا الرأس لأن الرأس، يبين لا بحيث 

ءا،ودتهااإلا مشرفا قبرأ ولا طمتهل إلا صورة تيع ألا ١١الحديث؛ 
ظل؛لها يكن لم ؤإن الملوين صورة حتى بالصورة الراد أن ظاهره وهدا 

٠القير نوة الأمر ثاب ، الجنام كتاب ، مملم أحرجه ،١( 



|كء|تمم باب 
٥٠٣^^==========^=ء 

مالوا.كان لما يكون إنما والتلمس كسرتها، إلا يقل لم لأنه 
الصلاةعليه يحل حينما البخاري في عائشة أيضاحديث وكيلك 

وجههش وعرفت الباب على فوقف صورة فيها نمرقة فوجد واللام 
الصورهؤلاء أصحاب ررإن •' واللام الصلاة عليه وقال الكراهية، 

لسوالتي ظل لنا اش الصورة يشمل أنه على دليل فهدا بمد؛وناالا،، 
.هوالصحح وهدا خلل لها 

بعضيوحد ! - تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة ّئل •  ٥٣٥س
هدمكانت وإذا ذلك؟ حكم فما اللاعبين، صور عليها البضائع 

جائرةتحتها وحد بازالته المشتري قام إذا ملصق عن عبارة الصورة 
الحكم؟لما 

صورعلبها التي اليضماعت هذه أن أرى ٠ بقوله فعتحيلته فأجاب 
هنوالمسلمين الإسلام فائدة ما ت أل نلأننا وتقاؤلمر، تهجر اللاصين 

جوابهسيكون ان إنكل أن أعتقد غيره؟ على وظهوره اللاعب هدا بروز 
وننشرهؤلاء، أسماء عن نعلن فكيف ذللئ،، من فائدة لا إذ بالنفي 

•ذللث، أشبه ومحا صورهم 
بالتزاماللاعبين مناصحة إلى هذا عن يندد أن يبغي الذي وكان 

فىالصلاة على والمحافنلة العورة، ستر من الإسلامية، الأداب 
عاليهمتولي يوألا الشتائم، وعدم بينهم، فيما التنافر وعدم الجماعق، 

يفع.الذي هذا عيره، على اللعبة هذه في نجح إذا الكافر تعفليم 
هذهأن الغالب إن تم تقاطع، وأن البضاعة هذه تهجر أن فأرى 

٢١ا.محرباكارى)بهآ0(،ودإ) ٠٧.)



|ك،ااةاحام هم هت1ءس 

أصعافآثاممةستربح أنها تعرف لأنها الجوائزإلأ هده تضع لم الشركة 
البصيرةأهل من ؤإياكم يجعلنا أن تعالى اش فنسأل وصحت، لما ية بالن
مكروهكل من وديننا وشابنا بلادنا يحمي وأن وجل، عر اض دين في 

•ئدير شيء كل عر إنه • وسوء 
هص ؛# 

التصويرحكم عن I — تعار اف رحمه الشخ. فضيلة سئل •  ٠٣٦س
الضرورة؟غير من والاحتمالات البرية الرحلات الفيديور كاميرا 

هذالأن حلال؛ أنه •ع يصور ألا أرى • بقوله فضيلته فأحات 
أرادكلما الإنسان يكون وربما فائدة، بغير مال ضخ إر يودي التصوير 

بأسفلا صور ؤإن يصور ألا فأرى المصور، هذا يراجع ذهب يتلهى أن 
مادامالشءالصوًرحلالا/

أ!يه  ٠

اقتناءحكم عن تعار اف رحمه — الشخ فضيلة ممل ؛  ٥٣٧من 
سمتالإسلأمةاشحتويعفىاضور؟

منالإنسان اقتناها عمومآإذا المجلات بقوله: فضيلته فأحاب 
فيه.إشكال ولا حرام فهذا الصور؛ مجن فيها مجا أجل 

فارجوألاصور مجن فيها بما الفوائد من فيها ما أجل من اقتناها ؤإن 
مجلةكل وفى جريدة كل في المحور التحرزمن مجشقة لأن بأس؛ به يكون 

الر.نختلب والممة ، حلاهر0 
ماهوحيروأوش.الشرعية لختب اش 

أنوبعبعضن هناك — تعار اض رحمه — الشيخ فضيلة ممل ! ٥٣٨س



اكءوةمم /أب 

منالماحي جدران يه تزين والأبيض بالأسود الظلل الرخام 
فهوولهذا والكفر، الشرك بلاد من يجلب الأصف وهوْع الداخل، 

بتدقيقستبين التي والخفية الظاهرة الصور من كثير على يحتوي 
هدمفي الصلاة حكم لما وحيوانات، لأشخاص صور وهيب النثلر، 

بالماجد؟الرخام هدا وصع وحكم الماجد، 
فيهتظهر الدي الرخام هدا وصع حكم ' يقوله فضيلته فأجاب 

فيهرحامأ الملمين احي مفي نضع أن يحرم أنه بمي محرم، الصور 
أنبهذا اجيهم محيران معترت الذين الحي أهل على ويجب الصور، 
يطالبوابل المسجد، هذا في يصالوا فلا يمكن لم فإن بإزالتها، يطالوا 

لأنالكنائس؛ لحول من عنه اف رصي عمر اُّتغ ولهدا مسجدآآخر، 
الصور.فيها 

هاي ؛ ه

قمفي نعمل تعار اف -رحمه الشيح فضيلة سئل ؛  ٥٣٩س
بعضتصوير إر الأحيان بعض في ونحتاج المرورية، الحواديث، 
ويدخلالمواطنين، إخواننا حق عر للخفاقل المرورية الخوادث 

هذا؟حكم فا الصورة داخل الخادث أثناء الموجودين الناس بعض 
تصويرلأنه بأس؛ فيه ليس العمل هذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

المكانهذا تصوير كان إذا يضر ولا ضرورة، أو لخاحة بل لمصلخة 
التصويرأن العالوم ومن الخالين،، في ؤلرفآ ليس من فيه يدخل 

لأننرى؛ فيما واللام الصلاة عليه النبي أرائه الذي هو ليس ؛الكاميرا 
يضاهثونالذين المصورين لعن إنما وملم وعرآله عليه اش صلى المي 

.للصورة فاعل يعني هومصور مما الله بخالق 



|كاإ،؛اعضام هم فتاوس 

لمفهو الفعل من فلس الفوتوغرافية الألة الصور التقاٍل أما 
ماغاية الرأس، ولا الجبهة، ولا الشفة، ولا الأنف، ولا لأعين، يخطط 
هذافي وجل عز اش فحل من هي التي الصورة هدْ حبس أنه هناللث، 

الطاقة.

فيأدخل ثم ، بيدك كتابآ نخص إلى كتست، لو أنالئ، لهدا ويدلك، 
هيإنما لا الألة؟ صغ مجن الكتابة هدم إن يقال هل خرج ثم التصوير آلة 

فيالأن الماص طورها المي المواد بواسطة حقق، رممها الأول، ممابة 
أصلا.المصوير في تدخل فلا البهلاتة؛ هدْ 

الميالفورية الفووغرافية بالألة يصور الإنسان كان إذا لكن 
المقصودلاغرصس ولكن لداته، لا ممنؤع؛ فهدا ويقتنيها عندء يحبسها 

أنتمتريدونه الذي والمقصود صروره، لغير الصورة اقتناء وهو منه، 
منه.لأبد وأمر صحح مقصود الحوادُث، بتصوير 

ءوه  ه

التصويرحكم ما •' تعار— اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل ت ٥ ٤ ٠ س 
ذللئ،؟أثمه وما المحيل، تصويرمياق مثل الفيديو، بكاميرا 

وأمابه، بأس فلا مضرة فيه يكن لم إذا •' بقوله فضيلته فآجاب، 
بالخيلالاهتمام وهي مصلحة فيه يكون فقد الخيل مباق تصوير 

وهوأمرمشروع.وركوبها، 

 _، ٥ ٤ ١ I الماءوخاصة التصوير حكم عن • الشح فضعيلة ،سئل
لقصدالاJكريامحت،؟



jiLj ■ 1كءا،؛سأ
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ولغيرهاللدكرى النساء ولغير للتاء التصوير بقوله فأجاب 
لكنمحرم لغرض لكن وما محرم، لغرض لأنه وذلك يجوز؛ ولا حرام 

عنالحديث في ورد لما محرم الصور اقتناء ولأن الغرض، ذلك حكم له 
آ.صورةأ فيه بيتآ تدخل لا الملأتكة بأن هؤ اممه رسول 

أنمثل ممتهنة الصور لكنت إذا I قالوا العلماء حمهور أن إلا 
أنعلى به، بأس لا ذلك فإن المخاد أو الوسائد، أو الفرش، في تكون 

الموفق.وافه الامتهان. حال ولوفي ذلك يقتنى ألا الاحتياحل 

ارمحرام؟ض نمارس! افه ايح-رحمه 
والبحارالأشجار رمم به نعتي كنت إن • بقوله فضيلته فأجاب 

حائزذلك رمم فإن رؤح، له ليس مما ذلك أشمه وما والنجوم، والأنهار 
لكلبعير،الأرواح ذوات رسم بالرسم تعني كنت bن فيه، حرج ولا 

محرمذلك فإن ذلك، أشبه وما والإنسان والبقرة، والشاة، والحمار، 
ُلهوصكبائرالدنوب.لايجوز، 

صورمن وأن انموريزأى، لعن أنه ق المي عن نت وند 
عنقال أنه عنه وثبت( ،، حهنملفي نمديه نفس له يجعل فإنه صورة 

فليخلمهواكخلقي، يخلق ذهب ممن أظالم ررومن • وتمار تبارك ربه 
أوليخلقواشعيرة«ر٤،.أوليخلقواذرة، حية، 

(.٢١٠٦(،وسلم)٣٢٢٦اJخاري))١( 
(.٢١٠٩الخاوي).هه0(،و.سالم))٢( 
(.٢١٠٧الخارى)تماهبمه(،وسالم))٣( 
الم)اااآ(.الخارى)آه0ي(،وم)٤( 



اكا|،تأمام قس فتاوس 

يهوونهالفنون فنآمن وجعلوه الأمر، بهيا الناس بعض ابتلى وقد 
عليهم،الشيطان تلبيس س وهذا يستطيعون، ما بكل انفاقه ويحاولون 

فيهاصورة لأي باليد الرمم من الحذر فالواجب أعمالهم، سوء لهم زين 
اش،رحمة عن والإبعاد الطرد هو - باض والعياذ — اللحن لأن رؤح، 

أنعليه يجب بل الأليمة، العقوبة هذه لنمه يختار أن يمكن لا والمؤمن 
.الموفق واش • الأسد من فراره يفرمنها 

٠ ٠ ٠

يهوىشاب عن - تعالى اطه رحمه - الشيخ فضيلة مشل ! ٠٤٣ س
؟توجيهكم مما الرم 

•قمن إلى م ينقالرمم ٠ يقوله فضلته فاجامب 
ونجومآوقمرا وشمسأ وشجرا وجيالأ أنهارأ يرمم أن إ أحدهما 

•فيه حرج ولا جائز فهدا فيه، روح لا مما ذللث، وغير وآلات، 
الإنسانأو والفرس، البعير، مثل حيوانآ؛ يرسم أن الثاني! 

كائرمن هو بل يجوز، ولا حرام فإنه الأرواح ذوات من ونحوها 
ترصيفهل المصورين، لعن أنه اش. رسول عن ست، وقد الذنوب؛ 

.لاأحديرضى؛ذللئ،ا اض؟ رحمة س تهلرد أن لث، لنف
والنجوموالقمر كالشمس فيه روح لا ما رسمن، إذا وأظنلئ، 

حاذقأ،لث، نفتجد ، سوففانك والألأتؤ، والأنهار والشجر والجبال 
الهوايةهذه على ولتقتصر هذه، لهوايتلث، عفليمة متحة تجد وسوف، 

حرمعما غنى اش أحل فيما فإن عليلثا، اش حرم ما ولتتجنم، المباحة، 
الموفق.واش عباده. على 



اكووتمتا  ٠٠٠٢

الصورتعاليق هل ! — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة ّثل ت ٥ ٤ ٤ س 
حكمومحا حيوان؟ أو ان إنصور لكنت مواء حرام المنزل في 

اكانل؛يالموتمط؟
محرمالجدران على الصور تعليق نعم  '•يقوله فضيلته فأجاب 

يجوزولا ويحرقه، يزيله أن فعله ذلك من شتئآ علق وْن يجوز، ولا 
الصوراقتناء لأن ذلك، غير ولا صندوق، ولا الوم، بها؛ي الاحتفاحل 

والوسائدكالفرش يمتهن؛ كان ما إلا قيه يرخص ولم يجوز، لا 
أيضآ.ذلك في حلاف على والمخدات 
أعفلمفهي والحيوان الأسان صور محن المجسمة التماثيل وأما 

لأعجبؤإنى رؤؤسها، تقطع الأمل على ؤإلأ إتلافها فالواجب وأشد، 
لحولمن الملائكة فيمنعون بيوتهم مقدمة في يضعونها أناس من 

ماعلى أبعثك ررألأ الهياج لأيي عنه اف رصي علي قال ولهذا بيوتهم، 
قيرأمشرفاولا طمستها إلا صورة تيع ألا • الله رسول عليه بعش 

الموفق.واف . إلأسوي؛بم،ا 
ءإيه ءي 

تقول;امرأة عن ! - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ٠٤٥ص
إذافهل • رأوني دلا أهلي رأيت ما سنوايتإ ست أو حمس لي 

شيء؟علي صورة لهم وأرسلت تصورت 
يجور،ولا محرم الغرض لهذا التصوير بقوله؛ محيلته فأجاب 

اكر.سوية الأم ر،اب ]١( 



|كاا■امام لم فتارس 

الملائكةتدخل لا رر لقوله.: حرام، للذكرى الصور اقتناء لأن وذلك 
فيه.حير فلا الملائكة تدخله لا وما . صورة؛، فيه بيتا 

فيبهم تتصلي أن هاتف أهلك لدى كان إذا المكن من وأنت 
أيضأصحتك وعلى صحتهم، على الاؤلثنان في أبلغ وهدا الهاتف، 

•الموفق وافه • إليهم الصور أوترملي الصور إليك يرملوا أن من 
هه  ه

شراءحكم عن ! — مالي الله رحمه — الشيح فضيلة متل ! ٠٤٦ص
الأؤلفال،؟كألماب الهلاءل من المصنوعة الحيوانارت، 

شرعأ،محفلور الكاملة الصور امتعمال بقوله! فضيلته فأحاب، 
عدمولكن الهلمل، مع كانت إذا تشويهها فالأولى الأءلمال لب أما 

الموفق.واطه . صانعيهاتشجع لا لكي أور شرائها 
هه  ه

الحليحكم عن تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل I ٠  ٤٧س
اص؟عربة التي 

عرتكون التي الحالي من الأنولغ هذه بقوله! فضيلته فأحاب 
يحلولا حرام، كلها ذلك أوغير ان أوإنأوحيوان أوفراثة تعبان هيئة 

علكاويحرم يعها، المعارض أهل عر ويحرم شراؤها، ولا يعها 
ثبتالزى الوعيد في وقعوا قد يصنعونها والدين يصنعوها، أن الصنلع 

أنفصورها صوره بكل له يجعل تعار اممه أن من الله. رسول، عن 
يعدب؛هافىنارحهنمرى•

\وخ\وي)\^ص،وىب)أ'\ي.)١( 
X٢١،٧(،وتJم)0٩٥٧اJخlرى))٢( 





|ك|اإ؛؛امام فم فتارس 
^^======^==تت===(

فيهليس الدين هذا فإن ه ؤلمالإنسان على وشق منه، التحرز شق 
التيالصور أجل من المجلات يقتني أن لأحد يجوز لا لكن حرج، 

أوللذكرى سواء الفوتوغرافية الصور حض محرم، اقتناءها لأن فتها؛ 
•ذلك لغير أو حين حيتآبمد بها للتمع 

فييكون مما الحاجة، أو إليه الضرورة دعمت محا إلا اللهم 
المما ذلك أشبه وما والجواز والرخصة النفوس( )حفيظة التابعية 
ؤ(عاكن جعل وما ؤ ت تعالى لقوله الإنسان فيه بمدر فهدا عنه، مناص 

وماأوطيور حيوانات من المازل؛ في الموصوعة التماثيل وأما 
فيهبيتا تدخل لا الملائكة أن ه الني عن نت فانه ذلك، إلى 

ُلهومنلمائرالدنوبإ•^ًرملأيجوز،صورة 

صورمن وأن المصورين، لعن أنه ه اش رسول عن لمت و؛د 
•ثنافخ وليس الروح محها ينفخ أن القيامة يوم كنفا صورة 

صورةبكل له يجعل النار، في مصور كل ®أن عنه. ولمتا 
.ا؛ جهنم في فتعذبه أ نفصورها 

ممنأظلم ®ومن وتعالى: تارك ربه عن قال أنه عته. وبت، 
الحدون،أ'ا،.ا، . . كخلقي. يخلق ذم، 

بيتوكل الخازل، إلى الملائكة دخول لمغ سسثا فهي قلنا وكما 

. ٧٨ت الأيه الحج، محورة )١( 
)٢(

تريا.الأحاديث هدم تخرج نندم )٣( 



اكءوه fUtMب1ب 
 ،===============^^٥١٣

.فيه حير لا الملائكة تدخله لا 

إلابها يهتم لا كان المرجودة التماثيل هده مثل أن العجيب ومن 
،حصان صورة أو ، حمل صورة الإنسان عند تجد ، مضى فيمأ الصبيان 

فيبها يهتم كان ما ، أرنب صورة أو ، ذئب صورة أو ، أمد صورة أو 
صبيانبها يهتم فصار الأن؛ الأمور تحوك لكن الصبيان، إلا الماصي 
•بنوتهم في ويضعونها بالدراهم ويشترونها ، السن صيان لا العقول 

ومن، تدعوه وأن ، الأمر هذا من اض إلى بالتوبة هؤلاء أنصح ؤإني 
لنااممه نأل ، كاملا حيوانآ يكون لا حتى رأمحه فاليقصن شيء عنده كان 

ولهمالهداية•
أوخو ءي 

ائتتاءحكم عن • - تعال اش رحمه - الشيح محيلة مثل ت ٠ ٠ ٠ س 
الأزياء؟مجلات 

مجلاتاقتناء يجوز لا أنه أرى الدي ن بقوله تحسلته فأجاب 
علىيستمل ما واقتناء ، يفيد ما فيها لسن صور ئى ستمل لأنها الاراء 

بمااللام رالأ-دحل اترعيدانمالعليهمله: 
الإسلاميالزى مع يتفق لا ما الأزياء هدْ في ولأن • صورة® فيه 

فتهلك،الإسلامي الزي مع يتفق لا زيآ للمرأة الشيطان يزين أن فيخشى 
الإسلاميالزى مع يتفق لا زيآ الأزياء ُده مجن تتخذ أن للمرأة يجوز ولا 

يلباسحاصآ أو المرأة، مجن كشفه يجوز لا لما كاثمأ أو قصيرا لكونه 
تثبهلأمن ت ه الني لقول حرام ذلك اتخاذ فإن ونحوذلك، الكافرات 

المرأ'اآ(.اوخارى)ا'أآآم(،وم:١( 



اكواةاحام هم فتاوس  ٥١٤

يعد!أرهما لم النار أهل من ررصنفان ت وقوله • منهم؛ا فهو بقوم 
كاسياتوناء الناس، يها يضريون البقر كأذناب سياتل معهم قوم 

الالمائلة البخت، كأصنمة روومهن مميلات، مائلات عاريات، 
كداميرة من ليوحي ريحها وإن ريحها يجدن ولا الجنة يدحلن 
منالبلاد على يرد ما لكل منقادة تكون أن للمرأة ينبغي ولا • وكذ«ااا 

قريب،أو زوج من عليها ينفق من يرهق أو يرهقها ذلك لأن وموصات؛ أزياء 
.صاراأم نافعأكان حديد كل وراء وانيابها فكرها تنتن ؤيوجب، 
فىحرر والكفاية. الحماية الملمين ولإحواننا لنا اض أل ن

٠ ٠ ٠

شراءحكم عن • نّار~ اش رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٥٥١ س
وحكمالزينة؟ لغرض وضعها وحكم المحنهلة؟ والعليور الحيوانات 

الاتجاربها؟
نوعان!المحنتلة الحيوانات بقوله! فضيلته فأحاب 

بيعهاحرام فهده والدناب والأسود كالكلأب الأكل محرمة الأول! 
منهافائدة لا ولأنه الميتة؛ بح عن ه النبي نهى وتد ميتة، لأنها وشرارها 

المالالن؛ي.عنإصاءة نهى وقد له، إصاعة لتحصيلها المال فبدل 
فبيعهاشرعية ذكاة بغير أميتت إن فهده الأكل مباحة الثاني! 

وشرارهاميعها شرعتة بذكاة ماتت ؤإن ميتة، لأنها حرام وشرارها 
إصاعةمن الغرض لهذا فيها المال يذل يكون أن أحثي لكن حلال، 

(.٠٠أحمد)آ/الإمام أحرجه )١( 
اكاءاللكمات.باب ىبالاواس، لم، م)٢( 



اض،ة_، ب1ب 
٥١٥^^==============^=^^==^=^=ا 

•كثترا لكن حموصآإذا عنها المنهي المال 
بهثنلح فيما أموالهم لبذل المسلمين يوفق أن أسأل واض 

فيحرر قدير• شيء م على إنه مولاهم به ويرصى أحوالهم 

هإي ء ه

الوجهمحلمس عن ! - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ت ٥ ه ٢ س 
يكفي؟هل الصورة قي 

حصلفقد الصورة من الوجه طمس إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
هوالرأس،والوجه بالوجه، إلا تكون لا حقيقة الصورة لأن القصود؛ 

حرج.فلا محلمه فإذا 
-؛!؛-ه  ٠

الدمىحكم عن • - تعالى اش رحمه - الشيح فضيلة مسل '•  ٥٥٣س
تحريمها؟في هوالضابط وما والجمان؟ 
لأنمجسمة؛ كانت إذا حرام الصور اقتناء بقوله؛ فأجاب 

كاأحبروزكاشهوحديراسذص
فيحيوان أو ان، إنشكل على تكون أن تحريمها في والضابهل 

.الأعضاء وبقية والرأس الوجه 
كفللهي ؤإنما الشكل هازا على ليت الي الضلنية الجمان أما 

فيخ^إ0إ0\1\ىحرر . أحيراانتشرت كما يها يأس لا فهده الشمس 
ه

منصلاة حكم عن : - تعالى اف رحمه الشيح- فضيلة مقل : ٥ ه ٤ س 
أومهليوعة؟منسوجة أرواح صورذوات ملابسه وعلى صلى 



|كااقتام1م هم فتاوم 
^^==========1ص=ت===^^^=،

لكنؤإن عليه، شيء فلا جاهلا لكن إذا ت بقوله محيلته فأجاب 
افه،رحمهم انملماء تولي أصح على الإثم ُع صعحيحة صلاته فإن عالمآ 

•عليه محرم ثوب في صلى لأنه نعلل؛ صلاته يقول من العلماء ومجن 
٠و ء ٠

لبسحكم عن '* تعالى افه رحمه — الشيخ نحيلة ّسل ت  ٥٠٥س
بالأس؟الطلية اuعة 

علىحرام الاهب لبس أن المعلوم من ت بقوله محيلته فأحاب 
المثيفزعه ذهب من حاتم يده وفي رحلا رأى المي. لأن الرحال؛ 

قينارليضعها من جمرة إلى أحدكم رايعمد وقال: وتلرحه يده ن جمه 
به،وانتفع خاتمك حد للرحل■. قيل . النبي انصرف لما ف، 

الصلاةعليه النبي وقال .، النبي محلرحه حاتمأ أحذ لا وافه قال! 
حلأْض ذكرر على حرام ررهدآن والحرير؛ الأب قي واللام 
حاتمالا الاهب من شيء أي يلبس أن للرحل يجوز فلا • لإناثها،١ 

لكنتإذا أما ذهبآ، لكنت إذا النؤع هذا من والماعة غيره، ولا زرارأ ولا 
ذلكفان يسيرة، ذهب من حبات فيها أو ذهب من عقاربها لكنت أو ؤللأء 
الطليةالماعت أعني — يلبها أن الرجل على نثير لا هذا مع لكن جائر 

مادةفي حلهلآ يكون أن أو طلاء هذا أن يجهالون الناس لأن _ بالاهب 
منلكن إذا به ون يقتن. وقد الإنسان، بهذا الفلز ويستنون الماعة، هذْ 

.أوالمخالهل الخالحس الاهب ون فيلببهم يقتدي الأين الناس 
(.٢٠٩٠)الرحال على الاهب حاتم تحريم باب اللباس، كتاب لم، مأحرجه )١( 
للماءالحرير في باب اللباس، كتاب رأبوداود، (، ١ ١ وه  ٩٠١/ را أحمل. الإمام أحرجه )٢( 

كتاب، ماجه وابن ، الرجال على الذهب تحريم باب ، الزينة كتاب ، والنماتي (، ٤٠ ٥٧)
^بضالخريروالذبماءره؟هم(.



1 باب  !،Liكءره
 >================^^٥١٧

لكنتؤإن المطلة الماعات هدم مثل الرحال يلبس ألا ونصيحتي 
هالفقد هذا عن غنية فيه لص لا الذي الواضح الخلال وفي حلألأ، 

ولكن. وعرصه،ا لدينه اّتيرأ فقد الشبهات اتقى ررمن * ه الض 
التحريم.فالأقرب لون مجرد لا الذهب حلهلآمن الطلاء لكن إذا 

Mi  أوءو

عندماامرأة — تعالى اش رحمه — الشيغ فضيلة مشل ؛ ٠٥٦س
عليها؟وهي الصلاة تجوز فهل حيوانات صور فيها مجوهرات 

أوحيوان رسوم عليها التي المجوهرات  ''بقوله فضيلته فأحاب 
صورلأنها غيرها؛ في ولا الصلاة حال في لا لمها يجوز لا ان إن

الوالملائكة واستعمالها، اقتناؤها يحرم الجمة والصور مجسمة، 
هذهعلى مجوهرات عندها من على والواجب صورة، فيه بيتآ تدخل 
الحيوانات،هذه رووس يمهلعوا أن لأحل الهبمولغ إلى تذم، أن الصفة 

المجوهراتهذه تبقي أن لها يحل ولا التحريم، زال الرأس قهلمر ؤإذا 
•رأس أنه محن لا حتى تحكها أو رؤؤسها، تقطع أن إلا عندها 

التيالجاد عن • تٌار، اُثه رحمه ~ الشيخ فضيلة ّسل ! ٥٥٧من 
بملىءليها؟هل صورماحد بها 

للأماميوضع أن ينبغي لا أنه نرى الذي • بقوله فضيلته فأحاب 
وهذانفلره ويلمت عليه يشوش ربما لأنه احي؛ متصاوير فيه سجاد 
أعلام،لها حميمة في ه الله رسول صلى لما ولهذا بالصلاة، يخل 

إلىهذه بخميصتى اءاذهبوا قال! انصرف، فلما نغلرة أعلامها إلى ونفلر 

كتابوملم، (، ٥٢)لدينه امشرأ من خضل باب الإيمان، كتاب البخاري، اخرجه )١( 
(.١٥٩٩الشبهات،)وترلث. أحدالحلال باب المساثاة، 
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عنآنفأ ألبمش فإنها جهم أبي بأتجانية واضتي جهم، أبي 
عنها.اف رصي عائشة حديث من عليه متفق • صلاتي٠٠ 

هدالكون أو أعمى، لكونه بذلك ينشغل لا الإمام أن قدر فإذا 
بأمأنرى لا فإننا إليه يلتمش ولا به يهتم لا صار حتى كثيرا علته مر الأمر 

الموفق.وافه . عليهايملى أن 
أوو أ ه

الصلاةحكم عن ؛ - تعار النه رحمه - الشيح فضيلة مثل ت سحرهه 
بها؟الجماعات وحضور النوم بثيابه 

كانت،إذا النوم بثياب بالصلاة بأس لا ٠ بقوله فضيلته فأجاب 
تلككانت إذا إلا اللهم بها، يأت لم أم المسجل إر بها أتى سواء ؤناهرة 
فيبه يكئم شهرة ويكون عليه، يعتب بحيث للنظر ثلفت الثياب 

مسايكون أمر كل يتجنب أن للإنسان ينبغي فإنه أجلها محن الجالس 
الماس•محن لاغيابه 

أوأو أو 

,علمهاإلى ونظر أعلام له نوب ني صر إذا باب الصلاة، كتاب البخاري، احرجه 
(.٥٥٦)أعلام له ثوب في الصلاة كراهة باب الماجد/ كتاب ت ومسلم ( ٣٧٣)
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أساّةأساب باب 
صلاةحكم عن • — نّار اف رحمه الشيح فضيلة مسل I ٥ ٥ ٩ مى 
نجسة؟شاب وصلى ني من 

وقدنجسة ثياب في الإنسان صلى إذا • بقوله فضيلته فأجاب 
فإنصلاته، من فراغه بعد إلا يذكر ولم يصلي، أن قبل يغسلها أن نسي 

هداارتكب لأنه وذلك ا الصلاة لهده إعادة عليه وليس صحثحة، صلاته 
ؤرتالأتواخدناإننبناوتعالى! تبارك اممه قال وقد يانآ، نالمحظور 

ذاتاممه.صلى ورسول ،، ^ _LJcقد I تحار اف فقال إؤلثثآbهل١، 
رسولحلعهما الصلاة أثناء في كان ولما أذى فيهما وكان تحليه في يوم 
علممن أن على هذا فدل ، الملأةل يستأنف ولم يصلي وهو غ اش 

فىويستمر الصلاة أثناء ر ولو يزيلها فإنه الصلاة أثناء ر بالنجاسة 
مجنوكذلك إزالتها، بعد الخورة مستور يبقى أن يمكن كان إذا صلاته 

ماعليه يبقى إذاكان النجس الثوب هذا يزيل فإ٧ الملأة أثناء في وذكر ني 
أنيعد أوعلم مغ، أن بعد ذكر ثم صلاته من مخ إذا وأما عورته، تربه ي

الذيالرجل بخلاف صحيحة، وصلاته عليه لأإءادة فإنم صلاته من مغ 
صلىثم يتوصأ أن ونسي أحدث قد يكون أن مثل يتوصأ أن ناس وهو يصلي 
ؤإعادةالوصوء عليه يجب فإنه يتوصأ لم أنه الصلاة من فراغه بعد وذكر 

فييعلم؛هامثلأنيكونقداحتلم ^^م الصلاة، 
فيرأى النهار في كان ولما منه، جهلا غل بدون الصبح وصلى الليل 

صلى.ما يعيد وأن يغتسل أن عليه يجب فإك نومه مجن منيآ ثوبه 

.٢٨٦الآة: )ا(مررةاوقرة،
إلاماطاق.كلف ب أنه ب كتابالإو»ان، لم، م)٢( 
النعل.في الصلاة باب الصلاة، كتاب داود، ابر )٣( 
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أن- المحائ مسألة أعض - الأولى والمسألة هذه بين والفرق 
فعلباب فهومن والغسل الوصوء وأما المحظور، ترك باب مجن المحامة 

تتمولا الإنسان، به يقوم أن لأبد إيجادي أمجر المأمور وفعل المأمور، 
إلاالصلاة تتم لا عدمي أمر غهي المحامة إزالة أما ، بوجوده إلا العبادة 
لملأنه يضر؛ لا فإنه جهلا أو نسيانأ الصلاة حال في وحد فإذا بعدمه 
صلاته.فى حصوله ئيثآيطالب يموت 

عاليهأتى عمن —• تحال اش رحمه — الشيخ محيلة سئل ؛ ٥٦٠س
يطهرهاويخشىأن ولايمكنه نجسة مفروثيابه وهوقي الصلاة وئت، 

الصلاة؟ولت، حرؤج من 
الذيالمائل موال في المحامة كانت إذا بقوله: محيلته فآحاب 

أنيمكنه ولا نجسة وثيابه سفر فى وهو الصلاة وقت عاليه أتى أنه يقول 
ماعناك حممف، I له نقول فإننا الصلاة وقت حروج من ويخشى يطهرها 

فاخلعاخر يؤب وءاإيالئإ يويك في كانت فإذا النجاصة، هذه مجن أمكن 
وكلثلاثة أو ثوبان عليك كان ؤإذا وصل؛الهلاهر، النجس الثوب هذا 
أوتخفيفهإزالته يمكن لا وما النجاسة، من أمكن ما فخفقا نجس منها 
ماآث، ^٥^١ ؤ I تعالى اممه يقول فيه. عاليه حرج لا فإنه النجاسة من 

علىءالياأئ، إعادة ولا نجسأ كان ولو بالثوب فتصلي • ^^١، أسقنم 
إذافالإنسان استهلعت، مجا تعالى الله تقوى من هذا فإن الراجح، القول 

اضأوجبه يما أتى ومحن عليه، الله أوجب بما أتى فقد استهلاع ما اممه اتقى 
ذمته.أ أد فقد عاله 

الآة؛سررهاكناين،؛١( 
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الناسبعض عن ت — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ) ٠٦١ س
المخصصةالحمامات داحل يتوصوون الوضوء يريدون عندما 

الحماماتأن ولاشك ملابسهم ابتلت وئال فيخرجون الحاجة لقضاء 
وهلتلك؟ ملابسهم في الصلاة تصح فهل الجامات من تخلو لا 

ذلك؟فعل لهم يجوز 
والصلاةالعالمين، رب ض الحمد بقوله؛ فضيلته فأجاب 

•وبعد أجمعين، وأصحابه وعرآله محمد، نبينا عر واللام 
وضالشريعة هده إن I أقول الموال هذا عر أجيب أن فقبل 

اضفهلر التي الإنسان لفهلرة وملائمة الوجوه، حمح في كاملة الحمد 
بإبعادجاءت بل والسهولة، باليسر جاءت إنها وحبنا عليها، الخلق 

وبناءلها، أصل لا التي والتخيلأت الوساوس في المتاهات عن الإنسان 
وروديتيقن لم ءلاهرأما يكون أن الأصل بملابسه الإنسان فإن هدا عر 

حينالنبي قول له يشهد الأصل وهدا ثيابه، أو بدنه عر النجائ 
فقالالحدث، يعني صلاته في الشي،ء يجد أنه إليه يخيل الرجل إليه شكا 

بقاءمافالأصل أويجدريحا«لا،. صوتا، يمع حتى ارلأينصرن، 
بهايقضون التي الحمامات بها دخلوا التي فثيابهم كان، ما عر كان 

الرءلو؛ةهده إن يقول الدي فمن بماء تلوثت إذا المائل ذكر كما الحاجة 
بهذانجرم لا كنا ؤإذا أونحوذلك، أوغاممل بول من الجاّمة رؤلوبة هي 

تلوثتأنها الظن عر يغلب قد أنه صجح الطهارة، الأصل فإن الأمر 
ولاالطهارة، بقاء الأصل فإن نتيقن، لم مادمنا ولكنا نجس، بثيء 

(،١٣٧)تيقن يحتى الثك من يتومحأ لا ؛اب1 ، الوضوء كتاب، البخاري، احرجه )١( 
(.٣٦١)الطهارة تنتن من ان عل الدليل باب ، المم، كتاب وملم، 
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•حرج ولا بها يملوا أن ولهم يابهم غل عليهم يجب 
.؛ث- ء ه

ومادصر عمن اشسار^ ^يلةابمح-رجمه  ٥٦٦س
فماذاعليه؟متيا وجدسرواله ثيابه د'خالح لمنزله عودته 

عرالمي وجد الذي الرحل لكن إذا موله: فضيالخه فأجاب 
صلاهاالى الصلوات ويمد يغتل، أن عليه يجب خانه يغتل لم لباسه 
ولالباسه على الجناة أثر الإنسان يرى أحيانآ لكن جنابة، على وهو 

الحالهدم قي فانه قبلها. الى الاJلة فى أم الماصية الليلة فى ألكن يدري 
مشآكوكالماصية الليالة قبل ما لأن القريبة؛ الماصية الليلة من يعتبرْ 

عندواستيقظ الصبح، صلاة بعد نام لو وكدا العلهارة، والأصل فيه، 
بعدالذي النوم أهومن يدري ولا الجنابة، أثر لباسه في ووجد الغلهر، 

إعادةيلزمه لا الحال هذه فى فانه الليل، في النوم من أو الفجر صلاة 
لاحقةأو سابقة !ومة من الجنابة هذه هل سككت رأكلما • وهكذا الفجر، 

.اللاحقة® من فاجعلها 
أوألإ  ٠٠

وغإذا الدم عن I - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة مثل '' ٠  ٦٣س
ءليىالثوبفهليصشف؛ه؟

يصلىلا فإنه وكثيرا نجسأ الدم لكن إذا •' بقوله فضيلته فأجاب 
,يضر لا فانه الذلكة بحد واللحم الكبد كدم ءلاهرا لكن ؤإذا ، فيه 

أوه أو 

التطسّت،عن ! - تعالى الله رحمه - الشيخ فضيلة ومثل ؛ ٥٦٤س
الملابس؟يصر بهافهل ملابسه الإنسان وإذاءليب بالكلونيا؟ 
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تجنبفالأولى كبيرة فيها الكحول ية نكانت إن ت بقوله فأجاب 
بكلفصحيحة فيها الملأة أما حرم، فلا ثليالة كانت ؤإن بها، الهليب 
حال.

هإ؛- ث ه

وتبينصلى عمن • - تعار الق رحمه - الشخ فضيلة مثل ! ٥٦٥س
الغل؟يوجب حديا محدث أنه الصلاة بعد 

أنيتبين الصلاة بعد ثم بمالي ان إنكل بقوله! فضيلته فأجاب 
وأنالحاوث هذا من يتهلهر أن عاليه فالواجب أوأصغر أكبر، حدثآ عليه 
صلاةاممه يقبل ®لا قال! واللام الصلاة عاليه النبي لأن الصلاة؛ يعيد 

بنترءلهود"الا،•

محيالصلاة عن * ~ تٌانى اش رحمه ~ السيخ فضيلة مثل ! ٥٦٦محي 
اغتل؟ئد الرجل بأن علما مص به ثوب 

ثوبفي ان الأنفلوصلى هر، محلل المني إ يقوله فضيلته فأجاب 
يمبول فيه ولوكان نسيانآ، ءمدأأو كان مواء صحيحة، فصلاته مني فيه 

صحيحة.فصلاته الصلاة بعد إلا يعلم ولم أوجاهل وهوناس صلى 

انللأنحصل إذا I — تعالى افه رحمه — فضيلته وسئل ه!  ٦٧محي 
الثوب؟ينجس وهل الحكم؟ فما الصلاة أثناء في رعاف، 

كثيرأأمكان سواء للوصوء بناقض ليس الرعاف بقوله! فأجاب 

(.٢٢٤)للملأة الطهارة وجوب باب الطهارة، كتاب مسلم، أخرجه 
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ينقصلا فإنه السالين غير من البدن من يخرج ما جميع وكيلك قليلا 
ينقصلا فإنه الجروح في تكون التي والمادة القيء، مثل الوصوء، 

النبيعن يثبت لم ذك لأن كثيرا؛ أم قليلا كان مواء الوصوء 
ومامرعى، دليل بمقتضى ثبتت الهلهارة هدم فان الهلهارة، بقاء والأصل 

دليلبمقضى إلا يرتفع أن يمكن لا فإنه شرعي دليل يمقتْس نت 
البدنمن الملين غير من الخارج أن على دلل هناك وليس شرعي، 

مواءأوالقيء بالرعاف الوضوء ينتقض فلا هدا وعلى ، الوضوء ينقض 
منتتمكن ولم صلاك في يزعجك كان إذا ولكن كثيرأ، أو قليلا لكن 

لووكدك حينئد، الصلاة من تخؤج أن عليك حرج فلا بخشؤع إتمامها 
عليكيجب فإنه السجد في تصلي كنت إذا السجد تلويث، أن حشيتر 

يقعما أما ، منالئ، يخرج الذي الدم بهذا الجد تلويث، لئلا الانصراف، 
•الثوب ينجس لا فإنه وهويسير الدم هذا من الشاب على 

صم ه 

^ح-رحم4الهسار-!هلمححصلأةمن
التحليل؟لأجل أويول براز فتها ئاردرة معه حمل 

يعفىلا نجاسة حمل لأنه تصح لا صلاته يقوله فضيلته فأجاب 

•وهويملي زينب بنت أمامة حمل الني. إن فيل؛ فإن 
بالجامةلهاولايحكم لاحكم معدنها ش النجامة أن فالجواب• 

كرذساسخالإّلأما؛نسميةرحمهاشمالي.
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الصلاةحكم عن تعار-* اف رحمه - الشخ كيالة وستمل ؛ ٥٦٩ س
مر؟ب مجد قى 

نوعين؛على قبر فيه مسجد فى الصلاة موله! فضيلته فأجاب 
المسجديبنى بحيث المجد، على صابمآ القبر يكون أن • الأول 

بناهمن وعلى الصلاة، وعدم المجد هدا هجر فالواجب القبر، على 
يهدمه.أن الملمين أمر ولي على وجب يفعل لم فإن يهدمه، أن 

يدفنبحيث القير، على سابقآ المسجد يكون أن الثاني والنؤع 
منه،المط وإحتمساج المثر، )بسى فالواجعب هجل، المبناء يعد فه المط 
الناس.مع ودفنه 

أمامالقبر يكون لا أن بثّرءل فيه الصلاة فتجوز المجد وأما 
•اشور إل الصلاة عن نهى ه ام لأن المصلى؛ 
أنالمعلوم فمن البوي المجد ممله الذي الثي قبر أما 

أيضآأنالمعلوم وس القبر، على يبن فلم موته نل بني ه المي ممجد 
وفىالممجد، عن المفصل بته في دفن ؤإنما فيه، يدفن لم المبي. 

بنعمر وهو المدينة على أميره إلى كتب ءثدالللئ، بن الوليد عهد 
إليهويضيفط النبوي المسجد يهدم أن الهجرة من  ٨٨منة في عبدالعزيز 

عليهموقرأ والفقهإء الماص وجوه عمر فجمع ه المي روحات حجر 
حالهاعلى تركها وقالوا ذللش، عليهم فشق الوليد المزمنين أمير كتاب 
ة،عاي"صحرة إدحطل انك^ٍ المب بن معد ان وص^كى للمبره، ادعى 

فأرسلالوليد إلى بدلك عمر فكتب مجدا القبر يتخذ أن حشي كأنه 
قبرأن ترى فأنت، ، ذللث، من بد لعمر يكن فلم بالمنفيذ يأمره إليه الوليد 
فيهحجة فلا المجد عاليه يثن ولم المسجد في يوصع لم البي 
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عنثبت وقد القبور، على ُنايها أو المساجد ني الدفن على لمحشح 
أنبيائهمقبور اتخذوا والنصارى اليهود عر اف ®لعنة نال؛ أنه الض. 

صغمما لأمته تحديرأ المويت، سياق في وهو ذلك، قال ، احد،ا م
أرضفي رأتها كنية عنها افه رصي ملمة أم له ذكريت، ولما . هؤلاء 

الصالح،ارحل فيهم مات إذا ررأولثك، ت قال الصور من فيها وما الحبشة 
الها(رى.عند الخلق شرار أوكلئ، جدأ، م قبره على بتوا الصالح أوالعبد 

منالاس شرار من ررإن قال: المي. أن عنه الله رصي عود مابن وعن 
احد،<أٌآ،.مالقبور يتخذون والذين أحياء، وهم الساعة تدركهم 
الكميسلك أن يرنحى لا والمؤمن جيد. ند بأحمد الإمام أحرجه 
•١^؛^ شرار من يكون أن ولا والنصارى اليهود 

م.١٤١٤/٤/٧حررفى

ه

الصلاةحكم عن - تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛  ٠٥٧ س 
قير؟قبلته في مجد قي 

القبر، المجد في يوضع أن يجوز لا • بقوله فضيلته فأجاب 
شمائلهم،عن ولا أيمانهم، عن ولا المصلين، حلف ولا ملته، في 

ينبشأن يجسمإ فانه له المومس هو كان ولو المجد في أحد دفن ؤإذا 

محابلم، وم(، ٤٣٦المة)همأ، ني الصلاة باب، الصلاة، محاب، ا-مجهاوغاري، )١( 
.٢( )١ ( ٥٣المور)٠ عر الماجد بناء عن الهي بابإ الساجد، 

محابؤلم، وم(، ١٣٤بماءالمجدءرهم)اباب الخائن، محاب الخاوي، احرجه )٢( 
(.٥٢٨الساجدعرالقبور)بناء عن الهي بابا الم—اجد، 

وْم؛(.احمد)ا/ه•؛ الإمام احرجه )٣( 



ااذءاس؛اجتناب و1ب 
٥٢٧ص=====ت==تتتت============ح 

وبتيالممجد محابقآعلى القبر كان إذا أما الناس، •ع يدفن وأن القبر هذا 
فتنةلأن القبر؛ عن يبعد وأن المجد يهدم أن يجب فإنه عليه المسجد 

ولوالمقبور هدا عبادة يدعوإلى فربما حدأ، عظيمة الماحي فى القثور 
حطروهذا به التبرك ؤإلى فيه، الغلو إلى يدعو وربما يعيد، زمن بعد 

المسئجديهدم أن وجهب بمآ الملمين، على عفلمم 
الميتهدا يخرج أن يجب فإنه هوالأول الجد كان ؤإن مكانه، ويغير 

تصحولا محرمة القبر إلى والصلاة الملمين، ْع ويدفن فبرم من 
المستعان.واش ، االأماواإلىالقيورا،ر لقوله.I القبر إلى الصلاة 

٠ ٠ ٠

الصلاةحكم ما تعار افه -رحمه الشخ فضيلة مشل ؛  ١٠٧ س
القبر؟إلى والصلاة المقبرة في 

اف.رمحول عن حديث ذلك فى ورد بقوله فضيلته فأجاب 
المقبرةإلا مجد كلها ررالأرض ت قال . الني أن الترمذي أحرجه 

عنأبيمثدامىرصيافعنهأنالميه
الصلاةفإن هذا وعلى . القبورولاتصلواإليهالاتجلواعلى  ١٠ت قال 
أنبتن ه المي لأن تجوز؛ لا الشر إر والصلاة تجوز، لا المقبرة في 

عليهوالصلاة القبر على الجلوس عن الهي باب الجنائز، كتاب لم، ماحرجه )١( 
(٩٧٢.)

الالش الواضع في باب الصلاة، محاب وأبوداود، وا-آ(،  ٨٣أحمد)م/ الإuم احرحه )٢( 
كلهاالأرض أن جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي، (، ٤٩٢)الصلاة نيها تجوز 
التيالمراضع باب الماجد، كتاب ماجه، وابن (، ٣١٧)والحمام المقبرة إلا مجد 

تكرْذهاالصلأة)هإي(.
.٠ ١ ٠ برئم تخريجه تقدم )٣( 



iUlallاحام هس فتاوس 
^=============ت===■

منوالحكمة المر، إلى الصلاة عن ونهى للصلاة، محلا ليت المقبرة 
ذريعةلكن وما الشرك، إلى ذريعة القبر أوإلى المقبرة، في الملام أن ذلك 

الشرك،إلى يوصل ؤلريق كل مد قد لأن محرمآ؛ لكن الشرك إلى 
الذراتعفى أولا به فيبدأ الدم، مجرى آدم ابن من يجري والشيطان 

مخةمضةصلى الاس أحدأس فالوأن الغايات، به يبلغ نم والوسائل، 
^رضلأمحمرصحيحة.أوصلأةتطوعفيشرة، 

أنهالّثي عن ثنت فقد بها، بأس فلا الجنازة على الصلاة أما 
فماتالمسجد يقم لكن الدي أوالرجل المرأة نمة في المر على صلى 

#دلونيI قال أصح فلما بموته، ه الني الصحابة يخبر فلم ليلا 
عليه،وسلامه الله صلوات . عليه نملى فدلوه ةبرهااُ أو تبرم على 

علىالصلاة وكيلك القبر، على الصلاة المقبرة فى الصلاة ص فيستثنى 
حازتفكما دالستا، تتعلق خاصة صلاة هده لأن دفنها، تبل الجنازة 
الدفن.قبل عليه الصلاة تجوز فإنها الميت على الشر على الصلاة 

ه#  ٠

سناءقام رجل عن ايح-رحم4افسار_ت محيلة •  ٥٧٢س
دفنموته وبعد المجد، فى يدفن بأن موته نل وأوصى مسجد 

بهدهالوفاء حكم فما المحراب، حلف، المجد لجدار ملاصقا 
فضيلةسألنا وقد المجد؟ هذا في الصلاة حكم وما الوصية؟ 
المجد؟لأتمحلوافيهدافقال: . . الشخ. 

أعنيبها الوفاء يلزم لا الوصية هدْ • بقوله فصيلته فأجابه 

وطم،(، ١٣٣٧)يدس  Ljuuالمر عل الصلاة باب الصلاة، نحاب الخاري، أ-؛ر-بم )١( 
اشر)أهبم(.على الصلاة باب الجنائز، كتاب 



|كبا1،اتاجتياب ُاب 
٥٢٩^=ت=ت=================| 

لمالأنها بها؛ الوفاء يجوز ولا بل فيه، يدفن أن المسجد باني وصية 
فيهودفنه فيه، يدفن بأن الحق له وليس ملكه من حرج المجد أوثق 
علىفيجب هذا وعلى أعظم، يكن لم إن مغصوبة أرض في دفه بمنزلة 
.الملمين مقابر في ويدفوه ينبثوْ أن أوغيرْ وصي من الميت أولياء 

أولىفهو غيره وحدتم فان المجد هدا ني للصلاة بالنسبة وأما 
عننهى الض. لأن القبر؛ إل تصلوا نلأ غيرْ تجدوا لم ؤإن منه، 

منمانع ولا الشمال، أو اليمين، عن اجعلوه وزكن القبور، إلى الصلاة 
عدوانفيه القبر ووصع القبر، على سابق لأنه الجد؛ هذا في الصلاة 

مقبرة،إلى يحوله ولا فيه الصلاة بمللأن يستلزم لا عليه والعدوان عليه، 
هذاأن المقبلة الأجيال تظن بحيث المستقبل في قنة من حشي إن لكن 

منالاثم ويكون أولى، هذا المسجد فهجر القر على بني ند المسجد 
•أوغثرْ وصيا من الميت، هذا أولياء وهم فيه الصلاة المسلمين حرم 

المسجدمن البت، ينسشوا أن لهم نصيحي أكرر فإني ولذا 
•ويرصى يحب ّ الجمع الاله وفق • الخلين مع ويدفنوْ 

الاستفادةوجه على • • • العلامة الشيح مألتم كنتم إذا • ملاحظة 
ماأن معتقدين مألتموْ لأنكم به، أفش بما فالتزمجوا يفتي بما والأحد 

استهللاعلمجرد سألتموه كنتم ؤإن يه، الثه تدينون الذي الحق هو يقوله 
.به أجابكم عما بالعدول حرج فلا عنده ما ومعرفة رأيه 

هه  ه

الحديث،في ورد I - تعار افه رحمه - الثسخ فضيلة سئل ت  ٥٧٣س
بأنعلما القبور بين بالصلاة المراد شما القبور، بين الصلاة عن النهي 



|اد|اإتا،طم فم فتاوس 

المسجد؟قي فاتتهم القيورإذا بين البمازة على يصلون الماس 
علىالصلاة سوى ما القبور بين بالصلاة الراد بقوله! فأجاب 

علىالمبي صلى فقد بها بأس فلا الجنازة على الصلاة أما الجنازة، 
القبوربين الصلاة عن الهي فإن وأيضأ الجد، وهويقم مات مجن قبر 
أوالجنازة على والصلاة القثور، بأهل والشرك الفتنة لخوف هو إنما 

اكرميدمنسلكالمد.حررفىم/؟ا/؟.؛اه.

ءوه ه 

حاؤجقير يوجد — تعالى اف رحمه س الشخ فضيلة مئل ؛ ٥٧٤س
هذهمن تأكل الإبل فجاءت شجرة، القير هذا على فنبتت القرية، 
القيروضعواعليههذا وحفاظاعلى القبر، هذا على وتىد'ما الشجرة 

انمرجام؟هذا سورأفهل 
ؤإذاأصلها، من ^ ٤١الشجرة هذه بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ماعلى القبر وبقي شرها، من وسالمتا الإبل تأت لم أصلها من قلعناها 
يضلواأن زمان بالماس طال إن فأحشى عليه حفاظآ البناء وأما هوعليه، 

البلادهذه إلى القثور مسألة تعود نم أوصالح ولي قير أنه فيعتقدون بهذا 
اممهرحمه عثدالوهاب ين محمد الإمام يد على محنها اممه طهرها أن بعد 

تعالى.
كانإذا حصوصأ الموصؤع، حدا البلد قاصي إخار من فلابد 

حيفمكانآحرإن إلى ينقل والقبر يزال، أن لابد فهذا حجرة كأنه الثناء 
فىمآكانه.عليه 

؛إي؛!؛- ءإب 



اونيامت|وتناب ب1ب 
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فيالصلاة عن تعار-؛ افه -رحمه الشخ فضيلة مثل !  ٥٧٥ س
المغهمو'ب؟اليبن 

مالكهمن أخذ الذي هو المغصوب البيت بقوله؛ فضيلته فآحاب 
فيه:الصلاة صحة في العلم أهل احتلما وقد حق، بغير قهرا 

عنهو إنما الهي لأن صحيحة؛ فيه الصلاة إن ت قال من فمنهم 
وكلالعبادة، بهذه يختتس لا فالمهي الصلاة، عن وليس اليت، سكمى 

أحدأفإنالصائم اغتاب إذا ولهذا يطلها، لا فإنه بالعبادة يختص لا نهي 
الصوم،أحل من هرم لم لأنه الصوم؛ به ظل ولا محرم الفعل هذا 
فهنابالصوم، يختص المهي لأن صومه؛ د لفشرب أو أكل أنه ولو 

امتعمللكونه بل لذاتها، عنها منهيآ لثس المغموب المكان في الملأة 
غيرهاأو للصلاة الست، هذا فى فالمكأن، ولهذا غصبه، الذي الثيت، هذا 

المكانفي الصلاة أن العلم أهل من كثير رأي وهذا حرامآ، يكون 
بغيرحق.هذا على واستيلائه يمكثه امم ولكنه صحيحة، المغصوب 

تكون؛احللةصلاته أن ت المسألة هذه في الحلم لأهل اكاني والقول 
زمانفي تقع التي كالصلاة فكانت، مغصوب، مكان في وقعت، لأنها 

تكونالمهي وفت في وقعت لو المهللقة الفل فصلاة فيه، فعلها محرم 
هذاالصلاة، هذ0 إيقاع فيه يحرم الزمن لأن وذلك بامحللة، 
للصلاةفيه فالمكث، مهللقأ فيه المكح، يحرم كان لما المغصوب المكان 

وهذابامحللة محرمة الصلاة فضر فيه المكث، يحرم مكان في مكثآ يكون 
النه.رحمه حنبل بن أحمد الإمام مذهبا من المشهور هو 

منهالخلاص من يتمكن ولم مغصوب مكان في حبس مجن لكن 
عليه.إعادة ولا صحيحة صلاته فانه وصلى 



|ك،ااةتامام فم فداوس 
^=============ت=

الصلاةحكم ما ت — تعالى اض رحمه ٠ الشخ فضيلة ّسل ■ ٥٧٦س
الفضلاتمجاهع مطح فوق الصلاة وحكم الحمام؟ مطح فوق 

الجة؟
حماماتنامهلوح فوق الصلاة يقوله؛ فضيلته فأحاب 

خاصببناء تستقل لا عندنا الحمامات لأن بها؛ بأس لا المعروفة 
مجامعمطح فوق والصلاة البنت، جميع صطح مهلحها ويكون 

•قوله عموم في لدحولها أيضأ بها بأس لا النجسة الفضلات 
.، ١ مجدأوطهورأاال رالأرض ررجعلت 

الصلاةتجوز هل ! — تعالى افه رحمه الشيخ فضيلة مسل ؛  ٥٧٧س
جدار؟بيتناوبيته إذاكان الحمام إلى 

ررحعالتI قال أنه الله رمول عن ثبت • بقوله فضيلته فأحاب 
منالمص به ثبت مجا ذلك من يتثنى أنه إلا . مسجدأوضورأ« الأرض لي 

فإذاالنهي، فيه ورد مما ليس الحمام إلى والصلاة فيه، الصلاة تحريم 
هوالجدار كان إذا أما يوثر، لا ذلك فإن حدار وبينه بينك الحمام كان 

أنينبغي لا وقالوا إليه، الصلاة العلم أهل بعض كرم فقد الحمام حدار 
فيه.يصلي مكانآآحر الإنسان فليتخد هدا وعلى الحمام، إلى يصلى 

٠ ٠ ٠

حكمعن —I تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مئل I  ٥٧٨ س
بالماء؟المرشوش الإمثالت، على الصلاة 

الماحي.كتاب لم، وم، ■^> ٧١كتاب ، الخارمح، أحرجه )١( 



اكمامات|،ر،دا1|> ياب 
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شيءكل على يسجد أن يجوزللإنسان ت بقوله فضيلته فأجاب 
المهموالصرف، الخلن كفراش أيضا، الأرض مر وعلى ص\لأرض، 

علىأو فراش، على سجد سواء الأرض، من جبهته يمكن أن فقط 
علىرملأوضمرارمل•أوعليىالأرض، حمحتر، 

عنالأماكنالنىسةايح_رحم4افسار_: ت ٥٧٩س
الصلاة؟فيها لاتصح 

الأماكنحمح في الصلاة جواز الأصل يقوله! فضيلته فأجاب 
Iيلي ما ذلك من ويستثنى ، مجدآءر١ الأرض لى جعلتا  I١٠ لقوله. 

الأرضI١١ الترمذي رواه فيما المي. لقول المقبرة! أولأ؛ 
اليهوداف رالمن ه: ولقوله والحمام،،لى. المقيرة إلا مسجد كلها 

المقبرةفى الصلاة ولأن اجداءأم. مأنيياتهم قبور اتخذوا والصارى 
القبور،يعبد بمن التشبه إلى أو القبور، عبادة إلى ذريعة تتخذ قد 

فيه افه رسول عن بت فقد الجنازة، على الصلاة ذللث، من ويستثنى 
يخبرواأن فكرهوا بليل ماست، أنها المجد تقم كانت، التي، المرأة حديث، 

علىرردلوني I فقال ماتتط إنها ؛ فقالواعنها مأل الصباح وفى الض.، 
•عليها فملي نرها على ويلوم القيع الرمولءإلى فخرج ئ؛رهااالن 

إلامجد كلها ءالأرض قوله ودليله انمام: ثانيا: 

>ا*جل الكتاب لم، ومالماجد، كتاب البخاري، )١( 
الإطما>،د)م/٣٨(.)٢( 
اوخاري)ْمإ(.)٣( 
اوغارى،ىاباسمة.)؛(
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الحمامأن ذلك في والعالة المغتسل، مكان والحمام . والحمام،، المقبرة 
.الجاّة بعض يخلومن ولا العورات فيه تكشف 

الحمام،من أولى لأنه الحاجة قضاء وهومحكان  '•الحس ثالثا! 
الثياطنمأوى ولأنه حبيث، نجس ولأنه النجاسة؛ مجن يخلو ولا 

هوالدى الخبيث المكان هدا يكون أن ينبغي فلا خبيثة، والشياطين 
وحل.عز افد مكانآلعبادة الخبائث مأوى 

فيهتبيت الذي المكان عن عبارة وهو الإبل؛ أعطان رابعا؛ 
أو، الماء من صدورها عند فيه تثرك الذي والمكان إليه، و؛نأوي الإبل 

»لأفقال: فيه الصلاة عن نهى ه الض لأن وذلك الماء انتظار 
أنالحلم ْع الحريم، الهي في والأصل ا الإبلااأ أعطان هي تصلوا 
طاهر,وروثها الإبل أبوال 

الصوصفي والواحب به، وردت السنة أن الحريم في والعلة 
آلل4محش إدا مجفينة وي اثتجأ "؛ان نما ؤ تعالى؛ قال اكليم، الشرعية 

علىمحبتي وهذا نجسة، وأبوالها أرواثها لأن ؛ العلماء بعض وقال 
والصحيحالطاهر، الخيوان من ولو نجسة والأرواث الأبوال أن 

جازتمجا الحلة هى هذه كانت، لو إذ باطلة، الحلة هذه ولكن حلاقه، 
وأرواثهاالإبل أبوال بنجاسة القائلن لأن الغنم، صا؛ص في الصلاة 
.وأبوالها الغنم أروايث، بنجاسة يقولون 

أعطانني الصلاة باب الماجد، كتاب ماجة، وابن (، )أ/٦٨أحمد الإمام أحرجه )١، 
وصححهالأبنيفيسحالخاح)همي((، ٧٧٠، ٧٦٩، ٧٦٨الإبلو٠راحالخم)

ارمباركالإبل،.ولفظهفيه: 
.٣٦الآية:مورةالأحزاب،)٢( 
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٥٣٥============:======^^

فإذابملي وهو تنفر وربما النفورة ثديية الإبل لأن • وقيل 
كانتإذا قلبه يشغل فإنه تصبه لم ؤإن حتى بأذى، تصيبه ربما نفرت 

العلةهذه لكن قلبه، يشغل لئلا عنها الهي فيكون تهيج، الإبل هذه 
ثمموجودة، والإبل إلا الهي يكون ألا مقتضاها لأن نظر؛ فيها أبمآ 

إنهانقول فهل وتشغل، تهيج فالغنم الخم، ؛مرابص تنتقص قد 
لا.طها؟ 

الإبل،مارك في الصلاة عن نهي إنما ت العلم أهل بعض وقال 
الذيالحديث في ذلك حاء كما الشياطين، من حلمى لأنها أوأعهلانها 

الشياطينمن مخلوقة كانت فإذا ، صحح بإستاد أحمد الإمام رواه 
ومعهاللإبل مأوى الأماكن هذه وتآكون الشياطين، تصحبها أن يبعد فلا 

وهذاالحش، في الصلاة عن الهي في كالحكمة وتكون الشياطين، 
فييقال ما أقرب وهو اض، رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ احتاره الذي 

بذلك.ض التعبد هي فالحكمة ذلل؛، ويم الحكمة، 
حقبغير قهرآ صاحبه من أحذ الذي وهو المغصوب،! ا! حام

فيه!العلماء احتلف وقد 
الإنسانوأن صحيحة، غير الصلاة أن إلى العلماء بعض فذم_ا 

فصلاتهصلى فإذا ، غيرْ ملك لأنه المكان، هذا في المقام عن منهي 
فكيف،للتحثد، مضادة لأنها تصح؛ لا عنها المنهي والصلاة عنها، منهي 
بمعصيته؟ض تتعبد 

معصحيحة المغصوب المكان في الصلاة أن إلى بعضهم وذهلب، 

كتابماجة، وابن أ/أه، الماجد في والنسائي (، ٥٥)ه/ أحمل الإمام أحرجه 
٠( ٧٦ااغنم)و ومراح الإبل أعطان في الصلاة باب ، والجماعات الماجد 



|ك|ا|هامام هس كاوس 
======ت=====ص===^==ق===ء

فلامجاوأ<الا،. الأرض لي ®جعلت السي.I بقول واستدلوا الإثم 
مأمورؤإنما الحديث، هدا عموم من المغصوب إحراج على دليل يوجد 

بلالمغصوب الكان في عنها ينه لم الصلاة ولأن هوالراجح؛ وهدا بها 
•أمرحارج والغصب الغصب، عن نهي 

الصلاةحكم عن تعار-ت اف رحمه - الشخ محيلة مثل • ٠٨٠س

فيهاغرفة في يصلي أن للإنسان يجوز بقوله فضيلته فآجاب 
شروُطمن بشيء يخل ولم الغرفة هدْ في صلى إذا لأنه وذلك حمر، 

الصلاةفإن مبهللاتها من شيء يوجد ولم وواجباتها وأركانها الصلاة 
أفول;ولكني مبيللها، وانتفاء الصحة أسباب لتوفر تصح 

الدينمن علم وقد حمرة سه في تكون أن لمؤمن يمكن هل 
رسولهوسنة اممه، كتاب دل حيث محرم الخمر أن الإسلامي؛الضرورة 

ؤتأهتعالى: الله تال حرام، الخمر أن على المسلمين ؤإجماع .، 
•أنتغوثآلقتش عثل مى ئص أأمحصاب وألمر 

أوؤ، وأوثآ; أنمدوآ سمحإ إج آن أفتطن .رمد ٩ @ سمة لم 
وأطيمأآممة ^٠^١ ممون؛٤؛،( أنم لثل >^ ٠١٢يهن آس ظ ص دبمث؛(' ؛آلتيك 
وقال. ، ألبثرَ؛(هل٢ رنهااتثع وقمفاعدوأأثناءإ؛< ؤآندروا؛ن ألربمول 

•ه الض ينال • ^ ٠٠٢١■^.سكر لكل حمر سكر اركل المي.•' 
اجد.المكتاب لم، ومالماجد، كتاب الخالي،  ٢١)

.٩٢٠٩'الآيات: -ورةاواممة،)٢( 
=وملم، ( ٤٣٤١٢)موس ابي بعث باب المغاوي، كتاب مختمرا، الخاري أ"مجه  ٢٣)



اكيامهاجتناب ه|ب 
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■حرام؛'لا، فقليله ®ماأسكركثيرْ 
واليومباض ؛زمن لرحل يحل لا بل لملم يحل فلا هدا وعلى 

ولاالخمر، بيع له يحل لا أنه كما حمرة، بيته في يكون أن الأحر 
ومن، شربه ولا المعاونة، أنولع من نؤع بأي فيه المعاونة ولا شراؤه، 

كفرا)كقر فانه سربه لم ؤإن مربه امتحل أو لسربه، تحلأ ممربه 
ماتحريم أنكر لأنه الملمين؛ بين عاش ممن كان إذا الخلة عن مخرحآ 

.تحريمه الإسلام دين من بالضرورة علم 
فىتعالى اش يتقوا أن عمومجآ الملمين لإحوانى ونصيحتي 

القاذوراتهده مثل يجتنبوا وأن مجتمعهم، وفي أهليهم، وفي أنمهم 
وتحبا،قلقآ إلا حياتهم في تزيد ولا بعدا، إلا اش مجن تزيدهم لا التي 

.والالا والعقل الدين في ونمصآ 

الصلاةحكم عن • - تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ت  ١٥٨ س 
مغصوبة؟الأرض كانت، وإذا حرام؟ مال من ض مجد في 

لأنفيها؛ حرج ولا حائزة فيه الصلاة بقوله فصيلته فأجاب 
المالمن يتخالخى أن بناته في أراد يكون ربما حرام مال من بنام الذي 

بهنمد حلألأإذا المجد لهدا بناؤه يكون وحينتد به، اكتالذي الحرام 
يتحينلا الحرام المال من التخلص كان ؤإن الحرام، المال من التخلص 

٢(.٠ مكرسم)آ• ياناوكل باب الأشرة، كتاب 
بابالأب، كتاب داود، (، ١٦٧نم)آ/

حرامفقيله كشره أسكر ما باب الأثرة، كتاب والترمذي، ( ٣٦٨١)رغم المكر 
.( ٥  ٥٣)• الجاسمر صحح الألاني؛ي وصححه ( ١  ٨٦)٥ 



|كاأت|هطم هم فتاءس 
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بهحهيملتا حيرى رؤع م في الإنسان بدله إدا بل المساحد، ببناء 
.البراءة 

،العالماء بين نزلع محل فهدا مغصوبة المسجد أرض كانت إذا أما 
تمحلا باؤللة المغصوبة الأرض في الصلاة إن I قال من العالماء فمن 

الغاصب.والإثم"على صحيحة إنها قال: من ومنهم 

إنهقيل ما هل — تعالى اف رحمه — الشيح فضيالة ضأل ! ٠٨٢س
صجتج٩صلاة عندكل السروال تخلع أن المرأة على يحأب 

أنعليها يجب المرأة أن صحيحآ ليس بقوله! فضيلته فأجاب 
وهوبه تصلي فإنها محلماهرا السروال مادام صلاة، كل عند السروال تخلع 
تخلعهأن عليها يجب فإنه نجسآ السروال كان إذا أما غيره، من أمتر 

فيه.تصلي أن بأس فلا تلهرته ؤإذا ، وتطهره 
بعضأن وهى بها! ألكر أن أود المناسبة بهدم مسألة وهنا 

فرحهفيغل بالماء يستنجي نم الصلاة، ومتا قبل الوصوء ينمض الناس 
يجبأنه يقلن الناس بعضي فإن الصلاة ودتا حاء فإذا دبرأ، أو كان قبلا 

ليسهذا ولكن أوغاممل، بول يحصل لم ؤإن أحرى مرة فرجه غل عليه 
واستنجىالمحل غل نم تغوط أو الإنسان تبول إذا بل بصحح، 

بلالامتنجاء، إعادة يلزمه لا فإنه الوقت، حاء ثم تمرعيأ، استنجاء 
غلهو والوصوء ، ثلايث، أو اعنين حمقبل الاستنجاء كان ولو يتوصأ 

وغسوارخم،•الرأس، ومح والدين، الوجه، 



Li  اكيامة|ء،داب ب
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الصلاةحكم عن ت - تعار اف رح٠ه - السح فضيلة مئل ث  ٥٨٣ س
الحذاء؟في 

المبىلأن السنة، من الحداء فى الصلاة بقوله: فضيلته فأجاب 
عنالصحيح الحديث في ذلك ثبت كما نعليه، في يصلي ان ك. 

أنهكما ، ، نعاليهل١ فى يصلى كان المى. أن عنه اممه رصي مالك بن أنس 
بعدإلا فيهما المرء يصاي لا ولكن نعالهمل٢،، في يصلوا أن الناس أمر 

بالترابحكهما أذى فيهما رأى فان فيهما يتنثلر نظافتهما، من التأكد 
•مهما بملي ثم يزول، حش 

أ؛ت-ءإ؛- 

فيمنالحكم ما - تعار اش رحمه - الشيح فضيلة مئل I  ٥٨٤س
الحرام؟المسجد أرمحي عر بأحديتهم يمشون 

الحرامالمسجد أرض عر المشي • بقوله فضيلته فأحاب 
المجديقدرون لا الدين للعامة بابآ يمتح لأنه وذلك ينبغي؛ لا بالحياء 

فيدخلونملوثة؛الأقدار تكون وربما ، بالمياه ملوثة وهى بأحدية فيأتون 
أنحيف نرعآإذا المهللوب والشيء يها، فيلويونه الحرام المسجد بها 

والقاعدةيترك، وأن الممدة هده مراعاة يجب فإنه ممدة عليه يترتب 
معوالمقاصد المصالح تعارضت إذا ررأنه العلم! أهل عند المقررة 

حالبص أولى الممدة درء فإن المقاصد رجح مع أو التساوي، 

كتابومسلم، (، ٣٨٦أرقم النعال في الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(.٥٥٥)العال نى الصلاة جواز باب الماجد، 

صححه٠ الحاكع ٠ (، ٦٥٢)العا,,ز الصلاة ا اُءالصلاة، كتان د، يا، ألع جه أح )٢( 

(.٢٨٠ووامحهالدمى)ا/



|كاإ؛اممحام هم فتاءس 

علىبناءها يجدد وأن الكعثة يهدم أن أراد الض وهذا ، المصلحة؛؛ 
الأمرهدا ترك بكفر عهد حديثي الناس كان لما ولكن إبراهيم، نواعد 

أنرالولأ ت عنها افه رصي لعائشة فقال ية المنمن حوفآ المهللوب 
إبراهيم،قواعد على وبنيتها الكمة، لهدمت، بكفر عهد حديثو  ٠٠٧٠٠^

منه((لالوبابايخرجون ^^،لهاياسن؛اأيدحلتالاس، 
هه  #

الصلاةحكم عن ! - سالي اف رحمه - الشيح فضيلة طل •  ٠٨٥ص
فيالصلاة من يمغ الأن احي المفي السجاد وحول وهل بالتعال؟ 
العال؟

المىلأن مشروعة؛ العال فى الصلاة بقوله! فضيلته فأحاب، 
أحرجهعنه اش رصي ماللث، بن أنس رواه كما نعليه فى يصلى ان ك. 

تقال . السمح، أن عنه اف رصي، أوص بن شداد وعن ومسلم، الخاري 
أبورواه حفافهم،،رى'. ولا نعالهم في يصلون لا فإنهم اليهود ارحالفوا 

الذيالمهم لكن الحال، في الصلاة س تمغ فلا السجاد وأما 
وهذاالمجد، يحول قبل الحال تفقد هو الاس من كنثر أغفله 
المجدإلى أحدكم جاء رإدا قال: فقد ه النم، به أمر مجا حلاف 
فيهماا،أم.وليصل احه، فليمّاأذى أو ئذرأ، نعليه في رأى فإن فلينظر 

صلىإذا صررا جاد العلى يكن لم الحدينا بمدا النام، عمل فلو 
كتابلم، وم(، ١٥٨٦وسانها)مكة قفل باب الحج، كتاب البخاري، أ-حرجه )١( 

(.١٣٣٣وبماما)اصبة لخح،بابمض 
(.٦٥٢النعل)يي الصلاة باب كتابالملأة، أحرحهأيوداود، )٢( 
(.٦٥٠الغل)ل الصلاة باب الصلاة، كتاب وابرداود، (، ٢٠احمد)م الإمام أحرجه )٣( 



|كء|،،ا؛اجتناب ماب 
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•نعالهم في عليها الناس 

رحمهالهسار_:سلسسص
فعلمن على الإنكار منهم ويحصل بالعال الصلاة في إشكال الماس 

كمانعليه في صلى ه المي أن ريب لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
أكان• ّثل عنه افه رصي مالك بن أنس أن البخاري صمح في 

■، رنعم ت فقال نعليه؟ في بملي( 
الصلاةهل وحلفآ سلفآ تعالى اش رحمهم العلماء احتلف وقد 

فيكونالرحمي باب من أو مستحبآ، فيكون المشروعات باب من فيهما 
ودليلتحبآ، م فيكون المسروعاأت باب من دللئا أن والذلاهر مياحآ، 

نعالهمفي يملون لا فإنهم المهود هحالفوا فقوله.؛ الأثر: أما 
قالصحيحه، في حبان وابن داود أبو أحرجه حفافهما،لى. ولا 

•إسناده في مْلحن ولا ت المنتقى شرح في الشوكاني 
شرعآ.مهللوب أمر اليهود ومخالفة 

افقال وقد الأقدام، نية والخفاف اJعال فإن الفلر: وأم! 
هدميعارض ولا • ؤ٠؛؛-؛،؛ادمثدوازسثبمدؤممحهل٣، تعالى: 

Iالماحي كتاب وملم، العال، ني الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
العال.ش الملأة جواز باب 

(.٦٥٢أبوداود)أحرجه )٢( 
ا'آ.الآة;ّورةالأءراف،)٣( 



اك،اإز؛|هطم لم فمارس 
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الأرض،عن أطرافهما ترتفع النعال في القدمين أن إلا المصالحة 
بأنت ذلك عن يجاب لكن عليه، بالسجود أمرنا مما القدمين وأطراف 

اتصالبالأرصى فانصالهما لباسه، وهما بالقدم متصلان النعالين 
وهماعليها بالسجود أمرنا مما الركين أن ترى ألا الئلمين، لأطراف 

فيهماوسجد يديه فى قفازين الممالى لمس ولو بالثياب، توران م
بالقفازين.نوران ماليدين أن #ع جود الأجزأه 

عنسعببا بن عمرو لحدمحا واجبه عر يالنعلن ٥ ا ولكن 
أبوأحرجه . ومنتعلأ حافيا يصلي ه اليي رأيت • قال جيم عن أبيه 

تقال الّما. أن عّه افُ رصي هريرة أثي ولحييك • ماجه وابن داود 
رجليه،بين ليجعلهما أحدأ، بهما يوذ فلا نعليه ٠^^ أحدكم صلى 'راذا 

صحيحالإساد.العراقي! قال داود. أبو أحرجه فيهما،ال ليصل أو 
أحدكمصلى ررإذا ت قال اليي. أن أيفأ عنه اممه رصي هريرة أبي وعن 

الان إلا ، غيره يمين عن فتكون سار© عن ولا بمنته عن نطيه يضع فلا 
وقيداود أبو رواْ . ٢٣رحليه؛٠^بين ولصهما أحد، يساره عن يكون 
رصيالمائب بن عبداض وعن • موقوفأ يكون أن ويشبه فيه احتلم، من إسنادْ 

•ارْلن ^ييوماكحووصعسعنباشعc<قال؛ 

متإنا كتاب ماجه، وابن (، ٦٥٣)النعل في الصلاة باب الصلاة، كتاب داود، أبو أحرجه ( ١ ) 
(.١٠٣٨الصلأة،بابالصلأةفىانمال)

(.٦٥٥)يضعهما؟ أين نعليه حني إدا المصالي باب الصلاة، كتاب داود، أبو أحرجه ( ٢ ) 
(.٦٥٤)يضعهما؟ أين نعليه خل إذا المصلي باب ا الصلاة كتاب ا داود أبو أحرجه )٣( 

(،٦٤٨^اباث،باباإصلأةفىاوعل)
ماجه!وابن )هم\ز(، بالناس صلى إذا نعليه الإمام بمع اين باب القبلة، كتاب والساني، 

(.١٤٣١)الصلاة في حلمت، إذا النعل ترصع أين في جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب 



؛LnlfiJIاجتناب ء1ب 
 ====================٥٤٢

إلاالخفين، في كالصلاة مشروعة يالعال الصلاة أن جب" وبهذا 
النعالتكون أن مثل المملين، من بجوارك لمن أذية ذلك في يكون أن 

كفلأن لإخوانه، أذية فيه ما المملى يتجنب الحال هذْ ففي قاسية 
عنيشغلهم الأذى ذلك كان إذا لاسيما واجب،، الملمين عن الأذى 
تحملحيث نتفاعف الحال هذ0 في المفسدة لأن صلاتهم؛ كمال 

صوالإلالpناسوعفيانملأة.
الهجديكون لا حيث النعال فى الصلاة إن قال؛ من وأما 

مخالفةالنعل في الصلاة فى الحكمة لأن بيئي؛ فوله فليس مفروسآ 
باختلافتختالف، لا الحكمة وهذه القدمين، لباس من النعلين وكون اليهود، 

مجتجهأ.قوله لكان الأرض من الرجل وقاية الحكمة لوكات نعم المكان. 
أهنتيفقد أمامي نحليلث، في صليت إذا إنلث، I هال من هول وأما 

أثدالإuنة.

يملياممه. رسول كان ولقد له، إهانة ذلك كان كيف أدرى فلا 
لهم؟ذلكاإهانة إن أفيقال خلفه، وأصحابه نعليه في 

البينهم محألوفآ فكان عندهم معروفآ كان ذلك إن هائل؛ يقول ئد 
٠به يتأذون ولا به، يتأثرون 

بهنتأثر لا حتى بيننا ومألوفأ عندنا معروفآ ذللئ، وليكن له؛ فيقال 
ولأنتاذى؛ه.

الناسس محير ، ٧١١بتعليه! صلى لمن هال من هول وأما 
لوكانخيرألسبقوكإليه.وفلان، فلأن من أو حميعآ، 

أوعمومجآ عليه الناس كان بما يوزن لا الشؤع إن • له فيقال 



اك|اا،اممحام هس غتارس 
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منوكم رسوله وسنة تعالى، اممه كتاب الميزان ؤإنما حصوصآ، 
ُنوكم الشرع، ش أهمل له ولتس الناس عمله فلمحا أد قوليا، عمل 
منذلك يعلم كما بالثرع، ثابت وهو الناس تركه فعلي أو قولي عمل 

فإنماالعالم أهل مجن بالعلين الصلاة ترك وس الناس، أحوال استقرأ 
.مصالحة أومراعاة شبهة لقيام ذللنا 

العامةس يحصل ما الحالم أهل بحص يراعيها التي الصالح وس 
نعالهمفي نفلر دون الماحي يدخلون حيمثا الماحي، متهان اس 

قدوةمحل هو ممن نحاليه في الجد لحل بمن اقتداء وحفافهم 
فيهماالهلر دون ؛العلين المسجد لحول في به فيقتدون عندهم، 
بالأذىالملوثتين بنعليه المجد يدخل الحامي فتجد فيهما، والصلاة 

الذيهو فلا حافيآ ويصلي يخلعهما نم الصم، إلى يصل حتى والقدر 
.بالمنة أتى هوالذي ولا المسجد، احترم 

نة،الهد0 بترك الممدة هذْ درء الحلم أهل بعض رأى ثم ضن 
فيأصلا الراعاة هذه لخل فإن - شاءاض إن - واسع هذا في والأمر 

•رسوله وسنة تعالى، اممه كتاب 

المشركينسس،آلهة عن تعالى اش نهى فقد تعالى الله كتاب في أما 
وعلاحل لإلهنا مبهم وهي مفسدة عليه يترلم، لتلا مصلحة، كونه ءع 

يمعدوا سثبواألله أش دون من ولاقسوا ؤ تعالى فقال 
لأي
تكثيرة فشواهدْ الله. رسول سنة في وأما 

٨'ت الأيت الأنعام، صورة )١( 



|كج1،،اتاجتناب باب 
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عنيتحدث وهو عنها اف رصي لعائشة نال النثي أن • منها 
تنكرأن فأحاف يالجاهالية عهدهم حديث قومك أن الولأ ت الكعبة ثان 

•٢ الأرضاال١ في بائه ألمق وأن الين قي الجدر ألحل أن قلوبهم 
بهم،علمه مع المنافقين من قوم محل ترك البي. أن ومنها: 

ويدعوابالظواهر، يحكموا أن للأمة وتشريعا للمصلحة، مراعاة 
•وعلا جل عالها الرائرإلى 

المفر.في الصيام ترك ومنها: 
استحقاقمع الغانم في قلوبهم المؤلمة ه المي إيثار •' ومنها 

للمصالح.مراعاة لها القاتلين حمح 
للمصالحومراعاته وهديه، المي. متره يتأمل أن المرء فعلى 

واغتنامابالواحب، التزاما اّمتهلاع، مجا بسنته ويعمل ذلك في ويتبعه 
عالمارباسآوداعيآمصلحا.يذك يكون بالمملؤع، 

والفلاح،والصلاح، الخير، فيه لما حميعآ يوفقنا أن الله نال 
إنهرحمة منه لما يهب وأن هدانا، إذ بعد قلوبنا يربع لا وأن والإصلاح، 
ومنوصحبه آله وعلى محمد، بينا على وسلم اممه وصلى هوالوهاب، 

^\ى٠٦حررتي٠\إ^إتثحهمبإحسانإلىيومالدين. 

الترامحكم عن س! تعار اش رحمه — السخ محبميلة سئل ؛  ٥٨٧،_ 
ةفيه ليصلي المعتكفج لعير الحرام المسحد في معين مكان الإنسان 
شهررمضان؟وبطيلة 

نقصباب الج، كتاب ، وملم مكة، ؛ضل باب ايح، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
.ريتائها الكعبة 
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الماجدمن كغيره الحرام المسجد ت بقوله فضيلته فأجاب 
قيله مكانأ يتحجر أن المجل حارج لأحد بمحل ولا سبق، لن يكون 

•المحتد 

صوماءعن يبتعد أن أحب ولكنه المسجل، نفى في كان إذا أما 
ماكانهفي ليصلي جاء الصلاة قربت فإذا واصع مكان في وجلى الناس، 

مكانأي في يجلى أن في الحق له لأن به؛ يأس لا فهدا احتجزْ الدي 
لحقتهيم له أرمح احر مكان في ليصلي ذهب إذا ولكن الجد، في 

وامع؛لكان يتأحر أو مكانه، إلى يتقدم أن عليه يجب فإنه الصفوف 
مجكانآآحرلنمه انخل، فقن، هدا مكانه في وكان الصنوف وصلته إذا لأنه 
.له مكانين يتخل، أن يملك لا والإنسان لجد، اص 

ينبغيبل عنه مجتهي هدا فإن فيه إلا يصلي لا معين مكان الترام وأما 
المكان.وجد ما حيث يملي أن ان للائ

حجزحكم عن - تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛  ٥٨٨س
المجد؟فى المكان 

حجزهاالذي كان إذا الأماكن حجر إن ث بقوله فضيلته فأحاب 
هدافي حق له ليس لأنه يجوز؛ ولا عليه حرام فهدا الجد من حرج 

فقهاءيعفى إن حتى فالأول، للأول يكون إنما فالمكان المكان، 
إذافإنه المسجد س وحرج مجكانآ حجز إذا الإنسان إن يقول؛ الحنابلة 

صليي لأنه المكان هدا غصب، قد لأنه باطالة؛ فصلاته فيه وصلى رجع 
الببدنه يتقدم إنما والإنسان إليه، أحد سبقه وقد فيه يكون أن حقه 



اكجا)طت|ءعناب ب1ب 
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ووصعالمجد في الإنسان كان إذا ولكن أوعصاه، أومنديله سجادته 
أودرمحأ، يمع آخر مكان في يكون أن يحب لكن الجد في وهو هدا 

الناسيتخعلى لا أن شرؤل به بأس لا فهدا ذلك ونحو الشمس عن يتقى 
وحبالناس تخطي رجوعه من يلزم كان فإن مكانه، إلى رجوعه عند 

الماس.يؤذي لملأ يليه الذي الصف حاذاْ إذا مكانه إلى يتقدم أن عليه 
ءإيءإي ؛أي 

هالّثي أن درئ ■ ~ تعار النه رحمه - الشيح فضيلة سل ! ٥٨٩س
المؤذنينبهولأم رأيكم وما العيررا،، كامتيطان اتلهان عن نهى 

منحكم ما ثم صلاة؟ كل في بهم خاصة أماكن لهم يتخذون الذين 
؟فقط الجمعة يوم في له خاصا مكانا اتخذ 

الامتطانعن الهي فيه الذي الحديث بقوله; فضيالمه فأجاب 
عنله، والراوي الأوء؛لار• نيل في قال المرمذي، إلا الخمسة رواْ 

نظر،حييته في البخاري، قال محمود بن تميم شبل، بن عبدالرحمن 
الفرضفي مطلمآ القعة لازم من على الهي يحمل المتقى: في ونال 

المؤذينفعل الهي، ذي، يحل لا المتقى صاحب كلام وعلم، والنمل، 
لهالنبيه ينبغي الذي لكن الجمعة، يوم خاصن بمكان يصلي من فعل ولا 
منيمنع أن له لكن، مكانه، في، جلس من يقيم أن للمؤذن يجوز لا أنه هو 

يوممعينأ مكانآ يتخذ س وكذلك بقه، لبه أحق لأنه فيه الجلوس أراد 
المكانيترك نم الخاني أو الأول الصف يدرك مبكرا يأتي ربما الجمعة 
عنوناخر حرمان وهذا فيه الصلاة اعتاد الذي مكانه أجل من الفاصل 
الفاصلة.الأ.اكنة 

•٨(.راين.احأ)• احر-بمالإ.امأحاو)آ/ا/'ا-ا(، 



اثامقس فمارس 
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المجدضاق إذا ت — تعار اف رحمه — الشخ فضيلة مسل ! ٠٩٠س
يالمجد؟يحيهد وما السوق ر الصلاة حكم فما 

إرالإنسان اصيلر إذا بدلك بأس لا بقوله: فضسك فاجاب 
بأسلا هدا فإن المسجد حول الض الماحات في أو الرق في الصلاة 

ذلكمن يستثنون الطريق في تصح لا الصلاة إن يقولون الدين حتى به، 
إرالماس وحرج المجد امتلأ إذا العيد وصلاة الجمعة صلاة 

فإذاإليه الحاجة دعت ما كل ذلك س يتثنى أنه والمححح الأسواق، 
الأسواق.في يصلوا أن بأس لا فإنه المسجد امتلأ 

ءإيإ؛- ث ٠

بينالفرق عن _! تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٥٩١س
المجد؟ضابهل وما والمصار؟ المجد 

مسجدالأرض فكل العام بالمعنى أما بقوله! فضيلته فأجاب 
بالمعنىوأما وءلهورأ"ل جدأ م الأرض لي راجعلت . لقوله 

بنيسواء بها خاصا وجعل دائمآ فيه للصلاة أعد ما إ فالمسجد الخاصى 
اتخذْما فهو المصلى وأما يبن، لم أم والإمحمنت والْلين بالحجارة 

يصليإنما دائمأ، للصلاة موصحأ يجعله لم ولكن فيه، ليصلي الإنسان 
الرسولأن ذلك ودليل مجدا، هذا يكون ولا الصلاة صادف إذا فيه 

دءاْوكيلك، مجدا، بيته يكن ولم الوافل، بيته في بملي كان 
يكنولم مصلى عتبان يتخذه مكان في ليصلي بيته إر مالك ين عتبان 

المساجد.كتاب، لم، ومالماجد، كتاب البخاري، أحرجه ( ١ر 



أكياسي؛اجمماب ياب 
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يعينأن دون فيه للصلاة أعد ما فالمصلى ،، مجد^ المكان ذلك 
.الشيء لهدا حصص قد أنه ويعرف الناس فيه يملى مجدأعامآ 

هه يو- 

مكةمساحي هل ! تعار. افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ٥٩٢س
الحرام؟السجد في الأحركما من فيها 

منفيها مكة اجد مهل السائل؛ قول بقوله؛ فضيلته فأجاب 
كالمجدمكة اجد ملمسى لا جوابه؛ الحرام المسجد في كما الأجر 

هنفالحرام المسجد في تكون إنما المضاعفة بل الأجر، في الحرام 
ألفمن أفضل هدا مجدي في ارصلأة .I الّ؛ي، لقول والزيادة القديم 
الحكمفخص مسالم. أحرجه . الكعبة،، مجد إلا مراه فيما صلاة 

في,خاص التفضيل أن وكما واحد، الكعبة ومسجد الكعبة، بمجد 
أيضا،الحرام بالمجد فهوحاصر واللام الصلاة عليه الرٌمول مسجد 
مساجد!ثلاثة إلى إلا الرحال تشد ررلأ . قوله أيضآ لهدا ويدل 

أنناومعلوم ،. الأقصىاار والمجد هدا، ومجدي الحرام، المجد 
يكنلم الحرام المسئجد عمر مكه اجد ممن ممحد إلى الرحال لوسددنا 

كتابومسلم، (، ٤٢٥)السوُت، ني احي المباب الصلاة، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
،صالخماضسور)آم(.^سفيالتخاوفالساجد، 

فيالصلاة فضل باب والمدينة، عكة مجد في الصلاة فضل كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
مكةبمجدي الصلاة فضل باب الحج، كتاب لم، وم(، ١١٩٠)والمدينة مكة مجد 

والدينة)إبم"آا(.

كتابومسلم، ( ١١٨٩)والمدينة مكة مجد في الصلاة فضل كتاب البخاري، أحرجه )٠١( 
؛ابلأتثدالرظلإلأإرثلأئةدجد)لأبممارالحج، 
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فيهالذي هو إليه الرحل يشد فما عنه، منهيا كان بل مشروعآ هدا 
منأفضل كله الحرم في بل مكة احي مفي الصلاة لكن المضاعفة، 

الحديبية،نزل U ه الرمول أن ذلك ودليل الحل، في الصلاة 
معالحرم في يصلي لكن الحرم في وبعضها الحل في بعضها والحدمحة 

اللكن أفضل، الحرم في الصلاة أن على يدل وهدا الحل، في نازل أنه 
الكعبة.مسجد فى الخاص ، التضعيفحصول على يدل 

أثتئٌ نبمن ؤ تعالى: اممه قول عن تجيب، كيف، قيل؛ فان 
بهأسرى وند إزألسجلألأفبما ألسجلألكتاب بلايمي ^^ .٤٠٢

هاني؟أم محت مل، مكة من 
منبه أمرى أنه البخاري صحيح في ثبتا أنه •' فالجواب 

الحديث،،،٠^٢،إلخ ..أتانيTت.الخجر ش نائم أنا رربينا I قال الحجر، 
أنهفيه الذي الحدين، فيكون هذا وعلى الحرام، المسجد في والحجر 

الأمراءابتداء يراد - الرواية صحمن، إن - هاني أم بيت من به. أسري 
فيفنام قام ثم هاني، أم بسنا في وهو محه كأنه الحجر، من ونهايته 
•الحجر من به فأسري الحجر 

أو؛إب أو 

حكمعن _؛ تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل I  ٥٩٣س
كانإذا فيما الحكم يختلف، وهل الشوارع؟ لصاخ احي المهدم 
مقامه؟يقوم منه قريب آخر مجد يوجد 

.االآة:را(سورةالإّراء،
كتابومسلم، (، ٣٨٨٧)المعراج باب الصحابة، نفائل كتاب الخاري، أحرجه )٢( 

;ابالإسراء)أ1ا(.الإيمان، 
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إذاجائز الساؤع لمصلحة الماجد هدم ؛ موله خضملته فأجاب 
المسجدأهل على يضر لا يحسءا منه قريب مكان فى بدله عمر مكان 

شلفي أذن أنه عنه اممه رصي عمر عن وغيره أحمد الإمام ذكر وغد الأولين، 
خوصري المال ست إن ، المال سحط لممبميح^ الكوفه مسح^د 

معللاقبلته، قي المال بيت وجعل ، السجام بنقل عنه افه رصي عمر 
وحولبسبب منها بالسرقة هم مجن فيمتغ مصل، المجد في مازال بأنه ذلك 

وسوقالتمارين، سوق محكان في الجد نصار المجد، في المصلين 
_افه رحمه — تيمية ابن الإسلام سخ ذكر وند المسجد، محكان في التمارين 

ابن،جموعة  ٣١مجلد  ٢٣٨- ٢ ١ ٥ ص الفتاوى في المسالة هده حكم 
قاسم.

هه  م

حكمعن ! — تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛ ٥٩٤س
المصلين؟على إحضارالأولادالصغارللمسجدإذاكانوايشوشون 

إذاللمجد الأولاد إحضار يجوز لا • بقوله فضيلته فأجاب 
وهمأصحابه على حرج الض. لأن المصلين؛ على يشوشون كانوا 

أوقالالقران في بعض على بعضكم يجهر ٠لا فقال؛ ويجهرون يصلون 
فماالقرأن قراءة في حتى عنه منهيآ التثرص كان ؤإذا ااقراءة«ألإ،. في 

االمحان؟ لمعت Jاللث، 

واممثافوالدع)ه/آهم(، (، ٦٣٢اظراوغني)ه/اس، الأثرمحيرمن ذكرمحيا )١( 
أءلأْ.الشخ إل اشار الذي انوضع في الإسلام شخ وذكر، . ( ٤٣٢ )؛/ 

 )٢((uJمأحU١٢٩، ٦٧، ٣٦/٢أحرحهالإ ،)وابنخزبمتفىصبءهمآآ\ر
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لأنهحير؛ المسجد إلى فإحضارهم يشوشون لا كانوا إذا أما 
•فألفونها الماجد في ويرعهم الجمائ ور حف عر يمرنهم 

انإنحاء إذا تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة متل ! ٥٩٠س
افهردها لا له: أهول أن الأور فهل المسجد في صاله ينشد جاهل 

مسألةعال المسألة هذه نقيس أن يمكن أولا برفق؟ أوأعله عليك؟ 
شريحدث ربما أنه العالم جاهلا،ع المجد في بال الذي الأعرابي 

الضالة؟إنشاد من هوأعظم ذلك جراء من المجد في 
الأحكامذوات من المسألة كانت إذا بقوله: فضيالخه فأجاب 

حالإر نظر غير مجن تثبت فإنها آخر دون بشخص تتعلق لا التي العامة 
حالكل على به مأمور المسجد قي الضالة منشد على فالدعاء صاحبها، 

علىيوقف حتى ينتنلر أن يمكن ولا حال، بكل منعه يجب مما هدا لأن 
هووهل حاله على بالتعرف الإنكار مصالحة تفوت قد لأنها فاعله، حال 

نبادر؛الدعاعفليلك لا؟ أم المسألة هده مثل جهل يمكنه وممن جاهل 
فيممنؤع ذلك بأن ونخبرْ برفق ننصحه ذلك بعد ثم أمرنا كما عليه 

ولاونصحه، الإنكار إعلان الصلحتين كلتا على فنحصل الماحي، 
أنوذلك المسجد، فى بال الذي الأعرابي نمة على هذه قياس يمكن 

١ ألةجمكل إلحاق يوجب والقيامحي المسألتين، بين فرف ^٤ ١١
ولذلكللنص، مصادمة وهدم الحكم، في بينهما والتسوية بالأحرى، 

كانفإن نص، المألة فى يكون لا أن العلماء محن القياس مثبتوا اشترحل 
قدبوله حال الأعرابي على الإنكار فإن وأيفآ، النص، مع قياس فلا 
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؟.امربما لأنه المجد وعلى بوله، الأعرابي؛٥٠^( على صرر منه يحصل 
الأعرابينمة فإن وأيضا، أكبر، بقعة المجد من ٠أصابا يتقاطر وبوله 

إلاعلها يقدم لم وأنه بجهله، فها يجرم المرء يكاد التي الخمائل من 
نيالضالة إنشاد بخلاف إليه، النفوس تدعر مما ليس ذلك لأن جاهلا، 

ماله،إبقاء فى مسأ يكون مجا محبة على مجبول، الإنسان فإن المجد، 
تعزيرهالشاؤع أوجب فليلك ، ذلك، في ؤلمعأ المحرم على يتجرأ وقد 
سربفي الحد وجب يم ومن إليه، النفوس تدعو مما فعله كان لما 

لأنالبول رب ث في يجب ولم إليه، تدعو النقص كانمت، حينما الخمر 
ذك.تدعوإر لا القس 

إنسانمن سقط إذا ت تعار. افه رحمه الثسخ. فضيلة سئل ؛ ٥٩٦س
اللحظةتللثا وفي الممجد نفس في يحتاجه وهو الممجد في نلم 

،؟٠۶٠٧٨م، يقول؛ أي( يجوزله فهل الدروس لرمامن ليكتب 
التصويتوهو معروف الضالة إنشاد بقوله! فضيلته فأجاب 

الإنشادق داخل غير ذلك أن فالظاهر الناس من الفرد موال فأما بطلها، 
ردها،بعدم عليه يدعى بأن فاعله عقوبة وأوحسؤ الشارع عنه نهى الذي 
إذاأما فهوممنؤع، النشدة وجه على غيره أو قلمه عن معأل فإذا هدا وعل 
أعلم.وافه جائز ذلك فإن النشدة وجه على لا حوله مجن عنه محمأل 

٠ ٠ ٠

عنحكممنعتعار-؛ اطه رحمه اكجغ- فضيلة طل ؛  ٥٩٧٠٢
الأول؟الصم، الجلوسرفي من الصبيان 

الصفر الصلاة من الصبيان يمنع لا بقوله! فضيلته فأجاب 
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الفإنه مودين داموا ما أمجا أذية، منهم حصل إذا إلا المجد من الأول 
لمما إر بق ررمن ث قال ه المي لأن الأول الصف مجن إحراجهم يجوز 
إليهسفهم لم ما إل يقوا وهؤلاء • بهْلا، أحق فهو ملم إله سق 

والنهىالأحلام أور حث الحديث بهيا المراد إن ت فالجواب 
الأحلامأولوا إلا يليني *لا الرسول.؛ نال لو نعم يتقدموا، أن عر 

قال:إذا وممه الأول، للصف الصيان تقدم عن نهيآ هدا لكان والنهى® 
العقلاءالبالغين هؤلاء حث فالمعنى والنهى®. الأحلام أولو ®ليليتي 

أحرنالو ولأننا افه رسول يلون الدين هم لتكونوا يتقدموا أن عر 
ويترتبالثاني، الصف فى وحدهم سيكونون الأول الصف عن الصبيان 

أمروهدا وفرنناهم الأول الصف قي كانوا لو يترتب لا ما لعبهم عر 
الموفق.محناهر.وافه 

هه  ٠

اكقهاءقال اضح_رحمهافبممار_ت محملة 
والبقعة،والثوب، البدن، قي النجاسة احتتاب امحلأة شروط من إن 

الإيجابيوالمدص؟اكرط بين الفرق فما عدمي، وهوشرط 
أنوالعدمي الإيجابي الشرط ين الفرق '' بقوله محيلته فأجاب 

.٣( • ٧ )١ الأرصض في باب والنيء، والإمارة الخراج تحاب ايويائي، أحرجه ، ١١
(.٤٣٢ي،ىاباس،بابمةاسمفوlُاما))٢( 
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سسفيسم

بينمشكلة يع ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ٠٩٩ص
أمامووضعها الكهربائية الدفايات اجدحول المفي المصلين يعص 

المارأمام الصلاة وهل عته؟ يتنزه مكروْ أو حرام هذا هل الصلين 
افحيرأ.حراكم أفيدونا أومكروهة؟ محرمة 

فيتعار اش رحمهم العلماء احتالف يقوله! فضيلته فآحاب 
والدينيكرهها، لم من ومهم كرهها، من فمنهم المار: إر الصلاة 
المارعدة أن والمعروفح المار، عباد لمشابهة ذللث، عللوا كرهوها 
الأن المعليل مقتضى فإن له—، لها ليس ما أما اللهب، ذايت، المار يعبدون 

إليها.الصلاة تكرم 
للمدفئة،الشتاء أيام في الدفايات، هذه إل حاجة في الماس إن نم 

أيمانهمعن جعلوها ؤإن أوتلتا، منها الفائدة فاتحإ حلفهم جعلوها فإن 
أنإلا ين، يلونها؛لم الذين وهم منهم الملثل بهاإلا ينتلمع لم أوشمائلهم 

أنالعالم أهل عند المحروقة والقاعدة بها، انمماءهم ليتم أمامهم تكون 
الحاجة.تبيحه المكروه 

أمامتكون ؤإنما الإمام أمام تكون لا الغالب، في الدفايايت، إن نم 
مترتهكانت، ولهدا القدوة هو الإمام لأن أمرها، يخفف، وهدا المأمومين 

ى١٤٠٩/٦/٢٢فيّترةلل٠أموم.واشأءاإم.

٦٠ص وصعحكم ما • - تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل : ٠
المجد؟في المصلين البخورأمام مدحنة 



٥٥٧ي اعتمال ياب 

فيماهدا يدخل ولا ذلك في حرج لا يقوله! فضيلته فأجاب 
بكراهةقالوا الدين فان النار، استقبال كراهة من الفقهاء يعفى ذكرْ 

للنيران،عبادتهم في المجوس يثبه بأنه هدا عللوا النار استقبال 
منحرج فلا هدا وعلى الوجه، هذا على النار يعبدون لا فالمجوس 

الكهربائيةالدفايات وصع من ولا المصلي، أمام البخور حامل وصع 
دونوحدهم المأمومين أمام كانت إذا لاسيما أيضآ المصلي أمام 

الإمام.
هإي ء ه

٦٠س إلىذهبنا عندما I - تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مئل ! ١
هكذاصلوا المسحد ر ونحن لنا قيل القبلتين مسجد داطلا المدينة 

هداصحة ما الكعبة إر ركعتين وصلوا القدّس، بيت إر أي 
هووهل الأمم؟ بهذا القبلتين مسجد تسمية أصل وما العمل؟ 
الأن؟الوجود المجد 

بعضقال ولهذا المزورين، تزوير من هذا • بقوله فضيلته فأجاب 
•الزيارة من لا الزور من مشتما يكون بعضهم المزورين إن ؛ العلماء 

محلوهدا كدا، محل هذا ويمول الناس مجن المسءلاء على يكذب 
حينمالام والالصلاة عليه الرسول ناقة مبرك هذا I يقول وأحيانآ كدا 
.وهكذاالمدينة قدم 

ثبتتإذا ثم ، شيء كل وقبل أولا إثبات إر تحتاج الأمور وهذه 
مزارا؟نتخذها نحن فهل 

الأنبياءبعد الخلق أشرف هم الذين الصحابة لأن لا، الجواب! 
يميمحا إر يذهب الصحابة س أحدأ أن يبلغنا فلم محزارأ، يتخذوها لم 
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لا،أو قبلتين ذا المجد هذا أن أعلم لا وأنا فيه، ليصلي القبلتين مسجد 
النام.أحدإلى فيه يصلي لايجوزأن فإنه ذاقبلتين كان أنه لوصح حتى ولكن 

هه

صلاةتصح هل • — تٌااى افه رحمه — الثّخ فضيلة ستل ؛ ٦٠٢س
الشالة؟امتشال يدرن العاجز 

امتقبالبدون صلاته تصح العاجز بقوله؛ فضيلته فأجاب 
وقوله^٠^١،. أتقلنم ما آثت رأمؤأ ؤ تعالى: قوله ذلك ودليل القبلة، 

L»o ولأد؛لإئ،ؤ وقولهتعالى• ^_؛؛
مامنه فا/ا بأمر أمرتكم ارإذا وقوك ٩ ثبميأ ^ ت 

يكونأن مثل لعجزه، القبلة استقبال يلزمه لا فالعاجز استطعتم،،رإل 
يتجهفهنا القبلة إلى يوجهه أحد عناس0 وليس الحركة، يستهلح لا مريضآ 

عاجز.لأنه وجهه كان حيث 
ءاةإ:- ث ه

علىيجيإ هل -؛ تعار افه رحمه - السبح فضيلة مئل ؛ ٦٠٣س
الصلاة؟افتتاح محي الشالة إر يتجه أن الممر في المتممل 

الوجوب،إلى العلماء بعص ذهب بقوله؛ فضيلته فأجاب 
مجتجهآإلىالصلاة يثتديء أن الأفضل أن المسألة هده في الصحيح ولكن 
•وجهه كان حيث يتجه ثم القبلة 

. ١٦الأيةت محورةالتغابن، )١( 
.٢٨٦الآة: محورةاوقرة،)٢( 
.١^٢٦ الزمرن،محورة )٣( 
الحج.كتاب لم، ومالاعتصام، كتاب البخاري، أحرحه )٤( 



|لأذي1،ناسعبال باب 
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صلاةصليت إذا تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل ؛ ٦٠٤ س
صلاة؟كل الخلأم جه، أدجههاإر أن لأي نهل اراحال، ءر الترض 

ضسارةمدار؛فهللأدممس؟ئذالمنم؟
قيإلا تجوز لا الراحلة على الفرض صلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

لزمعليها الفريضة صلاة حازت ومتى النافلة، بخلاف الضرورة حالة 
منوغير0 للقبلة اسممبال من فعله يمكنه ما كل يفعل أن الإنسان 

والسيارةفالبعير ومركوب. مركوب بين ذلك في فرق ولا الواحات، 
استقبالأن المعلوم من لكن ، مواء الحكم هذا في والفينة والخليارة 

الأحر،من أيمر الأشياء هذه بعض في يكون والسجود والركؤع الملة 
مضليستْلمر لم ومجا ا>،متهلاع، ما افه ويتقي ذللث، يراعي أن الإنسان فعر 
محه.

حكمعن _! تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٦٠٥س
كاتجاهواتجه الكعية مشاهدة يستطع ولم الحرم في كان من صلاة 

عينإر تبين لم أنه ل انضم الصلاة انشتحاء وبعد المصلين، 
الكعبة؟

إعادةعليهم يجب، هؤلاء أن أرى الذي بقوله؛ فضيلته فأجاب 
أنيمكنه الإنسان أن والغالب، الكامل، التحري يتحروا لم إذا الصلاة 
الماسقام إذا الكعبة يشاهد لا مكان في كان ولو كاملا، تحريأ يتحرى 

ذلكلمنقة معذور الحال هذا ر إنه ولوقيل الكعبة، له تتبين ربما فإنه 
بحيدالصف فى ومكانه الصلاة ابتدأوا قد والماس حاء إذا سئما ولا عليه، 

عينيشاهد أن عليه يتعذر قد بل حدا، عليه يصعبا الحال هذه في فإنه 



ا1صا{ة|حطم هس فمارس 

)لمشقة.الحال هذه في الكعبة جهة إلى الاتجاه فيكفي الكعبة 

بعضننشاهد ! — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٦٠٦س
ذلكعلى لدرتهم ْع الكب عين إلى لايتجهون الحرم في المصلين 

صلاتهم؟حكم فما 
مشاهدةأمكن إذا لأنه ياطلة؛ صلاتهم بقوله فضيلته فأجاب 

اضحزاهم — الحكومة وصعت وقد عينها استقبال عاليه وحب الكعبة 
علىحطين بمد وذلك الصحح، الاتجاه على علامات أحيرا ء حيرأ 

صحيحآ.اتجاهك الأتجا٥كان نحوهدا اتجهت فإذا الحصى 
٠ ٠ ٠

اتخاذحكم عن _ث تعار افه رحمه - فضيلته ومثل : ٦ ٠ ٧ س
مذابحعن النهي من روي عما الجواب دما الماجد؟ في المحاريب 

النصارى؟كمذاج 
اتخاذفي — اممه رحمهم — العالماء احتلفا بقوله فأحاب 

أومباح؟أومستحب، هومحنة، هل المحراب 
منالمشهور هو وهذا مباح، المحاريب اتخاذ أن أرى والذي 

ومنهاالكثيرة، المصالح من فيه ّ لغيره باستحبابه قيل ولو المذهب، 
لكازحآ.القثلة الجاهل 

الصارى«لكمذاج مداح عن ®التهي المي. عن روى ما وأما 
 Iمحاريباتخذت إذا ما على وارد* النهى فهذا المحاريب، أي

.( ٥٥>العصفا)Y/ ابنأييصةيي أحرجه )١( 
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قالولهذا المر، الاحراف يفر ولا استمالالمهة، الواجب فإن مكة 
والمغربالمشرق بين ررما المدينة، لأهل واللام الصلاة عليه الني 
الشرقبين ما فكل الجنوب، يستقبلون المدينة أهل لأن ، ئيلهء 

إلىيصلون للدين نقول مثلا كيلك قبلة، حقهم في فهو والغرب 
قبلة.والشمال الجنوب بين ما نقول الغرب 

تتحرف،محي عن افسار^ —رحمه المخ محيلة ثل I  ٠٦١ س 
حبدرح1دتاا ثلاُث، بحوالي الصحيح اتجاهها عن القبلة فيه 

الصلاةعلى الناس دأب وقد الكعبة، جهة لتحديد العدة البوصلة 
السجدعنبانحراف متهم الكثيرين علم المسجدلدم اتجاْ حب 

تعديليجب وهل للصلاة؟ امححة على يوثر الأمر هذا فهل القثلة 
المجد؟

عنالأنان يخرج لا الانحراف كان إذا يقوله: محيلته فأجاب 
هذاكان إذا أما ريب، بلا أولى والاستقامة يضر، لا ذلك فإن الجهة 

إلىمتجها يكون أن مثل القبلة، جهة عن الإنسان يخرج الانحراف 
الشرقإلى أو شرقآ، والقبلة الشمال إلى أو شرقآ، والقبلة الجنوب، 

إلىالاتجاه يجب أو المسجد، تعديل يجب أنه ريب فلا جنوبأ والقبلة 
المسجد.جهة حالم، ؤإن القبلة جهة 

(،٣٤قلة)٢١ والمنرب المشرق ين U ان حاء باب.L الصلاة، مماب الترض، أحرجه :١( 
ووافقهوصححه والحاكم (، ١٠١١المالة)باب الصلاة، إقامة كتاب ماجة، وابن 

وصححهصحيح، حن حديث الترمذي; وثال، (. ١٢ ٠٥)ا/ُالختدرلث* الذمي 
٥(. ٥٨الماح)٤ صعحح في الألباني 
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جماعةصلى إذا ! — تعالى اش رحمه _ الشخ فضيلة ،سل ؛ ٦١١ س
اسافيسسْ؟^كلةسا

حالين!تخلومن لا المسألة هده I بقوله فضيلته فأجاب 
Jالم٠الةالعلم يمكنهم لا موصع في يكونوا أن الأولى! الحال 

جهةإر يهتدوا ولم مغمة، الماء وتكون ممر، في يكونوا أن مثل 
فلاالقبلة حلاف على أنهم نبتن ثم بالتحري، صلوا إذا فإنهم القبلة 
Iتعالى نال وقد استهلاعوا، ما اش اتقوا لأنهم عليهم؛ شيء 

فأتوربأمر أمرتكم ءرإذا المى.: وقال ٢ستaلعمهأ١،. ما أس أموإ »ؤ 
المسألة!هذه خصوص في تعالى اس ونال . ، امتْلعتمهل ما منه 

ومعأممت إلى أس ونه ثم رزأ ٠أسثا ر؛لمبم آنئة، س دؤ 

القبلةعن الموال فيه يمكنهم مجوصع في يكونوا أن الثانية؛ الحال 
التيالصلاة قضاء يلزمهم الحال هذه ففي وأهملوا فرتلوا ولكنهم 
أمالصلاة ونتا حروج قبل يخُلئهم علوا مواء القثلة غير إلى صلوها 

شأنفي مجخهلئون حاؤلئون، مجخهلئون الحال هذه في لأنهم بعده؛ 
تهاونهمفي حاطنون لكنهم عنها، الانحراف سعمدوا لم لأنهم القبلة؛ 

عناليسير الانحراف أن نعلم أن ينبغي أنه إلا عنها، الموال ؤإهمالهم 
الشمالجهة أوإلى اليمين جهة إلى انحرف لو كما يفر، لا القبلة جهة 

والمغربالمشرق بين ررما المدينة؛ أهل في .ؤ الني لقول يسيرأ 

٠ ١٦ت الأية التغاين، سورة )١( 
الحج.كتاب وملم، ' الاعتصام كتاب البخاري، أحرجه  ٢٢)

. ١١٥الآية: ّورةاوقرة،)*ا( 
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المشرقبين ما لهم نقول الكعبة عن ثمالأ يكونون فالذين آ. قبالة،١١ 
عنهاشرقأ كانوا ومن عنها، جنوبأ يكونون من وكذلك نلة، والمغرب 

الاليسير فالانحراف قبلة، والجنوب الشمال بين ما لهم نقول أوغربآ 
يضر.ولا ينثر 

المسجدفى كان من أن وهى عليها أنبه أن أحب مسألة وهاهنا 
جهتها؛إلى لا الكعبة عين إلى يتجه أن يجب فإنه الكعبة يشاهد الحرام 

اشلة،متجهآإلى يكن لم الكمة عين عن انحرف إذا لأنه 
الصفتجد الكعبة عين إلى يتجهون لا الحرام المسجد في الناس 

ءض٠تجهآلر يكن لم كسرآمنهم أن الثمين علم وتعلم مستهليلأءلولأ، 
وأنله، ينتبهوا أن الملمين على يجب عظيم حهلآ وهدا الكعبة، 
القثلة.غير إلى صلوا الحال هده على صلوا إذا لألهم يتلأفوْ 

صلترامرأة عن I — تعالى اش رحمه - الشيح فضيالة مثل I ٦ ١ ٢ س 
القبلةحلاف على صلت، أنها لها تبين مدة وبعدمضي غيرالقبلة، إلى 

أوتعيدالصلاة؟صلاتهاصحيحة ضل 
وهويظنهاالقثلة غير إلى ان إنصلى إذا بقوله فضيلته فأحاب 

أهليسأل أن يستقلح لأنه الصلاة؛ إعادة فحليه البلد فى كان فإن قبلة 
كانفإن المفر في كان ؤإن قبالته، ليحلم مسجد عن يحشا أو ، المت، 

الفإنه يسأله أحد ءندْ وليس الاجتهاد إليه أدام الذي هو وهذا مجتهد 
0صاءلهالأءادة.

(١)
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آثئهدف ؤ تعار ولقوله أّسظنم4أا/ ءآ أق ءأمإ ؤ تعالى؛ 

الموفق.واف ا،لى. مااستطعتم ت ولقوله^• 
هة ء ٠

حددواجماعة عن تعا)ى_ت اش الشخءرحمه فضيلة مثل ! ٦١٥ّرر 
ذلكفى حالف واحدأ شخصا إلا بموجيها وعملوا باليوصله الشلة 

فماالحكم؟ويتحرف 
بالاتجاهإخوانه يخالف الذي الرجل هذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

فيكونمعه الصواب أن يعقد لأنه إلا ذلك يفعل أنه أقلن لا القبلة إلى 
جماعتهحالف لأنه وذلك فعله، في مخهليء لكنه عمله، على مأجورا 

عليهقام ما وتؤكد —تؤيد بوصاله جمع - الواصل كانت ؤإذا عنهم، وشذ 
محذورين؛قي ويع فقد الجماعة 

وربمابصلاته يخل وهذا القبلة، إلى متجه غير يكون أن • الأول 
القبلة.جهة عن الانحراف يبللهاإذاكان 
وهويومأ رأى الرسول كان ؤإذا للجماعة، مخالفته الثاني! 

أوصفوفكم لتسون اف ارعباد فقال؛ صدره باديآ رجلا بالماس يصلي 
هذاكان فإذا كلمتهم، وتتفرق فتتفرقوا وجوهكم«أأ،. بين اف ليخالفن 

. ١٦ت الأية التغابن، محور؛ )١( 
.١ ١ ٥ ت الأية البقرة، محورة )٢( 
الحج.محاب لم، ومالاعتصام، كتاب البخاري، احرجه )٣( 
لم,وم)'ااَا(، الصفوف توبة باب والإمامحة، الجماعة كتاب البخاري، أحر->< )٤( 

,(  ٤٣٦)وإقامتها الصنوف سوية باب ، انملأة كتاب 
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مخطيءم ناحية إلى واتجه الجماعت حالف بمن فكيف يمرأ، تقدم فيمن 
فيها؟ا

مايخالف لا وأن وتعالى، سميحانه اش يتقي أن الرجل هذا فطي 
قويةأبت الدلائل هدم لأن - القتلة دلائل - الدلائل هذْ أيدته 

غالباالصواب فان جهة إلى تشير أصبحت فإذا ودقه، الخلم لقوة الدلالة 
ؤإذاأصحابه، يخالف أن الرجل لهدا أرى ولا ، المؤكد يكن لم إن فيها 

واضأءالم.ظيتجهإلىجمةالمجدلأإلىعاظههو، 
ءإيءو أو 

لمنتوجيهكم ما تعار- افه رحمه - الشيح محيلة مثل .* ٦١٦س
بداسمامإرجهةاصةلأإربهاومكثير؟

المجدفى المصلين من كثيرا لجد نعم بقوله؛ محيلته فأجاب 
مشاهدةيمكنه الذي لأن القبلة؛ استقبال فى كثيرأ يخطئون الحرام 
المهملينمن وكثير جهتها، لا الكعبة عين تقبل يأن عليه يجب الكعبة 

غيرإر ويصلون الكحبة جهة يتقبلون الحرام المسجد فى تشاهدهم 
الأمرلهدا ينتبهوا أن يجب ولهدا تمح، لا حينئذ وصلاتهم القبلة، 

Iالقثلة اسعتقبال من يستثنى لكن هذا، فى العلم أهل وينبههم 
الالذي المريض فالإنسان القبلة، استقبال عن الحاجز أولأ؛ 

ولوكانتيصلى فانه القبلة إر يوجهه من عنده وليس يتحرك أن تطح ي
تعالى!افه لقول اره يعلى أو يمينه، على أو ، ظهرْ حلف القثلة 

ؤة٤ثإمحتامهل١/
يتقبلأن يجوز تنفل إذا المسافر فان تنفل، إذا المسافر ثانيا.' 

٠الأية التغابن، سورة 
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لأنه؛ ظهره أوحالف أويساره، يمينه، على القبلة كانت ؤإن محيره جهة 
توجهتحيثما صفره في بمالي كان أنه . الّثي عن ثنت 

إلىمكر القبلة باستقبال الصلاة يفتتح أن الأفضل ولكن ، ٢١راحلتهل
فلاصلاته أول من محيرة جهة على صلى ؤإن صيره، جهة يتجه ثم القثلة 
هوإنما الإحرام تكبيرة عند القثلة ال امحتقبلأن عليه؛ حرج 

فيالقثلة إلى إلا تصح فلا الفريضة أما التافالة، في هدا للامحتحثاب، 
فانهيتنقل أن وأراد الهلادرة فى كان فمن هذا وعلى والحضر، الفر 
أنأراد إذا أما العنارة، امحمتقبال كان جهة أي إلى كرسيه على وهو بمقل 

الوقتحروج قبل ال٠ءلار إلى تصل لا الهلائرة وكانت الفريضة بملي 
ولامحبيلأ، ذلك إلى اس٠تطاع ما القبلة إلى ويتجه الطائرة في بملي فإنه 

يجوز،لا محرم وقتها عن الصلاة تأحير لأن وقتها، عن الصلاة يزخر 
جهةإلى العمر صلاة وقت لحول بعد متجه أنلثإ لنفرض ذللث، مثال 

تغيم،أن الصلاة أحرت إذا تخشى وأنتا المغرب جهة من المشرق 
وقتهاعلى الصلاة مجل للث، فنقول المطار إلى تمل أن قبل الشمس 

تسمملحما مس، حفعلى تستطع لم ؤإذا يتطعحا، إن القبلة إلى واتجه 

والهاءالثر في كإنسان الإنسان عر القثلة اشتهت إذا ثالثا: 
فإنهالقثلة عليه واشتبهت، الجوم، منازل يعرف ولا الليل أوفى مغيمة، 
صبمؤيحةصلاته فإن القبلة غير إر أنه ذللث، بحد له نين ؤإذا ويملي، يتحرى 

توجهتوحيثما الدواب على التطؤع صلاة ياب الصلاة، تقصير أبواب ايخاركا، أ"؛مجه ، ١ ١ 
عرالناغلت صلاة جواز باب ونمرما، الم—ايربن صلاة كتاب لم، وم(، ١٠ ٩٣يه)

(.٧٠١الغرحبّثاتوجهت)في الدابة 
. ١٦الأيتت محورةالتغابن،)٢( 
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أمميوجع ئم مإرأ ١^١ إ؛ثري، أثئمؤ، وهي ؤ ت تعالى اش لقول عليه إعادة ولا 
أأمحإي0ثماآسععمه.ؤ تعالى; ولقوله • إرىأمحؤئعلي->هأا، 

حماهمةعن — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مغل ت ٦ ١ ٧ س 
الصلاة؟محح فهل م؛اْ المجددورة قبلة وفي مجديصلون 

'النبيفول لعموم صحيحة، الصلاة يقوله فضيلته فأجاب 
الحمامفي يكون قد ولكن ،• وطهورأااأ مسجدأ الأرض لي راجعك 

منامتمثاله تجب فإذا عليه، وتشوش المملى على توثر كريهة رائحة 
شفالمشريسايفهوأضل؛ هذا أحل 

لهاأعلام،بخميصة يوم ذات صلى السيهأنه عن وقدلت أزيبتعدعنه، 
يخميصتىالاذه؛وا قال صلاته من انصرف فلما نظرة أعلامها إلى فطر 
إليهاطر ه لأنه جهم"لم؛ آبي بأتجانتة وأتوني جهم، أثي إل هذْ 

تعطىبأن التي. أُّر ثم ومن ، الملام قي انشغال هذا في وكان نغلرة، 
أنبجانيته.وتوحذ جهم، لأبي الخميصة هذه 

صلاتهعن المصلي يلهي شيء كل أن الحديث هذا من ويستفاد 
اجتنايه.ينبغى فإنه ويشغله 

٠ ٠ ٠

١٠ ١ ٥ ت الأية البقرة، سورة ، ١ ر
اجد.المكتاب ومسالم، الماجد، كتاب البخاري، أحرجه )٢، 
الماجد.تاب وملم، الصلاة، كتاب اليخاري، أحرجه )٣( 
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التلفظحكم عن • - تعار اش رحمه - الشيخ فضيلة ٌسل ؛ ٦١٨س
وغيرها؟الصلاة في بالية 

عهدفي معروفآ يكن لم بالية التلففل بقوله: فضياكه فأجاب 
له؛داعي ولا الناس، أحدثه نهومما الصالح، لف الوعهد اليي^^، 

ولت، عبادْ قلوب في بما عليم تعار واف القلب، محلها الية لأن 
به،ليعلم أنوي بما أتكلم تقول حتى يعلم لا من يدي بين تقوم أن تريد 

،مجتهللث، ويعلم نفك، به مجاتوسوس يعلم من يدي بين تقف إنماتريدأن 
معروفةتكن لم التي الأمور من بالية فالتكلم وحاصرك، ومحاصيك، 

للإنسانينبغي فلا إليه، لقونا حيرأ ولو'كانت، المالح، اللف عند 
.سمةولأفىغيرهامنالخباداتلأصأولأحهرا

اكلمثلعن —• تعار اش رحمه — الشيح فضيلة ومسل I ٦ ١ ٩ س 
بالية؟

بالياتالأعمال ءإنما اليي. نال بقوله' فضيلته فأجاب 
طق،يحتاجإر ولا القلب، محلها والية • ٢ ^^١ ما امريء لكل يأتما 
مكرهغير عاقل لإنسان يمكن ولا الية، هى فهدم تتوصأ قمت إذا وأنت 
أهلبعض قال ولهذا له، ناو وهو إلا العمل ذللئ، يفعل أن عمل عر 

يلأبممان٠نالكليفمالأبملاق.
-عنهم اف رصوان - أصحابه عن ولا اش. رسول عن يرد ولم 

الإمارة.كتاب لم، ومالوحي، دء كتاب الخاري، احرحه )١( 
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بمليلحل رجل ت مثل فبمح مطلق إلى معض من انتقال وهناك 
لأنالراتبة السنة ليت — مطالقة ستة يجعلها أن له بدا ثم الفجر بنية 

نيةنيتين؛ الواغ ني تتممن المعينة الصلاة نية لأن فيصح — معينة الرانية 
الصلاة،مهللق بقي التعيين نية ألغى فإذا التعيين، ونية الصلاة، مجهللق 

عملهمطلق نفل إلى الفجر هى التي المريضة نية حول( الذي الرحل فهذا 
ألغىفإذا ؤإطلاؤا تعيين على تشتمل المقروصة الصلاة نية لأن صحح؛ 

عنها، JLالتي المألة ننفئرالى ذلك عر وبماء الإءللأق، بقي التعيين 
العشاءيصل لم أنه ذكر ثم الوتر بنية الإمام ْع يحل فالسائل السائل، 

صلاةيعيد أن السائل وعلى تصح، فلا العشاء صلاة إر النية فأحول، 
شفحآ.يعيده لكن إعادته أحب الوترإن وكيلك، العشاء 

ايء ص

صلاةحكم عن ت - تعار افه رحمه - الشيح فضيلة ستمل ! ٦٢١س
يصلونالذين ْع المشاء صلى كمن المتشل حلفس، الفريضة 

اكرادح؟
يصليمن حلفا العشاء يصلي أن بأس لا بقوله؛ فضيلته فأجامسا 

مسافراكان فإن اش، رحمه أحمد الإمام ذللث، على ئهس وقد التراوح، 
الإمام.ملم إذا بقي ما أتم ؤإلأ معه، ٌلم الصلاة أول س الإمام وأدرك 

ءايءإ؛ ءإ؛- 

حكمعن -! تعار افه رحمه . الشيخ فضيلة مشل ! ٦٢٢س
نافلة؟يصلي من حلم( الفرض صلاة 

صحلف، فرصآ الإنسان يصلي أن يجوز بقوله! فضيلته فأحامحس، 
كانأنه عنه الله رصي حبل بن معاذ حدين، لذلك، ويدل نافلة، يصلى 
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تلكبهم فصلي قومه إلى يرجع ثم العشاء . الشي مع يصلي 
•ه الني عهد في وير وهذا فريضة، ولهم نانلة له فتكون ، الصلاة 

•به يعلم لم لعل قائل؛ قال فإن 
فالجوابشذلكسوجمن:

قدشكيلأمماوأنه بمأناشر.لمبمالموه، الأول؛ 
ووصلهه النبي دعاه ثم فأؤنال، ليلة ذات بهم صلى حنن الإء؛لالة في إليه 

يخمدحالساذرص،اضئ.معروفة، والقصة 
منيعيعلم لم السكب. يكون أن فرض على أنه ت الثاني، الوجه 

تعالىاف من وحي ينزل ولم به علم قد وتعالى سبحانه اض فإن هذا، معاذ 
بةفإنه ه المهم، عهد مب جرى ما كل 

خفىؤإن باطل، على أحدا مر لا وتعالى بحانه واممه له، اض بإقرار 
ؤتحال: قوله المب^بدليل على 
مثأونيثا أثث من يْتئ لا ما ي،شتول إي معهم ودو آش 

عزالله يزصي لا ما يبيتون القوم هؤلاء كان فلما • ه اؤ،( محبمثا 
مدلعليه، يقرهم ولم وجل عر اف بقه به، يحلمون لا والناس وجل، 

حجة،فهو لام والالصلاة عليه الرسول عهد فهم( وير ما أن على هذا 
امتدلولهذا له، اض بإقرار حجة فهو به جب' اليمح،. أن يغلم لم محإن 

افرصي قال حيث له افه بإقرار العزل جواز على عنه اف رصهم، جابر 
بكلحجة" هدا معاذ فحل أن فالهم ، ينزل،ا والقرآن نحزل رركنا عنه؛ 

وملم،، ٧( ١ يومأ)١ أم ثم صلى إذا باب والإعامت، الجماعة كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(.٤٦٥)العناء في القراءة باب كتاباك«لأة، 

. ١٠٨الآة: سورةالماء،)٢( 
=كتاب ومسلم، (، ٥٢٠٩~  ٥٢٠٧)العزل باب النكاح، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 
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صلىفاذا إذن فريضة، وراءه يصلون وأصحابه نافالة بملي وهو تقدير، 
ذلك،في حرج فلا فريضة بملي وهو نافلة بملي رجل وراء شخص 

فيالمسجد لحل إذا الرجل أن على اش رحمه أحمد الإمام نص ولهدا 
فإذا، العشاء بنية الإمام حلف بملي فانه التراويح بملون وهم رمضان 

صلاةمن عليه بقي بما أتى اكراويح مجن هي الي الصلاة من الإمام سلم 
نافلة.خلف فرض وهدا العشاء 

٠٠  ٠

شخصصلى إذا ! - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة ّشل • سّا'اا"
صحيحة؟صلاته فهل العصر يصلي الفلهرحلماإمام صلاة 

إمامحلف الفلهر صلاة شخص صلى إذا • بقوله فضيلته فأجاب، 
الراجحالقول على صحيحة وصلاته ذلك في حرج فلا العصر بملي 
•، نوىُُل ما امريء لكل ؤإنما بالن؛ايت، الأعمال ارإيما ت المي. لقول 
الإمامبتي اتحاد وجوب على يدل محا . الله رسول عن شت ولم 

رروإنمات الحديث عليه يدل كما نيته منهما واحد لكل فيكون والمأموم، 
لكلامرىءمانوى«.

الرجلعن —• تحار افه رحمه — الشيح فضيلة صتل I  ٤٦٢ س 
مجلاتهما؟تصح فهل له إماما ويكون أحر معه فيدحل وحده يصلي 

ثبتما ذلك ودليل صلاتهما، تصح نعم بقوله! فضيلته فآحاب، 
فقامميمونة خاله عند بات أنه عباس ابن حديث س الصحيحين في 

(.١٤٤٠)العزل حكم باب ، لكاح اً 
٠الإمارة كتاب ، وملم ، الوحي بدء كتاب البحاري، أحرجه )١( 
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فيومضى معه فدخل هماس ابن جاء ثم اللل من بملي المي. 
إلاالفرض في حاز الفل في حاز وما اّل، صلاة محي وهدا صلأتهأ١،، 

بلالمسألة، هدْ في والنقل الفرض ين التفريق على دلل ولا بدليل، 
بمليالمي. نام ت قال همه اممه رصي جابر عن أحمد الإمام روى 

وهذاالحديث، . ، عن فجعلنى ماره عن فقمٌى فجئت الغرب 
ولاالفرض قي لا يصح لا ذلك أن إلى العلماء بعض وذهب الفرض، في 
دونالنقل في يصح وقل؛ المدهب، مجن الشهور وهو النقل في 

الفرض.حررفي؛آ/آ/سام.
هص  ه

إنانرأى إذا ت - تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ! ٦٢٠س
أوفريضة يصلي هل يسأله وهل به؟ يأتم فهل لوحده يصلي رجلا 

يجيب؟وكيف نافلة؟ 

وحدهيملي رحل •ع تدخل أن يجوز • بقوله فضيلته فأجاب 
علىتدخل بل بملي ماذا تسأله أن حاجة ولا لك، إمحامأ يكون أن وتنوي 

ؤإلأفذاك، لصلاتك، موافقة صلاته كانت، إن ثم تريد، التي الصلاة نية 
وأنت،العشاء، بمالي أنه تبين فإذا نويت، ما حب على صلاتلئ، فأكمل 

فاحلسللرابعة قام فإذا ركعة أول في معه ودخلت، الغرب نويت، ند 

وسالم،(، ٦٩٨)الإمام بمار عن الرجل نام إذا باب، الأذان،، كتاب المغاري، ا-محرجه )١( 
.( ٧٦٣وتيامه)اليل صلاة ني الدياء باب ام؛ن، الصلاة كتاب، 

حمامةالأتان باب الصلاة، إقامة محاب ، U-0وابن (، TXI/T)أحمد الاط، أ-محرحه )٢( 
(٩٧٤.)
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لكيجوز لكن إن العناء صلاة من يقي فيما مع،، الحل ثم وملم، وتشهد 
•تجمع أن 

أنبأس فلا بملي وهو شيء عن سألته إذا المصلي موال وأما 
•بالإشارة يجيبك 

٠ه ءو 

يدركهعما _) تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ت  ٦٢٦ص
أواخرها؟هوأولها هل الصلاة من المسبوق 

صلاتهمن الإنسان أدرك ما أن الصحيح بقوله فضيلته فأجاب 
وأمكنهالظهر من ركعتين أدرك فإذا فهوآخرها، يقضيه وما فهوأولها، 

يقضيوقام الإمام، ملم ؤإذا محزأ، وسورة الفاتحة الإمام مع يقرأ أن 
عليهالرسول لقول صلاته هوآحر يقضيه ما لأن شل الفاتحة على يقتصر 
آ.ةاتكمفأسوا،ال وما ضلوا أدركتم )اما واللام الصلاة 

فيالية تغيير عن ايح_رحمهالهمانى_ت محيلة ثل ت ٦٢٧س
الصلاة؟

لمعين،معين س يكون أن إما النية تغيير بقوله فضيلته فأجاب 
بأس،فلا لمهللق معين س لكن ؤإذا يصح، لا فهدا لمعين، مطلق أوص 

ذلكمثال 

المجررابة إر الضحى سنة من ينتقل أن أراد لمعين، معين من 

والوناربالكينة وليات الصلاة إلى بمس لا باب الأذان، كتاب الخاري، أحرجه 
(.٦٠٢)ومكيتة برقار الملأة إتيان اسحباب باب الماجد، كتاب ومسالم، (، ٦٣٦)
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لمأنه ذكر ثم الضص، ركعتي يصلي أنه بنية كثر يقضيها، أن يريد التي 
الفجررانية لأن يمح؛ لا فهنا الفجر رانية إلى يحولها الفجر رانية يصل 

الصلاة.أول من ينويهما ركعتان 
أنهذكر الصلاة أثناء وفي العصر صلاة في يحل رجل أيضآ كيلك 

أنلأبد المحين لأن يصح؛ لا أيفأ هذا الظهر، فنواها الظهر يصل لم 
الأمر.أول من نيته تكون 

مهللقةصلاة يصلى شخص يكون أن فمثل لمعين، مطلق من وأما 
هدهضدثأ الفجر سنة يصل أولم الفجر، يمل لم أنه ذكر نم — وافل ن- 

يصح.لا أيفأ فهدا الفجر، منة الفجرأوإلى صلاة إلى النية 
رانيةأنها على الصلاة يبدأ أن فمثل لمهللق، معين من الانتقال أما 

الأولىالية من يتحول فهنا صلاها قد أنه تبين الصلاة أثناء وفي الفجر، 
فقعل.الصلاة نية إلى 

حضرحماعة،ثم وحد0 فريصة صلاة في شيع ان إنآخرت ومثال 
حائزفهدا الركعتين، على فيها ليقتصر نافلة إلى الفريضة حول أن فأراد 

يصح،لا لمعين معين من القاعدة، هدم • مهللق إلى معين من حول لأنه 
منمحينلمaللقيصح.^ح، 

ءيإي ء ه

_1YA : تغييريجوز هل اشتعالى_ت رحمه - الشيخ فضيلة متمل
اكيةمز،سمإرس؟

معين،إلى معين من النية تغيير يجوز لا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
^وز0نييراليةمنمجحينإلىسمللق.ؤإنما ، معين إلى معللق من أو 

إلىالظهر صلاة من تغير معين، إلى معين من الأول: مثال 
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ولاعنها، تحول لأنه امر؛ صلاة نملل لخال العصر، صلاة 
الملأتين.قفاء وحينئذيلزمه أولها يتوهامن لم لأنه تنعقدصلأةالمصر؛ 

مطلقنفل صلاة في يشرع أن معين، ^،١^، من الثاني: ومثال 
فيدخل رجلا أن بمي الرابة، إلى فحولها معض نفل إل النثة يحول ثم 

عنتجزئه فلا مثلا الظهر رانية إلى يحولها أن أراد ثم مطلقة، بنية الصلاة 
أولها.من ينوها لم لأنه الراتبة؛ 

بداثم المغرب رانية ينوى أن مطلق إلى معين من ٠ الثالث ومثال 
نيةلأن وذلك الصلاة، يه تثهلل لا صحيح فهدا مطلقة سة يجعلها أن له 

مهللقبقى التعيين ألغى فإذا الصلاة، مهللق لنية متضمنة المعينة الصلاة 
عنها.تحول لأنه الرانية عن ذلل؛، يجزئه لا لكن الصلاة 

ءإيه ءي 

الأسانصر إذا -I افممار رحمه شخ- 
الحكم؟نما فيأياءاكلأة ^لمة 

الصلاةأثناء فى الية المصلى ممر إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
وإنمالكلامريء٠^إن٠االأذالباكات،، بطاوت،اكلأةلقولالمىه: 

فانقعلست،.القهنمر نوى قد وهذا ا. نوى،ال ما 

الصاليممع إذا — تمار اف رحمه — الشيخ فضيلة مهل  ٠٦٣ محي 
الصلاة؟تطل فهل الصلاة يقطع هل فتردد، الماب طارئايطرق 

الصلاةبعللأن إر العلم أهل بحص ذهب •' بقوله فضيلته فأجاب 
الصلاةتثهلل لا العلم أهل بعض وقال القطع، على يعزم لم ؤإن 

الإمارة.كتاب ومسلم، الوحي، بدء كتاب البخاري، ا-حرح4 ( ر١ 
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هوالقول وهذا ، يبهللها لا والتردد المة، بقاء الأصل لأن بالتردد؛ 
.الصلاة في فهو القطع على يعزم لم أنه فمادام الصحيح 

ينتقلأن يصح هل • تعار- افه رحمه - الشيخ فضيلة محئل ت  ١٦٣ س 
المنمردإربمشصلأْاكرض؟

إمامةإلى انفراد مجن ينتقل أن يصح نعم •' بقوله فضيلته فأجاب 
وقامبملي للة ذات قام ه المي أن ذلك ودلل والفل، الفرض قي 
عنفجعله وراءه من برأسه . البي فأحذ ، يساره عن فوقفا عباس ابن 

•بدليل إلا الفرض قي بت الفل في لت وما ي٠سهل١،، 
للمسافرفهل مقيمآ والإمام افرأ مالمأموم كان إذا مسألة! وهنا 

يسلم؟ثم ركعتين صلى إذا ينفرد أن 
إذاينفرد أن بمقيم اقتدى إذا المسافر للمأموم ليمن فالجواُب. 

عليهوجب مقيم بإمام اقتدى إذا المسافر المأموم لأن ركعتين؛ ملى 
ررماوقوله; ،. يه«أ ليوتم الإمام جعل ارإنما البي لقول الإتمام 
.فأتموا(؛^٣، فاتكم وما فصالوا أدركتم 

٠ ٠ ٠

صلاةتبطل هل -؛ تعار افه رحمه - الشيح فضيلة ومثل ;  ٦٣٢ س
الإمام؟صلاة ببعللأن المأموم 

(.٧٦٣وطر)اوخارىص؟آ■(، )١( 
ومسلم،(، ٧٢٢الصلاة)تمام من الصم، إثامت باب، الأذان، كتاب، البخاري، أحرجه )٢( 

(.٤١٤يالإعام)المأموم اتتمام ياب، الصلاة، كتاب، 
(،ر٠الم)٢•٦(.٦٣٦اJخارى))٣( 
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لأنالإمام؛ صلاة ببطلان المأموم صلاة تبطل لا بقوله؛ فأجاب 
إلاتبطل أن يمكن ولا الصحة، بقاء والأصل صحيحة، المأموم صلاة 
ولكنالصحيح، الدليل بمقتضى صلاته بطلت فالإمام ، صح^^ بدليل 

والقاعدة؛اف، بأمر إلا ملاته تفد أن يمكن فلا الثه بأمر يحل المأموم 
تثنىويإلا؛دليلاا نبهللها لا فإننا به أمر ما حب عبادة ني لحل من ءأن 
للأمامترة فالالسترة، مل المأموم مقام الإمام فيه يقوم ما دلك من 

الإمامصلاة بطلت وسترته الإمام بين امرأة مجرت فإذا حلفه، لمن مترة 
المأمومنأمر لا ولهذا مشتركة، السترة هده لأن المأموم؛ صلاة وبطلت 

*مبتدعا مجتثلعآ لخد سترة لواتح^ا بل ترة، م 0نمحذ ان 

الإنسانأحر إذا _ت تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة مثل I  ٦٣٣س
بميةالخصر معهم يصلي فهل المجد ولحل الصر إر الثلهر صلاة 

الظهر؟
صلاةتأحير محبب السؤال في يتبين م ل ٠

كانؤإن حكما، له فإن شرعتأ عذرأ بب الكان فإن الصر، إلى القلهر 
تدونوقها عن أحرها إذا تجزيء لا الظهر صلاة فان شرعى غير السبب 

تنفعهولا منه، وخ مما وحل عر اممه إل يتوب أن وعاليه مرعي، عير 
•وقتها عن تأحيرها تعمد لأنه حينئذ؛ الصلاة 

الصريصلون وهم المسجد إلى وأتى شرعتآ السبب كان إذا أما 
الظهر،صلى فرغوا فإذا الصر، بنية معهم صلى شاء إن بالخيار فهو 

الصرمعهم صلى شاء ؤإن الجماعة، تفومتا لئلا حينئذ الترتسس، ويسقهل 
الإمامارإنماحمل ت قال الض. لأن الية احتلاف، يضر ولا الظهر، بنية 
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مض. المي فسن . ، محكيرواءرا كبر فإذا عاليه تختلفوا فلا ، به ليوتم 
تختالمواررلا يقل ولم عليه" تختلفوا ررلا جاءت ولهدا عليه الاختلاف 

وقدالأفعال في المخالفة المراد أن على يدل مما »عليه،، قال بل عنه« 
ركعؤإذا فكبروا، كبر ءفإذا ت فقال الحديث نفس في ذللئ، فر 

علىالأخلاق فيها ينلهر لا باض عمل فإنها الية أما ، آلخ « . . فاركعوا 
كانواؤإن الغلهر بنية معهم يدخل فإنه هدا وعلى اخلفت، ولو الإمام 

عنديوهدا العصر، بصلاة ياتي الصلاة من انتهوا إذا ثم العصر يصلون 
قبله.الذي الوجه من أولى 

هأو ؤو 

المسافرأدرك إذا ! «تعار.افه رحمه - الشيح ضيلة سثل ;  ٤٦٣ س 
القصر؟بنية معه لم يفهل الأحيرتين الركعتين المقيم الإمام ْع 

أنبالقيم ائتم إذا للمافر يجوز لا ت بقوله فضيلته فأحاي، 
فاتكموما فصلوا أدركتم ارما الّكا قول لعموم الصلاة يقصر 

الركعتينالقيم الإمام ْع السافر أدرك إذا هدا وعلى . فأتموا،؛
أنيجوز ولا إمامه، سلام يحد بركحتين يأتي أن عليه وجب الأخيرتين 

•أعلم وافّ • الركعتتن مقتصرآعلى الإمام مع يلم 
أوأو أو 

الإنسانأحدثر إذا تعارسث اممه الشخسرحمه فضيلة سئل I  ٦٣٥س
غازايتخ؟به كانت، وإذا أومأموما؟ إماما كان إذا الممل فما صلاته في 
اوخارى)ا-مأ(،وطم)آ-ا■(.)ا(
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فريضةحقهم وفي حقه في مل وهي الأجرة العشاء بقوم بملي لكن جبل 
آ/ّ'اى١ ^^٣; اسمف. محسا

هه  ه

انللأنيجوز هل ! — تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل !  ٦٣٧ص
نافلة؟يصلي من حلف الفريضة يصلي أن 

الإمامنية اختلاف يضر لا أنه الصحح ت يقوك فضيلته فآحاب 
الإنسانخلف يملي أن المفترض للإنسان يجوز وأنه والمأموم، 

لكنفانه المٍ،. عهد في ذلك يفعل جبل بن معاذ لكن كما المتنقل، 
تلكبهم فطي قومه إلى يرجع ثم ، العشاء صلاة النبي. مع بملي 

المسجدان إندخل فإذا فرضة، ولهم نافلة، له وهي ،، الصلأةل 
حرج،فلا جماعة لتصاليا مجعلث، وقام نافلة أو فريضة، تملي وأنما 

انتهاءوبعد محلثإ، يدركه ما ويصلي مجحلثإ فيدخل صحيحة وصلاتكما 
تصليكنت مواء شيء فاته لكن إن عليه بقي ما فيقضي يقوم صلاتلن، 

فريضة.أو نافلة 

سروطعن • ""تٌاليى الاله رحمه " الشيخح فضيلة مشل ن  ٦٣٨،_ 
عليها؟مايترتب وبيان بعامة الصلاة 

والصلاةالحالين، رب لنه الحمد ن بقوله فضيلته فأجاب 
تبحد أمجا أجمعين. وأصحابه وعلىآله محمد، نبينا على واللام 

عنخارجة أمور من الصلاة صحة عليه يتوقفح ما الصلاة مروط 

العثاء.ني القراءة ياب الصلاة، كتاب لم، ومالجماعت، كتاب الخاري، ايرجه 
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يثنينئهل ؤ ! تعالى اش قال كما العلامة اللغة فى الشرط لأن ماهيتها؛ 
قلإنةآ؛'يافكنةا3هُ'،

منمايلزم الأصول؛ أهل اصطلاح محي الشؤع في والشرط علاماتها. أي 
الوجود.وجوده من يلزم ولا العدم، عدمه 

ؤ؛يامحنترتعالى! اش قال كما الوقت، الصلاة شروط وأهم 
هدأأءل1أمم جأ|زاهءظإ؛٥١ وعق وسودا تث هأد٠طثواآثة ألصنL^وث 
ولهدار3' َلإجا أثثكض ؤ 'كاتئ ألثاوه إن ألمتL!وأ 

الإنسانعلى يجب بل وينبض للوقت، مراعاة الواجبات من كثير تضل 
وقتها.فى الصلاة تكون أن على يحاففل أن 

النيوذكرها كتابه، فى مجملة تعالى اف< ذكرها الصلاة وأوقات 
)رؤ تعالى: اممه قال فقد العزيز الكتاب فى أما سته؛ فى فمالة م. 

آلثممءآف إن ألمجر رئنءان أبل، عثؤ، إق آيشنمى لوؤك أامنلوْ 
ؤءكوقوله• • ؤإثلولت-أشر،هأيزوالهافقولهنعالك،؛ مثموداهل'آ،. 
وهدانصفه، الليل فى غسق أقوى لأن الليل؛ انتصاف أي ثؤ،آيل،ه 

أرعأوقات على يشتمل الليل نصف إلى النهار نمق من الوقت 
كلهاالأوقات وهده والحناء والمغرب، والحصر، الفلهر، صلوات! 

يصيرأن إلى النمس زوال من، الظهر! فوقت فاصل، بينها ليس متتالية 
الشمساصفرار إلى الوقت، هدا من الحصر! ووقح، كطوله، الشيء ظل 

ووقتالاصهلرارى، الوقت مى العروب ؤإلم، الاختياري، الوقت، 
التيالحمرة وهو الشفق، مغيب إلى الشمس غروب محن المغرب! 

. ١٨ت الأية محمد، صورة )١( 
الآة:م'اسورةالماء،)٢( 
الآة;حلإ.مررةالإّراء،)٣( 
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إلىالوين هزا من ت العشاء ووك ، الثمس غروب بعد الأفق في تكون 
منوأما ، يبعض بعضها المتصالة الأربعة الأوقات هي هذه الليل منتصف 

صلاةووقت ، فريضة لصلاة وقتا فليس الفجر طلؤع إلى الليل نمق 
قبلهعما تعالى اش نصله ولهدا الشمس طلؤع إلى الفجر طلؤع من الفجر 
إفقزآ ريرءاف ؤ قال: ثم • ه ق عسؤا إك أشي ؤ,لدنك فقال: 
ماعر لهدا مسنة حاءت والسة رو، مثئؤدا '؛ى ١^٠>^ همءان 

آنفآ.وصفته 
يجوزفلا عبادْ، على تعار اف فرضها التي الأوقات هذه 

وقتها،عن يؤخرها أن يجوز ولا وقتها، عن الصلاة يقدم أن للأنسان 
أنيجب لأنه تصح؛ لم الإحرام تكبيرة بقدر ولو وتتها عن قدمها فإن 

كونأن فلابد ؤلرف الوقت لأن الوقت؛ نفس في الصلاة كون 
أونوم، من لعذر كان فإن وقتها عن الصلاة أحر ومن داخله، المظروف 

نامررمن : الّثيلفول العير ذلك زال إذا يصليها فإنه أونحوه نسيان، 
تلاثم ذلاك«أأ،. إلا لها كفارة لا ذكرها إذا فليصلها نسيها أو صلاة عن 

عذرله يكن لم ؤإن وآ؛هلم الثلوة رمحر ؤ ت تعار قوله 
فلمالصلاة الإنسان ترك فإذا مرة، ألف، صلى ولو تصح لا صلاته فإن 

لغيرإياها ركه كان إذا ذمته بها تبرأ ولا تنفحه، لا فإلها وقتها في يملها 
عملاعمل ررمن • ه قوله ذلك ودليل المرات آلاف صلاها ولو عذر 
عذرلغير وقتها حرج حص الصلاة ترك ومن لهوردءارن. أمرنا عليه ليس 

الآة:ا/تم\.)\(مرر؛الإمراء،
>اجد المكتاب ومسلم، المراتت، كتاب، البخاري، )٢( 
.١٤الأية;طه، صورة )٣( 
(.١٧١٨سلم))٤( 



اك،اإت|حطم فم فتاوس 
=================

منلكن عليه، مردودة فتكون ورسوله الله أمر غير على صلاها فقد 
يثقعذر لهم كان إذا فيما لهم وثع أن بعبادْ وتعالى مسحاته اش رحمة 
الظهرمحن الجمع في لهم رحص وقتها، قي الصلاة يصلوا أن عليهم 

كليصلي أن ان الأتعلى نق فإذا ، والعناء المغرب أوبين والعصر، 
إماينهما يجمع يجورأن فإنه المجموجن الملايين مجن وقتها في صلاة 
تعالى؛اممه لقول له يتيسر ما حب على احير جمع ؤإما تقديم، جمع 

صححفي ومحت ، آلتتز يعكم نمحذ ولا آمحنر ياصفم آثه ييئ يؤ 
فيجمع الني. أن - عنهما الله رصي - عباس ابن حديث ص لم م

ولاحوفا غير س والعناء المغرب وبين والعصر، الفلهر بين المدينة 
الأن ازأراد ت محال هدا افه.ؤ رسول صغ لماذا عبامحي ابن وسئل مطر، 

بتركمشقة لحقه إذا الإنسان أن على دليل هدا ففي أمتها،لى. يحرج 
أنله يجوز فإنه والعشاء المغرب بين أو والحصر، الفلهر بين الجمع 
بينهما.يجمع 

يميه ؤ ت تعالى لقوله العورة متر ت أيضا الصلاة شروط ومن 
محا;لأهمؤأه"/وئلاض

واسعاكان وإن به فاتزر صيما كان اران الثوب فى عبداض بن جابر له 
لألا_! عنه اممه رصي - هريرة أبو رواه فيما وقال. . بهءا فالتحق 

وهدا. شيءا( منه عاتقه على ليس الواحد الثوب في أحدكم يصلين 

. ١٨٥الآة: )\(ّورةاوقرة،
•الخضر ش الخلأتن ين ابالخ٠ع المامين، صلاة كتاب لم، ماحرحه )٢( 
اّا.الآة:مورةالأءراف،)٣( 
الزهد.كاب وملم، الملأة، كتاب البخاري، )٤( 
الصلاة.كتاب لم، ومالصلاة، كتاب البخاري، احرجه )٥( 



النيةباب 

وقدالصلاة، حال محي ترأ مت يكون أن الإنسان على يجب أنه على يدل 
صلىمن وأن ذلك، على العلماء _إحماع الله رحمه ء البر عبد ابن نقل 

مقالمجال هذا وفي تمح. لا صلاته فان السترة على قدرته مع عريانآ 
اضرةإرئأقسام:العلماء 

مغلظة.الأول المم 
مخففة.الثاني الشم 
مجتوسهلة.؛ الثالث، الشم 

فيعورة بدنها حمح إن قالوا البالغة الحرة المرأة عورة ت فالمغلغلة 
•والقدمين الكفين في واختلفوا وجهها إلا الصلاة 

 Iفانستين، عسر إلى ستين مع من الدكر عورة والمخففة
لأنهفخيم يمتر أن عليه يجب فلا والدبر، القبل الفرحان، عورته 
•صغير 

المرةبين ما متر فيها فالواجب * قالوا ذللئ، عدا ما والمتوسهلة! 
ذلكفي ويدخل فوق، فا عثرأ البالغ الرجل ذلك في فيدخل والركة 
فإنناهدا ومع المملوكة، الأمة ذللث، في وياJخل تبلمر، لم التي المرأة 
وأنصلاة، كل عند زينته يأخد أن ان إنكل حق في المثرؤع نقول 
ماعلى ثوبه في خرق هناك كان أنه لوفرض لكن الكامل، اللباس يلبى 
الأو صلاته تصح هل فيه يناقش حينئذ فإنه العورة صمن داخلا يكون 

حذاءعلى كان ما بين ويفرق والكثير، اليسير بين يفرق أنه إذ تصح؟ 
حلرفذفي يكون كالذي متطرفآ، كان وما كالفرجين، الغلغلة العورة 
العلنأوفي الإليتين، فوق من الخلهر في، أويكون ، ذللث، أشه وما الفخذ 

تغليفلمن حظه له مكان كل أن الهم وأة، الوفوق المرة ت.ون من 
العورة.



|ك،اا،تم أحط دس هتارس 
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أنعليها يجب فانه محارم غير رحال حولها كان إذا المرأة إن ثم 
عندوجهها كثف لها يجوز لا المرأة لأن الصلاة؛ ولوفي وجهها تستر 

غيرمحارمها.
أيامفي الناس يعفى فعلها مسألة على التنبيه المناٌب ومن 

اكرةيصف شفافآ ثوبآ فولها يلبى ثم قصيرة، سراويل يلبى الصيف؛ 
ماتستر لا التي القصيرة السراويل لأن صلاته؛ تصح لا فهدا ويملي، 

كنلم فانه البشرة يصف حفيفآ ثوبآ فوقها لبس إذا والركية المرة بين 
قولنا؛ومعنى الصلاة، في يسترها أن عليه يجب التي لعورته ماترأ 

أوأوأمول، هوأحمر، هل الجلد لون وراءه مجن يبين أي المشرة® رريصف 
ذلك؟محن 

الحدث،من ءلهارة نوعان؛ وهى الهلهارة الصلاة؛ شروحل ومن 
يوجبما وهو أكبر حدث نوعان؛ والحدث النجس. من وكلهارة 
.الوضوء يوحب مجا وهو؛ أصغر وحدث الغسل، 

منوهو ثرمحل، الحدث من الطهارة أن نبين أن هنا المهم ومن 
والقاعدةاحتنابها يطلب التي لا فحلها، يهللب التي الأوامر باب 

يالميانفيه يحدر لا المأمور ترك ررأن الحالم أهل عند المعروفة 
ناميآوضوء بغير صلى الماص مجن أحدأ لوأن ذلك على وبناء • والجهل® 

إيجابيبئرمحل أحل لأنه يتوضأ؛ أن بعد صلاته يحيد أن عاليه يجب فائه 
تعالى؛لقوله إثم فيها ليس ناسيآ وضوء بغير وصلاته بفعله، مأمور 

فلاصحيحة غير صلاة لكنها ، ١ أؤ مسينا تواجئ.ذاإن رماي ءؤ 
انالإنيكون أن بين هذا في فرق ولا مهلالبأ؛ها، فيكون الدمجة، بها تبرأ 

. ٢٨٦الآة: )ا(ّورةاوأرة،



ق؛ث==========آخْ
غلبغير أو ، وضوء بغير صلى من فكل إمامآ أو مأمومآ، أو متفردا، 

ذكر،متى الطهارة بعد الصلاة إعادة عليه يجيا فإنه ناسيآ أكبر حدث من 
فانهالصلاة أناء في وذكر بم.أ كان إذا أنه إلا إمامآ، كان ؤإن حش 

أنلمإتقدم لأحدهم فيقول، الصلاة، يتموا أن حلفه من ويأمر ينصرف 
واحداقدموا بهم، الصلاة يتم من يعين لم أي سل بهم، الصلاة 

أنيلزمهم ولا لنفسه، واحد كل أثم يفعلوا لم فإن بهم، يتم منهم 
بعدإلا يعلموا لم لو الصلاة يعيدوا أن ولا حديد، من الصلاة تأئفوا ي

لووكيلك إمامهم، حال، يعلمون لا إنهم حيث معذورون، لأنهم ، ذللث، 
لحممجن وأكل إبل، لحم وفيه طعام إليه قدم فلو جاهلا وضوء بغير صلى 
لحمأنه ذلك بحد علم ثم فمحلي قام نم إبل، لحم أنه يدري وهولا الإبن، 

وقدصلى حين عليه إثم ولا صلاته، ويحيي يتوضأ أن عليه يجب فإنه إبل 
تمالاتواجدناإنؤ تعالى لقوله بانتقاضه ^هولايدري وصوءْ انتقض 

ئةآأصهل١،.
منعل أويعير ، وضوء بغير صلى أنه قلنا إذا أننا أيصأ يحفى ولا 

بدلايتيمم فإنه الماء ا'ستعمالا مجن يتمكن لا محعذورأ كان إذا أنه الجنابة 
هذاأن محير فإذا ، الماء مقام يقوم الماء اصتحمال، تحذر عند فالتيمم عنه، 

أشهرآليسبقي ولو صحيحة فصلاته وصلى وتيمم الماء يجد لم الرحل 
صلاتهفإن الماء تحمل يأن يستملح لا أسهرأمريضآ بقي أو ، ماء عنده 

ؤإذااستحماله، تعذر عند الماء مقام يقوم فالتيمم صحيحة، بالتيمم 
علىبقي بالتيمم تهلهر إذا فإنه استعماله، تعذر عند مقامه يقوم إنه قلنا! 

فإنهتيممه وهوعلى الوقت لوحرج حش الطهارة، تنتقص حتى طهارته 

٢٨٦ت الأية البقرة، صورة ( ١ ت 



|ك،اإ>ناحمحام فم يتارم 

تعالىاممه قال مطهركما التيمم لأن الثانية؛ للمحلأة التيمم إعادة يلزمه لا 
عقصكميجمق أس يربد ما ؤ • قال التيمم ذكر لما المائدة مورة ني 

النيوقال . ، ١ عقآؤمنمتهُ زلثتم يأهركم يدي ^؛^1< تنج يذ 
مجدأوطهورأ،الآ،.الأرض لي اجعالت والسلام! الصلاة عاليه 

ومواصعهاالنجائ من الهلهارة فهو الهلهارة من الثاني النؤع أما 
النجامتعن الإنسان يتنزه أن فلابد والبقعة. والثوب، البدن، I ثلاثة 

أنالمآ،ءمبمرينالدن؛ ش ذلك ودليل وقعته، وثوبه، بدنه، في 
يستترلا فكان أحدهما إما كبير، في يعذبان وما ليعذبان، ا١إنهما I فقال 

الحيضأصاب إذا الحائض الثمح،. أُّر فقد الثوب وأٌا ،* البولا٠ل ّر، 
منالثوب تطهير وجوب على دليل ففيه فيه، تملي ثم تغسله أن ثوبها 

يأكللم بمبي أتي أنه واللام الصلاة عليه البي عن ب—ا وقد النجاسة، 
البقعةوأما آ، إياْر فأتبعه بماء فدعا عليه فبال حجرْ في فوضعه الهلعام 

طاتفةفى فبال أعرابي جاء ت قال — عنه اض رصي — أنس حديث ففي 
انبي.أمر بوله قضى فلما . الك، فهاهم الاس فزجره المسجد 

•آ ءليهأ ماءفأهريق من بدنوب 
وبقعتهوثوبه، بدنه، في النجاسة الإنسان يتجنب أن فلابد إذن 

,٦ ت الأية ، الماتدة سورة )١( 
٠الماجد كتاب وملم، الماجد، كتاب البخاري، أ-محرجه )٢( 
كتابوملم، ( ٢١٨)الول غل في جاء ما باب الوضوء، محاب ايخارى، أحرجه )٣( 

(.٢٩٢منه)الامتراء روجوب البول نجامة على الدليل ياب العلهارة، 
التلهارة،كتاب لم، وم(، ٢٢٢)الصبيان بول باب ، الوضوء كتاب البخاري، أحرجه )٤( 

.( ٢٨٦الرضح)الهلنل بول حكم باب 
الطهارة.كتاب لم، وم، الوضوء كتاب البخاري، أحرجه )٥( 



اكياتباب 
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لمنجامة أصابته قد أي نجس وبدنه صلى فإن عاليها؛ يصلي التي 
جمهورعند صحيحة غير فصلاته نجسة بقعته أو نجس، يويه أو لها يغ

يغسلهاأن ني ثم بها علم أو الجامحة، يهده ^-٠؛ لم لو لكن العلماء 
أنذلك ودليل يعيد، أن يلزمه ولا صحيحة مجلاته فإن مجلاته تمت حتى 

نعالهم،الاس فخي نعليه، فخلع يوم ذايث، بأصحابه صلى الّثي. 
حلمت،رأيناك ت قالوا نعالهم حلعوا لماذا مألهم الض. انصرف فلما 

فيهماأن فأحيرني أتاني جبريل ررإن ث فقال نحالما، فخالعنا نعليالث، 
الجهلحال الجامة يامتصحاب، تبهلل الصلاة كانت، ولو ا. خبثا،١^١ 

.الصلاة ه النبي لامتأنف، 
لصحةشرمحل والبقعة ، والثوب، البدن، في الجامة احتناي، إذن 

فانناسيا أو جاهلا، المحاسة الإنسان يتجنب، لم إذا لكن الصلاة، 
لمأو يغسلها، أن نسي ثم الصلاة قبل بها علم سواء صحيحة صلاته 

.الصلاة بعد إلا يها يحلم 
ناميأأووصوء بغير صلى إذا ما وبين هذا بين الفرق ما ئالت،! فان 

ولمجاهلا؛الإعادة، ناسيأأو وصوء بغير صلى من أمرنا حيث جاهلا، 
ناسيآأوجاهلأ؛الإعادة؟بالمحامة صلى الذي نأمر 

المأمور،فعل باب، من أوالغسل الوصوء أن بينهما الفرق قلتا؛ 
في.هيعدر لا المأمور وترك المحفلور، ترك من؛اب، النجاسة واحتناي، 
المحثلور.فعل بخلاف والنسيان ؛الجهل 

ئدرئلملمتاؤ تعالى! لقوله القبلة استقبال الصلاة! شروتل ومن 
سلتألتحدآّؤه ويدكفي'ائاي 

.النعل في الصلاة باب الصلاة، كتاب ، أبوداود احرجه 



|كاإه|عظم قس ك1وس 
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لصحةشرط القبلة ذامّممبال ^١، ٠١٤سملتإ ئجرذم مؤأ 'محتم ما قتث 
ولاصحيحة، غير فصلاته القبلة غير إلى صلى ومن الصلاة، 

تأرع أحوال في إلا لذمته مبرئة 
كونأن مثل القبلة، امتقبال عن عاحزأ كان إذا الأولى: الحال 

فإنالقبلة إلى الانصراف من يتمكن ولا القبلة، غير إلى ووجهه مريضأ 
ا.ماأمظعمب<أ٢ أس ؤ تحارت اّتح لقول كان جهة عرأي تهمح صلاته 

ولاخيره.لاطسه القبلة إلى يتحول أن 
غيرإلى هارJآواتجاهه وكان عدو خائفأمن كان إذا ت الثانية الحال 

ءؤ؛نتعالى! لقوله القثلة امتقبال عنه يسقط الحال هدْ ففي القثلة 
إلىاتجاهه يكون ند الخائف أن ومعلوم ا. أورك؛ائا ؤحالأ جفتن 
الصلاةفي له الله رحص فإذا القبلة غير إلى اتجاهه يكون وقد القبلة، 
إذاالقبلة غير إلى الاتجاْ فى له يرخص أن ذلك فمقتضى أوراكبأ راجلا 

القثلة.إلى اتجه إذا ه نفعلى يخاف كان 

يصلىفانه الافالة يصلى أن وأراد سفر فى كان إذا ت الثالثة الحال 
غرالفى يصلى كان أنه الني. عن بت، فقد ، سفره جهة كانت، حسن، 
ففيالمكتوبة. عليها يصلى لا أنه إلا وجهه، كان حين، راحلته على 

الفريضةفإن الفريضة، بخلاف وحهه كان حيث، المسافر يصلى النافلة 
جم_،عاليهذلكفىالحضر.

أىيدرى فلا الشلة عليه اشتبهتؤ قد كان إذا الرابعة؛ الحال 

.١٤٤الأية!القرة، صورة )١( 
.ا-االآة:مورةالتغاين،)٢( 
. ٢٣٩الآة; ّورةاوقرة،)٣( 



اسةباب 
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ويتجهيستءثمع ما بقدر يتحرى الحال هدم قفي القبلة، تكون الجهات 
لهتض لو عليه إعادة ولا القبلة هي الجهة تللثا أن ظنه على غلب حيث 

.القبلة غر إل مصل أنه مد 
أننلزمه لأننا لامحتثنائها وجه لا الحال هدْ إن ت نائل يقول وقد 

كالةولأضر٥إذالميواشالقبالة؛
مثاأممه يكلم_> لا ؤ تعار: اض محال وقد واستطاعته قدرته منتهى هذا لأن 

وعلىكلحالةموإآثهماآمقعمهل؟ا. ؤ وثالتAال: للأئنثهغب<أا،. 
قيهاالإنسان فان ستنى، لا أومما يتنى، مما جعلناها سواء نقول فإننا 

به.ويحمل الصواب يتحرى وأن استطاع ما اش يتمي أن عليه يجب 
القبلةاستقبال أن نعرف أن يجب أنه وهي؛ مسألة هاهنا ولكن 

الإنسانكان فان جهتها، إر ؤإما الكعبة، وهي القبلة عين إر إما يكون 
هيلأنها الكعبة عين يتقبل أن ففرضه مناهدتها يمكنه الكعبة من قريبآ 

عليهالواجب فإن الكعبة، مناهدة يمكنه لا بعيدأ كان إذا وأما الأصل، 
حقهفي الجهة كانت م\5ة عن الإنسان بعد وكلما الجهة، يستقبل أن 

أهلفي النبي. قال ولهذا انعت تباعدت كلما الدائرة لأن أوسع؛ 
أنالعلم أهل وذكر قيالةهل'اا. والمغرب المشرق بين *ما المدينة: 

أربع!أنها معروف والجهات يفر، لا الجهة في اليسير الانحراف 
الكعبةعن الإنسان كان فإذا والغرب، والشرق، والجنوب، الشمال، 

كانؤإذا والجنوب، الشمال بين ما حقه في القثلة كانت غربآ أو ثرقآ 
والغرب؛الشرق بين ما حقه في القبلة أوجنوبآصارت شمالأ الكعبة عن 

.٢٨٦الآة: )ا(ّررةاوترة،
الآ؛ة:أا.ّورةاكاين،)٢( 
نلة.والمغرب المشرق مابين أن جاء ما باب الصلاة، كتاب ااترطي، أحرجه )٣( 



|كااهم أعط فم فتاوس 
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مكةمن شرقآ لكن الإنسان أن فرض فلو الجهة، استقبال الواجب لأن 
،يساره عن القبلة جعل لأنه يمح؛ لا ذلك فإن الشمال واستقبل 

يمينه،عن القبلة جعل لأنه يمح؛ لا ذلك نان الجنوب امحمتقبل لو 
تمح؛لا صلاته فإن الغرب واستقبل الشمال أهل من لكن لو وكذلك 

لأنهيمح؛ لا ذلك فإن الشرق استقبل ولو يساره، عن القثلة جعل لأنه 
•يمينه عن الشلة جعل 

ومجريةيدقة القثلة تبين وسائل الوقت هذا في لعباده اف ير وقد 
علىتدله لأنها السفر في معه الوسائل هذه يصطحب أن للإنسان فينبغي 

ينبغيوكذلك القثلة، معرفة من فيها يتمكن لا حال في لكن إذا القبلة 
والتتيالمجربة الوسائل هذه تقتفيه مجا يتح أن مجد إنشاء أراد لمن 

صوابها•عرف 
اليةواشترامحل القلب، مجحلها والنية النية، ت الصلاة شروط ومن 

الفإنه الإطلاق حيث من أما والتخصيص، التعيين أجل من يذكر إنما 
أنيمكن لا ويصلي يذمبا ثم فيتوضأ يقوم أن مختار عاقل لأحد يمكن 
لابدفالتعيين اكيين، على الكلام لكن الصلاة، نوى وقد إلا ذلك، يقحل 

مغربا،والمغرب عصرا، والحصر ظهرا، الظهر فينوي النية، في منه 
نيةلأن المهللقة، الصلاة نية تكفي ولا فجرا، والفجر ، عشاء والعشاء 
يكنلم الأعم نوى فمن المحينة، الصلاة نية من أعم المهللقة الصلاة 

ولهذافيه لدخوله الأعم ناويا' كان الأخص نوى ومن للأخص، ناويآ 
لمممن إلى ممن أوس مين، إل ^، ُن الإنسان انتقل إذا نقول؛ 
بقيتمعين إلى معللق من لكن فإن منه انتقل ما وأما إليه، انتقل مجا يصح 

الثاني،ينعقد ولم الأول بملل معين إلى معين مجن لكن ؤإن الإطلاق، نية 
الهينلأن الطلق، وصح الحين بملل مجمللق إلى معين من انتقل bن 



امحل؛باب 
^==========ت==^^ت=======ءهآه

ذلكونوصح الإطلاق، بقي التعيين ألغي فإذا للإطلاق مضمن 
بالأمظة:

أثناءفي النية يقلب أن أراد ثم مطلمأ، نفلا ناويأ بملكب رحل 
نقول:فهنا راتبة المهللق النقل هذا يجعل أن أراد ممن، نفل إلى الصلاة 

الإحرامتكبيرة قبل من منوية تكون أن لابد الرانة لأن الرابة؛ تمح لا 
نيةبغير وقع الرانية نية من خلا الذي الأول الجزء لأن راب؛ تكن لم يإلأ 

الراتثة.
التعييننية وألغى مطالفآ نفلا نواها ثم رانية يملي كان لو لكن 

الإطلاقونية التعيين، نية تتضمن المعينة الصلاة لأن وذلك ذلك، صح 
الإطلاق.نية بقيت التعيين نية ألغى فإذا 

الصلاةأثناء في ذكر نم العصر بنية يصلي دخل رحل ت آخر مثال 
صلاةلا تصح لا فهنا الظهر إلى العصر من نيته فحول الظهر يهل لم أنه 

وأماقطعها، لأنه تصح فلا الحمر صلاة أما الحصر، صلاة ولا الظهر، 
جاهلاكان إذا لكن أولها، من ينوها لم لأنه تمح فلا الظهر صلاة 

الإطلاق.بقى التمين ألغى لما لأنه نفلا؛ حقه فى الصلاة هذْ صارت 
نفلايجعلها أن أثنائها في له بدا ثم الرانية بنية صلى • ثالث مثال 

التعيينألغى فإذا والتحيين، الإطلاق تتضمن الرانية نية لأن مهللقأصح؛ 
فىالإطلأق•

أحداأظن لا العبادات في العلاقة النية إن أقول أنني • والخلاصة 
الالذي لكن نوى، وند إلا سل يقوم شخص من ما إذ أبدا، ينويها لا 
*والط^صمصرإ العني هونه منه بد 

منفرداكان أن بعد الإمامة نية I النية فى تدخل التي المائل ومن 



|كاا،؛احام عم فتارس 
٥٩٦ ،======================

والصحيح، العلماء بين خلاف فيه وهدا منفردأ كان أن بعد الائتمام أو 
فيالإنسان شرع أن مثل منفردا كان أن بعد الإمام فنية به، بأس لا أنه 

بأسقلا جماعة ليصيرا معه يدخل آخر رجل يأتي ثم متفرد وهو الصلاة 
اممهرصي - عاص ابن وكان الليل من يصلي ئام ه المي لأن بدلك؛ 
الميوأقره المي.أا، ودخل،ع فتوضأ هماس ابن قام -نائمآثم همهما 
شرعفلو بدليل، إلا الفرض في ثبت النقل في ثبت ما أن والأصل .. 

بأس،فلا إمحامآ ليجعله معه فيحل آحر جاء ثم وحده يملي الإنسان 
فيأحدأشرع لوأن بالعكس وكيلك مأمومأ، والثاني إمامآ الأول فيكون 
سانتقل فقد إليهم فانضم جماعة فصلوا حماعة حاء نم منفردأ الصلاة 

لأنالأممالهناضإبملالأ0نيةابمألأ؛أس؛ه؛ انفرادإلىائتماموهدا 
•فيه حرج فلا وصف إلى وصف س انتقال ولكنه الأولى 

عليهاالكلام ينبغي التي الشرومحل أهم ذكرناها التي الشروحل فهده 
فيثرومحل هده زكن والعقل والتمييز كالإسلام أخرى شرومحل فهناك ؤإلأ 
عبادة.كل 

٠ ٠ ٠

(.rYl/T)"أ:محهالإدمأحمد 



ااةاك31غات غم ك1رس 
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ساسهة

حكمعن — تعالى اف رحمه — السخ فصيلة ستل ! ٦٣٩س
الإمر1عفيص1رسمة؟

الصلاةإلى مشيه في الإنسان \ٌرلع بقوله! فضيلته فأجاب 
وعلينانمشي أن أمرنا واللام الصلاة عليه النبي لأن عنه؛ منهي 

القال! العلم أهل بعض أن إلا نميع، أن ونهانا والوقار السكينة 
يحلإذا مثل الركعة، تفوته أن حاف إذا تقبح لا رعة م يسرع أن بأس 

الناسبعفن يصغ كما قبيحة، ليت محرعة فأسميع راي والإمام 
الإتيانأن مع عنه، منهي هذا فإن شديدأ، ركضأ يركفن ياتي تجده 

تفوتهأن حاف ؤإن حتى أفضل الإسراع عدم مع والوقار بالسكينة 
الحديث.لعموم الركعة 

ءإيه ءو 

يجوزهل ؛ — تعالى اممه رحمه — الشيح فضيلة ومسل ) ٦٤٠ص
الجماعة؟ْعاسممنىصلأة الركعة الاسربع 

تس>رع،فلا راكر والإمام دحلت إذا بقوله) فضيلته فأحاب 
هالنبي لأن الأول؛ الصف إل تصل أن قبل الصلاة ق تدخل ولا 
ولاحرصا افه ءزادك ذلك: فعل حين عنه اف رصي بكرة لأيي قال 

تثذ((

٠( ٧٨٣)اكف دون ركع إذا ، ١ ١ ٤ باب الأذان كتاب البخاري رواه 



اك|ااتاهضام في فتاءس 
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حكمما ! - تعالى اش رحمه - الشيخ فضيلة سئل ! ٦٤١س
عنثبت قد بأنه العلم ْع إليه، المشي ثم الصف، دون الركهمع 

قال؛وهب ين زيد فعن فعله، — عنه افه رصي — مسعود ابن 
،راك^ وهو الإمام ظدركا مسعود واين انا الممجد يحلن 
الإمامقضى ظما الخما، في استولتا حش مسينا لم فركعنا 
ا.اكلأة،ار أدركت قد فقالعمداف؛ لأقضى، ةمتا الصلاة 

منبرعلى به الأم - عنه اف -رصي الربير ابن وعن 
سمعأنه رباح بن علياء فعن السنة، أنه وأحمر الجمعة، 

أحدكملحل إذا للناءس؛ يقول المشر على الزبير بن عبداش 
حتىراكعا ليدب ثم يدحل حين فليري رضع والناس السجد 

هويفعلرأيته وقد ؛ عتناء قال الستة. ذللن، فان الصف فى يدخل 

اضررزادك إ بكرة أبي حديث في . النثى فول وأيصأ 
دونالركؤع هو المراد أن في بقاطع ليس تعدء ولا حرصا 

مسرعا؟الممجد إلى هوالمجيء المراح أن يحتمل بل الصف؛ 
إلىيصل أن قبل يركع لا أنه الصواب بقوله: فضيلته فأجاب 

ركؤعإلا منه يخهمص ولا تعيا، رالأ عام الحديث لأن الصف؛ 
واللام؛الصلاة عليه لقوله يري فانه راكعأ الإمام أدرك إذا المأموم 

)ا(شرح.عأنىالآ'ارمي>أ.
اوهتيفى»اض«آ/أ،ا)٢( 



|كاإةا؛ غمرص؛افتاوس 
٥٩٩^=====س===ت==========ح 

فأتموا((فاتكم وما فصالوا أدركتم ررما 
حالفلأنه به يحتج فلا — عنه اف رصي عود— مابن فعل وأما 
الدينفى منزلته كانت مهما النص حالف من كل أن وذلك الحديث، 

•الوصول ستة يه يعارصى ولا بقوله، يحتج ولا عنه، يعتذر فإنه 
وصياقهصحته في النظر إلى فيحتاج الزبير ابن حديث وأما 

ررأثرقوله! في بسياقه المراد وهل لا؟ أم عنه صح هل يعرف حتى 
الإنسان.بها يقوم التي الهثثة أومجمؤع النة هذْ السنة٠ 

بقاطع.ليس بكرة أبي حديث إن السائل قول وأما 
الاستدلالسرءل من ليس ولكن بقاطع؛ ليس هو نعم فيقال 

\نحونص وحد فإذا كتفى؛الذلاهر، بل قاطعة دلالته كون أن بالنص 
الغلاهر.نؤول -فحينئذ ظاهره يخالم، مجا يقتضي أي - يخالفه 

هه

الماسبعضن تعار_ت اض رحمه ^^،ضيلةابمح— ت س؟؛اُ
يحلالإمام ركع إذا حتى انتظر القيام أو المراوح صلاة بدأت إذا 
صحح؟فعاله فهل معه، وري الصلاة في 

الماسبعض فإن للمانية وقام ركعته من الإمام انتهى إذا وكذلك 

بابالماجد، في ومسلم ، ( ٦٣الصلاة)٦ إلى عي يلا باب الأذان، ني الخاري رواء )١( 
.٦( ٠ )٢ ١ ٥ ١ بونارح الصلاة إتيان استحباب 



ا1صااة|دطم قس ك1رس 

يجوزفهل _، وت قام الركوع الإمام قارب إذا حض يجلس، 
ذلك؟

الإماممع الدخول الإنسان احير أما بقوله فضيلته فأجاب 
هلأتوقف، بلإنض ض، ض محرف فهذا حنىيكيرللرمع، 

معهيتمش لا الذي التأجير تعمد لأنه نمح؟ لا أو هذه ركعته كح 
ولاالإمام عن تضل فلا ركن، الفاتحة ومحراءة - الفاتحة قراءة من 

يركعيقوم ثم الإمام يري حض يبقى فكونه - المنفرد ولا المأموم 
علىالأقل على أو صلاته، على وحهلر شك، بلا خطأ هذا معه 

.أدركها يكون ألا ركعته 

فلافر؛ع، قام الركؤع قارب فإذا آ جالالإمام ْع التكبير وأما 
وثقلكبر حض و. المي كان وقد نافلة، التراويح لأن به؛ بأس 

تيسرما وقرأ نام الركؤع، قارب فإذا ويقرأ، آ، حالفيبدوها يفعله، 
منامآند(رمحأا،'

وحلسالثانية، إلى الإمام قام ثم الإمام، ْع ركع إذا وكذللث، 
كلمعه، فركع تمام الثانية الركعة في الركؤع الإمام قارب فإذا هو، 
•به بأس لا هذا 

فقرأحالآ، بملي لكن ه اف رسول رأن _ت منها افه رصي - عاسة ص ت الحديث نص 
ثمنمراهاوموقاتم، نام، أوأرمن ئلاثض نحومن تراءته من بمي فإذا وهوجالس، 

الصلاة/تقصير في الخاري رراْ ا . ذلك. مثل الثانية الركعة في يمعلر مجد، ثم ركع، 
ناثمآأوالنافلة جواز باب المسافرين/ صلاة في سالم ومI ( ١ •  ٦٨)فاعدأ صالي إذا باب 

فاءدأ)ا'ا'ا(.



|1صااتفمرليه هت1،س 

التكسرحكم ما ئتح<أيلةاكسخءرحم4اشسار ٦  ٤٣،_ 
الركؤع؟لإدراك الصف إلى المشي ثم والركؤع الصف دون 

ئمالصف إلى الدخول قبل التكسر بقوله فضيلته فأحاب 
—عنه اض رصي — الممفي بكرة أبا فان الئثي عنه نهى المشي 

فييدخل أن قبل وركع فأسرع راكع ٠ والمي المجد، دخل 
مألصلاته من الني. انصرف فلما الصف، في دخل نم الصف، 

افررزادك I الني فقال أنا، بكرة أبو فقال ذلك؟ فعل الدي من 
.، وعاو«ل ولا حرصا، 

فعلت،ما إلى تعاس لا أي! العود، من العين، بضم ورثند( 
)ثني(ولا قول وعن ، )تعذ( ولا قول عن يغني تعدأ' ررلأ اللففل وهدا 

بضمثنذ( )ولا الص،بمبحين في التي الصحيحة الرواية ولذلك 
ومكنالحول عن نهاه إذا لأنه عنهما؛ تغني إنها ئلت ؤإنما العين، 

العودعن نهاه ؤإذا واحبة، غير الإعادة أن على دل أمره؛الإعادة عن 
هاتيننورد أن إلى حاجة فلا هدا وعلى العدو، عن النهي فيه دخل 

هداثني( و)لأ تعد( )لا وهي الصحيحين عن الخارجتين الروايتين 
الرواية.صحت إن 

امشله! ويقال عته، ينهى ذلك يقعن الذي أن والحاصل 
لموما فصل، أدركّى فما الصف، إلى تصل حتى السكينة وعليك 

.فأتمه تدرك 

(.٧٨٣الخاري);١( 



؛؛yjsJiا،؛ظم i_ هتأوس 

كبيرةوكبمرت الصف إلى وصالي إذا ت يايل نال وإذا 
شالإمام أدركت هل أدري لا وأنا الإمام، ورفع وركعت الإحرام، 
أصغ؟فماذا أدركه، أن قبل أورغ الركؤع، 

أدركه،فقد أدركه أنه ؤله على يغلب كان إن فنقول الجواب؛ 
السهو؛سجود عنه يتحمل الإمام فان ركعة، أول هذه كانت إن ثم 

بعدها،أوما الثانية الركعة هد0 كانت، ؤإن الإمام، مع مسلم لأنه 
فيالقاعدة لأن اللام؛ بعد مجدض الصلاة قضى إذا يسجد فانه 

-الفلن غلبة على أي - عليه يثنى أن الفلز، غلبة فته كان إذا الثلث، 
اللام.بحد ويسجد 

يدركهلم أنه ولا الإمام، أدرك أنه ظنه على يغلب لم كان ؤإذا 
•اللام نل ويسجد اليقين على ليسي الركعة، هذْ يلغي فإنه وتردد 

ءإ؛

حكمعن ! تعار. افه رحمه الشيخ فضيلة ومثل ت ٦ ٤ ٤ س 
الإمام؟لمه راي والإمام دخل لمن الصابرين »ع اف إن قول 

اممهاصبرإن قال! سواء يفعل، أن ينبغي لا هدا بقوله! فأحاب 
الأمورمن ذللث، أسبه وما بقدميه أوصرب أوتنحنح، الصابرين، مع 

داخل.أنه الإمام بها يعلم التي 
وبدونوطمأنينة بهدوء يأتي أن الحال هده في عليه والواحسبا 

الإقامةسمعتم ارإذا والسلام! الصلاة عليه المبي، لقول إسرلع 
فماتسرعوا، ولا والوقار بالتكينة وعليكم الصلاة إر فامشوا 



ا(تاك،دذ،ت هم فتاوس 

فأتمواا،فاتكم وما فصأوا أدركتم 
الصففى وتقف مهلمثتأ، تأتى أن يوجب الحديث فهدا 

بهأمر ما هذا فاقض. فاتك وما فصت أدركت وما الإمام مع وتدخل 
للأماموالإزعاج التشويش هدا وأما واللام، الصلاة عليه النمب 

.ينبغى لا فهدا الصحابة عهد فى كان ما أمر ؤإحداث والمامومين 
ءإ؛-

قراءةحكم ْا • — تحار افُ رحمه - فضيلته ومثل ت ٦ ٤ ٥ س 
عاليومس اليسبب مما مرتفع ؛صومحت المسعحد في القران 

المصالين؟
فيالمجد في الرجل قراءة حكم ت بقوله فضيلته فأجاب 

أوالدارسين، أو المصلين، من غيرْ على بها يشوش التي الحال 
النبي.،عنه نهى فيما لوقوعه حرام؛ ذللث، حكم القراأن، قاريء 

أنعمرو( بن فروة )هو البياصى عن الموطأ فى مالك روى فقاس 
أصواتهمعلت وقد يصذون وهم الناس على خرج . المي 

ولابه يناجيه بما فليتفنر ربه يناجى المصلى ررإن فقال؛ بالقراءة، 
منداودرص أبو نحوه وروى . بالقرآن؛،بعض على بعضكم يجهر 

.— عنه اش رصي — الخيري معيد أبى حديث 

اوخاري)آلإ(،وتلم)أ•!(.)ا(
(.٢٢٥)٨٦/١فيالصلأةاباسمفىاكراءة)٢( 
١٣٣٢)اللل صلاة ني القراءة الصوت رغع باب الصلاة ني )٣( 



ا1صا|تاعفمحام فم فتاوس 

النا،سيعضن أ! تعالى اض رحمه — الئسخ فضيلة مسل ت ٦ ٤ ٦ ،_ 
الصابرين،مع الق، إن يقول رام والإمام المسجد يدخل عندما 

القول؟هدا حكم فا 
عهدفي كن ولم له أصل لا هدا بقوله: فضيكه فأجاب 

معالدين المصبين على أيضأتثويش وفه هديهم، من ولا الصحابة 
كمايؤذيهم، لأنه عنه؛ منهي الصبين على والتشويش الإمام، 

ويرفعونيصلون وهم أصحابه على يلة ذات الني. حرج 
بعضكميجهرن ولا ومال! ذلك، عن فنهاهم بالقراءة أصواتهم 

بعضكمررلأيوذين آخر؛ حديث وفي . القرمح«أا، في يحص على 
علىيشوش ما كل أن على يدل وهدا ،، القرآنا؛أ قي بعضا 

الإيذاءمن ذلك في لما عنه منهي فإنه صلاتهم في الأمومين 
•صلاته وبين المصلي بين والحيلولة 
إذات يقولون — اممه رحمهم — الفقهاء فإن للأمام بالنسبة أما 

علىيشق لم ما انتذلار٥ ينبغي فانه الصلاة في؛ الإمام أحسر، 
الركعةكانت إذا ولاسيما ينمملر؛ فلا عليهم شؤ؛ فإن الامومير،، 

•الني. لقول الجماعة، تدرك بها الأخيرة الركعة لأن الأخيرة؛ 
الصلأه(\م.أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك ررمن 

ابوداود)أآ'ا'؛ا(.)١( 
إل. . . يوذين فلا ريه مناج كلكم إن *ألا ت أوله وش الخيري سعيد أيي حديث عن جزء هدا )٢( 

ابنوصححه (  ١٣٣٢)الليلح في يالقراءة الصوت رغ باب الصلاة في داود أبو رواه 
خزثنأ/،ا<ا)آ1اا(.

=ورواه ، (  ٠٥٨ ) ركعة الصلاة من أدرك من باب ، الصلاة مراقين كتاب ، البخاري رواه )٣( 



اإ|ت|ك،يغه هم فمارس 

شمالهعما _1 تعالى اف —رحمه الشيخ فضيلة سئل ت  ٦٤٧س
ينتظرونوقفوا الإقامة وقت قرب المجد لحلوا إذا الناس يعفى 
العمل؟هازا حكم فما المجد تحية وتركوا الإمام قدوم 

يمكنلا بحيث قصيرة المدة كانت إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
متىيدرون لا كانوا إذا وأما عليهم، حرج فلا الجاس تحية فعل 
الإمامحاء إن ثم المجد تحية يصلوا أن فالأخضل الإمام يأتي 

فيكنّت ؤإن فاهطعها، الأولى الركعة في وأنى الصلاة وأقيمت 
ضة.فأتمها الثانية الركعة 

ءةءو- ثإي 

 _،٦  ٤٨ I رأيكمما ! — تعالى اض رحمه — السح فضيلة وسئل
حضوالكلام بالسواليف الاشتغال من المصالين ا*ض يفعله فيما 
الصلاة؟تقام 

تحيةوصالوا المجد هؤلاء لحل إذا بقوله فضيلته فأجاب 
فإذاقبلها، راتبة لها مما الصلاة كانت إن الراتبة صالوا أو المسجد، 

لأنهمبالتسح؛ أويثتغالوا بالفرأن يشتغالوا أن فالأفضل ذلك فعلوا 
آحربكلام تثاغلوا فان الصلاة، انتفنروا ما صلاة في لايزالون 

وفيالمسجد في وهم به تحدثهم فان يحرم، مما كان إن نظرنا، 
فلاالمباحة، الأمور من كان ؤإن إثمأ، أشد يكون الصلاة انتذلار 

فإنهغيرهم على شوشوا فإن غيرهم، على يثرشوا لم ما بدلك بأس 

)٧'١٦١،٦.ح.ركعت.أدرك من باب الماجد، كتاب لم، م



ا1صااة|عطم هم فمارس 

•المهين على التثويس لهم يحل لا 
ء؛يو أ ه

يعمىقول عن I — تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة محسل ! ٦٤٩س
اللهأقامها  ١١الصلاة(( قامت ئد  ١١المؤذن! نول عند الناس 

وأدامها((؟
افهارأثامها الصلاة إقامة عند توله إ بقوله محيلته فأجاب 

القالها فمن ، ، نفلرأ صحته في ولكن حديثا، فته ورد ند وأدامها(( 
•عليه ينم لا تركها ومن عيه، ينكر 

ءو-٠  ه

فيورد هل ؛ تٌار— الثه رحمه — الشيخ محيلة وسئل إ  ٠٦٥ س 
الإقامة؟عد للصلاة محددللقيام وئت السنة 

القيام؛لموصع محددة السنة ترد لم إ بقوله محيلته فأجاب 
الإنسانقام فمتى ، تروني((أ حتى تقوموا ررلأ قال! السي. أن إلا 

أوعندانمهائهافكلذكجاتر.أوفيأثائها، فيأولالإئامة، 
ءكء؛د 

٠٠* ٠٠*

،٤ ١ ١ ١; والمهقي (، ٥٢٨الإى.ة)سع إذا يتول ما  ٣٧باب الصلاة ني داود أبو رواْ )١( 
:٢١١ا/ ١١»اكلخص• ني الحافظ فال ، YAA/Tالمة• اشرح في والبنري 

رنمفتوى ٢ ٠ ١ / ١ ٢ الفتاوى مجمؤع في — مالي اش رحمه — شيخنا وصعقه ، اصعيف؛ 
(١٣٠.)

فيوملم (، ٦٣٧)الإمام رأوا إذا الناس يقوم ض باب الأذان، كتاب الخارى، رواْ )٢، 
.٦( ٠ )٤ ١ ٥ ٦ للملأة الناس يقوم متى ٢ ٩ باب احي، الم



ا1صااةصلة هم فتاءس 
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درحةما —؛ تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٦٥١ س
بغير،سواك،؛؟صلاة ميمن تفضل بموالّ ررصلأة إ حدسك 

والصلاة،، صعيمار الحديث هذا إ يقوله فضيلته فأحاب 
لأنالميه3ال:,الوادأففل؛ 

عليهمتفق • صلاهءا عندكل بالواك 
ايصأ،الوصوء وعند صلاة كل عند تاذ يأن ان للأنفنثغى 

السواكيغل أن أيضآ وينبغي المضمضة، عند الوصوء فى ومحله 
النبيإل أحوها حضر حين — عنها اممه رصي — عائشة لقول وينفلفه 
بنعبدالرحمن وْع عليه وصلامه افه صلوات الموت به نزل وهوقد 

أي— بصره اممه رسول فأيده به يمتن سواك عائشة أحي بكر أبى 
الموتمحعياق وهول — الواك بمب أنه فعرفت قالت؛ — إليه يطر حعل 

نعم،أن برأسه فأثار لك؟ آحده فقالت! — عاليه وسلامه الله صلوات 
،^٠^٣، فامنن الض. إل لنمه ثم فطسه فقضمته فأحدته قالت! 

منكثير يفعله كما لا يالمواك العناية ينبغي؛ أنه علؤ، دليل هدا وفى 
الأوساخفتبقى يغسله ولا بواكه تاك يتجده اليوم النامحؤ، 

أعالم.وافه تلويثآ. إلا التسوك يزيده فلا المواك هذا ق متراكمة 

والحاكم(، ١٣٧) ٧١ا/ اصب، ني خزبمة وابن ، ٢٧٢!/أحد م أحرحه )١( 
علهالكلام أطال وقد ، ١٣٣٧;صحأ لا احدث الخاب: الطل في نال ، ٢ ٤ ٥ ١; 

.( )١ برتم المنيف٠ *المار في القيم ابن العلامة 
كتابوملم، (، ٨٨٧)الجمعة يوم المراك ٨ باب الجمعة، كتاب البخاري، رواه )٢( 

اوراكحآ؛)آهآ(.^٥١ الطهارة، 
.( ٨٩الاقباب٩ح)• الموضع ي الخاري واه )٣( 





االت|و=|يمرية يمارس 
 ،^======^====^===========<٦٠٩

منيلاحظ _ت تعالى اش رحمه - الشخ هضيلة مثل ؛  ٦٥٣ س
صفوفحلف يصفون أنهم الحرام المحل قي الرحال بعفى 

منوهل صلاتهم؟ مبل فهل المقروصة، الصلاة في اء الن

أهلفإن النساء خلف الرحال صلى إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
تكونأن السنة لأن السنة؛ خلاف هدا لكن بأس، لا يقولون العلم 

الحرامالمسجد في مشاهد هو كما أنه إلا الرحال، خلف النساء 
بعدهنرجال ويأتي وتصف، النساء فتأتي وضيق زحام هناك يكون 

مابقدر هدا عن يحترز أن للمصلي ينبض ولكن وراءهن، فيصفون 
الإنسانفاليتجنب للرحال فتنة ذلك من يحصل ربما لأنه يسمملح؛ 

الفقهاء،قرره ما حسب حائزأ هدا كان ؤإن النساء خلف، الصلاة 
وينبغي. المستهلاع يقدر هدا يتجنب أن ان للأنينبغي نقول لكننا 

•الرحال من قريبأ يكون موطن فى يصلين أيضآألأ للنساء 
-:أت-ءإ؛- ءإ؛- 

منكثير _! تعالى افه —رحمه الشيخ فضيلة سل ! ٦٥٤س
الصفوفتسوية في يتساهلون الحرام المسحد في المصلين 

»لتونواللام: الصلاة عليه قوله قرأت وقد والتراص، 
توجيهكم؟فما قلوبكم(( بين افه أوليخالفن صفوفكم 

المجدفي الصفوف أن الواقع بقوله! فضيلته فأحاب 
له.يوسف، مما وهدا الشرعي الوجه على منتقلة غير الحرام 

المثيأمر؛دللث، كما فالأول الأول الصف، يكمل أن والمثرؤع 





ص—||i؛11يغ،؛ غم هت،،س 
٦١١■=^=====س=ت====ت=======ء 

.لدلك فلستثهوا مقبولة 
قىالأول البق أين الناّس من كثير أل يمسألة! وهنا 

المسجدالحرام؟
كلندور حتى ونمشي الإمام خلف كان ما الأول والجواب؛ 

الصلاةحكم له فان يساره أو الإمام يمين على كان من أما الكعبة، 
•ارْ يوعلى الإمام يمين على 

ءيه ءآ 

يأثمهل ست تحار اذله رحمه - الشخ فضيلة مسل ؛ ٦٠٥ص
الصفدر الصف ر صلى إذا الجرام المسجد ر المصلي 

كبيرة؟تكون ربما الفرجة هذه أن الملم ح فرجة أمامه الذي 
المؤسفةالأمور من هده أن الحقيقة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

وعدمالصفوف تقطع وص؛ الحرام المجد في وقعت التي 
ولشنة، هوالهذا ببعض بعضها الصفوف وصل نة والوصلها، 

تسدهابحيث قليلة الفرحة كانت فان أمامك الذي الصف انقعلمر إذا 
للصفوتعالى تبارك اض وسييمر وسدها فتقدم إليها تقدمت إذا 

الكبيرة الفرحة كانت إذا أما يسده، من تقدمك بسبب انقطع الذي 
يحصللم تقدمت لو لأك صفك في تثقى فانك تقدمت إذا تسدها 

مقرةفيحصل منقهلمأ تركه الذي الصف ويكون المقدم الصف ّد 
إليه.تقدمت الذي للصف فائدة يدون تركت الذي الصف على 

الصففي ؤلهرت التي الفرحة كانت إذا أنه الجواب فحاصل 
كانتؤإذا ومدها، إليه فتقدم إليه بتقدمك تند أمامك الذي 

.ينضلمرلا حتى فيه أنت الذي الصف في تبقى فإنك كبيرة الفرحة 



|ك|اا؛تاحام فم فتاوس 
===============^===^^

حكمعن -! تعار افُ -رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٦٥٦س
الصفوف؟تسوية 

بعضنال بل الصفوف، تسوية المسة ) بقوله فضيلته فأجاب 
باديآرحلا رأى لما المبى. لأن واجبة؛ الصف سوية إن اللماء 
بينافه لم،خالفن او مشوقكم لسون اطه اد ررعي• ال نصدره 

تركأو محرم فعل على إلا وعد ولا وعيد، وهذا وجوهكمأ<لا،. 
ترجموند ثوي، قول الصفوف تسوية بوجوب والهول واجب. 

يتملم من إثم ررباب بقوله؛ ذلك على — اطه رحمه — البخاري 
الصفوف((رأ،.

ءأ؛-ءإت- 

حكمعن —؛ تٌالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ٦٥٧رس 
الجنازة؟صلاة في الصفوف تسوية 

الصفوفتسوية على تدل الأدلة عموم بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الجنازة،أو القيام، كصلأة المانلة أو الفريضة، محي جماعة، كل في 

المساواة.فيه شرعت الصف شؤع فمتى • الماء أوجماعة 
تدلالأدلة أن ْع الصفوف تسوية فى يتهاونون الماس من وكثير 

علىوحلفائه المي. حرص ذلك وْن واحة، الصفوف تسوية أن 

؛)'r؛(.jLأخرجه.)١( 
عهدتمامذيوم أنكرت مالأنس: نيل U ونيه ( ٧٢)٤ هَاح باب الأذان محاب ني )٢( 

.٠ الصفوف تقيمون لا أنكم شيتآإلأ أنكرت ءما قال؛ ه؟ اش رمول 



؛؛U—tallلغ،؛ ص هتاوس 
 ===================^^٦١٣

أصحابهبصدور يمح كان . الله رسول إن حتى الصفوف، تسوية 
ضكما،فتختلف ظموا ومول! ومنايم 

يسوونرحالا يوكلون وعثمان كعمر الراشدون الخلفاء وكان 
.للملأ٥ كبروا امتوت الصفوف أن أحبروهم فاذا الصفوف 

اللهفي تأحذه ولا الصف بتسوية يعتني أن الإمام على ويجب 
لتسويةالتكبير في الإمام تأخر إذا الجهلة من كثيرأ لأن لائم؛ لومة 

بأمثالالإمام بمالي أن يسغي فلا والغضب، الحمق أحدهم الصفوف 
اممه.باذن بالناس الصلة فتقوى وثيقة مادامت ياممه صلته لأن هؤلأء 

آخرها؟أم أولها الماء صفوف أفضل عن موال كثيرأ ويرد 
وشرهاآخرها الماء صفوف ررحير أن الحديث فى حاء وقد 

مكانفي كن إذا الماء وأن عاما ليس هذا أن والفل-اهر . ، أولها،اأ 
لأنفالأول؛ بالأول يبدأن أن حقهن في فالأفضل الرحال عن منفرد 

الرحال،عن البعل هو حيرها المساء صفوف آخر كون من الحكمة 
الصفيكمل أن وهو الأصل على بقين رحال هناك كن لم فإذا 

الأولفالأول.

منهناك تعار افه -رحمه الشيح فضيلة مثل :  ٦٥٨س
هداحكم فما الأحرى عر قدميه إحدى يقدم من المصلين 
الممل؟

(.٤٣٢) ١٢٢(ح٣٢٣/١ابJوةاكفوف)رواْ.لم، )١( 
 )٢(,i؛\ب^٦ب\سمف\إى\ب\سTح٦٦A^^')-^ry



iiy^allاحإم هم فتاءس 
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الالأحرى على الميمين إحدى تقديم ؛ موله فضيك فأجاب 
أقداموحمح بل متساويتين، القدمان تكون أن السنة بل ينبغي، 

لابدواجب أمر الصفوف تسوية إن بل متحاذية، متساوية المصلين 
كانفانه ، للرّول(عاصين آثمتن كانوا الناس تركه ؤإذا منه 

تختلفواررلأ ويقول! ومتاكبهم صدورهم فيمسح أصحابه يسوى 
باديآرحلا عنه عقلوا بعدما يومأ رأى وقد ، قلوبكمرا فتختلف 
بيناش لي٠حالم^^ أو صفوفكم لتنممحوذ اش اي راعي٠ فقال صدره 

منوهو واحّتا أمر الصف تسوية أن والمهم آ. وجوهكما،أ 
وتسويته،الصف، تفقد فعليه أيفأ، والمأمومين الإمام مستوليات 

•وتراصهم صفوفهم سوية وعليهم 
؛إو؛أو ءإ؛- 

أفضلأيهما ؛ — تعالى ايإه رحمه — الشيح فضيلة مئل • ٦٥٩س
المسجد؟من الأرضي الدور في أم العلوي الدور في الصلاة 

الصلاةمن أفضل الأمفل في الصلاة بقوله: فضيلته فأجاب 
منأفضل الإمام من والدنو الإمام، إلى أقرب لأنها الأعلى؛ في 

فينشهل،الإنسان نشاحل الأعلى فى بالصلاة اقترن إذا لكن عنه، البعد 
علىالحافغلة لأن وذلك أفضل، هذا فان أكثر يخثع أنه ويرى 

التعلقةالفضيلة على المحافغلة من أولى المتعلقة؛العثاده الفضيلة 
منوالدنو مثلا؛الئمل، لذلك وضربوا العلماء، قال هكذا بمكانها، 

(.٤٤٠لم)ماخرحه )١( 
(.٤٣٦أخرجهطم))٢( 



اك—}{ةصله م هتاوس 

أنات قائل قال لو الكعبة، من الدنو أو القدوم محلواف في الرمل الكعبة، 
الكعبةعن أبعدت ؤإن الرمل، لي يحمل لم الكعبة من دنوت إن 

أبتعدأن أو الكعبة، مجن أدنو أن أفضل، فأيهما الرمل لي حصل 
فأيهماأفضل؟وأرمل، 

الفضيلةلأن وترمل؛ تبتعد أن الأفضل I العلماء يقول 
المتعلقةالفضيلة من بالمحافظة أولى العبادة بيات المتعالمة 
بمكانها.

ءإ؛-ه ءأ؛ 

يجوزهل —• تحار الثه رحمه — الشخ فضيلة ممل ! ٦٦٠س
الصف؟في مكانه عن الصبي إيعاد 

عنالصبي إبعاد جواز عدم الصحح بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الني.أن - عنهما اش رصي - عمر ابن لمحدبمثا الصف فى مكانه 

اعتداءفيه ولأنه . ، فيهلأ١ يجلن ثم مقعدْ من الرجل الرجث بميم ®لا 
وزرعأالصلاة، عن له وتنفيرأ لقلبه، وكسرا الصبي، حق على 

فلبه.في والحقد للثغضاء 
الصفوفآخر إلى الصبيان تأخير بجواز نلنا لو ولأننا 

فيوالعبث اللعب منهم وحصل واحد صفا في لاحتمعوا 
إدابينهم للتفريق مكانه عن برحرحته بآمحى لا لكن الصلاة، 

فرحويجلس مقعده من احاه الرجل يقيم لا باب• الجمعة، كتاب البخاري، رواه )١( 
مرصعهمجن الإنسان إتامة تحريم ؛ ١ ١ باب السلام كتاب مسالم، ورواه - بنحوه ( ٩١١)

(.٢١٧٧)الماحاJJيسقإل،ح٧٢
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.اللعب منهم خيف 
ه• ص ه

مغحكم ْا • — تحار اف رحمه — الشخ فضيلة مسل I ٤ ٦ ١ ص 
الأول؟الصف فى الجلوس من الصبيان 

الصففي الصلاة من الصبيان يمغ لا • بقوله فضيلته فأجاب 
فإنهمريبين داموا ما أما أذية، منهم حصل إذا إلا المجد من الأول 

مبقررمن ت قال الني. لأن الأول؛ الصف من إخراجهم يجوز لا 
لمها إلى سبقوا وهؤلاء . بهء أحق فهو ملم إليه ثق يلم ما إر 

•غيرهم من به أحق فكانوا أحد إليه يبقهم 

الأحلامأولوا منكم ررلثليني الني قال قد قيل• فإن 

والنهىالأحلام أولي حث الحدث بهيا الراد أن ت فالجواب 
أولواإلا يليني ررلأ ه•' الرسول قال لو نحم يتقدموا، أن على 

الأول،للصف الصبيان تقدم عن نهيآ هدا لكن والهي® الأحلام 
هؤلاءحث فالمعنى والنهى،،، الأحلام أولوا ررليليتي ت قال ولكنه 

اش،رسول يلون الدين هم ليكونوا يتقدموا أن على العقلاء البالغين 
فيوحدهم سيكونون الأول الصف، عن الصبيان أخرنا لو ولأننا 

بابإلأاعالأسمم\ه؛)اتما،م(رمن>يقهرواْمحابالخراج، أبوداود، روا، )١( 
والطبراني، ١ ٤ ٢ آ"/ اوصآمتأ أحيا من باب االوات، إحياء ل اليهقي 

(.٤٣٢)١٢٢ح٣٢٣/١باب٨٢نوةاسوذ،س،)٢( 
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الصففي كانوا لو يترتب لا ما لعبهم على ويترتب الثاني الصف 
ظاهر.أمر وهذا وفرقاهم الأول 

أو-أو 

رأىإذا —! تعار الله سرحمه السيخ فضيلة سئل ت  ٦٦٢مي 
أنالأفضل فهل نافالة أو فريضة فى وهو أمامه فرجة المصر 

إبعاديجوز فهل تماما أمامه تكن لم وإذا الفرجة؟ هذه لمد يتقدم 
هذاينافي وهل محله، يحل ثم ومن الفرجة تللئ، لد أمامه من 

الفأفةشالصلأ٥؟
فالأفضلأمامه فرجة المصلي رأى إذا بقوله; فضيلته فأجاب 

عملهذا لأن أونافلة؛ فريضة في كان سواء ليدها، إليها يتقدم أن 
ابنأن ثبت وقد الصلاة، لمصلحة به مأمور شيء لحصول يسير 

فاخذيساره عن فوقف النثي.ؤ مع صلى — عنهما اض رصي — عباس 
منعمل وهذا ،، عن فجعله ورائه من برأسه المى. 

ثالثةثم أمامك ثانية فرجة حصل إن لكن الصلاة، لمصلحة الهلرفين 
أمامك؛التي الفرج لكل تتقدم كثيرأفلأ الممل يكون قد فهتا وهكدا 

ظهوربين كان إذا إلا الصلاة يبطل المتوالي اممير العمل لأن 
•التقدم في بأس فلا المشي في الموالاة يقطع زمن الفرجتين 

وروا،، ( ٦٩٧الإُام)بمض عر يقوم  ٥٧باب الأذان يي الخاري رواء عف، ضق )١( 
١٨١ونياعه الليل صلاة الدعاءني '١ ٦ باب انرين المصلاة كتاب لم م
(٧٦١٠.)
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أمامكمن تزحزح أن بأس فلا جارك بحداء الفرحة كاك ؤإذا 
يمينفي تكون أن مثل مكانه من أفضل مكان إلى تزحزحه كنت إذا 

اليسيرةالأعمال هدم وكل اليمين، إلى السار عن فترحرحه الصفا 
.الصلاة فى الطمأنينة تنافى لا المصافة مكملات من هى التي 

ءإة

يوحدجماعةابمحسرحمهافمالي_ت محيلة ". ٦٦٣س
أحدلهم فقال ذربع، قدر الصلاة في أرحلهم بين يفرجون 
كفابعلة الرحلين بين يكون حتى أرحلكم لوتقربون الجماعة 

فعلنالأن للحق راد إنلث، بقولهم! عليه فردوا أحسن، لكان اليد 
لناتوصح أن حيرا افه حراك منلث، امل ، الرسول أمربه ئد هذا 
واب؟توصيحا المسألة هده 

إلىيودي كان إذا الرجلين بين التفريج • بقوله محيلته فآحاب، 
منمنفتحآ وصاحبه الرحل بين ما يكون بحيث الصم،، فى فرحة 
بالتراص؛الني. أمر مخالفة من عليه يلزم لما مكروه فانه فوق 

الشياطين.منها حل تال فرحة يفح ولأنه 
بنأنس عن البخاري رواْ أحذآمما يفعله الناس يعص وكان 

بمنك٣امنكبه يلزق أحدنا راوكان نال أنه — عنه اممه رصي — مالك 
والمراصة،المحاذاة تحقيق ! معناه وهدا ، ، بقدمهءر وندمه صاحبه 

بينما ينفتح سوف ذولع بمقدار قدميه بين مج إذا والإنسان 
رصي- أنس ذكرْ لما مخالنأ الفاعل فيكون صاحبه، مع المنكبين 

إزاقاسكبباس،)هأب(.
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عنهم.اش رض الصحابة فعل عن - عنه الله 
سمالمي .، المي، به أمر قد هدا إن يفرج؛ من مول وأما 

بينوحاذرا ، الصفوف ا١أةي٠وا فقال؛ بالمحاذاة أمر إنما 
وصلدمن افنان، فرحات تدروا ولا الخلل، وسدوا ١^١^٢،، 

بينررفرحوا ت يقل ولم . اله« قهلعه صما قي ومن افه، وصله صما 
بالقدم،،،والقدم بالمنكب المنكس، وألزقوا يقل؛ ولم أر'جلكماا، 

للمحاذاةتحقيقآ يفعلونه كانوا _ عنهم اض رصي _ الصحابة ولكن 
مجارالمنكبين بين مجا انفراج ؛الكعس، الكمي، إلزاق من لزم إذا ولكن 

•الشيطان فرج من المي. عنه نهى وقوعآفيما 
أعلمفلا كف، بسهلة أرحلكم بين حلوا الخماعة أحد قول وأما 

حرر• أعلم واش السنة، من أصلا له 
هه  ه

قدرعن ~ تٌار، اش —رحمه الشيخ فضيلة ّسل ؛ ٦٦٤محي 
والجود؟القيام في القدمين بين المسافة 

هدافي أعرف لا القيام في المسافة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
صفةبه يرد لم شيء كل لأن الْليعة، بحب المسافة فتكون صنة، 

الهلبيعة.تقضيه ما على يبقى فإنه شرعية 

مسافةلا فإنه جود الحال فى القدمين بين المسافة وأما 

أما( ٧١٨)الصفوف سوية  ٧١باب الأذان ؛ي ثل منه الأول البخاري روى )١( 
(.٦٦٦)الصفوف تسرية باب الصلاة في داود ابر يرواْ كاملا الحديث 
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فيذلك حاء كما بالأحرى القدمين إحدى يلصق أن فالسنة بينهما، 
اينخميمةر١،.صحح 

محقينحين — عنها اض رصي — عائشة حديث ٠لاهر هو وكما 
احد«.وهوّقدميه على يدي فوقت ررفاكمته قالت: ه، الني 

بعضهاأن علي يدل جميعآ القدمين على الواحدة اليد وئؤع فإن 
فيكون، حزيمة ابن صحيح في صريحآ حاء ومحي ببعض لاصق 

•بعض إر الندمين بعض يضم السجودأن حال في المشرؤع 
أوأو خو 

أفضلأيهما : تعار- اف رحمه - الشيخ فضيلة سئل : ٦٦٥س
الملوية؟الأدوار أوفي الإمام قرب الحرم في للمصلي 

قيالأول الممسا على السابق من تشاهده فيما وما 
حلوسهممن ويحصل أكثر أو ساعة بنصف الأذان قيل المطاف 

الهلادفين؟على مضايقة يليه والذي الأول الصف قي 
المجدفي الإمام الدنومجن أن شاك لا بقوله: فضيلته فأحاب 

جنبإر يجلون الدين وأما عنه، البعد مجن أفضل غيره أو الحرام 
هدافي يجلوا أن في حق على فلوا الصلاة انتذلار في الكعبة 

هداإر حاحة في الaلاJفين لأن إليه؛ يحتاجون والهلادفون المكان 
بلعليهم، وجناية لحقهم، إهدار فيه عليهم فالتضيق المكان، 

(.٦٥٤)٣٢٨/١فياسمةابخماضفىاسمد)١( 
والجودحالركؤع يي يقال ما باب الصلاة ش لم مومحي (. ٦٥٥)الموصعاواسح )٢( 

L(iA'V)YYY عنموذان".وصا المجاد ني وص غيب بطن على يائي ريوتت _؛
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عاه.ش إسان م صف لإمام 

أنممعنا ؛ — تعالى اف رحمه — السيخ ؤضملة سئل ؛ ٦٦٦محي 
الصلاةمن أفضل الحرام المجد من السفلي الطابق في الصلاة 

الإمام؟العلوعالي حيث س الملوي، الهنايق في 
منأخضل يكون ثد المقالي الطابق بقوله! فضيلته فأحاب 

الأولوالصف الإمام، إلى أقرب شك بلا لأنه الإمام؛ مجن قربه حيث 
الإمام.من أقرب لأنه أفضل 

فيهاالخألة فهذه الإمام على الماموم علو حيث من وأما 
صلىإذا بما المألة هده يقيد الملم أهل من كثير أن مع حلاف، 

التيهي فهده فوقه كلهم الجماعة يفية وصلى يالأمحمل وحده الإمام 
علىالمأموم علو في كراهة لا فانه أحد الإمام مع كان إذا وأما ، تكرم 

فييصلون المصلين غالب أن الحرم في معروف والأن الإمام، 
لكراهة صلاتهم في ليس فوق يصلون فالدين هدا نحلى الأسفل، 

أولى.فيكون الإمام إر أقرب الأسفل فلت كما وت5ن حائز ذلك 
ءإي

رحلعن ! — تعالى اثنه رحمه — الشيح فضيالة محمل I  ٦٦٧من 
ووحدرمضان أيام في المشاء لصلاة الحرام المجد لحل 

وحلفهاء نصف فتجد اء والتالرحال من مختلعلة الصفوف 
•مأجورين ذلك فى أفتونا والعكس، الرحال من مجموعة 

فيالماء تكون أن هو ينبغي الذي الحكم بقوله؛ فأجاب 
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؛الماء عن بعيدن الرحال يكون وأن المجد، في خاص محل 
أحرها،وشرها أولها، الرحال صفوف ارحير قال؛ . المي لأن 

دلالةيدل وهدا اولهاُا وسرئ ، ١^^٥٧النساء صفوف وحير 
متميزمتهم كل س النبي عهد في والماء الرجال أن على واصحة 

الذيهو وهدا الأحر، مكان غير مكان له مهم كل الأحر، عن 
الرحالفيه ينضط أن يصعب الحرام المسجد في ولكن يسغي، 
٠يعضو عن يعصهم يميز بحثب والماء 

فاناء نوأمامه الصف في ان إنوقف فإذا هدا وعلى 
وهوامرأة حاءت لو وكدلاjئا ، شيء فيها وليس صحيحة صلاته 
تبتعدوأن منها ينبغى لا هذا كان ؤإن جانبه، إلى ووقمت، يصلي 

امرأةأن فرض لو لكن يصد، لم ولو الصلاة فاتتها ولو الرجل عن 
يكملأن الرجل على حرج لا فإنه رجل جانب إلى ونفت جاهلة 

الصلاةمن ينصرف أن بأس لا فانه فتنة من حاف فان صلاته، 
•آخر محل في الصلاة ويستأنف 

هثو ءو 

إقامةحكم تٌالمح،~م، اش رحمه الشيخ— فضيلة مئل ؛ سخا*اُ
كانإذا الحكم وما أومندوبا؟ هوواجس، هل الصفوف، وتسوية 
منه؟الانتقال يتحب وهل ماتلأ؟ الصم، 

.( ٤ ٤ • ) برتم المفرق سوية باب الصلاة، كتاب سلم، رواء )١( 
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ستةالصف تسوية أن على العلماء أكثر ت بقوله ءضأياإته فآحاب 
انصما، يا لا يحت الح^ما اختلفا إدا لكن ، بواجبه ولسط 

اريإلى الرجل يمتن يكون يعني الأحر حلف واحد كل يكون 
العملهدا أن شك لا فانه كالدرج، وهكذا خلفه من الرحل 
صلىواحد كل أن الأمر حقيقة لأن به؛ بطل الصلاة وأن محرم، 

الذيالمستقيم الصف إلى المائل الصف من الانتقال أما 
فدخلمائلا الأول الصف كان لو I ذلك مثال نفلر. محل فهذا خلفه 

لأنهالثاني للصف انتقل نقول فهل تمتما مالثاني والصف فيه 
أنالناس أمر وقد الأول، لأنه الأول الصف في يكون أو مستقيم، 

.نفلر محل هذا نقول فالأول؟ الأول يكملوا 
ءو•؛؛• ؛ ه

المقصودعن — تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة مثل • ٦٦٩س
الصفوف،سوية فإن صفوفكم رامووا قوله في الصلاة بإتمام 

منتمامالصلأه«را،؟
علىالكمال تمام هنا بالتمام المقصود بقوله فضيلته فأحاب 

الراجح.القول 
؛إي؛إي 

حكمما _ث تعار الله —رحمه الشخ فضيلة ،سل ت  ٠٦٧ ص 

نيلم مورواه • ( ٧٢٣ا)الصلاة تمام من الصف إثامة ٧ ٤ باب الأذان في البخاري رواء ، )١ 
.(ح؛آا_>مم؛(.اكلأةبابخآمةاسمف.
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والمواري؟الأعمدة يئن الصلاة 
يكنلم ؤإن باس، فلا لحاجة كان إذا ت بقوله فضيلته فأحاب 

ذلك.يتقون -كانوا عنهم اش رصي — الصحابة لأن مكروه؛ فإنه لحاجة 
ءإت-ءإي ؛؛و 

أنمن ورد عما ت - تعال اش رحمه — الشخ فضيلة متل •  ١٦٧ س 
بينالصف عن يطردون كانوا _ عنهم اف رضي _ الصحابة 
محرمبيتها الصف فهل فيها، الصف يتقون وكانوا طردأ، السواري 

السواريبين الصف ترك عل تريب وإذا الهي؟ ظاهر هو كما 
jذكلة إل يودي ئد الذي الأمر والقلدين، العامة قبل من إنكار 

اف؟أنابكم أفتونا درءأستنة، سنها نحورالصف فهل المجد، 
صاقإذا جائز المراري بين الصف I بقوله فضيلته فأجاب 

ففيهعة العند وأما إجماعأ، العالماء بعض حكاه المسجد، 
الصفانقهلاع إلى يودي لأنه عنه؛ منهي أنه ت والصحيح حلاف، 
الفتنةخيفت إذا بينها الصف ترك وأما السارية، عرض ْع لاسيما 

يليهالذي الصف في يقف أن الرجل لإمكان واردأ، ذلاك أظن فلا 
سهلالحق أراد ومن بدليله الواري بين المحق حكم للناس رسن 

إمامجآ،يكون حتى صدقه يه يتبين بما أوامتحنه الناس بين قبوله له الله 
صبممئألما أزيا ;هدؤدك أبمة منهم وrحعأنا ؤ تعالى! افه قال 

ءوأ؛- ء .

٢٤الأية! السجدة، سورة 
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الصلاةحكم عن • — تحار ارقُ رحمه — فضيلته ومئل !  ٦٧٢ س
السواري؟بين 

عندحائزة السواري بين الصلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
•الضيق 

تقطعلأنها السواري؛ بين يصلى فلا السعة حال في أما 
الصفوف.حررفىا،؟/ا/ا<اةاه.

تكونبماذا ت — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛  ٦٧٣س
ذلك؟بغير أم بالأكعب أم الأقدام برووس الصف؟ في المحاذاة 

والمناكب،بالأكعب تكون المحاذاة موله ئ^يالت4 فاجاب 
التيهي لأنها يالأكعب؛ فالعبرة أحدب فيهم كان بأن يمكن لم فان 

البدن.عليها يتركب 

حكمما ت 1 تعالى اف رحمه س المخ فضيلة سئل I  ٤٦٧ س 
صغارأ؟المأمومين حميع كان إذا الحكم وما الصغير؟ مصافة 

يبلغلم الدي الصغير بمصافة بأس لا ت بقوله فضيلته فأجاب 
الإمام.حلفا الصفا مع أوكان وحده، الإمام مع كان سواء 

منهميخافا أن إلا وحدهم، الصغار يصفا أن بأس لا وكيلك 
•وحدهم يتركهم فلا واللمبط المسثظ 



|1صاإ؛؛اممحام هم فمارس 
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النقلوصلاة الفرض صلاة محي بها باس لا الصغير رمصاقة 
الراجح•القول على 

ءوءو ؛و 

حكمما — تعالى اش رحمه — الشيح فضالة مسل ث  ٦٧٥س
الجنائز؟صلاة في وتسويتها الصفوف إكمال 

إلاكغيرها الجنازة صلاة في الصفوف يقوله! فضيلته فأحاب 
يتموالم ؤإن ثلاثة عن الصفوف تقل لا أن اّتحيا العلماء بعفى أن 

الصفالأولفالأول.
هه  ه

فيالحكم ما ت - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل I  ٦٧٦س
الإؤللاق،على آخرها وحيرها أولها شرها هل النساء؟ صفوف 

والنساء؟الرحال ساتربين وجود عدم حالة أوفي 
فيالتاء مع الرحال كان إذا المراد بقوله! فضيلته فأجاب 

النبيقال كما أولها من أفضل اء التصفوف آحر فان واحد مكان 
كانؤإنما .  ٠١أولهاوشرها آخرها، التساء صفوف اخير ر '

الرحال.إلى أقرب وأولها الرحال عن أبعد لأزآحرها كيلك 
أكثرفي الأن يوحد كما خاص مكان لهن كان إذا وأما 

كالرجال.أولها اء التصفوف حير فان احي الم
؛!ي٠ ؛أي 

٠( ٤ ٤ ٠ ر بريم الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب مجسلم، رواء 



اك—y،iصغلت هم فتاءس 
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الأولىهل _! تعار اش رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛  ٦٧٧ س
رمج يجود ُع الأخيرة الصفوف في البقاء النساء حق في 

المرج؟وتد م تممث أم الأور الصفوف 
الصنوفأول عل-جمرية نبه ه الرسول بقوله! فضيلته فأجاب 

والأولأحرها. الماء صفوف وحير الرحال، صنوف ل لصلاة ال 
حبالمكملة ثم بالأحيرة يبدأن أن حاجز ثمة يكن لم إذا يالماء 

بالقدم.باس فلا أوحاجز جدار هناك كان أماإذا الحضور، 
ءإ؛-ه ؛؛؛ 

حكمما _! تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ٦٧٨س
امتلأإذا للمجد المجاورة والطرقات الشارع في الصلاة 

المجاد؟فرش يلزم يهل فيه؟ الصفوف السجدواتصلت 
والطرقاتالثارع في بالصلاة بأس لا بقوله فضيلته فأجاب 

يلزمولا الصفوف، واتصلت المسجل امتلأ إذا المجد حول التي 
حلماهرة.لأنها والأرصفة الأسواق يفرش أن 

؛إي؛إي ءاي 

صلاةحكم ما ' — تعال اش رخمه — الشيخ فضيلة مئل •  ٦٧٩س
بالجد؟الصالة الطرقات ز يصل المسجدكمن حارج يصل من 

الصلمنيسع لا المجد كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
متابعةمن يتمكنون مادموا بأس؛ فلا به الخصلة بالهلرئات وصلوا 
ه.١٤١٣/٦/٦في حرر • صرورة هدا لأن الإمام 

؛وه  ه



الءاا؛تم أعط فم هتاوس 
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ضاقإذا _؛ تعار اف رحمه - الشيح محيلة سئل ت  ٦٨٠س
بالمسجد؟يحيهل وما السوق في الخلأة حكم همما المسجد 

إلىالإنسان اصطر إذا بدلك بأس لا I بقوله محيلته فأجاب 
باسلا هدا فان المسجد حول التي الساحة أوفي السوق في الصلاة 

يستثنونالهلريق، في تصح لا الصلاة إن ت يهولون الذين حتى به، 
وحرجالمسجد امتلأ إذا العيد؛ وصلاة الجمعة، صلاة لك ذس 

دعتما كل ذلك س تثنى يأنه والصحح الأسواق، إلى الناس 
•الأسواق فى بملوا أن باس لا فانه المجد امتلأ فإذا الحاحةإليه، 

ءإيءإث ء!ي 

الصفوففي ^لضالةابمخسرحم4افتعار_أ ; ٦٨١س
رالمصلين بين حلاف سدة يحصل المسجد من الخلفية 

فيتنانعالصف، في أوفر!خ حلل وحول حالة في وذلك الغالب، 
مشالأحر من ليقترب الخلل يد أن حمله الذي من الملأن 

الكانuuساالخكم؟
المقدمالصف، في فرحة وحد س بقوله؛ محيلته فأجاب 

لأنالفضيلة حاز فقد الفرجة هد0 إلى تقدم وس ، إليها فليتقدم 
سيكون إنما الدنو أن والمعالوم . فالأول الأول أفضلها الصفوف 

يكوناليمين من قاليي • المار من أر اليمين مجن سواء الإمام نحو 
٠يالعكس والعكس المار إلى دنوه 

ءإيو ء ه

حكمما تعار الله رحمه _ الشخ نحيلة ومثل !  ٦٨٢س





ا1صاإهاممحام قس فتاءس 
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حكمما ! _•تعالى اض —رحمه الشيح ءهأسلة سئل ! ٦٨٥مي 
إليه؟سبقوا قد كانوا إذا الأول الصف عن الصبيان تاحير 

يقيمأن نهى الّثي. لأن يجوز؛ لا " بقوله محيلته فأجاب 
الصبيانهؤلاء من حصل إذا إلا مكانهل١،، في فيجلس أحاْ الرحل 

المسجد.من ليمنعوهم بهذا أمورهم أولياء يكلم فانه أذية 
هه -؛!؛- 

حكمعن —• تحال افه —رحمه السخ فصيلة مسل I  ٦٨٦س
الإمام؟ح لوحده كان إذا الإمام بسار على المأموم صلاة 

يفعلأن فالأفضل الإمام ار يعن صف إذا ؛ بقوله فأجاب 
عنفيجعله ورائه من يديره عجاسرى بن بعبداض . المي فعل كما 

.صلاته وتصح يمينه 
ءإ؛-ءإب -؛؛؛- 

حكمما —إ تعالى افه رحمه — الشخ تحيله مثل !  ٦٨٧س
فيمعة وجود ْع المسجد مطح في الثال الدور ل الخلأة 
الماجد؟من عيره أوفي الحرام المسجد في مواء الأول الدور 

المجدمن الثاني الدور في الصلاة I بقوله محيلته فأجاب 
لكن، وحده بالصف ينفرد لم يعش مكانه في أحد معه كان إذا جائزة 

(.٢١٧٧لم)وماوخارى)ااا،(، )١( 
(.٧٦٣اوغارىم؟آ(،رطم))٢( 



1 ض يتاوس  ،Liusكااو
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فيالناس ْع كان إذا لأنه مكانهم؛ في الناس ْع يكون أن الأفضل 
أفضل.فهو الإمام إلى أقرب كان وما للأمام، أقرب كان مكانهم 

ء؛ث-ءإ؛ 

المسحدفي •' س تعالى افه رحمه — الشيخ فضملة ّسل ت  ٦٨٨،_ 
صفوفعشرة يقرب بما الكعبة بعد غالبا الفرش يفرش الحرام 

بعضنيتقدم لكن • الفرش حيث من الصلين صفوف ضدأ 
ذلكفيسب، الكعبة يلي مما والثاني الأول الصفين في المصالين 

الصفأمل يلزم فهل • الصفوف بين كبير ماومتا وحول 
الأولالصف، وما لا؟ أم الصفوف موالاة لأجل التقدم المفروش 

فيالخسجدالحرام؟
مجنالإمام يلي الذي هو الأول الصف فوله فضيلته فأحاُبؤ 

يتقدمواأن فلهم الإمام غير جهة في الذي وأما • حوله والدائر حلفه 
الالإمام جهة لكن العلم أهل هذا على نص كما حرج ولا الكعبة إلى 

•فيها عليه يتقدم أن لأحد يجوز 
٠ءو 

يعدهل تعار الله رحمه - الشيح فضيلة سئل !  ٦٨٩س
فيمصليا الكعبة يلي مما للأمام المقابلة الجهة في المصلي 

لا؟أم الأول الصف وحاصلدعرثواب الأول ، الصف
الإمامحلف، الذي هو الأول ، الصفبقوله! فضيلته فأجاب 

معالصفإ هذا يدي بين فما هذا وعلى • الأول الصف هي ودائرته 



|كواإ؛؛|ث|م ض فعاوس 
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الأول.الصف يعتبر لا الأحرى الجهات 
هم  م

المسجدمحي I ^^لةاكخ_رحههاشدعاار— ! ٦٩٠ص
حاليةصفوف وجود ْع المصابيح قي الناس بعض يصلي الجرام 

الصفوف؟موالاة حكم وما ذلك؟ يجوز فهل الكعبة ساحة في 
ويكملالصفوف تتوالى أن الأولى بقوله؛ فضيلته فأحاب 

اللهرسول أن مالك بن أنس فعن بدلك. النكب. لأمر فالأول الأول 
نمحيرمن كان لما يليه، الذي ثم القثم، الصفا أتموا  ١١قال؛ 

حلنأناس وصف لم'يفعلوا لو لكن . الموحر؛؛ الصف محي فليكن 
لمنقردصلاة لا ١١.! المى لقول صحيحة فالصلاة بعيدا الصف 
مخالفأنه شك لا لكنه انفراد، فيه ليس وهذا . ، ر الصف،، حلف 

•فالأول الأول يكمل أن الة لأن للمنة؛ 
ه

هلالأفضلفيضيلةايح_ر-ص4افهتعار_: سا؟أ 
أوسترة بدون الإمام قرب تصلى أن المكتوية قبل الرانية صلاة 

وحولصترة؟ْع الإمام بعيدأعن 
كانتإذا معه ينقلها أن يمكن المترة بقوله! فضيلته هأحاب، 

أنهعلى علامة الأول الصف في مكانه فى فليضع ؤإلأ ينقل مما 
الإمامةفي الناثي ورواْ (، ٦٧١)ح الصنوف سوية ت باب الصلاة في داود أبو رواه )١( 

<.٨١٧>٤٢٨/٢الصفال>مباب: 
رواْالإمامأحد>أ/أأ(.)٢( 
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مترة.قيه الذي المكان في ويصلي يذهب محجوزثم 
هه ء ٠

الناسبعضن I _ تعالى اف رحمه ء الشخ فضيلة مثل ! ٦٩٢ص
سماعؤلريق عن أو المذياع بمتابعة يصلون للحرم المجاورين 

وعلىالهلرق في أو محلاتهم في فيصلون مباشره الصوت 
حكمصلاتهم؟فما الأرصفة، 

أنعليهم والواجب تصح، لا صلاتهم بقوله! فضيلته فأجاب 
الذيلع،ّممااع على بناء أماكنهم في صالوا فإن المجد في يصلوا 

تصح؛لا صلاتهم فان رراليكرفون،ا الصوت مكبر صوت على أو 
واحدمكان في الناص يجتمع أن الجماعق صلاة في الفصول من لأن 

•بعض من بعضهم ويتعلم لفون فئتا بعضأ بعضهم ليعرف 
•؛!؛•أو ؛!؛- 

بعضنفي —• تعالى افه ءرحمه السيخ فضبله مثل ! ٦٩٣،_ 
الرحلصلاة إلى يودي مما الحرم قي زحام شدة يحصل الأحيان 

تصحفهل امرأة. بجوار الرجل يصلي أن أو المساء حلف 
يفعل؟فماذا وهويصلى فجاورنه أونسوة امرأة أتت، وإن الصلاة؟ 

الماءصفا •حالف الرحل صلى إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
إلىحاجة في الناس لأن ؛ اء الفقهذكره كما به أس بلا هذا فان 

ذلك.

فليهلردهاالفتنة س عليه فأحشى امرأة جنيه إلى صلت، إذا وأما 
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فينتقلقبله جاءت التي هي كانت إذا أما قبلها، جاء الذي هو كان إن 
فليشريصلي وهو فجاورنه نسوة أو امرأة أتت ؤإن آخر، مكان إلى 

بالامادمحه.إليهن 

ءأيإ؛ ء ه

صلاةحكم ما ت ^لةابمحسرح«هالهسالي— ت س؛بماُ
العكس؟حكم وما المأمومين؟ عن مرتفعا الإمام 

علىام الإميعلو أن بأس لا بقوله! فضيالته ءأجاب ق
السطحفي جماعة صلى لو كما أحال، معه كان إذا المأمومين 

كرْففد أحد معه يكن لم إذا أما الأسفل. في وآخرون الإمام ومعهم 
إذاوأجازوه ذدلع، من أكثر الإمام يعلو أن - اض رحمهم - العلماء 

بأصحابهصلى أنه . المى عن ثبت فقد نحوه أو ذراعآ كان 
بهبأس فلا المأموم علو وأما ، المنبر على — عليهم الله صوان ر_ 

منفردأ.وحده يصلي لا لكن 
ءإ؛إة ء ه

تقدميجوز هل ؛ - تعالى افه رحمه - السح فضيلة سئل ؛ ٦ ٩ ٥ س 

ثمعليها وكروص عليها صلى اش. ومول رأيت نم سعد؛ بن مهل غال الحديث؛ نص 
علىأقل مخ فلما عاد، نم المتر أصل في نجد القهقرى، نزل ثم ■عليها، وص ركع 

البخاري،رواه صلاتي،. وكالموا يي لتأتموا مذا صنت إنما الناس رأيها •' فقال الناس 
احيالمفي ملم ورواء ، ( ٩ ١ )٧ ح المتر على الخْلبة ت باب الجمعة في لفظه وهدا 
.٥( ٤ )٤ ٤ ٤ اكلأ٥ح في والخطوتض الخهلوة جواز باب 
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تقدممن الحرم ز به المعمول وهل الصف؟ في إمامه على المأموم 
لا؟أم الإمام على التقدم من للأمام المقابلة الجهة فى الأمومين 

جهةفي والمأموم الإمام كان إذا أما ؛ بقوله محيلته فأجاب 
علىالضرورة عند إلا الإمام على المأموم تقدم يجوز لا فانه واحدة 

.اض رحمه تيمية ابن الإسلام شخ قول 
صففي كما جهة في والمأموم جهة في الإمام كان إذا وأما 

المأمومونيكون أن بأس فلا الحرام المجد في الكعبة حول الناس 
أةرباراصمنالإمامفيجمم•

ء!ت•

يجوزهل —I تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة مسل ! ٦٩٦س
الإمام؟على المأموم تقدم 

وأنه، واجب الإمام تقدم أن الصحيح إ بقوله محيلته فأجاب 
يكونأن إمام كلمة معنى لأن ؛ إمامه على المأموم يتقدم أن يجوز لا 

أنيجوز فلا المأمومين قدام مكانه ويكون قدوة يكون يعني إمجامأ 
الصحابةقدام يصلي . المي كان وقد إمامه، قدام المأموم يصلي 

لهمليس الإمام قدام يضلون فالدين هدا وعلى - عنهم اممه صي ر- 
العلماهل بعض أن إلا صلاتهم يعيدوا أن عليهم ويجب صلاة 

صيقأالمجد يكون أن مل إليه الضرورة دعت ما ، ذللمن استنى 
والأمامار والباليمين عن الناس فيصلي الناس يسع لا حواليه وما 

.الضرورة لأجل والخلف 
ءإيءأة أو 
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بعضنفي ورد ؛ — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مسل • ٦٩٧س
فهلالصفوف، ميامن على تصلي الملائكة إن الأحاديث! 

الأسر؟الصف محي الصلاة من أفضل الأيمن الصف في الصلاة 
يصلونوملائكته الله ارإن الحدث هدا إ بقوله فضيلته فأجاب 

حسنه،العالماء بعض كان ؤإن صعيف الصفوف(( ميامن على 
كانإذا أما الأيسر، مع اوي نإذا أفضل أنه شك فلا الأيمن وأما 

•أفضل فالأيسر واضح بفرق الإمام إلى أقرب الأيسر 
-؛؛؛-ه  ه

شؤعهل —إ تعالى اطه —رحمه الشيح فضيلة مئل إ  ٦٩٨س
عنحديث ذلك في صح وهل بجاره؟ قدمه يلصق أن للمصلي 

الش.ةقف؟

يتسويةالصحابة يأمر الني كان • بقوله فضيلته فأجاب 
تحقيقأأحيه بكعب كعبه يلصق أحدهم فكان والتراص. الصفوف 

مقصودبالكعب الكعب فالصاق . والتراص المساواة لهده 
.لغيره 

هءي 

ازدحمإذا —؛ تعالى افه —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٦٩٩س
يمتنعن بمر أن لعضهم يجوز فهل المجد قي المصلون 

(.٦٧٦)٤٣٧/١فياسمةابسسب١يرشالإuم
;ابإلزاقاساسيرتم)ْآب(.ممبألأذان، رواْاوخارى، )٢( 
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لأجرمدركا الإمام ص؛ميز المصلي مر رهل اره. وبالإمام 
الأول؟الخف 

فلاالمجد في المصلون ازدحم إذا I بقوله هضيالته فأجاب 
ولافقهل، يمينه عن أو يماره وعن الإمام يمين عن يصلوا أن بأس 

صفهوأول الأول الصف لأن الأول؛ الصم؛ جانبه إلى الذين يعتبر 
؛ليالإماممنوراءْ•

؛أآ-؛أي 

٧٠ّمئ  حكمما تعالى النه —رحمه السيخ فضاة مئل ! ٠
الإمام؟نوبل 

الأفضلوهو المنة هو الإمام تومّيهل إ بقوله فضيلته فأجاب 
يصليأن احتيج إذا ولذلك الجانيين، أحد مع يميل لا أن لأجل 

يمينهعن بعضهم يكون أن فالأفضل الإمام جانب إلى المأمومون 
•، بمارا عن وبعضهم 

ءإي؛أب ؛أب 

جمعهلتوبة اكخ_رحمهافتمار_ث ^ومحيله 
كلعلى فردي أوهوواجب بعينه الإمام واجب من وإقامتها الصفوف 
سل؟

الإمام،هو ذلك عن الأول المسئول بقوله! فضيلته فأجاب 
ومعمقامه. يقوم من وكل بنمه ذلك يفعل أن يستملح لا كان فان 

بابالصلاة ني داود أبو رواه الخلل،. ومدوا الإمام روصطوا حدث: إلى محا الإشارة 
(.٦٨١)٤٣٩/١.مامالإمام.نالمف



|ك|اإ؛؛|هكام لم هتارس 
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.قالياعدوه ذلك من نصيب المأمومين فعلى ذلك 
ءإيه  ص

المرورهل • — تعالى اف -رحمه • الشيح فضيلة سئل ! ٧٠٢س
الصالي؟أجر من أوينقص الصلاة الصين صفوف بين 

لأنالصفوف؛ يدي بين مر إذا يضر لا بقوله: فضيلته فأجاب 
رصي- عاس بن همداض ه المي أقر وقد لهم، سترة الإمام سترة 

•آ متمحرأ١ في يصلون وهم الصف بعض يدي بض مر حنن - عنهما اش 
هه  ه

يسنماذا ! ٠ تعالى اممه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٧٠٣س
الصفوف؟تسوية عند للمأمومين يقول أن للإمام 

لمرآهم إذا الحال يناب ما يقول بقوله! فضيلته فأجاب 
وإذاتراصوا، فال! يتراصوا لم راهم ؤإذا استووا، قال! تووا ي

الأولالصف أكملوا قال! فالأول الأول الصف يكملوا لم رآهم 
دعتإذا يقال ولكنه بذاته به متعيدأ ليس القول هدا لأن فالأول؛ 
إليه.الحاجة 

ءإثءإ؛- ؛أو 

يحرصن! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٧٠٤س
عدديقل سما الصف من اليمنى الجهة على المصلين بعض 

ذلك؟نماحكم ^لينفيالجهةاس 

الصلاة،في لم وم( )٦٧المغير سماع يصح مش باب العلم ني الخارى حدث روى ، )١ 
ر٤•٥(.٢٥٤_٣٦١/١بابسرةاسي



اااتاكأ، iilsفمرفتاوس 
 =========================٦٣٩

منأفضل الصف يمين أن المعلوم من I موله فضيلته فأجاب 
فالماراليمين بعد إذا أما أوالتساوي، التقارب ْع هذا لكن ، يساره 

الإمام.بقرب يمتاز لأنه أفضل؛ 
؛أوءو ءو- 

فيكان إذا • — تحار الله رحمه — الشيح فضملة مثل ! ٧٠٥،_ 
وياتييلعب أو متوصيء غير أو السابعة، ساغ لم طفل الصف 

الصف؟لاتصال قاطعا يكون هذا هل الصلاة، تبطل بحركامحت، 
كالمقطؤعالصم، هذا يكون وهل الصف؟ من تنحيته تشيع وهل 

بالماريةأمْاذا؟
قطعآليس الصف في الهلفل قيام بقوله! فضيلته فأجاب 

بوليهفيتصل يمع. فانه المصلين على يشوش كان إذا لكن ، للصف، 
به.تأت لا له ويقال 

٠؛؛• C ه

أمريكفي هل الشيحسرحمهافتعار_1 فضيلة طل ! س٦٠٧
بعضنإلى والإمارة المصلين توجيه بدون المحفوف بنسوة الإمام 
المصلينمن كثيرا وأن خصوصا أوالتأحر، المخالفين؛التقدم الأفراد 

أونمحوذللث،؟^متاشاسإليمايقولالإمامملرأّله 
يتفقدهمأن لأيد يل ذلك، يكفي لا • بقوله فضيلته فأجاب 

الشؤويهمحي السنة حالف، من ويأمر بالتسوية. يأمرهم أن يحد 
ه. ١٤١٨و؟/؟/محي حرر • يوافقها أن والمراصة 

صص  ه



؛،؛1jjaJIهطم هم فت،وم، 

القوم عن ت — تعالى اض رحمه الشيح فضيلة سئل ت ٧ ٠ ٧ س 
بينهم؟ثغرات ويتركون الصلاة في الصفوف يسوون 

ثغراتوترك الصفوف تسوية عدم بقوله; فضيلته فأجاب 
المي.أمر وقد الصلاة تمام من الصف تسوية فان عظيم، حطأ 

فيهاوالتراص بمويتها 
؛إثءو أو 

إمامأنا تعالى افه -رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٧٠٨س
إقامةعند صفوفهم المصلين تسوية عدم من أشكو مسجد 

تريباق والعياذ بل يغضبون تراصوا أقول فعندما الصلاة، 
معديبن ععدالرحمن السح ان ويزعمون المسعض• في اصواتهم 

ونصحهم؟إرشادهم فضيلتكم فنرجومن ذللث، يفعل لم افه رحمه 
أنالصلاة أقيمّى إذا للأمام المشرؤع بقوله! فضيلته فأجاب 

والتراص،الصفوف بإقامة ويامرهم بوجهه المأمومين يستقبل 
أقيمتقال! — عنه اض رصي — مالك بن أنس حديث ذلك ودليل 

صفوفكم،رأئيموا فقال؛ يوجهه افه رسول علينا فأقبل الصلاة 
صدرْبائيا رجلا رأى ولما • ، ومسا-مأ الخاري أحرجه • وتراصوا؛؛ 

بيناف ليخالفن أو صفوفكم كون اض رلءياد قال; الصف في 
بابكابالصلاة، وسالم، بابإى.ةالمف،)آآِا(، كابالأذان، رواْاوخارى، )١( 

(.٤٣٣)-سرةاكنون٠ 
(،٧١٩انمنوف)نويت محي ازس محلى الإمام إمال ،  ٧٢باب الأذان يي البخاري روا، )٢( 

»ّووابالنقل: ( ٤٣٣) ١٢٤ح ٣٢٤/١انمفوف سوية ت ٢٨باب الخلأة، في لم وم
صفوءكم«.



اإتاك|صملت فم فتارس 
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فتوعيهمداودرآأ، لأبي رواية في كما قلوبكم بين أي وجوهكم«لا، 
وقالقلوبهم، بين الله يخالف أن صفوفهم يسروا لم إذا س النبي 

يعني- يسوي . النكب كان "• عنه الأه رصي - بشير بن النعمان 
وفى، أبوداود رواه • كبر استوينا فإذا للصلاة قمنا —إذا الصفوف 

رصي- الخطاب بن عمر أن - أنس بن مالك الإمام موطأ - الموطأ 
الصفوفأن فأخبروه حاروا فإذا الصّفوف بتسوية يأمر —كان عنه اش 
وقالالصفوف. بتسوية رجالأ وكل فد وكان ، كبر استوت ند 

وأناالصلاة فقات عفان بن عثمان مع كشت عامر! أبي بن مالك 
بتسويةوكلهم قاس كان رحال حاء حتى حاجة في يعني أكلمه 

الصفاستوفى لى فقال اسمتوت قد المحفوف أن فأخبروه الصفوف 
ثمهمر°'•

عمرالرائدين الحليفتين وعمل ه، اش رمول عمل فهدا 
تستويحتى للصلاة يكثرون لا — عنهما الله رصي — وعثمان 

أسرةأتي رسؤل مح، ^٢ كان لمد ؤ تعالى اممه قال وقد الصفوف، 
منالأمر هدا في فرط ؤإذا ، آآيرهأ محاؤنم أسم يثمأ كان خإثثق,دن 

بالأتباع.أحق السنة فإن احي المأتمة بعمى من فرط 

^٤٣٦وملم)اوخارى)ِااِا(، )١( 
(.٦٦٥)(، ٦٦٢ح)٤٣١المفرق\إ ترين باب الصلاة، أبوداودني رواه )٢( 
أبوداودرالإلأ(.)٣( 

(.٤٢٣(ر)٤٢٢ر١٦٣/١؛ابترةاكفوفماسفىالملأة،
اعلاه.تخريجه تقدم )٠( 
. ٢١الأية: الأحزاب، -ررة )٦( 



ا1صاإ؛ت|عطم قس فتاوس 
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ال— اض رحمه — عيي العيدالرحمن السخ إن ت ^j، من وأما 
يفعل

أقيمتإذا يلشت لكن أته س اض رحمه _ الشيخ على أشهد فأنا 
فط يا ا تقدمه قال! أ تآح أو تقدمأ أى ١ فإذا ثمالأ و )منأ الصلاة 

.الصفأوتأ.خروا

عليكمواللام يرصيه. لما التوفيق للجمح اض وأسأل هدا 
ه. ١٤١٢ jy/ ١ ٠ في حرر وبرلكته. اض ورحمة 

ءايءو ءو 

المعتمدعن I — تعالى اف رحمه الشخ- فضيلة سئل ! ٧٠٩س
بكعبكعبه يلصق أن ليصلي شرع وهل الصفوف؟ إقامة في 
•مأجورين أفتونا بجامه؟ من 

الصفتسوية في المعتمد أن الصحح يقوله! فضيلته فأجاب 
البدنلأن وذللث، الأصاع، رووس لا بعضآ بعضهما الكعبين محاذاة 
القدمفهناك فيها الأقدام تختلف والأصاع الكعب، على مركب 

إلااوي التصبهن يمكن فلا القصير القدم ومحاك الطويل، 
بالكعب.

عنوارد أنه شلث، فلا ببعض بعضهما الكعبين إلصاق وأما 
بالصاقالصفوف، يسوون لكنوا فإنهم — عنهم اش رضي — الصحابة 



1 هم هت1ءس  ،LjUs1اإ،تك
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بكعبكمه يلصق منهم واحد كل أن أي ببعض، بعضهما الكمين 
لكنهلذاته مقصودا فهوليس الصف، وتسوية المحاذاة لتحقق حاره 

الصفوفتمت إذا ولهذا العلم، أهل ذلاائا ذكر كما لغيره مقصود 
لتحققصاحبه بكعب كتمه يلصق أن واحد لكل يسض الناس وقام 

لهملازمأ ويبقى الإلصاق هذا يلازم أن ذلك، معنى وليس المساواة، 
.الصلاة 

كونهمن الناس بعض يفعاله ما المسألة هذه فى الغلو ومن 
بينهيكون حتى بينهما فيما قدميه وشح صاحبه ؛كعبا كمه يلصق 

أنوالمقصود ، ذللث، في المنة فيخالفا فرحة المناكّبط في حارم وبين 
.تتساوى والأكبيّ_ا الناكب، 

it'.
مء

بعضن؛ — تعالى افه رحمه — I الشيح فضيلة مشل ت ٧ ١ ٠ محي 
الصلاةقي بجانبه الذي وبين بينه فرجة وجود من خوفا المصلين 

نرجوالنصيحة؟بجانبه من على رحليه أصع يضع 
قولمعنى أن يظنون الناس بعض ت بقوله فضيلته فاجاب 

بمنكمامنكبه يلزق أحدنا رروكان ؛ — عنهم الله رصي _ الصعحاية 
فتجدهالكعبا، تلزق أن ثيء أهم أن بقدمه،، وقدمه صاحبه، 

يلزقيمكن لا الكمبط لأن يفركها؛ أن أيضأ يحاول ثم رحله يلزق 
وترتركهاءل؛يعيةلأبمكن.نكته، 

اوخارى)هأَا(.)١( 



اكر'؛؛م اسط هم فتاءس 
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ررإنهم،ت  UjUlفتح في - اش رحمه - حجر ابن ويقول 
مناالواحد يعرف حتى والتسوية،؛ المراصة في مبالغة ذلك يفعلون 

تساوىفإذا البدن، عليه الذي هو اعب لأن لصاحبه؛ او جمأنه 
فهذاتساوينا، معناه الثاني على واحد كل وصعنا إن بحيث الكعثان 

٠اوي هوالثفهذا تاويت، أيضآإذا والمتاكب الشاوي، 
صاحبه،بكعب كعبه يلصق أن يحاول تجده الناس بعض لكن 

صوفوبالضروره رحليه، يفتح لأنه فرحة؛ فبينهما فوق من وأما 
الكتفين.بين ما ينفح 

الوجه وعلى الإمكان، يقدر اوي والتالتراص هي والسنة 
لكنشرعأ وارد غير أنه شلئ، لا أيضأ يؤذي الذي التراصى لأن يؤذي؛ 

.هوالمهللويت، هذا الخلل محي به يحصل الذي التراصن 
محمرةبن جابر فعن يترامون، كانوا الصحابة أن واعلموا 

أراكمرامالي فقال؛ اش. رمحول علينا حرج • قال - عنه الله صي ر- 
قال. الصلأْ؛؛في أمحكزا ئنس، حيل أذناب، كأنها أيديكم رافعي 

حرجثم قال . عزينءاأراكم ررمالي فقال؛ حلقآ، فرآنا علينا حرج ثم 
يات فقلنا ربها؛؛ عند الملائكة تصم، كما تصمون ررألأ ت فقال علينا 

الصفوفاريتمون قال! ربها؟ عند الملائكة ، تصفوكيف، ا اش رمحول 
.، أ لم مرواه . الصفح؛؛ في ويتراصون الأول 

صفوفغيره وفي الحرام المسجد في يوحد أنه ثلثؤ ولا 

.؛U/Y Yالقح )١( 
.(  ٤٣برتم)• الصلاة ني بالكون الإمر باب الملأة، في )٢( 



اإ؛تاكوصغت هم فتاوس 
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إلىالأخ ذكرها التي والمبالخة حطا وهذا حدا، ظاهرة فيها الفرج 
الناسيتراصى ؤإتما أيضأ، حهل1 هي رحله على رحاله يضع أن حد 

منالأمر يتفب^ حتى القدم والقدم المنكهب المنكبمب !صى دءحأ،ما 
•واكاوي اكراصن 

ءإيءأي 

قولمعتى ما ت - تعالى الائه رحمه — الشخ فضيلة مثل • ٧١١س
ينحرهمحتى الصلاة عن يتأخرون قوم ررلايزال الرسول 

الأو4«؟

السائل؛قال كما ليس الحديث موله؛ فضيلته فأجاب 
قومأيتأخرونالثي. رأى ؤإنما الصلاة؛؛ عن يتأخرون قوم ررلايزال 

ارلايرالفقال؛ الأولى الصفوف إلى يتقدمون لا يعنى؛ المسجد فى 
عناكأحر أن أيضا شك ولا • اف؛؛ يوحرهم حتى يتأخرون قوم 

علىفيخشى هدا وعلى الأول، الصف عن التأخر من أشد الصلاة 
عزافه يؤخره بأن يبتلى أن العبادة فى الآخر ه تنعود إذا ان الإن

وجلفي^(مواءلنالخر•
؛إي؛أي 

المصافةهل ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ٧١٢س
مننرجو الأصاع؟ بأؤلراف أو بالأكب والمساواة الصلاة في 

ذلك؟توصح فضيلتكم 
البالأكعب هي إنما المساواة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

(. ٤٣٨) ٠١٣ -، ٥٣٢ / ١ الصنوف ويت ن ٢٨باب الصلاة ني لم مرواْ 
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ومافصالوا أدرتكم ررما ! الئتي. قرل لعموم الأخيرة، الركعة كاك 
فالأول،الأول الصف بتكميل مأمور وأنت ،، فأتمواأ؛ر فاتكم 
فأتم.فاتك وما فصل أدركت وما به أمرت ما فافعل 

منمصغية آذانآ يجد أن وتعالى محبحانه الله أرجو تنبيه وهنا 
ينظرلا افه إن الأئمة! يعص قول أن وهو والمأمومين الأئمة إخواننا 

عنيصح لا الحديث هدا إن حنث يصح؛ لا الأُهمؤج؛ الصف إلى 

ءأيءأ؛- -؛؛؛- 

المرادهل — تعالى اف رحمه ٠ الشيح فضيلة صئل ! ٧١٣س
أنهأو واعتداله، الصفر امتقامة واعتدلوا استووا الإمام؛ بقول 

والمنكسربالهدم، القدم وإلصاق الفرحايت،، لد متصمن 
قال؛أنه النثى عن ورد الذي الحديث صحة وما ؛المتكسر؟ 

فرحو، وجوهكمءار بين اش أوليخالفن صفوفكم بين رالتسوون 
؟التوصيح 

الإمامعلى أن نعلم أن يجب أولا• بقوله• فضيلته فأجاب، 
يمتثلوالم ؤإدا بدلكا، النامي يامر وان ، ، الصفوفتسوية مسئولية 

نبينالأن ليعدله؛ تقدم أو الصفر عن تأخر من إلى بنفسه هو تقدم 
كانوسلم آله وعلى عليه اممه صلى الله محمدأرمول وقدوتتا ؤإمامنا 
يمحبالصفر يمر وكان القداح، يسوي كأنما الصفوف يسوى 

(,٦٠٢(،وسلإ)٦٣٦اJخارى))١( 
و.سالم)أ"اأ(.(، ٧١٧الخاري))٢( 



|كلإتايمحام ض كارس 
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يفعلونلا اليوم والأئمة . بالأستوا•؛ ويأمرهم والصدور، المناكب 
النيئسنة ولكن بهم، وصاحوا عليهم الناس لقام فعلوا ولو ذلك، 

تتح'أن .أحق 
يمينآ،فيلتفت الصفوف بتسوية يعتني أن الإمام فعلى 

سووااستووا، ت ويقول ارأ يويلفت بوجهه، الناس ويتقل 
الخلل،سدوا تراصوا، قلوبكم، فتختلف، تختلفوا لا صفوفكم، 

•لم وماله وعلى عليه الله صلى الني عن ورديت، الكلار>تإ هذه كل 
تسويةعنه الماس عقل أن بعد الأيام من يومأ . حرج وقد 

صدره،باديآ رجلا فرأى بأنفسهم، يسوونها وصاروا ، الصفوف، 
أوصفوفكم بين كمول اممه ءرعياد فقال! ، الشيء بعثس متقدمأ يعني 

وعيدوفيه صحيح، حديثإ وهو وجوهكم،؛أ بين الله 
تمعنيان فيها قيل الوجوه بين افه مخالفة لأن سديد؛ 

والعياذكتفه إلى وجهه فيكون الإنسان وجه يدير اممه أن إما 
بافه.

فتفترقنظركم وجهاين، بين افه ليخالفن الراد أن ؤإما 
.وأيادلو؛كم؛ا ، فتختلفلاتختلفوا  ١١كولهه^ت وتختلف، القلوب 

أنأو البدن، جان_إ إلى الوجه يكون حتى الرقبة لئ سواء الأمر كان 
تسويةوجوب على يدل سديد، وعيد فكله القلوب، ، احتلافالراد 

لولكن ، الصف، بتسوية يعنى أن الإمام على يجب، وأنه الصفوف، 
فىاوون مت والماس متراصا متقيمآ الصف، ووجد الفت، 

(،ر.Lلم)٢•٦(.٦٣٦اJخارى))١(
مالم)أ*اأ(.)٢( 
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إلاحصل محي بما أمر لأنه استووا لهم يقول لا أنه محالظاهر أماكنهم، 
ليتمعناها، لها الكلمات هده لأن ذلك، على اثبتوا يريد أن 

لمورآهم استووا قال! إذا فالإمجام نائية، بلا هكذا تقال كلمات 
الصفوف.امتوت وقد يكيرإلأ وألا القول يعيد أن يجب تووا، ي

عمرالمؤمنين أمير أن الصلاة في الصفوف تسوية أهمية على يدل ومما 
وكيلاجعل الناس كثر لما عنه اف رصي عثمان وكذلك عنه، اممه رصي 

.، كبرر استوت إنها ومال حاء إذا حتى يسويها، بالصفوف يمر 
الصف.بتسوية السرع عناية على يدل وهذا 

لأمرين!بالمنكب والمنكب بالقدم القدم فالصاق 

)فتحفي حجر ابن الحاففل قال كما • والخلل الهمج سن • ^١^، ١١الأم 
.، -حلله<،أ وسد الصف تعديل في المبالغة بدللثا ررالمراد ! الباري( 
بينيفزحون أنهم الصحابة فعل مجن فهم من حطأ يعلم وبذلك 

بينما تباعد مع صاحبه بقدم قدمه أحدهم يلزق حتى أرجلهم 
اممهرصي — الصحابة اتبيع بها يحصل لا بدعة هذا فإن مناكبهم 

•الخلل بهامي بل -ولا ضهم 
هه  ٠

أقيمتإذا _! تعالى افه رحمه — الثسخ فضيلة سئل ! ٧١٤س
الأولالصف، فى يحصل للصلاة يعتدلون المصلون وبدأ الصلاة 

(.٤٢٢)الصفوف تسوية باب الصلاة، فى مالك رواه ( ١ ر 
٠( ٧٢)٥ رنم أنس حديث شرح •ع ٢  ٤٧؟/ الجاري نح )٢( 
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قيليقف الثاني الصف في كان من فيأتي المج، بعض مثلا 
يريدالذي المكان لتوسعه بيديه الناس حجر وربما الأول الصف 

أمالداخل هذا مثل الأول الصف أهل يمغ فهل فيه، الوقوف 
المكان؟بهم يضيق ئد أنه ■ع يتركونه 

الناسيحجز أن الداخل لهذا يجوز لا ت بقوله فضيلته فأجاب 
ذلكفي لأن لدها؛ يتهيئون كانوا التي الفرجة في ليدحل بيديه 

•محرم الغيروالعدوان على عدوانأ 
فلاالأول بالصف هم من يسدها ولم كبيرة فرجة هناك كات إذا أما 

عهيأن بثّرؤل الموصع ذلك في ويقف هذا يتقدم أن حينئذ بأس 
الأول.الصف في يقفون الذين على صغهل بدلك ولايحصل المكان 

قولهعن تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٧١٥س
رجل،أكثرس فلوحاء ، ل الصف(( حالف لمنفرد صلاة لا  ١١

لإدراكالثاني الصف في ووقفوا راكع، وهو الإمام وأدركوا 
إننقول هل والشمال، اليمين س فجوات وجود ح الركعة 

الإعادة؟وعليهم لاتصح صلاتهم 
لمالذي الصف حلف اثنان وقف إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

صحيحة،فصلاتهم يخافوا، لم أم الركعة فوات خافوا مواء يتم، 
وصبممالأ/لذالأول.

.( ٢ ٤ ؛/ أحمد) الإمام احرجه )١( 
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إذاأنك ؛ الراجح ؛القول الصف حلف المنفرد صلاة وأما 
منفرداتصلي أن عليك حرج فلا ، تاما الصف وجدت 

يساره؟عن أم الإمام يمتن عن الصلاة أفضل أتيما وأما 
يقفالمأموم فإن واحد رجل إلا الإمام مع يمحل لا كان إذا فجوابه 

ثابنهماس_رضاىلهمما_، يارْ عن يقف ولا يمينه عن 
عليهالله صل النبي فقام عنها— الله رصي — ميمونة حالته عند بات أنه 

عنوأقامه ورائه من فأخذه يماره عن عباس ابن فقام ؛الليل وملم 
اليمينعن يكون فانه واحدأ كان إذا المأموم أن عل دليل فهذا ، يمينه 

يكونفإنه واحد من أكثر المأموم كان إذا أما اليسار، عن يكون ولا 
بعدفإذا متقار؛ين، كانا إذا وهذا يماره من أفضل الصف ويمن حلفه 

.أفضل الإمام من والقرب اليسار بثنأفإن بعدا اليمتن 
حتىالإمام يمين عن يكونوا أن لالمأمومين ينبغي فلا هذا وعل 

لالمثرؤع كان لما لأنه وذك رجلان، أو رجل إلا ار الجل يبقى لا 
عنوالأخر يمينه عن أحدهما كان بينهم إمامهم يكون أن الثلاثة حق 

الإماميكون أن عل هذا فدل اليمن، عن كلهم يكونوا ولر يساره، 
مقارا.أو الصف ل متومهنا 

متقارين،أو متساوين كانا إذا أفضل اليمن أن ؛ والخلاصة 
٠الإمام إل أقرب لأنه أفضل، ار فالياليمن بعد ْع وأما 

٠ ٠ ٠

تعارثاءاف إن مفصلا الصف حلف المنفرد صلاة حكم ياتي 



|1صاإتاحام فم فتاءس 
^^=ص=======د========ء

رغثبت هل ؛ — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ت ٧ ١ ٦ ص 
صلاةقي وكيلك الأربعة؟ المواصع غير قي الصلاة في اليدين 

والعيدين؟الجنازة 
اليدانفيها ترغ التي الأربعة المواضع • بقوله فضيلته فأجاب 

الركؤيع،وعند الإحرام، تكبيرة عند وهي• نعرفها أن أولأ يجب 
ذهد0الأول، التشهد من القيام وعند الركؤع، من الرغ وعند 

عمرابن حديثا من الله. رسول عن الحديثا بها صح المواضع 
للصلاة،كبر إذا يديه يرغ النثي. اركان • قال - عنهما اش ضي ر- 

الاروكان قال؛ . حميم® لمن افه سْع قال ؤإذا للركؤع، كير وإذا 
.، المجود®ر١ في ذلك، يفعل 

فعلنتع على الحريص - عنهما اض ءمر-رصي ابن كان محإذا 
الركؤعوفي التكبير، في يدْ يرغ فرآْ فعلا تتبعه وقد الرسول. 

ذلك،يفعل لا راوكان وقال: الأول التشهد مجن والشام منه، الرغ وفي 
مجنوأن والمافي، الثست، باب من هذا إن يقال؛ ولا المجود® في 

حديثلأن عمر؛ ابن حديث في النافي على مقدم فهو الرغ أثبت 
كبرإذا يشاهده قاليي الرغ، عدم من تأكد بأنه صريح عمر ان 

فهلالمجود، في ذللث، لايتل يقول نم الركؤع من رغ يإذا للركؤع 
لمبأنه حرم لأنه ذلك؛ يمكن لا ينتبه؟ ولم غفل يمكن إنه نقول 
•منه الربع وقمحا الرمع فمحا بمطه كان إنه وجرم السجود قمح، بمطه 

حمواء. الالخاح مع الأول التكمرة ني اليدين رلع  ٨٣باب، الأذان، يي الخاوي روا، )١( 
٢٢١ ٢١.«ح .اليدين.ونع »اتماب، ٩، باب، الصلاة ل ملم وروا، (، ٧٣٠)
(٣٩٠.)
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عنورد هل I — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٧١٧س 
أومد بزيادة أكبرءا رراش التكبير لفظة بين يفرق كان أنه الض. 

كماالأخير، أو الأول للتشهد الجلوس أو القيام في نقصان 
الناس.عاليه تعارف 

يوافقهمهل للمأمومين يالنسة الإمام موقف فما يرد لم كان فان 
وتيرةعلى أكبر،ا رراف النكير ألفاظ أويجعل عليه اعتادوا ما على 

واحده؟

aj ،الجواب\Jالإئكالأث،:ئىه٥
إطالةعلى التعود يب الإمام مخالفة من للناس يحيين، ما — ١ 

والأخير.الأول التشهد عند خاصة المد 
الإمام.مخالفة من بوق للميحيينا ؟.ما 

ررمدعدم بب بوذلك، الإمام تخالف، من اء النس هناك -  ١٠
الأخير،اكشهد أو الأول التشهد عند ذلك، يكون وغالبا التكبيرا؛ 

الإمام.روية لهن يتسنى لا اء والتخاصة 
للمصلييتسنى فلا محلويلأ الصم، فيها يكون الماحي يعصن _ ٤ 

المابقة.الحالأيت، س حالة أي قى للأعمى يحيين، ه؛ما 
الرسولعن يرد لم فيما الأصل إيضاح الشيح فضيلة نرجويا كما 
العامة؟للمصلحة أوينثلر فيه يتوقف، وهل ، و. 

حلفائهولاعن ه، المي عن يرد لم بقوله: فضيلته فأحاي، 



ا1دماإ،؛اممحام ض فتارس 
==============^^

وأتباعهمالأئمة عن ولا أعلم، فيما الصحابة عن ولا الراثدين 
معينةهيئة للجلوس يجعل بحيث الانتقال، تكبيراتا بين التفريق 

كتبمحي هذا رأت ولا مخالفة، أحرى هيئة وللقيام التكبير كمد 
مداستحب الفقهاء يعص أن رأيت ما وغاية - الله رحمهم - الفقهاء 

ماالكبير توعب يحتى السجود من والقيام القيام من السجود تكثير 
هذاسوى دليلا لذلك أحد ولم والقعود، القيام الركنين بين 

التعلل.
اتباعأالفكبيرا»ت، بين اكفريق عدم الأولى فان ذللث، على وبناء 

وحضورالانتباه على للمأمومين حملا الفريق عدم في ولأن للسنة؛ 
منتثهأفيكون ه نفعلى يعتمد لأنه ؛ الركعايت، عدد وصبهل ، القلس، 
علىيعتمد فانه التكبير بين يفرق الإمام كان إذا أما حاصرا، وقلبه 

•فثسهوقله الكبيران بين الفرق 
المجدفى يكون لا الأوقات أكثر فان النساء مشكلة وأما 

عنهنزال الفريق عدم على واعتدن اء نفيه كان ؤإذا ، اء ن
الإثزكال.

قعدمحعدوا ؤإن قام، قاموا إن الماس فهويشاهد المسبوق وأما 
وفهقليلة الأعمى مشكلة أن على بجانبه كان من ينثهه والأعمى 

اللأ^مد.

لعدموذلك يفرق لم إذا للأمام المأمومين يعص مخالفة وأما 
لعلمواانتبهوا ولو أنفسهم على أحلوا الذين فهم وسهوهم انتباههم 

.الكبير بين يفرق أن يدون أوقائم قاعد الإمام أن 
رويةالمتابعة إمكان نرحل من فليس الإمام روية عدم وأما 
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برؤيةلا بانتباهه فيه الأمام ما يعرف الإمام مع فالداخل الإمام 
.الصف ولوؤيال بجاره ذلك يعرف والمسوق الإمام، 

أووهيئاتها العبادات من . المي عن يرد لم فما والأصل 
فيالصالحة كل والمصالحة ذلك، يرد حتى الإمساك صفاتها 

النم^هفيذموردعن ما 
فعلهأو هوله ممن دليل على عثروا إذا إحواني من وأرجو 

ولهشاكر عليه لهم فإني عليه يدلوني التميرأن بين التفريق في حجة 
ه.١٤٠٩/٦/١٣حررفىواضالموفق. مقادإزثاءاش. 

مم

حكمعن _! تعار اض —رحمه ^لةاضخ ؛ ٧١٨س
مه،ارغ وعند الركؤع، وعند الإحرام، تكبيرة عند اليدين رفع 

الأول؟الشهد من القيام وعند 
وعندالإحرام، تكبيرة عند اليدين رغ * بقوله فضيلته فأحاب 

منة.الأول الشهد من القيام وعند منه، الرير وعند الركؤع، 
ءإث؛.؛* ؛ ه

أدركإذا I - تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ! ٧١٩س
دنمحرةللإحرام مرة يلزمه فهل را؛ع لص الإمام الإنسان 

لركوع؟
والإمامالصلاة في المسبوق لحل إذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

ثاءإن الركؤع تكبيرة نم وهونائم، الإحرام تكبيرة يلزمه فإنه راي 
مستحبة،الحال هده في الركؤع تكبيره تكون يكبر، لم ثاء ؤإن كثر 
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.- اش رحمهم لام_ اض 
ءأيءأي 

أدركإذا _ت تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛  ٠٧٢ س 
ضمحض؟فهل راكعا الإمام المأموم 

كبرثم راكع والإمام الإنسان يحل إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
فانبواجب، وليس سنة حينئذ للركؤع وتكبيره فورا فليركع للإحرام 

يخلولا ذلك بعد ثم عليه حرج فلا تركه ؤإن أفضل، فهو للركؤع كبر 
حالات:من 

الأور:ءوالحال 
مه،الإمام يهص أن فبل الركؤع إر وصل أنه يتيقن أن 

•الحال هذه فى الفاتحة عنه ونقط مدركأللركعة حينئذ فيكون 
الئانة:؛!؛الحال 

الرمخهوإر يصل أن نل الركوع من رغ الإمام أن يتيقن أن 
.محارها ويلزمه فاتته قد الركعة تكون وحينئذ 

الثالثة:أوالحال 

رغالإمام أوأن ركوعه في الإمام أدرك هل ويشك يتردد أن 
فإنظنه، غالب على يبني الحال هذه وفي الركؤع، في يدركه أن نل 

ترجحؤإن الركعة، أدرك فقد الركؤع في الإمام أدرك أنه عنده ترجح 
الحالهذه وق الركعة، فاتته فقد الركؤع في الإمام يدرك لم أنه عنده 

لمؤإن اللام للمهوبعد يمجد فإنه الصلاة مجن شيء فاته قد كان إن 
الركعةهي فيها المشكوك الركعة كانت بأن الصلاة من شيء يفته 
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الحالهد0 في السهو صجود فإن أدركها أنه ظنه على وغلب الأولى 
سجوديتحمل والإمام الإمام، بصلاة صلاته لارتباط عنه يسمهل 

.الصلاة من شيء الماموم يفت لم إذا المأموم السهوعن 
فىمترددأ الإنسان يكون الشك حال فى أحرى حال وهناك 

المتيقنعلى يبني الحال هد0 ففي ، ترجح بدون راكعا الإمام إدراك 
ويمجدفاتته قد الركعة هد0 وتكون الأصل لأنه الإدراك عدم وهو 

اللام.للهوقبل 
كثيرأأن وهى المنامية هل«ْ فى لها أنبه أن أحب مسألة وهاهنا 

وتتاع،بشدة يتنحنح صار راكر والإمام المجد لحل إذا الناس من 
هداوكل بقدميه يخيعل وربما الصابرينءا مع الله ررإن يتكلم وريما 

المأمومين،وعلى الإمام على التشويش إحداث وفته المنة، حلاف 
نهىوقد مثحآ، إمراعآ أّرع راكع والإمام لحل إذا من الناس ومن 
إلىفامشوا الإقامة سم »إذا ه: فقال ذلك، عن ه المي 

فصلوا،أدركتم فما تسرعوا، ولا والوقار المكينة وعليكم الصلاة 
.، فأتموا((ر١ فاتكم وما 

نيإذا _! تعالى افه رحمه . الشيح فضيلة مثل  ١٧٢ س 
عليه؟فماذا الإحرام عنادتكبيرة يديه يرغ أن المصلي 

عنديديه يرفع أن المصلي عي نإذا •' بقوله فضيلته فأجاب 
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الإحرامتكبيرة عند اليدين رغ لأن عاليه؛ شيء فلا الإحرام تكبير 
.شيء عليه فليس تركه مأجورأؤإن لكن الإنسان فعاله إن منة 

مواضع:أربعة في كون اليدين ورفع 
ا_عناوكسةالأحام.

أ_عندالركوع.
مه.الرفع ّآ_عد 
الأول,الشهد من القيام ٤-عند 

•يدين رفع فيه فليس منه والقيام المجود وأما 
ءإوه  ه
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اسةهي مج9دءلهوايبمدم 

_UYY ! دخحكم ما إ - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل
صلاةفي اليدين رفع يشرع وهل يكون؟ ومتى الصلاة؟ في اليدين 

الجنازة؟
أربعةله الصلاة في اليدين رغ • بقوله فضياض فأجاب 

منه،الرفع وعند الركؤع، وعند الإحرام، تكبيرة عند مواضع! 
•الأول التشهد من القيام وعند 

يكبر،ثم يرغ أن وله التمجثر، ابتداء مع الرع ابتداء ويكون 
أو؛محر(يرلح■

ثميديه رفع الركؤع إلى يهوى أن أراد فإذا الركؤع عند أما 
•رنمه على يديه ورصع أهوى 

حتىلها رافعآ رنمه عن يديه يرفع الركؤع من ارم وعند 
.صدره على يضعهما قايمآنم يستوي 

حدوإلى يديه رفع قام إذا الأول التشهد من القيام وفي 
هدهعدا وما الإحرام. تكبيرة عند كيلك يكون كما المنكبين 
يديه.يرفع لا فانه الأربعة المواضع 
*تأكيرْ كل فى مشرؤع فإنه الجنازة صلاة في اليدين رفع أما 

أوء ه

'_UYU ! رمبت، هل ؛ - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مثل
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رويعما الجواب وما الأربعة؟ المواصع غير محي الصلاة في اليدين 
ورفع؟خفض كل محي يديه يرفع كان واللام الصلاة عليه الني أن 

غيرفي اليدين رفر السائل قال بقوله فضيلته فأجاب 
الأربعة!فالمواصع بنان، إلى يحتاج وهذا الأربعة المواضع 

الركؤع،من الرغ وعند الركؤع، وعند الإحرام، تكبيرة عند 
عنالحديث بها صح المواصع فهده الأول، التشهد من القيام وعند 

،-أزالمى.عنهمار اش رصي - عمر ابن حديث من الله. رسول 
اضّسمع قال ؤإذا للركؤع، كبر ؤإذا للصلاة، كبر إذا يديه يرفع رركان 
فيذلك، يفعل لا وكان قال! الأول، التشهد من نام ؤإذا ، حميم لمن 

.السجودا؛ 
ماأمجا الله.، رسول عن الحديث بها صح المواصع فهده 

إذاولا سجد، إذا لا يديه يرغ كان أنه الّثي. عن يثبت فلم عداها 
إذايديه يرغ أن للإنسان ين فلا هدا وعلى الجود، من قام 

السجود.محن محام إذا ولا مجد، 
حضكل في يديه يرغ ررأنه الني. عن روي ما وأما 

ذلكأن المعادأى زاد في - اض رحمه - القيم ابن حقق فقد ورغءا 
ورغ"حض كل في يكر رركان يقول؛ أن أراد الراوي، من وهم 
•ورغ" حض كل ش يديه يرغ رركان • فقال 

تتبععلى وهوالحريص - عنهما الله رصي عمر- ابن كان ؤإذا 

المخارى)هم(،س)'همد)١( 
زاداوعادا/'اآ^)٢( 
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فييديه يرفع فرد فعلا تتبعه وقد واللام الصلاة عليه الرسول فعل 
ارلأت ونال الأول اضهد من والقيام منه، والرفع والركؤع، الكبير، 

®كانس الني أن حديث من أصح فهذا • الجود® في ذلك يفعل 
بابمن هدا إن يمال ولا ، ، ®أ رغ وكلما حمص كالما يديه يرغ 

في؛U/، على مقدم فهو الري أبت من وأن والناش، المثبت 
فيصريح عمر ابن حديث لأن - عنهما اممه رمحي - عمر ابن حدينا 

ابناكد فمد الرغ، بعدم لعلمه بل بالرغ، علمة لعدم ليس نفيه أن 
بانهحزم أنه مع الجود، في يفعله لم بأنه وجزم الرغ عدم من عمر 
منوالشام الإحرام، تكبيرة وعند منه والرغ الرمع، في فعله 

الشهدالأوك
فيهايقدم التي والنافي الثثن، باب مجن المسالة هده ءالمستا 

كانها الافي لأن بالأمر، جاهلا كان ص أن لاحنمال الشت 
فتهللجهل احتمال لا علم نفي نفيه فكان يم وتقوتتبع علم عن نفيه 

.أعلم وافه مفيد، مجهم فانه هدا فتأمل 

_UYt : :_اليدينرغ هل خممحيلةاص«رجمهافتعالي
منسؤخ؟الصلاة في 

التيالأربعة المواضع في اليدين رغ ت بقوله فضيلته فأجاب 
لمؤإذا نسخه. على دليل ولا فهوباق منوحأ، ليس اليهارى أشرنا 

.( ٧٢٣الصلاة)ش اليدين رفر باب الصلاة ثي أبوداود رواه )١( 
الابم.الفتوى )٢( 
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المخودعوى اعتباره، محبم،جمبا بت، ما سثح على دلل هنال يكن 
تححتاجإرشرمحأساِ؛

•الدليلين بين الجمع لايمكن أن * الأيل 
التاريخ.يعلم أن ت الثاني 

الدليلينبين الجمع لأن به، عمل الدليلين بين الجمع أمكن فإن 
ولمالجمع يمكن لم محان أمكن، ض وهوواجب جميعآ لهما إعمال 

التوقفوجب مرجم يوجد لم ؤإن المرجم إلى رجعنا التاريخ نعلم 
حش؛تينالأص.

ءإيءو ء؛ي 

الناسبعض ؛ — تعالى اف رحمه — السيخ فضيلة ّثل سه^لأ'' 
ئرييايديه يرفع بل المنكبين إلى يديه يرفع لا الإحرام مرة عند 
مشروع؟هداالرفع فهل أوفوقهابقليل المرة من 

رفعأليس المائل ذكر الذي الرغ هدا ' بقوله فصيلته فأجاب 
إلىإما المشرؤع الرفع لأن عنه؛ منهي عث هو بل مشروعا"، 
عننمور لهو ذلك عن تقاصر وما وإماإلىذروعالأذنين، الميز، 

ويعلمفينبه تتركه أن ؤإمجا كاملا ترغ أن إما ت ويقال عنه، فينهى المنة 
بالمنة.

ءوءإ؛- ءو• 

عنورد هل •' — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مسل • ٧٢٦س
أعلىعر الصلاة في الوقوف أثناء اليدين وضع ه المي 

المرة؟تحت اليدين وضع حديث وعن الصدر؟ 



||،؛r،aJI،ت طدهم فتارس 
٦٦٣====================ء 

فيهليس القيام أثناء اليدين وصع I بقوله فضيلته مأحاب 
بنوائل حديث فه ما وأمثث الأمر، هدا في بتن صحيح حديث 
الصدر.أعلى لا صدر0؛، على يضعهما راكان النبي أن ا حجرأ 

صعيف-حديث فإنه رة،، التحت يضعها  ٠١أنه حديث وأما 
i\i؛!؛ ءإ؛- 

يجبهل _ت تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل I  ٧٢٧ ص
الإمامتعمد وإذا والعشاء؟ والمغرب، الفجر، صلاة قي الجهر 

فهلمممردأ الإنسان صلى وإذا الجهرية؟ الصلاة في الجهر ترك 
يسجدللسهو؟الجهرفهل وإذاترك يجهر؟ 

الجهرةالصلاة في Jالقراءة الجهر I بقوله فضيلته فأجاب 
أنفلو الأفضلية، سبيل على هو بل الوجوب سبيل على ليس 

لأنياؤللة، صلاته تكن لم الجهر فه تشؤع فيما مرا قرأ الإنسان 
هدهيقيد ولم ، القر1ن«ل بأم يقرأ لم لمن صلاة ررلأ قال: الجي،. 

أوسئا قراءته يجب ما الإنسان قرأ فإذا رصا، حهر٦أو كونها القراءة 
الجهرفيه يسن فيما الجهر الأفضل لكن بالواجب، أتى فقد جهرأ 

الفجر،وصلاة والعشاء، المغرب، صلاة من الأوليين كالركعتين 

• ٣٠آ/ دالبيهقي (،  ٤٧٩اكمال)عر العين رصع اب الصلاة، يي حزيعة ابن رواه )١( 
فيالرى على المنى وضع باب الملأ؛، نى داود وأبو ، ١ ١ • / ا أحمد الإمام روا، )٢( 

الملأة>أْي(.

وجوب-  ٩٥باب الأذان فى الخاري روا، المات، بن عبادة حديث من عليه ضق )٣( 
..الفاتحة.ثراءه وحوب - ١ ١ باب الصلاة يي وسلم (، ٧٥٦)..و.للإمام القراءة 

بزالصام،.عبادة حدث من (كلأعما ٣٩٤)٢ح٤٣
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أشبهوما والأمشقاء، والتراويح، والعيدين، الجمعة، وصلاة 
معروف.هو مما ذللث، 

لكنهاصححة فصلاته يجهر ألا وهوإمام الإنسان ولوتعمد 
ناقصة.

الجهربين يخير فانه الجهرية الصلاة صلى إذا المنفرد أما 
.به فيقوم الخئؤع إلى وأمحريّح له هوأنشهل ما وينفلر والإصرار 
يسجدفانه صهوأ الجهرية الصلاة في القراءة ترك لو أما 

عمده،الصلاة يبطل لا لأنه الوجوب؛ مبيل على لا ولكن مهو، لل
الفانه فعلا ولا تركآ لا عمده الصلاة يبطل لا فعل أو قول وكل 

السهو.سجود يوجب 
ءأ؛-ءإي ءو 
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أسوتهبوأت و أمط 

كثرفيالآونة^^اةابمح_رحم4الهسار_! • ٧٢٨س
الخارجيةالصوت لمكبرات المساجاد أئمة استعمال الأحيرة 

هذاوفي جذا مرمحر وبصوت المتينة في تكون ما غالبا والتي 
الخهريةالصلاة في بعض على الماجد بعض تشويش العمل 

مكيرامتاستعمال حكم لما . القراءة في المك«راات لأستمهالهم 
المتينةفي الصوت مكبر كان إذا الخهرية الصلاة في الصوت 
الإجابةفضيلتكم من نرجو الأحرى؟ الماجد على وشوش 

منحؤج قى الماجد أئمة من كثير إن حيث الموال هذا على 
وبركاته.اف، ورحمة عاليكم واللام ذلك. 

وبركاته؛الله ورحمة الملام وعليكم بقوله فضيلته فأجاب 
المارةعلى الجهرية الصلاة في الصوت مكبر استعمال من ذكرتم ما 

البيوتأهل على التشويش من كثير به يحصل لأنه عنه؛ منهي فانه 
الموطأفي الله رحمه مجالك الإمام روى ومحي القريبة، والمساجد 

الماصيعن القراءة( في انمل في)باب الزرقاني نرح من ١  ٦٧/ ١ 
الماسعلى حرج الله. رسول أن - عنه الله رصي عمرو- بن فروة 
يناجيالمصلي ءإن ت فقال Jالقراءة أصواتهم عالت ومحي يصلون وهم 

.، بالقرآنءار بعض على بعضكم يجهر ولا به يناجيه بما ملينثلر ربه 
الصوت)رفع عنوان! تحت  Va /yداود أبو وروى 

(.L_(YT،5رواء.)١( 

امداود)أا*ا*اا(.)٢( 
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-عنه اممه رصي - الخيري سعيد أبي عن الليل( صلاة محي بالقراءة 
بالقراءةيجهرون فمعهم المسجد محي الله رسول اعتكف قال؛ 

يعضكميذذين فلا ريه مناج كلكم إن ارألأ وفال• المتر محكثف 
,ا،الصلاة قي أوقال القراءة، في يعص على يعضكم يرفع ولا بعضا، 

.صحيحان ثابتان معيد وأبي البياصي حدسثا • عبدالبر ابن قال 
الصلاةفي بالقراءة الجهر عن النهي الخديثين هدين ففي 

*عنها ينهى أذية هذا في وأن الأحرين على التشويش فيه يكون حيث 
الفتاوى!مجمؤع من ٦ ١ ! ٦٣افه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

كالصلين.غيره يؤذي بحيث بالقراءة يجهر أن لأحد ليس 
ومنقديمة: ط الكبرى الفتاوى من  ٠٣٥ / ا له حراب وفي 

منعذللئ، إلى يفضي ما أوفعل الخجل، أهل على به يشوش ما فعل 
اه.منه.

منفجوابه الجررالتا من الصولتا يرفع من يدعيه ما وأما 
لجمن؛

فيبض على الناس بعض يجهر أن نهى ه النمٍا أن الأيل؛ 
ولاللمؤمن احتيار لا أنه المعلوم ومحن أذية، ذلك أن وبين القرآن 

ؤوماَكانت تعالى افه محال المى.، به قضى عما العدول في حيارله 
نشأممحبمم ة إئأره -أب؛ؤداثم أف أمل إداص ِلمحا 

.٣٦؛ الأية ، الأحزاب محورة 
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أذيةمنه تقع أن لنمه يرضى لا المؤمن أيفآأن المعلوم ومجن 
لإخوانه.

-وجودها صح إن - المبررات من يدعيه ما أن ت الثاني الوجه 
ذلك:فمن المحدورات مجن الصوت برقع يحصل بما معارضة فهي 

المصينجهر عن الهي من M المى عنه نهى خيما الوقوع - ١ 
.سهمش.ص•

أوعلمأ يدرس ممن وغيرهم الصلين من يسمعه من أذية - ٢ 
•'ئسهم السموسن يتحفنله 

لقراءةالاصتملع عن المجاورة الماحي محي المأمومين شغل — ٣ 
•بالأّسمإعإيها أمروا الي إمامهم 

فىيتابعون قد المجاورة الماجد فى الآمومجين بعض أن — ٤ 
مجدفي كانوا إذا لاسيما صوته، الراغ الإمجام والجود الركؤع 

بصوتالوافد الصورت ءايهم يلتبمى ا حيبمؤالجماعة كير كبير 
كثيرأ.يقع ذلك أن بلغنا وقد إمامهم، 

إلىالحضور إلى البادرة في الناس بعض تهاون إلى يفضي أنه - ٥ 
فيتباطاجرءأ وجزءا ركعة، ركعة الإمام صلاة يمع لأنه المسجد؛ 

يفوتهحتى الوقت به فيمضي الصلاة أول في الإمام أن على اعتمادا 
أكثرالصلأةأوكلها.

فيالإمام مجمعوا إذا المجد إلى المثالين إراسراع إلى يفضي أنه — ٦ 
منالنبي عنه نهى فيما فيقعون مشاهد، هو كما قراءته آحر 

٠المرفؤع الصوت، هدا سماعهم بب،—، الإسأأرإع 
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سهوولغوفي وهم القراءة هده سع من البيوت في يكون قد أنه - ٧
أنمن الحوت رافع ذكره ما عكس على وهدا القاريء تحدون كأنما 
وهدهمنها ويستمدن القراءة يمعن البويت، فى النساء من كيرا 

القراءقراءة عليها مجل التي الأشرطة س<اع شحصل الفانية 
,للقراءة المجيدين 

فيحضرالناس بعض على يوثر قد إنه الصوت راع قول وأما 
حما،يكون قد فهدا حمتلأ، القاريء صوت كان إذا لاسيما ويصلي 

السابقة.المحاذير فى منغمرة فردية فائدة ولكنه 
المصالحتعارضت إذا أنه ت عليها المتفق المامة والقاعدة 

تقتضيهبما فحكم والأعظم، منها الأكثر مراعاة وحب والمفاسد، 
المالح.حلب من أولى الفاسد فدرء تساوت فان 

وأنالملامة، طريق يسلكوا أن الملمين لإحوانى فنصيحتى 
بماعاداتهم عليهم تشوش الذين الملمين إحوانهم يرحموا 

قالماذا المصلي يدرى لا حتى المالية الأصوات هده من يسمحون 
وقرآن.وذكر دعاء من الصلاة في يقول ماذا ولا 

وحولهالشهد في وكان إمامآ كان رجلا أن علمت، ولقد 
أنعجز لأنه التشهد يكرر المامع فجعل إمامه قراءة يْع مجد 
حلفه.من وعلى مه نقعلى طال فا يقول ما يضبهل 

علىمن الصوت رفع وتركوا الهلريق هذه سلكوا إذا إنهم نم 
ررلأه؛ المي قول امتثال بإحوانهم الرحمة مع لهم حمحل المنارات 
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ثوذينرافلا وقوله؛ القرآنءرا،. في بعض عر بعضكم يجهر 
ولاالقراء0((أى. في بعض عر بعضكم يرفع ولا بعضا، بعضكم 

ورسولهاممه أمر امتثال فى الإيمانية اللذة من للقلب يحصل ما يخفى 
به.ومرورالنفس الصدرلذلك وانشراح 

وملمافه وصر أنيب، ؤإليه توكلي عليه باممه إلا توفيقي وما 
لهموالتابعين وأصحابه آله وعر محمد ورسوله عبده عر 

العثيمين.الصالح محمل ربه الفقيرإر كتبه • بإحسان 

YUحكمعن تعار الثه رحمه - الشخ فضيلة ّسل ! _؟
فضيلتكمرأي وما الجهرية؟ الصلاة في الصوت مكبر استعمال 

ويتعرصنصوت مك^ر فيه الذي المحي فى الصلاة يكره فيمن 
تحريمه؟يرى الناص وبعض يستعمله؟ من لعرض 

الصوتمكبر امتعمال أن أرى الذي • بقوله فضيلته فأجاب 
التياحي المأو البيوت أهل عر تشويش فيه كان إذا الصلاة أثناء 

عليهموالتشويش لمين المأذية من فيه لما عنه، منهي فإنه حوله 
التياحي المفي المصلين بعض أن بلغتي وند صلوابم، في 

قراءةعلى يؤمنون ربما الصوت مكبر يستعملون من حول 
إمامهمدون يتابعونه وربما الصوت، مكبر فيه الذي المسجد 

منالمنع يقتضي ما الأحرين بصلاة الإحلال من هذا ول 
أبوداود)'آم\(.)١( 

.(YX0)_U (٢)
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١ ٦٧/ ١ الموطأ في مالك الإمام أحرج وقد الصوت، مكبر امتعمال 
بنمروة اياض عن القراءة( في العمل في)باب الررماني شرح من 

يصلونوهم الناس على حرج ه المي أن - عنه اش رصي عمرو- 
فلثقلرربه يناجي الصالي ررإن نال؛ بالقراءة، أصواتهم علت وقد 
أبووأحرج • القرآن؛؛ في بعض على بمهم يجهر دلا به يناجيه بما 

اليل(صلاة في يافراءة الصوت )رغ • عنوان تحت  ٣٨آ/ داود 
اللهرسول اعتكف محال عنه الله رصي الخيري سعيد أبي عن 

مناجكلكم إن ارألأ وقال! المتر فكشف بالقراءة يجهرون فمعهم 
القراءة،في بعض على بعضكم يرفع ولا بعضا بعضكم يوذين فلا ربه 
وأبيالماضي، حديث عبدالبر ابن قال الصلاة®. في قال أو 

صحيحان.ثابتان، سعيد، 

ليسالفتاوى! ْج ٦ ١ ! ٦٣تيمية ابن الإسلام شخ وقال 
لهحوالب، وفى • كالصلين غيرْ يؤذي بحيث بالقراءة يجهر أن لأحد 

أهلعلى به يشوش ما فعل ومن الكبرى؛ الفتاوى من ٣ ٠ ت، / ١ 
اه.منه. مع ذللئا إلى يفضي ما أوفعل المسجد، 
ولاأحد، على يشوش لا الصوت مكبر استعمال كان إذا أما 

فيهكان إن فهدا المسجد، داحل الماعات تكون أحدأ؛حين، يؤذي 
أنت مثل حاجة له كان أو والصلين، القاريء كشيْل مصلحة 

به،باس فلا صعيفآ الإمام صوت يكون أو كبيرآ، المسجد يكون 
حاسباتركه.على استعماله حاسبا يترجح وقد 

فيلأن يستعمل فلا حاجة له ولا مصلحة ذللئ، في يكن لم ؤإن 
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ولامصالحة بلا للمعدات وامتعمالأ ، Jالكهرباء استهلاكأ ذلك 
فيه.ما ذلك وفى حاجة 

الذيالمسجد في الصلاة يكره الناس بعض أن من وأماماذكرتم 
تعرضوربما آخر، مسجد إلى عنه تحول وربما الصوت مكبر فيه 

عنيتحول أن له ينبغى ولا ، هدم لكراهته وجه فلا ستعماله، مجن لعرض 
الناسأذواق لأتتبع الشرعية الأحكام لأن الخجدسأخمهذاالبب؛ 

ولهدايعبراضبلصضوءلة؛حدودسملاشورسوله، ومجايهوونه، 
رافلاقال: أوامر كانت فإن حدوده، بأنها الأحكام من كثير عن تعالى 

.تقربوها((رافلا قال! نواهي كانت، ؤإن تعتدوها،، 
هنفيضر إنما الحقيقة فى فانه يمتعماله من لعرض تعرضه وأما 

شةسكاورالدنوبكمايدلعلىأحيه، عرض بانتهاك 
نمسالإمحامأحمدعالىأنهاساتكبارنة، والالقرآن هر  ١١٥ذلك 

عبدالقويابن النظم صاحب قال 
أحمدتحي على وكلتاهماكبرى ونميمة غيبة صغرى وندقيل 

مكثراستعمال تحريم يرمحا الناس بعض أن من ذكرتم ما وأما 
تشويشفيها يكون التي الحال فى ذلك يرى كان إن فهذا الصوت، 

والتشويشالملمين أذية أن الأصل لأن قريب؛ فرأيه أذية، أو 
يودضوقِ ؤ تعار؛ لقوله التحريم هماداتهم في، عليهم 

تهئقوأ .أص آطتيإ يم:١ آلمحى 
بعضابعضهم أذية عن المصلين ه المى ولنهي لأ ئيثا 

*سبق كما بالقراءة بالجهر عليهم والريش 
الآة;حه.)\(مورهالأحزاب،
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فلاحال بكل الصوت مكبر استعمال تحريم يرى كان ؤإن 
غيرفي والأصل نرعى، دلل إلا بمت لا التحريم لأن لرأيه؛ وجه 

هوالزىؤ تعالى لقوله التحريم دليل يقوم حش الحل العبادات 
ا.^^^<َهامايىألآنيمحيعاهأ 

بدليلإلا حرام أو حلال إنه شيء عن يمول أن لأحد يحل ولا 
ءنك؟نولإملآءؤ لقولهتعالى؛ 

الما أثؤ عل دموأوأ و1ن ه مازيرن إس ^٠^٢ وأن آلي سر 
ؤت تعالى وقوله ،• سثو0يمأ 

ءمحمحقإةمحمحثئءه
•ألم؛*أم ظيثئأساب مخ لأبميامحف. 

لماأعفلم، يكن لم إن الله حرم ما كتحاليل افه أحل ما فتحريم 
والربعليهم، والتضييق الناس على الإشقاق من التحريم في يحصل 

أنيحب وهوسبحانه العسر، بهم يريد ولا اليسر بعباده يريد وجل عز 
أصالهلما تحاليل أو واجب، أصله لما إّقاءل فيها التي رحصه تؤتى 

أنلم المعلى أن فكما والتسسير، التحفيما من دلل فى لما محرم 
•سهأنيحترزفيتحريمانملألأولى 

م؛

أناإماممسجدفىالهتعار_ت رحمه ابمح_ محيلة I  ٠٧٣ من 
الجهريةالصلاة في بمكبرالصوت القرآن بقراءة وعندماأقوم حي وسط 

الآة:ه^)ا(مورةاوترة،
الآة:مآ-ورةالأءراف،)٢( 
 )٣(،J١١٦١٧الآطن:مررةالح،
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المصليأمر النبي. عن يرد لم لأنه الكعبة؛ إلى لا مجود© موصع 
وهوالكعبة إلى نفلره ولأن ؛ شاهدها كان إذا الكعبة إلى ينظر أن 

بالكعبةالطائفين لأن بالطائفين؛ بصره يشغل أن يستلزم يصلي 
بهؤلاءالكعبة إلى بالننلر ينشغل وربما النفلر، ويلفتون كثيرون 

حميصة،يوم ذات عليه كان والّثي. صلاته، عن ويبعد الهلائفين 
Iنال صلاته من انصرف فلما نفلرة، يصلى وهو أعلامها إلى فنفلر 

جهم،أثي ثأتجانية ^؛، ٠٣١٠?جهم، أبي إر هذه يخمبمي رراذموا 
صلاتي®عن -آنفا الخميصة أي - ألهتتى فإنها 

'عنه يبتعد أن له ينبغي الصلى يلهى ما فكل 
؛؛؛-أو 

هوما .ت تعالى اف رحمه 1 الشيح فضيلأ مثل ! ٧٣٤،_ 
فيخصوصا الصلاة في الكعبه روية من للمتمكنين الأفضل 

اكلرإراسأمإنىعاناتجود؟الم1ْاف، 
موصعإلى ينفلر أن للمصلي الأفضل إ بقوله فضيلته فأجاب 

أنالصالي أمر الّثي. عن يرد لم لأنه الكعبة، إلى لا سجوده، 
وهويصليالكعبة إلى نفلره ولأن يشاهدها؛ كان إذا الكعبة إلى ينظر 

الكعبةحول الهإائفين لأن يالهلائفين؛ بصره ينشغل أن يستلزم 
وبهولأءالكعبة إلى بالنفلر ينشغل فربما النفلر، ويلفتون كثيرون 

صلاته.عن ويبعد الطائفين 

لممورراْ • ( ٣٧٣)• • اعلأم له ثوب ني صلى إذا — ١ ٤ باب الصلاة ني البخاري رواه 
(.٥٥٦)ح٣٩١/١٢٦_مائاكلأةفىثوبلاءلأمفىاUحJاب٥١
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إلىفنظر حميصة بملي وهو يوم ذات عليه كان والمني. 
رراذهبواقال؛ صلاته من انصرف فلما نفلرة بمالي وهو أعلامها 

أي- فإنها جهم أبي بأنيجانية وائتوني جهم أبي إلى هذه بخمبمي 
فانهالمصلي يلهي ما فكل . صلأتي«^، عن آلهتيآنهأ - الضمن 

عنه.ييتعد أن ينبض 
الساعةإلى ينظر اللهوحيث يتعمد مصل في تقولون ما ولكن 

وهوحاجة تذكر ؤإذا بملي، وهو القلم، إلى وينظر بملي، وهو 
عفليم؛خطأ هذا أن شك فلا وكتبه، والورقة القلم أحرج بمالي 
أوكذا، اذكر يقول يصلى وهو الإنسان إلى يأتي الشيطان ولأن 
لأبيجاء رجلا أن ذكر إنه حتى ، ، نسيهأ بشيء فيذكرْ كذا، اذكر 

الأئمةمن إمام جليل، عالم إمام حنيفة وأبو اذئه؛ رحمه حنيفة 
العقلمع والذكاء ، وذكاء علمآ افه أءهلاْ قد رجلا وكان الأربعة، 

أهمتنيحاجة نسيت إني له! فقال رجل جاءه صاحبه، يفيد والعلم 
صلاتك،بحد أتني ثم وصل فتوصأ اذيرّآإ قال! امرني؟ فماذا وشغلتني 

ثمإياها، الشيطان ذكره الصلاة أثناء وني وصلى، فتوصأ الرحل فذم، 
الصلاة،في 'شؤع حين ذكرها أنه وأخثره ذلك بعد حنيفة أبي إلى جاء 

بلوتصلوا تذهبوا شيئآأن نيتم كلما منكم أريد ولت، هذا أقول لكنني 
صلاتهعلى أقبل إذا الإنسان إنما ■مرة، ليست، لكنها قصة، أقولها 

•يديه بين واقف لأنه ربه؛ على يمل أن فيبني 
(.٥٥٦اوخارىرص(،وطم))١( 
وربالأذان كل باب الصلاة ني ومسالم ، ٦( • )٨ التأذيزح ضل باب الأذان المخارى؛ي رواْ )٢( 

٠)T^^(\^ي0سس١ص\ا\^٦ح
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تكفيهل تعا)ى اف -رحمه الشيح فضيلة سئل ؛ ٧٣٥ س
الصلاةفي الفاتحة قراءة عند الرجيم الشيهلان من بافه الاستعاذة 

هللأ^اتحة وسيالت استعدت وإذا بالسبملة؟ الإتيان ْن لأبد أو 
السور؟تعددت وإن الصلاة في بحدها الش للسورة أبمل 

الرحيمالشيطان من باش التعوذ بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فيالقرآن شيئآمن يقرأ أن الإنسان أراد كالما قراءة، كل عند مشرؤع 
منباش أعوذ يقول؛ أن له مشرؤع فإنه الصلاة غير أو الصلاة 

ؤ؛ذاوثصَانئثثوتعار: سحانه لقوله ارجيم، الشيطان 

مجنالسورة يبتديء أن يريد القاريء كان فان البسملة، أما 
ابتداءفي بها يؤتى السور بين فاصلة آية البسملة لأن مل؛ فيبأولها 

ملة.بأولها ل ليس براءة محررة فإن البراءة؛ محورة عدا مجا محورة كل 
فيستعيدالصلاة فى الفاتحة قراءة الإنسان أراد فإذا هدا وعلى 

الرحيم'الرحمن أش بم ٠ يفرأ يم أولأ الرجيم السيطان من باش 
منهي هل الفاتحة في البسملة في العلم أهل احتلم، وقد 

الفاتحةأولا؟
الصحيحولكن الفاتحة، من العلمإرأنها أهل بعض فذهبا 

ؤبض ائكند ؤ الفاتحة محورة أول وأن منها، ليت أنها 

. ٩٨الأية النحل، صورة 
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فيالثابت — عنه الله رصي س هريرة أبي لحديث ه؛ العنلمهت 
وبينبيني الصلاة ررممت قال! وتعالى بحانه الله أن الصحح 

افهمحال ه أتؤخك رب سد العند ؤ ت قال فإذا نصفين، عبدي 
اللهقال ه أشي أتيش ؤ قال: ؤإذا عبدي، حمدني تعالى: 

اضقال قال: ؤإذا عبدي. علي أثنى ت تعالى 
وإياكنعبد إباق ؤ ال! قؤإذا عبدي، مجدني الى! تع

ماولعبدي نصفين، عبدي وبين بيني هذا •' قال'الده ذسستمترله 
هذات تعالى اممه نال ه المسمم ألممط أهدتا ؤ قال! ؤإذا سأل، 

سألءأما ولعبدي لعبدي، 
ربثه آلمني ؤ ت أولها اتحة الففتكون هازا وعلى 

ربللي آلمني ؤ الأولى! سبح1ِيائإ، وهي ه، إبئفي؛، 
ؤمثإك،تحالثالثة: ١لمحأفيه، ؤ الثايه: اصك^، 

•ه لم-ةنترل وإياك يعبد اياف ؤ ة: رابعاله، آلدمتح 
ؤالسادسة: ه. آلص؛مر آلصتؤل ؤ ة: الخام

رلأعنهنم آلمعضؤنم، عر ؤ السابعة: ه. عللهن أست، 'الذرك 
.القةالثب<

البسملةهى آية فأول منها؛ البملة بأن القول على أما 
ألرمحننؤ والثالثة: ه. أفؤ\ررآ رب سؤ آلمني ؤ هى: والثانية 

داودوأبو ، ( ٣٩ا/ا'آأحخم)ه الفاتحة غراءة -وجوب ١ ١ باب الصلاة في ملم رواه )١( 
محورةومن باب التستر ني والترمذي ، ( ٨٢صلاته)١ في القراءة ترك من باب الصلاة في 

 _u الرحمناف بم قراءة ترك باب الأفتاح في والنماتي (، ٢٩٥٣)الكتاب
(.٩٠٨).الرحتم.
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٠.-' تة والخامه. امحبما يمحر ؤم1إاثا ت والرابعة ه. الإتممِ 
 jألمميلأهل؛ غ ت والسائمة  .ؤتيمض وإياك نمد اباف ؛

ءقهن أنس أقيك ابعة: والأك1منه. 
ألثثوسمحلأامجب.

ليسحاأنها كما الفاتحة، من ليست الجملة أن الراج^^ ولكن 
•ذانهاسسآةمها النمل؛ سورة خي السورإلأ من غيرها من 

٠أو ءو 

حكمما _! تعالى الله رحمه - الشيخ فضيلة سئل ! ٧٣٦س
بالبسملة؟الجهر 

ينبغي،لا بالبسملة الجهر أن الراجح ت بقوله فضيلته فأحاب 
بهالوجهر ولكن الفاتحة، من لست لأنها بها؛ الإمرار السنة وأن 

بهايجهر أن يبغي إنه إ العلم أهل بض همال ند بل حرج؛ أحيانآفلا 
لمي.داوروىسررأنمكانيجهروهااار

هووهدا ، بهاءال يجهر لا كان ُأأنه ه عنه الثابت ولكن 
أزلايجهربها-الأولى 

الأن فأرجو الجهر مذههم لقوم تألمأ بها جهر لو ولكن 
•بأس به يكون 

حبانوابن (، ٩٠٤)الرحيم الرحمن اث بم نراءة باب الأتتاح/ ني اثي النرراْ )١( 
. OA، ٤ ٦ Y/ والهني ٣، ٠ ٥ ١/ والدارتيي ، ٤  ٩٩خزبمة وابن ،  ١٧٨٨

أييوخلف هؤ، اش رسول خلف 'صليق ت نال — منه اف رصي - مالك بن اض رواْ لما )٢( 
نيلم مرواء ، الرحيم، الرحمن اف بسم يقرا منهم أحد اسمع نلم عمر، وخلف يكر، 

.( ٣٩٩)بالملأ لايجهر نال من ^حة الصلاة، 
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سألإطيئو

الاثتاح؟^^٠١٥^۶ ^الةاكخ-رحههافسار_! ̂ !
فيلا بواجب، وليس منة الامتفتاح ت بقوله فضيلته فأجاب 

الفريضةولأفىالاقلة.
عنورد ما بكل الاستفتاح في الإنسان يأتي أن ينبغي، والذي 

فعلبدلك له ليحصل أحيانا، وبهذا أحيانآ، بهذا يأتي . النك، 
منواحدأ وحهأ إلا يعرف لا كان ؤإن ، الوجوه جمح على السنة 
الصلاةعاليه الرسول أن الذلاهر لأن حرج؛ فلا عليه واقتصر المنة 

أجلمن الشهد وفي الاستفتاح، في الوجو0 هذه ينؤع كان واللام 
الرسولكان الصلاة بعد الذكر في وكذلك العباد، على التيسير 
؛ينوعها 

فانواحد، نؤع على الإنسان يستمر لا أن الأولى؛ الفانية 
أمركأنه الؤع بهذا إتيانه صار واحد نؤع علك_، استمر إذا الإنسان 
غيرمن كان ؤإن الذكر، هذا يقول ه نفوجد لوغفل ولذلك عادي، 
الإنسانوصار متنوعة الأذكار كانت، أمرأعاديآفإذا صار لأنه قصد؛ 

لفهموأدعى لقلبه، أحضر ذلك صار بهذا وأحيانآ بهذا، أحيانآ يأتي 

تارةالإنسان يأتي بحيث الأمة، على التيسير الثانية؛ المائدة 
يناسبه.ما حسب على بهذا، وتارة بهذا، 

وجومعلى تأتى العبادات بعض صارت القائدتين هاتين أجل فمن 
الصلاة.بعد والأذكار والتثمهد، الاستفتاح، دعاء مثل متنوعئ 
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يجمعهل —؛ تعالى اش رحمه - الشخ فضيلة سئل !  ٧٣٩س
الأسفتلح؟دعاء من نوعين بين الإنسان 

دعاءمن نوعين بين يجمع لا • بقوله فضيلته فأجاب 
رصي- هريرة أبي حديث من الصحيحين في نت لما الاستفتاح، 

أنقبل هنيهة سكت للصلاة كبر إذا اشرمول كان —قال؛ عنه افه 
كماحتناياي، وبين بيتي باعد  ١٠٠٧١٠أقول* ت فقال فسألته يقرأ 

ينقىكما خهناياي من نقتي اللهم والغرب، الشرق بين باءدر>تا 
بالمام،حه1اياي من اعالتي اللهم الدنس، من الأبيض الثوب 

واJرداأل١،.والثلج، 
إلايقول ما سأله عندما أجابه ما واللام الصلاة عليه فالنبي 

بينالجمم الخشروء من ليس أنه على هدا فدل فقْل، بواحد 
الأربع.

هه  ٠

حاءإذا I - تحار افُ رحمه - الشيح فضيلة سئل I ٧ ٤ ٠ ص 
فيشئ إن أنه يعلم وهو الصلاة في شيع ئد والإمام المصلي 

فماالفاتححة قراءة من يتمكن ولم الإمام ركع الأستفتبح دعاء 
الممل؟

فإنهالإمام هع ولحل الإنسان جاء إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
تمكنإن يم الفاتحة بقراءة ويشؤع تثذح ويالإحرام، تكبيرة يكبر 

بابالماجد لم،ي وم، ٧(  ٤٤التكسر)بعد يقول عا ت  ٨٩باب الأذان يي الخاري دوام 
.٥( )٨٩ والقراءةالإحرام تكبيرة بين مايقال ت  ٢٧
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عنهقط نفإنها يتمكن لم فان فعل، الركؤع يفوته أن نبل إتمامها من 
أتىقد يكون وحينئذ القيام، في مسبوق لأنه منه؛ يتمكن لم ما 

٠به أمر حبما المرؤع ترتبها على بالصلاة 
ءأث!ي ؤ .

إذااكاس من كثير —ت ^^LJةاشخ—رح٠هافتعالي ! ٧٤سا 
صوابصلى عم ثهل اصضتح الرضع من رائع وص الإمام مع لحل 
•؟٥٢١

فيالمشرؤع لأن صواب على ليس بقوله! فضيلته فأجاب 
جعلررإنما ! الني. لقول الإمام يصنع كما يصنع أن المسبوق حق 

الاستفتاحمجن أهم وهي الفاتحة يقرأ لا أنه وكما ، ، ليزتم؛هءر الإمام 
علىوالإمام الصلاة أحدكم أتى ءإذا إ الحديث وفي يتفتح لا فكدا 
.يصغ<اكما فليصغ حال 

دورةعقدُت، لقد ؛ - تعالى افه رحمه - الشيخ فضيلة مسل إ ٧ ٤ ٢ س 
الجهةلتا أوفدت وند ، ..دولة.في وحفظه الكريم القرش لتلاوة 

التلاوةكيفية الناس لتعليم القرآن علماء من فاصلأ رجلأ المختصة 
اللحظةمتد المدرس الشيح هدا أثار وقد _ حيرأ اف جزاْ - الصحيحة 

إننافيقال! نم الرحيم، الرحمن اف الجهرسم وجوب مسألة الأولى 
تعتبرالرواية هدم أن وبما حفص، رواية على القرآن نقرأ البلد هذا 

اوغاري)أس(،وملمر'اأ:
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الجهرية،الصلاة في بها الجهر من لأبد إذن الفاتحة من آية المملة 
هكتتياشخاسحهربهابللصلأمحصترمأهاحا. 

))بوجوبقول وهو ت الأول جرعيلأ المال ه ط! حول ناموْ الذين 
لملكنه . بها أسر س صلاة سهللأن قول عن ؛ والثاني ® بالمملة الجهر 
النقاشإنهاء وحللب كلامه على بأدلأ يأت للم بموصوعية الأمر بماقس 
للتاسالحق تبيان باب ص فقمت • توله على إصراره مع الخألة حول 

وأعهليتهالماس بعصن على ووزعته أقواله على رد بكتابة ~ شاءاف ن إ— 
نفلرأرجومنكوجهة هذه له" وئاتاs الردمعتدرأإليه، س نسخة 

الردتوزيع قبل ، • • • بالشخ اتصلت ئد وكنت عليها، الاطلاع 
وتمدأرفهتفوائنيعرماممنجرا٥الهخرأ، 

حولتوجيهي أرجومنكم لفصيلتكم الرمال هد0 مع عماكست صورة 
فىاساشسدئإلأأنئامباكهجمذلك، 

نميهم، لا وهدا دلك، وغير الأدب بسوء واتهمني بالكلام، علي 
يجهرلم س صلاة ببطلان بالقول السابق كلامه على أصر 

ماحول مأجورين تفتونا أن فضيلتكم س نرجو لذا • بالمملة 
افورحمة عليكم واللام فيكم. اف وبارك الرمالة بهذه ذكرت 

وبركاته.
وبركاتهاطه ورحمة اللام وعليكم بقول فضيلته فأجاب 

'وبعد 

قيبها يجهر فلا الفاتحة س لمتا الممالة أن الراجمح القول 
أنهريرة أبي حدبنا س الصحح في لمتا ما ذلما ودليل الجهرية 



||iصلة هم فتارس  jaJi؛
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عبديوبين بيتي الصلاة هممت تعار• اش ارئال قال! النبي 
العالميزا؛رب ف ارالحمد العبد؛ قال فإذا مال، ْا ولعبدي تصمين 

وتمامص>بحهؤ في لم مأحرجه عبدي« ارحمدني اف: قال 
فيه.الحديث 

٠البمله يدكر ولم العالصن ري، ض الحمد بقوله فبدأ 
بنأنمى عن صحيحه في لم مرواه هما أيضمآ لذللث، ويدل 

بكر،وأبي اممه. رمول ْع ررصليت •' قال - عنه الله رصي - مالك 
الرحمنالله م بيفرأ منهم أحدأ أسمع فلم وعثمان وعمر، 

بكر،أبي وحلف، . الض حلفا ررصلي٠تا لفظ! وفي الرحيم®، 
رواه. الرحيم؛االرحمن الله م ببيجهرون لا فكانوا وعثمان وعمر، 
الحاففلقال الصحح. شرتل على بإستاد ، والنسا٧ ا أحمدأ 

.جديثابها بالجهر يصح لم إنه الدارقهلني! 
وأكثرماقال: المسألة في ، الخلافالأوطار نل في ذكر ونا 

الجهرمن شيء فليس أومنون، مستمحبا في الاحتلأف، المهام محي 
اهببطلان؛الإحماع الصلاة في يقدح وتركه 

؛بهذافسن 

ليوص ( ٣٩٩)٥ ٠ ح ٢  ١٩٩/ الملأ يجهر لا تال، س حج : ١٣باب الصلاة ني )٢( 
(.٧٤٣)طشل،ماوالك الأذاناس؟ح: الخا,ع,سا.ذ.

١١١م س )٣( 

ركالخهرد)بماشالرصب()أ-و(.)٤( 
)ه(ولالأرطأرآ/ه،آ.
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هريرةأبى لحديث الفاتحة من ليست المملة أن أولأ 
_رصىاشس_.

يكروأبا النبي لأن بالبسملة؛ الجهر عدم المسة أن ثانيأ؛ 
مالكبن أنس لحديث بها، يجهرون يكونوا لم وعثمان وعمر، 

_رصىاشس_.
محالمن وأن يالإحماع، الجهر بنرك تبطل لا الصلاة أن ثالثا؛ 

الإحماع.حالف فقد تبطل 
الخالفاءومحنة النبي سنة بالبسملة الجهر ترك في فاجتح 

الراشدينالخالفاء ومحنة محنته ١^٤ على النبي. حث وقد الثلاثة، 
بعده.من 

,ه  ١٤١٨محسنة محرم من ١ ٠ في العثتمين الصالح محمد كتبه 
ءوءاي ءلث 

هلاكأسئ؟^،محيلةابمح-رحمهافتحالي-ت سّاأبث 
إذالامحيما مؤكدة، محنة التأمين نعم، موك؛ محيلنه فأجاب 

رصي- هريرة أبي حديث من البسن في جاء لما الإمام، أمن 
تأمينهوافق من فان فأمنوا، الإمام أمن ررأذا • قال ه التبي، ~أن عنه اش 

دسه،،من ممدم ما له غمر الملائكة ^أمن 
صلىالمبي لقول واحد، فيآن والمامجوم الإمام تأمين ويكون 

فقولواالضالين ولا الإمام ال قررإذا وملم؛ ه والعليه اض 

الصلاةفي ومسلم ، ( ٧٨اكامن)٠ الإمام جهر : ١ ١ ١ باب الأذان في الخالي أحرجه ، ١ إ 
.٤( ١ )•  ٧٢*آح • ٧ / ١ والتحمدوالتامض التسميع :  ١٨باب 
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آمن•

قيورد '' — تعار اض رحمه — الئسخ فضسلة مسل I ٧ ٤ ٤ س 
تأمينتأمينه وافق من فانه فأمنوا، الإمام أمن ررإذا الحدث'. 
فييدحل إمامه، مبق من فهل ، ذنبه،ا من تقدم ما له، غفر الملائكة 

الفضل؟هدا 
يدخللا فانه، التأمين في إمامه مبق من ؛ بقوله فضيك فأجاب 

•وافقءارآ، شمن فأمنوا الإمام أمن ررإذا ؛ قال لأنه ، الفضل هدا في 
أنالمأموم على حرج لا فحينئل تأخر الإمام أن لرص لو لكن 

'Cyji

مه ؛اب 

فرغإذا : - تعالى اف، رحمه - الشيخ فضيلة ثل ; ٧ ٤ ٥ ص 
لموالإمام وسورة الفاتحة قراءة من المرية الصلاة في الصالي 

يكت،؟فهل يركع 
قراءةمجن مغ إذا المأموم يسكت لا بقوله: فضيك، فأجاب 

حتىبليقرأحشيركعالإمام، الإمام، يركع أن محبل ومورة الفاتحة 
ولمالفاتحة من وانتهى الأول التشهد بعد اللتين الركعتين في لوكان 

فيليس لأنه الإمام؛ يركع حتى أخرى سورة يقرأ فانه الإمام يركع 

نيلم وم(، ٧٨٢)باكأمن جهر : ١  ١٣باب الأذان في البخاري أحرجه )١( 
ر٤١0٧٦اJوصعاUبقح

(.٤١(،ومالم)•٧٨٠اJخارى))٢( 
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إمامه.لقراءة المأموم ا|ستماع حال في إلا مشرؤع سكوت الصلاة 
هإو ث ه

الإنانيحل إذا —ت ^لمحLلةابمح—رح«هالهسار 
سااكخصسإىالاكااذسرية صلاة في 

نماالعمل؟
والإمامحاء أنه بمعنى بوفأ مكان إذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

الإماموركع الفاتحة، وقرأ واستفتح، كبر، ثم الصلاة في 'ثرع ئد 
لأنهالفاتحة؛ بعض فاته ولو الإمام ْع يرنمر فإنه منها، انتهائه قبل 
الإمام،ركؤع قبل إدراكه من يتمكن لم مجا عنه فسقط مسبوقآ كان 
الأنه الإمام من وعرف الصلاة أول في الإمام مع يحل كان إذا وأما 

بأركانبالإحلال إلا الإمام، متابعة يمكنه لا وأنه صلاته، في يتأنى 
يكملوأن الإمام، يفارق أن عليه يجب الحال هذه ففي الصلاة 
وتركالأركان، بترك إلا متعدرة هنا المتابحة لأن وحده؛ الصلاة 

للصلاة.الأركازمبطل 
-؛؛؛-*K؛- يو 

بمص_ت تماش اف رمه ^^ةاكيغ_  U_IU؛
قال;ذسفنهرله وإياك ثبي إباف ؤ قرأ إذا المأمومين 

ذلك؟حكم نما باق، امتعنا 
ينصتأن المأموم حق ل المثرؤع ت بقوله فضيلته فأجاب 

التأمينوهذا المأموم، وأمن الإمام، أمن الفاتحة من فؤخ فإذا لإمامه، 
للفاتحة.الإمام قراءة أثناء في الإنسان يقوله شيء كل عن يخي، 



|كااةصغة هم فتاءس 

دعذسساوى.! اش رحمه — الشيخ فصيلة سئل ! ٧٤٨س
وإياكنعبد إباق ؤ الفاتحة في الإمام يقرأ حين المأمومين 

ذلكيقول ويعضهم باش، امتعنا يقولون؛ ه ذسعاترتح 
المإفيذلك؟نما حهرأ، 

للمأمومينبغي لا أنه ذلك في الحكم إ بقوله فضيلته فأجاب 
إياك0بوءؤ يقول حين المانحة قاريء لأن له، وجه ولا القول هذا 

الأنه من وضميره ه نففي عما حبر فذلك ذس-مثرنحه ك وإنا 
يؤمنأن المأموم محن ؤالمطلوب يه، إلا يستعين ولا اش، إلا يعبد 
.فضل المهللوب هو ذلك التياؤزه ؤ يقول حين الإمام قراءة على 

منيؤذي فهو وأيضا بمثرؤع، فليس يقولونه الذي هذا أما 
٠علهم يالسوسى حوله 

أ؛يءإ؛- 

قولعن إ — تعالى اض رحمه . الشيخ فضيلة مسل ! ٧٤٩س
ؤاكشعيرِأنهؤ الإمام قال إذا الماس بعض 

»اسساُاش«؟

إياكؤ الإمام قال إذا المأموم قول بقوله! فضيلته فأجاب 
عنه؛وينهى له، أصل لا ُاشا، رراستعنا نمدوإياك 

عنكاف هذا ئابه المامجوم، أمن الفاتحة من الأئ، انمهى إذا لأنه 
.بالثه استعنا محوله 

ءاب
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ماءةسس

قراءةحكم ما صيالةاضخ_رحمهافتحارس؛ ! ٧٥٠س
الصلاة؟قي الفاتحة 

علىالفاتحة قراءة محي العلماء اختلف بقوله! فضيلته هأجاب 
تمتعددة أقوال 

ولاالإمام، على لا تجس، لا الفاتحة أن الأول! القول 
وأنالجهرية، ولا رئة، الالصلاة محي لا المنفرد، ولا المأموم، 
صورةمحي تعالى اض بقول ويستدلون القرآن من تيسر ما قراءة الواحس، 
للرحل؛٠ المي وبقول • ، بثرينآمحءائهأ١ ما ^ ٧٤ؤ المزمل؛ 

.القرآن®ر٢، من رراقرأماتسرمعالث، 
الإمام،حق محي ركن الفاتحة قراءة أن الثاني! القول 

وعلىوالجهرية، المرية الصلاة في والمفرد، والمأموم، 
الصلاة.أول من حماعة في الداخل وعلى المسبوق، 

والتفرد،الإمام حق في ركن الفاتحة قراءة أن ؛ الثالث، القول 
(الجهرية في ولا المرية، في لا مجْللقأ المأموم على واجبة ولمت، 

والمفردالإمام حق في ركن الفاتحة قراءة أن الرابع؛ القول 
الصلاةفى المأموم حق فى وركز والجهرية، المرية الصلاة في 

الجهرية.دون المرية 

«أ.الآة:را(ّورةالزمل،
فيلم وم(، ٧٠٧)والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان/ في الخاري رواه  ٢٢)

(.٣٩٧ب١بوجوبقراءةالف١تحةفيكلركعة)الصلاة/ 
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الإمام،حق محي ركن الفاتحة قراءة أن عندي! والرامح 
إذاالمسبوق إلا والجهرية، المرية الصلاة في والمفرد والمأموم، 

ويدلالحال، هذه في عنه تسقهل الفاتحة قراءة راكعأفإن الإمام أدرك 
بفاتحةيقرأ لم لمن صلاة ررلا • الّتي، محول عموم لذلك 

القرشبأم مها يقرأ لم صلاة صلى ررمن ط؛ ومحوله • ، الكتاب<اأ١ 
أيضألذلك، ويدل عام، وهذا — فامدة بمعنى -  ١١حدلج فهي 
الصبحصلاة مجن ، انثسرفالنبي ان الصماممت، بن عبادة ، حديم
يانعم ! قالواإمامكم؟ حلف مرؤون ارلعلكم لأصحابه! فقال 

يقرألم لن لاصلاة فإنه القرآن، إلابأم ررلاتفعلوا محال؛ اض، رسول 
الجهرية.الصلاة في نص وهذا ،  ٢٣بها١١^

اللهرصي بكرة أبى حديث فدليله؛ البوق عن محقوؤلها وأما 
فييدحو أن هل وركع ذاسرع راكعأ، . المي أدرك أنه عنه 

سألصلاته من الميه اصرف فلما الصف، في لحل ثم الصف، 
•النبي فقال افه، رسول يا أنا أبوبكرة؛ فقال ، ذللث، فعل عمن 

^ميأمرهالبي.اعادةالرلمةالي
النيبه لأمره عليه واجبآ ذللث، كال ولو تفوته، ألا أحل من أّؤع 

جهةمن هذا صلاته، يعيد أن ءلأنينة بلا يصلي الذي أمجر ما ك، 
المر؛؟م.اوخارى)ْا"م>(،رم)١( 
.( ٣٩٥)ماءةالأاحة وجوب باب الصلاة/ ني لم مرواه )٢( 
الملأةني القراءة ترك من باب الصلاة/ في داود وأبو ، ٣١٦م/احمد الإمام رواء )٣( 

_ ٢٣٨/ ١ والحاكم الإمام، حلف القراءة في حاء ما باب الصلاة/ في والترمذي ، ( ٨٢٣)
.والوارفطنىا/إآا ٢٣٩

الخاري)س(.)٤( 
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الأثري.الدلل 
فقول:النظري الدليل جهة من أما 
قراءهمحل هو الذي القيام يدرك لم بوق الم الرجل هدا إن 
الأقطعأن بدليل فيه، يجب ما ممهل المحل يدرك لم فلما الفاتحة، 

يسقعلبل الدرنع، يدل العضد يغل أن عاليه يجب لا تقعيريده الذي 
أدركمن على الفاتحة قراءة تسقعل كذلك محله، لفوات القرصي عنه 

الفاتحة،قراءة محل هو الذي القيام يدرك لم لأنه راكعآ؛ الإمام 
الإمام.متايعة أجل من هنا القيام عنه صقعل ؤإنما 

بنعبادة حدمن، ولولا الصحيح، هو عندي القول فهذا 
منانصرف س النك، وهوأن - قليل قبل إليه أشرت الدي الصامت 

علىتجب لا الفاتحة قراءة بأن القول لكان هذا لولا - الصبح صلاة 
المستمعلأن الراجح؛ القول هو الجهرية الصلاة في المأموم 

هدؤ لموسى تعالى اممه محال ولهدا الأجر، حصول فى كالقاريء 
تعالى!قال وحده، موسى الداعي أن مع ، دعونكما لميت 

ط)زطآميفيآمح
هبيتروأئددعق ءأتوِبم مش  Gjضوى ليّزأص ربما أه( 

دعا؟هارون أن لا ١؛، ذكر فهر . يتوأأثياب .بخمأيأثئ 
فيالعلماء قال دعوقمحقماه. ييبت عل ؤ قال ذللئ، ومع لا، فالجواب 

•يوّْن إنموّىكانيدعووهارونكان • الإفراد بعد التثنية توجيه 

.٨٩ت الأية يونس، سررة 
٠ ٨٨ت الأية يونس، صورة 



|لءاإهصيه هم هتارس 
٦٩٣د=^سس=س^^^:===^تت===ء 

فقراءةإمام له كان ءمن I فيه الذي هريرة أبي حديث وأما 
مقدمةفي كثير ابن قاله كما مرمل لأنه ؛ يصح فلا ئراءة*لا، له الإمام 

،به استدل من به يقول لا إمحللاقه على الحديث هدا إن مم ، تمير0 
القراءةعليه تجب المأموم إن • يقول بعضهم به استدلوا الدين فإن 
•الإطلاق على به يأحدون فلا السرية الصلاة في 

إذاكانالإuملأبمضفرأالمأمومالخاذ؟ض: 
يقرأرنكانوا الصحابة لأن يقرأ؛ والإمام الفاتحة يقرأ فنقول 

الفانه القرش، بأم إلا تفعلوا ررلأ فقال؛ يقرأ، وهو الرسول. مع 
بها«لى.يقرأ لم لمن صلاة 

ءوءو ءو 

وجهما _ت تعالى اش رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ٧٥١س
الكتاب«مانحة يقرأ لم لمن صلاة رالأ .؛ قوله بين الجمع 

بأمفيها يقرأ لم صلاة صلى رامن .؛ الرسول قول وكذلك 
دبينتمام" غير خدبج فهي حدج، فهي حدج، فهي الكتاب، 

وحديث!ةراءةاا، له الإمام فقراءة إمام له كان ارمن قوله.؛ 
ئرأوإذا فكبروا، كبر ^ذا به، لي-ؤتم الإمام جعل ررإنما 

فيالمصلي قرأ إذا الحكم وما الجمع؟ وجه ما فL١نصتوااال٣،، 
;ابإذامأ)'ه\/(.بيالإطمسموم،واينبفىإى0اسم؛/ )١( 
رواْالإ.اماح،اوه/أا*ا.)٢( 
اتتامباب الصلاة/ يي لم وم، ٦(  ٥٧)يه ليرتم الإمام اجعل إنباب الجماعة/ ني البخاري روا• )٣( 

الإمامماليباب داودفيانملأ؛/ عدائي اوأصم؛اسممر1اأ(،رزياد؛:»وإذاقرأناضرا• 
.٤٢٠(،رالإُام١س٢/ ٨٤٦(واينماجة)٩٢^صفيالأكاح)•



ا1صااةامام هم فتاوس 
'٦٩٤

أوقالعاديات؟ الثانية; وق أحد( هوالله )قل الأولى الركعة 
عمران؟سورةTل الثانية وق كلها، المقرة بسورة الأول 

وبعد؛العالمين رب ض الحمد ت بقوله فضيلته فأجاب 
بينالجمع يعرف أن خاصة العالم الهم من فان 
الأدلة،بين الجمع على ليتمرن التعارض، ظاهرها التي النصوص 

منفإنها تتعارض، لا اض شريعة لأن المعارصة؛ عدم له وسين 
وجل•عز اش وحي 

ال. رموله عن صح وما وتعالى، تبارك اش وكلام 
منهايفلهر نر التي الأربعة الأحاديث مجن المائل ذكر0 وما يتعارض، 
مرمتممكن — الحمد وئإه — بنها الجمع فإن نها بفما التحارصن 

لهالإمام فقراءة إمام له كان ررمن الأ-تحرين الحديثين نحمل أن وذلك 
عنيصح لا ونال! صعقه، العالم أهل بعض فإن صح إن ، ، فراءهءل 

إمامله كان أرمن • قوله وهو العموم هدا فإن مرّل، لأنه المي.ؤ 
لملمن صلاة ررلأ الفاتحة يمحديث يخصص قراءة« له الإمام فقراءة 

ماءةالإمامفيماءداصورةاكاتحةلهقراءة.ا. مرأبأمالقرآن«ر 
عداما عر يحمل ءأسوا« قرأ »إذا فوله.: وكيلك 

ولاله فأنصت فرأتها فد وأنت الفاتحة غير فى قرأ إذا فيقال:الفاتحة 
الحديثين.بين الجمع هر هذا لك قراءة الإمام قراءة لأن معه؛ تقرأ 

القرآن،ابأم يقرأ لم لن صلاة لا وهورر الأوليين والأحد؛الحديثين 
أ-م-بمالإ.امأحمد*آ/آ"؛*ا.)١( 
السائقة.الفتوى في تخريجها تقادم )٢( 
السافة.الفتوى في تخريجها تقدم )٣( 

(٣)



اك—اا؛تصغة هم هت1وس 
 '======^^=======^^=====^٦٩٥

الأخدبهما. فهيحاو|ج،ال١، القرش بأم يقرأفيها لا صلاة رركل ت وحديث 
المانحةقرأ إذا ثك دون بيقين صلاته أدى قد يكون القاريء لأن أحوط؛ 

أنالصامت بن عبادة حديث من السنن ففي يقرأ، الإمام كان ولو 
تقرأونلعالكم ت قال انصرف فلما الصبح بأصحابه صلى . الرسول 

صلاةلا فانه القرأن بأم إلا تفعلوا ررلأ I قال نعم، I قالوا إمامكم؟ حلف 
ونلميقرأبها«لى.

الأولىالركعة في أحد هواض قل قراءة حكم ما السائل! ئول وأما 
العاديات؟سورة الثانية وفى 

فإذاتبآ، مر الركعشن فى القرآن تقرأ أن يبنى والدي يبنى، لا قهذا 
الإنسانقرأ فإذا قبلها، بما لا بحدها بما تقرأ أن فالأولى سورة قرأت 
اسؤإذاالركعة فليقرافي الأولى، الركعة في الكافروزه أت يا زقل 
الذيؤأرأي٠تا يقرأ ولا أحده اممه هو وقل أو والمحه اض نصر حاء 

.وهكذاقبلها أومجاكان بالديزه يكذب 
والثانيةكلها، البقرة ؤرة بالأولى الركعة في يقرأ هل قوله؛ وأما 

عمران؟ال بسورة 
تقرأبسورةأن إماما، كنت إذا هذا تفعل أن للث، يجوز لا أنه ت فجوابه 

أنإلا اللهم وحدها، البقرة بسورة ولا يل كاملة، عمران وآل كاملة البقرة 
أنهذا ووجه فلاحؤج، علىذللئ، ويوافقوا عددأمحصورا الجماعق تكون 
أطالحينما عفليمة موعفلة ءووعظه عنه اش رصي مجعاذأ_ زجر النبي 

يقرأأن للإمام وليس . فتاناءا تكون أن معاذ يا ررأتريد وقال! بأصحابه 
الرسولصلاة فإن هؤ، اممه رسول عن نة البه جاءت مما أكثر بأصحابه 

لم)ههم.روا،م)١( 
روا،الإطمأحمده/ا-ا*ا.)٢( 



اك|راة'اههام هس هتارس 
>======^============^

الموفق.وافه وأرفقهايالخلق. وأوفقها، وأحنها، الصلاة، .أتم 
ءأت-إي ء ه

حالةفي -! تعالى اطه رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ٧٥٢س
معالفاتحة قراءة المأموم يلزم هل مثلأ كالفجر الجهرية الصلاة 

سورةيقرأ الفاتحة قراءة من انتهائه بعد الأئمة بعض بأن العلم 
الفاتحة؟قراءة للمأموم لاتتح سرعة أحرى 

العلماءحلاف على تنبني المسألة هده بقوله فضيلته فأجاب 
العلمأهل أن وذلك الفاتحة، قراءة وجوب في - اممه حمهم ر- 

تالمسألة هذه في اختلفوا 
الصلاةفي لا متللقأ المأموم على قراءة لا قال! من فمنهم 

.غيرها ولا الفاتحة لا الجهرية، الصلاة في ولا السرية 
فيالفاتحة يقرأ أن المأموم على يجب بل •' قال من ومنهم 

الذيالمسثوق حق في إلا الفاتحة تسقهل ولا والجهرية، السرية 
الصوص،ظواهر إلى أقرب القول وهذا راكع، وهو الإمام أدرك 
واجبةوأنها والمنفرد، والمأموم الإمام على واجبة الفاتحة أن أعني 
ْعيحل إذا المسبوق إلا والجهرية السرية الصلاة في المأموم على 

قراءةمن فيها يتمكن لا حال في ركوعه قل أو را؛ع وهو الإمام 
.عنه تسقهل الحالة هذه ففي الفاتحة، 

^عفىقراءةالسورةبملالفاتحة
مشقةذك مجن يحصل وقال يمرأ، إمجامك، ولوكان فاقرأالفاتحة مباشرة، 

يقرأونالذين من الإمام كان إن ولاسيما يقرأ، ؤإمامك تقرأ أنك في 



؛iil—caJlية لم هناءس 
 ========================<٦٩٧

•لجملواصبرومنصأرمحر ل• 

بمشرجل ت - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة سئل :  ٧٥٣ص
فماناسيا، معها يقرأسورة أن دون و؛، نم قرأالفاتحة الفريضة، 

صلاته؟حكم 
علىزاد ما قراءة لأن عاليه، شيء لا يقوله: فضيلته فأجاب 

الإنسانبه أتى إذا هوسنة، ؤإنما بواجب، ليس الصلاة فى الفاتحة 
بينذلك في ولاخرق عليه، حرج فلا به 1ت لم ؤإن فهوأقفل، 

فيوالمأموم والإمام، المأموم وبين والمرية الجهرية الصلاة 
الإمام.لقراءة يتح ثم فقط الفاتحة يقرأ إنما الجهرية الصلاة 

يقرأ-•ض تعالى اش بمح-رحمه • ٧٥٤ص
يقرأأوسما للفاتحة الإمام قراءة الصلاة،ع في الفاتحة المأموم 

الورة؟فى 
الفاتحةقراءة تكون أن الأفضل بقوله! فضيلته فأجاب 

المقروصةللقراءة يتصن، أن لأجل لها؛ الإمام قراءة بعل للمأموم 
^^^^ةوالإماميقرأالفاتحةلهس0طركن،الركن، 
ينصتأن فالأفضل التهلؤع، وهو الفاتحة بعال لما إنصاته وصار 
منأهم ركن هي التي القراءة إلى الأمتماع لأن الفاتحة؛ لقراءة 

إذاالإمام أن أحرى جهة ومن جهة، من هده المنة، إلى الاستماع 
وحينئذررآمين" تقولط فلن تتاح لم وأنت ه الضالين ^ولأ فال؛ 



|1صااد\سنج لم هتاوس 
======================

هوهدا.فالأفضل الجماعة عن تخرج 
هو ء ه

تجبهل —؛ تعار اش رحمه - الشخ فضيلة سئل • ٧٥٥س
أوبميترمأuفيضارىات؟ئراءةالفا"حفىماركات، 

كلفي الفاتحة يقرأ أن يجب I بقوِله فضيلته فأحاب 
له:ونال صلائه صلاته في المسيء علم المي. لأن الركعات؛ 

فانهالأولى الركعة في وجب فما رراةعلذكفيمخككلها<<لا،، 
•بعدها التي الركعات في يجب 

الفانه والتعوذ كالاضاح الأولى، الركعة في أمائكان<نة 
بعدها,التي الركعات في يثيع 

هه  ه

قراءةحكم ما ابمح—رحمهافتعالي_أ فضيلة ثل س٦ه٧• 
ينقصهل تركها؟ من حكم وما التراويح؟ صلاة م الفاتحة 

وهويقرأالقرآن؟الإمام نقرأهاُع وكف أوتبطل؟ الصلاة ثواب 
عليه،الكلام تقدم ئد الفاتحة قراءة I بقوله فضيلته فأجاب 

كانسواء صلاة كل في ركن أنها العلم أهل كلام من الراجح أن ومحنا 
يجهرالذي الإمام حلف كان إذا وأنه متفردأ، أو مجأمجومجأ أو إمجامجآ 

بنعبادة لحديث يقرأ، الإمام كان ولو الفاتحة يقرأ فإنه بالقراءة 
يقرألم لمن صلاة رالا I نال الض. أن - عنه الله رصي، ~ الصامت 

فيلم وم(، ٧٠٧والمأموم)للإمام القراءة وجوب باب الأذان، يي الخادي دواء ، ١١
.( ٣٩٧رممة)الفاتيجةتراءة وجوب باب الصلاة، 



اكم—اا،نية هم فتاءس 

وعاموغيرهما، الصحيحين في ثابت وهذا ا. الكتادء،،<أ بفاتحة 
الصامتين عبادة حديص، من أيضا السنن وفى امتناء، فه لسرإ 

صلاةوهي المجر صلاة النبي. مع صلوا أنهم - عنه الله صي ر- 
!قالواإمامكم<ا حلف تقرأون ررلعالكم قال! انصرف فلما حهرية 

ا.امالقرآنظنهلأصلأةلمنلمفرأبها،< قال؛ نعم، 
أنذكر وهوأنه أيضأ، المنن في الذي هريرة أبي حديث وأما 

يقرألم لمن صلاة لا فانه القرآن، بأم إلا تفعلوا ررلأ قال: ه المي 
،•الك،.ل به يجهر مما القراءة عن الناس فانتهى ت قال بها®، 

الفاتحةغير قراءة هي عنها الناس انتهى التي بالقراءة فالمراد 
ررلأالثه رسول فيها نال مورة قراءة عن ينتهوا أن يمكن لا لأنه 

.يقرأبها،٠ لم لمن لاصلاة فإنه القرآن، تفعلواإلابأم 
أنأي منسوخ، أنه ادعى من قول أن الصواب، كان ولهذا 

بصوابليس هذا قوله • منوحة يجهر الذي الإمام ا حلفالقراءة 
إذاأنه المعلوم ومجن الجمع، إمكان ®ع المح ادعاء يمكن لا لأنه 

النسخ.يصارإلى لا فانه التخصيتس بطريق الجمع أمكن 
؛أيءأ؛ 

تصحهل _؛ تعالى افه —رحمه الشيح فضيلة سئل ؛  ٧٥٧س
سورةقراءة ترك للمأموم يجوز وهل الفاتحة؟ قراءة بدون الصلاة 
قراءةترك والإمام للمتفرد يجوز وهل الإمام؟ حلف الفاتحة 

الم)إ؟*ا(.اوخارى)أهتما(،وم)١( 
رواْالإ.اماحمده/أا"آ.)٢( 
(.Ub(ATrأبو)٣( 



|1صا|؛تامام هس هتاءس 

تركيجوز دمل الفريمة؟ م الأخرتض الرنمن ش الفاتحأ 
الماتحتءىصلأةسزة؟

الالصلاة أن السؤال هذا على الجواب بقوله؛ فضيلته ؛أجاب 
لملمن صلاة ررلأ ه؛ النبي لقول وذلك المانحة قراءة بدون تمح 

الصامتين عبادة حديث من عليه متفق • الكتابأا بفاتحة يقرأ 
القرآن،بأم فيها يقرأ لا صلاة كل ١١ت الض. ولقول عنه، الله رصي  .جداج،افهي فهييحالاؤ، فهي الكتاب بفاتحة قال أو 

معنا0وحداج ، عنه الله رصي هريرة أبي حديث من لم مأحرجه 
بياناممة ومول من البيان وهذا فيه، نح لا الذي الفاسد الشيء 

٥^٠١وعز • ا بمرينُءافه امءإما ؤ نالي؛ قوله في للمجمل 
يفعللم فان الصلاة، إعادة وعليه له، صلاة لا فانه بها يقرأ لم فمن 
ركنأنها على يدل وعمومها الأدلة وءلا٠ر بذلك، تيرأ لا ذمته فان 
هذا،في التفصيل لعدم وذلك والمفرد، والمأموم الإمام حق في 

*ه النبي، لبينه الأحر عن يختلف أحدهم ولوكان 
كانررمن I إليه ينسب، فيما قوله من الني. عن يدكر ما وأما 

قراءة،الأ،.له الإمام فقراءة إمام له 
تجبأنها الأدلة ظاهر إن ثم النبي.، عن يمح لا هذا فإن 

ولأنالتفصيل، لعدم وذللئ، الجيرية الصلاة في حتى المأموم على 
الميأن عنه الله رصي الصامت بن عبادة حديث، مجن رووا السنن أهل 
)١(

مالم)ها،"ا(.)٢( 
•^الآة:مورةالز.ل،)٣( 
أ-؛محهالإمامأحمدمأ/ا،م"ا.)٤( 



ا|؛؛اك|،ت طرهم فمارس 
 ،===============^^٧٠١

يقرأخلفهالذي من مألهم انصرف قالمأ الصثح، صلاة بهم صلى 
تفعلواررلا محال! نعم، ت مالوا « إمامكم؟ خالف تقرأون ارهل I أوقال 

عليهالنبي فاستثنى . بهاءا يقرأ لم لمن صلاة لا فانه القرش، بأم إلا 
الفجرصلاة الصلاة أن ْع الهي، مجن القرآن أم واللام الصلاة 

علىالفاتحة قراءة وجوب على هذا فدل حهرية، صلاة وهى 
كانولو يقرأ، الحال هذه وفي الجهرية، الصلاة في حتى المآموم 

ننحكشحؤإدا ؤ تعالى؛ قوله لعموم مخصصآ هذا فيكون يقرأ إمامه 

الجنازة؟صلاة في الفاتجة قراءة يجوزترك هل ت المائل وأماقول 
مختتمةبالكبير مفتتحة صلاة الجنازة صلاة أن I فجوابه 

بفاتحةيقرأ لم لن صلاة لا رر ! قوله. عموم في فتدخل باكليم، 
الكتاببفاتحة يقرأ ولم الجنازة على أحد صلى فإذا الكتاب((لٌآ،، 

جهةقيامه يجب يما تقوم ولا الذمة، بها تبرأ ولا تصح، لا الصلاة فإن 
عباسابن أن البخاري صحح في لمت وقد حق، من المسن أحينا 

ررلعلمواوقال الجنازة فىصلاة الفاتحة -قرأسورة عنهما الله صي ر- 
الطريقة،هنا بالمنة ومراده ، سنة؛، أنها ليعلوا أو سنة أنها 

ولافاعلها يثاب الى وهى ، الفقهاء عند الاصطلاحية المنة وليست( 
طريقةعلى تهللق المتقدمين عرف فى المنة لأن تاركها؛ يعام( 

بنأنس حديث في كما متحبة، أم واجبة كانت، سواء المي. 
\ا)يم\حد0ا\\ُ)١( 
. ٢٠٤الآية: مرةالأءراف،)٢( 
اوخارى)آ'هم\(،رمالم)؛هص.)٣( 
ئراءةفا-ذاصبضالخازة)0ما(.: رواْاJغlرىفىاسماب٥٦)٤( 



|1صا(،ن|م،م ض هتاوس 
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البكرتزوج إذا المنة ررمن ت أنس( )أي قال —أنه عنه اممه رصي — مالك 
الواجبة.المنة هنا بالمنة والمراد ّباا، عندها أقام الثيب على 

وأنه، نفمحي وحل عز الله يممي أن المرء فعلى هدا وعلى 
وسنةالله، كتاب إلى الله عباد به يعامل أو لله، به يتعبد فيما ير-؛ع 

.والثماء والنور الهدى وفتهما الكفاية، ففيهما ، رسوله 
ءايءأي ءأي 

منحكم ما • — تعار اش رحمه — الشيح ^ ٢١٠٥ٌحل ٠ ٧  ٥٨س
أدركإذا الحكم وما الصلاة؟ ركعات بعض سهوأفي الفاتحة ترك 

الحكم؟ضاJصاليسدأنما \لإمر\ىو\؟ 
فيسهوا الفاتحة المأموم ترك إذا بقوله؛ فضيلته فآجاب 

هوكما الماموم حق في سنة إنها ٠ قلنا فان الصلاة، ركعات بحمى 
ركنإنها ت قلنا ؤإن الفاتحة، منها ترك التي الركعة يحيد فلا المذهب 

منفرد٦أوإمامحآ.لوكان إعادتهاكما وجبت وهوالراجح 
عنهتشل الفاتحة قراءة فإن راكحآ الإمام أدرك إذا وأما 

أجلمحن هنا عنه سشل وقد القيام، الفاتحة قراءة محل لأن حينئذ؛ 
.محلها لفوات الفاتحة عنه فمْلت الإمام متابعة 

ركنبانها وقلنا أومأموم أومنفرد عمدأوهوإمام تركها إذا أمجا 
فقيل.الركعة لا كلها الصلاة تبهلل فإنها حقه، في 

ءايءإي ءو 

فيلم مورواه ( ٥ ٢ ١ ٤ ) الم •؛ش الشب تزوج إذا - ١ ٠ ٢ باب الكاح في الخاري رواه 
.حأ؛وهإ)ا1لا(..الكر فدرماسحقه باب الرصاع 



>،11اك همد-،ت فتاءس 
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تجبهل -I تعار اض رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ٧٥٩ ص
تعتبروهل والتهجد؟ القيام صلاة قي المأموم على الفاتحة قراءة 
الثالثةفي الفاتحة بعد صورة يقرأ وهل له؟ قراءة الإمام قراءة 

ساضلأةالرباصةكاكلهرمثلأ؟
قراءةأن العلم أهل أقوال من الصحيح بقوله! فضيلته فأحاب 

المريةالصلاة في والمفرد والمأموم الإمام على واجبة الفاتحة 
سآ؟قولك عال UاللJل قائل: قال فإذا والجهرية، 

يقرألم لن صلاة ررلأ الصامت؛ بن عبادة حديث فالجواب! 
للصحة.هنا والنفي ، ، الكتاب(<ر بفات«حة 

نفيأنه فالأصل النفي ورد )إذا تقول؛ أصولية قاعدة وهناك 
يمكنلم فإن للصحة، نفي فهو ذلك يمكن لم فان بعينه، للشيء 

لكن، العلماء بين عليها متفق القاعدة وهذه ، للكمال^ فهونفى ذلك 
المسالة.هذه في الخامحل تحقيق على بناء يختلف المملبيق 

.استثناء فيه لمن الكتاب،،؛ إيقرأيفاتحة لن 'لاصلاة وحديث، 
ؤإذاؤ بقوله؛ القرآن ي معارض العموم هذا I ئلت، فان 

الإمامفمادام ، يتمن^١٢قثم دأنم>ّترأ أم آنشمأ آلم1زئال زض 
فأنصت،.يقرأ 

لملن صلاة لا  ١٠بقوله؛ مخموص أيضآ العموم وهذا I قلنا 
.الكتاب؛؛ يقرأبفاتحة 

وحينئذوجه، من الأحر من أعم منهما واحد كل نصان فعندنا 
اوخارى)آ-هتما(،وملم)؛هم.)١( 
أ-أ.الآ؛ة:ّورةالأءراف،)٢( 



احامهم هتاوس 
===================^^

يقرألم لمن صلاة ررلأ قوله! عموم والراجح الترجيح، إلى نرجع 
بنعبادة عن المنن أهل رواه ما يرححه والدي الكتابءا، مانحة 

الفجر،صلاة يوم ذات باصحابه صلى . النتي أن الصامت 
نعم،ت فقالوا ٠< إمامكم؟ حالف، تقرأون ررلخالكم فقال،! فانصرف، 

.، يقرأبها«أ١ لم لن لاصلاة فانه رالأمعاJواإلأLمالقرTن، قال! 
قولهعموم يرجح الحدين، فهدا إذن حهرية، الفجر وصلاة 

لقولمخصصأ ويكون اعابا<<، مانحة يقرأ لم لن صلاة ررلا .؛ 
فيكون^ يآنمبمتإ لم آمشعؤأ ألمنءان زكث\ نإدا ؤ •' وجل عر اش 
.قراءتهالابدمجن فالفاتحة الفاتحة، غير في إداذر؛كثحه نؤ 

التراويحفي الإمام خلفا صلى من إن نقول؛ هدا على وبتاء 
يقرأ.إمامه ولوكان الفاتحة يقرأ أن عليه وجبا أوالقيام، 

الركعةفي الفاتحة بعد سورة يقرأ هل المائل! قول وأما 
والرابعة؟الثالثة 

الركعتينفي يقرأ والرباهمة الثلاثية قي أنه الصحح •' فجوابه 
علىفيه يقتصر الأول التشهد بعد وما وسورة، الفاتحة الأوليين 
الفاتحةعلى يزيد أن والعصر الفلهر صلاة في بأس ولا الفاتحة، 

الثالثةفي والعصر الفلهر في الفاتحة على زاد فلو دائمآ، لا أحيانآ 
شيئآيقرأ لا أن الأكثر يكون أن والأفضل به، بأس لا فإنه والرابعة 

الموفق.وافه الأول. التشهد بعد التي الركعة في الفاتحة بعد 
٠ ٠#

(.٢٣٩)أبوداود)-اآآ\/(،والر.ذي 
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حكمما -! تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة سل : ٠٧٦ س
الإمام؟حلف التأمين 

الفاتحةقراءة على التامين المراد كان إذا بقوله: فأحاب 
أمنررإذا ت النبي. لمقال النص، به بتر الفاتحة قراءة على فالتآمين 

فقولواآمين؛ارا،،امحالمحاه ؤ قرأ ءإذا لفظ وفى ةأثموا«، الإمام 
اللهمررآمتزار ومعنى الفاتحة، على بالتامين الجهر فيه والمنة 

الصلاةراثسمت القدسي الحديث فى قال وحل عز واش استجب، 
ر>1الدؤ آلعند ؤ هال: فإذا نصفين، عبدى وبين بيتي 

ألمحنزايبرهقالؤ ؤإذاقال: حمدنيعيدي، قالاضتعالى؛ 
هال:الدكحب< جثولإب ؤ هال: وإذا عبدي، عل أسى تعالى: اف 

وإياكدعبد إباف ؤ هال: وإذا عبدي، مجدني 
الممطأهديا ؤ هال: ؤإذا نصفين، عبدي وبين بيتي هدا قال: 

إذن• ، ل ا، مال ما ولعبدي لعبدي هدا هال: أحره إلى ه المنتمي 
والمأمومدعاء \زنتلجر'ه آلممط ^آهديا ؤ الإمام قرل يكون 

•يؤمن أن حقه فير فالشرؤع مستمع 
التأمينعلير أيضأبالقياس فإنه القنوت دعاء على التأمين أما 

،ولغيره ه لتفيدعو القانت لأن مشروعآ؛ يكون الفاتحة قراءة على 
رج3يوم لا يفعلهذ؛ أن لأحد يحث لا ررثلاث الحديث فير حاء ولهذا 

٠٠* • • حانهم فقد فعل فإن دونهم، ه؛الذم نففيخهئر قوما 

اوم)،ا؛(.اوخارى)مآا/ِا(،وم)ا(

=الصلاة/ ني والرمدير (، ٩٠حاش)وم الرجل أملي باب الطهارة/ ني أبوداود رواه )٣( 





اات|كدلغت لي يتارس 

منحكم عن • — تحار اف رحمه — الشيح محيلة مثل س'ااَُا• 
سورةويقرأ يجهر، ويؤمن صلاته، في يديه يرفع الذي يسخر 

وأنركعة، عشرة أحدى التراويح ويصلي الإمام، حلفا الفاتحة 
حالفه،يصلى ولا عداوة، معامالة ويعامله واحدة، الثلاث تللاق 

والجماعة؟المسة أهل عن حارج وأنه وهائي بأنه ويلقيه 
الأعمالبهدم يقوم بمن يمخر الذي •' بقوله فصيالته فأجاب 

٠حالن يخلومن لا المسروعه 
خهلرعلى فهدا المثّروع، الأمر طبق لكونه به يمخر أن إما 

محاحرأكان المترؤع أحل من به مخر إذا لأنه عظيم؛ 
محالكما — باطه والعياذ — كفر اض بشؤع والمخرية ه، نفبالمشرؤع 
بأسهل ؤددب لتهدلك،لقاصوقوض ثمتثو ولخن ؤ استعالى■. 

بمنيءابمنذؤَكريم أؤ،ءلاثندردأك دنتآزءوى َفتن وءاثؤمءورسوله 
•اؤأمط؛<هلا، 

فإنه،  ٤٠٢٧١معرفته؛ولدم ، ءند0 فهم لسوء به يخر إن ؤإما 
قالوقد الملم، أخاه احتقر حيث معصية أتى قد يكون لكنه يكفر، لا 

ا؛اللم أحاه يحقر أن الشر من امريء رربحب  '•المني 
■اكسذين هدين إلى تنقسم س اع 

لأنكافر؛ فهو شرعآ يراه ما تطبيق أحل من به مخر إن 
.^٤ ٣٧ياسخرية به سخريته 

. ٦٦، ٦٥الأتان: ّورةاكوة، )ا(
أدله:وفي ٢(  ٥٦آ*ا-)إح ١  ٩٨٦الملم؛/ ظلم -تحريم ١ ٠ الرباب في سالم روا، )٢( 

إلخ.. . ■ماداهإحوانأ. وكونوا . . لاحادوا. 
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حيثالعالم، قليل الفهم، ناقص أنه معتقدأ به سخر ؤإن 
لمعصيةفاعلا يكون لكنه يكفر، لا فهدا عنده، أتمه رأى حالم، 

يكونأن ينبغي ولا وتعالى، بحانه اش إلى يتوب أن عليه عفليمة، 
هدهفإن لمين، المبين والبغضاء للعداوة سببآ الخلاف، هدا مثل 

بقصدالجهد فيها الإنسان بذل إذا الش الاجتهادية الأمور من الأمور 
لهفإن فيها أحهلآ يم رسوله وستة اش، كتاب من للحق الوصول 

صححفى ذللث، ثينإ كما أجرين، له فإن أصاب ؤإن واحدأ، أجرأ 
فحكمالحاكم اجتهد رءإذا • قال .ؤ اطه رسول عن وغيره البخاري 

•٢ أجرازارر١ فله أصاب وإن أجر، فله فأحْلآ 
بأنهالمثّروعة الأمور وهده المسن هدم فعل مجن تلقيب وأما 

منكرهدا فإن والجماعة، المنة عن خارج وأنه وهابي، وأنه متالع، 
أقربالمنة بها ثبتت، التي المشروعة الأمور يقحل الذي لأن وذللث، 

،عرصة هم ممن وفلان فلأن تقليد على يعتمد ممن الحق إلى 
تقليدهمفي حالفهم من يضللون المقلدين هؤلاء أن الحجب، ومن 
أنالأربعة الأئمة واحدأمن يقلد لن أبحنا إذا فإننا يتناقضون، وهم 

يقدحأن الثاق الإمام يقلد لمن نبح ^ا الثان، الإمام يقلد بمن يقدح 
يعرفونلا كلهم، الملمون يعرف، ومذا الأول، الإمام يقلدون يمن 

وليسأبدأ، المريعة به تأتي لا هذا ومثل لبعض، بعضهم بقدح إلا 
منبالصواب بأولى محاللثإ ولا ، مالالi، من بالصواب بأولى أبوحنيفة 

الإمامولا أحمد، الإمام من بالصواب بأولى هذان ولا حنيفة، أبي 
سلموروا، (، ٧٣٠٢ح)احمد. إذا -أحرالحاكم ٢ ١ باب الامحمام في الممحاري دوام )١( 

اص(؛ابأ_يانلهالخاكممآ؛ماح0ا)1الأا(.
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منبالصواب بأولى هؤلاء ولا منهما بالصواب بأولى أحمد 
جهدون،كلهم بل مهم، بالصواب أولى الثافعي ولا الشافعي، 
الشريعة.وافق من منهم والمصيّ-، 
١^فإني وهابيا، كان هذا فعل من بأن •' السائل قول وآما 

حارجآمدهبآ أو مستقالآ مدهبآ ليست، الوهابية بأن حميعآ السامعين 
الحق،من اندثر ما لتجديد حركة إنها بل الإملامية، المذاهس، عن 

وفي، للسلم، متعون عقيدتهم في فهم الناس، من كشر على وحفي 
يحنيولا — اض رحمه — أحمد للأمام مقلدون الفرؤع في مذهبهم 

لهمتبين إدا هم بل ، قلدوه من يدعون لا الصواب، تبين إدا أنه ، ذلل
بأنيؤمنون لأنهم ؛ قلدوه لمن مخالفآ كان ؤإن إليه ذهبوا المحواب، 

حْلآ.فيها ليس النموصوالشرعية ولكن للخطأ، عرضة المقلد 
حقيقةلا التشويه بها يقصد التي الدعوى هدْ أن تبين وبهيا 

السلم،علم من اندثر ما لتجديد حركة إلا هي ما الوهابية وأن لها، 
سلفيةدعوة تكون تخلوأن لا وهى وتعالى، مسحانه الله شريحة فى 

,ؤإنصاف بعلم تتبعها من ذللث، يحرف، كما محضة 
حررفي،آ/؛/ب.؛ام.

ث؛ي؛!؛- - ه

الإنانانتهى إذا مار-؛ اف ابمح-رحمه محيلة طل !  ٧٦٣س
ابهليومنأملأ؟دهلجمرباكأمن؟

فىآمين • يقول الفاتحة من انتهى إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
السرية،الصلاة فى بها يجهر لا لكن والجهرية، السرية الصلاة 
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أوغيايتان، كأنهما القيامة يوم يأتيان فاتهما عمران، وآل البقرة 
يومأصحابهما عن تحاجان صواف طير من فرقان أو غمامتان، 

الأن.الموجود الرتيج، على الأمر فكان القياءةا(لا،. 
٠ء؛ئ ءإي 

ح٥  ٥٣/ ١ البقرة وسورة القرآن ثراءة فضل — ٤ ٢ باب المسانرين صلاة في مسلم رواه ( ١ ر 
.(A،،)-Y0Y
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_iLUfواءة هس 

o_l_Uسةاص_رجمهافس1لي-: : ص٧٦٧
قراءةحكم ما وكيلك الجهرية؟ القراءة ش الإمام سكتها الش 

الفاتحةظفالإuم؟
سكتات:ثلاث الإمام سكتات بقوله: فضيلته فأحات 
منالصحيمن في ثابتة وهده للاستفتاح، الأولى؛ السكتة 

اض،رسول يا وأمي بآبي ه: ليبي نال أنه هريرة أيي حدث 
باعداللهم ررأقول؛ قال: تقول؟ ما والقراءة، التكبير بين إمكاتلئ، 

نقنياللهم والمغرمحب، الصرق ين ياعدمحت كما خهلاياي، وبين بيتي 
اغلاللهم الدنس، من الأبيض الثوب يتقى كما الخنايا من 

ا.والبردءأ١ والثلج بالماء خناياي 
وغير٥أأبوداود أحرجها الفاتحة قراءة بعد الثانية: والسكتة 

محكتةولكنها ثابتة، إنها القح محي الحاففل وقال السنن، أهل من 
منالمأموم يتمكن بحيث حلويلة إنها ، الفقهاء بعض قاله كما ليت 
بعدسيقرأ ما فيها الإمام يتأمل يسيرة سكتة هي ل الفاتحة قراءة 

^٥٩٨لم)وم)١( 
٠ ٧٧٧)الافتتاح محي السكتة ياب الصلاة في أبوداود رواه جندب، ين سمرة حدث من )٢( 

وصححه( ٢٥١)السكتتينح في جاء ما ت باب الصلاة في وحسنه الترمذي ورواه ٠ ( ٠٧٨
شاكر.أحمد الشيخ 
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قراءتها.محي المأموم شرؤع وينتظر الفاتحة، 
بعدالتي القراءه بعد تذكر تكاد لا سكتة وهي • الثالثة والمكنة 

منحدفت حدأولهدا يسيرة سكتة لكنها الركؤع، قبل الفاتحة سورة 
الأحاديث.بعض 

فانهسرية صلاة محي كان فان إمامه حلف المامجوم قراءة وأما 
جهريةصلاة في كان ؤإن الإمام، يركع حتى نير رما الفاتحة يقرأ 
بنعبادة لحديث إمامه لقراءة ينصت ثم الفاتحة، قراءة من لأبد فانه 

لهم!فقال الصبح صلاة من انصرف . الرسول أن الصامت 
إلابامتفعلوا ررلا قال! نعم، إ قالوا إمامكم®، حلف تقرأون ررلعلكم 
مذهبهو القول وهذا ،، بهاءار يقرأ لم لن صلاة لا فإنه القرأن، 
بنعبادة حديث عاليه يدل الذي وهو اممه، رحمه الشافعي الإمام 

المأمومحاء إذا تمهل الفاتحة أن إلا أنفأ، ذكرته الذي الصامت، 
لوكما الفاتحة، قراءة من فيها يتمكن لم حال في الإمام مع ولحل 
منيتمتكن لم يحين، الركؤخ من فريا أدركه أو راكعآ، الإمام أدرك 
رصيبكرة أبى لحدينا عنه تسقعل الحال هذه فى فإنه الفاتحة، قراءة 

يامرْولم الركعة بتللق، واعتد الركوع في المي. مع لحل حض عنه النه 
ا.ولاتعدارل حرصا ٠زادكاف الني.محادهاحينثالله.! 

شخيرى —؛ تحال افه —رحمه الشخ فصيلة سئل إ  ٧٦٨س

.٣١٦ه/ ا-حرجهالإطمأحبمد )١( 
الخارى)ماملأ(.)٢( 





ااة|كمصلة هم فتاءس 
 ■===============^_==_===٧١٧

أنورد هل -! تحار اف رحمه — الشيح محيلة مثل  ٠٧٧ ص
بعدها؟والسورة الفاتحان بين يسكمتا النثي. 

وقراءةالناتجة قراءة بين السكتة بقوله! محيلته فآحاب 
الفقهاءبعض إليه ذهب ما حسب على الني.ؤ، عن ترد لم السورة 

الفاتحة،قراءة من المأموم به يتمكن مكوتآ يسكت الإمام أن من 
البابويفتح جهة، مجن النفس به يتراد يسير مكون هو ؤإنما 

لكنولو ويكمل القراءة في يشئ حتى أحرى، جهة من للمأموم 
٠كلويلة ليت رة مسكتة فهي يقرأ، الإمام 

حكمما _! تعار اض رحمه - الشيح محيلة مثل ! ٧٧١س
يجبوهل الفات«حة؟ قراءة بعل الأئمة يعضر يفعلها الش الكنه 

الجهرية؟الصلاة ر الفاتحة قراءة المأموم عش 
الفاتحةبعد الإمام يسكتها التي السكتة بقوله! محيلته فأحاب 

القراءةوبين ركن، هى التي الفاتحة قراءة بين للتمييز يسيرة، سكتة 
الفاتحة.قراءة في المأموم فيها ويشرع نفل، وهي بعدها التي 

السريةالصلاة في المانحة يقرأ أن المأموم عر ويجب 
لملمن صلاة ®لا والسلام؛ الصلاة عليه ه قوللعموم والجهرية 

مجنيوم ذات انصرف . الني ولأن الكتابءأ بفاتحة يقرأ 
نعم.قالوا! إمامكم؟(ا حلف تقرأون ®لعلكم فقال؛ الصبح صلاة 
يقرألم محن صلاة لا فإنه الكاب، بأم إلا ®لأتفعلوا نال: 

 )١(U،J\)^_I ،).)رمالم)؛؟*ا



اكااiتامام م هتاوس 
c============^==========2

الصلاةفي حتى واجبة الفاتحة قراءة أن في نص وهذا ،• ؛ها؛ُر 
سالرسول قول ذلك على ويدل للصحة نفي هنا والنفي • الجهرية 

حدإجفهي الكتاب بأم فيها يقرأ لا صلاة رركل • هريرة أبى حديث في 
فيوءرْناا • للصحة نفي هتا فالقي فاسدة، يعني • ، جنإج"ل" فهي 

والأممموصول، اسم ® • يقرأ• لم لمن صلاة رألأ حديث؛ 
والمأموم،الإمام، يثمل عام، يقرأ® لم ررلمن في للعموم الموصول 
أماسيقرأ، المأموم أن فواضح سرية الصلاة كانت، فإذا والمنفرد، 

Iالجواب يقرأ؟ والإمام الفاتحة المأموم يقرأ فهل حهرية كانمت، إذا 
.غيرها يقرأ لا ولكن نعم، 

؛إيأ؛- ء م

نسيإذا _؛ تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٧٧٢س
الحكم؟فما الفاحة سورة،ع قراءة المصلي 

معسورة قراءة المصلي نسي إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
تجبلا الفاتحة بعد الش السورة لأن عليه؛ شيء فلا الفاتحة 

فيه،شيء لا السّنة وترك سنة، ترك قد يكون أن أمره فغاية قراءتها، 
للسهو.عليه سجود ولا 

يسهل تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة مسل  ٧٧٣مى 
القراءة؟الفجروخاصة صلاة مملويل 

.٣ ١ ٦ احمده/ الإمام أحرجه )١، 
سالم)ه؟مأ(.)٢( 



د-،نغم غتاءس 
٧١٩>====================^ص 

تطولالفجرأن صلاة في السنة نعم. ت بقوله فضيلته فأحاب 
)عم(إلى )ق( من وهي المفصل طوال من تكون وأن فيها القراءة 
منأكثر والسجود الركؤع كيلك ويطيل قراءتها، أي فيْللها 

.غيرها 

ْنكثير _ت ى^لى النه رحمه س الشيخ فصيلة مسل ؛ ٧٧٤،_ 
وخاصةسجدة فيها الش السور بعض قراءة على يداومون الأئمة 

لا؟أم شيء ذلك في ورد هل الجمعة، يوم 
فلاالسجدة فيها التي السور قراءة أما بقوله؛ فضيلته فأجاب 

هأما<وأمابمزينآبياتييمؤ تعالى! لقوله ^١ بأس 
الإنسانيقرأ أن فالمشرؤع الجمعة يوم في المجدة قراءة أما 

و>ؤهلأنعلالإنيهالأولى، الركعة في الجدة ؤاتنإو؛هته 
السجدةالسجدةه ولم بقراءة المقصود وليس الثانية، الركعة في 

السورةهده يقرأ أن له تسر فإن السورة، نفس المقصود بل فيه التي 
هوفهدا الثانية في ه آلإمي >، أف وؤهJ الأولى، الركعة في 

مجدةفيها سورة يقرأ أن يتفصد خلا ؤإلأ والمشرؤع، المهللوب 
٠الجدة ينريل الم ع^بمصآعن 

٠ ٠ ٠

رجلعن تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ٧٧٥ س
جهرأأوسرا؟يكمل هل اكجر، صلاة من ركعة فاتته 

يتمهاأن الأفضل ولكن مخير، هو بقوله! فصيلته فأجاب 



|ك|ا(تامام هم فتاوس 
c===================^^

.لوجهر عاليه فيشوش أحديقضى هناك يكون ند لأنه مرا؛ 
٠إ؛• ء ه

شخمىعن I — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة مئل !  ٧٧٦س
المنها لتقدم ولكن وقتها، في الصلاة أداء على حريصة حدة له 

منليس وذلك تحرفها الايات فحمح صحيحة، قراءة تقرأ 
الحروف،بعض ا تحيفأو آية، على آية تقدم وأحيانا هواها، 

عننمحرْ فتركها أعرف، أنا وتقول تأبى يعلمها أن أراد فكلما 
لسثابأنها علما أيضا؟ هي تآثم وهل يأثم؛دللق،؟ فهل إمتاعها، 

الخرف؟من في 
المرأةهده يعلم أن عليه الواجب بقوله! فضيلته فأجاب 

أنهاأعلم وأنا أعرف، أنا محولها! أن أحثي وأنا واللين، باللطف 
يعلمهاأن فالواجب والتعليم، بالتوجيه يؤذيها لأنه ذللثا؛ تقول 

كانتؤإذا الظهر، صل يقول نم مثلا، الفلهر أذن فيقول باللهلف، 
الركعةهي هده أن يعلمها حتى حولها فليكن صيتا كم تنسى 

.بمللث،فياكانيةواكاكةوهكدا
يكلفلا اض فان عنه عجز وما اّطخ، ما تعالى افه ويتقي 

وسعها.نضأأإلأ 
صه  ه

UUU_ : :_ت،الركعة^لفضسملةص-رحهاشتّالJإةافا
ُعسورة لصلاته القاصي يقرأ  ٠٠٣الجماعة ح أواكانية الأولى 

الفاتحة؟قراءة على أويقتصر فاته لما قضاء الفاتحة؛اعتبارها 



،،U—feaJlصماه م يتاءس 
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منالمأموم يقضيه ما أن الصحح ت بقوله فضلته فأحاب 
إلافيه يفرأ فلا هذا وعلى صلاته، هوآحر إمامه ملام بعد الصلاة 
فيركعة أو الرباعية في ركعة أو ركعتين، الفائت كان إذا الفاتحة 

تقرأالركعتين كلتا لأن وسورة؛ الفاتحة فيقرأ الفجر أما المغرب،، 
.ومحورة الفاتحة فيهما 

محي؛؛ه محي 

إذاكازالإمامضيلةالبح_رحمهافسار-! : س٨٧٧
أوأقرأالقراءة إلى أمتْع أن لي فهل الفاتحة، بعد القراءة يصل 

الفاتحة؟

بالفاتحةالقراءة يصل الإمام كان إذا بقوله• فضيلته فأجاب 
لملمن صلاة ررلأ هال(؛ الني. لأن يقرأ؛ كان ولو الفاتحة فامحرأ 
أن- عنه الله رصي - هريرة أبي حديث وفي . ، الكتابءالبفاتحة يقرأ 

فهيالكتاب بفاتحة فيها يقرأ لا صلاة راكل : المىهقالا
الإمامكان ارإذا هريرة! لأبي فقيل فامدة، يعني وحداج ا* أ ا، حدلج 

.رراءرأبهافىشك((قال: أقرأ((؟ فكيف يقرأ 
منالمن وفي سا، ه نففي يمرأ يقرأ، لم كان إذا فالإنسان 

صلى. الرسوj، أن - عنه الله رصي - الصامت بن عبادة حدين، 
القرآن،أنانع ررمالي • قال انصرفا، فلما الصبح صلاة بأصحابه 

بأمإلا تفعلوا لأ ١٠: هال،نعم، : قالواإمامكم؟(، حلف تقرأون لعلكم 

اوخاري)أ0ي(،وماوا)إهم.)١( 
الإئمسه/ا"ا'آ.)٢( 







ا1صاإة\ض\/ هم هتاءس 
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الموفق.واش وامحع هدا في فالأمر الجواز 
السور،أواصل من الأولى الركعة يقرأفي أن للمصلي ويجوز 

قصيرة.محورة الثانية الركعة وفى 
الثانيةالركعة وفى قصيرة محورة الأولى الركعة في يقرأ أن وأما 

تكونأن ه النبي هدى لأن الأفضل؛ حلاف فهدا أتلول محورة 
أهلأن إلا الثانية، الركعة في منها ، ١^٠١الأولى الركعة في القراءة 

والغاشيةٍّح محورة في كما يسيرأ، الفرق كان إذا ما استثنوا العلم 
الجمعةفي والغاشية ببح يقرأ .كان الرسول فان فإُهلأبأسده، 

والعيدين•



ااتاك،صفت عم فتاءم، 
٧٢٥^====د=======ت' 

سسمء

منحكم عن تحار—I اض رحمه ^^ال4ابمح— ! ٧٨٢من 
عمدأ؟والطمأه الركؤع ترك 

يركرلم فمن منه، لأبد ركن الركؤع • يقوله فضيلته فأحاب 
لمفمن منه، لابد ركن الأركان في والهلمأنينة ياطالة، صلاته فانه 

فصلىالمسجد لحل رجلا أن ذلك ودليل باطالة، فصلاته يطمئن 
ذقاللهال؛يم•ثمجاءذسلمضاش.، لميهلمئنفيها، صلاة 

أولأ،صلى كما فصلى الرحل فرجع محلءا، لم فإنلثا فصل ررارجع 
فرجع، تصل« لم فإنك فصل راررجع له: فقال ه الني إلى رجع ثم 

المىهئالل:على لم فنمأتى الأولى، كمحلاته فصلى الرجل 
صلاته.في لايهلئن كان لأنه وذلك امتصلا'؛ فإنك فصل ررار-بع 

فقالفعلمني, هذا غير أحن لا يالحق بعثك والدي فقال؛ 
امتقيلنم الوضوء، فأمغ الصلاة إلى قمت ررإذا الني.؛ له 

تطمئنحتى اركع يم القران، من معك تسر ما اقرأ يم فكبر، القبلة، 
نماسجدحشمملمئنصاحدأ، ثم ثمارنيحشتهلمئنئاسا، راكعا، 

ذللثإافعل ثم ماجدأ، تطمئن امجدحش ثم راسا، تطمئن حتى ارغ 
يهلمئنلم أو المجود، أو الركؤع، ترك فمن • كلهاءال١، صلأتلئ، في 
له.صلاة فلا ذلك في 

ءايو ء ٠

(.٣٩٧اوخاري)يه؟(،ومالم))١( 



■!؛،؛sllأمام هم فتاوس 
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محيقرأت _؛ تعار اف رحمه ء الشخ فضيلة ّثل •  ٥٨٣ص
علىاليدين وصع بأن الض. صلاة كيفية عن الكتب أحد 

حزاكمالصواب فما ضلالة، يدعة الركؤع من الرغ بعد الصدر 
حيرأ؟لمين الموعن عتا اش 

يقوله!فصيلته فأحاب 
يمؤخوجه على السنة مخالف يكون أن من أتحرج أنا أولأ! 

بعدصدورهم على أيديهم يضعون فالدين ممتدعأ، الاجتهاد فيه 
ذكوش\السنة، من دليل على هدا قولهم يبنون إنما الركؤح من الرفع 

علىثقيل هدا اجتهادنا، حالف لأنه مبتيع؛ هدا إن نقول! 
لأنههدا؛ مثل في بدعة كالمة يهللق أن للإنسان ينبغي ولا الإنسان، 

التيالاجتهادية ائل المفي بعضأ بعضهم الماس بديع إر يودي 
الفرقةمن يه فيحصل أوذاك، القول هدا في محتملا فيها الحق يكون 

افه.إلا يعلمه لا ما والنافر 
بأنهصدره على الركؤع بعد يده يضع مجن وصف إن فأقول 

يصفأن ينبغي ولا الإنسان، على ثقيل هدا بدعة عمله وأن بيع، 
إخوانه.به 

منالرغ بعد المسرى على اليمنى اليد وضع أن • والصواب 
عنالبخاري صحيح في ثبت ما ذلك ودليل الستة، هو الركؤع 

يضعأن يؤمرون الماس رركان قال؛ - عنه اش رضي - معد بن سهل 
.، الصلأة«أ١ في المسرى ذراعه على اليمنى يدْ الرجل 

اوخارى)،؛ِا(.)ا(



gLia _ ؛ همL_1كااة
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نقول!لأننا والنتع؛ الأستقراء I الحديث من الدلالة ووجه 
٠الممجود؟ حال الد توصع ألمن 

*الأرض على فالجواب؛ 
الرمج؟حال ترصع أين ونقول 

الركبتين.على والجواب: 
الجلوس؟حال اليد توصع أين ونقول 

أوالركئ نل القيام حال مقى المخيين، على والجواب: 
أنيومرون الناس رركان • عنه اض رصي قوله في داحلأ الركؤع بعد 

فيكونالصلاة؛، قي اليسرى ذراعه على اليمنى يده الرجل يضع 
قبلالقيام في اليمرى اليد على توضع اليمنى اليد أن على دالأ الحديث 

■النتي نة ٌعليه تدل الذي الحق هو وهدا ارمع، وبمال الركؤع 
•فقرتين مكونأمن السؤال هذا على الجواب فصار 

عملعلى بدعة إءللأق في نتساهل أن لما ينبغي لا أنه الأولى؛ الفقرة 
للاجتهاد.مجال فيه 

بعداليرى اليد على اليمنى اليد وضع أن الصواب أن الثانية الفقرة 
ذرناهالذي الحديث بدليل ببدعة، وليس منة الركؤع من ارغر 

•- عنه اف رضي معد- بن مهل وهوحديث 
هه ءو 

عنالمروي ؛ — تعالى الاه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٧٨٤س
رفعهومحلول قيامه، لهلول أومقارب مثل محلول أن الشي. 

أنلمعنى رضعه، لهلول مقارب ّجود0 وحلول ركوعه، مقارب 



|كاا>ت|عظم فم هارس 
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أقصرالركؤع من والرفع القيام، من ئليلأ أئصر الركؤع طوو 
هذافهل الرمع من قللأ أقصر والسجود الركؤع، من قليلا 

سورةالفاتحة بعد قرأت إذا فهل كيلك، السنة كانت وإذا 
هلمثلأ، القلم وسورة الملك، وسورة ق وسورة الحجرائت، 

أذكارستكون وماذا القيام؟ هذا مجدة من قريبا ركوعي متكون 
ثمالحمد، ولك ربنا ذكر: على أقتصر هل الركؤع، من الر؛ع 
قياميزمن قارمب، أنه أتيقن أن إلى مرامت، عدة الذكر هذا أكرر 

ماركاحمدأكثيرأيا الحمد ك I ذكر أوأكرر ومحلوله، 
الركؤعمن يالرغ خاصة أخرى أنواعا أذكر أو مرامت،، عدة فيه 

أذكاربجميع آتي هل وباختصار واحدة، وقفة في وأجمعها 
وأكررْواحد نؤع على أنصر أو منه، الرفع وأذكار الركؤع، 

متقاربا؟منه ورفعي ركوعي يكون حش 
وهمين:على يشتمل السؤال هذا بقوله: فضيلته فأجاب 
وأنبعده، القيام من أحلول الركؤع أن ذكر أنه الأول" الوهم 

النيصلاة فان حؤلآ؛ وهذا . وهكذاالسجود من أحلول بعده القيام 
السجدتينين والجلوس والسجود، منه، والقيام الركؤع كون يه 

الأربعةالأركان فهدم ، عنه. ذلك صح كما السواء من قربمأ 

الني.مجود الكن البخاري: عد ولمد عازب بن الراء حديث من عله متفق )١( 
ينالمكث باب الأذان ني رئاء الراء،. من تريأ الجدين ين ونعود• دركومه 

=اعتدال باب الصلاة في لم مورواء ( ٧٩٢)ح هذا مجن دباطول ، ٠٨٢ ر ح الجدنتن 
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بينوالجلوس والسجود، منه، والقيام الركؤع السواء! من قريبة 
قيلبالقيام مقرونة وليمنا السواء مجن قريبة هدم السجدتين، 

الذيالقيام أن ظن حسثا معواله؛ في الثاني هوالوهم وهذا الركؤع، 
القيامإن بل كدلالثا؛ الأمر وليس للركؤع اويآ جميكون الركؤع قبل 
•الركؤع ْن أطول ويكون له خاصة منة له الركؤع قبل 

الركؤعأن . الرسول هدى من إن نقول؛ أننا والحاصل 
الأركانهازه أن الجدتين، بين والجلوس والسجود، منه، والرغ 
ولسأاعليه، وسلامه الله صلاة عنه هدا ثبمثا كما متقاربة الأربعة 
الرحلكان إذا ولكن لاإشكال، وحينئذ الركؤع، قبل للقيام مساوية 

بعدهالقيام يطيل أن له ينبغي فإنه الليل، صلاة في كما الركؤع يطيل 
ولكررربنا الحمد، فى ورد ما يقول وحينئذ منه، فربمأ يكون بحيث 
وماوالأرصن، الموات ملء فيه مباركا طيبا كيرا حمدا الحمد 
مااحر إلى ® • • والمجد الثناء أهل بعد شيء من شئت ما وملء بينهما 

معرونا.هو 

الحمدهذا يكرر أن إمحا الركؤع، عن يقمر القيام كان إن ثم 
وكذللثطالمقام، هذا في أيضا السنة به وردت بما أويأتي أحرى مرة 
بمايدعوه نم ورد، بما تعالى اممه يدعو السجدتين بين الجلوس في 

.أدعية محن ثاء 

(.٤٧١.حمبما).أرلكنالخلأة.
بنحدثر1ُءة أنتاء في المتاري ماركاب'روا، • • • حدأإلى الحمد ولك 'ربنا • ثولهقق  ٢١ر

نردا،. الوات. ملء الحمد دلك رربما لثقل ول (، ٧٩٩)ح  ١٢٦باب الأذان ني يانع 
.٤( )٧٧ ح٥•٢ ٣٤٧/١الركؤع من إذارفررأسه ِاينول باب الصلاة ش لم م
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حكمعن —• نّار اش -رحمه •الشيخ فصيلة سئل ؛ ٧٨٥من 
الركؤع؟من بعدالرفع السري اليد عر اليمنى اليد وصع 

بعدالمرى على اليمنى اليد وصع بقوله؛ فضيلته فأجاب 
سعدبن مهل حديث ذلك على دل كما منة، الركؤع من القيام 

النامنرركان قال؛ صححه في البخاري رواه الذي - عنه اض صي ر- 
راليسرى ذراعه عر اليمنى اليد الرجل يضع أن يؤمدن 
بوصعمأمورون الناس وهوأن الحديث هدا تأملت فإذا ، الصلاة® 

بمعالرمع بعد القيام أن • لك محن اليّرى ذريع عر المنى اليد 
لأنالصلاة؛ فى اليمرى على اليمنى اليد وصع وهو الفعل هدا فيه 

ويخرجارمحن، عر الدين لأن ارمع؛ منه يخرج عام الحديث 
لأنالجلوس؛ منه ويخرج الأرمحى، عر الدين لأن الجود؛ منه 

وهو؛ذلك عدا ما فيبقى ارمحن، عر أو الفخذين عر اليدين 
علىمحوصوعة اليمنى اليد ذكون اركؤع وبعد ارصع ثل القيام 

اليدعلى توضع اليمنى واليد الحديث، فى ورد كما الجري الذزلع 
بينالذي وهوالمفصل ارمحغ على ؤإما الذرلع، عر إما ت التسري 

لأنالصا،ر، على وضعهما يكون أن والأفضل الذرلع، وبين الكف 
ْعارصليت فال؛ ذلك، في روي ما هوأحن حجر بن وائل حديث 
دل ا( صدره على الجري يده عر اليمنى يدْ فرصع الله. رّول 

٠ه  ٠

الخاري)«؛ي(.را(
اينخزبمت)ا،ي؛(،واّآ/«آ)٢( 
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توصعأين ؛ - تحار الله رحمه - الشيح محيلة مئل !  ٧٨٦ س
الركؤع؟بعد اليد 

كوصعهماالركؤع بعد اليدين وصع ت بقوله نحبك فأجاب 
علىاليمنى يدْ يضع الركؤع من رفع إذا الإنسان أن أي الركؤع، قبل 

صحيحفي الثابت معد بن ممهل حديث ذلك ودليل اليسرى، ذراعه 
علىاليمنى يدْ الرحل يضع أن يؤمرون الناس رركان محال البخاري 

مابين يفصل لم عنه الائه رصي هل ف. الصلأة«لا، في اليمرى ذراعه 
الدلالةواصح سهل حديث فيكون هدا وعلى وبعدم، الركؤع فبل 

توصعكما الركؤع يعد اليرى اليد على توصع اليمنى اليد أن على 
،والجود ، الركؤع حال منه تتى يلكن عام، لأنه فباله؛ 

هدمفي اليد وضع في خاصة بصفة جاءت السنة لأن والقعود؛ 
الأحوال.

؛أةءاة ءإة 

حكمما تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٧٨٧س
الركحع؟من القيام بمد اليسرى عر اليمتى اليد وصع 

يعداليمرى على اليمنى اليد وضع • بقوله محيلته فأجاب 
رأىوليلك المبي.، عن صحح نص فيه ليس الركؤع من القيام 
إرسالهما،وبين بينه يخير المصلي أن — اض رحمه — أحمد الإمام 
معدبن سهل حديث ءلاهر لأن وضعهما؛ ترجح الذلاهر ولكن 

اوخارى)،أ¥(.
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أنيؤمرون الناس رركان ت ولفظه ذلك على يدل البخاري رواه الذي 
فإذاالصلأة((أا،، محي اليسرى ذراعه على اليمنى اليد الرجل يضع 

أنتمن والجلوس والسجود، الركؤع، حال العموم هازا من أحرج 
ثصسمحناكامئلاركوعوس•

علىيدل لم مصحيح في حجر بن وائل حديث إن قيل: فان 
ذيلحل حن يديه ربع المي. رأى ®أنه ولفعله؛ الوضع عدم 

المسرى،علؤ، الممني ده وصع مم 0وده، ا يم كبر، التبيادة 
وركع،كبر ثم رفعهما نم الثوب من يديه أحرج ير؛ع أن أراد فلما 
بينمجل مجل فلما يديه، رل حميم لمن الثه سمع قال؛ فلما 

بعده.عنه ومكت الركؤع قبل الوصع ذكر فإنه • كفيهآأ 
يكونفلا للعدم، ذكرأ ليس السكوت إن نقول أن فالجواب؛ 

متيمالذي معارصآ الكون مستنده الذي الظاهر هذا 
علىمقدمآ كان بإرسالهما لوصرح نعم ّمهل، حديث في العموم 

نوائل حديث ائي النروى وقد سهل، حديث قي العموم ظاهر 
بيمينهقثض الصلاة فى محائمآ كان إذا النبي. رارأت بلففل حجر 
الركؤعثل القيام محن فه يفرق ولم صجح وهو ، ، شمالهءالعلى 

والمعاملاتالعبادات، في زكون والعموم عاما. فيآكون وبعده 
العمومبصيغة حاء لففل فأي الألفاظ، عوارصن من لأنه وغيرهما؛ 

أنترى ألا بعمومه، أحذ غيرهما أو المعاملات، أو العبادات فى 

اوخاري)'أما(.)\(
.( ٨٨٦الصلاة)يي الشمال محلى العين رصع باب الأنتتاح في رواه )٢( 
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وهومحيصلاة كل يعم ، القرآن،ار يقرأبأم لم لمن صلاة ررلا ؛ قوله. 
باطل((فهو اف كاب في ليس شرط >اكل . فوله وأن العبادات، 

وأمثلتهظاهر وهدا وغيرها. المعاملات في وهو ثرط كل ، ل يعم 
■حصرها Jمكن لا كرة 

ءإيءأ؛- ءا؛- 

التفردعن ! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة ّسل •  ٧٨٨س
الحمد؟ربناولك أويقول ، حميم لن اف سهع يقول هل 

لناش سمع ت يقولان والتفرد الإمام ) بقوله فضيلته فأحاب 
ولاالحمد ولك ربنا يقول؛ والمأموم الحمد. ولك رينا حمده، 

الإمام.ااإذاقال_يعئي النبي.؛ لقول ، حمده لن افه سْع I يقول 
الحمد((ولاائ، ربتا ؛ فقولواحميم لن افه سمع 

ءوءأي ءإث 

الئاسبعفن — تعالى اف رحمه — الشيح! فضيلة سئل •  ٧٨٩س
فضيلتكم؟رأي ضا الحمد ولك ربتا فوله بعد رروالشكر،( كلمة يريد 

هوالواردة بالأذكار التقيد أن شلئ، لا بقوله! فضيلته فأجاب 
ولاالحمد، وللث، ربنا مليقل؛ الركؤع من الإنسان رير فإذا الأفضل، 

لم)أا<م.اوخارى)أهص،وم)١( 
.. الشروط. عن يحل لا وما المكاتب باب• الشروط، كتاب الخاري، احرحه )٢( 

إنمااترلأءونأحح)إ«ها(.،وي،محاباض،اب:
ضل— ١ ه٢ وباب  ١٢٤باب الأذان في البخاري رواه رثرة أبي حديث من عله متفق  ٢٣)

التسمح ٠١٨باب الصلاة في لم مورواه ( ٧٩٦)وح ( ٧٩٥)الحمدح لك، ربنا اللهم 
.٤( • U_)؟ ١ ٣ح ٠ ٦ / ١ والتامض والتحميد 
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رفعحكم ما ^^لةاسمح_رحم4اشممار_؛ 
القياموعد منه، الرفع وعد الركؤع، صد حذوالمنكمن اليدين 
الثالثة؟0ركة 

الثلاثةالمواصع هده محي اليدين رفع بقوله! فضيلته فأحاب 
الميررأن - عنهما اض رصي - صر ابن حديث في ثبت كما ستة 

كبرؤإذا للصلاة، كبر إذا — متكبيه حدو أي — يديه يرغ كان 
صحيحفي وكيلك حملْء، لمن الله سيع فال ؤإذا للركؤع، 

حدوإلى يديه رفع الأول للشهد قام إذا المبي. رأن ا :
ؤإنلصلاته، أكمل كان الإنسان فعله إذا منتة، الرغ وهدا منكبيه؛، 

ينبغيوالدي المسنة، هذه أحر يفوته لكن صلاته، تبطل لا يفعله لم 
لأنفيهمنابعسنةالبي.اليالمة؛ هذه على المحافظة للمرء 
فىولأن • آ ؟٥^٠،،^ رأيتموني كما ااصلوا ت ه قوله فى إليها ندب 
عبادةكان فإذا وتعالى، سبحانه اممه تحفليم إلى إثارة الرغ هذا 

يدعه.ولا عليه يحاففل أن للمؤمن فينبغي ض وتعفليمآ 
صه  ه

الم)«؟م.اوخارى)ْم(،وم)١( 
لكنعمر ابن »ان ولفظه: (. ٧٣٩الرنمن)من تام إذا اليدين -رنع ٨٦باب الأذان يي )٢( 

ريرحميم لمن اش سح تال وإذا ويريديه، ركع وإذا يديه، ورم كبر الصلاة ني لحل إذا 
•ه اف ض إل عمر ابن ذلك ورجع • يديه رجع ارنمن من نام ؤإذا يديه، 

وفىالأدب؛اب'اأ_(، ٦٣٠). للماير. .الأذان  ١٨اJغارىفيالأذانباب: روا. )٣( 
•وآحرْ أوله في زيادة وفيه '٦( * بالهائم)٨ الناس رحمة 
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الجودصهد 

انالإنلكن إذا ! - تحار اش رحمه - الشيح فضيلة ّثل • ٧٩٢س
ثمأويسجد يسجد؟ نم يكبر هل واقفا، ومازال السجود وأراد يصلي 
حيرأ.اله، جواكم أفيدونا للسجود؟ وهونازل أويكبر يكبر؟ 

ركنمن الصلاة في للانتقال التكبير يقوله فضيلته فأجاب 
بينما فليكبر السجود أراد فإذا الركنين، يئن مما يكون إلىآخر، 

جودالبين ما فليكبر المجود من القيام أراد ؤإذا والجود، القيام 
هوالأفضل.هدا والقيام، 

فيوكمله المجود إلى يهوى أن قبل التكبير ابتدأ أنه ندر ؤإن 
يكملهولم الهبوحل حال في ابتدأ لو وكيلك بأس، فلا الهثورط حال 

•بأس فلا ساجد وهو إلا 

قولمعنى ما - تعالى افه رحمه - السيخ فضيلة سئل •'  ٧٩٣س
ولمدأالبعير، يبرك كما يثرك فلا أحدكم سجد ر٠لذا الض.' 

؛يديهق؛لركتيه«را،؟
نهىالرسول أن معناه الحديث هدا يقوله! فضيلته فأجاب 

فضلتعالى اش لأن البعير؛ يثرك كما سجوده في الإنسان يثرك أن 

يديهنل رنمه ضع كف باب الصلاة/ في داود وأبو  ٣٨١أ/ احد الإمام رواه 
نيالإنسان مجن الأرض إر يمل ما أدل باب )الصلاة( التيق في اني دالن(، ٨٤)* 

. X٩٨/ والبيهتي (، ١٠٩٠مجوده)
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أحلمن هي الخي العبادة في ولاسيما الحيوانات، على آدم بمي 
لمقصمودمحالف، بالبهائم الإنسان به حمالصلاة، وهي العباداهمت، 

علىالتفضيل من ادم بنو عليها التي للحقيمت ومخالف، الصلاة 
الإنسانمشابهة تعالى اض يذكر لم ولهذا والح؛وانارت،، البهائم 

حنوامثلآفي؛و، غ ت تعالى قوله في كما الذم مقام في إلا للحيوان 
فيوكما , ، ١ ؟ول أتدا;أ عتمز آيمحنار كمثل محوئ ؤ م آلؤتف 

أرئهث، ءكه محمل إن ألخقن، َكثلي فذالإ ؤ ؛ تعالمح، قوله 
فيوكما ه:ثلأمحمحَقمحأظلألأى. 

الحمارفهوكمثل يخطب والإمام الجمعة يوم تكلم ®من فوله.؛ 
ثميقي كالكيج، هبته في ءالمائد ! س وكقوله . ، يحمل 

عنهالنهي يكون العبادة أداء فى بالحيوان فالتشبه . ةيثه،ا فى يعود 
يثنيما قاول بيديه، يبدأ نشاهده كما برك إذا والبعير وأعظم، أشد 
يركأن الساجد المي. فنهى بروكه، يتمم ثم عليهما، ويخر يديه 
نبليديه ندم فإذا ركبتيه نبل يديه يقدم بأن ونللث، البعير، يثرك كما 

هذاوعلى البعير، يبرك كما برك ففد الجود حال في ركبتيه 
حديثفي كما يديه، نبل برمحه يبدأ أن المثرؤع: ذكون 
قبلركبتيه وصع سجد إذا المبي. رررأيت ت قال حجر بن وائل 

.٥ الأية؛ الحمعة، سورة )١( 
. ١٧٦الآة: سورةالأراف،)٢( 

.(Y«rr)iUo/r_،u>i^ (٣)
(،٢٦٢٢و)( ٢٦٢١ب)ني يرجع لأحدان لايحل - ٣٠باب الهة ني رواءالبخاري )٤( 

(.١٦٢•إأاحه_)آT/ والهبة الخدنة ني الرجوع -تحريم ٢ باب الهبات في لم وم
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فتنزلالدن باعتبار للنزرل الموافق هو هذا أن وكما ، ياويه،ا 
عندولهدا بأول، أولأ الأعال ترتفع كما بأول، أولا الأٌافل 
ثمباليدين، نم والأنف، بالحبهة يبدأ السجود من النهوض 

باليدين،ثم الركهين،، بالأسفل يبدأ كدللئ، النزول ففي بالوكبتين، 
والأنف.الحبهة، ثم 

ممافهدا ركبتيه،؛ قبل ييديه رروليبدأ ؛ الحدسث، فى قوله وأما 
زادفي — افه رحمه — القيم ابن ذلك حقق كما الراوي، على انقلب 

ليسالحديث أن ندر لو لأنه اللففل، مجن هوظاهر وكما ا، المعادل 
ركبتهقبل بيديه بدأ إذا لأنه لأوله؛ مخالفآ آخره 3كن انقلاب، فيه 

مقدمالبعير؛؛ ييرك كما يبرك لألا والنهي البعير، يبرك كما برك فقد 
الراوي،من الوهم فيه يقع قد والتمثيل محكم، النهي لأن المثال عل 

ليكونيديه؛؛ قبل يركبتيه رروليثدأ الحديث،! صواب نقول وحينئذ 
•البعير كمايبرك البروك عن الّهمح، وهم،' ، مطابقآللئاسه المثال 

فيركبتيه لأن ركبتيه؛ على يبرك البعير إن • ئائل ئال فإن 
علميهيبرك ما على برك فقد يديه قبل ركبتيه الإنسان وصع فإذا يديه 

•البعمر 

ولكن، ذللث، في إشكال ولا يديه في البعير ركبتا نعم • قلمنا 

الملأةفي والترمذي ، ( ٨٣٨)يديه نل ركته يفع كف باب الصلاة في داود أبو رواه )١( 
الطسقني والناني (، ٢٦٨)الجود ني اليدين نل الرتمتض وصع في جاء  ١٠باب 

(.١١و)مه ١( ٠ مجودء)٨٨ ني الإنسان من الأرض إل يصل  ١٠أول باب )الصلاة( 
زاداوعادا/هاآ_مآأ.)٢( 



ئ■؛اكيلغت فم فتارس 
٧٢٩ت==============^=^^=^^===ء 

نقولحتى البعير؛، عليه يبرك ما على يبرك أرفلا ت يقل لم الرسول. 
عاليهيبرك ما على بركت ففد الجود عند بالوكتن بدأت إذا إنك 

رركاّركالمير((فاض،صوإ;ماىل.: وهوالركتان، البعير، 
يتنبهنوبهذا عله، المممجود العفو عن ولن والصبمشه، الك^مه 

كبروكبروك ءن النهى ذي ى اض رءي هريرْ أض حل"يث أن ؛؛^؛١ ■
كانأنه ه البي عن المروى حجر بن وائل لحديث موافق المعير 

أعلم.والله يديه. قبل يركثتيه يبدأ 

ءإيءو 

كيفيةعن افهتعار -رحمه الشيح فضيلة مثل : ٧٩٤س
للسجود؟الهوى 

ممأولأ، الركس، على الجود يكون بقوله: فضيلته فأحاب، 
حيثكفيه، على الرحل يجد أن نهى ه المبي لأن الكفين؛ على 
قيليديه وليضع البعير، يبرك كما يبرك فلا أحدكم مجد ررإذا إ قال 

الحديث.لففل هدا ، ركبتيه،، 
يبرككما يبرك رافلا الأولى فالجملة عليه، سنتاكلم لكن 

علىالدالة بالكاف، أتى لأنه جود؛ الصفة عن والمهؤى البعيرا، 
فلوكانالهىهناضآءنالخضوالخيسجدءليه، التشبيه، 

عليهيثرك ما على يرك )فلا لقال عليه يمجد المزي العضو عن 

.٣٨١الإ.اماحمدآا/)ل(





ا1صااتصفات فم فتاوس 
٧٤١^ت====^==============ء 

القولما ست تعالى اض رحمه — السخ فضيلة مثل ؛ ٧٩٠ س
هما؛حفىالهوىادالأدضبمهممع؟

الأرضإلى الهوى في الراجح القول • بقوله فضيلته فأحاب 
الهي.لأن وذلك يديه، ثم بركبيه ان؛يدأ الإنأن الركؤع؛ بعد 
كمايبرك فلا أحدكم مجد ررإذا محال! حيث باليدين البداءة عن نهى 

ويروكالبعير، يبرك كما الإنسان يبرك أن فنهى ، البعيرُُل يثرك 
اليدين،تقدم أنها تبرك وص شاهدها من لكل هومعلوم كما البعير 

ومنالسابقين، من اض- -رحمهم العلم أهل بعض ظن وقد 
ركبةإن وقال؛ الركب، على البروك عن نهي هدا أن المعاصرين 

البعيريبرك كما الإنسان سرك أن س الهي نهي ؤإن يديه، في البعير 
■ركبتته على يبرك أن النهي ؛ معناه 

قالبي.هدا، على يدل لا أنه وحد الحديث تأمل من ولكن 
يبرك)لا قال! فلو ، البعير( عليه يبرك ما على يبرك رفلا يقل؛ لم 

لأنقبل؛ بالركبتين تبدأ لا نعم، لقلتا! البعير( عليه يثرك ما على 
.البعيراا يثرك كما يثرك لأقلا قال؛ ولكنه عنه، نهى . الرسول 

حسمهمقدم ينزل البعير أن شك ولا الهيئة، على منصبا النهي فجعل 
وتأمله،شاهده لمن معلوم شيء وهدا يديه على فيهبهل موحرْ قبل 
المحادا،ررزاد كتابه؛ في هدا _ الله رحمه _ القيم ابن بعحث وقد 

ركبتيه'؛قبل يديه لأوليضع الحديث 1حر أن وبتن شافيآ، وافيآ بحثآ 

الإ.اماحمد'ا/اا/م.)ل(
3ادالعادا/هاآ.)٢( 



|كا(|؛اثام قس هتاوص 
c====================^

وأنالراوي على منقلب بأنه — الله رحمه — وحكم لأوله مناقض 
الحديثآخر يوافق أن لأحل أر يديه قل ركبتيه رروليصع الصواب! 

الإنسانأن المعلوم ومن يتناقص، لا الرسول. كلام لأن أوله، 
وهىالبدنية العبادات أحل في ولاسيما بالحيوان التشبه عن منهي 

أحدكمارلايبط واللام! الصلاة عاليه الرسول قال ولهذا الصلاة، 
تشبيهانموص في أعلم فيما يرد ولم الكاو_ا«أا،. انساتل ذراعيه 

أؤرأئلتعالىI اض قال كما الذم، مييل على إلا بالجتوان الإنسان 
٣بجاآئتئصهانلأ
ممال^لأمحنأومق

تثقألثش آض بممحء كدبجأ ال؛ى أي تقد 
تنئ؛ؤ بًامحرتعار: ^ تثققتحن<؛أ/ 

ببمدأطأبجسمحكقؤأ
الذيفي المب. ينال • آومأصبمهُم ؛٨؛، واثق؛١ أف بماتت 
فيوقال امناوث؛،. يحمل الحمار كمثل يخف والإمام يتكلم 
.قيثه؛؛ في يعود ثم ، يقيء لاكالكلب • هبته في يعود الذي 

نيالخارى رداْ ، الجود• ني راعتدلوا أوله: وني مالك بن أنس حدث من عله متفق ٢ )١ 
ِ ٤٥باب الصلاة، ش لم وم(، ٨٢٢اسود)ش _لأي؛ضشذراب  ١٤١باب الأذان 

(.٤٩١)*٢  ٢٠٣هه*اح الأسالفياوجودا/ 
. ١٧٦،  ١٧٠الأتان: ، ، ١^١٠مورة )٢( 

الآة;ه.)*ا(سورةالس،
.T٤٧٥/ الحمار، نهوكعثل يخُلب والإمام تكلم ٌُن بلنغل أحمد رواء )٤( 
أبوداود)ح'آح(.)٥( 



|ك—اا؛تهمرْغة هتاوس 
 ====================<٧٤٣

يديه،يقدم برك إذا البعير إن نقول؛ فإننا كيلك، كان فإذا 
عاليانقلاب فيه القيم ابن قال كما الحليثا كان كيلك، كان فإذا 

•الرواي 
وأنهالصواب، هو هدا أن أعتقد أنا كنن، ؤإن المسألة وهده 

الفانا هدا، هريرة أبي لحديح، ركبتيه قبل يديه الإنسان يقدم أن ينهى 
أوالعداوة، أو للجدل، مثارأ المسألة هد0 مثل تكون أن أحّ-إ 

ائلممن غيرها ولا هدم لا ، ذللث، أشبه وما التضاليل أو البغضاء 
باجتهادهان الإنفيها يعدر التي الاجتهادية اّدل فكل الاجتهاد، 

أنيرى ّ ينتصر هو أنه فكما فيها، أحاْ ان الإنيحدر أن يجب 
مابمثل تعامله أن عاليالث، يجب أيضأ فكدللث، عليه، دلتا النصوص 

،ijliعليلثا، مجخعلئآ لرأيته انتقدك لو أنه كما به، يعاماللث، أن تحسا 
•منهنكت، فلا الاجتهاد يقبل لا ما أما عليه، مخهلئآ تكون انتقيته إذا 

فييختلفون كانوا عنهم الله رصي والصحابة الحق، وبين وأنكره 
واحد،والهدف واحدة، فالقلوب ذللث، وْع ، هده من أعفلم ائل م

الموفق.وافه . موجود والتآلف، 
ءارأ؛ي ءإي 

يتمكيف، ت - تعالى اطه .رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٧٩٦ص
المي.أن - عنه افه رضي - حجر بن وائل حدبن، بين الخع 

هريرةأي حديث دبجن يديه، قل المجود ءي ركبتيه يقدم كان 
يبرككما يبرك فلا أحدكم مجد ا١إذا .! النبي قال عندما 

رحححجر ابن الحافظ أن مع . ركبته؛؛قبل يديه وليضع البعير، 





اا؛تاكم iiitaغم هاوس 
 '================^٧٤٥

;لفظه لكن إذا إلا الأصل يطابق لا وحينئد للأصل، مطايقآ \لقوع 
. ١١يديه هبل ركبتيه رروليضع 

 :U؟U_ منظهر لقد : - تعار افه رحمه - الشيخ فضيالة مئل
هبل،من تفعل كانت، ما الصلاة قى حديدة حركة المصلين بعض 

ركبتيه،قبل أولأ يديه على نزل المجود أراد إذا الناس فبعض 
المجدةمن قام إذا وكدا يعجن، كأنه أصابعه ظاهر بوصع وذلك، 

منهام إذا فانه المصلين هزلأم من الأخر البعض وأما الثانية، 
يديه،على يعتمد يديه أصاع ظهر كيلك وصع الاستراحة ة حل
قيركبته على ويعتمد ركتيه، على وضعهما يديه يرفع ثم 

الصلاة؟هي الرائدة الحرلكيت، هدْ حكم لما القيام، 
صلىكما يصلي أن للأنان الخشرى بقوله فضيلته هأحابؤ 

آلهوعلى عليه اض صلى لقوله وسلم، آله وعلى عليه الله صلى النبي 
بنماللث، ذكر وقد • أصلي١٠ رأيتموني كما ررصلوا وصنم؛ 

وسلمعليه افه صلى النبي رأى ارأنه -! عنه الله رصي - الحويريث، 
يستويحز ينهض لم صلاته، من وتر في كان فاذا يصلي، 

للثانية،يقوم ثم الأولى، الركعة ش يجلس يعي داعدا(اأأ،، 
سماهاالجلسة وهده للرابعة، يقوم نم الثالثة، الركعة ني ويجلس 
أن- أيضأ - الحويريث، بن ماللث، وروى الاستراحة، ة حالالعلماء: 

\وخ\وي)>ص.)١( 
.( ٧٨٩نهض)ثم صلاته من وتر غاعدأش اسوى من باب الأذان/ في البخاري رواء )٢( 



|اماإ،ناحام هم فتاءس 
^^===============ء

السجدهمن رأسه رغ ررإذا • وسلم آله وعلى عليه الله صلى النثى 
ئامءثم الأرصن واعتمدعلى جلس، الثانية 

لا؟أم الخاص ذ هوض( هل ولكن 
ذلك،في الوارد الحديث صحة على يبي هدا والجواب: 

أيالحديث، هدا صحة المجمؤع في — الله رحمه — النووي أنكر وقد 
حالكل وعلى صححه، المتآحرين وبعض كالاصأ٢،، يقوم أنه 

كانأنه وسلم آله وعلى عاليه الله صلى الني حال من يظهر قاليي 
منالمهوض تطيع يلا فكان اللحم، وأحده كبر لأنه يجالس 

ينهضأن أراد إذا نم يجلس فكان واحدة، مرة القيام إلى السجود 
منالظاهر هو هدا له، أسهل ذلالiا ليكون يديه على اعتمد ويقوم 

الراجحالقول كان ولهدا وملم، وءلىآله عليه الله صلى الّثي، حال 
ةحلالخالماء يميها التي ة الجلأعنى — ة الجلهذه فى 

فيأوألم أومرض، أوثقل، لكبر، إليها احتاج إن أنه - الاستراحة 
القيامعند يعتمد أن احتاج إذا نم فليجالس، ذلك أسبه ما أو ركبتيه 

ظهورعلى اعتمد سواء كانت،، صفة أي على فليعتمد يديه على 
المهمذللث،، غير أو راحته، على أو أصابعه، حميع أي الأصابع، 

يعتمد.فلا يحج لم ؤإن فليعتمد، الاعتماد إلى احتاج إذا أنه 
قبلبركثتيه يبدأ الإنسان أن فالصحح للسجود النزول أما 

(.٧٩٠الركعة)من عام إذا الأرض على سند كف باب الأذان/ ن رواْالخارى  ٢١)
علىيديه وضع صلاته ني نام إذا لكن الحم،. ران ■ ماس ابن م، • الحديث ولفظ  ٢٢)

حجرابن وأورد، ( ٣٣٧١)رالأوّط٠ ني الطبراني أحرجه العاجن•، يضع كما الأرض 
فىأاسص«ا/هأ^



اك—U؛،صمات ■م هاءس 
■^=======^=============^٧٤٧

الإنسانيضع أن نهى وملم وعلىاله عليه اممه صلى النبي لأن يديه؛ 
يبرككما يبرك فلا أحدكم مجد ارإذا قال حيث ركبتيه قبل يديه 

شيءوهدا يديه، يقدم برك إذا البعير نشاهد ونحن • الثعير"أ 
ركبتيهيقدم لا أنه ذلك من المراد أن العلماء بعض فهم وقد واضح، 

فقدالسجود عند ركبتيه قدم فإذا يديه، في البعير ركبتي إن ت فقال 
افصلى الرسول أن وذلك نغلر، فيه فهم وهدا البعير، يبرك كما برك 

،البعير( عليه يثرك ما على يثرك )فلا • يقل لم وملم اله وعلى عليه 
كماررفلأيبرك قال: بل الركين، على لأترك لقيا: ذلك قال فلو 

إذاالرحل فيكون وعليه والهيئة، الكيفية عن فالنهي ، البعير؛' يثرك 
■الجمر يبرك كما برك فقد ركبتيه قبل يديه ندم 

قبليديه رروليصع الحديث أن الثاني الفهم يؤيد قائل: هال فان 
تتلاءملا لأنها تصح، لا الجملة هده أن : هذاعن فالجواب ركبتيه،؛ 

راوليضعوصوابها: الراوي على منقلبة هي بل الحديث، أول ْع 
زادفي - الله رحمه - القيم ابن ذلك، حقق كما ، يديه" هبل ركبتيه 

احتاجفان الركبتين، على يكون فالسجود هذا وعلى المعادرآ،، 
النزولعليه يثق كان لو كما ركبتيه، قبل يديه يضع أن إلى الإنسان 

•الركججن نل الدين يضع بأن حينئذ بأس فلا الركبتين على 
٠ه ؛؛ي 

الإ.امأحد؛ا/اه'أ.)ا(
زاداوعادا/ها'آ.)٢( 



|وداا؛؛|م1م هم هتارس 
^====د================'

محيانشر تعار اف رحهه — الشح فضالة سعل ؛  ٧٩٨س
منبنؤع المجددة أو الجديدة الماجد فرش الأخيرة الأونة 

للصلاةالموصؤع المجاد حت يوصع التين، الأييضن الإممتج 
تمغوأيضا جذا، لينة أرض على بمشي المصلي يجعل مما 

فنرجومن، سجودْ فى وركبيه وأنفه جهته بون من المصلى 
بينينتشر أصعح حيمش الأمر، ئ|ا في الحكم بيان ةالمدنكم 
الإممنجهذا وصع مع ويجذد الأول الجاد محرفع ولد الماجد 
الجديد؟

عندينكسس حفيفأ الإّفج كان إذا بقوله فضيلته فأجاب 
بذلك.الناس يتباهى لئلا أولى تركه لأكن بأس، فلا عاليه المجود 

حررتي:س1إ1\1\ير.
٠و ء ه

امرأةعن —• تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٧٩٩س
يجبهل جالمة، وهي وتصلي المفاصل، في ألم من تعاني 

اوومائة مل ع^يه سسآ تضع أن العجول عند 
غيرها؟

؛حصين بن لعمران . النبي قال إ بقوله فضيلته فأجاب 
®جنب فعلى سنطع لم فإن ، فقاعدا تستطع لم فإن ، قاتما اصل 

صاليلها؛ قلنا القيام، تستطيع لا المرأة هذْ كانت، فإذا 

١)٧ حب عر ٠اءاJأصااى يطق لم _إذا ١ ٩ باب الصلاة تنصير *ي البخاري رواء ( ١ ) 





اكواإ|؛اممحام فم فتاءس 
^^==========ء

يهمتصل بشيء الأرض الإنسان يتقي أن بأس لا وأنه جود، المكان 
أوالأرض، لحرارة لذلل؛، محتاحآ كان إذا عمامة أو وب، ثس 

أنفهيضع أن لابد أنه يلاحظ أن يجب أنه إلا لشدتها، أو لبرودتها، 
—عنهما الله رصي — عباس ابن لحديث الحال، هده فى الأرض؛ على 

الجبهةعلي، I أعظم مبعة على أسجد أن ررأمرت محال! . الخم، أن 
اكدمين«را،.وأطراف والركيتن، والكفين، إلىأنفه، وأشاربيدْ 

ءإت-أو- ءث 

٨٠س يلبسعمن ؛ — تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل • ١
الأعضاءعلى كامالآ السجود م؛ تمكنه لا جدأ، كبيرة نذإاراتا 

عقالأيسر قد البعض أن كما الأنف، دون تحول فقد السبعة 
ةملاممجرد إن ويقولون السجود، من جبهته تتمكن لا سميكا 
الجبهةأو الأنف، ة ملامعن كافيان للأرض والعقال النظارة 
قولكم؟فما بهما، ملتصمان لأنهما للأرض 

الجبهةإلى نازلأ كان فإن العقال! أما I بقوله فضيلته فأجاب 
جبهتهاتصال دون للحيلولة مكروه لكنه ، كان، عاليه المجود فإن 

ونكههوالغالب، كا الجبهة عر ليس العقال كان إذا زوأما 
الجبهةوارتنما الجبهة من المنحنى على أو الرأس، أسفل على 
ولأمالأنالمهةvسالأرض ٠إنذلكلأيجزته، الأرض عن 

وطر(، ٨١٢)_اسمدشالأشح  ١٣٤
. ٤٣٥ / ١ ٤( ٩ )٠  ٠٢٣ الجريح _اءضاء ٤ ٤ باب الصلاة ني 



اإلت|ك|يغلن هم هتاوس 
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الأرض.اتصل 
الأفطرف وصول من تمغ لكنت فإن للنظارة بالسمة أما 

الوجهيحمل الذي لأن وذلك ، يجريء لا الجود فإن الأرض إلى 
العينينبحياء هما بل الأف طرف على ليمتا وهما الظارتان، هما 

منتمتعه نذلارة عليه من على ويجب جود، البمح فلا هذا وعلى 
السجود.حال في ينزعها أن السجود مكان إلى أنفه وصول 

ءوءإؤ ءو 

رأينالقد — تعالى الق رحمه I- الشيح فضيلة سئل ! ٨٠٢س
جباههمرفعوا سجدوا إذا - وإياهم اف هدانا - المصلين بعض 

نصحواوإذا تلامسها، لا أوفد الأرض تلامس حتى الأرض عن 
صحةفما ذلك( وغير الثماغ اد )كافواهية بعلل ذلك عللوا 

لهم؟نصيحتكم هي وما صلاتهم؟ 
اللهوصلى العالمين، رب ض الحمد بقوله؛ فضيلته فأجاب 

اتمهمومن أجمعين، وصمه وعلىآله، محمد، يئنا على وسلم 
•الدين بإحانإريوم 

اللكنوا ؤإذا الأرض، من جباههم يمآكنوا أن عليهم يجب 
لكنؤإذا صحح، غير سجودهم فإن ة الملامبمجرد إلا يمجدون 
اعالموالله أيئنما، ص>ح^ءحة عر التمحاده صارمحت عر الم^ود 

ه.حررفىنبينامحمد. على اض وصلى 
هأ,؛• ء ه



1م1مهم فتاوس 
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حكمعن ! - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ت ٨ ٠ ٣ ص
الجود؟الزانيكء الامتداد 

خلافالسجود أثناء الزائد الامتداد بقوله! فضيلته فأجاب 
ظهرهيمد كان أنه منهم أحد يقل لم لصلاته. الواصفين فان السنة، 

وإنماا الركؤع حال ظهره يمد أنه قالوا كما الجود، محي 
ويعلوفخديه عن بهلته الإنسان يرغ أن الجود حال في المشرؤع 

الناس.بعض يفعله كما يمدْ أن لا بدلك، 

أنورد هل ؛ — تعار افه رحمه الشيح. فضيلة سئل ! ٨٠٤س
الصالحين؟علامات من الجبهة السجودر يحاوثها الض العلامة 

الصالحين،علامات مجن هدا ليس بقوله؛ فضيلته فأحاب 
وحسنالصدر، وانشراح الوجه، في يكون الذي النور هو ؤإنما 

ففدالوجه فى السجود يسببه الذي الأثر أما ذللثح، أشبه وما الخلق 
تظهرلا وقد الجلد، لرقة الفرائض إلا يصلون لا مجن وجوم ر تظهر 

•جود الكشرأويطل يصر من جه وض 

حكمما ؛ - تعار الله رحمه - الشخ فضيلة ومثل ؛ ٨٠٥ص

ُريادك،همِهمُْفىئةت نال حمد ابي عن صمحه يي الخاوي أحرج ، ١١
رصي i_uعن صحيحه لم»ي موس ( ٧٥٨)الركؤع ني الغلهر امتواء باب الصلاة/ 

في.٠ ذلك. بين ولكن بموبه ولم رأصه نشخص لم ركع إذا وكان . . . ٠ ناك; عنها اث 
(.٤٩٨بابصغةالركؤعُالأءممالت)الصلاة/ 



اكاا؛تهم؛؛ م يتاوس 
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الجود؟في الض. على الصلاة 
فيه الني على الصلاة تجوز نعم، بقوله؛ فضيلته فأجاب 

.الدعاء مواصع من والسجود ، دعاء لأنها السجود 
م
٠٠٠

أنيجوز هل س! تعالى اض رحمه الشيح. فضيلة سهل I ٨ ٠ ٦ س
الزحام؟ pUpأحيه ظهر على الملم يجد 

أقوال:ثلاثة فيها للعلماء المسألة هذه بقوله: فضيلته فأجاب 
زحام.كان إذا أحيه ظهر على يمجد أنه الأول! القول 
.إيماء يوميء إنه العلماء بعض قال الثاني! القول 
٠يمسجد يم الجود من يرف^ قنتظرحتى انه ٠ ايالت الأ^^ل 
علىيمجد أنه المدهب من والمعهور أقوال، )لامة فهده 

ظهرأ•حيهأورجله•
الأقوال!هذه من الراجح ما ولتتفلر 

فيالتصرف وهي! مشكلة ففيه ظهره على يمجد إنه هلتا إذا 
إذالأنه الواقع؛ في يتم لا جود الإن ثم عليه، والتشويش الغير، 
مرتفع.الظهر لأن الماجد هيئة على يكون لا عليه مجد 

أنوهو؛ الشؤع في أصل له الإيماء فإن ، يوميء إنه قلنا وإذا 
الجود؛عن عاجز الحقيقة في وهذا ، يوميء الجود عن العاجز 

•يمكن لم وهتا الأرض على يكون الجودإنما لأن 
لعير،الإمام عن تخلف لأنه وجه؛ فله ينتظر إنه '' فلنا وإذا 

سجدإذا يصلي وهو ينام الناس بعض يوجد فإنه كالنائم، فهو 



اك|اإةم أحط هم فتاوس 
^=========د========ا

ويسجدالجيش بين ويجلس الإمام فيقوم بقي، الأولى الجدة 
اّتيقفل؟إذا يصع فماذا نومه وهوعلى للثانية 

ويحدالحيض، بين ويجلس الجود من يقوم • نقول 
غيرنومه كان إن هذا لعذر، تخلف لأنه الإمام؛ ويلحق الثانية، 
حديد.من واستأنفها صلاته، بهللت عميقأ نومه كان فان عميق، 

الموفق.والله 
ءإ؛•ءإ؛- 

ليلةفي _ت تعالى اممه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ! ٨٠٧س
الحرامالمسجد في الزحام ازداد رمضان من والعشرين الساع 

فماالحكم؟الصلاة، والسجودفي الركؤع من أتمكن فلم 
ماآدرة دأدمإ ءؤ تعالى! ال قI ه بقولفضيلته فأج—اب 

مامنه فأتوا بأمر أمرتكم ررإذا اممه.! رمول وقال ، ، لإ آنممعم 
وهوالبول عن بديل هو ما يقحل الرحل وهذا ، امتهلعتم(؛ 

هووهذا . الركؤع يستطع لم الركؤعإن عند يوميء وكذلك ، الإيماء 
•الراجح القول 

ويجد،فتركع الناس يقوم حتى ينتفلر ؛ العلماء بعض وقال 
عنتخلف فيه لكن والمجود، للركؤع تحقيق فيه كان ؤإن وهذا 

الإمام•

. ١٦الاين! سورة )١( 

ننبالأنتداء )٢(; باب الاعتصام ني البخاري رواء هريرة أبي حديث من عليه متقى )٢( 
(.١٣١٠٧) ١٣٠توذرْ.ح المفىالفضا'ل؛اب: ورواْم(، ٧٢٨٨وسودظ.)



ا|؛ت|وءومم،؛ هم فمارس 
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ؤإنوهدا أمامه، من ظهر على يجد ! العلماء بعض وقال 
فيهلكن الإمام، ومتابعة والسجود، الركؤع، حصول فيه كان 

مصلىان إنظهر تجعل فكيفا عليه، وتشوص الغير في تصرفا 
فتنة.الأمر في يكون قد ثم جدا، عليه ذللث، يشوش وند لك، 

لماالأول عندي والراجح الأهوال، أصعم، الأخير فالقول 
١^٢(•من سما 

هه ؛!؛- 

ْعيحصل ! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل ؛ ٨٠٨س
المجودمن المصلي يتمكن ألا وغيرها مكة قي الشديد الزحام 

ذلك؟محي الحكم فا الأرض، على 
غيرعلى ولو يسجد أن تمكن إذا بقوله فصيلته فأحاي، 

أيعلى يسجد فانه الذراعين، تفريج هي التي الشروعة الصفة 
بالجود.ويوميء يجلس فانه يتمكن لم فان كانتا، حال 

المجودمن الإمام يقوم حتى ينتظر أنه العلماء بعض ويرى 
ظهرإسان.على سمجد أن احرون ويرى ٠ سمجد )م المكان فشع 

بالجوديوميء أنه الصواب، إلى أقربا الأول القول ولكن 
أومأالجود عن عجز ومن الحال، هدم في عنه عاجز لأنه ؛ إيماء 

به.

؛؛؛•ه  ه
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اسّسصه 

وردهل • — تحار اش رحمه ~ الشيخ فضسلة سئل I ٨ ٠ ٩ من 
الصلاة؟في المجادتين بين البابة تحريك في صجح حديث 

صححمحي الذي الحديث ورد نعم، •' بقوله فضيلته فأجاب 
فيقعد إذا كان المي. أن - عنهما اش رصي ~ صر اثن عن لم م

الشهيرش قعد إذا لخظ! ،،وفي بأصعهر يثير أنه وذكر الصلاة 
بمحكمالخاص ذكر أن I والقاعدة واكاقحاص، عام، الأول فاللفظ 

لأحر!رحل يقول أن ذلاك٠ ومثال التخصيص، يقتضي لا العام يوافق 
الحلم،طلبة من ومحمد محمدأ، أكرم له؛ ويقول العلم، طلبة أكرم 
الأصولعلماء نص وقد العلم، طلبة بقية يكرم لا أنه يقتضي لا فهذا 
٠البيان أصواء في س اض رحمه النقهلي_ اليح وذكر0 هدا، على 

لأضسطمفيالدرس،ثمقال: 
لأنهذكروحكميخافال>كمالخام.يهدايقتضياسسس؛ 

مسندهرفي أحمد الإمام رواه حاص، جديثا هذا في ثم 
بحصوقال ، حن سندْ I الرباني الفتح صاحب فيه نال ند ب

كاناف^^ رسول ارأن صحح. سنده ت المعاد زاد على المحقين 

؛ ٥٨الملأة في الجلوس -صفة ٢ ١ ب اجد المني سلم رواه )١( 
.١١٥السابقح الموصع )٢( 
)١■(

.الرباني'آ/يإاالفتح رأ( 
إاداوعادا/ا^.)ه(
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.بالباهء وأثار أصابعه تبض السجدض بين جلس إذا 
ىذاصخالادالمنى؟إذاذاوت

لكنأنه الأحاديث في يرد ولم بالدليل. ذطاJالث، الفخذ على يسهلها 
أنهسوا يا اكحابة لمه سهلها فخده، على المنى  oJbيسعل 

٠ادلة يلأة فهده ٠ اليسرى الفخذ ^لى 
؛إثثإ؛ ءو 

حكمعن "• تحالؤ، اٌتح "رحمه المخ فصمله سئل ! ٨١٠أى 
الصلاة؟ش المجدتين بين الدعام حال المائة تحريالئ، 

بنوائل لحديث نة، ّأنه أرى الذي بقوله؛ فضيلته هأحاب، 
ابنالمقدمين من صححه وقد أحمد، الإمام متد في ، حجرر 

الإماممتد في الماعاتي الخأحرين ومن ، ، حبازر وابن حزيمة، 
،الرباني القح في قاله حيد، سنده إن عنه؛ قال فقد أحمد 

المعايرزاد في والأرناروؤل 
كومحعهاؤن م^ددالبمن المنى الد رضع إن الم^رءا^ وفه 

رحمه- القيم ابن وهو العلم أهل من طفا ولي ، سواء التشهد في 
الجدتينبين اليدين وصع أن صرح فقل المعاد زاد في - تعالى اض 

السايةوتحريك التشهد ني الرنمن •تش الدين رصع باب الملأ؛ ني حزيمة ابن رواه )٢( 
حزيمت،ابن على تعلنه في إصاد، الألباني وصح  ٧١٤ا/؛ه"اح الإشارة؛هاعند 

)•أها(،الإحان«. ١٧٠وا؛نحبانْ/ 
.اكحالر؛انيإ/إا)٣( 

)،(زاداوعادا/ا'\تاأوا/ح'أأ.
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•الشهيين في كوصعهما 
علىاليمنى يدْ وصع أنه الني. عن يرد لم إنه • يقال ثم 

مبوطة.فخذه 
أوالمخي على تبهل أنها صريحة هذا فى فالسنة البرى أما 

صفتان.وهما حائز، ذلك كل الركبة، تلمم 
اليمنى؟باصع يشتر متى اكلر، لكزيض 
،الوعاء عند بها يثار أنه السنة من بلغني الذي ت والجواب 

الدعاءأن ذلك في والمنامة دعا، كلما فوق إلى الإنسان فيحركها 
والإشارةإراسمإشارةإر١^^^؛ موجه\ر 

.أعلم واض الماسأله، هذه في لى سن ما هذا 
؛،؛

دليلعن — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ٨١١س
بينبالسبابة والإشارة اليمنى اليد أصايع ئمى مشروعية 

الجدتين؟
عمرابن حديث عموم ذلك دليل بقوله؛ فضيلته فأجاب 

أوفعدالصلاة فى فعد ررإذا ألفاؤله! بعص في فان — عنهما افه صي ر- 
فيأحمد الإمام رواْ الذي حجر بن وائل حديث وكذلك ، يدعوا، 

وكذلكحيد، إسناده قال؛ الرباني القح صاحب وحوله ، نيم م
فإنباليمنى؟ يصنع فماذا الجدتين بين يقبض لا بأنه نلنا إذا نقول، 

الم)«\/ه(.م)١( 
)٢(
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إلافيها ما واليمنى اليسرى، محي ورد البط لأن الدليل؟ فما سهلها 
بنوائل حديث بخصوصه الحديث وهدا عمر، ابن حديث عموم 
صعقه،العلم أهل بعض كان ؤإن الحديث وهدا به، محيوحذ حجر 

عنهمااش رصي عمر ابن حديث عموم وهو بشاهد، لقوته به ؤذخذ 
ألفاظه.بعض فى 

؛؛؛-ءو ءي 

حكمعن — تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل I ٨ ١ ٢ س 
المجدتين؟بين اليضى اليد اصاع وصم الأصبع تحريك 

أصابعوصم الأصبع تحريلثا حكم بقوله؛ فضيلته فأحاب 
١ج  ٤٠٨صن لم مروى لما الهد ق كحكمه الجدتن بتن اليد 

الصلاة،فى الجلوس صفة باب فى عبدالباقى فواد محمد تحقيق 
أبيهعن الزبير بن همداش عن المخيين على الدين وصع وكمه 

الصلاةفعدفي ررإذا رواية؛ وش تحديدعوا؛، إذا ه النيئ رركان قال! 
المرىفحده على المرى ويده اليمنى، فحده على المنى لده وصع 

ويلقمالوسهلى، إصبعه على إبهامه ووصع المثابة، بإصبعه وأشار 
عمر-رصيابن عن الصفحة نفس في وروي . ركبتنه،؛ المسرى كفه 
علىيديه وصع الصلاة في جلس إذا كان الّ؛ي ررأن ~ همّهما اش 

المرىويده بها، فدعا الإبهام تلي التي اليمنى أصبعه ورفع ركبيه 
»إذاالزبير: حديث ففي . ءليهاا<باسطها المسرى ركيته على 

عمرح؛ااوهاا)*مه(.ابن الماجدعن ني ( ١ ) 
(.٥٧٩)١  ١٣،  ١١٢المأضحررا٥م)٢( 
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عمرابن حديث وفى ، دعاء قعود الجدتين بين والقعود يدعوا، قعد 
بينما فيشمل الجالسات، حميع في وهوعام الصلاة،، في جلس ررإدا 

ويزيدبهاه فدعا اليمنى أصبعه ررورغ • قال وأنه لاسيما المجدتين 
بنوائل عن ٤ "أج  ١٧ص المني في أحمد الإمام رواْ ما المموم 

حضيديه فرغ كر ه المي رررأيت قال: - عنه افه رصي - حجر 
جالسنم حدوأذنيه، يديه فوصع رروسجد ت وفيه الحديث فذكر كبرا، 

المسرى،ركته عر المرى يدم وصع ثم المرى رجله فافترش 
ورصعبسبابته، أشار نم المتى فخيم عر اليمنى ذراعه ووصع 
يداْفكانت مجد ثم أصابعه ماثر وبض الومعر، على الإبهام 

ثمحالقة، ررفحلق I تليها التي الصفحة في رواية وفي • أذنيه،، حدو 
صالربار المح في قال • بها*' يدعو بمحركها فرأيته أصبعه رغ 
أنعر دلل ووائل عمر ابن حديث ور جيد• منيه ٣ ج ١  ٤٧

بعضفهمه كما وليس فقتل الدعاء عند يكون الإصح تحريك 
وهيبالإصع فالإثارة به، داتمأكالحابث يحرك كونه من الماس، 

حالإلا يكون فلا المحريك وأما الجالسة، كل في تكون رفعه 
فتحرك،اروارحمني،،، فتحرك. . لي،ااغفر رررب تقول! الدعاء. 
عالينا،،،®اللام فتحرك، المبي،،، أيها عليك ®الملام وتقول! 
.وهكن.افتحرك، ، ،، محمل. عر صل رراللهم فتحرك، 

حكمما ! — تعار الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ٨١٣س
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رعملمن قضيتكم جواب وما الجدتين؟ بتن يالمائة الإمحسارة 
شاذ؟حجر بن وائل حديث أن 

عندالجدتين بين باية بالالإشارة بقوله! محيلته فأجاب 
فيالثابت عمر ابن حديث لعموم وذلك ودنة، مشرؤع الدعاء 

يدعوحالزقعد إذا المي.ؤ رركان • ألفاظه بعض قي ، لم مصحح 
الإمامند مفي ولأن الحديث؛ بقية وذكر والومعلى" بإبهامه 
بينذلك يفعل كان المي. ررأن حجر بن وائل حديث من أحمل 

الفتحصاحب ذكر الحديث وهدا ، ويحركها،، بها ويشير المجدتين 
إسنادهأن المعاد زاد على العلق وذكر حيد، إسناده أن الرباني 
به،حازمآ الحاد زاد في ذكرْ — اض رحمه — القيم وابن ، صحح 

ْعإبهامه يحلق أن الجدتين بين للمصلي يسرع أنه وذكر 
٠الدعاء عند بها ومحبمر السبابة ومحرف^ الوسهلى، 

شت،الذي بالدليل إن شاذ الحديث هدا أن زعم لن لنقول 
الفخذ؟عر تبسمل اليض اليد أن عار الدليل أين ذلك؟ شذوذ 

دليللدبا وكان دليل، يكن لم فإذا ذلك، على دليل يوحد لا 
مهاكمافياكشهدذأيناكذوذ؟عام، 

الوصعطيعة عن زائد أمر الأصاع عقد إن قائل قال ولو 
حاجةولا الصحابة، لذكره ثابتتآ هذا كان ولو دليل، إلى فيحتثاج 

لذكراJuطلأنهالأصل.

(.٥٨سالم)•)١( 
.٣١٧/٤Jالمث)٢( 

الفتحارانيأ/(ا،وزاداسدا/اآ^)٣( 



|كارااتاممحام فم فتاوس 
ل=======د============ص ٧٦٢

عاليهالرسول أن ذكروا فالصحابة يصحح، ليس هذا للنا! 
فلمارى، الؤفخذه على الري يده سهل كان واللام الص؛لأة 
كاسن،ولو منه، لأبد السهل ذكر أن علم السري، فى العل ذكروا 

سعلذكر كان السنة فى بسعلها ذكر لكان تبسعل اليمنى اليد 
أعلم.وافه م\آ السري اليد 

ءإ؛-ءأ؛- ءأة 

رغحكم ما • - تحار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ٨١٤ص
الجدسن؟بين السابة 

السجدتينبين السبابة رغ إن • نقول • بقوله فضيلته فأجاب 
افهرصي — عمر ابن ا حديذللثا ودلل الستة، وهو تاهمسا م

فىقعد إذا ء الض رركان • قال حث ألفافلص يعص في — عنهما 
ورغوالإبهام والومعلى والبنصر الخنصر ئبص وذكر الصلاة® 
فهذاالحدين، ألفافل بعض في الشهد ذكر وأما عام، وهذا السبابة. 

ارأنوهي: مهمة قاعدة الأصول علم في لأن التخصيص؛ يقتضى لا 
التخصيص،يقتضي لا العام يخالم، لا بحكم العام أفراد بحص ذكر 

مقتفسفهو العام إفراد من الفرد هذا على التنصيمى يقتضي ؤإنما 
عنهمااش رصي عمر ابن حدين، هكذا . للتخصيهى٠، لا للتنصبمى 

فىقعد قوله»إذا يقتضى لا وكذا كذا فعل الصلاة في يدعو قعد إذا 
الخاصهذا ذكر لأنه العموم؛ لهذا مخصصآ يكون أن التشهد® 

الإمامعند حجر بن وائل حديث ذللثا ويؤيد العام، يوافق بحكم 

.ام)«ا/ه(.)١( 



|كا1تغمرصمه فتاوس 
٧٦٢>=================^=^ت=^^^■ 

حلسثم مجد الض. أن ش صريح وهونمس ، ١^٠،^ رحمه أحمد 
المنيمرتب قال وقد مجد. نم محال الأصابع، قبفس وذكر 

إنالمعاد! زاد على العلق وقال • حيد ّسده إن قال؛ الساعاتي 
زادفي ذللئ، على مشى — الله رحمه — القيم وابن صحيح، محتده 

التشهد.فى يمضى كما يقبض جدين البين أنه وذكر المعاد، 
علىتسهل اليمنى اليد أن الستة في يرد لم ثالثآت نقول ثم 

بينالفخذ على 2ل تباليمنى اليد اوسثةآن فى وحد ومن أ؛اوا، الفخذ 
يدلما المسنة في ليس أنه الأن نعتقد لأننا به؛ فليسعفنا السجاوتين 

ولاالتشهد، في لا اليمنى، الفخذ على عل تباليمنى اليد أن على 
علىبقيت تبسمل أنها على دليل هناك يكن لم ؤإذا المجدتين، بين 

.أعلم وافه . تقبفس أنها وهي الموصوفة الحالة 

هلساكأدلةخمصلةايح_رجمهافهتعار_: : ٨١٥س
المسجدتين؟بين الجلة في الأصبع تحريك على مرعية 

الأدلةكل شرعية، أدلة هناك نعم، بقوله: فضيلته فأجاب، 
فيهايدخل فانه التشهد في الأصابع تحريلت، أثست، من بها أثسث، التي 

وحييتالزبر، بن عبدافه فحدصا المحديمن، بّن المتلومحى 
أشاريدعو قعد ررإذا يقول: الإشارة إثبات فى ، عمرأ بن عبدافه 

.٣١٧/٤Jالما)١(

(.٠٧٩ملم))٢( 



احامهم فتاوس 
^===============ص===<

لوسألناكمأننا ومعلوم الزبير. بن عبداض حديث لفظ هدا بأصبعه١١ 
الجلوسأو التشهد هي، هل ، الدعاء فيها التي القعدة هي، ما جميعآ 

هماوالجواب حميعآ؟ هما أو وحده السهد أو سجدتين، البين 
مجدتينالبين، ة الجلإن بل ، للدعاء محل الجلتين كل • جميعآ 

فعلى٠ ودعاء سهد فيه الممهد فؤ، الجلوسى بينما ا دعاء إلا فيها ، ليمؤ
الإشارةفي، أوليا دحولأ السجدني، ؛ين، ة الجليحول يكون هدا 

*الوّهلى، ح بالإيهام واكحليؤ، ، الحنصروالينصر ومحيفس بالأصح 
حجربن وائل حديث من  ٢١أحمدلالإمام روى ئد إنه ثم 

عليهاض صلى النبي، صلاة صمة ذكر حيث ذلك في صريحآ حديثآ 
الخنصرويقبفرإ يقعد نم يجد، أنه وذكر وسلم آله وعلى 

نميسجد نم بسبابته، ويشير والوصلى،، بالإبهام حلق والبنصر، 
القحصاحب قال الحديث وهدا . بقي، ما كدللث، صلاته في، يصغ 

الذيالأرناووط وذكر حيد، إسناده إن الممني ترنيمي، في، الر؛اني، 
ذللئ،ذكر القيم وابن • صحيح سنده أن المحاد؛ زاد على، علق 

فييصنع أن ان للأنينبغي فالذي هذا وعلى • المعاد زاد في، أيضآ 
بيتهمافرقوا والفقهاء • المسهد في، لصمغ كما السجدتير، بن، ة الجل

عي،اليمنى يدْ أصاع يبسعل فانه الجيني، يين، حاإسر، إذا فمالوا 
فانهالمهل فُإ وأما ، المسرى فخذه على المسرى ويده الممنُ، فخذه 

ويشيرالونلي، مع الإبهام ويحلق والبنصر، الخنصر يقبض، 
٠قبل، من، يكرنا هومحا المنة مقتصى لكن • ؛المثابة 

)١(

راجعازاداوعادا/ا'آآآ.)٢( 



اإة|او1ءغ،؛ لم هناءس 
٧٦٥-====ء 

يحركهالا محلنا! الأرسترا•حة؟ ة جلفي يحرك هل قيل؛ فإن 
محيمحعد ررإذا يقول! والحديث ، دعاء محيها ليس الاستراحة ة جللأن 

.يدعوبها، أصبعه حرك الصلاة 
يفعلكما تحريsكها أما ، محقهل الدعاء محي محالتحريك هدا وعلى 

محهذايأصابعهم، يلعبون كأنهم دائمأ يحركون الدين الناس بعض 
؛مثلا ئال كلما يدعوبه، إصبعه الإنسان يحرك إنما السنة، من ليس 
فيمن يدعو لأنه رفعه، راوارحمنيءا، رفعه، لي*؛، اغفر رأرب 

أويتدوير يحركها محواء تحريكها أما فيشير، وتعالى، تبارك الماء 
عته.الصلاة م0 الذي العبث من فهدا دائمآ تدوير بغير 

ءة؛إن- ؛؛؛ 

بعضننرى ؛ — تعار الله رحمه — الشيح محيلة مثل I ٨ ١ ٦ س 
بينة الجلفي أو الشهد، أثناء إصبعه يرفع الإخوان 

محيالمملقالإصع يربع هل وكذلك أصل؟ لهذا فهل الجدتين، 
الشهادة؟

الخنصريقبض إنه قبل من قلنا بقوله محيلته فأجاب 
ونقىالوسش، ءع الإبهام يحلق أو والوسش، والإبهام والمر 

تحرك.الدعاء عند لكنها مفتوحة، السبابة 
لكنالتشهد عند أيضأ بها يشير أنه الفقهاء ذكر فقد التشهد أما 

عنهاأعلم لا أعلم فاض ضعيفة، هذا في الواردة الأحاديث إن I قيل 
الأن.

؛!ي؛1ي هو 



اك|اازأأمام قس كاوس 
|==================^^

الحكمةعن ! — تعالى الق رحمه — الشيح فصيلة مثل I ٨ ١ ٧ س 
صحةوما التحريك، وكيفية الصلاة، في الأصبع الئ، تحريمن 

في— عنها افه رصي — عائشة بحديث، العلماء بعضن استدلال، 
فالماثابت(، بن ان حإلى أرسل ارعندما لم؛ مصحيح 
دالأسهدا إلى ترسلوا أن لكم ئدآن I حان قال عليه، يحل 

تحريكعلى ا يحركهءل١ فجعل —انه لس ^ ٥١ثم بينته، الضارب، 
النيأن العالم أهل بعض تضعيف، وعن وممالأ، يمينآ الأصع 

معنىوما يحركها«أ'آا، لا دعا، إذا بإصبعه يشير رركان .؛ 
،_<اأ السابة يعتي — الحديد من الشيهنان على أثد ررلهي حديث،؛ 

يتعبالمحول ؤلولة كان وإذا الجود في الدعام حكم وما 
حيرأ؟اف حراكم أفتونا المصلي؟ 

أمقلمن الصلاة في الأصبع تحريك بقوله! فضيلته فأجاب 
الحديثوأما تعالى، الله وهو يدعوه من علو إلى إثارة أعلى إلى 

يمينآالتحريك من بعضهم إليه ذم، ما على لدل، محلا ؛كرت الذي 
نتشبهأن نهينا لأننا ذللث، عكس على يدل ربما بل الصلاة قي وثمالأ 

بالهائم•
مراحعةإلى فيحتاج يحركها لا المى أن ، تضعيفوأما 

)'ا'أآا(.أ/ه'اا'احيهاحان مماتل - ٣ ٤ باب الصحابة شائل لي مالم روا، ر١( 
حدث.أثناء في روا، 

.( ٩٨٩ليالتثهدح)الإشارة باب الصلاة، أبوداودلي روا، )٢( 
روا،الإطماحماوأ/ا<اا.)٣( 



أك—٧٥لغة هم هتارس 
٧٦٧^^===============؛

صعقه.من به وصنه الذي الضعف سب 
فالظاهرالحديد، من الشيءلان على أثد بها الإثارة كون وأما 

.بالحديد الهلعن من أشد معناه أن أعلم وافه 

ررإني'• قال أنه المي. عن ثبت نقد '• جود الفي الدعام وأما 
الرب،فيه فعظموا الركؤع فأما ماحدأ، أو راكعا القرآن أقرأ أن نهيت، 
لكمءأيتجاب أن فقمن الدعاع في الجودفاجتهدوا وأما 

وهوربه من العبد يكون ما ءأئرب I قوله ء عنه وثبت 
ّاجد«لآأ،.

ماوأقرب ربه، إلى يكون ما أقرب الساجد فان هذا وعلى 
التسحجح يأن يحد فينبغي بها، يكون ما وأحرى الإجابة من يكون 

الدنياأمور من ثاء بما الدعاء من يكثر أن والمتحب، الواجس، 
يءانثا ۶^ غ ■ يقول أن وأيتحّله الدعاء أجح ومن والأجرة، 

محهلإاظاث،أقار4أم.
ينبغيكما الليل، صلاة في الدعاء المرء يطيل أن والأفضل 

القيامأطال الركؤع فيها أطال إذا متفقة، ة متجانالصلاة تكون أن 
لقولجدتين البين ة الجلوأطال جود، الوأطال الركؤع، يعد 

هالنيئ ركؤع رركان ت قال - عنه افه رصي — عازب بن البراء 
فرسا'السجدتين وبين الركؤع مجن رأسه رفع ؤإذا ومجوده، 

٢' ٧ "؟ح ٤ ٨ / ١ والجود اركؤع ني القرآن تراءة عن الهي باب الصلاة، لم؛ي مرواه )١( 
المالحة.ارويا عن زيادة أوله رقي (. ٤٧٩)

(.٤٧٩)والجود الركؤع ني القرآن ثراءة عن الهي باب الصلاة، يي ملم رواه )٢( 
٠٢٠: ٠١١١ّ.ورةالقرة، )٣(  ١



،!(■؛1allهطم فم يتاوس 
^^============^====ء

الأمحلالخىضغي.ص فهدا . السواء؛، من 
تكلفولا تسمملح يما اش تدعو فانك يتمك الأمر لكن إذا أما 

بالعملررعليكم فقال نمليق بما بالعمل أمرنا المي. فإن نفك، 
فانبالعمل، ويتمها ه نفالإنسان يكلف أن ونهى تهليقون،، بما 

نفسهعلى الإنسان ير إذا وأما وملت، كلت، تعست، إذا النفس 
يكونما أشد وهو منه ينصرف فإنه عليه تقدر ما العمل مجن وأعهلاها 

.أعلم واف . عاقة حتأوأط؛ فيه 
٠ ٠ ٠

الهدض.ض المكث، باب الأذان، كتاب الخارى، )١( 
.( ٧٨٢)المانرين صلاة ني لم وم( ٤٣)الإيمان ش اJخاري روا، )٢( 



اك—Usصملت هم فمارس 
٧٦٩^========^==========ء 

جدةصس

حكمما -! تعار اش رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ٨١٨س

ةالأسمائثلأثة1مال:^^اءفيحاوبقوله; فصمكه فأجاب 
الاستحبابم/

مطلقآ.الاستحباب عدم الثاني: القول 
مباشرةالقيام عليه يشق من بين التفصيل • الثالث القول 

محالفياسيصهلإهجبمجلس، 
الفولينءابين ونومط الأخيار بين جمع فيه رروهدا المنار؛ دار ط ١ 

عنه;اض رصي ٠لالب أبي بن علي عن تيها اش الصفحة في وذكر 
jlw ) الركعتينفي الرحل نهض إذا المكتوبة الصلاة في السنة من

الكبيرأ شيخآ يكون أن إلا الأرض على بيديه يعتمد لا أن الأوليين 
ابن)يعني مالك وحديث قال؛ ثم ،، الأيرم^ رراْ ■ يتطع،، 

استويالثانية السجدة من رأسه رير )ما النبي. ررأن ، الحويرثآر 
النبي.من كان أنه على محمول الأرض®، على اعتمد نم قاعدأ 

قدررإني اللام؛ عليه قال فانه وكبره، لضعفه عليه القيام لمشقة 
اه.. ولابالجود،،بالركؤع سقوني فلا بينت 

٠ ٠ ٠

. ١٣٦اخر-بمالمهني؟/)ا(
(٨٢٤_كفسJشالأرضإذانامسابم)بم٣٤١)٢( 



|كاإ؛ت|مهام هم فتاوس 
^^==============ء

بنمالك لأن وذلك أحيرأ إليه أميل الذي هو القول وهذا 
والمينوكأ١ا غزوة في تجهز وهو ه المي على قدم الحويرث 

للم مصحح وفي الضعف، به وبدأ كبر قد الوقت ذلك ش ه 
—عنها اممه رصي — عاثثة عن عبدالبافى فواد محمد تحقيق  ٥٠٦ص

،حالسار؛ صلاته أكثر كان وثقل . افه رمول بدن ررلما •' قالت 
قالت:وهوقاعد؟ يصلى ه الني كاذ هل قيق ث بن عداض وسألها 

ارما: - عنها الله رصي - حفصة وقالت ، الاس،< حطمه بعدما ررنعم، 
فكانبعام وفاته قبل كان ئاعدآحص سبحته في يصلي النبي. رأيت 

،اثنين'، أو واحد رربعام ث رواية وفي • ، قاعدأ،، سبحته في يصلي 
حديثفي أن ذلك ويويل لم، مصحح في الروايات هذْ وكل 
علىوالاعتماد الأرض على الامحنماد ذكر الحويرث بن مالك 

حديثفي ما ذلك يؤيد وربما إليه، الحاجة عند يكون إنما الشيء 
الىارأن وغيره: البخاري عند - عنه افه رمحي - بمينة بن عثداض 

<النفانقوله;يجلن ولم فقامسالركعتين، هصر؛همالظهر، 
إنيقال وقد الاستراحة، ة حلمنه يسن لم عام يجلس® أولم 

أعلم.واش الجلوس، مْللق لا التشهد جلوس المنفي الجلوس 
٠ ٠ ٠

.الباريكح راجع )١( 
.( ٧٣٢)١ ١ ٧ ح قانعأوناعدأ• النانلة -جواز ١ ٦ باب السائرين صلاة ثي ملمم روا• ، ٢١

١الوضع )٣(  .( ٧٣٣)١ ١ ٨ وح ( ٧٣٢)١ ١ ٠ ^ ١١
الهرش ( ٨٢٩)..وا-محأ•التشهد ير لم من باب الأذان الخالي؛ي روا• • ءله متغق ، ٤١

نيالهو باب الساجد ني لم مورواه ،• ١٢٢٥)• الهو• في جاء ما - ١ باب 
>،(.U')A.^،؛،الصلاة.



!!؛؛،all iLitstهم فتاوس 
٧٧١

ةحالعن تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ٨ ١ ٩ ءس 
الأفضلهو فما حالها، لا إمامه أن المأموم عالم إذا الاستراحة 

لإمامه؟مخالفا يكون فهل فعلها وإذا ذلك؟ هي له 
إذاالإنسان أن هى الاّستراحة ة حلمبقوله! فضيلته فأجاب 

هدهنهص، ثم قليلا جلس الرباعية، في الرابعة إلى أو للثانية قام 
فىوهو ال>ووردث،را،، بن مالك حديث من . النبي عن بت 

الالنبي أن لصلاته، الواصفون ذكر ولكن البخاري، صحح 
ذلك،!في العلماء فاحتلم، ة، الجالهده يجلس 

مهللقأ.مشروعة ليت ة الجلهده إن I العلماء بعض فقال 
•حال ثكل مشروعة هي بل وئالآحرون؛ 

ةالجاللهده محتاجآ الإنسان كان إن ! فقالواأأحرون وفصل 
قالفلا، ؤإلأ فيجلس، نيخوخته، أو مرصه، أو يدنه، لثقل 

واختارهالأدلة، به تجتمع الذي هو القول وهدا الغني! صاحب، 
فيزادالمعاد.القيم ا؛ن كدللأ،

أنتة فالة الجللهده محتاجآ الإنسان كان إذا أنه على 
■جلوس بدون قدميه صدور معتمدأعلى فلينهص ؤإلأ يجلس، 

كانإذا أما إuا، أوكان منفردا، المصلى كان إذا فيما وهدا 
ترىلا كنت ؤإن فاجلس، الإمام جلس إن لإمامه، تع فهو مامومآ 

كنت،وإن تجلس فلا يجلس لم ؤإن ، لإمامك، اتباعآ اجلس سنة أنها 
فورا،الإمام بمتابعة أمر المي. لأن للأمام؛ اتباعآ مسنة، أنها ترى 

اوخاريى)أمأا/(.
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ولاتجالس؛تقوم أن المتابعة فتمام يجلس، الجودولم من قام فإذا 
هذهكانت لما لكن القيام، متابعة في لتأحرت حلت لو لأك 
لأنهلإمامه؛ مخالفآ يعد لا المأموم حالها لو فإنه يسيرة ة الجل

إذايفرك ولا تجالس، لا أن التابعة تمام أن إلا بسرعة ينهض موف 
أؤكدالأول الشهد لأن صلاتك؛ ينقص ولا ة الجلهده تركت 
أنعليك وحب وقام الأول، التشهد الإمام لونمي ذلك وْع منها، 
الإمام،متابعة أحل من الواجبة ة الجلهذه فتترك تجلس، ولا تقوم 
الركعةفي معه فدخلت الرباعية، الصلاة في الإمام سمر يحلن ولو 

ووجبالأولى، الركعة في وأنت الجلوس، عليك لوحب الثانية 
تحقيقأهدا كل الثانية، الركعة في وأنتر الجلوس، ترك عليك 

.الإمام لتابعة 
فليسشلالتابحة أحل من التشهد في الجلوس منهل فإذا 

التخلفكان لما أقول لكني التابحة، أحل من للاممتراحة الجلوس 
ولاللأمام مخالفة تعد لا ة الجلفإن يسيرأ الاممتراحة ة حلفي 

يجالس.لا أن نأمره لكننا لوحلس الصلاة تبعلل 
ءأي؛إي ءو 

حكمما _ت تعالى الئه —رحمه الشيخ محيلة مسل •'  ٠٨٢ س 
والمأموم؟للأمام يثميع وهل الاستراحة؟ ة جل

عندتكون التي هي: الامتراحة ة جلبقوله: محيلته فأجاب 
فيتكون يعني - الرباعية في الرابعة أو الثانية، الركعة إلى القيام 

للركعةالقيام وعند الثانية، للركعة القيام عند موصعين في الرباعية 



رإهاك|همة فم فتاوس 
٧٧٣^===============ء 

القيامعند وهو واحد موضع في والثناتية الثلاثية وفي الرابعة، 
uركعةالثانية.

الأنه صلاته من وتر خي كان إذا أنه الني. عن ثبت وقد 
»شسوىناعدأ.ثهص-

حديثفي كما النتي عن لبنت ة الجلهده أن أي 
^١،•٠٣بنمالك 

أوللراحة ة حلهي هل — اض رحمهم _ العلماء احتلف ومد 
Iلخعبد ة حل

الحاجةمحي إلا ثن لا إنها مال لراحة ة حلإنها ق\ل فمن 
مرةالمهوض يستهليع لا السن في كبيرآ الإنسان يكون كأن إليها 

•ذلك أشبه أومريفآأوما وحع ركبتيه أوفي واحدة، 
تكونالحال هذه وفي يجلى فإنه إليها محتاحآ كان فإذا 

•أولى فهو بالمرء أرفق كان وما يه، أرفق ذلك أن جهة من مشروعة 
لكلمشروعة ؤإنها عبادة ة حلإنها • مال من العلماء ومن 

•)هل عر او سسهلآ لكن محواء مهبل 
مجهللقأ.مشروعة غير إنها قال: من ومنهم 

راحةة حلأنها ت محيي الأهوال وأرمح ثلاثة، إذا فالأقوال 
منها،القيام عند ولا الجلوس عند تمجير لها ليس أنها ذللثا ودليل 
ذكرفيه يكون فإنه مقصود فعل وكل مشروع ذكر فيها وليس 

محتاحأكان إذا الإنسان وأن راحة، ة حلأنها بهيا فعلم مثرؤع، 

الخارى)أآه(.)١( 



|لد،اإةاحطم قس كاوس 
^^======دت======ت===ا

يجالس.فلا ؤإلأ بنيه. اقتداء ه نففليرح إليها 
رادفي الفم ابن واختيار المغني صاحب اختيار وهذا 

.أرى فيما الأقوال وهوأرجح المعاد، 
الوالمأموم ة الجلهذه يرى الإمام كان الفلرإذا يبقى ولكن 

إمامهكان ؤإن يقوم أو لإمامه، تبعأ يجلس فهل • نشيط لأنه يراها 
حتىيجلس إمامه أن يعلم كان إذا الجود في ينتظر أو جالمآ، 

واقفأ؟استتم إمامه أن ظنه على يغلب 
يجلسأن يرى الإمام كان إذا نقول! هذا عر والجواب 

اتباعامشروعة يراها المأموم يكن لم ؤإن حتى معه فليجلس وجلس 
المأمومفان يراها والمأموم ة الجليرى لا الإمام كان ؤإذا لإمامه، 

للأمامالمأموم موافقة لأن للأمام؛ اتباعآ الحال هذه في يجلس لا 
علىوحب نامحسآ الأول التنهد عن قام الإمام لوأن حتى مهللوب أمر 

واجباتمن واحب الأول التشهد أن الأصل أن مع متابعته المأموم 
الصلاة.

توقال الفتاوى في هذا — اف رحمه — الإسلام شخ ذكر وقد 
للاستراحة.يجلى لا إمامه كان إذا يجلس لا المأموم إن 

ءإث

إذاكازالإماماشتعار_ت رحمه الخخ_ محيلة مئل  ١٨٢ س 
يجالس؟أن للمأموم يسن فهل الاستراحة حلة يجلس لا 

الاستراحةجلة يرى المأموم كان إذا بقوله: فضيكه فأجاب 
علىنص كما يجلس، لا أن للماموم الأفضل فان يجلس لا والإمام 
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أهم،الإمام متاُعة لأن — اض رحمه _ تيمية ابن الإسلام شيخ ذلك 
الواجب،ترك في حتى إمامه يتابع أن المأموم على وجب ولدللثح 
الالمأموم فان سهوأ الأول التشهد من الإمام قام لو فيما وذلك 

مثلاالفلهر من الثانية الركعة محي المأموم يحل لو وكاJلاإئ، يجلس، 
محيالتشهد ييع وسوف محله، غير في للتشهد يجالس سوف فانه 

.الإمام متابعة أجل من ذلك كل مجحاله 
الم كان إذا للمأموم الاستراحة ة جلإن نقول: ولهدا 

بالعكسوالعكس للإمام، موافقة عدمها الأفضل بل تنبغي لا يجلس 
يرىلا والمأموم الجالسة مشروعية يرى لأنه يجالس الإمام فلوكان 

للإمام.متابعة يجلس فإنه ة الجلمشروعية 
ءإي-؛!؛- ءو 
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حكمعن • — تعار اف رحمه — ال؛نمخ فضيلة سمل ت  ٢٨٢ س 
إرآحرْ؟أوله التشهدمن في السبابة تحريك 

عنديكون إنما السبابة تحريك بقوله؛ فضيلته فاحاب 
فيذلك حاء كما حركها دعا فإذا التشهد، حمح في وليس ، الدعاء 
الداعيأن ذلك ووجه ، أ بهاء، يدعو رريحركها • • الأحاديث بعض 

لقولهماء الفى وتعار بحانه والله وحل، عز الله يدعو إنما 
آم3 ألأرض؛دامحكيممحد محثاأن ألثء س4 ؤ؛أبتم • مار 

تعارقافه السماء(^٣، في من أمين وأنا ررألاامنوني ! المي. وقال 
فإكاطه دعوت فإذا ، شيء كل فوق — العلو في أي — السماء في 

حجةفي الناس حف أنه المي. عن ثت ولهذا تشيرإراّو، 
الماءإر أصبعه فرفع نعم، ! مالوابليت،؛؛؟ هل ارألأ ومال؛ الودنع 
اللهماشهد، اللهم اشهد، ®اللهم يقول• الماس إر ينكتها وجعل 
وهو، شيء كل فوق تعار اش أن عر يدل وهذا ، ثلالأء اشهد 

وعلىوالإحماع، والمع، والعقل، بالفهلرة، معلوم واصح أمر 

احدا/ي\ج)ا(
. ١٧، I١٦ ^٧)، ١١الملك، سورة )٢( 
بعث ٦٣باب الخغازى في البخاري رواه الخيري، سعيد أيي حدبمث، من عليه هتنق )٣( 

ينمسإراض)اْم؛(،وروا،بمفىارلكة1بيأ_طالب >،ينأبي 
أ؛ا)أا*،ا(.ح وصناتهم ذكرالخوارج 

.١( ٢  ١٨)١  ٤٧ا'حح • آ/ المي^ -حجة ١ ٩ باب الخح لي سلم روا، )٤( 
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إلىبها تشير السبابة تحرك فإنك وحل عز اض دعوت فكلما هذا 
الدعاءمواضع الأن فلتتع ، محاكنة تجعلها ذلك غير وفي ، ماء ال

السلاموبركاته، اض ورحمة النبي أيها عاليلئ، اللام التشهد! في 
آلوعلى محمد على صل اللهم الصالحين، الله عباد وعلى علينا 

منبالله أعوذ محمد، آل وعلى محمد على بارك اللهم محمد، 
ومنوالممات، المحيا فتنة ومجن اكبر، عذابر ومن ءذابحهنم، 

فيهاأصبعه الإنسان يحرك مجواصع ثمانية هذه الدجال، المح فتنة 
يرفعهاأن اكاعدة لأن أيضارفعها؛ ذللث، بغير دعا ؤإن ، نحوالسماء 

دعاء.كل عند 
٠م ه 

صمإن يقال إ — تعار اف رحمه — الشيح فضملة مسل •  ٨٢٣س
أثناءإليها والتفلر وتحريكها السبابة ومد الوسهل إلى الإيهام 
مدىما . الحديد صرد_، من السيطان على أمد الصلاة فى التشهد 

الرواية؟هذه صحة 
شيئأرا،،عنها أعرف لا الرواية هذه بقوله: فضيكه فأجاب 

والبنصر،الخنصر يقبفى الإنسان أن المشروعة الأمور من لكن 
.دعا كلما بالسبابة ويشير الور«س8لى، •ع الإبهام ويحلق 

٠

المسد، المائة' يعتي — الحديد من الشيطان على أشد 'لهي ■ بلغفل احمد الإمام أحرجها 
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الصلاةعن ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ٨٢٤س
لا؟أو الخطاب كاف بصيغة تكون هل الشهد في النثي. على 

الميعلى اللام أن على العلماء أكثر بقوله: فضيلته فأجاب 
وفاتهقبل هوكيلك كما وفاته بعد الخعناب)عليك( بكاف كون يه 

الصحابةكان بل يكلم، حاصر ليست الكاف لأن وذلك 
وهميقولونها كانوا ففد عندهم، حاصر غير والني. ذلك يقولون 

فلمالصلاة في حضرته في قالوها ؤإذا بلد، في والني. بلد في 
حاصرحقناب وكانت إياها أسمعوْ ولو إياها، يسمعونه يكونوا 
أنعلى دليل وهدا عليهم، الرد بوجوب يقال أن لأمكن يكلم، 
له.القلب امحتحضار لقوة الخاصر منزلة الغائب لتنزيل هنا الكاف 

)اقتضاءكتاب في — افه رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ قال 
بهيهللب نداء وأمثاله هذا له! كلام بعد  ٤١٦ص المستقيم( الصرامحل 

يقولكما بالقلب لسهوده فيخامحلب القلب فى المنادى استحضار 
انوالإنوبركاته( افه ورحمة الني أيها عليك )اللام المصلي 

فييكن لم إن ه نففي يتصوره من يخاف كشرأ هدا نل يفعل 
ام.الخهناب يسمع من الخارج 

أنعلم يكلم حاصر حهiاب ليت هنا الكاف أن تبين ؤإذا 
بهأمر الذي اللففل على بالسلام فيؤتى به س السي أمجر ما اشاع الأولى 

فيمالك وروى • م العلأهل جمهور بذلك قال كما المي. 
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سمعأنه القاري بن عبدالرحمن عن صحح ياستاد ، الموطأل 
الناسيعلم المنبر على وهو — عنه الله رصي - ااخهلاب بن عمر 

عليكاللام وفيه الحديث فيكر فه التحيات قولوا يقول! التثسهد 
الله-رصي مسعود ابن نعل أن على يدل وهدا الخ. الني أيها 
مايكون وحينئذ للصحابة إحماعأ وليس منه، اجتهادأ كان _ عنه 
وأعلمهالخهلاب بن عمر المؤمنين أمير أعلنه وما ، النييه أمر 

اطهرصي — عود مبن عبداطه اجتهاد على مجقدمجآ المنبر على الناس، 
النبيبه أمر لما امتثالا الني أيها عليك لام الفيقال - عنه 

•الني، على اللام يقال ولا عنه، اطه رصي الخطاب ؛ن، بعمر واقتداء 

تشؤعهل ت - تعار اطه رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ٨٢٥س
المسبوقيكمل وهل الأول؟ التشهد قي الض. على الصلاة 
الأول؟التشهد قي الدعاء حكم وما للإمام؟ متابعة الأخير التشهد 

فيالّثي على الصلاة مشروعية إ بقوله فضيلته فأجاب 

.٤( )٩٩ ١  ٩٣/ ١ الصلاة ش الشهد باب السة كتاب نى رواْ ( ١ر 
الآ'مةحفي التنهد - ١  ٤٨باب الأذان ني الخاري رواه ض، مفق عود مابن حديث )٢( 

نيولقنك ٤(.  ٠٢) ٥٥ح الصلاة ني الشهد -  ١٦باب الصلاة ني وملم (، ٨٣١)
عراللام حر؛لومكائيل، على اللام كاإذاصفاكإاويهُدا: الممحاري: 

نإذااللام هو اش ءإن فقال: ه اش رمول إلما نالنت وفلان. فلأن على اللام اش، 
ورحمةالني أيها علمك اللام واليات، والصلوات ف اكحيات فيقل; أحدكم صلى 

فيعبداف قال ( ٦٢٦٥)او،غارىح وفي ورصوله•. محدآعبده أن إلى . . وبركاته. اف 
ءلماافي،.ث■بمني اللام قيا؛ نص نلما وهويزنلهرانينا، ; الحديث نهاية 
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عدمالجمهور راحتار العالماء، من كثير احتارهأ الأول التشهد 
حرج.فلا المصر ولوعالها عندي، وهوالأقرب ذلك اتم-اب 

•عليه حؤج ولا المهد )كمل والمبوق 
صرحبل به، أحدأقال علمت فما الأول التشهد في الدعاء أما 

ماعلى فيه والزيادة الأول، التشهد تهلويل بكراهة العلماء بعفس 
يزيدأن يكرم أصحابنا؛ فال المهيب ثرح في الووى قال ورد، 

والأله الني على والصلاة التشهد، لمغل عز الأول التشهد فى 
بدكرآخر.أويهلوله يدعوفيه أن إذامنتاهمافيكرم 

يردلم إذ نغلر فيه الوارد الدعاء من قوله يكون هدا على وبناء 
الأول.التشهد في دعاء 

الواردمجن أحب بما فيه فيدعو اللام فيه الذي التشهد وأما 
وغيرْ-

٠ه ه 

يكرمهل ٠ " تحار اش رحمه "■ الثب^ فضيلة سئل ت  ٦٨٢ من 
أدامضهمه؟الصلاة افراد 

إفرادفي كراهة لا أنه الراجح القول بقوله: فضيلته فأجاب 
^لميهلمدمالدليلضس،بلإنالمي

فيحرر الصلاة. ذكر فيه وليس أولا التشهد أمته لم ع. 
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علىصد ®اللهم ت القائل نال إذا بقوله•' فضيلته فأجاب 
مدحهكرر أي الأعلى، الملأ في عليه أثن اللهم ت معناه فإن محمد(ا 

رحمه- العالية أبو قال شكذ\ الملاذكة. فى أي الأعلى، الملأ في 
افهصلاة )إن ت قال مجن فول مجن أصح وهو الحق، القول وهو - اش 

Iكتابه فى قال افه لأن صعيم، القول هذا لأن رحمته( هى عبده على 
علىالرحمة نمق آ. ه ونصه زجؤ تن صاوق عق وكلى 1ؤ 

بمعنىالصلاة لوكانت ولأنه المغايرة؛ يقتضي والحه؛لف، الصلوات 
أحدلكل يدعو كما أحد كل على يصلي الإنسان لكان الرحمة 

مثلمجعه غيره على أو المي على إلا تكون لا والصلاة بالرحمة، 
.محمل® آل وعلى محمد على صد ®اللهم I نول 

منهم. جوازها ق العلماء احتلم، فقد النبي ضر عل الصلاة أمحا 
صدئةأمؤلم من حد خ وتعالى؛ تبارك افه لقول جاتزة إنها ت قال من 

النيوكان ،• ّتئاا ومهؤمهرصؤعقهمإ0قلهرنم 
ومنهم• فلأن® آل على صل ءاللهم ت قال بصدقة قوم أتام ذا إ. 
معين.شعارأفحص تتخذ ولم سبب، لها كان تجوزإذا قال; من 

. ١٠٧الآة: )ا(مورةاوهمة،
.'ا''االآة:مور؛اوترة،)٢( 
صلىميتة ست أعل أناء إذا اش. رمول لكن '• ولنظه أوني أبي ابن حديث من ءاو4 متغق )٣( 

الزكاةفي البخاري رداْ • أوفى" أبي علىآل صد 'اللهم "• قتال بمدت؛ أبي نتملق علهم 
الدءا»- ٠ ٤ باب الزكاة ني لم موروا، ( ١٤٩٧)انمدقة نماحب ردءاتبم الإمام صلاة باب 

•١(.>١٧٦٨٧ح٧٥٦/٢صدقة ينأتى 



|ك|اإ|ت|مطم هس فتاوس 
،==================

شعارأ.تتخد لم مطالقأإذا تجوز قال؛ من ومنهم 
الرحمة،هي ليست الصلاة أن على يدل فهذا حال كل وعلى 

وعلىلم، ملكل بالرحمة الدعاء جواز في العلماء يختلفا لم إذ 
الأعلى.الملأ ل عليه ثناوْ عبده عل اض صلاة أن بوضوح يتبين هدا 

مء1د 

قييقال هل مارس! اش رحمه اكخ— محيلة ت  ٨٢٨س
الني؟أيها عليك الملام أويقال المي على الملام التشهد 

الملامت نقول أننا بلا الصوايس، بقوله فضيلته فأجاب 
النبيموت بحد عنهم اطة رصي الصحابة قالها كما النبي أيها عليك 
عبدالقارىبن عثدالرحمن عن اJوءلاأ١، في مالك روى فقد ه، 

يعلمالمنبر على وهو - عنه الله رصي - الخطاب بن عمر سمع أنه 
العليباتلله الزاكيات لله التحيات : قولوايقول؛ التشهد الناس 

وبركاته.اض ورحمة النبي أيها عليلثا الملام الصلوات، 
البيعلمه كما الماس يعلمه — نه عض 

إنثم أحد، عليه ذلك أنكر ومجا النبي، أيها عليلئ، الملام بلففل أمته 
مخاطبةالخطاب بكاف يقصدون يكونوا لم المبي. عهد في الصحابة 
وبائيةوالءلاJف، مكة في فهم ه عنه بعيدة أماكن في لأنهم اليي. 
لممسجده في معه آلأين بل يسمعهم، يكن فلم المدينة وفي الجزيرة، 

كماالصلاة في عليه لمون يوأنهم ذلك، إسماعه يقصدون يكونوا 
م. ١٤١٨/١/١٩فى حرر الملاقاة. عند عليه لمون ي

٤(. ٩٩يرقم)الملأ، في التشهد باب الخسة، كتاب في 



اكاإ^ن3ءهات هس كاوم، 
٧٨٢'-=====ت==د■ 

الكيفيةما ت - تعالى اممه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛ ٨٢٩ س
الض.؟على للصلاة الصحيحة 

أفضلمن . النبي على الصلاة ؛ بقولة فضيلته فأحاب 
عل(لثىبملأء وماي؛=فتؤ آه إة ؤ I تعالى اش قال كما الأعمال 

هأليي ور صإثإيئا<را،. 
صلىواحدة مرة عليه صلى من أنه وأخبر ، عليه الصلاة من بالإكثار 

علىالصلاة في الإنسان يقولها صيغة وخير • عشرأءا بها عليه افر 
صلرراللهم ؛ قوله مثل بها عليه للصلاة ه المي اختاره ما . المي 
آلوعلى ، إبراهيم على صليت كما ، محمد آل وعلى محمد على 

آلوعلى محمد، على بارك اللهم مجيد، حميد إنك إبراهيم، 
حميدإنك ، إبراهيم آل وعلى ، إبراهيم على باركت كما ، محمد 
،. المي عن وردتا التي الصلوات صيغ من وغيرها ، مجيدا، 

-اتله رحمه - القيم ابن العلامة كتاب ذلك في أف ما خير ومن 
إليهفليرجع الأنام،، خير على الصلاة في الأفهام ررحلأء المسس 

.منه لأم>تمادة وغيره السائل 
-؛!؛-ءأ؛- ءإ؛- 

يقتصرهل ! — تعالى افه رحمص — الشيح فضيلة مقل !  ٠٨٣ ص 

آ'ه.الآة:)ا(مرةالأحزاب،
بعداانماه على الصلاة ثواب ؛ي - ١ ٧ باب الصلاة ني *ربرة أبي حديث من لم مرواه )٢( 

اكهدا/أ'مح،ي)ح«أ(.
٣٣٦٩)١ ١ باب الأنبياء أحاديث في الخاري رواه عجرة بن يب حديث من عليه متفق )٣( 

٦٦ ٣ح ٠ ٥ / ١ اكشهد بعد ه الني على الصلاة - ١ ٧ باب الصلاة ني لم وم( ٣٣٧و٠ 
(٤٠٥.)



|1صا|تكاوسض|هظم 
يت=======^============ء

الصلاة؟أويزيد الشهد على الأول الشهد في المصلي 
والرباعيةالثلاثية فى الأول الشهد I بقوله فضيلته فأحاب 

اللاموالطيبات، والصلوات لله رالتعحيات فول! 'على فيه يقتصر 
اللهعباد وعلى علينا اللام وبركاته، الله ورحمة النبي أيها عليك 

عبدهمحمدأ أن وأشهد اممه، إلا إله لا أن أشهد الصالحين. 
علىصل )اللهم وقال! زاد فان الأفضل هو هدا ، ورموله( 

آلوعلى إبراهيم، على صليت كما محمد، آل وعلى محمل، 
آلوعلى محمد، على بارك اللهم مجيد• حمتد إنك إبراهيم، 
حميدإنلئ، إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على باركت كما محمد، 
بأس.فلا ، مجيد، 

عنديالأقرب لكن الزيادة؛ هدم استحب من العلماء ومن 
أطالإذا لاسيما بأس، فلا زاد ؤإن الأول، الحد على الاقتصار 

.ذكرناها التي الصلاة يزيد فحينئذ التشهد، الإمام 

يكونمتى د,' تعالى الله رحمه — الثسخ فضيلة ممل ؛  ١٨٣ س 
الأول؟الشهد من القيام التكبيرعند 

الأولالتشهد مجن القيام عند التكبير بقوله؛ فضيلته فأجاب 
وهووليس - والمام الجلوس بين فيما أي - النهوض عند يكون 

الخارى)ا،أم.)١( 



|كاا؛تية م هارس 

)صلى٠ قال الحارن بن معد عن البخاري صحمح خفي ، جالس 
وحينجود، المن رأسه رقع حين بالكثير فجير سعيد أبو لنا 

رأيت)هأكدا وخال: الرنمن(، من محام وحين رفع، وحين سجد، 
بنعلي حالف صلاة وعمران أنا )صليت ت مطرق وقال ، البي.( 

ؤإذاوإذارقعكبر، كبر، مجد إذا فكان - عنه اض رصي - طالب، أبي 
صلىقد فقال؛ بيدي عمران أحد سلم فلما كبر، الركعتين من نهضى 

محمدس(أصلاة هدا بنا 
المتتملالركنين بين ما محلها الانتقال تكبيرات كل وهكذا 

والمنتملإب.منه 
٠ ٠ ٠

(.٨٢٥الأ>اوت؛نح)من وهوينهض بمر - ١ ٤ ٤ باب الأذان اJخارى؛ي روا، )١( 
.( ٧٨٦ايخاح)وراجع ( ٨٢٦ا؛قح)الالموضع م البخاري روا، )٢( 



|كااإت|عظم هم فتاوس 
>==================^

ا،أضوسس سوس أس 

حكمعن _! تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة سقل •  ٨٣٢س
أفيدوناوالتاء؟ للرحال عام هو وهل الصلاة؟ في التورك 

حيرأ.حزاكماله 
فىسة الصلاة فى التورك ة حلبقوله فضيلته فأجاب 

المغرب،كملاة تشهدان؛ فيها صلاة كل في الأخير التشهد 
تشهدإلا فيها ليس التي الصلاة وأما والعصر. والثلهر والعشاء، 

•التورك حكم عن هذا • يفترش بل • تورك مها ملس واحد 
اءالمحق في ..!!، jIjفهو فنعم ، والماء للرجال كونه أما 
الشرعيةالأحكام في والماء الرجال ناوي الأصل لأن والرجال؛ 

شرعيدليل هناك وليس المساوي، عدم على يدل ثرعي بدليل إلا 
هيبل الصلاة؛ هيئايت، في الرجل عن تختلف المرأة أن على صحيح 
سواء.حد على والرجل 

أدعيةهناك ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مسل !  ٨٣٣ص
يجوزهمهل النارا، من أجرني ررمح، ْثل• . الض عن يابمة 
منأجرني )ربي يقال؛ كأن إليها شيء إصافة بها الدعاء عند 

يجوزوهل لهم؟ الدعاء بقصد وإحواني،، ووالدي النار 
وأئناءالفرض صلاة في وغيرهم للوالدين والدعاء الاستغفار 

.المي على الصلاة وكذلك السة؟ يوم ١^٢ حطبة 



اإت|كولغة فم كا،س 

يخطب؟والإمام والذكر 
الأدعيةمن . النبي عن حاء ما بقوله؛ محيلته فأجاب 

ذلكبعد ثم زيادة، بدون الواردة الصيغة على فيه المحافظة فالأولى 
•احبسن لمن تدعو 

الفرضفي جائز المومنن من وغثرهم للوالدين والدعاء 
ذكرحض ه الني لأن الوارد؛ الدكر عر المحافظة بعل والفل 
.، ثاء«أ١ ما الدعاء من لمخير ررثم فال: الشهد 

ولالالوالدين لا يجوز فلا الجمعة حطبة أثناء الدعاء أما 
الخطيبذكر لو لكن الخهلبة، اسبع عن يشغل لأنه لغيرهم؛ 

منالنار من باض أعوذ أو ضله، من اش أمحأل ومحلت؛ المار، أو الجنة 
يأيس،فلا عيرك على يسوسن أو الخطبة، م<ماع عن يسغلل ان عير 

يشغلكلم إذا الخطبة ر ذكره عند ه المي على الصلاة ذلك ومثل 
عاليه.محصل سماعها عن 

ءإ؛-ءإي ؛إي 

الإمامجمع سار اش رحمه اسمح- محيلة ثل :  ٨٣٤س
لمالمغرب من الإمام ملم وعندما للمعلر والعناء المغرب بين 

ولمالعشاء بصلاة وصالها بل المسجد جماعة من رجل سلم 
صلاته؟تصح فهل ، للعشاء الإحرام تمجيرة ؛؛^٠ 

محيالإمام ْع قام الذي المذكور الرجل بقوله: محيلته فأجاب 
للعشاءإحرام تكبيرة وبدون المغرب، صلاة من سلام بدون الجمع 

.'٨( التنهد)٠ بعد الدياء من يتخير ما باب الأذان/ ني البخاري رواه ( ١؛ 



|لء|ا|واعمام هم هاءس 
٧٨٨===============^==========

بصلاةقرنها بل منها يلم لم لأنه باطلة؛ المغرب صلاته الرجل هدا 
الأولىمن سلام بدون احرى الصلاة وقرن ركن، والسلام أحرى، 

لايجوز•
الإحرامتكبيرة لها يكبر لم لأنه باطلة المشاء صلاته وكيلك 

.ثانية بصلاة ووصالها 

وصلاةالغرب صلاة الصلاتين إعادة عاليه فيجب هذا وعلى 
ى١٣٩٤/٢/٢٨انمل.حررفيمبةإراشسهذا
هه ه 



ا|*ن|ك،لغة م هناءس 
٧٨٩^^=========ت=======ء 

ماسبم

منالقليم — تعالى اف رحبمه — الشيح نضيلة ،سل  ٥٨٣ محس 
أوبعدم؟أوقبله، للألتفات، مصاحبا يكون هل الصلاة 

حينمن الألممامتا مع للصلاة التسلم • يقوله 
cUلأنكتخامحلبمنورائك.لتمتنمامآ؛ الملأموأن

ؤإذارامه يرغ هكذا عليكم اللام ت يقول الناس بعض أما 
السلامرل تقول. إنما بصحعح لى هذا رعه يالتمت ه ررعليكم بقى 

التفاتكيكون حتى بالألتفات تبدأ بالجمالة تبدأ حين من تبدأ عليكم® 
وراءك.الجمائ تخاؤلب لأنك >رعليكم® قولك عند 

يسلمإمام عن مئلقنملأاكخسرحمهافسارست ! ٨٣٦س
سليمةالاهتصارعلى يجريء فهل فقط يمينه عن واحدة تسليمه 
حيرأ.الله حراكم أفتونا واحدة؟ 

ىسصاللماءأنهيجرزالأةتصارعلىيقوله فضيلته فأجاب 
السليمتين،من لابد أنه بعضهم ~ؤيرى واحدة تسليمه على أي — واحدة 

■الفرض دون الفل في تكفي الواحدة اكليمة أن ويرىآ■حرون 
عنورد ما أكثر هذا لأن مرتتن؛ لم يأن للإنسان والاحتياحل 

واحدةمرة الإمام ملم إذا لكن ذكرأ، وأكثر أحوحل وهو المي. 
مجرتينالمأموم فليسلم واحدة على الاقتصار يرى لا المأموم وكان 

يرىوالمأموم مرتين الإمام سلم لو أما هذا، في عليه حرج ولا 



اكأااةاحام  Jiaك1وم، 
^===ص======د====دد======<

.متابعته أجل من الإمام مم فليسالم واحدة تسليمه 
٠٠  ٠

منحكم ما • - تحار اش رحمه - الثسخ فضيلة مثل  ٨٣٧س
^لمنفيالخممنسةضك)ويرس(؟

اليمينعلى اللام في زاد من ت بقوله فضيلته فأجاب 
صحةعلى مبني وهدا ذلك، في العلماء بعض وافق ففد )وبركاته، 

كتابفي النووي قال فقد معروف، مقال وفيها الزيادة، هده 
المشهورحلاف لأنه وبركاته معه يقول أن يستحب ولا )الأذكار( 

ذكرهوفد داود لأبي رواية في جاء فد كان ؤإن ه، اض رسول عن 
والرؤيانيالمرحسي وزاهر الحرمين إمام منهم أصحابنا من جماعة 

•أعلم والله قدمناه، ما والشهور ثماذ، ولكنه الحالية، في 
اوروابمةأ؛-ىداودذهومرادْضاشذوذبحىضاسهب 

يلقبالرفض، في الغلاة من العقيلي: قال الحضرمي قيس بن مرمى 
ابنووثقه بواحليل، نسخة وفى مناكير بأحاديث يحدث الجنة، عصفور 

ام.المادمة. من بالتشع رمى صدوق ت التقريسا في وقال ، وغيره معين 
قالها.من على ينكر ولا استحبابها عدم والذلاهر قلت! 



صيداكاإ؛نفم هعاوس 
٧٩١^=============^====ء 

الأولىهل ! - تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سئل !  ٨٣٨س 
؟S^i؛ينتظر أو مباشره الصلاة بعد ينصرف أن للأمام 

القبلةتقبل ميبقى أن للأمام الأولى ت بقوله فضيلته فأجاب 
اللام،ومنك اللهمأثاللأم، ت ويقول اضJلأJأ، سنقر ما بقدر 

المأمومنجهة ينكرفإر ثم والإكرام، الجلال ياذا تباركت 
رقابتختلي قيامه من يلزم كان فإن مكانه في بقاؤه أما 

.الانصراف فله ؤإلأ متسعآ، يجد حتى يبقى أن فالأولى المأمومحين 
•النبي. لئول، إمامه قبل ينصرف لا أن فالأولى المأموم أما 

مممبلايقاء الإمام أؤنال إذا لكن بالأنصراف«لأ،. تسموني ررلأ 
يتصرف.أن فللمأموم السنة من أكثر القبلة 

ءاةءإت- ءإ؛- 

فضيلتكمراي ما • — تعالى اف رحمه — البع فضبإلة سئل !  ٨٣٩،_ 
مباشرة؟الصلاة من الفراغ بعد اف،ا ررتقبل وقول المصافحة في 

حيرأ.٢^ ^١^١
ررتقبللقول، ولا للممافحة، أصل لا بقوله! فضيلته فأجاب 

Iوتال ثلاثآ استنفر صلاته من انصرف إذا اش رسول ءكان ت تال ثوبان حديث محيا ( ١ ) 
الماجدفي لم مرواه والإكرام* الجلال ياذا تباركت السلام ومنك الملام أنت اللهم 
(.٥٩١)١٣٥ح٤١٤/١^ثاباككرمدالصلأةباب 

أودت(وفى ٤٢٦.-)١١٢ح٣٢٠/١-ِسقالإمام^ب٥٢)٢( 
.بالانصراف* ولا بالقيام ولا المجود ولا يالركؤع تسقوني خلا إمامكم إني الاس ارأيها 



|اداا؛ناحام هم فتاوس 
؟ا،يت=====================ت=ء

||صحابهعن ولا المي.، عن يرد ولم الصلاة، من المريع بعد اض؛* 
ى١ ٤ ٠ Y/ه/٩ ٥ ض ِ س.. اض ض ر٠ 

؛إي؛أب ؛أي 

حكمما —إ تعالى اش رحمه — الشيح فصيلة مثل ! ٨٤٠س
بحة؟الاّتدْال 

لأنوذلك لينة، بدعة ليت بحة البقوله: فضياكه فأحاب 
الذيالتسح عدد صبط يقصد ؤإنما بها، ض التعبد يقصد لا الإنسان 

ولستوسيلة فهي التك؛ير، أو التحميل، أو التهليل، أو يقوله، 
أي- بأنامله التسح الإنسان يعقد أن منها الأفضل ولكن مقصودة، 

ه،اليي ذللئ، إلى أرثد كما ررمتنطقاتء لأنهن — بأصابعه 
قانتاالإنسان، غفلة إلى يودى بالمسبحة ونحوه بح التعد ولأن 

يبحوننجدهم المعسبحة يستعملون الذين أولثلثا من كيرا اهد م
ماقدر على الحبات عدد جعلوا قد لأنهم وهناك هنا تدور وأعينهم 
الإنسانفتحد تكسره، أو تح^مده، أو تهلله أو ، تسبه^^ٌ يردون 

وشمالا،يمينأ يلتفت القلب، وهوغافل بيده الحبات هذه يعد منهم 
غالبأ،لقلبه أحضر ذلك فإن بالأصاع يحدها كان إذا ما بخلاف 
كثيرأنجد فإننا ، الرياء يدحله قد المسثحة استعمال أن الثالث الشيء 

ابحجمأعناقهم في يعلقون التسبيح كثرة يحبون الذين الناس من 

اكسحباب الملأ،/ في داود وأبو ، ٣٧آ"/'١ ١ المد في أحد الإمام رواء لما  ٢١)
ونص( ٣٥٨٣)بح النيضائل باب الدعوات/ في والترمذي (، ١٠٠١)بالحمى 
والتسيحيالتهاليل اعليكن ٠ اهه رسول لنا تال ت نالت يسيرة عن ت الحديث 

.ئستتهلمات٠ مسررلأت فإنهن بالأنامل راعقدن الرحمة، فتتسين تغفلن ولا والتقديس، 



،؛Il—tsll ikitaلم هتارس 
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فإنناإلينا انفلررا يقول! حالهم لسان ولكن الخرزات، كثيرة طويلة 
الخرزات.هدم بقدر اض نح 

ثلاثةفهدم منه، يخشى لكنه بهذا، أتهمهم أن افه أمتغفر وأنا 
لبحوان ي^^ه، يالمبح^ الالأتان يمفنصب بأن كاله^ اهمور 

.بأنامله وتعالى سحانه اش 

اليمنى؛اليد في بالأنامل التسبم عفد بون أن إزإلأوب ثم 
الريمن حر والمنى سميته بمح الثثمعقل كان البى لأن 
أنه النبي ونهى ، الأيسر على مفضلا الأيمن كان ولهذا شك، بلا 

بيمينه،الإنسان ياكل أن وأمر بشماله يثرب أو بشماله الرحل يأكل 
يليك،،مما وكل سينك ررياغلأم،ماف، ت النبي فقال 
يشربنولا بشماله، أحدكم يأكلن ررلا واللام! الصلاة عليه ونال 

قاليير بشماله،، ويشرب بشماله، يأكل الدي3لان فإن بشماله 
باليمينوأخذا نه، للاتباعآ ري الالد من بالتسح أولى المنى 

تنعله،فى التيامن يعجبه واللام الصلاة عليه اليى رركان ت فقد 
((كله شانه وفى ، وطهوره وترجله، 

(.١٥٠٢)يالحصى اكسح باب الصلاة/ في أبوداود رواه ( )١ 
بالمنوالأكل الطعام عر اكب - ٢ باب الأطعمة ني البخاري رواء عله، طق )٢( 

١ ٢٠٨ ١  r٥٩٩/ والتراب الطام -آداب  ١٣باب الأشرة ر سلم ورواه (، ٥٣٧٦)
(٢٠٢٢.)

.٢( ٠ ٢ )٠ ١ ٠ ٦ ادابقح المرصع يي لم مرواه )٣( 
(،١٦٨والغل)الوضوء ني التيمن - ٣ ١ باب ، الوضوء ثي البخاري رواه عليه، ضق )٤( 

و٧٦ ٦٦ح  ٢٢٦/١وغبره اسهور ر المثن : ١٩اب ١^ ر سلم 
(٢٦٨.)



|كاإ؛؛|عطم هم فتارس 
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لأنالدين؛ في بدعة يعد لا بالمسبحة التسبيح فان هدا وعلى 
بالمسبحةبح والتالدين، في البيع هي عنها المنهي بالبدعة المراد 

مفصولة،مرحوحة وسيلة وهى العدد، لضبهل وسيلة هو إنما 
يالأصاع.التسبيح عد يكون أن منها والأفضل 

ءإ؛•-؛أو ءاي 

فيرأيكم ما ؛ تعار_• اض رحمه ء الشبح فضيلة سئل I ٨ ٤ ١ س 
حيرأ.اف حراكم التسبيح؟ ر المسبحة استخدام 

الأفضللكن جائز، بحة الاستخدام " بقوله فضيلته فأجاب 
بالأصاعرراعقدن قال؛ ه النبي لأن وبالأصابع؛ بالأنامل بح يأن 

.، ١ متهلقات((ر فانهن 
الذيولأن ؛ الرياء من شيء فيه يكون قد السبحة حمل ولأن 

وينفلربالمسبحة فيسبح قلبه يحضر لا تجده غالثأ بحة بالبح ي
الأول.الأضلوهي فالأصابعهي يمينآوثمالأ. 

؛أوو ء ه

يعدهل _؛ تعار الق، رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٨٤٢س
اناشحبالأناملأوبالأuع؟الإن

واسع،الأصابع أو بالأنامل التسبيح بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يكونأن والأفضل بالأصابع، عقد ثاء ؤإن بالأنامل، عقد ثاء إن 

.٣٧أجمدn/•الإمام أ-محرجه )١( 



اك—U؛؛ْغات غم فمارس 
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الصلاةعليه المي عن الحديث به حاء كما باليمين التسبيح عقد 
.، والسلأمل 

٠ءأي •:؛؛• 

عدعن -؛ تعار اف رحمه - الشخ قضيالة سئل !  ٨٤٣ص
فقط؟اليمنى باليد يكون هل التسسح 

ماهو هدا لأن اليمنى بح يأن السنة بقوله؛ فضيالته فاحاب 
الولكن بيمينه، التبيح يعقد كان المي. أن من داود أبو رواه 

يديه،يكلتا بح يمن على ينكر بحب الأمر هدا في ديد الينبغي 
عنورد الذي هو هدا لأن اليمين؛ على تقتصر أن السنة إن نقول بل 

الأمورفي تقدم اليمين لأن وأكمل؛ أفضل ذلك ولأن الرسول.، 
•الأحرى الأمور في والبرى المحمودة، 

ءي؛إي ؛إي 

حكمعن " تٌار افه رحمه — المح فضيلة مثل ؛ ٨٤٤ُس 
العبادة؟عر المعيتة الوسائل تعتبرمن وهل بالسبحة، التسبيح 
التبحمن حر يالأصاع التسح • قوله ئتحمإله مب ط مئ 

ثلاثة!وحوم من بحة بال

وة!نلجماعة قوله في هؤ النبي إلته أرثد الذي أنه الأول؛ 
متتءلقات«لأ،.فانهن بالأنامل رراعقدن 

.الرياء عن وأبعد الإخلاص إر أقرب أنه الثاني! 

ابوداود،محاباكلأة)أآ«0ا)١( 
الإ.امأحدأ-/-تما'أ.رأ(



|ك|ااتهماحام هتاوس 
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المسحترى ولذلك القالب حضور إلى أثرب أنه الثالث 
صسهلقد لكونه لا رمحمالأ يمينآ التسح حن بصره يتجول بحة بال

يقولثم آخرها إلى ينتهي حتى يسردها فهو بحة البخرز العدد 
محقالبهبالأنامل يعقد الذي بخلاف مثلا مرة ألف أو مرة مئة سبحت 

يكنلم فإذا العبادة إلى أوصل ما كل فهر العبادة ائل و-وأما 
الدعوةأصول عن للأعراض موحثآ يكن ولم لذاته محرمأ طريقآ 

فلاوالمعازف كالكذب محرمآلذاته كان أماإن به، بأس فلا الشرعية 
وكذلكفعله. يحل ولا تعالى اممه إلى للدعوة وسيلة يكون أن بمح 

التيكالأناشيد الشرعية الدعوق أصول عن للإعراض موحبآ لوكان 
.محهاينهى فانه الشرعية الدعرة أصول عن تلهي 

م. ١٤١٨رحب ١ ٠ في العثيمين الصالح محمد كتبه 
هأو ؛٠ 
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اسوباوهمسأسة

الأذكارما ت — تعار اش رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ٨ ٤ ٥ س 
فيقولكم وما المكتوبة؟ الصلاة بعد صوته بها الإنسان يرغ التي 
التعليم؟أحل من الشي. عهد في الصوت رفع إن بعضهم قول 
رحمهما— القيم وابن تيمية ابن الإسلام شيح قول محي رأيكم وما 
والذكربعده؟الملام قبل يكون الدعاء إن _ت اف 

بهاان الإنيرفع التي الأذكار إ بقوله فضيلته فأحاب 
فيثبت لما الصلاة، بعد يشرع ذكر كل المكتوبة؛ بعل صوته 
ال؛نعنهما اض رصي اس عبابن حديث من البخاري صحح 

علىالمكتوية من الناس ينصرف حين بالدكر الصوت رفع رركان 
إذابذلك انصرفوا إذا م أعلوكفت ال؛ نه، المثي عهد 

الصلاةأدبار في ذكر من يثرع ما كل أن عر هذا فدل ممعتهمءرا،، 

هالمكب عهد فكب ثه يجهر كان أنه العلم أهل من زعم من وأما 
مبدأحْلير،الحقيقة في هذا فان الأن يه الجهر يمن لا وأنه للتعليم، 

الناسوأن للتعليم، إنها نلنا الأمر هذا بمثل ستة جاءت كلما لوكنا 
بهذهالمنن من كثير لبطل المنة هذه رسرع فلا الأن تعلموا قد 

بماأعلمهم قد واللام الصلاة عليه الرسول I نقول ثم الهلريقة، 

بابالماجد/ ني لم وم(، ٨٤١)الملأة بعد الذكر باب الأذان/ في البياري رواه )١( 
(.٠٨٣الذكربعدانملأة)
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هالمي إلى جاءوا الدين الفقراء قصة في كما الصلاة، بعد يشرع 
منبه تدركون بشيء أحبركم ررألأ ت فقال سبقوهم الأغنياء أن في 

ثلاثاوحمدوا ويكبروا بحوا ي أن لهم ذكر ثم ؟ ،سمكمء 
بالقول.•علمهم فقد وثلاثين* 

يجهرأن المكتوبة الصلوات أدبار يشرع أنه هدا في فالصواب 
أوب^^ ؛التأو يالتهليل، سواء ذكر من يؤيع ما بكل الإنسان 

ومنكاللام، أنت اللهم بقول• أو ثلاثآ اللام بعد الاستغفار 
•اسوالإكرامرى باركت.اذااللام، 

ابنوتلميذه تيمية، ابن الإسلام شخ عن السائل ذكر ما وأما 
فهدا، يحده والدكر اللام فبل الدعاء أن من — اش رحمهما — القيم 
ذكرحينما عنه اض رصي عود مابن حديث عليه ويدل حدا حيد كلام 

الدعاءمن ليتخير ررثم ذلك! بحد قال ثم الشهد، علمهم الني. أن 
يدعوأن المصلي واللام الصلاة عليه النبي فأرشد . إليه" أعجبه 

اللام.وقبل مباشرة الشهد يعد 
محننتثغ؛يا I تعالي اطه فلقول الملام بعد الذكر أن وأما 

هذاوعلى . ، ٤ وؤ_\ ه دادءظثوا ألصطلوه 
يقتضيهما هذا دعاء اللام قبل ما ويكون ذكرأ اللام بعد ما فيكون 

اجدالمفي لم مورواه (، ٨٤٣الصلاة)بعد الذكر - ١ ٥ ٥ باب الأذان في البخاري رواه )١( 
(.٠٩٥)١٤٢ح٤١٦/١الذكر؛عدالملأة؛ابا"آآ-اتماب 

)ما(طم)اهه(.
*خ(.اوخارى)«)٣( 

."آ*\الآة:<ر_رةاس،)؛(



أك—ا{ةلغ؛؛ فم ها§س 
٧٩٩^^===========^=====ء 

لأنأيضأ يقتضه المعنى وكذلك القرآن، يقتضيه رما الحديث، 
كماربه يناجي فإنه صلاته في فمادام وحل عز افه يدي بين المال 

ذلكمن انصرف وملم انصرف ؤإذا ،، .ل المي بدلك أحبر 
المعقولافه، مناجاة من تنصرف حتى الدعاء أجل نقول فكيفا 

تباركربك تناجي مادمت لم تأن فبل الدعاء يكون أن يقتضي 
تيميةابن الإسلام شيح إليه ذهب ما فيكون هذا وعلى وتعار، 

المنقولعليه ئد الذي الصواب هو القيم، ابن وتلميذه اض رحمه 
أماأحيانآ، الصلاة بعد يدعو الإنسان أن حرج لا ولكن والعقول، 

المنةمن انصرف كلما الناس بعفس يفعله كما راتبة سنة ذلك، اتخاذ 
النبيعن سنة فيه أعلم لا هذا إن فص 

ءإيءو ءو 

حكمعن ■ ~ تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل ت ٨ ٤ ٦ مر 
بالذكرساضلأة؟الجهر 

الصلاةعليه كان كما به يجهر أن المنة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
ريررركان ! - عنهما اطه رصي عباس- ابن، فال بذلك، يجهر واللام 
الميعهد على المكتوبة مجن الناس ينصرف حين بالذكر الصومحتا 
علىمضهم يشوش لم جبا أصواتهم رفعوا إذا والناس ، ٠^٢، 
والاحريجهر أحدهم كان إذا بعض على بعضهم يشوش لكن بعض• 

إريقضي الذي كان قإذا عليه، يشوش أنه لاشلئ، يسر والذي يسر، 

٨٦ا/ القراءة ني السل - ٧ باب الصلاة ايرطأني ني مالك رواْ الماحاة حدث )١( 
(٢٢٥.)

(.٥٨٣اوغارى>آأم(،وسالم))٢( 
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وجهعلى صوته يرغ لا فحينئد عليه يشوش أن وحاف الإنسان حنب 
حصلما مختكلة حميعأ الأصوات كانت إذا ملت وكما يشوش، 

احتلطتإذا الأصوات لأن يقضون؛ الدين على حتى التشويش 
يومفي الأن تشاهد كما التشويش، هارضر بعمى في بعضها تداخل 

انمليويأتي به يجهرون القرآن كلهم يقرأون الماس الجمعة 
•تشويش له يحدث ولا ويصلي 

ءأ؛ءو ءأت- 

الأذكارما د.' تعالى اممه رحمه س الشيخ فضيلة مثل !  ٨٤٧س
الصلاة؟من اللام يعد المشروعة 

اللهأمر قد الصلوات بعد تعالى الله ذكر بقوله؛ فضيلته فأحاي، 
وعل^^١ _تنما أثن ٠أددءقثوا ألصاإوْ ؤ؛ياثننثئ قوله؛ فى به 

المي.ؤبينه مجملا به افه أمر الذي الذكر وهذا . ، جو_راءكإهل 
اللامومناك اللام أك اللهم افهلأثأ، استغفر مالمت إذا فتقول 

له،شريك لا وحده افه إلا إله لا ، ، والإكرامأ الجلال ياذا تباركت 
لماماغ لا اللهم قدير، شيء كل على وهو الحمد، وله ، الللئ، له 

لاإلهالجدر منك الجد ذا ينفع ولا منحت، لما معهلي ولا أعهليت، 
الثناءوله الفضل، وله النعمة، له إياه، إلا نعبد ولا افه، إلا 

.الآة:'ا'ا)ا(ّورةالاء،

٦٢ باب المساحد ش ملم ورواه (، ٨٤٤الصلاة)بعد الذكر باب الأذان ني البخاري رواه )٣( 
(.٥٩٣) ٤١٣٧ح ١٤ا/ الدممدالصلاة اسماب 
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ولأنماوإلأإاْ،لأ1لهإلأاض، باش، قوة\لأ ولا لأحول الحسن، 
وردبما تعالى اض ونبح ، ، الكافروزأ كره ولو الدين له مخلخسن 

وثلاثينثلاثأ وتكبره وتحمده اض بح تأن ذلك فمن . الني عن 
وتقول، وثلأُين ثلاثآ أكبر واش ش، والحمل اش سبحان تقول! 

الحمدوله المالك له له، شريك لا وحده اش إلا إله لا المائة تمام 
اش،سبحان مجموعة نلتها وسواء • قدير سيء كل على وهو 

وحده،التسبيح هلتإ أو وثلاثين، ثلاثأ أكبر واش ض، والحمد 
الوحده اش إلا إله بلا وتختمها وحده والتكبير وحده، والتحميد 

,قدير سيء كل وهوعلى الحمل، وله المالكا، له له، شريلئا 
الثلاثةمن بدلا عشرأعشرأ، وتكبر وتحمال بح تأن يجوز كيلك 

واشعنرمرات، ش، والحمد عنرمرات، مثحازاش، ت فتقول وثلاثين 
جاءت؛هالمةمما وهدا ثلاون فهده عثرمرات، أكبر، 

شوالحمد اش مثحان تقول أن هذا في المنة به جاءت ومما 
فيكونوعشرين حمسأ تقال أرع هدم أكبر واش اش، إلا إله ولا 

.، مائةل المجمؤع 

(.٥٩٤) ١٣٩اuقح الموضع م لم مرراْ )١( 
(.٥٩٣)الم الخ1رى)أأا>(،وم)٢( 
(.٥٩٧اببالأّمحأ؛ا)سحدابأآ;)٣( 
نيالترمذي ورواه (، ٥٠٦٥)الومح عند اكبح ني باب الأدب في داود أبو رواه رأ، 

التسلميعل التسح عدد السهوباب في المائي ا ٣( ٤ ١ ٠ ر ح منه — ٢ ٥ باب الدعوات 
(.٩٢٦المؤلم)بعد يقال U باب الصلاة فىإjامت مابة وابن (،  ١٣٤)٧ 

بابالسهو، في والماتي وصححه، ٣( ٤  ١٣منه)— ٢ ٥ باب الدعوات في الترمذي رواه )٠، 
م؟نوعآحر.ناشحمهخ)ه؛مأ(و0هما(لأ
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القاعدةلأن جائز؛ فهو به بحت الأنولع هدْ من نهمع دأى 
علىفعالها يمن متنوعة وجوم على الواردة العبادات ®أن الشرعية! 

بالسنةان الأنيأتي أن لأجل مرة® وهده مجرة هده كلها الوجوم هدْ 
الصلوات:في عامة محلت الش الأذكار وهذه وجوهها، جمع في 

المغربوفى والعشاء، والمغرب، والصر، والفلهر، الفجر، 
منأجرني »ربى وكيلك مرات، عشر التهلل يكون المجر وفى 

الموفق.واش والفجر، الغرب بعد مرات مع النار® 

حكمعن — تعار اش رحمه — الشيح محيلة سئل '. ٨٤٨ص
بعدالصلاة؟والدعاء اليدين رغ 

أتمإذا الإنسان أن المشرؤع مجن ليس بقوله: فضيلته فأجاب 
الصلاةفي الدعاء فإن الدعاء يريد كان ؤإذا ودعا، يديه رفع الصلاة 
وخمذاؤ'ثدضهارمنها، ينصرف أن يدعوبعد كونه من أفضل 

منلتخير ررثم قال: التشهد ذكر حين مسعودرا، ابن حديث، في ذللئ، 
٠ماثاء® المسألة 

رفعواتطوعا صالوا كلما كونهم من المامجة بعض يفعله ما وأما 
وهوالصلاة تقام تراه لأنك بمع؛ لم إنه تقول تكاد بعضهم إن 

ثممجرد، رفع أعلم واش رفعأكأنه يديه رفع فإذاملم تطوعه التشهدمجن في 
مشروع،أنه يفلنون الذي الدعاء هذا على محاففلة هذا كل وجهه، مسح 

لمحائلةءليهإر٠ذاالخدبمأرمنالبيع.• وهوليسبمشرؤع 

(.٨٠الخارى)* )١( 
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حكمعن _! تحار اف اسمح.رحمه ! ٨٤٩ س
الدعاء؟بمد باليدين الوجه مح 

الدعاءيعد باليدين الوجه مح بقوله؛ فضيلته فآحاب 
صعيفة،ذلك محي الواردة الأحاديث لأن مشرؤع؛ غير أنه الأقرب 

الحجة.بها تقوم لا إنها —؛ تعار افّ رحمه الإسلام— شخ قال حتى 
فإنمثرؤع الشيء هذا أن ظننا عر يغلب أو نتاكد لم ؤإذا 

الفلزكان إذا إلا النلن بمجرد شت لا الشرع لأن تركه؛ الأور 
غالبأ.

بسنة،ليس أنه الدعاء يعد باليدين الوجه مح في أرى فالذي 
ورفعبالاستقاء الجمعة حطبة في دعا معروف هو كما والني. 

أحاديثعدة في وكيلك وجهه، بهما مح أنه يرد ولم ، يديهأ" 
وجهه.مسح أنه يشت ولم يديه ورفع دعا أنه ام. عن حاءنا 

ءأبءأ؛- ءاو 

ويلم(، ١٠١٤الجمعة)حطبة في الأس—قاء باب / الأسةاء في البخاري رواه 
(.٨٩٧بابالدياءفيالأمشتاء)الاتقاء، 
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صفته،في أيضأ يكون الذكر أصل في أر ، الدعاء أصل في يكون 
وهوIوصفته أصله الذكر هذا علمنا والسلام الصلاة عاليه فالرّسول 

يدلذلائ، عالي يداوم واللام الصلاة عليه الرسول وكون الجهر، 
الصلاةعاليه النبي لكان فمهل التعليم أجل من ولوكان ستة، أنه على 
■يمل يم النامحى علم يه يكون ما على يقتصر الآم وال

علىالصلوات أدبار الذكر يس أنه الراحح القول أن فالمهم 
ولا- الصوت رغ أعني أيضأ- به الجهر ين وأنه المشرؤع، الوجه 
أصواتهمالناس رغ لما ولهدا ينبغي، لا هذا فإل ْزعجأ رفُآ يكون 

خيبرمن قفولهم في والسلام الصلاة عليه الرسول عهد في بالذكر 
بالرغ،فالقصود ، أنمكم١٠ على اربموا الناس، ررأيها نال* 

ؤإزعاج.مشقة فيه يكون لا الذي الرغ 
إوءأ؛- ءإي 

منسمعت ءت تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة مئل ؛  ١٨٥ س 
كتبيعص إلى هرحمت، الدعاء في اليدين إنكاررغ الناس بعض 
رغمشروعية في الرفقة الكلمة منها وحمعت وشروحها السنة 

إجابةأصباب ومن آدابه س وأنه مهللقا، الدعاء فى اليدين 
M

مشروعيةعدم قي فتوى منكم صدر أحيرأأنه مجستؤ نم ، الدعاء 
ذك؟صحة عن الإفادة أرجو المنة، بعد قيل أقلنه ذك 

المحّني الصوت رفع من يكر، ما -  ١١٣ باب الجهاد مها مواضع ني الخاري روا، 
بالذمالموت حفض اسماب .  ١٣باب و\]دق الذم لي وسلم (، ٢٩٩٢)
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الصلواتوأدبار والإتامة الأذان بين يرد لا الدعاء ومادام 
آملوغيرها؟ المواؤلن هده قي الأيدي ترغ لا قلماذا المكتوبات 

ذكثاكرألكم الرفقة ^^كرم؛الإجا؛ةمداسمعشاتررئة 
.وبركاته اف ورحمت عليكم والسلام 

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم بقوله! فضيلته فأجاب 
التيلكتابكم الصاحبة الخطبوعة الورقة على اطلعت 

وأسباب، الدعاء آداب من الدعاء حال اليدين رغ أن بيان تتضمن 
الدئءحال الأيدي رغ أو من ذكرتم كما الأمر أف تك ولا إجابته، 

منذلك فى الواردة للأحاديث إحابته وأسباب ، الدعاء آداب من 
هوالأصل.هدا وفعله، الني. قول 

أنسام:أربعة على ذلك أن فثلهرلي ذللتؤ في السنة وهدتأملت 
يديهالنبي. كرغ بخصوصه اليدين رغ فيه ثبت ما الأول؛ 

^١٠٠٢قال! وحين ، أغثتا؛ا ا١الاإهم قال! حين الجمعة حْلبة في 
حوالماولأءلنا«لى.

بغيرالجمعة حهلثة حال كالدعاع الرغ عدم فيه ثبت ما • الثاني 
ملمرواه ما ذلك على دل كما ، والأستصحاء الامتشاء، 

رأىأنه رونه بن عمارة عن همدالرحمن بن حصين عن  ٥٩٥آ/ 
اليدينهاتين الله ررقتح • فقال يديه رافعأ النثر على مروان بن يثر 

متقبلغير الجمعة حطة ني الاتقاء — ٦ باب الأسماء نمة أثناء في الخاري رواْ ، ١١
يمفىالأتقاءبابأ.انمءاءفيالأسقاءأ/أا1حه

(٨٩٧.)

اJرجعاUض.)٢( 
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وأثارهكذا، بيده يقول أن على يزيد ما ه اش رسول رأيت لقد 
جمعةيوم مروان ن شر رررأيت ت ة المسبحة،، بأصبعه 

.نحوه فدكر عمارة،، فقال يديه يرغ 
بينكالدعاع الرفع، عدم فيه المنة ظاهر كان ما الثالث: 

اليدينرغ عدم فيهما الظاهر فإن الشهد، احم وفي المجدتين، 
وكيلكهريرة، أبي حديث في كما الاستفتاح دعاء وكيلك 

الملام.مد الاستغفار 
خاصة.فيها الأدلة لأن ظاهر؛ حكمها الثلاثة الأنام وهذه 

لأناليدين؛ رسر استحباب فيه فالأصل ذلك، سوى ما الراع: 
اللجوءإظهار من فيه لما إجابته وأسباب ، الدعاء آداب من رفعهما 

عنهريرة أمح، حديث إله شر كما إله، والافتقار وجل عر اض إلى 
ررثم- وفيه - طيب،، إلا يقبل لا طيب اض ررإن قال؛ أنه اممه. رصول 

يارب، يا ماء الإلى يديه يمد أعبر ا أّسعؤالمفر يطيل الرجل ذكر 
الحديث،رب®. 

يتحٍيكريم حني افه ®إن • المرفؤع مالخان حديثا وكذلك، 
يردهماصفرأ،أم.أن يديه إليه إذارفع عبده من 

٠( ٨٧ه؟هحه'ُآ)؛ Y/ والخطبة الصلاة تخفيف باب الجمعة في منم رواه )١( 
٥٦ ماح ٠ ٣ ١/ وتربيتها الطيب الكب من الصدفة قبول — ١ ٩ باب الزكاة في مسلم رراْ )٢( 

وروا١0(،  ٤٨٨)الدعاء باب الصلاة، في داود أبو ورواه ،  ٤٣٨ه/أحمد الإمام رواْ )٣، 
باب، الدعاء في ماجه ابن ورواه ا ( ٥٣٥ )٦ ح ١ ٠ ٥ باب وحسنه، الدعوات في الترمدي 

(.٨٧٦) ٣١٦٠; حبان (وصمحهاين ٣٨٦٥الدءاء)ي فض 
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.أحب٠٠ررما I هال أو شاء،ا، ما المسألة 
ههو، السنة عليه دلت ما مقتضى السلام قبل الدعاء أن وكما 

لهمناجاته حين ربه المصر دعاء فإن ضاكلرالخسحيح، 
المناجاة.وانقملعّط صلاته، من انصرف إذا دعائه من أولى 

وأدباروالإقامة الأذان بين يرد لا الدعاع مادام قولكم! وأما 
وغيرها؟المواطن هذه في الأيدي ترفع لا فلماذا المكتوبة الصلوات 

منهيه اليدين ورفع ينكر، لا والإقامة الأذان بين فالدعام 
الدعوا ثم الأذان بعد اكافلة صلوا إذا الماس ولكن الرابع، القسم 

بينلكونه إجابة وقت هدا أن أجل من دعوا أنهم بدلك يقصدون 
ويدلالمافلة هده صلوا أنهم أجل من يدعون ؤإنما والإقامة، الأذان 

•أمور ذلك على 
بينهدا وليس الفريضة بعد التي المافلة بعد يدعون أنهم الأول 

الأذازوالإقامة.

الإقامةبعد إلا يسلموا لم أحيانآؤإن المءاء بهذا يدعون أنهم الثاني؛ 
والإقامة.الأذان بين هدا وليس غيرنا ويشاهدهم نثاهدهم كما 

بهانمعاء يمع يما الأذان بعد دعا إذا منهم الكثير أن الثالث: 
بليديه يرقع ترام تكاد لا له الومملة وموال الني. على كالصلاة 

القسممن هدا أن مع انمعاء هدا في يديه رفع من على أنكر ربما 
المستعان.قاف الراع 

عليهايحافغل ربما راتبة سة الافلة بعد الدعاء اتحدوا فقد 
فاكءا■ءالسنة، من له أصل لا ذلك أن ْع الواجب، على محاففلته 
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عليهيحافظ معين سب ربطه لكن العبادة، من دعاء هو حيث من 
المنامةفيها تتحقق لا العبادة فان البيع، من يجعله دليل بدون عنده 

وقدرها،وجنسها، سببها، ت أمور ستة في الثؤع توافق حيث إلا 
.ومكانهاوزمانها، وكمتها، 

فقدالاستغفار، ففيه المكتوبة الصالوامحت، أدبار الدعاء وأما 
والاستغفار، ثلاثا اض استغفر صلاته من انصرف، النبيق^إذا كان 

.الرفع عدم فيه السنة ظاهر لكن وهودعاء المغفرة طلب 
الدعاءأي سئل — عنه الله رصي — أمامة أُي حدسث، وفيه 

أحرحه• المكتوةا١ الصالرامحت، ردبر الليل ®جوفا • نال أسمع؟ 
التقريبفي قال لكن ، سابهل بن ّعبدالرحمن طرُق من الترمذي 

لمإنه معين! ابن وقال الإرسال. كثير إنه ؛ هداعبدالرحمن عن 
أمامة•أبي من بع 

ماالصلوات يدبر المراد يكون أن يتحين لا ثبوته تقدير وعلى 
؛الأحاديث،ر يفمجملا فيكون آحرها به المراد يكون فقد بعدها 
مسعودابن حدين، في كما الدعاء موصع الصلاة احر أن على الدالة 

التشهدأم._في عنه افه صي ر- 
أن— عنها القه رصي — عاتثة عن ٤ ١ ٢ / ١ لم مصحيح وفي 

عدابمن بلث، أعوذ إني رراللهم الصلاة! في يدعو كان . الّكا 
المعحيافتنة من بلتج وأعوذ الدجال، المسح فتنة من بك، وأعوذ القبر، 

سالم)اهبم(.)١( 
.( ٩٣٤ ا،'اح)٩ باب الدعوات رواءني )٢( 
،\/(.المخاري)،)٣( 
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لأنصلاته؛ 1حر في ذلك أن والظاهر ،. )الحديث(أ . والمماتء 
منأحدكم مغ ررإذا • ثال حيث أمته به أمر لما الموافق هو ذلك 

عدابومن جهنم، عداب من I أرع من باش فاليتعوذ الأحر التشهد 
.الدجال،،المسيح شر ومن والممات، المحيا فتنة ومن القبر، 

عثهاش رصي هريرة أبي حديث من لم مأحرجه 
أبىحديث )فى المكتوية اكلوات بدبر الراد أن والظاهر 

لأخرهاصالحآ كان إذا الصلاة دبر لأن الصلاة آحر صح، إن أمامة 
يعضآ.بعضه يمر ورسوله اش كلام لأن أولى؛ به فتفسيره 

إنالصلاة بدبر فيد مجا أن ' له يتبين المسألة هدم في والتأمل 
احرها.فى فهو دعاء كان همإن فهوبعدها، ذكرا كان 

للدكرمحلأُ الصلاة بعد ما جعل تعالى اض فلأن I الأول أما 
وعقوسودا منما أش هأدحفثوا ألصاوه ثشيثث ح^دا : تعالى ممال 

مجنالأية هده في أجمل لما مينة المنة وجاءت ، جتويبمكم 
وولأوين«ثلاثآ صلاة كل دبر في اش سبح ررمجن ء! فوله مثل الذكر 

ماعلى الصلاة بدبر مقيد الذكر في نص كل فيحمل . )الحديث( 
؛عدئلطا؛قالآيةالكربمة.

محلاالأحير التشهد بعد ما جعل المى. فلأن الثاني؛ وأما 

فيسلم وروا، (، ٨٣٢اللام)نل الدعاء -  ١٤٩باب الأذان في البخاري روا، )١( 
(.٥٨٩) ١٢٩الملأ، في منه يتياد ما س ٢ ٥ باب اجد الم

(.٥٨٨) ١٣٠ازح انالموضع في لم عروا، )٢( 
ء ١٠٣:الآة ّورةاواء،)٣( 
اوخارى)آأم(،وساوم)ه؟ه(.)أ(
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—عنهما اض رصي — هريرة وأبى مسعود، ابن حديثى فى كيا للدعاء 
ليكوناحرها، على الصلاة بدبر مقيد الدعاء في نمى كل فيحمل 
يكونأن إلا فيه، الدعاء إلى النبي. أرشد الذي المحل قي الدعاء 
المعينالسياق بمقتضى بعيدأ أو ممتنعآ، ذلك على النهى حمل 

السياق.يقتضيه ما على فيحمل 
على)نور برتامح همر مني صدرت التي الفتوى أن واعلم 

هومها المهم موصوعها ووزعها الناس بعض ونقلها الدرب( 
فيمتراه كما الأيدي رفع مجرد لا الأيدي، برغ القرون الدعاع 
تعالى.شاءافه هداإن كتابنا صحبة المشور صورة 

علمأيرزقنا وأن ، ويرصا٥ يحبه لما حميعأ يوفقنا أن اض أسأل 
اضورحمة علتكم واللام والأعمال. القلوب به تصلح نافعآ 

.٠٥١٤حررفى٠ا/؛/a»وبركاته. 

بعضفي — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل ت  ٢٨٥ س 
وآيةوالذكر، الفاتحة، يقرأون المقروصة الصاوااتs وبعل البلاد 

العمل؟هذا في الحكم فما بصويثاجماعي، الكرسي 
والذكرالكرمى، وآية الفاتحة، قراءة I بقوله فضيلته فأجاب 

عنالمعروف فان البيع، محن جماعي مرتفع بموت الصلاة يعد 
مرتفع،بموت اش يذكرون الصلاة بعد أنهم وأصحابه . النبي 

يشتركوا،أن دون انفراد على تعالى اف يذكر منهم واحد كل ولكن 
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قالكما س النبي هادي من هذا فإن المكتوبة الصلاة بعد والتهليل 
حينالدكر الصوت رغ رركان عنهما اف رصي — عباس ابن 

أنينبغي غالذي ، ، النثي.®أ عرعهد المكتوبة من الناس يتصرف 
بالصحابةاقتداء الخمس الصلوات حلف بالدكر الإنسان يجهر 

اادءنهم-فييّه•-رصي 
قريبوهو فاته ما يقضى المأمومين س أحد كان لو لكن 

حينئذ.المحوت يرفع فلا الصوت ريع عاليه يشوش بحيث 

حكمعن _ت تعالى اممه رحمه — الشيح فصيلة سئل ت  ٤٨٥ محن 
عاليه؟الصلين ونامين موتل بصوت بعدالصلاة الإمام دعاء 

بصوتالصلاة بعد الإمام دعاء بقوله فضيلته فأجاب 
و.المي لأن المنكرة؛ المدع س عليه الأمومين دتأْبن جهوري، 
لمأتباعهم س والمحققين الأئمة، اتر وّالراشدين، وحلفاءه 
مشروعة.يروها ولم يفعلوها 

انفراده،على كل الشرئ بالدكر الصّوت ريع والمشرؤع 
اضرصي - عباس ابن نال .، المي عهد على ذلك كان كما 

المكتوبةعن الناس ينصرف حين بالدكر المجون ربع اكان - عنهما 
ءرءهدالمي.أ.جررفيلآ/7/ب«؛ام.

٠أو أو 

(.٥٨٣وملم)المخاري)اإه(، 



اا،ت|كم>ءغات هم فتارس 
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حكمعن ! - تعالى اف رحمه - الشيح فضياة سئل !  ٥٨٥ س
الصلاة؟بعد معين لشخص الدعاء 

عادةمن يكن فلم اليع، من هدا بقوله• محيلته فآحاب 
إلىأمته . النبي أرشد بل الصلاة، بعد لمعين الدعاء السالف 
عودمابن حديما في كما التسليم قيل التمهد إكمال بعد الدعام 
.— ٥١٤٠٧رجب ٢ ٤ في حرر • ، عحه١ الله رمحي 

ءايو ء ه

 _،٨٥٦  I حكمعن تعالى الله رحمه — الشيح نخسلة ّسل
فقدييع ولم صلى ررمن حديث صحة وما الصلاة؟ بعد الدعاء 

مقتهالأوه«؟

الورد ما بغثر الصلاة بعد الدعاء •' بقوله محيلته فأحاب 
ماهذا اللام، قبل الدعاء يكون أن الأكل لأن وذلك ينبغي، 

-عنه الله رمحي - مسحود ابن حديث فى قوله فى النبي. إليه أرثد 
وهدا، ثاءا،" ما الدعاء من ليتخير ررثم نال! التشهد ذكر أن يحد 

بينصلاته من لم يان قبل الإنسان فان الصمحبمح، النظر مقتصى 
حتىالدعاء يوحر أن ينبغي فلا متاحاته حال وفى وحل، عز الله يدي 

أقفلالمناجاة حالة فى الدعاء بل وجل، عز اض مناجاة من ينصرف 
وأولى•

أستغفر،الله، أستغفر المصلى تول مثل النمس به ورد ما أما 

:٥٨٣لم)وم(، ٨٤اوغارى)ا)١( 
(.٨٠المناوئ)• )٢( 



اك،و|ا|ت|طم ص كا«س 
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ؤإنمامشروعيته. على يبقى هذا فإن لم يحين اض، أستغفر الله 
فكانتالصلاة فى تقصير أو خلل من يكون أن عسى لما ذلك نؤع 

بعدها.مشروعيته 

فرضوعلى بصحيح، فليس المائل ذكر الذي الحديث أما 
الصلاةلأن صلاته، حال في ييع ولم صلى من الراد فان صحته 

الصراطاهدنا دعاء: فيها الفاحة قراءة فإن واجب، دعاء فيها 
اللام٠ دعاء السهد وفى علهم٠ أنعمأأءتا الذين صراط المستقيم، 

أعوذفيها الصالحين، اض عباد وعلى علينا الملام النتي، أيها عليالث، 
جهنم.عياب من بالله 

؛:>-ءأ؛- ء؛• 

يجوزإنه قلتم : — تعار الله رحمه — الشيخ فصيلة مئل :  ٨٠٧س
جماعيا؟يكون فهل بعدالصلاة، بالذكر الصويث، يرغ أن 

قلت؛ل يجوز، أثل لم أني الواغ في بقوله؛ ملته نآجاب 
بدعة؛فهذا جماعة الذكر هذا أداء وأما الأفضل، يعني المنة من إنه 

هذا،يفعلون يكونوا لم وأصحابه واللام الصلاة عليه الرسول لأن 
•يجهرون لكنهم رحيم الذكر يقول مصلمح، كل بل 

بعضناعتاد تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل :  ٨٥٨س
يرفعواأن الاستغفار وبعد الفريضة صلاة من الانتهاء بعد الأخوة 
دائمايتكرر بالدعاء( اليدين )رغ العمل وهدا بالدعاع، أيديهم 



اا؛؛|كاويهن م هتاءس 

لهذافهل الصلاة، حتم دعاء يميه من وهناك فريضة، كل وبعد 
يديهيرغ الرسول. كان وهل والمنة؟ الكتاب قي أصل العمل 

حتمدعاء يمي دعاء هناك وهل فريضة؟ كل بعد بالدعاء 
العمل؟بهيا يقوم لمن هوتوجيهكم وما الصلاة؟ 

ولانة، بليس الغريقة بعد الدعاء بقوله! فضيلته فأحاب 
بعدثلاثآ الاستغفار مثل•' . المي عن ورد ما إلا فعله، يسغي 

صلاته،يدعووهوفي أن المصلي ان للأنينبغي والدي ، السلأمر 
ررأقربوسلم؛ آله وعلى عليه اممه صلى النبي لقول الجود في ا إم
المجودرروأما ولقوله! ،، ساحد،ال وهو ربه من العبي، يكون ما 

أنحري أي لكم«أم، يستجاب أن مممن الدعاء من فأكثروا 
لكم.يستجاب 

عليهاض صلى المي لقول الملام قبل التثهد آخر في ؤإما 
ماالدعاء من لمخبر ررلم ' نال المثمهل، ذكر حين وسلم اله وعلى 
منبافه يتعوذ ررأن الأخير التشهد تشهد إذا المصلي وأمر ، ساءا؛ 

ومنوالممات، المحيا فتنة ومن القبر، ءن،اب ومن جهنم، عداب 
•ا؛ الدحال المثح فتنة 

.طم)ا\،ه(.)١( 
 )٢(.JLrA(؛.)؛
(.٤٧٩سالم))٣( 
(.٨٠الخاوي)، )٤( 
(.٥٨٨لم)م)٠( 



|1دا|ةأمام م هتاوس 
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يديهيرفع وسلم آله وعلى عليه اض صلى المي يكن ولم 
يرغلكن أنه عنه ينقل لم الاستغفارثلاثآ حتى فريضة كل بعد بالدعاء 

فيه.يديه 

بهالمامور بل الصلاة حتم دعاء سس دعاء هناك وليس 
كاLلوهةدحكرواتعالى! اطه نال بعدالصلأةذكراش، 

أنرافعآيديه فريضة كل عقب تعالى يدعواض لمن وتوجيهي 
حيرفإن يهديه، وتمسكآ اض رسول لسنة اتباعأ ذلك يترك 
الأموروسر وملم، آله وعلى عليه اش صلى محمل هدي الهدي 

.محدثاتها 

فيحرر • مجيب قريب إنه ويرضى يحب لما الجميع اش وفق 
.jtMM/U /U

ماالأذلكرالشالهتعالىس'. الشيح.رحمه فضيلة متل إ  ٨٥٩س 
الفرائص؟بعد تقال 

أنصلاته من مغ إذا للمصلي ينبغي بقوله فضيلته فأجاب 
بدلكأمجر تعالى اش لأن س، المي عن ورد بما وجل، عر الله يذكر 

وعكوئئ، تنما آسي دآدءظثوا ثثجثث _ؤؤدا • قوله فى 
Iمرات ثلاث الإنسان يستغفر أن ت ذلك ومن ، ه جتوره^كم 

الآ؛ة:'آ'سررةاس،



1 ض هناءس  iLjUsكا|،؛
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الملام،أنت اللهم ويمول؛ آمتغفراض، اش، أّتغمر أمتغمراض، 
عزاض يذكر ثم والإكرامل١،، الجلال ياذا تباركت اللام، رمك 
ثلاثآويكبر وثلاثي، ثلاثآ اش يبح ثم ه، المي عن ورد بما وجل 

علىواحدة كل قالها ثاء إن ، وثلاثين ثلاثآ ويحمد وثلاثين، 
والحمداش، سبحان قال ثاء إن أي حميعآ، قالها شاء ؤإن حدة، 

ثلاثآاش، سبحان قال! شاء ؤإن وثلاثين، ثلاثآ أكبر واش ض، 
ثلاثآوثلاثين،أكبر، اض ثم وثلاثين، ثلاثآ ض، الحمد ثم وثلاثين، 

ويكبرعشرأ، يسبح أن أحرى؛ صفة وتجوزأضآ بل كلذلالئ،حاتز، 
اش،سبحان يقول؛ أن رابعة؛ صفة وتجوز عشرأ. ويحمد عشرأ، 
.مائة فتتم مرة، وعشرين خمأ أكبر واض اش، إلا ولاإله ض، والحمد 

الصلاةبعد الأذكار من الني. عن ورد ما كل أن والمهم 
بعضلأن الجمع، سبيل على أو البدل، سبيل على إما فليقاله، 
معبعضها الأذكاريذكر وبحص بعض، عن بدلأ بعضها يذكر الأذكار 

اشلأمر امتثالأ ذلك على الأسان فليحرصى مجموعة، فتكون يعفس 
•اف. رسول لمنة واتثاعآ هآددظثوأأثته ؤ قوله؛ في تعالى 

كماالذكر، بهذا يجهر أن الأفضل فان المجد في كان ؤإذا 
اضرصي - عباس ابن حدينا من البخاري، صحيح في ذلك ثست 

منالناس ينصرفا حين بالذكر الصولتا رفع رركان قال! - عنهما 
يرفعواأن للمصلين فين ، .٠١٣المي عهد على المكتوبة 

.سالم)اآ0(.)١( 
:٥٩٥(،ودإ)٨٤٣اJغlرى))٢( 
:٥٨٣وطر)(، ٨٤اوخارى)ا)٣( 
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صوتهيرغ لكن لأنه .؛ بالرمول اقتداء الذكر بهذا أصواتهم 
المىسإلأصلاة انقضاء نمرق ءماكا I عباس ابن قال كما بذلك، 

بالتكبير«أاا.
ؤإنالذكر، بهذا الإّمرار يمن إنه ت العلم أهل بعض وقول 

الرمولفعله فيما الأصل فإن فهنذلر، حهراش.لكنلخعاوم، 
ومنووصفه، أصله في مثروعآ يكون أن واللام، الصلاة عليه 

لكانمثروعأ، به الصويت، رغ وهو وصفه يكن لم لو أنه المعلوم 
حاجةفلا بقوله، الذكر هذا علمهم قد فانه الني.أمته علمه ما يكفي 

لكانالتعاليم المقصود لكن لو إنه يم ، الصويت، برغ يعلمهم أن إلى 
سلمكلما الرسول.، عليه يحاففل ولا أومرتين، بمرة يحصل التعليم 

منة.الصلاة بعد بالذكر الجهر أن فالحاصل بالذكر، صوته رغ 

والأدعيةالأذكار ما اكخ-رحم4الهتحار-! يلة حم ص
بينفرق هناك وهل الصلاة؟ من الانتهاء بعد تقال الش المشروعة 

بها؟دعاءخاص صلاة لكل هل يمعنى؛ للصلوات؟ بالشسة الأدعية 
الصلواتبحد الواردة الأذكار بقوله! محيلته فآجاب، 

العباداتلأن كافيآ؛ كان منها بنؤح الإنسان أتى فإذا متنوعة، 
أتتالتي الوجوم تلك على يفعلها أن للإنسان يثيع التنوعة 

استفتحإذا متوعة استفتاحات هناك الاستفتاح ت ذللث، فمثال عليها، 

باباحي المفي وملم (، ٨٤٢الصلاة)بعد الذكر باب الأذان في الخاري أخرجه 
(.٥٨٣) ١٢إح• ١ ٠ ا/ الذكربعدالصلاة 



اوءاا،تصمات هم هد1رس 
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هريرةأبي حديث عليه دل ما فمنها بالمشرؤع. أتى منها بواحد 
بينباعدت كما حطاياي، وبين سي باعد ءاللهم -: عنه اش صي ر- 

الأبيضالثوب ينقى كما حطاياي من نقتي اللهم والمغرب، المشرق 
واورد«أا،.والثلج بالماء خطاياي من اغلتي اللهم الدنس، من 

وتعالىاسمك وتبارك ويحميك، اللهم ررمسحانك، أيضأ؛ ومنها 
حدكولأإلهغيركا(أأ/

مجنورد مما بغيرهما أو بالثاني، أو بالأول، اّتفح فلو 
تارةبهيا يستفتح أن الأفضل بل عليه، حرج فلا الاصتفتاحات. 

أذكارفى ورد ما وكدللث، التشهد، نى ورد ما 
تيقول ثلاثآ يستغفر فإنه الصلاة من الإنسان مغ فإذا الصلوات، 

ومنلئ،اللام، أنت، اللهم > اض أمتغفر ادله، أستغفر اممه، أستغفر 
الوحده افه إلا إله )لا والإكرازم. الجلال اذا ناركن السلأم، 

ثلاث.قدير( شيء كل وهوعلى المحمي وله الللث، له له، ثريلث، 
ولهالفضل، وله اكمة، له نعيدإلاإياه ولا لأإلهإلأاش، ،، مجراتر 

(.٥٩٨اوخارى)أأتما(،وسالم))١( 
الصلاةني والترمذي ، ( ٧٧٦سحانك)الامحتفتاح رأى من باب الصلاة في أبوداود رواْ )٢( 

الملأةافتتاح باب انملأة إنا.ة ني •احة وابن (، ٢٤٣انملأة)افتاح محي >قول باب: 
(٨٠٦.)

.طم)اآه(.)٣( 
(.٥٩٧لم)م)٤( 
٨٦باب الهو في رواْ وند المة الكتب عن الناثي يه انفرد عرات• انلاث اللفتل مذا )ه( 

كمصةقولذلاكم/«م)أأما(.



اك|ااةامام هم فتاوس 
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ولوالدين له مخلخين إياه إلا نعبد ولا اض، إلا إله لا الحسن. الثناء 
كرْالكامون(لا،.

لمامعملي ولا أعطيت، لما مانع لا اللهم ه أيضا! ويقول 
اش،بحان ويقول! . الجدرا منك الجد ذا يشع ولا منعت، 

فهدهمرة وعشرين أ حمأكبر، واف اف، إلا إله ولا ف، والحمد 
ثلاثآأكبر، واف ف، والحمد اف، بحان نال! شاء ؤإن محائةأ٣،، 
اشإلا إله لا المائة! تمام ويقول . وتمعوزر تسعة فهده مرة، وثلاثين 

شيءكل على وهو الحمد، وله الملك، له له، شريك لا وحده 
اشبحان اش، بحان اش، بحان يقول! أن ويجوز • قدير 
جميعأ.مرة وثلاثين ثلاثآ 

مرةوثلاثين ثلاثأ ف، الحمد ف، الحمد ف، الحمد ويقول! 
ثلاثااش ويحمد وحدها، مرة وثلاثين ثلاثآ بح يأن بمعنى حميعآ. 
مئة،فهدم ؛ حميعا وثلاثين أربعآ ويكير وحدها، مرة وثلاثين 

تريبا.تخريجه تقدم )١( 
ترسا.تخريجه تقدم )٢( 
الهوبابني ائي والنوصححه، ( ٣٤١)٣ منه - ٢ ٥ باب الدعوات ني الترمذي رواه )٣( 

ما<نوعآءرسابم/0خ)هإما(و).0ما(.
ترا.تخريجه تقدم )٤( 
(.٥٩٧)الماحيا/خاأحْإا في لم رواهامالزيادة هدْ )٥( 
ا/ماأحإأا_اووكربعدالصلاة امتحباب الماجدباب م؛ لم مرواه الصيغة بهدم )٦( 

الهوني وازني مهح'اا؛موما؛م، باب: الدعوات في الترمذي وروا، (. ٥٩٦)
ناتلهنخيب لا •معقبات ت أوله وفي ١( ٣ ٤ )٨ ٨ ٤ م/ المح عدد من آخر مع باب• 

الخدو.ثاا.٠ ٠ مكتوية, صلاة دبركل 



اا؛تاكع9دات هم فتارس 
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بهيا،مرة منها الإنسان ياتي أن الأفضل الأذكار من الأنولغ هذه 
.بالة أتى قد ليكون بهيا ومرة 

يعدهايقول أنه ورد فانه المجر وصلاة المغرب صلاة فى أما 
ولهالملك، له له، شريك لا وحده اض إلا إله ولا مرات! عشر 

وهوعلىكلشىءقدير(\ا/وب،، الحمديحيى 
مراتمع النار،، مجن أجرني رررب • يقول وكذلك 
علىوحل عز اف نعمة من والأذكار العبادات مع أن واعلم 

منها!فوائد، عدة بها يحصل لأنه وذلك الإنسان؛ 
مجنيقول ما الإنسان استحضار إلى يودى العبادات مع أن 

أنيدون به يأتي صار واحد ذكر على دام إذا الإنسان فان الدكر؛ 
حضورله يحصل بدلك فإنه تنويعها وقصد تعمد فإذا قلبه، يحضر 
.القالب، 

منهاالأسهل يختار قد الإنسان أن العبادات! مع فوائد ومن 
٠عله تسهل يلد فى فكون الأساي،، من بي^ لوالأمر 

ذلكفي فيكون الأحر ش لس U منها نوع كل في أن ومها: 
•وجل عر اش على ثناء زيادة 

محق.كما متنوعت الصلوات في الواردة الأذكار أن والحاصل 
هأو- ءو 

اسمات)إيإآ(.ني والخر.ذي ، YYU؛/روا،الإطمأحمدفياالمد« )١( 
أصحإذا يقول ما باب الأدب، في داود وأبو ،  ٢٣٤أ/ 'المني' ني احمد الإمام رواه )٢( 

(٠٠٨٠.)



اك|اا؛؛|دطم فم هتاءس 
^^====د=========^ء

الأذكارهل —• تعالى اف رحمه • Iالسغ فضيلة ،سئل !  ١٨٦ س 
جماعة؟حلفه ويريدون الإمام يقولها أم منفرد بشكل الصلاة يعد 

منفرد،بشكل الصلوات بعد الأذكار بقوله! فضيلته فأجاب 
لأنهذْ؛دئلمردصاشء•الإمام؛ وراء يرددونها ولا 

حكمعن _ت تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٨٦٢س
بعدالصلاة؟ذلك الناس اعتادكثيرمن حيث المجد قى المصافحة 

منأصلا لها أعلم لا المصافحة هده يقوله؛ فضيلته فأجاب 
بعدفعلها ازإذا الإن—ولكن عنهم اش رصي الصحابة— فعل أومن السنة 

،والمودة التالف—V مل على كن مسروعة، اسما ميل على لا التملأة 
.لأنالناساءتادواذلك بهيابأس، لايكون فأرجوأن 
له،يجوز ولا ينبغى لا فهدا منة بأنها معتقدا فعلها من أما 

صنة.أثما أعلم ولا منة، أثما يثبت حتى 

الأفضلهو ما ! — تعالى ث رنه — الشيح فضيلة سئل •  ٨٦٣س
والحمدالله، سبحان قوله! هل الصلاة؟ من اللام بعد الذكر قى 
ثلاثاض والحمد وثلاثين، ثلائ افه سبحان أو أكبر؟ واش ش، 

ثلاثآوثلاثين؟أكبر واش وثلاثين، 
بعدوالتحميد والتهليل الذكربالتسبيح بقوله؛ فضيلته فأجاب 

إصفات عدة له الفريضة صلاة 
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أكبر،واض ض والحمو اف، محميحان الإنسان! يقول أن منها 
إلاإله لا المائة! تمام ويقول وتسعون، تسعة فهدم وثلاثين، ثلاثآ 

شيءكل على وهو الحمد، وله الملك، له له، ثريلث، لا وحده اش 
•قدير 

ثلاثاض والحمد وثلاثين، ثلاثآ اض سبحان يقول! أن ومنها 
.ذلكر سوى يقول ولا • وثلاثين أكرأربعآ واف' وثلاثين، 

عشرض والحمد مرايت،، عثر اف سبحان يقول! أن ومنها 
مراُت،.عثر أكثر واض ، مرات، 

واضاض، إلا ولاإله ض، والحمد اش، سبحان يقول! أن ومنها 
مرةمائة فهده مرة، وعسمرين حما أكثر 

،ذلك، أحزأ ذكرت، صمة فأي الني.، عن وردت كلها هذه 
مرة.وهدا مرة هذا يقول حيدأأن يحففلها كان إذا والأحسن 

هه م 

السنةجاءت —! تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة مئل !  ٤٨٦ س 
هوالمقصود فهل الصلاة، بعد بالذكر الصوت رغ بمشروعية 

اللام،،أنت، رراللهم مثل• الصلاة، لانقضاء المباشر الذكر 
والكبير؟والتهليل المح الذكرْع جميع ينم أوأنه ونحوم، 

الصلاة،بحد مثرؤع ذكر كل يعم هو بقوله! فضيلته فأحات، 
وقدوالتهاليل، بيح، والتاللام،، أنت، رراللهم وفول! الاستغفار، 

•نلها وما السابئة الفتوى ش الأحاديث، تخرج سق 
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قفيوالتسبيح التهاليل بين فرق من ومال؛ رسالة علمائنا يعص ألما 
هوالصحيح.وهذا وهذا، هذا بين فرق لا وأنه ابتيع، 

شيءفاته وقد ، حانبالث، إلى يصلي شخص هناك كان إذا لكن 
ترغفلا عاليه تشوش أن صوتك رفعت، إذا وحمتا الصلاة، من 

علىحرج وملم آله وعلى عليه اض صلى الرسول لأن صوتك؛ 
علىبعضهم ويشوش بالقراءة ويجهرون يصلون وهم الصحابة 

إذاأما ، ، على فينوش صوته الرحل يربع أن فهاهم بعض، 
.يجهر ان فالمسة ، سومش هناد يكن لم 

متييةولالإمام!افسار-! ^^ةابمح-رحمه 
اذاسملدالإمامأ٢ا؟شاركت وطدالملأم، الملام، اللهمأنت 

الصلاةمجن فؤخ إذا الدعاء هدا يقول ٠ بقوله فضيلته فأجاب، 
نلأنشلضىالاس.حررفىإآ/ا/ب.ةاى

وء ه

منالحكمة ما ! — تعالى افه رحمه — الثسخ فضيلة مثل ! ٨٦٦س
الصلاة؟الاستغفاربعال 
أنالصلاة، بعد الامحتغفار من الحكمة بقوله فضيلته فأجاب 

يستغفرأن له مع فلهذا صلاته؛ في تقصير من يخلو لا الإنسان 
ياذاتباريتط اللام، ومنلث، اللام، أنتر اللهم ت يقول ثم ثلاثآ 

.(TY0)_U (١)

الم)اها<(م)٢( 
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الصلاةعليه النثي عن الواردة بالأذكار يأتي ثم • ، والإكرامأ الجلال 
.والسلام 

٠أو ء ه

بعدالأذكار تعالى-'. افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل :  ٨٦٧من 
السنةمن وهل المصلين؟ تبل من جماعي بشكل تردد هل الصلاة 

جلالكريم، ربنا جل الصلاة! بعد عال وبصوت الإمام يقول أن 
ثقولوا يعني ؛ الاهءاررميحان عفليم يا سحاك العظيم. ربنا 

إلامالما لاعلم سحاك يقول! ثم مرة. وثلاثين يلأثا افه بحان 
!قولوايعني ^ شكرأكثيرأررالحمد نشكرك داتما ربتا يا علمتنا، 
هداناالذي فه الحمد I يقول ثم مرة• وثلاثين ثلاثا طه الحمد 
يعنيأكبرار رراطه شأنه جل افه هدانا أن لولا لمهتدي كنا وما لهذا، 
اطهإلا إله لا '٠ بعدها يقول ثم مرة، وثلاثين أربعا أكبر افه ". قولوا
شيءكل على وهو الحمد وله الملك له له، شريالث، لا وحده 
قدير؟

منالسائل ذكرها الض الصمات هذه ت بقوله فضيلته فأجاب 
لمبدعة ، هدم أشبه وما العظيم الجاليل سبحان يقول! الإمام كون 

ويذكراممه يستغفر إنسان كل أن الوارد ؤإنما س، المي عن ترد 
لمسه.

عنثبت فقد الصلاة، من السلام بعد بالذكر الجهر السنة لكن 
بالذكرالصوت رفع رركان • قال أنه — عنهما اممه رصي — عباس ابن 

لم)اا'ْ(.م)١( 
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لكنوأنه . س* الني عهد على من الناس ينصرف حين 
السةأن على دليل وهذا ^٠٢^١،، ^٠٨إذا بذلك انصرفوا إذا يعلم 

مناليوم الناس أكثر عليه لما حلافآ الصلاة، بعد بالدكر الجهر 
والتلأ^مد،التسبمح، دون اله^الآرى س^تهر ويعصهم به، الامحرار 

وهدا،هذا بين التفريق في المنة س أصلا لهذا أعالم ولا والتكبير، 
.الجهر المنة ؤإنما 

الصلاةبعد بالذكر جهر الرسول. إن I الناس بعض وقول 
منالتعليم لأن وذلك نفلر؛ فيه فول هذا الناس، يحله أن أجل من 

س١^^١۶ قال كما بالقول، حصل ئد واللام الصلاة عليه الني 
ثلاثاصلاة كل دبر وتكبرون وتحمدون، ااتسمحون، ت المهاجرين 

وثلأثين((رآ،.
كمافالتعاليم . التعليم ؛ذللثإ القصود أن مت، ت نقول إننا تم 

بصفته،أيضأ يكون الذكر أصل في أو الدعاء، أصل في يكون 
وكونالجهر، وهو وصفته أصله الذكر هذا علم فالرسول 
سنة،أنه على يدل ذللثط على يداوم واللام الصلاة عليه الرسول 

واللامالصلاة عليه النبي لكان فمهل التعليم أحل مجن لكن ولو 
فالهمسرا، الذكر هذا للناس! يقول ثم الناس يعلم أن على يمتصر 

به.الصويت، ورغ الذكر يمن أنه المسألة هذْ في الراجح القول أن 
ءإيءه ءو 

:٥٨٣لم)وم(، ٨٤اوغارى)ا)١( 
اوخارى)'آأخ(،وطم)ها<ه:)٢( 
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منهناك _؛ تعالى اف رحمه — السيح فضيلة مثل ! ٨٦٨رس 
اض،اررتقبل بعضهم! كقول الصلاة بعد الأذكار في يزيد من الناس 

؟تعاليقكم فما  ٠١ارزمزم الوصوء بعد أوقولهم 
الدعاءمن هدا بل الدكر، من ليس هدا بقوله: فضيانمه فأجاب 

الإنسان،يفعلها أن نرى لا ذلك وْع منكء اش ررتقبل وقال؛ مغ إذا 
لأنزمزم؛ ماء من الشرب بعد ولا الصلاة، بعل ولا ، الوصوء بعد لا 

عالم.بغير مشروعة فتكون منة تتخذ لربما فعلت الأمورإذا هذه مثل 
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ءموهاتاسة

حضرإذا _؛ تعالى اض رحمه — الشيخ فضيلة مئل ت  ٨٦٩س
^^،لمأنسالأُهونيحرجانيمت،؟العشاء 

العلمامفبعض خلاف، محل هذا ث بقوله فضيلته فأجاب 
أووشراب تلعام من حضر بما قليه انشغل إذا الصلاة يوحر يقول 
•الوقت ولوحرج ، غيرْ 

فيالعناء بحضور يعذر لا إنه ت يهولون العلم أهل أكثر ولكن 
بةيالمالعشاء بحضور يعذر ؤإنما وقتها، عن الصلاة تاحير 

العشاءحضر إذا الجماعة بترك يعذر ان الأنأن يعني للجماعة 
الجماعةأدرك فإن المسجد إلى يذهب يم فليأكل، به ه نفوتعلقت 

عليه.حرج فلا ؤإلأ 
إلاعشاءه يقدم لا بحيث عادة ذلك يتخذ لا أن يجب ولكن 

إذالكن الجماعت، ترك على مصمم أنه يعني هذا لأن الصلاة؛ وقت 
ويأكلالجماعة، بترك يعذر فإنه المصادفة وجه على هذا حديثا 

تحلقآبه.يرداد ربما أولقمتين لقمة أكل إذا لأنه يشح؛ حتى 
كلعامآحرامآملوجد الْلعامإذا المضهلرإر الرجل بخلاف 

أوالهلاك الث، نفعلى وحفت الميتة إلا تجد لم إذا نقول فهل الميتة، 
نقولالضرورة؟ بقدر كل أونقول تشبع؟ حتى الميتة من فكل الضرر 
بملث،سانفلأ"1كلالالة.بقدرالضرورة. لهكل 

مثلالإنسان على تشوش المى الأشياء من بالعشاء يلعحق وهل 
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والرج؟والغائط البول 
تقال المي. أن ملم صحح في بل به يلحق نعم الجواب؛ 

البوليعني آ الأ-تحئازلأ ثدافمه هو ولا طعام يحضرة صلاة ررلأ 
•الريح ذلك رمثل والغائْل 

الصلاةمحي قلبه حضور عن ان الأنأشغل ما كل أن فالقاعدة 
فإنهمكروهأ كان إن منه نالقت أو مطالويأ، كان إن ه نفبه وتعلقت 
الصلاة.في يدخل أن قبل منه يتخلص 

وروحالصلاة لب أن وهي فائدة؛ إلى هذا من وتخلص 
يحولما كل بإزالة المي. أمر ولذلك القلب، هوحضور الصلاة 

.صلاته في الأسان يدخل أن قبل ذلك دون 
الوالهواجس الوساوس أن وجدنا اليوم واقعنا إلى نظرنا ؤإذا 

الصلاةفي العبث ذلك ومن صلاته، في المصلي دخل إذا إلا تأتي 
الشيaلانحاء الصلاة في دخل إذا فالإيان القلب، ثنل العبث فإن 

قبل،من يذكره لم ما يذكرْ حتى كذا اذكر كذا، اذكر يقول يذكرْ 
وأنهوديعة، أولع إنه وقال؛ العلماء أحد إلى حاء رحلا أن يذكر 
قالأصنع؟ فماذا يهللبها حاء الوديعة صاحب وأن مكانها، نسي 

يصليوجعل الرجل فذهب ومتذكرها، فصل، اذهب، العالم؛ 
مكانها.فذكر 

وإذاواللام الصلاة عليه المي بقول ذللث، على العالم امتدل 

٦٧آح  ٩٣ا/. .الطعام.بحفرة الملأ؛ كرامة ، ١٦باب المساجد، يي •سلم رواه )١( 
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قإذاالتأذين، يسمع لا حتى صراط وله الشيطان أدبر للصلاة، نودي 
محيإذا حش أدبر، بالصلاة ئوب إذا حتى أنل، النداء محي 

اذكركدا، اذكر ث يقول ونفه، المرء بين يحظر حتى اكويبأدل، 
•صليى؛ارا، كم لابدري الرجل يظل حك، كذا، 

الإمامخلفا يقف من بعض يفعله ما الصلاة عن يشغل رمما 
هداأن والحقيقة قراءته، في الإمام ويتاح المصحف، يمك تجده 

Iومحاذير أمور عليه يترنما الممل 
إخراجإليها، حاجة لا بحركات، يتحرك الإنسان أن أولأ؛ 
.الصحف، فتح المصحفا، 
وصعوهي منه، مطلوبة منة عن يشغله الفعل هذا أن • ثانيا 

•صدره على اليسري اليد على المنى اليد 
أمفالهاإلى الصفحة أعلى من بالانتقال بصره يشغل أنه ثالثا؛ 

اليدأن كما حركات، له والبصر آخره. إلى المهلر أول مجن ويالأنتقال 
هدا.في لاشالث، لهاحركات، 

كأنهالصلاة، عن منفصل وكأنه يشعر المتابع هدا أن رابعا؛ 
يمحبك،أو يخهليء هل الفلر أحل محن القاريء هدا على يمسلث، 

ويبعد.الصلاة عن قلبه فيشهلح 
مجنحائز فهدا يردم أخهنأ إذا أحل مجن الإمام وراء وفقا إذا أمجا 

الحاجة.أجل 
الصلاة؟ل الشينيان يثيرها الذي الوماوس هده علاج ما ولكن 

(,٣٨٩ونم)(، ٥٠٨المغاري))١( 
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الإنسانيتمل أن والسلام الصلاة عليه الرمول بينه علاجها 
هوهدا الرحيم الشيهلان من باش ويستعيد مرات، ثلاث يساره عن 

.، العلأجأ 
يصلي؟وص ارْ بعن ويممل يلتفت هل مائل يقول أن يقي 

لحاجةالالتفات هدا لأن يلتفت نعم، نقول ؛ والجواب، 
.به بأس لا لحاجة والالتفات 
ارى؟يعن والناس أنفل كف ئاتل؛ يقول وقد 

علىكان س متوذي لأنالث، تتفل فلا مأمومأ كنت، إذا نقول 
,باض استعد ولكن يسارك، 

ءأيءأي ءإث- 

كانإذا .؛ تحار افٌ رحمه ~ الشيخ فضيلة سئل ! ٨٧٠س
الجماعةصلاة تفوته أن حاجته محي إن وحشي حاقن الإنسان 

ولوحاجته يقضي أو الجماعة، ليدرك حاقن وص يصلي فهل 
فاتتهالج٠اءة؟

فاتتهولو ويتوضأ، حاجته يقضى بقوله؛ فضيلته فأجاب، 
ألهوعلى عاليه اش صلى آلمي قال وقد عدر، هدا لأن الجماعة؛ 

ولأهويدافعهالأبان(،لآرطعام، بحضرة ررلاصلاة ومالم؛ 
ءوءو أو 

حكمعن .؛ تعار اش رحمه - الشيح فضيلة سئل '•  ١٨٧ ص 
الصلاة.ش العينين تغميضن 

(.٢٢٠٣سلم))١( 
سالم)«\"ه(.)٢( 
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؛مكروه الصلاة في العينين تغميض بقوله! فضيلته فأجاب 
لوكانكما لسب، كان U إلا ه، الض عاليه كان U خلاف لأنه 

يزذىقوى نور أمامه أوكان الفراش، محي أو الخيار محي زخرفة أمامه 
،مكروه فإنه ؤإلأ به، بأس فلا بب لالتغميفس كان إذا المهم • عينيه 
رحمه- القيم لأبن المعاد زاد كتاب إلى فليرجع الاستزادة أراد ومن 

اضتعالى_.
هه ه 

تغميضحكم ما —• تحار الله رحمه - فضيلته سئل ت  ٨٧٢س
يحصلحش القنوت دعاء وعند القراءة، عند الصلاة في العينين 

الصلاة؟في الخشؤع 
أهلذكر الصلاة فى العينين تغميض I بقوله فضيلته فأجاب 

شيءأمامه يكون أن مثل سب هناك كان إذا إلا ، مكروْ أنه العلم 
الحالهذه ففي عينيه، على توثر قوية ساحلية أنوار أو يشغله، 
.المفسدة لهدم درءا عينيه يغمض 

أخنعكان عينيه أغمض إذا أنه من الناس بعض يدعيه ما وأما 
فيليوقعه الشيهلان تلبيس من هذا يكون أن فأخشى صلاته، في له 

فتحْع الخشؤع على نمه ولوعود يشعر، لا حيث ُن المكروه هدا 
أغمضإلاإذا يخشع لا أن على ه يعودنفكونه ولكن ، لوجدْ عينيه 
مماأكثر العينين تغميض حال في يخشع يجعله هوالذي فهذا عينيه 

العينين.فاتح لوكان يخشع 
ءوه  ه
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الانحناءعن _! تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل !  ٨٧٣ ص
اثطءالو؛وفضالملام؟الزائد 

خلافالوقوف أثناء الزائد الانحناء ت بقوله فضيلته فأجاب 
-حانيآرقبتهولأوكوز(ويعتدل، ينتصب القائم أن الأدلة ظاهر فإن المشرؤع، 
صدره.لحيته تمس أن يكرم • يقول الفقهاء بعض إن حتى ، أوظهره 

؛إي؛إ؛ ؛و 

أنيجوز همل * ~ تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سئل  ٤٨٧ س 
وهلمعه؟ السجائر وعلبة يصر وأن المسجد المصلي يدحل 

هوالدليل؟وما حرام؟ الدخان 
السجائر.ومعه يصلي أن يجوز نعم بقوله! فضيلته فأحاب 

ثتلوأولا ؤ ت تعالى قوله والدليل حرام، ^الدخان 
:Jyjؤنيةمأأظ؛نأيلإ4ءى، ممال: ، Jyjآئئثمهُأ'، 

اشص بت رند ^آءآيمحأآفيعأئثمحتتاا'، 
صارالدخان أن الطبية الناحية من وثبت المال، إضاعة عن نهى نه أ. 

ملقوشاربه لنمه، شاربه لقتل سبب فتناوله الموت، إر أدى وربما 
جعلهما غير فى صرفه حيث لماله مفسد وشاربه التهالكة، إر بنفسه 

ودنياهم،دينهم مصالح به تقوم للناس، قيامآ جعله الله فان له، الله 
فيهالمال فصرف الدنيا، ولا الدين مصالح به تقوم مما ليس والدخان 

الآة:؟آ.ّررةال_اء،
١٩٥الأية! القرة، سورة 
.٥ ت الأية ، الماء محورة 



اكاا؛تامام هم فتاوس 
^^==============د=ص

ساني.ص1صاصالماكومحي |صاعةله، 
هو ء ه

بعصاأشاهد _! تعالى اف رحمه - الئسخ فضيلة سئل •  ٨٧٥س
معهميحملون وهم يصلوا لكي المسجد إلى يدخلون لناس اس 

هلعليهمإثمفيطا؟جيويهم، في الجائر 
السجائرلهدم حملهم ل إثم عليهم ليس بقوله؛ فضيلته فأجاب 

ليتالسجار لأن الصلاة؛ فى يوثر لا حملها لأن للصلاة؛ ية بالن
فانجائر. الهده سرب إُم عليه ولكن الحسية، التجامة نجه 
وأنهمضر أنه الهلبية الناحتة من ثت لأنه محرم؛ الدخان ثرب 

افهمال الهلاك، إلى تودي قد مستعصية بأمراصن الإصابة بب ي
أنهه اش رمول عن وست ه. أل،دلآ اد أؤإإ' كمحا لي ؤ تعالى؛ 

»إنومال: الماجد إلى الذهاب قبل والثوم انمل أكل عن نهى 
ؤإذاسوآدمءرا،. منه يتأذى مما تتأذى الملأتكة ؤإن يؤذى، ذلك 

وفيهالبدن، على صرر فيه الدخان أن وجدنا التدخين إلى نفلرنا 
للناسرى.أذية وفيه للمال، إضاعة 

٠

أنيروى ما صحة ما ت تعار- افه رحمه - فضيلته سئل ت  ٨٧٦س
مكروهة؟الظلام في الصلاة 

منوعلى ، الحدبث، هدا ، أعرفلا أنا بقوله: فضيلته فأجاب 

.٥( ٦ )٤ ٧ ٤ "اح ٩ ٠ / ١ .ثوما.أكل من -نهي ١ ٧ الماجدباب ني لم رواءم)١، 
تعار.ثاءاش إن الفتاوى من موصعه في مضلا الدخان ثرب حكم ّيأتي ، ٢١



|كا|ههملت لم هنارس 
■==================^^٨٢٧

منه.يتحقق أن به أتى 
لأنالأصل؛ هي لكنت الني. عهد محي الظلام محي والصلاة 

قالتكما مصابيح، محيها ليس الومحت ذلاكا محي . الني اجد م
•م۵sابيحا٠ محيها ليست يومئد أروالبيوت ~ عنهأ الله رصي — عاتثة 

هءإو يإي 

حديثفي الوارد الهي هل • الشيح فضيلة وسئل ؛  ٨٧٧س
معحلبخت إذا يثمل والكرائت، والبصل الثوم أكل عن الرسول. 

يريلما أكل ثم طح دون من الإنسان أكلها إذا وهل أولا؟ الطعام 
هالرسول بمجد خاص الهي وهل الهي؟ يشمله هل ريحها 

ذريعةويجعلها الأسياء هدم يأكل الذي على نرد وبماذا عام؟ أو 
أكلهامن نهك، ئد الرسول. إن بالمسجدويقول الصلاة ترك إلى 
ْاجورين؟أفتونا المجد؟ إلى يأتي أن 

والآكراثوالبصل الثوم أكل عن الهي بقوله؛ فضيك فأجاب 
برائحتها،الأكل غير تأذي أجل من ولكن بذاتها، عنها نهيآ ليس 

المؤمنينأمير قال كما بأس، فلا ريحها ذهب حتى طبخت إذا ولهدا 
إلاأراهما لا شجرتين تألكون الماس ررأيها ؛ بنعمر 

وعلىعليه اف صلى افه رسول رأيت لقد والموم، البصل هدا خيثتين 
إلىفأخرج به أمر المجد في الرجل من ريحهما وجد إذا وسلم آله 

فيوسلم ، ( ٣٨٢الفراش)على _اكالآْ ٢ ٢ باب الملأة في اJخارى رواه عله، مفق ( ١] 
سبابالأمحراضسدىالمالي\/يأمحآلأآ)أاهر



اكراةاحضام فم فتاوس 
ست==================تص

طيخ1اافاليمتهما أكلهما فمن البقيع 
فتحفي — عنه الله رصي — الخيري سعيد أبي حديث وفي 

هدهمن أكل من  ٠٠ت محال وملم آله وعلى عليه اممه صلى النبي أن خيبر 
حرمت،الماس: فقال . المجاد<<فى يقربنا فلا شيئا الخبيثة الشجرة 
ماتحريم بي ليس إنه الماس ررأيها فقال؛ المس. ذلك ملغ حرمت، 

ملم.أحرجه ريحها«. أكرم ولكنهاشجرة لي، اف، أحل 
ولاحرامآ ولست حلال الموم الشجرة هده أن بهذا فتبين 

يزيلما أكل فإذا ريحها، جهة من مكروهة هي ولكن مكروهآ، 
الكراهة.زالت ريحها 

عمرين عبداش ا لحديموغيره المئوي ا،ابمه للممحامل وادبى 
المملةهده من أكل ررمن قال! . المبى أن - عنهما اش صي ر- 

ررفلأI لمقل وفي . ريحها،، يدهس، حش ماجينا يقربن فلا )الثوم( 
لممأحرجه . اجد،، الميأتين 

المبوي.بالمجد يختص لا الملائكة تاذي وهي! العلة ولأن 
عنللتخلف ذريعة ذلك ليتخذ منها يأكل أن لأحد يحل ولا 

يفهلر؛أن أجل من رمضان في السفر يحل لا كما الجماعن، صلاة 

نحوهاأو كراثآ او يملأ او ثوما أكل من نهى باب المساجد *ي لم مرواْ )١( 
•جمعة عمريوم حطبة اوله وفي ( ٥ )٧٦ 

.( ٠ ٦ )٥  ٧٦ا؛قح الالموضع ني لم مرواه )٢( 
مننهي • باب في لم وم، ( ٨٥٣). الثوم. في جاء  ١٠ت باب الأذان في البخاري رواه )٣( 

.ححأ)ا1ه(.أكلثو.أ.
,( ٥ ٦ ١ ) ٦ ٩ ^، ٣١٠٠عند وردت الزيادة هذه )٤( 



اك—ا1ة1ءغا؛ هم فتاوس 
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فيحرر ا. سقطهلا ات الواجبإصقاط على التحيل لأن 
م.١٤١٤/١٢/٢٨

-؛!؛-أو 

سقيمرحل عن — تعالى اض رحمه — الشيخ قضيالة صئل  ٨٧٨ص
الممجد؟من إحراجه يجوز فهل كريهة رائحة له 

الذيالتقيم الرحل هذا في كان إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يزللم المسجدإذا من إحراجه من بأس فلا كريهة رائحة السائل ذكر 
أوثوما أكل من نهى أنه الئثي. عن ثبت لأنه عنه؛ الرائحة هذْ 

قربفإذا هذا وعلى الماحي، يقرب أن كريهة رائحة له مما نحوه 
ومعصية.، النبي عصى فقد كريهة رائحة فيه كان من المسجد 
بيده،فليغيره منكرأ منكم رأى ررمن ! ٢ نال وقد منكر، النبي. 

الفبقلبه يتطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن 
إزالةمن المسجد مجن الكريهة الرائحة صاحب ؤإحراج 

الخطاببن عمر عن لم مصحيح في بل مأمورأبه. فيكون المكر 
ريحهماوحد اض.إذا رسول رأيت لقد ١١قال! أنه — عنه الله صي ر— 
إلىفاحرج به أمر الممجد في الرجل من - والثوم الصل عني ي- 

طبخألأ.فليمتهما أكلهما فمن البقع، 
نحبيالإقناع؛ ثرح وفي الختهى شرح في فال ولهذا 

إصنانكريهة-من رائحة فيه مجن إحراج يعني المسجد- من إحراجه 

الإيمانالمنكرمن عن الهي كون باب الإيمان *ي ملم رواه ر١( 



|كواإةأمام هم هتارس 
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ى١٣٩٩/٣/٢٢سمىاواضاضني.حررفي

هه  ه

تثبيكحكم عن تعالى! اش رحمه — الشيح فصيلة سئل •  ٩٨٧ س 
وأثتائها؟ونالها، بعدالصلاة، الاصاع 

بأسلا الصلاة بعد الأصابع تشسك بقوله فصيلته فأحاب، 
الصلاة.بعد أصابعه بين ثبلث، الني. أن ثستا* فقد يه، 

فمكروه،الصلاة أثناء فى أو الصلاة، ئبل كان إذا وأما 
والترمدىروأبوداود أحمد الإمام روى فقد هذا، في ورد لحديث 

يقول!ه الني سمعت قال؛ - عنه اممه رصي - عجرة بن كعب عن 
فاتهيديه بين نقبكن فلا الصلاة عامدأإلى حؤج ثم أحدكم توضأ ررإذا 

ةيصلأة«.
هه ه 

فرقعةعن —! تعار افه رحمه — الشيح فضيلة سئل •'  ٠٨٨ س 
الصلاة؟تيطل مهوأهل الصلاة أثناء الأصاح 

ولآكنالصلاة، بطل لا الأصابع فرئعة بقوله فضيلته فأحاب 
أوجبالجماعة صلاة في ذللث، كان ؤإذا ، الحسث، من الأصابع فرقعة 

السهوياب الماحي/ ني لم وم، ٤(  ٦٨الأصاع)تنسيك باب التيمم ثي الخاري رواه  ٢١)
فيانملأةرالجودل)مه(.

الصلاةإلى المني ني الهدى ني جاء ما باب الصلاة في داود وأبو ، ٢ ٤ ١ ؛/ احمد رواء )٢( 
الصلاةفي الأصابع ين الشاك كراب في حاء I باب الصلاة في واكرض ، ٢٥٦١٢)
(٢١٢٨٦.



|كاإ،تصم؛؛ هم هتاوس 
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لملو مما صررأ أمد ذلل فيكون فرقعتها من على السوسن 
•أحد حوله يكن 

متنقالصلاة في الحركة إن أقول أن أرد المناسبة وبهذه 
وحركةتونة، م وحركة واجبة، حركة ام! أنحمسة إلى 

حائزة.وحركة محرمة، وحركة مكروهة، 

فيواجب فعل عليها يتوقف التي فهي ت الواجمة الحركة أما 
نجاسةغترته على أن يذكر ثم يصلي الإنسان يقوم أن مثل الصلاة، 

ودليلواجبة، حركة وهذه الغترة، هذ0 يخير أن عليه يتعين فحينئذ 
قذرأنعليه في أن فأحبرْ وهويصلي جريل أتام ه الّكا أن ذلكل 

إذاوكذلك صلاته، في ومضى الصلاة أثناء في المي. فخلعهما 
اجتهاده،أحهلأ ولكنه مجتهدأ القبلة غير إلى متجهأ يصلي كان 

فحينئذيميناك على القبلة إن له وقال منه أعلم آحر رحل فجاءه 
•واجبة حركة وهذه • القثلة إلى يتجه حتى يدور أن عليه يتعين 
الصحصلاة في قباء مجل في يصلون كانوا الناس أن ذلك، ودليل 

أنوأمر قرآن الليلة عليه انزل قد الني. إن لهم؛ فقال فجاءهمآت 
،يصلون وهم الكعبة إلى فانصرفوا فاستقبلوها، القثلة تقبل ي

الصلاةفي واجب فعل عليها يترتب أن وصايطها وا"مة حركة وهدم 

٤٣٨ / ١ حزيعة ابن وصححه ( ٦ ٥ )٠ ح النعل ني الصلاة باب الصلاة في أبوداود رواه )١( 
(.٢١٨٠)٥٦٠/٥وابنحبان(، ٧٨٦)

ورواهأحرى، مواصع ني وروا• ( ٤٠٣)اكلت في جاء ما باب الصلاة في الخاوي رواء  ٢٢١
(.٥٢٦احلابسُلاكلأا/همما)الميرفي 
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محرم.أوترك 
الصلاة.كمال عليها يتوقف أن فهي • المنونة الحركة وأما 

دلجاره إلى الإنسان فدنا الفرجة انفتحت إذا الصف الدنوفي مثل 
متونآ.الفعل هدا فيكون منة، هدم فإن الفرحة هد0 

ولاإليها حاجة لا اش الحركة فهي : اuكروهة الحركة وأما 
الصلاة.بتكميل تتعلق 

مثلالمتوالية، ازكثيرة الحركة فهي الحرمة: الحركة وأما 
ماجدوهو يعبث، راي وهو يعبث، قائم وهو الإنسان يكون أن 

فهذههيئتها، عن الصلاة تخرج حتى يعبث جالس وهو يعبث، 
الصلاة.تبلل لأنها محرمة الحركة 

تشغلأن مثل ذلك، عدا ما فهي الماحة: الحركة وأما 
منفهده فيرفعها عينه على غترته تنزل أو بحكها، حكة الإنسان 
منفهده له ويأذن يدم فيرغ إنسان يسّتأذنه أو الباحة. الحركة 

المباحة.الحركايت، 
٠أث ء ه

مبطلاتعن ء؛ تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة مثل :  ١٨٨ ص 
الصلاة.

نيئين;على تدور الصلاة مبللات بقوله: فضياكه فأجاب 
فيها.يجب ما ترك الأول: 
•مها مايحرم فل اكاني؛ 

أركانمن ركنآ الإنسان ترك أن مثل يجب، ما ترك فأما 



اك—والتيمين هس غتارس 
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واجباهمن واجبآ أو متعمدأ شروطها من مرطآ أو متعمدأ، الملام 
متعمدأ.

الشرطترك ومثال متعمدأ، الركؤع يترك أن الركن ترك مثال 
الواجبترك ومثال متعمدآ، الصلاة أثناء فى القبلة عن ينحرف أن 
واجباتمن واجب أي ترك فاذا متعمدأ، الأول الشهد سرك أن 

أمشرطأ، الواجب ذلك سس مواء باطلة فصلاته متعمدا الصلاة 
أمراجا-ركا، 

فيهايحرم ما فعل ت الصلاة بطلان عليه يدور مما الثاني الشيء 
أوماأويضحك، الأدميين، بكلام أويتكلم صلاته، في يحدث كأن 

متعمد٦يفعلها الصلاة أثناء في حرام هي التي الأشياء من ذلك أشبه 
.الحال هاو0 في تجلل صلاته ان فى 

هءإي ءإي 

كفحكم ما ؛ — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ت  ٨٨٢س
الصلاة؟في اممم 

فييدخل فانه الصلاة لأجل كفه إذ بقوله! فضيلته فأجاب 
ولاثوبا أكم، لا وأن أعظم، سبعة على أمجد أن ررأمرت قوله.: 

الصلاة،في يحل أن قبل لعمل قبل من كفه قد كان ؤإن . ، شعرأ«ل 
بمكروه.فليس ذللث، أشبه وما العرق لكثرة أوكمه 

اخ(،ودم)«\<؛:اوخارى)'



|1داإهامام هم هتاءس 
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الحتى تقصيره عليه فينبغي طويل، أنه لأجل كفه كان إذا أما 
يدحلفياسلآء.

أوالغترة عن تعار-I اف رحمه - الشخ فضيلة مسل ؛  ٨٨٣س
كفمن ذلك يعد هل الورى، عر الإنسان جعله إذا الث«ماغ 
عنه؟المنهي الثوب 

الثوبكف من يعد لا أنه أرى الذي موله: فضيالخه فأجاب 
فهيوالشملخ، الغترة ليس صفات من هذه لأن عنه؛ النهي 

الرأس.عر ^يركهوانمائالملوة 



1كاا؛ت3ءغا؛ هم هتارس 
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سمءمحهأبمأسة

مننرجو I — تعالى اض رحمه ٠ الشيح فضيلة سل !  ٤٨٨ محي 
الصلاة؟في الحركة حكم بيان فضيلتكم 

فيهاالأصل الصلاة في الحركة ت بقوله فضياكه فأجاب 
ام!أقة حمإلى م تنقفإنها ذلك وُع لحاجة، إلا الكراهة 

واجبة.حركة ت الأول المم 
محرمة.حركة •' الثاثي المم 
مكروهة.حركة ت الثالث المم 
تحبة.م حركة ت الراع الشم 
مباحة.حركة الخامس! القسم 

الصلاة،صحة عليها تتوقف التي فهي الواجبة؛ الخركة فأما 
ويخنيلإزالتها يتحرك أن عليه فيجب نجاسة، غترته في يرى أن مثل 

أنفأحبره بالتاس وهويصلي جبريل أتاه الني. لأن وذلك غترته، 
أنومثل ، فيها واستمر صلاته وهوفي فخلعها. حبثآ نعليه في 

القبلة.إلى يتحرك أن عليه فيجب القبلة غير إلى اتجه بأنه أحال وخثر0 
لغيرالمتوالية الكثيرة الخركة فهي I المحرمة الخركة وأما 

فإنهالصلاة يبطل وما الصلاة، تثهلل الخركة هالْ مثل لأن صرورة؛ 
هروأ.افه اتخاذايات باب من لأنه فعله؛ يحل لا 

فىتحهب ملفعل الحركة فهي ٠ المتحية الحركه رأط 
أمامهفرحة رأى أو الصف، استواء أجل من لوتحرك كما الصلاة، 

ابوداود)«1ْ(.)ا(
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الصفتقلص أو صلاته، محي وهو نحوها فتقدم المهدم لصف اش 
بهايحصل التي الحركات من ذلك أشبه ما أو الخلل، د لفتحرك 

ولهداالصلاة، إكمال أجل من ذلك لأن الصلاة؛ في ْتحب فعل 
أحديساره عن فقام الني. ْع عنهما اض رصي عباس ابن صلى لما 

يمينهعن فجعله ورائه من برأّه الله. رسول 
الآكثيرةأو لحاجة، السيرة فهي الباحة; الحركة وأما 
يصليكان حين الني. فعل فمثلها لحاجة المرة أمحا للضرورة، 

أمهامن حدها وهو اش رسول بنت زينب بنت أمامة حامل وهو 
وضيهارسجد حمالها،ؤإذا قام فإذا 

ؤحنفهلؤأتعالى؛ قوله فمثل للضرورة! الكثيرة الحركة وأما 
ي ١٠٠^حفتر ؛ن ( تننتن؛^٣٤هه وقو؛وأ لوتعق أ ؤأ لأكلزت آ عق 
دآروأم ثا عئثؤئم كثا أممة ءآدحفثوأ أمشم يإدآ ركتائ آو 

كثيرعمله أن شك لا يمشي وهو يصلي من فإن • ثليورك<ه 
الصلاة.يبهلل لا مباحآ كان للضرورة كان لما ولكنه 

فيالأصل وهو ذلك عدا ما فهي المكروهة: الحركة وأما 
إنالصلاة فى يتحركون لن نقول هدا وعلى الصلاة، فى الحركة 
فتجدأحد كل عند مشاهد وهدا لصلاتكم، متقصى مكروه، عملكم 

أوماأوبلحيته، أوبأنفه، أوبغترته، أوبقاله، ساعته، يعبث، الفرد 

(.٧٦٣وملم)(، ٦٩٧الخاري))١( 
جوازلم/الماحو/باب وم( ٥١٦جارية)حمل إذا ت البخاري/الصلاة/باب رواه )٢( 

(.٥٤٣حملالمالفىاس)
.٢٣٩، ٢٣٨الأتان: سورةالترة، )٣( 
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متواليآكثيرأ يكون أن إلا المكروه القسم من ذلك وكل ذلك، أشبه 
للصلاة.مبطل محرم فإنه 

ءات-ءأ؛• ء؛؛- 

عددكم تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة ،سل ؛ ٨٨٥س
الخلأة؟تجلل ام الحركات 

التيالحركة بل ممن، عدد لها ليس بقوله: فضياكه فأجاب 
هذهصلاة، في ليس فكأنه الرجل هذا روي إذا بحيث الصلاة تنافي 

!فقالوابالرف، اش رحمهم انملماء حدده ولهذا بلل؛ التي هي 
عددذكر بدون الصلاة؛؛ بلل فإلها وتوالت كثرت إذا الحركات وإن 

إلىيحتاج حركات، بثلاث إياها الخلماء يعص وتحديد معين، 
عليهفإن معينة، كيفية أو معين، بعدد شيئآ حدد من كل لأن دليل؛ 

.اف ثريحة في متحكمأ صار ؤإلأ الدليل، 
ءإيءإي أو 

حملحكم ما تعارس؛ اف رحمه اشح— فضيلة !  ٨٨٦ص
الصلاة؟في لهلفالها المرأة 

كانإذا ءلفلها المرأة تحمل أن بأس لا بقوله! فضيلته فآحاب 
لمإذا صلالها عن ويشغلها يصيح تكونه حملها، إلى واحتاج ولاهرأ 

ينت،أمامة وهوحامل يصلي كان أنه الني. عن ثبت وقد تحمله، 
قامإذا وهوحاملها. بالماس يصلي وكان اش. رصول ؛نت، زين—، 

فلابهلفلها ذلك المرأة فعلت فإذا ، وصعها،، مجد ؤإذا حملها 

؛٥٤٣اوخاري)ا-\ه(،وساوإ):ا(
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ذلك،إلى الحاجة دعت إذا إلا تفعل لا أن الأفضل لكن اس؛ه، 
أعالم.والله 

أ؛ت-ءإت- أ•؛- 

مجدإمام عن ت تعار. اف رحمه - الشيح فضيلة سئل  ٨٨٧س
أوطممرتين يمشى يتقدم التكبيرة، من وانتهى للصلاة كير إدا 

الإمام؟هدا فعل حكم فا عنده عادة وأصبحت، ، حهلوات، ثلايث، 
فهواختياره بغير ثيئأ هذا كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

أنفيحاول الدوحة من شيء معه يكون قد الناس بعض لأن معدور؛ 
عنه؛ينهى فانه باختياره كان ؤإن يتأحر، أو عندئد، فيتقدم يتماسك 

بدونالصلاة في حركة وكل حاجة، بدون الصلاة في حركة هده لأن 
مكروهة.فإنها حاجة 

الصلاةفي الحركات أقسام نبين أن بنا يحسن وهنا 
وحركة، واجبة حركة ت خمسة الصلاة في الحركات أمام 

مستحبة.وحركة مكروهة، وحركة جائرة، وحركة محرمة، 
هداالصلاة، صحة عليها يتوقفا التي I هى الواجبة فالحركة 

تمثالين ونذكر الواجبة الحركة محابط 
وهويصلي،نجاسة غترته في أن تذكر إنسان الأولI المثال 

نؤعوالغترة صلاته. في ويستمر الغترة لخير يتحرك أن عليه فيجب 
•الرأس عر ممايلبس 

بالخبالةعالم فجاءه القبلة، غير إر يصلي رجل الثاني؛ المثال 
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القبلة،إلى يتجه أن عليه يجب فهنا يمينك، على القبلة ؛ له فقال 
•دليل المساكين هاتين من واحدة ولكل 

وعلىآلهطيه اض محلى المى أن الأولى: المألة أئ 
جبريلفجاءه به، يعلم لم نذرا وفيهما نعليه في بملي كان وملم 

صلاته.في واستمر نعليه فخلع بدلك، خأحيره 
جهةإلى الفجر صلاة يصلون كانوا فباء أهل فان الثانية: وأما 

النبيإن لهم: فقال وأتاهمآت وراءهم، مكة وكانت المقدس، بيت 
تقبليأن أمر وند قران، عليه أنزل وملم اله وعلى عليه افه صلى 
يصلونوهم الكعبة جهة إلى فانحرفوا فامتقبلوها، القبلة 

هداتحب م فعل عليها يتوقف الي هي • المستحبة والحركة 
صابهلها.

مسنة،الفرج ومد الصف، في أمامك فرجة انفتحث، ٥^؛،: مثال 
تقاربوكيلك تحثة، م حركة فهدم الفرجة، لهدم فتقدمتا 
أيضأفهدم منه فقربتا فرجة جارك وبين بينك صار فإذا الصفا، 

٠حر 

أنهايعني • الصلاة تنافي اكي الحركة هي ؛ المحرمة والحركة 
فهدمصلاة، في لست، إنلث، تتحرك: رآك من يقول بحسث، كثيرة 

متوالية.كثيرة تكون أن وصابهلها محرمة 
مامثل حاجة، بلا القليلة الحركة هى المكروهة: والحركة 

أوأوصاعته، بقلمه، صلاته في يعبثا حيحا الماس بعض مجن يحصل 
أبوداود)«0ا•(.)١( 
(.i«r)،_(0Ynالبخاري))٢( 
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مكروهة.حركة فهده حاجة، بدون مثلجه أو عقاله، 
أولحاجة، كانت إذا اليسيرة الحركة هى I الجائرة الحركة 

.لضرورة كانت إذا الكثيرة الحركة 
علىيصلى أن عليه يشق ان إن؛ للحاجة اليسيرة الحركة مثال 

يولمحصى فيها أو شوكا، فيها لأن أو حارة، لأنها مباشرة الأرض 
حركةفهده عليه، ليسجد المنديل ويضع تحرك، فصار جبهته، 
وامعأيكون أن ينبغي والمنديل يسيرة، لكنها لحاجة، لأنها جائزة؛ 
معهيكن لم إذا لكن الأحسن، هو هدا وجبهته، لكفيه يسع بحيث 

فلاعليه يجد أن محتاج وهو الجبهة إلا يتح لا مغير منديل إلا 
لحاجة.يسيرة حركة فهدم بأس. 

سعفهاجملث، تصلي كتت، إن I للفرورة الكثيرة الحركة وهناك 
تدفعبأن بأس فلا وسريعة، كثيرة حركات إلى تحتاج الحال هده ففي 
ؤ؛نإ تعالى لقوله صلاتلن، فى كنت، ولو الخز هدا لن، نفعن 

رجالأفصلوا أنفكم على حفتم إن يٌّيا ه ركبانا أو عحاي حفتعر 
ارواحل•على أوريانا تهرب، ولوكنت أرجلكم على ■' .سو 

يخنعأن على فاحرصي الصلاة، فى الحركات أمام هده 
الدينالله امتدح فقد تامة، صلاتلن، تكون حتى ، وجوارحلث، هلبلث، 

خاشعون.صلاتهم في هم 
أ؛ث-أو ؤو 

لييجوز هل ! — تعار الله رحمه الشيح. فضيلة مسل !  ٨٨٨ص
بصوتعلي ملم من عر الصلاة أثناء محي وأنا اللام أرد أن 
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جذاتخفض بصوت أو علي سلم من يسمعني يحيث ،
شي؟دبين بيتي 

فإنالمهار على الإنسان ّام إذا I بقوله فضيلته فأجاب 
الردلأن ؛ صلاته لطلتؤ عليه رد ولو ، بالقول عليه يرد لا المصلي 

يملحلا الصلاة ررإن ه! الرسول قال ومحي الأدميين، كلام من عليه 
وقراءةوالتسح، التكبير، إنما الناس، كلام من شيء فيها 

مشيرآ— هكذا — يده يرفع بأن بالإثارة عليه يرد ولكنه . " القرآناا 
المصليانصراف حتى لم المبقي إن يم اللام، عليه يرد أنه إلى 
تكفي.فالإثارة وانصرف يبق لم ؤإن باللففل، عليه رد صلاته من 

الكلامكان إذا ! — تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة ّثل •  ٨٨٩س
لهفنقول الفاتحة قراءة الإمام ينسى أن مثل الصلاة مصلحة في 

فلمافه مبحان له وقيل وسجد الركؤع ني وإذا الفاتحة، اقرأ 
الصلاة؟ييهلل ذلك فهل تركع لم له فنقول يفهم 

وأعنيالصلاة، يبعلل الكلام نعم، بقوله• فضيلته فأجاب 
المحكمين معاوية قصة ذللث، على والدليل الأدميين، كلام بالكلام 

رجلفعطس بأصحابه يصلي ه والمي جاء حنن - عنه الله صي ر- 
الماسفرماه الله، يرحمالث، معاوية! فقال لله، الحمد فقال! القوم من 

أفخاذهمعلى يضربون فجعلوا أمياه وامحل فقال! بأبصارهم 

(,٥٣٧)ح٣٨١/١٣٣ببضماصمفياسمة
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فبأيىمعاوية! قال النبي. دعا0 صلاته قضى فلما فسكت يسكتونه 
وسلامهاض صلوات منه تعليمآ أحن معالمآ رأيت مجا وأمي، هو 

الالصلاة هدْ ارإن فال! ؤإنما نهرنى، ولا كهرنى، محا وافه عليه، 
وقراءةوالتكبير التسبيح هو إنما الناس كلام من شيء فيها بملح 

كلاممن شيء فيها لايصلع الصلاة هالْ ررإن فوله. الشاهد القرش® 
مواءالعموم يفيد النفي سياق في نكرة فشيء عام، وهدا الناس® 

لنايجوز فلا هدا وعلى الصلاة، مجصالمحة أولغير الصلاة، لمصالحة 
السجودموصع غير في مجد فإذا الكلام، س بشيء الإمام نب أن 

موصعغير في قام ؤإذا اطه؛ بحان ت نقول بل • نم • له نقول فلا 
تكونفانك اجلس، !  vilJsإن لأنلث، احلس؛ ت له نقول فلا القيام، 

صلاتك.فتب0لل الادمي ^مث، 
يأمرلم ولهذا إعادة، عليه فلا جاهلا الناس أحد تكلم فإذا 
للعاطسقال مجرة مرتين، تكلم أنه ْع بالإعادة، معاوية النبي. 
لولآكن ؛الإعادة، يأمرْ ولم أمياه( )واثكل ت قال ومجرة افه( )يرحملئ، 

فلمافه، بحان له: فقلنا يجهر أن ض جهرية صلاة في الإمام أن 
فينتبهالفاتحة بقراءة صوته المصلين أحد يرفع جهرا نقرأ يفهم 

الإمام.
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ادهرةهبماسة

حكمما -؛ تعار اش رحمه - الشيح فضيلة مثل  ٠٨٩ س 
مقدارها؟وما السترة؟ 

إلامؤكدة منة الصلاة فى السترة ؛ بقوله ضتحسالته فأحاب 
.الإمام ترة ب اكتفاء السترة اتخاذ له يمن لا المأموم فإن لالمأمجوم، 

موحرةرامثل ت فقال عنها . النتي مثل ففد مقدارها فأما 

الحديث!في حاء فقد ذلك دون ما ويجزيء أعلاها هدا لكن 
الأحرالحديث في وحاء بسهمهأآا. ولو فالستر أحدكم صر ررإذا 

حطا((فلخهل يجد لم من رأن حسن بإستاد أبوداود رراْ الذي 
أنهزعم من بمب لم ؛ ، المرام^ بلؤخ ر حجر ابن الحاففل محال 

،ح3ل أنلها ! فنقول . ردم توجب عالة فيه ليس فالحديث مضطرب، 
الرحل.موحرة مثل وأعلاها 

٣ح٥ ٨ / ١ المملى سر؛ باب الصلاة، يي لم مروا• ( ١ ) 
٤• ٤ ُآ/ أحمد الإمام وروا• (، ٨١)١  T١٢/ الملي سرة أبواب ني حزيمة ابن روا• )٢( 

ُالمهتيآ/«بآ.
تربما باب الصلاة يي أبوداود وروا• (، ٨١١)ايقح الالمرصع ثي حزيمة ابن روا• )"١( 

صححوراجع (، ٩٤٣)المالي بتر  ١٠باب الملأ؛ إنامت يي ماجة ابن وروا• المالي، 
)اا"مآ(ح)بملآ(. ١٢اينح؛ان٦/ْ

•٨ ح  ٢٨٣/ ١ المملي متر؛ باب المرام بلؤخ شرح اللام مل اتغلر )٤( 



|كاإلتاممحام فم هتاوس 
^^==د=====د=====ص

المرأةمرت إذا االهتعالىست اشخءرحهه ضيلة ف س
الصلاة؟إعادة عليها فهل سترة أمامها وليس تصلى امرأة أمام 

الأموي،والكلب المرأة، إن أقول ت بقوله فضيلته فأحاب، 
انملأة،بهللمى سترته، وبين المصر بين منها واحد ص إذا والحمار 
الفإنه الإمام، حلف يصلي لكن إذا إلا حديد، من امتئنانيا روحب 

لكنإذا هذا خلفه، لمن مترة الإمام سترة لأن ؛ شيء صلاته يقطع 
وراءمر من فإن مصلى له ولكن سترة له يكن لم فإذا سترة، للمصلي 
الرأةلكنت، فإذا الثلاثة، أحد لكن ولو الصلاة يقلع لا المصلى 

أوامرأة أو رحل من أحد السجادة وراء من ضر سجادة على تصلي 
فإنالمصلى، وراء من لأنه بالصلاة يخل لا ذلاثا فإن أوصغير كبير 

أيسجوده منتهى ذللث، منتهى فإن حاص مصلى ولا سترة له يكن لم 
فيه.مت من يضره لا فإنه ذللثا وراء وما السجود، حال ■مهنه مرصع 

تتخهل _! تعالى الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛  ٨٩٢س
يديها؟بين إذامرت المرأة صلاة المرأة 

الأحكامفي فرق لا لأنه تقطع نعم، • بقوله فضيلته فأجاب 
إنسترتها وراء من مرت إذا ولكن • بدليل إلا والنساء الرحال بين 
أوسجادة، على تصلي لكنت سجادتهاإن وراء أومن سترة، لها لكن 
الذللث، فإن سجادة ولا سترة لها يكن لم إن سجودها موضع وراء من 

يضرولأيوثر•
؛إيه ؛إي 
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ستئتىهل • تحار اش رحمه — الثسخ سئل ! ٨٩٣ س
المشقة؟لوحود الصلاة ^ ٥٥من الشريفان الحرمان 

فيوليس شيثآ، يستثن لم الحديث بقوله! فضيلته فأجاب 
وإذايمتغون، سوف، والناس تمغ، أن الإمكان في لأن مشقة هدا 

مزدحم،غير المكان فيه كون وقت إلى النافالة قاحل ذلك يتيسر لم 
فياجعلها نافالة كانن، أوإذا حاليآ، يكون آخر مكان إر تقدم أو 

فيسواء الممجد في النافلة س أفضل المن في النافلة فان المت، 
احي؛الممن غرها في او الموي، المسجد أو الحرام، المسجل 

إلابيته فى المرء صلاة ارأفضل الخينة! وهوفى قال الرسول. لأن 
بيته.في يتهلؤع الرسول. وكان ، المكتوبة؛١ 

ءإن-؛!؛■ 

مرورحكم عن ؛ -الهتعالى.ايح-رحمه فضيلة سئل ؛ ٨٩٤ص
المصلى؟يدي بين المراة 

مبهللالصالي يدي بين المرأة مرور بقوله! فضيلته فأجاب 
ولنله سترة الإمام سترة فإن لإمامه، تايعآ كان إذا إلا للصلاة 
وبينبينه ومرت هوالإمام أوكان منفردا، يصلي كان إذا فأما حلفه، 

بالغةامرأة سترة له يكن لم إن سجوده موصع وبين بينه أو سترته، 
هكذاحديد، من الصلاة يستأنف أن عليه ويجب، تبهلل صلاته فإن 

الترمذيورواه (، ١٠٤٤)ديتهح في التطؤع الرجل صلاة باب الصلاة ني داود أبو رواه 
.وحسنه ( ٤٥٠)البستا قي المملؤع فضل في جاء ما باب الصلاة، في 
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يردولا ، عنه الله رصي ذر أبي حدث من لم مصحيح في ثبت 
يديبين تنام كانت عنها اض رصي عائشة المؤمنين أم أن هدا على 

إنماالصلاة تقهلمر المرأة أن ئيه الدي الحديث لأن ، الرسول 
أعلم.واش مرورأ، ليس والنوم المرور، هوفي 

ث؛ي؛!؛- ءو 

الأسياءعن • — تحالى اش رحمه — لشيخ I فصيلة سئل ت ٨ ٩ ٥ محي 
الصالي؟أمام مريت، إذا الصلاة تقهخ الش 

الحمار،ت ثلاثة الصلاة يقهي الدي بقوله* فضيلته فأجاب 
لممصحيح في ذلك ثبت كما البالغة، والمرأة الأسود، والكلب 

بينكن لم إذا ررأنه M المي عن - عنه اض رصي - ذر أبي عن 
يقطعونفإنهم الرحل«أم موحترة مثل المارين هؤلاء وبين المصلى 
صلاته؛

منهؤلاء مر نم سترة ان للأنكان إذا فنقول هذا وعلى 
السترةلوكانت، حتى ينقضوثما ولا الصلاة يقطعون لا فإلهم وراءها 

ثلاثةمحن أقل إلا قدميه وبين بينهم يآكن ولم السجود موصع من قريبة 
السترة.وراء من ماداموا صحيحة الصلاة فإن أذيع 

نيوسأتي 0( ١ )•  ٢٦٥سترالمالي\ا0\ك تدرU باب الصلاة ني لم مروا، )١( 
سْ'

(٣٨٢الغراش)عر الصلاة باب الصلاة في المخارى روا، مخثة، حديث من عليه متفق )٢( 
المصلييدي بين الاعتراض باب الصلاة ني ومسلم أخرى، ومواضع ٥( ١ ١ و) ْ( * و)ح 

(.٥١٢)٢٧٢و٢٦٧ح٣٦٦/١
(.٤٩٩)لم م)٣( 
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يقطعونفإنهم يديه بين ومروا سترة ئانمش يكن لم إذا أما 
يعيدهاأن عليه ووجب صلاته نهير يديه بين الحمار مر فإذا صلاته 

عليهووجب صلاته قْني يديه بين الأسود الكلب مر ؤإذا حديد، من 
فإنهايديه بين من البالغه المرأة مرت ؤإذا جديد، من يعيدها أن 

حديد.من الصلاة يعيل أن عليه ويجب صلاته تقطع 
يديه؟بين بما المراد ما ولكن 

ثلاثةمسافة يديه بين بما المراد إن يقولون العالم أهل من كثير 
•- قدميه من تقريأ ونصفا متر أي — أذؤع 

يضمجوده منتهى هو يديه بين ما يقول؛ العلماء وبعض 
يستحقالإنسان لأن فيه؛ له لاحق فإنه ذلك وراء وما جبهته، موصع 

إلىصلاته، في يحتاج وهولا صلاته، في إليه يحتاج ما الأرض من 
أنوهو عندي، الأصح هو القول وهدا مجوده، موصع من أكثر 

هوموصعله المحترم المكان منتهى فإن مترة له يكن لم إذا الصالي 
يضرهولا فيه له حق لا السجود من جبهته مكان وراء وما سجوده، 

إذاالأسود والكلب والحمار، البالغة، المرأة أن والخلأءصة 
صلاتهبهللت، سترته وبين المصلى بين الثلاثة هده إحدى مرت 

ينهمن ومروا سترة له يكن لم bذا حديد، من إعادتها عليه ووجبا 
جديد.من إعادتها ووجب صلاته بهللت مجوده موصع وبين 

ءوءو ءو 
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تقهيرهل _ت تعار اف رحمه — السخ فضيلة سئل ! ٨٩٦س
وهلوغيره؟ الحرام المجد بين فرق هناك وهل الصلاة؟ المرأة 
المسوق؟ذلك يثمل 

أبيحديث من لم مصحح في ثنت • بقوله فضيلته فأجاب 
المسالمالرجل صلاة I محال . الني؛ أن - عنه اض رصي - ذر 

الرحل:منحرة مثل يديه بين يكن لم إذا الملم المرء - محال و أ- 
المصليبين المرأة فإذامرت ،، الأسودءأ والحماروالكلب المرأة، 
لهيكن لم إن سجوده موصع وبين بينه أو مترة، له كان إن وسترته 

الركعةفى ولوكان حتى امحتثناضا عليه ووجب صلاته بطلت سترة، 
جديد.من الصلاة يعيد أن عليه يجب فإنه الأخيرة 

القولعلى وغيره الحرام المجد بين ذلك في فرق ولا 
دونبقعة تخصيص فيها وليس عامة، النصوص لأن الراحج؛ 
السترةررباب بقوله؛ المسألة هدْ على البخاري ترجم ولهذا أخرى، 

بالعموم.واستدل وغيرها،٠ بمكة 
وبينبينه أو سترته، ومحن الرجل ين المرأة مرت فإذا وعلمه 

فانمأمومأ كان إذا إلا الصلاة، إعادة عليه وجب سجوده موصع 
يديبين الإنسان يمر أن فيجوز حلفه، لن مسرة الإمام سترة 

يمران له يحل ولا عليه، إثم ولا إمام حلف يصلون الدين المصلين 
يعلمررلو المي.! لقول حرام ذلك فإن المأمومين غير يدي بين 

اوخارىفىاكلأةاب؛و.)٢( 



،—)؛■تallيغقت فم كارس 

أنمن له خير أربعين يقف أن لكان عليه ماذا المصلي يدي بين المار 
روىلكن مطلقه، الصحيحين في الأربعين وهذه ٠ ه يديه بثن يمر 

لوسنة أربعض يعني حريمآ أربعون بالأربعثن المراد أن الزارأى 
يديبين يمر أن من حيرأ لكان واقغأ سة أربعين الإنسان يبقى 

>الصلين 

.المنفرد حكم في فانه فاته ما يصلي كان إذا فانه المسبوق أما 

أمامالمرور يجوز هل اممهتعالى-! —رحمه اسمح ثل ! ٨٩٧س
الجماعة؟صلاة في الصف 

يامهل الله رحمهم العلماء اختلف بقوله! فضيلته فأجاب 
الإمام؟حلفا المصلين يدي بين المار 

ررلويعلم! . النبي( قول لعموم يأثم إنه • العلماء بعض فقال 
حيرأأربعين يقم! أن لكان الإثم من عليه ماذا المصلي يدي بين المار 

رالكانبالقط! البزارل٢، وأخرجه عليه. متفق . يديه'ا بين يمر أن من له 
يديه،بثن، يمر أن من حيرأ سنة أربعثن، أي حريقاك أربعين يقف أن 

.الحدين، لعموم الصلي يدي بين يمر أن لأحد يجوز فلا هذا وعلى 
ليسالمأمومين يدي بين المرور إن ت الملماء بعضن وقال 

معباب الصلاة في الم وع. ٥( ١ ر'المالي يدي بض المار إثم باب الصلاة ني البخارؤ( رراْ )١( 
)٧•٠ر٢٦١ح٣٦٣/١الملياّرييندي 

وصححهالملي يدي بض يعر ييمن باب الملأة' كتاب ني المجمع يي الهيثس اورده )٢( 
.(YY' 'Y)Y'Y/Y
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علىراكبآ رراقبلت قال — عنهما افه رصي — عباس ابن لأن بمحرم، 
يصلياش. ورمول الاحتلام، ناهزت قال يومئد وأنا أتان، حمار 

فزلتالصف بعض يدي بين فمررت حدار، غير إلى يمنى بالناس 
أحدء؛ذلكا ينكر فلم الصف في ودخلت ترغ، الأتان وأرسلت 

إذاالمصلين يدي بين يمر أن الإنسان على يحرم لا أنه على هذا فدل 
يجوزأنه وهو الصواب، إلى أقرب القول وهذا إمام لهم كان 
يخشىكان إذا لكن الإمام، حلم، المصلين يدي بين يمر أن ان للأن
قدالإنسان رأى إذا المصلين الناس بعض لأن يمر فلا التشويش من 
تشويشذلك في فيحصل يتجاوزه، أن إلى يقبل حين يلاحفله مر 

يديبين المرور عن الإنسان يبتعد أن حصل فإذا المصلين، على 
امرأةكانت ولو بذلك، يأثم لا مجر لو ولكنه أفضل، فهو المصلين 

الموفق.واض الصلاة، تقهغ لا فإنها 
-؛إيه ءإه 

منيألم هل تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة صئل ؛ ٨٩٨س
الصلاة؟

ولكنأنم، واحبة السترة إن قلنا إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
يتخذلا فإنه للمامجوم إلا منة، هي بل بواحبة، ليست، أنها الصحح 

صلىإذا المصلي يأيم لا هذا وعلى له، مترة الإمام سترة لأن سترة؛ 
,سترة دون 

أحرى،مواضع وني ( )٦٧اكض سخ يصح متى  ١٩باب، العلم في البخاري رواه )١، 
سةبابيأسرةالمشآ/ا1محأه\رإ-ه(
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حكمما _؛ تعالى اف رحمه - الشخ محيلة مثل ؛ ٨٩٩ س
المصليكان مواء الحرام المسجد في المصلي يدي بين المرور 

منفردأ؟أو مأمومأ متتقلأ أو طترض\ 
يهباس فلا المأموم يدي بين المرور أما بقوله؛ محيلته فأجاب 

-عنهما الله رصي - عباس ابن لأن غيره، وفي الحرام المسجد في 
فمربالاسإلىغيرحدار وهويصلي ض وهوش ه اش إلى حاء 
عليهينكر ولم أتان، حمار على راكب وهو الصف، يدي بين 

ك'أء.
بينالمرور يجوز لا منفردأفانه أو إمامأ المصلي كان إذا وأما 

هناكوليس الأدلة، لعموم غيرْ قي ولا الحرام المسجد في لا يديه 
يديبين المرور ان على يدل الحرام المسجل او مكة، يختس دلل 

■المار به يأيم ولا يضر لا فيهما المصلي 
i\i!؛- ؛ ه

٩٠ س حكمعن I - تعالى اف رحمه - الشخ نحيلة مثل ؛ ٠
للمصلي؟سترة الحداء وضع 

حتىشيء بكل جائزة }يصش السترة بقوله محيلته فأجاب 
ولولصلاته فليتر أحدكم صلى ررإذا ؛ الئثي لقول سهمآ كان لو 

وبهلرفبالخيط يستتر أن يمكن إنه العالماء نال بل ، بهم" 
صأن واللام الصلاة عليه البي عن الحديث في جاء بل السجادة 

. ٤٠٤الإمامأحمد*آ/)٢( 
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المي.عن هريرة أبي حديث في كما حئا، فليخط عصأ يجد لم 
يجدلم فان شيئا، وجهه تلقاء فلسل أحدكم صش ررإذا قال•' 

مرما يضرم ولا ، خ2أ\ فاليخل عصا معه يكن لم فان عصا، فليتص؟، 
ولم• الجلؤخ فيا حجر ابن وثال أحمد، الإمام رواه • ا يديه؛٠ل بين 

ألعلى يدل هدا وكل . حن هو بل مضعلرب، أنه زعم من يصب 
علىيدل بما فيها يكتمى ؤإنما كبيرة، تكون أن يشترط لا السترة 

ينبغيلا أنه أرى أني إلا وكبيره جم ذات أنها لاثلث، فالمعال 
أنينبغى ولا مستقذرة، العرف محي النعال لأن له؛ محترة يجعلها أن 

المينهى ولهدا وجل، عز اف يدي ين واقف وأنت يديلث، ين تكون 
وقاليديه، بين النخائ يتمل يعني يديه ين يتتخع أن لمصلي ا. 

ئلوجهه،،أتعار للفاناف 1 ذلك معللا واللام الصلاة عليه 
ءاث؛أي ؛و 

٩٠س مقدارعن ست تعار افه رحمه _ الشخ فضيلة سئل ؛ ١
للمصلي؟السترة 

الأفضلالصالي يضعها التي المترة ؛ بقوله فضيلته فأجاب، 
ذلكمن أقل كانت، ؤإن ذريغ، ثلثي نحو الرحل كموحرة تكون أن 

وضعفإذا ، تجزيء فإلها عصأ أو ّمهمآ كانت لو حتى حرج فلا 

الإئمأحمدمأ/؛«إ.)ا(
الماجدفي مسلم ورواه (. ٤٠٦)المجد من البراق حك باب الصلاة في البخاري رواء )٢( 

.( ٥ ٤ )٧ ٥ ٠ ح ٣٨٨/ ١ المجد في البصاق عن النهي باب 
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أوكلب، أو امرأة، أو رجل، شيء ورائها من ومن سترة الإنسان 
ذللالمصلي عن تحجر السترة لأن يضره؛ لا فإنه ذللث، أوغير حمار 
فإنه- سجادته ء مصلاه وراء من أحد ومن سترة له يكن لم ؤإذا المار، 

وراءمن ومر سجادة على بيتها في تصلي المرأة كانتا فإذا أيضآ يضر لا 
.مصلاها حارج لأنه يضر لا ذللث، فإن أوامرأة رحل أحد السجادة 

-؛!؛؛؛- ء ه

فيالسترة هل — تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ٩٠٢س
الفرد؟صلاة فى هى كما الجماعة صلاة 

يةبالنالجماعت صلاة في السترة ت بقوله فضيلته فأجاب 
Jشرعلا فإنه للمأموم ية بالنأما المتفرد، صلاة في هي كما للإمام 

نالولهذا حلفه، لمن سترة الإمام سترة لأن سترة؛ يتخذ أن للمأموم 
الماسفي وهويصلي ه النبي ررأتست، - عنهما اض رصي - عياص ابن 

بينفمرريت، قال أو فمريت، ترغ الأتان فأرسلت، جدار غير إلى بمنى 
لمنسترة الإمام سترة أن على دليل وهذا ، ((أ الصف بعض يدي 

صلاتهمفإن المأمومين يدي بين الصلاة يقْغ أحد مر إذا وأنه حلفه 
.لهم سترة الإمام سترة لأن تنقطع؛ لا 

.اض ارورسول ؛ عباس ابن فول أن الناس بعض ظن وند 
تشرعلا الأميال داخل كان ما أي الحرم أن • جدار® غير إلى يصلي 

الالحرم أن على يدل جدار® غير ررإلى * قوله إن ؛ وقالوا السترة، فيه 
الحديث،تأمل ص ولكن • الأميال داخل كان ما يعني السترة فيه تتخذ 
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أرإرغيرجدارأ'،ت عباس ابن قول لأن ذلك؛ خلاف على يدل أنه وجاد 
مديراملأمإركون فعليه لموصوف، صمة غيرإلأ مع ولا ية 

لكنواللام الصلاة عليه الرسول أن والمعروف جدار، غير شيء 
فيثابت وهو جحيفة أبي حديث في كما انمزه له فتركر يصلي 

أدم،من حمراء قبة في ه افه رمول رررآست، ت محال أنه الصبمبحين 
ذلكيبتدرون الناس ورأيت الله.، رمول وصوء أخذ بلألأ ورأيت 

سيئامنه يصهب لم رمن منه، تمح ستا منه أصاب فمن ، انيصtوء 
وحرجوركزها، عترة أخذ بلالا رأيت نم صاحبه، يد بلل من أخذ 

الناسورأيت ركعتين، بالناس مثمرأصلى حمراء حلة ش الئبى. 
تتخذالمترة أن في صريح نص وهذا . ^؛،، ٠١١يدي بين يمرون 

منى،س الكعبة إلى أقرب الأبطح لأن الأميال؛ داخل لكن فيما حتى 
ترة.الفيه يتخذ واللام الصلاة عاليه الرسول لكن ذللث، وُع 

أوو ؛ ٠

حكمما ؛ — تعالى ادئه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ت ٩ ٠ ٣ س 
سترة؟النعل اتخاذ 

٧٢٠بين، شيء فيها كان إذا إلا بأس لا ' بقوله فضيلته فأجاب 
سترةيجعلها لا أن الأولى أن إلا سترة؛ يتخذها فلا أوأذى، نجاسة 

عليهافه صلى فالني، ولهدا مستقذرة، العرف في النعال لأن له؛ 
•وجههل٢، أمام المصلي يبصق أن نهى وملم وعلىآله 

بابالصلاة ني سالم وروا، الأ>مر)ا''ا"ا(، الترب لي الصلاة باب الصلاة ثي اوخا;تم، روا، )١( 
(.٥.٣ر٢٥ح٩إ٢و.٣٦سرةاص١/•

(.٥٤٧)وملم اJخارى)٦•٤(، )٢( 
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القيمابن ذكر ! — تعالى اف رحمه ~ الشّخ ئتحّيلة ٌّثل • ٩٠
السترةاتخاذ قي السنة من أن ، المعادل زاد محي - تحار اف حمه ر- 

عنأو يمينه، عن تكون بل مباشرة، أمامه تكون لا أنها للمصلي 
.خيرااف وجراكم ذللأ^ توصيح فنريد ، ار0 ي

إذاأنك - الله رحمه - القيم ابن يريد ت بقوله فضيلته قأجاب 
يمينكعن اجعلها تامة، مقابلة تقابلها فلا الصلاة في سترة اتخذت 

عليهالنعي عن بذلك حديث لورود ما، شيئآ يسارك أوعن ما، شيئآ 
شيءفيه لتن، هذا في ورد الذي الحديث لكن والسلأمرى، الصلاة 

الصالييدي بين تكون السترة أن الأدلة وظاهر الضعف، من 
والأمرشماله، أوعن يمينة عن تكون أن بدون يستقبلها وأنه تمامجأ، 

أنعن بعيد والإنسان بأس، صمدأفلأ إليها صمد إن واّع؛ هدا في 
فلاما شيئآ يساره عن أو يمينه عن جعلها ؤإن كالصنم، يجعلها 

بأس•
٠إو ء ه

المسافةعن — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٩٠٥س
المصلي؟دي بين من المرور فيها م ض 

)\آذ\د\س\/0'ن

أيننحوها أو سارية إلى صر إذا باب الصلاة/ في داود وأبو ، ٤ ا"/ أحمد الإمام رواه )٢( 
رأيتُا فال ، أبيها عن الأموي بن المقداد بتت صباعة عن ت ونصه ( ٦٩٣)منه يجعلها 
الأيسرأو الأيمن حامه عر جعله إلا شجرة ولا عمود ولا عود إر بملي ه اش رّرل 

.صمدأ، له يصمد ولا 
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ويمغالطواف مكان في يصلي أن ان للأنينبغكب لا ولهذا 
هولأنه يديه؛ بين المرور من يتحاشوا أن الناس يلزم ولا الناس، 

■مكالهم في يصلي وقف الذي 
؛؛؛-•؛;؛- ءو 

سترةأن معلوم ت - تعالى الاه رحمه - الثسخ فضيلة مثل I ٩ ٠ ٧ س 
السترةتبقى فهل الإمام سلم إذا ولكن إمامه، سترة هي المأموم 

يعصأن لاحظتا فقد جديدة، سترة وجود من لأبد أم للمسبونن 
فيالحكم فما . سيئا. له يفعل ولا المسبوق أمام يمر الناس 
ذلك؟

لقضاءبوق الم وقام الإمام ملم إذا • بقوله فضيلته فأجاب 
منيمغ أن وعليه حقيقة، منفردأ القضاء هذا في يكون فانه فاته ما 

قدالمار منع الناس بعض وترك بذلك، انبي. لأمر يديه بين يمر 
ظواإلهم حيث تاويل عن يكون همد أو بهذا، منهم جهل عن يكون 
بحكمالإمام عن انفرادهم بعد صاروا الجماعة أدركوا لما أنهم 

إذايديه بين يمر من البوق يمنع أن لأبد لكن الإمام، حلف الذين 
.فاته ما لقضاء قام 

رأيما : - تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة سئل : ٩ ٠ ٨ س 
الصلاة؟في بالبكاء صوته يرغ فيمن فضيلتكم 

عرافه حشية س البكاء أن ثالث، لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فييخشع ه الني وكان والصلاح، الخير أهل صفات، ص وجل 
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تباركاض وقال ، المرحل كأزيز أزيز لصدرْ ويكون صلاته 
ءاJأكاء. -خثرعا^هر٢، رتيدم ؛؟٥ نمحنحن ؤ ت وتعار 

صفاتمن الدعاء وعند السجود، وعند القران، قراءة عند 
منأحيانا سمع التي والأصوات عليه، بمحمد والإنسان الصالحين، 

فيبمجده شيء هو بل يظهر، خيما اختيارهم بغير هي الناس بعض 
إنءت الله -رحمهم .العالماء قال وقد ، احتيارْ بغير ونير شسه 

ذلاكامن بان ولو تبطل لا صلاته فإن افه حشية مجن بكى إذا الإنسان 
ولافيه، يتحكم أن للإنسان يمكن لا أمر هذا لأن فأكثر، حرفان 
إننقول، بل تبكوا، ولا الصلاة في تخشعوا لا للناس نقول، أن يمكن 
سجد؛إذا امحتحضره مما أو سمع مما القلبا بتأير يأتي، الذي البكاء 

وجل،عز ربه إر يكون ما أقربه أنه يستحضر سجد إذا الإنسان لأن 
وهوساحد«رّآ،.ربه س العبد يكون ما ُرأئربإ .• ١^، قال كما 

.شلأ،أنهيخنعوبحصلالبكاء 
أهول،!ولكني البكاء، عن امتنعوا للناس أنول، أن أستطيع ولا 

أنللإنسان يمكن لا الذي والصوت محمود، افه حشية س البكاء إن 
•عليه يلام لا فته يتحكم 

ردكيفية عن ؛ - د٠الي افه الئح محيلة مسل ؛ ٩٠٩س
الملأمفيالصلأة؟

(.١٢١٣فابيفىاسمابابىءفياسم/خا))١< 
. ١٠٩الآة: مورةالإمراء،)٢( 
الم)آ\ِ؛(.م)٣( 
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أسي fiWfدهه1يا،ءيسس ام 

ئىلايخفى ^^اةاكخ_رحم4اشمالي_؛ س*ا؟• 
إلىالشتاء فصل في الباردة الأيام في الناس حاجة فضيلتكم 
بعضظهر ولكن اجد، المفي الكهريائية الدفايات استخدام 
هدهأمام الصلاة جواز حول المصلين بعض بين الخلاف 

الحكمتوصح إلى بحاجة والناس مهم، الأمر حيناإن الدفايات 
ترامما كتابة فضيلتكم نرجوس لدا لهم، ونشره هدا في الصحيح 

يكثرحيث الربح، إجازة موعد قرب ويمتامئة ، هدا في 
حكمبيان نرجو الر، في مخيمان في الشباب بعض حلوس 
إذا)الوجار( المار لقسب مخصص يكون الذي المكان أمام الصلاة 
المارمشتعلة.كانت 

أمامالكهربائية الاJفايات وصع ت بقوله فضيلته فأجاب 
الماراستقبال قى يدخل ولا جائر، هو بل مكروها، ليس المصلين 

هيالفقهاء بعض ذكره الذي لأن ؛ مكروه أنه الفقهاء بعض ذكر التي 
ذاتمأثترالة نار وهى يمدونها التي المجوس نار تثبه التي المار 

لهب•
بانفقد كهربائية دفايات كانت فان المخيمات في يقع ما وأما 

بعضكره فيما تدخل فإنها مشتعلة موقدة نار كانت ؤإن حكمها، 
•شمائلهم أوعن أيمانهم، أوعن خلفهم، فليجملوها الفقهاء 

م.١ ٤ ١ ٢ ة/U/ ش المتيمين الصالح ^حمد 
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مشكلةوقعت ! — تعال افه وحمه — الشيح فضيلة مئل ' ٩١١ س
الكهربائية،الدفايات حول الماجد قى المصلين بعض بين 

الأو عنه، يتنرْ أومكروه حرام؟ هذا الصالين"ض أمام ووضعها 
أفيالونامكروهة؟ أو محرمة النار أمام الصلاة وهل به؟ بأس 

ويزولالمصلين على يقرأ لكي المحرر خيرأبالجواب اريٌ جراكم 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام الإشكال، 

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم بقوله! فضيلته فأحاب 
المار!إر الملأة ش - تحار اممه رحمهم 

كرهوهاوالذين يكرهها، لم من ومنهم كرهها، من نمهم 
يعيدونالمار عيية أن والمعروف المار. عباد بمشامهة ذلك عللوا 
الأن العليل مقتضى فان لهب لها ليس ما أما اللهب، ذات المار 
إليها.الصلاة تكره 

الشتاءأيام في الدفايات هذه إلى حاجة في الماس إن ثم 
ؤإنقالت، أو منها المائدة فاتت حلفهم جعلوها فان للتدفئة، 
منهم،القليل إلا بها ينتفع لم شمائلهم أو أيمانهم، عن جعلوها 

بها،انتفاعهم ليتم أمامهم تكون أن إلا يبق فلم يلونها، الذين وهم 
الحاجة.تبيحه المكروه أن الملم أهل عند المعروفة والقاعدة 

أمامؤإنماتكون الإمام أمام تكون لا ادنالب ش ^ات 
سترتهكانت ولهذا القدوة هو الإمام لأن أمرها؛ يخفف، وهذا المأمومين 

ه.١٤٠٩/٦/٢٢سمداكالمالخي٠ينفى
٠ء  ٠
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ثيابهيبقي أن للمصلي ينبغي الذي فإن الصلاة، حال في الثوب يكف 
أيفأ؛أكمامه يكف ولا الأرض، عن رفعآ يكفها ولا حالها، على 
أكفلا وأن أعظم، مسعة عر أمجد أن ارأمرت I فال ه النبي لأن 

.أعلم واش ولاثوبارال شعرأ، 
ءأةه  ص

(.٤٩)•وسلم (، ٨١٠)البخاري 
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واصبميووامحم|هة |ا،ةاأ،رصه آس 

يجوزهل ! — تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة سل ! ٩١٥س
افهبمال أن والنار الجنة ذكر على قراءته قي مر إذا لسلي 

والمنفردالمأموم بين فرق هناك وهل النار؟ من به ويتعوذ الجنة، 
ذلك؟في 

الإمامبين فرق ولا ذلك، يجوز نعم بقوله؛ فضيلته فأجاب 
عنذلالئs يشغله لا أن فيه يشترط المأموم أن غير والمأموم، والمتفرد 
•به المأمور الإنصات 

هو ث ٠

فيثبت —! تعار الاه رحمه — الشيح فضيلة ومثل إ ٩ ١ ٦ س 
بآيةيمر لا فكان ء النبي ح صلى أنه حديقة عن لم مصحيح 
النافلةصلاة في هدا هل تعوذ، إلا وعيد باية ولا سأل إلا رحمة 

فيالمأموم ذللث، يفعل وهل الفريضة؟ في حش يجوز أم فضل 
والمرية؟الجهرية الصلاة 

منلم مصحح في نست نعم، إ قائاs فضيلته فأجاب 
وملمآله وعلى عليه اش صلى الني مع صلى أنه ، حديمةأ١ حديث 

وذكرمضى ثم . المائة. عند يرلمر فقالت؛ البقرة فافتتح ليلة ذات 
محرؤإذا مثح، بيح تفيها باية مر إذا رركان وفيه؛ الحديث تمام 

لآكنالليل، صلاة في وهذا تعوذأ* بتعوذ مر ؤاذا سال، بوال 

الخارى)*اخ(،وطم0ه؛(.
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فيثست ما أن الأصل لأن الفريضة؛ في يجوز إنه ؛ نالواالعلماء 
إلاالفل في نت الفرض في لت وما الفرض، في لت الفل 

لمالبي. صلاة وصفوا الذين أن • هذا على يعكر لكن بدليل، 
هناكليس ولكن ، لنقالوْ يفعله ولوكان الفرض فى يفعله أنه يذكروا 

الوهدا ونبح دعاء أنه فيه ما غاية لأن الفريضة في معه على دليل 
الماموموأما والمفرد، الإمام بين هذا في فرق ولا الصلاة، ينافي 

صلاةفي كان ؤإن والمفرد، كالإمام فهو الر صلاة في كان فان 
منيتمكن وحسثا الإمام يسكت أن إلا لإمامه فالينمحست، وأشغله الجهر 

,والمفرد كالإمام حكمه فيكون ذلك 
هء:ت- ءإي 

يجوزهل _! تعالى )فه رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ٩١٧س
نهيقسع إذا بافه ويتعوذ عطس، إذا الثه يحمد أن 

والفل؟الفرض بين ذلك في فرق هناك وهل الحمار؟ 
عندوتعوذه عهلس، إذا حمده أما بقوله؛ — فضيلته فأحاص، 

٤١٠٠ تيميةابن الإسلام شيخ اختيار على جائز فهو الحمار نهيق  ٠٠
احتياروالأصح الخنير٢ا، من المشهور على ومكروْ — الاله حمه ر— 

عندلتعوذْ بالنسبة أما انمئاس، عند لحمده بالشبة الإسلام شيح 
عندالحمد أن ! بينهماوالفرق يتعوذ، لا أن فالأولى الهيق سماع 

بخلافه، نفبه يتعلق بأمر مثرؤع ولأنه السنة، به حاءين، انملماس 
هومحا بسماع ه نفيشغل أن ولاينبغي خارج، لأمر فإنه الحمار نهيق 

الصلاة.عن خارج 
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والنافلة.المكتوبة الصلاة بين تقدم فيما فرق ولا 

عطسإذا ؛ - تعار الق رحبمه - الشخ فضيلة سئل ٩ ١ ٨ س 
يحمداف؟هل المصر 

يقول؛فانه المصلي ععلس إذا نعم • بقوله فضيلته ذأجاب 
اشرصي - المحكم بن معاوية قصة في ذلك صح كما ض، المحمي 

فقال;القوم من رحل فعطس صلاة في المي. مع لحل أنه - عنه 
معاويةالناس فرمى • اض يرحمك I معاوية ل فقال ض. الحمد 

فجعلواأمثا0، واثكل فقال! فال، ما عليه منكرين بأبصارهم 
الصلاةمجن انصرف فلما فكت، يسكتونه أفخاذهم على يضربون 

ولاكهرني، ما واش وأس، هو بأبي معاوية؛ نال ه، الني لعام 
كلاممن شيء فتها يصلح لا الصلاة هد0 ،لإن فال! ؤإنما نهرني، 
رةراء٥القرآنااروالتكبير، التسبيح، إنماهي الناس، 

ذللث،فدل اممه؛ حمد الذي العامحلس على الني. ينكر ولم 
المسبلوجود الثه حمد الصلاة فى عطس إذا الإنسان أن على 

منسببه يوجد ما كل في ذلك يكون لا ولكن بالحمد، القاصي 
الصلاة.في الأذكار 

هه ءإ؛ 

أركانعن —؛ تعار الثه رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛ ٩١٩س
شيئاما؟ترك من وحكم الصلاة؟ 

(.٥٣٧لم)م



|اد—II؛؛يغاة هم هت1|س 
"==^===========^٨٧٧

منالأركان:فأجابفضياكهبقوله: 
خاصةالفرض محي ركن وهذا القدرة؛ ح القيام • الأول ااركن 

همؤءؤموأ ألونش ألم؛ثلوزب عق حننفلؤإ ؤ ؛ تعالى لقوله 
فانررصلقائما، بزحصين: نمماه.لا،ولقولاش.نمران 

•، ه جنب فعلى شمي لم فإن فقاعدأ، لم 
لكنالقيام، قادرأعالى كان ؤإن القاعد من فتصح النافالة أما 

القائم.أحر نمق أحره 
للمسءالني. لقول الإحرام تكبيرة الأركان؛ من الثاني 

القبلةاّتقبل ثم ، الوصوء فأسخ الصلاة إلى قمت ،رإدا صلاته: في 
أوأحل، اش يقول: أن يجزى فلا أكبر اش يقول أن ولابد • ، أ فكبرا، 

يقول:فلا آل همزة بمد التكبير يصح ولا ، ذلالئv أشبه ومجا أعظم اض 
الباءيمد أن يصح ولا امتفهامجآ، حينئذ تنقلب لأنها أكبر،ا ررآل؛ة 

فهوهوالْلبل والكبر حمعآلالكثر، تكون حينئذ لأنه ^ارا، فيقول: 
العالم.أهل قال كثرهكذا وأكبارجمع بب ّجمع أكباركأّباب 

واوا،الهمزة فيجعل وكبرآا رراض الناس بعض يقوله ما وأما 
الصلاة.به تبهلل فلا العربية اللغة في لغ مله فهذا 

الني.:لقول الفاتحة قراءة ض: \فكو 
أنيلزمه فانه يعرفها لا كان إذا ولكن • ، الكتا'ءخءأ بفاتحة يقرأ لم 

.٢٣٨الآيان: را(ّورةاوترة،
الخارى)7ااا(.)٢( 
(.٣٩٧ومير)اوخارى)بهب(، )٣( 
اوخاري)ا"0ي(،وسدا>؛بممك)٤( 
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إنالفران من مقامها يقوم ما قرأ تعلمها مجن يتمكن لم قان يتعلمها، 
وهلل.وحمده اض مسح ؤإلأ يعلمه، كان 

ءامنإهت يتأيها ؤ تعار! لقوله الركؤع ت الراع الركن 
محيأماء الذي للرحل ه المي ولقول ، ، ١ نآنجسدإ ايتقمأ 

راكعا«.تطمئن حتى اركع ررثم التمام: وجه على يصلها ولم صلاته 
الرفعمنارصلقولاشهلسم،ءفىالركنالخاص: 

.ءائما،اتطمئن حش ارغ ررثم • صلاته 
مررئَيتوها ؤ تعار: لقوله السجود السادس: الركن 

فيللمسيء ه النبي ولقول ه. ؤأسجسدإ أيتكمإ ءامنؤأ 
.ماحدآءاتهلمئن حتى امجد ررنم صلاته: 

الرسول.لقول المجدتين بين الجلوس الماع: الركن 
.ا® حايتهلمئن حتى ارفع يم  ١١صلاته: في للمسيء 

سرممة كل في لأبد لأنه الثاني الجود الثاس: الركن 
تهلمثنحتى امجد ررنم صلاته: في ء للمي المي. لقول مجودين 
.جالآ،٠ تهلمثن حتى ارغ ررثم قوله: بعد . ماحدأ؛،

رصي— عود مابن لقول الأخير التشهد التامع: الركن 
هذافدل التشهد،<لى، علينا يقرصن أن نبل نقول ®كنا _: عنه افه 

فرض.التشهد أن على 
عرالنبيهفيالتشهدالأخيرعرالركنالعاشر:

. ٧٧ت الأية ا المج سورة )١( 
(.٤٠٢(،رلحا)٨٣١الخاري))٢( 
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.- اض رحمه أحمد- الإمام مذهب مجن المشهور 
بالسجودبدأ فلو الأركان بين الترتيب عشر! الحادي الركن 

فيالض. لقول بالترنبا أحل لأنه صلاته؛ تصح لم الركؤع نل 
الخاسجد« ثم ارغ، ثم اركع، ررثم ت صلاته في المسيء حديث 
.ثم،٠ درر مرتبة إياها فعلمه 

سلمنفيالأركانكولاشهِءفىالثانيعشر: 
حتىامجد ثم مملمئن، حتى ارفع ثم تهلمثن، حش ار؛ع ارثم صلاته؛ 
كليرحع حتى الركن في الإنسان يسكن أن والهلمأنينة إلح، تهلمئن،، 

لمفمن قل'ا ؤإن الكون رروهي • العلماء قال موصعه، إلى فقار 
نعرفوبهيا مرة، ألف صلى ولو له، صلاة فلا مجلاته فى يهلخثن 

يطمسون،لا كونهم من المصين من كسر من اهده يما حطأ 
فانكالجدتين، بين والجلوس الركؤع، بعد القيام في ولاسيما 

يعتدلأن وقبل ماحي، هو إذا قائما الإنسان يعتمد أن قبل تراهم 
فالوصالىالإذانشهداوهدا حالمآإذاهوساحد، 

كانالذي للرحل قال الني. لأن منه؛ تقبل لم صلاة ألف، الوصف 
ررارمع؛ المي. له نال البي. على فلم فجاء بالهلمأنينة يخل 

فيهاأحل صلاة صلى من أن على يدل وهذا ، تصل؛؛ لم فإنلث، فصل 
ولوله صلاة لا فانه العمد وجه على أوواجباتها أركانها، من بشيء 

له.صلاة لا فانه الأركان ألة مفى جاهلا كان 
منتهىفي يقول بان التسليم عشر: الثالث، وهو الأخير الركن 

اش،ورحمة عليكم اللام اض، ورحمة عليكم اللام صلاته 
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.صلاته سعتمرمحي )م وهبجد ردم^لى، ينزل ان عله محاته 
أنبعد إلا الأولى الركعة من الجود ترك أنه يذكر لم لو أما 

مقامتقوم الثانيه الركعة فإن الانية الركعة في الجدتين بثن جلس 
•الأولى ركعته هي وتكون الأولى 

لماالسهو سجود يسجد أن عليه يجب الأحوال هده كل ومحي 
يعدمجوده ويكون الأفعال، هده في الصلاة في الزيادة من حصل 

اللامبعد محله فان الزيادة ميبه كان السهوإذا مجود لأن اللام؛ 
•ء الرّول سنة ذلك على تدل كما 

هو أ ٠

فيقولكم ما ! - تعالى اممه رحمه - الشيح محيلة مثل I  ٠٩٢ س 
أفعاللبعض خصوصا الصلاة، لكيفية توصيحية صور رمم 

الأفعالبعضر رمم وكذلك دالشرح، تفهم لا ئد الش الصلاة 
خيرأ؟افه جزاكم أفتونا فيها، الخلآ توضيح مع ^١^٨ ١١

بصورالصلاة كيفية برسم بأمآ أرى لا • بقوله محيلته فأجاب 
ويكفىأولى، ذللثا ترك لكن محرمة، تكون لا أن بشرط توصيحية 

الطالب.أمام العمالي بالتعليم 

حكمما تعار الله —رحمه الشيح محيلة مثل ؛  ١٩٢ س 
واللامالصلاة عليه الن؛ي بأن المقصود وما بالبنطال؟ الصلاة 
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شيءعليه ليس سروال قي يصلي أن ومنها لسنين، عن ررنهى 
؟ ٤٨٦ص ٨ ج شيبة أيى ابن أحرجه غيرْ،؛ 

بهابأس لا بالبنطال الرجل صلاة أعني بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فيوالاعتدال موصعه، في التجافي من الصلاة إقامة مجن تمكن إذا 

البدن،حجم يصف صيقآ يكون لا أن بنرحل والجلوس السجود، 
ذلك.على محمول السؤال في المذكور الحديث ولعل 

ءأو؛!؛- ؛إث- 

•— المهديين في درجته الله أعلى ~ الشيح فضيلة ومثل ؛ ٩٢٢س
طهارة،على ليس أنه تذكر الثانية الركعة وفي الإمام، بنا صلى 
وأعادفكبر الصلاة، أعل له! ومحال المؤذن، وقدم صلاته ظخ 

؛ركعايت، حمس الجماعة صلى ذلك وعلى أولها، من الصلاة 
لأدةإلا ، ركعات، أرع المؤذن ومع ركعة الإمام ْع صلوا لأنهم 

الركعةفي فجالوا المؤذن، وحالفوا الرباعية صلوا فقط 
المسألة؟هذه في الحكم لما لموامعه، قسلم أن إلى الخامة 

تذكرإذا المسألة هذه فى الأفضل بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الصلاةبقية بهم يصلي من يخلف أن طهارة، على ليس أنه الإمام 
أنيمكن ممن ورائه من أو للمؤذن مثلا فيقول استئناف، بدون 

يكملثم بهم الصلاة أكمل تقدم فلأن يا يقول؛ بالجماعة يصلي 
قراءةفي أنه إلا الأول، الإمام بهم فعل ما على وسني بهم الصلاة 
هداأوله من مبتدءا الركن ليكون أولها، محن يقرأها أن ينغي الفاتحة 

هوالأفضل.
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مننأمل ؛ - تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ت ٩ ٢ ٤ س 
التفصيل؟وجه على الصلاة أركان ببيان التكرم فضيلتكم 

أرالمولية، الأعمال هي: الأركان بقوله؛ فضيلته فأجاب 
بها.إلا ولاتقوم ها، إلا مsحاضلأة لا اشاليةالي 
خاصة.الفرض في وهذاركن القادرة 0ع القيام ذلك: فمن 
فيالدخول عند الإنسان يقول أن الإحرام تكبيرة • ذللث، ومن 
نىفلو بذلك، إلا الصلاة تعقد أن بمكن ولا أكير« الصلاة»اش 

إطلاقآ،متعقدة وغير صحيحة غير فصلاته الإحرام تكبيرة الإنسان 
لرجله النبي قال بها، إلا الصلاة تعفد لا الإحرام تكبيره لأن 

ثمالوضوء، فأمح الصلاة إلى همت ررإذا قال: يصلي كيف علمه 
فكنو«أا،.القبلة سقيل 

*وكانال~يسطاوءأعلىذك،التمجير، مجن فلابد 
تصحلا ركن الفاتحة قراءة فان الفاتحة: قراءة  ١٧١٥ومن 

أمروهذا ،. بثنينآشاتيهل فامءؤإما ؤ تعالى: لقوله به إلا الصلاة 
بأنهتيسره وما فوله في البهم هذا ه المثي بين وقد مهم، 

وقال:الكتابءأ يقرأبفاتحة لم لمن ولاصلاة فقال.: الفاتحة 
خداج<،ل؛،.فهي القرآن أوبآم الكتاب بآم فيها يقرأ لا صلاة رركل 

(.٣٩٧وطم)(، ٧٠٧المخاري))١( 
•؟.الآة:ّررةالز.ل،)٢( 
(.٣٩uالخاري)٧ْ٦(،و٠لم)٣( 
دم)ههم(.)إ( 
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.صحيحة غير فاّدة أي 
والمأمومالإمام، مصل! كل على ركن الفائحة فقراءْ 

ؤإذاشيئا، سثن لم عامة ذللت، في الواردة النصوص لأن والمنفرد؛ 
الحكمالواجب، فإن شيثآ . ورسوله — تٌالك، ~ الأه يستس لم 

كماورسوله تحار الاه لبينه تثني مهناك لوكان لأنه بالعموم؛ 
محببمالآلإامحؤ4را،•ءالاش: 

مقومحلفي صريح صحح حديث . الض عن يرد ولم 
الجهرية.في ولا السرية في لا المأموم عن الفاتحة 

تقرأفيهاإلالا الجهرية أن والجهرية! السرية بين الفرق لكن 
.إمامالئ، لقراءة وتسمع وتسكت، الفاتحة 

لكنالإمام، يركر حتى وغيرها الفاتحة فتقرأ السرية أما 
والإمامالإنسان حاء إذا ما ذللئ، من تثنى يأنه على السنة دلت، 

ودليلالفاتحة، قراءة عنه تشل راكع والإمام جاء إذا فإنه را؛ع، 
لحلأنه عنه اض رصي - بكرة أبى عن الخاوي أحرجه ما ذلك 

فييدحل أن قبل ور؛ع دأسؤخ المسجد فى راكع والرسول. 
الذياءأيكم ؛ قال، المي. سلم فلما الصف، في لحل ثم الصف، 

ولاحرصا اف وزادك ت هال، اض رسول يا أنا •' أبوبكرة قال ء هدا؟ صنع 
الصففي الدحول قبل فتركع العمل هدا لثل تمد لا أى ، تعدأ 

وعليكمالصلاة فامشواإلى الصلاة أنتم ررإذا النبي.؛ قال وتسرع، 
٠٨٩ت الأية النحل، صررة )١( 
الخارى)س(.)٢( 
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والثانية،الأولى الركعة في محسنة فهو الفاتحة على راد ما أما 
الفلهرفي والرابعة الثالثة في أو المنرب، في الثالثة الركعة في وأئ 

الركعتينبعد فيما الاقتصار فالسنة سنة، فليس اء والعوالحصر 
علىزائدأ شيثآ والفلهر العصر في أحيانأ قرأ ؤإن الفاتحة، على 

صالأصارعلىالفاتحةفيالرنحينبه، أمحي فلا الفاتحة 
كانتإن الثالثة الركعة أو رباعية، كانت، إن الأول الشهد يعد اللتين 

ثلاثية.

حناءسليمآضعزوحلالركؤع الصلاة! أركان ومن 
وحل.عز تعفليمآله فتنحتي الله يدي بين واقف أنالث، تستحضر لأن 

الركؤعارأما ت والسلام الصلاة عليه الرمحمول قال ولهدا 
لأن؛ العظيم،، ربي ررمحبحان قولوا أي • الرُ>-ااا، فيه فعفلموا 
بالقول،تعفليم العظيم،، ربي ررمحبحان وقول بالفعل، تعظيم الركؤع 

تحفليموهو الأصلي التعفليم إلى بالاصافة التعفليمان، فيجتمع 
الملس،ش.

تعظيماُت،ثلايث، الركؤع في فيجتمع 
الملي،.تعظيم الأول! 
•الجوارح تعظيم الثاني؛ 
.اللسان تعظيم الثالث، 

محيمن ان الأنيمكن بحا الانحناء الركؤع فى والواحمب 

(.٤٧٩لم)م)١( 







اوً|اإتامام قس فتاءس 
^^==========^تتسد=صا

خيرمن شئت رما وهكذا، راسخ ؤإيمان صالح، وعمل نافع، 
تعالى!اض قال الدنيا أمور في ولي عبادة الدعاء لأن والدنيا، الدين 

سأثكث>وإدا ؤ ت وءالا ٢، ظ أستؤتن، ^^٤، ردة==ظم قاد ؤؤ 
.^؛^^٠١^٩١^^١٢٢ بمثاديىعبم(ئفييث 

القد حكيم اض لأن الاحابة؛ يتبطيء لا أن الإنسان وعلى 
الناسيعرف أن أحل س أوثالتة أوثانية، مرة، بأول الدعو؛ يجيب 

أحكموتعالى سبحانه واف ، دعاء فيزدادوا اف، إلى افممارهم شدة 
ولكنمحرفتها، إلى نصل أن نمملع لا بالغة حكمته الحاكمين، 

.الدعاء كثرة س به أمرنا ما نفعل أن علينا 
نمكفيه، نم أولأ، ركبتيه على يجد أن الجود وصفة 

عننهى  Wiالمٍ، لأن أرلأ؛ اليدين ءاى يجد ولا • وأنفه جهته 
ا.ر البعير،، بروك يبرك فلا أحدكم مجد ررإذا ن فقال ذللئ، 

ؤإنمامشاهد، هو كما أولأ اليدين على يكون البعير وبروك 
فىسئما ولا بالحيوان، ادم بني يشبه لأن ، ذللعن الرسول نهى 

آدمبني تشبيه اف يذكر ولم فيه، مرغوب غير أمر الصلاة 
وأيلؤ تعالى• اض قول إلى استمع الذم، مقام في إلا بالحيوان 

ثكالألسءل1ر| منها؛أئعه ^ L^liءاثننأ ءاثثث ١^؛؛^، تأ عكهم 
نئنوثغثثأ رقثت، شقا نؤ أامامتثا. تن 

ءمصانموهم'بجئآؤصئ

.٦٠الآيةت سورةغافر،)١( 
, ١٨٦الآية؛ )٢( 
رراْالإ.امنمآ/اح-ا.)٣( 
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بمملوهاخ بم حيأوأآهمبنئ ثقلأؤ!ن ؤ ت تٌالى وقال 
يثاثتتيدبإ ، ^jJآلموؤّ مثل ينس أتمارا عتمل آلحثار_ َةثل 

ثميقيء كالكلب هبته محي ررالعائد الرسول.! وقال ،، ه أثث 
يخلبوالإمام الخمعة يوم بخالم وقال؛ ،، ءار قيئه في يعود 
أسفارآرايحمل الحمار كمثل 

مقامفي إلا يكن لم بالحيوان آدم بتي تشبيه أن ترى فأنت 
فيقدمالبعير تحرك كما سرك أن انملي الض. نهى ولهذا الذم، 

ينزلأن عليه يثق كبير كرجل عذر هناك كان إذا إلا الركبتين قبل يديه 
ركنهفي ان أوإنمريض، ان إنأو حرج، فلا أولا الركنين على 
ذلك.أشبه وما أذى 

الجبهة،السبعة؛ الأعضاء على السجود يكون أن ولابد 
الرسولقال كما القدمين، وأطراف، والركبتين، والكفين، والأنف، 

علىأعظم، سبعة على أسجد أن ررأمريت، واللام؛ الصلاة عليه 
وأطرافوالركيتين، والكفين، انفه، إلى بيدْ وأمار الجبهة 

فماالجود، جمع في بعة الالأعضاء على جد ونالقدميزاءر 
أنلابد بل ، الأعضاء هذه من سيئا نرغ أن يجوز فلا اجدين مدمنا 

ساجدين.مادمنا الأعضاء هذه تبقى 

١٧٦،  ١٧٥اس: ّررةالأءراف، )١( 
.٥ ت الأية الجمعة، محورة )٢( 
(.٢٦٢١اJخlرى))٣( 

. ٤٧٥الإ.امأحماومآ/)أ(
الخارى)أاا/(،وسلا0ه؛(.)٥( 
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أكثروالسنة القرآن في اض علو ؤإثبات • أ'ابجله ره ثجآسن رؤ ت اش 
تعالى.اض بحمد ذلك على الكلام تندم وقد يحصر. أن من 

الميلقول المجدسن، بين الجلوس الصلاة: أركان رمن 
•حالآ* تطمئن حش رائع ُم 

ركعةكل في لابد لأنه الثاني؛ المجود الصلاة: أركان ومن 
مزسجودين•

اضرصي - عود مابن لقول الأحثر الشهد الأركان: ومن 
أنعلى هدا فدل التشهد، علينا يفرض أن فيل نقول رركنا _: عنه 

•قرصن الممهد 

الملأ؛ضاشهفياصاضشوسالأرص: 
•- تعالى افه رحمه - أحمد الإمام مجدهب المشهورمجن 
قبلبالجود بدأ فلو الأركان، بين الترتسج، الأركان: ومن 

•بالترتيب أحل لأنه صلاته؛ تصح لم الركؤع 
فيوالكون الاستقرار أي الطمأنينة: الصلاة: أركان ومن 

الصلاة.أركان 
الركوع،بعد القيام وفي الركوع، وفي القيام، في يهلمتن 

أركانبقية وفي جدتين البين الجلوس وفي المجود وفي 
رصيهريرة أبي حدبنا من الميخان أحرج لما وذللثا الصلاة، 

النبيعلى ملم ثم فصلى المجد فيحل حاء رحلا أن عنه الله 
مللثا إنففصل ررارجع ال: وفالملام عاليه رد ف. 
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لمفحاء ثم فصلى الرجل فرجع ، تجزيك صلاة تصل لم أي تصلءا 
فرجعا، تصل لم فانك فصل ررارجع ؛ وقال عليه فرد . المثي على 

إراشهوطمدمدحاء نم الأولى، كصلاته ولكنها وصلى 
بالحقبعثك والدي ت فقال تصل،، لم فانك فصل ررارمع • وقال عليه 

لمالّكا كون ْن الفائدة هي وهده ، فعلمني هدا غير أحن لا 
كونأن أحل من مرات ثلاث صلى حتى ردم ل مجرة لأول يعلمه 

المازلكالمهلر ويكون العلم يأتيه حتى إليه مشتاقأ ، للعلم متشوقآ 
،هدا غير يحس لا بأنه أنم ولهدا ، الماء تقبل يابسة أرض على 

ميحلمهس النبي أن المعلوم ومن ، يعلمه أن س المي من وطلب 
أنطلب الذي هو كان إذا ، والمجلوب المْللوب بين فرق لكن 

بالييمه نوتأمل ، إليه بلمر لما وحففلآ تمسكآ أشد صار يعلم 
يقلولم بالحق؛، بعثك اروالدي فقال! بالحق، . الرسول بعث 
المى.يقوله بأنما الاعتراف، غاية معترفآ يكون أن لأجل • وافه 

الصلاةإلى نمت، ررإذا واللام! الصلاة عليه المبي له فقال 
أيفكبرا، القبلة استقبل ررنم كاملا وصوء توصا أي الوضوء،، فآمخ 

القرآن،،من معلث، تسر ما اقرأ ررثم الإحرام مثيرة وهدم أكبر افه قل 
تطمئنحتى ارم ررثم الفاتحة قراءة من لأبد أنه المنة بينت وقد 

أيهائمأ،، تهلمئن حش ارغ ررنم واستقر اطمنن بل تسرع لا أي راكعا،، 
المنةمءن ولهذا الركؤخ، في كنت كما اطمس الركؤع من رفعت إذا 
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اسجدرأثم أومتقاربين متساويين الرمع من والقيام الرمع يكون أن 
تطمئنحتى ارفع ررثم وتستقر، تطمثن أي ماجدأ® تطمئن حتى 

ماحدأ،؛تطمئن حش اسجد ررثم جدسن البين ة الجالوهده جالسأ® 
هدمافعل أي كلها® صلاتك في ذلك افعل ررثم الثاني هوالجود هدا 

سنوالجلوس والسجود، منه، والرغ والركؤع، القيام، الأركان! 
^UالمجدJ ،انهوىح^متعازقمالآةءميلةازوال

ررإنكقبل: فيما وقوله تطمئن® ررحتى فوله: هدا من والشاهد 
له.صلاة فلا صلاته محي يهلمثن لا من أن على هدا فدل تصل®. لم 

والسجودالركؤع، بعد والقيام الرمع، بين هدا في فرق ولا 
فيها.الإنسان يعلمئن أن لأبد كلها الجدتين بين والجلوس 
الدكريقول ما بقدر تمر يأن الهلمانينة إن إ العلماع بعض قال 

ربيرربحان تقول ما يقدر ازمع ففي الركن، في الواجب 
المنةمن يْلهر الذي ولكن وهكذا، كذلك، السجود وفي العفليم®، 

تقولأن بمقدار الطمانينة كون لأن ؛ ذللث، فوق أمر العلمانينة أن 
إذاالإنسان لأن أثر، لها يظهر لا الركؤع في العفلمم® ربي رابحان 

الهلمانينة؟أين يرغ نم العظيم® ربي سبحان أكبر اراش • فال 
معلمئنآ،الرحل هذا يقال بحيث استقرار من لأبد أنه الفلاهر 

عزالله يدي بين واش، وهو الشيهلان به يلمس، كيف لأبن^آدم وعجبآ 
نموبالدعاء عليه، وبالثناء بكلامه، إليه ويتقرشح الله، يناجي وجل، 

منيهرب، فتراه له لاحق عدوأ كان كأنما صلاته في ملحوق كأنه 
الصلاة.
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يناجيكالدنيا ملوك من ملك يدي بين رققت لو أنت 
وتفرحمهلا، ذلك لوحدت تكالمه ساعتين معه لوميت ويخاطك 

حلقك،الذي ربك تناجى وأنت فكيف يكلمك، الملك هذا أن 
.الهروب هدا وتهرب تناجيه وأعدك، وأمدك، ورزقك، 

هوالمؤمن الحازم والعاقل ان، للأنعدو الشيْلان لكن 
3؛^عدوإنألشتطنن ؤ تعالى! اش قال عدواكما الشيطان يتخذ الذي 

.همإينأمحبآضييل١، ظمحووْ 
تهلهرءلمأنينة صلاته محي يطمئن أن الإنان على فالواجب 

أقوالها.وكذلك الصلاة أفعال جمح في عليه 
منتهىفي يقول بأن التسليم وهوالأخير الصلاة أركان ومن 

اش.ورحمة عاليكم اللام صلاته! 
يخلان يجور ولا ركن، كلتاهما التلمتن أن ٠ والصهحمح 

النقل.في ولا الفرض ش لا منهما بواحدة 
فىشذ الأولى التسليمة الركن أن إلى ؛ العلماء بعض وذهب 

والمافالة.الفرض 
فيالأور اممة اركن ان إر الملم: أهل بمض وذب 

السليمتين.مجن فلابد الفريضة دون فقعل، اكافلة 

لمأطفال لي ! — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة مثل •  ٩٢٥س
يالمترل،أثناءصلاتي حلفي يقفون أعوام، ثلاثة أكبرهم يتجاوز 

.٦ الأية فاطر، سررة  ٢١١
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منهم،وضوء بدون ذلك ويكون الصلاة، كيفية لأعلمهم وذلك 
فيأحيانا تهاون الش زوجش تجاه أفعل وماذا ذلك؟ يجوز فهل 
الصلاة؟أداء 

أنهالسؤال؛ من الأول الثق جواب ت بقوله فضيلته فأجاب 
لماولهدا وبالفعل، بالقول الصلاة أولاده يعلم أن ان للأنيجوز 
أرادفإذا عليه، يملي وجعل عليه صحد .، للمي النبر صنع 

والملأم!الصلاة عليه ئال مم الأرخى، على ومجل نزل الجود 
أنأيضأ وينبغي . ٠، صلاتي ولتعلموا يى لتأتموا هدا فعلت، ررإنما 
المنفي الدين لكن ويفهمون، يفقهون ماداموا الوصوء هؤلاء يعلم 
يعقلونأظنهم لا سنوايت، ثلاثر له أكبرهم أن وهو السائل ذكرها التي 
بالصلاةأولادنا نأمر أن والسلأأأمر الصلاة عليه والنبي • ينبغي كما 

٠لممر علها نضربهم وان منن، لب^ 
فانتصلي: لا الزوجة أن وهو الثاني الشق جواب وأما 

أصرتفإن عليها، ويودبها بالصلاة يأمرها أن زوجها على الواجب 
وحينئذباض، والعياذ كافرة تكون فإه؛دللئ، الصلاة تيع أن إلا 

تعالىاش لفول الصلاة تركت، ئد ماحامتإ له تحل ولا الكاح ينفخ 
^وئنللاآئارلأسطمجالمهاجراي؛ في 

عنمرتدة بكافره يتزوج أن له يحل لا فالملم . وي"هممحؤئلإثه 
بابالماحي/ ني لم وم(، ٨٧٥المر)عر الخطّة باب الخمعة/ ش البخاري رواه )١( 

(.٥٤٤الصلاة)في رالخطوتين الخطو؛ جواز 
بابض.زصاكلأمبالصلأة)ها؛(.وابوداودوالصلأة، ،  Y١٨٧/أخرجهاواماحمل )٢( 
.«االآية:ّررةافحة،)٣( 



|كوااه\ستج قس فتاءس 
^===د=======ص=^ص==ح

ينفسخ،النكاح فان النكاح بعد الردة هده منها وقعت ؤإذا الإسلام، 
تبينفإنها ؤإلأ زوجته فهي العدة انتهاء قبل الإسلام إلى عادت إن ثم 

هأو ء ه

صفةعن — تعار اض رحمه الشيخ فضيلة سئل  ٩٢٦س
الصلاة؟

صفةكمعرفة الصلاة صفة معرفة بقوله! فضيلته فأجاب 
إلاتتم لا العبادة لأن ذلك؛ يكون ما أهم من العبادات من غيرها 

إلاتمكن لا والمتابعة ه اممه لرسول والمتابعة فه، بالإخلاص 
فمعرفةفيها، الإنسان يتبعه حتى الرسول. عبادة كيفية لمعرفة 

علىالملمين محإخواني نفسي، أحث ؤإني حدا، مهم الصلاة صفة 
كتبمن الصحيحة! الكتب مجن . الني صلاة صفة يتلقوا أن 

اطهرسول أقامها ما حسبا على يقيموها حتى المعتبرة الحديث، 
-عليه وسلامه افه صلوات - وأسوتنا ؤإمجامنا، قدوتنا، هو الذي 

بإخلاص.أتباعه من وجعلنا 
بقهاتالتي السابقة بئروؤلها الإنسان يقوم أن • الصلاة فصفة 

منوغيرها القثلة واستقبال والخبث،، الحدث محن كالهلهارة 
ر١الأهفيقول: يكبر نم علمها، تتقدم الصلاة شروحل لأن الشروط؛ 

يدْيضع تم أذنيه، فرؤع أوإر متميه، حذو إر رافعأيديه أىر؛ا 

اننرمىر؛مآ''آو.امدطمدمحكمتاركاسذ. 
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عنورد بما يستفتح يم صدره على اليسرى لراعه على اليمنى 
رراللهمبقول إما ورد، نؤع باي تفتح ي. الامتفتاح من . المبي 
اللهموالمعرمحب، المسرى يمن داعدرتا كما تمحهلاراى، وبن بني اعد 
اللهمالدسن، من الاييفى الوهمب ينقى كما ي، ط من نقنى 

تبقول أو . والبردار والثلج، بالماء، حطاياي من لني اغ
إلهولا حدك، وتعالى ، اسملث، وتبارك وبحمدك اللهم ارمبحانك، 

باضأعوذ •' يقول ثم الّثي.ؤ، عن ورد مما بغيرهما أو •  ٠٠غيرك 
الفاتحة،يقرا تم الرحم، الرحمن ادأه م بالرُحم، السأمةلان من 

منتسر ما يقرأ ثم . ويقف، آية كل فيقول منها، آية كل على ويقف 
طوالمن الفجر في تكون تامة محورة يقرأ أن والأفضل القرآن، 

،أوساطه من الباقي وفى غالبآ، نمار0 من المغرب وفى المفصل، 
مفرحةيديه ويفع أكبرا، أراض • فيقول للركؤع مكبرأ يديه يرفع نم 

ولارأسه يرفع لا رأسه مع مستويآ ظهره ويمد ركبتيه، على الأصاع 
أدنىوهو ثلاثا ويكررها العظيم،؛ ربي ارسبحان •' ويقول يصوبه 

لمناممه راممع نائلا! رأسه يرغ ثم بأس، فلا زاد ؤإن الكمال، 
وعندالإحرام، تكبيرة عند رفعها كما ، كدللث، يديه ويرس، حمد0اا 
طيبآحمدأكثيرأ، الحمد، ولك، ربنا ١١إ قيامه يعد يقول ثم الركؤع 
سيءمن شتت ما وملء الأرض، وملء موالتا، الملء فيه، مباركآ 
يديهيرفع ولا السجود، حال يديه يرفع ولا ممجراٍ يمجد ثم ؛عداا، 

اوخارى)هم(.)١( 

:٥٩٨لم)وماوخارى)إإِا(، )٢( 
أبوداودره'اَا(.)٣( 
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الررولكن ! — عنهما اض رصي — عمر ابن محال السجود، إلى هوى إذا 
يديه،ثم ركبتيه، على ويسجد . ، الجودأ في الرفر أي ذلك يفعل 

وهماوالأنف الجبهة محبيه! أعضاء على يمجد وأنفه، جبهته ثم 
ويجافيالقدمتن، وأطراف والرمحن، والكمثن، واحد، عضو 

حداءيديه ويجعل ، يمده ولا ظهره ويرير جنبيه، عن عضديه 
ورووسمبسوطة، الأصاع، مضمومتي منكبيه، حداء أو وجهه، 

الكمالأدنى الأءالىاا ريي اربحان ويمول القثلة، نحو الأصاح 
لقولالدعاء جانب المجود محي ليغلب ولكن ، ثاء ما ويزيد ثلاث، 

فيهفأكثروا المجود وأما ، الرب، فيه فعفلموا الركؤع ارأما I الني. 
مكبرأ،الجود من يرغ نم • ، ®أ لكم يستجاب أن فقمن الدعاء من 
اليمنى،رجله ناصثأ المسرى رجاله مفترشا ويجلس يديه، يرفر ولا 

اليمنىوتكون ركشه، أعلى على أو فخذيه على يديه ويضع 
ثاءؤإن والومحمهلى، والبنصر الخنصر الثلاثة الأصاع مضمومة 

عندويحركها مفتوحة فتبقى المثابة وأما الوسملى، مع الإبهام حلق 
وعاقني،وا-مرني، وارحمني، ل، اغفر رررب، ويقولث الدعاء 

علوإلى إشارة الماء نحو إصبعه حرك دعا وكلما وارزقني® 
وجل.عز الله وهو المدعو، 

الركبةطرف على أو الفخذ على تبقى فإنها المسرى اليد أمجا 
الثانيةالجدة يسجد يم القبلة، إلى بها متجهأ أصابعها، مبسوطة 
مكثرا،القيام المجودإلى من يرفع ثم يفعل، وما يقال فيما كالأولى 

ابارى)ه'آ'لأ(،رطم)«هم.)١( 
(.٤٧٩)لم م)٢( 
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فيالمي. عن يرد لم ذلك لأن القيام؛ هذا عند يديه يرغ ولا 

فيفراءآه دون قراءته تكون لكن تيسر، رما الفاتحة يقرأ تم 
الأولىالركعة في مر يا اكانية الركعة وبمالي الأولى، الركعة 

بنللدعاء كجلومحمه للممهد و ، ^^^، للم ل
يدهويفع ، اليمنى وينصمب السرى رحله يفتررس أى ، السجدتين 

صمفةعلى المسرى محخذ،ه على اليرى ويده اليمنى فحده على المنى 
فه،ررالتحأ«ادتا مهد الويقرا الجدتعن، بن الجلوٌس فى سمق ما 

اطهورحمة المثى أيه—ا علمك، لام ال، ات والهليب، والصلوات 
إلهلا أن أشهد ، الصالحين اطه عباد وعلى ، علينا اللام ، وبركاته 

ثنائيةفي كان ؤإن ورموله(( عبده محمد أن وأشهد ، اطه إلا 
آلوعلى محمد، على صل رراللهم ' يكمل فإنه والنوافل كالفجر 
حميدإنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صلثت كما محمل.، 

علىباركمتا كما ، محمد آل وعلى ، محمد على بارك اللهم ، مجيد 
بكأعوذ إني اللهم ، مجيد حميد إنك إبراهيم، آل وعلى ، ابراهيم 

والممات،المحيا فتنة ومن الشر، عدابإ ومن جهنم، عذابا من 
ثم، ثاء ما الدعاء في أؤنال أحس، إن نم . الدحال،، المسح فتنة ومن 

لاماليساره وعن، ، الأة ورحمة علكم اللام يمينه. عن لم ف
.افه ورحمة عليكم 

التشهدفي يقول أن بعد فانه رباعية أو ثلاثية في كان إذا أما 

.( ٤٠٣)لم م)١( 
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فيصلييقوم ورسوله" محمدأهمده أن أشهد ررأاسهدأنلأإلخإلأاش، 
الركؤع،أما الفاتحة، محراءة على مقتصرأ صلاته من بقي ما 

الثانيللشهل| يجلس ثم الأوليين، الركعتين في مبق فكما والجود 
صفاتثلاث له والتورك توركأ، حلوصه يكون ولكن وهوالأحير، 

تحتمن رى اليويخرج اليمنى رحله ينصب أن إما 
ساقهاتحت من والسري اليمنى الرحل يفرش أن ؤإما ساقهارا،. 

ويدخلاليمنى يفرش أن ؤإما اليسأى، الساق تحت من أي 
ه،المي عن ورد ذلك كل وفخدهارص، اليمنى ماقه بين اليسرى 

•سق كما اره يرعن يمينه عن ملم المهد أكمل إذا لم 
فيالرجلين وصع • وهي عنها المزال يكثر مسألة وهنا 

فأقول:الصلاة، 
يلصقلا أنه بمعنى طيعي القيام حال في الرجلين وصع 

عمرابن عن ذلك روي كما بينهما، ما يباعد ولا ببعفى، بعضهما 
العنه اممه رصي كان ررأنه السنة شرح في ذكره — عنهما اممه صي ر— 

حالوفي القيام، حال في هذا بينهما(، يقارب ولا رحليه بين يباعد 
•سبق فيما عرفت فقد الجلوس: حال في أمجا الركؤع، 

القدمينإحدى يلصق أن الأفضل فمن السجود حال في وأما 

.( ٨٢٨)الشهر ني الجلوس محة باب الأذان، ياب روا0اوخارىا )١( 
(.٩٦٥)ارابعة ني التررك ذكر من باب الصلاة، كتاب أبوداود، ( ٢ ) 

، ٥٧٩)الصلاة قي الجلوس صفة باب المساجد، كتاب ا مسلم رواه )٣( 
.٣٣/٣شرحالمة)٤( 
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عائثةحديث ذلك على يدل كما بينهما يفرق لا وأن بالأحرى، 
منصوبتينه المي ئدم على يدها ونمت حين - محها اش صي رس 

قدمينعلى تقع لا الواحدة اليد أن ومعلوم ،، احدأ حموهو 
فىصريحآ حاء وكيلك بعض، إلى صم قد وبعضهما إلا مصوبتين 

القدمينإحدى يلصق أنه — الله رحمه _ حزيمه ابن صحح 
جود.الحال فى بالأحرى 

انالأنفليجتهد المى.، عن الواردة الصلاة صفة هى هدْ 
إيمانه،في وأقوى عبادته، خى أكمل ذللت، لأن اسمملماع؛ ما باتباعها 

•س الله لرسول اتباعه محي وأشد 
أنصلاته من مغ إذا الإنسان على ينبغي •' الصلاة بعد الأذكار 

فيبذلك أمر تعالى اممه لأن ه انبي عن روي يما وحل عز اممه يدكر 
وعقويعودا تنما أثن هاد٠طثوا آلمناوْ ضيقئ ^؛٥١ وف،: ن

مراتثلايث، الإنسان يستغفر أن ذلك، ومن ، ،ه 
أنتاللهم  ١١ويقول! افه( أستغفر افه، أستعمر اممه، )أستغفر 

يدكرثم ، والإكراما،ر الجلال ياذا تباركت السلام، ومنك السلام، 
وثلاثين،ثلاثا اف يح ثم ه، الني عن ورد بما وجل عز اض 

واحدةكل قالها محاء إن وثلاثين، ثلاثآ ويحمد وثلاثين، ثلاثآ ويكبر 
جائز.ذلك كل حميعا، قالها ء محا ؤإن حدة، على 

عشرا،ويكبر عشرأ، يح أن أحرى! صفة أيضا ويجوز 
.مصوبتان• وهما المجد وهوفي تدب بطن على يدي رفوئت ولفظه; ( ٤٨٦)•سالم )١( 
ابنحزبمت)٦ْ٤(.)٢( 
. ١٠٣الآية: مرةاكاء،)٣( 
.الم)\0بم(.)٤( 





اوصاا؛تصل،، فم هتاءس 

ملمكلما لام والالصلاة عليه الرسول عاليه يحاقفل ولا مرتين، أو 
•بالدكر صوته رفع 

وصحبهآله وعلى محمد نبينا على وملم افه وصلى أعالم والله 
•أجممن 

ه٠  ٠

كانتكيف -؛ تعار اف رحمه - الشيح فضيلة سئل •  ٩٢٧ص
واللام؟الصلاة عليه الشي صلاة صفة 

فإنهحدثه وارتفع الإنسان توصأ إذا بقوله فضيلته فأجاب 
الخالية:طزاكفة بمش 

الخآكبيرةهذه ومع الإحرام، تكبيرة ويكبر القبلة، يتقبل 
ثبتذللن، كل إذنيه. فرؤع إلى أو مكبيه، حذو ذكون حض يديه يرفع 

ذراعهعر اليمنى يدم يضع هذا بعد ثم س، الخبي عن الحدث به 
أوالحم،.، عن الوارد يستفتح؛الاستفتاح ثم ، صدره على اليمرى 

يجزئه.فإنه المي. عن صح مما استفتاح أي 
-عنه الله رصي - هريرة أبي حديث : ذللث،في ورد ما وأصح 

مكتللملأة كبر إذا الخمب. كان محال؛ الصحيحين في اكابتا 
ماوالقراءة الكبير بين مكوتل أرأيت، افه، رسول يا i فقلت هنيهة، 
بينباعدت كما خياياي، وبين سي باعد ))اللهم قال: تقول؟ 

الأبيضالخوب يتقى كما خطاياي من نشتي اللهم والمغرب، الشرق 
والخلج،الماء، بخطاباي من اغلخي اللهم الدنس، من 



|ك|ااتأمام فم فتاوس 

.الاستفتاح هدا في ورد حديث أصح هذا • والبرد® 
رمتهحرج، فلا ه المي عن مت مما بغيره ارستفح ؤإن 

جدك،وتعالى اسمك،، وشارك وو1حمادك، اللهم رابحاك فول؛ 
ولأهغ؛رك،؛".

اليسمالأ،ويقرأ الرحيم الشيهلان من باض يستعيد ذلك، بعل ثم 
فيطويلة تكون السورة وهذه سورة؛ بعدها يقرأ نم الفاتحة يقرأ نم 

فيماعداهما،ذللن، بين وتكون ، المغريب، في قصيرة وتكون الفجر، 
وبمرأذنيه فروع إلى أو شه حذو إلى يديه يربع هذا بعد ثم 

ويمدالأصابع، مفرجتي رنمه على يديه ويضع فتركع للركؤع، 
!_ عتها اش رصي — عايثة هالن، ، ظهره رأسه اويآ ممسزويأ، ظهرْ 
بيندلكن يصوبه، ولم رل، يشخص لم ر؛ع إذا ه النمح، *لكن 
النبيلأن ؛ العظيم،، ربي رابحان I الركؤع هذا في ويقول • ذلك،ا 

قال:^٤،، الطهر ره إنكر  'يؤ تعالى: الله قول نزل لما و. 
ركوعكماارفي رراحعلوها 

،،والريح®أ الملائكة رب قدوس ارسبؤح أيضأ؛ ويقول 

(.٥٩٨لم)ومالمخارى)؛أب(، )ا(
(.UU0>Ubأبو)٢( 
.( ٤ )٨٩ ٢ ٤ • اكلأ٠ح صمة عابمبمع باب الصلاة ني لم رداءم)٣( 

.٩٦الآية!الراقُة، مورة ( ٤ ) 
إنامنش ماجه وابن ومجودء، يكويه ني ارجل يقول ُا باب الصلاة في أبوداود رواء ( ٠١

والجرد.الركؤع في اكبح باب ا الصلاة 
الم)لإخأ(.م)٦( 
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،لي؛ا اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم ت أيضأ ويقول 
تكوناحتى يديه رامعآ حميم،، لمن الاه ررممع ت قائلا ه رأسيري ثم 

ررربنايقول! وانتصابه قيامه وبعد أذنيه، فرؤع إلى أو منكبيه حدو 
الحمدارولك ررربنا ت رفعه فى يقول مأمومأ كان ؤإذا ، الحمد،، وللثإ 

تالإمام قال ررإذا ! النبي لقول حمدْاا لمن افه ررسمع يقول؛ ولا 
راملءيقول؛ ثم ، الحمدا، ولك ربنا ! فقولوا، حمده لمن اف سمع 

شيءمايئتامن وملء بينهما، ما وملء الأرض، وملء موالتا، ال
لاماغمد، لك وكلنا العبد، قال ما أحق والمجد، الثناء أهل بعد، 

الجدمخإالجدااأ^^ا،ولأييذا
علىاليمرى ذراعه على اليمنى يده يفع القيام هدا وفى 

الركؤع.قبل وضعهما كما صدره 
الرسولسنة من حجة له ليس فانه ■ يرسلهما إنه I قال من وأما 

فىثبت لأنه الركؤع؛ قبل وضعهما كما يضعهما أن السعنة ل ب ،
iقال - عنه الله رضي - سحي بن سهل حديث في البخاري صحيح 

اليسرىذراعه على اليمنى يدم الرجل يضع أن يؤمرون الناس رءكان 
استثنتهما منه تثنى ويالحالات، حميع في وهدا ،، أ الصلاة(( قي 

الأرض،على توضعان اليدين فان جود، الحال وذلك العنة 
الركؤعوحال المخيين، على توضحان فالهما الجلوس وحال 

(.٤٠٩اوخارير0ا<ي(،رسلم))٢( 
(.٤٧٧ملم))٣( 
اوخارى)'أي(.)أ(
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علىالثلاثة الأحوال هدْ سوى ما ويبقى • الركبتين على ترصعان 
.- عنه اض معد-رصي بن سهل حديث في العموم 

ربنايقول! وأن الحمد، ولك ربنا ت يقول أن للإنسان ويجوز 
يقول!وأن الحمد، لك رينا اللهم ت يقول وأن واو، دون الحمد لك 

السنةبها حاءت الأرع الصفات هده كل _ الحمد ولك ربنا اللهم 

أعظم،مبعة ماحدآعلى القيام من يكبر محاحلأأى يكبر نم 
ذكرحين - عنهما اش رض - عمر ابن لقول يديه؛ يرفع ولا 

فيذلك يفعل لا رروكان محال! يديه . فيها رح التي المواصع 
وعلىوالأنف، الجبهة على أعفلم! محثعة على يمجد • الجودءا 
هويهحال وفي القدمين، أتلراف وعلى الركنين، وعلى الكمن، 

ررإذاالّك، لقول يائيه، ثم ركبتيه يقدم للسجود الأرض إلى 
العير<،أى.يبرك كما فلايبرك أحدكم سجد 

علىأي البعير. يثرك كما يبرك أن الساجد النبي. فنهى 
يقللم وهنا رحليه، قبل يديه يقدم البعير وبروك البعير، بروك صفة 

إننقول: حش البعير( عليه يثرك ما على يثرك )فلا الرسول.؛ 
البعيره؛يثرك ءكما نال؛ ولكنه الركبتين، تقديم عن نهي ذللثا 

ينبغىولهدا عليه، المجود العضو عن وليس الصفة، عن فالنهي 
رصي— هريرة أبي وهوحديث الحديث، هدا يكون حتى لهذا يتنبه أن 

\وخ\ري)0سوطم)'\ى.)١( 
.٣٨١الإئمأحد!آ/)٢( 
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الركبتينأن على الدال حجرل بن وائل لحديث موافقآ - عنه اض 
الجود.حال تقدمان 

حرجفلا ذلك أشبه ما أو وجع ركبتيه في أو عاجزأ كان ومن 
إمايديه يجعل أن ينبغي السجود وفي ركبتيه، فبل يديه يقدم أن عليه 
بينهما،والأنف الجبهة تكون حتى يقدمهما أن ؤإما منكبيه، حدو 
ويرفعفخيم، عن يرفعه ولكنه يمده لا فإنه ؤلهره إلى بالنسبة وأما 

بينهما.ولايفرق بعض بعضهماإلى مدمجيه ويضم ساقيه، عن فخذيه 
القدمين(بينهما)بين يفرق إنه الحلم: أهل مجن محال من وأما 

منفالظاهر سنة، ذلك في أعلم لا فإني ثبر بمقدار السجود حال 
ليلةذات النبي فقدت حين — عتها الله رصي _ عاية حديث، 

ةدميه«لى،على يدي ررفوقعت نالت،: ساحدآ فوجدته فخرجت، 
كانإذا إلا القدمين عر تقع لا الواحدة اليد أن انمالوم ومن 

بعض.مجضمومآإلى بعضهما 
أن؛ — الله رحمه — حزيمة ابن صحيح في أيفأ ذللث، جاء وند 

السجودلحال ش الأحرى إلى رجليه إحدى يضم ه النبي 
•أيضأ ويقول ، الأعلى ر؛يى ررمبحان مجوده! في ويقول 

الإ.امسأ/اا/'ا.)ا(
(.٤٨٦سالم))٢( 
.(وماJمJضأفىص٦٥٥٢٣(و)٦٥٤فىح>)٣( 

القراءةتطويل استحباب باب المارين صلاة في مسالم روا• حديفت حدث من جرء محيا ( ٤ ) 
نيصلأةالللحم،آ)أص.
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رامبحانكث أيضأ ويقول ،. أ  ٠٠والريح الملائكة رب قدوس ررمبؤح 
السنة.به حاءت مما هدا كل لي،ء)\( اغفر اللهم وبحمدك رينا اللهم 

الثناءمن الركؤع في يكثر فانه والجود، الركؤع أءلال ؤإذا 
النبيقال كما ، الدعاء من الجود في ويكثر وحل، عز اض وتعفليم 

أقرأأن نهس!، وإني ررألأ ت واللام الصلاة عاليه عنه صح فيما 
وأماالرب، فيه فعظموا الركؤع فأما ماحدأ، أو راكعا القران 

أي. لكم<؛)ا( يستجاب أن فقمن الدعاء، من فيه فأكثروا السجود 
حالفي وتعالى محبحانه الله دعوتم إذا لكم يستجاب أن حري 

يكونما أقرب ررأن ت الني. عن الحديث، فى ورد ولهذا السجود، 
وهوماحي®)١(.ريه العيدمن 

فيفيها يشرع الي الأماكن من غيرْ وفي هنا والدعاء 
الواردفعل فإذا الوارد، على فيه الإنسان يحاففل أن ينبغي الصلاة، 

الفريضةفى لوالديه ويدعو لمه، يدعو أحسا؛ بما يدعو أن فاله 
بماويدعوأيضأ الملمين، من أحس، ويدعولمن أيضأ، النقل وفى 
•والاحرْ والدين الدنيا أمور من ثاء 

قوللعموم الدنيا؛ بأمر يتعلق بشيء دعا إذا الصلاة تبطل ولا 
فىررليتخير قال.* التشهد ذكر حين مسعود ابن حديث، في البي. 

.، شاءلأ مجا الدعاء 
محنويجلس يديه، يرفع ولا ْكيرأ، يقوم المجدة وبعد 

اليمنى،رحله ناصبأ اليسري، رحله على حالآ مفترسآ السجدتين 

زا.الأحاديث تخرج تقدم )١( 
•٨(.البخاري)• )٢( 
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•الأرض أصابعهاإلى بطون ويجعل اليمنى الرحل فينصب 
منهاوشص اليمنى فخده على اليمنى يده يضع فإنه اليدان أما 
عليهاالإبهام فيضع والومهلى، والبنصر الخنصر الثلاثة الأصاح 

أصنعه،فيرغ لى اغفر رب • مثلا فيقول دعا كالما بالسبابة ويثير 
علوإلى إثارة يحركها دعا كلما هكذا أصبعه، فيرسر وارحمني 

دعاه.الذي وعلا جل الباريء 
٠صفتين فيها فإن اليمرى يده أما 

ركبته.يلقمها أن ت الأولى الصفة 
تلكمن كل فخذه، على مسوتله يضعها أن I الثانية والصفة 

لي،اغفر رب الجلوس: هذا ني ويقول حائزة. الصفتين 
وارزفيأ١دواهدني، وعافي، وارحمني، 

الركعةصفة على صلاته يكمل نم الثانية، السجدة يسجد نم 
الاستفتاحلأن فيها؛ يستفتح لا أنه إلا ذكرها، محبي التي، الأولى 

الصلاة.به تفتح تلأنه استقتاحآ؛ يسمى ولهذا ركعة، أول محله 
وفيالثانية الركعة في الرحيم الشيطان من باش التعوذ وأما 

فيه:اختلفوا العلماء فإن والرابعة الثالثة الركعة 
ركعةكل الصلاة قراءة أن على بناء يتعوذ أنه يرى من فمنهم 

الأحرى.عن مستقلة 
قراءةالصلاة لأن الأول؛ التعوذ يكفيه أنه يرى! من ومنهم 

•الركعات حمتع في واحدة 
اكوض،محن ذّإطصل في نيلأأنم 

الم)أخ؛(.اوخاري)إا،ب(،وم;١( 
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عليه،حرج قلا والثالثة الثانية الركعة في تعوذ إذا ولكن 
عليه.حرج فلا ترك ؤإن 

رءمط|ىكما ممترمحا فمط|را الركعمن مد للهد لم 
عنورد بما التحيات محرأ إن التحيات، ويقرأ جدتين البين 

ف،ررالتحيات ت ه ولففلعنه اش رصي مسعود بن عبداش 
افهورحمة النبي ا أيهعليك لام الوالهليبات، والصلوات، 

إلاإله لا أن أشهد الصالحين، اض عباد وعلى علينا السلام وبركاته، 
عباسابن عن ورد بما أو ، ا، ورسوله عبده محمدأ أن وأشهد الله، 

كماالتشهد يعلمنا افه رسول كان نال! — عنهما افه صي ر— 
المباركاتراالتحيات يقول؛ فكان القرآن، من السورة يعلمنا 

وبركاته،اممه ورحمة المي أيها عليك السلام فه، الخليبات الصلوات 
اطه،إلا إله لا أن أشهد الصالحين، اممه عباد وعلى علنا، السلام 
منالصواب لأن حائز؛ ذللئ، فكل اممهءا، رمحول محمدأ أن وأشهد 

مرةهدا يفعل فانه مختلفآ، السنة به وردت ما أن العلم أهل أقوال 
.أووجوهها وجهيها على بالسنة الإنسان ليأتي مرة؛ وهدا 

بعضفى مختلفة الة ترد أن فى الحكمة ما قائل: قال فإذا 
صفاتها؟الأمورفى 

إذالأنه للمتعبد؛ الملل يحصل لا أعلم—أن الحكمة—وافه زن 
•ذلك في الملل يلحقه ند واحد شيء على بقي 

بعضلأن الأحيان؛ بعض في أحفا يكون أنه ومنها• 
■لم)؟ الخاري)ا"؛خ(،وم)ا(
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بعضفى بعص من أحف تكون العبادات فى الواردة الصفات 
وأخربالعباد، على التخفيف مراعاة ذلك في فيكون الأحيان، 

دبرويهلل ويكبر، يحمد، ان الإنأن ورد لقد بالتخفيف، ملأ لهدا 
وحدهاض، إلا إله لا ت بقوله ويختم عين وتتسعأ يجلغ حتى الصلاة 

قدير.ُئيء كل وْرعيا الحمد، وله المللثإ، له له، شريلثإ لا 
عشرأ،ويحمد عشرأ، بح يأن وهي أحرى صفة أيضأ وورد 

علىأحف الأخيرة الصفة هده أن ريب ولا ،، عشرأر ويكبر 
الأولى.الصفة من المكلف، 

لأنلقلبه؛ أحفر فانه العبادات، تنويع ت أيضا الحكم ومن 
الاعتيادية بصمة يفعلها فقد دائمة واحدة عبادة اتخذ إذا الإنسان 

المختلفةالصفات يراعي كان إذا لكن عادته، لأنها بها؛ يحس 
وأجمع.لقلبه أحضر يكون فإنه؛دللث، الواردة 

العبادات.بعض ل الصفات اختلاف عم 
ابنرواه بما المصلى تشهد فإذا . • الصلاة صفة إلى نرجمر 

،فحمن عبامر ابن رواه بما مهد يؤإدا ، فحمن النبي عن عود م
علىبالسنة لياني مرة، وهدا مرة، هدا يفعل أن ينبغى الذي ولكن 

وجمها•
الشهدبعد ينهئض فإنه رباعية أو ثلاثية صلاة في كان إذا ثم 

والصلاةكالمجر مقروصة ثنائية قي كان ؤإن صلاته، ليكمل الأول 
الإنسانفان السنن، وكدللث، السسهدء يتم فانه للمافر المقصورة 

٠( ٠٧٨ ) ص الصمات س0 تخرج تقدم 
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صلاةفي لاسيما ركعتين، من لم ويركعتتن على فيها يصر 
الميلأن ركعتين؛ على ان الإنفيها يقتصر أن الواجب فإن اللل، 
راْثنىمثنى«لا،.فقال: اللمل صلاة عن ئل ن. 

JUj ) فكانماليلا الثاكة إلى ىم إذا إنه اض رحمه - أحمد الإمام
•نمإنلميرمفإنصلأتمبلل 

الثالثةإلى وقام التراويح، في الإمام أحطأ إذا أنه نعرف وبهذا 
القراءة،أثناء أوفي القراءة، قبل ذكر؛ متى ير"أع أن عليه يجب فإنه 

ويقرأويجلس يرم أن يجب الركوع، بعد أو الركؤع، ش أو 
اللام،بعد للهو سجدتين يسجد لم لم، ويويكمل، التشهد 

تبطلصلاته فإن راُعة وكمااءا عامدأ الثالثة في المضي تعمد ؤإن 
غيرفي وهذا مثتى،،، مشتى الليل ررصلأة المي قول لمخالخة 

ولمبخمس أوتر أنه المي. عن صح فقد الوتر في أما الوتر، 
آجرهارص،في إلا يجلس ولم بع وأوتر يجلمر(إلأفيآحرهارأ،، 

وتثبيبالتاسعة فأتى قام نم فتشهد، الثامنة في فجلس بع وأوتر 
ملمنم 

ثىاللمل محلأة باب صلاة ثي وطم روا،الخارىفىادلارر)'؟ه(، )١( 
ضحْأا)ه؛تما(.

نيداود أبو ورواء (، ٧٣٧) ١٢٣الاJلح صلاة باب المانرين صلاة يي لم مدراء )٢، 
،٤( ٥ )٩ ح بخص الوتر يي جاء ما باب الصلاة في والترمذي ، ١(  ٣٣٨)رنم الصلاة 

(سحتءاس١٧١٦)دلبابسالوتر٣/٦٦٢ِ
ييالنائي ورواء (، ٤٥٧)ح بع الوتر في جاء ما باب الصلاة يي الترمذي ردا. )٣( 

(صأمس.١٧()٤^١٧١٣اJوصعالابقح)
النلءصلاة جامع باب المسافرين صلاة في سلم دوام الطويل عائثة حديث •ن جرء *^•١ ، ٤ ١ 
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محي. الّثي به أمر الذي الدعاء يترك لا أن للمرء وينبغي 
فيالإنسان يتعوذ أن واللام الصلاة عليه أمر حيث الأحير؛ التشهد 
عذابمن بك أعوذ إني رراللهم ت فيقول أريع من الأخير التشهد 
فتنةومن والممات، المحيا فتنة ومن القبر، عذاب ومن جهنم، 

الدجال٠٠المسيح 
إلى— الله رحمه — أحمد الإمام أصحاب يعفى ذهب وند 

ولأنيها، أمر . الّثي، لأن الأربع؛ هذه من باشُ التعوذ وجوب 
التشهدفي ويجلس يدعه، أن ان للأنينبغي لا مهم أمر منها التعوذ 
متوركآ.الأخير 

تحتمن اليسرى ويخرج اليمنى رجله ينصبا أن إما ءأ؛ 
.ساقها 

تحتمن اليسرى ويخرج المنى الرجل يفرش أن إما ؤه 
.اليمنى معاق 

ساقهبين اليرى رجله ويدخل المنى يفرش أن إما ؤ. 
.وفخذها اليمنى 

لامال٠ يمنه عن ر*سلم الأخير، السهل يكمل ان يعد يم 
اض.ورحمة عليكم الملام ! يساره وعن الله، ورحمة عليكم 

ء؛بءأة 

(.٧٤٦)حا<'اا 
.(  ٥٨٨) ٢٨اكلأةح في منه يستعاذ ما باب ، الماجد كتاب لم، مرواه اللفظ بهذا )١( 
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الرحيمالرحمن الاه م ب
داس

حفظه. . . الفاصل المكرم الشيح إلى المثيمض الصالح محمد من 
تعالىاش 

وبعد!• • • وبركاته اض ورحمة عليكم السلام 
وماالرّسائل من قيمة كتابات مجن به تقومون ما يسرنى فاته 

إلىدعا ممن ؤإياكم يجعلنا وأن بها، ينفع أن تعالى الاه أسأل خونها، 
بصيرة.على اش 

ئا. ..... ١١بعنوان! ألفتموها رّسالة يدي في و؛ع ءنه لم 
ائل!مفيها استوقفني أنه إلا مفيدة رسالة وهي 

فهل٠راستقيموااا للصف! التمويه ألفاظ من أن ٩ ص الأولى؛ 
أتبين.أن أحب فإني أثر، أو بسنة، عندكم هدم تبتننا 

فيبالسبابة والإمارة اليمنى، اليد أصاع نبض الثانية؛ 
الحركاتمن إنه نلتم؛ التشهدين، في كما السجدتين بين الجلوس 

الإمارةعدم على التواردثا اللين عمل وأن الجديدة، 
بينبالتحريك القول نسبة وأن المجدتين، بين والتحريك 
.هل.ا عليه.غلط القيم ابن إلى الجدتين 
فيأحمد الإمام أحرجه الذي حجر بن وائل حديث أن ْع 

وسياقه!ذللئv في صريح همدالرزاق ْلريق من المني 



صغةهم فتاءس 
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-الصلاة امتفتح يعني - كبر حين يديه فرغ كر . الض رررأيت 
حمده،لمن اف سمع قال حين يديه ورغ كر، حين يديه ورغ 

ثماليسرى، رحله فافترش جلس ثم أذنيه، حدو يديه فوصع ومجد 
علىاليمنى ذراعه ووضع السري، ركته على التسري يدْ رصع 
ومضالومعلى، على الإبهام ووضع أشارببابته ثم اليمنى، فخيم 
.أذنهءا حداء يداه ذكان>ت، سجد ثم أصابعه، سائر 

محالزائدة، حدثنا I قال عبدالصمد حديث من وأحرجه 
إلىارلأنفلرن نال! أ}ه وائل ندإلى التم ثم كليب، بن عاصم حدثنا 
يديهوري فكر، قام إليه ®فنظرت ٠' قال ء يصلى كيف م اش رسول 

والرّخالسري كمه فلهر على اليمنى يدْ يضع ثم أذنيه، حاذتا حتى 
يديهووضع مثالها، يديه رغ ير؛ع أن أراد لما قال• ثم والساعد، 

كفيهفجعل سجد ثم مثلها، يديه فري رأسه ري ثم ركبيه، على 
المسرىكفه فوضع اليسرى، رجله فافترس قعد ثم أذسه، بحياء 

فخدهعلى الأيمن مرفقه حد وجعل السري، وركته فخيم على 
فرأسهأصبعه ري ثم حلمة فحلمحا أصابعه، بين قبض ثم اليمنى، 
.يدعوبها<ايأحركها 

الجدسن،بين الض القعدة هي القعدة هدْ أن في صريح وهدا 
رحلهفافترش قعد نم سجد، ثم مثلها يديه فرغ رأسه، رغ ®نم • نال لأنه 

ا^لسهالخعدةإلأسدةماسنالمجدسن؟ المسرىااإلح، 
بنحدثنازهير عامرقال؛ حدسثاأسودبن من أيضآ وأحرجه 

قال:حجر بن وائل أن ولفظه! به. كلمبا بن عاصم عن معاوية 
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الحديث،وذكر يصلي® كيف .ؤ اف رمحرل إلى لأنظرن ت ررقالت 
حذاءيديه فوضع سجد راثم الركؤع! من الرغ ذكر بعد محال وفيه 

علىاليرى كفه ورصع اليسري، رحله ذافترسرإ محعد يم أذنيه، 
الأيمنمرفقه حد وصع مم عاصمآ صفة في رفخده اليرى ركبته 
يقول!رأيته ثم حلقة، وحلق ثلاثآ، وقبض اليمنى، فخده على 

الإبهاموحلق أصمن، ونص الأولى بجابته زمر وأثار هكذا®، 
الثانية.بابة العلى 

والإثارةالقبفس أن فى كافيه أوصريحه اللفغل هذا وءلاهر 
نوهيميصح فلا هذا وعلى الشهدين، في كما المجدتين بين 

ماتنافي لا زيادة ذكره لأن القعدة؛ هذ0 بعد جود اليذكر عبدالرزاق 
•علم كما توافقه بل ، غيره رواه 

يسهلكان هؤ النبي أن فته واحدأ حديثا المنة من أعلم ولم 
عنذلك وحدت ولا السجدتين، بين يجلس حين اليمنى يدم 

الصحابة.

البي.أن - عنهما اممه رصي، - عمر ابن عن لم مرواْ وما 
اليسرى،ركبته على المسرى يدْ وضع السهد محي محعد إدا اركان 

وأشاروحمسن ثلاثا وعقد اليمتى ركبته على اليمنى يدْ ووصع 
.، بابة®^ ؛ال

الموضعين،لاختلاف يبعلله، ولا واتل حديث ينافي لا فإنه 
بلففلملم رواه محي - عنهما اممه رضي - عمر ابن حديث أن على 

(.٥٨ميم)٠ )١( 
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علىيديه وصع الصلاة في حلس إذا كان النيئ. ارأن الإءللأق؛ 
اليسرىوبدم بها، فدعا الإبهام تلي التي اليمنى أصبعه ورفع ركبتيه 

كفهرروصع آخر• لفظ وفي عليها®• باسهلها السري ركبته على 
التيبأصبعه وأشار كلها، أصابعه وقيض اليمنى، فخذه على اليمنى 

•البرى® فخذْ على البرى كفه ورصع الإبهام، تلي 
مطلقاناثنان ; ألفاظ بثلاثة الحديث هذا لم مروى فقل 

المطالق،فى المقيد ليحول أيفأ منافاة ولا بالتشهد، مقيد والثالث 
•واكشهدين السجدتض بين الجلوس بتن التفريق السنة يردفي ولم 

عملعليه ليس والخحريك القبص أن من فضيلتكم ذكر ما وأما 
•المتواريا اللمن 
الصحابةعن أجد فلم الاثار كتب من لي تيسر ما راجعت فقد 
أنقرصن لو يم الصلاة، جلسامت بين التفريق يقتضي هما والتابعين 

.السنة عليه دلت بما فالأخذ عنهم اثارأصحيحة هناك 
عن ١٤٩ّآ/ أحمد الإمام نال• مترتيب محي البناء قال ونن• 

زادحاشية فى الأزنازوط وقال حيد، مند>ه حجر! ين وائل حديث 
.صحح ّنلْ ت  ٢٣٨/ ١ المعاد 

السجدتينبين بالتحريك القول نسبة إن فضيلتكم فول وأما 
عليه.غلمل القيم ابن إلى 

بةوالمذلك، في عليه لاغبار اش رحمه القيم ابن كلام فان 
ويخريكبر كان ثم !  ١٣٢٢/ قال عبارته! نمى وهنءا صحيحة إليه 

ثمفصل!  ٣٣٨/ ١ قال نم كلأمأكثيرا ومحاق يل«يه، يرفع ولا ساحل•أ 
رأمحهالمجود من ويرفع يلويه، رافع غير مكبرأ رأسه يرفع ه كان 
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عليها،ويجلس اليمرى رجله يفرش مفترشآ؛ يجلى ثم يديه، قبل 
-عنهما اش رصي - عمر ابن عن ائي النوذكر اليمنى، وينصب 

بآصابعهاواستقباله اليمنى، القدم ينصب أن الصلاة نة ّمن قال 
الموصعهدا في عنه يحففل ولم اليرى، على والجلوس القبلة، 

علىمرفقه ويجعل فخديه، على يديه يضع وكان ، هدم غير ة جل
ويحلقأصابعه من ثنتن ويقبض ركته، على يدم ومحلوف فخده، 
حجرين وائل قال هكذا ويحركها يدعوبها، أصبحه يرفع نم حلقة، 

لياغفر رب المجدسن( )بين يقول كان نم •  ٢٣٩قال أن -إلى عنه 
الثابتوهكذا السجود، بقدر الركن هذا إمحنالة هديه وكان . . إلخ. 

هوعاليه والمقوس — . منه المقصود اه الأحاديث حمح في عنه 
.- أحرى حلبحة في وهومحذوف الأصل في هكذا 

فانالجدتين؛ بين والتحريك المبقى إناته في صريح وهدا 
بهحاكمآ يكون أن إما إلخ ، فخذيها، على يديه يضع رروكان • قوله 

كثيروفى هنا، عبارته من الفلاهر هو كما وائل يحديث عليه متدلأ 
لي،ااغفر رب المجدتين بين يقول كان ررثم هنا قال كما عباراته مجن 

أنهحذيفة وذكر _، عنهما الله رصي — عباس ابن ذكره هكذا إلخ، 
اغفرلي؛،رب لي اغفر رررب يقول؛ كان 

عنه.به مخبرا وائل عن له حاكيآ يكون أن ؤإما 
إليهبه القول فنسبة وائل بقول عليه تدلأ جمبه حاكمأ كان فإن 
واضحة.

ثموائل، عن به يجزم أن البعيد مخبرأفمن حاكيآ كان ؤإن 
)ل(و)مآ(أبوداود)«ها/<.
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مقبولعدل صحابي - وائلا أي - لأنه يتعقبه أن به المراد يكون 
يريدؤإنما بقصدتعقبه، قاله بما القيم ابن يجرم أن يمكن فلا الخبر، 

الزبيربن عبداض عن داود أبي حدث دفع هدا بقوله الشم ابن 
حيثيحركها ولا دعا إذا بأصبعه يثير كان أنه - عنهما اض صي ر- 

١لوأيضآذاليسذلك: عن قال ثم نظرا، صحتها في الزيادة ررفهده ت قال 
محيكان لو وأيفأ الصلاة، في كان هدا أن داود أبي حديث في 

حديثوهو مقدم وهو مثبتآ وائل وحديث نافيآ، لكان الصلاة 
.، اهأ١ <، صحيحه في أبوحاتم ذكره صحح 

هداكتابة من غرضي وليس تأمل، بأدنى حدا واصح وهدا 
ائلممن مسألة هده فإن به، للقول أوجهكم أن لفضيلتكم 

واحد،فله أحطأ ومن أجران، فله فيها أصابإ محن التي الاجتهاد 
وكلماأولى، فهو الحفاؤل توهيم تفادي أمكن كلما أنه غرضي ؤإنما 
•فهوأور الماتل تغلط تفادي أمكن 

غلهلولا همدالرزاق، رواية قي وهم لا أنه كتب مما سن وفد 
•- الجميع اف رحم - القيم ابن عن نقل فبما 

إلىأثار — اش رحمه — البيهقي أن فضيلتكم ذكر وفد هدا 
-وهوعنهم اش رصي الزمحر- وابن عمر ابن حدث وترجيح صعقها 

الإبهاممحن التحليق على كلها الأصابع مص حث ْن رجحهما إنما 
.يعده مما الثاني الباب في عاصم احتج؛حدين، لأنه والومعلى؛ 

ارونحنقال: التحليق في وائل حدين، ذكر لما اليهقي إن ثم 
ابنحديث في روبا ما ثم عمر ابن حدينإ في روينا ما ونختار تجيزه 

(.١٨٦٠)١٧بن0/•ابن صحح )١( 
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به.العمل يجيز أن البيهقي يظن ولا به، يعمل لا والضعيف . الزبير؛؛ 
فيالذكرى للترتيب مثالا فضيلزكم ذكر الثاكة: المألة 

حمرألتئز؛ت رخ \ؤى أثث ؤ ; تعالى قوله هو )ثم( العهلف حرف 
لأنللترنب؛ )ثم( لت وقكمت 4 آلترش عل أنترئ م رونآ 

موات.الرير قبل العرش على الامتواء 
حكمى،ذكري أنه )نم( ترتيب في الأصل أن المعلوم ومن 

الأضإلأبمول.ولأيقلصسا
صفاتهمن عرشه على تعالى اش استواء أن أيفأ المعلوم ومن 

مستويآكان أنه اش يبين ولم معية، الالأدلة على ١^٠^٠ الفعلية 
•والأرض موات الخلق قبل عرشه على 

حمدبمي ؤ أؤآكا أليئ ؤ ت تعالى قوله أن المعلوم ومن 
الثموتحو ١لذى ألله ؤ ت تعالى كقوله ه لمغن، ءق انتؤئ م ئرؤها 

خلقتموات الفإن ه ني أليعز أسترئ م أيام سثؤ ؤ، إلهف 
زللازضثا ئئاد دخان ممق ألمت _،ائ أثى، م ؤ ت تعالى لقوله مرفوعة 

القرآنيةالصفات نموصن فى الواجب أن المعلوم ومن 
يهأكنلا وحينئذ وظاهره، الكلام أصل على إجراؤها والحديثية 

أورفعها.موات الخلق قبل كان العرش على الاستواء بأن الجزم 
العمليالتْلثيق بقولكم عنه ترحمتم ما ت الرابعة المآلة 

السي^^ارأن _ت اضعنهما رصي الزبير_ بن لحديثعبداض الجديد 
وفرشوساقه، فخذه بين المسرى فدمه جعل الصلاة في قعد إذا كان 
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وابن Y١٣٠/ والبيهقي ٤^١،  ٠٨ص ملم رواه اومنى«، هدمه 
.٣ ٤ ٥ / ١ صحيحه محي حزيمة 

ابنحديث ومعنى ! ٢  ٤٣\إ المعاد زاد في القيم ابن قال 
فىيجلس كان أنه اليمنى<( هدمه فرش »أنه - عنه اض رصي - النسر 

وقدمهمفروشة، اليمنى قدمه فتكون مقعدته، على الجلوس هدا 
قال٢  ٥٣ص وفي الأرض، على ومقعدته وماقه فخيم بين اليمرى 

القاممأبو اختارها التي الصفة هي وهد0 الحديث! هذا ذكر بعد 
إخراجفي الأولين للصشين مخالف وهذا مءخصرْ، في الخرقي 
تارة،هذا يفعل كان ولعله اليمنى، نصب وفى الأيمن جانبه من البرى 

اه.أشرويحتملأنتكونمجناختلأفالرواة. وهذاتارة، 
هشامأبي طريق من اللفغل بهذا ملم رواه الحديث وهذا 
ابنورواْ اليهقى، وكذلك زياد، بن عدالراحد عن المخزومي، 

عبدالواحد.عن عبدالجبار بن الُلأء طريق من خزيمة 
فخذهتحتر المسرى هدمه ررجعل ت بلففل ، أبوداودل رواه وهمل 

لممبن عفان طريق من رواه اليمتيءا، قدمه وفرش وسامحه اليمنى 
عباسالواحد.عن 

إلىأقرب طريقين مجن حفاظ ثلاثة أخرجه ما أن شك ولا 
واحد.طريق من حاففل رواه مما الصواب 

تحت ١١محنى غير وماقه(( فخن،ْ رربين قوله معنى أن ثالث، ولا 
اللغةناباه هذا لأن ؛ التحت، على المنة حمل يمكن ولا وساقه(( فخذه 

٠اكاز التشهد ت محوان حت انملأة صفة ش دم ١ ١ ٢ ورتمه )١( 
(٩٨٨٠ح)٦٠٣/١بالإدارةفىالشهد)٢( 



iiy،allم احظ هس هتاءس 
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٠اعلم واش سيق، بما الترجبمث^ )تعن وحند الهربة 
أووحدها، باليمين هو هل التسح عقد الخامسة المسألة 

يتبينالخديث ألفاظ من فضيالتكم ذكر ما على وبناء حميعآ، باليدين 
اليدقلقظ مبين، اليمين ولفظ مجمل، اليد لفظ فان تتنافى؛ لا أنها 

نلجأحتى اختلاف فلا اليمين أنها بتن فإذا واليسار، لليمين صالح 
اللففلينأحد إلغاء يعني الترجح أن يخفى لا لأنه الترحح؛ إلى 

.هدا في ما يعرف وقصيدكم 
يكونأن المعين صار بالإفراد ورد اللففل هدا كان وّ 

الثنتينعلى يحمل ولا المسرى، ؤإما اليمنى، إما اليدين؛ بإحدى 
ولوكان.فرد، فهو المرد بصيغة كان ما أن الأصل لأن بدليل إلا 

مثليدكرون حين هوالمعتاد كما بيديه، لقالوا؛ بيديه التسبيح يعقد 
.للدعام اليدين رير لي كما ذلك 

فيماالتعاون الواجب لأن لفضيلتكم؛ كتابته أحبست ما هدا 
منكميكون وأن منه، ذلك يكون أن وأرجو تعالى، اش إلى يقرب 
كتبناه.فيما عناية 

ورحمةعليكم والسلام ويرصى، يحب ّ الجمع اض وفق 



المصمءه م هتاءس 
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سجوداإسهوباب 

تعريفعن إ — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سثل ! ٩٢٨س
مجودمشروعية من والحكمة النسيان، وبين بينه والفرق السهو، 
المهو؟

والذهول٠٠السهوهوررالنقالة إ بقوله فضيلته فأجاب 
تذكر،ذكرته إذا الناسمى أن النسيان! وبين بينه والفرق 

الأرقساإذاكانالهوجمأعنسايتذكر، لا ذكرته إذا اهى وان
انملماء.كذانال الميان، بمعنى 

،الميء عن والسهو المسيء فى المهو بن العلماء فرق كما 
فإنهالمسيء عن المهو ، بخلافبمذموم، لمن المسيء ق فالمسهو 
فقال!الصلاة عن المساهين ذامآ - وحل عز - الله قال ولنا مذموم، 

لأنوذلكا آ، ١ ثاهولهل صلاغم ص هم آلن ا)ؤ يل مؤ 
معله ترك الشيء والممهوعن قصد، غير من له ترك الشيء السهوفي 

القصد.

السهو!مجود مشروعية من الحكمة وأما 
حماالهو سجود روعة مالمئوية المريعة محامحن من فان 

هذ0فى منه وقوعه من فلابد منه، الحرز يمكنه لا ان إنكل إن 
وجهعلى مهللوبة العبادة هذه كاستا ولما العفلممة، العبادة 

فيها،والشلث، والقص، للزيادة معرمحأ ان الأنوكان مخصوص، 

٥، ٤ ت الآيتان ا الماعون محورة 



|كاااإةامام قس ك1ءس 
^=============ء

فينقصالمشرؤع الوجه غير على بها أتى قد الإنسان يكون وبذلك 
فيالقص يتلافى أن أحل من فيها السهو مجود شئ لذلك ثوابها، 
مشروعته.على العالماء أجمع ولذلك أوبهللأنها، ثوابها، 



٩٢٧سهمص-س 

أساب!جوداسو

أسبابعن _ث تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ؛ ٩٢٩ص
الهو.سحود 

فيأسبابه الصلاة في السهو مجود ت بقوله فضيلته فأحاب 
ثلاثة؛الجمالة 

الزيادة. ٠١

آ-والقص•
''ا_والثاك.

أوقياما،أوصجودأ، ركوعأ، ان الإنيزيد أن مثل فالزيادة؛ 
أوقعودأ.

منواجا ينقص أر ركنأ، الإنسان ينقص أن مثل والقص؛ 
١الصلاة واجبات 

مثلا.أربعآ أم ثلاثا، صلى كم يتردد، أن والشك! 
أوآ، سجود أو ركوعا، الصلاة زاد إذا الإنسان فان الزيادة أما 

بالصلاةأتى فقد زاد إذا لأنه صلاته؛ بهللت متعمدأ نعودأ أو قيامآ، 
النبيقال وقد ورسوله.، تعالى اش به أمره الذي الوجه غير على 
رد٠٠فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن س؛ 

الملحني مدا وروا، ، ٦ • باب المهمع ني مملقآ الخارى وروا، لم مروا، اللغنل. بهوا ١( ن
هذاأمرنا ني أحدث من ٠ بلفظ ولكن مردود، فالملح حور صالح على اصعللحوا إذا باب 

ورداوا»لاة الأحكام نقض ت باب الأنفب في لم وم( ٢٦٩٧)رد، نهو منه ليس ما 
.ر.نأحالثأحيا_: j(\v\Aُحدىتالأمورح\/\)



|كااتاحام هم فتارس 
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مهولليجد ولكنه تبهلل، لا صلاته فإن ناميأ ذلك زاد إذا أما 
حين- عنه اض رصي - هريرة أبي حديث ذلك ودليل لام، البعد 

الظهرإما العشي، صلاتي إحدى في الرنمن من المي. سلم 
ثمملم نم صلاته، من بقي بما أتى.، ذكرو0 فلما العصر ؤإما 

اممهرصي ~ مسعود ابن وحديث • ملم بعدما مجدتين مجد 
أزيدله قيل انصرف فلما حمسأ الغلهر بهم صلى الني. أن - عنه 
رحليه،فثنى ا. حمصليت ت قالوا ذاك«؟ رروما قال! الصلاة؟ في 

ّح^دسنوّم^أد الميله، واسمبل 

فلاخلو!الصلاة أركان من ركنآ سان الشى! أما 
الثانية،الركعة من موضعه إلى يصل أن قبل يدكرْ أن إما 

.بعدم وبما بالركن فيأتي ير"؛ع أن يلزمه فحينثد 
الثانية،الركعة مجن موضعه إلى يصل حين إلا يذكره لا أن ؤإما 

بدلهافيأتي منها ركنآ ترك التي م، بدلأ الثانية الركعة تكون وحينئذ 
قامرحل • ذلك مثال اللام، بحد يجد الحالين هاتين وفي بركعة، 

بجدولم يجلس ولم الأولى الركعة من الأولى المجدة مجد حين 
بينيجلبمى ولم يسجد لم يكر القراءة فى سحئأ ولما الانة المجدة 

ثميسجدا ثم السجدتين، ين ويجلس يرجع فبثي السجدتين، 
■الاسالآم يعد للسهو ودمساجد ، صالآJه من بقى بما همأيى قوم 

اجدالمني مسلم ورواه المسجد، في الأصاع تنسك ياب الصلاة في البخاري رواء )١( 
(.٥٧٣رالصلأةح٧٩السهوفي باب 

السابقالموضع فى ملم ورواه (، ٤٠٤)القبلة فى جاء مجا ياب الصلاة فى البخاري رواه ( ٢) 
حاه)مآماه(.



٩٢٩اك1#سهممءهاب 

Iالثانية الركعة من محله إل وصوله بعد إلا يذكره لر لن ومثال 
الثانيةجدة اليجد ولم الأولى الركعة ق الأول جدة المن قام أنه 
بضجلس حض إلا يذكر ز ولكنه السجدتين، بين يجلس ولر 

هيالثانية الركعة تكون الحال هذه ففي الثانية. الركعة ق السجدتين 
للمهو.يجد نم لم ويصلاته، في ركعة ويزيد الأولى، الركعة 

إلىموضعه مجن وانتقل واجا نقص فإذا الواجب؛ نقص أما 
ولمالأعلى" ربي رربحان قول يني أن مثل؛ يليه الذي الموصع 

واجباتمن واجبا ترك قد فهذا السجود، من رغ أن بعد إلا يذكر 
لأناللام، قبل للهو ويجد صلاته، في فيمضي مهوأ الصلاة 

وسجديرجع ولم صلاته في مضى الأول التشهد ترك لما السي. 
.٢١٣١قبل للهو 

مثلوالنقص، الزيادة بين التردد وهوI الشك فان الشاك أما 
•حالين من يخلو فلا أربعأ أو ثلاثآ صلى هل يتردد أن 

فيبنيالقصن، أو الزيادة، الهلرفين أحد عنده يترجح أن إما 
الأن ؤإما اللام، بعد للجو ويجد عليه ويتم عنده ترحمح^ ما على 

عله،ويتم الأقل وهو اليقين على منى الأمرين أحد عندْ يترجح 
شكثم الغلهر يصلي رجل ت ذللث، مثال اللام قبل للهو ويجد 

قيانيالثالثة أنها عنده وترجح الرابعة، أو الثالثة الركعة في هو هل 
*هو لليجد نم لم، يثم بركعة، 

فيلم مورواْ (، ٨٢٩)• واجبا• التشهد ير لم من باب الأذان ثي البخاري رواه )١( 
الهوفياكلأةحه\،).'\ه(.اوساجدباب 



اههاملم فمارس 

هلفشك الظهر يصلي رحل الأمران! فيه توى ام ما ومثال 
أوالثالثة، أنها عند0 يترجح ولم الرابمُة، أو الثالثة، الركعة هدم 

بركعةاتي ثم الثالثة ويجعلها وهوالأقل، اليقين على قسي الرابعة 
٠رسلم أن قيل للهو جد ول

تركإدا ما في ٠ اللام قبل الهويكون سجود أن نيين وبهيا 
عندهيترجح ولم الركعات عدد في شك أوإذا الواجبات، من واجبآ 

.الطرفين أحد 
شك،أو صلاته، في زاد إذا ما في اللام بعد يكون وأنه 

العلرفين.أحد عنده وترجح 

أثابكمأفتونا ت — تعالى اذئه رحمه — الشخ محيلة سئل •  ٠٩٣ ص 
منها:تفئ وما اكالية المسألة محي الشرعي الحكم محي اض 

المأمومونومتع الغرب، صلاة في للرابعة الإمام قام 
وملم،للمهو ومجد كاملة بالرايعة وأتى استمر ولكنه مرارأ، 

وكانبالرابعة أتى بأنه علم عر أجابهم؛أنه المأمومون سأله ولما 
فيها.الفاتحة قراءة في لذكه )المرية( الثالثة من بدلأ نوس 

منومنهم الملام حتى الإمام تابع من ضنهم للمأْو.مين دبالنب 
معه،مالخوا الإمام سليم وعند للرابعة قيامه بعد عنه انفرد 

لممن للمهودمنهم الإمام ْع مجد من متهم المنفردين لهؤلاء 
ناحمن أن إر المصلين أرشد المأمومين أحد إن تم معه، يجد 



|ودءصء هم فتاءس 

صلاتهفقد رابعة بأنها عالمه ح للرايعة قيامه عند الإمام 
افأثابكم مأجورين أفتونا صلاتهم، أعادوا وفعلا الإعادة وعليه 

علمكم.واللام خيرا، وجراكم 
وبركاته،الله ورحمة السلام وعليكم بقوله! فضيلته فأحاب 

أنبيض فلا كالوسواس وهما نكه كان فإن الإمام جهة من أما 
الوهم.سا ملغيآ صلاته يكمل بل له أثر لا لأنه إله؛ يلتفت 

كانإن أما أيضأ، إليه يلتمى أن ينبغى فلا كيرآ شكه كان ؤإن 
بدلهاوياتي تلغو ركعته فان الفاتحة يقرأ لم أنه أوتيقن حقيقة، شكه 

•برىُة 
الحالهدم في متابعته عليهم فتجب المأمومين جهة من وأما 

تكميلهى بل حقه فى زائدة ليت بها أتى التي الركعة هذه لأن 
الركعةلأن يتابعونه؛ لا فإنهم ناميا ركعة زاد إذا ما بخلاف صلاته، 

الصورةفي له مجتابحتهم بوجوب فلنا ؤإنما زائلءة، بها أتى التي 
لهمتابعتهم وجوب على قياما صلاتهم، في الخلل عدم مع الأولى 

يثاركوهلم الصلاة واجبات واحبأمن لوترك السهوفيما مجود في 
الركؤعفي العفليمء ربي ررمبحان يقول أن ني لو كما تركه، في 

ْعقولها، ينسوا لم ؤإن متابعته يلزمهم المأمومجين فان لذلك مجد 
صلاتهملبطيك الإمام متابعة لولا صلاتهم في زيادة جود الهذا أن 

محمدكتبه وبركاته، الله ورحمة عليكم لام واليحففلكم والله يه، 
ام.٤ ٠ ١ ١; ١ ٦; في الختيمين الصالح 

؛إي٠ ؛؛؛- 
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يقول؛ - تعالى اف رحمه الشيخ. ان 3ضيالمئل ؛  ١٩٣ س 
فهلمسبوق وأنا بها واعتديت ركعة الإمام زاد إذا السائل! 
ركعة؟وزدت بها أعتد لم إذا الحكم وما صحيحة؟ صلاتي 

صحيحة؛صلاتك أن الصحح القول بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يانه.لنفيها وهومعذور ه، لفالإمام وزيادة تامة، صليتها لأنك 

بلاركعة زدت محي لكنت بعده بركعة وأنست قمت فلو أنت أما 
عوروهذوبللاكلأة.مرفيه\/ب/¥'؛اى

إذاصرالإمامضالةاص_آسمممتءار_: : ٩٣٢ص
يعتدوهل حلفه؟ من وصلاة صلاته حكم فما سهوأ ا حم

الرائدة؟الركعة المموقبتلك 
فإنمهوأ حمسأ الإمام صلى إذا I بقوله فضيلته فأجاب 

صحيحةأوجاهلا اهيآ ذلك فى اتبعه مجن وصلاة صحيحة، صلاته 
أمأ.

عليهوحب الزائدة إلى الإمام قام إذا فانه بالزيادة علم من وأما 
إلاباؤللة إمامه صلاة أن يعتقاس الحالة هذه في لأنه ويالم؛ يجالس أن 
الفاتحةبقراءة أحئ لأنه الزائدة؛ إلى قام إمامه أن يخشى كان إذا 

لم.يولا ينتفلر فحينئذ الركعات إحدى فى )مثلا( 
فمااكانية في الإمام مع يحل الذي بوق للمبالمبة وأما 

فيالإمام مع دخل فإذا له، تحب الزائدة الركعة هذه فإن بعدها 
أتىالخالة في يحل ؤإن ركعة، زاد الذي الإمام مع الم - مثلا الخانية 



٩٣٣هناءسمصءاكد• 

المسبوقبأن قلنا لو لأننا وذلك الزائدة، من الإمام ملام بعد بركعة 
موجبوهدا عمدأ، ركعة يزيد أن ذلك من للزم بالزاتدة يعتد لا 

فلاناميآ كان لأنه بالزيادة؛ معذور فهو الإمام آما الصلاة، لبطلان 
صلاته.تبطل 

؛إي

لوصرالأمأماشتعالى-إ سلضيلةابمح-رحمه  ٩٣٣ص
؟بركعة أديأتي الإمام ْع بسلم فهل الثانية ش شخس معه ولحل حمسا 

المسالة،هده قي العلماء اختلف يقوله! فضيلته فأجاب 
يجبفانه آ حمصلى الذي الإمام ملم إذا أنه العلماء بعض فرأى 
صلىكما أ خمصلى قد فيكون بركحة يأتي أن المسبوق هذا على 
فاتكموما فصلوا، أدركتم ررما ه! النبي قول والدليل حمسأ، إمامه 

بها.ياتي أن فيجب ركعة فاته الرجل فهذا قالوا • ، فأتموااءر 
بلخامسة بركحة يأتي أن له يجوز لا أنه ت الراجح القول ولكن 

معذورأ،أتى؛الخامسة الإمام لأن الحال؛ هذ0 في الإمام مع يلم 
فييزيد أن له يحل فلا أربعآ صلى أنه علم أن بعد له عذر فلا هذا وأما 

.الصلاة 

قولهفأتموا®فان ارمافاتكم ت س المي فول عن الجواب وأما 
صلىوهوإذا صلاته به نقصت، فاته الذي هذا أن على يدل ررفأتموا® 

نحابلم، وس(، ٦٣٦)الصلاة إر عي يلا باب: الأذان، كتاب المغاري، روا، 
•( ٦٠٢) ١٥١برنار الصلاة إتيان اتحباب ت باب المسجل، 
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.الحديث هذا عن الجواب هو هذا صلاته تنقص لم أربعآ الإمام ْع 
أعالم.واض 

كثرةعن _ت تعالى اف رحمه — الشخ فصيلة مثل  ٩٣٤ص
لكبيه؟الصلاة في التصفيق 

لكنهصار حش للتنيه التصفيق كثر إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
دأس،لا فانه لحاجة لكن إذا أما الصلاة، في يجوز لا فهذا لعب، 

الحاجة.دعت، إذا للرجال والتيب^ ، اء للنوالتصفيق 



سهك،سمهمام«ءاكدء 
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ا4وطف

الرحمالرحمن اض يم 
الأخالمهب إلى العشمين الصالح محمد محبكم من 

١^^^حفظه . . . المكرم. 
وبعد؛وبركاته اض ورحمة عليكم السلام 

بذلكأننا كما بخير، تء>وبون ومن تكونوا أن تعالى الله أرجو 
نشكركمعبادته. وحن نعمته شكر ؤإياكم الله رزقنا الحمد، وفه 

يرزقناأن تعالى اطه ونرجو الخيدة الأمئلة هده تقديمكم على 
الصالح.والعمل الماغ العالم ؤإياكم 

فقضىنقص عن إمامه سلم الذي المرق عن الأول سزالكم 
يصنع؟فماذا إمامه ذكر ثم ركعة 

وبينمنفردا، فاته ما قضاء فى يتمر أن بين مخير أنه •' فالجوائب، 
قضاهاالتي ركعته له تحتسب، فهل الإمام ناع يإذا الإمام، متابعة 

لأنمحلها؛ غير في ونمن، لأنها ؛ تحشب، لا أو الإمام، مع ويسلم 
الإمامتمام قبل قضاها قد وهذا إمامه تمام بعد المأموم قضاء محل 

ذللثإفي المجحشين بعض ذكر فتلغى، محلها غير فى فتكون 
ؤرمح أيهما لي محن ولم احتمالين، 

هه  ه

محورحأنييل/م/؟ا/"اام.عواصعهاوعي إل نقلت الرسالة ل الواردة الأسلة شة 







|كا|؛؛امام هم فتارس 
٩٣٨=====^=====^=====

قبلللمهو ومجد الإمام مها إذا بقوله! فضيلته فأحاب 
يسلم،حتى بإمامه مرتب3ل لأنه يتابعه أن بوق الم على فإن الملام 

غيرفي إمامه مع مجوده لأن أيضا؛ المجود لرمه فاته ما قضى فإذا 
كانؤإنما الصلاة، أثناء فى يكون لا المهو مجود فإن محله، 

.فقط لإمامه تبعأ إمامه ْع مجوده 
الفإنه المسبوق معه يدخل أن فبل الإمام مهو كان إذا ولكن 

قبلكان فإنه إمامه سهو حكم يلحقه لم لأنه ، ثانية مرة جود اليعيد 
.معه يدخل أن 

يسجدلا المسبوق فإن الملام بحد الإمام سجود كان إذا أما 
وهدامعه، باللام إلا مجتعدرة الحال هدْ في الإمام مجتايعة لأن معه؛ 

.الصلاة انتهاء بعد إلا لم يلا المبوق لأن غيرممكن؛ 
سجودلا فإنه معه يدخل أن قبل الإمام سهو كان إذا ولكن 

دخلأن بعد سهوه كان ؤإن إمامه، سهو حكم يلحقه لم لأنه ؛ عليه 
ملم.مجدإذا معه 

سجودوجوب مثل سمعية، بعضها الأدلة تقتضيه محا هازا 
بهءاليوتم الإمام جعل ر١إنما • الني. لقول لإمامه تبعآ المأموم 
واننلرالمذكورة، الأحكام تعليل في كما الصمح بالنفلر وبعضها 

فيحرر المهيب. مرح والمجمؤع المقع، على المجير الشرح 
/A

ءأ؛-ءإت- ه

وسلم،(، ٧٢٢الصلاة)نمام من الصف إهامت باب: الأذان، ى1ب البخاري، روا، )١( 
(.٤١٤بالامام)المأموم ائتمام باب: الصلاة، كتاب 



٩٣٩الص  ٠٠٣لمكاءس 

مهاإذا ت — تعالى اف رحمه — الشيح فضيالة مثل I  ٩٣٨ س
السهوسجود وكان أكثر أو بركعة مسبوقا مأموم وجاء الإمام، 

،حصل الذي السهو قي إمامه الميوق يشارك ولم اللام بعد 
ولوأتمعليه، ما يتم أن قبل الإمام يسجدْع أن المأموم يلزم فهل 

ذلك؟بعد يجد فهل عليه ما 
فإناللام، بعل الإمام مجود كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

أنيمكن لا لأنه حينئد؛ المتابعة لتعذر يتابعه لا المسوق المأموم 
البوقفيقوم للمبوق به يالنمتعذر والسلام ملم، إذا إلا يتابعه 

علىجود الأوجب الذي هو للمدركا كان إن يم فاته، ما ويقضي 
هذايدرك لم كان ؤإن فاته، ما إتمامه بعد المأموم مجد الإمام، 

عليه.مجود السهوفلا 
٠؛!؛ ءو 

معصليت إذا . — تعالى افه رحمه — الشيح فقبميلة مئل 
الخامة،أنها من متأكد وأنا الخامسة، الركعة يصلى قام نم إمام 

أنفرد؟أو أ"ابعه فهل صلاته فى مضى وممه فنبته 
فىصلاته حكم وما ينفردون؟ أم المأمومون أينابعه اثنان نبهه وإذا 

اكانية؟المألأ 
مسالتان؛الموال هذا فى بقوله! فضيلته فأجاب 

وتأكدرباعية في ة كخامزائدة إلى الإمام قام إذا إحداهما! 
المأموميلزم الصورة هذه ففي يرجع، فلم ونبهه زيادتها المأموم 

منفردأ.ويسلم يفارقه أن إمامه زيادة تيقن الذي 





٩اسء  ٠٠٠٠هتاءس؛م 

السبوق؟يفعل فماذا صلاته ليتمم الإمام 
بقيما معه ويصل الإمام مع يعود ت يقوله فضيلته فأجاب 

بالركعةيحتب ولا فاته بما المسبوق أتى الإمام ملم فإذا عاليه، 
الركعةهده لأن صلاته لإتمام وقيامه الإمام ملام متن فعلها التي 

للسهو.ويجد محلها غير فى صارت 
هه  ه

فاتتهرجل • — تحار النه رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ٩٤٢ص
معيوق الم يسلم يهل ركعة وراد الإمام ني لم الإمام ُع ركعة 
مومفيأتيبالركعة؟أم الإمام 

بركعةياتي المذهب من المشهور بقوله! فضيلته فأجاب 
بها،يعتد لا الزائدة الركعة لأن الإمام مع فاتته الذي عن عوصأ 

كانتإذا الإمام ْع لم يوأنه للممأموم، بها يعتد أنه والصحيح 
مبهللمحرم المثرؤع الحدي على الزيادة تعمد لأن تامة، صلاته 

معذوريكن لم فمن بالسهو لعدر0 الإمام عن عفي ؤإنما للصلاة، 
•أهملم والله يزيد أن له يجوز بالجوفلا 
فصلواأدركتم ما الحديث، يعارض القول هذا أليس فيل فإن 

الحديث،في لأن الحديث، يعارض لا فالجواب! فافضوا، فاتكم ومجا 
يحتاجلا وهذا فأتموا، فاتكم وما وهوفوله! المعنى يبين لففلآأحر 

الحمد.وش وهوءلاهر تمت، فد صلاته لأن الإتمام إلى 
٠ ٠ ٠



ا1صااة\ستج هم فتاوس 
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ملمإذا .ت تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل !  ٩٤٣ص
الإمامنبه ثم فاته ما ليقضي المسيوق محام ثم ركعة نقص عن الإمام 

أولا؟المسبوق هذا معه يدحل فهل يالركعة ليأتي فقام 
استتمقد كان ولو حتى يرجع نعم، بقوله! فضيلته فأجاب 

قلنا!ؤإنما فاته، ما يقضي الإمام ملام بعد نم معه، ويصلي قائمأ 
.صلاته من يقيا لم الإمام أن تين لأنه يرجع إنه 

أوه ءو 

شكإذا ت — تعار افه رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٩٤٤س
ثانية؟يقرأها هل السورة قرأ ما أنه الشكوك كثير وكان المصلي 

^^ذس_سهلئرأالخياتنمااسا؟
لو، يكفي، مرة قرأها إذا أبدا، يقرأها لا بقوله! فضيلته فأجاب 

ولأنهالوسواس؛ من لأنه ويدعه؛ هذا عن يمرض القراءة، فى شك 
فييشككه الشيهلان وجاءه تعب الومواس باب نمه عر فح إن 

إرالحال به تصل ربما - وجل عز . اض فى حتى يشككه الصلاة، 
أوماؤللق، أوما محللق هل زوجته، فى يشككه وربما افه، فى الشك 

عليهفيجب عاليه، الواجب هو هذا ييع الإنسان فكون ذلك، أشبه 
.— الشك لهذا يلتفت لا لوشك يعنير — عنه يعرصى أن 

ءيأي ء ٠

يسرعمتى ؛ I سار افه رحمه _ السح مئل ! ٩٤٥ّى 
السهو؟صحود 

حالات!ثلاث هوفي المجود I بقوله فضيلته فأجاب 



٩٤اكمء صء فم ك،ءس 

كلفي لا الجملة في شك، أو نقص، أو زيادة، بسب 
وكيلك، المجود لها Jشرع لا والنقصان الزيادة يعص لأن صورة؛ 

الجود.لها يشرع لا الشكوك بعمى 
مه  ه

يميآهل، ~' تعار اض رحمه — الميح فصيلة مئل ! ٩٤٦اس 
فيأومنة ، أوواحس، ركن، ترك الإنسان تعمد السهوعند محول 
المملأوالفرض؟ملأة 

العمدلأن وذللث، الحمد، في يشيع لا بقوله؛ فضيلته فأجاي، 
سجودفيها ينفع لا باطلة فالصلاة ركن أو واجسط، ترك تحمد كان إن 

هناكوليس صحيحة، فالصلاة منة ترك تعمد كان ؤإن السهو، 
السهو.بجود لجبرها صرورة 

؛أي؛!ي ءأي 

يشؤعهل —؛ تعار اف رحمه — الشخ فضيلة ّسل _Ui؟؛ 
صهوأ؟الصلاة في زاد السهولمن محوي 

صلاتهفي زاد السهولمن سجود يسرع • بقوله فضيلته فأجاب، 
فيمواء ممتمحب، أو واحجإ، إما المشرؤع، الجود وهدا سهوأ 
وسجودركؤع ذايت الصلاة تكون أن بشرط الفرض، في أو الفل 

مجودفيها ين-رع لا الجنازة صلاة فان الجنازة، صلاة من احترازا 
تجبرا فكيفومجود، ركؤع ذايت، لست، أملها لأن السهو؛ 

جودبتجر فإنها وركؤع مجود مها صلاة كل لكن بالجود، 
والافالة.الفريضة السهو 



iilJiallاممحام هم فتاءس 
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الإنانزاد إذا تعار-! اف رحمه — الشخ فضيلة طل  ٩٤٨س
فماعمدأ مجودأ أو ركوعا، أو قعودأ، أو قياما، لأت4 صش 

الحكم؟
أوركوعأ، صلاته في الإنسان زاد إذا بقوله: محيلته فاحاب 

مهو،سجود فيها يفر ولا عمدأبطالن، قعودا أو قيامأ، أو سجودأ، 
الميقال وقد المشرؤع. الوجه غير على بها أتى لأنه تبهلل ؤإنما 

مردود.،،أي ىلآضعايهأمرنانيورد،،ر 
؛!؛و أ ه

زادإذا _! تعار افه رحمه — الشيح محضيلة مئل I  ٩٤٩ص
أومجودأمهوأأوركوعا، أوقعودأ، قياما، صلاته في ان الإن
الحكم؟فما 

أونيامآ، صلاته ر الإنسان زاد إذا بقوله: نحيكه فأجاب 
المىلأن له؛ يجد فائه سهوأ أوسجودأ، ركوعأ، أو قعودأ، 

القول.من دليل هذا سجدتين، يسجد أن صلاته في زاد من أمر 
بنعداض حديث، فى كما آ حمصلى لما الفعل مجن ودليل 

مجدتين.فجد رجليه ثنى حمسأ صليتا له ومحيل ، مسعود 

٠ ٠ ٠

ت;قن*,'تّمسر



سك،رسم-ءءْ 
 c===============^=====<٩٤٥

الإمامكان إذا ت - تحار الاه رحمه - الشخ فضيلة مثل '. ٩٥٠ ص
بعضنجهرأونيهه قرأالفاتحة أوالظهر العصر مثل سرية صلاة فى 

هازاوهل الحال؟ هذه فى السهو محول سحي فهل • • المصلين 
الصلاة؟قي أوزيادة نقص العمل 

ليسالحال هذه محي الهو مجود بقوله فضيلته فأحاب 
المرية،الصلاة فى الإمرار وهى بالمنة أحل أنه غايته لأن بواجب؛ 

مصرحأذلك حاء أحيانآ، القراءة الإمام يسمع أن المنة من أنه على 
،أنالص،«ب>ينأ في الثابت - عنه الله رصي قتادة- أبي حديث في به 

عليهيجب ولا المرا؛ قراءة في أحيانآ الأية يسمعهم وكان ه الني 
حرج.فلا مجد إن ولكن الحال، هذه المهرفي مجود 

الجهرلأن الملام؛ بعد الحال هذه في الجود وموضع 
حرج.فلا الملام فبل مجد ؤإن زيادة، 

منحكم ما ■ - تمار اش رحمه - الشيح فضيلة ّئل ساه؟• 
متعمدأ؟الرئة الصلاة فى حهر 

كماأحيانأ بجهره باس فلا الإمام أما • بقوله فضيلته فأجاب 
لماذلك فيكرم المأموم وأما أحيانآ، الأية يسمعهم . الني كان 

تباب الصلاة في ومسلم ، ( ٧٥)٩ ح الظهر في التراءة ت باب الأذان في الخاري روا• ا ر١ 
الخهروالمرحأها)اه؛(.في القراء؛ 



|1داا؛|اضام هم فتاءس 

غرفي حتى انمين من معه من على التشويش من عله يلزم 
التكبيرفى إلا يذك الجهر له فيكرم الصلاة أذكار من القراءة 

باس.فلا التبلخ لحاجة والتحميد 
الصلاةفى الجهر له يكرم أنه الأصحاب ذكر فقد المنفرد وأما 

يكرملا الثاني والوجه الكراهية على الدليل لدم نظر وفيه المرية، 
ذلك.له 

-؛؛؛-و ؛ ه

رحلعن ؛ تعالىاف رحمه — الشخ فضيلة سئل I  ٩٠٢س
الحكم؟فما التشهد، إلافي يعلم اولم الظهرحمصلى 

ولمركعة صلاته في الإنسان زاد إذا بقوله فضيلته فأجاب 
جودالوهدا وحوبآ، للمهو يمجد فانه الركعة من فؤخ حتى يعلم 

صلىلما الرسول. أن ذلك ودليل الصلاة، من الملام بعل يكون 
•وقال ، مجدتين ومجد رجليه ثنى الملام بعد وأحبروْ أ حم
متىيقل ولم . عاي4ااأ لمن ثم الصواب فليتحر أحدكم شك ءإذا 
ولمالملام، بعل مجد فلما الملام، قبل فليمجل الملام قبل علم 
جودالأن علم الملام، قبل الزيادة هدم في الجود محل أن ينبه 

البيفان اليديزأص ذي حدين، لدلك، ويشهد الملام، بعد للزيادة 
سجدتينمجد نم وملم الصلاة وأتم ذكروه ثم ركعتين من لم س. 
ومالم)أيه(.)١( 
ياب!الساجد لي الم وع، ( ٤ • )١ نحوالشالة التوجه ت باب الصلاة في الخارؤا رواء )٢، 

الهوفيالملأةحا،خ)آ'اه(.
(.٥٧٣)وسالم الخارى)مأ\/؛(، )٣( 



السمء ٥٠٠٠٠فتارصغص
٩٤٧ت==ش=======د====== 

•وسلم 
زيادة،الصلاة فى الزيادة أن وهو! المعنى أيضأ ويؤيده 

هوالسجود يؤخر أن الحكمة من فكان أيضأ زيادة المهو ومجود  زيادتان.إلملأة ، jiأن مخافة اللام بعد ما إلى 
قامرجل عن ؛ - تعالى اش رحمه - الشخ فضيلة مئل 

حكمحكمها فهل أثناءها، وذكر الفجر صلاة في ثالثة ركعة إلى 
عليهحرم القراءة في وشرع قام إذا أنه الأول التشهد عن قام من 

أوبعده؟اللام هوقبل وهل مجودمجو؟ عليه وهل الرحؤع؟ 
أيمحي الزائدة الركعة أماء في ذكر إذا بقوله: فضياكه فأجاب 

منكثير يتوهمه ما صحيحآ وليس فورا، يجلس فانه منها موصع 
التشهدعن قام من حكم الزائدة الركعة هدم حكم أن العالم طالبة 

علم،متى الرحؤع عليه يجب بل ثائمآ، امتتم إذا يريع فلا الأول 
فيزاد كون فانه بدلك علمه مع الزيادة في المصلي استمر ولو 

رجعهوإذا المجود وعليه الصلاة، يبعلل وهدا ثيئآعمدأ، صلاته 
اللام.بعد وموصحه 

ءإيء!ي ءأة 

رجلعن تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة مئل : ٩٥٤س
يلزمههمهل ئصرها نوى التي الصلاة في ثالثة إلى قام افر م

عليه؟وماذا يكمل؟ أن أوله الحال في الرجؤع 



1كا!تاحام هم هاوس 
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يلزماكله نقول الحال هذه فى يقوله: فضيلته فأجاب 
فيمحستركعتين تصلي أن تريد أنك على دحلعت لأنك الرحؤع؛ 

ؤإناللام، بعد للممهو يسجد أن وعاليه عليهما، تزيل ولا ركعتين 
عليه.حرج خلا الصلاة امتمرفأتم 

ء،آءو 

المسافرست تعار اض رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ٩٥٥س
أوالثالثة اركة إر وئام ض إذا ولكن المفر في الصلاة يقصر 

دبمجديو؟الرابمةفهلصاأمس 
ولاللهو ويجد يرجع أن الأور بقوله؛ فضيلته فأجاب 

.العلماء بين الخلاف على أومحرم مكروه الإتمام لأن يتممها 
الصالحالخثيمينفييأ/ه/آ؟ماىسمد 

رحلعن _؛ تعار اض رحمه — الشيح فضيلة سئل ؛  ٩٥٦س
فماذااميا ثالثة إر فقام الاللشض، وصلاة الأيل، يصلي 
يفعل؟

لأنهصلاته؛ بهللمت يرحع لم فان ير"؛ع • بقوله فضيلته فأجاب 
الأيلصلاة في قام إذا أنه على أحمد الإمام نص ولهذا الزيادة، تعمد 

بطينيرم لم إن بمي لأجر 
الإنسانيريد أن يجوز الوتر فإن الوتر ْدا من بمتثنى لكن صلاته، 

بثلأثحاز.فهعرركعتينظوأوتر 



|كصصءء م هتاءس 
■=============٩٤٩

فيهفعظموا الركؤع أما أوماجدأ، راكعا القرآن أقرأ أن نهيت وإني 
يستجابأن فقمن الدعاء من فيه فأكثروا الجود وأما الرب، 

الراجح.القول على صحيحة وصلاته . لكما؛ 
معموصعه غير في المترؤع بالقول الإنسان أتى إذا ثانيا! 

قولمع جود الفي يقرأ كأن المرصع، في المشرؤع بالقول الإتيان 
٤٠٢^-بل المهر سجود علمه يجب لا فإنه الأعلى*، ربي بحان ١٠

الإتيانعدم مع موصعه غير ش الخشرؤع بالقول لوأتى ولكن له، 
نولعدم مع الجود في يقرأ كان موصعه، في المشرؤع بالقول 

تركلأنه الهو؛ سجود عاليه يجب فانه الأعلى٠٠ ربي بحان ١٠
اللام.قيل ويكون راحا، 

هه ه 

بمح-رحمهالهتعار-!عنرجلدحل
مقرئة،بالثالثة ويأتي بلم ثم ركعتين يصلي أن ينوى الوتر ءي 

قاص؟الثالثة ^صِودامإر 
يجوزالوتر لأن الثالثة؛ أتم له؛ نقول بقوله! فضيلته فأجاب 

فيهالزيادةءلىركتين.

رحلعن ؛ تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل I ٩ ٥ ٩ س 
يفعل؟فماذا الفرض مجن سلم ما أنه تذكر ثم النقل في سؤع 

٢• ٧ ح والجود الركؤع في القرآن زاءة عن الهي باب؛ الصلاة، كتاب لم، مروا» )١( 
(٤٧٩.)



|كلإ،ن|هطم فم فتاءس 
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ثمفيها، شيع التي صلاته ءْير ينوى • بقوله فضيلته فأجاب 
منالنقل نهت ظ ييم ومسلم ،بجديؤن ^جهو ومسحد لامرئ^هة وس|ام 
م ١٣٨٥ه/ه/ في حرر . حديد 

-هأ؛ي -؛•:؛- 

المسإمام عن _ت تحار اض رحمه اكيح_ فضيلة • ٩٦٠ص
المأمومونفنبهه تمت أنها يظن الظهر صلاة في ركعات ثلاث من 

الحال؟تلك في يمعل لماذا مباشرة 
ماعلى سي فانه محريبأ عالم أنه بما بقوله: فضيلته فأجاب 

يجدنم تقالة، مأنها لا الصلاة تكملة أنها بتية بركعة خيأتي مق، 
اللام.بعد مجدتين 

قاض رسول أن هريرة أبي حديث ت المسألة هذه ودليل 
بإلى قام؛تقدم ثم رنمن، من لم فالعصر أو ءاصرالنلهر، 

خيارفيهم الناس وكان غضبان، عاليهاكأنه فاتكأ المجد مقدمة في 
أنهابا ه اف رسول لهيبتهم لخن وعمر، بكر، كأبي الصحابة 

البييداعبه رجل القوم في وكان به، الناس أحص أنهما ْع يكلماه 
أميت، ررأنI اممه رسول يا فقال يديه، لطول اليدين ذا يميه .ؤ 

مسيت،قل بلى • قال ، تمحرا؛ ولم أنس ررلم * فقال الصلاة؟ٌ قصرت 
قالواذواليديزار؟ يقول ما أحق ١١ونال! الناس إلى المي. فالتفت 

نمسجدتين مجد ثم ملم، ثم ترك، مجا فصلى فتقدم نعم، 



اكمءمأء> هم ك،ءس 
]=======^^========^٩٥١

ّالم«أاا.
ث؛يءإ؛- ءو 

مصتعن —• تحار افه رحمه — الشيخ ءضاٍلة ّثل ت  ١٩٦ س 
فأكلالصلاة ينار ما ففعل تمت، ئد أنها يظن صلاته من سلم 

الحكم؟فما صلاته من عليه يقي ئد أنه تذكر ثم وشرب، 
ينافيما فعله لأن سبق؛ ما عر بمي • بقوله فضيلته فأجاب 

أويان، نصادرأعن فيكون صلاته، تمت أنها على بناء كان الصلاة 
فعلبهما يستقل عذر والجهل والنسيان، الحال، بعحقيقة جهل عن 

بنيولهذا ذلك، أشبه ما أو الشرب، أو مثلا، الأكل وهو المنهي 
وهوالصلاة ينافي ما فعلهم ْع صلاتهم على وأصحابه المي. 

يبنيفلا الحا-ث هو للصلاة النافي الفعل كان لو ولكن الكلام، 
بعضعلى الصلاة بعض بناء تعذر أحدث إذا لأنه صلاته؛ على 

الفاصلكان أنه بما I المائل جواب وخلاصة , بالحدث لأنقهلاءها 
الملام.للهوبعد ويجد سبق ما على يّي فإنه والشرب الأكل 

٠

كالتإذا _! تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل ت  ٩٦٢س
فماإلابه، الصلاة لاتصح الصلاة، أركان من ركنا الفاتحة قراءة 

الفات*حة؟قراءة نمي أومأموم إمام في الحكم 
الركن فالفاتحة وجيه، سؤال هذا يقوله فضيلته فأجاب 

؛٥٧٣لم)وماوخارى)مآإ/إ(، )١( 



اكاإ؛ت|عطم هس فتارس 
مآهبمد====د=========ء

الركعةفي الإمام نسيها فإذا ركعة، كل في بها إلا الصلاة تصح 
هيالثانية صارت الثانية، للركعة ئم حين إلا يتدكر ولم الأولى، 
عوصأعنأحرى بركعة ياتي أن فلابد هذا وعلى حقه، في الأولى 

الفاتحة.الركعةالتيتركفيها 
يجلسلكن الركعة، هذه في يتابعه لا فانه المأموم أما 
إمامه.ْع لم يحتى وينتظر للشهد، 

ليتالماموم إن ت فال فمن تركها، إذا للمأموم بالنمة أما 
.شيء عليه ليس أنه فالأمرواصح الفاتحة، قراءة عليه 

بعديأتي تركها فإذا فهوكالإمام حقه، في ركن إنها قال؛ ومن 
ثائم،والإمام أوجاء راكر، والإمام حاء إذا إلا بركعة، إمامه سلام 
عنأي - عنه تسقط الحال هذْ ففي يتمها، أن قبل ركع ولكن 

اوأصم_فيالركعةالأولى.
ءاةه ه 

يرمحينما ؛ — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ؛  ٩٦٣س
فماذاالفاتحة أكمل مجا أنه ركوعه في ويتذكر السرية في الإمام 
وراءْ؟من بمهم لكي يعمل 

لمنالله سمع يقول أن غير من يرير • بقوله فضيلته فأجاب 
ذللث،.المأمومون يفهم 3كي أولها في ويجهر الفاتحة يقرأ ثم حميم 

ءإوه ءو 

تركإذا ن — تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة مثل ؛ ٩٦٤ص



٠٠٠٠م كا،س  اكمء ٠٠
 c==========^======^===^^٦٠٢

الحكم؟سهوأفما الإحرام تكبيرة الإنسان 
سهوأالإحرام تكبيرة المصلي ترك إذا  '•بقوله فضياكه فأجاب 

بتكبيرةإلا تنعقد لا الصلاة لأن صلاته؛ تنعقد لم عمدا، أو 
محيثو؛أ نم الصف في وقف شخصا أن فرصنا فلو الإحرام، 

تنحفدلم صلاته إن نقول فاتنا واستمر الفاتحة وقرأ الاستفتاح، 
•الركحات كل ولوصلى أصلا 

؛إيءو ءو 

رجلعن -؛ تحار اف رحمه - الشخ ^ ٢٠۵٥مثل :  ٩٦٥س
إلىالأول الجود مجل أن بعد الأولى الركعة في فقام يصالي 
إلابمجد لم أنه ذكر الفاتحة قراءة في شرع فلما الثانية، الركعة 

فماالحكم؟مجدةواحدة، 
إلىيصل أن ئبل ذكر الخصالي أن بما بقول: فضيلته فأجاب 

ينويجلس وجوبأ، يرجع فإنه الثاية الركعة من الجود مرصع 
•اللام للهوبعد ويمجد صلاته، يتم لم ويجل، السجدتين 
التاليةالركعة في السجود من رلمر أن بعد إلا يدكر لم لو أما 

■منامها تليها التي تلغووتقوم الأولى الركعة فإن 
؛!بيب محي 

لمامصل عن تعار-! اف ابمح-رحمه فضيلة طل ! ٩٦٦ص
الركعةفي سجد لم أنه ذكر الثانية الركعة في الجدتين بين جلس 

فهلنقوللارجعإرالركAةالآور؟الآولىإلأٌجدةواحدة، 



|ك|ااةام،1م ض هن1ءس 
^^==========ا

الأولى؛الركعة إلى ارجمر له نقول لا يقوله؛ محيلته فآجاب 
منفيه هو الذي الموضع نفس إلى فير-ح ارُ؟ع، • له لونلنا لأننا 

هىفيها هو التي الثانية الركعة تكون هذا وعلى الثانية، الركعة 
.اللام بعد ويكون سجودسهو، ذلك ش وعليه الأولى، 

ه؛و- ءو 

رحلعن ! — تعالى افه رحمه — الشيح محيلة مثل  ٩٦٧ص
الأحيرةالركعة في يسجد لم أنه ذكر صلاته من مغ ولما صلى، 

يفعل؟ماذا أم الركعة، يعيد نهل واحدة، إلامجدة 
علىكاملة بركعة يأتي أن يلزمه لا موله! نحملته فأحاب 

المتروكفبل ما لأن ؛ يعل0 وبما ترك بما يأتي ؤإنما الصحيح، القول 
•أحرى مرة به الإتيان يلزم فلا وصحيح محله في واع 

الترتيب.أحل مجن به الإتيان بوحوب ت فقلنا آمامابعدالمتروك 
بينواجلس ارجع ت الحال هذه في فنقول هذا وعلى 

ثممملم، ُم الهد، اقرا لم اكانة، الجدة واسجد جينز، ال
•للهووملم امجد 

هه  ٠

مصذعن تعالى افه رحمه — الشيح نحيلة مثل  ٩٦٨س
لماينهض أن شل ذكر ولكنه الأول التشهد عن ينهض أن نوى 

الحكم؟
والتيالماثل ذكر التي الحال هذه في بقوله: محيلته فآحاب، 

نليعني ينهض، أن نل وذكر الأول التشهد عن النهوض نها نوى 



|كدءصبره هم هتاءس 
٩٥٥د======================، 

تمريأن فعليه الأول، الشهد محل هدا أن الأرخى ركبتاه تفارق أن 
هنالكما وغاية صلاته، في يزد لم لأنه ، شيء عليه وليس ويتثهد 

الشيئآ صلاته في يوثر ولم جالسأ، فامنفر ذكر نم يقوم أن نوى أنه 
•نقص ولا بزيادة 

قاممصل عن • — نّار اّه رحمه ~ الشيح هضيلة ّثل • ٩ ٦ ٩ ّس 
يرجع؟فهل ذكر القراءة قي يشرع أن وقل الأول التشهد عن 

الحال؟تلك في أوبعده الملام يسجدللمهوقبل ومش 
انفصللأنه يرحع؛ لا الحال هده في بقوله! فضيلته فأجاب 

الرحؤعله فكره يليه، الذي الركن إلى وصل تماْأحيءا الهد عن 
أنعاليه ولكن حرامأ، يفعل لم لأنه صلاته؛ تبهلل لم رجع ؤإن 

الملام.تبل ويكون للهو، يجد 
وعاليهيرحع ولا المضي عليه يجب العلماء بعض وتال 

الملام.قبل ويكون الواجب، من نقمي ما السهولجبر مجود 
ءإآءإث أو 

قاممصث عن افتعالي_؛ رحمه ابمح_ محيلة  ٠٩٧ س 
تركأنه ذكر الفاتحة قراءة في شيع ولما الأول، الشهد عن 

أوبعدهالملام للمهوقيل سجد ومتى يرجع؟ فهل الأول التشهد 
الحال؟تاك قي 

التنهدني الذي الصلي ذكر إذا بقوله: فضيلته فأجاب 



اك،ااتامام هم هتاءس 
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إلالرجؤع بحرم الأحرى، الركعة قراءة في الشروع بعد الأول 
•الس|الآم قيل ويكون ، سممي أن ه ع^وولكن ، هد ال

أوإي ء ه

مصتعن ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ٩٧١س
إريرجع ئائمآفهل بتتم أن قبل وذكر الأول، الشهد عن نهص 

بعدمأو اللام قيل للمهو سجد ومش قاتما؟ أوستتم التشيم 
الخال؟تاك في 

الأول،اكهاJ عن المهسلي نهض إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
للهو،وسجد الرحؤع، عاليه فيجب قائمآ تتم يأن قبل وذكر 

اللام.قيل وموصعه 
هه  ه

رجلعن _؛ تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة ّسل I  ٩٧٢س
الحكم؟فما ، العفليم؛؛ ربي ررمبحان الركؤع في يقول أن ني 
الخال؟تللث، في أوبعدم اللام، قيل سجدللسبو؟ ومش 

ولمالركؤع من المصالي نهص إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يلزمهفإنه ئانمأ ستتم أن محيل ذكر فإن العفليمءا ربي ارميحان I يقل 

للهو؛أح^د دان وعله ارج^^ع، حرم ىد٠أ اّتتم ؤإن ارج^يع، 
•نقص عن لأنه اللام قبل ويكون واجبآ، ترك لأنه 

٠ه  ه

رجلعن —I تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مسل •  ٩٧٣س
صدهوترم العصر صلاة في أربعا أم ثلاثا صلى هل وثلث، صر 



٩٠٧اس ■ ٠٣م هن،،س 

قبلالحال تلك في للسهو يسجد ومتى يفعل؟ فماذا أرع، أنها 
أوبعده؟اللام 

ترجحلأنه أربعا؛ اجعلها له نقول I بقوله فضيلته فأجاي، 
وياتيثلاثآ، يجعلها ثلاث أنها عنده ترجح لو ومثله ذلك، عندك 

السائم،بعد وموصعه للهو، الحالن 'ظظ فى ويسحد الثالى، 
قاله النيى أن - عنه الله رصي - عود مابن حديث ذلك ودليل 
ثمالصواب اادالٍثحر I قال أربعآ؟ أم ثلاثأ صلى هل فتردد شك فيمن 
بعدمجدتن لجد لم لبلم، لم — التحري على لبنى — عله لتم 

أنسلم.ء''\
٠ ٠ ٠

رحلعن • — تعار اف رحمه — السخ فضيلة مئل !  ٤٩٧ س
لديهيترجح ولم ركعتين، أم ركعة صر هل وشك الفجر، صر 
يجدللهو؟ومض يفعل؟ فماذا ، شيء 

ولمالركحات عدد في الإنسان شك إذا بقوله فضيلته فأجاب 
•الرجل لهدا نقول هدا على وبناء بالأقل، أحد ، سيء عنده يتربح 

هوللواسجد الصلاة، أتم ثم واحدة، ركعة هو الذي بالأقل حد 
اللام.قبل 

٠ء- ءو 

اوخاري)\«أ(،وطم)آآ7ْ:)ا(



اهدمفم فتاوس 
٩٥٨================

صاليرجل ! تعار— اف رحمه — الشيح محيلة مئل  ٩٧٥ص
لديهيترجح ولم رباعية صلاة ر أربعا أم ثلاثا صر هل وشك 
الركعةهذه أثناء قي لكنه رابعة، بركعة وأر ثلاثا فجعلها ، شيء 
الأو يجد أن يلزمه فهل زيادة فيها وليس الرابعة أنها تيقن 

يلزمه؟

الرسوللأن السهو؛ سجود يلزمه نعم ■ بقوله محيلته فأجاب 
عنده،ما عر يبني أن لأجل هدا صر،ا كم يدر رافلم ال! ن. 

احمصر كان ررفان لقوله؛ يجد فانه بعد فيما درى لو أنه وءلاهرْ 
ولأنهللشيهلان،، ترغيما كانتا إتماما صر كان وإن صلاته شفعن 

حزءأدى فيكون زائدة؟ أوغير زائدة، هي هل وهومالئ الركعة أدى 
قبلوموصعه الجود، فيلزمه منها، كونه ر مترددأ صلاته مجن 

.اللام 
الفانه فعاله، فيما مميب أنه له تبين إذا ؛ العلماء بعض وقال 

الصلاةلجبر كان السهوإنما وسجود زال، شكه لأن عليه؛ سجود 
زال.وقد فيها حصل الذي الشلثا من 

ءوه ءو 

المصاليعن ! — تعار افه رحمه — الشيح محيلة مثل •  ٩٧٦س
هلوثالث، الثانية الركعة إر قام كأن الركن، ترك في شاك إذا 

و<ساتيلكلأ.الهرفياكلأةحهح)اي0(، )'اآ(روا،»سلرفيالماجاب: ]١( 



٩٠٩هناءسهممءء"اكمء 

لديهيترجح ولم الأولى الركعة قي واحدة مرة أم مرتين مجد 
شيء؟

ولمالركن ترك في الإنسان شك إذا ت يقوله فضيلته قأجاب 
ارجعللسائل: نقول ولهدا فعله، عدم فالأصل ، شيء لديه يترجح 

للهوامجد ثم صلاتك، وأتم امجد، نم الجدسن، بين واجلس 
اللام.يعد 

٠ءو ؛إ؛ 

المصليعن ت - تعالى النه رحمه - الشخ فضيلة سئل I  ٩٧٧س
أممرتض سجد هل وشك ثانية إلى مام كأن الركن، في شك إذا 

الحكم؟فما اثنتان أنها عنده وتر-؛ح واحدة مرة 
ترجحأنه بما المسألة هده في الحكم ت بقول فضيلته فأجاب 

ولكنيرحع، ولا حكمآ لهما فاعلا يكون سجدتين مجد أنه عنده 
اللام.بعد مهر مجود عليه 

؛و-؛إي ؛و 

المصليعن • ~ تحار الله الشيح~رحمه فضه مثل ! ٩٧٨،_ 
ولملا أم الأول التشهد تشهد هل شك كأن الواح،ب، في شاك إذا 

شيء؟عنده يترمح 
فهوالواجب، ترك ق المحل، شك إذا بقول! فضيلته فأجاب 

عدموالأصل وعدمه، فعله ق شك لأنه الهو؛ مجود وعليه كتركه 
نقصى.عن لأنه اللام؛ تبل ويكون الهو، مجود عليه فيجب الفعل 

ءوو ء ه



|كاإ||أمام فم فتارص 

مصثعن تعال اف رحمه - الشيح محضجلة مثل I  ٩٧٩س
وترجحلا، أم الركؤع في العثليمءا ريي ررممحان قال! هل شك 
الحكم؟فما قاله أنه س0 

الواجبترك في المصلي شك إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
عليه.سجود فلا فعاله، لديه وترجح 

الواجبفعل لديلث، ترجح أنه بما المصلي لهدا فنقول هذا وعلى 
•^لم٢٠فيارمعذلأسجودعليك 

I تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل !  ٠٩٨ ص  -  I ممؤعن
احمصلى هل النلهر صلاة قي الأخير التشهد وهويتشهد شك 

لا؟أم مبو محول عليه هل أربعا؟ أم 
عليكر،مجود لا المصلى لهدا نقول بقوله فضيلته فأجاب 

سجودوجوب بب في الملي فهذا الزيادة، عدم الأصل لأن 
.عدمهاوالأصل وهوالزيادة، المهو، 

 ٠٠ ٠

شلن،إذا —I تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل  ٩٨١س
هدههل الرابعة وهوفي ثلث، كأن فعلها، حين الزيادة في المصلي 
لا؟فهلئيهمودسهوأم أمراباة؟ خامة 

يوجبفعالها حين الزيادة ر الثلث، ت بقوله فضيلته فأجاب 
وعليهمها، كونه مترددأفي صلاته من جزء أدى لأنه مجودالمهو؛ 

إناللام بعد ويكون سهو، مجود عليك الصالي! لهذا فنقول 



ايض ٠٠٠٠٠هم فتا|س 

اللام.فقبل ؤإلأ ترجيح، عنده كان 

مجدإذا -! تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ت  ٩٨٢س
ذلكفي يتابعه أن المأموم على يجب فهل السهو، مجود الإمام 

صلاته؟في يسه لم نه أح 
الإماممجد إذا المأموم على يجب ت بقوله فضيلته فأجاب 

ررإنماقوله.• لخموم يسه، لم أم مها مواء معه يجد أن للسهو 
السهومجود كان وسواء ، بهفلأتختلموامه٠ لأتم الإمام ^عل 

أدركهقد سهوالإمام كان إذا فيما ظاهر وهدا ، وعدْ أو اللام، هبل 
أنيجب فهنا الصلاة من ميء يفته لم المأموم أن يعني المأموم، 

مسبوقآالمأموم كان إذا ولكن الملام، بعل ولو الإمام ْع يسجد 
التابعةلأن متابعته؛ المأموم يلزم لا فإنه الملام بعد الإمام وسجد 

إذايتابعه لا وحينئذ وهوالملام، دونها الحائل لوجود متعدرة حينئذ 
•وهومسبوق الملام بعد سجد 

سجدكما السلام بعد يجد أن صلاته أتم إدا محلرمه هل ولك^^ 
تتفصيل فيه الإمام؟ 

الصلاة،من المسبوق أدركه فيما الإمام سهو كان إذا — ١ 
الملام.بعد يسجد أن عليه وجب 

يدخلأن قبل الصلاة من مضى فيما الإمام سهو كان ؤإن - ٢ 

اوخارى)تماها-(،وسالم)أا:\(



|ك|ااتلستج هم فتاءس 
،=========^======^

.يجد أن عاليه يجب فلا معه 
ركربأن زيادة الإمام سهو يكون أن • الأولى الحال على فمثلا 

أنيالزمك فهنا ذلك، في أدركته وأنت الثانية، الركعة في مرتين 
السهوفارتبطتفي الإمام أدركت، لأناائ، ؛ صلأتلث، أتممت، إذا تجد 

.لك،حاصلا نقص مجن حصل ما فصار بصلاته، صلأتالث، 
الركعةفي الركؤع زيادة تكون أن '' الثانية الحال على والمثال 

يلزمالث،لا فإنه الثانية، الركعة في إلا معه تدخل لم وأنح، الأولى، 
للأمام،متابعة هنا الجود وجوب في الأصل لأن الجود؛ 
فيالإمام تدرك لم وأنت، اللام، بعل لأنه متعدرة، هنا والمتابحة 

فلمسهو فيها ليس صلاة في به فارتبهلتإ فيها، صها التي الركعة 
jJL ،^ تسجد.أن

المأموملزم اللام مبل الإمام سجود كان إن أنه والخلاصة؛ 
لزمتهشيء يفته لم كان فإن بعدم، كان ؤإن حال، بكل فيه متابعته 

كما— المتابعة لتعذر يتابعه لم الصلاة من شيء فاته ؤإن متابعته، 
بعديسجد أن وجس، الإمام محهو أدرك نل كان إن ولكن — محبق 

جود.اليلزمه لم معه يدخل أن نبل مبوالإمام كان ؤإن اللام، 

قامإذا _أ تعار اممه رحمه — الشخ فضيلة ومثل ؛  ٩٨٣س
فيالإمام متابعة المأموم يلزم فهل ناسيا الأول التشهد من الإمام 

الأول؟التشهد ترك أنه يعلم المأموم أن ْع ذللت، 
قامإذا الإمام متابعة المأموم يلزم نعم • بقوله فضيلته فأجاب، 



صءاكيءهس هتاءس 
٩٦٣^^==============د، 

ذاكرأ.المأموم لكن نامأؤإن الأول التشهد عن 
هو ء ه

رحلعن —؛ نّار اف رحمه — الشخ فضيلة مسل ت  ٩٨٤س
فيمها ولكنه أولها، من لكملة العصر صلاة إمامه ْع صلى 

يجدفهل الأعلى؛ا ريي ررمجان ت يقل ولم المجدات إحدى 
للمهوأولأ؟
عليلثخ؛مجود لا الرجل لهدا نقول يقوله؛ فضيلته فأجاب 

ومعلوماللام، فبل الجود سيكون ذكر التي المحال هدْ في لأنه 
أنوالقاعدة للأمام، مخالفة اللام قبل الدي يجوده سيحصل أنه 

السهوومجود الإمام، محتابعة أجل من الماموم عن يضل الواجب 
.الإمام متابعة أجل من المأموم عن فيسقهل إذأت واجب، 

أوإ؛ ء ه

رحلعن تحالى اّه رحمه - الشيخ فضيلة سئل ؛  ٩٨٥س
وقدالركؤع، هي  ٠١العظيم ربي ررمبحان • يقول أن ني مسبوق 

لا؟المهوأم مجود عليه يجب فهل الثانية الركعة في الإمام أدرك 
لأنههو؛ المجود عليه يجب نعم، ' بقوله فضيلته فاجاب 

سجوديجد أن عليه وجب فاتته التي بالركعة أتى فإذا واجبأ، ترك 
مخالفةمنه يحصل لا مجد إذا الأن لأنه الواجب، ترك عن السهو 

الصلاة.من فاته ما قضاء في انفرد لأنه للأمام؛ 
وجبمسبوقا ولكن صلاته في المأموم مها إذا فنقول: وعليه 





صءاكمءهم فتارس 
٥٦٩=================^

الكلاملكن إذا ^^ةايح_رحم4الهمار-ت : ٩٨٨س
اقرأله فتقول الفاتحة، قراءة الإمام ني مثل الصلاة، مصالحة في 

يفهمفلم اش بحان له وقيل ومجد الركؤع ني وإذا المانحة، 
الصلاة؟طل ذك فهل . . تركع. لم له فقول خطأه، 

وأعنيالصلاة، يبطل الكلام نعم موله؛ فضيلته فأجاب 
الحكمبن معاوية قصة ذك على والدليل الادميين كلام بالكلام 

رحلفعطس بأصحابه يصلي والمي. جاء حض - عنه اض صي ر- 
يرحمالئ،معاوية فقال - العاطس قاله - ض الحمد فقال: القوم من 

-معاوية قاله - أمياه واثكل فقال: بأبصارهم، الناس فرماه اض، 
قضىفلما فكحح، يكتونه، افحادهم على مصربون فجعلوا 
معلمأرأيت ما هووأمي، فأبى * معاوية نال ه، النبي دعاه صلاته 
ولاكهرنى، ما وافه - عليه اليمه وتافه صلوات - محنه تعاليمأ أحن 
كلاممن شيء فيها يصلح لا الصلاة هدْ ءإن قال: ؤإنما نهرني 

فولهالشاهد ، القرآزه وقراءة والتكبير التسبيح هو إنما الناس، 
عام،وطا الناسءا كلام من شيء فثها يصلح لا الصلاة هدم رإن ر :

أوالصلاة لمصلحة مواء العموم فتفيد النفي سياق فى نكرة فشيء 
بشيءالإمام ننبه أن لنا يجوز فلا هدا وعلى الصلاة، مصلحة لغير 
فإذاافه، سبحان قلنا: الجود موصع غير ق سجل، فإذا لكلام، اس 

(٥٣٧) ٣٣ني الكلام تحريم اب: ئاباوساجاو، لم، رراءم



|كااتامام فم فتاوس 
٩٦٦========^^==========

اجلس،له نقول خلا القيام، موصع ليس لأنه اض؛ سبحان وقلنا قام 
.لمتالآدسبللصلأك 

يأمرلم ولهذا عاليه، إعادة فلا جاهلا الناس أحد تكلم فإذا 
للعاطسقال مرة مجرتين، تكالم أنه ْع بالاعادة معاوية . البي 

لولكن بالإعادة، يأمره ولم أمياْ( )واثكل ت قال ومرة اش( )يرحمك 
فلماض بحان له فمالنا يجهر أن ني جهرية صلاة في الإمام أن 

شهه؟فكيف يفهم، 
الفاتحةبقراءة صوته المصلين أحد جهرأيرغ نفرأ ت الجواب 

الإمام.فينتبه 
ءو؛•؛- ءو 

رجلعن _ت تعالى اش رحمه — الشيخ فضيلة مسل ؛  ٩٨٩س
اللامقبل صهو مجود عاليه يجبا أنه فعلم الأول التشهد ني 

الحكم؟فما وسالم ني ولكنه 
طالؤإن مجد، قريب زمن فى ذكر إن بقوله؛ فضيلته فأجاب 

منحرج فلو ؤلويلة، مدة بعد إلا يدكر لا أن مثل ّمهل، الفصل 
عنه.وسثعل لمسجد ار 

هو ء ه

مهامن عن — تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة مثل س*؟؟• 
وتركالركوع، فى العفليم« ريي رامحان قول ترك كأن مرارأ، 
فكمالمجود في الأءلى<ا ريي ١اسحان قول وترك الأول، الشهد 

للجو؟مجد ٌرة 



الممو ٥٠٣غم فتاهس 
،=================.٩٦٧

لهفنقول مرارأ، الإنسان سها إذا ت يقوله فضيلته فأحاب 
فيبعضه فدخل واحد حض من الواجب لأن مجدتان؛ يكفيك 
فإنهإبل، لحم وأكل وريح، وغائط، ببول، أحدث لو كما بعض، 

.وضوء سب لكل يتوصأ أن يلزمه ولا واحد، وضوء يكفيه 
ءإءءإآ 

المشرؤعما _ تعالى اض رحمه _ الشيح فضيلة مئل ! ٩٩١س
صلاته؟في مها إذا الإمام تنبيه في 

منيبح أن الإمام تنبيه في المشرؤع يقوله؛ فضيلته فأجاب 
رُإذا• س لقوله ، للتاء بة بالنوالتصفيق للرجال، بة بالنرراءْ 
واتصفقالماءا<أا،.الرجال، فلسح صلاتكم شيءفي نابكم 

ه٠  ه

الإمامسه إذا _إ تعار اش ابمح_رحمه فضيلة !  ٩٩٢ص
السححكم ذللث، يعهر فهل بيح تيدون اJأمومين قيل من 

يتتأحتحوا؟أن مثل 
المأمومينقبل مجن الإمام نبه إذا نعم I يقوله فضيلته فأجاب 

•بتسح نثهوه لو فكما بيح تيغير 
٠ ٠ ٠

بابالصلاة، محاب لم، وممندحلووماك1س، باب: الأذان، محاب البخاري، روا، 
•بهم بملما س الجماعي ممديم 





|كمءصء قس هتاءس 
٩٦٩===؛================،

فلاالعامل، فيه تشاركان عمل عن حبر ولأنه والإناُث،، الذكور 
أننقول! فلهذا معه، أ-حْلأتا أحهلآ لو لأنه عليه؛ تكذبا أن يمكن 

صلاتكمفي نابكم ررإذا قال: المي. ولأن كالرحلمن المرأنتن 
رلتصفقالناء٠افاوسحارحال، 

الإماممي إذا تعار_; افه ءرحمه الشيخ 3ضيالات مثل !  ٩٩٦ص
الحكم؟د٥وئامإرباكاyفما 

للمصليوقحت إذا الحال هذه مثل بقوله; فضيلته فأحاب 
أنعليه يجب فانه تليها، التي الركعة إلى واحدة مجدة مجن فقام 

لمويالصلاة ويكمل صلاته، في يتمر ثم جود بالليأتي، يرّجع 
يذكرلم إذا إلا لم، للمهوويسجدتين اللام بعد سجد لم منها، 

حينئذفإنه منه، قام الذي المحل إلى وصل حتى الجدة ني أنه 
بدلبها أش التي الركعة ويجعل مها الجود ني التي الركعة يلغي 

٠السجود منها مسي التي الركعة 
إلىالثالثة الركعة فى الأولى السجدة من قام رحل ذس: مثال 

يجدلم أنه ذكر واستمر القراءة في ّمع ولما الرابعة الركعة 
واجلسارجع •' له فنقول المجدتين بين يجلس ولم الثانية الجدة 

الثالثة،الركعة تتم وبهذا الثانية، السجدة اسجد ثم جدتين، البين 
تجدثم لم، وتالصلاة وتكمل الرابعة الركعة إلى تقوم ثم 

فيزيادة فيه حصل هنا المهو لأن وذلك وتلم؛ للمهو سجدتين 
تقديمباب الصلاة، كاب لم، ومالماس، لوم لحل من باب الأذان، كاب البخاري، )١( 

•الجمائسض،بهم 



|كاا؛؛احام فم فتاءس 
٩٧٠^^=^=======^=======

يكونفانه الزيادة سببه كان إذا الهو ومحمجود القيام، وهو الصلاة 
الركعةفي الأولى المجدة من قام حتى يذكر لم إذا أما الملام، بعد 

قيانيالثالثة هي الرابعة هذه وتكون الثالثة، الركعة يلغي فإنه الرابعة 
•ويلم للهو، سجدتين الملام بعد ويجد ويلم، ؛الرابعة 

ء؛ة؛ي ث ه

صلىإمام عن ؛ — تعالى الله رحمه — الشيح محيلة سئل ؛ ٩٩٧ص
ليأتيووقف للتشهد، يجلس لم ركعتين أكمل وعندما المغرب، 

فورافجلس اف، سبحان الجماعة! يعفى فقال الثالثة بالركعة 
وأكملالثالثة، للركعة واقفا واستتم وقف ثم بالجلوس وأتى 

الفرضْن رجعت كيف الجماعة! بعض له فقال الصلاة، 
للجلوس،رحمت، ولذللق، بالقراءة، أبدأ لم فأجاب للسنة؟ 
ذللئ،؟حكم عن أفيدونا 

المبى.؛به أمر ما حلاف هذا عماله بقوله؛ فضيلته فأجاب 
يرجع،لا فإنه قائمآ واستتم الأول التنهد عن قام إذا الإنسان ولأن 

المي.فعل هكذا سجدتين، الملام قبل للهو يسجد أن وعليه 
قضىفلما بمجلس ولم الركعتض ْن فقام الفلهر بأصحابه صلى راحين 

ثمسجدتين ومجد جالس وهو كبر تسليمه الماس وانتظر الصلاة 
سالملأ١،.

ررفإنقال؛ المي. أن شعبة بن المغيرة حدسث، مجن روي وند 



|كدء ٠٠٣م هتاءس 
٩٧١^^===د=د^=د=====د= 

يجالس؛٠ئاتمأفلا امتوى 
قائمآ،استتم حتى الأول التشهد عن ئام من أن ذالقاءاوْإذآت 

ليلمح،جددزإ الهو محهحود عله ولكن ، د،جلى لا فإنه 
اللام.

ممرجمثسمضإراكن؟وأuئولالصاءةله: 
ليسالسنة من الأول التشهد جعلهم لأن نظر؛ فيه فهذا 

الثهرصي — مهود ابن واجبمّب الأول الهد ن أل؛ 
قوله:فان التشهد(لأ، علينا يفرض أن قبل نقول )كنا قال: - عنه 

لمالكن والثاني، الأول التشهد يعم التشهد، علينا يفرض أن ُرقبل 
وأنهبركن، ليس إنه الهوعلم سجود الأول التشهد الني. جس 

٠المهر ؛جود !^، ^^١١ا١٠تركه إدا د،جبر واُج،ب 
ءإيأو ءاة 

نيإدا —ت افه رحمه — الؤ^ فعتحيلة مئل ٠  ٩٩٨،_ 
العمل؟فما اللام بمد تذكر ثم الثانية المجدة المصالي 

ركعةمزآحر الثانية جدة الكانت إن بقوله! فضيلته فأجاب 
للهويجد ثم لم وييعدها الأحير ويالتشهد بها يأتي فإنه 

٠لم وؤمحمتدتن 
نسىالتي الركعة تلك فإن الأخيرة قبل ركعة من كانت ؤإن 

(١ ٠ )٧٣ رح بنحره ( ١ ٠ )٦٣ وهوجالس يشهد ان نسي من •' باب الصلاة في أبوداود رواه ( ١ ) 
(٣٦٤)ناصآح الركعتين يي ينهض الإمام في جاء ما ثاب الصلاة في الترمذي ورواه 

.٢ ٤ ٧ / ٤ أحمد الإمام ورواه وصححه ( ٠٣٦ و) 
(.٥٧٤) ١٠١الصلأةح في السهر ت باب الماجد في ملم رواه ( ٢١



|كاإ•؛أمام ض هتاوس 
٩٧٢===^==========^^===

يأتيأن إلى ويحتاج بدلها، تليها التي وتكون تلغو الجدة فيها 
٠ويسلم للمهر مجد ل!م يلم !م بركعة 

هه  ه

صلىرجل عن * تعار~ اف رحمه — الشيخ فضيلة محسل I ٩ ٩ ٩ ءس 
إلا، الثانية وصلى قام الإمام سلم وعندما ، القيام صلاة الإمام ُع 
سجودعليه فهل • • • المجود بعد إلا يتدكر ولم الركؤع ني أنه 

سهو؟
الركؤع،ني أنه المصلي تذكر إذا بقوله فضيلته فأجاب 

قراءتهيكمل مم ، سجوده من يقوم أن عليه الواجب فإن ساجد وهو 
يجدلم ، ويلم ، صلاته ويكمل يرك^ لم ، تكمل لم كانتا إدا 

•لم ويسجيتن 
ءوه  ه

صلىمن ؛ — تعالى افه رحمه — الشيح فضمالة مثل I ١ ٠ ٠ ٠ س 
علىسي أو الصلاة يعيد فهل ؛ ٧٥مشى أو تكلم نم ثلاثا العشاء 

للمهو؟وسجد مضى ما 
منالصلاة يعيد لا أن عليه الواجمسح ت بقوله فضيلته فأجاب 

الحديثفي . الّثي، فعل كما الصلاة يكمل أن الواجس* بل ، أولها 
شفسلم العصر صلى الشي. »أن حصين: بن عمران رواْ الذي 
وكانالخرباق له مال رجل إليه فقام منزله، يحل ثم ركعات، ثلاث 

غضبانفخؤج — صنيعه له وذكر — اطه رسول يا فقال؛ ؤلول، يديه في 
نعم،قالوا! هدا؟ أصدق فقال; الناس إلى انتهى حش رداء• يجر 



٩٧٣

.، ل <، سلم ثم سجدتين مجد نم ملم، نم ركعتين فصالي 
نمصلاته يكمل أن المرء عالي فالواجب هذا حصل فإذا 

هالنبي فعل كما يسلم، نم للمهو مجدتين يمجد ثم لم، ي
أوالفصل طال إذا لكن أصاليءأى. رأيتموني كما ®صالوا وفال؛ 

يتعذرلأنه جديد؛ من الصلاة استئناف عليه وجب ، وصوءْ انتقص 
.حينئذ بعض على بعضها بناء عليه 

امرأةعن -I تعار اش رحمه - الشخ فضيلة متل : ١ ٠ ٠ ١ س 
فاتهاونل الفجر، صلاة الحرام المجد في الإمام •ع صلت، 
الملاموبعد جهل، عن معه لمتا ّالإمام ملم وعندما ركعة، 

واحدةركعة صلي لها فقيل هذا، حكم عن وسألت، تكالمتج 
افه؟أنابكم الحكم فما ، المهوففعلت، مجود واسجدي 

ملمفإذا صحح، عملها الحكم ت يقول فضيلته ب  ٧٣٧
يأتيفإنه ذكر ثم صلاته أتم قد أنه يقلن وهو الإمام، مع الإنسان 
صلاته.بذلك وتتم الملام، المهوبعد سجود ويأتي ؛الا٠ى، 

«ه ٠ 

أتمإذا _! تعار افه رحمه - الشيح فضيلة مثل ؛ ١ ٠ ٠ ٢ س 
الحكم؟فما ناميا المسافرالصلاة 
فإنناميآ، الصلاة المسافر أتم إذا يقوله؛ فضيلته فأحاي، 

(.٦٣١). . جامة. كانوا إذا الأذان باب• الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
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صسروعهعبمر ريادة راد لأنه ٠ للسهو يسجد ولكن صحيحة، صلاته 
إماركعتين، على يقتصر أن المامحر حق في المرؤع فإن ناميآ، 
علىاستحباا ؤإما الظاهر، وأهل حنيفة أبى مدهب على وحوبآ 
.أعلم وافه • العلم أهل أكثر مذهب 

هه ه 

فيقرأت — تعار اطه رحمه — الشيخ فضيلة مسل I ١ ٠ ٠ ٣ س 
عددفى المعبلى وملث انتهت، إدا الصلاة بأن الكتب بعضن 

المصرثالث، إذا بأنه الكتس، بعض ور باطلة، فإنها ركعاتها 
هوالصحح؟فما الصلاة، انتهاء بعد يسجدسجدتين 

هدالأن تبطل، لا الصلاة أن الصحح I بقوله فضيلته فآحاب 
وءدمحنالمي،هحكم، اختاره كثيرأبغير ان الإنعلى يأتي الثلث، 

همين!على الشلث، وأن صلاته، فى شلثخ من 
كونهْع الركعايت، عدد فى الإنسان يثلتج أن الأول،؛ الشم 

ترجحما على الإنسان سى القسم هدا ففي الهلرفين، أحد يرجح 
السلام.للسهوبعد ويسجد ويلم، عليه، الصلاة فيتم عنده، 

يترجحولم ، الركعامت، عدد في الإنسان يثلث، أن الثاني؛ الشم 
والزانيمتقن، لأنه هذاالقمسيعلىالأةل، ففي الهلرفين، أحد عنده 

ولااللام، تبل للهوسجدتين ويجد الأقل على فتم فه، مشكوك 
هذاحكماكالث،فيءددالرىات.بذلك. صلاته نعلل 

وهليمجد؟ لم أم الثانية السجدة سجد هل ثلث، لو وكذللث، 
عملالطرفين لأحد ترجح لديه كان إذا فإنه ير؛ع؟ لم أم ر؛ع 
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يكنلم وإن السلام، بعد للهو وسجد عليه صلاته وأنم بالراجح 
بهيايأت لم وأنه ؛الأحوؤل يعمل فإنه الطرفين لأحد ترجيح لديه 

ويتمبعدم وبما به فليات فيه، شك الذي جود الهذا أو الركؤع، 
.اللام للجوقبل ويسجد عاليه صلاته 

فانتركه، في المشكوك الركن ^كان إلى وصل إذا إنه إلا 
الركن.ذلك مها ترك الي الركعة بمقام تكون اكانية الركعة 

هه ه 

١٠س أنلوقدر •' — تعالى الثه رحمه — الشخ فضيلة مئل ! ٠٤
منانتهائي وبعد تنفلت ذلك بعد ثم ناسيا، ثلاثا الفلهر صليت 
ماعاى أبني فهل ثلاثا، صليت إنما باني أويكرين، ذكريت، الافلة 

الاستئناف؟لأبدمن أم واحدة وأصلي صمق 
تأنقتبل تبنى فلا المدم، على أما بقوله؛ فضيلته فأجاب 

الوهم الصلاة، يبهلل وحطاب كلام المافلة من اللام لأن 
هدْفي الكلام فإن أرام فيما وأما الحال، تلك مثل في فيه يسامحون 

فيالقولين أحد وهو الفصل طال إذا إلا الصلاة بملل لا الحال 
ْعالبناء صحة في تردد عندي ولكن بنسيانه، معذور لأنه المذهب 

يمنعالأولى الصلاة اجزاء بين كثير فصل هذا لأن تامة بصلاة الفصل 
جديد.من الصلاة يستأنف أن فالاحتياط بعفى على بعضها بناء من 

يقهلعهافإنه اكانية الصلاة أثناء ل الفصل طول قبل لوذكر نحم 
•أعلم واض تعالى افه رحمهم الفقهاء ذللث، عل نص كما الأول ويتم 
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١٠س ثالث،إذا —I تعالى اف رحمه ٠ الشيخ فضيلة سئل ! ٠٥
فهلأوثلاثا، أربعا صلى كم يدر فلم صلاته في الإنسان 
حديال؟من ويصالي الصلاة 

كميدر فلم صلاته في الإنسان ثالث، إذا بقوله! فضيلته فأحابؤ 
الشكبهذا صلاته من يخرج أن له يحل لا فانه أربعأ، ثلاثأأو صلى 

مايفعل أن وعاليه يجوز، لا الفرض قهير لأن فرصأ؛ كانت، إذا 
فلمصلاته في الإنسان شالئ، إذا أنه حاءيت، والستة السنة، به جاءت 

•حالين من يخلو خلا أربعا أم أثلاثا صلى كم يدر 
عندهيترجح لا أنه بمعنى متساويآ، شكا يثالث، أن إحداهما؛ 

عشألهاالأقل.بي عر ^سربي 
يسالم.أن للسهومل ويمجد بالرابعة، ويأتي ثلاث، 

علىأحدهما رجحان ؤلرفيه بين شاكا يثالث، أن الثانية! الحال 
صلىأنه عنده يترجح ولكنه أربعآ، أم ثلاثأ صلى هل يشك أن الاحربميحتى 

بمدللسهو ويسجد ويسلم الأرح، على يبني الحال هدْ ففي أربعآ، 
السلام.

الثالث،.في الحالين بين بالتفريق السنة جاءت هكذا 
وأنالأولى، الحال في امتقن ما على يشي أن المي. وأمر 

الصلاةمجن يخرج لا أنه على يدل الثانية، الحال في الصواب، يتحر 
الفريضةقي لأن حرام؛ منه فالخروج فرصأ كان فإن ، الثلث، بهذا 

ولكنالشك، هذا أجل من منها يخرج فلا نفلا كانت ؤإن محرم، 
جائز،النافلة قطع فان فليقهلعها شاء ؤإن ه، الني به أمره ما يفعل 
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إذاهدا صحيح، غرض بدون النائلة قهير يكره I قالوا العلماء أن إلا 
فانهأوعمرة، حجا الناذلة كانت فإن أوعمرة، حجا النافلة تكن لم 
مممؤأمحن؛ ألج ^١^٢ ؤ تعالى؛ لقوله الحصر ْع إلا قْلعهما يجوز لا 

فرضقبل نزلت الأية وهده . ه آئدي يى آنقثز ثا قنيزم ؤ0 
وافه. التاسعة السنة في فرض والحج الحديبية، في نزلت الحج، 
أعلم.

•:؛؛•ه ءإت- 

١٠س شكإذا ؛ — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ٠٦
الحكم؟فما الركعات من صلى كم المصلى 

منصلى كم المصلي شك إذا إ بقوله فضيلته فأجاب 
حاين؛يخلومن فلا الركعات 

الأقلكان سواء معين عدد محلته على يغلب أن الأولى! الحال 
عليه،وبني الفلن بهيا أحد معين عدد فلنه على غلب فإذا الأكثر، أو 

وحينئذسلم، ثم للهو سجدتين سجد وسلم، صلاته أتم فإذا 
ابنحديث ذلك على يدل كما اللام، بعد المجود محل يكون 

عنهاممه رصي عود— م
علىيغلب ولا الركعات، عدد في يشك أن ألثانية: الحال 

وهواليقين على يبني الحال هذه ففي معين، عدد رجحان خلته 
أريعأنها عنده يترجح ولم أربعآ، ثلاتآأم صلى هل شك فإذا الأثل، 

أنقبل للهو سجد ثم وأتى؛الرابحة ثلاثآ جعلها ثلاث، أنها ولا 

الآية:أ؟أ)ا(مرةاوهمة،
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أحدظنه على يغلب لكن إذا بينما الشك في يفرق وحينئذ ، يلم 
علىيغلب لكن إذا ففيما ، ظنه على يغلب يكن لم إذا وما ، الهلرنن 

بعدللسهو ويسجد ظنه على غلب بما يأحذ الطرفين أحد خلّه 
.اللام 

ويسجدبالأقل يأحد شيء، ظنه على يغلب لم إذا وفيما 
.اللام للهوئبل 

باب؛ أص اياب بهيا يعتنوا أن الأئمة إخوتي من وأرجو 
بهيقتدي والإمام الناس، من كثير على يشكل لأنه السهو؛ مجود 

•ير خٌر يلد في حصل السهو، سجود احكام اتقنوافادا 
يعلمونالأئمة بحفس أن وهى! لها أنبه أن أحب مسألة وهاهنا 

لكنهمالسهو، من متهم وقع فيما اللام بعد السهو سجود محل أن 
وهداالناس، على التشويش س نخاف إننا يهولون! ذللئ، يفعلون لا 

وبينالشرعي، بالحكم أخروا إذا لكنهم الناس، علك، يشوهم، أنه حق 
اللمسهدا عنهم زال( بعده ومجا اللام محيل لكن مجا بين الفرق لهم 

بعدمجدنا إذا أننا ووحدنا بأنمتا هدا جربنا ئد ونحن ذلك، وألفوا 
علىإشكال، يحصل لم بعده فيه الجود مأحله سهويكون في اللام 

نيعوكوننا الشرعي، الحكم هو ذللث، أن علموا لألهم المأمومين؛ 
وهمالناسي على ءشورس نة حمكل أن ث مجعناْ السويس حوفأمجن السنة 

الأمرإحياء ينبغي الذي يل يشغي لا وهدا ندعها، يجهلوي 
عليهالحرصي لكن عنه يعلم لا ميتأ لكن ؤإذا التاّس، بين المشرؤع 

بينالشريعة هدْ تموت لا حتى وأوجب أولى إحيائه وعلى 
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محللكن خيما لام البعد الإمام مجد إذا الحال هذه وفي لمين، الم
إنمات ويقول الحماعة ينبه سلم إذا فإنه اللام بعد فته جود ال

ويبيناللام، يعد سجوده محل السهو هذا لأن اللام؛ بعد مجدت 
•الأمر من بصيرة على يكونوا حتى الأحكام هده من يعرفه ما لهم 

؛!ء

انتقلعمن • — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سل ت ١ ٠ ٠ ٧ ص 
يجبفهل • • • الصلاة في وهو خط ئبلمها سورة إلى سورة من 

السهو؟سجود عليه 
عكسإذا السهو، مجود عليه لايجب بقوله! فضيلته فأجاب 

أوله،إلى رجع ثم القرآن آحر من بدأ دأن يعنى القرآن في الترتب 
—عنهم اض رصي — الصحابة رتبه كما القرآن يرتب أن الأفضل لكن 
.المصحف فى المعروف الوجه هذا على 

متالقىأنه بمعنى توقيفي، أمر بالايات ^^۵ ٥١١ترتيب أن واعلم 
فانبالسور ترتيبه أمحا . العكس فيه يجوز فلا س اش رسول من 

بينكالترتيب توقيف بعضه أن والصحح قولين ذلك في للعلماء 
.— عنهم اض رصي الصحابة— من باجتهاد وبعضه والغاشية، مسم 

٠ ٠ ٠
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مجودالسهوفوائدعن 

مضييعد ذكر فإن ناممأ، الصلاة إتمام قبل المصلي ملم إذا — ١ 
قليلزمن بعد ذكر يإن حديد، من الصلاة استأنف حلويل زمن 

بعدويجد منها، لم ويصلاته يكمل فإنه لناس كخمس 
ويلم.للمهومجدتين اللام 

أوركوعآ، أو قعودأ، أو قيامأ، صلاته في المصلي زاد إذا - ٢ 
الجودإلا عليه فليس الزيادة مجن الفراغ بعد ذكر فإن سجودأ، 
عنالرجؤع عليه وجب الزيادة أثناء في ذكر ؤإن للهو، 
لم.وياللام للهويحد يسجد الزيادة، 

فإنناميأ الإحرام تكبيرة غير الصلاة أركان من ركنآ ترك إذا - ٣ 
تركهالتي الركعة لغت تليها التي الركعة من مكانه إلى وصل 

منمكانه إلى يصل لم ؤإن مقامها، تليها الي وقامت منها 
المتروكالركن محل إلى الرجهمع علمه وجب تليها التي الركعة 

السهومجود عليه يجب الحاكين كلتا وفي بعدم، ويما به وأتى 
اللام.يعد ومحاله 

يخلوفلا ثلاثا أو ركعتين صلى هل الركعات عدد في شك إذا - ٤ 
مز،حامحن

يالراححفيعمل الأمرين أحد عنده يترجح أن الأولى• الحال 
يسلم.نم صلاته عليه ويتم 
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علىسي فانه الأمرين أحد عنده يترجح لا أن الثانية؛ الحال 

الأولى.الحال فى السلام للهوبعد مجد 
اكاب.الخال ش اللام لهومل 

حكمالواجبات بقية وحكم - ناميآ الأول التشهد ترك إذا ء ٥ 
الأول.:الشهد 

ولاصلاته في يتمر خانه قائمآ اصتتم أن بعد يدكرإلا لم إن — ١ 
٠اللام هوقبل للويسجد لالاسهد، ور"ءع 

ويجلسيرجع فإنه ثائمآ يستتم أن وقبل نهوصه بعد ذكر إن _٢ 
•لم ويللسهو يمجد لم لم ويصلاته ويكمل ويشهد 

آحالتمر يفإنه مافيه عن فخذيه ينهض أن نبل ذكر إن _ ٣ 
منهيحصل لم لأنه هو؛ لليجد ولا صلاته يكمل ثم ويشهد 

نقص.ولا زيادة 

صلاته.ممممدأبملك الصلاة تمام قبل المصلي ملم إذا  ٠٦
مجودأأو ركوعأ أو قعودا أو قيامآ صلاته في المصلي زاد إذا _ ٧ 

صلاته.متحمدأبعللت 
فلاالإحرام تكبيرة كان فإن الصلاة؛ أركان من ركنآ ترك إذا - ٨ 

ؤإنتنعقد، لم صلاته لأن عمدأأومهوآ؛ تركها مواء له صلاة 
بهللثعمدأ فتركه الإحرام تكبيرة غير المتروك الركن كان 

صلاته.
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صلاته.بطلت متعمدا الصلاة واجبات واحيآمن ترك إذا ٩- 
ثانيةمرة التسليم من فلابد اللام بعال السهو مّجود كان إذا — ١ ٠ 

٠بعدم 

ه.١٤١٠/٦/١١حررفي

هه ءو 
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سجود! — تعار اف رحمه — الشخ فضيلة مسل ت ١ ٠ ٠ ٨ س
للهوالمصر يسجد وهل أومجدتان؟ هومجادة السهوهل 

يقرأوهل فقط؟ الفرض ر للهو يجد أو والنقل لفرض ار 
مبامرة؟ملم ام المجدتن يعد الخ^ادت 

مجدةلا مجدتان، المهو مجود ت بقوله فضيلته فأجاب 
•ب وجد (^؛ ٠٣١ور الفرض ر ويكون واحدة، 

لا؟أم تشبدآحر فيه هل • ومواله 
.فيه تشهد لا فانه الملام قبل المبو مجود كان إن • مول 

فيهتثبد لا أنه الرامح القول فان الملام المهوبعد سجود كان ؤإن 
التسليم.فيه ؤإنما 

مجودبأحكام الناس من كثير جهل أحل من إ الخناسة وبهيم 
المهو.مجود أحكام على الثيء يعفس أنبه أن المبوأحب 

فقول:
تأسباب ثلاثة المهوله سجود 
الصلاة.ر زيادة الأول! 
الصلاة.في نقص الثاني! 

أمصلاته ر زاد هل الصلاة! ر والشك فيها، مك الثالث! 
نقصمها.

الركعةفي فيركر ركوعآ صلاته في يزيد أن i الأول المج، 
فيقومقيامآ أو ، مرايت، ثلاُث، فيجد مجودأ أو ركوعين، الواحدة 
مجودكان فان فيرجع؛ يدكر نم الرباعية في مثلا ة الخامللركعة 



|كاإتم احظ هم فت1،س 
؛اما،^=^======دد===د===ء

بمعنىقبله، يكون ولا اللام، بعد يكون فإنه هذا، أجل السهومن 
النيفعل هكذا لم، وتسجدتين تسجد لم لم وتسهد أنلما 

اللأم(أبعد فجد. اللام بعد فذكروْ حمأ صلى رحين 
لأنهصرورة هنا اللام، بعد الني. مجود إن يقال؛ ولا 

فحلعما يخلف الحكم لوكان نقول! لأننا الملام؛ بعد إلا يعلم لم 
تسالمواأن قبل بالزيادة علمتم إذا واللام! الصلاة عليه لهم لقال 

أنعلم عليه كان ما على الأص أقن فلما الملام، قبل لها فاسجدوا 
.الملام بعد يكون الهوللزيادة مجود 

منركعتن من ملم لما ه المي أن أيضا ذلك عر ويدل 
سجدنم سلم، نم صلاته، أتم ذكروه ثم الحصر أو الظهر صلاة 

سلمثم سجدتين 
لهاالمي. فجل زيادة، الصلاة أثناء في الملام لأن وذللث، 

أيضأ،الطر مقتضى فانه الأثر، مقتضى هذا أن وكما الملام، بعد 
فيصار يسلم أن قبل للهو يسجد وقلنا؛ الصلاة في زاد إذا فإنه 

زيادةفيها صار الملام، بعد يسجد إنه قلنا.* ؤإذا زيادتان، الصلاة 
سهوأ.ونمتا واحدة 

أنمثل الملام، فبل سجوده وهذا المقهس، الثاني! السس، 
ربيارسبحان يقول؛ أن ينمى أن أو ناسيآ، الأول المشهد عن يقوم 

العفليمءاريي اربحان يقول؛ أن ينمى أن أو المجود، في الأعرٌ 
بسببنقصت الصلاة لأن يلم؛ أن قبل يسجد فهذا الركؤع، في 

(.٥٧٢وملم)(، ٤٠٤الخاوي)( ١١
(.٥٧٣وسالم)اوخاري>أا/أ(، )٢( 



اكمء ٠٠٠٠٠هم فتاءم 
 ===============٩٨٥

لميأن قبل هو لليجد أن الحكمة مقتضى فكان الترك، هدا 
حديثذلك على دل وفد الصلاة، يفارق أن فبل النقص ليجبر 

الركعتنمن فقام الظهر بهم أرصلى ه الرسول أن بمبة بن عداض 
ليمهتالنامي وانتقلر الصلاة قضى فلما ، الأول هد لليجلى فلم 

هوحاضفجدسجدسنثملم<،أ
.أوالنقص الزيادة فى الصلاة، فى الشلئ، الثالث، الّأإ 

لهحالأنتفهدادالث،هلصلىأرسآأولألأ، مثال! 
أوالزيادة إما الأمرين! أحد ظنه على يغلب أن الأولى؛ الحال 

فىكما اللام، يعد للهو وسجد خلنه عالب على فبتي التقصي، 
صلاتهفي أحدكم ثالث، ارإذا —! عنه اض رصي — عود مابن حديث، 
ومليسحدمحدسناالملم، نم عيه، فليتم الصواب، فليتحر 

يترجحأن دون المقص أو الزيادة في ثالث، إذا الثانية! الحال 
ثمعليه، يتم نم وهوالأقل اليقين على يبني فانه ءندْأحدالءلرفين، 

•الهءنالمىؤ^^ هكداحا'ءدتاس،جدصاحدتنقبلانسام، 
أحكاميعرفوا أن عامة الماس ماتر وعلى خاصة الأئمة وعلى 

علىيكونون الأمور هدْ مثل لهم وتع إذا حتى هو، السجود 
قبلمجوصعه كان إن اللام قبل للهو فيمحجدون امرهم، من بصيرة 

اللام.بعد مجوصعه كان إذا أويعده اللام، 
هه  ه

اوخارى)هآ،م(،وسالمر'بهر)١( 
اوم)آيه(.اوخارى)ا'إ(،رم)٢( 



|كاإتايمحام فم فتاوس 
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كانإن _ت تعار اف رحمه - الشيخ محيلة سئل I ١ ٠ ٠ ٩ س 
تترقوربها سلم ان بعد إلا يندكر للم الُهو لجود دلع هناك 
ذلك؟بعل تذكر نم بعض 

العلمأهل بعص أن إلا ذكر، إذا يجد I بقوله محيلته فأجاب 
يتبنىلا لكونه حينئذ المجود عنه ممهل الفصل ٠لال إذا يمولون 

.وبينهابينه الفصل لعلول الصلاة على 
أعالموالله للهو. سجد ذكر متى إنه العلم! أهل بعض وقال 

ظنهلأبمجد.الفصل ^^راجحأنهإذاءلال 
صحيحة.فصلاته للهو يسجد أن دون تفرق من أما 

ءاةه ءو 

نسيإذا تعار افه رحمه — الشيح نحيلة مثل ؛ ١٠١٠س
دعاءبعد القرآن من سورة يقرأ وبدأ الفاتحة يقرأ أن المصلي 

ثمالفاتحة وقرأ فرمع القراءة حلال تذكر ثم مبامرة، الأّتفتاح 
هذانفه عش استدرك أنه يمعنى يقروها، كان الي السورة قرأ 

شهو؟يسجد فهل السهو، 
لأنهذلك السهو؛ مجود عليه يجب لا بقوله؛ محيلته فأجاب 

موضعه،غير في مشرؤع بذكر أتى أنه همر الصلاة، من شيئآ يغتر لم 
أنهالعلم أهل ذكر هذا ومثل الفاتحة، قراءة قبل السور قراءة وهو 

الجود.عليه السهوولايجب سجود له يستحب 

يسجدهل ؛ — تعار افه رحمه — الشيح محيلة سئل ! ١٠١١س



٩٨٧انمير  ٠٠٣هم غت1،س 

.عليه يرد أن سمعه من على فان المصر أحهلآ 

بقيامهم من سلئتحيالةالبح_رحمهافمار_! ! ١ ٠ ١ ٢ ص 
شيء؟عليه هل يفعل، ولم مجود بزيادة هم أو يقم، لم ثم 

شيءعاليه فليس يفعل، ولم هم إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
فعل.منه يحصل لم لأنه 

ءإي:؛ ؛ ه

ثلث،إذا تعار اف رحمه - الشيح فضيلة ّئل : ١٠١٣س
يتر-؛حولم ؛الفاتحة، وأُت، لم أنه للسورة قراءته حلال الصالي 

،الشلث، لهذا دفعا بالفاتحة يأتي فهل ، يآُت، أولم بها أتى أنه عنده 
لث؟الوسحيللهولدفع السورة اويستمرفي 

عندهمادام بالفاتحة يأتي أن عاليه يجسم، بقوله: فضيلته فأجاب 

كانأو اككوك، ممير كان فان اسوك، ممر 
لأن؛ الثلث، بهذا يعتبر لا فانه له، أصل لا وهم مجرد عنده الشلثف 
أوالية، أور أوالقص، الزيادة، ر ثلث، صلى كلما الماس بعض 

فانهصلواته جمح ر شأنه هذا كان فإذا ذلك، أشبه وما لكبير ار 
ديغربما والوسواس الوسواس، من لأنه ؛ الثالث، هذا إر يلتفت، لا 

معه.اضمر إذا عبادته الإنمان على 
؛لإ-ص- ثإت- 

أسبابما : — تعالى افه رحمه — الثسح فضيلة سئل : ١٠١٤س



|كاإ،تاضام لم هتاءس 
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ومحاله؟وكيفيته، سجودالسهو، 
أمورمن واحد مسه السهو سجود بقوله فضيلته فأجاي، 

. siLJLؤإما؛؟القص، ؤإما الزيادة، إما ثلاثة 
ركعةفي مرتين ركع فمن الفعلية؛ الزيادة 1 بالزيادة والمراد 

اللام؛بعد محله ويكون الهو، سجود عليه وجب ناسيآ واحدة 
تبطللم ناسيا رباعية في ا حمصلى ومن زيادة، عن كان لأنه 

اللام.السهويعد سجود عليه لكن صلاته، 
تبطلنايآلم الأول الشهد عن قام من وأuالقصف٠ثاله: 

اللام.نبل السهوويكون سجود عليه لكن صلاته 
أوالجود، في الأءلىاا ربي لامحان ئول؛ ترك ومن 

الهو،مجود عله وحب الركؤع، محي العفليمءا ربي لامحان 
اللام.قبل ويكون 

ثلاثآصلى هل الإنسان، يتردد بأن فهواكردد؛ الشك؛ وأما 
انىيراككوكلأإنكانالإنيمفيذلكأنيقال:أمأر؛عأ، 

له.ست ولا شكه في فلاعبرة فيها، يكاديصايصلأةإلأسك 
نظرنا!شكوك، فيه وليس وسواس فيه ليس معتدلأ كان ؤإن 

وليتمظنه على غلب بما فليأحد ، شيء ترجيح خلّه علكا غلب فإن 
•اللام بحد سجدتين يسجد ثم عليه، 

وهوالأقلاليقين على ابن ت نلنا ترجيح عندي لس ؛ نال، ئن 
اللام.نبل اسجد نم عليه، وتتم 

ماناله أريعآ، أم ثلاثآ صلى هل شك؛ رجل • ذللث، مثال، 





|كااتامام هم فتاءس 

الشهد؟له يجب وهل 
يجبلا أنه والراجح ، العلماء بين خلاف هذا في ت الجواب 

تشهد.له 
-؛•؛-و ء ه

شكإذا تعار القه رحمه — الشيخ فضيلة مئل ! ١٠١٧ص
يعمل؟فماذا الصلاة أركان من ركن ترك ر المصلي 

منيخلو لا فهو تركه، في شك إذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
حالات!ثلاث 

يوثرلا فهدا له، حقيقة لا وهمآ الشك هذا يكون أن إما - ١ 
الشك.دمثvإرهذا ولا صلاته ش عليه،

منكثير في يوحد كما معه، كثيرأ الشك هذا يكون أن — ٢ 
بلأيضأ، إليه يلتفت فلا - العافية ولهم لنا الله أل ن- الموموصين 

فيهامقصر أنه يرى وهو صلاته مجن حرج لو حتى صلاته في يستمر 
الشك.هذا ولأيلتم0إر ^فعل 

ولاإليه يلتفت فلا الصلاة، من الفراغ بعد شكه يكون أن - ٣ 
ترك.أنه يتيقن لم ما أيضأ، به يهتم 

ليسوكازشئاحقيقثا، الصلاة، أتناء في الثلث، كان إذا أما 
أوركر هل شالث، مجوده أثناء وفي مجد فلوأنه وموامأ، ولا وهما 

إذاإلا الركؤع، عدم الأصل لأن فاركر؛ فم له! فنقول ير؛ع، لم 
راكع،أنه ءلنه على غلب إذا الصحيح فإن ركع، أنه ظنه على غلب 

٠اللام للهوبعد يسجد ولكن الغالب، الفلز بهذا يعتد أنه 



المصصء غم فتارس 

ميماولا يعرفه، أن ان للأتييغي ، المهر وسجود 
علىالواجب بل مثلهم، من ينغي لا أمر به الجهل لأن الأئمة، 
رسوله.على اف أنزل ما حدود يعرف أن المؤمن 

؛إي؛؟؛ ءاي 

يكونمض •' — تعار افر رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ١٠١٨من 
اللام؟السهوبعد مجود 

معالشك أو الزيادة، سببه كان إذا إ بقوله فضيلته فأجاب 
أنهاعندك وتر-؛ح أربعا أم ثلاثا صليت هل شككت يعني الرجحان؛ 

اللام.للمهوبعد وتجد بالرايعة تأتي فإنك ثلاث 
؛و

يحوزهل تعار.I افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل إ ١ ٠ ١ ٩ من 
لميسأم السهو؟ سجود يسجد أن الإمام ملم نم مهى إذا للمأموم 

الإمام؟،ع 
أدركقد المأموم هذا أن الزال ظاهر بقوله: فضياكه فأجاب 

مجودعليه فليس كيلك كان ؤإذا أولها. مجن الإمام مع الصلاة 
تبطلمهوا سهي المأموم أن لوفرض لكن عنه، يتحمله الإمام فان صبو، 

التيويأتي؛الركعة الإمام ملم إذا يقوم أن لابد فهنا الركعات، إحدى معه 
٠شمميويتلهاويلسجدبعداللأم لم الهو• اجل من يهللن 

؛لؤه ؛!١ 

تركإذا _! تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ؛ ١٠٢٠من 
القيام،يتم أن قيل ترا-؛ع ولكن فربع، الأول الشهد المصر 

لا؟المهوأم مجود له يشرع فهل 



ااداإ|تامام هم فتاوس 
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لمص ونهض الأول الشهد ني إذا بقوله؛ محيلته نأجاب 
إلىيمل لم لأنه ذكر؛ إذا يرمع أن عليه يجب فإنه نائمأ، ستتم 
يه.الذي الركن 

لا؟أم المهر سجود مه جب مبض 
سجودعاليه يجب لا إنه نال؛ من العلماء من الجواب! 

ذلكفي ورد ولحديث يله، الذي الركن إلى يصل لم لأنه المهر؛ 
.، الضعمار من شيء وفيه 

سجودعليه وجب أقرب القيام إلى كان ينظرإن • نال من ومنهم 
فإنالسهو، مجود عاليه يجب لم أقرب الجلوس إلى كان ؤإن السهو، 

.^ lUJbنأمرْ لا فإننا سجد لم ؤإن عليه، ننكر لا فإننا مجد 
هه ه 

فيصالمت — تعالى اف وحمه — الشيح محيلة مثل * ١٠٢١س
واستقامالأول التشهد الإمام ني أن وحدث الماجد أحد 

ثمللتشهد، فجلس الإمام فعاد يبحون حلفه من وأحذ واقفا، 
قالالصلاة من انتهينا أن وبعد صحح، بشكل الصلاة نأكمل قام 

التكرممحيلتكم من فتأمل صلاتكم؛اطلة؛ إن الناس أيها رحل؛ 
المسألة؟هذه في الحكم ببيان 

منشر المركب الجهل إن يهولون بقوله محيلته فأحاب 
ولايدري، لا الإنسان أن هوت الركب والجهل البسيط، الجهل 
لهليس بأمر شخص يفتيك المصيبة؛ هي وهده يدري، لا أنه يدري 

أبوداود)1م«ا(.)١( 
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فيولا اض.، رمول منة من ولا اض، كتاب من لا عالم، به محيْ 
هوفيضل علم بغير قيمتي منه، متأكدأ محه أحده معتبر عالم فول 

الإعادةووجوب الصلاة، بيهللأن أفتاهم الذي فهدا محرم، ويضل 
دليل.ذلك، في محدْ ليس 

حتىالأول التشهد عن الإمام قام إذا الصورة؛ هدْ ومثل 
التشهدعن قام ه النبي لأن يرجمر؛ أن عليه يحرم فإنه تائمأ، استتم 
الصلاةقضى فلما يرحم، ولم فمضى به بحوا نيوم ذات الأول 

الواجب،هو فهدا • الم سلم سجدتين سجد تاليمه الناسي وانتظر 
محرمرحوعه فان . قائمآ استتم حض الأول التشهد عن الإمام نام إذا 

فانفرحع، به سبحوا الذي الإمام هذا في كما يرحع، أن يجوز ولا 
أنيدري لا كان فان بامحللة، صلاته فان محرم رحوعه بآن عالمأ كان 

الأول،للتثهد ويجلى يرجع أن الواجب أن وظن محرم، رجوعه 
يرحمأن عاليه وجب، نام أن بعد الأول لالتشبد نبه إذا الإنسان وأن 

وصلاتهتبهلل لا صلاته فإن — الواجب، هو هذا أن وظن هر فرحع 
التيالزيادة أحل مجن اللام بعد للهو يمجد أن وعليه صحيحة، 

المسألة.هذه هوحكم هذا القيام، وهي رادها 

مهىإذا — تعالى افه رحمه ٠ الشيخ فضيلة مثل ؛ ١٠٢٢س
منأو أوله؟ من التشهد يعيد فهل الأخير التشهد في المصلي 

الصلاة؟بئنية في وكيلك، أخهلآ؟ حيمث، 

اوخارير؛آآا(،وسلم0يه(,)١( 
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بمايأتي ثم الخطأ، حيث من يعيد ت بقوله محيلته فأحاب 
أنفلو هدا وعلى منه، لابد الترتيب لأن يعدم؛ وبما فيه أحطأ 

نسيأنه وذكر ركع ثم الفاتحة، يقرأ أن وني يصلي وف الإنسان 
السورةكانت إن معها وسورة الفاتحة ويقرأ فليقم الفاتحة، يقرأ أن 

يأتيأن فعليه ركنآ ترك فمن يري، ثم الوهنة تلك في معها مشروعة 
الخاليةالركعة فان الخالية الركعة في إليه وصل إذا إلا بعدم وبما به 

الأولىبدل أي بعدها؛ بركعة ذلك بعد ويأتي الأولى، مقام تقوم 
٠السلام للسهوبعد وسجد 

صلىرجل ؛ تعالى- افه رحمه - الشخ محيلة مثل • ١ ٠  ٢٣س
صوتيسمع لم لأنه السجود؛ من الري فترك الإمام حلما 

ليسألحاء الصلاة انتهت وبعدما الركن، بهذا يآلتا ولم الإمام، 
الإمام؟مع لم ويأويجلس بركعة يأتي فهل الإمام، 

منركنآ ترك لأنه بركعة؛ يأتي نقول ' بقوله محيلته فآجاب، 
فانهملم، حتى الصلاة أركان من ركنآ ترك ومن الصلاة، أركان 
لم.ويهو لليجد ثم يلم، ثم تامة، بركعة يأتي أن عليه يجب 

مهاإذا تعالى اممه رحمه - الشيخ محيلة مثل : ١ ٠ ٢ ٤ س 
معه؟يلم فهل الإمام السجودفسلم ولرمه المأموم 

الهو،مجود ولزمه المأموم مها إذا بقوله محيلته نآحاب، 
مجودعنا، ومضل الإمام مع ملم الصلاة، من شيء يفته لم كان فإن 



|كدءصء فم هن1ءس 
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سقطكما ، للمنا^ مراعاة المأموم عن يمهل الواجب لأن هو؛ ال
للتابعة.مراعاة الإمام الأولإذاسيه التشهد عنه 

الهو■سجود عنه يمهل لم الصلاة من ميء فاته قل كان ؤإن 
انتهىقد الإمام إن حيث لإمامه مخالفة منه يحصل لم سجد إذا لأنه 
صلاته.من 

سهاإذا _ت تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل : ١ ٠ ٢ ٠ س 
العمل؟فما ركن عن المصلي 

وبمابه أتى ركن عن المصلي سها إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
الأورفتلغو تليها التي الركعة من محله إر يصل أن إلا بعده، 
سجودعليه يجب الحالين كلتا وفي مقامها، تليها التي وتقوم 

السهو■
ثوءإت- محي 

فيكان إذا ء: تعار الله رحمه - الشح فضيلة سئل : ١ ٠ ٢ ٦ س 
العمل؟فما أولا سلم هل يدري ولا نعاس المصلي 

سلمهل يدري ولا نعاس فته كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 
٠للهو ويمجد لم فللا أو 

٠ ٠ ٠

سهاإذا تعار الله رحمه - الشح فضيلة مثل : ١ ٠  ٢٧س 
الحكم؟فما الفاتحة قراءة عن المصلي 



|1طإ«امام هس يتاءس 
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عندكسهوه الفاتحة قراءة عن مها إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
فيالقيام إلى يصل أن إلا فقرأها رجمر ركر ئد كان إن الأركان؛ بقية 

وعليهمقامها تليها التي وتقوم الأولى تلغو فانها تليها التي الركعة 
فيواستمر قرأها يركع أن نل تركها أنه ذكر محان السهو، سجود 
عليه.مجود ولا صلاته 

شكإذا ؛ تعار. افه رحمه . الشخ فضيلة ّسل ؛ ١٠٢٨ص
فماالعمل؟الثانية مجدالسجدة هل المصلي 

الثانيةالمجدة مجد هل شك إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
•هو للوسجد بها ويأت فلنرجع 

٠إي ؛ ٠

مجدإذا ! . تعار الله رحمه — الشيخ فضيلة مئل ؛ ١٠٢٩س
يصغفكيفا الملام قيل محله فيما الملام بعد للسهو الإمام 

الحال؟رهدم المسوق 
أهلبين خلاف فيها المالة هلْ بقوله؛ فضيلته فأجاب 

رالإمام يتابعون أنهم الحنابلة؛ مذهب من فالمشهور العلم؛ 
إذاتم تتم، لم صلاتهم لأن يسالمون؛ لا لكن الملام بعد الجود 

فاتهم.ما لقضاء سجودالمهوقاموا من الإمام وملم انتهى 
الجودفي الإمام يتابعون لا إنهم يقول؛ من الملم أهل ومن 

تاكونأن لأبد الإمام متابعة أن إذ محتعدرة، الخابحة لأن الملام؛ بحد 
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النسمةمتعدر وهدا المجود، نبل الذي الأول التاليم معه باللام 
ثم، يتابعوْ أن بدون فيقومون هذا وعلى الصلاة، مجن شيء فاته لمن 

الذيالجزء في الإمام ّمهو كان فإن صلاتهم وآكملوا قاموا إذا 
السابقالجزء في كان ؤإن الملام، بعد للهو مجدوا معه أدركو0 

القولوهذا حينئذ، الجود يلزمهم فلا فيه الإمام يدركوا لم فإنهم 
متعذرأمر الملام بعد والجود الإمام متابعة لأن عندي، هوالراحح 

الحال.هذه فى 
٠ ٠ ٠
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دLدة

الرحيمالرحمن الثه م ب

تحار.اض حفظه . . . أحيه. إر العثيمين الخبمالح محمد من 
توبعد وبركاته اش ورحمة عليكم اللام 
بعديكون وتارة اللام، قبل يكون تارة السهو مجود 

اللام.
وسلم،التشهد أكمل إذا سجدتين سجد اللام قيل كان فإن 

ثانيةمرة سلم تم يسلم أن بعد سجدتين سجد اللام يعد كان ؤإن 
aسن الحد بعد 

Iموضعين في اللام قبل المجود كون يه 
الأول،التشهد يني أن مثل! نقص، عن كان إذا أحا>هما؛ 

أنينسى أو الركؤع، في العظيم،٠ ربي ررسبحان يقول أن ينمى أو 
غيريكبر أن يني أو الجود، فى الأعلى ربى ءرسبحان يقول! 
الرنيرررسْعاشلمنحمدها،ئ.،يقول! أن أوينمى الإحرام، تكبيرة 

مزالرمع•
قبلالسهو سجود عليه وجس، الواجبات؛ هنءه مثل نمي فإذا 

بهفسحوا صلأت4 في الأول الشهد عن ررئام المي. لأن الملام؛ 
قيلكبر تسليمه، الناس وانتظر صلاته قضى فلما صلاته في فمضى 







|كمء ٠٠٠٠٠م هن،ءس 

امرأةأنا ت . تعار اض رحمه - الشيخ محيلة مئل ت ١ ٠ ٣ ٠ ص 
كثيرةالصلاة في أم إلا العبادات، من علي اض فرصه ما أفعل 

الأحداثمن حدث ما بعض في أفكر وأنا أصالي بحيث السهو، 
ولاالصلاة، في البدء عد إلا فيه أفكر ولا اليوم، ذلك في 

تنصحني؟فبم إلاعندالجهربالقراءة، منه التخلصن أمتهلع 
يشكيمنه، تشتكين الذي الأمر هذا بقوله: محياكه ؤأحام، 

الوساوسباب عليه يمح الشيطان أن وهو المصلين، س كثير منه 
فييقول عما يدرى لا وهو ان الأنيخرج فربما الصلاة، أثناء 

الإنسانيشن، وهوان الشى. إليه أرثد ذللث، دواء ولكن صلاته، 
،الرحم السهلان من بافه اعود • ولقل مرامحت ، يلأيسار0 عن 
افه.بإذن يجده ما عنه زال ذللث، فعل خاذا 

عزافه يدي بين أنه يعقد أن الصلاة في دخل إذا المرء وعلى 
بمحرمإليه ويتقرب وتعار، نارك اض يناجي وأنه وجل، 

مواطنفي و؛اودعاء وتعار، بحانه كلامه ولأوة وتعفليمه، 
فييدخل فانه الشعور، بهذا الإنسان شعر فإذا الصلاة، في الدعاء 
سءندْ لما ومحبة وتعار، سبحانه ف وتعفليم بخشؤع الصلاة 

.عليه افه أوجبا فيما خرط إذا عقابه مجن وخوفا ، الخير 
صه  ه

غيبإذا ' — تعار افه رحمه — السخ فضيلة مسل ث ١ ٠ ٣ ١ ،_ 
صلاتهم؟تصح فهل الصلاة أكثر الوسواس عرالمصلين 
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بم-ِمهمجولأدريتمخم؛اأا،•
اكولوهذا به، الصلاة تبطل لا الوسواس أن على يدل وهذا 

السرفي الإسلامية الشريعة تقتضيه ما إلى وأقرب بالناس، أرفق 
الإنسان،غفلة حال فى الصلاة ببعللأن قلنا لو لأننا والتسهيل؛ 

الناس.س كثير صلاة لبطلتا نله حضور وعدم 
١^^١نالما: ربما لأنه وإنكانالقولبالطلأنلأ_خممهذا؛ 

لشدسبا هذا يكون ربا بطلتا، الصلاة على اوس الويغلستا 
أنيظهر حال كل على ص الصلاة، فى قلوبهم حضور إلى الماس 

فىقلبه يحضر لم إذا الإنسان أن الصحح، هو الجمهور رأى 
صلاته،عن غفل ما بحب ناقصة لكنها صحيحة، فصلاته الصلاة 
حضوريتهلح مجا يحاول؛قا-ر وأن ه، نفيجاهد أن الإنسان وعلى 

الصلاة.فى قلبه 
ءوو ء ٠

غالست،إذا ! — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١  ٠٣٢س
الخلاصطريق وما صلاته؟ حكم مما المصلي على الهواجس 

ْنه؟

إذاالإنسان أن الخالة هذه فى الخكم بقوله: فضيلته فأجاب 
الدين،أمور فى أو ألدسا، أمور فى الهواجس صلاته على غلك، 
فيالصلاة؛التدبر في دخل إذا ينشغل وصار علم طالمته كان كمن 

(.٢٢٠٣سالم))١( 
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الملمأهل أكثر فإن الصلاة أكثر على هدا غالب إذا العالم، ائل م
لكنهاالوماوس، بهذه تطل لا وأنها صحيحة، الصلاة أن يرون 

إلاله يكتب ولم صلاته، من الإنسان ينصرن، فقد حدا ناقصة 
•، ،^ ٢١أو عشرها أو ربعها، أو نصفها، 

يكونأن ان للأنينبغى لكن كثر، ولو بدللثط فتبرأ ذمته أمجا 
هولبوالخثؤع الخشؤع، هو ذللث، لأن صلاته؛ في القاوء_، حاصر 
وروحها.الصلاة 

عنينفل بان الني. به أمر ما الإنسان يفعل أن ذلك، ودواء 
ذلك،فعل فإذا ، الرجثم الشتْلان مجن باش ويستعيد ثلاثآ، يساره 
لأنيماكنه لا التفل فإن المحق،، فى مأمومجآ كان ؤإذا اض، أذهبه 

الثيهلانمن باض الامتعاذة على يقتصر ولكن ، يسارْ عن الناس 
الموفق.واف عنه. ذللث، اف أذم، وكرره ذللت، فإذافعل الرجم، 

حضورعن ؛ تعار— اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ؛ ١ ٠  ٣٣س
الصلاة؟.في القلم، 

إمامأكانالمصلي، حق في المترؤع بقوله! فضيلته فأجاب 

الرجل»إن ولقد: ( ٧٩٦الصلاة)نقصان يي جاء ئ باب: الصلاة ثي داود ابو روا، )١( 
ثلثهاريعها ها حمميمها معها سها عها نمحلاته عثر إلا له كتب وعا لتصرف، 
تصغيا.!,

.( ٢٢٠٣).سلم )٢( 



اممامهم فتاءس 

عليها،فيقبل صلاته، في قلبه يحضر أن متفردأ أو مأمومأ، أو 
صلاتهقاما وجوارحه، بقلبه مصليأ ليكون ويفعله يقوله ما ويعقل 

!العلماء بعض هال، حتى ناقصة، صلاة فهي قلبه غفلة ح لجوارحه 
أدتؤإذا الصلاة، بطالت، الصلاة أكثر على غلبت إذا الهواجس إن 

أإنJUعكتركه ذللث، كان الصلاة في يلزم ما ترك إلى الهواحس هده 
هذاوعلى الواجبات، من كان مهوأإن وكتركه الأركان، مجن كان 
مجودفعليه واجثآ كان إن أما ركنآ، كان إن عنه الإمام يتحمله فلا 

منسيء يفته لم السهوإذا مجود عنه الإمام ويتحمل هولتركه، ال
الصلاة.

٠٠ ه 

شخمىعن اشتعالي_؛ ^^يلةاشخ.رحمه ث  ١٠٣٤ص
*أفتوناّْأجوريز، فماتوجيهكم؟ الصلاة في كثيرالشكوك 
وعدمطرحها يجب الكثيرة الشكوك بقوله فضيلته فأجاب 

ولايقتصرالشيطانان؛الموسوس، الإنلأنهاتلحق لها؛ الالتفات 
بهتبلغ قد إنه حتى أحرتم، أمور في يشككه بل ذلك، في تشكيكه على 

اضوصفات بالتوحيد، يتعلق فيما الوساوس تشككه أن إلى الحال، 
علىحهلير وهدا معه، وبقائها زوجته طلاقا في ويشككه وجل، عز 

دينه.وعلى الإنسان عقل 
حالات:إناككوكلأبم،إليهافيلأذ، ^:

ولامطرحة فهده له، حقيقة لا وهم مجرد تكون أن • الأدلك، 
يص،إوهالطلأتآ.



اكمءك،ءسم"-ء• 

شاك،توصأ كالما الإنسان ويكون الشكوك، تكثر أن I الثانية 
طرحهيجب ايضأ فهدا شك، فعلا فعل وكلما شك، صر وكلما 
.اعتيار0 وعدم 

ماإليه يلشت لا فإنه العبادة، انتهاء بعد الشك كان إذا الثالثة! 

الأر*يمحقن لم 
أمثلائآ صلى هل صلاته من سلم أن بعد ثك لو  '•ذلك مثال 

قدالعبادة لأن الشك، هذا إلى يلف، لا فإنه رباعية، فى أربعآ 
الونت،مادام بالرابعة ثلاثآ إلا يصل لم أنه نتفن إذا إلا فرغت، 

الصلاةأعاد الفصل طال فان اللام، بعد للهو جد ولتصيرأ 
حديد.مجن كلها 

هه أو- 

عنتعالى-؛ اف رحمه — الشيخ فضيلة مئل ؛ ١  ٠٣٥س
الصلاة؟ش الخشؤع على تعين الش الأسباب 

حضورهوI الصلاة في الخشؤع بقوله! فضيلته فأجاب 
أنإليه شكي حبث، المحي. إليه أرشد ما عليه يعين ومما ، القلم-، 
وبينبينه ويحول، صلاته، فى له ويوسوس الشيهلان يأتيه الرجل 

،مراُن، ثلايث، يساره عن الرجل يتمل أن س المحي فأمر صلاته، 
بلالأدوية، أنم^ مجن وهدا الرحيم الي2؛لان مجن باض ويستعيد 

.أنفعها 

(.٢٢٠٣لم)م)١( 
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بينواقف هو من عظمة الإنسان تحضر يأن أيضأ! ومنها 
كلاممن يقول مجا يتدبر صلاته، على ويقل وحل عز افه ومحو يديه، 

لهحتى.ص وحركات أفعال من يفعل وما ذكر، من يقول وما اض، 
الوماوس.هدم عنه تزول وحينئد • الصلاة عظمة 

ءو؛؛ ء ه

يمكنناكيف — افتعالى السمح_رح«ه محملة طل ١ سا*'*ا* 
وخارجها؟الصلاة قي القرش قراءة وعند الصلاة، في الخشؤع 

ومخها،الصلاة لب هو الخشؤع بقوله فضيلته فأجاب 
يميناالمصلى قلب يتجول لا وأن القلب حضور •' اه ومعن

وثمالآ.

عنفليتفل الخمؤع عن يصرفه سيء الإنسان أحس ؤإذا  أمركما الرحيم، الشيهنان مجن باش وليتعد ثلأثِأمرات، يساره 
العبادات؛جمح إفساد على حريمي الشيْنان أن شك ولا 

قيانيالشهادتين، بعد العبادات أفضل هي التي، الصلاة لاسيما 
فييسترسل ويجعله . كدااذكر كدا، اذكر ويقول• المصلي 

انتهائهبمجرد رأسه عن تزول واش فانية منها ليس التي الهواجس 
الصلاة.محن 

اشعلى الإنال على الحرص غاية يحرص أن الإنسان فعلى 

(.٢٢٠٣ملم))١( 



|كدءقس هارس 
♦ت=ذث====^=====د=====^^=،به 

والوساوسالهواجس، ث من بشيء أحس ؤإذا - وجل -عز 
أوالشهد راكعأأوفي كان مواء الرجيم، الشيطان من باض فلبتي 

صلاته.مجن ذلك غير أوفي القعود 
أنصلاته! في الخثؤع على تعينه التي الأسباب أفضل ومن 

•ربه يناجي وأنه اش يدي بين واقف يستحضرأنه 
هه  ه

رأيكمما ؛ — تعار النه رحمه — الشيح فضيلة مثل ت ١ ٠  ٣٧س
التتلى الايات يسمعون حينما المصلين من كثير يفعله فيها 

يبكون؟الدعاء وعندمايسمعون يبكون 

قبليمن عليه الإجابة يمكن لا هدا بقوله؛ فضيكه فأجاب 
بهيايتصف الذي نمس إر السؤال يوجه أن يمكن ؤإنما أنا، 

القرآنلأن للقرآن؛ قلوبهم تلين لا الناس من كثيرأ فان الوصف، 
إياه،سماعهم يندر لأنه ؛ للدعاء قلوبهم وتلين عليهم، التردد كثير 

كالشيءيكون لا تردد0 يكثر كان إذا الشيء أن نعرف ونحن 
الغريب.

لكانحقيقي، بتدبر القرآن لوقرأنا إننا أقول! هدا •ع ولكني 
*وجل عز افه ؤإنالهاإر القلوب، لتليين الوجد هوالسب 

قراءةعلى ؤإخواني نمي أحث المناسبة؛ بهدم ؤإنني 
)ق(محورة في وجل عز اممه نال به، ينتفعوا حتى وتأمل بتدبر القرآن 
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نالالجزاء عند الإنسان رحال موته عند الإنسان حال ذكر أن يعد 
نثنآلثمع أوأئن هلب لإ 'كان لس إوحقنئ له ؤ، اة ؤ تعالى؛ 

أو؛إن- ؛؛؛- 

الآيث:لأ'ا.)ا(-ورةق،



انممهْ م—٠٠ هن،رس 

ألمو،■جوه ر،اأمح 

محمدنبينا على واللام والصلاة العالمين، رب ض الحمد 
بإحسانلهم والتابعين وأصحابه آله وعلى المبين، البلاغ بلغ الذي 

•إريومالدين 
مجودأحكام من كثيرأ يجهلون الناس كثيرأمن قإن بعد؛ أما 
الصلاة.السهوقي 

•وجوبه محل السهوض، سجود يترك من فنهم 
•محله غر في يسجد من ومنهم 
موصعهكان ؤإن الملام تمثل المهو مجود يجعل مجن ومنهم 

بعدم.

قبله.محوصعه كان ؤإن الملام بحد يسجد مجن ومنهم 
الدينللأئمة لاسيما حدأ، مهمة أحكامه معرفة كانت، ولدا 

صلاتهمفي المثرؤع اتثاع في المسؤولية وتقلدوا بهم الناس يفدى 
سبعضأ لإخواني أثيم أن فأحببت بها، المسلمين يؤمون التي 

المؤمنينعياله به ينفع أن تعالى الله من راجيآ اياب هذا أحكام 
Iللصواب التوفيق منه مستلهما تعالى متحينآبالائه فأقول 

لجبرالمصلي يسجيهما مجدتين عن عبارة الهو! صحود 
الزيادة،ثلاثة! وأسبابه المهو، أحل من صلاته في الحاصل الخلل 

.والثالث، والقص، 
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الرادة:أولا: 
أوركوعأ، أو نعودأ، أو قيامأ، صلاته في المصلي زاد إذا 

حتىالزيادة يدكر ناسيأولم كان ؤإن صلاته، صجودأمتعمدأبهللت، 
ذكرؤإن صحيحة، وصلاته المهو، مجود إلا عليه فليس منها فؤغ 

وصلاتهالمهو، وسجود عنها الرحؤع عليه وجب أثنائها في الزيادة 
صحّحة.

ولمركعات حمس )مثلا( الظهر صلى شخص ذلك؛ مثال 
يسجدثم ويسلم، التشهد، فيكمل التثّهد، وهوفي إلا الزيادة يدكر 

للسهووسلم.
ؤإنوملم، للسهو سجد اللام يعد إلا الزيادة يذكر لم فإن 

فشهدالحال فى حلس ة الخامالركعة أثناء في وهو الزيادة ذكر 
•لم ويللسهو بمجد ثم لم وي

أن، ١١عنه اض رصي - عول جمين عبداممه حديثر ذللث،: دليل 
ءومافقال: الصلاة؟ في أزيد له: فقيل الظهرحمسآ صلى الض. 

وفيسلم. بعدما سجدتين فجد حما، صليت قالوا: ذاك؟* 
رواهملم. ثم مجدتين فسجد القبلة وامتقيل رجليه فثنى رواية؛ 

الخ٠اءةل٢،.

(.٤٨٢وغير،)المجد في الأصاح تسك باب الصلاة في الخاوي رواء ، ١١
اح)؟ا'آ(وح)*آ»ا(،إذاصرحمباب; الصلاة رواءأبوداودفي ت الجماعي بقية )٢( 

والناني(، ٣٩٢)والكلأمح اللام بعد المهر مجدني في جاء ما ت باب ب والمرمحيي 
ماباب الصلاة إتامة في محاجه وابن ( ١٢و)مأ ( ١٢٤٢آآح)٢! المحري الهوباب في 

جاءذمنشكفيصلأته)\\آ\(.
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الصلاة؛تمام مبل اللام 
كونهووجه الصلاة، قي الزيادة من الصلاة تمام قبل اللام 

قبلالمصالي سلم فإذا الصلاة، أثناء في تسليما زاد أنه الزيادة من 
.صلاته تماJأرطالتا صلاته تمام 

منالصلاة أعاد حلويل زمن بعد إلا يذكر ولم ناسيا كان ؤإن 
.جديد 

صلاتهيكمل فإنه وثلاث كدقيمتين قليل زمن بعل ذكر ؤإن 
هريرةأبي حديث دلك دليل لم، ويللهو يمجد لم لم، وي

منملم العصر أو الغلهر بهم صلى . المي أن - عنه اف محي ر- 
٠ا ايواب^ السرعان دلأ^رج ركعمحن 

غضبان،كانه عليها المجدفاتكأ ^إرخشبة المي وقام الصلاة، 
النبيفقال الصلاة؟ قصرت أم أنسيت ت اممه رسول يا فقال رجل فقام 
البيفقال نسيت، قد بلى الرجل; فقال تقصرا؛ ولم أنس رءلم .؛ 
فصاليه النبي فتقدم نحم، ؛ قالوايقول؟،ا ما ررأحق ت لصحاة لس 

متفقسلم. ثم سجدتين سجد ثم ملم، ثم صلاته من بقي ما 
عليهل١،.

فاتهممن المأمومس وفي صلاته تمام نل الإمام سلم bذا 
فينقصا عليه أن الإمام ذكر ثم فاتهم ما لقضاء فقاموا الصلاة بحص 

فاتهممجا لقضاء قاموا الذين المأمومين فإن ليتمها، فقام صلاته 

اوخارى)أأهأ(،وطا)آيهر:١( 
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وبينللسهو، وسجدوا فاتهم ما ثغاء في تمروا يأن بين يخيرون 
ومجدوافاتهم، ما قضوا ملم فإذا ، فيتابعوْ الإمام *ع يرجعوا أن 

وأحوط.أولى وهدا • السلام للسهوبعد 
النقص!ت ثانيا 

الأركان؛أ-نقص 
فلاالإحرام تكبيرة كان فإن صلاته من ركنأ المصلي نقص إذا 

تتعقد.لم صلاته لأن ممهوأ؛  ٣١١٠١٠مواءتركها■^له صلاة 
.مجلاته متعمدأملك تركه فإن الإحرام غيرتكبيرة كان ؤإن 
لغتالثانية الركعة مجن موصعه إلى وصل فإن سهوأ تركه ؤإن 

إلىيصل لم ؤإن مقامها، تليها الش وقامت مها، تركه الش الركعة 
المتروكالركن إلى يعود أن عليه وحب الثانية الركعة من مجوصعه 

للهويسجد أن عليه يجب الحالين كلتا وفي ، تعدم وبما به فيأتيه 
اللام.بعد 

الأولىالركعة من الثانية الجدة نسي شخص ذلك: •ثال 
الركعةفتالغو الثانية الركعة في الجدتين بين وهوجالس ذلك فدكر 

عليهاويكمل الأولمح، الركعة فيعتثرها مقامها، الثانية وتقوم الأولى 
٠وسالم للسهو لم ، وسبملم صلاته 

منقبلها والجلوس الثانية السجدة نسي شخص ٠ آخر وهمثال 
فإنهالثانية الركعة مذلك؛عدأنتاممنالركوعفي الأولى الركعة 

مهولليجد ثم ويسلم، صلاته يكمل نم ويجد، ويجلس يعود 
•لم وي
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Iالواحات نقهس — ب

طالتمتعمدأ الصلاة واجبات من واحأ المصالى ترك إذا 
صلاته.

بهأتى الصلاة من محله يفارق أن ئبل وذكر0 ناميآ كان ؤإن 
عليه.شيء ولا 

الذيالركن إلى يصل أن قبل محله مفارقة بعد ذكره ؤإن 
مهولليجد ثم ويلم، صلاته يكمل ثم يه فأتى رجع يليه 
•لم وي

إليهيرمع قلا ّنْل يليه الذي الركن إلى وصوله بعد ذكره ؤإن 
•يلم ان هوقبل للويمجد صلاته فى تمر ف

الثانيةالركعة في الثاني السجود من رفع شخص ذلك! مثال 
يستقرفانه ينهض أن قيل فذكر الأول التشهد ناميأ الثالثة إلى ليقوم 

عليه.شيء ولا صلاته يكمل نم حالسآفيتشهد، 
فجلسرجع قاتما يستتم أن قبل نهض أن بعد ذكر ؤإن 

*لم ويهو لليمجد مم لم، ويصلاته يكمل مم وتشهد، 
إليهير-ح فلا التشهد عنه مضل قاتمأ اّمتتم أن بحد ذكر ؤإن 

يلم.أن قبل للهو ويجد مجلاته، فيكمل 
بحينةبن عبدالله عن وغيره البخاري رواه ما ذلك دليل 

بابالماجد، ني لم وم(، ٧٢٨واجبا)التشهد ير لم من باب الأذان الخارى»ي رواه 
(.OUاكلأةحْح).المهرثي 
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قيانيالثالتة يجعلها فانه الثالثة أنها عنده ترجح لكن الثالثة أو الثانية 
٠هووسالم يجدلللم ا لم ويبعدهابركعة 
حديثمن وغيرهما الصحيحين في ثبت ما • ذلك دليل 

س»إذا ئال: الني. أن - عنه اف رصي - عود مبن عبداض 
يجدنم ليسلم، ثم عليه، فليتم الصواب فليتحر صلاته في أحدكم 

البخاري^لنقل هذا مجدتين،، 
باليقينفيعمل الأمرين أحد عنده يترجح لا أن الثانية؛ الحال 

لم.ينم يسلم أن مهوقبل للويجل. صلاته، عليه فيتم الأنل وهمو 
هيهل الركعة في فشك الحصر يصلي شخص ذلك؛ مثال 

يجعلهافانه الثالثة أو الثانية أنها عنده يترجح ولم الثالثة أو الثانية 
للهوويسجد ؛ركعتين، رئاتيالأول، التشهد فيتشهد الثانية 

•ويلم 
رصي- الخيري معيد أبي عن مسلمأآا رواه ما ذلك: دليل 

كميدر فلم مجلاته محي أحدكم شك ررإذا قال المي. أن - عنه الله 
يجي.نم اصتيقن ما عر وليين الشك فليهلؤح أريعا؟ أم ثلاثا صلى 

وإنصلاته، ل ممعن ا حمصلى كان فإن سلم أن فبل مجدتين 
.ترغيمالاإشيْلان،ا_كانتا أرع أي — إتماما صلى كان 

يكرفانه راكع والإمام الشخص جاء إذا الشك؛ أمثلة ومجن 
تلاثيخلومن لا وحينئذ ير؛، ثم معتدل، وهوقائم الإحرام تمجيرة 

بابا الماجد في وملم (، ٤٠١)القبلة نحو التوجه باب الصلاة، في البخاري رواْ ( )١ 
او4وفىالصلأةح\،مر'آيه(.

٠(  ٥٧)١  ٨٨اكلأةح المهوش باب الماجد، ش ملم رواء )٢( 
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حالات:

تيرغ أن نل ركوعه في الإمام أدرك أنه يمحقن أن ت الأولى 
الفاتحة.قراءة عنه وتسقط مووك\}إركحة فيكون 

فيهيدركه أن قبل الركؤع من رفع الإمام أن يتيقن أن الثانية: 
الركعة.فاتته فقد 

مدركافيكون ركوعه في الإمام أدرك هل يثك أن الثالثة؛ 
الركعة،ففاته يدركه أن قل الركوع ْن رفع الإمام أن أو للركعة، 

صلاتهعاليه فأتم ترجح بما عمل الأمرين أحد عنده تر"ح فان 
الفانه الصلاة من شيء يفوته لا أن إلا للسهووملم مجد ثم لم، وم

٠حند عله ص،احود 
أنروهو باليقين عمل الأمرين أحد عنده يترجح لم ؤإن 

يسلم.ثم يلم أن للهوقبل ويسجد صلاته عليه فيتم فاتته( الركعة 
فائدة؛

حبعنده ترجح بما أو باليقين فعمل صلاته في شلئ، إذا 
زيادةلا وأنه للواقع طبق فحله مجا أن له تبين ثم المذكور التفصيل 

منالمشهور على السهو سجود عنه ممهل نقحى ولا صلاته في 
وهوالشلئ،.السجود موحّ_ا لروال، المده—، 

رروإن• المحي لقول الشيهلان به ليراغم عنه يسقهل لا • وقيل 
منجزءأ أدى ولأنه . ، ر للشيطان،؛ ترغيمأ كانتا إتمامأ صر كان 

اوم)ا'\ه:م:١( 
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الراجح.هو وهذا أدائه حين فيه شاكا صلاته 
أمالثانية أهي الركعة في فشك يصلي ثخص I ذلك مثال 

عليهاوأتم الثانية فجعلها الأمرين أحد عنده يترجح ولم الثالثة؟ 
علىعاليه سجود فلا الواغ، في الثانية هي أنها له تبين يم صلاته، 

الثانيالقول على اللام فبل السجود وعليه المدهب، من المشهور 
الاوىرجحناْ.

المأموم!السهوعلى مجود 
السهومجود في متااعته المأموم على وجب الإمام مها إذا 

أنإلى ءليه'ا تختلفوا فلا به ليوتم الإمام جعل ررإنما ت ه التي لفول 
رصي— هريرة أبى حديث مجن عليه متفق فاسجدوا،، مجد ءوإذا ت فال 

،.١١عنه-الله 

علىفيجب بعده أو اللام قبل للمهو الإمام مجد وسواء 
الفانه الصلاة يعفى فاته قد أي بوقآ ميكون أن إلا متابعته المأموم 

معيسالم أن يمكن لا المسثوق إذ ذلك لتعذر بعده جود القي يتابعه 
للهوويسلم.يسجد نم لم، ويفاته ما فيقضي هذا وعلى إمامه، 

وكانالأخيرة، الركعة في الإمام مع دخل رجل I ذلك مثال 
هدافاليقم الإمام ملم فإذا اللام، بحد محبو مجود الإمام على 

وسلمفاته ما أتم فإذا الإمام مع يسجد ولا فاته ما لقضاء بوق الم 
اللام.بعد مجد 

رواْاوخارى؛رنم)؛'ام\(.
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فلاالصلاة من شيء يفته ولم الإمام دون المأموم مها ؤإذا 
واحتلالالإمام على الاختلاف إلى يؤدي مجوده لأن عاليه؛ مجود 

حينالأول التشهد تركوا — عنهم الئه رصي — الحبمحابة ولأن متابعته؛ 
وعدمللمتاد مراعاة للتشهد يجلوا ولم معه فقاموا المي. نسيه 

عليه.الاختلاف 

لمبعده قضاه أوفيما إمامه •ع فها الصلاة من شيء فاته فإن 
أواللام، قبل فاته ما قضى للهوإذا فسجد الجود عنه يشل 

•السّابق التفصل حسب بحده 
فىالعظيم،١ ربير ررسبحان يقول؛ أن ني مأموم • ذلك مثال 

ركعةفاتته فإن عاليه. مجود فلا الصلاة، فى شيء يفته ولم الركؤع، 
.اللام للهوقبل مجد م قضاها أوأكثر 

إلىالإمام قام فلما إمامه •ع الظهر يصلي مأموم •' آخر مثال 
أنعلم فلما الأخيرة، الركعة هدْ أن منه ظنا المأموم حلس الرابعة 
عليه،مجود فلا الصلاة من شيء يفته لم كان فإن نام قاتم الإمام 

وملم.للهو مجد ثم وملم، قضاها فأكثر ركعة فاتته قد كان ؤإن 
إلىالإمام قيام أثناء زاده الذي الجلوس أجل مجن الجود وهذا 

الرابعة.

سبيه:

وتارةالملام، قبل يكون الجوتارة مجود أن مبق مما شين 
يكون؛حده.



الكرصيره قس كارس 

•موصعين في اللام ئل فيكون 
رصي- بحينة بن عبدافه لحدث نقص، عن لكن إذا I الأول 

التشهدترك حين اللام قبل للسهو سجد الض. أن - عنه اض 
يالفنله.الحديث ذكر وسبى الأول. 

لحديثالأمرين، أحد فته يترجح لم شك عن لكن إذا اكاز؛ 
يدرفلم صلاته محي شك فيمن - عنه اش رصي ~ الخيري معيد أبي 
قبلمجدتين يمجد أن المي. أمره حيث أربعأ؟ ثلاثآأم صلى؟ كم 
بلمهله.الحديث ذكر وسبق يلم، أن 

موضعين!ش اللام السهوبعد مجود ويكون 
رصي- عود مبن عبداض لحديث زيادة عن لكن إذا الأول؛ 

اللامبعد فذكروه حمسآ الفلهر . الثي صلى حين — عنه افه 
أحلمن لام البعد سجوده أن يبين ولم سلم، ثم سجدتين فحد 

الجودوأن الحكم عموم على فدل ، ؛عد0 إلا بالزيادة يعلم لم أنه 
. oJUtأم؛لام القبل بالزيادة علم مواء اللام بعد يكون الزيادة عن 

فانهفاتمها ذكر يم ناسميأ صلاته إتمام قبل ملم إذا ذلك! ومن 
هريرةأبي لحديث اللام بعد فيجد صلاته أثناء في سلامآ زاد 

منالعصر أو الفلهر صلاة في ٠ المي ملم حين - عنه الله صي ر- 
ذكروسبق وسلم للهو سبي نم وسلم صلاته فأتم فدكروه ركعتين 

بالففله.الحديث 

ابنلحديث الأمرين أحد فيه ترجح شك عن لكن إذا •' الثاني 
أنصلاته فى شك من أمر . النبي أن - عنه الله رصي - عود م
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االحديؤذكر وسبق ٠ وسجد لم ييم عليه، فيتم الصوامب يتحرى 
.بالفظه 

السلام،قبل أحدهما موضع مهران عاليه اجتمع ؤإذا 
فيجدالسلام قبل ما يغلب ؛ العلماء نال ففد بعده الثاني وموضع 

يجلسولم الثالة إلى فقام الفلهر يصلي شخص ت ذلك مثال 
فانهالثالثة أنها ذكر ثم الثانية يفلها الثالثة في وجلس الأول للشهد 

لم.ينم للمهو ويجد بركعة وأتي يقوم 
وزاداللام، نبل ومجوده الأول الشهد ترك الشخص فهدا 
اللام.قبل ما فغلب اللام بعد وسجوده الثالثة الركعة جلوصأفي 

أعلم.وافه 
وسنةكتابه، لفهم الملمين وإحواننا يوفقنا أن أسأل واف 

والعبادة،العقيدة، في و؛اءلنا ءلاهرأ بهما والعمل .، رسوله 
جوادكريم.إنه لماجميعا، العامة يحن وأن والمعاملة، 

م1حمد،نبينا على وملم اف وصلى العالمين، رب ف والحمد 
أجممين.وصحبه آله، وعلى 

العثيمينالصالح محمد تعالى اف إلى الفقير بقلم تحريرْ تم 

٠ ٠ ٠



اكطرء1ء|اإت ض فتارس 
١٢=================

أسوءس

صلاةعن • — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل I ١ ٠  ٣٨س
صسباسلوالأولخ؟

،بعادم وتعالى بحاه اض رحمة من بقوله؛ فضيلته فأحاب 
لهافالصلاة يشبهه، تطوعا الفريضة أنولع من نؤع لكل جعل أن 

منيشبهها تطؤع لها والزكاة الصلوات، مجن يشبهها تطؤع 
الحج.وكذلك الصيام، مجن يشبهه تطؤع له والصيام الصدقات، 

إلىوقربأ ثوابآ ليزدادوا ، بمادْ وتعالى بحانه الله رحمة من وهذا 
الموافلهان الفرائض، في الحاصل الخلل وليرقعوا تعالى، الله 

.القيامة يوم الفراتضن بها تكمل 
للمالواتالتابعة الرواتب •' الصلاة في التْلوع فمن 
بحدوكون سلامحنى، الظهر فبل ركعات أربع وهي المفروضة، 

الصلاة،وقت يحول قبل كون ولا الظهر، صلاة ونت، لحول 
العصرأما االذلهر، راتبة كلها ركعات، ت فهدم بعدها، وركعتان 

بحدوركعتان بعدها، ركعتان راتبه فلها المغرب أما راتة، لها فليس 
بانالفجر، قبل الركعتان وتخص الفجر، نل وركعتان العشاء، 
ئل،يدؤ فيهما يقرأ وأن حقيقتين، ان الأنيصاليهما أن الأفضل 

فىه آرظ ٠^١٥ وؤدل الأولى، الركعة فى ه آسننثوث 
أتنيإكناومانما زلوأءامكاأف ؤ تعالى! أوبقوله الثانية، الركعة 

ثعدتئمرثئ رثاارف وإلأتكاط ؤينمت، يإنثف لثوث،روإ؛سمنجل لنيإثآ 



|كااةاحام فم يتاءس ١  ٢٢

٠١مسلبمونه؛لإ وهن بجر م مرق.زتأ ي وبهر بن أليمحكن أوف وذآ 
وؤم:قأتوآمحتافياالأود. الرممة الض؛ني سوية في الأيت 

ويحتلأ يوء ذرف دلا أس الأ تأث ألا وبيمح تيثنا سوإيم حفلتو إق 
أماأسهثدوأ ئقدلوأ آثئ؛ن يئن ين أقابا بمًنا بممسا يتخل 

وبأنهاالثانية. الركعة في صران آل سورة في الأية 
عفليمأ،فضلا فيها وبأن والمفر، الخضر ل تصل - الفجر راتبه ي أ- 

ممااتجرخرسانمساومافهاءرم.ئالفيهالمي.ت 
النوافل،أؤكد س وهو الوتر، الصلوات: في الوافل وس 

تالله رحمه أحمد الإمام فيه ومحال بوجوبه، العلماء بعض قال حتى 
شهادة«.له تقبل أن ينغي لا سوء فهورجل الوتر ترك ررس 

آخرس يقوم لا أن خاف فمن الليل، صلاة به تختم والوتر 
آحرفلموتر اللمل، آحر يقوم أن طمع ومن ينام، أن نل أوتر اللل 
باسلصلأم ءاجعلواآخر النبي قال طوعه، إلهاء بمد الليل 

وأدنىركعة، عثرة إحدى وأكثره واحدة، ركعة وأقله ،. وترأاال 
شاءإن بالخيار، فهو يثلأيث، أوتر فإن ركعات، ثلايث، الكمال! 
صلىئم ركعتين، ص ملم شاء ؤإن واحد، بتشهد مردأ مردها 

واحد،وملام واحد حميعآيتشهد مردها بخص أوتر ؤإن واحدة، 
واحد،وملام واحد بتشهد جميحآ سردها فكدللث، بع أوتر ؤإن 

. ١٣٦الآة: )ا(مورةاومة،
.٦٤لأية!ا عمران، آل صورة )٢( 
.( ٥٧٢ ) ٩ ٦ الفجرح سنة ركعتي اصحاب •* باب المسافرين صلاة في مسلم احرجه رآأ 

صلاةكتاب في لم وم. ( ٩٩٨وترأح)ملأه ليجعلآمّ اب؛ ارر ش الخاوي ا"م"بم ، ٤١
ًلأةالاولضضحاها)اه؟(.السامينباب: 



اصمءة صه هم فقارس 

يقومثم ويتشهد، الثامنة في ويجلس بسردها، فانه بشع أوتر ؤإن 
•واحد وملام سهدان فها فكون ٠ لم ويهل ييم بالتاسعه فأتى 

وياتيرنمن كل ْن لم يفإنه ركعة، عشرة بإحدى أوتر ؤإن 
وحدها.عثرة بالحادية 

لكنالنهار، من يقضيه فإنه عنه، نام أو الوتر، نس ؤإذا 
أربعأ،صلى بثلاث، يوتر أن عادته من كان فإذا وترا، لا منقوعا، 

فىيبت لأنه . وهكذا متا صلى بخمس، يوتر أن عادته من كان ؤإذا 
الليل،قيام عن أووحع نوم غالبه إذا كان س افه رسول أن الصحح، 

ركعة،،عشرة ثنتى بالنهار صلى 
-؛!؛-ث؛ت- ءأي 

أيهماتعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ت ١  ٠٣٩من 
اuيلأوسالالم؟قيام أضل 

لأنالليل، قيام من أفضل العالم طل-، بقوله! فضيلته فأجاب 
،نيته( صحح، لمن شيء يعدله )لا  ''أحمد الإمام نال كما العلم حلالسا 

يسهرالإنسان كان فإذا ، غيره وعن ه نفعن الجهل رغ به ينوى بأن 
كانأو يدرسه كان سواء اممه وجه ابتغاء الحالم لهلل_ا الليل أول في 

يجمعأن أمكنه ؤإن الليل، قيام من حير فإنه الناس ويعلمه يدرسه 
الشرعيالعلم فهللب الأمران تزاحم إذا زكن فهوأولى، بيزالأمرين 

ينالإى،أن نل يوتر أن هريرة أبا المي. أمجر ولهدا وأولى، أفضل 
(.٧٤٦) ١٣٩اّرح صلاة جاسمر ت باب المسافرين، صلاة كتاب أ->رجهماإم، )١( 
كتابومسالم/ الحضر، نى الضحى صسلأة باب ت التهجد كتاب البخاري/ رواه )٢( 



اكا|هزمام هم ك،،س  ١٠٢٤

هالنبي أحاديث يتحفظ كان هريرة أبا أن ذلك ومحبب ت العلماء قال 
أنقل يوتر أن إر ه اليي فأرشده اللل، آحر وينام اللل أول 

-٠٢
هه ه

الضحى.صلاة اسحباب باب ت المارين صلاة 



gLki _ همsUfea  ٢٠اكءمء

سةأاوةو

حكمما —؛ تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مئل ت ١ ٠ ٤ ٠ س 
برمضان؟هوحاص الوتروهل 

وغيره،رمضان فى مؤكدة منه الوتر ' بقوله فضيلته فأحاب 
السوء فهورجل الوتر ترك ررمن • يقول وغثرْ أحمد الإمام إن حتى 

فيلا تركه للمسلم ينبغي لا مؤكدة ستة فهو شهادته١٠ تقبل أن ينبغي 
وليسبركعة، الليل صلاة يختم أن هو والوتر ، غيرْ في ولا رمضان 

والوتر، شيء فالقنوت القنوت، أنه العوام بعض يفهمه كما الوتر 
ردآ.م أوبثلاث بركعة الليل صلاة يختم أن فالوتر ، شيء 

ولاغيره وفي رمضان في مؤكدة منة فالوتر حال كل وعلى 
يدعه.أن الم للمينبغي 

٠ه ءو- 

احرصن. • Iتعالى الله رحمه ■- المسح فضيلة مثل . ١٠٤١من 
ألأحإنآ ولكن الفجر؛ ْللوع قل الفاصل دك م لوتر اض 

طلوعبمد الوتر لي يجوز فهل التجتر، ُللوع مل فعله أسْلع 
الفجر؟

توتر،فلا توتر لم وأنت الفجر *للع إذا • بقوله فضيلته فأحامب، 
وتبثلاث، توتر كنت، إن ركعات أرع النهار في صل ولكن 

.وهكل.ابخمس توتر كنت، إن ركعات 
ثنتيالنهار من صلى الليل صلاة فاتته إذا كان س المى لأن 



|كاإ؛؛م أعط ض هاوس 

.عشرةر'كعةأا، 
أة؛ ه

حكمعن ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل • ١٠٤٢ص
الوترله يجوز فهل الفجر بل نمله ْن يتمكن للم الوتر فاته ْن 

الفجر؟بعدطلؤع 
النبيلقول المجر ؤللؤع بعد يوتر لا • بقوله محيك فأجاب 

واحدةصلى الصثح أحدكم حشي فإذا مش مش الليل ررصلأة •' ه 
طالؤعوقه ينتهي الوتر أن عر فدل صالءأى. قد ما له فآوترت 
انتهائه.بعد تكون فلا الليل صلاة به تختم صلاة ولأنه الفجر؛ 

٠ءو 

رجلعن ن — تعار افه رحمه - الشيح فضيلة سئل .* ١٠٤٣س
يتمفهل الفجر، لصلاة المؤذن أذن صلاته وأثناء الوتر يصر 

صلاته؟

يتمفانه الوتر وهوأثناء أذن إذا نعم، • بقوله فضيلته فأجاب 
عليه.ولاحؤج صلاته 

هه ٠ 

تجوزهل تعار الله رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١ ٠ ٤ ٤ س 

(.٧٤٦)لم م)١( 
(.٧٤٩لم)ومالخ1ري)«بمبم(، )٢( 



اسهء ٠٧٠فم غداهس 
T ^^=============^^==^==ء   V٠

الليل؟قيام من يحتسب وهل النوم؟ نل الوتر صلاة 
إلايقوم لا أن المصلي عادة من كان إذا ت بقوله فضيلته فأجاب 

قبليؤديها أن يريد التي الصلاة يقدم أن الأفضل فمن الفجر أذان عند 
أنقبل يوتر أن عنه اممه رصي هريرة أبا أوصى ه المى لأن ينام؛ أن 

•ض
ونمالنوم، قبل وأوتر الصلاة، من لك افه كتب ما صل فأنت 

نفلاتصلي أن وأردت الفجر أذان قبل القيام لك قدر ؤإذا وتر، على 
تعيدولا ركعتين، ركعتين النقل هذا تصلي أن على عليك حرج فلا 

الوتر.
؛إي-؛؛؛- 

يجوزهل • — تحالى اذئه رحمه — النسخ فضيلة سئل ت ١ ٠ ٤ ٥ س 
أذانقبل يستيقثل ولم صباحا ئام إذا الوتر صلاة قضاء للمصلي 

الفجر؟ورانية الفجر، صلاة وكذلك الفجر، 

لكنالنهار في عنه نام إذا الوتر يفضي • بقوله فضيلته فأجاب 
كانؤإذا أربحآ، قضاه بثلاث يوتر أن عادته مجن كان فإذا شفعآ، يكون 

ركعتين.قضاه بواحدة يوتر أن عادته من 
.صفتهاعلى فيقضيها والراتثة الفريضة وأما 

-؛إي؛إي ءأ؛ 

يجوزهل ! — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مئل ! ١٠٤٦س
صلاةكتاب لم، ومالحضر، في الضحى صلاة باب التهجد، كتاب الخاري، )١( 

٠الضحى صلاة اضتحياب باب المافرين، 



|كااتامام هم فتاءس 

جماوواحاولأبجإلأفي|مسمث؟
علىيوتر أن بثلاث أوتر لمن يجوز ت بقوله محيلته ءأج1ب 

صفتين:
متفردة.بواحدة يوتر ثم ركعتين يصلي أن إحداهبما 

بتسليمولا بجلوس بينهن يفصل لا حميعأ بثلاث يوتر أن ت والثانية 
الميعن مرفوعأ حديثآ فيه وأظن لف، العن ورد قد كله ذلك لأن 

هفىاكلأثُاا.
أوو أ ه

يجوزهل -: تعالى افه رحمه - الشيخ محيلة مثل I ١ ٠  ٤٧ص
واحدة؟صلاة ش والوتر الثي جمع 

أنفيجوز بثلاث، الإنسان أوتر إذا بقوله! محيلته فأجاب 
وجمن؛ش صليها 

ركعاتالثلاث فيصلى واحد تشهد فى حميعآ يجمعها أن إما 
٠واحد وتسليم ، واُئا يسهد محي حصعا 

.الثالثة يصلي تم لم، ويويتشهد ركعتن بملي أن ؤإما 
ويتشهدحميعأ يردها أن الأفضل فان بخمس أوتر إذا وأما 

ويشهدحميعآ يردها فكذلك بع أوتر ؤإذا * ويلم ة الخامفي 
بعديشهد لكنه حميعآ مردها بتع أوتر ؤإذا • ويلم السابحة في 

ويلم.يتشهد ثم بالتاسعة فيأتي يقوم ثم يلم، ولا الثامنة 

؛ ٢٢)الوترح كم باب! الصلاة ني داود أبو رواء )١( 



غتاءم«اماجسء

حاءتهكذا ركعتين كل من يسلم خانه عشرة بإحدى أوتر ؤإذا 
•ه اض رسول عن السنة 

ءإيءأي ءإي 

قولعن —• تحار اطه رحمه — الثمح فضيلة سئل ! ١٠٤٨س
علىيدل سيثص مشى. مشى الليل ارصلأة ه: المي 
ومحيمهللق، الحديث هدا لأن محدد؛ غير عدد إر الصلاة جواز 
ذلكيعد فهل ركعة عشرة إحدى واللام الصلاة عليه النبي صلى 

تقييدأللحديث؟
هالني وفعل مهللق، حديث هدا بقوله؛ فضيلته فأحاب 

يخالفلا وجه على الأفراد بعض وفعل المهللق، هذا في داخل 
لوفأنت الأصوليين، عند معروف هو كما تقييدأ يعد لا الاؤللاق 

الحكمأن ذلك يعني فلا محمدأ! أكرم وقلت؛ . رحلا أكرم قلت؛ 
أنكعليه يصدق ولكن المهللق، أفراد في داخل لأنه بمحمد؛ يتقيد 

واحدافاكرت الرحال، أكرم قلت؛ لو وكذلكا الأمر، التزمت 
العامأفراد بعض ذكر إذا إ نقول بل تخصمأ، ذللث، يعتبر فلا بحينه، 
التخصيصباب من هذا فليس العام حكم مع يتنافى لا بحكم 

JU^ ،التقييد.فى ؛
أيء ص

ماحكمالإيتارافتعار_! رحمه الشيح— فضيلة ثل ! ١٠٤٩س

اوخارى)'ا،ا،(،ومام)آ؛ي(.



هاءمافمامام|كاإه١ ٣

بحيثالمغرب صلاة الوترمثل يجوز وهل وتسع؟ وخص، بركعة، 
سلم؟أن مل للثالثة ويقوم للتشهد يجلس ثم ركعتين الرجل يصلي 

والخمسوالثلاث بركعة الوتر • بقوله فضيلته فآحاب 
منالصحي*حين وفي السنة، به وردت جاتز كله والتسع والسع 
عن. الّكا سأل رجلا أن - عنهما الأة رصي - عمر ابن حديث 

أحدكمحشي فإذا مشى، مشى الليل راصلأة فقال الليل صلاة 
الوتربأن واصح فهدا . صلىا؛ ئد ما له توتر واحدة صلى الصثح 
فليفعل،يوتربثلاث أن أحسر ررمن الني ونال جاتز• بركعة 
يوتركان أنه عنه وصح ، فليفعل٠ بواحدة يوتر أن أحب دٌن 

فيإلا يجلس لا بح ويوتر آجرهاص، في إلا يجلس لا بخمس 
يقومثم ويتشهد، الثامنة في ويجلس بمع يوتر وأنه آخرها، 
.، والتساويمأ بالتشهد يختمها ثم تسليم، يدون للتامعة 

الاذالةلأن عنه؛ منهي فانه المغرب كصلأة بثلاث الإيتار وأما 
بالثلاثفالإيتار وشأنه، حكمه لكل خان بالفريضة، تشبه أن لاينبغي 

وجهينتعلى 

لم)؟؛ي(.اوخارى0ا،آ(،وم)ا(
كمالوترح)آآأا(.رواْأبوداردييالصلاةباب: )٢( 
(.٧٣٧ءلأةالاولحمآ\)باب; المارين محلا؛ ني طم ردا، )٣( 

نيامني الناتئ ورواء •اجاءفىالوتر;خمسح)ههأ(، باب: الملأ؛ في الترمذي رواء ، ٤١
ابنورواْ (، ١٧٢٦-  ١٧١)٤ ح و٣٤  ٤٢لباب، بخص الوتر يف • ٤ ١ باب اللتل' 
(١ ١ ٩ ٠ ر ح وسع ومع وخص ؛ثلايث، الوتر في جاء ما • باب الصلاة إقامة في ماجة 

و>اهاا(.



٣١كاوسصد|ااةاسءء 

مندلل صح كما ويوتر الركٌنن عند لم يان إما 
فعلهمن — عنهما اض رصي صر~ بن عبداض حديث 

حديثفي كما الأحيرة في إلا تشهد بدون بثلاث يوتر أن ؤإما 
المى.صلاة كانت كيف مئلت أنها الصبحتن فى الثابت عائشة 

إحدىعلى غيره ولا رمقان فى يريد لا اركان فقالت! رمضان؟ فى 
بمليثم وطولهن، حسنهن عن أل تمحلا أربعأ بمّليا ركعة، عشر 
وظاهرثلأثآ«أى، بملي ثم وطولهن، حسنهن عن تسأل فلا أربعآ 
واحد.بتليم الثلاث هده أن هدا 

كملاةيجعلها أن وهى بالثلاث للأيتار الثالثة الصفة وأما 
أننهى ه الني أن الأن يحضّري والدي ترد، لم فإنها المغرب 

بالمغرب.الوتر يثبه 

٠؛؛• ؛ ه

يجوزهل ت — تعار الله رحمه — الشيح فضيلة سئل ! ١٠٥٠س
أوواحد، وسليم ركعات بثلاث والوتر الثي يصلي أن للامان 

بالوتر؟يأتي ثم للشفع لم ب
الإنسانأوتر فإذا صواب، كلاهما بقوله! فضياكه فأحاب 

ويلم،يأتي؛الثالثة لم ويلم، ركعتين بملي أن يجوز فانه بثلاث 
الواحد مهد ويواحد بسلام حميعا الثلاث يسرد أن ويجوز 

(.٣٠٦)الأمروا،الكفيمطأ.باب: )١( 
صلاةفي لم وم١( ١  ٤٧)ح س ه المي نام باب: الهجد في المتارى روا، )٢( 

(.٧١٢٨) ١٢٥.ح. مخةس. السافريناب: 





٣٣اسمء ذدارسهمإصاإه 

وهو

أحاناواللام الصلاة عاليه الني كان •' موله فضيلته فأجاب 
هدا،تخرج في العلماء فاختلف آ، حالركعتين الوتر بعد يصلي 

وترأ®بالليل صلاتكم ٠احملواآخر ت س قوله مع 
فهوفعله وأما الرمول.، بقول نأخذ ! العلماء بعض فقال 

نصليإننا I وقلنا القيامة يوم وحل عز اف واجهنا إذا لأننا يه؛ خاص 
ألمت وحل عز اض سيقول صلاها ه بتك لأن الوتر، بعد ركعتين 

ركعتنصل يفل ولم وترأ؟ باللمل صلاتك اجعلآخر ض؛ لك يقل 
الفعليكون فقد القول، نتع لم فلماذا جالس؟ وأثت الوتر بعد 

فهاتانإشكال، هناك ليس التقدير هذا وعلى ق^، بالرسول خاصا 
بلهمامنخمانمسالميس.للأمة، تثريعآ ليستا الركعتان 

النبيقول تتاخيان لا الركعتين هاتين إن I العلماء بعض وقال 
 . I للوترالركعتين هاتين لأن وترا® بالليل صلاتكم آخر رراجعلوا

كانولهذا مرتبة، الوتر دون فهما للفريضة، الرانية بمنزلة 
مخالفةالحديث فى يكون فلا هذا وعلى قائما، لا آ جاليصليهما 

الذيهو وهذا وتو\مام بالليل صلاتكم »اجعالواآخر ه: لقوله 

أبيص المافرين صلاة كتاب ( ٧٣٨) ١٢٦ح لم مروا، فا الرنمن لأين ذكر ورد )١( 
بمالي»كان سالت: جق اف يمول صلاة عن محها اف رصي عائنة طن غال: ّالة 
٠• • • جالس وعو ركمين بملي ثم يوتر، نم ركعات ثمان بملي ركعة، عثرة تلاث 

الحديث.

الخارى)حا،بم(،وملم)اهي(.)٢( 
لم)اهب(.وماوغارى)حا،ا،(، )٣( 



اكا|ةاحام ض يتاءس ١  ٣٤

أحيانآ.بدلك فاعمل العلم، أهل من وجماعة القيم ابن إليه ذهب 

الركعةهل ت — تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ١ ٠  ٥٣س
وهلالأخيرتين، الركعتين بعد أي وترأ؟ تعد العشاء صلاة بعد 

ؤلوالْن أد السور تحار من تكون وهل مرا؟ أو جهرأ تكون 
خيرأ.اف جراكم أخيدونا السور؟ 

أنيجوز هل يقول! أن السائل يريد ت بقوله فضيلته فأجاب 
العشاء؟رانية بعد واحدة، بركعة الإنسان يوتر 

•وراتبتها العشاء صلاة بحد بواحدة يوتر أن يجوز الجواب! 
منلم يبثلاث يوتر وأن بآحرها، بتشهد سردآ بثلاث يوتر وأن 

واحد،بتسليم سردأ بخمس يوتر وأن بالثالثة، يأتي ثم ركعتين 
وأنسردأ، بتسع يوتر وأن واحد، بلام سردأكيلك ركعات وّع 
لم،ويويمهد التاسعة يصلي يم يسلم، ولا الثامنة عقب يتسهد 

ويوترركعتن كل من يسلم ركعة عشرة بإحدى يوتر أن ويجوز 
واّع.هدا في فالأمر بواحدة. 

أوثلاث،بواحدة، أوتر سواء له تيسر ما فيقرأ • القراءة وأما 
بثلاث،أوتر إذا إلا عشرة، أوإحدى تسع، أو مح، أو حمى، أو 

الركعةوفي • ه ، ٣١ره آتح سج ؤ الأولى؛ في يقرأ أن فالأفضل 
الثالثة:الركعة وفي الثانة؛ 

هه ه 



xi _§\ اكطءءصاإ؛ت فم

مننرجو ت - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل I ١ ٠ ٥ ٤ س 
تمروكيف الوتر، نقض مسألة في التفصيل فضيلتكم 

وحديث!ليلة،ا ر وتران ررلأ ت فيها القائل ه الض أحاديث 
وترأ((أأآ؟الليل في لراحعلوام"مخم 

الإنسانأن يه يقول من عند الوتر نقص بقوله؛ فضيلته فاجاب 
أاحرفي قيامه بدأ يد، الليل م من قام م الليل أول في أوتر إذا 

ثمشأ، الركمان تكون حش الأود، الركعة كثفع بركعة اللل 
•الوتر صلى انتهك، bذا رنمن ركعتتن يصلك، 

أوترإذا ولكن بصحمح، ولى صعما القول هذا ولكن 
كونفانه الليل منآحر يقوم لا أنه على بناء الليل أول في الإنسان 

فإنوترأءا بالليل صلاتكم آخر رراجعلوا الرسول.■' لقول ممتثلا 
هدايعارض ولا ركعتتن ركعتين فتصلي الليل آخر من يقوم أن ئدر 
قدالرحل هذا لأن وترأء؛ بالليل صلاتكم آخر رراجعلوا س؛ قوله 

تصلوالا يقل لم س الله ورسول وترأ، صلاته وجعلآخر الأمر امتثل 
قدوهذا . وترأ؛؛ بالليل مجلاتكم ٠اجعلواآخر قال! ؤإنما الوتر، بعد 

؛المي. لقول ركعتين ركعتين فتصلي يقوم أن له يدر تم فعل 
.٣، ررصلأةالليلضض« 

.( ١٤٣٩فى؛نصانيرح)اب; الصلاة ني داود ابر روا، )١( 
ومدإ)اْي(.اوخارى>\/آآ(، )٢( 
(.٧٤٩)لم وماوخاري)«؟و(، )٣( 



؛1i||،allم1م هم هاوس ١ ٣

فيورد • — • تحار الله رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ١٠٥٥ءس 
يصليأن أراد من معل فماذا ، ليلةاال١، في وتران ءلا الحديث! 
انصرفثم التراوح صر من وهل القيام؟ ذلك بعد ثم التراوح 

كاوردرالحديث؟ليلة بمكةيام 
الأولالإمام ْع الإنسان صلى إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

الوتر،ينفع فإنه الثاني الإمام مع يصلي أن نيته من كان فإذا وأوترأى 
صلاتهصارت بركعة أتى فإذا بركعة، فآتى قام الإمام سلم إذا أي 

•اللل رم الوتر وصار نفعأ، 
أنللأتان يجوز أنه على دليلكم ما قائل! لنا يقول ئد ولكن 

ركعة؟إمام4 على يريد 
فيبأصحابه يصلي كان س الرسول أن ذلك! على فالجواب 

قومفإنا ررأتموا مكة! لأهل ويقول ركعتن يصلي الفتح غزوة 
هالني صلاة على زادوا مكة فأهل مسافرون، أي تمرا،أم 
لغرض،ركعة زاد ويكون ، وترم يشفع أن يريد الذي فهذا • ركعتين 

وأوترانصرف حتى الأول الإمام ْع صلى إذا نمول لكن و٠ 
نفلر!محل هذا ليلة؟ نيام له يحب فهل معه، 

لأنالإمام؛ اتحاد يقتضي المكان اتحاد إن ئائل! يقول فقد 
الأول.الإمام عن نائب كأنه الثاني فالإمام واحد المصلى 

)ا(ررا،أيرداود)ا،"آإا(.
•والدر اللل أدل في الوتر من الحرام المجد في لكن ما إلى إشارة  ٢٢١
(.١٢٢٩) ٢٣،رداودفيس؛ببسبمسمآ/)٣( 



٠٣٧غد|ءصهممااةاسءء 

وترهافيها كاملة بصلاة الأول انفراد إن آخر; يقول وئد 
•وتكوزالصلأةالخامة سماصلأة»ستةالةصاكاز، 

يبقىأن يريد الذي الإنسان يكون الأول الاحتمال على فبناء 
اكامالأاني.مد إلا ينصرف لا ينصرف، حتى الإمام ْع 

الأولالإمام مع انصرف من I نقول الخاني الاحتمال وعلى 
الليلة.قيام له حصل فقد معه، وأوتر 

أرىفيما الأفضل فان واقعين الاحتمالأن هذان كان وحث 
بركعةأتى ، وتره من الإمام ملم فإذا الأول مع الإنسان يصلي أن 

أوتر.إذا معه وانصرف الخانى، الإمام مع نام ثم يشفعه، 
هه ه 

نصليكيف افمار.ت .رحمه اكخ فضيلة • ١٠٥٦س
وكيفالليل؟ آخر محي أو التراوح ح أنصليه الليالي، هذ0 الوتر 

الإمام؟متابعة لما يحصل 
الأولالإمام مع تصلي أن أرى الذي بقوله! فضيلته فأجاب 

للوتر،شفعآ هذا ليكون بركحة أتيت الوتر من سلم فإذا لم، يحتى 
لقولممتثلا تكون بهذا الليل، آحر في الخاتي الإمام مع توتر نم 

وترأ؛؛بالليل صلاتكم اراجعلواآخر س؛ الرسول 
علىإيرادا علينا يورد الماس بعض أن وهي مسألة، هنا ولكن 

أوركعة عشرة إحدى إلا يصلي لا الني. إن فتقول؛ القول هذا 
ُلأثعشرة؟

اوخارى)ا/ا<ا<(،ر.سالم)اهيد)١( 



|1هءاإتأمام هم دت1وس 
c============^^

الإمامفي قال ه الرسول كان إذا ة، المن هدا أيفأ قيا: 
ا،ةعودأ«ر ئاعدأفصالوا صلى ؤإذا قياما، فصالوا ئاثما صلى ا>إذا 

تركثففد القيام على قادر قاعدأوأنت الإمام خلف صلبت إذا وأنت 
رصيوالصحابة المتابعة، أجل من ذللث، كل الصلاة، أركان ركنامن 

إتمام— عنه الله رصي — عفان بن عثمان على أنكروا حين عّهم اف 
أتمعثمان أن بلغه لما عود مابن حتى الحج، في محنى في الصلاة 

يصلونكانوا ذلك وُع راجعون، إليه ؤإنا فُ إنا • قال ا اصتر-ءعأ 
أتيناؤإذا المخالفة، وعدم المتابعة، أحل من ذللث، كل أربعأ، معه 
رحمه— حنبل بن أحمد الإمام — المسلمين أئمة — الأئمة فعل إلى 
يقول؛ذللث، ومع بدعة، الفجر صلاة في القنوت أن يرى كان — افه 
علىوليزمن فليتابعه الفجر صلاة في يقنت، إمام حلفإ صلى من 

عملومن المنة من عندنا إذن عته، ينصرف، يقل ولم دعائه، 
يتابعأن للأنان الأفضل أن يثبت، ما الأئمة أقوال ومن الصحابة، 

وتفرقهمالملمين حلاف، لأن للمنة؛ حلافآ ذللثؤ عد ولو إمامه، 
عثرالإمام صلى إذا الإخوة مجن يجتهدون فالدين سك، بلا شر 

ثمالوتر يأتي، لأض رانتفلروا جلوا سليمان، خص يعتي ركعايت، 
صلواولو حيرأكيرأ، أنفهم حرموا نرى فيما أنه سلث، لا أوتروا، 

الزيادةالصلاة، وزيادة الجماعت، موافقة ذلل؛، في لكان الإمام •ع 
الرسولفإن أبدأ، ممنوعة لمت، ركعة عشرة إحدى على الصلاة فى 

الم)اا؛كاوخاري)ص(،وم)ا(
صلاةفي وملم ١(  ٠٨٤)ح بمص الصلاة ت باب الصلاة تقصير في البخاري رواه )٢( 

(.٦٩٠)١ ٩ سنىح الصلاة فصر ت باب ايا؛رين 



اكطءء3ءاإة فم يتاءس 

»أضضمكبخرةاتجودءلا،.ال: قس 
مثنى١٠مثنى الليل ارصلأة ت الليل صلاة عن سئل حين وقال 

رمضانفي الليل قيام في روي"همنهم واللف بركعات، يحددها ولم 
فيزادوا القراءة في حققوا إذا فكانوا والقص، الزيادة من ألوان 

.القراءةةاuلواوإذاأطالواالركعات، 
أو--؛؛؛- 

قمتإذا تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ١ ٠  ٠٧س
ركعتين،أصلى أن إلا الوقت يسع للم الليل، لصلاة الفجر قبيل 

أفيدوناالنهار؟ في الصلاة من تيقى ما أصلي فهل أربعا، أو 
•مأجورين،

خممتنركعسن ف2مل متاخرا قمت إدا ٠ بموله فصلته فاجامب 
يمكنكلأنه واحد؛ تشهد في ركعات اثلأدث، أو بركعة، إما أوتر، ثم 

منحير بثلاث أو بركعة، توتر وكونلث، توتر، أن الحال هدْ فى 
•الهار فى إياها تاحيرك 

ءإيأ؛؛- ءو 

نال؛الجنة، ني مرافقتك أمالك ه للرسول نال لما الأملمي رييعة لموال جواب وهو )١( 
الصلاةني ملم الحديث;وا« ا . . على. افاعتي قال: موذاك. نلت: ذلك، غير •أو 

(.٤٨٩)٢٢٦قفلالجودحباب: 
 )T( ،)>(.٧٤٩لم)وماوخارى)،ا،ا



|كاإةامام فم فتاءس 

قاممن _! تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ١ ٠  ٥٨ص
صفتها؟وما يقضيها الوترمتى صلاة فاتته وقد الفجر لصلاة 

فىيقضيه فانه الليل فى الوتر فاته من • بقوله فضيلته فأجاب 
عنثبت لأنه وترا؛ يكون أن بدل ثنعأ ويجعله الضحى فى النهار 
عثرةنمي ار النهفي صلى النوم غله كان إذا أنه فؤ النبي 

رحلعن ٠! تعار الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١٠٥٩س
ثمالركوع من ورفع فكروركع الشوت في والإمام المجد لحل 
ذلك؟يصح هل معه وملم الإمام ح وفشت يديه رغ 

منليس لأنه يصح؛ لا الفعل هدا • بقوله فضيلته فأجاب 
قيام،من الركعة ر لابد إذ مجتورة بركعة له تتعبد أن لله التعبد 

الركؤعالرجر(ماركعولأئامنل وهدا • وقعود وسجود وركؤع، 
الفعل؛هدا مثل يجوز لا فنقول • الركؤع بحد وقفا ؤإنما الإمام، مع 

فيأدركه ومحي إمامه ّالم إذا وعليه اض بايات الاستهزاء مجن لأنه 
فاتته.التي بالركعة يأتي أن القنوت 

٠٠

(.٧٤٦.سلم))١( 



اكطرء syiaهم فتارس 

يشؤعهل I — تعالى اش رحمه — السخ فضيلة متل ! ١٠٦٠س
الفجر؟صلاة من الأخيرة الركعة في الوتر دعاء 

المىعالمه الذي المعروف الوتر دعاء بقوله: فضيلته فأجاب 
فيمناهدني اراللهم - عنهما اف -رصي علي بن لمحسن اء 

١^٠^^يردعن ولم الوتر، غر في يرد لم إلىآخرْ هديت«لا،، 
الالفجر في به والقنوت غيرها، في ولا الفجر في لا به يمنت كان 

فهومحلالدعام هذا بغير الفجر في القنوت وأما الستة، من له أصل 
الفجرفي قوت لا أنه أصوبهما قولين: على العلم أهل بين خلاف 

بهمنزلت لو كما عموما، بالمسلمين يتعلق سب هناك كان إذا إلا 
•عنهم تعالى الله يرغ أن الفرائص ش يقنتون فإنهم الطاعون غير نازلة 

علىيتابعه فانه الفجر صلاة في يقنت، إمامه أن لو ذللث، وُع 
رحمه— أحمد الإمام ذللث، على نص كما دعائه على ويؤمن قنوته، 

٠كلمتهم وجهح لمين المتوحيد بال—، مجن هذا لأن — الله 
أمرفي الخلافات هذه مثل في والبغفاء العداوة حدولث، وأما 

وخصوصأيجب الذي بل يجغي، لا فإنه س محمد أمة اجتهاد عه ي
وبينبينه الخلاف يع وامحآ، رحبا صدرْ يكون أن العلم طالب 

الهدفوسلامة القصد حن إخوانه مجن علم وحصوصآإذا إخوانه، 

بابالصلاة لي والترمذي ١(،  ٤٢٥ازرح)ش التنوت باب الصلاة في ابوداود روا•  ٢١)
نيالقنوت ني جاء ا ت باب الصلاة، إنامة في ماجة وابن الوتر، في القنوت في جاء ما 

(.١١٧٨الوترح)



|كاإءفمرامام فتاءس 

بابفي تدخل مما المسألة وكانت الحق، إلا يريدون لا وأنهم 
قولهمن بالصواب أولى ليس له المخالف اجتهادك لأن الاجتهاد؛ 
تنكرفكيف نص، فيه وليس بالاجتهاد القول لأن ؛ لقولك، الخالق، 

فيوعدوان جور إلا هدا فهل نفك؟ عالي ولاتذكر الاجتهاد عاليه 
•الحكم 

ءإيءإ؛- 

حكمما ؛ — تعار اف رحمه — الشيخ فضيالة 'سل ! ١٠٦١ص
صلاةفي الركؤع من الرفع بعد الأخيرة الركعة قي القوت دعاء 

الفجر؟
إلاينبغي لا الفجر صلاة في القنوت ت بقوله فضيلته فأجاب 

الدهر،نوازل من نازلة ينزل؛الملمين أن مثل سب، هناك كان إذا 
صلاةفي النازلة هد0 برع اض ويدعو الإمام يقنت، أن بأس لا فانه 

القولهو وهدا يقنت، لا فانه مبب بدون وأما وغيرها، الفجر 
ويؤمنيتابعه، فإنه يقنتإ إمام مع الإنسان لوصلى ولكن الصحيح، 

.- اض رحمه - أحمد الإمام ذلكا على نص كما دعائه، على 
ص؛إي 

أئمةبعض ت - تعالى الله رحمه - الشيح محيلة مثل ! ١٠٦٢ص
ويدعوناكانية الركعة في الفجر صلاة في يقنتون المساجد 

أحرىأدعية عليه ويزيدون ، هديت،® فيمن اهدنا رااللهم I بدعاء 
دونالفجر بصلاة مختصا الدعاء هذا ويجعلون مختلفة، 
الدعاعهدا ني إذا وبعضهم مستمر، وبشكل الأحرى الصلوات 



٤٣غداءسدمصراتاكءمء 

الموتميفعل وماذا القنوت؟ هذا حكم ضا السهو، مجود سجد 
إريديه يقي أد آمن، ويقول؛ يديه يربع هو الإمام؟ قنت إذا 

أرجوالقنوت؟ هذا في معهم يشترك ولا صامتا ويبقى جنبه 
اكوجيهْاجورين*

وأصلىالعالمين، رب ف الحمد بقوله! فضيلته فأجاب 
احمانتبعهم ومن وأصحابه، آله، وعلى محمد، نبينا على لم وأٌ
بعد:أما .الدين.يوم إلى 

شرعىمحبب لغير مستمرة بصفة الفجر صلاة فى القنوت 
يفتتيكن لم اممه. رسول فان • ه الرسول لمنة مخالف يقتضيه 

عنهثبت والذي نرعى، سبب مستمرلغير وجه الفجرعلى صلاة فى 
وحويعند المرائذس فى يقنمت، كان أنه الفرائص فى القنوت من 

إذاالفرائص فى يقنت أنه اض رحمهم العلم أهل ذكر وقد محبب، 
بصلاةهذا يختمى ولا ، ذللئ، تستدعى ازلة ؛الملمين نزلت، 

الصلوات.جمع في بل الفجر، 
بالإمام:والمراد وحده. الإمام يقنت، الذي هل احتلفوا؛ نم 

فىبجماعت إمام كل يقنت، أو الدولة فى الخليا لهلة الله الذي 
متفردأ؟ولو مصل كل يقنتا أو • مجد 

خاصالوازل في القنوت إن قال: من العلم أهل ضن 
الذيهو ه الني لأن الدولة؛ في العليا اللهلة بذي أي بالإمام؛ 

الذيالوقح، في يقنح، كان غيره أن ينقل ولم ، مسجده في يقنت، كان 
فه.يقشت، النم, كان 
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لكنالّبي. لأن جماعة؛ إمام كل يقنت إنه ت قال من ومنهم 
رأيتهونىكما ررصلوا قال رثي المسجد. إمام لأنه يقنت 

ازلنأمر هدا لأن محبمل؛ كل يقنت نال من ومنهم 
بعضآ.بعضه يشد لكلبنيان للمومجن والمؤمن بالملمن، 

أئمةمن غيره ويقنت المام، الإمام يقنت أنه الرامح والقول 
صلاةفي يقنت لا لكن وحدهم المصلين من وكيلي الماجد، 

النبيهدى حلاف ذلك وأن شرعي، مب لغير دائمة بصفة الفجر 

الصلواتحمح في يقنت فانه سبب هناك لكن إذا وأما 
إليهآنفأ.أشرت الذي الخلاف على الخمس، 

رراللهمالوتر؛ قنوت هو ليس المائل؛ نال كما القنوت ولكن 
الضالحال يناسب بما هوالدعاء القتوت ولكن ، هديتء فيمن اهدنا 

•هؤ الاه رّول هدي ذلك كمالكن القنوت ثميع أحلها من 
يديهفيرغ الإمام هدا يتاع هل مأموما الإنسان لكن إذا نم 

أميرّليديهعرجم؟ديوْنمعه، 
الإمامدعاء على يؤمن بل نقول• أن ذلك على والجواب 

أحمدالإمام نص وند • المخالفة مجن حوفآ للإمام نعأ يديه ويرع 
الفجر،صلاة في يقنت برحل ائتم إذا الرحل أن على - الله حمه ر- 

ال— اض رحمه - أحمد الإمام أن ح دعائه، على ويومحن يتابعه فإنه 

\وخ\ري)\ص.)\{
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لكنه، عنه المشهور فى الفجر صلاة محي القنوت مشروعية يرى 
فييقنت الذي الإمام متابعة في أي ذلك؛ في رحص - اض حمه ر- 

اختلافمعه يحدث قد الدى الخلاف محن خوفأ الغجر صلاة 
القلوب.

أمحيرفإن - عنهم اف رصي - الصحابة عن حاء الذي هو وهذا 
محيالصلاة يتم كان حلاقته _فيآحر عنه اض رصي — عثمان المؤمنين 

كانوالكنهم الصحابة، من أنكر من عليه فأنكر الحع، في محنى 
اللهرصي — عول جمبن عبدالله عن ويذكر ٠ الصلاة ويتمون يتابعونه 

المؤمنينأمير •ع تصلي كيف عبدالرحمن أبا يا له قيل أنه — عنه 
يفعلونعمر ولا بكر، أبو ولا ه، الني يكن ولم أربعآ عثمان 
شر((الخلاف رر _! عنه اض رصي فقال_ ذلك،؟ 

فخذيه«.على يديه ررأويرمحل المائل؛ قول فى وبقى 
الركؤعمن الري؛ بعد المشرؤع أن يظن أنه كلامه ظاهر فإن 

أهلمن قال من به قال ؤإن - وهذا الفخذين، على اليدين إرسال 
المصليالإنسان أن المنة عليه يلم، والذي مرحرح، محول — العلم 

أيالرمع؛ نل فتها صغ كما يديه يضع محإنه الركؤع من رغ إذا 
الصدر.فوق اليرى على اليمنى يدْ يضع 

تمحال - عنه الله رصي - سعد بن سهل حديث ذاكا ودليل 
اليّرىذراعه على اليمنى يدم الرجل يضع؛ أن يؤمرون الناس رركان 

١٩٦٠)دمتىح الصلاة ت باب المتامك في داود أبو رواء 
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المخاري.صحح ش ثات وسا الصلأة((ل في 
يخرجلكن الصلاة، أحوال جميع يعم الصلاة® ارفي •' وقوله 

علىيديه تكون السجود فى الإنسان لأن الجود؛ حال منه 
وحالالمخيين، على اليدين لأن الجلوس؛ وحال الأرض، 
اليمنىاليد ذكون ذللث، عدا فما الركنين. على اليدين لأن الركهمع؛ 

العموم.هدا كمايقتضيه اليسري، على 
قال!العلماء وبعض المسألة، هدم فى الراجح القول هو هدا 

-الله رحمه - أحمل والإمام • الركؤع بعد يديه يرسل أن نة الإن 
قال؛

ءإ؛-أو أو 

نرجومن— تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سسل ١ ٠  ٦٣س
أدعيةله وهل القتوت، دعاء في الستة توضيح فضيلتكم 

الوتر؟صلاة في إطالته مع وهل مخصوصة؟ 
اليى.علمه ما منه القنوت دعاء بقوله: فضيلته فأجاب، 

وعاقنيهديتر، فيمن اهدني رراللهم ؛ طالب، أبي بن علبب بن للحسن 
اللهمت يقول والإمام المقهور. الدعاء أحر إر ب^،،

بشيءأتى ؤإن حلفه، ولمن لنفسه يدعو لأنه الجمع؛ بضمير اهدنا 
علىتشق إطالة يطيل أن يبغي لا ولكن حرج، فلا مناب، 

غضب،واللام الصلاة عليه النبي لأن مللهم توجب أو المأمومين، 

(.٧٤اوسرىح)■ محلى اليمنى رصع باب: الأذان، كتاب روا٠الخارى، )١( 
 )(.١٤٢٥^^))٢
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ارأفتانت وقال بقومه الصلاة أطال حين - عنه الله رصي - معاذ على 

؛أي

١س أئمةبعض ؛ تعار— اف رحمه - السح فضيلة مثل • ٠٦٤
هوفما يقصر وبعضهم الدعاء في يطيلون رمضان في اجد الم

الصحح؟
تقصير،غلوولا يكون لا أن الصحيح ت بقوله فضيلته فأجاب 

صءىتها،فانالمىهّبالخهأن
غضب.ؤقومه في الصلاة أطال — عنه اممه رصي — جبل بن معاذ 

أفتانرر ت جبل بن لمعاذ وقال ةْل، مثله موعغلة في يغصب لم غضبآ 
معاذ،.يا أنت 

فىشك ولا الواردة، الكلمات على يقتصر أن ينبغي قاليي 
منهم،الضعفاء سئما ولا وترهقهم، الناس على شاقة الإطالة أن 

الإمامقبل ينصرف أن يحب ولا أعمال وراءْ يكون من الناس ومن 
يكونواأن الأئمة لإخواني فنصيحتي الإمام، مع يبقى أن عليه ويثق 

أنالعامة يظن لا أحيانآحتى الدعام يترك أن ينبغي كدللثا بين، بين 
واجب.الدعاء 

ء؛

كتابوملم، (، ٩٠)ح الموعظة في الغضب باب الملم، كتاب البخاري، رواه )١( 
(.٤٦٦)١٨٢أمالأنمةسفاسمةح
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منهل —؛ تعالى اض رحمه — الشخ يضيلة ،سل ! ١٠٦٠س
الدليل؟ذكر مع الشوت عاددعاء اليدين رفع السنة 

يديهالإنسان يرفع أن السنة من نعم إ بقوله فضيلته فأجاب 
حينقنوته في الله. رسول عن وارد ذلك لأن القنوت؛ دعاء عند 
أميرعن صح وكذلك ، النوازل عند الخراممى ش يقنت كان 

قنوتفي اليدين رغ — عنه افه رصي ~ الخه؛لاب بن عمر المؤمنين 
ياتباعهم.أمرنا الذين الرائدين الخلفاء وهوأحد ، ، الوترأ 

أوإماما، كان مواء سنة، الوتر منون عند اليدين فرغ 
يديك.فارغ قنت فكلما منفردأ، أو محأمومآ، 

؛!؛-•:؛- ؛ ه

حكمعن >! تعالى افه رحمه _ الشيح فصيلة سئل ؛ ١٠٦٦س
تعليمهفي . الشي عن الوارد على القتوت دعاء في الزيادة 

-؟عنهما اض رصي طالب- أبي بن علي بن الحسن 
إذالأنه بها؛ بأس لا ذللث، على الزيادة بقوله: فضيلته فأجاب 

الزيادةعن ينهى بحد الدعاء هذا يحدد ولم دعاء موصع هذا أن ثبت 
مجاعلى بعدالمحاففلة ولكن ، شاء يدعويما الإنسان أن فالأصل فيه، 
وردولهذا حرج، فلا يزيد أن ثاء ومجن الوارد يقدم أن بمعنى • ورد 
معقنوتهم في الكفرة يلعتون أنهم - عنهم اممه رصي - الصحابة عن 
طالب،أبي بن علي بن الحسن ه النبي علمه فيما يرد لم هذا أن 

. ١١٢٧أحمد"T/)ا(روا.الإطم 
اكوت"ا/ني الدين رفع باب: الصلاة في اليهقي منن )٢( 
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الوتر،قنوت في الدعاء هذا على الإنسان يزيد أن بأس فلا 
الإنسانيختار أن الأفضل ولكن ، ثاء بما فلييع وحده كان ؤإن 

ماوييع الدعام، بجوامع يدعو كان الثي لأن ؛ الدعاء جواسمر 
يثقوألا الماس على يهلل لا أن للأمام ويبني ذلك• دون 

كانأنه الني. إلى معاذأ يشكو الرجل جاء لما ولهذا • عليهم 
ررأيهاوقال! اطه.، رصول فنضب ، العناء صلاة في بهم يطيل 

دليلوهدا • ذليوجر؛ا الناس أم فأيكم منفرين، منكم إن الناس 
يشقفلا وراءه، س ■حال، يراعي أن عليه يجب الإمام أن على 

الصلاة.بقراءة حتى عليهم 
هو أ ه

أنذكرتم -! تعار افه رحمه - الشيخ فضيلة سئل • ١ ٠  ٦٨س
فيولاتفعل هوالتشهد، الصلاة في مكانها الني. على الصلاة 

القاصيروى ولكن • عليها نداوم لا فعلت وإن القنوت، 
ررفضلت كتابه في المالكي الجهضمي إسحاق بن إسماعيل 

حدثنا) قال المثتى بن محمد حدثنا قال الئثي.١١ على الصلاة 
الحارثبن عبدافه عن قادة عن أبي حدثتي مال؛ هشام بن معاذ 

القنوت،قي . الئثي على يصلي كان معاذ حليمة أبا أن 
رجالمن ثقة البصري الوليد أبو هو • الحارث بن وعبدافه 

الأنصاريالحارث ابن هو معاذ حليمة وأبو الشيخين، 
فيبهم يصلي عمر أمامه وهوالذي حاتم؛ أبي ابن قال • القاريء 

اوخارى)«ا<(،ص)أأ؛(.را(



اكطءءذداءسهم^u؛، 

الليلقيام في نصر ابن رداْ والأثر • التراويح صلاة رمضان شهر 
اضعلى يدعوويصلي رمضان قي القنوت في يقوم رركان للفظ: 
الجي^على يصلي كان ك الأثر ^ا في • الغيث،ا قي يتو. 
ولموالأنصار المهاجرين من الصحابة أكابر بمحضر القتوت في 

)كان(ولفظ . ذلك،جواز على كالإجماع فهو أحد، عليه ينكر 
نرجوالبيان؟يشعربالمداومةعلىذللث،، 

أناؤال الساض الإجابة قل أولا: فضيلته فاجاب 
بالحديثيعتنون من إخواننا من نجد أننا وتعالى سبحانه اض أحمد 

جدا،طيبة طريقة هده لأن عليه؛ ويحرصون الحدين، وبامانيد 
لأن؛ ذلك، على مبنية الشباب، علوم تكون أن ونول نحبدها، ونحن 

ندالهدا في ولكن • نفيها أو الأحكام ثبوت إلى الطريق هو ند ال
كانوإن — اممه رحمه — وقتادة قتادة، عنعنة ! أولها! الآفادت١ من شيء 

إذاإلا حديثه يقبل لا فانه عنعن إذا والمدلس ين، الميلمن لكنه ثقة 
.فيه مصرحا طريقآخر من جاء أنه علم 

.أبيه عن هشام بن معاذ أيضأيقول وكيلك، 
أكابربمحضر ذلك، إن الموال آخر في المائل قول إن ئم 

.والأنصار( الهاجرين -رمن عنهم الله الصحابة-رصي 
فيوالأنصار الهاجرين لأن لم؛ مغير الحقيقة ش هدا 

فيأناس منهم تفرق _ عنه الله رصي - عمر المؤمنين أمير عهد 
بمحضرذلكؤ فليس غيرهما، وفي الكوفة وفي البصرة في الأمصار، 

إن— المسجد في يصلون الدين هؤلاء من بمحضر هو ؤإنما منهم، 
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يجعلأن إلى السائل بها توصل التي المهدمة هده إن ثم - الأثر صح 
العلمأهل من أحدأ علمت ما فأنا إحماعآ، أو الإحماع مثل ذلك 

ماجدمن مسجد في عمل ما يجعل بحيث التلريقة هدم مثل مالك 
كانما يعدون ؤإنما كالإحماع، تكون التي الأمور مجن المدينة 

الأمورمجن هدا كان فلو ينكر. ولم الناس بين اشتهر إذا كالإحماع 
نحنهذا فعلى كالإحماع، يكون قد إنه نلنا تنكر لم التي المشتهرة 

ونقولعلمآ، ؤإياه يزيدنا أن اف ونسأل الموال، هذا على الأخ نشكر 
انللأنينبغى الذي الدعام مجن هى المى. على الصلاة إن 

افهرسول على الإنسان صلى إذا الحقيقة في لأنه داتمآ؛ يلازمه أن 
حاءإن I أفول الناسبة وبهذه . عشرا بها علمه اض صلى 

عمللأنه حجة؛ يكون قد فانه الأثر لهذا الْلريق هذْ غير تلريق 
عملأنه ثبت إذا حاجة فلا يكنإحماعأ٠ لم ؤإن صحابي 
لمإذا وأما به. يحتج ئد الصحابي تول فان أحد يخالفه لم صحابي 

وينبغيمحبوب أمجر النبي. على الصلاة إن نقول فإننا الأثر يثبت 
هذاالقنوت، سنن من نجعلها كوننا لكن دعاء، كل بها يقرن أن 

محنىما أسأل أن أود الجواب هذا مجن الانتهاء وقبل نفلر محل 
المي.؟على الصلاة 

فأنامحمد( على صل اللهم قلت )إذا مثلا أنا مني الصلاة 
عليه؟اض صلاة معنى ما لكن • عليه يصلي أن افه أسأل 

رحمته.رسوله على اليه صلاة إن العالخاء بعمى قال 

,٤ ٠ )٨ ٧ ٠ التنهشح يعد النيئهإ على الصلاة ثواب ٠ باب الصلاة، كتاب ملم، رواه 





|كااتا،طم هم فتاوس 

رسالة

الرحمالرحمن اض يم 
•• ورعاه اف حفظه الثمين ١^١^ محمد ت العلامة شيخنا فضيالة 

منيا ؛ غيرْ أد رمضان محي القنوت محي دعائه محي يقول فيمن قولكم ما 
ولاالظنون تخالطه ولا العيون[ اندنيا زش أويخصص العيون تراه لا 

وياالصوت طْع يا ويقول! الحوادث، تغيره ولا الدوار يخشى 
منيا ويقول! الموت، بعد لحما العظام كامى ويا القوت سابق 
ورقوعدد الأمطار قطر وعدد البحار ومكاييل الجبال مثاقيل يعلم 

.انيار. عليه وأشرق الليل حمليه ^م 
وركاته.اف ورحمة حمليكم والسلام مأجورين، أفتونا 

وردوفيما ه، السي، عن واردة غير أمجاع هدم ؛ الجواب، 
كلف.غير من هوحيرمها ما الأدعية مجن عنه 

أوالأحر٥ في أراد إن العيون تراه لا مجن يا الأولى! والجملة 
لفالوإحماع والسنة الكتاب عليه دل لما مخالف فخؤلآ 

فانالدنيا في أراد ؤإن الأحره. في يرى تعالى اش أن من الصالح 
الوالإثبات الكمال على الدالة بالصفات عليه شى تعالى اش 

محنورد ما بغير السلبية الصفات في والتفصيل السلبية. بالصفات 
التعهليل.أهل ديدن 

.الشوارد الجمل عنك ولع بالوارد، فعليك 

ه.في العثيمين الصالح محمد كتبه 



٠اكطءء  ٥٥٠هم،هياءس 

حكمعن • — تعالى الله رحمه — الشيح فض|يلة ّئل ت ١ ٠ ٦ ٩ ءس 
الدعاء؟بعد باليدين الوحه مح 

الدعاءبعد باليدين الوجه مح ت بقوله فضيلته فأحاب 
ضعيفةذلك في الواردة الأحاديثل١، لأن مثرؤع؛ غير أنه الأقرب 

وإذاالحجة، بها تقوم لا إنها ت — النه رحمه — الإسلام شيح قال حتى 
تركه؛الأولى فإن مثرؤع الشيء هذا أن ظننا على يغلب أر نتأكد لم 

عافا/الألن كان بمسردالفلنإلأإذا 
بسمنةليس أنه الدعاع بعد باليدين الوجه مح في أرى قاليي 

ورغقاء بالامتالجمعة حهلبة في دعا معروف هو كما واليي 
جاءتأحاديث عدة في وكذلك وجهه، يهما مح أنه يرد ولم يديه 
•وجهه مح أنه يشت ولم يديه ورفع دعا أنه الني. عن 

؛إي؛!؛- ؛إن- 

رأيما _! تعالى افه رحمه الشيح. فضيلة سئل ث ١ ٠ ٧ ٠ س 
القنوت؟فى الأربعة اامذاما 

كماالقنوت في الأربعة المذاهب رأي • بقوله فضيلته فأحاب 

فلاحامحة، الفجر صلاة في إلا قنوت لا نالوا المالكية . ١ 
الصلوات.من غيرْ ولا الوتر فى قنوت 

بهماومح يديه، ريع دعا إذا لكن ه اض أن • أيه ص يزيل- ين اياب حديث مه جاء ١( 
إذاه افه رّول لكن نال؛ الخطاب ين عمر وحديث (، ١٤٩٢داود)أبو رواء وجهه. 

•( ٣٣٨٦الترمذي)رواه وجهه. يهما يمح حتى ا يحطهلم الدعاء في يديه رغ 



اكاا|امام ص دت1رس 

الأخيراضف في إلا الوتر في قوت لا : يالواالثاقب - ٢ 
الفجرصلاة محي إلا الصلوات، من غيره في قنوت ولا رمضان من 

نازلةبالمسلمين نزلت، إن المراتص مجن غيرها رفي حال،، كل على 
•الدهر نوائب من 

منغيره فى يقنت، ولا الوتر، فى يقنت قالوا الحنفية ٣- 
يقنت،خاصة الفجر فى الدهر وشدائد الوازل في إلا الصلوات 

المنفرد.ولا خالفه من ويومن الإمام 
فيإلا غيرْ في يقنت، ولا الوتر في يقنن، '' قالوا المحنايلة — ٤ 
فينائبه أو الإمام فيقنت، الهناعون غير الدهر وشدائد الموازل 

الجمعة.غير الخمس الصلوات 
الوترقنوت في البي. عن يصح لا ه نفأحمد الإمام وقال 

أوبعد0شيء.الركؤع قبلر
الأربعة.المداهب، أهل أقوال هدْ 

نزل؛المسالمين،لأمر إلا الفرائض في يمنت، لا أنه والراجح 
أنهالسنن ش لكن الوتر ش قنت، أنه غ الني عن يصح فلم الوتر أما 

اهدنيالألهم الوتر: قنوت في مولهن كلمات علي بن الحسن علم 
قشتؤفان ، ، العالمل أهل بعض صححه وقد ، آخره إلى هديت، فيمن 

محمدكتبه • الموفق والله أيضأ فحن القنوت ترك ؤإن فحمن، 
.jtWU/T /Uفي المحن الصالح 

ابوداود)هأ:را(



L،j _،فمi(|،a ٠٧اكيمء ؛

تشرعهل امح_رجمهافسار_: ^^ث: ١٠٧١ ص
البيع؟من هذا وهل البداية؟ أومحي ةي^حرالدعاء الفاتحة قراءة 

أو، الدعاء يدي بين الفاتحة قراءة إن بقوله: فضيانمه فأجاب 
يفتتحكان أنه الض. عن يرد لم لأنه اللع؛ من الدعاء خاتمة في 

عنيرد لم تعبدي أمر وكل بالفاتحة، دعاءه يختم أو الفاتحة، ؛قراءة 
بدعة.إحJاثه فان النبي 

،رقية الفاتحة أن النبي عن ثنت ؛قد ■ المناسبة وبهذه 
فإنمجرب. واقع وهذا بها، يستشفى المريض على بها يقرأ أي 

للشياء.العلاج أقرب من المريض على الفاتحة قراءة 
ءاوءإد 

كيفيةما تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل : ١٠٧٢س
الوتر؟صلاة لاإتشهدفى الجلة 

يجلسالوتر صلاة فى الإنسان بقوله: فضيلته فأحاب 
دJلقام ١^١ الأتراش، الصلأة فينسات الآصل لأن ضرشآ، 

الوترفي للتشهد يجلس فنقول هدا وعلى ذلك، خلاف على 
فيالتورك فيكون تشهدان لها يكون صلاة في إلا تورك ولا ضرشآ، 

السنة،جاءت هكذا الأول التشهد وبين بينه للفرق الأخير التشهد 
واضأءلم.

زيادةهل _: تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل : ١  ٠٧٣س

(.٤٧٢١الفاتحة)ضل باب؛ I القران فقائل في الخاري رواء )١( 



هتاءسفس|حام|كاا؛؛
c==========^^^

يعالْالتهجد يريد المأموم كان الوترإذا من الإمام بعدتليم ركعة 
لهأصلمنالة؟

هقوله وذلك السنة، من أصل له نعم '' بقوله محيلته فآجاب 
مكةأهل اريا ت لهم يقول كان افر وهوممكة بأهل يصلي كان حين 
وهويوترالإمام حلف يصلون الدين فهؤلاء . ممرا؛ ئوم فانا أتموا 
فاتواسلم فإذا الإمام، ْع صلوا هدا، بعد التهجد نووا إذا إنهم نقول 

وترأ.الليل في صلاتكم آخر ليكون بركعة 

حكمعن ! — تعالى اض رحمه _ الشيح نحيلة سئل ث ١ ٠ ٧ ٤ س 
غيررمضان؟في حماعة الليل قيام صلاة 

فيهتجوز والتهجد والوتر النضر بقوله؛ محيلته فأجاب 
جماعةصلى الني. أن ذلك ودليل دائمآ، لا أحيانآ الجماعة 

اضرصي — عباس بن عبداض معه صلى فمرة أصحابه، ببعفؤر 
اضرصي - عول جمبن عبداف معه صلى ومرة ، عنهما 

_رصىافءنه_.اليمان بن حديقة معه صلى ومرة ، — عنه 
فإذاأحيانآ، ولكن ليلة، كل يفعله لا أي راتبآ ليس هدا لكن 

أمداود)بمآآآا(.)ا(
صلاةني لم مورواه ، ١( ١ )٧ ح العلم ني المهر ■' باب العلم، ني الخاري رواه  ٢٢)

(.٧٦٣) ١٨١الاJءاءفيصلأةاااJلحالسافرينباب: 
صلاةفي وملم (، ١١٣٥)الاJلح صلاة في النيام طول باب: التهجد في البخاري رواه )٣( 

.( ٧٧٣)٢ * ٤ ح القراءة، تطويل امتحباب باب: المسافرين 
(.٧٧٢)٢ اسمابطويلاكراءةحل باب: السافرين، صلاة محاب لم، مرواه )٤( 



٠٩ذد1رسمدااةاسمء 

فيجاء الضيف هدا معه وصلى صيما به نزل وقد يتهجد الإنسان قام 
فلا.دائمأ، أما به، باس فلا ووتره تهجده 

الجمائفيه نسن فانه رمقان في أما رمضان، غير في وهدا 
•الوتر ومنها التراويح من إلىآخره أوله من 

؛!؛-؛إي ؛؛؛ 

حكمعن ء• تعالى افه رحمه — المسح مئل ت ١ ٠ ٧ ٥ ّس 
بمدوحهه يمح وهل فيه؟ القنوت يجب وهل الوتر؟ صلاة 

ءII . 1ِا ،.-  الدعاء؟انتهاء 
النيقال ، موكده صنة الوتر صلاة بقوله فضيلته فأحاب 

،•ل وتراء؛ بالليل صلاتكم رراجعلواآحر ه.' 
المغربإلى مجموئ كانن ولو العشاء صلاة من ووقتها 

منصلاته آخر الإنسان يجعله ولكن . المجر طلؤع إلى تقديم جمع 
آخرإلى الوتر محيوخر اللل، آخر في يقوم ممن كان إن ثم اللل، 

قبليوتر فانه يقوم، لا ممن كان ؤإن الخهجد، من حىِءي الليل 
نليوتر -أن عنه اطه رصي - هريرة أبا أوصى ه المي لأن ينام؛ أن 
—عنه اش رصي _ هريرة أبا أن ذلك ومحبب العلماء قال . ينامل أن 

•ه اليي أحاديث حففل في ليله أول يسهر كان 
انللأنينبغي والدي بواجب، فليس الوتر مب اكوت وأما 

أحيانآ.ويترك أحيانآ، يقنت بل ؛ عاليه يداوم لا أن 

ومطم)اهِا(.(، ٩٩٨)الخاري )١( 
•المسامين صلاة كتاب ، ومسام ، التهجد كتاب ، البحاري )٢( 



؛fjjialiاممحام هم فتاوس 

إنهت قال من العالماء قمن الدعاع بعد باليدين الوجه مسح وأما 
ابنالإملأم كشح ، صعيفة فيه الواردة الأحاديث لأن بدعة؛ 

كانولو دعائه من انتهى إذا للداعي يقول فإنه — اش رحمه — تيمية 
.ضعيفة بهذا الواردة الأحاديث لأن بيديه؛ يمح لا أن يديه رافعآ 

فيواللام الصلاة عليه النبي عن الواردة الصحيحة والأحاديث 
•وجهه. بها يمسح لا فإنه يديه رغ إذا أنه دعائه 

الأحاديثأن على بناء ستة المح إن قال من العلماء ومن 
بعضأ.بعضها قوى تكاثرت إذا الضعيفة 

منلكن بسنة؛ ليس الدعاء بحد الوجه مح أن أراه والدي 
.عليه ينكر فلا ترك ومن عليه، ينكر فلا مح 

ءوأو 

حكمعن خمفضيالةايح_رحمهالهتعار_: : ١٠٧٦س
الفرائض؟في القنوت 

النبيعن يرد لر الفرائفى ق القنوت بقوله؛ فضيلته فأجاب 
رغلعلى يدعو شهرآ قنت النبي. فإن مخصوصة أحوال فى إلا 

حتىمكة في المؤمنين من المستضعفين تعالى الله لإنجاء س وقنت 
ولكنالأحوال، هده مثل ل يقنت س وكان ،، نم قدموا 

.( ٣٣٨٦والترض)(، ١ ٤ داود)٢٩ أبو )١( 
اجدالهفي سلم وم.ح)هآ*أ(، .و.الرجع غزوة باب المغازي ني الخاري رواه ، ٢١

.اسحباباكوت. باب: 
(.٦٧٥) ٢٩٤اضح نيالموصعاJلم مرواه )٣( 



التطءء1ءاإت م غتاءس 

الحناطةفقهاء أما فقط. والفجر المغرب في يقنت أنه السنة ظاهر 
جمعفي نازلة بالمسلمين نزلت إذا يقنت أنه ت فقالوا — اف حمهم ر_ 

فيالقنوت ترك أعّي ~ ذلك وعللوا الجمعة صلاة عدا ما الفرائفى 
أنإلا الخطبة، ل به يدعو الذي الدعاء يكفي بأنه ء الخمعة صلاة 
القنوتإن أحمد الإمام مدهب، من المشهور ل يقولون الحنابلة فقهاء 

سولكإليهالإمامذس،فإنهيفنت،؛
لأن؛ وحده مصل ولكل مجد إمام لكل القنوت يرون لا أنهم يعني 

يردأنولم بالقنوت، وريامرأمه واللأمإJمانم، 
كالونم،الديكانالميسيقنح،فه.

رئيسهو الذي الخام الإمام يقنتا أنه الرامح؛ القول ولكن 
المصلينمن وكذللث، الساحل، أئمة من غيره أيضآ ويقنت، الدولة، 

لكليعن لا بحسثا منضبعلآ الأمر يكون أن أح-با أز إلا وحدهم، 
قدوهي نازلة هذه أن يرى أن بمجرد فيقنت، يقوم أن الناس من واحل 
أنوتين الأمر صقل فإذا الواقع، حقيقة دون نظره في نازلة تكون 
المسلمليشعروا لها المسلمون يقنت، أن تستحق حقيقية نازلة هذه 
كانولو لأخيه اللم يتألم واحدة، أمة مكان كل في الملمين بأن 

مصلوكل إمام، كل يقنتا إنه نقول؛ الحال هذه ففي عنه، بعيدأ 
وحده.ولو 

واللامالصلاة عليه فعله فإن ^، Jbالني أمر عدم وأما 
لمنؤ ت تعالى اممه فال به، بالاقتداء مامورون ونحن بها، يقتدي سنة 
وأرنآآمحرهه يتمحإ َثاث تهبج، محؤئ أؤ ر!مبي ي، تمح َكاث 

أنمأمورون فإننا وحل عز ض به يتعبد فحلا فعل فإذا . ، َؤيرلمهأ أثه 



|كاإآأ|عطم هم فتاءص 

أنرأى فمتى اجتهاده إلى يرجمر أمر فهذا ه نففي الإنسان يفعله 
فيعليه حرج ولا فليمنت، لها يقنت أن تستحق نازلة ق المسالمان 

بالجدالملمهن مش واللام الصلاة عليه والرسول ، ذناك 
وتراحمهم،توادهم، في المؤْنين ®مثل فقال الواحد 

سائرله عضوتداعى منه اشتكى الواحدإذا الجد كمثل وتعاءلفهم، 
غيرالفرائص في القنويت، أن والحاصل . رالسهر(ا الجدبالحمى 

نازلةبالسلمين نزلت إذا إلا غيرها في ولا الفجر في لا مثرؤع 
وفيالمغرب، فى مصل لكل القنويت، وسسرع ، لها القتوُت تستحق 
راهكما به بأس لا هدا فان الصلوايت، جمع في قنت ؤإن الفجر، 

.القنوت، عن توفم، النازلة هذه انجالت، فإذا العلم أهل بعفى 
وأنفوصى يكون لا بحسن، منضبهلآ الأمر يكون أن شيء وأهم  مفيسهالأشياءوهمأهلالملم.

مء

حكمما — تعالى افه رحمه — الشيح فصيلة مئل ؛ ١٠٧٧ءس 
يصلىوهل الوتر؟ في المتون، وماحكم الفجر؟ صلاة في القنويت، 
المغرب،؟الوتركصلأة الإنسان 

ائل؛مثلاث، تصمن السؤال هدا بقوله! فضيلته فأحاي، 
قدالمسالة وهد0 الفجر، صلاة فى القنوت الأولى؛ المسألة 

فتأنه ه المي عن نت ما على مشة وص العلم أهل فيها احتلم، 
منللمستضعفين يدعو فقنت، قوم؛ على يدعو أو لقوم يدعو شهرأ 

المرني ملر ورواه (، ٦٠١١)واوهان»اح الناس رحمة • بابح الأدب،، ني الخاري رواه  ٢١١
ملر.لفظ وهذا .ح1أرأخهمآ( .راح»االمؤمنين.ت ياب، 



اكطءءد1اق هم فتارس 

عليهالقراء أصحابه فتلوا مز على يدعو وقت مكة، فى المؤمنين 
ستةتامل ومن • ليهم ' ارخّ يدعو شهرأ همت والسلام الصلاة 

فيقوت لا أنه المسألة ءده في الصواب القول أن وحد الرسول 
إلىتحتاج حادثة حدثت ' نازلة بالخلمين نزلت إذا إلا الفرائص 
أنالأدلة وظاهر يقنت، ِه ف اجتماع، على وحل عز الله إلى الابتهال 
فيعام هو بل الموازل _ل نز عند الفجر بصلاة حاصأ ليس القنوت 

به،جهر جهرية صلاة في القنور٠٠ كان فإذا هدا وعلى مالماوات، 
.به ير سرية صلاة فى كان ؤإن 

إذانم حدوثها وفت يقنت الهمة الحوادث أن نراه والدي 
.يقنت فلا مستمرة صارت 

الوترفي القنوت ت الوتر في القنوت حكم ■ الثانية المسألة 
فهوأحيانآ قت إذا بل نة المجن ليس داتمآ عليه الاستمرار لكن سنة، 
واللامالصلاة عليه علمه القنوت لأن حير؛ فهو ترك ؤإذا حير، 

،ولكنه١ عنهما اض رصي - طالب أبي بن علي بن الصن ابنته ابن 
•وترم همي يقنت كان أنه أعلم لا واللام الصلاة عليه 

كصلأةاكرت؟الوتر صل هل قولاuئل: الثالثة: المألة 
بينمخير فإنه ركعات بثلاث الإنسان أوتر فإذا فهدالأيبم^، 

الثالثةيصلي ثم يسلم، نم ركعتن يعتي.>صري بتسليمتين يصليها أن 
أنوأما اللام، عند واحد بتشهد حميعآ يسردها أن أو رحلوها، 

(.٦٧٧المتارىر٩ْ•إ(،وتلم)ر١(
ابوداود)ه'ا؛ا(.)٢( 





اكطء£ْااة فم فتارس 

ولابمنرؤع ليس الفراتص محي القنوت I يقوله فضيلته فأجاب 
شر.الخلاف لأن الإمام قنت إن لكن ساله، ينبغي 

افهلسؤال حينئذ بالقنوت باس فلا نازلة بالمالمين نزل ؤإن 
-؛اه.:ناررنمها.مرفى؛آ/'ا/ا'

أو-؛؛:- ءإو 

بعضنتعالى اف رحبمه — المخ فضيلة مئل ! ١٠٨١،_ 
والبعضنالقجر، صلاة فى القنوت دعاء على تواظب المساجد 

ياتعليقكم ما الفجر، صلاة فى الإمحللاق على يه يأتي لا الأحر 
حيرأ.افه جزاكم الشخ؟ فضيلة 

الأنه المسألة ه هل. في الراجح القول إ يقوله فضيلته فأجاب 
النبيفان ه، النبي عن يثبت لم ذلك لأن الفجر؛ صلاة في قنوت 
الإملامية،بالأمة نزك نوازل بسبب إلا الفرائض في يقنمث م ل. 

وجل.عز اض توفاه حتى يقنت فلم لام والالصلاة عليه القنوت ترك نم 
بلعنه، ينفرد فلا الفجر صلاة في يقنت بإمام ائتم من لكن 

أحمدالإمام عليه نمى هكذ.ا دعائه، على ويؤمن ويقف، يتابعه 
نر،الخلاف لأن هذ.ا؛ على — الله رحمه — نمى ؤإنما — الله حمه ر— 

ؤثر الجماعة عن والخروج 
إتمامكرم لما - عنه اممه رصي - عود مابن كلام إلى وانظر 

ماعبدالرحمن أبا يا له! فقيل أربعأ، حلفه يصلى كان بمنى عثمان 
رصي- فقال عثمان؟ على تنكر وأنت أربعآ تصلي كيف يعني هدا؟ 



|كاإ؛تاهط*!، فص هن1ءس 

مهمة.قاعدة وهذه ، ثر(( ررالخلاف اشعنه_! 

عنهم،يشذ ولا إخوانه يخالف لا أن ان للأنينبغي أنه وهم، 
إلىللل«عوة البعوث يرسل واللام الصلاة عاليه ارسول كان ولقد 

أمترينيؤمر يعكا يتطاوعوا؛ أن ويامرهم اممه سل في أوللجهاد اض 
بعضا،بعضكم فليطع يعني تختلماا،لى، ولا ارتطاوعا I لهما ويقول 

وتمزيقللأمة وتفريق ثر، أنه شاك لا الخلاف لأن تختلفوا؛ ولا 
وعدمبالاجتملع كبيرة عناية له الإسلامي الدين وهذا لشملها، 

التثاغفى.وعدم التفرؤ، 
*والتباغض للتعادي مبثآ تكون معاملة كل عن نهى ولهذا 

حطةعلى الخلة عن ونهك، الملم، بح ۶^، المع عن ض، 
كثيرةأشياء عن ونهى ،، ^ سوم على الموم عن ونهى الملم، 

افهمحال وتتمزؤ،. تتفرهم، أن أمته مجن يريد لا النبي. أن على يدل مما 
يرأاءألث، تدآء َكيم إي عوم أم نمث، وأدّ،روا ؤ ؛ ونعالك، سبحانه 

ءو

)ا(امداود)،ا"ا،ا(.
فيملم ورواء . ٣(  ٠٣٨ح). .التتانع.من يكره ما ت باب الجهاد في الخاري رواء )٢( 

.الأمبالي_ر. باب: الجهاد، 
سلموم(، ٢١٤٠و) .ح)هما(آ( . أحٍه. بح على لاسح باب؛ ال؛وع في الخاري رواه ، ٣١

أبيحديث، اها(من وا،>ه ( ١٤١٢) Aj.ح؟ .الرحل.بع تحريم باب: ال؛وع في 
ريرة•

.١٠٣ت الأيه عمران، أل صورة )٤( 



L،j _^ فمرsljla أكء،ءء
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رسا

الرحيمالرحمن اف م ب
.. . نمJمينإرأحيهالمكرل 

تربعد • وبركاته اف ورحمة اللام وعليكم 
أناغ أل وأمالفطر، يعيد التهنثة على أمكركم I ١ ج 

وأنلمين، المجمع ومن ومنكم منا يتقبل وأن حيرا، عنا يجزيكم 
*بممر جمعأ عاينا يعيدْ 

وأمنواعلىالفجر، صلاة في القنوت محي تابعواإمامكم ؛ ٢ ج 
الخير.ب لما الجمع اف وفق بالخير. دعائه 

وبركاتهاش ورحمة عليكم واللام 

ءإيه ءإ؛- 



|كلإ،؛أمام غس يتارس 
آد===========^==ذ=== ٠٦٨

الوازل«في الشخ فضيلة راقون 

ت- الجزاء حير والمالمين الإسلام عن اف الشيح_حزاْ فضيلة فال 
الرحمالرحمن اض يم 

لمناض سمع الرغ! عند قلت الركؤع من رفعت إذا كنت 
حليباكثيرآ، حمدأ الحمد، رلك ربنا I الرفر وبعد حمده، 

تالجماعة والمجرفي المغرب صلاتي في اخترته بما دعوت ثم فيه، 
الأحدأنت،، إلا إله لا افه، أنت، أنلث، نشهد بأنا ناللث، إنا اللهم 

بديعيا منان، يا قيوم، يا حي يا والإكرام، الجلال ذا يا الصمد، 
الأخروأنت، شيء، نللث، فليس الأول أنت، والأرض، السموات 

الباحلنوأنت، شيء، فوقك فليس وأنت، شيء، بعدك فليس 
الملمينإخوانا تنصر أن بدللد اللهم نأللش ، ّيء دونلل قلى 

عدوهم،على انصرهم اللهم والهرملث،، البوصة وفي الثيثان في 
لأراملهمكن اللهم لو'اهم، اغفر اللهم أقدامهم، ثبت، النهم 

ديارهم،وأورثهم أعدائهم، رقاب امنحهم اللهم وذرياتهم، 
•العالمن يارب ونساءهم ويريانهم وأموالهم، 

الأحد، أنت، إلا لاإله اض، أنت، أنلث، نشهد بأنا نأللث، إنا اللهم 
بدحيا متان، يا قيوم، يا حي يا والإكرام، الحلال ذا يا الصمد، 

الأولأنت، جبار، يا عزيز، يا قهار، يا قوى، يا والأرض، الموات 
الفلاهروأنت، شيء، بعدك فليس الأخر وأنت شيء، قبللث، فليس 
اللهماللث، ن، سيء دونلل ظى الثاحلن وأنت ، سيء فوقك^ قلى 



اكطرءءا|ه عم فتارس 

المجرمين،القوم عن يرد لا الذي بأسك بعيرهم تنزل أن بذلك 
أهلكاللهم المجرمض، القوم عن يرد لا الذي بأمك بهم أنزل اللهم 

الخيارةبينهم وألق كلمتهم، وفرق أمرهم، وأفسد 
نكالاواجعلهم جندهم، واهزم شملهم، شتت اللهم والبغضاء، 
الثيثانل إخواننا عل بحكمتك سلهلتهم كما اللهم للخالمين، 

ويستحيأبناءهم، ويذبح الخذاب، محوء يسومهم من عليهم فالعل 
اوءلأتلامدد اللهم ، بيضتهم تبيح وي، سوكتهم ويكر ساءهم، 
•يعجزونك لا فإلهم بهم علك اللهم علهم، 

الأحدلأبمإلأأنت،، إاشألك؛أاشهدألأ،ساض، 
بديعيا منان، يا قيوم، يا حي يا والإكرام، الجلال ياذا الصمد، 

الأولأنت، جبار، يا عزيز، يا قهار، يا قوي، يا والأرض، الموات 
الظاهروأنت، شيء، بعدك فليس الأحر وأنت، شيء، يباللئ، فليس 
اللهمنسألك، ، شيء دونلث، فليس الباطن وأنت، ، شيء فوهلئ، فلتس 
UJJb ، القومعن يرد لا الذي ؛أسلث، المعتدين يالصري، تنزل أن

المجرمين،القوم عن يرد لا الذي بأمك بهم أنزل اللهم المجرمين، 
واهزمكلتهم، وفرق أمرهم، وأفد طاغيتهم، أُلكا اللهم 

أبناءهم،ويذبح ، الذاب، موء يسومهم من عليهم وسليل جندهم، 
■هم ء ا نتحبمى وي

الأحزاب،وهازم المحاب،، ومجري ، الكتاب، منزل اللهم 
نحورفي نجعللث، إنا اللهم مكان، كل في للمسلمين عدو كل اهزم 

الميعأنت، إنك منا تقبل اللهم شرورهم، مجن بل؛، ونعوذ أعدائنا، 



؛؛IMاسام؛هم فظءس ١ ٧

آلهوعلى محمد، ورسولك عبدك على وملم اللهم وصل العليم، 
أجمعين.وصحبه 

الصالحمحمد كتبه > عليه زدت أو بعضه حدقت وربما 
الخنمنفى؛/خ/0ا؛\ى



اكممء، iUfisفميتاءس 
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صلأ٥الخراواج

حكمعن — تعار اض رحمه — الشيح فضيلة مسل ! ١٠٨٢س
ركعاتها؟وعدد صلاةالتراوح، 

،افرسول سنها سة التراويح صلاة بقوله فضيلته فآحاب 
لصر ه المى أن - عتا اف رصي - عائشة عن لصحيحين اض 

الناس،وكثر القابلة من صلى ثم ناس، بصلاته وصلى ليلة ذات المسجد 
اممه.،رسول إليهم بمخرج الرابعة؛لم أو الثالثة، الليلة من اجتمعوا ثم 

إليكمالخرؤج من يمتعني فلم صنعتم الدي قدرايت ُُ • مال أصح فلما 
رمضانق وذلك عليكم، تفرض أن حثسث، أني إلا 

عنالصحيحين فى لما ركعة، عشرة فإحدى ت عددها وأما 
فىالمى صلاة كانت كيف مثلت أنها عنها افه رصي عائشة 

إحدىعلى غيره ولا رمجضان فى يريد كان ارمجا فقالت؛ رمضان؟ 
ركعة«لأ،.عشرة 

عباسابن لقول بأس، فلا ركعة عشرة ثلاث صلاها ؤإن 
يعنىركعة٠١ عشرة ثلاث البي صلاة كانت ١٠— عنهما افه ضي ر— 

ساللل.رواْالمغالىص.

(،١١٢٩-،)..النيل.صلاة على ه الني تحريض باب،: التهجد ني البخاري روا، )١( 
م١(ا٦١-)١٧ّحم^. ٠ ر،مان مام في الترءي._، باب،'١ ايرين المصلاة في الم عورواء 

نحاب،وسالم، ( ١١٤٧)ه الني مام بابؤ التهجد/ محاب الممحارى، روا، )٢( 
(.٧٣٨.حْآا)ء؛ابحصلأةالاJل. صلأ؛اوازين/ 

صلاةني لم موروا، ١(،  ١٣٨)ح . .ه. الني صلاة كيف الهجد؛اي،: نحاب في )٣( 
ّ( ٧٦)٤ ١ ٩ ٤ ح الليل صلاة ني الدعا، باب،: \س 



اك،ااهسم هم س ١  ٧٢

افرصي - الخطاب بن عمر عن الثابتة هي عثرة والإحدى 
انيدلالأمأصح من ناد يإّالموطأ في كما - عنه 

عنّئل حين اض. لقول بأس، فلا ذلك على زاد ؤإن 
»ض،.شى«لىولهحاود.محال: الليل صلاة 

وامحعذلك في والأمر ألولع، ذلك في لف العن ورد وقد 
عشرةالإحدى وهي الميه عن حاء ما على الاقتصار الأفضل لكن 

عشرة.أوالثلاث 

ثلاثآالخلفاء من هوأوأحد يصلي كان المي أن يصح ولم 
حيماعرة، إحدى — عنه اتله رصي — عمر عن يل وعمرين 

عشرةباحدى للناس يقوما أن الداري وتميمآ كعب بن أبى أمر 
تكونأن — عنه اض رصي — عمر بمثل اللائق هو وهدا • ُ ركعة 

*افه رمحول محيرة هدا في سيرته 
وعشرينثلاث على زادوا عنهم اف رصي الصحابة أن نعلم ولا 

ءماس الني أن عاتثة فول محبق وفد ذلك، حلاف الظاهر بل ركعة، 
ركعهءاعشرة إحدى على غيره ولا رمضان في يزيد كان 

لأنحجة؛ أنه ريب فلا عنهم اش رصي الصحابة إ-حملع ؤإما 
■تحرولأنهم باناعهم، ه الني أمر الدين الراشدين الخلفاء فيهم 

رمقانتام ماجاءفي ت باب الصلاة ني )١( 
صلاةباب؛ المانرين/ صلاة كتاب لم/ وم(، ٩٩٠الوترح)أول ني الخاوي رواء )٢، 

.٧< ٤ )٩ ١ ٤ ه ضح مش الليل 
(.٢٨٠الا؛قح)الوضع ؛ي ماللث، رواء )٣( 
الخاري>ا/آاا(،ومالم)؛أي(.)٤( 



Liii ٧٣اسمء ،_فمْاات

الأمة.هذ0 من القرون 
مماونحوها التراويح ركعات عدد محي الخلاف أن واعلم 

بينوالشقاق للخلاف مثارأ يكون أن ينغي لا الاجتهاد فيه يسوغ 
المسالةفي وليس ذلك، في احتلموا اللف وأن حصوصأ الأمة، 

العلمأهل أحد فال ما أحن وما فيها، الاجتهاد جريان يمنع دليل 
قدإياي بمخالختك إنك سائغ؛ أمر في الاجتهاد في حالفه لشخص 
يسوغحيث الحق أنه يرى مجا اع اتبوجوب يرى فكلانا وافقتني 

الاجتهاد.

•وترصى يحب ّ الوفيق للجمح تعالى افّ أل ن
.ه  ١٤٠٥/٥/١٨في العثيمين الصالح محمد كاتبه ئاله 

.٠!،
*٠٠

هل؛ — تعالى افه رحمه — الثمغ فضيلة مئل ) ١ ٠  ٨٣س 
أفضلوما رمضان؟ قيام في المنة هي وما القيام؟ من التراوح 

به؟تصلى عدد 
.القيام من التراويح بقوله فضيلته فأجاب 

لفعلالمساجد في جماعة يودى أن رمضان قيام في المة 
أنمخافة عنهم تخلف ثم ليال، ثلاث بأصحابه قام حين المي 

شم•تفرض 
فقده، النبي به قام الذي الحيل على يقتصر أن والأفضل 

فيو. المي صلاة كانت كيف - عنها افه رصي - عائشة سئلت 
إحدىعلى غيرْ ولا رمضان في يزيد كان ررما قفاك؛ رمضان؟ 



|كوإ؛تاحام فم فتاوس 
^^=====^====ء

أنهعنهما الله رصي عباس ابن حديث من عنه. وصح • ، ر'كعةراأ 
ؤإماركعة عشرة إحدى إما المدد فيكون ، ركعة عشرة بثلاث قام 

ركعة.عشرة ثلاث 

وعدمالطمأنينة المهم لكن حرج، فلا العدد هدا على زاد ؤإن 
الإمامفان صلاتهم، إتمام من حلفه المصلون يتمكن حتى السرعة 
الضالطمأنينة من يحرمجهم لا وأن يراعيهم، أن فحليه عليهم، مؤتمن 

•الأكمل الأتم فعل من بها يتمكنون 
هو ث ه

شالناس بعض ت - تعار اف رحمه ابمح_ محيلة طل \ *  Aiس
علىالمحامحفلة بحجة التراوح دون القيام يصلون الحرام المسجد 

فضيلتكم؟رأي فما ركعة عشرة إحدى على الزيادة وعدم السنة 
يحاففلأن للأتان ينبغي أنه أرى الدى •' بقوله فضيلته فأجاب 

ينصرفحتى الأول الإمام ْع فيصلي حميعآ، والقيام التراوح على 
مكانفي الأئمة تعدد لأن ينصرف؛ حتى الثاني الإمام •ع ويصلي 

عنناب الثاني كأن واحد، إمام الإمامتن كأن ذلك يجعل واحد 
يحاففلأن المسألة هده في أرى قاليي الأخيرة، الصلاة في الأول 

عليهالرسول قول ليثمله والثاني الأول •ع الصلاة على الإنسان 
^1معالإمامحتىسصرفكتبلهقيامليلةهرواللام! الصلاة 

(.٧٣٨وسر)اوغ1رى)ي؛اا(، )١( 
اوخارى>هماا(،دسلر0أ7ك)٢( 
إ ١٣٧٥)ر•ض١نح شهر قيام ت اب الصلاة في داود أبو رواه )٣( 



اكءمءط|ة ض هناءس 
٠٧٥د==ن===============^^=^=ء 

•نتن مر الإنسان يوتر أن تستلزم الإمامثن عل المحافظة I قيل فإن 
قامإذا الأول الإمام مع تنوى بأن المحفلور هذا يزول فنقول؛ 

فأتيتقمت وتره من ملم فإذا ركعتين، الصلاة تريد أنك الوتر إلى 
معالإنسان فيشفع الأخير، الإمام هع الوتر وتجعل الثانية، بالركعة 

صلأمحارراجعلواآخر • ه النك، لفول الثاني ْع ويوتر الأول الإمام 
الللدمبما<.

•ركعة عشرة إحدى السنة قولهم؛ أما 
إحدىعلى تزيد لا أن فالسنة وحدك صالست، إذا نعم، • فنقول 

عثرةإحدى على تزيد لا أن فالسنة إماما كنت، أو ركعة، عثرة 
هدايصلي كما فصل لغترك تابحآ مجامجومأ كنت، إذا لكن ركعة، 

وثلاثينأوتعآ وثلاثين، أوثلاثآ وعشرين، ثلاثآ ولوصلى الإمام، 
وحدةعلى يحث الشؤع لأن • للشؤع الموافق وهو الأفضل هو هدا 

قولهوعموم واختلافها، تنافرها وعدم واتفاقها، الإسلامية الأمة 
.هدايشمل ليااةا، قيام له كتب يتصرف حش الإمام ْع قام ررمن • . 

عفانبن عثمان المؤمنين أمير عنهم الله رصي الصحابة تابع ولقد 
كل، ، ذللنار إنكارهم مع منى في الصلاة إتمام فى - عنه اض صي ر- 

التفرق.وعدم الكلمة س، اتتلافأحل من هدا 
ءإيو ء ه

كتابوملم، ، ٩(  ٩٨ح)وترا صلاته ليجعلآحر باب; الوتر، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
(.٧٥١) ١٥١صلاةالللضضح باب: صلاةالصائرين، 

لم،وم)أخ-ا(، ح بض الصلاة ت باب الصلاة، تقصير كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
(.٦٩٥)الصلاة؛ضح٩١ ثمر باب: السافرين، كتابصلأة 



|ك|إ؛تاحام ض هارس ١ ٠  ٧٦

حكمما ت - تحار افُ رحمه - الشيخ محيلة سئل ! ١٠٨٥س
عددركعاتها؟وكم التراوح؟ صلاة 

تركهاينبغي لا محنة التراوح صلاة I بقوله محيلته قأجاب 
والالفظعاليه، المتفق — عنها اض رصي — عاتثة حديث ذلك ودليل 

نحلىليلة ذات المسجد قي صلى . اض رسول ®أن لمسلم؛ 
مناجتمعوا ثم الماس، فكثر القابلة في صلى ثم أناس، بصلاته 

قال:أصح فلما افه.، رسول إليهم يخرج فلم الرابعة أد الثالثة 
حشيتأني إلا إليكم الخريج من يمنعتي فلم صنعتم الذي رأيت ُةد 

بخوفعنها تآحرْ الني. علل حيث ، عليكم* تمرض أن 
الأمة.هلْ فرصيتهاعلى 

وهىعليه، يحاففل الني. كان ما فأضله ركعاتها عدد أما 
صححفي ثبت وقد • ركعة عشرة ثلاث أو ركعة، عشرة إحدى 

الميىصلاة كانت، كيف مثلت، — عنها افه رصي — عاتثة أن البخاري 
علىغيره فى ولا رمضان فى يزيد كان ءمجا أ فقالت رمضان؟ ي ف. 

المراوح.به تصلى مجا هوأضل العدد فهدا ■ ركعة® عشرة إحدى 
اضرصي عباس ابن حديث عليه يدل كما ركعة عشرة أوثلاث 

^اىسالأيلتلأثءشرةركةص.
ينكرلا فإنه ركعة وعشرين ثلاث الإنسان صلاها لو ولكن 

كمامثل بل معين، بعدد الليل صلاة يحدد لم المى. لأن عليه؛ 
الخاوي)١( 
(.٧٣٨الخاري)لأ؛اا(،وطا))٢( 
الخاوي)عماا<،وماوم>؛أب(.)٣( 



اكطءءهمصاإ؛ت فتارم 
♦UUC==================

اليلصلاة عنهما-عن اض رض عمر- ابن عن الخاري صحح في 
أحدكمخشي فإذا مشتى، مش، الليل ®صلاة فقال: فيها؟ ترى ما 

ذيناشهألهاص، ، صر<اأ١ ما له فأوترت واحدة صلى الصح 
رسوللبينه معين واجبأبشيء العدد ولولكن العدد، يحدد ولم مثنى، 

ركعةوعشرين ثلاث صلاها من على ينكر فلا هدا وعلى اش.ؤ، 
من- وإياهم اف هدانا - الأئمة بعض يفعله ما ينكر الذي ولكن 

والجود،الركؤع، يعد والقيام الركؤع، في العظيمة السرعة 
فىيرعون الأئمة يعفى فإن والتشهد، الجدتين، بين ة والجل

القياممن خالفهم المصلين كثيرأمن إمحراعأصليمآيير الأركان يرلْ 
العلمأهل ذكر وفد ، يالمتمحج، القيام عن فضلا الهلمأنينة، بواجب 

مافحل من المأمومين بعض تمغ سرعة يسرع أن للأمام يكرم أنه 
منأوأكثرهم المأمومين بعض تمع سرعة أمع بمن بمف بمن، 

الأمانةأداء خلاف وأنها محرمة، أنها ثك لا وهدم ا ا يجج،؟ ما فعل 
لميكنإمامجآلقلنالأحرجأنضايالإمامعليها، اؤتمن التي 

عليالث،يجب، فإنه إماما كنت، إذا ولكن الواحب، على فيها تقتصر صلاة 
منتماكنهم صلاة، أفضل فيهم تصلي وأن المأمومين، تراعي، أن 

.فيهاوالمتحجا الواجك، فعل مراعاة 

عددمرد المقصود ليس أنه الأئمة إحواني يفهم أن وأرجو 
والخشؤعالعبادة، هده يفعل ض التهلؤع المقصود ؤإنما الركعايت،، 

فيهاالإنسان يهلمئن ركعتين ؤإن العلمأنينة، وجه على وأدائها فيها 

اوخارى)«بم؟(،وملموأبك



|كراةاحام هم فتاءس ١ ٠  ٧٨

لملليي الله. رسول قال ند بل فيها، يهلمتن لا عشرين من حتر 
لمفأنك محل ُارمع • صلاته في يْلمس 

هه ه 

عليكماللام ت - تعالى اف رحمه - الشيخ فضيلة صثل ! ١٠٨٦ص
الملتزمينالإخوة بعض القرية ش لديتا يوجد وبركاته، اف لرحمة 

الكمال،بأعلى والأحد الملة تطبيق على حريصون وهمم اش بشؤع 
بعدميفتيهم من وهناك ، فيه الأفضل هو رما رمجضان نيام مسألة رءلردrث، 

رمضانشهر من الأول العشرين فى مواء ر0 الض فز على الزيادة جواز 
فيأحدمحث، رمن ؛حديأث،! مستدلا منه الأواخر العشر في حى أو 

العددفي الإطلاق مشابمنما عليه مجا أن لبعضهم ذكرت وفد ء . .أمرنا.
مملبيقيريال، لن هوالأفضل ما متي طلثوا أن فكان رمضان، قي باليات 

مأجورين.أفتونا الموضؤع، هذا في بالكمال والأخذ المنة 
•الر"مم الرحمن افّ بم بقوله؛ محيلته فأجاب 

وبركاته.الله ورحمة الملام وعليكم 
يكونأن رمضان نيام في الركعات عا.د في الراجح القول 

الصحيحينفي ثبت لما ركعة، عشرة ثلايثا أو ركعة عشرة إحدى 
صلاةكانت كيف سئلت أنها - عنها الله رصي ~ عاتشة عن وغيرهما 
غيرهولا رمضان في يريد كان راما فماك؛ رمجضان؟ في المي. 

ر)'"أ؟ب(( ٧٥٧)ح والماموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب المخاري رراْ 
٣٠( )٧٩ ٤ ٥ ح ركعة كل في الفاتحة فراءة وجوب ياب الصلاة كتاب ومسلم 



٧٩كاءسفمدااتاسمء 

عثرةثلاث صلى أنه ثبت قد لكن ركعة«أا،، عشرة إحدى على 
رصي— عباس ين عبداض حديث من لم مصحح ففي ركعة، 

ثمركعتتن، لم ركعتتن، لم ركعتين، ارفصلى نال! — عنهما الله 
حاءحتى اصفع ثم أوتر، ثم ركعتن، نم ركعتن، نم ركعتن، 
الصح{(محصلي حرج ثم حفيمتن، ركعتن محصلي فقام المؤذن 

صلاةرالأرمقن قال! الجهتى خالد ن زيد عن وفيه ، ٥٢٧ا/
ركعتينصلى يم حقيقتين، ركعتين محصلي الليلة، افه رسول 

دونوهما ر5عتين ءش ث,؛ ءلويلتين، ءلويلتين، ^^؛؛، 
ركعتينصلى ثم قبلهما، اللتين دون وهما ركعتين صلى ثم قبلهما، 

قبلهما،اللتين دون وهما ركعتين صلى مم ، قبلهما اللتين دون وهما 
مدكثلأثءشرةركعة((،

محنالصهحيحين محي بت لما دلل على بالزيادة يامحن ولا 
رحلاأن — عنهما الله رصي — الخ3لاب ن عمر ن عبدالله حديث 

الليلررصلأة اض رمحول فقال الليل صلاة عن ء المى مال 
ماله توتر واحدة ركعة صلى الصثح أحدكم حشي فإذا مثتى، مشتى، 

لأنذك؛ تقتفي الحال أن ْع المي..عددأ له يحدد ولم 
لهبين فلما كيفية، ولا كمية الليل صلاة عن يعلم لا المائل الرحل 

^٧٣٨اوخارى)ِاإاا(،وطر))١( 
(.٧٦٣برنم))٢( 
فىاووصعاثضحهها)ه1ي(.)٣( 
(.٧٤٩وملم)اوخارى)«\،ه(، )٤( 



|كلإ،؛امام هم هد1|ما ١ ٨

وامحعالعدد في الأمر أن علم الكمتة عن وسكت الكيفية الني. 
ذلك.في الصالح السالف عمل احتالف ولهدا 

.النبي كان الذي العدد عن الزيادة تجوز لا بأنه والقول 
فىأحدث ءمن ! النبي. فول في داحلة عاليه الزيادة وأن به، يقوم 
حديثمن علمت لما ضعيف قول فهورد® منه ليس ما هذا أمرنا 

الصالح.اللف وعمل — عنهما اف رصي عمر~ بن عبداف 
التراويح،صلاة في التأني به يهتم أن يسغي الذي الأمر ولكن 

يخلفد الذي الأمر١٤ من الناس بعض به يقوم ما يفعل لا وأن 
محمدكتبه . منهاالمأمومين بحص يمغ أو الهلمانينة، بواجب 
اسينفيوا/ا7آا؛اه.الصالح 

ءأبه . 

هيما تعالى—ت الله رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ١ ٠  ٨٧ص
اللهرصي عمر أمر حقيقة وما التراويح؟ في نونة المالركعات 

الوتر؟ركعة»ع أحدعشرة الناس جمع أنه عته 
وامعأمجرم التراويح في الركعات عدد بقوله: فضياكه فآحاب 

عثرولاثلاثولأإحدى وعشرون، لاثلاث واجب شيء فيه وليس 
صاليفمن وامع فيه الأمر ركعة، وثلاثون نح ولا ركعة، عشرة 

لمعشرة إحدى صلاها ومن عليه، ينكر لم وعشرين ثلاثا التراويح 
صلاهاومجن عليه، ينكر فلا عشرة ثلاث صلاها ومجن عليه، ينكر 

حمردود فالصالح حور صلح على اصعللحوا إذا ت باب الصلح كتاب الخاري، رواء )١، 
(.١٧١٨.حلأ\). مصالأحكاماuطالة. الم،كتاباسباب: وم(، ٢٦٩٧)



اكط«ءْ،ااه هم فتاءس 
»A11==============^

عليه؛يكر فلا ذلك من أكثر صلاها ومن عاليه، يذكر فلا عثرة مبعة 
ارمثتىقال الليل؟ صلاة في ترى ما مثل حنن . افه رمول لأن 

،أ١ صرا، ئد ما له توتر واحدة صر الصح أحدكم حشي فإذا مثنى، 
عنتزيدوا لا نال! ومجا مثتيءا، ارمثتى قال؛ بل بعدد، يحددها لم 

العددمن س المبي عليه واظب ما أن شك لا ولكن المحين، العدد 
كانتكيف - عنها اض رمحي - عائشة سالت وقد ، غيره من أفضل 
ولارمضان في يزيد كان ؛رما فقالت؛ رمجضان؟ في المي. صلاة 
٠ركعةا؛ عسرة إحدى على عبمره 

ركعةعثرة ثلاث الليل مجن صلى أنه عنه. وصح 
أمرأنه عنه صح قاليي ٠ عنه افه رصي ٠ الخطاب بن عمر وأما 

ركعة،عثرة بإحدى للناس يقوما أن كعب بن وأبي الداري تميمأ 
بهواللائق بعمر، الجدير هو وهدا مالك الإمام بموطأ جاء هكذا 

•الله رصول لمسة اتباعأ الماس أشد س كان لأنه — عنه اف ضي ر_ 
صلاهاس المي أن من صاس ابن حديث من روى ما وأما 

الفتح،مجاحب ذلك ذكر كما ، ضعيف حديث فإنه ثلاثآوعشرين 
رواْحديث فإنه ركعة وعشرون ثلاث أنها عمر عن ذكر ما وأما 

(.٧٤٩لم)ومالخاري)•؟؟(، )١( 
(.٧٣٨وملم)(، ١١٤٧اJخارىر)٢( 
(.١١٣٨الممحاري))٣( 
مالكفىاووطآبر؛م)«خمأ(ّ)٤( 
الحسرالتلخيص وراع ٤  T٩٦/ . . التام. ركعات عدد باب; الصلاة ني البيهقي رواه )٥( 



دتارسفمام،ماكلإة
^^======^==ت=========^======ء

عهدهإلى ب ؤإنما نضمه، عمر إلى ينبه ولم رومان بن يزيد 
الخطاببن عمر المزمنين أمجير عهد في يقومون الناس ®كان ت فقال 

أقوىوفعاله فوله من ثست ما أن ومعلوم ، ، ركعهءأ وعشرين بثلاث 
بنيزيد حديث أعل العالم أهل بعض أن على ، عهده في ثبت مما 

•عمر زمن يدرك لم رومان بن يزيد • ونال يالأنقْلاع رومان 
هه ه 

حكمما — تعالى اض رحمه - الشيخ فضيلة سئل ! ١ ٠  ٨٨س
ركعاتها؟عدد في الستة هي وما التراويح؟ صلاة 

اللهرسول صنها سنة التراوح صلاة بقوله! فضيلته فأحاب 
أنمن حوفآ ذلك ترك ه ولكنه ليال، ثلاث بأصحابه نام فئد لأمته، 
اشرصي - بكر أبي عهد في ذلك يعد لمون المبقي نم عليهم، تفرض 

المؤمنينأمير جمعهم نم - عنه اض رصي — عمر حلافة وصدرأمن — عنه 
يصلونفصاروا كعب، بن وأبي الداري تميم -على عنه افه رصي عمر- 

رمجضان.فى منة وهى الحمل، وش هدا يومنا إلى حماعة 
ركعة،عثرة ثلاث أو عثرة إحدى فهي ركعاتها عدد وأما 

ذلك.فى السنة هى هده 

ذلكفي روي لأنه به بأس ولا حرج خلا هدا على لوزاد ولكن 
علىبعضهم ينكر ولم والنقص، الزيادة في متعددة أنولع لف العن 

فهوالوارد العدد على اقتصر ومن عليه، ينكر لا فانه زاد فمن بحص 
فيصح حيث بالزيادة بأس لا أنه على السنة دلت وقد أفضل، 

رمضاننيام جاء؛ي ما ت باب الصلاة، ني مالك روا0 ( ١ ) 



|كطءءدلأة م كاوس 
٠ AT^=^==ت=ت===============^ت==ت=ء 

رجلاإن - عنهما اض رصي - عمر ابن حديث من وغرم البخاري 
حشيفإذا مثتى، ®مس ت فقال الليل، صلاة عن . المي مال 

يحددولم , ا صالى،<ل قل ما له فأوترت واحدة صلى الصبح أحدكم 
التراوحصلاة في المهم ولكن عاليه، يقتصر معينآ عددأ النبي 

الوأن منهما، والرفع والجود الركؤع في والتلمأنينة الخشؤع 
المصلينتمغ التي السريعة العجلة من الناس بحمى يفعله ما يفعل 

علىمنه حرصأ يجب، ما فعل من تمنحهم ربما بل يسن، ما فعل من 
بكثرة،الناس ينتابه أن أحل من احي الممن يخرج مجن أول يكون أن 

المشرؤع.حلاف هدا فان 
ولاوراءه، فيمن تعالى اممه يتقي أن الإمام على والواجب 

يخلتخفيفأ يخففا ولا السنة، عن خارجة عليهم، تثق إمحنالة يهليل 
يكر0إنه العلماء; قال ولهدا وراءه، من على ين بما أو يجب بما 

يسرعبمن فكيفا يس. ما فعل المأموم تمع سرعة يسرع أن للأمام 
حقفي حرام السرعة هده فإن إ يجبط؟ ما فعل المأمومين تمغ ّسرعة 

والسلامة.الاستقامة ولإخواننا لما افه فنال , الإمام. هدا 
أوو أ ه

لقيامهل تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مثل : '١س٩٨
معين؟عدد رمضان 

سبيلعلى معين عدد له ليس بقوله: فضيلته فأجاب 
بعشرينقام ولو حرج، فلا كله الليل قام الإنسان أن فلو الوجوب، 

(.V٤٩(،وطم)٩٩اJخارى)•:١(



او>ءلأتامام هم ١  ٨٤

النبيلكن ما الأفضل العدد ولكن حرج، فلا ركعة أوحمين ركعة، 
أمفإن ركعة، عشرة ثلاث أو ركعة، عشرة إحدى وهو فعله ي. 

يمحاليالشي كان كيف '' 'سلت — عنها اض رصي ~ عائشة المؤمنين 
إحدىعلى غيره أو رمضان فى يزيد لكن ررما فقالت؛ رمجضان؟ فى 

الوجهعلى الركعات هد0 تكون أن يجب ولكن ، ركعة، عشرة 
والجود،والركؤع، القراءة فيها طيل أن ويبني المشرؤع، 

يفعلهما خلاف الجدتين، بين والجلوس الركؤع، بعد والقيام 
أنينبغي ما يفعلوا أن المأمومين تمغ مرعق ييصليها اليوم، الناس 

هوما يفعل أن عليه يجب والوالي ولاية، الإمامة وهده يفعلوه، 
الذيل حهل1، هدا مكرا يخرج أن إلا يهتم لا الإمام وكون • أنفع 

والركؤع،القيام، إءلالة من يفعله، س النبي كان ما يفعل أن ينبغي 
aلتصرف حتى ، والمجود 

صلىإذا ! تحار. اش -رحمه الشيح فضيلة سل ! ١٠٩٠ص
أوالإمام يوافق فهل ركعة، عشرة إحدى عل يريد إمام حلفا الإنسان 
وهوصائم؟وينتاب يكذب لمن وماتوجيهكم القيام؟ أثناء ينصرف 

إذالأنه الإمام، يوافق أن السنة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
والرمول.الليل قيام أجر له يحصل لم الإمام تمام مل انصرف 

س. ليلة٠١^٢، قيام له كتب ينصرف حش الإمام مع قام ارمن نال؛ إنما 
ينصرف،حتى الإمام مع البقاء على المحافهلة على يحثنا أن أجل 

(.٧٣٨ومالم)(، ١١٤٧البخاري))١( 
أيوداود)هي*اا(.)٢( 



1كطءء ٥٧٠هس هن1ءس 
^ض===============ءهح»

الزيادةمحي الإمام تابعوا - عنهم اض رصي - الصحابة كان ؤإذا 
منبعضها منفرد صلوات في مجشروعآ كان فيما بالك فما الواحدة، 

عنزائد أمر في إمامهم وافقوا - عنهم اض رصي - الصحاة إ بعض؟ 
المؤمنينأمير من حدث وذلك واحدة، صلاة في المثّروع 

أيالحج، في منى في الصلاة أتم - عنه اش رمحي - عفان بن عثمان 
فيوعثمان وعمر، بكر، وأبا ه الض أن ٌع ركعات، أرع صلاها 

ثمركعتين، يصلي وهو سنوات ثماني مضى حتى حلاقته، أول 
يتبعونهكانوا هذا وْع ذلك، عليه الصحابة وأنكر ، أربعا صلى 

علىالحرص وهو الصحابة هدي هدا كان فإذا أربعأ، معه يصلون 
كانالذي الحدي زائدآعن الإمام رأينا إذا نحن بالنا فما الإمام، متابعة 

أثناءفى انصرفوا ركعة، عشرة إحدى وهو عليه يحاففل النبي 
قبلينصرفون الحرام المسجد في الناس بعض نشاهد كما الصلاة، 

اركعة؟ عشرة إحدى المشرؤع أن بحجة الإمام 
شر،والخلاف الشؤع، في أوجب الإمام متابعة إن نقول 

ليحلافمثارأ يكون أن ينبغي لا الاجتهاد فيه يسوغ فيما والخلاف 
وليسذلك فى احتالفوا لف الوأن حصوصا الأمة، بين والشقاق 

■فيها الاجتهاد جريان يمغ دليل المسالة في 
والنميمة،والغيبة الكذب، تجنجإ الإنسان على يجب 

س،النبي لأن صاتمأ؛ كان إذا المحرم والفعل المحرم، والقول 
حاجةف فليس والجهل به، والعمل الزور، قول يدع لم ®من ت قال 

اوغارى)إيىا(،ويم)ه؟1(.



اك،وسهسسم|كاات
١ ٠  ٨٦^==^====^====:^c===========^=z

تجنبعلى يحاففل أن الصائم فعلى • ، وشرابهءاأ طعام ييع أن في 
لأنرمضان، فى القر^ن بقراءة شغل أن وينبغي المحرمات. هدم 

النيولأن رمضان؛ محي نزل حيث مزية لها رمضان فى القرآن قراءة 
غالني وكان المران، فيدارسه رمضان فى جبريل يأتيه ان ك. 

أنهأي المرملة، الريح من بالخير أجود القرآن حريل يدارمه حين 
عليه.وسلامه اف صلوات جوده ينين ثم به، تأثر القرآن قرأ ذا إ. 

نوعانوالصدقة الصدقة، مجن نكثر أن ينبغي الشهر هذا وفي، 
التهلؤع.صدقة وهي نافلة، وصدقة الزكاة، وهي واجبة، صدنة 
والمديننوالمساكين الفقراء على الشهر هذا في الصدقة من فأكثر 

علىمزية الشهر هذا في للصدقة فان الحاجات، ذوى مجن وغيرهم 
الافلة،الصدقة مجن أفضل وهي واجبة صدقة لهي الزكاة أمجا ، غيره 
عبديإلل مري، »ما وجل: عز ربه عن رواْ فيما الني. لقول 
أنالناس بعض يقلن ولهذا • عليهء افترضته مما إلل أحب شوبء 

مجنأفضل الفريضة ز كذللث، وليس الفريضة، من أفضل النافلة 
اممهفرصها ما اممه وأحّ_اإلى أفضل ألها ولولا الحديث، لهذا النافلة 

الموفق.واض العباد. على 

حكمما ! - تعار افه رحمه - الشخ محيلة مثل ! ١٠٩١س
واحد؟سلام الوترفي أوبعضهامع لكلها التراويح صلاة جمع 

(.١٩٠٣).ح .باب; الخرم ني رواءالبخاري )١( 
القدمي.مريرة أبي حديث من ( ٦٥■ )٢ التواصهرح ت باب الرتاق ش الخاري يراه ^٢، 



...اكطرء  ٥٥٠هم هاوس 
»AVt======^=========^^

النبيلأن ؛ للصلاه ممد عمل هدا بقوله! فضيلته فاجاب 
تكنلم واحد، بلام حمعها فإذا ،. أ  ٠٠مشتى مثتى الليل ررصلأة ت هال 

وهده، الرمول به أمر ما حلاف على تكون وحينئذ مثنى، مثنى 
ونص• فهوردءاأ أمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن ؛ الني. قال 

الليلصلاة في ثالثة إلى قام مجن أن )على _ت الله رحمه أحمد- الإمام 
تذكرأن بعد استمر إن أنه أي . الفجر( صلاة في ثالثة إلى قام فكانما 

إذايلزمه ولهذا الفجر، صلاة في ذلك كان لو كما تبعلل صلاته فان 
ويتنهد،يرجع أن يلزمه ناميآ التراويح صلاة في الثالثة إلى قام 

.صلاته بهللت يفعل لم فإن اللام، للسهوبعد ويسجد 
رصيعائشة حديث مجن فهم الناس بحص أن ت وص مسألة وهنا 

فقالت؛رمضان؟ في س الني صلاة كانت كتف ّثلت حين عنها اض 
أربعأيصلي ركعة، عشرة إحدى على غيره ولا رمضان في يريد كان ءما 
حسنهنعن أل تفلا أربعا يصلى ثم وطولهن، حنهن عن أل تفلا 

بلامالأولى الأربع أن ظن حث ثلأثاّاالم• بملي نم وطولهن، 
واحد.بلام الباقية والثلاث واحد، بلام الثانية والأرح واحد، 

أنهمرادها أن ويحتمل ذكر، ما يحتمل الحدين، هذا ولكن 
أربحايصلي ثم الناحل، واستعادة للامتراحة يجلى نم أربعأ يمحالي 

(.٧٤٩اوخارى)-ا،ه(،رطم))ا(
كتابني تدا م ورواه الثؤع، عر معلقا البخاري ورواه محلم، رواه اللفظ بهذا )٢( 

بابالأنفية/ كتاب وملم، (، ٢٦٩٧)جور صالح عل اصعللحوا إذا باب• الملح/ 
(.١٧١٨) ١٨.،.. مضالأحكاماUظJة. 

(.(،و٠سلإ)٨'١١٢٧٢٧اJخارى))-١( 



اكاا؛تامام ض دظءس . . .
:=====ص=^=======^^=====ا

الأربعلكن ركعتين، ركعتين بملي أنه أي أقرب الاحتمال وهذا 
الأرعوكذلك نشاطه، ويستعيد ليستريح بعدها يجالس الأولى 

•اطه يويستعيد ليتربم^ يجلى يم ركعتين ركعتن يصلي 
ا؛متى مثى الليل ررصلأة •' والسلام الصلاة عاليه محوله هذا ويؤيد 

أربحأتكون أن واحتمال .، وقوله فعله بين جمع هذا في فيكون 
محال؛. الض أن من ذكرنا لما مرجوح لكنه وارد واحد بلام 

الليل»صلأة 
صفتانفالها بثلاث أوتر فإذا الوتر وأما 

.بالثالثة يأتي ثم بركعتين بلم أن • الأولى لصفة ا~ 
واحد.ومحلأم واحد بتشهد حميعأ الثلاث يرد أن الثانية الصفة و~ 

وء ه

السلام.؛ تحار افه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ت ١ ٠  ٩٢س
هذاعن بالإجابة التكرم أرجو • وبركاته اممه ورحمة عليكم 

فماذاأودم فذم إلى'اله فقام اكراوح بملي رحل ال-واذ: 
قياماصلاته ؛طالت، رمع إذا إنه • قال من قول صحة وما يفعل؟ 

المريضة؟صلاة في الأول الشهد من قام عرمن 
•الرحيم الرحمن افه بم 

وبركاته.اض ورحمة السلام وعليكم 
عبوجب أوذكر فذكر ثالثة إر التراويح يصلي، من نام إذا 

عنلأنه السلام؛ السهوبعد مجود ويكون الهو، وسجود الرجؤع 

(.٧٤٩)الخارى)'هه(،و.ام 



٠٨٩ك،ءسضصااتاكطءء 

لأنالنبيهئالتعالمأ؛ لكن إن صلاته طالت يرجع لم فإن زيادة، 
بماأتى ففد ذلك عالي المصلي زاد فإذا |ثى«لا،. ْثنى اليل ررصلأة 

إذاأنه على - الله رحمه - أحمد الإمام ونص س، المي أمر عاليه ليس 
أيالفجر، في ءالثة إلى ى، لو فكما الثالثة إلى اللمل في المصلي قام 
إلىقام من أن العلوم ومن ءاكة، إلى الفجر يصلي من لوقام كما 

•المفروحس على يريد لئلا الرجؤع عليه وجب الفجر صلاة في ثالثة 
التطؤع.صلاة باب في هدا اض رحمهم الفقهاء بين وقد 

الإنه وقال الأول، التنهد عن قام من على هدا قياس وأما 
قانمأ.استتم يرحعإذا 

جاءتلواجب ترك التشهد عن القيام لأن لقيامه؛ وجه فلا 
فيحللا إلا إليه الرجؤع يزيد لا المهووهوترك بسجود بجبرْ السنة 

زيادةإلى قام من أمحا السهو، بسجود يجبر لأنه إليه حاجة لا الصلاة، 
الصالحمحمد كاتبه ذلك قال • مثرؤع غير زائد في استمرار فهو 

اسبنفىبا/؟/؟،؛اى
ء؛؛--؛؛؛- ءو 

منهناك _! تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ١ ٠  ٩٣س
الرسولأن بحجة يفارقه نم ركعة عشرة إحدى الإمام ْع يصلي 
عشرةإحدى على ضء فى دلا رمان ش يزيد لا كان ه، 

رية؟
الذيالإمام مفارقة وهو الفعل هدا ت بقوله فضيلته فأجاب 

اوغارى)«؟؟(،و.سالمروألإ(.









1كطءء،؛ ٧٠٠لم يتاوس 

ذلكبعد لك قدر إن ثم الأول، الإمام مع فأوتر الليل، آحر التهجد 
اكاش.الإمام مع الور قالع 

هءو ءو 

ثلاثةعن _ت تعار اف رحمه — الشخ فضيالة سئل ! ١٠٩٠ص
التراوح؟صلاة رحقهم تسرع هل ايادية في أشخاص 

حولهميكن لم لمن يجوز نعم، بقوله• فضيلته فأحاب 
أواثنين، كانوا ولو التراوح صلاة يقيموا أن فيه يصلون مجد 
التراوحلأن ؛ بدللئ، يقوم أن فله واحدأ كان لو بل أربعة، أو ثلاثة، 

إيمانارمضان قام ررمن . الني( قال وند رمضان، قيام هي 
ذنبه،١~من تقدم ما غفرله واحتسابا، 

م

شؤعهل ! — تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ! ١٠٩٦س
حاصت،؟إذا تقضيها وهل التراوح؟ صلاة للمرأة 

صلاةتصر أن للمرأة يشؤع نعم بقوله! فضيلته فأجاب 
المجد.في ؤإمجا بيتها، ر التراوحإما 
الالصلاة لأن وذللئح تقضيها، لا فإنها الحيض أتاها ؤإذا 

تقضيهاأن لها يش-رع فلا للحائض بالنسبة نفلها ولا فرضها لا تقضى 
.واضأعلم.إذاطهرت،

فيملم ورواء ، الإيمازح)٧٣( من رمضان نام تطؤع ت باب الإيمان ني البخاري رواء 
(.٧٥٩) ١٧٣-،.. نامر،ضانؤني الترغيب باب: المسافرين صلاة 



|كاا،احام فم كا،س 

ةرّال

القرآنختم دعاء حول 
الرحيمالرحمن اف بم 

....المك^م أحيه إلى العثتمين الصالح محمد من 
٠وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام  ٠ ١ وبعد٠ 

٦في المؤرخ ورديمه ه ١٣٩٨/ا ٠ ٦! في المؤرخ كتتابكم 
ماعلى أحي لأشكر ؤإني مهما، ما وفهمت كليهما، قرانهما منه 

فيهلما التوفيق ولص لي اض وأمال الخير، ومحبة النصح من أبداه 
لهأقول ثم والإصلاح، والصلاح الخير 

وبينتالقران حتم عند الدعاء مسألة عالي تكلمت حينما إنني 
نظرإلى تحتاج المسألة وأن المي. عن سنة مها لي يتين لم أنه 

إنماتخطئة، أو تصوب من تستحق بما عليها ليحكم وتحقيق 
منعلى الإنكار ذكرت لما لأني فصدأ، لا عرصأ به تكلمت 

أوالناس، أن المعلوم من كان الصوت بمكبر المنابر فوق يرفعونها 
أرى،فيما المؤهللوية المنن من الدعاء هدا أصل أن سيمهمون الكثير 

نفلرإلى تحتاج المسالة أن وذكرت الفهم ذلك من فتحرحت 
وتحقيق-

منثبوته؛الضرورة علم مما ليت المسألة أن تعلم أجي، يا ثم 
الالذي الأمر من والتحقيق النظر على فيها التوقف يكون حتى الدين 
الميسنة من ثابت أصل لها يعلم لم التي المائل من هي بل ايبُي، 



|كسمءصا|ه هم هاءا/( 
ا=================ءهو» 

—اض رحمه — كمالك العلم، أهل من كرهها من كرهها لهذا و، 
تعالى!لقوله اتباعآ والتحقيق النفئر فالواحب الهجرة، دار إمام 

أءئاتومحّأممحإوف َةم أم ال سءرديم ؤ كرعم ؤ؛ن 
للمرءالصواب تبين فإذا [> ٥٩الاين؛ زالتاء، يأوبلأه محآحسن خيل ذ)لليى 

ولكتابه،لله، الصيحة تمام من لأنه ودعوة؛ عملا اتباعه عليه وحب 
٠وعامتهم لمن، المولأJمه ولرصوله 

القرآنحتم محي بها يدعى الش الأدعية أن من ذكرت ما وأما 
.نبوية أدعية 

اليىعن منها ثبت فيما يتوهم، لا فإنه كذللث، منها كان فما 
اتخاذفي الوقمط ؤإنما الواردة، غير المباحة الأدعية مجن كان أو 

إنحتى مامحورة، ستة بدون الله كتاب حتم محي راتبه سنة الدعاع ذللئ، 
العلمأهل من كمحر كان ؤإذا واجه، أنها يقلن يكاد العوام بعقم، 
فيالمعينة السور بعض من قراءته تسن ما على المداومة كرهوا 

المعتادالدعاء هدا فى ؛اللث، فماوجوبها، يقلن أن مجن حوفآ الصلاة 
اعزوحل؟ اممه كتاب حتم عند 

.يفعلونها كانوا المرضيين مشايخنا أن من مجاذكرت وأما 
فنرحوافهمجامحورة منة على كانوا ؤإذا ذكرت، مجن المشاح فلنعم 

للعملويوفقتا إليها، بالهداية علينا يتفضل أن الفضل محييه الذي تعالى 
متبعون.شاءارده إن تقتضيه ولما ءلالبون، لها فإنا إليها والدعوة بها، 

•علئ الناس بعض اعتراض من ذكرت ما وأما 
وأنيقولون، ما على الصبر يرزقني أن تعالى اف أسال فإمحى 

اللهفي ظحد0 لا ممن ويجعلنا الحق، على الثبات ؤإياكم يرزقني 





اكْمءد،اا؛ن فم ك1رس 
،================٠٩٧

وماَكانثوْنح اعتادوه ما حإف ؤإن ذلك مول عليهم خان ترك لما 
سننمن ^ ٠١ثن لإث؛رْ ثم اؤ)؛ ك آء نثثة-ت أئة إداثش قنؤ مه 
.[ ٣٦الأية: ]الأحزاب، ولحبملهممدصلصثلأتبيناه آيلة 

إلىتحتاج المسالة أن من الخطة في قالت مجا سمعت قد وأنت 
واجبوهذا لها؟ أصل لا أو المنة من أصل لها هل وتحقيق، بحث 

معلومة.تكن لم إذا كلها الأمور في المؤمن 
•بقوله الاستدلال من الردف كتابك في ذكرت ما وأما 

يومإلى بها عمل من وأجر أجرها فله حنة منة الإسلام في من ررمن 
القيامة®.

واشء به الراد ؤإنما مسألتنا، مثل على يدل لا فالحديث 
منرن؛أعلم-واحد 

مثرؤعأمر إلى الوصلة الهلريقة بالمنة يراد أن أحدهما؛ 
لجمعالمدارس كبناء اض. رمول أومنة اض، بكتاب شرعه لمت 

انمواوينووصع طالبيها، على لتقريبها المنة وتصنيف الطلبة، 
وهيمشرؤع أمر إلى الموصلة الوسائل من ونحوذلك الجند لرزق 
•جدا كثيرة 

بهاالعمل إلى سبق من حنة: ّنة مس بمن يراد أن الثاني: 
متينآذلك حاء كما التشرع منة لا العمل منة بالمنة الراد فيكون 

النبيعند كنا قال! أبيه عن جرير بن النذر فعن الحديث، سياق في 
الماءأو النمار مجتابي عراة حفاة قوم فجاء النهار صدر في 
فتمعروحهضر، مجن كلهم بل ضر، مجن عامتهم الئيوف، متقلدي 



اكءا|،تامام ■_ فتاوس 
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علىالناس حث أنه. وفيه القامة، من بهم رأى لما اض. رمرل 
منكومجان عنده اجتمع حتى الناس متصدق تمرة، ولوبشق الصدمة 

ررسفمال مجدهبه، كأنه . افه رمرل وجه فتهلل وثياب، طعام 
غيرس بعده بها عمل من يأجر أجرها فله حنة منة الإسلام محي من 

روايةوفي • مسلمأا، رواه الحديث شيء*. أجورهم س ينقص أن 
وجههمي ذلك رزئ حتى عنه غأ؛هلأوا الصدمة على الناس حث أنه له 

نمآحر جاء نم ورق من بصرة جاء الأنصار من رجلا إن ثم نال 
منةالإسلام ءي من *من فقال؛ وجهه في المرور عرف حش تتابعوا 
اضرسول مال هال؛ جرير عن ثالثة رواية وفي • الحديث حنة® 

تمامذكر ثم بعدم® بها يعمل صالحة سنة عبد يس ®لا 

اضرصي - الصحابة أن الحديث سياق س المعلوم وس 
عندس صنوها جديدة عبادة أو جديد، بشؤع يأتوا لم - عنهم 

عليه.وحثهم الصدئة المي.س به أمرهم بما أتوا ؤإنما أنفسهم، 
منةالمدكورة بالسنة المراد أن على بوضوح تدل الثانية والرواية 

جاءحتى الماس أ؛هلأ حيث الشاؤع به أمجر مجا نتقيد إلى والبق العمل 
سقالذي الأنصاري مكان ذلك في الماص فتتابع بصدقته الأنصاري 

لأمرحنة كانت ؤإنما الحنة، السنة هد0 سن الذي هو الصدمة إلى 
منةعيد ارلأيسن المالمة: الرواية لمقل ذلك على ويدل بها، الثايع 

(.١٠١٧ر.ح٩٦.الصدقة.عالي الحث باب; الركا؛ قي )١( 
اأحمد؛/اا-آ)"ا0اا<ا(.روا،ا)٢( 
رواءاأحمدإ/اا"مأ)لأهاا'ا(.)٣( 
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هولخكاىلسامفياسماكالح: 
•اش. لرسول والمتابعة تعالى، ف الإخلاص ت شرطين جمع ما 

رسولفيها متبعآ يكن لم إذا الإسلام في المنة فان هدا وعلى 
مّنها،من امحتحنها ؤإن حنة، تكون فلا صالحة، فليت الله 

منهليس ما هذا أمرنا ر أحدث ررمن ت هال أنه الّثي عن صح وهمد 
أحر،فيه كون فلا مقبول، غير صاحبه على مردود أي ، فهورداءأ١ 

وشرمحمد، هدي الهدي ررحير • الخْلبة فى يقول كان أنه عنه وصح 
وللنائى!لم مرواْ ، صلألة،، ؛دعة وكل محدثاتها، الأمور 

»رلكصلأاةشالأر«"'.
التيالمنة ! حسنة٠٠سنة من ررمن بقوله يراد أن يمكن ولا 

لوجهين:وذلك الميى. صنة بها ترد ولم نها واتحمانها أحدثها 
ماهدا أمرنا فى أحدث ررمن ؛ قوله. ينافي هدا أن * أحدهما 

الثانيةللرواية مناف هو بل البيع؛ من وتحدير0 ردا، فهو منه ليس 
حيثلم معن سقناها التي الروايات ثالث وهي ه، نفللحديث 

كانتحيث إلا صالحة كون أن يمكن ولا بالصالحة، المنة قيد 
منليت محانها أحينها التي والمنة ، الله لرسول التابعة فيها 
علتهاماحورأ ولا مقبولة، ولا صالحة، عون فلا . المي أمر 

محانها.
بقابطانضباطه وعدم الحنة، المنة معنى انتثار ت الثاني 

(.١٧١٨لم)وماوغ1ريرلأا'ا"ما(، )١( 
.( ٨٦٧)٤ ٣ رالخطبةح الصلاة تخفيف ; باب الجمعة في ملم رراْ  ٢٢١
.كفالخلةح؟به\ رواْالاشفىالمديناب: )٣( 
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صاحبكل فإن ّسيتآ، كان مما نآ ح كان ما به ويتميز إليه ير"؛ع 
.حنة ستة الإملأم في محن أته يدعي بدعة 

فىوالسنة الكتارب تصومن تحرمج ابتدعوا الدين فالمعترلة 
محنواأنهم يزعمون مجازية معان إلى بتأويلها وصفاته الئه أسماء 
إلىته والالكتامحب نصوصن بزعمهم قربوا حبما حنة، سنة يذلل 

يتوهموتهمجا التحريف بدلك وأبعدوا تعالى، ش يجب فتما المعقول 
•والتخيل اسل من فيها 

وصفةتعالى، اض لذكر مجعينآ عددأ ابتدعوا الذين والصوفية 
لحملحنة سنة بذلك سنوا أنهم يزعمون بذلك، القيام حين معينة 

تعالىاض ذكر من المعين العدد بهيا القيام على بزعمهم النفوس 
والتمايلالهز من الصفة تلك على كان إذا العمل على وتنتجلها 

والرةصوالتلحينونحوذلك.
.النبي ميلاد يذكرى والأعياد المواسم ابتدعوا والذين 

حنةمحنة بذلك سنوا أنهم يزعمون الإسلامية الأنتصارات وبحقي 
اضبنعمة وتذكيرالنفوس عليه، الصلاة وكثرة النبي على بالثناء 

ونحوذلك.وانتصارالإسلام بولادته لمين المعلى 
الني.إلى أنزل بما أنهمآمنوا يزعمون الذين المنافقون بل 

مجاكل وهو الطاغوت إلى يتحاكموا أن وأرادوا قبله من أنزل ومجا 
اضأنزل مجا تعالواإلى لهم قيل ؤإذا رسوله. ومحنة اش كتاب حالف 

إنباض فيحلفون الني. إلى يأتون وأعرصوا صدوا الرسول ؤإلى 
أردناإلأإحسانآوتوفيقآ.

يدعيسلكها مجن كل كان إذا والعلرق المناهج هذْ نزن فبماذا 



اكطءءض>ءاإة هن1ءس 

اشبهة؟ ذلك في يدعي ما وأوردعلى حسنة، سة بها من أنه 
رمولهومنة تعالى اض بكتاب نزنها أن ت ذلك على والجواب 

قياممع س رسوله منة في ولا تعار، اض كتاب في توحد لم إذا ف. 
ولاتعار، اش دين من ليت أنها يمنآ عالم عهد0 في لها المقتضي 

كانتلو لأنها باحللة؛ دعوى حنة منة أنها دعرى وأن شريعته، مجن 
أوقوله، من ه رموله أومنة تعار، افه كتاب في لجاءت كيلك 
ادعىالتي المنة سبب الني. عهد في وجد فإذا أوإقراره. فحله، 
فيأصحابه من أحد ولا الني. يفعلها ولم حنة، منة أنها ماتها 
ليتأنها علم نيه. أوإنرار تعار، اف إهرار عليها فتكون عهدْ 

منهحدر مما هي بل مانها، امتحنها ؤإن الإسلام، في حنة محنة 
المرورمن البيع هذه على يترتب أنه تجد ولذلك البيع من ه النبي 

منوهذا والمصلحة، الخير من فيها يحصل مما أكثر والمفاسد 
.شريعته كمال على الدالة تحار افه آيات 

هذْمثل ينكرون — عنهم اف رصي — الصحابة تجد ولهذا 
والإحسان.الخير ذلاهرها كان ؤإن الأمور 

رصي- معاوية على عنهما. الله رصي - عباس ان أنكر فقد 
البيتمن شيء ررلثس • معاوية له فقال الكعبة أركان استلأم - عنه الله 

فاإكأ َكاد< لمد ؤ • - عنه افه رصي - عباس ابن فقال مهجورأ،ا، 
•ة معاويال فق[ ٢١•' الأي—ة ه حنة آسؤآ اللة يسؤل 

استلأمترك — عنهما الله رصي — عباس ابن فجعل ، صدقت 
قصدعنه الله رصي معاوية أن مع المنة من الماميين الركنين 

.)ا(روا،ا>د'آ/ا<أ-آ
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ووافقهوجل؛ عز الله تعظيم من هو الذي البيت تعفليم باستلامهما 
ماأن كما السنة، من تركه الض. تركه ما فجعلا ذلك على معاوية 

ماوترك مجافعل، فعل له والأزباع به الأسوة فتمام فعله، فالسنة فعله 
يعيدلا وأن إليه، والتقرب ربه، عبادة العبد به يقصد ما كل مجن ترك 

مع.بما إلا تعالى افه 
قلت• قال الأُنّجعي ءلارق بن صعيد حديث من نن الوفي 

وصربكر، وأبي ٠ اش رسول حلف صليت ند إنك أبتي يا لأبي 
نين- خص مذ الكوفة في ههنا - عنهم اش رصي - وعلي وعثمان، 

ابنذكره ا محدث،ال بني *أي فقال! الفجر؟ في يقنتون أفكانوا 
دعاء،أنه هع الفجر في للقتوت منه وهداإنكار المعاد، زاد في القيم 

لمه والنبي معينة بمادة تقييده لكن وقت، كل مثرؤع والدعا-ء 
أنللنبي. والأتباع الناسي تمام أن وذلك • يكون؛دعة بها يفيدْ 
وسببها،العبادة، أصل في ه النبي، عليه كان بما العبد يتقيد 

وردوما مجهللقآ، به تعبد مجهللقأ ورد غما ومكانها، ووقتها وهيئتها، 
.به قيد ما على به تحبي مكان أو وقت، أو بهيئة، أو مقيدأبمبب، 

كملاةبصلاة تعالى ض يتعبد أن الإنسان أراد لو وليلك 
كسوف،.حدوث بدون الكسوفا 

عبادة؛الكسوف صلاة أصل كان ؤإن بدعة، هدا له! لقلنا 
عدمجه.•ع مشروعان تكون فلا بسبس، مقيدة عبادة لأنها 

.ونته غير فى بعرفة بالوقوف فه يتعبد أن ولوأراد 

المعادراد هحقنا وتايعه وصححه القنوت ترك ني حاء ما ٠* باب الصلاة في الترمذي رواء 
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لأنهعبادة؛ بعرفة الوقوف أصل كان ؤإن بدعة، هدا : لقلنا
غيره.فى مشروعة تكون محلا بوئت مقيدة عبادة 

•أومدرسته منزله، فى بالاعتكاف تعالى ف يتعبد أن ولوأراد 
عبادةلأنه عبادة، الامحكاف أصل كان ؤإن بدعة، هدا لقلنا: 

•غيره محي مشروعة تكون فلا وهوالمجر بمكان مقيدة 
بيته.دخل كلما ركعتين بصلاة تعالى ف يتعبد أن ولوأراد 

عبادةلأنها عبادة؛ الصلاة أصل كان ؤإن بدعة، هذا لقلنا! 
.غيره بدخول مشروعة تكون فلا المجد بدخول مقيدة 

أوبدنه من النجاسة إزالة عند يقوله تعالى ض يتعبد أن ولوأراد 
محمدأأن وأسهد له، سريك لا وحد0 اممه إلا إله لا أن أسهد يؤبه! 
منواجعلني التوابين، من اجعلني اللهم ورسوله، مدم 

انملهرين.
لأنهعبادة، والدعاع الذكر أصل كان ؤإن بدعة، هذا لقلنا! 

منالتعلهر بعد مشروعآ يكون فلا الوصوء إسلغ يعد مجقيدأ ورد 
المجاسة.

العبادةمن ورد ما أن بها يتضح وكلها كثيرة ذلك على والأمثلة 
شرعيدليل بدون سب أو وقت، أو بمكان، تقييدْ فان مجطلقآ 
.دعاء ذكر٦أم كان سواء البيع من يجمله 

عندالقرآن يختم مجن به يدعو الذي الدعاء فنقول! هذا وعلى 
غيرعامآ ورد فإنما ه، بجنأو بحينه ورد مما أصله كان ؤإن ختمه 
بسببله تقييد به للدعاع سببأ القرآن حتم فجعل القرآن، بختم مقيد 

ويختمهالقرآن يقرأ كان ١^٠٠^ أن المعلوم من فإنه الشرع به يرد لم 
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لمولما يفعله، لم أنه فعلم • ختمه عند يدعو كان أنه عنه ينقل ولم 
عاليهأقر أو لفعله، نته ّمن كان لو إذ منته، من ليس أنه علم يفعله 

ولموحفغلها، شريعته ببيان تكفل تعالى اش لأن للأمة؛ ذلك نقل نم 
فلالعباده بيان بدون دينه ثابتآمن أمرأمحبوأإليه ليلع تعالى اش يكن 

يفعلأو عليه، فيقر عهده فى أصحابه من أحد ولا الض.، يفعله 
٢مملتتلإأيوم ؤ تعالى: فوله خلاف شذ\ فإن للأمة يقل ولا ذلك 

ألآؤوإنالإره إناثن ؤ نوله: وحلاف ٣[ 1^: ]اس؛، دي0قه 
ا،[.الآة:لالحجر،كذلو0ه 

ولاتزالالأن، المالة هذه في إليه علمنا انمهى ما فهدا وبعد، 
بهتحبرونا أن علم زيادة وجدتم فنرحوإذا واكحقيق، البحث تحت 

نسيتولكنى القرآن، قراءة عند تجاب م الدعاء أن علئ مر ند وأنا 
محه.بحثوا فنرحوأن ومرتيته ولفظه، مجومحعه، 

أنيإذاكنتما*وأئملك-حفظكاش_فيامماباممنيث 
بهوام.كل الناس وأترك أحتم لا أن الختمة أرى 

افرأحد فقد بدليله الحق للإنسان تبين إذا أنه تعلم محب فيا 
ولاللناس يبينه أن العلم س أءءلا0 بما والميثاق العهد عليه تعالى 

ليتأنها ويقدر الناس، يفعلها التي الأمجور في لاسيما يكتمه، 
علىفيها الناس ليتمثى أؤكد يكون حكمها بيان فإن صواب، على 

الصواب.
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افدين في والفقه العلم من الزيادة ولك لي اش وأسأل هذا 
هداةيجعلما وأن نسه، لهدى والأتباع له، العبادة ؤإحلاص تعالى، 

فيالثابت بالقول يثبتنا وأن وأنصاره، الحق دعاة ومن مهتدين، 
يهبوأن هدانا، إذ بعد نلوبنا يزخ لا وأن الآنمة، وش الدسا الحياة 

.هوالوهاب إنه رحمة منه لنا 

وأصحابه،، اله وعلى محمل، نبينا على وملم الثه وصلى 
فيحرر . وبركاته اض ورحمة عليكم لام والاعه وأتب

٠ ٠.
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للختهةهل رحمهالهمار ^اشخ— ت ١ ٠  ٩٧س
أصل-نالة؟

القرآنانتهاء عند للختمة أن أعلم لا يقوله: محضيالته فأجاب 
مالكبن أنس عن ذكر ما ذلك في ورد ما وغاية السنة، من أصلا 

أهلهجمع القرآن يختم أن أراد إذا كان ®أنه — عنه افه صي ر— 
مجنولكن منة، ذلك في أعالم فلا الصلاة في تكون أن أما فدعا«لا،، 

الدليلذلك بمقتضى يعمل أن عاليه الواجب فإن ذلك، في منة عالم 
كانإذا به يعمل أن له يستحب أو الوجوب، على يدل كان إذا ءندْ 
لأنيفعل؛ فلا منة ذلك في يعلم لم ومن الاستحباب، على يدل 

التوقيف.على مبناها العبادات 
هه ه 

حكمعن — تعار اف رحمه — الشيخ فضيلة مثل • ١ ٠  ٩٨ص
محمامآنفىماماملفيشررضان؟

الليلقيام في القرآن خمة في أعلم لا بقوله: فضيكه فأجاب 
ماوغاية أيضأ، أصحابه عن ولا ، النبيعن منة رمضان مهر في 

حتمإذا اركان _! عنه اض رضي ء مجالك بن أنس أن ذلك في ورد 
الصلاة.غير في وهدا ودعا® أهاله حبمع القران 

السنةمن أصل لها يثبت لم كونها *ع الختمة هدْ في إن ثم 
المحينالمسجد هدا في يكثرن النساء ولاسيما الناس أن فيها 

هوما الخروج عند والماء الرجال بين الاخلاحد من بدلك ويحصل 

فىخمامآنأ/ه1;روا،اووارمفيكائلامآناب: )١( 
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•شاهده لمن معلوم 
بهذاالقران يختم أن يستحب إنه يال العاإم أهل بعض ولكن 

الدعاء.

وجعلهااللل آخر في اشام في الختمة جعل الإمام أن ولو 
القنوتلأن بأس؛ هذا في يكن لم وقنت الوتر من القنوت مكان 

مشروع.
٠و ؛ ه

أنهيتإذا ؛ - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ١٠٩٩س
سبةصحة مدى وما القرش؟ حتم دعاء لي درع فهل القرآن قراءة 
افه؟رحمه تيمية ابن الإسلام لشيخ القرآن ختم دعاء 

مالكبن أنس عن روي إنه قلنا أن سق بقوله؛ فضيلته فأحاب 
بهاقتدى فمن ودعا أهله جمع القرآن ختم إذا أنه — عنه الله صي ر~ 

■عليه حرج فلا هذا في 
رحمه— تيمية ابن الإسلام شخ إلى المنسوب الدعاء وأما 

مصنفاته.في يذكر لم لأنه عنه؛ يصح أظنه فلا - اض 
ءوه  ه

١١٠ص أيهما-؛ تعار افه رحمه - الشخ فضيلة ستل ؛ ٠
اكراوح؟أوصلاة الطواف مكة في كان لن أفضل 

لأنالخراريح؛ صلاة الأفضل إن نقول بقوله؛ فضيلته فأحاب 

•٤٦٨الدارسأ/)١( 



|كاإتامام هم فتاءس  ١١ ٨

الإماموُع الجماعة •ع مرته فانها وطاف، تركها إذا التراوح صلاة 
حشالإمام ْع قام ®من الني.يقول؛ لأن كله؛ الليل قيام ويفوته 

يفوت.لا وقه محإن الطواف أما . J٢١الة٠أئيام له كتب صرق 
فييطوف أو فيطوف، يذهب أن التراويح من انتهى إذا فبامكانه 

بفواته.يفوت محدد وفت له فليس النهار 
حتىالإمام مع يصلي أن للإنسان الأفضل فنقول هدا وعلى 

ناله.قيام له يكتب 

أنلوقدر •' — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة سئل I ١ ١ ٠ ١ ص 
فيالإمام هع لحل تم الأحرة العشاء صلاة فاتته وقد الإنسان جاء 

هدامحام الركعتين من الإمام ملم ما إذا حش التراويح صلاة 
متعمدأالإنسان هدا كان إذا ذلك حكم ما ' صلاته ليكمل المأموم 
هدمأن جاههد كان إذا ذلك حكم وما التراويح؟ صلاة ش دخوله 
التراويح؟صلاة 

كانسواء صلاته تصح لا المذهب بقوله فضيلته فأجات 
لا.أم جاهلا كان سواء صحتها والصحح لا، أم جاهلا 

ليلةهل I — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مثل I ١ ١ ٠ ٢ ص 
تنتقل؟وهل رمضان؟ العشرالأواخرمن القدرفي 

أبوداود)ْب'اا(.)١( 



اكطءءهمء،ا|ه هاءس 

منالأواحر العثر في القدر ليلة نعم. بقوله فضيلته فأجاب 
-اف رحمه - حجر ابن ذلك فال كما تنتقل أنها والصحيح رمضان، 

ليلةفي كون فقد أيضآ، السنة عليه دلت وكما الباري( )فح في 
حمسله وفي وعترين، ثلاث له وفي وعشرين، إحدى 

وذدوعشر؛ن، تسع له وش وعشرين، مع له وش وعشرين، 
القدر،ليلة فيه كون أن ممكن هدا كل الأشماع، في عون 

إنالجماعة ْع صواء القيام على فتها يحرص بأن مأمور والإنسان 
كانإذا ؤإلأ أقفل، الجماعة ْع فهو الجماعة فيه تقام بلد في كان 

وحده.ولوكان يصلي فانه البر في البادية في 
أحرهانال ابآ واحتإيمانآ القدر ليلة قام من أنه أيضأ واعلم 

عرفما الإنسان أن فرض لو حتى يعلم، لم أو بها علم سواء 
واحتساباإيمانا قامها ولكنه ، غيره أو بنوم لها ينبه لم أو أماراتها، 

ماله يغفر تعالى الله وهوأن ذلك، على رتب مجا يعهليه تعالى الله فان 
•وحدْ كان ولو ذنبه من تقدم 

هت- حم ه

١١س ليلةهل تعار الله رحمه - الشخ فضيلة مئل ؛ ٠٣
مأوأنهاتتقلسولةإلولة؟

لقولرمضان في أنها ثك لا القدر ليلة بقوله فضيلته فأجاب 
أحرىآية في تعالى اممه وبين \ةوتوه. دإب ي أنزكه إدآ ؤ : تعالى ؛^ ١١

رمضاوز٢^٥ثهر ؤ وجل؛ عز فقال رمجضان في القرأن أنزل افه أن 



ا1صاا،همر(م1م هارس 

منالأول العتر يعتكف الني. وكان • ، أخثن*ا0هلإ مه ألرد 
رآهاثم الأوسط، العشر في اعتكف نم المدر، ليلة _، JLlajرمضان 

منعدد رويا تواطأت ثم رمضازرآ،، مجن الأواخر الحشر ي ف. 
®أرىفقال! رمجضان من الأواخر السع في أنها س الني أصحاب 
فيي>وظ\ مجتحريها كان الأواخرفمن السح محي ئدتواطأت روياكم 

ادعالأواخر«أ'آ،.
مجنتتم أنها لما تبين القدر ليلة في الواردة الأدلة امجالما ؤإذا 

٠النيهررأريى^نمىوأنهالأثكونفىyةبمعام، 
وكانتوطين، ماء في صيحتها في يجد وأنه المنام في القدر ليلة 

واللام:الصلاة عليه وقال ، ٠^٤، وعشرين إحدى ليلة الليلة تللث، 
علىيدل وهدا ، أ رمضان(( من الأواخر الشر في القدر ليلة ®تحروا 

الإنسانويكون الأدلة، تجتمع وبهذا معينة، ليلة في تنحصر لا أنها 
أحروثبوت القدر، ليلة يصادف يرحوأن العشر ليالي من ليلة كل في 

لمأو بها علم مواء واحتابأ إيمانآ ئامها لن حاصل القدر ليلة 
اكدرإيماطوا-حااعفرلهليلة قام رمن لأنالني.يقولت يعلم؛ 

.١٨٥ت الأية القرة، صررة )١( 
نيوملم •٢(،  ١٦)القدر ليلا التاص باب: النير، ليلة ضل يي الخاوي روا، )٢( 

ضلولأالقدر>هاآ(.باب: الصيام، 
نيلم وم٢(، ٠  ١٥)القدر ليالة اكاس باب: القدر،  UJضل يي الخاري روا، )■١( 

(.٢١٥نحلليلأالقدر)باب: الصيام، 
السابق,تقدمييالموضع )٤( 
الأواخرالعشر من الوتر في القدر  UJتحرى ت باب التراويح، صلا؛ م الخاري رواء )ْ( 

Lو(، ١٩١٣) التدر)ا'آاا(.ليلة نحل باب: لمفيالصيام، ٠



|كطءءد،اإت هم فدا،س 

فييشترط فلا أصابها أنه علم إذا يقل ولم ذنبهءرا،. من تقدم ما 
منولكن يعينها، عالمأبها العامل يكون أن القدر ليلة ثواب حصول 

بأنهنجزم فإننا واحتابآ إيمانأ كلها رمضان من الأواحر الحشر قام 
.آخرها في أو وسهلها في أو العشر أول في مراء القدر ليلة أصاب 

•الموفق واش 

أحرىعن ت - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة متل ت ١ ١ ٠ ٤ ص 
ومافيها؟ يقال دعاء أفضل وما القدر؟ ليلة فيها ترجى التي الليالي 

علاماتها؟

ليلةفيها ترجى التي الليالي أحرى • بقوله فضيلته فأجاب 
بلحزمأ القدر ليلة هي ليت ولكنها وعشرين، سع ليلة هي القدر 

ليلةأن العلم: أهل عند الراجح القول فان ذلك ومع أرجاها هي 
ليلةفي كون وتارة وعشرين، إحدى ليلة في تكون تارة تنتقل القدر 

وعثرين،مع ٢* وذي وءشرين، وش وعشرين 
عزاممه أخفاها وقد كون، ند الأمفلع وفي وعشرين، تسع ليلة وفي 

عفليمتين؛لحكمتين همادْ على وجل 

كلفي يجتهد الدى طلبها في الجاد ببين أن إحداهما؛ 
يجدلم معينة ليلة كانت لو فإنها يصيبها، أو يدركها، لحله الليالي 

الاسإلأشتلاكاليلةس

الخارى)س(.



اك،اا؛تامام فم هاوس  ١١١٢

إلىبه طربون صالحآ عملا الناس يزداد أن '' الثانية والحكمة 
ويضوزبه.ربهم 

حديثفي كما العفو فسؤال فيها يدعى دعاء أفضل أما 
إنأرأيت اش رسول يا مى! قالأنها — عنها اش رصي — عائشة 
عفوإنك اللهم ررئولي.* قال؛ مها؟ أنول ما القدر ليلة رافقت 

تقالالتي الأدعية أفضل من فهدا . عتيءارا، فاعف العفو، تحب 
•فيها

علاماتهاوأما 

الصافية صيحتها الشمس تخؤج أن علاماتها من فإن 
كزيادةأحرى علامات وفيها متأحرة، علامة وهده فيها، ، شعاعأ 
هدهكل صدره، وانشراح وراحته، المؤمن، وحلمأنينة فيها، الأنوار 

القدر.ليلة علامات من 
ءإ؛-ءي ءو 

تصحهل — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة سئل I ١ ١ ٠ ٥ س 
التراويح؟يصالي من العشاءخلف يصلي من صلاة 

من٠?^، العشاء صلاة رحل مجلي إذا بقوله فضيلته فأجاب 
صلاةالرحل أتم التراويح من الإمام ملم فلما التراويح بملي 

صحيح.حن ت وقال ( ٣٥١٣)٨ح ٥ ت باب ٥ ٣ ٤ / ٥ الدعوات قي الترمذي رواه )١( 
(.٧٦٢) ١٧٩رممازح مام قي الترغيب باب: المارين صلاة لم»ي مرواْ )٢( 



اكطءء3*اا،ت غم فتا،س 

أحمدالإمام جوازه على نص وقد ، به بأس ولا جائز ^٠١ ٠٠العناء 
صمعاذينمل_رصياضت_أنمكان

بهمنملي نومه إلى يرجع ثم الأجرة العشاء ه الني •ع يصلي 
فريضةحلفه ولمن ، نافلة له فتكون ، الصلاة تلك 

وحدهميصلوا أن فالأولى حماعة الرحل هدا ْع كان إن لكن 
أولهامن كلها الصلاة ليدركوا المجد من جانب في العشاء صلاة 

.الجماعة فى إلىأحرها 
ءإ؛-ءإت- ؛!؛- 

حملحكم ما ؛ - تعار اف رحمه - الشيخ فضيلة مئل ؛ ١١٠٦س
بحجةرمضان في التراوح صلاة في المأمومين قيل من الماحق 

الإمام؟متابعة 
فيهالغرض لهدا الصحف حمل بقوله! فضيلته فأحاب 

•وجوم من وذلك للسنة مخالفة 
علىاليمنى اليد وضع الإنسان يفوت أنه ت الأول الوجه 

القيام.فيرحال اليمرى 
وهيإليها، حاجة لا كثيرة حركة إلى يودى أنه الثاني؛ الوجه 

.ونحوهماالجيب وفي الإبهل في ورصعه ؤإغلاهه، الصحف، فتح 
هده.بحركاته الحقيقة في الصالي يشغل أنه ت الثالث الوجه 
الجودمجوصع إلى الطر الصلي يفوت أنه I الراع الوجه 

نيومسلم (، ٤٦٥.ح). نومأ. أم صرثم إذا باب والإمامة/ الجمامة يي البخاري رواه 
.ح)؟يآ(.. . ثيالعشاء القراءة باب الصلاة/ 



|ك|ااهامام هم فتاوس 

السنةهو جرد المرصع إلى الفلر أن يرون العالماء وأكثر 
والأكل•

كانإذا صلاة في أنه ينسى ربما ذلك فاعل أن الخامس؛ الوجه 
إذاكازخاسمأوانمأدهما بخلاف صلاة، فى أنه قالبه يتحضر لم 

أقربيكون فانه ، ّّجود0 نحو رأسه اليمرى، على اليمنى 
,حلفاإمام وأنه يصلي استحضارأنه إلى 

حكمما ت - تعار النه رحمه - الشيخ فضيلة مثل ؛ ١١٠٧صن 
الصلاة؟في المصحف من الإمام متايعة 

أنمعناه المصحما في الإمام مجتايعه بقوله! فضيلته فآحاب، 
إليهاحتيج وهذاإن قراءته، في الإمام ليتاع المصحف يأحذ المأموم 

لثاأمالخأمومجين! لأحد فيقول الخففل ضعيف الإمام يكون بحيث 
لخاحة.لأنه يه بأس لا فهذا أحطأمتا تردعارإن حتى الصحف 
يتاحالإنسان أن أرى لا فإش الوجه هذا ■على يكن لم إذا وأما 

فيه،مجرغوبا غير في مجْللوبآويفر يفويت، لأنه المصحما؛ مجن الإمام 
 vالصدرعلى اليدين رصع وكذلك ، سجوده مجوصع الفلرإر في٠وءت

بحملالخركة وهي فيه مرغوبا غير في ويقع المنة، من وهو 
حاحةلا حركالتا كلها وهذه ووصعه، وحلية، وفتحه، الخصبمحما، 

لهايكن لم إذا الصلاة في الخركة إن الملم: أهل قال وقد إليها، 
اللمام؛بعض محال بل الخشؤع. كمال تنار لأنها مكروهة؛ حاحة 

أولمجن القراءة يتاع سوف، البصر لأن الصلاة؛ تبْلل البصر حركة إن 



اكطءءمْااة هت،ءس 

حروفأفيه أن مع وهكدا آخره إلى الثاني أول ومن آخره إلى السطر 
مبطلوهدا ، للبتسر كمحيرة حركة فيكون كعيرة وكلمارت كثيرة 

للصلاة.

أنمهمويعودوا الأمر هذا يدعوا أن لإحواني فنصحي 
المصحف.إلى ينظروا أن بدون الخثؤع 

كسراعتاد ! — تعالى اض رحمه — الشيخ ضّلمة ،سل ت ١ ١ ٠ ٨ س 
أثناءالميكرفون في أصواتهم رغ متطقتتا في احي المأئمة من 

تشويشمن يحصل ما فضيلتكم لدى ومعروف التراوح صلاة 
بعضهمنصح وإذا المجد، لهدا المجاورة الماحي بعض على 

الماءمن كثيرأ أن وهي عظيمة فائدة فيه هدا عماله بأن أجاب 
علىتوثر فد وكدلكا منها ن ويتقد القراءة يمعن البيوت داخل 
صوتكان إدا لاسيما ويصلى المحد إلى قياني الا،س بعضن 

حيرأ.اف وجراكم المخ؟ فضيلة يا ترون جميلالماذا القاريء 
ماغيري وعند عندي معروف نعم بقوله! فضيلته فأجاب 

التراويحصلاة أثناء المنائر من الميكرفون في الموت برفع يحصل 
روىوقد القريبة، والماحي اليوت أهل على التشويش من وغيرها 
فيالزرقاني شرح من ١  ٦٧/ ١ الوؤلآ في - افه رحمه - مالك الإمام 
اضرصي - عمرو بن فروه الماصي عن القراءة( في الممل )باب 

علتوقد يصلون، وهم الناس على حرج س الألة رسول أن - عنه 
يناجيهبما فليتثلر ربه ثناجي المصلي ءرإن فقال؛ بالقراءة أصواتهم 



|كا|ق\سنج هم هتاءس 

Y٣٨/ داود أبو وروى بالقرآن*. بعض على بعضكم يجهر ولا به، 
سعيدأبي عن الليل صلاة في بالقراءة الصوت رغ عنوان تحعت 

الممجدفي ه اض رسول اعذكف قال: - ينه اض رصي - الخيري 
مناجكلكم إن ررألأ وقال. الستر لكف بالقراءة يجهرون فمعهم 

قيبض عر بمضكم يرغ دلا بضا، بعضكم يوذين فلا ربه 
حديثصدالر: ابن قال الصلاة*. »في قال: أو القراءة*. 
صحيحان.معيدثابتان وأبى البياصى، 

الصلاةش بالقراءة الجهر عن الهى الحديثين هدين نفى 
ينهىأدية هذا في وأن الاحرين على التشويش فيه يكون حيث 
مجمؤعمن ٦ ١ / ٢٣اض رحمه تيمية ابن الإسلام شيح قال عتها، 

كالمصلين،غير0 يزذي بحيث بالقراءة يجهر أن لأحد ليس ؛ الفتاوى 
مافعل ومن قديمة؛ ط الكرى الفتاوى من ٣٠٥/١وفيجوابله

ام.منه. منع ذلك إل يفضي ما أوفعل المسجد أهل عل به يشوش 
منفجوابه المبررات من الصوت يرغ من يدعيه ما وأما 

وجمن؛

فيبض على الماس بض يجهر أن نهى المي. أن الأول؛ 
ولاللموس احتيار لا أنه العلوم وس أذية، ذلك أن وبين القرآن 

ؤوماَ؛انتعالى: اض قال المدولعماقضىبهالبى.، ش حيارله 
نشأثمحثم ة ليترْ ثم لإؤف أن م وة؛ثه أممه ص ^١ ^^ ^٠ لمحن 

آ"ا.الآة:مرةالأحزاب،



اكطءء|ه1ا؛ن هس هتاءس 
د========د========،باا

أذيةمنه ضر أن لنمه يرصى لا المومحن أن أيضأ المعلوم ومن 
لإخوانه.

—وجودها صح إن — المبررات من يدعيه ما أن الثاني الوجه 
تذلك فمن المحذورات من الصوت برسر يحصل بما معارضة فهي 

جهرعن الهي من المي. عنه نهى فيما الرقؤع - ١ 
بمه-مضض•

علمآيدرمن ممن وعيرهم المصلين من يمعه مجن أذية — ٢ 
عليهم.يالتشويش يتحفظه أو 

الأمتماععن المجاورة الماحي في المأمومين شغل — ٣ 
•دالأسماعإلها أمروا الي لقراءةإمامهم 

يتابعونقد المجاورة المساحي فى المأمومين بعفس أن — ٤ 
فيكانوا إذا لاسيما صوته، الراغ الإمام والجود الركؤع في 

الوافدالصوت عليهم يلتبس حيث الجماعة، كثير كبير مجد 
كثيرأ.نير ذلم، أن بلغنا وفد إمامهم، بصوت 

إلىالمادرة في الناس بعض تهاون إلى يفضي أنه - ٥ 
وحزءأركعة ركعة الإمام صلاة يسمع لأنه المسجد؛ إلى الحضور 

الوقت،به فيمضي الصلاة أول في الإمام أن على اعتمادا حزءأفيتباطأ 
.أوكلها الصلاة أكثر يفوت حتى 

سمعواإذا المسجد إلى المقبلن إّرإع إلى يفضي أنه ~ ٦ 
النبي^^عنه نهى فيما فيمعون هومشاهد، كما قراءته آخر في الإمام 

المرفؤع.الصوت هذا سماعهم بج، يالإسر؛ع من 
فيوهم القراءة هذه معر يمن المتا في يكون قد أنه - ٧ 



|كا|؛؛أمام هم فتاءس  ١١١٨

راغذكره ما عكس على وهذا ، القاريء يتحدرن ولغوكأنما ّمهو 
تقدنويالقراءة يمعن ١ليومتا فى النساء كسرأمن أن من الصومت، 

قراءةعليها مجل التي الأمرطة تحصل الفائدة وهده منها، 
لالقراءة.ال٠جLلين القراء 

فيحضرالناس بعض على يوثر ئد إنه الصوت راغ قول وأما 
جميلا.القاريء صوت كان إذا لامحميما ويصلى 

المحاذيرفي منغمرة فردية فائدة ولكنه حقأ يكون ئد فهدا 
السابقة.

المصالحتعارضت إذا أنه عليها المتفق العامة والقاعدة 
تقتضيه،بما فحكم والأعفلم، منها الأكثر مراعاة وجب والمفاسد 

.المصالح جلب من أولى المفاسد فدرء تساوت فإن 
وأنالسلامة، ؤلريق لكوا يأن لمين الملإحًواُي فنصيحتى 

بماعبادتهم عليهم تتشوش الذين المسلمين إخوانهم يرحموا 
قالماذا المصلي يدرى لا حتى العالية، الأصوات هذه من يسمحون 

أنعلمت ولقد وقرآن، وذكر، ، دعاء من الصلاة في يقول ماذا ولا 
إمامهقراءة يسمع مسجد وحوله التشهد في وكان إمجامحآ كان رجلا 

علىفاءلال ينول ما يضبهل أن عجز لأنه ؛ الشيء يكرر السامع فجعل 
•حلفه من وعلى نمه 

علىمن الصوت رفع وتركوا الهلريق هذْ سلكوا إذا إنهم نم 
•ه الني قول امتثال بإحوانهم الرحمة مع لهم حصل ارات المن
يوذينررفلأ وقوله؛ • القرآن« في بض على يمكم يجهر ارلأ 
انملفىاما،ةروا..الاك، )١( 



اكطرء3،ا(ه هم فتاءس 

.ا القراءة«أ١ ئي بعض على بعضكم يرغ ولا بما، بعضكم 
أمرامتثال فى الإيمانية اللذة من يحصل ما يخفى ولا 

به.القس وسرور لذلك الصدر وانشراح س ورسوله تعالى اش 
اضوصلى أنيب، ؤإليه توكلت، عاليه باض، إلا توفيقي وما 

واكابعينوأصحابه، آله، وعلى محمد ورسوله ، ءبد0 على وملم 
بإحسان.لهم 

فيالعثيمين الصالح محمد ه ربإلى الفقير ه كتب

حكمعن ! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة مئل I ١ ١ ٠ ٩ س 
التراوح؟صلاة في للمصحمإ الماموم حمل 

بلللمصعحف، المأموم حمل ينبغير لا ت بقوله فضيلته فأحاب 
حاجةلا حركة إلى يودى ذلك لأن وجه؛ له لكان بكراهتته نيل لو 

وتفوتهوحماله ؤإغلاقه، المصحف، لفح يتحرك فالإنسان إليها، 
لأنكثيرة؛ بصرية حركة منه ويكون الصدر على اليدين وصع منة 

بطلانإلى العلماء بعض ذهب ولهذا الصفحات في تجول عينيه 
تبطل،لا الصلاة أن والصحيح المصحف، من قرأ إذا الإنسان صلاة 
حاجةهناك يكن لم إذا المصحف في الإمام متابعة أن مك لا لكن 

صعيفلأكوjه يتابعه من إلى محتاجآ الإمام كان لو أما مكروْ، 

\٣٣٢تاماءةفىصلأةاشلح)باب الصلاة في رواْأبوداود،  ٢١)



اك|ا|هاعمام هم فتاءس  ١١٢

الذلك فإن حطأ عاليه ليرد يتابعه أن المصالين أحد من فطالب الحففل 
بأسيه•

حكمما —! تحار اف رحمه — الشيح محيلة ّّئل ! ١١١٠س
لالمتابم؟الصلاة فى المصحف حمل 

ينافييقرأ والإمام المصحف حمل بقوله فضيلته فآجاب 
Iمجحاذير عدة وفيه الخشؤع 

محلروية ومحن المصلي ين يحول أنه الأول؛ المحذور 
أكثرعند مجوده محل إلى ينفلر أن للمصلي والشرؤع ، مجودْ 
إليه.ينظر لا الصحف بيده الذي وهذا ، الملماء 

فيالممتة وبين المصلي بين يحول أنه الثاني؛ الحذور 
الركؤجقبل القيام حال في للمصلي المشرؤع لأن اليدين؛ وضع 
أحذالذي وهذا المسرى، على الثمتى يدْ نكرن أن الركؤع وبعد 

هومعلوم.كما ذلك من لايتمكن المصحف 
فيوالحركة لها، داعي لا حركة فيه أن الثالث؛ المحذور 

تقليبه،فى الصحف يحرك وهذا عستا، لأنها مكروهة؛ الصلاة 
•لها لاداعي حركة وضعه وفي حمله، وفي 

لهوضلرإله(كثترة بحركات أنهيثغل؛صرْ المحذورالرابع؛ 
مطر،وكل حركة، وكل حرف، وكل كلمة، كل ؤإلى الأيات، 

إذاالصالي الإنسان أن إلى انملمام بعض ذهب ولهذا صفحة، وكل 
الحركات،بكثرْ ذللت، وعللوا صلاته، بهللمتا المصحما في قرأ 



٢١ ١ اكْمء  ٥٥٠هم فظءس 

عظيمة.كثرة تكثر عينيه حركات أن شك لا المتاع وهذا 
سوفالإمام يتاع الذي أن أشعر أنّي ' الخامس المحذور 

يصلىكونه عن بالتابعة ينشغل يعنى صلاة، فى أنه قلبه عن يذهب 
إذالكن صلاة، فى كانه ما وهويتابعه، يقرأ رجلا إمامه كأن يشعر 

ووضعف، وأخبمث المسرى، على اليمنى يده وضع قد الإنسان كان 
الما والخشؤع الله إلى الإنابة من يجد فانه ، محمجودْ موضع بصره 
المادة،هذه بترك إخواني أنصح ولهذا المصحف، تقليب عند يجده 
حاففلغير الإمام كاذ لو كح ذلك إلى الخاحة دعت إذا إلا اللهم 

الخهلآعند عليه ليرد الصحف حمل المأمومين بعض من فطلب 
•بها بأس ولا حاجة فهدم 

؛إ؛-و ء ه

نحن! — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ؛ ١١١١س
الصلاة؟قصر ْع المراوح صلى مقرفهل في جماعة 

وتقومونالمراوح، تصلون نحم • بقوله فضيلته فأجاب 
تصلونلا لكن الموافل، مجن وغيرها الضحى صلاة وتصلون الليل، 

.أوالمشاء أوالغرب الظهر، رانية 
-ء-٠  م

أئمةبعض ؛ — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مئل • ١١١٢س
يرةيخير لهم والماسر المامن يلومحب ترئق سمحاول احي الم

محنكرالمامى بعضن محمع^ ولد المراومحح، صلاه امحناء أحانا صوته 
ذلك،ساممممفيسا؟



اكاا؛تاعمحام هم ك،ءس  ١١٢٢
فيالعمل هدا كان إذا أنه أرى الذي موله: فضياكه فأجاب 

قالولهذا فيه، حرج ولا به، بأس لا غلوفانه بدون الشرعية الحدود 
إلىتستمع أنك أعلم كنت ررلو للم؟، الأشعري موصى أبو 

حئنفإذا وزينتها، حنتها أي . Jحبيرأا، لك لحثرته قراءتي 
فىأرى فلا القلوب ترفق صفة على به أتى أو صوته، الناس بعض 
إلاالقران في كلمة يتعدى لا يكونه هذا في الغلو لكن بأمأ، ذلك 
الغلوباب من هذا أن أرى اJؤالا في ذكر الذي الفعل هذا مثل فعل 
اف.عند والعلم فعاله. ينبغي ولا 

أوه ؛و 

حكمما تحار افه رحمه — الشيح فضيلة مسل ت ١ ١  ١٣س
التراويح؟لصلاة مكة إلى جدة أهل ذهاب 

إلىالإنسان يذهب أن في حرج لا بقوله• فضيلته فأجاب 
مماالحرام المجد لأن التراويح، فيه يصلي كي الحرام المجد 

فيإمامآ كان أو مرفلفآ، الإنسان كان إذا وعن الرحال، إليه يشد 
فيالصلاة إلى ويذهب الإمامة ييع أو الوفليفه، ييع لا فإنه مجد 

القياموأما منة، الحرام المجد في الصلاة لأن الحرام، المجد 
أجلس الواجب يترك أن يمكن ولا واجب فانه الوفليفي ؛الواحّس، 

ويذهبوناجيهم ميتركون الأئمة بعض أن بلغني وقد السنة، فعل 
صلاةأجل أومن الحرام، المجد في الاعتكاف أجل من مكة إلى 

٢٠ ٣ ١ / ١ ٠ بالقرآن ألصوت تحسين ت باب الشهادات في اليهقي رواه )١( 



اكطءءت ي!( دس هتاءس 
،:============^==^١٢٣

والقيامواجب، بالواجب القيام لأن خطذ وهذا التراوح، 
.بواجب ليس أوالاعتكاف، التراوح لإقامة مكة إلى والذهاب 

؛إي

يعئض_؛ تعالى اض رحمه — الشخ فضيلة سئل ت ١ ١ ١ ٤ س 
فيويصلي منه القريب المجد يترك رمضان شهر في الناس 
الرجلررليصل ! النثي. قال لقد لقلبه، أحثع لكونه آحر مسجد 

؟آ المساجد،رأ١ ولايتح يليه الذي المجد في 
فيمختلف أعرفه فيما الحدين، هذا بقوله! فضيلته فأجاب 

تفريقذلك، في كان إذا ما على يحمل فإنه نوته تقدير وعلى صحته 
الصحابةأن المعلوم فمن ؤإلأ حولهم، الذي المجد عن للمصلين 

حالم(ليصلوا النبوي المسجد يرتادون كانوا - عنهم اش صي ر- 
صلاةالني. مع يصلي - عنه اش رض - معاذ كان بل . الني، 

•الزمن ناحر ْع بهم ذصلي،أى قومه يرجعإل5، ثم الأحرة العشاء 
واستعانتهالقراءة، حمن أجل من الممجد الإنسان وارتياد 

ذك،من حشي إلأإذا اللهم به، بأس لا القيام على إمامه قراءة بحن 
هذايكون أن مثل حوله، الذي للأمام إهانة ذللث، من حني أو فتنة، 

يكونآخر مجد إلى مسجده عن وانصرافه القوم كبراء من الرجل 
يراعيأن ينبغي إنه ت نقول قد فهنا الإمام، في القدح من شياء فته 

.فجنبهاده المفهذه 

.، ٣٧٠رواْالطرىفى»اعيرأآا/ )١( 
 )Y( ،)٦٧٩ويم)اوخارى)ْا-إ^





iLii _ 1٢٠كطء،  ٥٧٠٥هم

منالثلاثين ليلة الهلال ثبت إذا •' بقوله فضيلته فأحاب 
لأنذلك القيام، صلاة ولا التراوح، صلاة تقام لا فإنها رمضان، 

الشهرخروج ثبتا فإذا رمجضان، في هي إنما والقيام التراوح صلاة 
فانهالاتقام.

-؛!؛--؛!؛- ءأي 

أدركمن ! — تعالى اف رحمه — الشيح فضيلة ستل ! ١١١٧س
هلوالوتر الشح ْع واحدة اليمة تالتراوح صلاة في الإمام مع 

ليلة؟قيام أحر له يكون 
المي.لأن ليلة؛ قيام لهدا يكتب لا بقوله؛ فضيلته فآحاب 

الإمام.ح يقم لم ،وهدا أ ينصرف؛، حتى الإمام ْع قام ءرمن قال؛ 
-ه• ء ه

حكمما . — تعالى اف رحمه I السبح فضساة ممل ؛ ١١١٨،_ 
قدبأنه علما وغيرها التراوح صلاة فى بالبكاء الصومت، رغ 

للأخرين؟ا سوييسسب 
وحلعز اممه حشية من البكاء أن ثك لا I بقوله فضيلته فأحايس، 

صلاتهفي يخنع الّثيا. وكان والصلاح، الخير أهل صفات من 
•وتعالى تبارك اف وقال ، المرحل كازيز أزيز لصدره ويكون 

ته

ابوداود)ه'ا*آا(.)١( 
فيداود أبو بنحوْ ورواه ١( ٢ ١ )٣ ح الصلاة ني الكاء باب ال،ر، في ائي النرواه ر٢( 

الصلأةح)؛'ا*(.



|ك،اا،تاعمام ض هتاءس  ١١٢٠

منالدعاء وعند السجود، وعند الهران، قراءة عند فالكاء 
تسمعالتي والأصواتا عاليه، يحمد والإنسان الصالحين، صمايت، 
قالوقد يظهر، فيما اختيارهم بغير هي الناس بعض من أحيانآ 
صلاتهفان الله، حشية من بكى إذا الإنسان إن الله رحمهم اء العلمس

يمكنلا أمر هدا لأن فأكثر. حرفان ذللت، مجن بان ولو تبعلل، لا 
الصلاةفي تخشعوا لا للناس نقول أن يمكن ولا فيه، يتحكم أن ان للأن

.ولاتثكوا

مماأو سمع، مما القلب بتأثر يأتي الذي البكاء إن • نقول بل 
ماأقرب أنه امتحفر مجد إذا الإنسان لأن مجل؛ إذا امتحضرْ 

»أةربماكونانمدمنه؛ المى ئال كما رحل عز ربه إلى يكون 
شكلا وهوسماحي، هدا امعتحفر إذا والقلب ٠ وهوماحدء ريه 
عنامتنعوا للنا أقول ان أمتهلح ولا ، اليك^ء ويحصل سخسع أنه 

يمكنلا الذي والصوت الله خشية من البكاء إن أقول ولكني ، البكاء 
افهخشية من البكاء تقدم كما بل ، يه بأس لا فيه يتحكم أن للإنسان 

.والصلاح الخير أهل صفات من تعالى 

مه ءو 

ا<«ا.الآة;)ا(مورةالإّرا»،
والجريحالركؤع ش ماينال ت ياب الصلاة، في لم مروا، )٢( 



اكط§ءطات هس هتاءس 
٧٢============^=^

عن. — تعالى اف رحمه — اليح فضيلة مثل ! ١١١٩محي 
وعنالضحى، ركعتي وعن يصلها؟ الشي. كان التي الرواتب 

الوتر؟اعادة وعن اف.، رسول تهجد 
اضرمول كان التي الرواتب • بقوله فضيلته فأحاب 

—عنهما الله رصي _ عمر ابن حديث فى كما عثر يصليها 
المغرب،بعد وركعتان بعدها، رركعتان الظهر، قبل ركعتان 

عثر.هده الصبح، صلاة قبل وركعتان ، العشاء بعد رركعتان 
ييعلا الني. رركان ! - عنها اف رصي - عاتشة وقالت 

أربعاركعة، عشرة ثنتى الرواتب فتكون هدا وعلى الظهراا قيل أربعا 
بعدوركعتين المعرب، بعد وركعتين بعدها، وركعتتن الغلهر، مل 

قلالركعتض في -ض أنه إلا الصبح، صلاة نل وركعتتن ، العشاء 
أمران!الصبح، 

.، أ التخفيف أحدهما! 
الأولىالركعة قراءة والثاني: 

أوالفاتحة، مع الثانية الركعة في هلهوآالةأحتده "وؤ الفاتحة، مع 
فرلوأءامنالأشو؛آأزدؤ تعالى؛ قوله الفاتحة ْع الأولى الركعة في 
صلاةفي لم وم، ١( ١ ٨ )٠ ح النلهر بعد الركعتن باب: التهجد ني البخاري رواه )١( 

(.٧٢٩)١ ٠ ٤ ح . . الري. افن كل \سو\ب: 
(.١١٨٢ال_ابقح)الموضع يى البخاري رواه )٢( 
الأذانت باب الأذان في البخاري رواْ الفجر، ركعتي تخفيف في حفصة حديث رابع )٣( 

سنةركعتي استحباب باب• اقرين العصلاة في وملم (، ٦١٨)ح الفجر بعد 
٥٩ إلمح،  ٨٧•_ اياب أحادث بمة وراجع ( ٧٢٣) ٨٧ح . ٠ الفجر. 





اسمءد|اا؛ت فم فتاءس 

ليسالليل صلاة عدد نقول هدا نعلى • صلى،، ئد ما له فأوترت 
نثاؤله.الإنسان يصلي بل عشرة محصورأبإحدى 

،فيآخرْ يقوم لا أن نيته من ولكن اللل أول في أوتر إذا وأما 
ولاالفجر، يطير حتى ركعتين يصلي فانه بعد يقوم أن له قدر إذا فانه 

ولكنينام، أن قبل ظنه في الليل مجلاة به حتم الوتر لأن الوتر؛ يعيد 
وترهيجعل أن الليل مزاحر يقوم أن عادته من الذي ان للأنينثغي 

آخرمن يقوم أن حلمع ررمن أن الحديث؛ فيه بت كما الليل آخر في 
أمحضل«لوذلك مشهودة الليل صلاةآخر فان فليوترآخرْ الليل 

ءإ؛-ءإ؛- ءو 

كيفيةعن • — تعالى اف رحمه 1 الشيخ فصيلة مسل ! ١١٢٠س
إئامة؟لها وهل ركعاتها؟ عدد وكم النافلة، صلاة 

إقامة،ولا أذان لها ليس النوافل جمع بقوله: ضيلته فأجاب 
السننأما والجمعة، الخمس للصلوات والإقامة الأذان ؤإنما 

ثلؤ الأولى فى يقرأ حفيفتان، الفجر نل ركمان فهي الرواتب 

وفيالرسإدآخرالأية، الأول^ 
ألابدئنائتتظ مرأم مالوااق»ءكدمح أوكثب يتأهل م ؤ يقرأ الثانية 

أثمدون من أريايا ولأيتخدنبتابممّا ءكفا نمه ولادئيق مثدإلاآس 

اوخأرى)'؟ا،(،وملم)؟أي(.)ا(
ح• أوله فلوتر اللل مزآحر يقوم لا أن حاف من باب؛ المانرين صلاة ثي لم مرواه )٢( 

(.٧٠٥)١٦٢

. ١٣٦الآية: مورةاوقرة،)٣( 



|1دا|ةامام هم فتارس  ١١٣

الماجة.بعد وذلك أثأذأسلئوث>ه مرؤأئقولوأ ؛ن 
ركعتن،وبعدها بتيمتن، نلها ركعات أربع الظهر وفي 

يصليالمغرب وفي بعدها، ولا قبلها لا لها رانة فلا العصر وأما 
ركعة.اثنتاعثرة فهذه بعدها، ركعتين العشاءبمالي وفي بعدها، ركعتين 

صميضرنمنرنمندونحصر•
أوتربثلاثفإن ركعة، عشرة إحدى وأكثره ركعة، الوترفأثله وأما 

ثاءمردؤإن وحدها، ثالثة بركعة وأتى اثنتين من ماءملم إن • الخيار فله 
بتشهدحميعآ مردهن أوتربخص ثاء ؤإن واحد، بتشهد حميعآ الثلاث 
سردهنبتع أوتر ؤإن واحد، بتشهد مردهن بع أوتر ؤإن واحد، 

يتشهدثم ؛التاسعة ويأش يقوم نم الثامنة، بعد يتشهد أنه إلا حميعأ، 
ويجعلركعتض ركعتين صلى ركعه عشرة بإحدى أوتر ؤإن ويلم، 

٠الموز واش ٠ الأخر0وحدها 

٠مى  الخذح^ءيمن، اك^^ق عن الميخ! فصميلة وسمل  ١١٢١
المجدتحية حين، من واحدة أحكامهما وهل والمصلى، 

والشراءوغيرذللث،؟والبيع، وإنشادالضالة، 
مزكيةسة بأنها قيل وإن فيماهلهرلكم، المجد تحية حكم دما 

بالوجوب؟القاتلين أدلة نوجه فكيف 
أنوالمجد المصلى بين الفرق ت بقوله فضيلته فآحاب 

منكل عمومأ للصلاة محي والمسجد فقعل، صلاة مكان المصلى 

الأيةI ممران ال محرر؛ )١( 



١٣١اكهضء ءا|؛؛ فم كاءس 

ولابيعه يمكن لا وقفا هذا أن ويعرف فيه، يصلى فانه فيه حاء 
وأنفيه، يصلى ولا يترك أن يمكن فانه المصلى وأما فيه، التصرف 

•الحكم يختلف ذلك على وبناء هوفيه الذي للبيت تبعآ يبلع 
مهللقاالحائض فيها تمكث، ولا تحية، من لها لأبد فالمساجد 

المصلى.بخلاف والشراء البيع فيه يجوز ولا ، بوصوء إلا الجنب، ولا 
الميسلأن جدأ قري بوجوبها فالقول السجد تحية حكم أما 

العلومومن • ، ركعتيزأ١ صش يقوم أن جلس من تامر الخطثة قطع 
وسملعالخهلبة، عن التشاغل يوجب، الركعتين بصلاة التشاغل أن 

•وهوواجب إلا واجب عن بثيء ولايتشاغل ، واجب، الخعلبة 
وردتلأنه • مؤكدة سنة أنها على العلم أهل جمهور ولكن 

كذللئ،أنها على تدل أحاديث، 
*ركعتين يصلي لا الجمعة يوم لحل إذا فالخهلسب، 

فىس والض المسجد دحلوا الذين اكلاثة قصة وكذلك، 
جلسمن ومنهم الحلقة، فى حلس من منهم فانقموا، أصحابه، 
*>،جلسايك،هعلك، يغر ولم •  ١٢٢٧^٣^مجن ومنهم وراءها، 

حينمحاللئ، بن كعب حديث، ءلاهر وكذللث، وراءها، أو الحلقة، في 
أصحابهفي جالس والني. عليه، الله تاب أن بعد المجد لحل 

ملأ كحبأن القمة سامسر ففلة، ء1الحه إليام فق

الجمعةني وملم ، (  ٩٣•ح)* •■رجلا الإمام رامحا إذا ت باب الجممت في الخارخا رواء )١( 
.( ٨٧٥)٥ ٤ ح يخف، والإمام التحيت باب; 

درداْ(، )٦٦ح . . المجلس. به يتتهي حث نعد من ت باب اللم، ني البخاري روا• )٢( 
(.٢١٧٦).ح٦٢.آ.مجلأتى من باب; الملام، يي لم م



|ك،ااهامام هم فتاءس  ١١٣٢

بملل١،•
أقلمؤكدة محة ولكنها بواجبة، ليست أنها لي يظهر والذي 

مكروهأ.ارتكب ئد يكون تاركهاأن أحوال 

قولعن ت — تعالى اف رحمه — الشيخ فصيلة سئل ! ١١٢٢س
هووالبعدية المبالية الرواتب السنن وقت بأن العلماء بعض 

وقولالفريضة، وقت بخرؤج وينتهي الفريضة وقت بدخول 
٥^٠٠؟في الرامح فما الفريضة بقضاء تنتهي القبلية إ بعضهم 

بينما وقتها القبلية السنة أن الرامح بقوله! فضيلته يأجاب 
وقتهايدحل القبلية الظهر قرابة الصلاة وفعل الصلاة ونت لحول 

بصلاةأي الصلاة بفعل وينتهي الثمي زوال من أي الْلهر أذان من 
الظهر.

بخروموينتهي الصلاة بانتهاء وقتها يبتديء البعدية والسنة 
الوقت.

الإنسانمن تفريهل غير من القبلية السنة ونت فات إذا ولكن 
بلا^روقتها عن القبلية الرابة أحر أمجاإذا الصلاة، بعد يقضيها فإنه 
يوقتمجوقتة عيادة كل أن المححح القول لأن ولوقضاها، تنفعه خلا 

•ولاتقبل تصح لا عذر بلا وفتها إذاحرج 

ومنم(، ٤٤١•الك،)٨ ين يب حديث ت باب المنازى منها مواصع *ي الخاوي رئاء ، ر١ 
(.٢٧٦٩)توبةكم،ح٣٥ ت باب التوية ثي 



١٣٣ك1ءسفمْ|ااة|كضء 

_LfUهناك رح«هافتعار_ت طةاكخ— ت ١ ١  ٢٣س 
منالأواخر العشر ليعتكفوا مختلفة مناؤلق من يقدمون الناس 

،الرواسب، السنن يتركون ولكنهم الحرام المحي في رمضان 
بالتفصيل.أرجوالإجابة 
أنعاليه اش مذ إذا الإنسان أن الحقيقة بقوله! فضيلته فأجاب، 

كانت،سواء الصلاة، من يكثر أن له يتبمئ فإنه المجد هذا إلى يمل 
وأمامالجائزة، الأخرى الصالوايت، من أو المشروعة، الصلاة من 

ئداإذا بمي اJدلاإقة، الوافل الكان هدا في يكون الذي الإنسان 
راتبةولا المغرب،، راتبة ولا الثلهر، راتبة يصلي لا المسافر إن 

وأكثرصل ؛ نقول، أبدأ، تصل لا نقول؛ أن ذلالث، معنى فليس العناء 
وحل!عز اش قال كما والصلاة مجوصؤع، خير والصلاة الصلاة، من 
علىإخواننا نحث، نحن ولهذا تىعت'آكحكاءإلمآره سؤ 
مسافرين؛كانوا ؤإن المسجد هذا في الصلوايت، نوافل من يكثروا أن 

كانبل بالصلاة، يتهلؤع أن من الفر يمتعه لا كان الرسول لأن 
وبقيةفقهل، العشاء وسنة المغرب،، وسنة الفلهر، سنة يالع 
إشكال.المسالة في يكون لا وحينئذ استحبابها على باقية النوافل 

؛و؛لإ- ءو 

منهل —ت تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١١٢٤س
الأذان؟بعد ركعتين المغري، قبل الإنسان يصلي أن السنة 

قيلركعتين يصلي أن الستة من نعم بقوله! فضيلته فأجاب، 

.٤٥؛الأية ، العنكبوت سررة 



|كا|•؛|عفطم هم فتاءس  ١١٣٤

الصلاةعليه السيإ بها أمر ففد والإقامة الأذان بين أى المغرب صلاة 
قيلصالوا الغرب، قيل ارصالوا فقال! مرات، ثلايث، والملأم 

شاءءارا،>رلن الثالثة فى قال لكه الغرباا قبل صالوا الغرب، 
قبلركعتين فصلاة رانية، منة أي منة، الناس يتحدها أن كراهية 

فلارانية، لمت، لكنها منة والإقامة الأذان بين أي الغرب صلاة 
رانيةلكانت عليها حافظ لو لأنه دائمأ؛ عليها الحافظة ينبغى 

إلاعليها الحافظة تمن رانية فإنها الغرب يعد الركعتين بخلاقط 
أوالغرب،الفلهر، براتبه يأتي أن له ين لا المافر فإن المر في 

بينأي ٍلأة«أأ، أذانين كل ءبين قال! الرسول. إن بل أوالعشاء 
والفلهررانية،الفجر، في لكنها نافلة صلاة أي صلاة ؤإتامجة أذان كل 

رانية.غير والعشاء والغرب، العصر وفى 
هه  ه

(.١٢٨١)المنربح ئل الصلاة باب الصلاة، داودش أبو رواء ، ١١
صلاةفي وملم (، ٦٢١)^ح صلاة اذانض كل بين ت باب الأذان في الخادي دواء )٢، 

اص؛اب:ينكلأذاضٍلأةح؛«*ا)خ'أع(.



اكطوء>ءا|ت هم فتاوس 

رسام

تعار.اف حفظه العثيمين صالح بن محمد الشخ فضيلة 
وبركاته.اف ورحمة عليكم اللام 
فيصلونالمغرب صلاة آذان قل المجد في يدخلون الناس بعص 

وكيلكركعين، وصلوا هاموا وأذن المؤذن جاء إذا ثم ركعتين 
الأذان؟بعد التي الركعتين صلاة حكم فما العشاءا صلاة في الحال 

اف.أفيدوناأهادكم 
ورحمةاللام وعليكم * الرحيم الرحمن ادثه م ب. الحوامحب 

وبركاته.اممه 

.لحل وقت أي في مؤكدة منة المجد لحول عند الصلاة 
النيلقول أيضا، مشروعة والإقامة الأذان بين الركعتين وصلاة 
ر؛ءنكلأذانينملأ؛»؛ا/ه:

حموو^ا\\الأ\أ\ى

(.٨٣٨)وسلم رواْاوخارى)ماأآ■(، )١( 



|كااتامام يم فتارس 

يصلي-ت تحار اف .رحمه ^^لةاشغ • سه'ااا
صلاةإنها ويقولون المغرب، بعد ركعات ست الناس بعض 

المغرببين الطلق التنقل حكم وما أصل؟ لها فهل الأوابين 
والعشاء؟

ركعتانوهي راتبة، سنة لها الغرب بقوله! فضيلته فأجاب 
بعدهاركعتين.يصلي اض. رسول كماكان 

سسصلأةالأوابينفلأأشإلهاأئلآ.وإماراس0ركءات 
لأنمثرؤع؛ فانه والعشاء الغرب بين المهللق اكفل وأما 

نفلاالصلاة فيها يشرع كلها نهي بوقت ليست التي الأوقات جميع 
اشإلى يقرب مما منها والإكثار موصؤع، حير الصلاة فان مهللقآ، 
دائمون.صلاتهم على هم الدين اش مدح وتد ننمالى، 

هإي ء ه

هليوديالإنسانهابمحسرحمهافتعالي-! ! ١  ١٢٦ص
النهي؟وقت يزول الفجرأويوحرهاحش الفجربعدصلاة رانية 

علىينبني المسألة هذه على الجواب ت بقوله فضيلته فأجاب 
النهير،وقت فير المسبا ذات الموافل فعل جواز فير العلماء حلاف 

ذاتكانت ولو المهى وقت في فعلها يجوز لا الموافل إن قال فمنر 
بعديقضيها أن له الفجرفلايجوز ستة فاتته إذا الرجل إن قال ّججا، 
رمحقيد الشمس 'وني حتى يوحرها أن يجب بل الفجر، صلاة 

مائةعدلن سوء بينهم فا يتكلم لم ركعات ت المعرب بعد صر أمن ت رلنظه الترمدي رواه 
(.٤٣٥)المعربح يعد اكلؤع في جاء ما ت ياب الصلاة ر ا ستة عشرة ثتتي 



ءاسم اات 19هس هتاءس 
٧٣١==============^

.اف رحمهم الحناية مذهب من المشهور هو وهذا 
محيتفعل أن يجوز الأسباب ذوات النوافل أن I الثاني والقول 

-الله رحمه - الشافعي الإمام مذهب هو القول وهذا . الهي أوقات 
يجوزالقول هذا على وبناء — اف رحمه — أحمد الإمام عن ورواية 

المشرؤعالذكر بعد الفجر صلاة بعد الفجر منة يصل أن للإنسان 
.للصلاة 

ذاتصلاة كل ارأن I القاعدة لأن الراحح هو القول وهذا 
،الوصوء وستة المسجد، تحية مثل وذلك عنها٠٠ نهي فلا محبب 

.المهي أوقات في تفعل الكسوف صلاة وكذلك 
. i i'.i ا!دمح

مء*|ء  ٠٠٠

يصليهل I — تعار اش و-صه — الثسح فضيلة صتل ؛ ١١٢٧ص
النهي؟وقت في الاستخارة صلاة الإنسان 

لأمركانت إن الاستخارة صلاة بقوله! فضيلته فأجاب 
لبكانت ؤإن تفعل، فإنها الهي يزول حتى يتأحر لا تعجل م

•توحر أن يجب فإنه يتأخر أن يمكن 
ءأ؛-

صرإذا ؛ — تعالى افه رحمه — الشيخ فضيلة مثل ! ١١٢٨ص
سنةعن تجري فهل الفجر نة مفاتته وقد الإيراق صلاة الإنسان 
الإشراق؟صلاة عن تجزي فهل الفجر صرمحسة وإذا الفجر؟ 

وقدالإشراق صلاة الإنسان صلى إذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
سنةصلى ؤإذا الفجر سنة عن تجزيء لا فإنها الفجر، منة فاتته 



اكاا|ناحام قس فتاءس 
١١٣٨==^============

حصللأنه الإشراق؛ صلاة عن تجزيء إنها نقول فقد الفجر 
ركعتين.الإنان فصلى المقصود 

الإنسانيصلي أن المقصود لأن ؛ تجزيء لا إنها نقول! وقل 
منةفيصلي هدا وعلى أحوؤل، وهذا يالإشراق، خاصتين ركعتين 
أعلم.واف الإشراق. ركعتي ثم الفجر، 

هه  ٠

ركعتاهل ! - تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ن  ١١٢٩س
الوقت،؟دخول اشتراط ش الفجر صلاة مثل الفجر 

فلاالفجر صلاة مثل الفجر ركعتا بقوله فضيلته فأجاب، 
الالأولى الغلهر ّتة وكذلك، الفجر، طلؤع يعد الفجرإلأ ستة تصلى 
وقته.دخول بحد إلا تصلى 

هو ث ه

ووشيل ضيلةاشخ_رحمهاضتعار-ث ; ١١٣٠س
افجزاكم أمحونا فيها؟ تقرأ الش الور هي وئ الفجر؟ رنما 
حترأ•

ّتةيهما المراد كان إذا الفجر ركعنا بقوله! فضيلته فأجاب، 
الإنسانويؤديها الصلاة، قيل وهي الفجر، راتبه هي فإنها الفجر 

لهاتتنس المي فعل وصف في عنها اف رض عائشة قالتإ خفيفة، 
ويقرأالقر1ن«لا،، أقرأبأم ت أفول حتى >ركانيخففهما، الرنخين: 

نيلم وم، ١( ١ ٧ )١ ح الفم ركعتي ني يقرأ ما باب: التهجد في الخاوي أحرجه 
.حآا،)لتا'ا(.. اسمابرمحيطاسر. باب: السافرين صلاة 



التطءء9أاا؛ت فم فتارس 

ومحي، 4 ألخقفثوث تآي ش ؤ ب الأولى الركعة في الفاتحة ْع 
يقرأ:الأور فى أو . ^١، آكد _ؤةلئنآق ُالثانية اركعة 

وإنءء؛يىيزسمتحئ إقهثتر إق أرد وذآ إثنا آري مح؟ أش ءامكا إوأ ؤؤ 
الربهتر بن آشيمحرث أوف وذآ يجقا مومئ أوف وآ ر!'لأنجاط ؤتمب 

يتأهلمح، ؤ • الثانية وفي ر ؟؛ار تناثر0 لإ ونحن ننهر أحد لم، مزى 
ولادئيقإلاأك ألاتب ببمنا عؤ حفيام ماأزااق ألكش، 

يقولوامررأ أثن؛ن دون تن أؤيايل سبا نبنا يتخد ولأ مٍثا ء له 
أحمانآ،نأيا الأتن مما رف .فإن أثّهثدؤأيأثا 

•عليه حرج ولا والإخلاص، فتقرأ؛الكافرون يعرفهما لر ؤإن 
النبيلأن التعلويل؛ الأفضل فان الفريضة يهما المراد كان ؤإن 

وينءادؤ تعالى! اممه دال ومحي ركعتان، لأنهما فيهما؛ يهليل ان ك. 
فجرفى يقرأ أن تحب وي،. لجوداهأ ^اى أتم دان ^^رإة 

ثلؤ الثانية! الركعة وفي السجدة، اتزز)إاامحله ؤ • الجمعة؛يوم 

هذا،فى السنة يخالفون الدين الناس يعص فعل س وليحذر 
الركعتين،في ورتين الهاتض من صورة على يقتصرون فتجدهم 

ؤئلأة>،أو: الرنمن، في الجدة >امحإو؛ظه فيقرأون: 
محورةكل بهما، يقرأ أن فإما السنة، حلاف وهذا فيهما، ألإمثزه 

(.٧٢٧ملم))١( 
. ١٣٦الآة: ّورةاوقرة،)٢( 
إأالآيت;ّورةالصران،)٣( 



|كاإ؛|ايمحام فم هناءس 

مراهما.أويقرأمما ركعة فى 

تجزيءهل —! تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة محل • ١١٣١س
الفجر؟صلاة محنة المسجدعن تحية 

منةعن تجزيء لا المجال تحية بقوله فضيلته فآحاب 
الفجرمنة نوى إذا ولكن وحدها، التحية عن نواها إذا الفجر 

تصلولم المجد لحالت إذا هذا وعلى المسجد. تحية سقطت 
تحيةعن ذلك ويكفيك الفجر، منة بنية ركعتين فصل الفجر رابة 

معهودحلت الفجر يصلي والإمام المجد لولحالت كما المسجد؛ 
التيالأرع في يفعل وكيلك حينئذ، عنك تسقط المسجد تحية فان 

يجلسلا فانه ونت أي في المسجد لحل إذا الإنسان أن واعلم 
الجمعة؛يوم يخطب الخهليب كان ولو حتى ركعتين، يصلي حتى 

لهفقال فجلس، الجمعة يوم يخهلب اض. ورسول رحل لحل فقد 
»نمفصلرنمين«را،.قال: لا. »أصاليت؟ءةال: ه: 

بالهلوافيبدأ فإنه الهلواف ونيته الحرام المسجد لحل إذا إلا 
ركعتييصل ولم • مل طاف آ المسجدالمحرام لمالحل فعل. كما 

٠المسجد تح.ة 

فتكونركعتين، يصلي فإنه الهلواف يريد لا وهو لحله إذا أما 
فينبغييصليهما، حتى يجلس فلا المساحي؛ من كغيره الركعتض تحيته 

اوخاري)«"اا<(،رسالم)ْسد)١( 



اكطءء*؛،!ا؛؛ فم هتاأس 

إذاأته ومعروف ، لغيره دخله ومن للطواف دخله من بين الفرق نعرف أن 
أعلم.وافه المهام، خلفا ركعتين يصلي سوف الطواف من مغ 

٠٠  ه

 _،١١٣٢  I ونتعن • — تعالى افه رحمه س اليح فضبميلة مثل
امرءأصلىافه رررحم بقوله؛ الشي. ذكرها التي ركعات الأربع 

أرطك؟را/العصر قل 
الأذانبعد ركعات الأرع هده ونتا '' بقوله فضيلته فأجاب 

الصلاة.وهبل 
ءةأ؛ث 

يجوزهل ت - تعالى الله رحمه - الشخ فضيلة سئل ! ١  ١٣٣ص
الظهرصلاة نبدأ يحسن، الظهر صلاة قبل التي القبلة نن التأحير 
الذيالوئت لأن واليعدية، القبلية السنن نصلي تميا محاعه ويعد 

يكفيلا المملكة خارج الدراسة مكان في فيه بالصلاة لما يسمح 
فضل؟إلاللوضوءوالصلاة 

بعدإلى القبلية السنة ان إنأخر إذا • بقوله فضيلته فأجاب 
وتجزئه،يعدها يقضيها أن عليه حرج فلا لعذر كان فان الصلاة، 

الونت،أن من السائلة ذكرت ومجا تجزئه، لا فإنها عذر لغير كان ؤإذا 
فيجوزهدا وعلى عذر، فإنه الفرض ولصلأة للوصوء إلا يتسع لا 

الصلاةفي والترمذي (، ١٢٧١)العصرح مل الصلاة باب; الصلاة في داود أبو رواه 
وحسنه.( ٤٢")٠ العصرح مل الأربع في جاء ما ت باب 



١٤٢

أولايبدأ الحال هذه فى ولكنه الصلاة، يعد القبلة الرواتب فضاء 
.القبلية السنن يقضي يم البعدية بالسنة 

هإث ء ٠

قضاءعن تعار.! الله رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١  ١١٠٠٤سرٍر 
الصلاة؟قبل أدائها من يتمكن لم لمن الفجر صلاة بعد الفجر سنة 

الفجر؟بعدصلاة الصلاة عن الهي ذللث، يعارض وهل 
الالمجر صلاة بعد الفجر منة قضاء بقوله فضيلته فأجاب 

■الراجح القول على به بأس 
الفجر؛صلاة يعد الصلاة عن الهي حديث ذلك يعارض ولا 

لها.محبب لا التي الصلاة عنه المنهي لأن 
أوسانها، من يخش ولم الضحى إر قضاءها أحر إن ولكن 

الأئدنالماذهوأور•

انإذادحلالإنلفضيلةابمخسرحمهاضمالي_ث ! ١  ١١٠٥ص
لهيشؤع فهل المؤذن أذن ثم المجد، وصرحية الأذان الخجلقبل 

أنيآتيبنافاة؟
الفلهرأو الفجر، لصلاة الأذان كان إذا بقوله! فضيلته فأجاب 

وأرحللفجر، ركعتين الرانية يصلي الأذان المؤذن أتم إذا فانه 
يمملؤعأن له ين فانه لغيرهما الأذان كان ؤإذا الفلهر، فل ركعات 

ٍلأة«را،.أذانين ءبينكل أيصألقولالمي.; 
(.٨١٢٨لم)ومالظرى)'\آا■(، )١( 



١٤٣التطءء  ٠٠يئ م هاءس 

تقضىهل ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١١٣٦ ص
الرواتب؟

كماللفراتض تبعا الرواتب تقضى نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 
فرالفي الصبح صلاة عن نومهم قصة في المثي. عن ذلك ثت 

.الفربمةر١، ثم الراتثة الميه صلى حب 
تقضىهل -! تعالى اض رحما، - الشح فضيلة سئل ؛ ١  ١٣٧س

فيالفاتحة ْع محورة قراءة المصلي ني ولو الرواتب، السنن 
السهو؟محجود ل، يشرع وهل الحكم؟ فما أوالاذلة الفريضة 

كماللفرائض تثعآ الرواتب تقضى نعم بقوله! فضيلته فأجاب 
السفرفي الصبح صلاة عن نومهم قصة في الثي. عن ذلك نبت 

الفريضة.نم الراتبة المي. صلى 
لأنعليه، سيء فلا الفاتحة ْع محورة قراءة المصلي ني ؤإذا 

قديكون أن أمره فغاية قراءتها، تجب لا الفاتجة بعد التي السورة 
للمهو.عليه مجود ولا فيه، شيء لا السنة وترك سنة ترك 

ص-ه  ه

لمإذا _! تعالى اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ; ١  ١٣٨س
يقضها؟فمتى الفجر صلاة ئيل الفجر راسة أداء من الإنسان يتمكن 

البيت؟في أداءها وماحكم 
قبلالفجر محة فاتته إذا ان للأنيجوز بقوله فضيلته فأجاب 

نيوملم (، ٣٥٧١)الإمالآمح في النبوة علامات ت باب المناب ني البخاري رواه 
(.٦٨٢) ٣١٢.ح , , وارتمح.اب الخاظ اكلأة ضاء ت ياب الماجد 



ارءا|ةامام هم فنا•!،  ١١٤٤

الواردالتبح من انتهى إذا الصلاة بعد يقضيها أن الفجر صلاة 
كانإذا لكن الضحى، إلى القضاء يؤخر أن وله الصلاة، حلف 

الفجر.صلاة بعد يصليها فانه عنها أويشغل ينسى، أن يخشى 
لكنه المي لأن الأفضل هو فهذا محته في إياها محلاته وأما 

إلاسه فى المرء صلاة >اأفضل ث ه الني نال ند بل بيته في يصلمها 
اوكمة<"ء.

الذيالمجد ني أنمت ند الصلاة أن الإسان عالم إذا ولكن 
.الني لأن المت في يصلمها لا فانه الفريضة فيه يصلي أن يريد 

أنوعلمه المكتوة«أى. إلا صلاة فلا الصلاة أنيمت، ررإذا يقول: 
إلىفامشوا الإقامة سمعتم ررإذا الني.: لقول المسجد إلى يخرج 

فصالوا،أدركتم فما ولاتسرعوا، الكةوالوقار، لخلأةولمكم 
فآتموا،أم.ومجافاتكم 

هه ه 

تقضىهل : — تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مسل • ١١٣٩ص
^لملفىاكهارضئتهافيالمل؟

شفعأتكون أن بالمهار قضاءها صفة بقوله: فضيلته فأجاب 
أنعادته من كان ؤإن أربعآ، صلى بثلأُث، يوتر أن عادته من لكن فإذا 

صلاةمحاب لم موروا، (، ٧٣١)الاJلح صلاة باب الأذان كاب الخاوي ردا، )١( 
(.٧٨١) ٢١٣.ح. اتمابصلأةاسفيت.اوسارينباب: 

.ح^).ا؟ر.سزينباب;مسماموعفيس.)٢( 
الخاري)أ^(،ومالم)آ«أ•(.)٣( 



الهء1كءءأااات  ifiiيتاوس 
^======د=========ءه؛آ

غلبهإذا واللام الصلاة عليه الرسول ررولكن متا صلى بخمس يوتر 
لكنإن هدا ركُة«لا،. عشرة نمي النهار من صلى وجع أو الوم 

ازسالليل صلاة الئلسو 
فيقضيهاالليل صلاة تفوته أن مثل الفريضة قصده لكن إن أما 

السنة.بدلك جاءت كما صفتها على يقضيها خانه النهار في 
-هو ث ه

رجلعن ت — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة سئل ت ١ ١ ٤ ٠ س 
أوجهرأ؟يقضيهاسرا الفجرهل صلاة من ركعة فاتته 

ّرايتمها أن الأفضل لكن مخير هو بقوله؛ فضيلته فأجاب 
جهر.لو عليه فيشوش يقضى أحل هناك يكون قد لأنه 

ءوإو ء ه

تقضىهل ! — تعالى الله رحمه — الشيخ فضيلة مثل I ١ ١ ٤ ١ س 
فاتوقها؟إذا الرواتب 

أونسيانآ وئتها ذهب إذا الرواتب نعم ت بقوله فضيلته فأجاب 
عليهاف صلى المي قول عموم في لدخولها تقضى، فإنها لنوم 

إذافلمالهأ نسيها أو صلاة عن ام ن*من وملم؛ آله وعلى 
هالمي أن - عنها الله رصي - ملمة أم ولمحديث . ذكرها،، 
صلاةبعد وقفاهما الفلهر صلاة بمد الركعتين عن شغل 

(.٧٤٦سالم))١( 
ذكر.إذا ني'بملأة من I باب الصلاة موانت ني ( ٥٩٧)اJخارىح أحرجه )٢( 

.حأ\"آ)إهآ(..الصلاة.محاء ت باب المساجل. ني الم مورواء ، ٥( ح)٧٩ 



اك|رإل؛ام،م فم دت1رس 

العصرر
لأنيقضيها، لا فإنه وقتها فات حتى عمدأ تركها إذا أما 

الإنسانتعمد إذا الموهتة والعبادات موهتة، عبادات الرواسب، 
•منه تقل لم وثنها عن إحراجها 

ءوه ءو 

تحيةهل ؛ - تعار اف رحمه - الشخ فضيلة مثل ) ١١٤٢ص
ص-لأةالحرام المسجد أوتحية الطواف،، الحرام المسحاد 
ركعتين؟

تحيةأن الناس من كثير عند اشتهر ) بقوله فضيلته فأحايتؤ 
لمنالهلواف تحية ولكن ، كذللئ، وليس الطوافإ، الحرام المجد 

فانالطواف تريد الحرام المجد لحالت، فإذا يطوف، أن أراد 
الحرامالمجد لحلنا إذا لكن المسجد، تحية عن يغني طوافالث، 

فانذلكا أشبه ما أو العالم، مجلس حضور أو الصلاة، انتظار بنية 
ررإذا• . النبي لقول، المساحي من كغيره ركعتين تصلى أن تحيته 
وهذا. ركعتينا؛ يصلي حتى يجلس فلا المسجد أحدكم لحل 

عنيغني الطواف فإن للطواف دحلت، إذا وأما الحرام، الهجد يثمل 
التحية.يصل فلم للطواف الحرام المجد لحل ه الني لأن التحية؛ 

لموم(، ١١٧٦)واتع بيده فاثار وهوبملي كلم إذا باب اليو، ني البخاري رواء )١( 
.( ٤٨٣ ) بماليهما كان اللتن الري~ين مرنة باب المارين/ ني 

وملم، ( ٤ ٤ ٤ ) ح ركعتض نيركع المجد لحل إذا الخار؛ركتاد.،اكلأةاب،ت رواء)٢( 
(.٧١٤و•v).ح٩٦.المجد.تحية اسحباب، بابؤ; انسانرون صلاة كتاب، 



اكطهءصاا؛ت هم فتاوم 
=خ=======ص===د=ب£

تتا.اخلهل ^^ةاكخسرحههافم1ر_ت ,' ١ ١  ٤٣ص
ركظاصافْعما-بت؟

فيالقول على مبني المسألة هذه حكم بقوله؛ فضيالته فأجاب 
خلفركعتين في غرض له الثاؤع إن ! نلنافإن الهلواف، ركعتي 
مفصودةأيضأ لأنها الرانية؛ عن تجزيء لا فإنها سطلتن، المقام 

رانية.وصلاة المقام، حلف ركعتين صلاة من حينئذ فلابد بذاتها، 
عنالنفلر بقتلمر ركعتين صلاة نمد الشاؤع إن نلنا ؤإذا 

تتداخل.أن حينئذ فيجزيء شيءآخر لأي أو للهلواف كونهما 
واحدلكل ركعتين صلاة من لابد أنه عندي يترجح والذي 

وللراتبة.للقلواف، منهما 
ء؛ءآ 

قيامهل ! — تعار افه رحمه — الشخ فضيلة سئل I ١ ١ ٤ ٤ س 
نة؟مخافلالكله اليل 

فهوكله الليل ويقوم ذلك يديم كان إذا ت بقوله فضيلته فأحاب 
الثلاثةالنفر حديث من الصحيحين فى ثت لما للمنة، مخالف 

فكأنهمبذلك، أخبروا فلما الّكا. صل عن ألون يأتوا الذين 
ذلكس النبي فأنكر أنام، ولا اقوم أنا أحدهم! فقال الحمل، تقالوا 
يدلوهذا . ا، مني فليس سي عن رم، نمن ررأقوموأنام، وقال! 

كتاب.ح)آأ.0(،وِ/ .ص;ابهمفنىاكىح.رواْالخارى/ 
(.١٤*.ح٥)١.امماح.استحباب باب النكاح; 



ا1ءااةسم م يتاءس  ١١٤٨

الة.بماشللكJهداتحآحلأف 
\ذع\مابن عمرو بن عداش أن النبي أحبر عندما وكذلك 

.، ر ذلك من فمنعه أبدأ، وأتوم أيدا أصوم أنا قال؛ 
النيئأن ورد كما السنة، به جاءت فقد الليالي بعفن قيام وأما 

,الاول<<أى أحيا رمضان من الأواخر العشر دحيت إذا .كان 

صلاةهل تعار اش رحمه الشخ. فضيلة سئل ! ١١٤٥س
نصفأصر أن رغض فإن الضحى؟ صلاة عن تكفى الليل نصف 
صالستالعشاء صالينت إذا وأحيانا فهليجوز؟ معا والضحى الليل 

أقوموأحيانا أصلى فلا النوم يغلبنى أن من خوفا الوتر بعدها 
بعدله صلار على زيادة أخرى مرة الوتر وأصلى الليل نصف 
العشاء؟صلاة 

الضحىوصلاة الليل صلاة بين الجمع بقوله؛ فضيلته فأجاب 
منسلامي كل عر يصبح أنه ذكر لما المي. فإن به، بأس لا 

أنولعمن واللام الصلاة عليه عدد0 مجا وعدد صدفة، الناس 
سذكركعتانيركعهمامنالضحى<،أقال! الصدقات 

كتابلم/ وم١(،  ٩٧٥)اكرمح ش الجسم حق باب ت الصوم كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١١٥٩) ١٨١الدهرح صرم عن النهي باب • الصيام 

٢(، ٠٢٤)ح . .الأواخر. الثر في السل باب: اكدر ليلة ضل في المتارى روا، )٢( 
.الأ-بمهادفيالثر. باب: الأممكاف لي ومّلم 

.حأخ)'أب(..المحى.اسحباب باب؛ المافرين صلاة *ي لم مروا، )٣( 



1كهمء9ءاإة هم فت،ءم، 
١ ٤٩=========د========د==ء 

كلعن تجزيء لأنها ؛ سنة الضحى في ركعتين أن على دليل وهذا 
وكلأعضاءه، ْن عضو كل على الإنسان تلزم التي الصدقات 

.به باس لا الضحى وصلاة الليل صلاة بين فالجمع ، مفصل 
الوترفإن حطأ هدا فإن وآحره الليل أول من توتر كونها وأما 

اراحعلوات قال واللام الصلاة عليه الشي قال كما الليل فيآحر ركعة 
وتربل ، ل  ٠٠ليلة في وتران ررلأ ؛ وقوله دترأ® ؛الليل صلاتكم آحر 

الأن تخشى وهي الليل أول في أوترت إذا فنقول هذا وعلى ، واحد 
،مئنى تصلي، فإنها اللل آحر قمح، الشام لها يسر ثم ، آحرْ من، تقوم 
ستقوم أن تطمع كاث إذا ولكن ، أحرى مرة الوتر تعيد ولا مثنى 
فإن، قيامها عند الليل إرآحر الوتر توحر أن الأفضل فإن الليل أحر 

شفعآتقضيه ولكنها النهار، في الوتر تقضي فإنها توتر ولم تقم لم 
عادتهامن كان ؤإذا أربعأ، فتصلي ؛ثلايث، توتر أن عادتها من كان فإذا 

تشفروهكذا ، ركعات ت فتصلي بركعة وتوتر أربعآ تصلي أن 
الِهارفي صر الوء أد ' اكلم غله إذا لكن المى. لأن الدر؛ 

ره.ر ضض 
ءأءءأء 

السننعن • — • تعالى، الله رحمه " "السعح فضسلأ سئل ! ١١٤٦ءس 
أنان للأنيجوز هل الملية الأرع الظهر سنة مثل الرواتب 

(.٨٧٥الم)(،وم٩٣اJخارتم،)•)١(
 )(.١٤٣٩^^))٢
٠المافرين صلاة كتاب وملم، التهجد، كتاب البخاري، )٣( 



|كااةامهام م فتاءس 

أربعأسردأ؟يصيها 
يصليأي تلم، فيها الرواتب السنن بقوله؛ محيلته فأجاب 

النبيلأن واحدة؛ بتسلمه لا أرمآ الرواتب من ان الإن
مشىوالنهار الليل ررصلأة فال: ومالم آله وعلى عليه اممه صلى 

آدىإذا — تعالى اف رحمه — إل؛سح محيلة سئل ؛ ١ ١  ٤٧من 
بعدركعتين يصلي فهل ال٠ؤذن أدن لم المسجد تحية الإنسان 
الأذان؟

أوالظهرالفجر، لصلاة الأذان إذاكان بقوله! محيلته فأجاب 
ؤإذاالفلهر، قبل ركعات وأربع للفجر، ركعتين الراتة يصلى فإنه 
كلرربين ه؛ لقوله أيضأ يتهلؤع أن يمن فإنه لغيرهما الأذان كان 

صلاهءأى.أذانين 
٠و ؛ ٠

يصاليهل تعالى افه رحمه — الشيخ محيلة مسل 
قيأويصلي الثواب لمضاعفة الحرام المجد فى النافلة الإنسان 
المنة؟لموافقة المنزل 

غيرفعل من أولى المنة على المحاففلة بقوله؛ محيلته فأجاب 
بيتهفي المرء صلاة اأفضل فال أنه النبي عن ثبت وقد المنة، 

الخارى)'1،ا<(،ودوا)هإب(.)ا(
(.٨٣٨وسالم)اوخارى)بآا"(، )٢( 



اصمء|ءا|ة هم فتاءس 

فيالموافل يصلي لكن أنه الني. عن يحفظ ولم ،• المكتوبة١١أ إلا 
فييصليها كان فانه بالمسجد الخاصة النوافل إلا الجد، 
أنله محن بلده إلى فدم إذا ان فالإنالقدوم، صلاة مثل المجد 

النبي.ؤلأن البيت، يدخل أن فبل ركعتين فيصلي الجد يدخل 
الجملبيع في جابر نمة في كما أيضأ، به وأمر ذلك يفعل كان 

المجدلحالت ررهل ت المي. له نال الخينة ندم ّ المشهورة 
فالمشرؤعفيه«لأ،. فصل ءادخل قال؛ لا، قال؛ فه؟اا وصالمت، 
ويصليللمجد أن يقدم ما أول بلده قدم إذا للإنسان 

الروابالإنسان يصلى وأن نة، العلى انمحافغلة *فالأفضل 
^محلصلأْالرءشنهإلأاسوة«رصلأنالدىنال: فيبيته، 
عداْفيما صلاة ألف، من خير هدا مجدى فى رءصلأة محال؛ هوالذي 

أنوبين مسجده، في الخيرية فألم، آ. الحرام،ر المجد إلا 
البيت.في المكوبة غير تصلي أن الأفضل 

فىالصلاة )واب مضاعفة أن أبين أن أود الناسية وبهذه 
الذيبالمجد تختمس ألف، مئة من أفضل إلى الحرام المسجد 

المخاري)«"اما(،رتلم)اص.)١( 
مفرحمن ندم إذا الصلاة باب؛ مختصرا الصلاة في منها موانحع البخاري؛ي رواه )٢( 

منندم لمن المجد ر الركتن امحتحباب باب؛ المسافرين صلاة ش لم وم(، ٤٤٣)
.ح\تم\_م)0\ي•(.ض.

اوخارى>«ي(،ومالم)هم'ا/(.)٣( 
،( ١  ١٣٣)والمدية عة مجد ني الصلاة فضل باب؛ الصلاة، صفن في البخاري رواه )٤( 

(.١٣٩٤)والمدية مكة بمجدي الصلاة فضل باب؛ الحج، في لم وم



|كاأت|مهطم فم فتاوس  ١١ ٢

ممونهعن مسلم رواه ل والرم قمة سمل ولا ، الكعبة فه 
أفضلهذا مجدي في ارصلأة قال الض. أن - عنها اش صي ر~ 

الكعبةمجد ولأن • الكمه، مسجد إلا مواه فيما صلاة ألف من 
لقولمكة، اجد ميقة دون الرحال إله د ئالذي مجد المهو 

الحرام،المجد ت اجد مثلاثة إلى إلا الرحال تشد ررلا • ه البي 
ثنضؤ تعالى; قوله قاما الأةصى،ارأ،. والمجد هذا، ومجدي 

حجرالحجر من به. أمري أنه ، البخاريأ صحيح في لت فقد 
مكة.عموم لا الكعبة مجد الحرام بالمسجد المراد فيكون الكعبة 

داخليدخل الحدسة في أنام حن ه كونه من ثت ْا وأما 
فيالصلاة أن على فهودليل الحل في وهونازل فيصلي الحرم حدود 
حصولذلك يستلزم ولا الجل، في الصلاة من أخضل الحرم 

المذكور.التفضيل خصوصية 
؛؛iو ء ٠

وردهل — تعالى اف رحمه الشيح فضيلة سمل ت ١ ١ ٤ ٩ س 
الفريضة؟بعدصلاة السنة لأداء المكان تغيير على دليل 

(.١٣٩٤)ينة والطو عك< دم_جاوي الصلاة كل باب الحج/ كتاب لم مرواء ، ١١
(،١٣٣٢واس)دئ مجد يي الصلاة ضل باي،: ئداكلأة، لي البخاري رواْ )٢( 

(.١٣٩٧.). ٠  J^-Iثلاة،إلى إلا الرحال نشئ لا باب: الحج، ني لم وم
ا.الآة:مرةالإّراء،)٣( 
نيلم وم(، ٣٤٢الإمراء)في انملوانج باب: الvخارىفيالصلأة، دواء )٤( 

الإِراء)آا-ا(.الإسانباب:



٣١ هت1ءسهمصاإة|كطءء 

رصي— معاوية حديث في ورد نعم، ت بقرله فضيلته فأجاب 
حتىيملأه صلاة توصل لا أن أمرنا الني ررإن • فال أنه — عنه الله 

بينالفصل يبني أنه العلم أهل هذا من فأحد • أونخرج، نتكلم، 
مكانه.عن أوبانتقال بكلام، إما وصنته، الفرض 

ءإي

يميعض ضلةاكحسرحمهالهسارث '. ١١٥٠س
ليصليالفريضة فيه صلى الذي الموضع من يتحول أن للمصلي 
المافالة؟

الإنسانصلى إذا العلماء: قال بقوله: فضيلته فأجاب 
استدلالاآخر مكان إلى ينتقل أن ينبض فانه مكان في الفريضة 
صلاةتوصل لا أن أمجر المي أن — عنه الله رضي ~ معاوية بحديث 

الفصلالشريحة في يراعى مما ولأن • يتكلم أو يخرج حتى بصلاة 
والنافلة.الفريضة بين 

تؤذيأن ينبغي لا فانه مزدحمة الصفوف كانت إذا ولكن 
أنهعلى فيه، لتتنفل مكازآحر إلى الفريضة مكان من بانتقالك الناس 
ه:الني لقول اليت في النوافل جميع يصلي أن ان للأنينغي 

ال. اكي ولأن ألأ ت ني المرء صلاة ، •١٥٢
يختصما أو الجماعة له تثؤع ما إلا بيته في إلا الرافل يصلي 

٠)الممس،ج^•! 

.( ٨٨٣) ٧٣ح الجمعة يعد الصلاة ت باب الجمعة ني لم مروا• ( ١ ر 
. ١٨٩ص تخريجه نندم )٢( 



iiy،siiأح،م هم فتاءس 

ةدال

الرحمالرحمن اض م ب
محمدنبينا على واللام والصلاة العالمين، رب ض الحمد 

•أجممن وصمه وعلىآله 
علىومدد ورعاه اش حفظه العشمين صالح بن محمد الشيح فضيلة 
الخيرحطاْ.محلريق 

وبركاته.اض ورحمة عليكم الملام 
الدعاء:عند اليدين رفع في بأس من هل 

وبعدها.الصلاة قبل والرراتب السنن بعدأداء - ١ 
الجمعة.يوم الخهلية الإمامآحر دعاء وعظو _٢ 

وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم I الجواب 
ودعا،يديه رف؛ الصلاة أتم إذا الإنسان أن المشرؤع من ليس 

يدعوبعدكونه من أفضل الصلاة فى الدعاء فإن الدعاء يريد كان ؤإذا 
ذلكإلى واللام الصلاة عليه النبي أرثد ولهدا منها، ينصرف أن 

ررثمت قال التشهد ذكر حين - عنه اش رصي - عود مابن حديثا في 
آ.محاثاء((أ ألة الملسخيرمن 

رفعواتهلوعأ صلوا كلما كونهم من العامة بعض يفعله ما وأما 
تقامتراه لأنك ييع؛ لم إنه • تقول تكاد بعضهم إن حتى أيديهم 

•ح••التنهد بعد الدياء من يتخير ما ت باب الأذان، في البخاري رواء عليه، متفق )١( 
(.٤٠)٢ بابالتشهدفياسمةح٥٥ الصلاة، في وسالم (، ٣٨٥)



|كْضء|ء،ااه هم فتاوس 

لكنهرفعآ يديه رفع سلم فإذا تطوعه من التشهد في وهو الصلاة 
هداعلى محافظة هدا كل وجهه، مح ثم مجرد، _رني أعلم الله و- 

بمشرى.وهوليس مثرؤع، أنه يظنون الذي الدعاء 
اس.من مر الخد هدا إر ^ه 

ليسذلك فإن الجمعة يوم يخطب والإمام الأيدي رير وأما 
رفعحين مروان بن بشر على الصحابة أكر وند أيضا، بمثرئ 

الجمعةحطبة في يديه 
الميعن تبت فإنه ، بالامتقاء الدعاء ذلك من يمشى ومن 

فيوهو بالغيث تعالى الله يدعو يديه رغ أنه واللام الصلاة عاليه 
الفإنه ذلك عدا وما معه، أيديهم الناس ورغ ،، الجمعةأ حمحلبة 
الجمعة.يوم حهلية في الدعاء حال، في اليدين رغ ينبغي 

فيحرر . وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 
^\د.y٠٧إ٦إ

؛!٠١؛إي 

افنح ا؛ ولفظه: ( ٨٧)٤  ٥٣ح والخطة الصلاة تخفف باب; ني الم أرواه )١( 
بإمحبيهوأشار هكذا بيده يقول أن على يزيد ما ه اش رسول رأيت لقد اليدين، هاتين 

•ردبثة بن عمارة ت هر والقائل المحة' 
(٩٣٢)ح , . اليدين. رفع ; باب الجمعة في البخاري رواه انس، حدين، من عاليه مض )٢( 

.( ٨٩٧)الأّتقاءحه في الدعا، باب: الأثناء في لم ومو)آآا،(، 



|كرإةامهام هم فتاوس 

المنتسقط هل • تعار— اف رحمه • •النسخ فضيلة مئل ! ١١٥١س
المام؟عن الرواتب 
المتنمن المافر عن يسقط لا إ بقوله اب مظ 
عداوما ، العشاء وراتبه الغرب، ومنة الفلهر، مسة إلا الرواتب 

علىباق فالوتر مشروعيته. على باق فهو النوافل من ذلك 
للمافرمحسة الليل وصلاة والمقيم، افر للمستة فهو مجشروعيتته، 

الفجروستة والقيم، للمسافر سنة الضحى وركعتا والقيم، 
والقيم.للمسافر 

وراتبهالغرب، وراتبه الظهر، راتبة إلى بالمبة المسافر ثم 
له؛يقال لا باقية فالمشروعيه راتبة أنه على لا نفلا، صلى لو العشاء 

تفعل.لا 
؛إيءإه ؛إي 

دحلمت،إذا ! - تعالى النه رحمه - الشيح فضيلة سئل ! ١١٥٢س
أوالمسجد تحية أصلي أن الأولى فهل يؤذن والمؤذن المجد 

المؤذن؟أتاع 
والمؤذندحلت إذا تفصيل! فيه هذا بقوله! فضياض فأحاب 

دخلقد لأنه الخليب؛ يدي بين الذي الأذان الجمعة، لصلاة يؤذن 
بتحيةبائر نقول! فهاهنا الأذان، في المؤذن وسنع الخليب 

أولىالخطبة لملع تفرغك لأن المزين؛ انتهاء تنتفلر ولا المسجد، 
ؤإحابةواجب، الخطبة است٠اع إن حيث للمؤذن؛ متابعتك من 

•واجبة غير المؤذن 



٧١ اكط•( د1ا؛ت فم فتاءس 

|نيرىنمأصفالأصل ذلك. لغير الأذان لكن إذا وأط 
صلرراللهم الأذان! بعد المعروف بالدعاء وتدعو المؤذن، تجيب 

آتالقائمة، والصلاة التامة، الدعوة هده رب اللهم ، محمد على 
،وعدته٠١ الذي المحمود المقام وابعثه والفضيلة الوسيلة مححمدأ 

المسجد.بتحية تاتي ذلك بعد ثم . اليعادا، تخالف لا ارإك 

ءإ؛-؛؛؛- ءإي 

دا،اضتعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سل ت ١ ١  ٥٣س
فهلالسنة. صلاة لأداء ويتبادلونها أماكنهم يغيرون المصالين 

لهداأصلسمئهمه؟
منثبت حيث أصل، لهدا نحم، ت بقوله فضيلته فأجاب 

الأن . الله رمول ءرأمرنا قال! أنه عنه افه رصي معاوية حديث، 
أنعلى يدل فهدا نخرج١١ أو نتكلم حتى بصلاة صلاة توصل 

بالانتقالوذللثج النافلة، صلاة عن الفريضة صلاة نمير أن الأفضل 
بتنفاصل هناك يكون حتى الجار، ْع بالتحدث أو المكان من 

بينالفصل يمغي بأنه العلم أهل بدللث، نال وند ومنته، الفرض 

صلىمن فانه علي صلوا ثم يقول، ما مثل فقولوا المؤذن سعتم رإدا ت لم؛لفظ مرواه )١( 
نولمثل القول اصتحباب باب؛ الصلاة في .٠ . . محشرابها عاليه اش صلى صلاة علي 

الؤذن)لا/'آ(.
(.٦١٤الداء)محي الدمحاء باب: الأذان، ني البخاري رواء )٢( 
.٤١٠ا/أخر.بمالهنىفياافنامرى« )٣( 
(.٨٨٣لم)م)٤( 





١٠٩اكطءء صا|؛ت هم فتارس 

ويطمعيقوم لا أن يخاف ان الأنأن الرمول. فبين ، ، ®ل أفضل 

كالإوانلأبم>بفإلأماأوبفالأصل حال كل وعلى 
الواحب،اتأومن الشؤع، بأصل الثابتة الأصلية الواجبات من عاليه اممه 

.كالندر ه نفبها الإنسان يلزم التي العارصة 
ءو؛ث ء ه

حكمعن * ~ تعالى افه رحمه ء المخ نحصيلة مثل I ١ ١ ٥ ٥ مى 
معها؟صورة قراءة دون بالفاتحة الفجر ركعش 

فيالفاتحة على يقتصر أن حرج لا بقوله! فضيلته فأجاب 
الأور:الركعة فى الفاتحة مم نقرأ أن الأفضل لكن الفجر، ركعتي 

ؤهلهوآللهأح_ده.الثانية: وفي الكافرون، 
هه  ه

رجلعن — تعالى افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١١٥٦س
حأوالفريضة، الرانية يصلى فهل الجماعة *ع الفجر صلاة فاتته 

■ُّأجوريز، أفتونا ئدحرجوا؟ الجماعة بأن العلم 
ستةلأن الفريضة؛ على الراتبة يقدم • بقوله فضيلته فأجاب 

المجد.من المصلون ولوحرج الفريضة، محيل الفجر 

٠ ٠ ٠

.(Uoo)،L.





اكطءءء|اإ؛ن هم فتاءس 

•حسن إسناده امآلأ، لا 
٠ءإ؛- ءإي 

يجوزهل ." — تعار اش رحمه — الثسخ فضيلة مئل ! ١١٥٩ص
المجليحل إذا مثل واحدة، عبادة فى عبادة من أكثر ننوى أن 

ومنةالمسجد، تحية بها فنوى ركعتين صلى الظهر أذان عند 
ذك؟يصح فهل للظهر، الراتبة نة وال، الوصوء 

تتداخلارهل وهى! مهمة القاعدة هده بقوله! فضيلته فأحاب 
الفانه أحرى لمبادة تبعأ المبادة كانت إذا أولا! فنقول! البادادثا؟اا 

ركعتان،المجر صلاة ذلك! مثال قاعدة، هذه بينهما، تداخل 
راتثةهى يحنى تابعة، لكنها تقالة، مالسنة وهذه ركعتان، وسنتها 
صلاةولا الفجر، صلاة مقام السنة تقوم فلا لها، مكملة للفجر 
تبعاالمبادة كانت فإذا للفرصة، تبحا الراتبة لأن السنة؛ مقام الفجر 

الأصل.ولا التابع لا مقامها، تقوم لا فانها لغيرها، 
علىالإنسان يقتصر فهل بعدها، راتبة لها الجمعة مثالTحر! 

بحدها؟التي الرابة عن بها تغنى ليالجمعة صلاة 
.لهاظ؛حة الجمة منة لأن و\د'\؟ لا، الجواب! 

عنتقلة معبادة كل مستقلتين، المثادتان كانت إذا ثانيا! 
مثالتتداخلان، لا المبادتين فإن لذاتها، مقصودة وهي الأحرى، 

الأربعبهما أنوي الفلهر قبل ركعتين مأمجلي أنا قاتل! نال لو ذللث،! 
فلوليمتين، بتركعات أرع نلها التي الظهر رابة لأن ؛ ركعامحت، 

يجوز؛لا فهذا ركعات الأرح بهما وأنوى ركعتين مأصلي نال! 



|كاإهاحام هم فتاوس 

وكلالأحرى، عن منفصلة واحدة كل مستقلتان هنا العبادتين لأن 
الأحرى.عن إحداهما تغني فلا لداتها، منصودة واحدة 

والوتروتر، السنة وبعد راتبة، ّنة العشاء بعد ت آحر مثال 
الوتر،يصلي يم ركعتين فيصلي ليمتين، بتاللاث نصلي أن يجوز 

راتبةوعن والوتر الشقر عن العشاء رانية أجعل أن أريل أنا • قال فلو 
الأخرى،عن مستقلة عبادة كل لأن يجوز؛ لا فهذا العشاء؟ 

يصح.فلا بياتها ومقصوده 
ؤإنمالداتها، محقصودة غير الحبادتين إحدى كانت إذا ثالثا 

عنياحداهما يكتفى فهنا العبادة من النؤع هدا فعل المقصود 
يحلرحل ذلك: مثال عن؛_، بالأصل يكتمى لكن الأحرى، 
بامرين!مطالب فهنا الأذان، وبعد الفجر يصلي أن قبل المسجل 

تحيةعن فتكفى الرانة صلى فلو الفجر، ومنة المجد، تحية 
الأن فالمقصود بياتها، مقصودة غير المجد تحية لأن الجد؛ 

عليكصدق الفجر، راتثة صلست، فإذا ركعتين، تصلي حتى تجلس 
نويتفإن المقصود، وحصل ركعتين صليت حتى تجلس لم أنلم، 

لأنالراية؛ عن تجزيء لم الراية دون التحية نويتا يعنى الفؤع، 
.لداتها مقصودة لمستا والتحية لداتها مقصودة الراية 

•ركعتين تصلى حتى تجلس لا أن فالقصود 
صلىالفلهر أذان عند المجد يحل وهوإذا المائل موال أما 

للظهر؟الرابة والمنة نةالوصوء، وّالجد، بهماتحية فنوى ركعتين 
•فهذايجزيء المجدوالراية، تحية بها نوى إذا 

تحوتوصا ررمن ه! الرسول قول هل ننفلر الوصوء سنة وأما 
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منماتقدم له غفر ه نففيهما لايحدث ركعتين صلى ثم هذا وصوتي 
يريدأنه أو ، الوصوء بعد ركعتان يوحد أنه مراده فهل • ، ذمهءر 

محصلتوصأت إذا المقصود كان إذا ننظر ركعتين، نصل توصأت إذا 
صلىمن أن المقصود كان ؤإذا مقصودتين، الركعتان صارت ركعتين، 

تجزيءنحينثذ الركعتان، كانت صفة أي على الوصوء بعد ركعتين 
،الفلهر وراتبه المجد، ويحه الوصوء، منه عن الركعان هاتان 

ا؛ركعتين صلى ارثم س الرسول قول أن اممه عند والعلم لي يفلهر والذي 
ولوركعتين يصلى أن المقصود إنما لداتيهما، ركعتين بهما يقصد لا 

إنالمائل: ذكرْ الدي المثال في ن نقول ذلك على وبناء فريضة، 
٠الوصوء ومنه والراتبه، الم،،جد، تحيه عن تجزئان الركعتن هاتمن 

يجزئهفهل الجنابة من الجمعة يوم اغتسل رحل آخر.* مثال 
الجمعة؟عزغل 
الرسوللقول له يحصل الجمعة غل الجنابة اله بغنوى إذا 

ضلتكنإذانوىغسلالجنابة »وإنمالكلامرىءمانوى«أى. ه: 
أولداته، مقصود الجمعة غل هل ننفلر الجمعة، غل عن يجزيء 

لقولالهلهارة المقصود اليوم؛ لهذا الإنسان يتهلهر أن المقصود 
منالقنصود إذن هذاء ليومكم تطهرتم أنكم ®لو I س الرسول 

باب؛الطهارة يي ومنم (، ١٥٩تلاثآح)تلاتآ الوضوء باب الوضوء في البخاري رواء )١( 
الح'ا)آ-آا؟(.صئةالوضو.وك

الأعمالإنما باب؛ الإمارة وملم؛ي )١(، ح الوحي بدء أول يي البخاري روا، )٢( 
.حهها)تما'بما(..؛الة.

=يي لم وم، ٩( ٠ )٢ ح . . الجمعة. تؤتى أين من باب; الجمعة في البخاري روا، )٣( 
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بغليحمل وهدا الجمعة، يوم نظيفآ الإنسان يكون أن الغل هذا 
الجمعةيوم الجنابة من الإنسان اغتسل لو ذلك على وبناء الجنابة، 

واصح،فالأمر نوى فإن وإنكانلمينو، الجمعة، غل عن أجزأه 
قواعد.ثلاث الأن عندنا فصار 

.( ٨٤٧)الخستحأ مل وجوب باب؛ لجمعة ا- 
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ٌلأةاصى

صلاةعن ! — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مثل ! ١١٦٠س
المجد؟أوم البيت تصرر يهل الضحى؟ هي هل الإشراق 

بعدتصلى التي وهى الإشراق صلاة موله! فضيلته فأجاب 
علىيمضى أن بالساعة ذلك ومقدار رمح قيد الشمس ترضر أن 

الإشراق،صلاة هي هدْ ذلك. نحو أو ماعة رع الثمس محللؤع 
ترتفعأن حين من الضحى صلاة لأن أيضآ؛ الضحى صلاة وهي 

مهاأفضل الوقت آحر ر وهى الزوال، نيل إر رمم قيد الشمس 
رأوله.

الإشراق،ركعتا هما الضحى ركعتى أن الجواب وحلاصة 
الشمسترتفع أن بعد ما وهو الونت، أول فى الركعتين ندمت إن لكن 

الوقتإرآحر أخرنهما ؤإن وصحى، إشراق صلاة فتكون رمح قيد 
•بإشراق ولل صحى فهما 

٠ءو ءإ؛- 

أقلمحا _إ تعار اف رحمه — الشخ فضيلة سقل ؛ ١١٦١ص
أكثرها؟وما الضحى صلاة 

حدفلا أكثرها وأما ركعتان، أقلها موله؛ فضيلته فأجاب 
نشاؤله.الإنسان يصلى لها، 

هه ء ٠

فاتت،إذا ! — تعار افه رحمه الشخ. فضيلة مثل ؛ ١١٦٢س
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لا؟أم تقضى هل الضحى منة 
لأنقاس؛ محلها فات إذا الضحى بقوله: فضيلته فأحاب 

للمكتوباتتابعة كانت لما الرواتب لكن بهذا، مقيدة الضحى ستة 
اضصلى المي ®أن السنة فى ب لما الوتر وكذلك ئقضى صارت 

منصلى اللل في المرض أو النوم، غله إذا وملم، وآله عليه 
أيضآ.افالوتريقضى ركعة<ال حرة النهارض، 

ءوءو ءو 

سدأمتى ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة سئل •' ١ ١  ٦٣ص
ينتهي؟دض الضحى؟ صلاة لئن 

الشمسارتماع من الضحى صلاة وقت بقوله؛ فضيلته فأجاب 
إلىطلوعها، بعد ساعة ثلث أو ساعة رع حوالي يعني رمح قدر 
دقاتقحمس إلى يقاس عشر بين ما الزوال ونيل الزوال، نيل 

الراجح.القول على النهي أنصرأوثان هر وهذا فقعل، 
هه  ٠

(.٧٤٦لم)م
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سجودالخلأوة

الرحمالرحمن الله م ب
.. . المكرم الأخ العثتمينإر الصالح محمد من 

توبعد . ...وبركاته الله ورحمة عاليكم اللام 
علىمناها والمادة شاك، بلا تعالى ذله عبادة التلاوة سجود 

الناسمن أحد بقول حجة ولا والسنة، الكتاب نصوص به جاءت ما 
لهكان فإذا ، رسوله وستة تعالى اذله كتاب على مبنيا يكون حتى 
يكنلم ؤإن عليه، الدليل لقيام قبوله وحب والسنة الكتاب مجن دليل 

حينذكبير فيه يرد لم التلاوة سجود فإن هدا وعلى يقبل، لم دليل له 
.مشروعا يكن لم ذلك يرد لم ؤإذا تيم، ولا منه الرقع 

رصي— عمر بن عبدالنه حديث ففيه الجود عند التكبير وأما 
بالجدةمر فإذا القر؛آن، علينا يقرأ البي لكن قال؛ — عنهما افه 

لموكأنه مقال، محتده وفي داود، أبو رواه ومجدنا. كبروسجد، 
فيقال ولهدا يثالغه، لم أو تيمية، ابن الإسلام شخ عند يصح 

السنةهو هذا تحاليل. ولا تحريم فيه يثرع لا ت الاحتيارات 
مجمؤعوفي اه• • اللف عامة وعليها النكا عن المعروفة 

تكبيرةفيها ه البى عن والمروي  ٢٣ا/٦٦فاسم لابن الفتاوى 
صعقعلى يدل وهدا . اه عبادة. إلى عبادة من ينتقل لا فإنه واحدة 

للتضعيف.كلامه فى الصيغة كانت إن عنده الحديث 
النورانيةالقواعد فى الثخ كلام عن فضيلتكم ذكره ما وأما 



صا|1ت11احام ض فتأ4س 
اد=======^=====د===،

عنذكرتموه ما وأما . ذلك،في أحمد الإمام مجدهب حكى فانما 
فهذاوالتسليم التكبير مجن والإنصاف، الكبير والشرح والمغني المبيع 

بينوالتنانع الاحتلأف، حصل ؤإذا ، ذللت، يرى لا من بقول معارض 
كمارسوله. وسنة كتابه في اض حكم إلى الرحؤع وحب العلماء 

ؤ؛نوقال! ثيى؛رثاكة7إقألاوه. ين فه أننأئم ؤمجا ءؤ •' تعالى ئال 
راثووَأ'لآخفيديجخنأس محنون تأزأمحبأ0َكبم آقه فيسءردوه كزعم 

فينجد دم والر'سول اش إر ١^١٤ ٥^٠١ رددذا ؤإذا . يآؤبلاه رلتس 
فيليم والتالخانى، اممير على يدل ما النة فى ولا الكتاب 
الصوابأنه كما وهدا ذلك(، نفى الصواب فيكون التلاوة، مجود 

يقتضيهما يتبع أن دينه في المرء احتياحل لأن أيضأ؛ الاحتياحل فهو 
الدولنفيآأوإبا-ا/
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حكمعن • ~ تعالى الق رحمه • •السيخ فضيلة سئل ! ١١٦٤س
هوواجب؟وهل التلاوة؟ سجود 

ينبغيلا مؤكدة ّسة التلاوة سجود بقوله! فضيلته فاحاب 
فىيقرأ كان مواء فالمسجد مجدة باية الإنسان مر فإذا تركها، 

الصلاة.أوخارج الصلاة، أوفي فلب، ؤلهر أوعن المصحف، 
عنثبت لأنه بتركه؛ الإنسان يأثم ولا يجب فلا الوجوب وأما 

التيجدة القرا انه "٠ عنه اف رصي — الحهلا'ب بن عمر المومجنن امر 
الجمعةفي قرأها يم ومجل، فنزل، المنير، عالي النحل سورة في 

أنإلا السجود علينا يفرض ااإنافلم ؛ ثمقال،يسجد، فلم الأحرى 
.— عنهم ايثه رصي، الصحابة— بحضور وذللئا ، نشاءاءأ 

فيالتي السجدة س المي على قرأ ثابت، بن زيد أن ثست، ولأنه 
أنو. الني لأمرْ واجآ كان ولو يمجدأى، فلم النجم صورة 

يسجد.

وقتفي كان لو حتى تركه عدم والأفضل مجوكدة سنة فهو 
،سسس، له السجود هدا لأن العصر؛ بعد أو مثلا، الفجر بحد النهى 
كسجودالنهي، ومنا في ولو تفعل فإنها ببا لها صلاة وكل 

المجودحيوجب لم وجل ■م اف أن رأى س • ١ ٠ باب القرآن مجود ني الخالي رواه ( ١ر 
(١٠٧٧.)

صجودت الماجدباب ني لم ومباب\"ح)أ؟'ا(، الأبق الموصع ني رواءالخاري )٢( 
(.٥٧vاكلأوةح٦•١)
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ذلك.أشبه وما المجد، وتحية التلاوة، 
٠و ؛ ٠

يجبهل ت - تعار اش رحبمه - الشخ فضيلة مثل ؛ ١١٦٥س
حجابمتحجبة تكون أن للتلاوة تجد أن أرادت إذا المرأة على 

الصلاة؟

فىالعلماء احتلاف على يتبنى هذا بقوله؛ فضيلته فأحاب 
الصلاة؟حكم حكمها هل التلاوة! سجدة 

العورة،ستر من فيها فلابد الصلاة حكم حكمها قلنا؛ فان 
والطهارة.اشالة، واستقبال 

فىيشترط ما فيها ترط يلا مجردة سجدة إنها قلتا؛ ؤإن 
متحجبةالمرأة تكون أن الحال هذه فى فيها يشترط لا فإنه الصلاة، 
•وضوء على الأسان يكون ولاأن بل الصلاة، حجاب 

يجدلا وأن الأول بالقول الأحذ الأحوط أن شك لا ولكن 
مجاساترأ أيفأ والرحل المرأة تكون وأن وضوء، على إلا الإنسان 

الصلاة.فى متره يجب 
هه م 

تشترطهل ئلفضبلةابمح_رحمهافسالى_! ! ١١٦٦س
السجدة؟لهده الصحح هواللفظ وما التلاوة؟ سجدة في الطهارة 

المشروعةالجدة هى التلاوة سجدة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فإذامعروفة، القرآن في والسجدات السجدة آية الإنسان تلاوة عند 
ىربان ءمبحال؛ وند وسجر كثد يجأن أراد 
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،را، اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم ررمبحاك ،، الأعااى،ال 
وحهيسجد أملمت، ولك أمتت، وبك مجدت، لك رراللهم 
،ا؛ وقوته بحوله وبصره سمعه وشق ، وصور0 حلقه، للذي 

ذخرامحيك لي واجعلها وزرأ بها محي وحني أجرأ بها لي اكتب، »اللهم 
تكبيربدون يرفع لم . داودءا عبدك من ا تقبلنهكما متي وتقبلها 

القاريءيقرأ أف مثل الصلاة أناء في جدة الكانت إذا إلا ملام، ولا 
عليهويجبا مجد إذا يكبر أن عليه فيجبا يصلى وهو مجدة فيها اية 
يكثرأنه ذكروا ه البي لصلاة الزاصفين لأن قام؛ إذا يكثر أن 

ومجودالصلاة، صلبا مجود يثمل وهدا ورغ خفص كلما 
التلاوة.

يكبرولا سجل، إذا يكبر كونه من النامي بعض يفعله ما وأما 
ولاالسنة، من وجهآ له أعلم فلا الصلاة نفس في جود والقام إذا 
أيصآ.العلم أهل أقوال من 

الخلأوة؟مجود في الهلهارة تنترحل هل السائل! قول وأما 

الايلحصلاة ني القراءة مملويل استحباب باب اقرين، العصلاة كتاب لم، مرواه )١( 
'UUY)Y'T.)

 )Y( فيلم وم(، ٨١٧)ح الجود في والدعاء بح الت٠ باب الأذان في البخاري رواه
ئثالفيالرضعوالمجودحياآرإخ1(.الصلاةباب: 

.( ٧٧)١ Y ٠ ١ اااليلح صلاة الدعاءفي باب: السافرين صلاة في ملم رواه )٣( 
(.٠٧٩مجودالقرآزح)في يقول ما باب: الصلاة، في الترمذي رواه )٤( 
باب:الملأة في لم وم( ٧٨٥)اارمعح و اصر إتام باب■• الخاديتيالأذان رواء )٠( 

كل.في التكبير إن؛ار، 
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لابدإنه قال: من فمنهم ت العلم أهل بين خلاف مرصع فهذا 
•طهارة على يكون أن 

اضرصي - عمر ابن وكان يشترط لا إنه فال؛ من ومنهم 
غيرطهارة.يجدعلى — عنهما 

وصوء.وهوعلى يسجدإلا لا أن الأحوط أن أرام الذي ولكن 

مجدإذا ست تحار اض رحمه - الشح محيلة سئل I ١ ١  ٦٧ص
لدللث،ينتبهوا لم خلفه المصلين ولكن التلاوة، مجدة الإمام 
الإمامرغ أن بعد إلا يتنبه ولم إمامه يسجد،ع ولم بعضهم فري 

الركؤعوهو حديدأ شيئا أصاف ئد بدللئا ويكون مجدته، من 
فاالحكم؟

ُذهبعكس موال علي ورد لقد • بقوله فضيلته فآحالي، 
المأموم.ومجد الإمام فركر المسألة 

ركعآالذي فهذا المأموم، وركع الإمام مجد والمرال' 
الإمامقام إذا يركع؟ ولم اجد مالإمام أن له يتين كيف ماحي ؤإمامه 

توفال الجود محن الإمام نام فلما أكر، اض ت ميقول المجود من 
يصخ؟ضاذا ماحي الإمام أن المأموم عرف أكبر، افه 

للأمام.تبعأ يقوم 
يجب؟أولا مجد، الإمام لأن الجود؛ عليه يجب هل ولكن 
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قيواحبأ ليس السجود هدا لأن ؛ الجود عليه يجب لا 
ومتابعة، الإمام متابعة فيه يجب ، تلاوة صجود هو إنما ، الصلاة 

الإثكال.وينحل إمامه ح سمر الإمامالآنزاJث، 
أكملأ ؤكل ؤ قرأ الإمام إن • السائل يقول • الثانية الصورة 

نأعثدة \م؛وئ من وإن يث ممد مج روغ يمإون يما ؛٠^"^ نيى 
مجدأنه موم ١^١ تلن أكبر. الله محال: ثم ؛ ١ ثمشئ حج 

فلماركع الإمام ولكن أث؟دبمه تن وكن ؤ لقوله؛ لماذا؟ مجد 
هدايصغ فماذا المأموم، انتبه حمد0،ا لن اش ؛المع ال• ن

المأموم؟
المأموما تخلفلأن إمامه؛ ويتاح المأموم يرلمر • والجواب 

بقيفيما الإمام مجتايعة وأمكنه فيه، نرمح لعير كان الإمام عن هنا 
صلاته.من 

هص  ه

محيإذا _ت تعار افه رحمه — الشيح فضيلة مثل ت ١ ١  ٦٨ص
ئام؟وإذا مجد يكبرإذا فهل التلاوة مجود المصلي 

فإنهالتلاوة مجود المصالى سجد إذا بقوله فضيلته فأجاب 
كلمايكبر كان الني. أن بت أنه وذلك قام، ؤإذا مجد إذا ؛كر 

حصينبن عمران عن الخارىأ٢، صحيح ففي رفع، وكلما حض 
-عنه الله رصي - طالب أبي بن علي ثع صلى أنه - عنه الله صي ر- 

كانأنه فدكر هؤ، افه رسول مع نصليها كنا صلاة هذا ذكرنا فقال! 
AWUالايات: -رئةالحجر، )١( 
الترى)ض(.)٢( 



٥٣اممحام هم فتاءس  ١١٧٤

هريرةأبي عن  ٢١صححوفي وصع، وكلما رغ، كلما بمر 
الميأن ويحدث ورغ، خففس كلما يمر كان أنه — عنه الله صي ر— 

رأيتمحال: - محه اض رصي - عود مابن وعن ، ذللئ، يفعل ان كه 
الإمامرواه وقعود، وقيام، وحفص رغ كل قي يمر ه المي 
فيثملعام وهذا . ، أ وصححه والترمذي ، ا٧ والنأحمد 

أنالمعلوم ومن يستثن، لم لأنه الصلاة في كان إذا التلاوة مجود 
الخلأة.ش التلاوة مجدة المي.يجد 

٠ ٠ ٠

نرجو_ت تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة مثل ! ١١٦٩ س
فيه؟يقال وما التلاوة؟ لجوي الصحي«حة الكيفية إلى إرشادنا 

منه؟إذارغ يمجرالإنسان وهل 
الإنسانكبر أن التلاوة مجود كيفية بقوله؛ فضيلته فأجامب، 

ربىرابحان إ ويقول بعة الالأعضاء على الصلاة كمجود ويبد 
لي،،،اغفر اللهم وبحمدك، رينا اللهم اا'>سحانلأح ، الأعلى® 

ولك،آمنتا، وبك، 'مجدمحت،، للئ، اللهم ١١المشهور بالدعاء ويدعو 
سمعهوشق رصورْ، حلقه، الذي لله وجهى مجد أملمتا، 

 )(.٣٩٢^))١
(.٣٩٧٢)٤ روا،الإدماح،او )٢( 
امحسمدح)آيىا(و)\؛اا(فياسقاب:)٣( 
امرفيارضعوابح)مهأ(.فىاسةاب:)٤( 
(.L.UUY»؛))٥( 



١٧٠.هت1،ساماصااةاسم، 

بهاعني وصع أجرأ، بها لي اكب ءاللهم ولونه٠، بمحوله وبصره، 
عبدكمن تقبلتها كما مني وتقبلها ذحرأ عندك ر واجعلها وزرأ، 

داود«لا،.
•تسلم ولا تكبير بلا يقوم ثم 
لأنرقع؛ ويكبرإذا مجد يكبرإذا ^نه الصلاة في مجد إذا أما 

رفعكلما يكبر أنه يذكرون . الرسول لصلاة الواصفين جمح 
الرسول.خان التلاوة، مجود هذا في ويدخل ، خفخسر وكلما 

هريرةأبي حديث من ذلك صح كما الصلاة في للتلاوة يسجد كان 
ؤإذاألقآثأثقن4انمشاء: صلاة فى ه فرأ أنه - عنه اش ض ر. 

هدامن يستثنون لا س النبي صلاة يصفون والدين ، ، فيهار فسجد 
كجودالصلاة في التلاوة سجود أن على هدا فدل التلاوة مجود 
أنبين فرق ولا رفع، ؤإذا سجد، إذا يكبر أنه أي الصلاة، صلب 
إذايكبر فانه قراءته أثناء في أو قرأها، آية آخر في الجدة تكون 

توالييضر ولا ركوعه، عند للركؤع بمر نم رجع، إذا ويمر سجل، 
قرأإذا الناس بعض يفعله وما مختلف، سببيهما لأن التكثيرتين؛ 

أعلملا فإنني منه الرغ دون للسجود كبر فجد الصلاة في جدة ال
سجودالتلأوةمن الرسر عند التكبير في الوارد والخلاف أصلا، له 

كانإذا أما الصلاة ■حارج يكون الذي المجرد الجود ض هو إنما 

الرثى)هماه(.)١( 
 )٢(()^^r<\Y)^،(VA0.)
وملم( ١ ' ٧ ٤ ر ح _^ L_Iالسماء ؤإذا مجدة ت باب القرآن مجود في الخارى رواه )٣( 

(.٥٧٨)١ ٠ ٧ التلأووح مجود باب; المساجد في 



اوء،وات_■، هم فتاءس ١ ١  ٧٦

فيكبرالصلاة صلب مجود حكم يعش فانه الصلاة أثناء في السجود 
الجود.من قام ويكبرإذا سجد، إذا 

؛؛آ

لجويهل I — تعالى اش رحمه — الشيح فضيلة مئل • ١١٧٠ص
وتسليم؟تكبير التلاوة 

فإنهالصلاة فى كان إذا اللأوة مجود موله: فضيلته فأجاب 
قام.ؤإذا مجد إذا يكبر 

محام،إذا يكبر ولا مجد إذا يكبر فإنه الصلاة حارج لكن إذا أما 
هذاأثربالأئوالإرالصواب.ولأساامفيه، 

الصلاة،حكم حكمه التلاوة سجود أن العلماء بعض ويرى 
واحدة.تساليمة منه لم ويوللمرغ، للجود يكبر وأنه 

ملام.ولا فيه تكبير لا أنه ويرىآ■حرون 
ءوءإة ءو 

لجودهل ! — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة محمل • ١١٧١س
معين؟دعاء التلاوة 

الجود،من كنيرْ التلاوة مجود بقوله؛ فضيلته فأجاب 
تعالى:فوله نزل حين ه الني فال وند 
مقالمن الحديث، هذا في ما على ، مجودكم*أفي *اجعلوها قال 

.١ ت الأية الأعلى، مرر؛ )١( 
وتول;(. ٨٦٩)ومجود0ح ركوعه ني الرجل ينول ما ت باب الصلاة، في ابوداود رواء )٢، 

.٢ ١ ٣ ص مهاماتقدم احادبثاأخرى وردم الأعلى دبي سحان 



١٧٧كارسهمدااهاسمء 

•مساس| 
ربىررسحان I فيقول للتلاوة ان الأتسجد إذا فنقول وعليه 

،رر، اغمر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم ررمحبحاك ،، الأعلى،ءر 
فوجهي مجد أسلمت، ولك امنت، وبك مجدت، لك اللهم رر 

،" <ا وقوته بحوله ، وبصرْ سمعه ونق وصوره، حلقه، الذي 
عندكلي واجعلها وزرأ، بها عز وحهل أحرا بها لي اكتب، رراللهم 
دعاؤإن . داويا؛ عيدك من تقبلتها كما مني وتقبلها ذحرأ، 

•حرج فلا حاففلآله يكن لم إذا ذللث، بغير ان الأت
ه؛;؛• -؛؛؛- 

أفعلماذا _ث تعالى الله رحمه - الشيح فضيلة ،سل I ١  ١٧٢س
الإمام؟حلف أصالي وأنا سجادة، فيها سورة فرأت إذا 

واجبة،الإمام متابعة لأن تسجد لا بقوله؛ فضيلته فأحاب، 
أنله يجوز لا مأمومأ الإنسان كون حال وفى منة، التلاوة ومجود 
صلاته.يجوز؛هللت، لا ذللث، بان علمه متعمدآح مجد فان يجد، 

ءإآ؛إآ ءاث 

حكمما —1 تعار افه رحمه - الشخ فضيلة سئل I ١  ١٧٣س
الأدلة؟مع التلاوة لسجود والوضوء القبلة استقبال 

 )(.٧٧٢^))١
الخارى)'ا\ح(،وسإم)إح؛(.)٢( 
)٣(

(.٥٧٩الترمذي))٤( 



صريحة،واصحة أدلة هذا فى ليس ت بقوله فضيالته فأجاب 
مجودأوهي النافالة صلاة حكم حكمها هل العالماء احتلم، ثم ومن 

ؤالأمحلا.فهوأكمل طهارة صجدعلى إن مجرد، 
لأنالقبلة؛ تقبلا ممتطهرا إلا يسجد لا أنه لي يظهر والذي 

هالمي عن يرد ولم وجل، عر اض تعقيم مح، وأبلغ أحوط ذلك 
بل، ومحوء غير على سجد أو القبلة غير إلى سجد أنه محي سن شيء 

لمالأنه متوصئا، إلا القرآن يقرأ لا أنه ه الرسول حال من الظاهر 
ومحال!، بالتيمم تطهر حتى اللام عليه يرد لم الرجل عليه سلم 

ااا-متألأأذم
ءوأو  ٠٤

يأحأّ_،هل I - تعار اض رحمه — الشيخ فضيلة مثل I ١ ١ ٧ ٤ س 
كانوإذا يسجد؟ أن مجدة فيها ياية يمر عندما القرآن ئاريء عر 

جراكمأفتونا مرة؟ كل في يسجد فهل للحففد الأية يكرر الإنسان 
خيرأ.اممه 

قرأمواء يسجد، أن عليه يجب، لا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
فيهاالتي الآياJتا عليه تكررت أم واحدة مرة الجود فيها التي الأية 

أنهذا عر والدليل ، بواجب، وليس ّنة التلاوة فسجود مجود، 

رلم مورداه (، ٣٣٧)ح • • • الحفر ني افم باب؛ اكعم، في الخاري رواه )١، 
.( ٣٦)٩ ١ ١ ٤ ح ٠ . ٠ التيمم باب ، الحيض 

أنبمعني لم 'إني ولفظه: ( ٣٣)• الحضرح *ي التمم باب: الهلهاره، ني أبوداود رواه )٢( 
على»لهارة•.أكن لم أتي إلا اللام ، iijUأرد



1كطلهء  iiUa _9 _gLiil
١٧٩^=============^==

آيةالجمع حطب إحدى محي قرأ — عنه اض رصي — الخهلاب بن عمر 
فيقرأها ثم وسجد، فنزل النحل سورة في التي وهي سجدة، فيها 

المجودعلينا يفرض لم اض ررإن قال مم يسجد، ولم أحرى جمعة 
.بواجب ولمس ستة الملأوة فجود . ، نشاء®أ أن إلا 

القرآنليحمفل يكرر الإنسان كان فان الايات تكررت ؤإذا 
ؤإنجود، اليعيد أن حاجة ولا الباقي، عن يغنى الأول فجودْ 

وأتىالأولى، السجدة في فسجد ، الح^ مررة في مثلا يقرأ كان 
ليسالفصل كان ؤإن أيضأ، فيها فالمسجد المانية جدة العلى 

محلويلأ.
هم ه 

قرأإذا ت — تعالى اف، رحمه — الثسخ فضيلة سئل ! ١  ١٧٠س
ذلكقي فهل يجدوا ولم سجدة فيها آية المدرسة في الطلبة 
أوعدمه؟المجود حقهم في هوالأولى وما حؤج؟ 

سجودلأن حرج؛ ذللث، في ليس •' بقوله فضيلته فأجاب 
أفضل،فهو الإنسان فعله إن منة هو بل واجبا، أمرأ ليس الملأوة 

•علته حرج فلا يفعله لم ؤإن 
انق3لاعآأو تشويشا ذللث، في يكون فقد الطالبة ْع فمله وأما 

يفعللا أن فالأولى ، وصحالث، لحب فيه يكون قد وكاللالث|٠ ، واودرس 
القاريءوقرأ مريبين وكانوا مسجد في الطالبة كان لو نعم ، ذللث، 

.أعلم واض طيا، هدا كان معه وسجدوا فجد سجدة 

•)٧٧الخارى )١( 



|ك|اإتاحام هم فتاوس  ١١٨

مجادإذا ! تعالى اممه رحمه — الشخ فضيلة "سل ! ١١٧٦س
يعلمواولم فركعوا اسلين بعض ينتبه ولم التلاوة مجدة الإمام 

أولا؟مجود يلزمهم فهل مجدته من رفع حتى ماجد الإمام بان 
ليركعواالركؤع من يرفعوا أن عليهم I بقوله فضيلته فأجاب 

هزالأن الإمام مع خانهم الذي السجود عليهم يجب ولا الإمام، بعد 
متابعةفيه يجب تلاوة مجود هو إنما الصلاة واجبآفى ليس السجود 

إمامه.مع تمر يا هل فعلى زالت الإمام ومتابعة الإمام 

قرأإمام عن ! — تعار اشأحارحمهاله ! ١ ١  ٧٧س
ؤتعار؛ قوله 

ولممجد أنه المأمومين بعض قفلن ركع نم ألميرشهل١آ ئبالها 
كيفالسؤال ، حميم لمن افه ميع قال حش راي أنه ينتبهوا 
الحال؟هاو0 مثل في المأموم يصغ 

ويركعالجود من يقوم أن عليه بقوله! فضيلته فأجاب 
فيه،فمومح لعير كان الإمام عن هنا المأموم نحلف لأن إمامه؛ ويتاح 

السهو.سجود يلزمه ولا صلاته من بقي فيما الإمام متابعة وأمكنه 
ءايأو ءو 

يجدمتى ! — تعار اف —رحمه اكخ فضيلة ضل ! ١١٧٨س
؟وضوء له يشتركل وهل صمته؟ وما شكر؟ جود مف 

مصيبةعن الشكر مجود يكون بقوله! فضيلته فأجاب 

. ٩٩، ٩٨الآيتان؛ ، الحجر صورة 



١٨١كاءسامدااتاكْمء 

الصلاة،خارج كالتلأوة وهو ان، للأنتهيات لنعمة أو اندفعت، 
التكثرةمحرى ويعصهم والتكبر، الوصوء له يرى الحلماء فبحصن 
رييررميحان قوله! يعد ويدعو محاحدأ يخر يم فضل الأولى 

.(( الأءعل 

ءه

فييوحد ت — تعالى اف رحمه — الثسح فضيلة سل ! ١١٧٩س
ماصرةصلاة كل عقب سجيتن سجدون المصلن يعصي يلدتنا 

أجابواذلك عن سؤالهم وعند الصلاة تسليمه سلموا أن بعد 
أدواأن لهم توفيقه على شكرأف الأولى السجدة يسجدون بأنهم 

علىفشكرأ الثانية الجدة أما حماعة، فى المكنو؛ة الصلاة 
ذلك؟حكم فما السنة في أصل العمل لهدا أن ويزعمون الشكر، 

سجدواإذا أنهم قولهم! قياس على • بقوله فضيلته فأجاب 
سكرظم،على ينه سكرا ياله سبم^ده م^دوا ران نه الآ الحده 

ولكنيمجود، في دائما ويبقون وهكذا رائعة سجدة يسجدون ثم 
يتعبدأن للأنان يجوز لا وأنه يدعتان، الجدتين هاتين إن • أقول 

فهوأمرنا عليه ليس ءماs عمل ررس • لقوله يشرعه لم بما لله 
والواجبمشروعتين، غير أنهما ثك لا الجدتان وهاتان أ ردا، 

سبحانهافه إلى والوبه عنه، والكم، ، ذللث، عن الانتهاء عليهم 
تاب.من على يتوب تعالى مايمآوافه منهم ويع مما وتعالى 

ءإي

(.١٧١٨لم)م)١( 



|ك،اا،ن|عطم فم فتارس  ١١٨٢

حكمعن ! — تعالى اض رحمه — الشيح فضيلة سئل • ١١٨٠س
الأنانصار إذا الأمارة دعاء يقال وهل الأمارة؟ صلاة 
أوالرانية؟المسجد تحية 

يتبينولم بشيء هم إذا منة الاستخارة بقوله فضيلته فأجاب 
تركه.أو فعله، رجحان له 

الاستخارة،فيه تشرع فلا أوتركه فعاله، رجحان له تبين ما أما 
الهمبعد إلا يفعلها ولا الكثيرة، الأمور يفعل الني. كان ولذلك 

هبمأفلو الاستخارة، صلاة يصلي كان أنه عنه ينقل ولم فْلعأ، بها 
ذلك،أونحو المحرمات، أوترك الزكاة، أوأداء بالصلاة، الرجل 
الاستخارة.صلاة له يسرع لم أوينام أويشرب، يأكل، أن أوهم 

الراتبةأو المسجد، تحية صلى إذا الاستخارة دعاء يقال ولا 
منالركعتين صلاة بطلب صريح الحديث لأن قبل؛ من ينوه ولم 
الامتثال.حصل لم النية هده بغير صلاهما فإذا الاستخارة أجل 

بدعاءدعا ثم والراتبة التحية، قبل الاستخارة نوى إذا وأما 
ركعتينارذالير'ىر لقوله! يجزته ذللث، أن الحديث، فظاهر الاستخارة 

الأن ويحتمل الفريضة، سوى يستثن لم فإنه ٠ الفريضة غير من 
لهاتينسبب لا أنه على يدل فاليركعا، هم ررإذا قوله؛ لأن يجزئه؛ 

ركعتينيركع أن عندي والأولى الاستخارة سوى الركعبن 
بالاستثناءالفريضة وتخصيص قائم الاحتمال هذا لأن مستقلتين؛ 

ا)٦٦ صح ض اكلوع ني جاء ُا باب؛ الهجل■ ش الخالي رواْ '١؛ 



ك1،سمْ|ااهاسمء
!================١٨٢

بركعتينفليتطؤع قال فكأنه يركعتين يتطؤع أن به المراد يكون ند 
واضأعاإم.

٠و أ ه

انشرخهل ! مار_ اف رحمه اسمح— محيلة ! ١١٨١ص
الأمر؟هدا اختار اض أن على دليل الاستخارة صلاة عقب الصدر 

مترددأ؟ويقي استخارالأسان إذا العمل وما 
بشيءربه الإنسان امتخار إذا نعم. • بقوله فضيلته فأجاب 

تعالى.اض امحاره هوالذي هذا أن على دليل فهذا له صدره وانشرح 
فانوثالثة، ثانية مرة الاستخارة يعيد مترددأفانه بقي إذا وأما 

هوالله محيره ما ويكون عاليه. هو بما غيره، استثار ؤإلأ له، تبين 
ماءاف.إن الخير 

ءوو أ ه

صلاةعن ! — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة ّسل • ١١٨٢س
مشروعيتهما؟ثبشت هل القرش حفظ وصلاة الحاجة 

صلاةلا صحيحة، غير كالتاهما بقوله! فضيلته محأجاب 
الالعبادات هذه مثل لأن القرأزرى؛ حفظ صلاة ولا ،، الحاجة^ 

ولثسباديل(شركحجة، يكون شرعي بدليل إبانهاإلا يمكن 

وروا،(. ١٢٧٤٨٦)الدرداء أبي ص أحمد الاط، روا، الحاجت صلاة حديث )١( 
٠(  ٤٧٩)الحاجةح صلاة في جاء ما ت باب الصلاة، كتاب ، الترمذي 

.غريب حن وثال؛ ( ٣٥٧الحفظح)٠ دعاء ؛ باب انمعوات م الترمذي رواه )٢( 





١٨٠هت1ءسفمه،ااهاس#ء 

وضتصلى؟تولى؟ كيف السح 
التسبيحصلاة حكم على نجيب أن قبل موله؛ فضيلته فآجاب 

-عنهما اض رصي - هماص ابن عن روى ما حب على صفتها نبين 
ياعباس، رريا i عبدالمهللب بن للعباس . اش رسول قال قال! 

عشربك أفعل ألا أحبوك؟ ألا أمحك؟ ألا أعطك؟ ألا 
وقديمه، وأحره أوله ذنبك، لك اض غفر ذلك فعلت أنت إذا خصال 

عثروعلانيته؟ ومرْ ، وكبيره وصغيره وعمده، وخطأه وحديثه، 
الكتابركعة؛فاتحة كل في تقرأ ركعات، أربع تصلي إن خصال؛ 
قائم:وأنت فقل ركعة أول في القراءة من فرحمت فإذا وسورة، 
عشرةخمس أكبر، والله الله، إلا إله ولا لله، والحمد الله، سبحان 

الركؤعمن رأسك ترفع ثم عشرأ، راكع وأنت فتقولها تركع ثم مرة، 
ترفعحمشرأثم ماحي وأنت وتقولها ماحدأ تهوى ثم حمشرأ، قفولها 
ترفعثم عشرآ، فتقولها تمجد ثم عشرأ، فتقولها المجود من رأسك 
كلفي وسبحون حمس فدلك عشرا، فتقولها الجود من رأسك 
كلفي تصليها أن استهلعت ؤإن ركعات، أربع في ذلك تفحل ركعة، 

ففيتفعل فازلم مرة، جمعة كل ففي تتطع لم فإن يوممرةفافعل، 
ففيتفعل لم -فإن مرة، سة كل ففي تفعل لم فإن مرة، شهر كل 

•فيها ماروي هذاأمثل مرهء، عمرك 
وابن، اجة موابن ، داود أبو رواْ والحديث 

هئ • باب الصلاة في الترمذي ررواْ (، ١٢٩٧التسعح)صلاة ياب: الصلاة، في )١( 
■عرب حديث (وقال؛  ٤٨٢التسحح)صلاة في 

•ا  ١٣٨٧ر)، ١٣٨٦اكسحح)صلاة في حاء ما ت اب الصلاة إقامة في )٢( 



اكواة|حام فم فتاوس 
^^========^====صت===ا ١٨٦

هدامن القلب في فإن الخبر صح إن وقال صحيحه ي ف، 
الإّنادثسآ.

حديثهاصحة في التسبيح صلاة في الناس احتلف وند 
به:والعمل 

صعقهمن ومنهم حسنه، من ومنهم صححه، من فمنهم 
•الموصوعات في جعله من ومحنهم 

وحلرقهاالتسبيح صلاة أأحادإب الجورى ابن ذكر وهمد 
الموصوعات.كتابه فى وذكره صعقها وبين كلها، وصعقها 

غيرالتسبيح صلاة في المي. عن روى ت الترمذي همال 
.شيء كير محته يصح ولا قال! حديث، 

حدينآالتسبيح صلاة في ليعس العقيلي. عن النووي ونقل 
ولاصحيح حديث فيه ليس وآخرون العربي ابن ذكره وكدا يثسّى، 
صعيف،حديثها لأن نظرا، استحبابها في النووي؛ وقال حسن، 

حديث،بغير تفعل لا أن فينبغي المعروفة الصلاة لنفلم تغيير وغيها 
الهدب،.شرح في ذكره • ثابت حديثها وليس 

محوله:حجر ابن الحاففل عن في السيوطي ونقل 
شرحلمن يقرب عباس ابن حديث، وأن صعيفة، كلها طرقه أن والحق 
منوالشاهد المتاع، وعدم فيه، الفردية لنية شاذ أنه إلا الحسن 

.الصالوايث، باقي لهيئة هيئتها ومخالفت معتبر وجه 
منهيحتمل فلا صالحآ صادقآ كان ؤإن عبدالمريز بن وموسى 

l٢١٦ح)٢٢rافح٢/'صلاة نيأبواب 



١٨٧اكا|سضدااهاسء، 

الدهبي،وتوقف والمزي، تنمية، ابن صعقها وقد التفرد، هذا 
.أحكامهفي عنهم عبدالهادي ابن حكاه 

قال؛المشكاة أحاديث يمض في قيل عما جوابه في أنه مع 
رحمه- فيه كلامه فاحتلف أ، زقه لكثرة الحسن درحة في أنه ررالحق 

أعالم.اض_واض 
أحمد،رواه التسبيح؛ صلاة حديث في الفرؤع صاحب وقال 

ونمىقال، كذا كذب، أنه شيخنا وادعى قال! يصح، لا وقال؛ 
واستحبهاإمام. يستحبها ولم كراهتها، على أصحابه وأئمة أحمد 

أصللا بخبر ستة تثبت لئلا الخبر بها يرد لم صفة على المبارك ابن 
بالكلية.يسمعوها فلم والساقي ومجالك، حنيفة، أبو وأما قال! له، 

تيميةابر• الإسلام شيم تلاميذ أحد وع الفر صاحسا كلام هذا 
.رحمهممحتحار_\

وأنبسنة، لهت التسبيح صلاة أن عندي يترمى^ والذي 
!وجوم من وذللث، صعيف، حبرها 

دليليقوم حش والمنع الحفلر العباداتر في الأصل أن الأول! 
.مشروعيتهابه تثسّت، 

•أوجه عدة على فيه احتلم، فقد مضطرب، حديثها أن الثاني؛ 
الإسلامشيخ قال الأئمة، مجن أحد يستحبها لم أنها الثاك! 

علىأصحابه وأئمة أحمد نص ررقد تعالى! اش رحمه تيمية ابن 
وماللث،حنيفة أبو رروأما قال! . إمام((يستحبها ولم كراهتها 

.بالكلية(( يسمعوها فلم والشافعي 
المزيد،أراد لمن لخيروبركة الموافل من مشروعيته ثبتت، فيما ؤإن 





١٨٩هاسمصءلأا؛اكطءء 

.. عماه. يا عباس، ررا عدالمعليسا بن للمحباس . اض 
النابح؟صلاة فضل في ، إلحااأ١ 

لتانها فالئسوامب ال%اح ص.الآة اما ٠ بولٌ اله قتح
غيرسؤالك محي عنها ذكرت الذي والحديث بدعة، هي بل بستة 

بح،التصلاة تعجبني لا ث اش رحمه — أحمد الإمام ئال صحيح، 
وقالكالمتكر، ود0 ونفض يمح، شيء فيها ليس هال: لهأ؟ فيل 

وقالالمعروفة، الصلاة لثفلم تغيير وفيها ضمحيمؤ، حديثها النووي؛ 
ليسالعربي: ابن بكر أبو ونال شت، حديث فيها ليس العقيلى: 

أبيشيخه عن الفروع في ونقل حسن، ولا صحيح حدبثإ فيها 
قالكذب، فيها الحدبث، أن ادعى أنه تيمية ابن الإسلام شخ العباس 

يستحبهاولم كراهتها على أصحابة وأثمة أحمد ونص قال؛ كدا، 
._إماماه

بهاتعالى ض يتعبد ولا مشروعة غير التسبيح فصلاة هدا وعلى 
•ء الّك، عن نثها الوارد الحديثط صحة لعدم 

يوث؛؛- ءث 

عنأيضا: - تعار اف رحمه - الشح فضيلأن مئل : ١  ١٨٧س
التسح؟صلاة 

البىعن حديث فيها ورد التسبيح صلاة بقوله؛ فأحاب، 

،٢١٦وابنحزبمة)(، ١٣٨٦ماجة)وابن (، ١ ٢ أبوداود)^١٩ )١( 
!٢١٦)حزبمة وابن ، (  ١٣٨٦)ماجة وابن (، ١٢)م\آ داود أبر )٢( 



|كااتاعخام هس فتاوس 

تالإملأم شخ قال ه. النبي عن بمح لا الحديث هدا ولكن • . 
أمرانلبطلانه ويدل باطل، هوحديث 

الصلواتمن مث كانلو الصلاة هذْ أن الأول! الأمر 
عظيمة،فائدتها لأن المشهورة؛ الصلوات من لكانت المثروعأ، 

الأمةبين محفوظة تكون أن لابد اممه وشريعة اض، شريعة من ولأنها 
مشهورة،الصلاة هذه تكن لم ولما . هدايومنا الني.إلى لدن من 

منأحد يستحبها ولم الضعيف، الحديث هدا فيها ورد ؤإنما 
لمالأئمة كل حنيفة، وأبي وأحمد، والشافعي، مالكر، الأئمة! 

•الني شريعة من ليمسن، صلاة أنها على ذللئ، دل تحيوها ي
صلاةأنها مشروعة! لبت، أنها على يدل مما إ الثاني الأمر 

أوشهر، أوكل أوكلأسمع، ذكرذ۶اأنالإسانطهاكليوم، 
تكونعبادة في يستقيم لا هذا ومثل مرة. العمر في أو سنة، كل 

تكونأن لابد للهالوب، المصالحة العبادة لأن للقلوب، مصلحة 
إلىيوم من المدى البعيد اكختير هذا على تكون ولا دائمأ، مستمرة 

المرءعلى يجب لم حيث الُج، علينا يرد ولا • كله العمر إلى ستة، 
مرةعباده على الله فرصه إنما الحج لأن واحدة، مرة إلا الحمر في 

عليهالني قال ولهذا عليهم، وصعب عليهم ثاق لأنه واحدة؛ 
Iقال عام؟ كل في الحج سئل حين ■عنه يروى فيما واللام الصلاة 

فهوزاد فما مرة، الحج استطعتم، ولما لوحبتا، نعم نلت ُُلو 
لووجب،الحج لأن التثح، صلاة عليه تقاس لا فالحج تهلوع«لا،. 

.١(  ٣٣٧)٤ ١ ٢ العمرح في مرة المج فرص باب؛ المج في لم مرواْ 



اسمء ٥٥٠مهناءس 

أنالحح تطح بممن الناس أفراد من فرد كل على لشق عام كل 
ظنكمما المكان، هذا في الناس اجتملع أيضأ لشق ثم عام، كل بمج 

عامكل يجتمعون الدنيا أقطار محي القادرين حميعآ لمين المأن لو 
تطاق؟أن يمكن لا عفليمة مشقة عليهم يكون ألا المشاعر؟ هدْ في 
فيراحبأ الحج فجعل عباده على اض ا حققولهدا . الوافرهو هذا 

أنهاولو ، لبتنا لو قة مفها مي فلبمث^ التملأة اما • مرة العمر 
مايوم م للناس مع بل مشقة، ذلك في يكن لم بوم كل شرعت 

سليسمتا الصلاة هذه أن على هذا فدل وكيفية، عددأ منها أكثر هو 
ؤإنمابها، ض يتعبد أن ان للأنينغؤب لا ولهذا المشروعة، الأمور 

محمدرسوله لسان على أو كتابه، فى شريعته س ست، بما ض يتعبد 

هو أ ٠

صلاةعن : - تعار اف رحمه - الشح فضيلة سئل ! ١١٨٨س
آخرجمعةقي تصلى ركعات أريع وقيل ركعة، مائة وهي الفائدة 

الصلاة؟هذ0 حكم وما صحيح؟ القول هذا فهل رمضان، من 
هناكوليس بصحح، ليس القول هذا I بقوله فضيلته فأحابا 

وصلاةفوائد، الصلوات وحمع الفانية، صلاة نمى صلاة 
أفضلفهو فريضة كان إذا العبادة حنس لأن الفوائد؛ أكبر الفريضة 

ررمايقول! تعالى اض أن الصحيح الحديث، في ثبت لما نافلتها، من 
اضولأن عليهءرا،. افترضته مما إلي أحّب، بشيء عبدي إلئ تقرب 

اوخارينآ'ها'(.)ا(



|1داا؛تاحام هم فتارس 

،^ ٧١من للعد أنفع أنها وعلى لها، محبته على دليل أو"مهاروهو 
الصلواتفكل الأجر، من فيها يكون بما لمصلحته بها ألرم ولهذا 

فوائد.

لها،أصل لا بدعة فهي الفائدة صلاة مى نخاصة صلاة وأما 
أصللها ولمس الماس محن شاعت وصلوات أذكار من المرء ولمحدر 

يجوزفلا والمخ، الحفلر العبادات في الأصل أن وليعلم السنة، من 
رسولهمنة في أو كتابه، في اض يشرعه لم بشيء ف يتمد أن لأحد 
فالأصللا؟ أو المبادة أعمال أس شيء في ان الإنثك ومض .، 

أعلم.والله عبادة. أنه على دليل يقوم حتى بمادة ليس أنه 

حكمعن ت - تعار اف رحمه - السح محملة مثل 
جماعة؟ة المافالصلاة إقامة 

الوافليجعل أن يريد الإنسان كان إذا بقوله: فضيلته فأجاب 
أحيانأصلاتها وأما مشرؤع، غير فهذا تْلوع، كلما جماعة في دائمأ 

ابنصلاة فى كما ه النبي عن ذلك لورود به بأس لا فانه جماعة في 
رصيمالك بن أنى معه صلى وكما ،، ،^ ٣١صلاة ش معه عباس 

.، ذلكل أشبه ومجا مليم أم بيت في واليتيم عنه اض 

صلاةمحاب لم، وم، ١( ١ )٧ ح الطم ني الهر باب: الطم، كتاب الخارى، رئاء ، ١ ر 
(.٧٦٣) ١٨١الاJلح صلاة ني الدياء باب: انرين، اي

المساحوني لم، وم، ( ٣٨)• الحص؛رح على الصلاة باب: الصلاة في الخاوي رواه )٢( 
(.٦٥٨) ٢٦٦-حوازالجماضفياJائلةحباب:



اسمءهم هن،ءمأ 

يجوزهل ! تعار- اض رحمه - الشيح محيلة سئل • ١١٩٠س
عدديحدد ولم نافلة رحل صلى فمثلا ْهلالقة؟ بنية نافالة أصالي أن 

بتسليمه\ذركماؤت ْن اف اء ّما يصالى ان يرد وهو ركاتي 
اووول؟يجوزمع هذا فهل واحدة. 

مخيراالإنسان أن هذا في لحكم ا .
النبيقال وقد الشؤع، به حاء بما مقيد لأنه الركعات؛ من شاء فيما 
يصليأن فالمثرؤع . مثتيء مش، والنهار الليل ررصلأة ه'' 

أوالأرع، محن يقرن ولا واليل، النهار في رنمن ركعتض الإنان 
يدلما الوتر في جاء أنه إلا ذلك، أشبه وما الثمان أوبين الست بين 

فيالسنة وكذلك واحد، بتشهد حميعآ الثلاث سرد جواز على 
تعالوفي واحد، وتشهد واحد بسلام سردأ تكون أن الخمس 
الثامنة،عم، تشهد وتشهلين! واحد بسلام التع وفي كذلك،، 
مايصلي أن في مخيرا ليس فالإنسان لم. ويالتامعة عم_، وتشهد 

العدد.من شاء 
مايصلي عليه، حرج فلا الصلوامت، مجن شاء ما يصلي أنه أما 

إحدىيتجاوز لا أن اللل في الأفضل كان رإن الصالوات، .ن شاء 
•يفعل والسلام الصلاة عليه الرسول كان كما عشرة ثلاث أر عشرة 

ءإيأو ءي 

يفعلهعما ؛ تعار- افه رحمه - الثخ فضيلة مثل : ١١٩١ص
ينتذلرونوقفوا الإقامة وئتؤ قرب المجد لحلوا إذا الناس بعض 

(.٧٤٩اوخارى)«ه؟(،ومالم)



{،،jlsllاحام قس فمارس 

العمل؟هذا حكم فما المسجد تحية وتركوا الإمام ئدوم 
يمكنلا بحيث قصيرة المدة لكت إذا بقوله فضيلته فأجاب 

الإمامياتي متى يدرون لا كانوا إذا أما عليهم، حرج فلا التحية فعل 
الصلاةوأقيمت الإمام حاء إن ثم الممجد، تحية يملوا أن فالأفضل 

فاتمهاالثانية الركعة في كنت ؤإن فايهلحها، الأولى الركعة في وأنت 
حقيقة.

؛؛؛-ه ه 

حماعة،النافلة صلاة حكم ما ت الشيخ فضيلة سئل ! ١١٩٢س
الضحى؟صلاة مثل 

بهاباس لا أحيانا جماعة النافلة صلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
معهفصلى الليالي بعض محي أصحابه في جماعة صلى الض. لأن 

مرةمعه وصلى — عنهما اض رصي _ عباس بن عبدالله مرة ذات 
اليمانبن حذيفة مرة معه وصلى ء عنه اض رصي عود- مبن عبداض 

،اء والنقرأبالبقرة، هؤ النبي أن ُأحبر حذيفة أما — عنه اض صي ر— 
،مال إلا رحمة ياية ولا تعوذ، إلا وعيد باية يمر لا عمران وآل 
النيفاحلال ليلة ذات س الني ُع فصلى عود مبن عبدافه وأما 

أمروما قيل! سوء بأمر هممت حتى عول جمبن عبدالله نال القيام، 
طولس وذللت، وأد-يدأى أجلس أن قال! به؟ هممنا الذي السوء 

(.٧٧٢)٢ اسءبابضلاماءةحآ• باب: ك\بت\صا روا.ملم، )١( 
Lوملم ١(  ١٣٥)ح الأيل صلاة في النيام طول باب* التهجد/ كتاب البخاري، رواه )٢( 

(.٧٧٣)٢ ٠ ٤ باباسمابضيلاماءةح كتابصلأةاوسامين/ 



١٩٠اكْمء داا،ن م هنارس 

اممهرصي — عباس بن عبداض وأما . والسلام الصلاة عاليه قيامه 
فاخذيساره، عن الليل صلاة المي ْع يصلي قام فإنه — عنهما 
يمينهعن فجعله برأمه البى 

جماعةالنوافل بعض الجماعة يصلى أن بأس لا أنه والحاصل 
لأنجماعة؛ صلوها السنة صلوا كالما راتبة محنة هده تكون لا ولكن 

.مشرؤع غير هدا 

حكمما ؛ — تعالى اف رحمه — الشيخ قضيلة ّئل ! ١ ١  ٩٣س
^نبمصمحاJانمضلءاليىب؟

فىالزوجة على الدخول عند الركعتان ت موله فضيلته فآحاب 
صحيحةٌنة هدا في أعرف ولا ، الصحابة بحص فعلها ليلة أول 
افويسأل المرأة بناصية يأخذ أن المنرؤع ولكن اش.ؤ، رسول عن 

ماوشر شرها، من باض ويستعيد عليه، جبلت ما وخير خيرها، 
المرأةمنه تنفر أن الحال هده فى يخشى كان ؤإذا ،، ءليهر جبلت 

مراالدعاء بهذا ويدعو منها يدنو أن يريد كأنه بناصيتها فليمك 
منبك أعوذ قال إذا لها يخيل ئد النساء بعضر لأن تسمعه؛ لا بحيث 
شر؟فئ هل فتقول عليه، جبلت ما وشر شرها 

٠ ٠ ٠

الخاري)باا(.)ا(
٢٩١والهيضني»اب،اإ/ ،  ١٩١)٢( 
.٢( ١ ٦ ح)• الكاح حاسمر »ي باب: الكاح ثي داود ابر روا، )٣( 



|كإا،،امام آم فتارس 

حكمعن ت — تعار اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ١١٩٤ص
الحاجة؟صلاة 

.، مثروعة^ غير الحاجة صلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
هه  ه

جمعكيف إ سلفضيالةابمح-رحمهالهسار— 
فقالالإسلام عن يسأله — رجل جاء0 عنادما س س الشي قول بين 

عرهل I فقال اليوم في صلوات ®محس افه.! رسول 
وصياماف رمول قال مملوع. أن إلا لا، قال: غيرئ؟ 

لهوذكر تطوع. أن إلا لا، قال: غيره؟ عر هل قال: رمضان. 
أنإلا لا، قال: غيرئ؟ عر هل قال: الزكاة ه افه رمول 
ولاهدا عر أزيد لا واف • لهويقول الرجل فأدبر • قال • تطؤع 

وردما وبين ،. صدقا،أإن ارأفلح الله.إ رسول قال أنقص، 
والأمرذلالث، وغير المجد تحية مثل النوافل ببعض الأمر من 

يقضالوجوب؟جراكاافخرأ•
بتركهاتاركها يأثم لا الوافل إن ■ نقول • فأجابخضيلتهبقوله 

هلالخص: الصلوات له ذكر لما للنى. الرجل قال ولهذا أبدأ• 
يكونالوافل من شيء فلا ت3لوع،ا، أن إلا ءلأ، تال! غيرئ. علي 

(.٤٧٩والترمذي)، ٤  ٤٣/ ١ احد أخرجه الحاجة، صلاة حديث )١( 
باب!الإيمان يي الم ومالإسلأمح)ا*؛(، من الزكاة ت باب الإيمان، *ي ايخاري رداء ، ٢١

٠( ١ ر١ ٨ ح ٠ ٠ الصلوات. بيان 



اصمءْااة م هتا،س 
،==============^===١٩٧

غيرها.ولإ المسجد تحية لا واحبآأبدأ؛ 
وكيلكالمجد. تحية بوجوب يقول العلماء بعض كان ؤإن 

الكسوفصلاة إن قال من العلماء ومن • الكسوف صلاة بوجوب 
هناكليس لكن الصواب. إلى الأقوال أقرب وهو كفاية، فرض 
بسبب؛إلا اللهم واجبآ• يكون الخمس غير الصلوات من شيء 

ندرأنمعالهفاليهلء4،،أكالدرلقولالض.! 
المكلف،فعل من يكون عارض مبب المالة هدْ لكن 

.الحديث في فلاإشكال هدا وعلى 
ذكرتما محوي أحرى واجبات هناك إن • قائل يقول قد لكن 

الحديث؟في 
الرجلحال من علم قد الهي. يكون أن إما • فالجواب 

أنؤإمجا فيه، تتحقق لم ذكر مجا غير في الوجوب شرومحل أن المائل 
لمالدين واجبات لأن يذكر؛ لم ما وجوب فبل كان هدا إن •' يقال 

التيالحكمة بحب تأتي ما ؤإنما • واحدة دفعة وجوبها يقع 
تقتضيها.

مأي ؛ ه

الاورفياللأءةح)ا-ا'ا-ا•(.لأا.الخارىفيالأانواكووراب: )١( 



٣؛سم ض فتاءس  ١١٩٨

اوساس؛بم

أوقاتعن ث — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة ضتل • ١١٩٦س
قبلتكون هل المغرب؛ صلاة قيل المجد نجه وعن الهى، 
خرأ؟اف حزاكم أفتونا أوءعالْ، الأذان 

المي:أوقات موله: فضيلته فأجاب 
قيدالشص ترتفع أن إلى الفجر صلاة من الأول'• الوقت 

ماعة.ثلث إلى ماعة برع الثمس ؤللؤع بعد ما إلى أي رْح؛ 
لحولوهوقبل دقائق؛ بنحوعشر الزوال قل الثاني؛ الوقت 

دقائق.بنحوعشر الظهر وقت 
غروبيستكمل أن إلى العصر صلاة من الثالثI والوقت 

النهى.أوقات هى هذْ الشمس. 
فمتىوقت، كل في فمشروعة الجد لتحية بالنسبة أما 

أوقامتفى حتى ٠ ركعّ'ن تصلى حتى تجلس فلا المجد يحلن 

أنالعلم أهل أةوال مجن ١^١^ القول أن يحلم أن وينبغي 
فيحش تفعل بل نهي، فيها ليس الأساب، ذوات من الوافل جميع 
ركعتين،فصل الفجر صلاة بعد السجاف دخلت فإذا I الهي وقت 
المجددخلت ؤإذا ركعتين، فصل الحصر صلاة بعد دخلت ؤإذا 
أونهارلثل من ساعة أي في يحلن ؤإذا ركعتتن، فصل الزوال مل 

•ركعتين تصلي حتى تجلس فلا 
هه  ه



اكطءء ٥٧٥هم فتاءس 

عن— تعالى اف رحمه — الشح فضيلة مسل ! ١ ١  ٩٧س
فيها؟الصلاة كراهة سب وما الصلاة، فيها تكره الش الأوقات 

الهكب:أرقات موله: فضيالته فأجاب 
رمح،مقدار الثمس ترتفع أن الفجرإلى صلاة بعد من أولأ'' 

والمعتبرماعة، بنحورع طلوعها بعد تفرياوذلك متر مقدار يعني 
ينفه.ان إنكل صلاة الفجر بصلاة 

الثمس،تزول أن إلى الفلهيرة قائم يقوم حين الثاني! الوقت 
أوقريادثاز بتحوعر مس الزوال قبل النهار منتصفا في وذلك 
مها.

مس،الغروب إلى العصر صلاة بعد من • الئلث ارقت 
حرمتالعصر الإنسان صلى فإذا بنفسه، إنان كل صلاة والمعتبر 

صلاةذلل من يتتى لكن المس، تغرب حتى الصلاة عاليه 
الأوقاتهده فى تدكرها فاتة الإنسان على كون أن مثل الفرائص 

أوصلاة عن نام ءمن واللام! الصلاة عاليه قوله لعموم يصليها، فإنه 
الراجحالقول على ذلك من ويستثنى ذكرها«أا،. إذا فليصلها نسيها 

مقرونةسبب لها التي الصلاة هذه لأن محبب، لها نفل صلاة كل 
الحكمةفيها ينتفي بحيث السبب هذا على الصلاة وتحال ببثها 

صلاةبعد المسجد يحلمن لو فمثلا المهى، وحل أحلها مجن التي 
أحدكميحل ®إذا س؛ الرسول لقول ركعتين تصلى فإنك العصر 

اوخارى)لأوه(،وطم)أخ1(.)١( 



؛،UfiJlفتاءسهساصمحام ١ ٢

بعددخلته لو وكيلك . ركعتينا، يصلي حش يجلس فلا المسجد 
بعدالشمس لوكفت وكذلك الشمس، زوال أوعند الفجر، صلاة 
لوقرأوكيلك سبب، ذات لأنها للكموف؛ بمبمالى فانه الحصر صلاة 

لأنالأوقات هد0 قى ولو يمجد فإنه سجدة ياية ومر القرآن الاسمان 
سبب.ذلك 

فلأنالإنسانإذاأذنّالخكمةساضشهاوْالأوقات; 
طلؤعمحي حض يمملؤع يستمر فقد الأونات هذه في بالتطؤع له 

يجدونالدين للكفار مشابهأ يكون وحينئذ غروبها، ومحي الشمس 
غربتإذا لها ويمجدون وفرحأ، بها ترحيبآ هللعمت، إذا للمس 

بابكل سمد على حرص واللام الصلاة عليه والنبي لها، وداعآ 
محيالنهى وأما • للمشركين مشابهة فيه يكون أو الشرك إلى يوصل 
المييعن ذللق، بت كما جهنم فته تمجر وقت فلأنه تزول حتى قيامها 

الوقت.هزا في الصلاة عن اك الإمفينبغي واللام الصلاة عليه 
٠ه  ه

أتيمنإذا ت — تعالى افه رحمه — الشيخ فصيلة مسل I ١ ١  ٩٨مى 
العصرسمنة أصلى أن لى يجور فهل ئائمة العصر وصلاة المسجد 
الفريضة؟بعدأداء 

ولاقبلها لا راتبة لها ليس العصر صلاة بقوله؛ فضيلته فأجاب 
الإؤللاق،سبيل على قبلها يصلى أن ان للأنبن ؤإنما بعدها، 

اوخارى)أ؛إ(،وسالم)إاي(.)ا(
٠الزواذح)٣٨ مل الجمعة يوم الملأ، باب: الصلاة أبوداودني روا، )٢( 



|كْمءلمءاا؛ت فتاءس 

انالأتفإن العصر، بعد تصالها لا فإك الصلاة قبل تدركها لم ؤإذا 
سبب،ذات صلاة إلا الهي أوقات في تطرعا يودي أن عليه بمجرم 
ر<، الشمس تغرب حض العصر بعد ررلاصلاة المي.ت لقول 

ولويوليها فانه المجد تحية مثل السبب ذات الصلاة وأما 
اض.وت في كانت 

،لكوفها يصلى فانه الحصر بعد مبمى الا تكسفؤأن ومل 
فيجدهمآخر مجد إلى فيحفر مجده في الحصر يصلي أن ومثل 

•معهم بملي فإنه يملون 
ءإيمحي محي 

قولهعن ت — تعالى اف رحمه — الشخ فضيلة ّسل ! ١١٩٩س
الثمي،هرتل حش الصثح بعد صلاة ُألا • واللام الصلاة عليه 
مرادالميوم هذا ضل الممس؛١ تغسب حتى العصر يعد صلاة ولا 

بمراد؟أوليس 
منهيخرج بل يمراد، ليس العموم هدا بقوله؛ فضيلته فأحامحث، 

أصلفي العام اللففل أن إ ومحي قاعدة نأحد وهنا . أفراده بعض 
علمحين المي. قول ذلك ودليل الأفراد، جميع يتناول وصعه 

فال!الصالحين( اش عباد وعلى علينا )اللام ومنه التشهد أصحابه 
الماءفي صالح عبد كل على سلمتم فقد سكا نلقلتم ررإذا 

صلاةلم؛ي وم(، ٥٨٦)ح . الصلاة. تتحري لا ت باب المرانت في البخاري روا• )١( 
(.٨٢٧الأوتامح،اليضصالصلأةلهاححخ؟)المارينباب: 







|كااهاذم قس فتاءس ١ ٢ و

ؤإحدى- اض رحمه — النافض مذهب هو ذكرته الذي وهذا 
رحمه— تيمية ابن الإسلام شخ واختيار أحمد الإمام عن الروايتين 

عنهانهي.ليس الأسباب ذوات أن —وهوالصحح الله 
أوءو ءو 

١٢٠ص المعتبرهل ! — تعار اف رحمه — الشيح فضيلة مسل ' ٠
الناس،صلاة العصر أو الفجر، صلاة بعد الهي دمت دخول مي 

نفه؟الثخهس أوصلاة 
فلوفرضه نفالشخص صلاة المعتبر بقوله! محيلته يأجاب 

حقكفي الهي، ونت فإن تصل لم وأنت العصر صلاة صلوا الناس أن 
حقكفي الهي ونت فإن الاس نل صليت أنك ولوفرض، يدخل لم 

الماس•يمحل لم ؤإن دخل، 
ءو

حكمعن • — تٌالي اطه رحمه ~ الشخ محكلة صئل ! ١٢٠١س
وغيرهاوالعصر الفجر مثل الصلاة فاتته لخن الفرض صلاة نحاء 

فىأوئاتصاسلأ؟
أننحب بابأ علينا فح المال هذا إ بقوله محيلته فأجاب 

)كمامغالفلة منها ثلاثة حمسة، الهي، أوقات أن وذلك نبينه؛ 
أحف.منها واثنان ، يقول( 

المس.محللؤع الفجر.إلم، صلاة من * فالخمة 
•رمح قد ترتفع أن طلوعهاإلك، ومن 

تزول.النهارحتى قيامهاعندمنتصف وعند 



٠٢ اسمء 2y،sكا،سفم،

رمح،مقدار الغروب وين ينها يكون حتى انمر صلاة ومن 
أوقات.حمسة هدم الغروب. هذاإلى ومن 

طلؤعمن القصيرة؛ الأوثان وهي إ ثلاثة منها المغلفلة 
رمح.قيد ترتئع أن إلى الشس 

•الزوال إلى الزوال نيل وْن 
أنإلى رمح مقدار الغروب ومحن محنها يكون حثث ومن 

الأحرين؛الوقتين عن تختلف المغلفلة الثلاثة الأوقات هذه تغرب. 
لحديثالميت، دفن فيها يجوز لا الغااذلة الثلاثة الأوقات هذه لأن 

اش.ؤرسول نهانا ساعات ارثلاث قال عنه اش رصي عامر بن عقبة 
بازغةالشص تطلع حين موتانا! فيهن نقبر أوأن فيهن، نصلي أن 

الشمستضيف وحين الثلهيرة، قاتم يقوم وحين ترتفع، حتى 
وقدالمبرة إلى بالست وصلنا فإذا ا. تغرب،<ل حش للغروب 

رمح،قني الشمس ترضر حتى دفنه يجوز لا فانه الشمس، طلعت 
الزوالقبيل يعني الغلهثرْ قائم قام وقد المقرة إلى به وصلنا ؤإذا 

وصلناؤإدا المى، ترول حتى دفته يجور لا فإنه دتاهمق بنحوحمل 
حتىدفنه يجوز لا فإنه رمح بمقدار الغروب قبل المقبرة إلى يه 

حميعأ،الخمسة الأوقات هذ0 فى محرمة فإنها الصلاة أما 
•ذلك من تثنى يلكن 

فإنهفريضة الإنسان فات إذا يعنى الغائتة الصلاة أولا 

(.٨٣١)٢٩٣بمالأوتاتاشسصاسض^ح



اكاإ،أايمام غم فتاوس 

•الّكا. قول لعموم القنمرة المغلخلة الهي أوقات ولوفي يصليها 
إلالها كفارة لا ذكرها، إذا فاليصالها نسيها أو صلاة عن نام ررمن 

،شيء منه تثنى يلا عام ذكرها« إذا ررفليصالها ت فقوله ٠ ذلااث،االا، 
أواستيقاظذكرها وقت عن تأخيرها ينبغي فلا مؤكدة فريضة ولأنها 
النائم.

روايةوهو الراجح، القول على مبب ذات صلاة كل ثانيا؛ 
تيميةابن الإسلام شخ واختيار ء اف رحمه ء أحمد الإمام عن 

•الهي أوقات في تصلى فإنها محبب لها صلاة فكل اش حمه ر- 
الطواف،ركعتى يصلى فإنه العصر بعد الإنسان طاف ! ذلالث، مثال 
الإنساندخل ؤإذا الطواف، وهو سبب لهما الطواف ركعتي لأن 

لأنركعتين؛ يصلى حتى يجالس لا فإنه العصر صلاة بعد المجد 
الشمسيكفتا ؤإذا المسجد، دخول وهو بجا لها المسجد تحية 

صلاةتصلى فإنها ترتفع، أن قبل طلعت حين أو العصر صلاة بعد 
.ذاتصلاة لأنها الكسوف؛ 

سواءسببها عند و«سرع فإنها سث، م لها صلاة فكل هدا وعلى 
الهي.غيرأوقات أوفي المهى، أوقات في السب، هدا وحد 

أوذكرها متى الصلاة يقضي فضاء عليه فالذي هدا وعلى 
استيقفل.

هه  ٠

إنقلنا إذا ! - تعالى اش رحمه - الشيخ فضيلة مثل ! ١٢٠٢ص

(.٦٨٤^)(، ٥٩٧الخاري)



1٧كءمء 9،اا،ت فم هارس 

تخصصأحاديث وجاءت الفجر، بعد الصلاة عن عام الهي 
ركعضأو ، الصح رانية قضاء مثل بعينها الصلوات بعض 

استدلمن على ويرد عاما• الهى فتكون ذلك غير أما الطواف،، 
يقومبأن . التي يأمره المسجد لحل الذي الرجل بحديث 
نهي،فيه كن لم ونتا محي أمره بأنه المجد، تحية ويصلي 
بعدارلاصلاة واللام! الصلاة عليه قوله في قوى الهي إن ليقول 

-عنه اض رصي - الخهلاد-، بن عمر أن ورد يقول وأيضا الصحءا 
جوابكمفما ، ذللث، يفعل من ويْلرد الصح بعد الصلاة عن ينهى 

حيرالجراء؟والمسلمين الإسلام عن اف جراكم 
ررلأيعضها قي المهي ألفاحل إن نقول • بقوله فضيلته فآجاب، 

علىسا فدل غروبها وعند الثس، 'للؤع عند الصلاة تممحروا 
إذاوأما يصلي، فيقوم الونت، هذا الأسان يتحرى أن عنه المهي أن 

المىأن أيضا لهذا ويدل سببها، على تحال الصلاة فإن سسبا له كان 
بأنالعصر صلاة وبعد الصبح، صلاة بعد الصلاة عن الهي لل ع. 

غروبها،وعند عللوعها، عند للمن جدون يكاروا المركن 
لدلكويدل العلة، هده زالت، عليه الصلاة تحال سببا وحد فإذا 

مقدمالمحفوظ العام )أن وهي العلماء عند المعروفة القاعدة أيضأ 
.المخصوص( العام على 

محفوظةعامة العينة الأسباب، ذات النوافل وأحايين، 
والعاممخصصات، بعدة مخصوصة عامة الهي، وأحاديث 

.( ٨٣٣)٢ ٩ ٥ ح . . ملأنكم. لاتتحروا باب: المارين صلاة يي سلم روا0 



اك،رإوامام فم فتاوس 
^^=================ذ

إنحتى يخصص، الذي العام من أقوى يخصص لم الذي المحفوظ 
حصصإذا العام النص إن ت قال الأصوليين من الحلم أهل بعض 
فهوحمص إذا العام بأن هذا قوله محللا العموم، على دلالته بهللت 

عليهيطلق ما أقل على فيحمل مراد، غير عمومه أن على قرينة 
العام.حكم لا المطلق حكم الحال هذه قي حكمه ويكون الأمم، 

فيماعمومه على يبقى حصص إذا العام أن الصحح ولكن 
المخممى.عدا 

أوو ؛ ه

حكمعن ت - تعار اف رحمه - الشيخ محيلة سئل ! ١٢٠٣س
النهي؟وثن في الفجر صلاة أداء بعد الفجر ستة قضاء 

الالفجر صلاة بعد الفجر سة قضاء بقوله! فضيلته فأجاب 
عنالنهي حديث ذلك يعارض ولا الراجح، القول على به بأس 

لها،مب لا التي الصلاة عنه المنهي لأن الفجر؛ صلاة بعد الصلاة 
أونسيانها، من يخش ولم الضحى، إلى قضاءها أحر إن و3كن 

•ذهرأولكا عنها الانشغال 

حكمما ت - تعالى اف رحمه - الشيح فضيلة مثل ! ١٢٠٤ص
الحالأيت،في المجل مكتبة إلى للداحل بالشبة المجد تحية 

التالية:

المجد.داحل المكتبة باب كان إذا —١ 
المجد.حاؤج المكتبة باب كان إذا — ٢ 

والأخرخارجه؟داخله أحدهما بابان للمكتبة كان ّا_إذا 



1كاءء؛ i|jفم9،هناوس 
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.الرحيم الرحمن اف م ببقوله فضيلته فأجاب 
المجدداخل المكتبة باب كان إذا ما وهي؛ الأولى الحال في 

لمنالمسجد نحه فتيع حكمه، خلها المجد من المكتبة تكون 
الاعتكافويصح ، فيهاإلابوصوء المكث للجنب يحل ولا دخلها، 

.المروفة المجد أحكام بقية هكذا والخراء، المع فيها ويحرم فيها، 
المجد،حارج بابها كان إذا ما ■ دهم،الثانية الحال وش 

لهايثبت فلا المسجد من تكون لا المجد، على باب لها ولمس 
الاعتكافيمح ولا مجد، تحية لها فليس المساحي، أحكام 

المجدمن لممت، لأنها ، والثراء المع فيها يحرم ولا فيها، 
لأنفصالهامحه.

داخلأحدهما: بابان، لها كان إذا ما وهي; الثالثة الحال وفي 
فهيبها يسملآ المسجد مرر كان إن خارجه، والثاني: المجد. 

بلبها محيتل غير كان ؤإن المجد، أحكام لها فتثبتا المسجد مجن 
لأنهاأحكامه؛ لها تبثا فلا المسجد حكم لها فلس تقل جممحور لها 

مسجده،من ه الّكا بيوت تكن، لم ولهذا المسجد، عن منفصلة 
شحرر عنه. منفصلة لأنها المسجد؛ على أبوابآ لها أن ْع 

ه٠  ه

صحةما : — تعالى اف رحمه — الشيخ فضيلة محئل : ١٢٠٥ص
منالرحل حرج إذا وهل ،؟ صلأة«ر أذانين كل رريين حديث؛ 

XATAوسلم)اوغارى)يأا"(، )١( 



٥٢١اصمحام هم فتارس  ١٢١

وماالمجد؟ تحية يصلي لا فانه قرب عن عاد ئم المجد 
الدليل؟

فيوننظر صحيح، الحديث ت بقوله فضيلته فأجاب 
بينركعات أربع الظهر وفي الفجر، ستة الفجر ففي الصلوات، 

ولاقبلها راتبة لها ليس العصر وصلاة بتسليمي، والإقامة الأذان 
ماأو ركعات أربع والإقامة الأذان بين يصلي أن يمن ولكن بعدها، 

ينبغيلكن قبلها، راتة سنة لها ليس كذللث، والمغرب شاءاض. 
قبلررصلوا ت الض. لقول رانآ؛ ذللث، يجعل ولا يصلي أن ان للأن

فيوقال . الخرب،،فبل صالوا الخرب، مل صالوا الخرب، 
راتثةستة الناس يتخذها أن كراهية . ، ثاء،ال رالمن ت الثالثة 

قبلها،راتبة لها وليس بعدها راتثة لها والعناء . عاليهايحاففلون 
•رانأ ذلك يجعل ولا يصلى أن يس ولكن 

تحيةيصلي فلا قرب عن ويعود المجد من يخرج الذي أما 
رسولعن ينقل لم ولهدا منقطعآ، حروجأ يخرج لم لأنه المجد؛ 

كانأنه عاد ثم معتكف وهو لحاجة لبيته حرج إذا كان أنه س افه 
الأنه بدليل خروجا، بمد لا الخروج هذا فإن وأيضآ ركعتين، يصلي 
للمجدمفارقة يعتبر خروجه كان ولو الختكف، اعتكاف يقطع 
أنهنية على المجد من شخص لوحرج ولهذا به، الاعتكاف لقطع 

إلىرجع حطوة حهلما أن وبعد التالي، الفرض وقت في إلا يرجع لن 
يصليفهذا دقيقة نصف بعد ولو آحر ثخص ْع ليتحدث المجد 

المغرب.نيل الصلاة ت باب التهجد، قي البخاري رراْ 
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المنقهيرالخروج بنية حرج لأنه ركعتين؛ 
ءأد

حساهل ! — تعار اض رحمه — الشيح فضيلة ممل ! ١٢٠٦س
المأبمم؟تحيه المحد مكتية لحل من على 

بمعنىالمجد من المكتثبة كانت إذا بقوله! فضيلته فأجاب 
بنيبأن عنه تقالة مكانت إذا أما منه، تكون فإنها بحائطه محاتلة أنها 

تمنلا فإنها المسجد إر باب لها وفتح بجواره بنيت ثم المجد، 
فيأبوابها واللام الصلاة عليه الرسول بيوت كانت ولهذا منه، 

عنه.مستقلة لأنها منه؛ ليت البيوت فإن ذلك وْع المسجد، 
فإنهاالمجد من مقتهلعة هي هل المكتبة هذْ وصع في فتنظر 

إرباب لها وفح المسجد، بجوار تقالة مأنها أو منه، تكون 
الإنسانمجر إذا الأخيرة الحال هده وفى منه، تكون لا فإنها الجد 

يجلسلا لأنه المجد؛ تحية يصلي لا فإنه إليها المسجل من عابرأ 
منهكانت إذا أما المكتبة، هده فى الجلوس يريد ؤإنما الجد، فى 

•ه الني تذلك أمر كما ركعين بمش حتى يجلس لا فإنه 
المجد؟تحية تجب هل • المائل وقول 
ولكنقوي، فول المسجد تحية بوجوب القول إن فيه نقول 

تعار.اش عند والعالم مجوكدة، سنة بانها القول الأقرب؛ 
ءإ:-•؛:؛- ثإ؛- 

حكمما ! — تعار اف رحمه — المخ فضيلة مثل ؛ ١٢٠٧ص
يعتبروهل المنة؟ لأداء وذلك الفريضة فضاء بعد المكان تغيير 



اك،اإ،؛امام فم فتاءس  ١٢١٢

مزالدع؟
ينأنه - اض رحمهم - الفقهاء ذكر موله! فضيلته فأجاب 

منبانتقال أو بكلام، إما الفريضة، عن الا٠ااة يفصل أن ان للأن
نصللا أن . افه رمرل ءأمرنا نال! معاوية لحديث موضعه، 

أونتكالم،النخرج حتى بصلاة، صلاة 
هناللكن والسنة، القرصي بين تفصل أن فالأفضل هذا وعلى 

فيالسنة أداء لأن الست؛ في الستة تجعل أن وهو منه، أفضل ثميء 
المبيقال الحرام، المجد حتى المجد، في أدائها مجن أفضل اليت 
امموبة®إلا زت ١^۶ صلاة اأفضل ومالم:آله وعلى عليه اض صلى 
مجدفي وهو المدينة، في وهو لام والالصلاة عليه ذلك يقول 

•الحرام المجد إلا موا0 فما صلاة ألم، من نمر فه 
•البيتا في الناقلة يصلي ه هونفوكان 

المويأو الحرام، المسجد في النافلة أن يظن الماس ويعص 
إنيخشى عمل ذو رجل أنه فرض لو نعم كدللثا، وليس أفضل، 

المجدفي صل نقول؛ فهنا الرانية، مى ينأن المسجد من حرج 
منفيخشى كثيرون صبيان فيه بيته في كان لو وكذلالث، أفضل، 

•أفضل المسجد في الصلاة فتكون المشويش، 
المنفي الصلاة لأن المكتوبة، إلا أفضل البيت في والصلاة 

الوند أهلك، إلا عليك يهللع لا بيتك في أنك إذ ، الرياء عن أبعد 

(,٨٨٣لم)م)١( 
(,٧٨١مالم))٢( 



٢١٣اكطءء ص»هااه هتارس 

فيهاولأن عليك، مطلع فالكل المجل في أما تصلى، وأنت يرونك 
عندكوكان تصلي كنت إذا وليلك، الصلاة، على البيت لأهل تعويدأ 

تأمرهلم أنك ْع ، معلئ، يصلي تجده سنوات أوئلأيث، سنتان له صبي 
عظيمة.فوائد البيت في التافلة صلاة ففي بالصلاة، 

;بقوله اش. رسول عنه نهى ما ترتكب لا أنلث، أيضأ وفيها 
تصلونلا كالقبور تجعلوها لا يعني • مقابرا؛ بيوتكم تجعلوا ءلأ 

فوائدفهذْثلامحثا فيها، 
أنهاسءنما،.الأدر;

.الصلاة على الببت، أهل تعويد 1 الثانية 
•الرسول. عنه نهى فيما الوضع عدم '• اكاكة 

ءأء

أفضلأيهما طلضيالةابمح_رحمهافتعار_؛ \ ٢ * ٨ س 
القرآن؟قراءة أم الذكر 

منفالقرآن والقرآن، الذكر بين الممامحلة بقوله! فضيلته فأجاب* 
منأفضل أمبابه وجود عند الذكر لكن الذكر من أفضل الإطلاق حيث 

قراءةمن محاله في أفضل الصلوات أديار الوارد الذكر ذللئ، مثال القراءة، 
.وهكذاالقرآن قراءة أفضلمجن محلها في اسمذن وكذلائ،إحاية القرآن، 

أفضل.القرآن قراءة فان يقتضسه سبب للذكر يكن لم إذا وأما 
؛؛؛-ءإ؛- 

الأفضلما - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة سئل ت ١ ٢ ٠ ٩ س 
إذاخاصة النوافل من به يتطؤع وما الرواتس، بالسنن يأتي هل للمسافر 

.( ٧٧٧)٢ ٠ ٨ ح • • • يته في النانلة صلاة استحاب ت باب ا المامحرين صلاة في منم رواه ( ١ ) 



اكاإ؛تفم فتارس  ١٢١٤

الفجر؟سنة وركعض الوتر على يقتصر أم الحرام، المسجد محي لكن 
أفتوناجزاكمافحيرأ.

بالنوافليأتي أن له يمن المسافر موله! فضيلته فآجاب 
وجمعوالاستخارة، الضحى، وركعتي الليل، صلاة ت كلها 

الأن السنة فإن ، والعشاء والمغرب، الفلهر، راتبة عدا ما النوافل، 
أنحفه في يشؤع فانه الوافل بقية وأما فمهل، الرواتب هذه يصلي 

عداوما الثلاث، النوافل هده يترك إلا ترد لم المنة لأن بها؛ يقوم 
الحرامالمسجد في الإنسان كان فإذا مشروعيته، على باق فإنه ذلك 

نة،للممخالف إنه يقال ولا عاليه حرج فلا الوافل من وازداد وتُلوع 
يتأثرالناس بعض إن حيث الخأثر، مجن المرء نفس فى مجا يزول وبهذا 
الرانيةلكن تدعها لا ت فنقول النوافل، أيع أن أحب لا أنا يقول 

تركهاالأولى والعشاء والغرب، الفلمهر، نتع التي المخصوصة 
.شئت بما تتنقل بل تتنقل، لا نقول أن ذلالث، يعني ولا للمسافر، 

ءأ؛ه  ه

صلاةعن ت — تعالى افه رحمه — الشخ فضيلة سئل ! ١٢١٠س
التهلهمع؟وصلاة الفريضة صلاة بين والفرق التطؤع 

أنبحباله وتعالى سحانه اض رحمة من بقوله فضيلته فأجاب 
تعلؤعب فالصلاة يشبهه، تهلوعآ الفريضة أنولع من نؤع لكل جعل 

الصدقات،ص يشبهها تئلؤع ب والزلكة الصلوات، من يشبهها 
رحمةص وهذا الحج، وكذلك الصيام، س يشبهه تْلوع له والصيام 

تعالى،الله س وفربأ ثوابآ ليزدادوا بمادْ وتعالى بحانه افه 
بهاتكمل النوافل فإن الفرائص، في الحاصل الخلل وليرنحوا 



اكهمء؛؛ ٧٠٥لم هتاوس 
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التابعةالرواتب الصلوات! في التطؤع فمن القيامة، يوم الفرائص 
بلامين،الخلهر فبل ركعات أربع وص المقروصة للصلوات 

وقتدخول قبل تكون ولا الفلهر، صلاة وقت دخول بعد وتكون 
وأماللفلهر، راتبة كلها ركعات ت فهذه بعدها، وركعتان الصلاة، 

بعدها،ركعتان رانية، فالها المغري، وأما راتبة، لها فليس العصر 
قبلالركعتان وتختص الفجر قبل وركحتان العناء، بعد وركعتان 

فيهمايفرأ وأن ضفين الإنسان يصليهما أن الأفضل بأن الفجر 
ههن وؤذل الأور الركعة في ه ألبمكتنثوث تأت؛ا ش ؛ؤ 

مأثأ;اقاأشجآؤ \ودنولتطر: ،، أكطهفىالركعةاكاب١١
ؤ،لقآياوئنيالأوروبمولاصارت الركعة مح( 

وباهاالخانية؛ الركعة في ه وبتء بدئنا مؤلم حفلمم عالواإق 
قفلافيها وبان والفر، الحضر في تصلى الفجر راية -أي 

وماالدنيا من حير الفجر راركعتا س؛ الض فيه مال عفليمأ، 

حتىالوافل أؤكد وهومن الوتر الصلوات: مي النوافل دس 
!- الله رحمه - أحمد الإمام فيه وقال بوجوبه، العلماء بعص نال 

بهوتختم . نهاية،؛ له تقبل أن ينبغي لا موء فهورحل الوتر ترك ارمن 
ينامأن مل أوتر اللل آحر من، يقوم لا أن حاف ممن، اللل، صلاة 

(.٧٢٧ملم))١( 
. ١٣٦الآة: -ررتاوقرة،)٢( 
؛االآة:مرةآلءمان،)٣( 
 )٤(،JL،5<؛,UY.)



؛؛IMامام،هس فتارس  ١٢١

قالتطوعه، إنهاء بعد الليل فليوترآخر الليل آخر يقوم أن حلمع ومن 
وأءاهر'كعة،آ. ورأ<<أ باشل ^;^٠٢ م النبي 

أوترفإن ركعات، ثلاث الكمال وأدنى ركعة، عشرة إحدى وأكثره 
سلمشاء ؤإن واحد، مردأبتشهد مردها ثاء إن نهوبالخيار بثلاث 

بتشهدحميحآ سردها بخس أوتر ؤإن واحدة، صلى نم ركعتن من 
بتشهدحمتعأ سردها فكدلك بع أوتر ؤإن واحد، وسلام واحد 
الثامنةفى ويجلس يردها فانه بتسع أوتر ؤإن واحد، وملام واحد 

فيهافيآكون لم، ويويتشهد باكاّحة، فيأتي يقوم ثم ويشهد، 
منيلم فانه ركعة عشرة بإحدى أوتر ؤإن واحد، وملام تشهدان 

نامأو الوتر ني ؤإذا وحدها، عشرة ويأتي؛الحادية ركمين، كل 
عادتهمن كان فإذا وترأ، مشفوعألا لكنه المهار، مجن يقضيه فإنه عنه 
صلىبخمس يوتر أن عادته من كان ؤإن أربعآ، صلى بثلاث يوتر أن 

عننام إذا كان ه اض رسول ®أن الصحيح في بن، لأنه وهكذا؛ متآ 
ركحة«لعشرة صلىإالمهارسنى وجع غلبه أو وتره 

:الافاة وصلاة الفرض صلاة بين الفروق وأما 
ولوالراحلة على السفر في تصح الافلة أن ت أوضحها فمن 

علىوهو يتنقل أن وأحب سفر فى ان الأنكان فإذا صرورة، بدون 
ذلكغير أم بعيرا، أم طارة، أم سيارة، الراحلة كانت سواء راحلته 

ءيومي وجهه، يكون حث متجهأ راحلته على الافلة يصلي فإنه 
ذلك.يفعل كان أنه ه الني عن ست لأنه والجود؛ بالركؤع 

(،ومالم)اهب(.٩٩٨الخاوي))١( 
المسايرين.صلا؛ محاب لم، ومالتهجد، ياب، الخاوي، )٢( 



٢١٧اسمء  ٥٥٠٠هتاءسهم

يخرجأن حرم فريضة في ش-ؤع إذا الإنسان أن الفروق؛ ومن 
لغرضمنها يخرج أن فيجوز الا٠اة وأما قصوى، لضرورة إلا منها 

يكرهولكنه منها، حرج لو يأثم لا فإنه غرض لغير كان ؤإن صحح، 
ذلكأهلاكلم.ذكر كما 

فلا.النافلة وأما بتركها، الإنسان يأثم الفريضة أن ث الفروق ومن 
وأماالجماعة، صلاة لها تضع الفريضة أن ت الفروق ومن 

كالأسماءمعينة صلوات في إلا فيها الجماعة تشرع فلا المافالة 
الإنسانيصلي بأن بأس ولا مسنة؛ بأنها القول على الكسوف، وصلاة 
فيحماعة بأصحابه يصلي النبي. كان كما حماعة أحيانآ المافالة 
ومرةحديقة، ومرة عباس، ابن مرة معه صلى فقد الليالي، بحض 

حولمابن 

ثمليال ثلاث، بهم قام الّكا. أن ثبت فقد رمضان في وأما 
صلاةأن على يدل وهدا ، الناس على تفرض أن حوفآ تأخر 

تركهاولكن فعلها، الرسول. لأن سنة رمضان نام في الجماعة 
•وفاته. بعد مأمون وهذا تفرض أن س خوفا 

■فرقا العشرين فوق تبلغ الحلماء بعض ذكرها أخرى فروق وهناك 
ءايءإث- أ؛ت- 

أجرهل ت - تعالى افه رحمه - الشخ فضيلة مئل : ١٢١١س
بم؟وض-جىءالمافلةعنمضة؟

لخارىماا(و)هماا(،ربصي(رصي(و)أي7ر
اوخاري)\،أاا(،وساوا)ا1ير)٢( 



١٢١٨

فإنالمريضة، كأجر  iUUIأجر ليس بقوله: محضياكه قأجاب 
أوجبهاولهدا وأعفلم، أهم الفريضة لأن وأعظم؛ أكثر الفريضة أجر 

المححالحديث وفي وعظمها، لأهميتها عباده على تعالى اش 
بشيءعبدى إلى تقرب ررما يقول! وتعالى بحانه اممه أن القدمى 

.((^١، عليه اقرصت سا إل أحب 
صلاةان إنعلى أن قدر فإذا الفريضة، عن < ٧٧١تجزيء ولا 

تجزئانلا الركعتين هاتين فان الضحى في بركعتين مملؤع ثم الفجرمثلأ، 
ولأنهلأبدمنالفريضة؛ صلاة عن ء لاتجزى  AUالنالأن ءنصلأةالفجر؛ 

وعندماالفجر، أنها تنوى الفجر تصلى أن تريد عندما بالنية الصلاة تعيين 
واضالموءق.الظهرتنوىأنهاالألهروتدا، 

ايحلدالأولتعال بحمداش تم 
الصلاةفتاوى من 

الئافاس ويليه 

اس,_ى)ا.ْ>■(.



اممهوس





اسرس
١٢٢١ا___ٍ_____________-صدصدء 

انماهباب 
٩;ماهنىأسامالما0؟ سا

٩والخث؟ الحدث من الطهارة فى الأصل ما ; ٢ س 
١■ لها؟ مهلهر الأكوان به تغل الذي الخار وهل بغيرالماء؟ النجاسة تطهر هل ت ٣ س 

١٠الوضوءبالاءا،لالح؟ يصح هل ص؛: 
١١^اطمالماءانمغيرطولمكثه؟ سْ; 
١١..ترمحود«ه؟ فغير حلويالة مدة مها الماء ض س٦' 

١٢•.•...نجا؟ مر ضل الوضوء هاء من هتخلف ماء ني ان الإنمشى إذا ; ٧ س
١٢.................وطهارته؟ بالنجامات الماءالخنالوث تكرير عن ! ٨ س
١٥; المجد؟ ترب س الطهر يجوز هل : ٩ س

الأنيةباب 
١٦والفضة؟ الذهب اسع٠الأتية حكم ما ؛ ١ ٠ س 

ِبالأكلواهمبواوأرادم.صالمامنلم: ; ساا 
ما١. ................ اكوصح؟ محيلتكم س ^وهاءفنأمل لقال! 
٢١ماحكملسارجلسم-ل؟ ;سآا

٢٢-....••........الرجال؟ على الدهب لمي تمحريم ني الحكمة ما ؛ ١  ١٠س 
٢٤الدمج؟ الرجل لمس حكم ما ؛ ١ ٤ ص

٢٧................مامإوسالمءةانملليةباادمبالأض؟ : ص0ا 
٢٧ئحكمتركبالأسانالده؛ة؟ ; سأا 
٢٨. ............... ئحكمٍللأءالأسانبالدمبلإزالةالموس؟ : س؟ا 
٢٨سة؟ للرجال الخم هل : س٨١ 

٢٩ياكباغ؟ انمة يهلهرجلد هل : سبما 
١١٠ الميتة؟ يجلد الانتفاع حكم ما : ٢ ٠ س

٣١ساآ:هلجالدافةنجى؟ 
الاستنجاءباب 

انجسلما أنه الخلاء من حمج إذا الإنسان»ءفرانك« غول متاسة إن قيل : ٢ ٢ س 
١٠٢'صءحح؟ هدا هل اف يتنفر أن ناسب اش ذكر عن 



١١٢٢٢
اصرص

٣٣............وكشف ازضء عان م حاب بمي ت  ٢٣س
٣٤البول؟ رثاش من بشيء ان الإنإصابة ص • ٢ ٤ ص
٣ه . ..٠ . ..ّ ٠ . ثيابه؟ تنجى ويحتمل الحاحت محاء مكان يتوضأش عمن ؛ ٢ ٠ ص
٣٦ناط؟ البول حكم ما ! ٢ ٦ ص 

٣٦س؟أتماحكماكحولوالص»حفإليالخم«ام؟ 
٣٦. .............اف؟ امم نبها بأوراق الحمام إلى الدخول حكم ما ت ٢ ٨ س
٣٦الحمام؟ ني تعالى يجوزذكراض ءل ت ٢ ٩ س
٣٧إذاكانالإنسانفىالخمامصص؟ : ٣٠-ى 
٣٧اترأس؟ مكشوف الحمام دخول حكم عن I ٣ ١ محي 

٣٧ءنحكمالأكلأواكربفيااح٠ام؟ سإ■ 
١٣٨ . . ّ . . . . . الحاجة؟ تماء بارهاحال أوامتد القبلة، استقبال حكم ما !  ٣٣محي 
٣٩. ........٠ . ...١ يعمل؟ فماذا القبلة باتجاْ الحمام موضع كان إذا ! ٣ ٤ محن 
٤٠. ........ ......٠ المناديل؟ امحتعمال الامتجمار ز يجزيء هل ت  ٣٥محي 
٤١. ّ . . . ٠ ١ . ّ ٠ . . الاستنجاء؟ عليه يجب فهل ريح، ان الإنمن ■مج إذا •  ٣٦س 
١٤ عورته؟ يعيدغسل فهل أحدث، ثم الوضوء ني وانتصف عورته غل عمن ت  ١٠٧ص 

النميرةوسنن السواك باب 
حكمالمواكسلرسةحالالخلثة؟م؛امالالمواك؟ يتأكد متى : ّى٨٣

٤٣.. .............يتاكالإنان؛اليدضأرالداسمى؟ محيى؟م: 
٤٤الكحل؟ استعمال حكم ما ت ٤ ٠ سى 
٤٤داجة؟ الوضوء ش التسمية هل ت ٤ ١ س
٤٥ماحكمالختانتيحقالرجالواس؟ : ٧ س

٤٦سمفئحكمالقزع؟ 
٤٧شعورهم؟ بمليلون توم عن 

٤٨. ٠ . . . . ّ . ٠ ١ . . حناء؟ ع الأسودوحلد الشعرباللون صخ يجوز هل ت سْ؛ 
١٤٨ . . ٠ ٠ والأشقر؟ الثني مثل بغيرالأسود رأسها لشعر المرأة صبغ حكم ما ت ٤ ٦ س
٩٤ . ّ ّ . . . ُ . . نثعلّ؟ أوأعلا، مثلأ كأٍلرانه الشعر من أحناء يجوزصغ هل • ٤ ٧ س
٤٩نص؟ وبم الشبب؟ تغيير حكم ما ت ٤ ٨ سى 



|1فد|،س
١٢٢٢

٥' ■•■■••••••••••• بمح؟ فهل بالواد، الشعر تغير عن النهي درئ س؟
١٥ قولكم؟ فما ه، الض عن بمح لم بالواد الشعر صغ عن النهي إن • بمال 

٠٣. ..................واللحة؟ الرأس من الشيب نتف حكم ما 
U ٠٣باس؟ الراد

٠٣اليحيت؟ س العارضان هل 

٥٥اللحى؟ حالق حكم ما 
٥٠اللحية؟ تقصير حكم ما 

٥٦يجور؟ أنه ممعنا فقل. القبضة على راد ما حصوصأ اللحية حورتقصير هّل 
٥٧أوقصه؟ الشارب حلق الأفضل هل 

٩٥ ّ ؟ ّ ٠ . ١ . الشعر؟ والخدمن الوجنة على بتت وما الشارب نتف حكم ما 
٩٥ ّ . ؟ الأن؟ بقانمة وليست الصارى، مخالفة اللحى إءفاء علة إن يقول مى 
١٦ ّ العانة؟ وحلق الشارب، وقص الآءلاإر، وقص الإبط، شعر إزالة حكم ما 

٦٢ماحكممملويلالأٍلانر؟ 
٦٢. . ٠ . ّ . . ٠ . . . . . ّ . . . ؟ يوما؟ أربعين س أكثر الأظافر إبقاء حكم ما 
٦٣يمها؟ يعد والأنلفار الشعر دنن حكم ما 

٠٦٣ ّ ٠ . . ٠ . . ّ ٠ . . القاذورات؟ مع وإرLلها الحمام الأئنافريى قص عن 
٦٣الحاجب؟ شعر تخفيف حكم ما 
٦٤واحدة؟ صفيرة الشعر جعل حكم ما 
٦٤اليدينوالرجلين؟ ثعر إزالة حكم ما 
٦٥شعررأصها؟ المرأة قهس حكم ما 
٦٧الجنب؟ على شعرها المرأة فرق حكم ما 
٦٧. بالكافرات؟ التشيه دون العصرية يالهلريقة شعرها المرأة تصفيف حكم ما 

٦٨..........المستعارة؟ ءالثعر الباروكة تتعمل أن للمرأة يجور هل 
٠٦٨ . ....١ ١ ٠ . ّ . ٠ . ٠ ٠ الزينة؟ أجل س أوأنفها البنت أذن ثقب حكم ما 

الوضوءوصفتيفروض باب 

٧٠...الوصوءار؟ يبغ حيث المؤمن من الحلية راتبغ ت التي. تول مض ما •  ٧٣س

س'ْ

ساْ
س؟ْ

سمْ

س؛ْ
سْْ

ساُْ
س؟ه

سحْ

سا،ْ
س'٦

،٦١٧

سْاُ
سا*ا•

س٧٦
س٨٦

س٩٦
U'_

س١٧
U؟_









اكمرس
١٢٢٧^==============تء 

٢١ * طامر؟ أم نجس الدم هل I ١  ٤٧س 
١٢١...للوضوء؟ هوناتض وهل هونجس؟ هل الإنسان من الخارج الدم : ١  ٤٨س

١٢٢:هليمقصالوصوءبالإفاء؟ سه؛ا
٢١ ٢ ّ ١ ١ ٠ ١ الوضوء؟ يتقض الشماء وأحمر الثعر كريم المرأة استعمال هل ت ١ ٠ ٠ س
١٢٢الوضوء؟ ينقض المرأة مس هل ت ١ ٠ ١ س 
١٢٤.•••.•••■•وضووه؟ يتقض هل الغل أثناء ذكرء الإنسان مس إذا : ١ ه ٢ س
وحديث;نلستوضأ* ذكرء أحدكم مس ،إذا حديث! بين نجمع كثف ؛ ١  ٥٣س 

١٢٤ت،؟ اوAلAوإلأيضعة 
١٢٥••••••••••••ذكرالرصوضتهناضللوضوء؟ ^لمس : س؛ها 
صْها
سا'ْا
سيْا

ساِْا

س؟ْا

١٦٠س
ساا'ا

١٦٢س

س؛ا"ا
سْا"ا

١٦٦س

١٢٦....توضأ؟ أن عالها يجب هل ٠لا٠ر٠ وهي طفالها وضأت إذا المرأة 
١٢٦الوضوء؟ ينقض الميت تميل هل 

١٢٦...^مإبلمحدممصأحر،نهلدسإطسأملأ؟ 
١ ٢٧• •••..ّ ضء؟ الإبل؛■ون لخم يتوضأس الإنسان كون من الخكمة ما 

١٢٨للوضوء؟ نانضة الغسل موجبات هل 
١٢٩■ ■ • . ■ ■ الوضوء؟ أوالأءلاءريقص الشعرأوالجل. من أحدميء هل 
١٣١■■•■■■يعمل؟ لماذا أوالمكس الخدث، م وشك اكلهارة تيقن من 

١٣٢الشكخمثرأفياyهارة؟ يكون مش 
١١٠٤■ ■■■■■.ممسممراككوكفيالخهارةوسةوالطعومات؟.

١٣٠....الخكم؟فا لا، أم توضأ هل شك التشهل■ ول بالناس يصلي إمام 
١٣٧■ ■■■■.ّ. ؤّ . .■ أمحنر؟ حدث عاليه كان لن القرم ثراءة حكم ما 

١٣٧وضوء؟ دون وتوزيعها عنديريدها المحاحف حري للموفلفين بجون هل 
المعلهرون،إلا يمه لا والقرآن منها أوبالقرب المدرمة م ماء يوحد لا 

١٣٨الطلاب؟ يفعل لماذا 
١٣٩■ ■•■■■•طهارة؟ بدون الصحف مس البلوغ دون من على يحرم هل :  ١٦٨س
١٣٩ؤ ...ّ..^^يناكغارمنسانمبمأضوالأراءةت؟ : ١٦٩س
١٣٩••■••■••وضوء؟ البؤرة؛ل-ون على الايات يعفى تجوزكتابة هل ت ١ ٧ ٠ س



|وغم|،س
١٢٢٨^=========^=====^=^==^

١٤•وضء؟ در اكسر ض ص جمز ض ;  ١٧١ص

١٤٠.............^^اJث١نيجدكلأو٠١واككر؟ ت ٢^١١ س
السللأب 

١٤٢الغل؟ •وجان مي ا : ١  ٧٣س
lW_ \ : الخل جم، ملl_L ١٤٣. .................. _أواكل؟

١٤٤عاليه؟ نما اتل محنه نخؤج زوجته داهم—، من ت ١ ٧ ٠ ص
١٤٥١ذلك،؟ ل الحكم نما به يعلم دلر الْجم. صل أن بعد ثابه منال لجد س ؛ ١٧٦ ص
٤١ ٥ ّ . ١ . . . . . لأرمحه؟ اذا فمتى، أثر وجد لثوبه حلعه وعند صل دخهس ؛ ١  ٧٧س 
٤١ ٦ ّ ٠ . ّ الخل؟ عليه يجب بللأنهل ملابه في نوجد ان الإنساصتيقظ إذا I ١  ٧٨س
١٤٧٠........؟.الجناة؟ من الخل أعاو يخمج الذي السائل حكم ما ؛ ١ ٧ ٩ ص 

١ ٤٧والودي؟ دالمذي المني محن المرق ما ؛  ١٨•
١٤٨الخل؟ يوجم، المدي هل ! ١٨١س
١٤٨..... ......عليه؟ نما أوُعده البول قبل أبيض ماء منه خلج من • ١٨٢ س
٤١ ٩ غل؟ عيهما فهل الفرج خارج بمزل ثم الأربع شمها بين يجلس الرجل ؛ ١  ٨١٠س 
٤١ ٩ ٠ . ّ إنزال؟ يحصل لم وإن الجماع بعد الغل الزوجين على يجب هل ؛ ١ ٨ ٤ ّرا 
١٠•^حكامانمالق،نإلخاة؟ ;  ١٨٠س
١٥١. يليُحرمٌلىالجبوالحاتصلصالكشت،الشنشتلعرآلأيتج؟ ■  ١٨٦ص
١٥١الخل؟ صفت مامي ! ١  ٨٧س 
١٥١......ثعرها؟ تغل هل واغتلتؤ، عليهاجنابة إذاكانت، المرأة ! ١  ٨٨س  ٠
١٥٢ّ ّ . . النية؟ ويتلفتل القبلة ستقل يأن اله محغتإذادخل ان الإنيلزم هل •  ١٨٩ ص
١٥٣صبح؟ وصوؤ، فهل وهوعار الجنابة من الخل بعد سان الإنتوصأ إذا ! ١ ٩ ٠ ص
١٠٣••••■•••■••••■•■الوضوء؟ عن الجنابة س النسل يجزيء هل ؛ ١ ٩ ١ م، 
١٥٤■•■■••■■■■•■•■الوصوء؟ عن المشروع غير الخل يجزيء هل ؛ ١ ٩ ٢ م، 
١٥٤••■••■■■■■■الجنابة؟ غل في الأذين غضاريف غل يجب هل ؛ ١  ٩٣م، 
١٥٥الوضوء؟ عن يكفي الاستحمام عل ؛  ١٩٤ ص
١٥٥.. ...... ........الخزئها؟ يكفي هل نجاصة بدنه على من ! ١٩٥ س
١٥٦. ّ ّ . غله؟ يصح فهل بتثسمح، ينمضهضياولم للم ان الإنّل اغتإذا■  ١٩٦ّر{
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اسرص
١٢٢٠^=======^==^============^

١٧٤..............كاءصب؟وضستضالو؟ 
١٧٥. ؤالمجارا؟ وتدبرش جودوتقل الكلاب اكانت ت حدث مض عن : ٠٢٢ ص
١٧٦............المكان؟ يطهر فهل يالثمي النجاصة عين زالت إذا : ٢ ٢ ١ ص
٧١ ٦ . . ر . ٠ يفعل؟ لماذا الإنسان على يع ثم نجاصة على الذئاب ومع عن : ٢٢٢ ص
١٧٧:هلااالحانض؟ ٢٢٣س

١٧٨.............الثوب؟ على المنيرإذاوقع الْلفل يول حكم ما ؛ ٢ ٢ ٤ س
١٧٩الكولونيا؟ وكذلك الخمرنجة هل 
١ ٨٣،^؟ ١١٠أم نجس الكلونيا هل 
١٨٠. ..٠ والزموم؟ الطباعة لأغراض الكحوليت الواتل ال اسعحكم ٌا 
١٨٧٠الأدوية؟ ببعض وحلْلها الجريح تحقبم *ي الكحول اسعمال حكم ٌا 
بوع الذي هؤ. الخمؤح، ايارم أن - ١ • الأنوال هذه ني رأيكم ما 

نحات.أحد يقل نلم ومراها الجروح كدم المسموح غير أما الخلاف، 
المسرون.أمار وكذلك الفؤح للدم إلا التحريم أيدأرل لريئسروا ال«حئثين أن - ٢ 
١٩٢.ّ....بااا.؟ا...االدم؟ سجامة يفيد صحح واحد دليل يوجد لا أته - ٣ 

الخيضباب 
٢• ١ ٠ . دليل؟ عليه هل ست، خمين ضنآخره يتسع الحيض أول تحديا :  ٠٢٣ ص 
وأحرىالمعرونة، الصفة على الدم يأتيها الخمسين تجاوزت امرأت :  ١٢٣ ص 

٢٠.أوهرة؟ صفرة ؤإنما المعرونة، الصفة غير على الدم يأتيها الخمسين تجاوزت  ١
٢٠٢يخرجسالخاءل؟ الذي اادم :٢٣٢س

٣٢• . . . . . . . ّ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ . . . الحيضوأكثر٠طضمبالأيام؟ لأقل هل : ٢٣
٢٠٤حياء؟ صلت وإن الحاتص تجوزصلاة هل ت  ٤٢٣ س 
•٤٢ . . . . . . ٠ . . ّ . هذا؟ عملها حكم فا حاتص وعي حياء صلتا امرأة ت  ٢٣٠ س
٢٠٤عليها؟ لما الحيض دم نزول ست؛ي س •  ٢٣٦س
٢٠٠المرأن؟ تقرأ أن للحاتض يجوز هل ت  ٢٣٧ ص
٢• ٥ ٠ ٠ . . . . . ّ . ّ . المجد؟ فى الذكر حلق حضور للحائض يجوز هل •"  ٢٣٨ ص
٢• ٧ . ٠ ذلك؟ على توافق فهل الشهرية المائة نيآخر زوجته الزوج طلب إذا ت  ٢٣٩ص



ا1فد|س
١٢٢١

٢٠٨تعشرْ؟ فماذا عر الدم ائب إذا : ٢ ٤ ٠ س
٢٠٨....نماصها؟ امحسق؛ة المادة سأيامجاءما •^نتركتالمrلأة ؛ ٢٤١ ص
٢٠٩..........الحكم؟ نما الصلاة وقت يحول بعد المرأة حاضت إذا ; ٢ ٤ ٢ ص
أيامأوحمس يأربعة المائة وتل المملين وبعد عملية، أجرت امرأة عن ! ٢٤٣ س

هدهنهل أيام سعة مدة المائة حاءما مباشرة وبعدها المائة دم أصودأغثر دما رأت 
٢٠٩ئها؟ نحب المائة الأيامالشذل 

٢١٠. .....عادتها؟ أيام زادت ثم أيام، سة حيضها عادة كانت امرأة عن : ٢ ٤ ٤ ص
٢١١...ضاالءكم؟ مصفيأولاك؛هرومرأتالخضآحراير، : ٢ سه؛ 
٢١١...ضاالهكم؟ كمصفيآحراكهرثمرأتالحضلأولاّر، ; ٢ سا'أ 

أيامتسعة صلت أن وبعد الت واعتطهرت ثم الشهرية المائة أمحها إذا المرأة ; ٢ ٤ ٧ س
إليهاالمائةوعادت يومأ عشر أحد وصلت، طهرت نم تصل لم أيام وجلتاثلاثة دم أتاها 

٢١١...^هفيطائ،الأياماكلأثةأمسرهاسالخيض؟ 
٢١٢..فاالحكم؟ سةايامفىأولكلشهرئماسمرال.مسها، : ٢ _A؛ 

أمولأواصفرومكثت،لونه منهادم وبدأيخمج جاءتهاالدورأ، امرأة ؛ ٢٤٩ س
٢١٢••■••••.صحيح؟ وصيامها صلاتها نهل وتملي تصوم وهي الحالة هد0 على 

٢١٣...تفعل؟ ماذا نالئ، عن زادت ناذا أيام لمانية الحيض ني عادتها امرأة ؛ ٢ ٠ ٠ ص
٢١٣...بيومين؟ الحيض قبل المرأة من محزل الذي الأصفر المار حكم ما ؛ ٢ ٠ ١ ص
علىالأم نزل ثم الصلاة، نركت، الحاد، حيضها تل اممورة رأت امرأة ؛ ٢٥٢ س

٢١٤نماالحكم؟ ئد-ده، 
٢١٤.•••..........الطهر؟ بعد تكون التي والكدرة الصفرة حكم مجا ؛ ٢  ٥٣ص 
٢١٥•••..•.........الطهر؟ بعد المرأة تأتي التي الصفرة حكم ما ؛ ٢ ٥ ٤ س
٢١٦الحيض؟ مغ حبوب، استعمال حكم ما ت ٢ ٥ ٠ ص
٢١٧•■•••نجة؟ هي وهل ، اء التبعض من تنزل التي الوار حكم ما : ٢ ٥ ٦ س
الوضوء؟محمض وهل أونجس؟ طاهر المرأة من محزل الذي المار هل ؛ ٢ ماه ص

٢١٨الوضوء؟ ينقض لا أنه يعتقدن الماء فبعض 
يجوزهل نرض، متمرألملأة ار الممنها محزل الي المرأة توضأيت، إذا ؛ ٢  ٠٨ص 



٢٢٠. .................الوضوء؟ ذس القرآن ونراءة النوانل تصر أن لها 
٢٢'.....الفجر؟ بوصوم الضحى صلاة نمالئ أن المرأة لتلك يجوز هل ؛ ٢ ٠ ٩ س
بوضوءالليل نمق إذاانقضى الليل نيام تملي أن المرأة يجوزلتلك عل ؛ ٢ ٦ ' س

٢٢٠الثاء؟ 

الملأةونل وبعدالوضوء متقطعا، المائل ذلك منها ينزل من توضأت إذا ; ٢ ٦ ١ س
٢٢١لماالممل؟ أحرى مرة نزل 

٢٢١. ....^نهاأولاّهاضءسذلأكالمثل،فايم؟ 
٢٢١سنلكسثللجهلهايمساناضا؟ 

٢٢ ٢ ؛ ّ . ّ . . . ّ السائل؟ ذلك من الوضوء نقض بعدم القول إليه ينب س ت ٢ ٦ ٤ ص
٠..اّ..الحيض؟ أساء رأمها الحاتمى غل حكم ما • ٢ ٦ ْ س  ٢٢٢٠اّ.٠؟أل٠

٣٢٢. ٠ . . ؤ. . ّ . . . يماكزين؛الخاء؟وسلنلكوالرأةحام؟ 
ماتتاأنهاإذا صحيح وعل حائض؟ وعي الخاء وضع يجوزللمرأة عل ت ٢  ٦٧ص 

٢٢١•بيضاء؟ ودما لاتدنن 
٢٢١٠. . ١ . . . وصوم؟ تصالي نهل معهابعدالأربعين الدم النماءإذااصل ت  ٢٦٨ ص
نمالتأيام، بخمسة الأربعين تمام نل المماس دم عنها انقطع امرأة ت ٢ ٦ ٩ ص

٠ّ٠ألأل........الحكم؟ لما الدم عاد الأربعين بعد ثم وصامت،،  ٠ّّ٢٢٤ّ.٠
٢٢٤.......يجامعهازوجها؟ فهل الأربعين تمام اءنل الفإذاطهرت ت  ٠٢٧ س
مخاؤليةمادة إلى تدريجج يتحول ثم اسوعين لمدة المقاس دم ترى المرأة I  ١٢٧ س

المائةهدء على يتهلمق فهل الأربعين، نهاية حس ويتمركذللث، المجمرة إلى مائلة 
٢٢٠الدممرالفاسأملأ؟ اونيتلت،

٢٢٦ؤ . . . ^ّراكاك،ذهلضلىأوتركاكلأأ؟ : ٢٧٢ص
٢٢٦. .أل......ّ.ّا..الجتين؟ مقوط بعد يخيج الذي الدم حكم ٌا • ٢٧٣ ص
٢٢٧.. .......حبها؟ سقوط بعد المرأة من يخرج الذي الدم حكم ما إ  ٢٧٤ س
تنذايفارحميالية عملتج ثم أيام اسمرثلاثة حاءهائزيف، ثم حلت، امرأة ت  ٢٧٠ س

٢٢٨؟..؟وتهالي؟ الأن تصوم نهل الدم وتدتوقف أيام مندتسعة صم ولم صل ولم 
٠٢٢٨ . ٠ . ّ ّ . . . . . ٠ . منأصابهانزيمإدمكيفيحالي؟وضصوم؟ ؛ ٢٧٦س



|رمموص
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بملي|لآ من وحكم اكلأة حكم 

٢٣•تجب؟ من وعلى الصلاة حكم ص :  ٢٧٧ص
 AU_ الصلاةلكنت فهل ، صلاة، ب ليس دين ني خير لا أنه ١٠الحديث ش ورد ؛ ٢

٢٣٢. ............صها؟ تخلف أم الإّلأم ني الصلاة مثل الا؛قة الأدان ني 
٢٣٣. . ٠ ٠ ّ ّ . ّ ٠ ؤ . . . . . . ضرنماكلأة1رلكهووسه؟ _؟U؟: 

٠٢٣٤ . .٠ الشرب؟ تلزمهماالتكاليف هل عليه والمص الذاكرة نالي عن :  ٢٨٠ ص

غرفي بملكب ونت، أي م بموصأ نهو بشه، يشم لا أصح كتر رجل ت ٢ ٨ ١ ص
٢٣٥مقبولة؟ صلاته نهل الونت، 

٢٣٦■••••••••.••••■•••ءنامّقيناتجنونواسيىض؟ ت  ٢٨٢

فماذالعفان يصم ولم يمل ولم بشيء يشم لم شهرين له رجل عن ت  ٢٨٣ ص
٢٣٦عاليه؟ يجب 

عقالنامتخالف حلفل ولادة تعتبر وهل عقليأ؟ المتخلف المولود يحاسب هل ت  ٤٢٨ س
٢٣٧لوالديه؟ عقوا 

٢٣٩ّ ١ . ..ّشروطها؟ من شرط لتحصيل تأخيرالصلاة ان للإنيجوت. هل •  ٢٨٠ س
الخوفلشدة ولايجوارحه لابمه الصلاة س لاضكن الإنسان إذالكن :  ٢٨٦ س

٢٣٩يجوزاه-اخرالصلاة؟ نهل 
٢٤• ١ ء . . منه؟ تشل نهل الونت خروج بعد إلا الفجر ولايصلي بهر عمن ؛ ٢٨٧ ص
٢٤١.....الفجر؟ يصل م انمل وك ائاص ونت ; ٢٨٨ س

إلىذهابه قبيل الشص طالهمع بعد إلا ولايمليها الفجر صلاة عن ينام عمن ؛ ٢٨٩١٢
٢٤٢الدوام؟ 

ماوغالبا أيام لعدة المخيمات ويقيمون برية رحلات إلى يذهبون الذين عن ! ٢٩٠ س
بنحوالفجر نيل حك، بالمهر الليل يقضون هؤلاء أن والملاحقل الشتاء أيام م، تكون 
والتصقالواحدة الساعة حوالي الظهر بمد إلا يسنيقظون ولا التوم إر يخلددن م ساعة 



اوفم|وس

البرديثدة يحج يعضهم أن عالمأ الحكم؟ نما جمعا الظهر *ع الفجر يصلون نم 
٢٤٣..حيرأ؟ اف مح.جزاكم مأجورين انتوتا الهر، سبب بالتعب يحج الأحر والبعض 

٢٤٠••••••••••••••••دنتها؟ يخرج الفجرحتى صلاة  J>-jiصن ت ٢ ٩ ١ ص
٢٤٦. ... القيام؟ من التمكن لعدم الشمس ظلؤع •ع أو يعد الفجر صلى من ■ ٢٩٢ س
٢٤٧.الصباح؟ ش إلا محلها ولم النوم جب بالمغرب صلاة أخرت نتاة عن ؛ ٢٩٣ س
ءلنور برنامج استماع أجل من ولتها أول عن الغرب صلاة ذوخر امرأة عن ؛ ٢ ٩ ٤ س

٢٤٧إنم؟ عليها ١^٢، 
برنامج)نورعلىامتماع أجل من ولتها أول عن الصلاة تأحير إن قلتم ; ٢ ٩ ٥ س

٢٥٠الدليل؟ ييان فضيلتكم من فتأمل جاتز الدرب( 
٢٥٠.........أوئاتها؟ فوات يعد الصلوات يملي من تجاه الواجب ما ت ٢ ٩ ٦ س
٢٥٠. ٠ . ... لكنرأ؟ يعتبر هل الثمص حش الفجر صلاة يؤجر صن ٠ ٢  ٩٧س 
٢٥١. ......ّ.ّ..ا..ّ..العمل؟ أحل من الصلاة تأخير حكم عن • ٢٩٨ ص
المسجدش الجماعان تنتهي حى الصلاة المرأة تاحير إن •' العوام قول عن ت ٢ ٩ ٩ ص

٢٥٢الشرع؟ في أصل لهذا نهل أنمل 
٢٥٣الخاوب؟ الطبيب مثل ما عمل بب يولتها عن الصلاة تأحير حكم عن • '٣ ٠ س
لاتخلوأرتد.يها التي والملأيس تحضرني الصلاة أوتات حزارأوأغلب اعمل ت ٣ ٠ ١ س
٢٥٤. .ّالأوقات؟ لتلك قضاتي حكم لما أقضيها. العمل انتهاء وبعد دم، قطرات من 
لمينالمجماعة بالصلاة،ع يتهاون من وحكم الصلاة؟ تارك حكم ؛ ٣٠٢ص 

٢٥٠وقتها؟ عن ■خمحرها من لحكم بنته؟ ثي وبملي 
٢٥٦.النوم؟ حيرمن الصلاة يقول؛ المؤذن مع ويويالفجر صلاة ترك من ؛ ٣٠٣س 

٢٥٧حكم4نركصلأةاسر؟ ؛ ٣٠ص؛ 
الواجبوما العمال؟ لهولأم نصيحتكم فما لايصلون صال لديه رجل • ٣٠٠س 

٢٥٧العمل؟ صاحب على 



اصرص

لابمليان،ولدان ولديها سوات، خس مند زوجها نوش امرأة ؛ ٣٠٦س
٢٠٨ضللهط؟وضضامإذاترب؟ 

٢٠٩يزوجه؟ نهل بمل، لا وجدء عنه ال ولما رجلخطبسرجلابم ؛ سلأ'٣ 
٢٦٠.........الحكم؟ نما لذلك، بملي وهولا متواصل عمله رجل ! ٣٠٨محي 
٢ ٦٧معهم؟ يكن هل إليه، يتمعوا لم ولكنهم بالصلاة أهله الرجل أمر إذا ؛ ٣ ٠ ٩ محن 
٢٧٠وممادته؟ تجوزمعاشرته هل أحرى وبمرك الأوثان بعض بملي رجل ; ٠٣١ محي 
حكمفما مالي، لا بأما نشهد ونحن زوجته، ومعه يزورنا تريب لنا ; ٣ ١ ١ محي 

٢٧٢ومجالتها؟ ستا دخولها 

عالمتأن وبعد شهررمضان، إلال للصلاة، للخمروتارك مدمن زوجي ! ٣ ١ ٢ س
٢٧٣. ّ . . . . ٠ . . . ١ . ٠ ّ هوالخل؟ فما معه، وبقاثي أمري ل حرت ' حمر ملس أنه 

٠٢٧٤ ّ ٠ ّ ّ . . . . . . . الصيام؟ وكيلك كافرأ؟ كون هل أحيانا بملي من : س٣١٣
٢٧٠ّ . . يكفر؟ فهل أخرى أحيانا الصلاة ويترك أحيانا بمالي الذي ان الإن؛ ٣١٤ص 
٢٧٦يصل؟ لا من تزوج وحكم بمل؟ لا زوج س المتزوجة المرأة بماء ماحكم : ٣ ١ ٥ محن 

٢٧٧الصلاة كفرتارك حول 

نصحيبه بمد ولر نصحه وثل الجماعة، •ع ولا البيت في بملي لا زؤج ل ؛ ٣ ١ ٦ ص
٢٨٤أتصرف؟ وكيف ذلك؟ حكم فما شيثآ، 

الصامتبن عبادة حدث أن بوجوبها«ع المقر الصلاة بتكفيرتارك القول ! ٣١٧محي 
تركوكون وأصغر، أكبر الكفرإلى; تقيم وكذلك الصلاة، تارك بكفر فيه لربممح 

عنجوابكم فا الصلاة، تارك كفر عدم على تدل هذْ كل الأصغر، الكفر من الصلاة 
٢٨٠هد،الإدكالأت؟ 

بحديث;بكافر لمى الصلاة تارك أن على يتلل نيص يولكم ما ; ٣١٨محن 
ولاصلا؟،صيام، ما لاتدرى حتى اكوب، وني تدرص كما الإمحلأم اتدرمحى 

٢٨٧ ٠٠.ولاشك.

سجدة،ف يجدوا ولم الجة يدخلون أقوام في قوله. بين الجمع ؛ ٣ ١ ٩ ص
٢٨٩الصلاة؟ تارك بكفر جاءت التي والأحاديث 



"أا^=ء^=====مح
الشأفاءةبحديث الصلاة تارك كمر عرعدم العلماء بعضي استدل ! ٣٢•س 

٢٩•ضاقولكم؟ الطويل، 
عثربخمسة اف عاب بالصلاة تهاون أمن نال؛ أنه ه للمي مايغب ؛ ٣٢١ص 

٢٩٤..........الماس؟ بين نشره يجوز وهل صحح؟ الحديث هذا فهل عقوبة، 
٢٩٦١.. ......... ......نقط؟ رمضان ني بملي يمن الحكم مجا !  ٣٢٢س 
وفاتهقبل متقيمأومن صغره ني وكان وهوثاب زوجها مات امرأة ! ٣٢٣س 

كونهشهيد هو وهل كانرأضالأ؟ مات فهل بمج، ولم يصوم، ولا يصلي، لا كان 
•٣•. ...........تحدعليه؟ وهل به، لملحق الوت تممب وحكم بحادث؟ مات 

٣٠٣. علبه؟ فما تاب ثم والحج، والصيام، والزكاة، الصلاة، ترك شخص ! ٣٢٤ص
٣٠٤.فماالحكم؟ لاتصل بامرأة رحل أونزوج لايصل، برجل امرأة إذا'زوجت :  ٥٣٢ س

٣• ٠ . .......١ تملي؟ ولا نصوم زوجته كانت، إذا الرلج على يجب ماذا •  ٣٢سا" 
٣٠٧. . . ٠ . . . ةفهلئيهاشلواسل؛اكهادتن؟ : ٣٢٧ص
٣٠٧. ّ ّ . ...ّ . .. يلزمه؟ فماذا اف إلى تاب نم والصيام الصلاة ترك من ! ٣٢٨ س
..........ماترك؟ يقضي فهل وتاب يصوم ولا يصلي لا ن ا إنت  ٩٣٢ س
٣• ٩ ٠ ٠ ١ ١ ّ ١ . ١ . . ١ ٠ . . ترك؟ ما يقضي هل تاب عمدأثم الصلاة ترك من !  ٣٣• ص 
٣١• . . ذمم،؟ مل أولاد، حكم ممادلهزوجه؟وما إذا-اب-ارك : ٣٣١ص
اام..ا.؟...ّالوضوء؟ اسهلاءته لعدم أسابح ثلاثة الصلاة ترك رجل ت  ٣٣٢ س
٣١٢ترك؟ ما يقضي هل تاب وإذا عذر؟ بغير واحدة صلاة ترك من يكفر هل : ٣٣٣س ٠

٣١٣وفرصها الصلاة عن رسالة 

٣١٧...................معه؟ نقى نهل لايصل زوجها اهرأة حول رسالة 
٣١٩٠عاليه؟ فما ، الوضوء اص3لاءة عدم بحجة الصلاة يترك المرضى ;عض ت ٤٣٣ س
٣٢• . ّ . الصلاة؟ عته تقضى فهل الصلاة، ترك أيام بأربعة وفاته نيل مريض : ٣٣٠ص 
١٣٢ . . . لايصلي؟ من تزويج وحكم لايمل؟ زوج مع المرأة ماء ماحكم ؛ ٣٣٦س 
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٣٢٢.................مايماسصاكيلأبجلس : ٣٣٧ص 
٣٢٤بإسلامه؟ يحكم هل بوجوبها، إقرارْ إطلائآمع الصلاة بملي لا رجل ؛  ٣٣٨ص 

٣٢٦٠...................بمل وهولا مسالمة امرأة ترؤج من حول رالة 
أنادتمحلي أن طالب،تها وحخما محلي، لا امرأة من متزوج رجل ؛ ٣٣٩س 

٣٢٨الحكم؟ فما الصلاة، تعرف لا بأنها 
٣٢٨. ......... ^^كاكلأةفيالمنالأورمنءمرْهل.ص؟ : ٠٣٤ ص

٣٣٤... ...... .....؟ الويوضإوُومابة موالاة سا؛بئحكم 
٣٣٠ّ ٠ . ..ؤ. الحكم؟ فا وصه.سلأءمالأمالحات رجللأيصالي، : ٣٤٢ س
٣٣٦. ..............•نه؟ الطلاق تطلب نهل بملي لا زر.جها امرأة ؛ ٣٤٣س 
٣٤١...يقضي؟ نهل وتاب ممن منوات مطلقالثلاث لايصلي كان رجل : ٣ ٤ ٤ س
٣٤٢. ....... نماذاتضح؟ ، غير، دون رمضان ل بالصلاة اهتمام هناك ؛ ٣٤ه س

٠٣٤٢ ٠ . ؤ. فلايملوزإلأنادرأ؟ ممرمنالآ؛اءلأهمونبمرّةأولادهم، 
٣٤٧الفجرزوقتها؟ بملي أن لايملح إنه حش صله كبرأش يتعب ثاب سما؛م؛ 

٣٤٧عله؟ فما للصلاة، يقوم لا لكن ثاب يالأّفأحد الفجر لصلاة اسعد من ؛ س٨٤٣ 
٤٣ ٨ ّ . ٠ . . . . . أباته؟ إيقاظ سبب الفجرجماعة صلاة فاتته من حكم ما : ٣ ٤ ٩ ص
٤٣ ٨ ّ . ...... الفجر؟ صلاة دون جماعة ني الصااوارت، يودي من حكم ما ؛  ٣٥' ص 
٣٤٩٠.. ......ضحةالما،ةاليتوجههاليرجاووايء؟ : ٣٥١ص ٠
٠٣٤٩ ٠ ١ . ٠ . ١ تجاهه؟ عالي يجب فماذا يصلي، لا سص العمل في معي :  ٣٠٢ص 

٣٠•،اوا-؛بالأ-رةنحوالأ؛ناء-ادالصلاة؟ : ص٣٥٣
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بابالآذانوالإقاْق
٣٥١الأذانأماس؟ أيهماأمحل : ٣٥٤ص

٣٥٢.................مامإالإقاطسمةفيضهمأْ؟ سههم: 
u س^ :ro ٣٥٢حكمالأذانشحقالمارين؟
٣٥٣هلLزمالارالأذانوالإسم؟ : س٧٥٣

or^٣٠٤للمفرد؟ والاقامة الأذان ماحكم : س
٣٥٤....منهماإئامة؟ واحدة لكل نهل الظهروالعصر الإنان إذاجمع س؟هّآ•  ٠
٣٥٥هلالأذانواحبضالضرد؟ س«ا*م:

٣٥٥. ٠يؤذنون؟ فهل البلل أذان ويمعون البلد س قريبة ٌررءة ش مجد • ٣٦١س 
٣٥٦.ماثرة؟ يقيم أم يزذن فهل مجده ش يؤ,نن لم ث. ، الجل- لحل إمام • ٣٦٢س 

٣٥٦هليجبالأنانسةاسة؟ : س٣٦٣
٣٥٧الأذان؟ على الأجرة أحد حكم ما ؛ ٣٦٤ س
_r"\o : ٣٦٧طحكمأحالسلئىسلاممءات؟
٣٥٨اكرأن؟ الأجر٠ضراءة أحد حكم ما : ٣٦٦ص 

٠.......هل.جوزأذانحامحاسإذالكنسماب؟ : س٧٦٣  ٣٥٩..٠
٣٦•٠ ّ . ٠ ١ صوته؟ المؤذن يرغ فهل الحرب حال ش الصلاة إذاحصرت : ٣٦٨س 

٣٦• . . . ؟ ٠ ٠ ٠ ؟ . . ٠ هاحكموبشراكوتفيانمارْسأةينبه؟ : س٩٦٣
٣٦٦..الأذان؟ ل املأة( عل عل)حي اكلاح( عل ندم)حي من حكم ما ؛ ٣٧٠ص 
ر.ثمالأل)حيضبمنااسمذنسال)مضاكلأة(، ؛ ٣٧١س 

٣٦٧الفلاح(؟ 
٣٦٧. . ؤامحلأة؟ عالي حي محال يالممت نهل امحوت مك؛ر مر يؤذن إذاكان ؛ ٣٧٢س 
٣٦٨. ّ ٠ . ّ . ّ ٠ الحكم؟ فما النومء من ارامحلأةح؛ر قول المؤ,ذن نص إذا :  ٣٧٣س 

٣٦٨.خرسالوم(هلصفيالأذانالأولأوفيالأناناكاني؟ ؛ س٤٧٣
٣٧٠هليكضب١لأذ١نالأولنملأةاسر؟ : س٥٧٣
٣٧١. لراكلأةخرساكومههلهوثرئ؟ الفجر؛ أذان ني المؤ,ذن قيل ؛ س٦٧٣
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٣٧٥............الفجر؟ أذان ني الضب ني الواردة الأحاديث عن ; ٣٧٧س 
٣٧٨..أوالثاني؟ الأول الأذان ني م المؤذن»اكلأةخثر يقول ض : ٣٧٨ص 
٣٨•. ..ذلك؟ يمح نهل الصلاة أنامت ند يقول الصلاة انامة عند البعض ; ٣٧٩س 
٣٨٠. .......يلزعه؟ فماذا النوم( من ■تحر ئول)الصلاة اسمذ0 ض إذا :  ٠٣٨ س
٣٨١يالمجل؟ الأذان يمبمح هل ; ٣٨١ص 

٣٨١لأذانإذاكالضاأوضنا؟ ; ص٢٨٣
٣٨١مليجزيءالأذانjj^_؟ ; ص٣٨٣
٣٨٢ّ . ٠ . ^تممفيس،رغالأذان»أوررغالأذانفلأن*؟ : س٤٨٣

٣٨٢ازك؟ أول عن الأذان تأخير حكم ما ;  ٣٨٠س 
٣٨٣ّ ٠ ..٠ .. ٠ ؤ ؤ . هلكانالرمل.سوقاينالأذانوالإسم؟ ; س٦٨٣

٣٨٣ّ ٠ . ١ . ؟ . . ّ. . .٠ ؟ سصحونه؟ يم الجماعات، عن يتأخر مجد إمام : ٣٨٧س 
٤٣٨ هذاصحح؟ فهل الإمام لي يأذن حتى الصلاة أنم أن يجوز لا إنه يقال ;  ٣٨٨ س
٠.٣٨٥ .٠ .؟ . ّ. ّصلاة؟ لكل ويقيم يؤذن فهل المحلأة ان الإنجمع إذا ; ٣٨٩س 

٣٨٠. . .. ٠ ٠ .٠ له؟ الأمحل ا فيزذن المجد ان الإنلحل إذا س'؟م; 
٣٨٠................يؤذن؟ المجدوالمؤذن نحيت أداء حكم ٌا ; ٣٩١ص 
٣٨٦. .....١ ّ . ٠ ١ .١ يج؛ب؟ سمعآخرنهل ثم موذنآ ان الإنإذام ; ٣٩٢س 

٣٨٦يألئماءان؟ خاص س ز عزدجل اف دعُ■® الذي المحمود االقام هل ; س٣٩٣
عدويمحمدرسولأ، دينا، وبالإسلام رأ، باق ارصست، يقال; متى ; ٣٩٤محي 

٣٨٧ائزذن؟ ،تابعة 
٣٨٨. . ّ ١ ١ ١ . ااكلأةخرساكوما؟ عندمايقول; اسمذن ب .' ٣٩٥س 

٣٨٩. ّ . . ؤ٠ ٠ . . . ٠ ٠ . ٠ ٠ . ٠ ^ذانفياJذي١عأواكالفازضتجاب؟ 
٠٣٩٠ .ؤ. ... .ّ. ّ بجم،تابعةمخمننفىابدأرخنىبالأول؟ ; س٧٩٣
٣٩•ئحكمالزيادةفيالأنان؟ ; س٨٩٣

أذانهبعد ثم الكهربائي، التيار لانقطاع الصوت المؤذن؛دم؟ن،كبر أذن إذا ; ٣٩٩محي 
٢٩•. ..الأول؟ بأذانه أديكتفي الصوت رمكر الأذان يعيد نهل التيار، جاء ماثرة 
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٤٠س الصوتمكبر مري؛ي موت الأذان الوارديعد بالدعاء المؤذن أتى إذا ؛ ٠
٣٩١أملا؟ 

٣٩١. .......الأذان؟ يعد الذي الذكر ؛ي الميعادء لاتخالف ااإناك زيادة ! ٤ ٠ س\ 
أو٠راله^كر،ضحها، أكبرا راق الأذان! أساء قول اسمنض يعص ؛ ٤ ٠  ١٣س 

٣٩١٣. . . . ٠ . . ء . ٠ . ٠ . . ؤ . . ٠ افأكباراأو»ضإك؛ر«فاحوامحإشس؟ 
س'آ•

سْ•

٣٩٣الأذان؟ يعد المجد من الخريج حكم ما 
٣ ٩٣. . اتخاذالجدممرأ؟ وماحكم واجب؟ الخجللأمر من الخريج 

٣٩٤.احكماسمفىالإنامة؟ 

ث
•U_

حكمنما وأدامها، اف أئامها يقولون؛ الصلأآ إتامة يعد الناس يعص 

يابعهنهل اااج.ماة الثاو الأذان يؤذن المجدوالمؤذن جاء إذا 
٣٩٠المجد؟ تحة يصلى أو 

٣٩٠١.حرام؟ هذا نهل بيتها، j ومي مكشوف شعرها والرأة الوذن أذن إذا ؛ ٤ ' ٨ ص
المواقيتباب 

٣٩٦............ساء؟ وللنوحد0 يصلي الإيراديالظهرلن يض مل ت ٤ ٠ ٩ س 
٣٩٦سلأوحافأنمجونتاساءضانابمع؟ ؛ ٤ ١ ٠ ص
كانفإن بمزل أن عليه وجب الوتت حريج إذاحاف الحاج بأن نلتم ؛ ٤ ١ ١ س

٣٩٧النول؟ من لابمكن 

٣٩٧. ...... انتظارْ؟ عليهم الأحمرويشق الثمق يلاديتأحرنبهامغيب س؟اا• 
٣٩٨.... ........ .....•االفرق؛يناسرالأولواسراكاتي؟ س*اال: 

٣٩٩.....الفجر؟ إلى'للؤع ونتها بمني ومل ، المشاء صلات ونت نهاية ؛ ٤ ١ ٤ س
٣٩٩.. ...... ........ءلالأمحل-أخ؛راسءإرسالأيل؟ سْال: 

٤٠. ......وتها؟ أداوماني الأفضل المشاءأم يجء.ذتأخرصلاة مل ت  ٤١٦ س ٠
٤•  ١٣. .........٠ ٠ . ٠ متآخر؟ صلاةايشاءإروقت احير ماحكم ؛ ٤١٧س
٤٠١٣احيرما؟ أم الفجر سجيل أفضل ا أيه؛ ٤١٨ص
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٤٠٣الصلاة؟ تدرك يم : ٤ ١ ٩ ص
"م"؛الصلاة؟ نيه تؤدى ونت أمحل • ٤٢*س
٤٠٤....الصلاة؟ زتقديم الحمامة أرامي أن الأحسن نهل إماما لوكنت ! ٤ ٢ ١ س 
٠٤ ٤ ٠ . . . . ّ . . ١ . . نيآخره؟ آم أفضل الوقت أول ش الصلاة تأدية هل : ٤ ٢ ٢ س
٤٠٤شك؟ لديه والبعض يه يثقون محن يخر ُبمالون الفجر ك و لا.صوذو0 • ٤٢٣ص
٤٠٥....... ......اسم؟ إذاءالىالإنانولالوكجسا: ٤٢٤-;،
٤٠٥:ئحكمالمجلأةذلوٌا؟  ٤٢٥ ص
الأخيرهالركعة في شرمت ومنيعا البالي في مؤذن أول سماع بعد صلت امرأة : ٤ ٢ ١* س

٤٠٦صلاتها؟ حكم فما مؤذنين من أذانا سمعت 
٤٠٦٠اصمن؟ لمدة الحصة وتتمر الثلهر دحر.ل *ع الحصة دخلت !  ٤٢٧ ص ١
مقدارركعةالصلاة ونت من أدركت وفد أوطهرت حاصت إذا المرأة : ٤ ٢ ٨ س

٤٠٧الصلاة؟ نالك مليها ب جض 

٤٠٨.عليهافماذامليها؟ الدم ورأت الإشراق بعد التج. لصلاة امرأة استغلت ؛ ٤ ٢ ٩ ص
فييفعل فماذا المغرب، صلاة في ولحل ناصا، العصر يصل لم إمام ت  ٤٣٠ س

٤٠٨هدهالحالة؟ 

٤٠٩١.......يقصيها؟ فض الوم سب اممجر صلاة تتالإسان ; ٤٣١ س
اليالصلاة حضور بعد إلا يذكر ولم المح مدة انتهاء يعد صر إسان ؛ ٤٣٢س

٤١٠بعدهافماذايفعل؟ 
٤١١ّ ّوالجهل؟ النيان سب المقصية الصلوات بين الترتيب يقعد هل ت  ٤٣١٠ س
١٤ ٢ . ٠ ١ ١ . . المجر؟ وهويمل وتذكرها العشاء صلاة عن نام من حكم ما :  ٤٤٣ س
٤١٢يعمل؟ فماذا المغرب يصل لم أنه تذكر ثم العناء المجدلصلاة لحل •'  ٤٣٠س
٤١٢الفواست،؟ تقضى كيف  ٤٣٦ س
٤ ١٣ّ ٠ ّ . يقضيها؟ فكيف فروض عدة ففاتته جراحية طية ت  ٤٣٧ ص
المغربأذان إلامندمماع يتذكروا ولم يانا نالعصر صلاة فاتتهم حمامة ت  ٤٣٨ص

٤١٣العصر؟ ثم المغرب فمالوا 
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٤١٤العير؟ زوال بعد تأح؛رها له يجوز فهل لعذر الملأة الإنان فاتت إذا • ٤٣٩س
٤١٠..الفاتة؟ الصلاة أقضي فكف أونيان، لنوم أوأكثر فرض قام إذا • ٤ ٤ ' س
١٤ ٦ يفعل؟ فماذا الليل، تذكرj ثم يمليها أن وني الفجر صلاة فانته رجل ؛ ٤ ٤ ١ س
نىيمضيها فهل أوالعصر الفجر صلاة إلابمد يذكر دل( صلاة نس س ؛ ٤٤٢ص

٤١٦سينالونتين؟ 

رعضانفي جمعة يعدصلاةم الخمسة الفروض يصلون الناس س حماعأ ؛ ٤  ٤٣ص 
١٤ ٧ ؤ ٠ . ... الصلاة؟ مذء حكم فما الإنسان يصله ل( نرض أي ص نماء انها ويقولون 

سرالمرةباب 

جدأنصيرة سراويل ونحتها الشفانه البيضاء بالثياب الصلاة حكم ما ت ٤ ٤ ٤ س 
١٤ ٨ . .٠ . ..٠ تام؟ |وصوح منها ءلاهرة واليشرة المخي س اليسير الجزء إلا تواري لا 

٤١٨الشفافة؟ الثياب في الصلاة حكم ما : ٤٤٠س
متصففيشاهد قصيرة وسراويل حفيقة يشاب يملون الناس س كشر ؛ ٤ ٤ ٦ س

٤١٩هؤلاء؟ صلاة فماحكم الثوب، وراء الفخذس 
٤٢•الفخذصرة؟ هل أ ٤ س٧٤ 

٤٢١كتيلةاللأقيةلأتجوزفهلهذاصمح؟ ؛عضااناسيقول• • ٤ سخ؛  ٠
٤٢٢اJرأة؟ أمام اJرأة عورة ما 

٠المرأة؟ •ع المرأة عورة حدود في نولكم ما ؛ ٤٠٠ س  ٤٢٢. ....... ......١
٤٢٣. . ٠ ١ . ٠ . . ّ . ّ ١ ٠ . الخاء؟ أمام امباكصير المرأة ليس ماحكم ؛ ٤٠١ س
العلاج،حال لذلك الحاجة صني للرحل المرأة محورة كشف حكم  ١٠ت ٤ ٠ ٢ س

٤٢٤. لم؟ موقب نصرانية يبة يوحدإلا لا كان ؤإذا للمرأة؟ الرحل محورة وكذلك 
٤٢٤عورة؟ المرأة صوت هل ت  ٤٥٣ س
٤٢٥المرأة؟ •ع المرأة عورة ما ت ٤ ٠ ٤ س
بينأنهن هؤلاء وحجة ضحات، فيه الن٠ي اللباس المرأة لبى حكم مجا ت ٤ ٠ ٥ س

٤٢٧سل؟ اء ن
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٤٢٨. ............ الكعض؟. ماحكموساكوباضضس سا-هإ: 
٤٢٨. ... المحارم؟ وعند اء النكند الضيقة الملابس المرأة لمي حك؟ ما ت  ٤٠٧ س
ال.>..اةينعن وك..|ام، تمسرة ميايا الصغيران بناتهن ياليسن النساء بعضن I ٤ ٥ ٨ ءس 

٤٢٩

هذهيلبسن لا أنهن ويقلن والضمة القصيرة الملابس يلن النماء بعض ; ٤ ٠ ٩ ص
٤٣•اولأ؛سإلأءادسء؟ 

٤٣٢. . . . ؤؤ . ؤ. ٠ . صبلأتالأطءوسماولأسضمافها؟ : ٤٦•ص
٤٣٣ُ ٠ ٠ . ..٠ ؤ . .٠ يمإياسالماتاكيرصساكاب؟ : ساا-إ

٤٣٤. . الهاء؟ محي أويراعيها مدرها من با ت ٤ ٦ ٢ ص
٤٣٥. .......محبرة؟ شاب الماء أمام ممَج أن ^رأة ; ٤٦٣ س

٤٣٦. .٠ الخميرة؟. ذاتاصام اللابس الماء ^^ام 
نماحكمالأءتمادعليهاالملابس، أنواع جميع تمّض تاية أزياء مجلة ;  ٤٦<سه

٠٤٣٧ ......٠ ٠ . .س؟ومايماكاسمحاتاسمئها؟ 

٤٣٨القرنية؟ العباءة لى حكم ما ساُاُ؛• 
٤٣٩............المعلرزة؟ أوالطرحة المعلرزة العباءة لس حكم عا ؛ ٤  ٦٧س 

٤٤ • . ّ. أوالشرف؟ بالدين تخل عارات عليها كتب التي الملابس حكم محا I ٤ 'س٨٦ 
٤٤١. ؤّ ؤ ٠ صن(اللىاكشرفيأوّاطاسءخمخرأ؟ 

٤٤ ٢ ١ . ٠ . . . ساترأ؟ يكون بحث وواسع نضماض البطال أن بهيا حجهم :  ٠٤٧ س
بمبهايقوم س يآنم *هل أنواعها، يثض النسأية انتشر لقال ; ٤٧١س
٤ ٤٣. ......١ ٠ ١ الك؛نمبمنسعهاحرامأمحلأل؟ المال وهل بيعها؟ أو اسبرادها أو 

YU_ ٤٤٤>،احكموساسمأةسللون؟ ; ؛
٠٤٤٥ • ٠ ّ ٠ طبيبة؟ وجود عدم عند للضرورة للطبيب المرأة ذهاب حكم ما •  ٤٧٣ س
إحراجبأن متعللأت الخروج عند والأرجل الأيدي بجرجن الماء بعض :  ٤٤٧ س
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ءلهت_نه1يمما ؤ تعالى: قوله حائزدالدلل والأرجل الأيدي 
٤٤٠فضياككم؟ فارأي 

للأييضالمرأْ لمس وحكم المكياج؟ وحكم بالكفار؟ اشق مقياس عن ; ٤٧٥ س
٤٤٦الزوبج؟ عند 

إفامافوصصضأُسسم
سا"ي
الساعد

٧٧س
UA_

U؟_

٨'س 

A\_

AY_

AY'_

٨٤س 
A0_

٨٦،,-

AU_

٨٨ص 

س*و
٩١ ٠٢

-٩٢٧

سي

٤٤٨. صلاته؟ تصح نهل ظهره فانكشم< الصلاة وهوني إحرامه مقط رجل 
٤٤٨............الصلاة؟ ش عاتقيه أحد سر الرجل على يجب هل 
it.\. ........ .....الصلاة؟ ني واجب أوالعمامة الغترة لبى هل 
٠٤٠٠ . ١ . . ؟١ . . ٠ ..؟ؤ مكشوف؟ ورأمه بملي أن ان للإنيجرز هل 

٤٠٠الصلاة؟ ني المرأة عورة 
٤٥١.. ........الصلاة؟ ش المرأة من والكفين القدمين ظهور حكم ما 
U ٤٥١............الصلاة؟ م أوتدميها كفيها المرأة إحراج حكم

الوجه؟؟ه;نزلأ٠لمحوزلهاأنصأ٠امانص٠كشومح 
٤ ٠٠٣ . . ٠ . ١ . . ٠ . ١ . . . ٠ والقفار؟ تصلي،التقاب أن للمرأة يجوز هل 
؛ه؛..األ....ا.....القفاز؟ ة لابوهي محلي أن للمرأة يجوز هل 

٤٠٤........ .....صلاتها؟ حكم فا ثعرها لاتغطي مربمة امرأة 
٤٠٠. . ١ . ٠ ؟ إلاخمار* صلاةحاتفى افه يقبل ٠لا ُاُعنىتولالميه• 

٤٠٦.. .ؤ.ا...ّ؟واحدة؟ تهلعة يكون أن يجوز هل للمراة الصلاة رداء 
٤٠٦الحكم؟ فا ءورةاJصاي انكشفت إذا 

٤٥٧. ...الصلاة؟ إعادة يالرمه نهل نجامته ناميا نجس ثوب ل مل رجل 
٤ ٥٧. ......صلاتها؟ حكم نما فيها صلت وإذا الرجل ثياب المرأة لبى 

٤٥٨.... ..........يعلم؟ لا وهو نج-ة ثياب في صلى عن حكم ما 
ن٥ ٩ النجس؟ الثوب في بمالي هل نجسة وئيايه ماء ءند» الروليس في إنان 
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الثوبكف من ذلك يعد هل خالفه الإنسان جعلهما إذا والثماع الغترة ت ٤ ٩ ٠ محي 
٤٥٩النهيمحه^ 

٤٦٠.......معناه؟ وما هوصحح؟ هل ثوبا،ا أكف ألا ارأمرت ت حديث ت ٤ ٩ ٦ محي 
٤٦٠. ........نيه؟ الصلاة محح فهل الكعبين ناذالأص الم.ب كان إذا _U؟؛• 

٤٦١وزر؟ عليه فهل مصيالخيلاء وليس الكمض تحت نايه يجعل رجل ؛ ٤  ٩٨س  ٠
٤٦٢٠. ..........ء. .... ........المل؟.صلاة تجلل ^ل 

٤ ٠٦٣ الخيلاء؟ به يقصد لم إذا وعقوبته الخيلاء؟ به قس إذا الإمحسال عقوبة .ْس.
سا،ْ

سآ'ْ

سم>ْ

 U٤٦٣كمالإسبال؟ ح
٤ ٠٦٧ . ؤ ٠ . ؟ . الكعبين؟ عن تنزل ثيابا للرحال يفصل أن يجوزللخياثل هل 

٤٦٧. ١ ٠ الجم؟ وأعلى الوجه تمثل الش المور لحكم اكٍو؛ر؟ حكم ُا 
٤٧٤ماحكماكمجوير؟ : ٥٠س؛ 

اليالصور حكم وما التحريم؟ لزوال المحور ني الرأس إتلاف يجب هل ؛ ٥ ٠ ٠ ص
٤٧٥٠.......ا.اّ..ّ.الملأتكة؟ يحول من تمغ وهل والصحف؟ لجلأت ال 

٤٧٧التماثيل؟ محبمع حكم ما س٦•٥: 
 U_ ٤٧٧الأرويح؟ ذوات رمحم حكم ما : ٥ ٠

٤٧٨الفوتوغرافي؟ التصوير حكم ما سخ*ه: 
٤٧٩٠.الامتحان؟ طلب«طهااتءويرش من ^ُل ! ٠ ٠

٤٨٣.أحية؟ امرأة صونه ولوكانت الصورة إلى الرجل نثلر j لابأس هل ؛ ٠١س'
أنهاحجة الأحنثيات ؤاء النصور النفلرإلى ش الناس س كثير ماون ■ ٥١١ س

٤٨٤لها؟ حقيقة لا صورة 

هد0بأن المحلات أصحاب ونحيب المحلات الصورل عرض لقدكثر • ٠١٢ س
٤٨٥.. .............دللثا؟ توصيح فصلتكم مجن فثرحوا ، مب-مة عير الصور 

٤٨٥. ....ةللثا؟ حكم فا الحيوانامتا بعض رمم إلى الهللبة بعض يحتاج • ٠١٣ س
رؤح،لن-ات صورة يرم أن الدارس بعض في الهلالب يءللّ؛اس : ٥١٤ س
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٤٨٦سارأيكمفيسا؟ 
نديربرأساولكن له لمس نليمورحيواتأ ابتلي *إدانلتم؛ ؛ ٥ ١ ٥ س
٤٨٧الرأس؟ يرسم لم إذا 
٤٨٧..........أوإنسان؟ حيوان صورة فيها التي الثياب لمى حكم محا : ٠ ١ ٦ س
٤٨٨. ٠ . ّ . ٠ الأرواح؟ لذوات صور فيها الش الثياب الصم إلماس حكم ما ت ٥ ١ ٧ س
فولومل التصويرصحح؟ س الأءلمال لعب العلماء يعفى استئناء مل : ٥١٨ س

٤٨٨. .............صحيح؟ فول ظل لها ليي الم الصور بجواز . . الشيح. 
الأنواعهل.ه مثل أوشراء صخ حكم لما العرائس، من كثيرة أنواع متاك : ٥١٩ س

٤٩١الصغار؟ للمات 

لهمنحن نصنعها أن وبين اللعب نالك الأطفال يصع أن بين نرق هناك هل )  ٠٠٢ س
٤٩٢لهم؟ نشتريها أو 

٤٩٢. ^وْالعرادىسادةاكلصالدمءجتهافىالخال؟ : ٥٢١ص
٤٩١٠...جاتزة؟ هي نهل الأدولح، صورألذوات تحوى الألعاب من كثير : ٥٢٢ص 

ظهورني قولكم دما التلمزبون؟ ثي تخمج الم الكرتون صور حكم ما س'آ؟هت 
٤٩٣-بعضلالثايحني4؟ 

٤ ٩٥.^بإنانلأحلاكذكيرقدرةافوئلمتهءزوحل؟ 
بخالقيضاهون ااان.ين القيامة يوم عدابآ أشدالناس ءإن و؛ن: نجمع كيف : ٥٢٥س

٤٩٥................القيامة؟.يوم عالاأ الناس اقو الخش؛رك كون وبين اف* 
٤٩٦.. ...... ...... .....٠احكممحالصورضالخاJران؟ س٦٢ه:
٤٩٧ءاحكماتناءالصورلاذكرى؟ س٧٢ه: 

الرنةمحن حط وضع وض الكب؟ الم»ي الصور طمس ض هل ت ٥٢٨س
٤٩٧الحرمة؟ يزيل والجم 

٤٩٧......الفيديو؟ بأحهزة والندوات الحاصرات تصوير حكم ما • ٠٢٩ ص
٤٩٨.........ث؟ الحالفى وردت الض تربُ ني رلما ُإلأ جملة ٌُنى :  ٠١٠'س
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٤٩٩ص\سو\وو؟ س\ملأه: 

٤٩٩. ... الجدران؟ على الصور تعلتق وحكم الضتوءراب الصرير •  ٠٣٢ س
٠٥٠ بمانسانيمسصداضرفءسحابسمالضرورية؟ : سّآ*اه 

"٠ءنمصوراوشوصالأسن؟ سأ"اه: 
٥٠. .....ضهاصرالأمن،فاحكمذس؟ ت  ٠٣٠ص ١
٠٥ ٢ ٠ . ٠ . . ّ والاحتمالات؟ الرحلات ني المدير بكاميرا التمرير حكم ما ;  ٥٣٦ ص
٥٠٢ّ ّ . ّ . ٠ الصور؟ على تحتوي الي الإمحلأمة المجلات اقتناء حكم ما ت  ٥٣٧س
٠٠٢٥٧٥١١الصور من ممر عل بمتوي احي المل الرخام أنواع يعص هناك !  ٥٣٨ س

٥٠٣الماحي؟ هد0 ز الصلاة حكم نما والخفية 
تصويرإر الأحان بمص ش وتحتاج المرورية، الحوادث قم ني نمل :  ٥٣٩ س

٥٠٣هدا؟ حكم لما المرورية الحوادث بمص 
٥٠٤......الخل؟ ساق محوير مثل الفيديو، يكامترا التموير ماحكم 
٠٥ ٥ . ّ . ......... الذكريات؟ لقصد اء التوخاصة التصوير ماحكم 

ْ'ْحرام؟ الرسم هل 
توجيهكمنما ارسم يهوى ثاب 

٠٥٠٧ وءاحكماكمانلواو؛وتضّة؟ اكورjملحرام؟ تعاليق مل 

تصورتإذا نهل • ولارأوني أهلي رأيت ما منوات أوت خص ل
٠٠٨شيء؟ علي صورة لهم وأرملت 

٠٥ ٨ ّ ّ ّ الأؤلفال؟ كآلعاب المطاط من الهضوعة الحيوانات شراء حكم عا ؛ ٥ ٤ ا* ص
-؟•ه.................^مالحالياشضهيثةاكاثيل؟ ستما؛ه: 

٥٠٩...انمل؟ هذا صحة مدى ما الفوتوغرافي التصوير محال ل أعمل أنا ه:  ٤٨س
١٥ ' ؤ . ..٠ ٠ . لا؟ أو الإسلأمة حض المجلات من الصورة طص يلزم هل : ه ٤ ٩ س
٥١١الأنياء؟ مجلات اقتاء حكم ما ; ٥ ٥ ٠ س 
ه١ ٢ . ... اريتة؟ لغرض وضعها وحكم الختلة؟ الحيوانات شراء حكم ما ؛ ٥ ٥ ١ س

س.،ْ

سا؛ه

س؟إْ

س؛لْ

سْلْ
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٠١٢يكفي؟ هل الصورة ني الوجه طس ؛ ٥٥٢ س
٠١٢......^٣١؟ ش اّط. م وط الجمان؟ ؛ ٠٠٣ ص
٠ ١١١٠ . ١ . أومطبوعت؟ منسوجة أروبح ذوات صور ملأسه وعلى صر س ؛ ٠ ٠ ٤ ص

٠١٢■بالذهب؟ الطالة  ٠٠٧١لص حكم ما سْْه: 
٥١٤عليها؟ وهي الصلاة تحوز فهل حيوانات صور فيها جو,هرات عندها امأْ ت ٥  ٥٦س 
٠١٠.............بمرعليها؟ هل اجد مصور يها الي الجاد ت  ٠٥٧ س

٥١٥..........بها؟ وحضورالصاعات النوم شاب الصلاة ماحكم 'سمْْ•" 
النجاسةاجتناب باب 

٥١٧................نجسة؟ بثياب وصر ني من صلاة حكم ما ت ٥ ٥ ٩ ص 
١٥ ٨ . ّ ّ ٠ يفعل؟ نكيف نجسة وثيابه ممر وهولي الصلاة ونت علته أتى من • ٠٦'س
الحاجةلقضاء المخصمة الحمامات داحل يتوصون الناس بعض ت ٥ ٦ ١ ص 

٥١٩تلك؟ رملابسهم الصلاة تمح نهل 
٠٥٢ . عليه؟ فماذا منيا سرواله وحد يائه وخل لمنزله وبعدعودته صلى من • ْ  ٦٢س 
٠٥٢٠ . ..............نيه؟ يصلى نهل الثوب على وبع إذا الدم عن ت ٥  ٦٣س 

٥٢١. ٠ ملأبمه؛هايرصطلكص؟ : س،ا"ْ 
٢٥ ١ . . ٠ ١ . . . الغل؟ يوجب حدثا محدث أنه الصلاة بعد وتبين صلى من ؛ ٥٦٠ س
٠؟...نداغتل؟ الرجل علمابأن محتي به ثوب في الصلاة ؛ ٥٦٦س ٥٢١...٠ ٠
٠٥٢١ . فى؟طاءالصلأةءماالحكم؟ورِاكوب؟ :  ٥٦٧س
٥٢٢.اكحليل؟ لأحل أوبول براز فيها قارورة معه حمل س صلاة تصح هل ؛ ٥ ٦ ٨ س
٥٢٣نبر؟ فيه مجل في الصلاة حكم ما :  ٩٥٦ ص
٥٢٤مر؟ نلته ر مجد لي الصلاة حكم ما :  ٠٥٧ ص
٠٢٦..............إرالقبر؟ والصلاة المقبرة في الصلاة حكم ما •  ١٥٧ س

ن٠احكمااوفاء^ل4وته1نيدفنفيالمجل، : س٢م١٥ 
٥٢٦-اذ0الوصية؟ 

٥٢٧....القبور؟ بين بالصلاة المراد فما I القبور بين الصلاة عن النهي داّد •  ٥٧٣ س
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_0Ul  : ،4لالكسسهاكجرْوممرسنستستجر0، قيمخ\وج\ل2وو
٠٢٨. • ■ . .عذااكررصعواعليهمورأنهلهذاالعملجائز؟ علىهالااكر،وحفاظا

٠٢٩المنصوب؟ المت لي الصلاة حكم ما ;  ٥٧٥ س
٠٣٠الحمام؟ مهلح نوق الصلاة حكم ما • ٥٧٦ س
٠٣٠. .........حدار؟ وبينه سننا كان إذا الحمام إلى الصلاة تجوز هل ت  ٠٧٧ ص
٥٣■يالماء؟ المرشوش الإ>أمك على الصلاة حكم عا •  ٥٧٨ س
٥٣١الأماكنالنىلأ-سلهااكلأة؟ : ٥٧٩س
٥٣٤حم؟ مها فيغرنة الصلاة حكم ما :  ٠٥٨ ص

٥٣٥. .فىبدشسمالمام؟وإذاك1كالأرضمغهوة؟ 
_0AY  : ٥٣٦. . . ماسموالمحدكلصلأةسمح؟
٥٣٧الحداء؟ ني الصلاة :  ٥٨٣ س
٥٣٧ّ . ٠ . ١ الحرام؟ الخجل أرض على يأحديتهم يمشون فيمن الحكم L ; ٠٨٤ ص
٥٣٨النعال؟ ل الصلاة من يمغ المجاد وحوي وهل بالنعال؟ الصلاة حكم ما ؛  ٥٨٠ س
٥٣٨. ............. نولكم؟ فا بالنعال الصلاة في إشكال يحمل ;  ٥٨٦ ص
٥٤٣... ......؟ الحرام المجد ش ممن مكان الإنان التزام ماحكم •  ٥٨٧ س
٠٤٤السجد؟ في المكان حجز حكم ما ;  ٠٨٨ س
خاصةأماكن انحاذ حكم فا المر كامت؛هلان اس؛هلان عن الني. ض :  ٥٨٩س

٥٤٥٠...........فقهل.؟ الحمعة يوم له حاصا مكانا انحد من حكم وما للصلاة؟  ٠
٥٤٦٠.بالجد؟ بحبي وما المرق في الصلاة حكم فما المجد ضاق إذا ; ٥ ٩ • س
٥٤٦... ......المجد؟ ضابط وما المجدوالمصلى؟ بين الفرق ما ; ٠ ٩ ١ س

٥٤٧.........الحرام؟ المجد في كما الأحر من فيها مكة احي مهل سآبمه: 
٥٤٨المواى؟ لصاي المساحي هدم حكم ما ;  ٥٩٣ س

٥٤٩٠.سارللجدإذاكانوادوشو0ءلىاكدن؟ ;  ٥٩
٥٥•الجد؟ ثدخاكهj من حكم  ١٠; سه؟ه 

٥٥عنه؟بال فهل يه ليكتب المجدوهونحتاجه ل نلم إنسان من طط إذا ؛ ٥ ٩ ٦ ص
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٥٥١..........الأول؟ اكف ني الجلوس من المسان منع حكم ما ت  ٠٩٧ص
٥٥٢. ...٠ ّ . ّ والعلمي؟ الايجابي الشرط سن الفرق عا الصلاة شروط ل ؛ ٠ ٩ ٨ س

اشماسشال لأب 

هذاهل الملين أمام ووضعها الكهرلأئية الدنالأت حول مشكلة يفر ؛ ٥٩٩س
٥٥٤محرمة؟ النار أمام الصلاة ومحل حرام؟ 

٥ه ٤ . . . . ّ . . . المجل؟ ني الخصلين أمام البخور مدخن وضع حكم ما ! ٦ ' ٠ س
٦٠س بيتإلى صلوا لنا ئيل القبالتين مجد دخلتا المدية إلى ذهبنا عندما ؛ ١

٥٥٥.... ..........الميل؟ هذا صحة ما الكعبة إلى ركعتٍن وصلوا المقدس، 

٥٥٦٠..؟... ........القبلة؟ استقبال بدون العاجز صلاة مح مل ت ٦ ' ٢ س
٠٥٦•••■•••••••القثلة؟ إلى بمجه أن الفر ني انمتفل على يجب هل : سمأ"ا'

٥٥٧؟....القثلة؟ إل توجيهيا س لأبد نهل الراحلة كل الفرض صلت إذا ت ٦ ' ٤ س
٥٥٧......الكعبة؟ مشاهدة يتقل ولم الحرم ني كان من صلاة حكم ما ت ٦ • ه ص
٥٥٨..صلاتهم؟ حكم لما امعبة عين إل يتجهون لا الخرم ل الصين بعض : ٦ ٠ ٦ ص
النهيمن روي عما الجواب دما الماحي؟ ني المحاريب اتخاذ حكم ما ؛ ٦ • ٧ س

٥٥٨الكاري؟ كمدابح مداح عن 
٠٠٩••الدين؟ في البيع من الماجد في المحاريب الملم أهل بعض عل ؛ ٦٠٨ص 
٥٥٩١....الصلاة؟ يعيل فهل قللا القثلة عن انحرف أنه للمملي تبين إذا ت ٦ ' ٩ س
الصلاة؟صحة يوثرعلى الأمر هدا فهل القبلة فيه تتحرف مجل ؛ ٦١٠ س

٥٦٠المجد؟ تعديل يجب وهل 

٥٦١......الصلاة؟ تاك في الحكم فما القثلة غير إلى جماعة صلى إذا ; ٦ ١ ١ س
علىصلت أنها لها تثبن مدة مضي وبعد ا القبلة غير إلى صالت امرأة ! ٦١٢ ص

٥٦٢.. .......... ......الصلاة؟ أوتعيد صحيحة صلاتها فهل القثلة حلاف 
٥٦٣لهناك>يقةل٠رنة٩جا٠اكبلة؟ ٠:٦١٣س
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٠٦٣••••••••••يعمل؟ فماذا الملة، جهة له همن سفرولم لي كان من : ٦ ١ ٤ س
واحدأخالفشخصأ إلا و«وج>ها وعملوا JاJوصااة الملة حددوا جماعت ; ٦١٥س 

٥٦٤الحكم؟ 

٠٦٠. . . عينها؟ لاإل الكمة جهة إل الحرام الجد j يمحل لن توجيهكم ما سأاأ: 
٠ ٦٧. ..............ب؟ الصلاة تصح نهل مياء دورة مك مجد ; ٦ ١ ٧ س

الغباب 
٠٦٨اءكماسوبمفيسمةوضى؟ . :

٥٦٨..٠ .اكلفظباب؟ حكم :ما  ٦١س٩ 
يمللم أنه وهوبملي ذكر ثم الوتر صلاة ضة الإمام ْع يحو رحل :  ٦٢• ص

٥٦٩يصح؟ نهل عشاء المة فقلب العشاء 
٥٧*ّ كنضالمشاءعالدييملياكراوح؟ : ص١٢٦

٥٧٠. . ءؤ...ّّ...ا.طحكمصلأةاافرضسمن.ضنافلة؟.
٠٧٣.>يمحت؟ محلاته الخمرفهل بملي :  ٦٦٣س 
٥٧٣؟ .٠ محلاتهما؟ تصح فهل إماماك مAهآحرؤيكون وحدءفيحل يملي الرجل : ٦٢٤ص 
يصليهل بمال وهل يه؟ انم فهل لوحل.، رجاليصلي ان إنرأى إذا :  ٦٢ه س

٥٧٤يجيب؟ وكيف نافلة؟ أو فريضة 
٥٧٥. ء ء . ّ . ....أوأحرئ؟ أولها هو هل الصلاة من الميوق يدركه U :  ٦٦٢ ص
٠٧٥ءاحكمممي؛راو؛ةفيالخلأة؟ : ٦٢٧س
٠٧٦>جوزمحالمتسسإليسم؟ : ٦٢٨ص
٥٧٧. ..ؤ. ...٠ . .٠ ؤ الحكم؟ فما الصلاة أياء في الية الأتان تطع إذا ; ٦٢٩س
٥٧٧. الصلاة؟ تعلل فهل الصلاة تطع ني نتردد الباب بملرق طارنا الخمل سع إذا :  ٠٦٣ ص
٠٧٨ؤ . • ؤ • . ٠ ٠ ّ . الفرض؟ محلأة في إمامة إلى انمفرد يظل أن يمح هل :  ٦٣١ص 
٠٥٧٨ . ء ٠ . . . ّ . . ؤ. ّ . . تربللءلأةادأمومهنصلأةالإمام؟ : ٦٣٢ ص
معهمبملي المجدفهل ودخل الصر إر الفلهر صلاة ان الإنأحر إذا : ٦٣٣ ص

٥٧٩الخصربميةااخلهر؟ 
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٥٨٠ماترصالأصسضيمسسام؟ :  ٦٣٤ص
٥٨•. ...أو•أمومأ؟ إماما لكن إذا العمل فا صلاته ني ان الإناحدث إذا ت  ٦٣٥س 
ْعيدخل فهل السابق المرض نسى أنه الإنسان وذكر الصلاة حضرت إذا !  ٦٣٦ ص

٥٨١القانتة؟ الصلاة يقض، آم اباعت 
٥٨٢. . ٠ . . . . نانلة؟ يصلي من خلف المريضة بمالي أن يجوزللإنسان عل ت  ٦٣٧ س
٥٨٢. ............؟ t،JLPيترب ما وبيان بعامة الصلاة ثروط ما ت  ٦٣٨ س

الصلاةصس 

٥٩٧. ...٠ ؤ . ....ّ ؤ . ...ّ مامإاصفىاسيإراكلأة؟ : ٦٣٩س
٥٩٧. ّ ّ . . الج».اءة؟ صلاة ني الإمام الركعة،ع لإدراك الإسراع يجوز هل ؛ ٦٤٠ س
عنندنت بأنه العلم ،ع إليه، المشي ثم الصف، دون الركؤع ماحكم ؛ ٦ ٤ ١ س

٠٩٨_فعله؟ صه اف رصي عود- مابن 
الإمامإذاركع انتثلرحى أوالقيام التراويح صلاة إذابدأت الناس بعض ؛ ٦ ٤ ٢ س

اثنهىالإمامسرىتهإذا وكذلك صحح؟ نعله نهل معه، ور؛ع الصلاة ني دخل 
معه،وركع قام الركوع الإمام قارب إذا حتى يجلى، الناس بعفى فإن للثانية وئام 

٠٩٩ذ٠ليجوزذلك؟ 

٠٦ • الركوع؟ لإدراك المحق إل الثي ثم والركوع المحق دون النير حكم ما ؛ ٦  ٤٣س 
٦٠.الإمام؟ لينه راكع والإمام لحل لن الصابرين ح اف إن ل م. حكم ما ؛ ٦ ٤ ٤ س  ١ ٠
التشؤيسسب  ١١٠٠مرضر المجدبموت ني القرآن قراءة حكم ما ؛ ٦ ٤ ٥ س

٦٠٢ SjAaJ\Jfi

*عاف إن • ^١، رام المجددالإُام يدحل ءتدما الناس بعض ؛ ٦٤٦س 
٠٦٠١"القول؟ ^ا حكم لما الصابرين، 

وقفواالإقامة وقت قرب الخجل دخلوا إذا الناس بعقى يفعله ما ؛ ٦ ٤ ٧ س

٠٦ ٤ . . ١ . ّ . . . . . العمل؟ مدا حكم لما الخجل تحية وتركوا الإمام قديم يتتنلرون 
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والكلامبالسوالف الاشتغال من المصلين بعض يفعله فما رأيكم ما ت ٦ ٤ ٨ ص
٦٠٤الصلاة؟ تقام حش 

٠٦ ٥ وأدامها،؟ اف ،أئامها الصلاة، قامت ائد ت الوذن نول عند الناس بعض نول • ٦ ٤ ٩ ص
عندالإئامة؟للصلاة محددللقيام ونت الة وردني هل ؛ ٦٥٠س
٦٠٦. .. مواك،؟ بغير صلاة بين تقفل بواك رصلأة حديث! درجة ما I  ١٦٠ س 
ممااف بيوت إلى أءلفالهم معهم يصيصون الذين المصلين بعض : ٦ ٥ ٢ س

الخللوإحداث صلاتهم، عن الملين وإشغال الموصى، إحداث علبه يترتب 
رمضانفي حاصة فيه وقوفهم بعد الصف من الأءلفال بخروج وذللئ، ، الصفوف، بين 

٦٠٧ذللثؤ؟ حكم فا المرأة؛أءلف١لها، تأتي حيث 
صفوفحلف، يصفون أنهم الحرام الخجل ني الرجال بعض من يلاحنل صٌاه^ 

٦٠٨......لهم؟ نوحيه من وهل صلاتهم؟ تقيل نهل المقروصة، الصلاة في اء الت
المفوفتسوية في يتساهلون الحرام السحل. م؛ المصلين من كثير ت  ٤٦٥ محن 

أوليخالفنصفوفكم >النون واللام; الصلاة عليه قوله قرأت وقد والتراصن، 
٦٠٨توجيهكم؟ فا قلوبكم، بين اف 
الصفدني الصف في صلى إذا الحرام المجد في الملي يأثم هل ؛ ٦٥٥ ص

٠٦ ٩ . ١ ّ . ّ . . . . . ّ . . كبيرة؟ تكون ربما الفرحة هذه أن الملم •ع فرجة أمامه الن.ي 
٦١الصفوف؟ ترية حكم  ١٠؛ ٦٥٦س ٠
٦١الجنازة؟ صلاة في الصفوف ترية حكم ما ؛ ٦ ماه س ٠
٦١١.الممل؟ هذا حكم فا الأحرى عل قدب إحدى يقدم من الملين من هناك ؛ ٦  ٠٨س 
٦١٢.السجد؟ من الأرضي الدور ل أم الموي الدور ل الصلاة أفضل أيهما ؛ ٦ ٠ ٩ س
١٦  ١٠. . . . ١ . ١ ّ . . . . . ٠ . الصف؟ في مكانه عن الخسي إبعاد يجوز هل ؛ ٦٦٠محن 
٦١٤...........الأول؟ الصف، في الجلوس من الصيان مخ حكم ما ؛ ٦ ٦ ١ س 



اس|س
أ0^>==========^==============

بمقدمأن الأفضل فهل أونانالة فريضة في وص أمامه فرجة المصلي رأى إذا : ٦ ٦ ٢ ص 
الفرجةتلك لد أمامه من إيعاد يجوز فهل تماما أمامه تكن لم وإذا الفرجة؟ هذه لد 
٦١٠..............الصلاة؟ في الهلمأتبة هدا بمافي ومل محله، يحل ثم ومن 

أحدلهم فقال ذرغ، فدر الصلاة م أرجلهم يئن مرجون يوجدجماعة ت ٦ س'ما' 
أحن،لكان اليد كف سعلة الرجلين بين يكون حش أرجلكم لوتقربون الجماعة 

متكآمل ه، الرسول أمربه ند عدا فعلتا لأن رادللحق إنك ت بقولهم عليه قرئوا 
٠......وافيا؟ توضيحا المألة هدم لما توضح خ؛رأأن اف جزالأ  ٦١٦.......٠

٦١٧.. ...... .....والجود؟ القيام في القدمين يئن افة القدر ما ! ٦٦٤س 
قولكموٌا الملوية؟ الأدوار أول الإٌام قرب ا'دّم ل للممل أفضل أبهما ؛ ٦٦٥ س

أوماعت بمصف الأذان ئبل العناق في الأول الصف على التسابق من نشاهدْ فيما 
٦١٨ّ ؟ الطاتفين؟ على مضايقة يليه والدي الأول الصف في جلوّهم من أكثرويحصل 

منأفضل الحرام المجد من القلي الهنايق في الصلاة أن صممتا ؛ ٦ ٦ ٦ س
١٦ ٩ ّ . . ٠ . الإمام؟ الملوعلى حيث، من صحح عدا نهل ادلو,ي، الطابق م الصلاة 

الصفوفووجل رمضان أيام ني المشاء لصلاة الحرام المجد دخل رجل ؛ ٦٦٧س
والمكس،الرجال من مجموعة وحلفه اء نصفا نتجد والنماء الرجال من مختلعلة 

٦٢•مأجورين ذلك في أفتونا 
الحكموما أومندوبا؟ واجيا ص هل الصفوف، وتسوية حكمإئامة ما ؛  ٦٦٨ص 
١٦١f . . . . . . ١ ّ ٠ . ّ . ٠ ٠ . ؤ ٠ ؤ . مجته؟ الانتقال يتحم، وهل ماتلأ؟ الصفج كان إذا 
تسويةفان صفوفكم ءسووا ه؛ نوله في الصلاة المقصودباتمام  ١٠؛ ٦ ٦ ٩ س

٦١٢١[الصلاة، سام من الصفوف 
٦٢٢والموارى؟ الأعمدة بين الصلاة حكم ما ؛  ٠٦٧ س
بينالصفج عن بملردون -كانوا صنهم اف الصحابة_رضي أن من ورد ما ؛  ١٦٧ ص

ظامرص كما محرم بينها الصفا فهل فيها، الصف يتقون وكانوا طردأ، الموارى 
والمقلدين،المامة نل من إنكار الوارى بين الصف ترك على وإذاترب النهي؟ 
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درءأللفتة،سها الصفح يجوز فهل المجد، ش إرمشكلة يودي ند الذي الأمر 
١٦٢٣ىبكماف؟ أتونا 

٦٢٤المراري؟ سن الصلاة حكم ما :  ٦٧٢ ص
٦٢٤برووسالأذدامأمبالأنم،أمشرس؟ : ٦٧٣ س
٦٢٤.صغارأ؟ المأمومين جمح كان إذا الحكم وما الصغير؟ مصانة حكم مجا ;  ٤٦٧ س
٦٢٠..........الجنائز؟ صلاة ني وتؤيتها الصفوف إكمال حكم ما ت  ٥٦٧ س
علىوحيرهاأخرما أولها شرها هل النساء؟ صفوف في الحكم ما ت  ٦٧٦ص 

٦٢٠.............اء؟ والئالرحال محاتربين وحول عدم حالة ني أد الإءللأق، 
شمج يجود ٌع الأخرة الصفوف ش القاء الماء زحق الأولى هل ؛  ٦٧٧ س

٦٢٦الفؤج؟ وتد تممثم أم الأولى الصفوف 
ائلأ^صوالأرقاتالخجاورةللمسجلإذا

٦٢٦.............المجايب؟ نرش يلزم دمل ب؟ الصفوف واتصلت المسجد 
الهلرقاتني يصلي المجدكمن حارج يصلي من صلاة ماحكم :  ٩٦٧ ص

٦٢٦بالمجد؟ التصالة 

٦٢٧ّ ٠ بالمسجد؟ ومحايحيط المرق في الصلاة لماحكم المجد إذاصاق !  ٠٦٨ س
نىالمملين بين حلاف شدة ي،حصل الخجل من الخلفية الصفوف ني :  ١٦٨ س

الأيمن المصليان بنانع الصف ُي فرلغ أد حلل دجو.د حالة ني وذلك الغالب، 
٦ ٢٧. ّ ٠ . ٠ . . الحكم؟ لما حاليآ المكان فيبقى الأحر من ويقترب الخلل يد أن عليه 
أحدأمنيجذب أن ل يحق وهل الصف؟ حلف المقرئ صلاة حكم ما •  ٦٨٢ص

٦٢٧الجا.ايد؟ الصف في معه يقوم لكي القابل الصف 
٦٢٨. ّ ؤ . ..........ّ . .٠ . ..٠ . المقرئة؟ المرأة صلاة حكم ما :  ٦٨٣ ص
٦٢٨سالأولى؛الصفالأول؟ : ٦٨٤ ص
٦٢٩. ... إليه؟ مقرا ند كانوا إذا الأول الصف عن الصبيان تاحير حكم ما • ٦٨٥ س
٦٢٩. ّ . . الإمام؟ «ع لوحد0 كان إذا الإمام ار يعلى المأموم صلاة حكم ما •  ٦٨٦ س
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نيمعت وجود •ع المجد سطح في الثاني الدور ني الصلاة حكم ما •  ٦٨٧س
٦٢٩..........الماجد؟ من غيره أوني الجدالحرام ش مواء الأول الدور 

عثرةيقرب بما الكب بعل. غالآ الفرش يفرش الحرام الجد ني •  ٦٨٨س 
بعضيتقدم لكن • الفرش حثث من المصلين فتيدأصفوف صفوف 

بينكبير وجودتفاوت ذلك نسب الكب يلي مما والثاني الأول لصفين ال 
لا؟أم الصفوف موالاة لأجل التقدم الفرمحاش الصف أهل يلر.م فهل • الصفوف 

٦٣• الحرام؟ الجد ني الأول الصف وما 
فيمصليا الكب ير مما للإuم المقابلة الجهه في المصالي يعد هل 

٦٣• ّ ّ . ١ ٠ . . . . ٠ ّ ّ . . ٠ . لا؟ أم الأول الصف ثواب وحاصلاعلى الأول الصف 
وجودصفوفمع المصابح ني الناس بعض يصلي الحرام المجد في •" ٦ '٩ س

٦٣١. ٠ . ٠ . ١ . ٠ الصفوف؟ موالاة حكم وا٠ا ذلك؟ يجوز فهل الكب ماحق في حالية 
بدونالإمام نرب تملى أن المكتوبت نل الراتة صلاة في الأفضل هل ؛ ٦٩١ص 

٦٣١سرة؟ وحوي ح الإمام أوبعيدآعن سترة 
طريقأوعن الل.ياع يصلون؛متابعة للحرم المجاء.رين الناس بعض ؛  ٢٦٩ س

ضاالأرصفة، وعلى العلرق أوفي محلاتهم في فيصلون مباشرة الصوت سماع 
٦٣٢صلاتهم؟ حكم 

صلاةإلى يودي مما الحرم فى زحام شدة يحمل الأمحان بعض في ؛ ٦٩٣ س
الصلاة؟تمجح نهل • امرأة بجوار الرجل يصلي أوأن النساء خلف الرجل 

٦٣٢ؤ ٠ ؛ . . ٠ . ١ . ّ . ٠ . . ّ يفعل؟ لماذا يصلى دهؤ. فجادرنه ضْ أد امرأة أتت يإن 
٦٣٣. ....المكي؟ وماحكم المامومض؟ مرتفعاعن الإمام صلاة ماحكم ؛ ٦ ٩ ٤ س
سالحرم j به المعمول وهل الصف؟ j الإمام عل الماموم تقدم يجوز هل ؛ ٦ ٩ ٥ س

٦٣٣. ..........لا؟ أم الإمام عل التقدم ص للإمام المقابلة الحهة ل المامومتن تقدم 
٧٣٤الإمام؟ عش المأموم تقدم يجوز هل ؛ ٦٩٦س 
الصفوف،مياس على تملير الملأتكة إن الأحاديث؛ بعض في ورد ؛ ٦  ٩٧س 
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٦٣٥. ........الأسر؟ الصف ش الصلاة س أمحل الأيمن الصف ش الصلاة فهل 
حديثذلك ش صح وهل بجاره؟ ئدمه يلصق أن ليصلي يشؤع هل ؛ ٦  ٩٨س 

٦٣٥..ك.. ..........ب..ب ....

يمضص بملي أن لعضهم يجو.ز فهل المجل ني المصلون ازدحم إذا ; ٦ ٩ ٩ س
٦٣٠ّ الأول؟. الصف لأجر مدركا الإمام يمتن عن الخصالؤب يعتبر يهل ّ اره ويالإمام 

٧٠س  ٦٣٦. ٠ . .٠ . ...ء ّ ٠ . ؤ. ...٠ . ....... ماحكم;وبلالإئم؟ : ٠
أوهوواجببعينه الإمام واجب من وإتامتها الصفوف جمح تسوية هل ت ٧ ٠ ١ س

٦٣٦كلمصل؟ 

٦٣٧. الصالي؟ أجر من أوينقص الصلاة يقطع الصلين صفوف بض الرور هل ت ٧ * ٢ ص
٦٣٧. .......الصفوف؟ تسوية عند للمأمومن يقول أن للإمام ين ماذا ت ٧ ٠ ٣ س
عدديقل بينما الصم، من اليمنى الجهة على المصلين يعص يحرص ! ٧٠٤س 

٦٣٧ذلك،؟ حكم فما المرى الجهة ني الملين 
ويأتيأويلم، أوغيرمتوصيء السابعة، ملغ لم طفل المحق ني كان إذا : ٧ ٠ ٥ س

تتحينهسميع محاهل الصف؟ لاتصال ناطحا يكون هذا مل الصلاة، تعلل بحركايت، 
٦٣٨. .........ماذا؟ أم بالسارية كالقطؤع الصف، ^ا يكون وهل الصف؟ من 
والإثارةالمصلين توجيه بدون الصفوف بتسؤية الإمام أمر يكفي هل ؛ ٧٠٦س 

المصلينممرأمن حصوصأوأن أواكاحر، اسالفينباصم الأنرادلأبمص 
٦٣٨ؤ . ..ّ ؤ . ...٠ . . أونحوذلك،؟ نظرألجهله الإuم يقول ما إلى اشاهه طف، لا 
٩٦٣ . ٠ . .... بينهم؟ ثغرايت، ويتركون الصلاة ني الصفوف يؤون لا قوم : ٧ ٠ ٧ س
الصلاة،إقامة عند صفوفهم المصلين تسؤية عدم أشكومن سجاو مإمام أنا إ ٧ ٠ ٨ س

ويزعمونالخبل ش أصواتهم ترتح باق والعياذ بل ينضبون تراصوا أنول نمدمحا 
فضيلتكمنترجومن ذلك، يفعل لم افه رحمه صعدي بن عبدالرحمن الشيخ أن 

٦٣٩ونصحهم؟ إرشادهم 
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كبينمق أن يشئ وهل الصفوف؟ إنامت المعتمدني ما ت ٧ ٠ ٩ س 
٦٤١مأجورين أنتونا يجاسه؟ من يكعب 

الصلاةش يجاب الذي رين سه فرجت وجود من حونا الممحين بمض ؛ ٧١* ص
٦٤٢..................نرجوالصيحة؟ بجانه س عش رجليه أصح بمع 

حشالصلاة عن يتأخرون ثوم رلايرال ه؛ الرسول قول معش ما ؛ ٧ ١ ١ ص
٦٤٤يؤحرهماف«؟ 

ومدالأصاح، أو؛أ>اف بالأكب والخاواة انملأة ني المصانة هل : س٢١٧
٦٤٤..؟..............ذلك؟ توضيح نميلتكم نرجومن الخف؟ قي الخلل 

أووامحداله، اس امتقامة وامحدلوا اسووا المراديقووالامام; محل س'*اا؟: 
وماصحةيالختكب؟ والمنكب يالقدم، القدم ؤإلخاق لدالفرجان، متضمن أنه 

يئناف أوليخالفن صفونكم يض التوون تال: انه النم. وردعن الذي الحديث 
٦٤٦وجوهكمءلنرجواكوصيح؟ 

الأولالخف ز ثمحمل للمحلأة يعتدلون ويدأالخالون اثملأة أتيت إذا ت ٧ ١ ٤ س
حجزوريما الأول اكف ق ليقف الثال الخف ل كان من فأق امج، مثلايعص 

الأولالخف أهل بمع نهل نيه، الوقوف يريد الذي ١^١٥ لوصعة بيئيه الاس 
٦٤٨.................ا،لكان بمم قديضيق أنه •ع يتركونه أم هذاالرجل مثل 
رجل،الخفانلوجاءأكثرمحن لتفردحلف لاصلاة ٠ قال.ت ؛ ٧١٠ص 

وجودمع الركعة لإدراك الثاني الخف ني ووقفوا وهوراكع، الإمام وأدركوا 
٦٤٩...الإعادة؟ وعليهم لاتصح صلاتهم إن نقول هل والشمال، اليمين من فجوات 

فىاكلأةفىءيراوواضعالأرمة؟ولكوسفي
٦٠١وانمJين؟ الجنازة صلاة 

س؛ينكلةاكك؛يراافأكر،؛زيادةمد
٦٥٢. ..........أوالأخير؟ الأول للشهد أوالجلوس القيام م أونقصان 
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تIالرنع وصد الركوع، وعند الإ"مام، مرة عند اليدين رنع حكم ما ؛ ٧  ١٨س 
٦٠٤الأول؟ التشهد من القيام وعد 

صراكعمل,يمرةلإحرامومرْ
٦٥٤للركرع؟ 

٦٥٥...س.ب..ب كرمرض؟ 

٦ه ٦ . ٠ ؤ ١ . . نماذاعله؟ الإحرام عندتمرة يديه يرغ أن المصلي إذاني !  ١٧٢ ص
الصلاةفي رفع مواضع 

لياليدين ريع يثرع يهل يكون؟ دض الصلاة؟ ش اليدين رنع حكم ما ت ٧ ٢ ٢ ص 
٦٥٨الحنانة؟ صلاة 

عماالخراب وما الأربعة؟ الواضع غر ل الصلاة ل اليدين رفع ثبت هل ت ٧ ٢ ٣ س
٦٥٨. ................• دريع حفض كل ل يديه يربع لكن ه الني أن ردي 
٦٦٠'ٌلرمحالهينشاتحلأةسمخ؟ • ٧٢س؛ 

يديهبج.يع بل الممض إلى يدثه يريع لا الإحرام عندنيرة الناس بعض ؛  ٥٧٢ ص
٦٦١ء ء . ٠ ّ ٠ ١ . . . . ّ . . ٠ . مشروع؟ الرفع ^ا فهل بقليل أونونها الرة س نريأ 

أعلىعلى الصلاة في الوقوف أثناء الدين وضع الشيه عن درد هل ت  ٦٧٢ س
٦٦١.. ......... ........المرة؟ حت اليدين وضع حديث وعن الصدر؟ 

UUU_ ■ الإمامنمد وإذا والثاء؟ والغرب، الفجر، صلاة في الجهر يجب هل
الجهرترك وإذا يجهر؟ فهل مممردأ الإنسان صلى ؤإذا الجهرية؟ الصلاة في الجهر ترك 
٦٦٢للهو؟ بجل فهل 

الصوتمكبرات استعمال 

٦٦٤.... .....الجهرية؟ الصلاة في اإصواتا مكبرات اسعمال حكم ما • ٧٢٨س
فضيلكمرأي وما الجهرية؟ الصلاة في الصوت مكبر امتعمال حكم ما ؛  ٩٧٢ س

تممله؟يمن لعرض ويتعرض صوت مكبر فيه الذي المسجد في الصلاة يكرء فيمن 
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٦٦٨تحرمه؟ يرى اكاس وبعض 

الصوتبمكبر القرش بقراءة أنوم وعندما حي وسط في مجد إمام أنا ت  ٠٧٣ ص
إنهليقول ذلك بعارض س المأمومض الإخوان س عندي يلجئ الجهرية لصلاة اش 

إدراكيحاول الفجر صلاة ش القراءة سمح من بأن علما ، الثيء ذلك بملح لا 
٦٧١.................فضيلتكم؟ من أرجوالجواب الجماعة، •ع الصلاة 

القلب؟^^دضضاليدالمرىضاكادرأومق 

٦٧٢. ....والمرأة؟ الرجل بض نرق هناك وهل المرة؟ تحت اليدين وصع وماحكم 
٦٧٣. ..........ترمبضالJاضضالمرىفىالصلأة؟ : س٢٣٧

ارمضخمالآكلضضماسم٢١ثبجاراس١٢
٦٧٣الجود؟ 

فيخصوصا الصلاة في الكب رؤية من للمتمكنين ماهوالأفضل ت  ٤٧٣ ص
٦٧٤. ..................الجود؟ مكان إلى أم الكعبة إلى النفلر ، ال3لاف 

الأساواذةواست

فيالفاتحة قراءة عند الرجيم اك؛هلان من باق الامحتماذة تكفي هل • ٧٣٠س
أسملهل للفاتحق ويمك، استعدت ؤإذا يالمذ.اة؟ الإتيان من لأيد أد الصلاة 

٦٧٦. ّ . ّ . ........٠ . ..ّ الور؟ تعددت وإن الصلاة في يعدها التي ورة لل
٦٧٨يالملة؟ الجهر حكم ما :  ٧٣٦ص 
٦٧٩. ........ .....هلالأ-تعاذةفيكلبمأوفيالأولفقط؟ : ٧٣٧ص 

الاستفتاحدعاء 

٠.٦٨احكمدءاءالأسفتاح؟ : س٨٣٧ 
٦٨١. ؟ . ٠ . . . ّ . ٠ . ٠ الامضاح؟ دعاء من نوعين بين ان الإنيجمع هل ؛  ٧٣٩س 
شرع ث إن أنه وهويعلم الصلاة ني قدحيا والإمام المصلي، جاء إذا ؛ ٧ ٤ ٠ س
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٦٩٥الفاتحة؟ نراءة للمأموم تتح لا رعة ب أحرى سورة يقرأ الفاتحة تراءة من انتهائه بعد 
ناصا،معها يقرأمحورة أن دون ري ثم نرأالفاتحة الفريضة، بمالي رحل • ٧٥٣س 

٦٩٦صلاته؟ حكم فما 
أوعندماللفاتحة الإمام نراءة •ع الصلاة ني الفاتحة يقرأالمأموم مى ; ٧٠٤س 

٦٩٦السورة؟ يقرأني 
٦٩٧. ................هلسماءةالفاتحةفيلكالركعات؟ س٧ْ٥: 

تركها؟من حكم دما التراويح؟ صلاة الفاتحة؛ي تراءة حكم ما ■ ٧٠٦ص 
٦٩٧القرأن؟ وهويقرأ الإمام *ع نقرأها وكثف 

قراءةترلت. للمأموم يجوز وهل الفاتحة؟ قراءة بار-ون الصلاة تصح هل ; ٧٠٧ص 
فيالفاتحة قراءة ترك والإمام للمنفرد يجوز وهل الإهام؟ حلف الفاتحة عورة 

٦٩٨. ٠ ٠ الجنازة؟ صلاة قي الفاتحة يجوزترك وهل الفريضة؟ من الأُتحرتض ام.كعتين 
إذاالحكم وما الصلاة؟ ركعات بعض ش مهوأ الفاتحة ترك من حكم ما ; ٧ سمْ 

٧٠ؤ . ...... .....صدأفايم؟ الممالي تركها وإذا أدركالإuمراك٠ا؟  ١
وهلواكهجد؟ القيام صلاة في المأموم على الفاتحة قراءة تجب هل ؛ ٧٥٩ص 

منوالرابعة اكالثة في الفاتحة بعد يقرأصورة وهل له؟ قراءة الإمام قراءة نعتبر 
٧٠٢كالتلهرمثلا؟ الرباعية الصلاة 

٧٠٤ئحكماكأم؛نظفالإءام؟ ; ٧٦٠ص 
الصلاةفي صنا اكأمض التبي. عن نت وهل باكامن؟ الجهر حكم ما ;  ١٧٦ س

٧٠٥الجيرية؟ 

بأنهويلقيه بجهر، ويؤمن صلاته، في يديه يرفع باليي بخر من حكم ما ; ٧٦٢س 
٧٠٦والجماعة؟ المنة أهل عن حايج يأته دهايا 
٠٧٠٨ ... .٠ لا؟ أم هل الرئة الصلاة في الفاتحة من الإنان انتهى إذا : س٣٦٧

١.القرآن؟ قراءة وعند الصلاة، ز الخشؤع يمكننا كيف ; ٧٦٤س  ٧٠٩........١
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جوالصلاةمن لاأحمج حش عال والعصربموت الملم صلاة أصلي ت  ٥٧٦ س
٧١٠ذلك؟ حكم نما 
هليجهر؛اكراء0؟جهرة، صلاة ني لوحدء الإنان بملي عندما ت  ٧٦٦س 

٧١٠. ..................ليلة؟ كل يي التهجدجماعت صلاة إقامة وماحكم 

القامةبعدقراءة السكوت 

٧١٣. ........الجهرة؟ القراءة ني الأئ، بكتها الش النحات هي ما : س٧٦٧
الآمومعل لانحب القاتحة نراءة أن — اف رخمه ~ تيمية ابن الإمحلأم شخ يرى I  ٧٦٨ص 
٧١٤ذلك؟ عل نماتعليقكم الخهرية، لصلاة ال 

وسكتةالفاتحة قراءة نيل سكتة سكتتض! يسكست، الأتمة يعص هناك ت  ٩٧٦ س
٧١٥سا؟ عالي هوتعليقكم ماءةمملهاضا 

٧١٦........بعدها؟ والسورة الفاتحة بين يسكت ه الني أن ورد هل ;  ٠٧٧ س
يجبوهل الفاتحة؟ قراءة يعد الأئمة يفعلهابعض التي السكتة حكم ما ت  ١٧٧ س

٠.............الجهرية؟.الصلاة ني الفاتحة قراءة المأموم على  ٧١٦٠..٠ ٠
٧١٧...........فماالحكم؟ الفاتحة سورة»ع قراءة المصلي إذانسي ت  ٢٧٧ س
٠....القراءة؟ الفجروخاصة صلاة مملويل ين هل !  ٧٧٣س  ٧١٧.........٠

وخاصةسجدة فيها الش السور يعص ئراءة على يداومون الأئمة من ممر ت  ٤٧٧ س
٧١٨لا؟ أم شيء ذلك ش ورد هل الجمعة، يوم 
،'_UU : ٧١٨. ....هليكملجهرأأو->ا؟ الفجر، صلاة من ركعة فاتته رجل عن

أرادفكلما صحيحة، لاتقرأقراءة سها كقدم ولكن جدة، له شخص عن ; ٧٧٦ص 
٧١٩.........ّّ.....أيضا؟ هي اثم وهل بدلك؟ يأثم فهل تأبى، يعلمها أن 
لصلاصالقاضي يقرأ فهل الجماعة مع اكانية أو الأولى الركعة فاتت إذا :  ٧٧٧ص 

٧١٩٠..الفاتحة؟ قراءة على أويقتصر فاته لما قضاء باعتبارها الفاتحة ح سورة  ٠ ٠ ٠ ١
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القراءةإلى أضع أن لي نهل الفاتحت، يعد القراءة يصل الإمام كان إذا •  ٧٧٨س 
٧٢.أوأةرأالفا;،0؟ 

٧٢١. ب.. .........^مميطاسرالفا-ذس؟ 
ناميامعها صورة يقرأ أن دون وS، ئم نرأالفاتحة الفريضة بملي رجل ! ٧٨٠ص 

٧٢١صلاته؟ فماحكم 
يجوزوهل بالقلب؟ أديكفي الصلاة ني بالقرآن اللسان تحريك يجب هل !  ١٧٨ س

الركعةفي السور أواصعل من القراءة تجوز يهل الفاتحة؟ بعد واحدة تكرارسورة 
٧٢٢ّ ٠ . ّ . .٠ ٠ . ّ . ........... أوالعكس؟ نميرة بؤرة الثانة وفي الأولى 

الركوعصفق 

٧٢٤.. ....ّاّ.ّ.ا....عمدأ؟ واليانبة الركؤع ترك من حكم ما ت  ٧٨٢ص
علىاليدين وضع بأن الض. صلاة كفثة عن أحدالكتب نرأن؛ي !  ٧٨٣س 

٠٧٢ ّ ّ . ١ ١ حيرأ؟ اف جزاكم الصواب نما ضلالة، يدية الركؤع من الرغ بعد الصدر 
رفعهوتلول تيامه، لهلول مقارب ركوعه تلول أن ه الض ص المردي ؛ ٧٨٤ص 

٧٢٦ذلك؟ يكون وكيف . ١ عه. لركو مقارب 

٧٢٩. .. الركوع؟ من الرغ بمد المرى الد عر المض الد وصع حكم ما : ٧٨٠س 
٧٣٠الركؤع؟ يعد اليد توضع أين !  ٧٨٦ص 
٠٧٣ ؟ ّ . ّ . ؤ الركؤع؟ من القيام بعد اليسرى على اليمض اليد يضع حكم ما !  ٧٨٧ص 
٠٧٣٢ . ّ الحمد؟ ولك ربتا أويقول ، حمد، لمن اف سمع يقول هل المتفرد ! ٧٨٨س 

٧٣٢. ّ . . . ؤ. . . . ارأىسكم؟ ضاك١سزيدكلمة»واككر»ف
٧٣٣ء٠ . ٠ . . ّ . ّ . ؤ. . . . . . الدعاءاأ-ضماقالالعبدا؟ عنسىهدا:  ٧٩* ص
وعثلمنه، الرنع وعند الركوع، عند حدوالمنكبين اليدين رنع حكم ما !  ١٧٩ س

٧٣٤. . . ٠ ؤ . . ٠ . . . . ّ ٠ . . . ٠ . ء . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ّ . . ء ٠ . . القيامuرىةاكاكة؟ 
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السجودصمق 
يجد؟ثم يكبر هل وانفا، ومازال الجود وأراد بمش الإنمان كان إذا ؛  ٧٩٢ص

٥٧٣ . ..... حيرا اف جزاكم أفيونا للجود؟ أوبمروهونازل يمر؟ ثم أوبجد 
 :U٠.٧٣٠؟ ء فلايرككايركالمر أحدكم ^»إذابو -;،■؟؟

٧٣٨للجود؟ الهوى كمثة ص ؛ ٧٩س؛ 

٧٤٠• الركوع؟ الهويشالأرضبمد ش ص ؛  ٧٩٥س 
،يديه' نل الجود في ركبته بميم ركان حديث بين الجمع يتم كما • ٧٩٦س 

٧٤٢اوضbJبمذلرنما؟ وحديث 
 :U؟U_ وذلكأرادالجودنزلضسأولأذلرنم، بضانسإةا

٤٧ ٤ ّ . ١ ؟ ١ . ّ الصلاة؟ ل الحركات هد، حكم فا يعجن، كأنه أصابعه ظاهر بوصع 
المن،الأييض الإمحشخ من بنؤع الماجد فرش الأحثرة الأونة ز انتشر ! ٧٩٨س

٧٤٧■الأمر؟ هدا ل الحكم بيان فضيلتكم فرحومن وأنمه، جيهته لوت من المل ممغ 
لمهاجب هل ة، حالوهي ومحلي الفاصل، في ألم مجن تعاني امرأة ؛ ٧٩٩ص 

٧٤٧. . ٠ ّ . . . ٠ ّ ١ . . . أوغيرها؟ ادة و،مثل عله شيناسجد تضع أن عندالجود 
٧٤٨صلاته؟ حكم فما الأرض وبين بيته وناية عمامته وجعل الملي سجد إذا ؛ ٨ ' ٠ س
ءق١لأأويلمن الأنف، دون نحول ند جدا، لمرة نظارات يلمن من ؛ ٨ • ١ ص

والمالالفلارة ملامة محرد إن ويقولون الجود، من جبهته لاتتمكن سميكا 

٧٤٩قولكم؟ نما كافيان للأرض 
صحنفما الأرض، عن رفعواجياههم سجدوا إذا المصلين بعض رأينا ؛ ٨ ٠ ٢ ص

٧٠•صلاتهم؟ 
٧٥١. ..................الجود؟ حكمالأ٠تداداياتدأناء ما 

٧٥١الصالحين؟ علامات من الخبهة ل المجود بمدنها التي الملامة أن ورد هل : ٨ • ٤ س
٧٥١الجود؟ في ه المي عش الملأة حكم ما ! ٨٠سه 
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٧٠٢.........الزحام؟ عند أخيه ظهر على السالم يسجد أن يحور هل 
الحرامالمجد ني الزحام ازداد رمضان من والمشرين الماح ليلة ني ت ٨ * ٧ س

٧٠٣ّ ٠ . .٠ . ........ الحكم؟ لما الصلاة، والجوديي الركؤع من أتمكن نلم 
منالصالي ألايتمكن وغيرها مكة الشديدني الزحام •ع يحصل ؛ ٨ ٠ ٨ ص

٧٥٤.. أل.ّ...ّ.......اا.ّؤ.ذلك؟ ني الحكم لما لأرض، ا على المجود 
انمجدسنسن الجلوس صفق 

٧٥٠.الصلاة؟ ني المجدتين بين المبابة تحريك ني صمحح حديث ورد هل ! ٨ • ٩ س 

٧٥٦....؟الصلاة؟ ني الجدتين بين الدعاء حال اليابة تحريك حكم ما ت ٨ ١ ٠ ص
بينبالمائة والإصارة المنى الد آماع قيصى مشروعية دليل مجا ت ٨ ١ ١ محي 

٧٥٧الجدتين؟ 

٧٥٨. ...الجدتين؟ بين المض اليد أصاح لصم الأصح مّيك حكم ٌا • ٨١٢س 
زعملمن نضيالتكم حواب وما الجدتين؟ بين بالمائة الإشارة حكم يا ت ٨ ١ ٣ محن 
٧٥٨حجرشاذ؟ ابن واتل حديث أن 
٧٥٩المجانين؟ بين المائة رلمر حكم ما ت ٨ ١ ٤ محي 
٧٦٢ّ الجاJتين؟ بين ة الجالش الأصح تحريلئ، عق شرعتة أدلة هناك هل • ٨١٠ص 
بينالجلة أومر التشهد، ألتاء إصعه يرنع الإخوان بعض نرى ت ٨ ١ ٦ ّرر 

٠٧٦٤ ؤ . بالشهادة؟ النهلق عند الإصح يرنع هل وكيلك أمل؟ لهن-ا فهل المجدتين، 
وماصحةالتحريك، وكيفية الأصعر^الصلأة، تحريك من الحكمة ما سمااض 
٧٦٥. .....١ . ّ ّ ٠ . .ّ _؟ عسما اف رصي - عائشة بحديث اء المنبعض استدلال 

الاسراحقجلسق 

٨١٨١ ٧٦٨الاستراحة؟ حالة حكم ما : ٠٢٠
٨ ١ ٩  ١٠٢٠ I هوالأنملرللما لايجلمها، إمامه أن المأموم إذاعلم الاستراحة حلمة
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٧٧•. ...................^،_؟ؤإذانعلهامل,ص.خالفالإم؟ 
١٧٧ ٠ . ...٠ ٠ . . ^jl_؟ للإمام تشرع يهل الاسراحة؟ ة جلحكم U ;  ٠٨٢ ص
٧٧٣يجلى؟ أن للمأموم ين فهل الاسراحة جلة لايجلى الإمام كان إذا :  ١٨٢ ص

لاتشهدارجلوس صمه 

٧٧٥. . ٠ ٠ ّ . ّ . ٠ . ضكالماةفيصسأدكإرآمْ؟ ■' ٨٦٦س
الشيهنانعل أشد ولحريكها الساية ومد الوصعل إلى الإبهام صم إن يقال ت  ٣٨٢ س
٧٧٦. . ّ . . . . . ٠ . . ّ . ٠ ّ ٠ . ّ . . . الرواية؟ ط، صأحأن مدى ما ٠ الخدد صرب محن 

٠٧٧٧ ٠ أولا؟ اس كاف هلمنبة والشهد : ٨٢٤ص 
oyA_ : المرقيكمل وهل هلمعسمةئىهم.فىسمالأول؟

٧٧٨. ٠ . ّ ٠ ٠ . . ؤؤ التشهدالأخرئابمةللإمام؟وماحكمالدuءفياكشهدالأول؟ 
٠٧٧٩ . ......٠ . ٠ ؤ . . هليكرْإنرادسْأوسمءاليىهمه؟ ; ص٦٢٨
٧٨•»ارلهمص3ءفىمحدا؟ 4\سوقو}أ: : س٧٢٨
٧٨١ء الشي؟ أيها علك اولأ"م أويقال التي على اللام الشهد ني يقال هل : س٨٢٨

٧٨٢. ...............للملأةءراشس؟ المهبحت الكيفية ما :  ٩٨٦ س
٠٧٨٢ ّ ٠ الصلاة؟ أويزيد التشهد على الأول اكشهد ني الملي يقتمر هل :  ٠٨٣ س

٧٨٣. ...... .......^ىيكوناصرصالاشامساكشهدالأول؟ 

الأخير J^I_Uالجلوسصمق 

٧٨٥. ......واكاء؟ للرجال هوعام وهل الصلاة؟ نى الورك حكم ئ ; ٨٣٢ص
محورهدنهل )ربيأجرتيسالار(، ثابمةصهم.ثل: ساكأدمة : ص٣٣٨

٧٨٥إليها؟ شيء الرuءبهاإخاذة 
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لميسلر الغرب من الإمام ملم وعندما للمطر والمشاء الغرب بض الإمام جمع ؛  ٤٨٣ س 
٧٨٦صلاته؟ تصح نهل ، للشاء الإحرام تكسرة يكبر ول! المشاء بصلاة وصلها بل رجل 

اكاليم

٧٨٨. . أوبعدم؟ أومله، *صاحاللألتقات، يكون مل الصلاة من المليم • ٨٣٠س
٧٨٨.................واحدة؟ يمة الأنصارض ^يء مل ت  ٨٣٦ص 
٠٧٨٩ . ّ بقول)وبركاته(؟ الصلاة من اللام ني زالميز يريد من ماحكم ؛ ٨٣٧س 

الإمامانصراف 

٧٩' ؟ . . . . قليلا؟ أويتتظر ماشرة الصلاة يعد يتصرف أن للإمام الأولى هل • ٨٣٨ص
٧٩٠. .....الصلاة؟ بعد اش* اتبذ وترل الممايحت ني نضيلتكم رأي ما •  ٨٣٩ص 
٧٩١المسحة؟ امتعمال محاحكم ؛ ٨ ٤ * س
٧٩٣. ّ ٠ ّ . ؤ . . . ١ ١ ١ . . ّ السيح؟ ني المسحة امتخدام ني رأيكم ما ت ٨ ٤ ١ س

٧٩٣. ٠ . ّ ٠ ٠ ٠ . ...... ^لبمدالإناناشحيالألملأو؛الأصاع؟ : س٢٤٨
٧٩٤. .................سل؟ اليص بالي يكون محل السح عد ؛ ٨٤٣ص 
٧٩٤. الميادة؟ عل الميتة الوماتل من تعتبر وهل ا بالبحة بيح القحكم ما ؛ ٨ ٤ ٤ س

الصلاةبمد بالذكر الجهر 

زرأيكم وها الكتوبة؟ الصلاة يعد صوته بها سان الإنيرغ الش الأذكار ما ؛ ٨ ٤ ٥ س 
الملامتبل الدعاءيكون إن ت - ااف رحمه- القيم وابن تنمية ابن الإسلام شخ تول 

٧٩٦والذكريعدء؟ 

٧٩٨الصلاة؟ بعد الجهربالذكر حكم ما ؛ ٨٤٦س 
٧٩٩ّ ّ . ّ . . ؤ. . . ّ . . . ء تماالأذكارالشروءةسداللأمسااصلأة؟ س٧٤٨

٨• • . ٠ . ؟ . . . . . . . ّ ١ ٠ ّ ّ ؟ الصلاة؟ يعد والدياء اليدين رخ حكم ما ت ٨ ٤ ٨ س
٨٠٢الدكاء؟ يعاد باليدين الوجه مح حكم ما ؛ ٨ ٤ ٩ س 
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٨٠٣.......جماعي؟ بشكل الصلاة بعد المنونة الأذكار ترديد ماحكم ؛  ٠٨٥ س
أحيرأسمعت ثم الدعام، ش اليدين رغ إنكار الناص بعض من سمعت ت  ١٨٠ ص
٠٨ ٤ ّ ٠ الإفادة؟ أرجو المنة، بعد قيل أظنه ذلك مشروعية عدم ل فتوى منكم صدر أنه 
الكرسيوآية والذكر، الفاتحة، يقرأون الصلاة وبعد البلاد بعض ني ؛  ٢٨٠ ص 

٨١١العمل؟ هذا في الحكم نما جماعي، بصوت 
نمسلأ؛الدءاء،جهرأ، الكرمي نرأآية الإمام ملم إذا الباليان بعض ني •'  ٨٥٣س 

٨١٢١العمل؟ هذا حكم فما حد0 عل كئ بالذكر، بجهردن ذلك بعد ثم يؤمر.ن، ر.الأمومو.ن 
٨١٣.عليه؟ ^٠ ٥٠١١وتأمين ُّرتُع بموت الصلاة بعد الإمام دعاء حكم ما ت  ٤٨٠ ص
٠الصلاة؟ يعد سين لشخص الدعاء حكم ما •  ٠٨٠ ص ٠ّ.١ ٨١٤ّا...أل.٠..٠
فقديدع صرولم حدبناامن وماصحة الدعاءبعدالصلاة؟ ماحكم ؛  ٦٨٥ ص

٨١٤»متهافا؟ 

٨١٠٠حاعيآ؟ يكون فهل الصلاة، يعد بالذكر الموت يرغ أن بج.ز إنه نلتم • ٨٠٧ص 
فهليالدعام، أيديهم يرفعوا أن الصلاة من الانتهاء بعد الأخوة يعض اعتاد !  ٨٠٨ص 

٨١٠..؟ بالدعاع يديه يرغ الرعول،. كان وهل نة؟ والالكتاب، ل أصل العمل لهذا 
٨١٧ماالأةكارالشتقال؛ءداافرص؟ 

دعاءصلاة لكل هل الصلاة؟ بعد تقال التي المشروعة والأدعية الأذكار ما ت  ٠٨٦ ص
٨١٩....حا٠سبها؟ 

حلمهويريدون الإمام بمو.لها أم منفرد بشكل الصلاة يعد الأذكار هل ت  ١٨٦ ص
٨٢٣جماعتأ؟ 

٨٢٣. يعدالصلاة؟ نلاانا الناس من اعتادكثير حيث، الجد ل الصافحة ماحكم •'  ٨٦٢ص 
٨٢٣. ١ . ٠ ٠ ر . . . ّّ ٠ ّ . ماهوالأضلفيالذكر؛عدالملأممنالصلاة؟ سس: 

المقصودفهل الصلاة، يعد بالذكر الصوت رغ نة؛مشروعية الجاءت ؛ ٨٦٤س 
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٨٢٤النكر؟ مبر ينم أنه أو ، الملام، أنت ءاللهم 
الخلالياذا باركت اللام، ومك اللام، أنت اللهم الإمام: ْضقول : ٨٦٥ص 

٨٢٠والإكرام؟ 
٨٢٠الصلاة؟ يعد الاستنفار من الحكمة ما :  ٦٨٦ ص

٨٢٦. .... ةضترددثكلجامسذلاسن؟ س'اا"اا: 
يعدأوقولهم »شلاف، هناكساكاسسيزدفيالأذكاركقول: : س٨٦٨

٨٢٨؟ سلقكم فما ءزمزم، الوضوء 
الصلاةص5روهات، 

٨٢٩.الونتؤ؟ ولوحرج يبدأيه أن له فهل يثتهيه والإنسان العشاء حضر إذا ;  ٩٨٦ محي 
الجماعئصلاة تفوته أن حاجه قضى إن لحثهم، حانن ان الإنسإذاكان ت  ٨٧* محن 

٠٨٣١ . ٠ الخماعة؟ ولوفاته حاجه أويقض اباص؛، لدرك يمروهوحاض فهل 
١٨٣ الصلاة؟ في العينين تغميض حكم ما ؛  ١٨٧ ٌرر 
القنوتدعاء وعند القراءة، عند الصلاة في العيبن تغميض حكم ما ؛  ٨٧٢محي 

٨٣٣الصلاة؟ في الخنوع يحصل حس 
٤٨٣ الصلاة؟ في الوقوف أثناء الرائد الانحناء :  ٨٧٣ص 
حرام؟الدخان وهل معه؟ السجائر وعلبة الشخص يصل أن يجوز هل ت  ٤٨٧ س
٨٣٤هوالدليل؟ وما 

 ^U،؛،r جمربهم،في السجائر معهم يحملون دهم السجد يدخلون الناس يعص
٨٣٥هدا؟ ^، ^-٢٦٣هل 
٨٣٥. .....١ ١ ّ . ..١ مكروهة؟ اكللأم في الصلاة أن مايروى ماصحة : ٨٧٦س 

 ^UU_ أو_، إذا ثمل والكراث والبصل الثوم أكل عن الوارد الهي هل
هدهيأكل الذتم، عر نرد وبماذا أوعام؟ ه الرمحول بمجد خاص الهي، يهل لا؟ 

٨٣٦؟ بالمجد الصلاة إرترك ويجعلهاذريعة الأشياء 
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٨٣٨. .. المجد؟ من إخراجه يجوز نهل كريهة رائحة له مقيم رجل :  ٨٧٨ص 
٨٣٩. ........وألتاثها؟ وملها، يعدالصلاة، الأصاح تقسك ماحكم ■ ٨٧٩س 
٨٣٩. .....١ . ١ . . الصلاة؟ سطل مهوأمحل الصلاة أثناء الأصاع نرتعة ت  ٨٨* س
٨٤١الصلاة؟ بللأت همر ما ;  ١٨٨ س

٨٤٢الصلاة؟ ني الكم كف ماحكم :  ٨٨٢س 
كفمن ذلك يعد هل الورى، على الإنسان جعله إذا أوالثلمغ الغترة !  ٨٨٣س 

٨٤٣•عنه؟ الخهي الثوب 

الصلاة

٨٤٤............الصلاة؟ ني الحركة حكم بيان نضيالتكم نرجومن ؛  ٤٨٨ س 
٨٤٦الصلاة؟ الحركات عدد كم : ٨٨٠ص 
٠؟.؟الصلاة؟ ش سلها المرأة حمل حكم ما ; ٨٨٦س  .٨٤٦؟.........٠ ١ ١
أوحهلوتين بمض يتقدم التتكيرة، من وانتهم، كرللصلاة مسجدإذا إمام ;  ٨٨٧ص 

٨٤٧. . ؟ . . ّ . . ٠ ّ الإمام؟ مدا فمل حكم فما عادة وأصحت حهلوات، ثلاث 
٨٤٩ؤ ّ ّ عل؟ يم من على الصلاة أثناء في وأنا اللام أرد أن يجوزلي محل ; ٨٨٨س 
٨٥. ........الصلاة؟ يطل ذلك ضل الصلاة مصلحة م الكلام إذاكان ;  ٨٨٩ص 

الصلاة

٨٠٢مقدارها؟ وما الترة؟ حكم ما ؛  ٨٩■ س 

٨٠٣. . ٠ . ٠ . ّ . ّ ّ . ؟ . يديها؟ بين محرت إذا المرأة صلاة المرأة هل 
٨٥٤....المشقة؟ لوجود الصلاة ^ ٥٥من الشريفان الحرمان بتتنى هل  ٠

٨٥٤.... ........ ......المصلي؟ يدي بين مرورالمرأت حكم ما 
٨٥٥. . ٠ . . ّ ّ . ٠ . . ٠ ؟ الصالي؟ أمام إذامحزن الصلاة قي التي الأشياء 

٨٩١ س

٨٩٢ س

٨٩٣ ص

٨٩٤ ص

٨٩٥ س
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وغيره؟الحرام المسجد بين فرق هاك وهل الصلاة؟ المرأة ظخ هل :  ٦٨٩ س 
٨٥٧المسوق؟ ذلك يثمل وهل 

٨٠٨.............المصاص؟ صلاة ش الصف أمام حونالمرور هل ت  ٨٩٧س 

٨٥٩. ّ ٠ . ؟ ٠ ٠ . . . ّ . . ١ ٠ . . . . . فيالصلاة؟ المرة برك س 1ثم مل : ص٨٩٨ 
٨٦•ّ ٠ . ؟ ٠ ٠ ّ . ّ . الحرام؟ الجد ش انمالي طوي بين سمور : ٨٩٩س 
٨٦'. . . . . ٠ . . . . ّ . ٠ ٠ . ّ ؤ . . للمالي؟ سترة الخواء وصع حكم ما ! ٩ ٠ ٠ س
١٨٦ للصالي؟ الترة مقدار ما ; ٩ ٠ ١ س

٨٦٢. . ٠ . . . ٠ . . . لمرةفيصلأةاباصىاصفيصلأةاكرد؟ _Y•؟: 
٨٦٣سم-؟:ُاحكم^خاذاكلسرة؟ 

مباشرة،أمامه تكون لا أنها ليصلي المترة في المنن من أن القيم: ابن ذكر ت ٩ ٠ ٤ س
٨٦٤توصيحذلك؟ فتريد 

٨٦٤••••••••المصلي؟ يدي بين عن المرود فيها بمنع التي المسافت عن ت ٩ ' ٠ ص
٠٨٦ . ٠ . ..٠ الخرام؟ المجد في المصلي يدي بين إذامر ان الأنيأثم هل • ٩ ُ ٦ س
سقىنهل الإمام سلم إذا ولكن إمامه، سترة هي المأموم سترة أن معلوم ت ٩ ٠ ٧ ص

٨٦٦للمسوفين؟ المرة 

٨٦٦.. ........الصلاة؟ في ؛البكاء صوت4 يرم فيمن فضيلتكم رأي ما ت ٩ * ٨ س
٨٦٧الصلاة؟ في الملام رد كيفيت ما : ٩ • ٩ س

الْصنيأمام واسخئت الدفايات حكم 

الصلاةحكم وما اجد، المفي الكهرباتية الدفايات استخدام حكم ما ; ٩ ١ 'س 
٨٦٩..منتعلة؟ اكار كانت إذا النار)الوحار( لثب مخصص يكون الذي المكان أمام 
يتترهأومكروه حرام؟ هدا هل الممالين أمام الكهرباتية اكفايات وصع ؛ ٩١١ س

٨٧٠محرمة؟ النار أمام الصلاة وهل عنه، 
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٨٧١.......المجد؟ ش المملين أمام البخور، مدخنت وصع حكم ما ت ٩ ١ ٢ س
١٨٧ . للصلاة؟ تآد.وتهم أثناء المصلين أمام الكهرباتية المدفأ، وصع حكم ما ت ٩ ١ ٣ س
١٨٧ . ّ . . ّ . . معناه؟ وما صحيح؟ هو هل ثوبا* أكف لا أن حديث،أمرت ! ٩١٤ س

والتسبيحوالأ،،تىذة الرحمن ايات عثد الموال 

افأل يأن والنار الجنة ذكر على قراءته مرني إذا ليصلي يجوز هل ! ٩١٥س
٨٧١٠ااكة،و؛تعوذبهساكار؟ 

بايةيمر لا لكان ه الني ُع صل أنه حذيمة عن ملم صحح ل ثت : ٩١٦ س
لحتى ثبوز أم فقط النافلة صلاة هداj هل تعوذI وعيدإلا ولاياية إلاال رحمة 

٨٧١٠ّ . ا ٠ . ....ا . ...٠ ؤ . ...٠ . ال. ...٠ . ؤ. ؤ ٠ ٠ ٠ . ...... الفريضة؟ 

بينذلك ش فرق هناك وهل عطس؟ إذا اش يحمد أن للمصلي يجوز هل : ٩١٧ س
٨٧٤اافرضوالفل؟ 

٠.؛.. ............يحمداف؟ هل إناضالملي ٩: ٨٧٥. ...٠
٨٧٠ّ . . ٠ ؤ ٠ . ٠ ٠ ء . ٠ . . ؟ ١٣تركفأ من حكم وما الصلاة؟ أركان ما : ٩ ١ ٩ س
ورسمالصلاة، لكيفية توضيحية صور رمم في اف حفظكم نولكم ما : ٩ ٢ ٠ ص

٨٨'الخنأ؟ توضح ع الأسالالخادة يعص 
واللامالصلاة عليه الني بأن الممصود وما واون3لال؟ الصلاة حكم ما : ٩ ٢ ١ س

٨٨٠• •••••••أنبمليفي-رء.الضمهثيءمرُْ؟ ''نهيىءنلسين، 
فقطعطهارة، على لمص أنه ندكر اكانية الركعة وفي الإمام، بنا صلى : ٩ ٢ ٢ ص

٨٨١. ....الخالة؟ ^٠ في الحكم لما الصلاة، أعد له! وتال المؤذن، وندم صلاته 
'_YY :٨٨٢ماحكمسبماايحالأ؟ ؟

٨٨١٠...مميٍانأركاناكلأةضوح٠اكفميل؟ 
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أفعلوماذا ذلك؟ يجوز نهل بالمنزل، صلاتي أثناء حلفي بمقرن أطفال لي • ٩ ٢ ْ س 
٨٩٠...................الصلاة؟ أداء في أحيانا قهاون التي زوجتي تجاه 

٩٠٧الصلاة؟ صفة هي ما :  ٦٩٢ ص
؛ا؟ّ.ّ....ّ.؟ا.واللام؟ الصلاة ءالي4 الني صلاة صفة كانت كف ؛ ٩٢٩ص 

٩١٦ءلأحظ\ت من وماعاله الصلاة صفة نى كتاب حول رصالة 
سجودالسهوباب 

مشروعيةمن والحكمة النيان، وبين بينه والفرق الهو، تعريف عن ؛ ٩ ٢ ٨ س 
٩٢٥السهو؟ سجود 

سجودالسهوأسباب 
٩٢٧الهو مجود أمياب عن ! ٩٢٩ص
امتمولكه مرارأ، المأمومون ومنح المغرب، صلاة ني للرابعة الإمام نام ؛  ٠٩٣ ص

٩٣٠. ٠ . ..........١ ١ . الحكم؟ لما ومجدللمهووملم، كاملة بالرابمة وأتى 
١٩٣٢ . صحيحة؟ صلاتي نهل مسوق وأنا بها واعتدت ركعة الإمام زاد إذا ؛  ١٩٣ س
٩٣٢ّ ١ ّ . ٠ خلفه؟ من وصلاة صلاته حمامهوألماحكم الإمام إذاصلى •  ٩٣٢س 
الإماممع سلم فهل الثانية ني شخص معه حساودخل لوصرالإمام ;  ٩٣٣س 

٩٣٣بركعة؟ أواني 
٩٣٥لخفيقفيااصلأةست؛يه؟ 

٩٣٦لماذايصع؟ ذكرإمامه نم ركعة فقضى نقص ص إمامه سلم الذي الجوق عن رسالة 
٩٣٧. ١ . ٠ ّ . ٠ّ ٠ ؤ ٠ ؤ . ..يفعل؟ لماذا إرثالثة فقام التراوح يصلي من ؛  ٩٣٥ص 
٩٣٨. الحكم؟ لما فركع ركع الإمام أن المأموم قفلن لكلأوة إذامجدالإمام :  ٩٣٦ ص

دهوأنس.جاللالمهو؛عدإكمالصلأمم؟خم؟؛ س٧٣٩ 
يلزمنهل الملام، المهوبعد مجود وكان مسبوق وجاء الإمام، سها إذا ؛  ٩٣٨ص

٩٤٠الإمام؟ يجد•ع أن المأموم 
أنهامن متأكد وأنا الخامة، الركعة يصلي نام ثم إمام مع صليت إذا ؛  ٩٣٩ س

٤٩ ٠ ٠ . ٠ . .......ّ . أوأنفرد؟ أتابعه نهل صلاته في مضى ولكنه فنهته ة، الخام
الموقللمهولماذايصع مجدالإمام ثم إمامه مع إذاسهاالخيوق • ٩ ٤ ٠ س 
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٤١ناص؟ ط ليقضي نام وند 
١٤ . ^صمممكرالإماماىلساذاسل؟ ;  ٩٤مرا 

٤٢المرق؟ يفعل فماذا ركة الإمام زاد إذا ; ٩ ٤ ٢ ص 
الإمامنبه ثم فاته ما ليقضي المرق نام ثم ركعة نقص عن الإمام سلم إذا ت ٩  ٤٣س 

٤٣. ............... لا؟ أو المرق هذا معه يدخل فهل لتأتي فقام 

سه؛آ
٩٤٦س

س•٩ْ
ساهبم

س؟ْبم

س؛هآ
سْهبم

سا-هبم

س\/ْبم

س«ا-آ
ساا'آ

٩٦٢س

س؛ا'؟

٤٣. ........... ثانية؟ يقرأها هل قرأالورة ما أنه شك إذا 
٤٣الهو؟ -جرد يشرع ض
٤٤. ١ ؤ ٠ الصلاة؟ من ُثيء ترك ان الإنعندتعمد هر الصجرد يثمّع هل 
٤٤••••■••••••■مهوأ؟ الصلاة في زاد الهولمن -جود يشرع هل 
٤٠الحكم؟ عمدأفا محلاته ز ان الإنزاد إذا 
٤٠. . • . . ١ ١ • . ؤ . . ١ . . ٠ الحكم؟ مهوأفما صلاته في الإسان زاد إذا 

٤٦• ■■■•■■•■■■ مهر؟ مجود عله فهل -رئة صلاة حهرأني قرأ إمام 
٤٦ّ . .............. متما.أ؟ الرئة الصلاة جهرفي من حكم ما 

١٤٧ ٠ . الحكم؟ فما ، التشهد في إلا يعلم ولم خمأ الظهر صلى رحل عن 
٤٨فماذايفعل؟ أثناءها، الفجروذكر صلاة في ثالثة ركعة إلى نام رجل عن 

٤٨عليه؟ فماذا وهويقمر لثالثة قام انر م
٤٩يفعل؟ فماذا افرنىمادرك٠ة ٠

٤٩■■•■■■■■■فقامإليىثالثةنا-يأساذابمل؟ عنرجلبم-ايالأيل، 
٠٥ . ٠ . • . ١ . . . . . . • ٠ . . . عليه؟ فماذا الجود في القرأن قرأ مصلي 

٥٠عليه؟ فما الثلاث جع دالكن مقرئة الثالثة ثم وبدأبركعتين الوتر صل من 
٥١■■••••••■•الفريضة؟ من لم لريأنه تذكر ثم الافلة ز ثممع مصل 

٠٢إئمّالمسثلأثفيالألهرساذاءليه؟ 
٥٢. ئفأكلسمسنأنهلميكملصلأتهفماءليه؟ 

٠٢■ •■•••■•..•ّ • . الفاتحة؟ قراءة ني أومأموم إمام في الحكم ما 
٥٣• •••.... يفعل؟ فماذا الفاتحة قراءة يكمل لر أنه تذكر ركوعه ز إمام 

٠٣• ■■■■........ الحكم؟ انتكبيرة1لإحرامّهوأفما لإن
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٩٥٤س*ميىلمبوإلأوسسماص؟ :  ٩٦٥س
٩٥٤. ^حدإلأمجاJةواحJةساذاضل؟ !

الأخيرةالركعة يجد؛ي لم أنه ذكر صلاته من نرغ ولما صر، رحل عن :  ٩٦٧ص 
٩٥٥الركعة؟ يعيد فهل واحدة، مجدة إلا 
٩٥٥ّدالأولوعهذكرذلأنءضفااءم؟ :  ٩٦٨س
نهلذكر القراءة ر يشرع أن ونل الأول التشهد عن قام مصل عن :  ٩٩٦ س

٩٥٦...........الحال؟ تلك، ئي أويعده اللام نل هو لليجد دٌنى يرجع؟ 
تركأنه ذكر الفاتحة قراءة في شؤع ولما الأول، التشهد عن قام مصل عن  ٩٧* س

٩٥٧يجدللهو؟ ومش يرجع؟ فهل الأر.ل التشهد 
إردذرذلأن.مىّنيلص ءنصا؛ص،صاسمالأدل، ت  ٩٧١م، 

٩٥٨للهو؟ يجد ومش التشهد؟ 

٩٥٨الحكم؟ لما ، العتليم« ريي ءسحان الركوع في يقول أن ض رحل عن ت  ٩٧٢ س
٩٥٨يفعل؟ فماذا أرع، أنها عنده وترمح أريعا أم ثلاثا صلى هل وشك صلى ت  ٩٧٣ س
تترجحولم ركعتض، أم ركعة محلى هل دشك اكحر، رجل عن ؛  ٤٩٧ س

٩٥٩للهو؟ يجد ومتى يفعل؟ لماذا شيء، لديه 
يترجحللم رباعتة صلاة ر أريعا أم ثلاثا صلى هل وشك مجلي رحل ت  ٩٧٥س 

أنهاتيقن الركعة هده أثناء في لكنه رائعة، بركعة وأتى نجعلهاثلاثا ، شءٍ،ء لديه 
٩٦٠. ّ . ٠ . . . . . . . ٠ ١ . . يلزمه؟ أولا يجد أن يلزمه فهل زيادة فيها ولمي الرابعة 

٩٦٠شيء؟ لديه يترجح ولم الركن، ترك ر شك إذا المملمح، عن ؛  ٦٩٧ م، 
١٩٦ ّ ٠ ٠ ؛ الحكم؟ فما شيء صده وترحح الركن، في شك إذا المصلي عن :  ٩٧٧ س
١٩٦ ٠ . ّ ٠ . ؤ ٠ شيء؟ عنده يتر-»ح ولم ، الواجم، في شك إذا الخملي عن !  ٩٧٨ س

٩٦٢وتر-يحأنهنالهفماالحكم؟ اربحانر؛يالعتل؛م،أملأ، ^ ١٥هل شك، مصل ت _؟U؟ 
٩٦٢ّ مهلصلماأمأر؛عأ؟فهلسجدكهو؟ : ٩٨س'
٩٦٢..لا؟ مجودمهوأم عليه فهل فعلها، حين الزيادة في الصلي شلن، إذا ;  ١٩٨ ص
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٩٦٣. فيمجودالهوعمحلمبفىصلأت4؟ ; س٢٨٩ 
نيالإمام متايعت المأموم يلزم تاسانهل الأول التشهد من الإمام نام إذا ؛  ٩٨٣ س

٩٦٤الأول؟ التشهد ترك أنه يعلم المأموم أن ْع ذلك 
٩٦٥جدللهوأولأ؟ فهل واكء'مهالإحدىالمجدات، رجلصلاعإماما<، ;

الركوع،ش المظيم" ربي "سحان ت يقول أن ني موق رجل عن : ٩٨٠ س
٩٦٥.......لا؟ الهوأم مجود عله يجب فهل الثانة الركعة في الإمام أدرك وقد 

٩٦٦. ..٠ . المهر؟ سحري عاليه يجب نهل الاستفتاح دعاء المصالي ترك إذا ت  ٩٨٦ ص
٦٩ ٦ . . ٠ ١ . . . الحكم؟ فا فيها يتكلم كأن الصلاة يطل ما الإنسان فعل إذا :  ٩٨٧ س

اكنهلميراكسسح
٩٦٧. ......الصلاة؟ س3لل ذلك فهل الصلاة، مصالحة ش الكلام كان إذا :  ٩٨٨س

٩٦٨. فاالحكم؟ وملم ني ولكه اللام مهونل مجود عليه يجب كان رجل عن •
٩٦٨. ..........ّ . .٠ . يجدللهو؟ مرة فكم مرارأ، -ها من عن ؛ ٩ ٩ ' س
٩٦٩. .......ّ ّ . ..ّ . طالشروعفيصاسممإنا-هافيءلأمم؟ :  ٩٩١ س
٩٦٩........جح؟ التحكم ذلك يعش فهل نجح يدون الإٌام ئبه إذا ؛ ٩ ٩ ٢ ص
٩٦٩•••••••••■•الرجوع؟ يلزمه نهل سل■ واحي■ رجل يه سح إمام عن ؛ ٩  ٩٣س 
يدليما رجلآخر يه وسح صلاته، في زاد أنه على رجل يه سخ إمام عن :  ٤٩٩ س

٩٧٠الحكم؟ ضا . ٠ صلاته.ني يرد لم أنه على 
٠٩٧ . ٠ أولا؟ يرجع فهل بالتصفيق نمهتاْ وأخطأ وأخته يأمه صلى رجل عن : ٩ ٩ ٥ س
٩٧١. .......الحكم؟ فا التالية الركعة إلى وئام سجدة الإمام ني إذا : ٩  ٩٦س 
ووقفللتشهد، يجلس لم ركمسن أكمل وعندما الغرب، صلى إمام عن : ٩  ٩٧س 

بالجلوسنورأوأتى تجلس افه، بحان إ الجماعة بعض فقال الثالثة بالركعة ليأتي 
٩٧٢. .........ّ . أفيدواعنحكمذللث،؟ نموفواتمو1ممآللركعةالثالثة، 

٩٧٣. ...الممل؟ ضا الملام ندكرج ثم الثانية الجدة الصالي ني إذا : ٩  ٩٨س 
الثانية،وصل قام الإمام سلم وعندما الأنيام، صلاة الإمام •ع صل رجل عن : ٩ ٩ ٩ س
٩٧٤. ...سهو؟ مجود عليه فهل ّ . الجود. إلابعد يتدكر ولم الركوع ني أنه إلا 
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علىأوستى الصلاة يعيد نليلأفهل أومشى تكلم ثلاثانم العشاء صلى من ت ١ * ٠ ' س 
٩٧٤للهو؟ ويجد مضى ما 

معهوعندماعلمالإمامءدت وندناتهاركعة، الإمام، ع صلت امرأت عن ت ١ * ' سا 
صاليركعةواحد؛لها: نقيل ^؛عداللأمهالمث،ومحأكصمإسا، جهل، عن 

٩٧٥..................وامجليمجودالهوذفءاك،ذمااا٠ءكمأث١يكماف؟ 
٩٧٠. ّ ّ . . ٠ ٠ . . ٠ . ّ ّ . . . ّ ام؟ الصلاةناّيآنما السام أم إذا ; ١ ٠ ٠ ٢ س
عددني المصلي وشك، انتهت، إذا الصلاة بأن الكنس، فيربعضر نرأيتح 1 '١ ' ٣ س

٩٧٦. ...٠ . .ء هوالمحح؟ نما غيرذللتؤ، أخرى ونيركتب باطلة، بأنها ركعاتها 
٩٧٧عليه؟ لما الظهر لريكمل انه وتذكر اكافلأ صل ^'٠٢ النلهر صل من : ١ ٠ ٠
أوثلاثا،أربعاصلى صلى يدركم نلم نيرصلاته الإنسان إذاثلث، ت ١ * ٠ مرْ 
٩٧٨حديد؟ من ويصلي، الصلاة يمطع فهل 
٩٧٩. ّ ؤ . ...... اسا؟ ^ليتمصاىسااركعات،فا: ١ ٠ س٦٠ 

 'U،_ • يجبفهل الصلاة، وهوفير يهلآ بلها ّررة إلى ّورة من، انتقل عمنر : ١
١٩٨ السهو؟ سحري عاليه 
للهوالمصلى سحي رهل أوسجاوص؟ هوسجدة المهوهل سجود ت ١ ٠ ٠ ٨ س
٩٨٠. . . . ّ ّ الم.؛اشرة؟ يأم بعدالجاJتين يئنرأاكحياءت٠ وهل، والنفن،؟ المرض ني 

٩٨٨. أزيرورماظرق؛عصال٠الن؟ جدلأهووتدكر؛عاو ت ١ ٠ ٠ س؟ 
اصتدركثم القرأن من وبدأيقرأمورة الفاتحة يقرأ أن العصلير ني إذا ت ١ * ١ ٠  ١٢٠

٩٨٨للهو؟ يجل ، ١٠٠الهو، هذا نمه علهمر 
٩٨٨. ء . ٠ ء . . . ء . ّ . . القراءة؟ للهوإذاأحطأش ان يجدالإنهل : ١ • ١ ١ ص
٩٨٩هلعل؛هشي،ء؟ منهمبزياد؛ولميسل، ؛ ١ *  ١٢س 
يترمعولم ياُتؤ؛الفاتحة، لم أنه للسورة تراءته خلال، الصالي إذاشلئ، ؛ ١٠١٣ س

٩٨٩لثج؟ الويحدللهولدنع الورة م، أوستمر يأنيربالفاتحة فهل ، صيء عنده 
٩٨٩.... ...........ومحله؟ وكيميته، الهو، سجود اّجاب ما ؛ ١٠١٤مؤر 

٩٨٩جب؟ بعيرإلى بمدى فهل، صلى وينكركم الإمام مع يدخل مرمأموم : ١ ٠ 'ساْا 
٩٨٩...........أيضا؟ ملام له يلزم هل اللام بعد الجود إذاكان ؛ ١ ٠ ١ ٦ صر 





.^اًً^=ً^ص=سص=كق

اصصلاة 

١• ٢ ١ . .......... والأنواع؟ الفضل حث س التطوع صلاة ص ماذا ت ١ ٠  ٣٨ص
١. ...... ..........أ^اأمحلماماكلأوسام؟ :ا ٠٢٣

الوترصلاة 

١٠٢٥.اّ.أل..ا.ّ.أل.ّ.؟ألا..برمضان؟ خاص هو وهل الوتر حكم ما ؛ ١ • ٤ 'س 
ولكنأحياالأأطحسذلٍللوعاسم؛ نل الوتر عر أحرص : ١ ٠  ٤١ص 

...................سر،مل.جوزليالوترسءللوعاسر؟ 
لهتجيز نهل اي/ ذل _ س لدم.ص موف ذاٌ س م *ا ؛ ص؟؛'١ 

•٢٦١الفجر؟ طلؤع يعد الوتر 

١•  ٢٦صلاته؟ يتم نهل الفجر، لملأ، المؤذن أذن الوتروأثناءصلاته بملي دجل • ١ ٠  ٤٣ص
١٠٢٦•■••■•■اللل؟ مام من ثحتب وهل النوم؟ تل الوم. صلاة تجوز عل ؛ سأإ'ا

١٠٢٧.. ...........صاحا؟ ئام الوترإذا صلاة نقاء للممحلكب يجو.ز هل • ١ * ٤ ٥ س
١• ٢٧. .... ضهاوواحدلأ.ضإلأفىآحرادلأث؟ : ١ • س٦٤ 
A٠ليجوزماسعواترترفىءلأةواحد؛؟ إ ١ • س٧٤  ١ ّحآ'ا..ّ... ...... ٠

الصلاةعليه الني صلى وند ال٠حدايث، ٠ . . مثتى. مثنى الليل ررصلأة ! ١٠٤٨ص
.؟آ'اّ..... ..........تشيدأللحدث؟ يعدذلك فهل ركعت عشرة إحدى واللام 

.؟أ'ا........الغرب؟ صلاة يجوزالوترمثل وهل الإثتاريركمة؟ ماحكم ! ١ ' ٤ ٩ س 
١■ ٣ ١ ّ . . . . . . واحد؟ وسلم ركعات والوتريثلاث اكني أصل أن يجوز *ل ؛ ١ ' ٥ ' ص 

أ"ا'ا..ا..ّأوركعتين؟ ركعات نلاث يكون النهارعل الوترفي نضاءصلاة • ساْ"ا
ركعتينالوتر بعد يملي كان وسلم عليه اف صلى الرسول أن وري■ ؛ ١ ٠ ٥ ٢ ص 

١٠٣٢هلهدْمناله؟ وهوحالي، 

٠١ ٣ ٤ ١ ّ . . ّ ٠ صرا؟ جيرأم تكون وهل وترأ؟ العشاءتعل■ صلاة بعل■ الركعة هل ؛ ١ •  ٠٣ص 
٠١ ٣ ٥ . ....ّ . ....٠ . .الوتر؟ نقض الة مني التفصيل فضيلتكم نرجومن ت ١ ٠ ٥ ٤ ص 



اسءس
١٣٨١،

بمليأرادان من فماذايفعل »، iUني الأوران الحديث: وردني : ١ سهه• 
٣٦. ...صحنممالذساكام؟ب.

٣٧اللتل؟ آخر أوني التراوح •ع أنصله الاJالي، هان، الوتر نملي كف I ١ • ٥ ٦ ص
٣٩•••••نهارأ؟ بقي ما يكمل فهل ركعتض فصلى الفجر نل نام من ت '١  ٥٧ص 
٤• . صفتها؟ وما يقضيها متى الوتر صلاة ناتته وند الفجر لصلاة نام محن ؛ ١٠٠٨ ص
الركدعس ورفع دركع يكر اكٌت ني والإمام المجد دخل رجل : ١ ٠ ٥ ٩ س 
٤. ذلك؟ يصح هل معه وملم الإمام يع وقنت يديه رنع ثم 
٤١.......الفجر؟ صلاة من الأخيرة الركعة ني الوتر دعاء يثرع هل : ١ ٠ ٦ ٠ س 
٤٢الفجر؟ صلاة ل القنوت دعاء حكم ما : ١ ٠ ٦ ١ ص
١ س ٢٤ . ..٠ ١ متمر ويشكل الفجر صلاة قي يقنتون المساجن. أتمه : ٠٦٢
٤٦......مخصوصة؟ أدعية له وهل اكوت، دعاء ني ، ٧١هي ما : ١ ٠  ٦٣ص
٧٤ فماالأصح؟ يقصر الدكاءويعضهم ل بمليلون رمضان ل الأتمة يعض : ١ ٠ ٦ ٤ ص
٤٨. . ّ ّ . الدليل؟ ذكر مع القنوت عنددعاء افدين رنع المنة من هل ؛ ١ ٠ ٦ ٥ ص 
٤٨•••••؟ الشي. عن الوارد على القنوت دعاء ني الزيادة حكم  ١٠: ١ ٠ ٦ ٦ ص
.. هديت. سن راالهماهدjا يدعويقوله: واللام الصلاة عليه كان : ١  ٠٦٧ س

٤٩ء؟ اريادةعلىهاJاالJUتجوز نهل 
ولأتفعلسةضهم.ةانهانيسةصاكهد، ; ١ . ص٨٦

'٥• ••••••••■•■•••نرجواليان؟ عليها. تداوم لا فلت وإن ^وت، 
٥٤...إلح ّ ؤ ١ الصوت ياامع العيون لاتراه يامن يقول: القنوت الدهاءز عن رسالة: 

٥٥ . ٠ . . . . . ؟ ّ ّ . ٠ ّ . . . الدهاء؟ يعد ياليدين الوجه مح حكم ما : ١ ٠ ٦ ٩ س
٠٥مارأىالداهبالأر؛عةنيااقتوت؟ : ١٠٧٠ص
٠٥٧ . ...... البداية؟ أوني قيآخرالدعاء هل-ثرعزاء٠الخاتحة :  ١٠٧١س
٥٧. ٠ ّ . . ؤ٠ ّ ّ ؛ . . . . . ؤًلأةالور؟ قي لتشهد الجلة ممة : ١  ٠٧٢ س
٥٧• ••■•••••• يصح؟ هل الوتر من الإمام -لأم يعد ركعة يزيد من : ١  ٠٧٣ س



سم؟لخٍٍدسٍدٍسسٍمح

•٠٨...........رمضان؟ غير ني جماعات اللل تام صلاة حكم ما ت ١ ٠ ٧ ٤ ص 
٠٥٩.. ...........نته؟ القنوت يجب وهل الوتر؟ صلاة حكم ما ! ١ ٠ ٧ ٠ محي 
٠٦٠ماحكماكوتفيالفرMض؟ : ١  ٠٧٦محي 
٠ ٦٢. ...... الوتر؟ ئي القنوت حكم ومجا الفجر؟ مر القنوت ماحكم ت ١ ٠  ٧٧ٌرر 
٠..ؤالفجربم>فأنداسةنير،ظبم؟ صلاة )١ ٠  ٧٨ص  ٠.٠٦٤

٦٠ ٤ ١ . ٠ . . ؟ . ٠ . . ١ . . . الفريضة؟ الفريضة صلاة ل القتوت ماحكم ت ١ • ٧ ٩ ص
٠٦٤؟وماالخكمإذاملُاسسمن،ي؟ 

٠ ٦٠. .....ؤ. الفجر؟ مرصلاة القنوت علمردعاء الموانلة حكم ما ت ١ ٠ ٨ ١ س
٠ ٦٧الفجر تنون ل الإمام متايعة حول ت الة رمح

٠٦٨الوازل j اش رخمه الشخ فضيلة قنوت 
التراويحصلاة 

٧٠ ١ . ّ . .........١ . . ركعاتها؟ وعدد التراويح، صلاة مرحكم ؛ ١ *  ٨٢ص
* ٧٣. .••••• رمضان؟ نيام م الستة مي وما القيام؟ من التراويح هل ت ١ ٠  ٨٣س
٠٧٤....التراوح؟ دون القيام يمحالون المجدالحرام في الناس بعض ت ١ ٠  ٨٤س
٠٧٦..؟.. ........ركعاتها؟ عدد وكم التراوح؟ صلاة حكم محا ت ١ ' ٨٠س 
مرركعاتالنيره نعل، على الزيادة جواز بعدم شي س هناك ت ١ *  ٨٦ص 

٠ ١٧٨ . ّ . . . مأجورين أفتونا ٠ • • • أمرنا مر أحدث ُس • متدلأبحديث التراويح 
افرقم، أمرعمر وماحقيقة التراوح؟ مر المستونة الركعات ماهم، : ١ ٠  ٨٧ص

٠٨٠. ٠ ٠ ..٠ ّ . ..ّ. ..٠ ..الوتر؟ •ع ركعة أحدعشرة ض، الناس جمع أنه هته 
٠ ٨٢. ١ . ..١ ّ ركعاتها؟ عدد م، المنة وماهم، التراؤح؟ صلاة حكم ما ؛ ١ ٠  ٨٨س 
٠ ٨٣معينر؟ عدد رمضان لقيام هلر ؛ ١ ٠  ٨٩س
٠٨٤.يوافقه؟ فهل، ركعة، عشرة إحدى عل يزيد حلفاإمام الإنسان صل إذا ت ١ ٠ ٩ ٠ س 
٠ ٨٦واحل،؟ الوترنرسلام •ع أوبعضها كلها التراويح صلاة م حكم ما ت ١ ٠ ٩ ١ س
٠٨٨٠...يفعل؟ لماذا أودو ندكر ثالثت إلى فقام التراويح يصلي، رجل، ؛ ١ ٠  ٩٢س
٠٨٩..فاله؟ يمح مل، يفارق نم ركعة عشرة إحدى الإمام منربمليرمع • '١  ٩٣س 
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نياملي وتال; انصرف، ثم الراوح صلاة الأول الإمام •ع صلى س • '١ ٩ ٤ س 
سىمحالإطمحنىسصرفىبكنامليلةا،الحديث; بنص ليلة 
١٠٩'معه؟ وانصرنت الإمام *ع 
١٠٩٣...اكراوح؟ صلاة حقهم لي نشئ هل البادية لي أشخاص ثلاثة : ١ ٠ ٩ ٠ ص
١■■•■•حاضت؟ تقضيهاإذا وهل اكراوح؟ صلاة للمرأة يشرع هل ت ١ ٠ ٩ ٦ س ٠٩٣

١القرآن حتم دعاء حول رسالة  ٠٩٤
١١٠٦المة؟ من أصل للخممة هل : ١ ٠  ٩٧س 
١١ ■ ٦ • • • • • • رمضان؟ شهر في الليل قيام في القرآن حتم دعاء حكم ما : ١ ٠  ٩٨س 
صحةمدى وما القرآن؟ حتم دعاء لي يشرع نهل القرآن تراءة أنهيت إذا : ١ ٠ ٩ ٩ س 

١١ ٠ ٧ اف؟ رحمه تيمية ابن الإسلام لشح القرآن حتم دعاء نسبة 
١١٠٧......أوٍلأةاكراوح؟ الخواف مكة في كان لن أفضل أيهما : ١ ١ ٠ ٠ ص 
اكراوح؟صلاة بملي والإمام العشاء لصلاة الإنسان ث١حول حكم ما ؛ ١ ١ ٠ ١ س
١١٠٨••••.•••........الراوح؟ صلاة هذه أن جاهلا كان إذا ذلك حكم وما 
١'١ ٨ • • ■ • • • نتتقل؟ يهل رمضان؟ من الأواخر الشر في القدر ليلة هل : ١ ١ ٠ ٢ س

اابسكلءامأوأنهاكقلسممإلليلأ؟؟'
١١١١فيها؟ يقال دعاء أفضل وما القدر؟ ليلة فيها ترجى الي الليالي أحرى عن : ١ ١ ٠ سإ 
١١ ١ ٢ . ّ . ّ اوح؟ اكر يصلي من حلف العشاء يصلي من صلاة تمح هل : ١ ١ ٠ ٠ س
١١١٣..اكراوح؟ صلاة في المأمومين نبل من المماحف حمل حكم ما ! ١ ١ ٠ ٦ ص 
١١١٤■••..■■....الصلاة؟ في المصحف مجن الإمام متابعة حكم محا I ١ ١ ٠ ٧ س
١١ ص ١١١٠ادراء.ح؟ صلاة أثناء الميكرفون في أصواتهم يرفعون الأئمت بعض ! ٠٨
١١١٩■•••••■التراوح؟ صلاة ني للمصحف المأموم حمل حكم عن ؛ ١ ١ ٠ ٩ س
١١٢٠••■■•■■■■•■.للمثايعة؟ الصلاة في الهصمحف حمل ماحكم ؛ ١ ١ ١ ٠ س
١١٢١■■■■•الصلاة؟ تصر ح التراوح نصلى فهل سفر ني جماعة نحن ; ١ ١ ١ ١ س
١١٢١.نيرةصوته؟ بتغيير الاس ئلوب ترمق يحاول المساجد أئمة بعض ; ١ ١ ١ ٢ ص
١١٢٢•■•■■•■■■■اكراوح؟ لصلاة مكة إلى جدة أهل ذهاب حكم ما : ١ ١ ١ ٣ س
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ني؛؛ jLajjت القريب المجد يترك شهررمضان ني الناس يعص ت ١ ١ ١ ٤ س 
المجدفي الرجل ُلثصرى ■ الض. قال لقد إ لقب أخشع لكونه آخر مجد 

ا ٢٣؟ الماجد، بح ولا يه الذي 
!٢٤..لهداأصل؟.هل مححوثرينسرضانالهالمةاكدر، : ١ ١ ١ سه 

.التراوح؟ صلاة تقام ضل رمضان س الثلانن ليلة الهلال إذاثت ; ١ ١ ١ ٦ س 
ليلةنيام له محصل هل سليمة التراوح صلاة في الإمام *ع أدرك س ؛ ١١١٧ص
..........التراوح؟ صلاة في يالبكاء الصوت رغ حكم مجا ! ١ ١ ١ ٨ ص 
•• الضحى؟ ركعتي دعن بمليها؟ الني. كان التي الرواتب ما ؛ ١ ١ ١ ٩ س 
....إقامة؟ لها وهل ركعاتها؟ عدد وكم المايلة، صلاة كشة ما ١ ١ ٢ ٠ ص 
....واحدة؟ أحكامهما وهل الجدوالمصلى، بين الفرق ما ؛ ١ ١ ٢ ١ ص 
١ ١٣٢. ٠ ٠ . . . . . . ؤ. ء . ّ ّ ؟ والمدة؟ الملين الرواتب المنن ونت ما : ١ ١ ٢ ٢ ص 

١ ١٣٣. ء . ّ . ٠ ٠ ّ . . ١ . . . . ٠ منندملمكففيعة٠ليصاليالن؟ : ١  ١٢٣ص
١١  ٣٣ّ ٠ الأذان؟ بعد ركعتين الغرب ئل الإنسان يصلي أن نة المن هل ؛ ١ ١ ٢ ٤ س 

١١٣٠الغرب ركهتغاقل صلا؛ حول رصالة 

١ ١٣٦. . . ^^اترىاتبعدالغربوقولونإتهاءلأةالأوا؛ين؟ ؛ ١  ١٢٥ س

١١٢٠

١١٢٥

١١٢٧

١١٢٩

١١٣•

النهيدقت 

١١٢٧س

سحآاا

١١٣٠ص

ساّآاا

١١٣٢س

يزولحتى أويوحرها الفجر بعدصلاة الفجر راب الإنسان يودي هل 
١٣٦

١ ١٣٧. ........المهي؟ ونت في الأسخارة صلاة الإنان يصلي هل 
١ ٠١٣٧ . .....٠ . ؤّ ّ الفجر؟ وسة الإشراق مة الحمع؛؛ن يصح هل 
١١  ٠٣٨ ّ ؤ ء الوقت؟ لحول اشتراط في الفجر صلاة مثل الفجر ركعتا هل 

١ ١١٣٨ ٠ . ّ ١ ٠ فيها؟ تقرأ الي الور هي وما الفجر؟ ركعتا تؤ,دى كش 
١١٤•. ..........الفجر؟ صلاة منة الجدعن تحية تجزيء هل 

١١٤١................العصر؟ قبل ركعات الأرح هووقت ما 
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٣٣ص 

٣٠س 

٣٦س 

٣٧س 

٣٩س 

ص•؛

٤٢س

٤٣ص 

س،ا

سْ؛

س٦٤

الأذان؟
1A_

١الفريضة؟ وصلاتهابعد القبلية يجورتأحيرالمتن هل 
.٢.............الفجر؟ الفجريعادصلاة منة تضاء حكم ما 

٢ملِضبعدالأذان؟ الجد ^لالأذانوضمحة 
٣الرواتب؟ تقضى هل 

٣الفاتحة؟ ح صوره نراءة الصل ولوني الرواتب، المسنن تقضى هل 
٤• ••••••••••• يقضها؟ فض الفجر راشة أداء س يمكن ر لس 

٥• •••••• اللل؟ ني النهارعرصفتها ش الليل صلاة تقصى هل 
٠. .... أ؟ أوجهر سرا يقضيها هل الفجر صلاة من ركعت ناثه رجل 

٦ونتها؟ فات إذا الرواتب تقضى هل 
٧. ........ركعتين؟ صلاة أم الملواف، الحرام الجد تحية هل 
٧. . ء . . ء ٠ . ء . . . ّ . . . . الرانية؟ اّواف.ع ركمحا تتداخل هل 
الدلمم٠خاكفة؟نيام هل 
.٩..........الضحى؟ صلاة عن تكفي اللمل محق صلاة هل 

٩أريعا-ردأ؟ يصليها أن ان يجوزللإنللثلهرهل القبلية الراتبة المة 
يعدركعتين بملي نهل المؤذن أذن نم المسجد تحية الإنسان أدى إذا 

.. . البيت؟ أوز الحرام المجد في المافلة ان الإنبمالي هل 
المريقة؟يعدصلاة المّة لأداء المكان تغيير على دليل ورد هل 

ّ. . . . ٠ ّ . ّ . . . ٠ ّ ٠ . المٌة؟ لأداء الآهان تغيثر يشرع هل ت ١ ١ ٠ • س 
......ا-ف.عة ح3لثة وحال المنن بعد الدعاء عند اليدين رغ حول رسالة 

.............المسافر؟ عن الرواتب المن تشل هل ؛ ١١٠١س

المؤذن؟أوأتاح السجد تحية أصلي نهل يؤذن الوذن كان إذا ت ١ ١ ٥ ٢ ص 
•أصل؟ لهذا نهل • نة اللأداء أماكنهم شردن المصلمن بعض ت ١ ١  ٠٣س

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٦

١٥٦

١٥٧
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١١٥٨ذلك؟ صحة مامدى تركهاابدأ، لابجونله سنة، إذاصل ان الأتسمعناأن ; ١ ١ ٠ ٤ س 
١١٥٩........معها؟ صورة نراءة دون الفجربالماتحة ركعض حكم ما ت ١ ١ ٠ ٥ ص
١١٠٩الغريقة؟ أر الراتة يصلي نهل الجماصة •ع الفجر صلاة فاتته رجل ت ١ ١ ٥ ٦ س
١١٦•الفجر؟ راتبة ص الإشراق سنة تجريء نهل الأجر راب بمل للم من ؛ ١ ١  ٥٧س 
١١٦٠صحيح؟ حديث هذا هل ٠ . . جماعة. ش الفجر صالي امن ت حديث !  ١١ ٠٨س 
١١٦١..........واحدة؟ عيادة في عيادة من أكثر ننوى أن يجر.ذا هل ؛ ١١٠٩ س

الضصصلاة 

١١٦٥.السجد؟ أول البيت ل تصل مح.هل المص؟ هي هل الإشراق صلاة ؛ ١١٦٠ص
١١٦٥.؟٠................أكثرها؟ وما الضحى صلاة أقل ما ; ١ ١ ٦ ١ محن 
١١٦٥. ..٠ . .ؤ. ........ إنافا-تّنةاكصهلصأملأ؟ّ ؛ ١١٦٢ س
١١٦٦■.••••••••••••ينتهي؟ يمش الفص؟ صلاة يدأدنت متى ت ١ ١  ٦٣س 

١١  ٦٧التلاوة سجود عن رسالة 

التلاوةسجود 

١١٦٩......... ......هوواجب؟ وهل التلاوة؟ مجود حكم ما 
١١٧٠متحجبة؟ تكون أن للتلاوة تسجد أن أرادت إذا المرأة عر يجب هل 

١١٧٠. ................التلاوة؟ مجدة ر ^ل'شترءلاكلهارة 

١ ١٧٢. . ينتبهوا؟ لم حلفه المملين ولكن التلاوة، سجدة الإمام ّجل• إذا 
١١  ٧٣. ...نام؟ سجدؤإذا إذا يكبر نهل التلاوة مجود الممجلي سبي إذا 

١ ٤١٧ ؟ فيه؟ يقال وما التلاوة؟ لجوي الصحيمحة الكيفية إر نرجوإرشادنا 

٠لجويالتلأوةتكثيرو-دم؟ هل   ٠.. ............٠ ٠  ٠١١٧٦
١١٧٦معين؟ دعاء التلاوة لجود هل 

١١٧٧..الإمام؟ حالف أصالي وأنا سجدة، فيها سورة نرأت إذا أنعل ماذا 
١١٧٧.....الأدلة؟ التلاوة،ع لجود والوصوء اكبلة امممثال حكم ما 

٦٤س 

٦٠س 

٦٦س 

 ،٢٦٧
س٨٦

٦٩،٢

U*_

س١٧

UU_



اس|س
١٢٨٧=

-١٧٤٧

سْماا

سب7اا

١٧٨ص

-١٧٩٧

١٨س'

١٨١ ص

١٨٢ ص

١٨٣ ص

١٨٤ ص

سْخا
سا-ما

^-١٨٧

١٨٨ س

ساآا

سيا

١٩٠س

١ ١٧٨. .... يجئ؟ يل مهامجدة كررآية دمن التلاوة مجود محب عل ت
١١ ٧٩. ......يجدوا؟ يلم مجدة نيها الماورأةعة مب قرأالطلبة إذا 

١١٨•. .....ؤ^؟ JUa^Jlيعص ينب ولم اكلأوة سجدة الإمام مجد إذا :

١١٨•• لحدينبمتوّجدضالأمس 
١ ٠١٨ ٠ . . رصوء؟ له يشترط وهل صفته؟ وما سجودشكر؟ ف يجد متى ت

١١٨١...جدضئبكلصلأ،ماشرةساالخكم؟ م ت
المجدنحيه يعاو الاستخارة دعاء يقال وعل الاستخارة؟ صلاة حكم ما ت

١١٨٢

ا ٨٣الأمر؟ احتارهذاافه أن عل دليل الاستخارة الصدرعقب \شور\ح هل 
١ ٠٨٣ ٠ ٠ مشروعيتهما؟ ثبتت هل القرآن حفظ وصلاة الحاجة صلاة عن 

١٨٤النسيج؟ صلاة حكم ما 
١٨٤ّ ّ ّ ٠ . . . . . ّ ّ ّ ٠ محالى؟ ومتى تولى؟ كثف التحيح صلاة عن 
١٨٨المبيح؟ صلاة عن 
١ ٨٨الشايح؟ صلاة فصل ل عباس اين حديث وعن التييح؟ صلاة عن 
١.،التسبيح؟ صلاة عن   ٠..... ........٠ ١٨٩.. ....... ٠
١٨٩.. ........رمضان؟ من فىآ'ءرجمعة تصلى الفانية محلأة عن 
٠. ....... ......جماعة؟ ^٠ ٧١صلاة إقامة حكم عن   ٠١٩٢
١ ٩٣. . ٠ ركعاتها؟ عدد حديد درن ميللقة ينية تانلة أصلى أن يجوز هل 

١ ٩٣ينتظرون؟ ونفوا الإقامة ونت ثرب الخجل دخلوا إذا الناس بعض 

١٩٤..........الضحى؟ صلاة مثل جماعة، التانلة صلاة حكم ما 
٠١٩٠ . . الزوجة؟ على عندالدخول الزويح ليلة الركعتين صلاة ماحكم 
الحاجة؟صلاة ماحكم 

الإسلامعن -يسأله رجل عندماجاء، الشى.- قول ين كماتجمع 






