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صحي حديٌ اجلؿعي
احلديٌ صحقح  ..ؿد أخرجف اإلموم أمحد وأبق داود وافسمذي وافـسوئل مـ حديٌ أيب إصعٌ
ٍ
اغت ََس َل َي ْو َم ُْ
(م ْن ْ
اجل ُؿ َع ِة َو َغ َّس َل َو َبؽ ََّر َوا ْب َتؽ ََر َو َدكَا
ظـ أوس بـ
أوس ظـ رشقل اهلل ﷺ أكف ؿول َ
َان َل ُه بِؽ ُِّل ُخ ْط َو ٍة َ ْ
وها َأ ْج ُر َسـ ٍَة ِص َق ُام َفا َو ِق َق ُام َفا) 2وهذا مـ ؾضؾ اهلل ظز
َو ْاست ََؿ َع َو َأك َْص َ
تك َ
َي ُط َ
وجؾ ورمحتف  ,وؿد صح هذا احلديٌ ظـ رشقل اهلل ﷺ واشتػوض ظـ مجوظي  ,جوء ظـ حسون بـ
ظطقي وحيقك بـ احلورث وؽرهؿ ـؾفؿ يروكف ظـ أيب إصعٌ ظـ أوس بـ أوس  ,وأصور فصحتف
إوزاظل دو شئؾ ظـف .
وهذا ادعـك ؾقف إصورة إػ أن مو جوء ظـ افـبل ﷺ مـ ؾضؾ يـبغل أٓ يستؽثر ظذ اهلل وؾضؾف  ,ومـ
يطعـ يف مثؾ هذا إجر أو يستؽثره يؼقل  :هق ؾضؾ اهلل وؾضؾف ظظقؿ ٓ كـؽره مـ جفي شعي اهلل
وفؽـ كـؽره بوفـسبي فألظامل إخرى ومؿي اتسوق وإحؽوم دـظقمي افؼيعي !.
كؼقل ٓ يتعورض مع افؼيعي مـ جفي ؾضوئؾ إظامل ٕن رمحي اهلل واشعي ومؿي أظامل أيرس
وؾضؾفو ـثر وذفؽ مثؾ فقؾي افؼدر ؾفل أؾضؾ مـ أفػ صفر وهل فقؾي واحدة ؾقجعؾ اهلل تعوػ
ان اهللَِّ
(م ْن َق َال ُس ْب َح َ
افػضؾ ؾقام خيتص بف  ,ؾال يستؽثر مثؾ هذا إجر  ,ومثؾ مو جوء يف احلديٌ َ
َت ِم ْث َل زَ َب ِد ا ْل َب ْح ِر).3
ت َخ َطا َيا ُه َوإِ ْن كَاك ْ
َوبِ َح ْؿ ِد ِه ِيف َي ْو ٍم ِما َئ َة َم َّر ٍة ُح َّط ْ
وهـو َ
(أ ْج ُر َسـ ٍَة ِص َق ُام َفا َو ِق َق ُام َفا) هؾ ادؼصقد بف حول اإلكسون مـ صقومف وؿقومف أم صقوم افرشقل
وؿقومف ﷺ ؟ كؼقل يف صقوم اإلكسون وؿقومف هق  ,ـام هق احلول يف فقؾي افؼدر .
ؾودراد افعؿقم مـ جفي إجر  ,وهذا افذي يظفر يل .
 ) 2رواه أمح د س ده د ه  ،014+01+3/4وابدديب أي ة د  ،39/2وأبددا داود  ،943وابدديب د د ،0121وابدديب ن د  ،2120والط د ا س
دعجم الك ري  ،323واحل كم  ،222/0وال هقي  ،223/9وال غاي س ةرح اله .0101

 ) 9رواه ال خ ري (. )0413
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(م ْن
بعض افـوس حيؿؾ بعض افػضوئؾ ظذ معـك مـ ادعوين ربام ٓ يؽقن صحقح مثؾ ؿقفف ﷺ َ
َت ِم ْث َل زَ َب ِد ا ْل َب ْح ِر) 4يـبغل أن كشر
ت َخ َطا َيا ُه َوإِ ْن كَاك ْ
ان اهللَِّ َوبِ َح ْؿ ِد ِه ِيف َي ْو ٍم ِما َئ َة َم َّر ٍة ُح َّط ْ
َق َال ُس ْب َح َ
إػ معـك مـ معوين يف هذا احلديٌ ؾؾقس ادراد مجقع افذكقب وفؽـ ادراد مو ـون مـ صغوئر افذكقب
تؽػرا .
ومو ـون مـ افؾؿؿ ٕكف ذـر افزبد ومل يذـر افبحر ـؾف وفق ذـر افبحر ؾقؽقن يف ذفؽ أظظؿ
ً
وؾضؾ اهلل واشع يمتقف مـ يشوء  ,واهلل تعوػ جعؾ افقء مـ جفي أجره وجعؾ مؿي رء أخر وهق
افتقؾقؼ ؾقعؾؿ اإلكسون افػضؾ فؽـ ُحيرم ؾؿـ افذي يقؾؼ فف ؾؽؿ مـ مقؾؼ فؾعؾؿ ٓ يقؾؼ فؾعؿؾ بام
يعؾؿ ؾتجد بعض افؽتوب وادتعؾؿغ يػرغ أوؿوت فبحٌ احلديٌ مـ جفي صحتف وضعػف وظؾؾف
وؾضؾف مؿ جيد أكف صحقح مؿ يؿر ظؾقف أظقام ٓ يعؿؾ بف !.
(و َبؽ ََّر َوا ْب َتؽ ََر) ادراد بوفتبؽر أي يف أول افقؿً وهق افسوظي إوػ وتؽقن بطؾقع
وؿقفف ﷺ َ
افشؿس ; وهلذا جوءت بصقغي ادبوفغي  ,ومؿي شً شوظوت ؾلول افقؿً هق افسوظي إوػ  ,فؽـ
مـ افذي يقؾؼ دثؾ هذا افعؿؾ  ,ؾثؿرة افعؾؿ هق افعؿؾ بف .
هلذا يـبغل أٓ يبحٌ هذا افػضؾ مـ جفي شعي ؾضؾ اهلل فؽـ يبحٌ مـ جفي تػوضؾ بؼقي إظامل
ومرتبتف بقـفو ومرتبتف ظظقؿي بوظتبور أن اجلؿعي أؾضؾ أيوم إشبقع وجوء أكف أؾضؾ آيوم دو ؾقف مـ
ِ
ض اهللهُ َظـْ ُف ؿول :
آجتامع وافربوط وآظتؽوف وفق فسوظي ـام روى ابـ أيب صقبي ظـ يعذ بـ أمقي َر َ
إين ٕمؽٌ يف ادسجد افسوظي  ,ومو أمؽٌ إٓ ٕظتؽػ. 5
اغت ََس َل َي ْو َم ُْ
(م ْن ْ
اجل ُؿ َع ِة َو َغ َّس َل) جوء ؾقفو ظدة معوين ظـ افسؾػ ومؿي
وـذفؽ يف ؿقل افـبل ﷺ َ
معوين ظـ بعض ادتلخريـ  ,وادراد ظـ افسؾػ أن يغسؾ بدكف وصعره جوء ظـ مؽحقل وؿول بف ظبد
اهلل بـ مبورك ويستلكس يف ذفؽ مو جوء يف افروايوت مثؾ مو جوء يف صحقح افبخوري ظـ ظؽرمي ؿول
فعبد اهلل بـ ظبوس  :اغسؾوا رؤوسؽم واغتسؾوا.6
 ) 4اله بق .
 ) 3ذكره ابيب نزم س احمللى (.)013/3
 ) 6رواه ال خ ري دع الفتح  ،490/2رقم .224
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ومو جوء مـ حديٌ أيب هريرة ظـ افـبل ﷺ ؿول( :إذا ـون يقم اجلؿعي ؾوؽتسؾ افرجؾ وؽسؾ
رأشف ....احلديٌ) 7وهق ؿقل مجوظي وجوء ظـ اإلموم أمحد يف روايي .
وادعـك افثوين ؿقؾ  :هق مقاؿعي افرجؾ فزوجتف يقم اجلؿعي  ,ذهى إػ هذا بعض افسؾػ ؿول بف وـقع
بـ اجلراح وبعض افتوبعغ ظبد افرمحـ بـ إشقد وؿول بف اإلموم أمحد ويعضده مو جوء ظـد افبقفؼل
مـ حديٌ افـبل ﷺ (أيعجز أحدكم أن جيامع أهؾه يف كل يوم مجعة فنن له أجرين اثـني :أجر غسؾه،
وأجر غسل امرأته) 8ومو جوء يف حديٌ ظبد افرمحـ بـ إشقد أهنؿ ـوكقا يستحبقن أن يقاؿع
افرجؾ زوجف يقم اجلؿعي  ,ؾريام يتسع هلذا ادعـك وذاك ؾقؽقن فف ادعـقغ  ,وفؽـ افػضؾ صحقح
واإلشـود صحقح وؾضؾ اهلل واشع ُيرجك دـ ؾعؾف وربام زيودة دـ احتسى وأخؾص افـقي .
وؿقفف ﷺ (ومشى ومل يركب) هق مو ـون يف ضوؿي اإلكسون وؿدرتف وهذه زيودة جوءت يف بعض
افروايوت ومل تؽـ يف مجقعفو ؾنذا أمؽـ أن يؿق ؾودق هق إؾضؾ ٕن إجر فؽؾ خطقة ؾذـر
ادق ومل يذـر افرـقب  ,وإذا مل يؽـ بنمؽوكف ؾؾرـى و ُيرجك أن ُحيتسى فف ـحول خطقات افدابي
ـام جوء يف بعض إحوديٌ .
ومن يغتسل بعد الػجر ويذهب لؾؿسجد ٓ يؾزم أن يبؼك يف ادسجد مـ افػجر فؾجؿعي ؾال حرج
وإن ـون إجر أكف شوئر فؾجؿعي وافبؽقر مـ أول دخقل افقؿً وهق بورتػوع افشؿس ؾفذا دخقل
افقؿً ؾتؽتى فف خطقاتف إوػ وٓ يؾزمف أن يرجع و ُيرجك فف إجر .

 ) 1صح ح ابيب خزمي  032/9رقم .0219

8

) أخرجه أبو نعٌم فً "الطب " (ق  ، )3/97والبٌهقً فً "الشعب " ( ، )3772/79/4والدٌلمً فً "مسند الفردوس " ( - 2/291/2الغرائب الملتقطة) .

4

اللقاء المفتىح السابع

شرعة ومنهاج – الحلقة الستىن

حؽؿ افسػر صبقحي اجلؿعي
افسػر إذا ـون ؿبؾ افػجر ؾفذا يف حؽؿ افؾقؾ أمو إذا ـون بعد ضؾقع افشؿس تؽؾؿ افػؼفوء ظـ افسفػر
بعد ضؾقع افشؿس يقم اجلؿعي وٓ أظؾؿ حديٌ صحقح يف افـفل ظـ ذفؽ  ,وإكام جوء ظـد اخلطقى
افبغدادي يف ؽرائى موفؽ مـ حديٌ احلسـ افعؾقاين ظـ اإلموم موفؽ ظـ افزهري ظفـ أيب شفؾؿي
ت ع َؾق ِ
ِ
ٍ
ِ
نو َم ُْ
نه ا َْد َُئِؽَن ُة َأ ْن َٓ
نن َد ِار إِ َق َامنة َي ْ
نن َسنا َف َر م ْ
ظـ أيب هريرة أن افـبل ﷺ ؿول ( َم ْ
اجل ُؿ َعنةَ ،د َع ْ َ ْ
ِ
اجتِ ِه) 3وادراد بذفؽ إ يصحبف مؾؽ وٓ رمحي وهق حديٌ مـؽر
،و َٓ ُي َع َ
ان َع َذ َح َ
ب ِيف َس َػ ِره َ
اح َ
ُي َص َ
وبوضؾ أظؾف ؽر واحد وراويف ّ
ـذاب و ُمتفؿ  ,وجوء بعض ادؼوضقع وفؽـ ٓ تثبً .
بؾ افثوبً ظـ ظؿر بـ اخلطوب رض اهلل مو جوء (عن آسود بن ققس عن أبقه قال  :أبرص عؿنر بنن
اخلطاب رجُ عؾقه أهبة السػر فؼال الرجل إن القوم يوم مجعة ولوٓ ذلك خلرجنت فؼنال عؿنر  :إن
اجلؿعة ٓ حتبس مسافرا فاخرج ما مل حين الرواح ) 10وجوء مـ وجفغ وهق صحقح ظـ ظؿر .
وظؿر بـ اخلطوب مـ أؿرب افـوس فؾـبل ﷺ وٓ يؿؽـ أن خيػك ظؾقف ذفؽ احلؽؿ .
وؿد روى ابـ أيب صقبي يف مصـػف ظـ ا ْب ِـ َأ ِيب ِذئ ٍ
ت ا ْب َن ِش َف ٍ
اب ُي ِريدُ َأ ْن ُي َسافِ َر َي ْو َم
ْى ( َق َال َ :ر َأ ْي ُ
ت َل ُه  :ت َُسافِ ُر َي ْو َم ُْ
ُْ
اجل ُؿ َع ِة ؟ َف َؼ َال  :إِ َّن َر ُس َ
ول اهللِ صذ اهلل عؾقه وسؾم َسا َف َر َي ْو َم
اجل ُؿ َع ِة َض ْح َوة َ ،ف ُؼ ْؾ ُ
ُْ
اجل ُؿ َعة) .
ؾوفسػر صبقحي اجلؿعي ٓ حرج ؾقف ظذ إصح وٓ يثبً ؾقف هنل  ,ويبؼك احلؽؿ يف افصالة ؾقصع
طفرا وهق معذور ويدخؾ يف احلديٌ ظـف ﷺ (إذا مرض العبد أو سافر كتب اهلل له
ادسوؾر اجلؿعي ً
ما كان يعؿل وهو صحقح مؼقم) 11وخيرج مـ هذا مـ يتعؿد افسػر فؽل ٓ يشفد اجلؿعي ؾفذا
َخ ََل ِق لِأل َخَرائِ ِط ِّي ( ) 131ضع ف .
َ ) 3د َه ِو ُ
ئ أاْل أ
 ) 01أخر ع الرزاق س املص ف . 3391
 ) 00رواه أبا داود :كت ب :اجل ئز ،ب ب :إذا ك الر ل يعمل عمَل ص حل ً فشغل ع درض ،رقم (. )9130
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خورج ظـ هذه ادسلفي ؾفق متحويؾ ظذ افؼيعي وهذا كقع مـ افـػوق وفؽـ مـ ؿصد افسػر حلوجي
ؾال حرج ظؾقف وفق ـون بعد ضؾقع افشؿس.

مسوؾي افؼك يف افسػر
اختؾػ افعؾامء يف مسوؾي ؿك ادسوؾر ظذ أؿقال مـفؿ مـ أوصؾفو فعؼيـ ؿقٓ ومجوظفو مو ذهى
إفقف أهؾ افرأى وهق ؿقل أبق حـقػي إػ أكف مسرة مالمي أيوم فؾامر ويستدل ظذ ذفؽ بحديٌ
افـبل ﷺ (ٓ حيل ٓمرأة تممن باهلل والقوم أخر تسافر مسرة ثُثة لقال إٓ ومعفا ذو حمرم)

12

ؾؼوفقا تتحؼؼ احلرمي يف هذا افسػر .
وذهى مجفقر افعؾامء وهق ؿقل موفؽ وافشوؾعل وأمحد إػ أهنو مسرة يقمغ ؿوفقا هذا هق معـك
ً
ؾرشخو ; وفؽـ كؼقل تعدد
إربعي برد  ,وجوء مسرة يقم وفقؾي وجوء دون ذفؽ شبعي ظؼ
افروايوت ظـ افسؾػ وظؿقم إحوديٌ تدل ظذ أن افؼيعي أحوفً إمر إػ افعرف ؾنذا أضؾؼً
افؼيعي إمر ومل تضبط وصػف ؾتؽؾف دو ـون معرو ًؾو ظـد افـوس  ,وافـوس ؿد تتعرف يف أظراؾفؿ
وإذا كظركو ٕحوديٌ افسػر كجد أن افـبل ﷺ ؿك يف افسػر شقاء يف خقف أو أمـ أو يف ؽزو أو يف
حٍ أو ظؿرة ؿك هق وأصحوبف مـ بعده ومل يسلل افصحوبي افـبل ﷺ ظـ ضوبط فؾسػر وـذفؽ مل
يضبط افصحوبي ذفؽ ؾقام بعد ؾلـثر افـصقص افقاردة ظـ افصحوبي ؿؾام يؽقن ؾقفو ضوبط وإكام
يؽقن ؾقفو ؾعؾ  ,جوء افضبط ظـ بعضفؿ ـعبد اهلل بـ ظبوس وظبد اهلل بـ ظؿر وظبد اهلل بـ مسعقد
وفؽـ كؼؾ ظـفؿ صقر أخرى مل تؽـ ضبط .
وهلذا مسوؾي افؼك يف افسػر مردهو فؾعرف ويميد ذفؽ أمقر ظدة :
-1أن افـبل ﷺ مل حيد ضوبط افسػر بحد وافـصقص ـثرة يف ؿك افصالة .
 -2افصحوبي مل يسلفقا رشقل اهلل ﷺ ظـ حد فؾسػر وضوبط .
 ) 23رواه مسلم [  -224 /6نووي ]  ،كتاب الحج :باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغٌره ،حدٌث [. ]2449 ،525
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 -3تـقع افروايوت مـ اخلؾػوء وافصحوبي وافسؾػ دل ظذ أن ادرد يف ذفؽ هق افعرف .
وـثر مـ افتوبعغ كؼؾقا تؾؽ إؿقال ـحقادث وؿعً مـفؿ وٓ تعـل ضبطو وإن ـون بعضفؿ هنك
ظـ افؼك يف مسوؾي معقـي وهلذا مرد ذفؽ فؾعرف  ,ومو تعورف افـوس ظؾقف أكف شػر ؾفق شػر ;
ويمـد هذا ويميده أن افسػر يف فغي افعرب افزوز مـ افبـقون ؾفؾ آمر كتؼقد بوفبـقون ؟ كؼقل هذا
ؿديام ـون شفؾ وفؽـ أن مع ترامل إضراف يف افزمـ احلديٌ
متعؾؼ بحوهلؿ ؾوخلروج مـ افبؾد ً
يسر اإلكسون مسرة يقم ويقمغ ظذ ؿدمقف مل خيرج مـ افبـقون ـحول اددن افؽبرة يف اهلـد وافؼوهرة
وؽرهو ؾفل متسعي إضراف فق شور اإلكسون مـ ذؿفو فغرهبو فربام أخذ يقم أو يقمغ ومل يـتفل
افبـقون  ,ؾفؾ كؼقل إكؽ ٓ تؽقن يف شػر حتك خترج مـ افبـقون !.
هلذا جوء ظـ بعض افسؾػ ظدم اظتبور هذا ضوبط فؾؼك يف افسػر وهلذا افرجقع فألصؾ أظظؿ مـ
افرجقع فضوبط افؾغقي ٕ ,ن إصؾ يف ذفؽ هق دؾع ادشؼي ; ؾودرد إػ افعرف وهلذا جوء ظـ ظبد
اهلل بـ ظؿر أكف إذا خرج مـ بقتف ؿك افصالة وجوء ظـ ظطوء بـ أيب ربوح ؿول مو شؿعً يف ذفؽ
رء يعـك بؿجرد خروجف مـ بقتف ؾوٕمر ظذ افسعي .
شػرا
وهلذا جتد افـبل ﷺ مل يشدد يف هذا افبوب وإكام هق بحسى احلول  ,وظرف افـوس هؾ يسؿك ً
شػرا  ,ؾوفؼيعي مل حتدد وذفؽ فسوبؼ ظؾؿ اهلل تعوػ يف تغر أحقال افسػر ؾودراـى تبويـ
أم مل يسؿك ً
ؾوإلكسون يدور آرض أن يف أؿؾ مـ يقم وربام يقم وكصػ ؾفـو مسرة مالث أيوم مل تتحؼؼ ؾفؾ
ُيؾغك احلؽؿ ؟ كؼقل ؿقد إمر بوفعرف فقس بوٕيوم ؾربام بعض افـوس حيتوج ضوبط معغ يضبطف
كؼقل كضبطف بعرف افـوس ؾنذا ـون افـوس يسوؾرون مـ مؽي جلدة ؾقؽقن شػر ٕن هذا ظرف ظـد
اجلؿقع هلذا يػتل ظبد اهلل بـ ظؿر أكف شػر مـ مؽي جلدة ومـ مؽي فؾطوئػ ؾق مسوؾر وهذا هق شبى
اختالف افروايوت ٓختالف افعرف ظـدهؿ يف بعض افصقر ٓ يف أصؾفو وجمؿقع افؽالم .
شػرا معقـًو وإكام يؽقن
والؼرص حال اخلروج لؾـزهة  :افذيـ يتـزهقن يف أضراف اددن وٓ يؼصدون ً
ظذ أضراؾفو ـحول افرظوة افذيـ يرظقن ادقار ظذ أضراف ادديـي همٓء فقسقا مسوؾريـ  ,وأمو مـ
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يؼصد مؽون معغ ؾفذا ادخوضى بوفسػر  ,وأمو مـ يؽقن يف أضراف ادديـي ؾفذا ـؿسره داخؾ افبؾد
ٕكف مل خيرج مسرة ؿصد خلورج افبؾد  ,وأمو إذا ـون خورج فـزهي وؿصد مؽون فقس مـ أضراف افبؾد
ؾنكف يؽقن مسوؾر  ,هلذا فػظ افـزهي ٓ تـػل افرخصي وٓ تقجدهو ٕكف ربام يسوؾر اإلكسون مـ مؽي
فؾؿديـي ؿوصدً ا افـزهي ؾال كؾغل ظـف افسخص.

مجع اجلؿعي مع افعك
اجلؿعي فقسً بدٓ ظـ افظفر وهذا إصؽول ظـد بعض افػؼفوء ادتلخريـ يف هذه ادسلفي  ,وٓ حيػظ
ظـ افـبل ﷺ وٓ ظـ أحد مـ افصحوبي وٓ افتوبعغ وٓ إئؿي إربعي ؾقام أظؾؿ أن يف مسلفي ؿك
اجلؿعي أن ُجتؿع اجلؿعي مع افعك  ,ؾوإلكسون إذا صذ اجلؿعي ٓ جيؿع معفو افعك مجع تؼديؿ وفؽـ
يصع افعك يف مقضعفو ظـد خروجف مـ افبؾد وذفؽ جلؿؾي مـ افعؾؾ :
 )1أن اجلؿعي فقسً بدٓ ظـ افظفر وفؽـفو مـػؽي ؾحؽؿفو ـحؽؿ ادغرب بوفـسبي فؾعك ؾال جتؿع
مع افعك  ,وادقآة ٓ تعـل اجلؿع ؾنن صالة افػجر تقايل افظفر وافعشوء وٓ جتؿع إفقفؿ وهلذا
جمرد ادقآة ٓ تعـل اجلؿع ـذفؽ هل فقسً بدل ظـ افظفر وإكام هل مستؼؾي .
 )2ـذفؽ ٓ حيػظ افعؿؾ هبذا ظـ افسؾػ بذفؽ .
 )3ادسوؾر ٓ مجعي فف وفقس مـ افسـي أن يصذ اجلؿعي وفؽـ إذا حرض اجلؿعي ؾودسجح أن يصع
طفرا ؿكا مؿ بعد ذفؽ يصع افعك
بـقي افظفر ؿك وفق دخؾ مع اإلموم وشؿع اخلطبي ؾقصع بـقي ً
بعدهو وٓ بلس يف ذفؽ .
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افتعومؾ مع افبـقك افربقيي

تـطبؼ حرابي اهلل ظذ افتعومؾ مع افبـقك افربقيي ؾوفربو أـؾ أمقال افـوس بوفبوضؾ وارتؽوب مقبؼ مـ
ادقبؼوت وـبرة مـ افؽبوئر وإدفي مستػقضي يف ذفؽ  ,وهذا مـ ؿطعقوت افؼيعي أن آـؾ افربو
مرتؽى فؽبرة مـ افؽبوئر ومقبؼ مـ ادقبؼوت  ,واحلرب مع اهلل تعوػ جوءت ضؿـ مالث مقاضع
ؾؼط ( افؼك  -افربو -معودة أوفقوء اهلل) وهذا إن دل دل ظذ خطقرة افربو وخطره  ,ومـ كظر
فؾـصقص أدرك وتقؼـ .
وأمو افتعومؾ مع ادرايب إذا ـون مبوح ؾفق مبوح وإذا ـون حرام ؾفق حرام ـوفذي يشسي مـ ادرايب بقتو
أو شقورة  ,ؾؼد وصػ اهلل افقفقد أهنؿ آـؾقن فؾسحً ورؽؿ ذفؽ رهـ افـبل ﷺ درظف ظـد هيقدي
ـام جوء ظـد ظوئشي ؾوفتعومؾ معفؿ مبوح صحقح  ,ؾوفتبويع افصحقح بال جفوفي أو ؽرر أو ربو ٓ
بلس بف  ,وظذ هذا شوئر افتعومالت ـوإلجورة وافؼروض افسؾقؿي ـتعومؾ افـبل ﷺ مع افقفقد .
وأمو افقدائع افتل تقدع يف افبـقك افربقيي بال ؾوئدة وفق أظطقه ٓ يلخذ مـف رء هذا ٓ ختؾق مـ
أمريـ إذا ـون صوحى افقديعي يرخص فؾبـؽ افتعومؾ يف موفف بوفربو وفق مل يلخذ مـف ؾفق ذيؽ يف
اإلمؿ وٓ جيقز فف  ,وأمو إذا مل جيز هلؿ أن يتعومؾقا مع وديعتف بوفر بو ؾفذا ٓ حرج ظؾقف أن يضع
وديعي وهل صبقي بوفر هـ.
وافبـقك متعددة ؾقفو مو ؾقفو مـ خر ومو ؾقفو مـ ربو وظذ اإلكسون أن حيتوط فديـف ويسلل أهؾ
آختصوص  ,ؾؿـ افبـقك مو يغؾى ظؾقفو افسالمي ومـفو مو يغؾى ظؾقف افربو ؾعذ اإلكسون أن
يتحرى افبـقك ؽر افربقيي .
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وؾتح احلسوبوت ـذفؽ ظذ حوفغ إوػ  :إذا ـون افتعوؿد مع افبـؽ ظذ أكف حسوب ٓ جيقز فف
ادضوربي ؾقف ؾفذا جوئز وهق صبقف بوفقديعي أو افرهـ  ,وأمو إذا أجوز هلؿ ادضوربي ؾقفو بوٓشتثامر وفق
مل يلخذ مـفؿ أربوح ؾال جيقز.

إظوكي اهلل فؾؿستديـ
(م ْن َأ َخ َذ َأ ْم َو َال الـ ِ
َّاس ُي ِريدُ َأ َد َاء َها َأ َّدى
مبً يف افبخوري مـ حديٌ أيب هريرة أن رشقل اهلل ﷺ ؿول َ
اهللَُّ َعـْ ُه َو َم ْن َأ َخ َذ ُي ِريدُ إِت َُْ َف َفا َأ ْت َؾ َػ ُه اهللَُّ) 13ؿقؾ أكف خز وؿقؾ أكف دظوء  ,وافدظوء يتضؿـ اخلز
بوظتبور أن دظوء افـبل ﷺ مستجوب  ,ؾودستديـ يعقـف اهلل تعوػ وهيقل فف أشبوب افسداد وـذفؽ ُحيؿؾ
ٍ
حقـئذ يعقـف اهلل تعوػ يف افدكقو أو يؽػقف
ظذ أن افديـ وافؼرض ٓ يؽقن إٓ مع احلرص ظذ افسداد
خرا ظـد افعجز وكػوذ افسبقؾ .
يف أخرة مـ جفي افؼضوء ٕ .كف حرص ومو وجد ؾقعقضف اهلل ً
وأمو مـ يتؾػ ؾوجلزاء مـ جـس افعؿؾ ؾال جيد ظقكو مـ اهلل وفق وجد شبقؾ ٓ جيد داؾع كػز
فؾسداد ويبؼك يف صح ؾفذا افشح مـ ظدم تقؾقؼ اهلل وإظوكتف فف .
ويف هذا احلديٌ دٓفي ظذ أن اإلكسون ٓ يتؽؾ ظذ افـوس وٓ يلخذ مـفؿ مول إٓ مضطر وهق آـد
مـ ؿدرتف ظذ افسداد  ,ؾربام يلخذ اإلكسون ادول مؿ تغؾبف كػسف ؾقبؼقف فديف وذفؽ فتشقف افـػس
بوٓشتؽثور بودول هلذا حرصً افؼيعي ظذ بقون حؼقق افـوس ; وهلذا افـبل ﷺ مل يؽـ يصع يف
بدايي إمر ظذ مـ ظؾقف ديـ ؾؽون يسلل هؾ ظؾقف ديـ أم ٓ ؟ ومل يؽـ يسلل هؾ هق ؾوشؼ أم ٓ ؟
وإكام يسلل ظـ افديقن وافعؾي يف ذفؽ أن مو ـون مـ حؼ اهلل ادحض أمرهو إػ اهلل وأمو حؼ أدمقغ
(ع ْن َجابِ ٍر َق َال  :ت ُُو ِّ َيف َر ُج ٌل ِمـَّا
ؾفق مبـل ظذ ادشوحي ؾالبد ؾقفو مـ افؼضوء  ,وهلذا جوء يف احلديٌ َ
َفغ ََّس ْؾـَا ُه َو َك َّػـَّا ُه ُ ،ث َّم َأ َت ْقـَا الـَّبِ َّي ﷺ لِ ُق َص ِّيل َع َؾ ْق ِه َ ،فخَ َطا ُخ ْط َوة ُث َّم َق َال َ " :ع َؾ ْق ِه َد ْي ٌن ؟ " ُق ْؾـَا ِ :ديـ ََار ِ
ان
َ
ف َ ،فت ََح َّؿ َؾ َفا َأ ُبو َقتَا َد َة َو َق َال َ :ع َيل الدِّ يـ ََار ِ
ان َ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
يم ،
ْرص َ
ول اهللَِّ ﷺ ْ " :است ََح َّق ا ْلغ َِر ُ
َّ
َ ،فاك َ َ
13

) أخرجه البٌهقً فى شعب اإلٌمان ( ، 514/5رقم  . )6661وأخرجه أٌ ً
ضا  :البخاري ( ، 952/3رقم  ، )3369وابن ماجه ( ، 917/3رقم . )3522
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ك َ " :ما َف َع َل الدِّ يـ ََار ِ
ت ِمـْ ُه " َ ،ق َال َ :ك َع ْم َ ،ف َص َّذ َع َؾ ْق ِه ُث َّم َق َال َب ْعدَ َذلِ َ
ات
ان ؟ " َق َال  :إِك َََّم َم َ
َو َب ِرئَ ا َْد ِّق ُ
َأ ْم ِ
أن َب َّر ْد َت َع َؾ ْق ِه ِج ْؾدَ ُه ") 14دٓفي ظذ أن
س ُ ،ث َّم َعا َد إِ َل ْق ِه ِم َن ا ْلغ َِد َف َؼ َال َ :قدْ َق َض ْقت ُُف ََم َ ،ف َؼ َال َ " :
حؼقق أدمقغ ُت ِبؼل اإلكسون مرهقن يف ؿزه ومو بعد ذفؽ حتك تؼه ظـف  ,وأمو افزاءة ؾال تؽقن
إٓ بنذن موفؽ ادول حتك يؼبؾ افسداد مـ ؽره وافتؽػؾ هبو رمحي بودقً  ,ؾلذن افـبل ﷺ ٕيب ؿتودة
ورهـ أبق ؿتودة
أن يتؽػؾ بؼضوئف رمحي بودقً وأمو فق مل يؼضقفو أبو ؿتودة فبؼقً يف ذمي ادقً ُ
بؿخوفػتف فؾـبل ﷺ ؾؾقحسز اإلكسون يف حؼقق افـوس ؾالبد ؾقفو مـ افؼضوء يقم افؼقومي .

تسؿقي ادـوؾؼغ بلظقـفؿ
افـػوق خيتؾػ مـ زمـ فزمـ وادـوؾؼقن إذا أمـقا طفروا وإذا خوؾقا اكؽؿشقا ; وهلذا ادـوؾؼقن يف
زمـ افـبل ﷺ خيتؾػقن ظـ ادـوؾؼغ يف زمـ افصحوبي ؿول حذيػي بـ افقامن رض اهلل تعوػ
ون ا َّل ِذين فِقؽُم ا ْلقوم ََش ِمن ا ُْدـَافِ ِؼ َ ِ
ين كَاكُوا َع َذ َع ْف ِد رس ِ
ول اهللَِّ ﷺ َف ُؼ ْؾـَا َ :يا َأ َبا
ظـف (ا ُْدـَافِ ُؼ َ
ني ا َّلذ َ
ُ َ ْ َ ٌّ َ
َ
َ ُ
ك كَاكُوا ي ِ
اك ؟ َقا َل  :إِ َّن ُأو َلئِ
عب ِ
َ
َ
َ
َ
ُون ) 15وافعؾي يف ذفؽ
ذ
ف
ق
ك
و
،
هلل
َّ
ِ
ا
د
َ
ون كِ َػا َق ُف ْم َ ،وإِ َّن َه ُم َٓ ِء ُي ْعؾِـ َ
ِس َ
َ
َْ
ُ
ْ
ُّ
أن همٓء يظفرون افعداء .
وخطر افـػوق يؽؿـ يف مو يبطـف ادـوؾؼ مـ ذ  ,وافسـي يف ذفؽ وهدي افـبل ﷺ أن ٓ يقاجف
ادـوؾؼ وٓ ُيؽشػ شس ادـوؾؼ إٓ إذا أطفر مـ افؼ أـثر ممو يبطـ بؼؾبف .
ِ
ِ
ت ا ْلبغ َْض ِ
وذفؽ فؼقفف تعوػ ﴿ َقدْ بدَ ِ
ْز ﴾
ور ُه ْم َأك َُ
َ
َ
اء م ْن َأ ْف َواه ِف ْم َو َما ُ ُْتػي ُصدُ ُ
ُ
)118

( آل عؿران :

ؾوٕوػ أن كحوؾظ ظذ ادؽتقم أؾضؾ مـ أن يـؼؾى ظالكقي فعدم ضوؿي ادسؾؿغ ظذ مقاجفتف ,

وهلذا افؼيعي مو شؿً مـوؾؼ بعقـف يف ـالم اهلل تعوػ وـالم رشقل اهلل ﷺ وإكام ـون اخلطوب

14
15

) رواه أحمد في مسنده ( )737/4وحسنه النووي فً "الخالصة" ( )742/3وابن مفلح فً "اآلداب الشرعٌة" ( )215/2وحسنه محققو مسند أحمد .
) أخرجه الفرٌابً فً صفة المنافق (.)64

11

اللقاء المفتىح السابع

شرعة ومنهاج – الحلقة الستىن

بوفعؿقم ٕ .ن ادـوؾؼغ يف زمـ افـبل ﷺ يظفرون رء مـ افقد ـبر وخيػقن افعداوة افؽبرة
ويظفرون مـ افعداء افؼؾقؾ وخيػقن افؽبر ؾلمرهؿ ظؽز .
واحلؽؿي يف ظدم ـشػ اشؿ ادـوؾؼ دـ ظرؾف هق ظدم جؾى آشتعداء وطفقر افـػوق وجتؿع مـ
يميده ممـ حقفف  ,ؾوفـوس هبؿ صعى مـ افـػوق تتبويـ  ,وفق أطفر واحد مـفؿ فقجد مـ يميده ظذ
ذه فؽـف يتفقى ٓ يدري مـ يقاؾؼف مـ اجلؿع ؾقؼقم بؽتامكف ; هلذا افؼيعي تتشقف فؽتامكف حتك ٓ
جيد مـ يقده ظذ ذه  ,وفؽـ إذا أطفر ادـوؾؼ بؾسوكف أـثر مو خيػل يف ؿؾبف ؾؽشػ اشؿف وظقـف
ؾقستفدف بعقـف واشؿف وصخصف وهذا مـ ادؼوصد افؼظقي وأمو مو ظداه ٓ يػضح بعقـف و ُيقاجف
بصػوتف وبلؾؽوره وأؿقافف دون ذـر اشؿف ; وهلذا أكزل اهلل يف ادـوؾؼغ شقرتغ وأربعغ آيي وأحوديٌ
ـثرة فقس هبؿ أشامء فؾؿـوؾؼغ وإكام صػوهتؿ وحلـ ؿقهلؿ وتعوبر وجقهؿ حول شامع أوامر اهلل تعوػ
ؾفمٓء ُحيذر مـ أؾعوهلؿ يف ؿقهلؿ وصػوهتؿ ظذ ادـوبر ويف اإلظالم حتك يبؾغ افعؿقم ؾقحذر اجلؿقع.

زـوة احلع
دخورا
حذ ادرأة عذ كوعني  :الـوع إول  :افذي ٓ يؾبس ـوفسبوئؽ وافـؼقد ؾال ُيؾبس وإكام أخذ إ ً
ؾحؽؿف حؽؿ افذهى افذي يزـك بوإلمجوع وٓ خالف ؾقف .
الـوع الثاين  :حذ افؾبس افذي تستعؿؾف ادرأة وفق مرة أو مرتغ يف افسـي تـتظر ادـوشبي وؿد تؼرضف
تعره ؾؼد اختؾػ افعؾامء ؾقف ظذ أؿقال أمجعفو يف ؿقفغ .
أو ّ
الؼول إول  :ؿوفقا جيى ؾقف افزـوة وهق ؿقل أيب حـقػي وؽره  ,ويستدفقن بجؿؾي مـ إحوديٌ
ِ
الـبي َّ
صذ اهلل عؾقه
مـفو مو جوء مـ حديٌ ظؿرو بـ ُصعقى  ,ظـ أبقف ,ظـ جدِّ هَّ (:
أن امرأة أتت َّ
وس َّؾم ومعفا ابـة هلا ويف يد ابـتفا َم َسؽَتان غؾقظتان من ذهب ،فؼال هلا :أتُعطني زكاة هذا؟ قالت،ٓ :
الـبي َّ
صذ اهلل عؾقه
أيِسك أن ُي ِّ
سورك اهلل هبَم يو َم الؼقامة سوارين من كار؟ فخؾعتفَم ،فللؼتْفَم إىل ِّ
قالُّ :
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وس َّؾم ،وقالت :مها هلل ولرسوله) 16وهذا ضعقػ فتػرد ظؿرو بـ صعقى ظـ أبقف ظـ جده هبذا
افسقوق ورواه ظـف ضعػوء مـفؿ ابـ هلقعي  ,وادثـك بـ افصبوح  ,وـذفؽ حسغ ادعؾؿ وإن ـون مؼي
إٓ أكف جوء مرشؾ ظـ افـبل ﷺ ؾوفصقاب ؾقف اإلرشول وؿد رجحف افـسوئل وؽره  ,وجوء ذفؽ
أيضو مـ حديٌ أم شؾؿي وظوئشي وأشامء وـؾفو أحوديٌ ضعقػي ; ؾال يثبً يف وجقب زـوة احلع
ً
أيضو افـفل بعدم وجقب زـوة احلع وؿد جوء يف حديٌ جوبر ظـد افبقفؼل أن
رء  ,بؾ مل يثبً ً
افـبل ﷺ ؿول ( لقس يف احليل زكاة ) وهق ضعقػ ؾقف ظوؾقف بـ أيقب يتؽؾؿقن ؾقف .
ؿول افبقفؼل يف " ادعرؾي "  :ومو روي ظـ ظوؾقي بـ أيقب ظـ افؾقٌ ظـ أيب افزبر ظـ جوبر مرؾقظو
(لقس يف احليل زكاة ) ؾبوضؾ ٓ أصؾ فف  ,إكام يروى ظـ جوبر مـ ؿقفف  ,وظوؾقي بـ أيقب جمفقل
فالضعف يف البابني يف الوجوب ويف ادـع مل يثبت فقفَم يشء .
الؼول الثاين  :مو ظؾقف مجفقر افصحوبي أن احلع فقس ؾقف زـوة وإكام زـوتف أن ُيؾبس أو ُيعور وهق ؿقل
اإلموم موفؽ وافشوؾعل واإلموم أمحد وهلذا ؿول اإلمومؽ أمحد ؿول ( مبً ظـ مخسي مـ أصحوب
افـبل أكف فقس يف احلع زـوة إذا ـون يعور ) ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر أكس بـ موفؽ جوبر بـ ظبد اهلل
ظوئشي وأشامء أختفو .
وؿد مبً ظـ افصحوبي أهنؿ ٓ يزـقن ظـ احلع بلشوكقد صحقحي  ,وٓ يثبً ظـ أحد مـ افصحوبي
أهنؿ زـقا ظـ احلع إٓ مو جوء ظـ ظبداهلل بـ مسعقد وأمو مو جوء ظـ أكس بـ موفؽ أكف يزـك ظؾقف
مرة واحدة إذا ـون يعور ويؾبس وادراد بذفؽ أن تعره مرة واحدة .
ؾوفذي يظفر واهلل أظؾؿ أن ادرأة إذا مؾؽً حع مفام ـون مؿـف ٓ جيى ظؾقفو زـوة بػقف ذط إمو أن
تعره وإمو أن تؾبسف وفق يف ادـوشبوت وهـوك بعض افـسوء يؽقن فدهيو حع وفؽـ ٓ ترد مـوشبي مـ
ؾرح ومو صوبف ؾبؼل احلع فعوم وظومغ ومل تستعؿؾف كؼقل ٓ حرج ظؾقفو يف ذفؽ ٕن ادؼصد ؿد حتؼؼ
اختقورا .
ؿدرا وٓ حتدث
ً
وهق افؼاء فؾبس وهذه ادـوشبي حتد ث ً
 ) 16رواه أبو داود ( )2674والنسائً ( )49/6من طرٌق خالد بن الحارث  ،وكذا النسائً ( )49/6من طرٌق المعتمر بن سلٌمان  ،كالهما ( خالد بن الحارث ،
المعتمر ) عن حسٌن المعلم  ،و الترمذي ( )749منت طرٌق عبد هللا بن لهٌعة  ،وكذا علقه أٌضًا عن المثنى بن الصباح  ،وأحمد ( ) 319,315,299/3من طرٌق
الحجاج بن أرطأة  ،أربعتهم ( حسٌن  ،وابن لهٌعة  ،والمثنى  ،والحجاج ) عن عمرو بن شعٌب به بنحوه إال عند حسٌن المعلم من رواٌة المعتمر عنه فجعله عن
عمرو بن شعٌب عن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم – مرسالً.
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افســ افرواتى
افســ افرواتى افقاردة ظـ افـبل ﷺ مـفؿ مـ يؼسؿفو إػ شــ هنوريي ومـفؿ مـ يؼسؿفو إػ شــ
يػرق بغ شــ افرواتى افؼريبي مـ افصؾقات ومـفؿ مـ يػرق بغ افقتر وصالة
فقؾقي  ,ومـفؿ مـ ّ
افؾقؾ .
فؽـ مو جوء ظـ افـبل ﷺ بوفـسبي فؾرواتى مبً (ع ْن كَافِ ٍع َ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َؿ َر َ ،أ َّن َر ُس َ
هلل
هلل َ -ص َّذ ا َُّ
ول ا َِّ
ب َر ْك َعت ْ ِ
َني َو َب ْعدَ َها َر ْك َعت ْ ِ
َان ُي َص ِّيل َق ْب َل ال ُّظ ْف ِر َر ْك َعت ْ ِ
َني َو َب ْعدَ ا َْدغ ِْر ِ
َني ِيف َب ْقتِ ِه َ ،و َب ْعدَ
َع َؾ ْق ِه َو َس َّؾ َم  : -ك َ
ص َُ ِة ا ْل ِع َش ِ
ف َف ُق َص ِّيل َر ْك َعت ْ ِ
اء َر ْك َعت ْ ِ
اجل ُؿ َع ِة َحتَّى َيـ َ ِ
َان َٓ ُي َص ِّيل َب ْعدَ ُْ
َني) 17ومؼته ذفؽ أن
ْرص َ
َني َ ،وك َ
َ
رـعتل افظفر صالهو افـبل ﷺ يف ادسجد  ,وهلذا ذهى بعض افعؾامء وي روايي دوفؽ وأمحد أهنؿ
يػرؿقن بغ افـفوريي يف ادسجد وافؾقؾقي تؽقن يف افبقً .
وؿد مبً أن افـبل ﷺ يف حديٌ ظبد اهلل بـ ظبوس ـام جوء يف حديٌ ـريى أكف ﷺ صذ رـعتل
افػجر يف بقتف  ,وـذفؽ جوء يف حديٌ ظوئشي وأيب هريرة أكف صذ شـي افػجر يف بقتف  ,هؾ هذا
خوص فؾـبل ﷺ ؾؼط أم أكف فؾعؿقم ؟ كؼقل مـفؿ مـ ؾرق بغ اإلموم وادلمقم ومـفؿ مـ جعؾف
ظوم  ,وطوهر حؽويي ظبد اهلل بـ ظؿر أكف ظوم وهلذا ؾفؿ أن هذا هق افسـي .
(أ ْف َض ُل ص ِ
وهلذا إصؾ يف صالة افســ أهنو يف افبققت وهق إؾضؾ حلديٌ َ
ُة ا َْد ْر ِء ِيف َب ْقتِ ِه إِٓ
َ
ا َْد ْؽتُو َب َة) 18وهذا ظوم وٓ يستثـك مـف رء إٓ بدفقؾ  ,وهلذا صذ افـبل ﷺ شـي افظفر يف ادسجد
وافبؼقي صالهو ﷺ يف بقتف  ,ؾفذا هق إطفر وإؿرب إػ افسـي  ,ويستثـك مـ ذفؽ بعض افصقر
ٍ
حقـئذ يصع افسـي يف ادسجد
وذفؽ مثؾ مـ أراد أن يصع ادغرب ويظؾ يف ادسجد يـتظر افعشوء ؾ
وٓ يرجع فؾبقً ـام جوء يف احلديٌ ظـ أيب مقشك إصعري  ,ؾفذه افسـي واهلل أظؾؿ.

 ) 29رواه البخاري :كتاب التهجد باللٌل  -باب الركعتان قبل الظهر (.( 95 / 3
 ) 29رواه البخاري ( ،)259 / 2ومسلم (.)367/2
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تػصقؾ شــ افرواتى
السـن الرواتب اثـى عرش ركعة  ,واحلديٌ جوء ظـد اإلموم أمحد مـ حديٌ أم حبقبي ظؾقفو
ٍ ِ
ِ
ت ِيف َْ
اجلـ َِّة
رش َة َر ْك َعة ُبـ ِ َي َل ُه َب ْق ٌ
رضقان اهلل تعوػ ظـ رشقل اهلل ﷺ ( َم ْن َص َّذ يف َي ْو ٍم َو َل ْق َؾة ثـْت َْي َع ْ َ
َني بعدَ ا ْل ِع َش ِ
اء َو َر ْك َعت ْ ِ
َني َب ْعدَ َها َو َر ْك َعت ْ ِ
َأ ْر َبعا َق ْب َل ال ُّظ ْف ِر َو َر ْك َعت ْ ِ
َني َب ْعدَ ا َْدغ ِْر ِ
َني َق ْب َل َص َُ ِة
ب َو َر ْك َعت ْ ِ َ ْ
ا ْل َػ ْج ِر " ) . 19
ومـفؿ مـ ؿول أربع ؿبؾ افظفر وامـغ بعدهو وجوء أربع ؿبؾ افظفر ورـعتغ ؿبؾ افعك وتورة تذـر
أربع ؿبؾ افظفر وتورة امـغ وتورة ٓ يذـر بعد افظفر  ,وتورة يذـر ؿبؾ افعك امـتغ وتورة ٓ يذـر
وحديٌ أم حبقبي ٓ يذـر ؾقف افتػصقؾ وظؾتف روايتف ظـ شػقون ؾقفو كظر ٕكف دء احلػظ .
واحلديٌ موبً مـ وجف أخر يف صحقح مسؾؿ ظـ أم حبقبي رض اهلل ظـفو زوج افـبل ﷺ ؿوفً
ت ِيف َْ
اجلـ َِّة) 20مـ ؽر ذـر تػوصقؾ .
رش َة َر ْك َعة ِيف َي ْو ٍم َو َل ْق َؾ ٍة ُبـ ِ َي َل ُه ِهبِ َّن َب ْق ٌ
( َم ْن َص َّذ ا ْثـَت َْي َع ْ َ
وافطريؼ إصح يف تػصقؾ افســ افرواتى هق حديٌ ظبد اهلل بـ ظؿر (ع ْن كَافِ ٍع َ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َؿ َر َ ،أ َّن

ب َر ْك َعت ْ ِ
َني َو َب ْعدَ َها َر ْك َعت ْ ِ
َان ُي َص ِّيل َق ْب َل ال ُّظ ْف ِر َر ْك َعت ْ ِ
َني َو َب ْعدَ ا َْدغ ِْر ِ
َر ُس َ
ول ا َِّ
َني ِيف َب ْقتِ ِه َ ،و َب ْعدَ
هلل ﷺ ك َ
ص َُ ِة ا ْل ِع َش ِ
ف َف ُق َص ِّيل َر ْك َعت ْ ِ
اء َر ْك َعت ْ ِ
اجل ُؿ َع ِة َحتَّى َيـ َ ِ
َان َٓ ُي َص ِّيل َب ْعدَ ُْ
َني) .21
ْرص َ
َني َ ،وك َ
َ

وؿد مبً ظـ افـبل ﷺ زيودة يف بعض ادقاضع يف رـعوت ؿبؾ افظفر جوء يف حديٌ ظوئشي
ؿوفً (كان رسول اهللّ ﷺٓ يدع أربعا قبل الظفر ،وركعتني قبل الػجر) 22وإشـوده صحقح وهق
ِ
ِ
َير ُج ف ُق ِّ
صيل يف بقتي َ
يف افبخوري  ,وجوء ظـفو ( كان ﷺ ُي ِّ
بالـاس ،ثم
صيل
قبل
الظفر أربعا ،ثم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ركعتني ،و ُي ِّ
دخ ُل ف ُق ِّ
ركعتني ،وكان ُي ِّ
دخ ُل ف ُق ِّ
بالـاس
صيل
صيل
بالـاس
صيل
صيل
ادغرب ،ثم َي ُ
َي ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الػجر َّ
ويدخ ُل بقتي ف ُق ِّ
ركعتني ) . 23
صذ
ركعتني ....وكان إذا ص َؾ َع
صيل
شاء،
ُ
ُ
الع َ
27
31
32
33
34

) رواه الترمذي رقم ( . ) 491
) رواه مسلم (. )939
) رواه البخاري :كتاب التهجد باللٌل  -باب الركعتان قبل الظهر (.( 95 / 3
) البخاري :كتاب التهجد باللٌل  -باب الركعتٌن قبل الظهر ( ،)95 / 3والفتح الربانً ( )313 / 5برقم (.)757
) رواه مسلم . 941

15

اللقاء المفتىح السابع

شرعة ومنهاج – الحلقة الستىن

وجوء ظـفو مـ وجف مـ حديٌ ( عبد اهللّ بن شؼقق  ،قال :سللت عائشة عن صُة رسول اهلل صذ
اهلل عؾقه وسؾم؟ قالت :كان يصيل قبل الظفر أربعا ،واثـني بعدها) 24هلذا افثوبً يف شــ افرواتى
هق امـغ ؿبؾ افظفر وتورة أربعي  ,مـفؿ مـ يؼقل امـغ حقـام يؽقن يف ادسجد وأربعي إذا ـون يف
افبقً وهذا هق إطفر فتتسؼ افروايي بغ حديٌ إبراهقؿ بـ مـتؼ ظـ ظوئشي ظـ افـبل ﷺ بغ
حديٌ ظبداهلل بـ ظؿر وظبد اهلل بـ صؼقؼ  ,وأمو افثوبً ظـ افـبل ﷺ بعد افظفر ؾفق رـعتغ  ,وأمو
هلل ْام َرأ َص َّذ َق ْب َل ا ْل َع ْ ِ
رص َأ ْر َبعا) 25ؾقف ضعػ تؽؾؿ يف
(ر ِح َم ا َُّ
افعك مل يثبً ؿبؾف شـي واحلديٌ َ
اإلشـود أبق زرظي وافسمذي وؽره مـ افعؾامء  ,وادغرب وافعشوء افسـي ؾقفام بعديي رـعتغ  ,وأمو
افػجر ؾسـتف افراتبي ؿبؾقي رـعتغ وهذا هق افثوبً.
وأمو افســ افعومي ـوفضحك ؾقصع مو صوء  ,وبغ افظفر وافعك يصع مو صوء  ,وبغ ادغرب
وافعشوء يصع مو صوء  ,وـذفؽ بغ أذان واإلؿومي يصع مو صوء  ,وـذفؽ ؿقوم افؾقؾ يصع مو صوء
ظذ مو جوء ظـ افـبل ﷺ واهلل أظؾؿ .
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