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¢

الحؿدهلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
ثؿ أما بعد؛ أيفا إخقة إاكارم إن ي أحؿد اهلل ۵الذي جؿعـا يف هذا الؿؽاان الؿباارك لـااذااكر باباا
مـ أبقاب العؾؿ وكادارس جزءا مـ مسائؾف.
أيفا اإلخقة ..إن حديثـا طـ أحؽام مقسؿقة ،ومسائؾ إؼفقة ماعؾؼة بققت مـ إوقات ،إذ قد اقاضات
حر إلك قر ،ومـ صقػ إلك شااء ،وماـ شادّ ة إلاك
مشقئة اهلل  ۵وقدرتف وحؽؿاف أن ياؼ ّؾب الزمان مـ ّ
رخاء ،وإلك غقر ذلؽ مـ تؼدير اهلل  ۵الؽق ي.
وإن مؿـ اقاضاه حال تغقر هذه إوقات وتبدّ ل هذه إزمان أن يحااج الؿارء إلاك أإعاال معقـاة ،وأن
ٍ
سؾقك معقـ بقـ اهلل  ۵يف اكاابف أحؽامف واكذا كب ّقف ﷺ ،وإكـا يف هذا القاقم ساـاؽؾؿ طاـ
يضطر إلك إعؾ
يؼرتب الشااء ويـزل بالعباا ،،ولاقس معـاك ذلاؽ أن هاذه إحؽاام
بعض إحؽام الال كحااجفا حقـؿا
ُ
مخصقصة هبذا الققت ،وإكؿا هل ماعؾؼة طـد اكثقر مـ الـاس هباذا الققات بخصقصاف ،وهاذه إحؽاام
الؿاعؾؼة بالشااء والرب ،طؾك كقطقـ طـد أهؾ العؾؿ:
فؿـفا :أحؽام تتعؾق بإحؽام التؽؾقػقة من اإلباحة ،والحرمة ،والرخصة ،والعزيؿة ،وغقار ذلاؽ ماـ
إمقر.
ومـفا :أمور هي من أداب ،ومؽارم إفعال الال يػعؾفا الـاس يف يقمفؿ ولقؾفؿ.
وقد ذاكر الشقخ مقسك بـ سالؿ الحجاوي طؾقف رحؿة اهلل الؿاقىف ساـة ثؿاان وسااقـ وتساعؿائة ماـ
هجرة الؿصطػك أن الػؼفاء لفؿ مسؾؽان مخاؾػان ،إؿـفؿ مـ يؼدم إحؽام طؾاك أ،اب ،وماـفؿ ماـ
يؼدم أ،اب طؾك إحؽام ،وسـذاكر القاقم أ،اب قباؾ إحؽاام لؼصارها وتعاد،ها ثاؿ كاذاكر بعادها
إحؽام.
إنن الـاس يف هذا الػصؾ -أطـل إصؾ الشااء -ربؿا احااجقا إلك بعض إحؽام الال تاعؾؼ هبؿ ،إؿـ
ذلؽ أكـا كؼقل:
أوٓ :إذا كزل الشتاء بالـاس واشتد البرد بفم ،فنكفم يمجرون طؾى بعض أطؿالفم أشدد مؿدا يدمجرون
ً
طؾقفا يف غقر هذا الؿوسم ،ولذا جاء طؾك الـبل ﷺ أكف لؿا قال ٕصحابف ﭫ« :أٓ أخبركم بؿا يرفد ا
أمقرا ومـفا قال« :وإسباغ الوضوء طؾى الؿؽاره» وقد ذاكار ُشاراح
به الدرجات ويؽ ّػر به الخطقات» ذاكر ً
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الحديث رحؿفؿ اهلل تعالك أن مـ إسباغ القضقء طؾك الؿؽاره :القضقء حال شدّ ة الرب ،،إنذا اكاان الارب،
شديدً ا ،والصؼقع ً
كائؿاا إاسااقؼظ ماـ كقماف هلل  ۵يف صاالة الػجار أو قبؾفاا
كازٓ بالعبد ثؿ اكان الؿرء ً
طظقؿا يػقق إيام الال قبؾاف ،ولاذا اكاان
أجرا
إاقضل ّ
ً
ومس بر ُ ،الؿاء جؾده ،إنكف يمجر طؾك هذا القضقء ً
صح طـ الـبل ﷺ أكف قال« :بشدر الؿشدايقن يف
لؾػجر خصقصقة يف إجر ،ون غقرها مـ الصؾقات ،إؼد ّ
أجرا أطظؿ مـ مشقف لغقره مـ الصؾقات لؿا
الظؾم بالـور التام يوم الؼقامة» إؿـ مشك يف صالة الػجر ُأجر ً
إقفا مـ الؿشؼة ومح ّبة الـػس لضده مـ الدطة والسؽقن والراحة وغقرها.
وهـا ُحؽؿ ياعؾؼ هبذا القضقء أن الػؼفاء رحؿفؿ اهلل تعالك يؼقلقن :إن القضقء يف الرب ،إماا أن تؽاقن
إقف مشؼة ،وإما أن يؽقن سب ًبا لعجز الؿرء وإضراره وتعذيبف لـػسف.
أما الؿشؼة إنهنا مشرتاكة بقـ الـاس جؿقعا وٓ ُت ِ
ح ّؾ لؾعبد أن ياقؿؿ.
ً
وأما إن اكان يف وضقئف ضرر طؾقف وطذاب لجسده خارج طـ العا،ة إنكف ّ
يحؾ لف أن يـاؼؾ مـ القضاقء
إلك الاقؿؿ اكؿـ يؽقن يف صحراء أو يف بر ولقس طـده ما يدإئ بف ماءه.
وهذا مـ الػؼف يف الديـ ،إؼد حؽك العز بـ طبد السالم طاـ كػساف أكاف قباؾ أن يطؾاب العؾاؿ اكاان إذا
أجـب ،واساقؼظ لصالة الػجر غؿس كػسف يف الؿاء البار ،حااك اكاا ،أن يفؾاؽ! أرا ،أن يؼاقل ماـ هاذه
الؼصة :إن الؿرء إذا إؼف يف ،يـ اهلل  ۵وتعؾؿ أحؽامف أخذ بالرخص الال رخصفا اهلل  ۵لف.
كارا لقتدفل بفا ،ولقطر ،الرب ،طـ كػسف ،وقد
كثقرا من الـاس يوقد ً
من أداب التي تتع ّؾق بفذا الوقت أن ً
جاء يف الصحقح مـ حديث أبل مقسك إشعري ﭬ أكف قال« :إن بقتًا احترق يف الؿديـدة يف طفدد الـبدي
ﷺ ُ
فلخبر الـبي ﷺ طـه فلمر الـبي ﷺ بنصػاء الـار طـد الـوم» ّ
إدل ذلؽ طؾك أن القاجب طؾك الؿارء أٓ
يـام يف مؽان وإقف كار مققدة ،إنن هذه الـار تؽقن طدوا لف وسب ًبا يف تؾػف اكؿا ذاكر الـبل ﷺ.
اكثقارا ماـ الػؼفااء رحؿفاؿ اهلل تعاالك قاالقا :إن الؿارء إذا أرا،
ومؿا يتعؾق بفذه الـار مدن أداب أن ً
ّ
الصالة ويف قبؾاف كار إنكف ُيؽره الصالة إلقفا ،ولؿ يؼقلقا بحرمة الصالة إلقفا ،والسابب يف اكراهاة الصاالة
إلك الـار أن يف ذلؽ مشاهب ٌة بالؿجقس ،إذ الؿجقس طبد ٌة لؾـار يؼصدوهنا حال ،طائفؿ وصالهتؿ ،إالؿرء
ماقجفاا لؾؼبؾاة ،ولؽاـ لقجاق،
إذا أرا ،أن يصؾل واكاكت يف قبؾاف كار إفق يف الحؼقؼة إكؿا يصؾل هلل ۵
ً
الـار يف قبؾاف ُاكره ذلؽ خشقة مشاهبة الؿجقس ،اكؿا أن الػؼفاء اكرهقا أن يصؾل الؿرء إلك مارآة خشاقة أن
يـشغؾ يف صالتف بالـظر يف كػسف وما خؾػف.
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ولؽـ مع وجق ،هذه الؽراهة الثاباة طـ السؾػ رحؿفؿ اهلل تعالك يف الصالة إلك الـار إنكـا كؼقل :إهنا
مـاػقة يف الصالة لؿثؾ هذه الؿداإئ الال ُتجعؾ يف الؼبؾة ،إنكف ٓ تؽره بالؽؾقةٕ ،ن الؿعـك الؿقجق ،يف
اكراهة الصالة إلك الـار إكؿا هق مشاهبة الؿجقس ،والؿجقس إكؿا يعبدون الـار وٓ يعبدون هذه الؿداإئ
الال تؽقن اكفربائقة أو طؾك غاز وكحق ذلؽ بدون شعؾة كار إقفا ،ولفذا اكان الشقخ طبد العزيز بـ باز يف
إااويف اكؿا هق مقجق ،أكف يؼقلٌ :
إرق بقـ الـار وبقـ الؿدإئة يف الصالة إلقفا إفذه تجقز وتؾؽ تؽره.
أيضا بأ،اب :أكف قد جاء طـ بعض السؾػ رحؿفؿ اهلل تعاالك ،وروي مرإق ًطاا
مـ إحؽام الؿاعؾؼة ً
لؾـبل ﷺ كراهة تغطقة الػم يف الصالة ،إقؽره تغطقة الػؿ يف الصالة لؿا يف ذلؽ مخالػاة إ،ب والساؿت
طـدما يؽقن الؿرء صاإا قدمقف هلل  ،۵وهذا يػعؾف اكثقر مـ الـاس لرب ،،أو يػعؾف لحالة معقـة طـاد إتقاكاف
مفـة أو إعؾ وطؿؾ شاق ،ولؽـ كؼقل :إن هذا الػعؾ مؽروه ،إنذا حؾؾت الؾثاام طاـ إقاؽ وأزلات هاذه
الاغطقة طـ وجفؽ إنكف يؽؿؾ أجرك وياؿ لؽ الثقاب الذي أكت طامؾف.
غقر أن أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك قد ذاكروا أكف يف بعض الؿقاضع تزول هذه الؽراهة ،إقجقز لؾؿارء
تغطقة إِقف من غقر كراهة ،قالوا :كلن يؽون الؿرء مصا ًبا بعطاس شديد يمذي من بجاكبه ،أو يؽدون الؿدرء
غبارا معقن فنكه يتلذى ،إـص الػؼفاء مـ بعاض الؿاالخريـ طؾاك
مصا ًبا بحساسقة إن شم رايحة معقـة أو ً
وكص طؾقف الشقخ محؿد بـ طثقؿقـ طؾقف رحؿة اهلل.
طدم الؽراهة يف هذا الحالّ ،
هذه بعض إحؽام وأ،اب الؿاعؾؼة بالشااء ،وسلذاكر بعد ذلؽ حؽؿقـ أو ثالثة ماـ الارخص الاال
جاءت يف سـة الـبل ﷺ مؿا ياؾبس هبا اكثقر مـ الؿسؾؿقـ يف هذا الػصؾ ويف هذا الققت بالخصقص:
فلول هذه إحؽام هو :مسللة الؿسح طؾى الخػقن ،وطبركا بالؿساح طؾاك الخػاقـ بالخصاقص؛ ٕن
هذا آسؿ أطـل الخػ هق الذي جاء طـ الـبل ﷺ ،وإٓ إنن الحقائؾ الال ُيؿسح طؾقفا اكثقرة ،إنكاف قاد
ُ
والخ ُؿار ،واكؿاا
جاء طـ الـبل ﷺ إباحة الؿسح طؾك الجبائر ،وجاء الرتخقص يف الؿسح طؾاك العؿاائؿ
جاء الؿسح طؾك غقر الخػاف مؿا يلخذ حؽؿفا اكالجقارب اكؿا يف حديث الؿغقرة ﭬ  ،وساـذاكر هاذه
إحا،يث يف محؾفا بؿشقئة اهلل .۵
ولؽـ َخصصـا الحديث بالخػ ٕكف هق القار ،يف غالب إحا،يث طـ الـبل ﷺ ،وقد جاء طـ الـبال
ﷺ أاكثر مـ أربعقـ حدي ًثا يف مشروطقة الؿسح طؾك الخػ ،حاك لؼد قال اإلماام أحؿاد طؾقاف رحؿاة اهلل
مؿاا يادل طؾاك أن
تعالك :لقس يف كػسل شلء يف الؿسح طؾك الخػ إقف أربعقن حادي ًثا طاـ الـبال ﷺّ .
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تقاترا معـقيا طـف ﷺ.
مشروطقة الؿسح طؾك الخػ ماقاتر ً
وقبل أن كتؽؾم طن أحؽامه هـا مسدللة :هاؾ إإضاؾ لؾؿارء أن يؿساح طؾاك خػقاف ويارتخص هباذه
الرخصة أم أن إإضؾ يف حؼ الؿسؾؿ أن يخؾع خػقف وأن يغسؾ قدمقف لقؽقن أاكثار مشاؼة ،وأاكثار طؿاؾ
إقمجر؟
كؼقل ٓ :إول هق الصقاب وٓ الثا ي.
وإكؿا الصقاب -اكؿا قرره الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ -أن إإضؾ لؾؿرء هق حال قدمف وقت القضاقء،
إؿـ أرا ،القضقء واكاكت قدمف مؽشقإة إنن إإضؾ يف حؼف أن يغسؾ قدمف ،وماـ أرا ،القضاقء واكاكات
قدمف مساقرة بخػ أو ما يف حؽؿف إنن إإضؾ يف حؼف أن يؿسح طؾك خػف.
إ ًذا ٓ يخؾع ٕجؾ القضقء وٓ يؿسح ٕجؾ القضقء ،وهذا مػفقم مـ اكالم اإلمام أحؿاد  ،$إنكاف
محااجا لؾذهاب لؼضاء حاجاف أيؾبس خػف ثؿ ياذهب إقؼضال حاجااف ثاؿ
سئؾ طـ الحاقـ الذي يؽقن
ً
ياقضل؟ إؽرهف أحؿد ،أي اكره أن يؾبس خػف ٕجؾ ذلؽٕ ،كف إن لبسف إنكؿا يؾبسف ٕجؾ القضاقء ،لؽـاف
مباح وٓ شؽ ،إنن بعض الـاس قبؾ أن يـام ويرقد ياقضل اكؿا هل السـة يف حديث طائشة ڤ وغقرهاا،
ٌ
ثؿ يؾابس الشاراب ٓ لشالء إٓ لؽال إذا اسااقؼظ لصاالة الػجار ٓ يغساؾ قدمقاف .كؼاقل :هاذا مبااح،
والؿؼصق ،إكؿا هق لبس الخػ ٕجؾ القضقء يف وقاف ،اكؿا جاء طـ اإلماام أحؿاد ،وقارره الشاقخ تؼال
الديـ طؾقف رحؿة اهلل.
طـدما كاحدث طـ أحؽام الخػ والؿسح طؾقف إانن أحؽاماف تـااظؿ يف ثاالث مساائؾ ،هاذه الاثالث
ف الػروع الؿاقلدة طـفا جؿق ًعا بال اساثـاء ،وهذه الؿسائؾ الاثالث هال
مسائؾ مـ َطرف الؼاطدة إقفا َط َر َ
صػة الخػ وهقئاف ،والؿسللة الثاكقة ماعؾؼة باقققاف ،والؿسللة الثالثة ماعؾؼة بعقارضف.
كبدأ بلول هذه الؿسائؾ الثالث :وهي صػة الخف الذي يؿسح طؾقه أو ما يف حؽؿه:
ذاكرت لؽؿ يف أول الحديث أن الذي جاء طـ الـبل ﷺ إكؿا هق إباحة الؿساح طؾاك الخاػ ،والاذي
مسح طؾقف الـبل ﷺ إكؿا ُكؼؾ أ ّكف مسح طؾك خػ ،إفؾ كؼقلّ :
إن هذا الخػ ُيؼاس طؾقف غقره مـ إلبساة
الال تجعؾ طؾك الرجؾ أم ٓ يؼاس طؾقف غقره؟ إنن مـ الـاس ماـ يؼاقل :إكاف يجاب أن كؼاػ طـاد هاذا
الؿعـك وٓ كجاوزه إلك غقره ،إال كؿسح طؾك غقر الخػ اكالجقارب ،أو أطزاكؿ اهلل ِ
الج َازم ،أو الـعاؾ ،أو
غقر ذلؽ مـ إمقر ،ولذلؽ إذا أر،كا أن كعرف صػة الخػ إنكـا يجاب أن كعارف اتجاهاات الػؼفااء يف
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هذه الؿسللة ،والػؼفاء لفؿ ثالث اتجاهات يف هذه الؿسللة:
أشدها مـ يؼقل ٓ :يؼاس طؾك الخػ غقره ،إالـبل إكؿا مسح طؾك الخػ ،إؿعـك ذلؽ إنكف ٓ يؼااس
طؾقف غقره.
ومـفؿ مـ قال :إكف يؼاس طؾك الخػ غقره –اكابف-؛ ولؽـ الخػ الذي يؿسح طؾقف لاقس هاق الخاػ
الؾغقي ،وإكؿا جعؾ لف الشرع أوصا ًإا وشرو ًصا محد،ة بف خاص ًة طـ غقره مـ الخػاف أو ما يؼاس طؾقفا،
وهذا هق الؿدرسة الؿاقسطة ،يرى جقاز الؼقاس طؾك الخػ ماا لاقس اساؿف الخاػ ،كعاؿ يجاقز لؽاـ
بشرط أن تقجد هـاك شروط معقـة سـذاكرها بعد قؾقؾ.
والاقجف الثالث وهق الصحقح ،وطؾقف محؼؼق أهؾ العؾؿ :أن اكؾ ما سؿل خ ًػا إنكف يجقز الؿسح طؾقف،
إالخػ الؾغقي هق الخػ الشرطل ،ويؼاس طؾك هذا الخػ اكؾ ما لبس طؾاك الرجاؾ ،حااك ولاق اكاان
ِخ َر ًقا مؾػقإة ،لق لػ الؿرء طؾك رجؾف خرقة مؾػقإة مـ أول قدمف اكغارتة وكحقهاا إلاك آخرهاا صاح أن
يؿسح طؾك هذا ويلخذ حؽؿ الخػ.
والدلقؾ طؾك هذا الؼقل إخقر :أن الـبل ﷺ إكؿا مسح طؾك الخػ ٕكف اكان مقجق ً،ا يف وقاف ،والـبال
إزارا
إزارا ور،ا ًء أو ً
ﷺ يف ذلؽ الققت لؿ يؽـ يؾبس هذه ال ُؼؿص الطقيؾة الال كؾبسفا ،وإكؿا اكان يؾابس ً
قصقرا ،وتغقر الزمان بعد ذلؽ إلصبح الـاس يؾبسقن السراويؾ ولاؿ يؾابس الـبال ﷺ ساراويؾ
وقؿقصا
ً
ً
قط ،وأصبح الـاس يؾبسقن الثقاب الطقال ولؿ يؽـ الـبل ﷺ يؾبس ثق ًبا قط ،ولذا قرر الشقخ تؼل الاديـ
أكف ٓ يصح ٓمرئ أن يؼقل :إن أإضؾ الؾباس ما لبسف الـبل ﷺ! ٓ ،أإضؾ الؾباس ما جؿع أمريـ:
إمر إول :أن يؽقن أتؿ وأاكؿؾ سرتًا ،إالسراويؾ ماع الؼؿاص أاكؿاؾ سارتًا ماـ إزر ماع الؼؿاص
ولؽـ لؿ يػعؾفا الـبل ﷺ ٕهنا لؿ تؽـ يف وقاف.
وإمر الثاين :أن تؽقن مـ لباس العرب ،وهذا معـك ما جاء طـ الـبال ﷺ طـاد أبال طقاكاة أكاف قاال:
«اتزروا وارتدوا وتؿعددوا» أي طؾقؽؿ بؾبس جداكؿ معد بـ طدكان ،إنن لباس العرب مؼصق ،وهق أإضؾ
قديؿا إنن لباس العرب ياغقر مـ هقئة إلك هقئة.
الؾباس ،لقس الؾباس الذي اكان ً
مخصقصا بف الؿسح وإكؿا يؼاس طؾقف غقره ،وإكؿا مسح الـبل ﷺ طؾك الخػ وحاده
إذن الخػ لقس
ً
ٕكف هق الذي اكان مقجق ً،ا يف طفده ،اكؿا ّ
أن اكؾ ما صدق أكف لباس لؾرجؾ وتاحرك الرجؾ بف إنكاف يجاقز
الؿسح طؾقف يف هذه الحالة.
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ما الذي يـبـل طؾك الؼقل الثالث؟ وهق أوسع إقاقال والؿقاإاؼ لؿؼاصاد الشاريعة ولؿعاكقفاا ،إانن
معا ي الشريعة تؼقل :إن الؿسح طؾك الخػقـ رخصة وتسفقؾ إؾؿاذا كشد ،طؾك الـاس وكجعؾفؿ ٓباد أن
يؾبسقا هقئة معقـة ربؿا تراكفا الـاس؟
يـبـل طؾك ذلؽ مسائؾ:
الؿسللة إولك :هؾ يشرتط أن يؽقن هذا الؿؿسقح طؾقف -الحائؾ الذي يف الؼدم -هؾ ٓبد أن يؽاقن
مـ جؾد أم ٓ؟
مـ قال :إكف ٓ يؿسح إٓ طؾك الخػ؛ إؼالٓ :بد أن يؽقن مـ جؾد.
مـ قال :الؼقل إخقر الذي قؾاف لؽؿ قبؾ قؾقؾ الثا ي أكف يجقز طؾقف وطؾك غقره .إـؼاقل :كعاؿ ،يجاقز
مـ جؾد ويجقز مـ غقاره ،إاالجقرب الاذي كؾبساف أن الشاراريب وماا يف حؽؿاف لقسات ماـ جؾاد،
إالصحقح مـ ققلل أهؾ العؾؿ أكف يجقز الؿسح طؾقفا ،وقد ُروي يف حديث ولؽـ إقف مؼال أن الـبال ﷺ
مسح طؾك الجقرب وهذا جاء مـ حديث الؿغقرة؛ لؽـ إقف مؼال ،ولؽـ أثبت ما إقف الؿعـك الذي ذاكرتاف
قبؾ قؾقؾ.
إ ًذا إمر إول ٓ :يشرتط أن يؽقن مـ جؾد ،إقجقز أن يؽاقن ماـ الصاقف ،ويجاقز أن يؽاقن ماـ
الـايؾقن ،ويجقز أن يؽقن مـ غقر ذلؽ مـ الؿصـقطات الال تصـع مـفا هذه الحقائؾ طؾك الؼدم.
مؿا يـبـي طؾى الؼاطدة الال ذاكركاها قبؾ قؾقؾ :مسللة هؾ ٓبد أن يؽقن هذا الحائؾ الذي طؾاك الؼادم
ّ
لؿحؾ الػرض أم لقس ٓز ًما؟ ماـ قاال :باالؼقل الثاا ي وهاق أكاف ٓباد أن تؽاقن لؾخاػ شاروط
ساترا
ً
ساترا لؾؿحؾ ،والؿارا،
مخصقصة بف شر ًطا إنكف يؼقل  -مـ باب أولك إول – إنكف يؼقلٓ :بد أن يؽقن ً
بالؿحؾ مـ الؽعبقـ إؿا ،وهنؿا إلك آخر إصابع -ساتر الؿحؾ -إنذا اكؽشػ بعض الؿحاؾ لاؿ يصاح
يسقرا ٓ ُيؼبؾ ،ولق اكان هذا الحائؾ أو الذي ُوضع طؾك الرجاؾ
الؿسح -اكذا يؼقلقن -إؾق اكان الشؼ ولق ً
قصقرا إنن بعض الشراريب تؽقن قصقرة ،ون الؽعب ،يؼقلقن :ما يصح.
ً
بؾ بعضفؿ شد ،يف هذه الؿسللة وقال :إن أثر مغرز اإلسؽايف يف الخػ الجؾاد إذا اكاان واسا ًعا – أثار
اإلبرة – إذا اكان واس ًعا بحقث ُيرى الجؾد إنكف يف هذه الحال ٓ يصح الؿسح ،واكؾ هذه إقاقال خاالف
الؼقل الراجح.
والصحقح أن اكؾ ما اكان َيثبت طؾك الؼدم وحده ويؿشل بف الؿرء إنكف يجقز الؿسح طؾقف ماا لاؿ يؽاـ
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الؿؽشقف أاكثر ،إالشؼ القسقر يف أسػؾ الؼدم ٓ يؿـاع الؿساحٕ ،كاف ٓ يازال يساؿك ُشارا ًبا أو جقر ًباا،
أيضا ٓ يضر ،إؾق أن امر ًأ لبس شرا ًبا ،ون اكعبف بؼؾقؾ إنكف ٓ يؽقن ماك ًعا ماـ
والـؼص القسقر ،ون الؽعب ً
الؿسح طؾقف ،والدلقؾ طؾك ذلؽ اكؿا قرره الشقخ تؼل الديـ طؾقاف رحؿاة اهلل :أن صاحابة رساقل اهلل ﷺ
ياؿازق ،وقاد اكاان الـبال ﷺ يرقاع ثقباف
إؼرا شديدً ا ،والغالب مـ اكاكت هذه حالاف أن ثقباف
ّ
اكاكقا إؼراء ً
بـػسف ،واكذلؽ يؽقن كعؾف ويؽقن خ ّػف ماؿز ًقا ،إؾذلؽ الصحابة اكاكت خػاإفؿ -واكاكقا إؼراء -ماؿزقاة،
ساترا الؿحؾ غقار
ومع ذلؽ لؿ يلمر الـبل ﷺ أحدً ا مـفؿ بلن يخؾع خ ّػف أو ٓ يؿسح إٓ طؾك خػ يؽقن ً
مؿزق وٓ مخروق.
مـ الؿسائؾ الال تـبـل طؾك الؿسللة والؼاطدة الال ذاكرهتا لؽؿ قبؾ قؾقؾ :أن مـ الػؼفاء مـ قاال :إكاف
ُيشرتط أٓ يـػذ الؿاء إلك الرجؾ مـ خؾػ هذا الحائؾ ،بـاء طؾك أهنؿ يشرتصقن أن يؽقن جؾاد ،أو ماا يف
حؽؿف ،والصحقح أكف ٓ يشرتط هذا الشرط ،إسقاء اكان يـػذ الؿاء مـف اكحال الجاقارب الاال معـاا أو ٓ
يـػذ اكحال إحذية والؽـا،ر وغقرها إنكف ٓ يؽقن ماكِ ًعا.
أيضا مـ الػؼفاء مـ يؼقل :يشرتط أن يؽقن ضق ًؼا ،إنذا اكان واس ًعا ٓ يثبت بـػسف إنكف ٓ يصاح ،وهاذا
ً
هق مشفقر الؿذهب .وبـا ًء طؾك ذلؽ إنن مـ جعؾ طؾك رجؾف خرقة ثؿ ربطفا بخقط إنكف طـدهؿ ٓ يصح
الؿسح طؾقف ،والصحقح طؾك ما قرركا قبؾ قؾقؾ وهق اخاقار الشقخ تؼل الديـ ،واكثقر مـ الؿحؼؼقـ وماـ
مشايخـا أكف يصح طؾك هذه؛ ٕن الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ يف غازوة ذات الرقااع ،ققاؾ :إكؿاا ساؿقت
بذلؽ ٕهنؿ اكاكقا يؾػقن طؾك أقدامفؿ رقا ًطا – قطع قؿاش يؾػقهنا طؾك أقادامفؿ ل ًػاا إؼاط – إادل ذلاؽ
طؾك أكف ٓ يشرتط أن يؽقن ضق ًؼا أو ثاباًا بـػسف.
إ ًذا هذه الؿسللة إولك واكافقـا مـفا وهق :أن صػة الخػ الذي يؿسح طؾقف هل الؾغقياة ،هال الصاػة
الؾغقية ّ
ساترا أو لقس بساتر مـ جؾاد أو ماـ غقاره،
إؽؾ ما سؿل خ ًػا إنكف يجقز الؿسح طؾقف ،سقا ًء اكان ً
مؿا ياحرك بحراكة الؿرء اكالحذاء والشاراب وغقار
اكؿا أكف يؼاس طؾك هذا الخػ غقره مؿا يم،ي الؿعـك ّ
ذلؽ مـ إمقر.
الؿسللة الثاكقة يف موضوطـا :وهو ما يتعؾق بتوققت الؿسح طؾى الخػقن.
ثبت مـ حديث طؾل بـ أبل صالب ﭬ أن الـبل ﷺ وقت لفؿ – أي لؾصحابة ولؾؿساؾؿقـ – قاال:
وقت لـا ،أي لؾؿسؾؿقـ ولؾصحابة ً
أوٓ ،وقت لـا يف الؿساإر يؿسح طؾاك الخاػ ثالثاة أياام بؾقاالقفـ،
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والؿؼقؿ يؿسح يق ًما ولقؾة ،إقر ،مـ غقر حديث طؾل ﭬ.
ويف هذا الاقققت ثالثة أيام بؾقالقفـ لؾؿساإر ،ولؾؿؼقؿ يقم ولقؾاف ،كساػقد مـفا مسائؾ:
الؿسللة إولى – خذ هذه الؼاطددة  :-أن اكاؾ ماا و ّقااف الـبال ﷺ باالققم والؾقؾاة يف بااب الصاؾقات
يوما ولقؾدة» إذن اكاؿ
بالساطات ،الـبل ﷺ طـدما قال« :يؿسح الؿرء ً
بالخصقص إنكف يؼدّ ر بالصؾقات ٓ ّ
صالة يؿسح؟ خؿس صؾقات ،وإذا جئـا يف الصالة قؾـا :إن الؿؼقؿ إذا مؽث يف بؾد أاكثار ماـ أربعاة أياام
إنكف ٓ يجؿع وٓ يؼصر .أربعة أيام اكؿ إرض؟ طشريـ ،أاكثر مـ أربعة أيام كؼقل :واحاد وطشاريـ ،إؿاـ
مساإرا إال يجؿع وٓ يؼصر.
مؼقؿا وٓ يؽقن
مؽث يف بؾد واحدً ا وطشريـ ً
ً
إرضا إلاكثر إنكف يؽقن ً
إذن الؼاطدة ما وقت بالققم والؾقؾة يف باب الصؾقات بالخصقص إنن الؿؼصق ،باف الػارائض ،خؿاس
الساطاتٕ ،ن الـبل ﷺ يف طفده لؿ تؽـ هـاك ساطات ،وإن اكان يعارف الؿساؾؿقن
إرائض ،وٓ كؼقلّ :
أربع وطشرون ساطة .ولؽاـ
صح طـ ابـ طباس أكف قال :الققم والؾقؾة ٌ
أن الققم أربع وطشرون ساطة ،إؼد ّ
ضبط هذا الشلء بالساطات اكؿا كعرإف أن لؿ يؽـ مقجق ً،ا يف طفد الـبل ﷺ ،هذا الذي أرُ ،ت الحاديث
طـف ،وسـرجع لف بعد قؾقؾ.
لـبدأ ً
أوٓ باباداء هذا الاقققت -الققم والؾقؾة أو الثالثة أيام بؾقالقفـ -ثاؿ كاذاكر بعاد ذلاؽ هناياة هاذا
يومدا ولقؾدة» قاالقا :الؿارا ،بالؿساح:
الاقققت ،بدء هذا الاقققت – اكظر لؼقل الـبل ﷺ« :يؿسح الؿؼقم ً
الؿسح القاجب ،إذن معـى ذلك فنن هذا القوم والؾقؾة وبداية الؿدّ ة تحسب من أول مسدح بعدد الحددث،
مساحا واج ًباا،
مـ أيـ طرإـا هذا آباداء؟ مـ ققل الـبل ﷺ« :يؿسح الؿؼقم  ،...ويؿسح الؿسافر» إذن
ً
إ ًذا الؿسح الؿـدوب قبؾ الحادث غقار محساقب ساقاء تقضالت أو لاؿ تاقضال ،غقار محساقب لاؽ،
الؿحسقب بعد الحدث.
وبـاء طؾك ذلؽ إنكـا كؼقل :إن الؿرء إذا تقضل ولبس خػف قبؾ صالة الػجر ولؿ يحدث إٓ قبؾ صاالة
العصر ثؿ تقضل لصالة العصر إنكـا كؼقل :بادئ القاقم ماـ أي الصاؾقات؟ ماـ صاالة العصار ،إاؼاقل:
العصر ،والؿغرب ،والعشاء ،والػجر ،والظفر ،آخر ما تؿسح لف صالة الظفر ،إ ًذا يبادأ الققات قؾـاا :ماـ
الصالة الؿػروضة الال يف وقافا مسحت ،لق مساحت لساـة قباؾ صاالة العصار يف وقات الظفار يؼاقل
الػؼفاء :يعارب الققت بدئ مـ الظفرٕ ،كؽ مسحت يف وقافا .إذن هذا هق اباداء الؿدة.
اكافاء الؿدة :قالقا :باكافاء الققم والؾقؾة الال هل خؿس إارائض إانذا اكافات الػريضاة إخقارة إنكاف
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اكافك الؿسح طؾك الخػ ،وبـاء طؾك ذلاؽ إانن اكافااء الؿادة َيؿـاع الؿساح طؾاك الخػاقـ وٓ ياـؼض
القضقء ،هذه إائدة اكافاء الاقققت ،أن هناياة الؿادة يؿـاع الؿساح طؾقاف لؾػريضاة السا،ساة ،إذا جااءت
الػريضة السا،سة واكاؼض وضقؤك إنكؽ ٓ تؿسح طؾقف ،ولؽـ مجر ،اكافاء الؿدة ٓ يـؼض القضقء.
مثال ابادأ مسحف لصالة الؿغرب ،إؿسح الؿغرب والعشااء والػجار والظفار ،والعصار،
إؾق أن امر ًءا ً
إصؾك العصر ثؿ ،خؾت طؾقف الؿغرب ولؿ يـاؼض وضقؤه ،إفؾ كؼقل :اكاؼض وضقؤك؟
أكا قؾت الؼاطدة قبؾ قؾقؾ ما هل؟ اكافاء الؿدة – اكابف – هذه تحػظ الؼاطدة "اكتفاء الؿدة يؿـ الؿسدح
بعدها وٓ يـؼض الوضوء" اكافت الؿدة بصالة العصر ،آخر صالة تؿساح طؾقفاا العصار إ ًذا بعاد اكافااء
الؿدة ٓ تؿسح لصالة الؿغرب ،إذا جاء وقت صالة الؿغرب يجب طؾقؽ أن تخؾع خػؽ أو ما يف حؽؿف
اكالجقرب وتغسؾ قدمقؽ ،ثؿ تؾبسفا إن شئت مرة أخرى ،لؽـ لق لاؿ يـااؼض وضاقؤك يجاقز لاؽ أن
تصؾل الؿغرب والعشاء ،وتػعؾ ما شئت مـ الطاطات بعد ذلؽ مـ غقر حؽؿ بلن وضقءك قد اكاؼض.
وهذه مسللة مفؿة يجب أن كعرإفا وهل ماذا؟ أن اكافاء الؿدة الغرض مـف ماذا؟ إكؿا هق طادم الؿساح
ٓ اكاؼاض القضقء.
الؿسللة التي بعدها هي طوارض الؿسح طؾى الخدف :والؿارا ،باالعقارض أي إشاقاء الاال يػعؾفاا
ٓبسا لخػ أو حائؾ طؾك قدمف إاغقر بعض إحؽام الؿاعؾؼة هبذا الػعؾ.
الؿرء طـدما يؽقن ً
العقارض الحؼقؼة ماعد،ة لؽـ كلخذ بعضفا ،مـ هذه العقارض قالقا :لق خؾع الؿرء خػاف أو الحائاؾ
الذي طؾك قدمف خؾعف ،إنن خؾعف يف هذه الحالة يغقر الحؽؿٕ ،كف لاقس طؾاك قادمؽ أن شالء تؿساح
طؾقف.
إؿا الحؽؿ لؿـ خؾع خػف يف أثـاء الؿدة؟
كؼقل :إن الذي طؾقه الؿحؼؼون من أهل العؾم أن خؾ الخف حؽؿه كاكتفداء الؿددة ،وكحاـ قؾـاا :إن
اكافاء الؿدة يؿـع الؿسح وٓ يـؼض القضقء .إؾق أن امر ًأ مسح طؾك خػف بعاد ابااداء الؿادة ،قباؾ ابااداء
الؿدة غقر محسقب اكؿا ذاكرت لؽؿ ،قبؾ اباداء الؿدة مثؾ ماذا؟ مثؾ شخص تقضال ولابس الشاراب ثاؿ
مسح سـة لؿ يـاؼض وضقؤه ثؿ خؾعف ،كؼقل ٓ :أثر لف ،لؿاذا؟ ٕكف لؿ تبدأ الؿدة بعد.
إ ًذا كؼقل :خؾعف -الخػ -حؽؿف اكحؽؿ اكافاء الؿدة يؿـع الؿسح ،إانذا خؾاع الؿارء شارابف أو ماا يف
حؽؿ شرابف إنكف يف هذه الحالة ٓ يجقز لف أن يؾبسف مرة أخرى ويؿسح طؾقاف؛ باؾ يجاب طؾقاف إذا أرا– ،
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اكاؼض وضقؤه – أن يغسؾ قدمقف ثؿ يؾبسفؿا بعد ذلؽ.
الحؽؿ الثا ي ماذا قؾـا؟ يؿـع الؿسح لؽـ ٓ يـؼض القضقء ،ويـبـل طؾك ذلؽ لق أن امر ًأ اكان قد مسح
مسحا واج ًبا ثؿ خؾع خػف أو ما يف حؽؿاف اكاالجقرب أو الحاذاء وكحاق ذلاؽ إنكـاا كؼاقل :إن
طؾك خػف
ً
وضقءك ٓ يـاؼض ،ولؽـ خؾعؽ هذا يؿـع أكؽ تؾبسف مرة ثاكقة ،وتؿسح طؾقف.
اكاامال وإكؿاا يخارج
ً
صقب هـا مسايل تتعؾق بفذه الؿسللة وهي الخؾ  ،بعض الـاس قد ٓ يخؾع خػاف
بعض رجؾف لِا ِ
حؽ ٍة إقفا ،أو جرح أو كحق ذلؽ.
إفؾ ضفقر بعض الؿحؾ يؽقن يف حؽؿ الخؾع أم ٓ؟
كؼقل ،ٓ :لقس يف حؽؿف؛ ٕكف ٓ يصدق طؾقؽ أكؽ خؾعاف بالؽؾقاة ،وإكؿاا أخرجات بعضاف لؿؼصاد
معقـ ،اكحؽة ،أو مداواة جرح وكحق ذلؽ ،إقجقز لؽ أن تر،ه طؾك هقئااف إولاك ثاؿ تؽؿؾاف ،لؽاـ لاق
اكامال إـؼقل :إكف يف هذه الحال يسؿك خؾ ًعا.
خؾعاف خؾ ًعا ً
مـ طقارض الؿسح طؾك الخػقـ قؾـا :خؾع الخػ.
العارض الثاين :قالوا :اكشؼاقه ،إذا اكـت تؾبس خ ًػا إاكشؼ أو اكػااؼ وكحاق ذلاؽ إؿاا الحؽاؿ يف هاذه
الحال؟ ٓ شؽ أكف تغقر حالف.
ساترا لؿحؾ الػارض -
والػؼفاء الذيـ قالقا :إكف يشرتط أن يؽقن الخػ لف هقئة شرطقة مـفا أن يؽقن ً
وهذا هق الؿذهب ،-إنهنؿ يؼقلقن :إذا اكشؼ الخػ إؼد اكاؼض وضقؤك ،مجر ،اكشاؼاق الخاػ حؽؿاف
حؽؿ اكاؼاض القضقء وإن لؿ يـاؼض وضقؤك بحدث ،ما السبب؟ قالقإ :ن اكشاؼاقف يف حؽاؿ خؾعاف،
اكلكف قد اكخؾع ،إؾذلؽ ذهب الؿحؾ الذي يؿسح طؾقف إقـؼض.
ولؽـ الصحقح والؿاؼرر طـد أهؾ العؾؿ والؿحؼؼقـ مـفؿ أن اكشؼاق الخػ يرتتب طؾقف حؽؿان:
صغقرا ٓ يـؼض القضقء مطؾ ًؼإ ،كـا قؾـاا :أن
اكبقرا أو
ً
الحؽم إول :أن اكشؼاق الخػ سقاء اكان ش ًؼا ً
خؾعف ٓ يـؼض القضقء إؿـ باب أولك أن اكشؼاقف ٓ يـؼض.
صاغقرا،
صغقرا إنكف ٓ يؿـع الؿسح ،إقجقز أن تؿساح وإن اكاان الشاؼ
الحؽم الثاين :أن الشؼ إن اكان
ً
ً
وهذا الذي اكؿا سبؼ قرره الشقخ تؼل الديـ وغقره مـ أهؾ العؾؿ ،واكثقر مـ مشايخـا.
خارجا طـ العا،ة إنكف يؿـع الؿسح ،إقؽقن يف حؽؿ طدم لبس الخاػ ،اكلكاؽ
اكبقرا
ً
وأما إن اكان الشؼ ً
خؾعاف.
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أطقدها :اكشؼاق الخػ قؾـا :طؾك الاحؼقؼ وما قرره أهؾ العؾؿ ياعؾؼ بف حؽؿان:
كاقضا لف؟
الحؽؿ إول :هؾ اكشؼاق الخػ يـؼض القضقء أم لقس ً
كاقضا لف طؾك الصحقحٕ ،كف إذا قرركا أن خؾع الخػ بالؽؾقة ٓ يـؼض القضاقء إؿاـ
إـؼقل :إكف لقس ً
باب أولك إنن اكشؼاقف ٓ يـؼضف ،ومـ أطظؿ إ،لة الال تدل طؾك أن خؾع الخاػ ٓ ياـؼض القضاقء ماا
روى الطحاوي بنسـا ،جقد مـ حديث طؾل ﭬ أكف تقضل إؿسح طؾك الحائؾ الذي اكان طؾك قدمف إؾؿا
أرا ،أن يصؾل خؾع هذا الحائؾ الذي طؾك قدمف ،إسللف مـ اكان معف أهؽذا تػعاؾ يعـال تاقضال وتؿساح
طؾك الحائؾ ثؿ تخؾع الحائؾ؟ قال :هؽذا رأيت الـبل ﷺ يػعؾ .وهذا كاص صاريح أن خؾاع الخاػ أو
كاقضا لؾقضقء.
الشراب أو الحذاء ٓ يؽقن ً
كاقضا.
كاقضا إؿـ باب أولك إنن الؿسح طؾك الخػ ٓ يؽقن ً
إـحـ طـدما قرركا أن خؾعف ٓ يؽقن ً
صغقرا إنكف يف هذه الحالة ٓ يمثر ،يجقز لؽ أن تساؿر يف الؿساح ،وإن
الحؽؿ الثا ي :أن الشؼ إن اكان
ً
اكبقرا خارج طـ العا،ة ،إقجب طؾقؽ أن تخؾعف وٓ يجقز لؽ أن تؿسح طؾقاف مارة أخارى إذا أر،ت
اكان ً
القضقء.
العارض الثالث من طوارض الؿسح طؾى الخػقن:
قالقا :هق لبس خػ آخر إققف.
إرضاا أو
وهذا ما يسؿقف الػؼفاء بالخػ الػققا ي والاحاا ي ،بعض الـاس يؾبس شارا ًبا ويؿساح طؾقاف ً
كعال أحقاكًا.
إرضقـ ثؿ يؾبس شرا ًبا آخر ،أو يؾبس شرا ًبا ويؾبس إقق الشراب حذاء أو ً
إنكف إذا اكان هـاك خػان أو خػ وشلء آخر -وإن اكان وحاده ٓ يصاح الؿساح طؾقاف اكالـعاؾ -إنكاف
كعال.
يجقز الؿسح طؾقفؿا م ًعا ،الػؼفاء يؼقلقن :مـ لبس ً
إالؿاؼرر طـد أهؾ العؾؿ أن الـعؾ وحده ٓ يجقز الؿسح طؾقف يف ققل الجؿفقر إٓ ما كؼؾ طاـ بعاض
السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ.
الـعؾ وحده ٓ يجقز الؿسح طؾقفٕ ،كف لقس ثاباًا بـػسف وٓ يسؿك بلي معـك ماـ الؿعاا ي بلكاف خاػ
وٓ يؼاس طؾك الخػ ٓ ،يسؿك خػا لدٓلة الؾغة وٓ يؼاس طؾقف؛ لقجق،ه يف طفد الـبل ﷺ وطدم كصاف
ٓبسا لشراب إقق شراب كعؾ يؼقلقن :كص الػؼفاء طؾك أكف يجاقز
طؾك الؿسح طؾقف؛ لؽـ لق اكان الؿرء ً
ٓبساا لشاراب إققاف حاذاء -الؽـادر
الؿسح طؾك الـعؾ ٕكف تابع لؾذي تحاف وهق الخػ ،أو اكان الؿرء ً
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مثال -أو كحق ذلؽ.
ً
إذن العارض الثالث :هق لبس شلء إققف ،سـذاكر قاطدة إقفا كؼقل :الؼاطدة طـد أهل العؾم فقؿن لدبس
اثـقن أو حايؾقن طؾى قدمه أن الحؽم يف التوققت لؾتحتاين ،والحؽم يف الستر لؿجؿوطفؿا ،وساير إمدور
من حقث الخؾ وما يتعؾق به ،فالحؽم لؾػوقاين.
ما معـك هذا الؽالم؟ اكظر سلضرب ً
مثآ وياضح بف مؼالل قبؾ قؾقؾ ،امرؤ لبس شارا ًبا ولابس تحات
شرابف حذاء.
كحـ قؾـا :أول شلء العربة بالاقققت بالاحاا ي ،لؿا لبس الشراب بادأ الؿساح طؾاك الاحااا ي إػاتات
إريضة أو إريضاان ثؿ لبس بعد ذلؽ طؾقفا الحذاء ،إـؼقل :يجقز لؽ الؿسح طؾقاف ،إانن مساحت طؾاك
الحذاء إنكؽ ٓ تؿسح طؾقف بعد ذلؽ إٓ ثالث صؾقات إؼط ،وضحت الصاقرة ،لؿااذا ثاالث صاؾقات
إؼط؟ ٕن اباداء الؿدة الحؽؿ إقف لؾاحاا يٕ ،ن الاحاا ي مسحت طؾك ثـاقـ ،ثؿ بعاد ذلاؽ تؿساح طؾاك
الؽـدرة أو الشراب الثا ي كؼقل :الشراب الثا ي أسفؾ .ثالث إرائض إؼط ،ما تؿساح خؿاسٕ ،ن ابااداء
العربة بالاحاا ي ،والعربة يف السرت بؿجؿقطفؿا ،واحد ٓبس شراب لؽـف مشؼقق شاؼ اكبقار ماـ تحات،
كعال ولؽـف ساتر لؾشؼ لؾذي تحاف كؼاقل :هـاا السارت ماا،ام آثـاقـ سااتران
قصقرا أو ً
شرا ًبا
ً
إؾبس إققف ّ
ٓبسا لشراب مشؼقق مـ الػقق ،إالعربة بالسرت بجؿقعفؿا ما،ام مجؿقع آثـاقـ
إـؼقل :يجزئ .أو اكان ً
ساتر إفـا كؼقل :يجقز الؿسح طؾك آثـقـ.
والعربة بسائر إحؽام بالػققا ي :بسائر إحؽام مثؾ ماذا؟ لق أن امر ًءا لبس الشاراب إول ثاؿ لابس
مسحا واج ًبا ثؿ خؾع إؼط الشراب الثا ي -الذي هق الػققا ي -إـؼقل :حؽؿف
إققف الشراب الثا ي ثؿ مسح
ً
اكؿـ خؾع الشرابقـ اكؾفؿا لق اكان طؾقف شراب واحد ،الحؽؿ لاف ،إؿاـ حقاث ابااداء الاـؼض ٓ يـااؼض
ولؽـؽ ٓ تؿسح طؾك الاحاا ي بعد ذلؽ ،وضحت الصقرة؟
أطقد الثالث:
كؼقل :مـ لبس خػقـ إققا ي وتحاا ي أول وثا ي ،يجقز الؿسح طؾقفؿا ٓ شاؽ ،ولؽاـ الؼاطادة إقفاا
باخاصار أن العبرة من حقث ابتدداء الؿددة بالتحتداين الدذي هدو إول ،والعبدرة يف السدتر بؿجؿوطفؿدا،
والعبرة يف الخؾ وباقي إحؽام بالػوقاين الذي هو الثاين.
اباداء الؿدة ماك ابادأ الاحاا ي؟ تبادئ مدة الؿسح طؾك الخػقـ ،السرت ما،ام آثـقـ يسارتون الؿحاؾ
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ومجؿقع آثـقـ يسؿك خػا إنكف يجقز ،الـعؾ وحده ٓ يجقز الؿسح طؾقف.
ولؽـ الـعؾ مع الشراب يجقز باطابار السرت وهذا مـصقص الؿذهب.
مثال إذا خؾعت الػققا ي الثا ي إؽلكؽ خؾعت آثـاقـ ٓ يجاقز
الحالة الثالثة :الحؽؿ مـ حقث الخؾع ً
مساحا واج ًباا،
لؽ أن تؿسح بعد ذلؽ طؾك الاحاا ي ،كحـ كاؽؾؿ اكؾ هاذا الؽاالم بعاد إذا اكاان الؿساح
ً
إالبد يؽقن مسح ،إذا ما مسح خالص يػصخ الخػ ،ما طـده مشؽؾة ما يضر ،مثؾ واحد يؾبس الشاراب
ثؿ يؾبس الؽـا،ر إنذا جاء وقت القضقء يخؾع اكـا،ره ويؿسح طؾك الشراب.
هذا اكالمل قبؾ قؾقؾ الػققا ي والاحاا ي ،إذا مسحت طؾك الؽـا،ر وإصخت الؽـا،ر ماا يجاقز تؿساح
طؾك الشراب ،لؽـ لق مسحت طؾك الؽـا،ر واساؿريت وأكت تؿسح طؾك الؽـا،ر يجقز  ،كػاس الؼاطادة
الؽـا،ر والشراب يجقز.
اكامال طؿا ياعؾؼ بصػة الؿسح ولؿ يباؼ لـاا إٓ جازئقاقـ قصاقرتقـ
إذن بذلؽ كؽقن قد أهنقـا الحديث ً
جدً ا يف الؿسح ،ربؿا اكان إولك أن كذاكرهؿا يف إول ،ولؽـل ربؿا أ ي كُسقافؿا.
شراب وما يف حؽؿه إٓ أن يؽدون قدد
الؿسللة إولى :أكه ٓ يجوز ٓمرئ أن يؿسح طؾى خف أو طؾى ّ
كامال ،لؼقل الـبل ﷺ يف حديث الؿغقرة ﭬ« :دطفؿا فنين أدخؾتفؿا صاهرتقن» إانن ماـ
توضل وضو ًءا ً
أ،خؾفؿا وهق طؾقف حدث أصغر أو أاكرب ٓ يجقز لف الؿسح طؾقفؿا.
ثاك ًقا :إن مـ تقؿؿ ولؿ ياقضل ثؿ لبس الشراب ثؿ وجد ماء وأرا ،أن ياقضل إـؼقل لاؽ ٓ :يجاقز لاؽ
أن تؿسحٕ .كؽ لؿ تدخؾفؿا طؾك صفارة اكامؾة.
إمر الثالث ،وهذه مسللة مفؿة :بعد الـاس ياقضل إنذا غسؾ رجؾف القؿـك لبس الشراب إيؿاـ ،وإذا
الشراب إيسر ،الشراب إيسر ٓشؽ أكف لبسف طؾك صفارة اكامؾاة ،والشاراب
غسؾ رجؾف القسرى لبس ّ
إيؿـ كعؿ.
مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل مثؾ ذلؽ :إكف لؿ يؾبسف طؾك صفارة اكامؾة والسبب قال :إكاف لاؿ يرتػاع حدثاف
بالؽؾقة إٓ بغسؾ الرجؾ القسرى.
وقال بعض الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ :أن مـ إعؾ هذه الفقئة صح الؿسح طؾقف! لؿاذا؟ قالقإ :ن اكاؾ
حدث مـ أحداث القضقء يرتػع طـ هذا القضقء بخصقصف طـدما تغساؾف ،وأكات تعؾاؿ أن ماـ شارط
القضقء الؿقآة بقـ الؼدمقـ ،بقـ العضقيـ الؿاقالقـ الؼدم القؿـك والقسرى ،وبقـ الؼدم والرأس ،إادل
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طؾك أن الػارق يسقر جدا ولذلؽ إنن أصحاب الؼقل إول ماذا يؼقلقن الحؾ؟ اخؾاع الشاراب إيؿاـ
ٍ
قاصاد ذلاؽ،
ثؿ البسف إقجقز الؿسح طؾقف ،وهذا الحؼقؼة لقس مـ كظر يف الؿعا ي الشرطقة يرى أهنؿ غقر
ولؽـ ٓ شؽ أن إحقط وإتؿ أكف ٓ يؾبس الشراب أو الخػ إٓ طـادما تؽؿاؾ صفارتاف بغساؾ الؼادم
القسرى ،لؽـ الؼقل الثا ي لف حظ مـ الـظر.
الؿسللة إخقرة :وهي قضقة كقف تؿسح طؾى خػقك؟
هـاك صػة اكؿال ،السـة يف صػة الؿسح طؾك الخػقـ سلذاكرها ثؿ سلذاكر صاػات أخار ،ولاقس الساـة
،ائؿا باإلاكثار أبدً ا ،طـدما كعرف أن صػة الؽؿال يف الؿسح طؾك الخػ ساجد أهنا أيسر وأسفؾ صػات
ً
الؿسح ،صػة الؽؿال يف الؿسح طؾك الخػ:
إمر إول :أن تؽون مسحة واحدة فؼط ٓ ،تؿسح أاكثر مـ مسحة ،وهـا قاطادة طـاد أهاؾ العؾاؿ أن
الؿؿسوحات ٓ تتؽرر ،مسح الرأس مرة ،الؿسح طؾك الجبقرة مرة ،الؿسح طؾاك الخاػ والحائاؾ مارة
واحدة ،إ ًذا إمر إول :أن يؽقن مسحة واحدة ،هذه صػة الؽؿال.
إمر الثاين :أن السـة أكه إكؿا يؿسح أطؾى الخف وٓ يؿسح أسػؾه ،هذا إإضاؾ ،أن يؿساح إطؾاك
،ون إسػؾ ،وقد روي يف حديث طـد الرتمذي أن الـبل ﷺ مسح أطؾك الخػ وأسػؾف ،وهذا الحاديث
ضعقػ جدً ا حاك قال اإلمام أحؿد :هذا الحديث ٓ أطؾؿف ،لؿ أسؿع بف ،وقال الؿقإؼ :وما قاال أحؿاد:
(لؿ أسؿع بف) معـاه أكف ٓ يصح طـده الباة ،وأحؿد إماام أهاؾ الحاديث يف زماكاف وٓ شاؽ ،إاال يصاح
حديث أن الـبل ﷺ مسح أسػؾ الخػ مع أطاله.
إ ًذا إمر الثا ي أكف السـة والؽؿال أن تؿسح إطؾاك ،ون إساػؾ ،إطؾاك يعـال أطؾاك الؼادم ،ون
أسػؾف ،ضاهر الؼدم ،ون باصـفا.
إمر الراب يف صػات الؽؿال :أن تبدأ من أصراف إقدام إلى أن تشدر يف السداق ،أول السااق تؼاػ
طـد أول الساق ٓ ،تز ،طؾك الساق وٓ تـؼص طـفا ،هذا اكؿال ،ولذلؽ جاء أكف تخط خطق ًصا يعـل أربعة
خطقط إؼط يف الرجؾ طؾك الخػ يظفر خطقط الؿاء.
إمر إخقر والخامس يف السـة :أكف جاء يف بعض إحا،يث مـ حقث الؿغقرة ﭬ وجاء طـ الحسـ
أن السـة يف الؿسح أن تجعؾ القد القؿـك طؾك الؼدم القؿـك ،والقد القسارى طؾاك الؼادم القسارى ،تؽاقن
الؿسح يف وقت واحد ،تؿسحفؿا يف وقت واحد ،إ ًذا مـ إعؾ هذه الصػات الخؿسة وإذا كظرت إانذا هباا
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أوإر يف الجفد وأقؾ يف الؿاء ،هل صػة الؽؿال.
صقب ما الذي يجزئ؟ يجازئ أن تؿساح أطؾاك الخاػ ببااصـ اكػاؽ،كحـ قؾـاا :أن الساـة بالصراف
إصابع هؽذا حاك تخط خطق ًصا اكؿا جاء ،لؽـ لق مسحت أطؾك الخػ اكؾف ،يعـال تؿساح اكاؾ ضااهر
الؼدم إـؼقل :يجزئ صحقح ،مـ مسح إطؾك وإسػؾ م ًعا كؼقل :كعؿ يجزئ ،مـ مساح إساػؾ إؼاط
ما يجزئ ،صقب مـ كؼص طـ أصراف إصابع وبدأ مـ مـاصاػفا كؼاقل :يجازئ ٕن الؿؼصاق ،الخاػ
ولقس اباداء الؼدم إلك مـافاها ولؽـ يعػك طـ الشلء القسقر وهؽذا.
إذن هذه ما ياعؾؼ بالؿسح طك الخػقـ واكافقـا مـفا.
كـتؼل بعد ذلك فقؿا يتعؾق بالحؽم إخقر يف درسـا القوم وهو ما يتعؾق بالجؿ بقن الصالتقن.
الحؽؿ إخقر وهق مسللة الجؿع بقـ الصالتقـ ٕجؾ الؿطر وما يف حؽؿف.
وقد ثبت يف صحقح مسؾؿ مـ حديث ابـ طباس ﭭ أن الـبل ﷺ جؿع مـ غقر مطر وٓ سػر ،إادل
ذلؽ بالؿػفقم طؾك أكف يجقز الجؿع ٕجؾ الؿطر ،وقد ثبت ذلؽ طـ غقر واحد مـ الصحابة ﭫ  ،باؾ
مـ اكبارهؿ مـ خؾػاء الؿسؾؿقـ أهنؿ جؿعقا ٕجؾ الؿطر ،إالجؿع ٕجؾ الؿطر مشروع وٓ شؽ ،وهاق
وار.،
وهـا مسللاان تاعؾؼان بالجؿع ٕجؾ الؿطر:
الؿسللة إولك :أن الؿطر ما هق؟
والؿسللة الثاكقة :ما الذي يؼاس طؾك الؿطر؟
الؿطر هذا لػظة ماقاصئة تصدق طؾك الؼؾقؾ وطؾك الؽثقر ،ولاذلؽ أهاؾ العؾاؿ جعؾاقا لفاا مـااصقـ،
مطرا:
أمران إذا وجدا إنكف يسؿك ً
إمر إول :أن يؽون هذا الذي كزل من السؿاء ّ
يبل الثقاب ،يبؾ اكؾ الثقاب ٕهناؿ قاالقا :إن ماا اكاان
خارجا طـ لسان العارب ،وإكؿاا يساؿك صاال ،يساؿك
مطرا ،إقؽقن
ً
،ون ذلؽ ٓ يسؿك يف لسان العرب ً
بؾال ،يسؿك رذا ًذا ،وٓ يسؿك الؿطر إٓ أن يؽقن طاما طؾك سائر إرض إقعؿ سائر ثقبؽ.
ً
الؿعـك الثا ي والؿـاط الثا ي :قالوآ :بد فقه من مشؼة ،تؽقن مشؼة طامة ،يعـل لقست لخقاص الـاس،
بعض الـاس ٓ مشؼة طؾقف ،لؼرب البقت مـ الؿسجد وكحاق ذلاؽ ،وإكؿاا الؿشاؼة الاال يؼقسافا غالاب
الـاس وهذا الذي يسؿقف إصقلققن بالؿـاسبة ،إنن الؿـاسبة أحد مسالؽ معرإة العؾاة ،والؿـاسابة وهاق
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وجق ،الرابط بقـ الحؽؿ وبقـ العؾة وهل الؿـاسبة ،إالؿـاسبة هـا تقجد بالؿشؼة ،والؿؼصق ،لقس مشاؼة
آحا ،الـاس وإكؿا الؿشؼة العامة ،إنذا وجد مطر يبؾ الثقاب اكامؾة وإقف كقع مشؼة طؾك الـااس إنكاف يجاقز
الجؿع يف هذه الحالة.
إمر الثا ي :أن الػؼفاء قالقا :يؼاس طؾك هذا الؿطر ماا اكاان يف حؽؿاف ،اكاالريح الباار،ة الشاديدة يف
الؾقؾة الؿظؾؿة ،الؾقؾة سقليت بعد قؾقؾ لؿاذا قؾـاها؟ ٕن الجؿع ٓ يؽقن إٓ يف الؾقؾ إؾذلؽ قؾـا :يف الؾقؾاة
الؿظؾؿة ،يف الـفار ما يؽقن ،والريح البار،ة ٕن الريح غقر البار،ة يف بعض الػصاقل اطااا ،الـااس طؾقفاا
،ائؿا إكؿا تؽقن يف الريح البار،ة الال تشاؼ طؾاك الـااس،
،ائؿا والؿشؼة ً
بؾ إن بعض إمااكـ الريح إقفا ً
والـبل ﷺ طـدما جاءت ريح شديدة كا،ى أن صؾقا يف رحالؽؿ .إنذا أسؼطت الجؿاطة إؿاـ بااب أولاك
جاز الجؿع اكؿا قرره غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ ،ومـفؿ الشقخ تؼل الديـ.
إ ًذا هذان إمران كعرإفؿا :ما هق الؿطر الذي يجؿع لف؟ وما هل إمقر الال تؼاس طؾقف وبقـاهاا طؾاك
حسب ما كص الػؼفاء؟
هـا إذا أرا ،الؿرء أن يجؿع يؼقل الػؼفاء مسللاان سالذاكرهؿا وأباقـ الاراجح إقفؿاا ،ثاؿ كاذاكر صاػة
الجؿع.
يؼقلقن ٓ :يصح الجؿع طؿق ًما إٓ أن يـقي يف إولك أكف سقجؿع معفا الثاكقةٕ ،هنؿ يارون أن معـاك
الجؿع جؿع الصالتقـ إاؽقن صالة واحدة ،ولذلؽ تجد يف اكالم الػؼفاء طـدما ياؽؾؿقن طـ الؿطر بـااء
مساؿرا
طؾك ترجقحفؿ هذا يؼقلقنٓ :بد أن يؽقن الؿطر مقجق ً،ا قبؾ صالة إولك ،قبؾ صالة الؿغرب
ً
إلك اكافاء الثاكقةٕ ،كف لق اكؼطع يف أثـاء هذه الؿدة – هذا اكالمفؿ – اكؼطع يف هذه الؿادة إ ًذا اكؼطعات كقاة
الجؿع طـدك ،تققػ الؿطر ٓ يقجد جؿع.
ولؽـ الصحقح اكؿا قرره الشقخ تؼل الديـ أن الجؿع ٓ يؾزم إقف الـقاة طـاد إولاكٕ ،ن الؿارا ،ماـ
الجؿع إكؿا هق جؿع الصالتقـ يف وقت واحد ٓ ،جؿع الصالتقـ يف حؽؿ الصالة القاحادة ،وبـااء طؾاك
مطرا شديدً ا جاز لفؿ أن يجؿعاقا يف
ذلؽ لق اكافت صالة الؿغرب أو يف آخر صالة الؿغرب إرأى الـاس ً
هذه الحالة.
إ ًذا هذه الؿسللة الال ذاكركا إقفا خالف الػؼفاء والحؽؿ إقفا.

08

الشيخ عبد السالم الشويعر

الؿسللة الثاكقة :أن الػؼفاء رحؿفؿ اهلل تعالك يؼقلقن :إن الجؿاع ٓ يجاقز إٓ باقـ الؿغارب والعشااء
إؼط ،وٓ يجقز الجؿع ٕجؾ الؿطر بقـ الظفر والعصر ،والسبب يف ذلؽ أن الـبال ﷺ إكؿاا جؿاع باقـ
الؿغرب والعشاء إؼط ،لؿ يجؿع بقـ الظفر والعصر ،وأكؽر أحؿد  $تعالك أن يصح حديث يف الجؿع
بقـ الظفر والعصر ،وٕن الؿشؼة الؿقجق،ة يف الجؿع ٕجؾ الؿطر تظفار يف الؾقاؾ أاكثار ماـ الـفاار ،إذ
يقجد ضالم والصالتان ماؼارباان يف الزمان ،ولذلؽ إنن الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ الذيـ يؼقلقن باالجؿع
أيضاا إنكاف قاال:
ٕجؾ الؿطر يخصقهنا بقـ الؿغرب والعشاء إؼط ،وهذا كص طؾقف الشاقخ تؼال الاديـ ً
والجؿع بقـ الؿغرب والعشاء لؾؿطر إؼط ،ومـ أهؾ العؾؿ مـ أجااز الظفار والعصار ،ولؽاـ اكثقار ماـ
الؿحؼؼقـ طؾك أكف خاص بالؿغرب والعشاء ،يعـل هذه ربؿا أهؿ الؿسائؾ الؿاعؾؼة بؿساللة الجؿاع باقـ
الصالتقـ ٕجؾ الؿطر.
أسلل اهلل  ۵لؾجؿقع الاقإقؼ والسدا ،،وأن يرزقـا العؾؿ الـاإع والعؿؾ الصاالح ،وصاؾك اهلل وساؾؿ
طؾك كبقـا محؿد.
إسئؾة
س :1هؾ يؼصر ٕجؾ الؿطر؟
ج :خذ هذه الؿسائؾة :اكثقر مـ الـاس يظـ أكف إذا جاز الجؿع جاز الؼصر!
غقر صحقح ،أحقاكًا يجقز الجؿع ويحرم الؼصر ،وأحقاكًا يجقز الؼصر ويحرم الجؿع.
ماك يجقز الجؿع ويحرم الؼصر؟
يف وقت الؿطر يحرم ،مـ قصر الصالة ٕجؾ الؿطر حرم طؾقف  ،بطؾت صالتف يعقد ،يجؿع إؼط ٕجؾ
الؿطر.
ماك يجقز الؼصر ويحرم الجؿع؟
 -1يف مـك ،وهذه باتػاق أهؾ العؾؿ.
 -2وطـد الشقخ تؼل الديـ إقؿـ جؾس يف بؾد أقؾ مـ مدة اإلقامة – يف غقار الاـؼاؾ – إنكاف يجاقز لاف
الؼصر ويحرم طؾقف الجؿع.
إذ ًا ٕجؾ الؿطر إكؿا يجقز الجؿع ويحرم الؼصر.
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مـ الؿسائؾ الؿفؿة الال تاعؾؼ بالجؿع ٕجؾ الؿطر ،قضقة الؿرأة ،الؿرأة يف بقافا هاؾ تجؿاع ٕجاؾ
الؿطر أم ٓ تجؿع؟
ٓ تجؿع.
لؿاذا ٓ تجؿع؟
كحـ قؾـا  :إن العؾة و الحؽؿة يف الجؿع ٕجؾ الؿطر إكؿا هق إ،راك الجؿاطة ،إؿـ لؿ يدرك الجؿاطاة
بلن اكان مـػر ً،ا يف بقاف ،أو اكاكت الؿرأة مصؾقة يف بقافا إنكف ٓ يجقز طؾك الصحقح الجؿع باقـ الصاالتقـ
ٕجؾ الؿطر  ،هذا هق الصحقح وقرره غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ اكابـ طؼقؾ وغقره ،ما تجؿع الؿرأة وماـ
صؾك مـػر ً،ا ٕجؾ الؿطر؛ ٕكف يف بقاف ٓ يخرج.
مثال، :خؾت مع اإلمام وهق يصؾل الؿغارب إؾؿاا ساؾؿ
مـ صؾك مع الـاس وهق غقر كاو الجؿع يعـل ً
أكا ما طـدي كقة إنذا بف يؼقم ويصؾل العشاء.
طؾك الؼاطدة الال ذاكرت لؽؿ يف الؿذهب أكف يشرتط ماذا؟
الـقة ؛إنكف ٓ يصح لف أن يجؿع ٕكف غقر ٍ
كاو ،والؼقل الثا ي الصحقح :إنكف يجقز لف أن يجؿع.
خذ الؿسالة الثالثة :بعض الـاس يصؾل يف مسجد إال يجؿع إمام هذا الؿسجد والرجؾ يريد أن يجؿع
ماذا يػعؾ؟
يذهب لؿسجد آخر ويصؾل معفؿ العشاء هؾ يجقز لف ذلؽ؟
ما يجقز ؛ ٕن الجؿع ماعؾؼ باإلمام بنمام الؿسجد ،اكؿا قؾـا أن مـ صؾك مـػار ً،ا ٓ يجؿاع  ،إؽاذلؽ
مـ صؾك مع إمام الؿغرب ثؿ صؾك مع إمام آخر العشاء كؼقل:
إن صالتؽ غقر صحقحة يجب طؾقؽ أن تعقد العشاء؛ ٕن هذا الجؿع ماعؾؼ باإلمام ،هق الذي يجؿاع
لقس أكت ،إذ لق قؾـا لؽ أكت إ ًذا جاز لؽ أن تـػر ،وتصؾل وحدك.
أيضا بالجؿع كذاكرها سر ً،ا هؽذا:
صقب مسللة مـ الؿسائؾ الؿاعؾؼة ً
مسللة ماعؾؼة بؼضقة الػصؾ بقـ الصالتقـ:
قؾت لؽؿ قبؾ قؾقؾ :أن هـاك مسؾؽان ٕهؾ العؾؿ يف معـك الجؿع بقـ الصالتقـ:
الؿسؾؽ إول :أن الجؿع بقـ الصالتقـ مطؾ ًؼا معـاه ماذا؟
جؿع الصالتقـ بحقث تؽقن صالة واحدة.
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والؿسؾؽ الثا ي :يؼقلقن جؿع الصالتقـ معـاه جعؾ الصالتقـ يف وقت واحد.
إ ًذا جؿعفؿا يف الققت  ،وهـاك جؿعفؿا يف إإعال.
مـ قال بالرأي إول يؼقل ٓ :يجقز أن تػصؾ بقـ الصالتقـ بشلء-صب ًعا الرأي إول هاق الؿاذهب
وققل الجؿفقر ٓ يجقز لؽ أن تػصؾ بقـفؿا حاك بالذاكر ،بؾ مباشرة مـ حقـ تسؾؿ تؼاقل :اهلل أاكارب اهلل
أاكرب تؼقؿ ٓ ،يجقز لؽ أن تاؽؾؿ بقـفؿا  ،لق تؽؾؿت خاالص ماا يجاقز لاؽ الصاالة الثاكقاة! يجاب أن
تصؾقفا يف وقافا.
ومـ رأى وهق الرأي الثا ي رأي تؼل الديـ وهق الذي يرجحف الشقخ ابـ باز وغقره مـ أهؾ العؾؿ ،أكاف
يجقز الػصؾ بقـفؿا بآساغػار ،إقجقز أن تؼقل بعد الصالة حديث ثابت طاـ ثقباان وطبادالرحؿـ باـ
طقف وطائشة :اساغػر اهلل اساغػر اهلل اساغػر اهلل الؾفؿ أكت السالم ومـؽ السالم تباراكات ياا ذا الجاالل
مثال وتؼقل لفؿ :هؾ يقجد مطار أو ٓ
واإلاكرام ،ثؿ بعد ذلؽ تؼقؿ الصالة ،يجقز لؽ أن تؾاػت لؾجؿاطة ً
يقجد مطر وهؽذا ،وخاصة يف البـقان أن بعض إمااكـ الال ٓ يؽقن إقفا مؽقػ خارجل ٓ تعرف هؾ
يقجد مطر أم ٓ يقجد مطر  ،ما كعرف إٓ بالؿؽقػات الخارجقة وأن أصبحت اكؾفا ،اخؾقة.
إ ًذا الؼاطدة الػصؾ بقـ الصالتقـ إن اكاان يعـال ماـ غقار جـسافا إنكاف باصاؾ طؾاك الؿاذهب وقاقل
مامثرا ماا
الجؿفقر  ،وطؾك الؼقل الثا ي لؾشقخ تؼل الديـ واخاقار الؿشايخ ابـ باز وغقره إنكاف ٓ يؽاقن
ً
،ام يف الققت كػسف.
مسحا واحدً ا؟
س /2يف مسح الرأس يؼبؾ بقديف طؾك رأسف ويدبر هؾ يعارب
ً

ج /كعؿ جاء يف حديث طبداهلل بـ زيد يف ﭬ يف «الصحقحقـ»( :أن الـبيﷺ فل ْقبل بِقد ْي ِه وأ ْدبر)

أقبؾ :الصحقح أكف يبدأ مـ كاصقة الرأس مـ أول الرأس إلك الؼػا ثؿ تعق ،هذا يسؿك مسحة واحدة،
لؿاذا سؿقـاها مسحة واحدة؟
ٕكؽ بنقبالؽ إكؿا مسحت ضاهر الشعر ،وبن،بارك مسحت باصـف.
إالحؼقؼة مسحت الشعر مـ إقق ومـ تحت إفل مسحة واحدة ،ولقست مسحاقـ  ،ولذلؽ طـدما
كؼقل إكؿا تجب مسحة واحدة هل مـدرجة مع هذا تؿامًا.
س /إذا مسح الؿرء وهق مؼقؿ ثؿ ساإر هؾ الؿدة مدة الؿسح لؾؿؼقؿ أم الؿساإر أم العؽس؟
ج /مسللة الؿسح لؾؿساإر أو الؿؼقؿ يحؽؿفا أمران:
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إمر إول :هؾ العربة بققت القجقب أم بققت إ،اء؟
مؼقؿا ثؿ ساإرت ،القجقب ماذا؟
يعـل أكا مسحت ً
مؼقؿ ،وإ،اء طـدما ساإرت أريد الؿسحة الثاكقة ،هذا أ،اء الؿسحة الثاكقة.
هؾ العربة بققت القجقب أم بققت إ،اء.
بالـسبة لؿسح الؿؼقؿ والؿساإر كؼقل ٓ :العربة بالقجقب وٓ بإ،اء ،وإكؿا بإحقط إقؾ مـفؿا،
أيضا؛ ٕن إصؾ يف هذه
مؼقؿا ثؿ ساإر إؿسح مؼقؿ ً
إؿـ مسح مساإر ثؿ أقام إؿسح مؼقؿ ،ومـ مسح ً
إمقر العبا،ات طدم إ،راج هذه الؼقاطد العامة ،وإكؿا تؽقن مـ باب آحاقاط إقفا ُم َغؾب ،وهذا هق
إصح.
إ ًذا هذا هق إمر إول  ،الؿساإر والؿؼقؿ كـظر يف جاكب آحاقاط وٓ كدرجفا يف هذه الؼاطدة خال ًإا
لؿذهب مالؽ يرى أن العربة بإ،اء ،وأبقحـقػة يرى أن العربة بالقجقب مطؾ ًؼا ،والصحقح أكف ٓ بإ،اء
وٓ القجقب ،وإكؿا بإقؾ وهق إحقط هذه الؿسللة إولك.
مـاط الؼاطدة هؾ العربة بإ،اء أم بالقجقب؟
مؼقؿا ثؿ
أبقحـقػة يرى القجقب ،ومالؽ يرى أن العربة بققت إ،اء يف هذه الؿسللة ،إؿـ مسح
ً
ساإر يؿسح ثالثة أيام طـد مالؽ ،وطـد أبل حـقػة العؽس.
مساإرا ثؿ أقام أو
الصحقح ٓ  ،لقس بالعربة بالقجقب وٓ بإ،اء وإكؿا العربة بإحقط ،إؿـ مسح
ً
مؼقؿا ثؿ ساإر إؿسح مؼقؿ.
ً
الؿـاط الثاين :الذي يحؽؿـا ،ماك َم َس َح أول َم ْس ٍح؟ ماك ابادأت الؿدة؟
كحـ قؾـا :أول مسح إكؿا هق مسح بعد الحدث ،هذه تاعؾؼ هبا ماك ُيحؽؿ بلن الشخص مؼقؿ أو ساإر،
إنن َم َس َح الؿسح القاجب إول الذي قؾـا تبادئ بف الؿدة قبؾ أن يخرج مـ العامر – طامر بؾده -إنكف
مؼقؿ.
لق أحدثت وما مسحت الؿسح إول القاجب إٓ يف مطار الؿؾؽ خالد إلكت مساإر؛ ٕن مطار
مؼقؿا ،إ ًذا هؿا مـاصان إذا إفؿت
اإرا ،وٓ تسؿك أكؽ مسحت ً
الؿؾؽ خالد خارج العامر إفـا مسحت مس ً
مؼقؿا ثؿ ساإر.
هذيـ الؿـاصقـ إفؿت مسللة مـ مسح
مساإرا ثؿ أقام أو ً
ً
س /هذا سمال أحد اإلخقان يؼقل :إذا مسح الؿرء طؾك حذائف ثؿ خؾعف وصؾك بالجقرب يصح ذلؽ
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أم ٓ بد أن يصؾل بالحذاء؟
هذه تدخؾ يف أي مسللة ذاكرهتا؟
الػققا ي والاحاا ي  ،إذا خؾع الحذاء قؾـا خؾع الػققا ي حؽؿف حؽؿ ماذا؟
خؾع آثـقـ اكؾفا ،والخؾع ما الذي يـبـل طؾقف؟ يؿـع ماذا؟
يؿـع الؿسح وٓ يـؼض القضقء.
إذا مسحت طؾك الحذاء وخؾعاف سقاء خؾعت الشراب أم لؿ تخؾع الشراب الحؽؿ واحد يجقز لؽ
الصالة و ٓ يـاؼض وضقؤك ،ولؽـ الصالة الال بعدها إذا أر،ت أن تاقضل لفا ٓبد أن تخؾع الشراب
وتغسؾ رجؾؽ.
س /هذا أحد اإلخقان يؼقل :الجؿع هؾ ٓبد أن يؽقن جؿع تؼديؿ أم يجقز الجؿع جؿع تلخقر؟
ٓشؽ أكف يجقز آثـان؛ بؾ مـ أهؾ العؾؿ مـ رجح جؿع الالخقر ٕجؾ الؿطر ،قال :إن الالخقر أولك
لؿاذا؟
قالٕ :كف ربؿا اكؼطع الضرر يف أول الققت إلمؽـف أن يصؾل الصالة يف وقافا.
ولؽـ يجقز جؿع تؼديؿ ويجقز جؿع تلخقر ما إقف أي إشؽال.
س /ما العؿامة الال يجقز الؿسح طؾقفا؟
العؿامة الال يجقز الؿسح طؾقفا كقطان:
الـو إول :العؿامة الال محـؽة تحت الحـؽ ،تجعؾ طؿامة تؾػ ثؿ يجعؾ تحت الحـؽ مـفا.
هذه العؿامة لؿاذا أجقز الؿسح طؾقفا؟
لصعقبة إؽفا.
العؿامة الثاكقة  :قالقا هل طؿامة ذات الذؤابة الال أرخقت ذؤابافا خؾػ ،تربط هبقئة معقـة ،ولق رإعافا
يصعب إن إكزالفا.
إالعؿامة الؿصؿاة الؿغؾؼة مـ جؿقع الجفات لقست ذات ذؤابة وٓ محـؽة  ٓ ،يجقز الؿسح طؾقفا ،
واكذلؽ ما لؿ يؽـ إقف لػ اكالطاققة وما يف حؽؿف اكالغرتة ٓ يجقز الؿسح طؾقفا مطؾ ًؼا  ،اكذلؽ ما يسؿك
بالعصابة هذه ما هل بعؿامة ٕهنا لقست محـؽة وٓ ذات ذؤابة إال يجقز الؿسح طؾقفا.
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س /صػة مسح الؿرأة لرأسفا يف القضقء؟
الؿسح طؾك الرأس لؾؿرأة ،خذ هذه قاطدة :ما الذي يجب مسحف؟
يجب مسح ما وصؾ إلك الؼػا  ،ما اسرتسؾ طـ الؼػا ما يجب مسحف.
لق أن امرأة طؾك رأسفا حـاء أو ،هـ أو زيت أو غقر ذلؽ إـؼقل لف أمران:إما يؽقن لف جرم يؿـع وصقل الؿاء إلك الشعر أو لقس لف جرم؟
إن لؿ يؽـ لف جرم تؿسح إلك الحد القاجب هـا ويؽػل.
إن اكان لف جرم إنهنؿ يؼقلقن :حؽؿف اكحؽؿ الحقائؾ ،إنن الؿرأة يجقز لفا أن تؿسح طؾك الخؿار اكؿا
يف حديث أم سؾؿة ڤ والـبل ﷺطـدما ذهب إلك الحج «ل َّبد شعره» اكقػ لبد شعره؟
طسال طؾك رأسف يؾبد لؽل ٓ يثقر مع الغبار ،جؾس تؼري ًبا أسبقطقـ وهق
جعؾ طؾقف زي العسؾ ،جعؾ ً
مؾبد شعره ﷺ  ،مؿا يدل طؾك أن هذا ٓ يؿـع حاك وإن اكان إنكف يؿسح طؾقف إنكف ٓ يؿـع  ،إالحـاء ما
تؿـع حؼقؼة إذا لؿ يؽـ طؾقف بالساقؽ  ،أما لق اكان بالساقؽ إنكف يف حؽؿ الخؿار إاؿسح طؾقف.
س /هؾ إإضؾ الجؿع أم طدم الجؿع؟
الؿساإر لف حالاان:
إن اكان يف حال اشادا ،الطريؼ والؿشل بقـ الـؼطاقـ إإإضؾ لف الجؿع.
جالسا يف بؾد أقؾ مـ حد اإلقامة –يعـل طشريـ إرض إلقؾ -أو ٓ يعؾؿ اكؿ سقؿؽث إنن
وإن اكان
ً
إإضؾ لف أن يؼصر و ٓيجؿع.
س /إن البعض ٓ يؿسح طؾك الشراب لشدة وسقاسف بؾ ياقضل لؽؾ صالة؟
هذا غقر مشروع أبدً ا ،اهلل  ۵يباؾل بعض الـاس بالؿرض ،ومـ صقر هذا الؿرض الذي يباؾل بف
بعض الـاس هق القسقاس،وقد جاء طـ بعض السؾػ وهق ابراهقؿ الاقؿل  $أكف قال( :إن الشقطان
يليت ٕحداكؿ مـ باب الشبفات والؼدح يف الديـ ،إنن طجز طـف أتاه مـ باب الشفقات ،إنن طجز طـف أتاه
مـ باب القسقاس).
القسقاس إنكف يػسد طؾقف ،كقاه ،ويػسد طؾقف ،يـف ،ولذلؽ جاء طـ بعض إؼفاء الؿالؽقة
إنذا أتك الؿرء
ُ
أكف قال( :إن القسقاس أولف ،يـ  ،وآخره مرض).
أول ما يدخؾ طؾقؽ القسقاس مـ باب الديـ أريد؛ أريد أن تؽقن صاليت صالة صحقحة ،ققؼة ،أولاف
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،يـ لقس معـاه أكف مـ الديـ؛ لؽـ ُِ ،خاؾ طؾقاؽ ماـ بااب الاديـ ،وآخاره مارض ،إذا لاؿ تجاهاد هاذا
مرضا ،ولذلؽ يؼقل أهؾ العؾاؿ:
القسقاس بـػسؽ مرة بعد مرة وتطر،ه طـؽ إنكف سقاؿؽـ مـؽ ويؽقن ً
طضقا أاكثار ماـ
إن الؿقسقس يلثؿ؛ ٕن اهلل  ۵لؿ يلمر بغسؾ العضق أاكثر مـ ثالث مرات ،إؿـ غسؾ
ً
ثالث مرات إفق آثؿ ،الديـ لؿ يلمر مطؾ ًؼا بصالة الػريضة مرتقـ ،الـقاإؾ صؾ ما شائت ،إعاؾ الػريضاة
مرتقـ ٓ يجقز ،حاك لق اكاكت كاقصة؛ أن إذا اكاكت إريضاؽ كاقصاة سافقت إقفاا وكساقت هاؾ أمركاا
الشارع أن كعقدها؟
ٓ؛ وش قال :اسجد سجق ،السفق ثؿ قال الـبل ﷺ وهذه الســ الرواتب ترقع ما خرق مـ الصالة.
إ ًذا ما كؼص مـ الصؾقات ٓ يشرع يف الديـ أن تعقد العبا،ة ،العبا،ة القاجبة ٓ تؽرر قاطدة ،ولذلؽ
يؼقل الشقخ تؼي الدين ابن تقؿقة  :$إن العبادات الواجبة يحرم تؽرارها ،سقاء باطاؼا ،أهنا كاقصة أو
باطاؼا ،أكؽ مقسقس أو أو أو غقر ذلؽ ٓ ،تؽرر مطؾ ًؼا ما تعا ،،طـد بعض الؿالؽقة ما يسؿك باإلطا،ة يف
الققت هذه لفا مسللة صقيؾة لقس هذا محؾفا  ،الؿؼصق ،أن العبا،ة ٓ تؽرر.
وهذا الرجؾ الذي يدخؾ الشقطان طؾقف مـ هذا الؿدخؾ إكؿاا إعاؾ ذلاؽ ،ولاذلؽ يادخؾ الشاقطان
غسال شديدً ا حاك ربؿا تصاب باالجروح والؿشاؼ وماا يف
أحقاكًا مـ باب الـجاسات ،إاجده يغسؾ يديف ً
غسال شديدً ا حاك ياؿزق ،وأكت إذا كظرت لػعؾ الـبل ﷺ إفاق طؽاس ذلاؽ ،اكاان
حؽؿف ،ويغسؾ ثقبف ً
لؿا ذاكر هذا الحاديث :ﷺ«واكاان يغاساؾ
الـبل ﷺ ياقضل بالؿد ،إؼال جابر ﭬ اكؿا يف «الصحقحقـ» ّ
بالصاع» قال رجؾ مـ الحاضريـ قالٓ :يؽػقـل.
شعرا.
إؼال جابر ﭬ :لؼد اكان يؽػل مـ هق أوإر مـؽ ً
جؿف ،وشعره مؼدار قبضة يف وجفف ،ولف شعر يف جسده ،ومع ذلؽ يغاسؾ
اكان الـبل ﷺ لف شعر ّ
بصاع.
يف الـجاسات لؿا جاءت الؿرأة إؼالت :إن الدم يصقب الثقب؟
قال ﷺ« :اغسؾقه واقرصقه  -حؽقه حك – و ٓ يضرك أثره».
ما إقف كجاسة مجؿع طؾقفا مـ الدماء اكـجاسة الحقض ،ومع ذلؽ الـبل ﷺ قالٓ« :يضرك أثره» ،لؿ
يؼؾ لفا :اذهبل إاساخدمل أشـاكا  -صابقن  ،-إدل ذلؽ طؾك أن الديـ يسر.
ولذلؽ قرر أهؾ العؾؿ قاطدة " :إن الؿرء إذا شؽ بقـ أمريـ إنكف يلخذ بالقؼقـ وإقؾ ،ويجقز لف أن
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يلخذ بإغؾب" اكؿا يف حديث ابـ مسعق ،ﭬ« :إذا شك أحدكم يف صالته فؾقصل ما غؾب طؾى ضـه
ولقسجد بعد السالم ».
إذا اكان بغؾبة الظـ بعد السالم ،إٓ الؿقسقس؛ الؼاطدة لؾؿقسقس طؽس ذلؽ ،الؿرء إذا طرف مـ
وسقاسا إؾقعؾؿ أن الشرع يؼقل لف العؽس  ،ما هق العؽس؟
كػسف
ً
"إذا شؽؽت بقـ أمريـ إخذ لقس إقؾ بؾ خذ إاكثر".
صؾقت وٓ ما صؾقت؟
صؾقت.
صؾقت راكعاقـ وٓ أربع؟
أربع.
غسؾت يدي و ٓ ما غسؾافا؟
غسؾت.
أصال لقس لؽ
طؽس؛ ٕكؽ لق صب ًعا حاك الؼاطدة إولك أكت مخقر بقـ إمريـ إذا اكان غؾبة؛ ٕكؽ ً
غؾبة ضـ ،الؿقسقس يػعؾ هذا الشلء مـ غقر إرا،ة مـف ،هذا إمر إول.
إ ًذا تلخذ بإاكثر طؽس الؼاطدة العامة.
إمر الثا ي :يجب طؾقؽ أن تؾاجئ إلك اهلل  ۵بالدطاء أن يشػقؽ وأن يعاإقؽ مـ هذا الذي اباؾقت
بف ،وٕن هذا اباالء واهلل  ۵يشػل مـف اكؿا يشػل مـ غقره مـ إمراض.
وإمر الثالث :أكؽ تحرص قدر اساطاطاؽ طؾك أن ٓ تجؾس وحدك ،والـبل ﷺ باقـ أن « الشدقطان
من الواحد أقرب مـه من الجؿاطة »وغالب همٓء الشباب الذيـ يصابقن بالقسقاس تجده يف غالب وقاف
يجؾس وحده ٓ ،يجؾس مع أهؾف مع والده وٓ والدتف وٓ يف مجاالس الرجاال ،وإكؿاا يؽاقن يف أغؾاب
ً
مـعزٓ ،وهذا يدل طؾك اساؿؽان الشقطان مـف ومـ كػسف ،ولذلؽ إنن مـ أصقب هباذا الابالء كسالل
وقاف
اهلل  ۵لؾجؿقع الشػاء مـف ،يجب طؾقف أن يحارص طؾاك أن ٓ يجؾاس وحاده قادر اسااطاطاف ،وإكؿاا
يخاؾط مع الـاس ويذهب يف آجاؿاطات ويغالب كػسف ٕجؾفا.
واكذلؽ مـ إمقر أن يحرص طؾك ما يطر ،اهلل بف الشقطان:
إنكف جاء طـد الرتمذي أن الـبل ﷺ –روي مرإق ًطا ومققق ًإا والؿقققف أصح -ولؽـف يف حؽؿ الرإع
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لدؿة الشقطان فنكه يخوفه»
لدؿة ،فلما ّ
لدؿة ،ولؾؿؾك ٓبن آدم ّ
أن الـبل ﷺ قال« :إن الشقطان بابن آدم ّ
ولذلؽ تجد صاحب القسقاس يخاف ،أخاف أكـل بؼقت الـجاسة ،أخاف أكـل ما أهنقت طؿؾل ،أخاف
لاؿة الشقطان ،اكقػ تطر ،الشقطان؟
أخاف ،إفذه مـ ّ
بذاكر اهلل  ، ۵بالؼرآن احرص طؾك الؼرآن ،وخاصة الػاتحة إن يف الػاتحة ،واء لسبعقـ ،اء أيسرها
الفؿ وما هق أطظؿ مـ هؿ القسقاس.
إن ما اساطعت أن تجاهد كػسؽ وٓ تغالبفا إااطؾؿ أن القساقاس مارض إقجاب أن تاذهب لطبقاب
طالج اكسائر إمراض إخرى يؽقن لفا طـد الطبقب طالج.
س /يؼقل تقضلت وصؾقت وبعد الصالة بطؾ وضقئل بالريح ولبست الجقرب إفؾ يجقز لل طـد
القضقء الؿسح؟
ٓ يجقز؛ ٕكؽ أ،خؾت رجؾؽ طؾك طدم صفارة مطؾ ًؼا ،إؾذلؽ ٓ يصح الؿسح يف هذه الحالة.
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبراكاتف
تػريغ/صالح بـ مثقب العبدلل
تػريغ إسئؾة والؿراجعة/طبداهلل بـ الحؿقدي الدغقؾبل

