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 جيوز لإلنسان أن يقيض حاجته من بول أو غائط يف ظل يشء من األشجار من هل

سدر أو نحوه إن مل تكن مثمرة وال ملك ألحد يف يشء من األوديـة أو يف يشء مـن الفيـايف 
ان من عذر من مطر أو من حر الشمس، أو يتوارى عن اخللق، أو كـان ذلـك والقفار إن ك

 وكذلك يف كهوف اجلبال جيوز أم ؟من غري عذر مما ذكرت خمتارا لنفسه جيوز له ذلك أم ال
 ؟ال

 
 .واهللا أعلم. كل ذلك جائز

 
 

رت لقضاء حوائجه من بول وغائط فإذا احتاج إىل من فيمن خال بنفسه يف موضع مست
 أجيوز له أن يصوت بصوت خفيف إىل أحد من أوالده ،يناوله شيئا من احلجارة أو من املاء

 سـرت ال ]بينـه وبيـنهام[أو من زوجاته أو مـن عبيـده أن ينـاولوه شـيئا مـن ذلـك إن كـان 
 . ذلكِّ عرفنا؟ينظرون إىل يشء من عوراته ليال أو هنارا 

 
 .واهللا أعلم. ال بأس بذلك

                                                
 .ما): م( يف   )١(
 .بينهام وبينه): ت(يف   )٢(
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 قـد ،فيمن يستنجي من البول والغائط وغريه من النجاسات، أو يغتسل مـن اجلنابـة
يوجد يف ذلك من األقوال يف آثار املسلمني، قد قيل يف ذلك من االجتزاء بالعد وغـريه مـن 

 من اإلناء، وربام يف التحـري أن حركـة األقوال، فهل من فرق يف حد االجتزاء من النهر أو
 ؟النهر مع العرك أقوى عن صب املاء من اإلناء مع العرك

 
كله سواء ويكفي منه ما يكفي من اآلخر إال أن يكون يف حركة النهر مـا يكفـي عـن 

 .واهللا أعلم. العرك، فيجتزى به عىل رأي
 

بحدوث يشء عليه مما ينقض طهارته إال فيمن نام طاهرا ثم انتبه من نومه، ومل يعلم 
إخراج ريح منه، ومل يكن به بول وال غائط، وقـد حـرض وقـت الـصالة أيلزمـه االسـتنجاء 

 ؟باملاء عىل فروجه قبل وضوئه أم ال يلزمه
 

 .ال استنجاء عليه من ذلك ما مل خترج منه رطوبة
 

ىل االسـتجامر واالسـتنجاء مـن ما تقول يف الزوجني إذا مرض أحدمها، ومل يقـدر عـ
البول والغـائط أيلـزم الـصحيح مـنهام أن يعـني املـريض ويطهـره أم ال يلزمـه إال أن يفعلـه 

 ؟استحبابا
 

 .واهللا أعلم. ال يلزمه إال أن يكون استحبابا
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يواطىء قول أصحابنا أن االستنجاء باألحجار عند غري وجود املـاء،  :قال أبو سعيد

 خيرج معاين ثبوت االستنجاء عند عدم املاء إلزالـة مـا أمكـن إزالتـه مـن النجاسـات، وإنام
 باالســتنجاء باألحجــار وغــسل املــاء بعــد ذلــك، واالســتنجاء ]فــأمر[وحــسن إن فعــل 

 لثبـوت االسـتنجاء عنـه باملـاء، لقـول اهللا تبـارك ^باألحجار منسوخ من سنة رسـول اهللا 
ــت أنــه كــان ذلــك M Q P O N MRU T SL :وتعــاىل  فثب

 . بذلك بسنته^منهم أهنم كانوا يمرون عىل مواضع البول والغائط قبل أن يأمر رسول اهللا 
فلام نزلت سأهلم عن ذلك فيام قيل فوجدهم عىل ذلك، فأمرهم بـه وثبـت مـن سـنته 

ام نـسخها إن عدم املاء، و]إال عند[وصار االستنجاء باألحجار منسوخا بالكتاب والسنة 
 باالسـتنجاء منـه باألحجـار، ]يدركـه[ ظهر البول والغائط يف موضع ماإذا و،د املاءوجو

 . بالسنة والكتاب ا هـثبت علمه
أهيا الشيخ ما تقول يف هذه املسألة، ألنا وجدناها يف األثر فنقلناها حرفا حرفـا، فـإن 

 باالستنجاء باحلجارة الناس إليها مفتقرون؛ ألن كثريا من العلامء يشدد عىل الناس فيأمرهم
 ؟مع وجود املاء وعدمه، وال عرفنا ما املراد بذلك؛ ألن الذي تزيله احلجارة يزيله املاء

 
 .واهللا أعلم.  الشيخ أبو سعيدقالاملسألة صحيحة، والقول فيها كام 

                                                
 .فإن أمر: زيادة) م(يف   )١(
 ).١٠٨(اآلية : التوبة  )٢(
 .٨/٤٩ بيان الرشعملعكوفني من بياض يف األصل، وما بني ا  )٣(
 .٤٩/ ٨ بيان الرشعبياض يف األصل، وما بني املعكوفني من   )٤(
 .٨/٤٩) غسله: (بيان الرشعيف   )٥(
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 بعده، أو كأنه خيرج منـه عن رجل حيس بحرقة يف خمرج البول يف حال االستنجاء أو
يشء إال أنه غري مستيقن خروج يشء منه، وال قرب اليقني، بل حس فشك وذلك يف وقت 
دون وقت ال دائام، وخياف هذا الرجل عىل نفسه الوسواس، ويف نفسه حرج إن ترك ذلـك 
واكتفى بثالث عركات أو مخس، وربام أحس بذلك بعد فراغه من الوضوء، فيغمس قضيبه 

 بنفسه من غري أن يمسه بيده، أو حيركه بيده ثـم يمـيض للـصالة، أتـرى اء، ويتحركيف امل
 وأخربك أيضا أن عادة هذا الرجـل إذا ؟هذا الفعل يرض وضوءه، وما يعجبك هلذا الرجل 
 .أراق البول جعل عىل ذكره لفافة، هذا يف أكثر أوقاته

 
ره ليخـرج عـن الـشك بيقـني، إال إذا إذا كان يف الوقت سعة فاألوىل أن ينظ :قد قيل

عرف أنه ليس بيشء، وأنه وسواس فليقطعه عن نفسه، والـشك يعجبنـا أن ال يلتفـت إليـه 
من خاف أن يبتىل بالوسواس إذا مل يعرف ذلك عادة من نفسه أو يستيقن عليـه، ومـا فعلـه 

 .من بعد الوضوء فال ينقضه إن مل يكن أحدث ما يوجب النقض فيه
 

 
هل جيزىء إذا غمس الرجل ذكره يف املاء اجلاري واضطرب الذكر يف املاء من حركة 

 عرفنـي ؟ أن يمر بأصبعه عىل خمرج البـول، ويطهـر بـذلكاملاء، أو من حركة الرجل عن
 .جزاك اهللا جزاء العلامء العاملني

                                                
 .يتحرج): ت(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
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 .ال بد من عركه :وقيليه مقام العرك، جيزىء ذلك إذا قامت حركة املاء ف :قد قيل

 
 

ما تقول شيخنا يف املغتسل من البول والغائط، أجيوز له أن يتشاهد ويده عند العورة، 
هـذا الوضـوء  ومـا العلـة يف ؟واملغتسل من اجلنابة إذا مل يتوضأ أول غسله أيتم غسله أم ال 

 .ِّ بني لنا وأنت مأجور؟الذي اختاره العلامء يف نفس الغسل
 

 مـن اجلفـاء وتكـره، والوضـوء أما الشهادة مـع الغـسل مـن البـول والغـائط فهـي
 .واهللا أعلم. املذكور يف الغسل من اجلنابة سنة، فال ينبغي تركه بل يؤمر بفعله اتباعا للسنة

 
 

هل جيوز ملن أراد أن يغسل نفسه وثيابه من النجاسات من أعىل هنـر البلـد، والنـاس 
 وهـم ال ممنوعـون ؟يستقون منه لرشهبم وطعامهم من أسفل النهر، أم ال بأس عليه بـذلك

 .حيثام أرادوا من النهر
 

 .واهللا أعلم. ال بأس عليه يف ذلك
 

 
                                                

 .فهو): م(يف   )١(
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فيمن وضع إناء مفتوحا به يشء من الرطوبات، مثـل مـاء الـورد والعـسل والـسمن 
واحلل عند مرشك أمانة، وبقيت بقدر ما غاب عنها متواريا، أو بقدر ساعة أو يـوم أو ليلـة 

 . وعلام مأجورا إن شاء اهللا أنبئنا بام أراك اهللا فهام؟فام فوقها، أيقدح يف طهارهتا نجاسة حكام 
 

مل حيرضين فيها حفظ أرفعه إليك، وال أقوى يف احلال عىل اجلزم بنجاستها يف احلكم؛ 
ألن األشياء عىل أصوهلا حتى يصح ما ينقلها إىل حكم آخر، وحكمها يف األصل الطهـارة، 

لمني املحكـوم وما هي من مال ذلك املرشك فيعطى حكمه تغليبا، وإنـام هـي مـن مـال املـس
 .بطهارهتا يف األصل باليقني، فهي بحكم األصل طاهرة حتى يصح النقل

 عن نظره يف ثياب املرشكني التي يلبسوهنا ما -رمحه اهللا-ويف أحكام الشيخ أيب سعيد 
 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. يؤيد هذا من صحيح أثره

 
 

 املائعة الرقيقـة التـي تؤخـذ مـن أيـدي النـصارى إذا رشهبـا اإلنـسان يف هذه األدوية
 . وكذلك التي جتلب من بلداهنم؟وتطىل هبا ما حكمها الطهارة أم النجاسة

 
 وجوازها وطهارهتا عىل قول من جييز أكل أطعمتهم فـيام عنـدي، وهـو ،خيتلف فيها

 .واهللا أعلم. ظاهر كتاب اهللا تعاىل



   ١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 ؟وما حل الرساج عندك
 
 .واهللا أعلم. إنه طاهر :أقول

 
 ؟يف الذي يوجد يف األثر أن حل الرساج نجس، ما العلة يف ذلك

 
أما حل الرساج فهو طاهر، وال نعلم بنجاسـته مـن أثـر، وال خيـرج معنـا يف صـحيح 

 مـا مل ً إن كـان يف أصـله طـاهراالنظر، وال نرى لذلك حجة وال دليال، بل هو معنا طـاهر
 يشء من النجاسات، وأما إن كان هذا يف رساج خمصوص أوقد بحل نجس فهو يعارضه

 .صحيح، واحلل النجس جيوز أن يستعمل للرساج
 

 
 تقول يف اخلمـر والنبيـذ املحـرم واألفيـون والبـنج والتـتن وغـري ذلـك مـن أنـواع ما
ات أو املحرمات إذا كان أصـله مـن األشـجار الطـاهرات مـا عـدا املغـصوبات مـن املسكر

 .ّ عرفني ذلك؟األموال طاهر يف نفسه أم نجس مفسد للطهارة، وما احلجة يف نجاسته
 
 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .تعارضه): ت(يف   )٢(



١٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 
 البنج واألفيون والتتن وما يشاهبهن من الشجر املسكر طاهر كلـه، والـسكر علـة إن

 . وكل نجس حرام وال عكستوجب احلرمة ال تالزم النجاسة،
 الشيخ أيب سعيد وأيب حممد وغريمها فيام عن اخلمر ففي اآلثار القديمة عىل ما وجدناه وأما

عندنا أنه نجس، وال أعلم أين أحفظ من آثار األوائل غري ذلك، وعن الشيخ نارص بـن أيب 
 .نبهان أن فيه اختالفا، والطهارة هي األرجح عنده

م ملحق باخلمر يف حكمه؛ ألنه نوع منـه، وأمـا النبيـذ اجلـائز احلـالل  املسكر يف قوهلوالنبيذ
واهللا . فهو من أنواع األرشبة الطاهرة باإلمجاع إن أبيح بإمجاع وإال فطهارتـه تابعـة لإلباحـة

 .أعلم
 

 
 منـه  يطلعرأسه أو قص شاربه، أو نتف إبطه، ومل َّما تقول يف اإلنسان إذا حسن

 ؟دم ما حكم ذلك الشعر
 

حكمه طاهر، ولوال ذلك ملا جازت الصالة بمناسيل الصوف واجلوخ وغـري ذلـك، 
 .ويف األصل شعر ميت مقصوص من حي

 ؟رفع يل شعر امليت حكمه نجس :قلت له
 أنـه حلـق شـعر رأسـه ^روي عن النبي فيه قول ضعيف ال يعمل عليه، وقد  :قال

                                                
 . حلق رأسه:أي  )١(
 .خيرج): م(يف   )٢(



   ١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. حابه ليتربكوا بهوقسمه بني أص
 

 
ًفيمن أكل طعاما فترشق أو عطس فخرج بعض الطعـام مـن أنفـه مـا حكـم الطعـام 

 ؟واألنف طاهران أم ال
 

ًإن كان الطعام طاهرا والفم طاهرا واألنف طاهرة فهو عىل األصل  .واهللا أعلم. ً
 

 
قبـل أن [يف املتوضئ إذا عناه اجلشاء املختلط بالطعام حتى بلغ احللقوم، ثم جترع بـه 

 ؟ عىل اللسان، أيرضه ذلك، وينتقض وضوؤه]يظهر
 

 .واهللا أعلم. ال بأس به إال إذا ظهر عىل اللسان حيث تبلغ الطهارة ويقدر عىل لفظه
 

 
ما تقول يف الوسخ الـذي بـني اللحـم والظفـر، أهـو طـاهر أم نجـس إذا كانـت اليـد 

                                                
، )٣١٣٩(بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثـم ينحـر ثـم حيلـق: احلج، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه  )١(

ما : احلج، باب:  يف كتابالرتمذي، و)١٩٨١(احللق والتقصري : املناسك، باب:  يف كتابأبو داودو
 .حسن صحيح: ، وقال)٩١٣(جاء بأي جانب الرأس يبدأ احللق 

 .إال إذا ظهر): ت(يف   )٢(



١٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِّ بني لنا مجيع ذلك؟تقبض من الطاهر والنجس، واألظافر طوال، ما احلكم يف ذلك
 

إذا مل يعلم أنه من النجس فحكمه يف األصل الطهارة حتى تصح نجاسته، وإن غلب 
 . اجتنابه، وجيوز أن يكون له أيضا حكم األغلب من طاهر أو نجسعليه الريب فاألوىل

، وكذلك الوسخ وكذلك شعر العانة إذا كرب وجتمعت األوساخ يف طرفه :قلت له
 ؟ِّالذي خيرج من الرسة أطاهر أم نجس بني لنا ذلك 

 
 .واهللا أعلم.كله طاهر

 
 

 ؟كثريه أم هو طاهريف دم القروح أمفسد قليله و
 

 .واهللا أعلم. طاهر قليله وكثريه
 

 
 ؟ما قولك يف القيح الذي خيرج من احلبون والغوادي يف أول الدحاق أعني املد

 
 . طاهر يف قول أصحابنا أول الدحاق وآخره

 ؟ واملختلط الذي يسموه اهلرهيس:قلت له

                                                
 .ظفره): ت(يف   )١(



   ١٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 . فيهخيتلف :قال
 ؟وما يعجبك من القول فيه: قلت له

إال أنـه   الشيخ نارص بن جاعد يصيل به، ويرفعه عن السيد مهنـا بـن خلفـان:قالف
 .واهللا أعلم. سمعته مل يتقدم عىل اجلامعة، وإن أول الدحاق وآخره سواء

 
 

غري لذة وال انتشار فشمه يف النائم إذا انتبه من نومه فأحس بخروج يشء من إحليله ب
ومل جيد له ريح اجلنابة، وهو يشء كثري ربام أنه يثري من ثالثة أثواب أو أكثر، أيكـون عليـه 

 ؟الغسل الزما أو احتياطا أم ال يشء عليه
 

ال يبـني يل أهنـا جنابــة عـىل هـذه الــصفة، وال يلزمـه الغـسل عــىل هـذا، إال أن يفعلــه 
 .هر يشء آخر غري اجلنابة، فاجلنابة امليتة هلا شم اجلنابةاحتياطا وإال فهو يف الظا

 .واملذي ماء رقيق يقرب إىل الصفرة ال يشبهها، وأكثر ما يكون بعد االنتشار أو معه
 .والودي أبيض كاخليوط، وأكثر ما خيرج بعد البول

 .والبول معروف، فلينظر يف هذه الرطوبة من أي يشء تكون فتعطى ما هلا من حكم
 

                                                
 .خمتلف): ت(يف   )١(
هو الشيخ أبو زهري مهنا بن خلفان البوسعيدي، من أكابر علامء عامن يف القرن الثالث عرش اهلجري،   )٢(

إذا عدم العلم يف عامن فالتمسوه عند مهنا بـن خلفـان، لـه : -وهو معارص له-قال الشيخ أبو نبهان 
 . وما بعدها١١١املوجز املفيد ص : ينظر. هـ١٢٥٠ تويف سنة أجوبة كثرية منثورة يف كتب األثر،



١٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 أقلف، وال علم هلم بـذلك، ثـم علمـوا، مـا ًيف أهل املسجد بقوا زمانا ينزف هلم ماء
 وهل قول يف طهارة ما مسه األقلـف إذا كـان رطبـا، أعنـي املمـسوس، ؟ترى صالهتم تامة

 ؟، وما حجة من أنجسه]وما حجة من طهره[
 

إن مر قـدام املـصيل يف أكثـر القـول، األقلف البالغ من الرجال نجس، يقطع الصالة 
وعسى أن يكون مشتبها يف ذلك بمن مل خيتتن من أهل الرشك؛ ألن اخلتان يف املسلمني نوع 
طهارة ال بد منها يف حني، إال أن يكون لعذر خيصه برأي أو بدين، فعسى أن يكون طـاهرا 

 .يف حق نفسه لعذره نجسا يف حق غريه
نه لو قيل بطهارته يف هـذا املوضـع مل يعـد بأنـه مـن ويف قول الشيخ جاعد بن مخيس أ
 .واهللا أعلم. اخلطأ يف الدين، وهو حسن فيام عندي

 
 

ما الذي يتجه لك فتجده لذلك عدال مما عرفناه فوجدناه قوال فصال أن امليت نجس 
صص ميتة املؤمن هكذا جممال، وال يطهره املاء عىل رأي من رآه من العلامء، وكذلك من خ

إن كل ميت يمـوت فـال  :وهل يبني لك ما قد قيل ؟ليست بنجسة ما حجته يف ذلك  :فقال
 ؟ وما سبب ذلك؟بد من أن يمني، أيصح معك ذلك

 
 

                                                
 .وما احلجة يف طهره): م(يف   )١(



   ١٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 وكل موحد فهو ،»املؤمن ال ينجس حيا وال ميتا«  ^الصحيح عندي قوله :قال

، ^ أن يصح ذلك عن حممد بن عبداهللا بحكم الظاهر مؤمن، والقول بأنه يمني باطل إال
 .ومل يصح ذلك عنه

 
 

 ؟الثوب إذا حرقته النار أيكون طاهرا ذلك احلرق أم نجسا
 

 .ذلك طاهر ال بأس به
 

 
الصالة أو بعدها ما حال يف الذي وجد يف ثوبه دما ومل يدر من أي الدماء، أو رآه قبل 

 ؟صالته وثوبه
 

 أو إذا مل يعـرف أنــه مــن الــدماء ]يف هــذه املــسألة[ًاختلـف الفقهــاء اختالفــا كثـريا 
 .الطاهرة أو املجتلبة املختلف فيها

 
                                                

: الطهـارة، بـاب:  يف كتـابومـسلم، )٢٨٣(عرق اجلنـب : الغسل، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(
 .»املؤمن ال ينجس « من طريق أيب هريرة بلفظ )  ٨٢٢(عىل أن املسلم ال ينجس 

 ).م(ن سقطت م  )٢(
 .كذا يف النسخ املخطوطة  )٣(



٢٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما قولك شيخنا يف الذي جيد دما يف ثوبه شائعا، وقد صىل وفات الوقت أو مل يفـت، 

والنـاس ِّ بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا، ؟ صالته، وكيف حكم هذا الدمما الذي عليه يف
 حقيقته، أهو كذلك أم ال أعني الدم الذي جيـده العبـد إنه دم بعوض وال ندري :يقولون

 ؟ ذلكيف أثوابه بعد انتباهه من نومه وأمثال
 

ذا كــان ال يعــرف بنجاســته، وكــذلك إ :وقيــلبطهارتــه،  :فقيــلإذا كــان دم بعــوض 
 :وقيلال حيكم بنجاسته حتى يعلم أنه من الدم النجس،  :فقيلاحلقيقة أي دم هو يف الثوب 

حيكم فيه باألغلب مـن أمـور  :وقيلإن حكم الدم يف األصل النجاسة حتى تصح طهارته، 
 .حيكم للثوب يف األصل بالطهارة حتى تصح نجاسته :وقيلمثله، 

 الدالـة عـىل طهارتـه هـو والثـوب فـال تلزمـه إعـادة وعىل كل قول من هذه األقـوال
 :وقيلقد صىل للسنة فال إعادة عليه،  :وقيلالصالة، وعىل القول بالنجاسة فاإلعادة أظهر، 

باإلعـادة فـيهام، : وقيـل كان إذا مجع بمقدار الظفـر فاإلعـادة يف العمـد دون النـسيان، إن
 .كفلينظر يف ذل واهللا أعلم،.بعدم اإلعادة :وقيل

 
 

، يـرتك حتـى ييـبس ثـم يعـرك يف الثوب إذا أصابته اجلنابة ما األحـسن عنـدك فيـه

                                                
 تدرى): م( يف  )١(
 .وأشباه): ت( يف  )٢(
 .إذا): ت( يف  )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(



   ٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 يف موضع اجلنابة يابسا، ثم خيص بالغسل أم يغسل يف احلال ويعمـم بالغـسل، فـإذا بـالغ
 ؟غسله أيلزمه بعد يباسه أن ينظر إليه أزالت النجاسة أم ال

 
ً النجاسة منه إذا كان يابسا يبسا ال لدونة فيه، فإهنا تقرش منـه يرتكه ييبس ثم تفرك

وختــرج ثــم يغــسل املوضــع، وإن غــسلها رطبــة فيوشــك أن ال ختــرج منــه بــذلك الغــسل، 
 .واهللا أعلم. ويعجبني له أن ينظر املوضع ليكون عىل بصرية منه أخرج أم ال

 
 وعليه قميص وإزار، وحدث عليه غسل مـن جنابـة، فقـام فيمن نام ليال عىل فراش

 وهل يلزمه إحضار نور لينظر إليه هـل ؟مرسعا يف احلال، ما حكم الفراش طاهر أم نجس
 ؟بلغته اجلنابة أم ال

 
طاهر ما مل تصبه نجاسة، وال يلزمه النظر إليه ما مل يشك هـل أصـاب الفـراش يشء 

ح معه إصابة النجاسة له فيعجبنـي أن ينظـره إذا كـان مـن من اجلنابة، فإن شك فيه أو ترج
 .فراش يصيل فيه، أو جيلس عليه فيخاف أن ينجس ثيابه التي يصيل فيها

 .وأما لغري ذلك فغسل الفراش يف األصل ال يلزم
إن شعار اجلسد إذا أجنب اإلنسان حيكم بنجاسته يف املوضع املقابل للنجاسة،  :وقيل

 الـدثار، ويف الثـاين  للبدن والذي فوقه يشملألة الثوب املالصقومعنى الشعار يف املس

                                                
 .بلغ): ت( يف  )١(
 تعرك): م( يف  )٢(
 .الالصق): م( يف  )٣(
 .يسمى: لعله): م(ً معلقا عىل هامش  مسلمقال الشيخ أبو  )٤(
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 . والثالث طاهر بال اختالف،اختالف
.  هذا كله حيتمل النظر، وينبغي أن يرجـع فيـه إىل االعتبـار بحـسب النـوازل:وأقول
 .واهللا أعلم

 
 

ملـه وتـرك أيامـا، وربـام مـات فيـه، ما تقول يف الثوب إذا كان بـه القمـل، وطـوي بق
 ؟أيكون الثوب طاهرا أم يتنجس إذا مات القمل فيه

 
 تنجس بنجاسة عارضته من قمل أو حكمه الطهارة عىل األصل حتى يصح أنه قد

 .واهللا أعلم. غريه
 

 بقملة يف موضع من جـسده مل يبلغـه نظـره، فأخـذها بيـده، ومل يـصح فيمن أحس
يف حال أخذه هلا أهنا تقلبت عىل جسده أم ال، فام حكم املوضع مـن جـسده طـاهر أم عنده 
 ؟ وكذلك إن ترك ثوبه يف الشمس فامت القمل فيه، فام حكم ثوبه طاهر أم نجس؟نجس

 
 والثـوب إن كـان يابـسا فـال ينجـسه مـوت ،حكم املوضع طاهر ما مل تصح نجاسـته

 .واهللا أعلم. موتهالقمل فيه إذا خرج منه القمل بعد 
                                                

 .يف: زيادة )ت( يف  )١(
 .خالف): م( يف  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .احتس): م( يف  )٤(
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يف رجل يأخذ القمل بيده من الثوب، ويرد يده ثانية يأخذ هبـا قمـال مـن الثـوب ومل 
يغسلها، وكذلك املـرأة ترسـل يـدهيا إىل رأسـها وتأخـذ منـه القمـل وهـو دهـن مـن احلـل، 

 . وربام اليد عرقانة يف بعض األوقات؟أتنجس أيدهيام يف الوجهني مجيعا أم بينهام فرق
 

 :فقيل؛ يف مسألة القمل ونجاسة اليد بأخذه عىل هذه الصفة اختالف بني أهل العلم
تتنجس يده، وينتجس ما مسته يده؛ ألن القملة تذرق يف يده بحسب ما عرفت من االعتبار 

 .يف غالب أحواهلا
يده طاهرة بحكم األصـل حتـى يعلـم أن القملـة قـد ذرقـت فيهـا؛ ألهنـا مـن  :وقيل
 .واهللا أعلم.  ال تذرقاملمكن أن

 
يف رجل يزيل القمل من بدنه وهو عرقان، ويردد يده يف بدنـه مـرة بعـد مـرة يزيلـه، 

 ؟أينجس بدنه وما مس من ثيابه أم ال
 
 .واهللا أعلم .]وفيه اختالف[ينجس 
 

 ؟سئل عن اجلعل 
 

رمحه -اعد بن مخيس اخلرويص  هو طاهر وطهارته موجودة عن الشيخ أيب نبهان ج

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
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 الطهـارة، وأكلـه حـالل إال أنـه واألصـل معنـا يف حكمـه» إيـضاح البيـان« يف كتابه -اهللا
تدخله الريبة مـن جهـة املرعـى، وقـول مـن يقـول بنجاسـته وحتـريم أكلـه غـري خـارج مـن 

 .واهللا أعلم. الصواب يف الرأي لذلك؛ ألنه املعروف به عادة
 

 .يف القمل
 

ليس هو بنجس ولو كان نجسا ما جازت صالة من به القمل، ولكنه ينجس من محله 
 أنه ذرق، وأما مسه فال  بذرقه عادة، ويف بعض القول أنه ال ينجسه حتى يصحفيام قيل

واهللا .  من قبض القملة من رأسها مل ينجس؛ ألهنا ال تـذرق مـن رأسـها:وهلذا قيلينجس، 
 .أعلم

 
: 

 قيل فيه بطهارته جزما، فإن قيل ذلـك مـا عنـدك يف هـذا، فـإن مل ّيف دم البعوض هال
تكن رخصة لذلك قيل إذا اجتمع إىل مثل كذا فاملراد بمجتمع املفـرتق يف الثـوب أو البـدن 

 أفتنا يف ؟حتى يظن أن لو اجتمع لكان كذلك أم املجتمع املتصل بعضه ببعض فصار كذلك
 .ا طيب األخالق مأجورا وعىل ذلك مشكورا معاىف ساملا ومن املخاوف آمنااألوراق ي

                                                
 .حكم): م( يف  )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )٤(

 .١٣٢ص
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 بطهـارة الثـوب إذا :وقيـل بنجاسته مطلقـا، :وقيل بطهارة دم البعوض مطلقا، :قيل

 إذا كان أكثر مـن قـدر الظفـر فتجـب :وقيل بنجاسته، :وقيلوجد فيه دم البعوض مطلقا، 
ان دون ذلـك فـال إعـادة، إىل غـري ذلـك مـن أقـوال كثـرية إعادة الصالة به ولو ناسيا وإن ك

 .واهللا أعلم. ذكرها الشيخ أبو نبهان من مسألة طويلة
 

 
 ؟ِّما تقول شيخنا يف جرة الناقة وقيئها طاهر أم ال، وكذلك البقرة والشاة بني لنا ذلك

 
 .واهللا أعلم. نديهو نجس ولعله مما خيتلف فيه فيام ع :قيل

 
يف جرة الدواب الغنم والبقر واإلبل أهي طاهرة أم نجسة، أم تكون خمتلفا فيها، وإن 

 ؟كان فيها اختالف فام الذي يعجبك من رأي املسلمني فيها
 

واهللا . خمتلف فيها، وأظن أن القول بنجاستها هو األكثـر، وطهارهتـا أصـح يف النظـر
 .أعلم

 
 

ما تقول يف بول الغـنم والـضأن إذا أصـاب الفـراش أو األرض فغـسل غـسال جيـدا 
 ؟مبالغا يف غسله، فبقي أثره ينعرف ال زال بالكلية
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 .واهللا أعلم. طاهر ال بأس به

 
 

ِّ من رخصة فيـه بـني لنـا ما تقول شيخنا يف بول اإلبل ورشره يف السفر واحلرض، هل
 ؟ذلك

 
 .واهللا أعلم. بول اإلبل نجس يف قول أصحابنا، وال حاجة يف الرخصة

 
رجل سار يف قوافل يف طريق الشام، فأصابه رشر من اجلامل، وهو متوضئ أينـتقض 

 ؟وضوؤه أم ال
 

 . أعلمواهللا. إذا ظهر الرشر عىل القدم أو اجلسد فقد انتقض الوضوء به
 

 وكأن قول الشيخ يدل عىل ؟سلح اإلبل املائع الذي متجه بأذناهبا عندك نجس أم ال 
ِّنجاسته، واإلبل ما جمت بأذناهبا رجس كرجس القيء يف القدر، بني لنا ذلـك ال بـان منـك 

 .قلبي
 

مماسـة  بنجاسته؛ ألن أذناب اإلبل ال ختلو من :وقيلهو طاهر يف األصح يف احلكم، 
 .واهللا أعلم. البول
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 وإن كان فيه اختالف ما الذي يعجبك فيه ؟يف سؤر السنور ما حكمه نجس أم طاهر
 ؟من اآلراء فتدلني عليه، وهتديني إليه

 
 إن كانت رطبـة نجـسة :وقيل خمطمة السنور نجسة، :وقيلهو طاهر يف أكثر القول، 

 . بطهارهتا عىل حال:وقيلوإال فطاهرة، 
 أنه كان يصغي ^وأصح ما يف اهلرة طهارة سؤرها لثبوته يف احلديث عن رسول اهللا 

 .واهللا أعلم.»إهنا من الطوافني عليكم والطوافات«:وقالاإلناء للهرة ترشب منها 
 

 
خلل وغريه، أنجـس أم  أو ما أشبهه من املائعات كا،بعر الفأر إذا وجد يف سمن مائع

 ؟ال
 

                                                
: ًمن طريق أيب عبيدة بالغا قـال) ١٥٩(يف أحكام املياه : ة، بابالطهار:  يف كتاباإلمام الربيعأخرج   )١(

بلغني عن كبيشة بنت كعـب بـن مالـك وكانـت حتـت أيب قتـادة األنـصاري أهنـا سـكبت أليب قتـادة 
فـرآين أنظـر : وضوءا فجاءت هرة ترشب منه فأصغى أبو قتادة هلا اإلناء حتى رشبت، قالـت كبيـشة

إهنـا ليـست بنجـسة إنـام «: قال^ إن رسول اهللا : نعم، قال يل: التأتعجبني مما رأيت، ق: إليه فقال
 .»هي من الطوافني والطوافات عليكم

: الطهـارة، بـاب:  يف كتـابأبـو داود، و)٦٨(سؤر اهلرة : الطهارة، باب:  يف كتابالنسائيوأخرجه 
لرخـصة يف الوضـوء بـسؤر اهلـرة وا: الطهارة وسـننها، بـاب: ، وابن ماجه يف كتاب)٧٥(سؤر اهلرة 

 .ذلك
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خيتلف يف فساد السمن املائع ببعر الفأر، وأجازه ابن النرض يف الطعـام إذا كـان بقـدر 

 ورفع قوال آخـر أنـه ال بـأس بـه ولـو أنـضجه الطبـاخ يف القـدر، وحكـم ،العرش إىل الثلث
 .السمن والطعام يف هذا سواء

 
ِّ بـني لنـا ذلـك كـان ، عندك استعامله أم الرتك لهيف مداد وجد فيه بعر فأر، هل األوىل

 ؟املداد رطبا أو يابسا أم فيه اختالف 
 

 .واهللا أعلم. فيه اختالف، والتنزه تركه والرتخيص باستعامله ال يضيق
 

يف بول الفأر وبعره طاهر أم ال، وهل من رخصة فيه، وكذلك توجد رائحة وطعم يف 
 .ِّ بني لنا ذلك؟تبرص يف يشء بعينه، أعني البول والبعرالطعام واملاء ومل 

 
خيتلف يف نجاسة بعره، وأما بوله فهو نجس، وقد يوجد فيه اخـتالف، وأخـاف أنـه 

 .واهللا أعلم. غري صحيح
 

 ؟يف بول الفأر إذا كان يف الطعام أو يف الثياب، ما حكم طهارة ما وقع فيـه ونجاسـته
 ؟ختالف فام الذي يعجبك وتدل عليهوإن كان يف ذلك ا

 
حكم بول الفأر نجس، وإذا وقـع يف طعـام أو ثـوب نجـسه، فـإن وقـع موضـع هـذا 
البول عىل يشء من الطاهرات وهو رطـب نجـسها، وان كـان يابـسا فـإذا وقـع عـىل رطـب 
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 .واهللا أعلم.  فال ينجس]وهو يابس[ وقع عىل يابس نجسه، وأما إذا
 

 
 ؟يف ذرق اخلفافيش أهوطاهر أم نجس

 
 .واهللا أعلم. نجس، وأكثر القول بطهارته :وقيلطاهر،  :قيل :خيتلف فيه

 
 

 ولو كـان نجـسا، هل جيوز االنتفاع بجلد امليتة بغري دبغ واستعامله للفراش وغريه
 ؟م ليس إال الدبغ فقطوهل يطهره املاء كغريه من النجاسات أ

 
ال يطهر إال بالدبغ، وأما استعامله مع نجاسته فال حيرم ولو فرشه إن كـان ال يـنجس 

 .واهللا أعلم. ثيابه التي يصيل هبا يغسل ما مسه من بدنه يف حال رطوبته، أو رطوبة البدن
 

 
ذا تنجس ورشب النجاسة مثال وجد فيه فـأر  وما أشبهه إما تقول يف حب العلس

                                                
 .إن): ت( يف  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
ّالرب(رضب من   )٤(  .٧٢١لفريوزأبادي صا ،القاموس املحيط، )ُ
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ميت مسدود عليه يف وعاء قد مىض عليه مدة حتى يبس فيه، ويف حـال موتـه مجيـع أقـذاره 
فيه، كيف تكون طهارته جيعل يف وعاء، ثم يغسل، وهل حيتاج إىل أن يرتك يف املاء ويبالغ يف 

اء، كم لـه مـن عـدد للغـسل أم غسله، ثم يرتك يف الشمس إىل أن ييبس، ثم يعاد ثانية إىل امل
يكفيه أن جيري عليه املاء مرة واحدة بال عرك، ومـا حكـم الوعـاء الـذي يغـسل فيـه يطهـر 

 ؟بطهارة احلب أم ال يطهر، ويبقى بعد الغسل أن خيرج منه وجيعل يف وعاء طاهر
 

ىل معنـى إذا كان العلس يابسا، والفأر وجد ميتا يابسا، فال يبني يل لزوم غسله إال عـ
االحتياط، وإذا غسله عىل معنى االحتياط، فيبالغ يف غسله حتى يرى أن املاء قد بلـغ مبلـغ 

واهللا أعلـم، فلينظـر فـيام .النجاسة منه، وكاف هذا له عن معاودته يف املـاء مـرة بعـد أخـرى
 .كتبناه من هذه املسائل

 
 

بدت فيه خطوط الدم قليال كـان أو كثـريا، أيكـون حـالال أكلـه أم بيض الدجاج إذا 
 ؟حراما، وطاهرا أم نجسا

 
واهللا . إذا كان فيه الدم فيحرم أكله فيام عندي؛ ألنه مـن املائعـات يـنجس بـام خالطـه

 .أعلم
 

 
، وصـاحب الثـوب ال يعرفهـا يف أي ما تقول شيخي يف الثوب إذا كانت فيه نجاسـة

موضع، ولبس الثوب ونام فوقه وعرق أو تغسل، وخرج فيـه أيـنجس اجلـسد مـن الثـوب 
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 ؟النجس إذا كان جسده رطبا أم ال
 

إن كان الثوب كله قد أصاب اجلسد وهو رطب من عرق أو مـاء فـال بـد مـن غـسل 
سد فالغسل أحـوط وأخـرج مـن اجلسد ملامسة النجاسة، وإن كان بعض الثوب مل يمس اجل

الشبهة، وترك الغسل جائز الحتامل أن تكون النجاسة يف املوضع الذي مل يمس اجلسد وهو 
 .واهللا أعلم. أشبه باحلكم؛ ألن اجلسد يف األصل طاهر حتى تصح نجاسته

 
 

 بـول أو غـائط مثـل الغـائط  فأصابتها نجاسة مثـلما قولك سيدي يف أرض رطبة
 .ِّ بني لنا ذلك تؤجر إن شاء اهللا؟زالت عينه، والبول خالطه الرطوبة، ما ترى حكمها

 
اهللا أعلم، والذي عندي أهنا نجسة حتى يأيت عـىل النجاسـة مـا يـذهبها مـن املـاء، أو 

كم، أو يمـر يأيت من الشمس أو الريح أو أحدمها ما يكفي لذهاب ما هبا من النجس يف احل
 .واهللا أعلم. عليها من الزمان ما ال يبقى معه عىل حال عىل قول من يكتفي بذلك

 
 

 إليه غبار من تـراب نجـس أو رمـاد نجـس، فلحقـه يف جـسده ما تقول فيمن طار
 ؟ أم الوثيابه، ومها يابسان والغبار يابس، فام حكم ثيابه وجسده طاهران

                                                
 .طيبة): ت( يف  )١(
 طاهر): ت( يف  )٢(
 .طاهر): ت(يف   )٣(
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إذا أزاله عن جسده وثيابه ومل يبق منه يشء فجسده طاهر، وثيابه طـاهرة، وإن بقـي 

 .واهللا أعلم. منه يشء عىل اجلسد أو الثياب فهو نجس
عىل ثيابه وجسده،   فبأي يشء يزيله، وما القول فيه إن صح عنده أنه طار:قلت له

ال بان له منه بقية أثر يف ثيابه، وال ومل يصح عنده أنه علق منه يشء يف ثيابه، وال يف جسده، و
 ؟يف جسده
إذا خرج من الثوب أو اجلسد بأي وجه كان من حتريك الثوب وهزه ونفخه منه  :قال

أو ما كان من نحو ذلك فهو كاف، واجلسد كذلك، وإال فاملاء خيرجه، وما مل يصح عنده أنه 
 إذا مل ير فيهام شيئا مـن علق بثوبه أو بجسده يشء منه فحكم اجلسد طاهر، وكذلك الثوب

 .واهللا أعلم. النجاسة
 

 
 

يف رجل خرج من حلقه دم أعليه أن يغسله من والج حلقه، أم يغسله من فمه وجيزيه 
 ؟ أرأيت إن كان يلزمه غسل من والج حلقه وهو صائم كيف يفعل؟ذلك 

 
لج حلقه، وإذا كان صائام يبالغ يف غسله، وال يـدخل املـاء يف يغسله من فمه ومن وا
 .واهللا أعلم. احللق خمافة الرضر يف الصوم

 
                                                

 .ظاهر): ت(يف   )١(
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يف املسافر إذا مل جيد املاء وعنده طعام أصـابته النجاسـة، وملـا حـرضت الـصالة يمـم 
، فلـام وصـل إىل املـاء أيلزمـه غـسل الثيـاب وغـسل الثياب، وملا اضطره اجلوع يمم الطعام

 وإن ؟الـذي فيـه النجاسـة طـاهر بـالتيممالبـاقي الطعـام وباقي أم يغسل الثيـاب، الالطعام 
 مثل بـول أو مـاء نجـس أو مثـل دم يف طعـام أمحـر ومـا ال جيـوز كانت النجاسة غري باينة

 ذلك أصح األقوال مأجورا إن شـاء ِّاالنتفاع به، وإن كان فيه رخصة أو اختالف بني لنا يف
 .اهللا

 
أما الطعام النجس فال يطهره التيمم، وال حيل أكله قبل الغسل إال من رضورة، فـإن 
 اضطر إليه ويممه جاز له أكله للرضورة حتى جيد املاء، وال بد من غسله، وكذلك الثياب

 وقت الصالة يها، فإن مل جيد وحرضإن كان جيد للصالة ثيابا غريها طاهرة مل جيزه التيمم ف
واهللا . يممها وصىل، فإذا حرضه املاء بطل التيمم ورجع إىل الغسل إن احتـاج إليهـا لـصالة

 .أعلم
 

 ؟ أيطهر أم الما تقول يف الثوب النجس إذا رضبته الشمس، وهبته اهلبوب
 

 .واهللا أعلم. ال يطهر الثوب إال باملاء
                                                

 . ظاهرة:أي  )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .حرضه): م( يف  )٣(
 .الريح: أي  )٤(
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ما تقول يف بول األطفال واألنعام وما أشبهها ممـا ال تـرضبه الـشمس وال الـريح إذا 
ذهبت عني النجاسة ويبست، وداستها األرجل بامليش، أتطهر عىل هذه الصفة بغـري مـاء أم 

 ؟ال
 

 عليـه يطهـر،  إذا ذهبت عينه بالريح وطالـت املـدة:وقيلتطهر باملاء، وهو طهارهتا، 
 .واهللا أعلم. وأكثر القول أنه ال يطهر

 
 وما ؟هل جيزي الصب عىل بول الصبي والصبية واألنعام ما مل يطعموا، أم بينهام فرق

 ؟يعجبك خلادمك وما تأمره به يف هذه املسألة إن بدا له أمر أو عناه
 

واهللا .  يف بول األنعامزي، وال جيالنضح كاف يف بول الصبيجاء يف احلديث أن 
 .أعلم

 
 

يف الثوب إذا تنجس بدم أو بول أو جنابة، وباجلملة فجميع النجاسات إذا ترك عـن 

                                                
:  يف كتــابالبخــاريو) ١٥٢(جــامع النجاســات : الطهــارة، بــاب:  يف كتــاباإلمــام الربيــعأخرجــه   )١(

حكم بول الطفـل الرضـيع : الطهارة، باب:  يف كتابومسلم، )٢٢٣(بول الصبيان : الوضوء، باب
)٦٦٣.( 

 .يكفي): م( يف  )٢(
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الغسل يف احلال، ومىض عليه مدة من الزمان، حتى يبست النجاسة فيه، ثم بعد ذلك غسل 
 النجاسة منه حتى ال يبقى هلا فيه أثر، ما حكمـه غسال جيدا، وبولغ يف غسله، ومل تزل عني

 أو أنه غسل يف احلال، واملسألة بعينها، وكم له من عدد لغسله يف املاء يعاد ؟طاهر أم نجس
 ؟مرة بعد أخرى حتى يطهر

 
، وأما إن كان ذات اليشء باقية فهو ً لونا فال بأس به وال يتنجسأما األثر إن كان

وز الصالة به، وال بد من معاودة غسله ملن أراد الصالة به عىل أصح ما خيـرج نجس وال جت
 .واهللا أعلم. فيه عندي

 
 

يف اآلنية التي تنشف النجاسات إذا نقعت يف النهر يوما أو يوما وليلة، أجيزهيـا ذلـك 
 .اهللا أفتنا مأجورا إن شاء ؟أم تزاد تنقيعا يف املاء

 
يعترب غلظ اآلنية وكثافتها ورسعة قبوهلا للامء أو عكسه، فبحسب ذلك يكون يف املاء 

.واهللا أعلم. من يوم إىل سبعة 

                                                
 .له: زيادة)  ت( يف  )١(
 .)ت(ورد بعدها بياض يف   )٢(
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 ؟عن الوضوء ما صفته، وما هو، وما معناه لغة ورشعا
 

هر من األدنـاس الدنيـة، واألوسـاخ النظافة والنزاهة والتط : أصل الوضوء يف اللغة
الرديئـة ظــاهرا وباطنــا، وإنــام غلـب هــذا االســم عــىل الطهـارة للــصالة والتنــزه مــن مجيــع 

 .األرجاس لعلو رشفها، وجزالة فضلها
املضمـضة،  :وأما رشوطهـا الـرشعية املفروضـة التـي ال تـتم الـصالة إال هبـا فهـي

 رشحه شيخنا العالمة أبـو نبهـان فيـه فقـد واالستنشاق، والغسل، واملسح، والرتتيب، وما
ــى فهــم، وإن أردت االطــالع عليــه فطالعــه مــن جواباتــه مــن جــزء  كفــى ملــن كــان لــه أدن

 .الطهارات
 

فيمن يتوضأ من اإلناء ما األفضل له، أن يصب عـىل نفـسه املـاء أم يغـرف بيـده مـن 
 وكـذلك فـيمن وضـأ بعـض ؟هاإلناء إذا كان اإلناء حيتمل فيه احلالتني الصب والغرف منـ

جوارحه، فبقي بعضهن، أو كان قد وضأ بعـضهن ويمـم بعـضهن مـن عـذر، فـسمع أذان 
 ؟ وما الذي يعجبك يف ذلك،املؤذن أيتابع املؤذن ويبني عىل وضوئه، أم يتم وضوءه

 
الصب والغرف سواء، وإن تبع املـؤذن فحـسن ونحـب لـه ذلـك، وإن أتـم وضـوءه 

                                                
 .فهو): م( يف  )١(



   ٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. يه فعل ذلك يف حال أذانفجائز، ومل يضق عل
 

 
فيمن توضأ لصالة فريضة قبل دخول وقتها أو يف وقتها، فإذا نوى بلسانه أو بقلبه أن 
يصيل به تلك الصالة وغريها من الصلوات التي مل حيرض وقتهن، أو ما شاء من الـصلوات 

 ؟صالة يف وقتهاأجيوز له ذلك، أم أفضل أن يتوضأ لكل 
 

 .واهللا أعلم. ذلك جائز، ونحن نعمل به يف كثري من األوقات
 

 ومـا عنـدك لـه مـن ؟فيمن أراد إثبات الوضوء الواحد جلملة صـلوات كيـف يقـول
 ؟طريق الفضل الثبات عىل الوضوء الواحد أم جتديده لكل صالة

 
، فـإن توضـأ يف وقـت ^ة هللا ولرسـوله  أتوضأ ملا شاء اهللا من الصلوات طاع:يقول

أتوضـأ  :قـال مـن الـصلوات، فـإن أتوضـأ لـصالة كـذا وملـا شـاء اهللا :قالصالة حارضة 
للصالة فأجزاه لكل صالة؛ ألنه لفظ عام، واملحافظة عىل الوضوء من الـصالة إىل الـصالة 

 .واهللا أعلم. أفضل ملن قدر عليه
 

اللهم نيتي واعتقادي أين أتوضأ هبذا  :نيته للوضوءهل جيوز للمتوضئ أن يقول عند 
، وهل له إرادة إال إذا شـاء اهللا ؟املاء ملا شاء اهللا وأريد من الصلوات، قرن مشيئة اهللا بإرادته

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
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 .ِّ عرفنا به؟، وما اللفظ الذي يصح نيته للوضوء به؟له
 

 أتوضــأ :فيــه أن يقــولويك، هقــرن إرادتــه بــإرادة اهللا تعــاىل يشء مــستهجن ينهــى عنــ
واهللا . للصالة، وينوي مطلقا للصالة بغري ختصيص يصيل بـه مـا شـاء مـن فريـضة أو نافلـة

 .أعلم
 

 وتيمم بالصعيد عن بعضهن لعذر، ثم صىل سنة فيمن توضأ باملاء لبعض جوارحه
نة صالة الفجر، فانتقض وضوؤه بيشء من األحداث، فأعاد وضوءه وتيممه، أتتم لـه الـس

ويـصيل الفريـضة، أم ال تــتم الـسنة إال أن يــصليها هـي والفريـضة بوضــوء واحـد، وتــيمم 
 ؟واحد

أرأيت إن يمم مجيع جوارحه ومل يتوضأ باملاء لعذر من مرض، ثم صـىل سـنة صـالة 
الفجر فانتقض تيممه، فإذا أعاد تيممـه يعيـد الـسنة مـع الفريـضة أم تكـون لـه الـسنة تامـة 

فيمن توضأ باملاء جلميع جوارحه، فبعد ما صىل سنة صالة الفجر ويصيل الفريضة، وكذلك 
انتقض وضوؤه ويصيل الفريضة وتكون السنة له تامة أم ال إال أن يـصليها هـي والفريـضة 

 ؟بوضوء واحد وتيمم واحد
 

تتم له السنة، وكذلك يف املسألة الثانية السنة لـه تامـة، وكـذلك يف الثالثـة، وباجلملـة 
 .واهللا أعلم.  السنة ثبتت له، وليس عليه غري الفريضةفإذا صىل

 
                                                

 ).م(سقطت من   )١(
 .حوائجه): ت( يف  )٢(



   ٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

فيمن به أمل يف عينيه، إذا توضأ ومل يرشهبام املاء، ومل يمـسح علـيهام خوفـا مـن مـرضة 
 وكذلك ؟املاء، فهل يلزمه تيمم بالصعيد إذا بقيتا مل يمسحهام املاء أم ال يلزمه ووضوؤه تام

 ؟يف بقية جوارح وضوئه إذا بقي بقدر عينيه مل يمسه املاء
 

ال حيتاج إىل التيمم إذا مل يدخل املاء يف داخل عينيـه وإن بقـي بقـدر ذلـك مـن سـائر 
مل يمسح علـيهام مـن خـارج  وإذا، إنه ال حيتاج إىل تيمم: فقيلجوارحه مل يوضئه لعذر 

 .واهللا أعلم. فيلزمه التيمم
 

 
 . عرفني وجه احلق؟ما تقول يف الذي يتوضأ ويتكلم، أجيوز الكالم أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال بأس به، وأرجو أن بعضا كرهه

 
 

 يقـول يف وضـوئه ،ما تقول فيمن يتوضـأ للغـسل مـن اجلنابـة، وال يريـد بـه الـصالة
 ؟يوم يتوضأ للصالةويدعو مثل ما يقول 

                                                
 واهللا أعلم: زيادة) ت(يف   )١(
 .إن): م( يف  )٢(



٤٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يتوضأ ويغسل مجيع جوارحه، وال يقول شيئا، وإين ال أستعمل دعاء وال أدعو بيشء 

 .يوم أتوضأ للصالة
 

 
يف املاء املستعمل وماء األشجار وغريمها كامء الورد واللبن وما شـابه ذلـك، أيكفـي 

ــه مــع عــدم املــاء للوضــوء ول غــسل النجاســة، ويكــون أوىل عــن التــيمم أم التــيمم أوىل من
 ؟وأحسن

 
قيل يف املاء املستعمل إنه ال جيزي، وخيتلف يف األمواه املضافة كامء الورد وال يتوضأ 

 .واهللا أعلم. باأللبان وما يشبهها، وخمتلف يف إزالة النجاسة هبا مع عدم املاء
 

 
فيمن يتوضأ من النهر، أجيوز له أن يطرح فيه ما خيرج من فيه ومنخريـه مـن املخـاط 

 ؟والنخاع وغريمها، أم ال جيوز له ذلك
 

 .واهللا أعلم. ال بأس به، وإن عزله عنه فهو يف النظر أحسن
 

 

 



   ٤١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 

 
 

ال الوضوء، فانقلع منه يشء مـن الـشعر، ومل حيـس فيمن خلل شعر حليته وهو يف ح
 ؟بأمل منه، وال طلع منه دم، ما يلزمه يف وضوئه

 
 .واهللا أعلم فلينظر فيه.  من أولهال بأس عليه يف وضوئه، وال يلزمه ابتداؤه

 
يف املتوضئ إذا خلل شعر حليته، فإن انقلـع يشء مـن الـشعر وهـو يف حـال الوضـوء 

 ؟لزمه ابتداؤه من أوله أم ال يلزمه إذا مل يعلم أنه خرج من موضعها يشء من الدمفهل ي
 

إن كانت الشعرة التي انقلعت من الشعر امليت الذي ال حيس يف قلعه بأمل فـال بـأس، 
وأما قلع الشعر احلي فأرجو أنه مكروه، وعىل كراهيته فال يبني يل أنه يفـسد الوضـوء مـا مل 

 . واهللا أعلم.خيرج منه دم
 

 
، املتوضئ إذا مس نجاسة يابسة بيده، أو جلس عليها بثيابه، ويده وثيابـه يابـسات

 ؟ ثيابه أم الهل ينتقض وضوؤه وتتنجس
                                                

 .ابتداء): ت( يف  )١(
 .يابستان): ت( يف  )٢(
 .تنتجس): ت( يف  )٣(



٤٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
مـسه هبـا   ثيابه بذلك إن كانت يابسة، وال ينـتقض وضـوؤه إن كـان مـاال تتنجس

 يابسة إال أن تكون ميتة، فمس امليتة ينقض الوضوء بالـسنة، ولـو كانـت يابـسة يابسا وهي
 .واهللا أعلم. واملاس يابسا

 
 

 ؟يف املتوضئ إذا حك إحليله من فوق الثوب فتحيز إحليله يف يده، أينتقض وضوؤه
 

 .واهللا أعلم. ال بأس عليه، وال ينتقض وضؤوه
 

املتوضئ إذا مست عورته األرض أو مست عورته موضعا من جـوارح وضـوئه، أو 
 ؟جلس يف هنر ليغتسل من اجلنابة فهل ينتقض وضوؤه بذلك أم ال

 
ــتقض  ــه، وإن مــست جــوارح وضــوئه ان ــض علي ــه األرض فــال نق إذا مــست عورت

وءه فال أعرف ما الوضوء، وأما قولك إذا جلس يف هنر ليغتسل من اجلنابة، هل ينتقض وض
 .تريد هبذا

 
 ؟ من جوارح الوضوء غري اليدين أم الهل ينتقض الوضوء بمس العورة بجارحة

 
                                                

 .تنتجس): ت( يف  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(



   ٤٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 .نعم

 
 

صـبية، مـا تـرى وضـوءه تامـا أم  ما تقول يف املتوضئ للصالة ورأى عـورة صـبي أو
 . اهللاِّ بني لنا ذلك لك األجر من؟منتقضا

 
 .واهللا أعلم. ال نقض عليه :فقد قيلإذا كانا بحد من ال يسترت، ومل يكن ذلك لشهوة 

 
 وهو يتوضأ، وكان صـاحب املنـزل مرخـصا  منزل أحدما تقول يف رجل يدخل

 بالـدخول، وكـان يف املنـزل مثـل زوجـات وبنـات، وكـان يـرى بعـض يشء مـن للرجل
و ما شاكله غري متعمد، وكان الرجل جعل املنزل لكل من يريد أن يدخل عوراهتن مثل يد أ

 .ِّيتوضأ للصالة بني لنا ذلك
 

 .واهللا أعلم. عليه غض النظر، وما وقع خطأ مل ينتقض الوضوء به
 

يف رجل أجر أناسا يبنون له بنيانا أو يعملون له شيئا من األعامل، فلام ابتـدءوا بتلـك 
لعوا ثياهبم، ولبس كل واحد منهم إزارا غـري سـاتر لعورتـه، فبقـي ذلـك الرجـل اخلدمة خ

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .رجل): ت( يف  )٢(
 .له): ت( يف  )٣(



٤٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي أجـرهم قاعـدا معهـم بحيـث إنـه ال يمكنـه املـيض عـنهم خـوف الغـش مـنهم؛ لقلـة 
مباالهتم، وعدم أمانتهم واجتهادهم، أجيوز الوقوف هلذا الرجل معهم، وعليه أن جيتهد يف 

 وإن كـان ؟م ما استطاع، أم ال جيوز له ذلـك أبـدا غض برصه عن التعمد للنظر إىل عوراهت
 ؟هذا الرجل متوضئا أينتقض وضوؤه بذلك أم ال

 
ال جيوز له إال غض البرص عنهم، وعليـه اإلنكـار علـيهم إذا قـدر، وإن مل يقـدر فـال 

بـه [يسعه النظر إىل عـوراهتم عـىل سـبيل العمـد، ومـا كـان عـىل سـبيل اخلطـأ فـال ينـتقض 
 .واهللا أعلم. ]الوضوء

 
 

سـبحان اهللا :  املتوىضء ملن يكلمـهفقاليف رجل متوضئ جرى بينه وبني أحد كالم، 
 وإذا مل جيـز أينـتقض ؟ جـائزا أم ال عليك، فـام خيـرج معنـى هـذا الكـالم عنـدك، أيكـون

 . أفتنا يف ذلك كفيت املهالك؟وضوؤه أم ال
 

 به أن حيمل يف املعنى عىل ما قصده به املتكلم، فيكون احلكـم بمعنـاه ال إن أوىل ما
غريه، والتجنب عن مثـل هـذه األلفـاظ املـشتبهات أوىل، فـإن جـاز أن يكـون لـه معنـى أن 

 أعـددت لكـل أعجوبـة :قـال بعـضهميوضع التسبيح يف موضع اإليذان بالتعجب منه كـام 
 ملـا غلـب عليـه التعجـب -بكـرس احلـاء-مد هللا، فكأن املوحـد سبحان اهللا، ولكل نعمة احل

                                                
 .وضوؤه): م( يف  )١(
 .أجيوز): ت( يف  )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(



   ٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 :فقالواالستعظام لشأن املتعجب منه رجع بالفهم إىل اهللا تعاىل، ترقيا من األدنى إىل األعىل 
ــى :قولــه أدري مــا معنــى ســبحان اهللا، وال  عليــك، فــإن جــاز أن يــسبح اهللا عليــه يف معن

احلمـد هللا  : ابـن الرشـيد[...] للمأمون قال من التعجب كام جاز أن حيمد اهللا عىل األمري
 .جعلتك نعمة محدت اهللا عليها :قالف ؟وما معنى هذا الكالم  : لهفقالعليك، 

فكأن هذا قد جعل ذلك املتعجب منه شيئا عجيبا سبح اهللا عليه، فهذا إن ثبت وجاز 
رادتـه عـىل معنـى تأويال فـال معنـى للقـول بـالنقض والفـساد، وإن مل خيـرج معنـى قولـه وإ

 .واهللا أعلم. صحيح فلكل نازلة حكم
 

 
ما قولك يف املتوضئ إذا استغفر استحبابا أو إجيابا، هل يبلغ إىل نقض يف وضـوئه أم 

 . اهدنا هداك موالك، وعلمك ما مل تعلم؟ال 
 

لكني ال أبرص كونه مطلقا قد يوجد االختالف يف نقض وضوئه يف آثار املتأخرين، و
للصواب أن يكون عىل إطالقه كذلك، وعندي أن االستغفار الزم عليه يف موضع وجوبـه 
وفرضه، ومندوب إليه يف موضع وسـيلته، فهـو مـن أفـضل الوسـائل، وأرشف الفـضائل، 
وأوجب الفروض يف موضـع لزومـه، فكيـف يـصح أن يمنـع منـه إنـسان فيكـون منعـه ممـا 

، إين ال أدريه، وال أرى جواز املنع فيه، ، أو أمره به فدعاه إليه، ال بحجةافرتضه اهللا عليه
وأحب ملن أراد وجه اهللا تعاىل أن يكثر منه قبل الوضوء وبعده، وقبل الصالة وبعدها، ويف 

                                                
 .وما): ت(يف   )١(
 .بياض يف املخطوطات  )٢(
 .حلجة): م( يف  )٣(



٤٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل حال وعىل كل هيئـة إال أن يكـون يف نفـس صـالة، فيمنـع أو ينتقـل عنـه إىل ورد غـريه 
 وإال فهو من أرشف الطاعات وأعظم القربات، قد بينه اهللا يف كتابه، ، أو أفضل منه،مثله

 من اهللا، ينالـه ودعا إليه، ووعد جزيل ثوابه ملن هداه إليه، فليكثر منه كل مريد، فإنه خري
 .واهللا أعلم. كل تقي، وما ربك بظالم للعبيد

 
 غري ذلـك، :وقولضوء،  ينقض الو:قول؛ يف االستغفار وجدنا يف األثر فيه اختالف

 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟ما الذي عليه العمل يف ذلك
 

 .واهللا أعلم. يستغفر اهللا تعاىل فهو خري له، وال نقض عليه
 

 
فيمن شـك يف الوجـه أو اليـدين أو الـرأس أو الـرجلني بعـد فراغـه مـن وضـوئه أو بعـد 

وله يف بعض أو بعد فراغه من وضوئه ودخوله يف صالته أو بعـد فراغه من بعض أعضائه ودخ
 .خروجه من صالته

 
إن الوجه واليدين أشد فال يتجـاوز عـنهام إال عـىل اليقـني؛ ألن تـرك كـل واحـد مـنهام يف 

 .العمد والنسيان واجلهل يفسد الصالة
إىل الـشك بعـد وأما بمعارضة الشك إذا كان كثري الوسواس والشكوك فله أن ال يرجـع 

التجاوز عنهام إىل ما بعدمها من الوضوء كام ال يرجع إىل احلد الذي شك من الصالة إذا كـان يف 
                                                

 .ومثله): م( يف  )١(
 .له: زيادة)  ت( يف  )٢(



   ٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .حد آخر
 

فيمن ترك وضوء األذنني والرقبة عمدا أوجهال أو نسيانا أو شك فيهام بعد خروجه مـن 
 .وضوئه

 
وضوء األذنني عىل العمد بفـساد  فيمن ترك :وقيلقد مىض الكالم يف الشك فقس عليه، 

 .صالته، وخمتلف يف النسيان واجلهل
وال أحفظ قوهلم يف حكم العنق وكأنه أرخص من األذن؛ ألنه أبعد من األوامـر القرآنيـة 

 .واهللا أعلم. يف حكم الوضوء وعسى أن ال يتعرى من االختالف عىل حال



٤٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 مرضه إذا خاف عـىل نفـسه املـرضة مـن املـاء، ألـه أن يتـيمم يف املريض بأي علة كان
 وهل يرشط عىل املريض جواز التـيمم لـه وقـوع ؟بالصعيد قبل وقوع املرضة عليه من املاء 

 ؟املرضة عليه، أم ال يلزمه ذلك ويكفي نظر العليل لنفسه وحتريه أن املاء يرضه
 

 جاز له التيمم، ولو كان يف علم اهللا ويف يكفي نظره لنفسه، وإذا خاف املرضة من املاء
علم العارفني به أنه ال يرضه، فهو غري متعبد بذلك، وإنام هو ناظر يف هذا لنفسه، وعليه أن 

 .واهللا أعلم. يتحرى هلا ما فيه النجاة، ويدفع عنها كل ما خيشاه من الرضر عليها
 

بس عليه، وخائف عليه مـن مـرضة  والدواء يايف األمل الذي يف األصبع أو العرش
 ؟ عىل التيمم إىل أن أشفى أم أتوضأ باملاء لكل صالةاملاء أأثبت

 
 .واهللا أعلم. أن تتيمم لكل صالة :قد قيل لك

 
فيمن به أمل يف موضـع مـن جـوارح وضـوئه فقطـر منـه دم، أجيـوز لـه أن يوضـأ بقيـة 

مل، وال يغسل منها الدم إذا كان خيـاف املـرضة مـن جوارحه، ويتيمم للجارحة التي فيها األ

                                                
 . ظاهر القدم:أي  )١(
 .فأثبت): م( يف  )٢(



   ٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ؟ ويلزم تيمم للنجاسة وتيمم للوضوء أم يكفيه تيمم واحد للنجاسة والوضوء؟املاء 
 

 إن خاف املرضة من املاء جاز له التيمم، ومل جيز له غسله مع خوف الرضر ويتيمم
واهللا . ]فـيام قيـل[ واحـد يكفيـه  للـصالة، وتـيمموالثاين عن النجاسة، أحدمها :بتيممني
 .أعلم

 
 

يف رجل عنده مال تكفيه غلته، وعليه ديون ألناس، والـذي جيـيء مـن املـال يكفـي 
الديون وتبقى عليه ديون بعض قدر قليل، ولوال ديون الناس لكفتـه غلتـه، وهـو خيـرج يف 

 ؟ برتاب، أتتم صالته عىل هذه الصفةطلب الصيد، وحترضه الصالة يف الربية، ويصيل
 

 .واهللا أعلم.صالته تامة
 

 
فيمن له عذر عن أن يتوضأ باملاء جلميع جوارحه من أمل خيـاف املـرضة مـن املـاء فيـه 

 بفـساد :فتوضأ باملاء لبعض جوارحه، وتيمم للباقي قبل دخـول وقـت الـصالة، فهـل قيـل
 ؟وضأ ويتيمم قبل دخول وقت الصالةوضوء من يت

                                                
 .تيمم): ت( يف  )١(
 ).ت(ن سقطت م  )٢(



٥٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قبـل أرأيت إن عم األمل مجيع جسده فلم يتوضـأ باملـاء لـيشء مـن أعـضائه وتـيمم
 ؟دخول وقت الصالة، أيتم له تيممه أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال بأس يف الوجهني عىل أصح القولني

 
 

 والصائد وجاين البوت واجلراد إذا خرج يف دعن صالة الراعي واحلاطب واحلاص
 كـان خروجـه اختيـارا أم ؟ أجيـوز لـه أو ال،طلب ذلك وأدركته الصالة ومل جيد ماء وتيمم

 .اضطرارا
 عىل هذا الوجه تربعا منه عىل ذلـك، عـىل أنـه ال أرأيت شيخنا إذا مل جيز له وخرج

ه من أهل العلم فيام يسعه، وصـىل عـىل يبايل بالصلوات وأداء املفرتضات من غري مسألة من
 ؟هذا الوجه، أعليه كفارة أم ال أم هو معذور

 
إذا كانت تلك مكـسبته فيجـوز لـه أن يـصيل بـالتيمم، وأمـا إذا مل تكـن مكـسبته وال 

 عليه طلب املاء إذا حرضته الصالة إذا كان يأمل أن يدركه يف وقت ]عنيفيت[مضطرا إليها 
 .الصالة

 .إن كان ال يرجو درك املاء قبل فوات الوقت فيصيل بالتيمموأما 
                                                

 .يتيمم): م( يف  )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 .فخرج): م( يف  )٣(
 .فيتعذر: يف املخطوطات  )٤(



   ٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

وأما نفس اخلـروج لطلـب الـصيد مـن اجلـراد أو غـريه، أو جنـي الـشوع، أو طلـب 
احلطب فكل ذلك عندي جائز إال أن الغني يتعني عليه عند حضور الوقت أن يطلـب املـاء 

 .عىل حسب ما مىض من التفسري
 .له التيمموأما من كانت مكسبته تلك فيجوز 

وأما إذا تيرس الصيد، وحرضت الصالة، وإذا سار لطلب املاء خياف ذهابه فهذا جيوز 
 .واهللا أعلم. له التيمم، كان غنيا أو فقريا

 
من كان علـيال وحـرضته الـصالة، وقربـه املـاء وال يقـدر أن يـصله، وال أحـد عنـده 

َّوشامال، كان يف حرض أو سفر، تفـضل ليستعني عليه، وعجز احليلة، أعليه أن يالحظ يمينا 
 ؟أوضح لنا حكم هذا الفصل

 
 .أهي بالقول أم يكتفي بالنظر :ال بد من مالحظة وخمتلف فيها

 
 ويغتـسل ويتوضـأ للـصالة وقـد ضـاق كيف قولك فـيمن جـاء إىل الفلـج ليتطهـر

، وبقي ينتظـره حتـى كـاد ، ورأى الفلج قد غلبت عليه النجاسة، وهي قائمة العنيوقتها
من شدة اخلوف أن الوقت قد فات عليه، ومل يصف الفلج، فتعايـا وتـيمم وصـىل مـن غـري 
طلب له من أعاله ليستقصيه لعدم نباهته، وال طلب أيضا غريه من مكان آخر حيث يغلب 
، عىل ظنه أنه مل جيده لكثرة حريته، والحظ مع ذلك، أعليه وجوبا طلب هذه املعاين الثالثة

َّ تفـضل ؟وماذا عليه فيلزمه عىل هذا من توب وبدل وكفارة، أم هو معـذور مـن ذلـك كلـه

                                                
 .لينظر): م( يف  )١(
 .قد: زيادة) م( يف  )٢(



٥٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رصحه لنا من أصله
 

 عليه طلب املاء وال يعذر بجهله وحريته، فإذا تركه وصـىل فـسدت صـالته، وعليـه 
 . يف أكثر ما قيلًالتوبة والبدل، وجتب عليه الكفارة أيضا

، أعليه أن يعرض أنه يريـده ]له طلب[اء بالطلب عطاء ممن وإن مل جيد امل :قلت له
 ؟ حمنة االبتالء أم القادر عىل إجياد الثمن برفع بالرشاء إن كان معه أنه أرجأ للوجود وهو

 .َّتفضل أفتنا باألوىل
 .عليه ذلك ما مل يتجاوز ثمن مثله يف ذلك املوضع :قال

 
قـت صـالة الفجـر، ومل يكـن عنـده مـاء لطهارتـه فيمن انتبه من نومه، وقـد ضـاق و

ووضوئه، وإذا طلب ذلك فات وقـت الـصالة، أيتـيمم ويـصيل أم يقـصد إىل املـاء ويتطهـر 
 ؟ويتوضأ ويصيل إذا طلعت الشمس

 
 .يتيمم ويصيل

 
َّيف املسافر إذا أدركته الصالة ومل جيد املالحظة بالنظر دون الـصوت، حتـى يـرى مـد 

 .مل يمنعه مانع، وصىل عىل هذه الصفة، أفتنا يف ذلك مأجورا إن شاء اهللانظره و
 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .طلب له): م( يف  )٢(
 .يرفع): م( يف  )٣(



   ٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 من يرجـو وجـود املـاء معـه، خيتلف يف االجتزاء باملالحظة بالنظر إذا مل يكن بقربه

 .واهللا أعلم. وال يرى يف املوضع املنكشف أحدا يسأله، ويعجبنا االجتزاء بذلك
 

ر الظهر إىل العرص، وملا حرضه وقت العرص مل جيد ماء ويعهـد ما قولك يف مسافر أخ
ماء بعيدا لو سار إليه ألدركه قبل غروب الشمس بقدر ما يتوضأ ويصيل يف قياسه عىل قدر 
قوته يف قطع املسافة، أله أم عليه أن يتيمم ويصيل يف وقته ذلك أم عليه تأخري الصالة إىل أن 

والعشاء أله وعليه أن يؤخرمها إىل أن يصل هذا املاء قبل  وكذلك يف املغرب ؟يصل هذا املاء
 وهل للمسافر تأخري املغرب والعشاء إىل نصف الليل ؟نصف الليل بقدر ما يتوضأ ويصيل

 ؟كاملقيم عىل قول أم ال
 

إن كان ال يدرك املاء إال بمشقة عليه أو ملخاطرة بـصالته فليتـيمم ويـصيل وال يـشق 
ر بصالته، وإن كان يدركه أو يف الوقت سعة من غـري كظـة وال خمـاطرة عىل نفسه وال خياط

 .فاألحسن تأخري الصالة ويصيل باملاء
وبعضهم استحسن التيمم يف أول الوقت والصالة فيه خمافة احلوادث، وكال القولني 
موافق للصواب، فليتخري أهيام شـاء لنفـسه، وللمـسافر يف تـأخري الـصالة إىل نـصف الليـل 

جد يف األثر عىل ما فيها من االختالف، وإذا كان التأخري إىل ثلث الليل ال يكفيه رخصة تو
إلدراك املاء فيه وتكون الصالة متمكنة يف الثلث األول، فال ينبغـي لـه تأخريهـا إىل نـصف 

 .واهللا أعلم. الليل، واألحسن التيمم يف هذا املوضع خروجا من شبهة االختالف

                                                
 .يقربه): ت(، ويف )م(سقطت من   )١(



٥٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

فيمن به أمل يف بعض جوارح وضوئه فوضأ جوارحه الصحاح وبقيت اجلارحة التـي 
 أم يرتكهـا عـىل النـار حتـى تيـبس ؟فيها األمل، أله ترك التيمم يف احلال حتى جتف جوارحـه

 ألهنام رطبتان بعد ؛ أم ليس له ذلك وعليه أن يتيمم يف احلال ولو محلت يداه ترابا؟جوارحه 
 ؟وضوئه

 
ال بأس له أن يؤخر التيمم إىل أن جيف املاء من يده، وليس الزما عليه تنشيفها بالنار 

 .واهللا أعلم. لعلة التيمم
 

 
فيمن به أمل يف موضع من مواضع وضوئه فخاف عىل نفسه املرضة من املاء، فام مقدار 

 وهل مـن فـرق يف املوضـع الـذي ؟ه تركه مل ينله املاء، وال يلزمه تيمم عنه حد الذي جيوز ل
 ؟يكون فيه األمل وجيوز له تركه إذا كان يف الوجه أو يف الرأس أو يف بقية جوارح وضوئه

 
املواضع التي توضأ كلها سواء، وإذا كان املرتوك بقـدر األذن فعليـه التـيمم يف أكثـر 

 .واهللا أعلم. القول
فإن كان املرتوك أقل من األذن ظاهرها وباطنها فال يلزمه تيمم بال اختالف  :قلت له

 .َّ فإن كان يوجد فيه اختالف فتفضل علينا بالذي يعجبك من القول؟يف ذلك 
 

 .واهللا أعلم. ال يتعرى من االختالف إذا كان بقدر الدرهم



   ٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 حـرضت وكـان ال يوضـئه فلـامعن رجل أصابه قرح يف موضع جارحة الوضوء، 

 ؟الصالة تيمم، وكان موضع اجلارحة الذي ال يوضئه قدر األذن
أرأيت إذا كانت القروح يف اليدين أو الرجلني أو يف الوجـه، وكانـت القـروح فـيهن 

 ؟كلهن قدر أذن يف الواحدة ال يوضئه، أجيزيه الوضوء عن التيمم عىل هذا املعنى
 الوضـوء عـن يتيمم عـىل هـذا املعنـى، وإن كـان جيـز الوضوء عن اليوإن كان جيز

 أرأيت إذا كان قدر األذن ظاهرها وباطنها، أم ،التيمم إذا كان القرح يف اجلارحة قدر األذن
 .ِّ بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟ظاهرها دون باطنها 

 
 القيـاس اهللا أعلم، ويعترب قياس املوضع بقدر هـذه اجلارحـة، وهـي األذن، ويكفـي

واهللا . عليها من مقدمها من جهة الوجه، فإذا كان كذلك فيحتـاج أن يتـيمم يف هـذا القـول
 .أعلم

 
من أصابه أمل يف بعض جوارح وضوئه مثال يف يشء من أصابع يديه أو رجليـه أو مـا 
أشبه ذلك يف بقية جوارحه، فخاف عىل نفـسه املـرضة مـن املـاء، ألـه تـرك اجلارحـة بحاهلـا 

تيمم، أم يرتك املوضع منهـا الـذي فيـه األمل ويوضـئ املوضـع الـصحيح منهـا ويتـيمم أم وي
 ؟يصنع ماذا

وكذلك إن كان قد داوى املوضع من اجلارحة التي فيها األمل أو كلها فربطه  :قلت له
 ؟، أله أن يتوضأ ويتيمم واجلارحة غري مكشوفة أو املوضع منهاعليه بخلقة

                                                
 .فإذا): ت( يف  )١(
 .اذ): ت(  )٢(
 . ثوب:أي  )٣(
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 والذي يمكنه كشفه بـال رضر، ويتـيمم ملـا عـدا ،ع الصحيح املنكشفيوضئ املوض

 كـان إنـه ال جيتمـع وضـوء وتـيمم يف جارحـة واحـدة، فـإن: من يقولذلك إال عىل قول 
املوضأ منها هو األكثر فال تيمم عليه، لكن األول هو األشهر، واملربوط عليه باخلرقة داخل 

للوضوء فعليـه ذلـك، وإن كـان ذلـك ال يمكنـه إال يف هذا اجلواب، إن كانت متكن إزالتها 
 .واهللا أعلم. برضورة فليس عليه ذلك

 
 

 من جوارح وضوئه فخاف املرضة من املاء أجيـوز لـه تـرك ]يف موضع[فيمن به أمل 
 وأنيلهـا املـاء اجلارحة عىل حاهلا مل ينلها املاء ويتيمم إذا كان خياف عىل نفسه املـرضة مـن 

ينيل بعضها، أم الزم عليه أن يوضئ املوضع الصحيح منها ويتيمم ملا عـدا ذلـك، أم ذلـك 
 ؟احتياط غري الزم، وما الذي يعجبك يف ذلك

أرأيت إن طال بـه األمل شـهورا أو سـنني، فلـم تـربأ جارحتـه وهـو يتـيمم عـن تلـك 
 وهل فـرق يف جـواز ؟ن طول املدةاجلارحة أو أكثر من جارحة، فهل عليه بأس يف تيممه م

التيمم يف طول املدة وقرصها إذا كان ال يأمن عىل نفسه من مرضة املـاء أم ال فـرق يف ذلـك 
 ؟ولو عاش سنني عىل ذلك

 كـان وقـت وفيمن توضأ لبعض جوارحه باملاء، وتـيمم لبعـضهن مـن عـذر، فـإذا

                                                
 .فإذا): م( يف  )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 .و): أ( يف  )٣(
 .فإن): م( يف  )٤(
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 أجيوز له أن يمسح بثوبـه وجهـه الصالة قد أدرك، أو كان حثيثا عىل التيمم أو خمتارا لذلك
 ؟ويديه لينشفهام عن املاء، ويتيمم بعد ذلك أم ال جيوز له ذلك

 
 كان خياف الرضر من املاء إذا نال شيئا من اجلارحـة كلهـا فيجـوز لـه أن يتـيمم إن

للجارحة كلها، وال حيمل الرضر عليه، وال ترضه طول املدة مدة التيمم ألجل العـذر ولـو 
 عىل ذلك سنني، وال يـرضه مـسح املـاء بثوبـه ألجـل التـيمم إذا خـاف ضـيق الوقـت، لبث

 .واهللا أعلم. وبعض الفقهاء يكره ذلك، وبعض يمنعه، والتيمم جيوز ولو كان رطبا من املاء
 

 
ه  اإلنـسان عنـد تيممـه، أيلزمـه أن يقـول عنـد رضبـيف اللفظ املـأمور بـه أن يقولـه

األرض بيديــه يمــسح هبــام وجهــه، وعنــد رضبــه ثانيــة ليديــه، أم يكفــي مــرة واحــدة عنــد 
 ؟استعامله

 
 .واهللا أعلم. يكفي مرة واحدة من النية جلميع ذلك

 
 

فيمن توضأ باملاء لبعض جوارحه، وترك بعضهن أو موضعا منهن، لسبب أمل خيـاف 
رضة من املاء عليه فيتيمم، فإذا أحرز وضوءه، ونـوى بلـسانه أو بقلبـه بوضـوئه ذلـك أن امل

                                                
 .إذا): م( يف  )١(
 .يقول): م(يف   )٢(
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الصلوات، أو مـا شـاء اهللا مـن الـصلوات التـي مل [يصيل به الصالة احلارضة، أو غريها من 
 يتـيمم ويكفيـه عـن الوضـوء ؟ ماذا يـصنعحيرض وقتها، فإذا حرض وقت الصالة اآلخرة

 ؟ يصح له ذلك إال أن يتوضأ باملاء مرة أخرىباملاء مرة أخرى، أم ال
 وكـذلك فـيمن ؟ًفإن كان يكفيه التيمم ماذا يقول لفظ التيمم املشهور أم لفظا غـريه 

توضأ لبعض جوارحه فبقيت جارحة أو أكثر ليتيمم من غري عـذر، فـإذا فـرغ مـن وضـوئه 
، أم فيـه ] جيـوز لـه ذلـكالكالم ورد السالم، أم ال[باملاء قبل أن يتيمم بالصعيد أجيوز له 

 ؟يشء من الكراهية
 

 :اختلف يف التيمم هل جيوز أن يصيل به غري تلك الصالة إذا مل حيدث عليه ما ينقضه
 باملنع، وخيرج إن نوى بـه لتلـك الـصالة وغريهـا فجـائز وإال :وقيل بجوازه، :فقيل

ه، وإذا توضأ فال يمنع من فال، واجلواز معنا أشبه وأصح إن كان تيمام لعذر كمرض ونحو
الكالم قبل التيمم، ويرد السالم ويقول اخلـري، ويفعـل املعـروف، وبعـد التـيمم خيتلـف يف 

 :وقيـل وهـو األصـح يف النظـر، ،هـو كالوضـوء والكـالم ال ينقـضه: فقيـل :نقضه بالكالم
 .واهللا أعلم. بالعكس وهو أكثر ما وجدناه من آثار السلف

 
 

 -رمحـه اهللا-يوجد يف بعـض اآلثار عن شيخـنا الرباين جاعـد بـن مخيــس اخلـرويص 
ثم يرضهبام كذلك ثانية فيمـسح هبـام يديـه إىل  :قال يف صفة التيمم بعد مسح الوجه باليدين

 .الكعبني
                                                

 .األخري): م(يف   )١(
 ).م(سقط من   )٢(
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ما ظهر  :وقيلإىل الكعبني ما ظهر منها وما بطن،  :وقيلإىل املرفقني،  :ويف قول آخر
َّ إىل الكعبني، فتفضل شيخي :ورأي من يقول ،إىل الرسغني :ورأي من يقولوحده وكفى، 

 . فتدل عليه، فإن احلاجة داعية إليه، وتعمل به، فتميل إليه،اخللييل أوضح يل بام تراه يف هذا
وما قد تيمم به فهل جيوز أن يتيمم بـه  :-رمحه اهللا-ويوجد عن هذا الشيخ  :قلت له
 ؟مرة أخرى أم ال
 فال بأس عىل الغري أن :وعىل قول آخرإنه ال جيوز؛ ألنه مستعمل،  :قد قيل :اجلواب

يضع يده عىل املوضع فيرضبه لتيممه، وما جاز لغريه مل يصح فيه إال جوازه لـه، أال وإن يف 
 . ما دل عىل من فعله عىل جوازه إال أن ما قبله أكثر-رمحه اهللا-األثر عن أيب عبيدة 

 ؟ما قد عال، فهل له أن يتيمم بام قد سفل أم ال  منه فإن زال :قلت له
نعم، قد قيل فيه باإلجازة، وإال فهو كذلك لعدم ما يدل عىل املنع مـن جـوازه؛  :قال

 .ألن املستعمل منه من وجهه ال ما حتته عىل حال
 ؟فإن اختلط من قبل أن يزيله، ما القول يف حكمه :قلت له

 .أ منه ا هـقد قيل فيه مثل املاء املتوض :قال
 . وقد حتريت من كثرة األقاويل؛ لقلة علمي وضعف بصرييت، وقد سألتك عن ذلك

 
إن مسح إىل املرفقني فهو أحوط خلروجه من االختالف، وإن مسح إىل الكعبني فهو 
كاف وعليه عمل أهل العلم فيمسحهام باطنا وظاهرا، وأما مسألة الرتاب املستعمل فالذي 

 يف املسألة، وأما من يريد اخلروج من االختالف فكل تراب  ما أخربتك بهيعجبني فيه هو

                                                
 .أزال): م(يف   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
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. مسته يده يف الرضب األول خيرجه يف املرة الثانية، و يرتك ما مل تقع األيدي عليه فيتيمم به
 .واهللا أعلم

 
 

و سفر مل جيد فيـه يف جواز التيمم بالصعيد إذا كان لعذر يسوغ يف الرشع من مرض أ
ماء فحرضه تراب ذو غبار، أجيوز له أن يتيمم منه لصالة أو صـالتني أو أكثـر إذا مل ينقطـع 
غباره، أم ال جيوز له ذلك، ويلزمه أن حيرض ترابا ذا غبار لكل وضوء عىل كـل صـالة، وال 

يكـون جيوز له أن يتيمم برتاب معلوم من موضع معلوم إذا كان قد تيمم منه مرة واحدة، و
 ؟حكمه حكم املستعمل

 
إن املستعمل من ذلك الرتاب هو ما يتحاتت من يده عند االستعامل  :قيل يف مثل هذا

 يـسمى ال ما بقي مكانه ورضب عليه بكفيه، فإنه غري مستعمل، كاملاء الـذي يف اآلنيـة ال
جـرى مـن جـوارح مستعمال بإدخال اليد للغرف منه للوضوء، وإنام املاء املستعمل هو مـا 

 .وضوئه ال غري
فكذلك الرتاب وما وقع من هذا الرتاب املستعمل يف الرتاب الطـاهر، ال خيرجـه إىل 

حتـى يكـون هـو األغلـب؛ ألن احلكـم  :وقيـلحكم االستعامل حتى يكون بمقدار نصفه، 
 .واهللا أعلم. لألكثر بمثله قيل كاملاء إذا رجع منه يشء إىل اإلناء، فاعرف ذلك

 

 
                                                

 .وال): ت(يف   )١(
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يف املسافر إذا تعذر عليه املاء، وأصابته نجاسة يف بعض جسده فأزاهلا وتيمم هلا، ثـم 
وجد املاء بعد أيام، ومل يبق ملوضع تلك النجاسة من بدنه أثـر وال عـرف، أعليـه أن يغـسل 

 ٍ وتطاول املـدة جـازموضعها باملاء مع وجدانه له أم ما أتى عىل إزالتها من الشمس والريح
لطهارته بعد حصول املاء، وهكذا اجلنب وما ينخرط يف سلكه أيلزمه تعميم بدنـه باملـاء يف 

 ؟هاتيك القضية مع وجدانه للامء، أم ذلك غري الزم
 
 ملن قـال ^ عليه ذلك يف الوجهني جمتمع عليه، وثبت ذلك يف السنة من قوله نعم

 وإذا ،يكفيـك الـصعيد ولـو إىل عـرش سـنني«:فقـال لـهألهلـون، نكون يف البدو ومعنا ا :له
 وهكذا يف سائر النجاسات، وذهاب عينها مـن اجلـسد ال »وجدت املاء فأمسسه برشتك

يكفي عن طهارهتا؛ ألن ابن آدم ال يكتفي لغسل النجاسة من جـسده إال باملـاء مـع القـدرة 
 .واهللا أعلم. عليه عليه وعدم العذر، وهذا متفق

 

 

 
                                                

 .يعم): ت(يف   )١(
فرض التيمم، من طريق أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن : الطهارة، باب:  يف كتاباإلمام الربيعروى   )٢(

الصعيد الطيب يكفيك ولو إىل «: - ريض اهللا عنه-ًيوما أليب ذر ^ قال رسول اهللا : ابن عباس قال
 .»عرش سنني فإذا وجدت املاء فامسس به جلدك

 .املتفق): م(يف   )٣(
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من رأى يف نومه أنه جامع امرأة أو رجال، ومل ير أنـه أنـزل املـاء عـن شـهوة وال غـري 
ذلك، فانتبه من نومه من حينـه فلـم يلـتمس إحليلـه إال أنـه وجـده سـاكنا ال مـضطربا وال 

 يف نومـه وال يف يقظتـه، ويف وال أحـس بخـروج جنابـة[منترشا، وال وجد يف نفـسه شـهوة 
 مع خروج جنابة واهتـزاز ذكـر، ]عادته إذا رأى يف نومه اجلامع انتبه فيجد يف نفسه شهوة

 ؟وهذا مل جيد من ذلك شيئا إال اجلامع نفسه، فهل يلزم الغسل من هذا عىل هذه الصفة أم ال
 :وقد يوجد يف بعض اآلثار عن الشيخ أيب نبهان سؤال وهو

إن رأى يف نومه أنه جامع امرأة أو رجال أو دابة وكأنه أنزل املـاء يف شـهوة ف :قلت له
 ؟فانتبه يف احلال، وملس من حينه فلم جيد رطوبة، ما القول يف هذا عىل أحكامه

ففي األثر أن ال غسل عليه، وال نعلم أن أحدا يقول بغري هذا، ولن جيـوز عـىل  :قال
ئل ترصيح معاين مـا يف هـذه املـسألة، مـا صـفة هـذا ومراد السا. حال يف النظر إال ذلك اهـ

اللمس املذكور الزما أم احتياطا وقد ذكر الشيخ يف املسألة فـيمن رأى يف منامـه أنـه جـامع 
امرأة أو رجال أو دابة، وكأنه أنزل املاء يف شهوة، وهذا السائل مل ير من ذلك شيئا إال اجلامع 

 ؟وال بأس عليه يف ذلكاملذكور،  نفسه، فهل ينحط عنه هذا اللمس
 

ال يلزمه الغسل عىل هذه الصفة املذكورة، وال عليه أن يلمس إذا مل ير أنه أنـزل املـاء 
عن شهوة، فإن رأى أنه قد أنزل املاء لزمه أن ينظر إذا انتبه من حينه، فإن وجـد بلـال ورأى 

 .لذلك أثرا ظاهرا لزمه الغسل
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
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 يف احلال فال يلزمه الغسل، فإن مل ينتبه وأمكن أن فإن مل جيد شيئا من ذلك، وقد انتبه
 .واهللا أعلم. تكون قد نشفت ويبست وهو مستيقن عىل أنه أنزل املاء بشهوة فعليه الغسل

 
 ؟من رأى يف النوم اجلامع بغري خروج مني، هل عليه غسل كحقيقة اجلامع أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال غسل عليه عىل هذه الصفة
 

 
فيمن يأتيه املني بالليل من غري شهوة وال انتشار، وال أسباب مجـاع، وأراد أن يأخـذ 

 ؟ أخذ بقول ضعيف أم البقول من ال يرى غسل مجيع البدن، أتراه قد
 

إن كانت هذه جنابة ميتة فيختلف يف وجوب الغسل عليـه، والغـسل أوىل إن كانـت 
 .واهللا أعلم. بة، وهي التي خترج بغري شهوة فيام قيلجنا

 
 

يف رجل أراد مالعبة زوجته، فأوضع فرجه عىل فرجها، ومل يولج، وأحـس برطوبـة 
إهنا إذا  :وعىل قول من قال ؟يف فرجها، أعليه غسل أم ال، وعىل املرأة غسل إذا أنزلت أم ال 

 ؟ أعىل الزوج أن يسأهلا أنزلت أم الأنزلت أن عليها الغسل
 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
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ال يلزمه أن يسأهلا، وعليها هي أن تسأل عن أمر دينها فإن أنزلت املاء الدافق فعليها 

 .الغسل الصحيح، ووردت بذلك السنة
 .واهللا أعلم. وأما الرطوبة احلادثة بغري إنزال فعليها غسل املوضع منها

 
 

 : التي يقرؤها معلم الصبيان إذا ختم منهم صبي يقـول)التأمينة( شيخنا يف مما يوجد
، ما صفة هذا الوجوب الزم أم »واجلمعة الزهراء فغسل الرأس مع الثياب واجب يا ناس«
 .ِّ بني لنا فيه بيانا شافيا، ملتبس عىل أخيك هذا اللفظ؟ال

 
 . أعلمواهللا. ليسه بالزم، وهذا غلط من صاحب التأمينة

يـا ابـن : فقـالواصحيح ما قاله الشيخ عن عكرمة أن أناسا من أهل العـراق جـاءوا [
وخري ملن اغتسل، ومن مل ،  ال، ولكنه أطهر:قال ؟عباس أترى الغسل يوم اجلمعة واجبا 

ــف بــدأ الغــسل، كــان النــاس جمهــودين يلبــسون  يغتــسل فلــيس بواجــب، وســأخربكم كي
وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنام هـو عـريش، الصوف، ويعملون عىل ظهورهم، 

 يف يوم حار، و عرق الناس يف ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح ^فخرج رسول اهللا 
يا أهيا الناس إذا كان « :قال تلك الرياح ^آذى بذلك بعضهم بعضا، فلام وجد رسول اهللا 

 .»هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما جيد من دهنه وطيبه

                                                
 .أظهر): ت(يف   )١(
اجلمعـة، :  يف كتـابومسلم، )٩٠٢(من أين تؤتى اجلمعة : اجلمعة، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٢(

 .من طريق السيدة عائشة)  ١٩٥٥(غسل اجلمعة : باب
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ثـم جـاء اهللا بـاخلري، ولبـسوا غـري الـصوف وكفـوا العمـل، ووسـع  :قال ابن عبـاس
 ].واهللا أعلم. مسجدهم وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق

 
 

يف امرأة عدهتا يف احليض ثامنية أيام وانقطـع عنهـا بعـد ثالثـة أيـام، ويف هـذه الثالثـة 
ن السابق ثم اغتسلت بعد الثالث وصلت، ثم أتاها بعد يومني أو ثـالث األيام أتاها أقل م

فقطعت الصالة، ويف هذه الـثالث األخـر أتاهـا كالـدم الـسابق أتـرى عليهـا شـيئا يف هـذه 
 ؟الصالة التي صلتها

وإن صلت يف الثالثة األيام التي أتاها فيهن قليال ماذا عليها عىل سبيل اجلهل؛ ألهنـا 
 ؟ كالدم السابقدم قليل ال: قالت

 
أما الصالة يف الثالثة األيام السابقة يف حـال جريـان الـدم وسـيالنه هبـا بحيـث كـان 
ًسائال أو قاطرا وهي يف أيام احليض فالصالة غري جائزة هلا وعليها التوبة من ذلك من غـري 

ثالثـة وجوب كفارة عليها، وأما ما صلته بعد أن رأت الطهـر واغتـسلت باملـاء بعـد هـذه ال
 .األيام وهي يف أيام عدهتا املعتادة هبا فهي أوسع

 .وهو أكثر القول ، بعدم جوازها هلا يف هذه األيامً: قوال؛وخيتلف فيها
 .بجوازها لوجود أسباب الطهارة بالنقاء مع الطهر ً:وقوال

فإذا عاودها الـدم يف تلـك املـدة أي يف أيـام حيـضها املعتـادة هلـا تركـت الـصالة بـال 
 .واهللا أعلم. ف يف ذلكاختال

                                                
 .كذا يف املخطوطات، ومل يتبني من كالم املحقق اخللييل أو من تعليق غريه  )١(
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يف املرأة إذا انقطع عنها دم احليض بعد انقضاء ما قد اعتادت من أيام، ثم أتاها بعـده 
ماء سائل أو قاطر متغري بصفرة أو كدرة، ومل ينقطع عنها يف املدة التي هي بني احليضتني إال 

 ؟قليال كيف تصنع يف صالهتا ومجاع زوجها
 

ما فال حكم لـه وتغـسله مثـل غـسل البـول وال يشء عليهـا فيـه للـصالة إذا مل يكن د
 .واجلامع

 فإذا غسلته فبالغت يف غسله ومل ينقطـع عنهـا يف وقـت الـصالة وال يف غـري :قلت له
 ؟الصالة فإذا حرضت الصالة فام تصنع بنفسها لتأدية صالهتا

قطن وغريه حتى  هو نجس وحتتال يف منع ظهوره بام قدرت عليه من احلشو بال:قال
 .واهللا أعلم. ال يظهر منه يشء وتتم صالهتا

 
يف املرأة إذا انقضت أيام حيضها فاتصل هبـا الـدم ومل ينقطـع عنهـا، أيكفيهـا غـسلها 

 ؟األول
ــع  ــا غــسل مجي ــصيل، أم يلزمه ــصالة أتغــسل موضــع النجاســة وت ــإذا حــرضت ال ف

 ؟م ال وهل جيوز هلا مجع الصالتني يف وقت األوىل أ؟جسدها
 

تغتسل لكل صالتني، وتؤخر الظهر إىل آخر وقتهـا وجتمـع بينهـا وبـني العـرص واهللا 
فقد أمرت بـذلك يف .  واالغتسال تغتسل كلها،أعلم، واملغرب والعشاء كذلك فكله سواء
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  .احلديث
رخـص هلـا يف وإن حلقتها مرضة أو مـشقة مـن بـرد أو نحـوه فغـسلت املوضـع فقـد 

 . أعلمواهللا. حديث آخر
 

املرأة إذا اختلطت أيام حيضها وأيام طهرها واستمر هبا الدم ما أنت عامل عليه مـن 
 . وعليك مني جزيل السالم؟األقوال فيها

 
تكون عـرشا حائـضا وعـرشا مـستحاضة، وهـو أكثـر : فقيلإذا اختلطت أقراء املرأة 

 .القول
ــام حيــضها يف العــ: وقيــل ــتم حائــضا يف وقــت أي ــاقي ت ــت هلــا عــادة والب ادة إن كان
 .واهللا أعلم. استحاضة

 
يف اإلثابة بعد احليض، إذا كانت ختتلف تارة متكـث ثالثـة أيـام وتـارة متكـث يـومني 

 أفتنـا وأنـت ؟ًوتارة يوما وعىل هذا دأهبا عـىل مـر الـشهور أتنتقـل عـىل هـذا التخلـف أم ال
 .املأجور

                                                
قلت يا رسول اهللا إن فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت منذ كذا وكذا : عن أسامء بنت عميس قالت  )١(

سـبحان اهللا إن هـذا مـن الـشيطان لـتجلس يف مـركن، فـإذا رأت «: ^فلم تـصل، فقـال رسـول اهللا 
ًصفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص غسال واحدا، وتغتـسل للمغـرب والعـشاء غـسال واحـدا،  ًً ً

ًر غسال واحدا، سل للفجتوتغ ً...«. 
 يف الـدارقطنيو) ٢٩٦(تـسل مـن طهـر إىل طهـر مـن قـال تغ: الطهارة، باب:  يف كتابأبو داودرواه 
 ).٨٢٨(احليض : كتاب
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مها تبع له متى وقعت عىل ما يكون هلا مـن املـدة إن اإلثابة بعد احليض حيض وحك

ًكان يوما أو يومني أو ثالثة أيام، فمع تنقلها يف طول املـدة وقـرصها ال حيكـم عليهـا بـيشء 
 .واهللا أعلم. معني فيام عندي إال عىل ما تقع يف حاهلا

 
ً عـرشين يومـا، ما تقول ـ رمحـك اهللا ـ يف املـرأة إذا كانـت عادهتـا يأتيهـا احلـيض بعـد

ًويمكث معها ستة أيام، فأتاها يف بعض أقرائها بعـد طهـر مخـسة عـرش يومـا قـد تقـدم قبـل 
العادة األوىل بخمسة أيام، ومكث معها سبعة أو ثامنية أيام، زاد بيوم أو يـومني عـىل العـادة 

 . عرفني ذلك؟املتقدمة كيف الوجه اجلائز يف صالهتا وصيامها
 

 ،ًض بعد مخسة عرش يوما فهو حيض، وتقعد لـه عـن الـصالة والـصيامإذا أتاها احلي
 يـوم أو -كام قيـل-لكن ال تزد عن عادهتا ست األيام إال عىل رأي من يرى جواز االنتظار 

 القول أن تنتظر إىل أحد ما قيل يف يومان أو يوم وليلة، فال بأس إذا استمر الدم هبا عىل هذا
واهللا .  مـىض مـن أيامهـا يف الزم صـيامهافتغتسل وتعيـد مـاهذه األيام املذكورة، ومن بعد 

 .أعلم
 

ًيف احلائض إذا كان يأتيها الدم ضحى أو عرصا أو عشاء ويتقلب إتيانه هلا تارة يتقدم 
وتارة يتأخر، وتبقى عدهتا سبعة أيام أو مخسة أيام ثم تطهر مرة قبل الساعة التي جاءها فيها 

 ساعتني ومرة يتأخر عنها كذلك هكذا دأهبـا، أجيـوز لزوجهـا أن الدم تقرص اليوم ساعة أو
 ؟ ذلك اليوميأتيها إذا طهرت واغتسلت قبل متام الساعات الناقصات من

                                                
 يف): ب(يف   )١(
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وهل يسعها أن ترتك الصالة احلـارضة إذا رأت الطهـر قبـل متـام الـساعة وظنـت أن 
 ؟ذلك جائز هلا أم ال

 أعليها كفـارة أم جيزهيـا ؟ فام يلزمهاوإن كان ال جيوز هلا ذلك ومتادت وفعلت ذلك،
 .ِّ عرفنا وجه الصواب؟البدل

 
تكون عىل عادهتـا الـسابقة وال يـضيق ذلـك عليهـا وعـىل زوجهـا بعـد الطهـر البـني 

 .والتطهر باملاء واهللا أعلم
 

يف املرأة إذا كانت من ذوات احليض، ثم انقطع عنها وهي ابنة ثالثني سنة ولبثت قدر 
تني أو ثالث مل يأهتا منه يشء، ثم خرج من فرجها ماء متصل فوصف هلـا دواء النقطـاع سن

 متى ينقطع املاء فيخرج مكانـه دم فلـام انقطـع املـاء بعـد وضـع الـدواء :وقيل هلا. ذلك املاء
ًداخل الفرج خرج الدم وقام يوما ثم انقطع وبقيت صفرة أو كدرة بعده ثالثة أيام، أيكون 

 ؟ أم هذا ليس بحيض؟ك الصالة يف يوم الدم والصفرةهذا حيضا وترت
وهل من فرق إذا جاءها يف أيام حيضها املتقدمـة قبـل انقطاعـه عنهـا أو يف غـري أيـام 

ال ما يكون  خروجه فيها أو ]أكان[حيضها، وإن اشتبه عليها أيام حيضها املتقدمة ومل تدر 
 ؟عليها

 
ينه، ويعجبني إن كان هذا الدم ال من داء حـدث وال حفظ معي يف هذا بع. اهللا أعلم

من ذلك الدواء وال من غـريه وهـي يف هـذا الـسن املـذكور أن يكـون حيـضا تـرتك ألجلـه 

                                                
 .كان): أ(يف   )١(
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 .واهللا أعلم فلينظر فيه. الصالة والصيام إن صح نظري يف هذا
 

قدر يف املرأة إذا كانت ابنة ثالثني سنة وهي من ذوات املحيض ثم انقطع عنها الدم ب
وأقام معها عندها يوما وليلة وبقيت بعده صفرة  سنتني زمانا ثم راجعها الدم بعد السنتني

ثالثة أيام ثم انقطع عنها الدم أيكون هذا حيضا إذا كان يبقى من قبل يف اتـصاله هبـا سـبعة 
 ؟ وهل من فرق إذا كان إتيانه من بعد السنتني يف أيام حيضها أو ال؟أيام

قطع عنها عرض هلا ماء خيرج من فرجها فوصف هلا دواء النقطاعه وإن كان حني ان
فبعد إدخاهلا الدواء يف الفرج انقطع املاء وبعد انقطاعه خرج الدم وهو الـذي قـدمنا ذكـره 

 ؟ًآنفا يف صدر املسألة أيكون هذا حيضا وترتك الصالة والصوم ألجله
ملـاء سـيخرج الـدم أيكـون  هلا بعـد انقطـاع اقالأرأيت إذا كان من وصف هلا الدواء 

 ؟ًحيضا أم ال
 

 .قد كتبنا جواب املسألة يف نظريهتا وجواهبام واحد
حكام آخر ويف هذا ألـيس أوىل مـا بـه أن يكـون   سيخرج بعده الدم ال يفيد:وقوله

 .حيضا فيام معي ـ إن صح ـ واهللا أعلم
 

تطهرت، ثم جامعها زوجهـا ثـم يف امرأة عودها احليض مخسة أيام، ثم رأت الطهر ف
ًرأت بعد ذلك شيئا من النقط احلمر أم الصفرة أم الكـدرة، مـا تكـون إثابـة أم ال يكـون لـه 

                                                
 .سنتني): ب(يف   )١(
 .يفيده): ب(يف   )٢(
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 .ً أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟حكم أعني الصفرة والكدرة والنقط
 

 .تغتسل إذا انقضت أيام عدهتا، وال ترتك الصالة للصفرة والكدرة بعد انقضاء العدة
 .واهللا أعلم.  تغشاها زوجها بعد أن تطهر باملاء يف هذه املدة مل حترم عليهوإذا

 
يف احلامل إذا عارضها الدم مرة بعد مرة عىل احلال الـذي يأتيهـا فيـه احلـيض واملـدة 
التي كانت تعتادها يف العهد الـسابق إال أنـه خمتلـف لونـه عـن لـون دم احلـيض ثـم واقعهـا 

 ؟ وماذا عليها؟املعنىزوجها ما جيب يف هذا 
أرأيت شيخنا إذا املرأة تركت الصالة جهالة منها إذا هي مل حتض حيضا فـامذا عليهـا 

 ؟يف الصالة أيكفيها البدل أم الكفارة
 

إذا كانت حامال فليس ذلك بحيض، وال حترم حينئذ باجلامع  جيتمع حيض ومحل، ال
 .عىل زوجها

 .واهللا أعلم. لبدل عىل هذه الصفةوإذا تركت الصالة جهالة فعليها ا
 

 
يف امرأة يكون حيضها يوما وليلـة أو يومـا واحـدا عـادة هلـا، أتنقـيض عـدهتا بـثالث 

 ؟حيض أم مع ثالثة أشهر
وكذلك إذا كان حيضها ثالثة أيام أو أكثر، وكان طهرها أقـل مـن عـرشة أيـام تلـك 

فطلقها زوجها وحاضت ثالث حـيض تطهـر بـني احليـضتني عادهتا فليس هلا عادة غريها، 
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أقل من عرشة أيام، أيلحقها زوجها أم حتى تزيـد ثالثـة أشـهر مـع ثـالث حـيض مـذ يـوم 
 ؟طلقها زوجها
 

أما إذا ثبت أن عادهتا يف حيضها يـوم واحـد أو يـوم وليلـة، واسـتقرت عادهتـا التـي 
ن تنقيض بذلك عدهتا، وتكون حائضا يف تلك تعرفها من نفسها عادة مستمرة هلا فيعجبني أ

 . أقل احليض يوم أو يوم وليلة:قول من يقولًاملدة وطاهرا فيام سواها عىل 
وأما عىل قول من يرى أقله ثالثة أيام فكأن هـذا لـيس بـيشء، وال تنقـيض بـه العـدة 

أحـسن؛ وترجع تعتد باألشهر إذا مل يكن هلا حيض تعرفه غري هـذا إال أن األول يف نظـري 
 .الختالف األحكام يف الناس باختالف أحواهلم اخلاصة فلينظر يف ذلك

وأما التي يأتيها احليض ثالثة أيام ثم ينقطع عنها فيعاودها فيام دون العـرشة وكانـت 
 .تلك عادة هلا مستمرة هبا فهذه إثابة مالزمة هلا، وهلذا كله حكم احليضة الواحدة

ودها فيام دون العرشة فهي يف هذه املرة مستحاضة، فإذا متت أيام حيضها هذا كله فعا
 .وهلا فيه أحكام املستحاضة، وال يكون هذا حيضا حتى تتم عرشة األيام من طهرها

فإذا عاودها من بعدها فهي فيه حائض، ويرجع احلكم فيام سبق يف احليض والطهـر 
 .عىل هذا الرتتيب

 انقـضت بـذلك عـدهتا، وحـل فإذا تم هلا ثالث حيض تامات عىل هذا الرتتيب فقـد
 . فلينظر فيه،واهللا أعلم. تزوجيها، وبدون هذا ال تنقيض عدهتا، وال حيل هلا التزويج

 
 

ما تقول يف رجل له زوجة، وذات ليلة هبا حيض أجيوز له وحيل له أن ينام عنـدها يف 
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 بساحة ذرعهـا ذراع قـصرية، هـل هلـم منتصف البساط منحرفا عنها عن الوسط، ملتحفني
 . فأنا من ذلك يف حرية؟هذه السرية

 
 .واهللا أعلم. ال بأس بمضاجعة احلائض إذا مل جيامعها

 
إذا غشى الرجل زوجته حائضا مـن فـوق الثـوب فأدخـل شـيئا مـن رأس الـذكر يف 

 ، اخلتانـان أو مل يدخلـهفرجها ثم شك من بعد ومل يدر أنه هل مىض الرأس كله فيـه فـالتقى
 ؟ماذا ترى عليه يف هذا الشك

 
مل يـستيقن عـىل الفعـل املحكـوم بـه فـال  يميض عىل حالله وال يرجع إىل الشك، وما

 .واهللا أعلم. بأس عليه يف زوجته
 

ما تقول يف امرأة جتد رطوبة يف فرجها ال تدري أمن دم احليض أم من غريه، فلام أراد 
 إين أجد رطوبة إن كنت ال تدري إن كنت ال تريد أن حترمني عـىل :قالت لهاعها زوجها مج

نفسك، فجامعها عىل تلك احلالة، فلام فرغ مـن مجاعهـا مل ينظـرا تلـك الرطوبـة حتـى طلـع 
 ؟الفجر فرأت دم احليض، أحترم عليه بذلك إذا أنكر عليها قوهلا أم ال

 
حترم عليه، وقوهلا إين أجد رطوبة أو بلال أو ما أشبه ًإن مل ختربه أهنا حائض قطعا فال 

 .واهللا أعلم. ذلك فال حيرمها عليه إال لتعمده بالوطء بعد علم اليقني
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يف امرأة قد تعودت الكذب عىل زوجها عند اجلامع، فإذا وافق صدقها عىل غري عمد 

 ؟ أحترم عليه زوجته عىل هذه الصفة أم ال،منه لذلك
 

الكذب عند اجلامع والصدق ال حيرمها عليه، ولعلك تريد أهنا تكذب عليه بدعواها 
 .أهنا حائض

 إهنا حائض وظهـر :وهي تقولِّفإذا مل يصدقها العتياد الكذب منها بذلك وجامعها 
له بعد اجلامع أهنا يف ذلك الوقت حائض فهذا الذي خيتلف الفقهاء يف حتريمهـا بـه، ونحـن 

 .واهللا أعلم.  حترم عليه، لكن نأمره باجتناهبا إال إذا عرف أهنا طاهرال يعجبنا أهنا
 

:  له قبل اجلامعقالتيف املرأة التي تكذب عىل زوجها، وجامعها عىل أهنا كاذبة وهي 
 ؟إين حائض ومل يصدقها فلام فرغ من مجاعها رأى هبا دما أحترم عليه أم ال

 
يـل عليـه بـدعوى احلـيض ملنعـه فلـم يـصدقها ومل يعلـم أما إذا عودته الكذب والتح

بحيضها فجامعها وهـي حـائض بعـدما أخربتـه بـذلك، فمختلـف يف حتريمهـا عليـه وهـو 
 .موضع شبهة

فإن توسع بعدم احلرمة مل يضق عليه، لكن ال يعد ملثله، فإنه يف األصل غري واسع لـه 
 .ميف تلك احلال لكن لسبب الشبهة جاز االختالف يف التحري

                                                
 .أن): ب(يف   )١(



   ٧٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

: 
ال حترم الزوجة بذلك عىل زوجها ولو رأت يف القطنـة دم حـيض إذا مل تـره إال بعـد 
اجلامع ومل يعلم الزوج بذلك إال بعد البضاع؛ ألن األصل يف حتريم اجلامع باحليض إنـام هـو 
إذا جامعها الزوج وهو يعلم أهنا حائض بال شك، وقوهلا حجة له وعليه يف العلم بذلك ما 

 .صح باطلهامل ي
وإذا أبرصت الدم فلم ختربه بالقطع أهنا حائض مل حترم عليه، ولو صح معه من بعـد 

واهللا . أهنا حائض فال حترم عليه، وهذا إذا مل يصح معه إال بعد الفعل فلذلك مل حيرمها عليه
 .أعلم

 
 ًما تقول شيخنا فيمن جامع زوجته ليال فلام أصبحت وصلت رأت يف الثوب الـذي

ًر دمـا عبيطـا جـتنشفت به من اجلنابة بعد ذلك اجلامع ويف املئزر الذي صـلت بـه صـالة الف
 حيـضها بـل عـن عادتـه قـدر ]أيـام جمـيء[ًخالصا فتبني هلا أنه دم حيض ومل يكـن ذلـك 

ًعرشين يوما وال اسرتابت شيئا من أسبابه، أعليهام بأس عىل هذه الـصفة  عرفنـي بـه عـن ؟ً
 .ًهل املعرفة مأجورا إن شاء اهللارأيك وما حفظت عن أ

 
 .واهللا أعلم. ال بأس عليهام يف ذلك

 

 
                                                

 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 .جميء أيام): أ(يف   )٢(



٧٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

الذي جيامع زوجته من فوق الثوب يف آخر حيضها قبل أن تغتسل باملـاء، هـل حتـرم 
ك من قول الناس  ومكثت عىل ذلك زمانا، ثم بان له من بعد ذل؟عليه إن كان جاهال بذلك

ال أرىض : وقالـتأنه ال جيوز، فمنعها نفقتها وأراد طالقها ويعطيها بعض الـصداق فأبـت 
 ؟إال بحكم الرشع فام جيب هلا

 
 .واهللا أعلم.  حترم عليه يف قول أصحابنا:قيل

 
 جتـد لـه ً ما تقول يف امرأة أتاها احليض فبقيت تراه ثالثة أيام وانقطع عنها انقطاعا مل

أثرا أبدا، وعدهتا من قبل ثالثة أيام فطهرت فرجها ومل تغتسل االغتسال الالزم وبقيت ستة 
أيام منتظرة لرجوعه، وال وجدت له أثرا وال بيانا وال عيانـا، ثـم يف اليـوم الـسابع جامعهـا 

اجلنابـة : زوجها فلام فرغا من اجلـامع قامـت مـن سـاعتها وأمهـت باالغتـسال مـن احلـالتني
 أتبني منه زوجته عىل هذا الوجه أم ، ومرادها أن تصيل الظهر وهذا ما جرى بينهام،حليضوا
ً تفضل باجلواب مأجورا؟ وإذا بانت منه أجيوز له ردها أم ال؟ال َّ. 

 
إن كان احليض ال يأتيها يف العادة إال ثالثة أيام وعىل ذلك ثبت هلـا، فلـيس هلـا تـرك 

 وعليهــا أن تغتــسل إذا مــضت ثالثــة أيــام، وحتــل لزوجهــا إذا الــصالة بعــد الثالثــة األيــام
:  قيلاغتسلت، فإذا تركت الغسل والصالة إىل أن يميض عليها وقت صالة بعد طهرها فقد

ِّإن لزوجها أن يطأها وليس عليه أن يصدقها يف ترك الغسل والصالة، وال حتـرم عليـه بعـد 
نة فيه، ودعواها ما حيجر الوطء يف وقت إباحتـه ذلك يف أكثر القول؛ ألهنا املتعبدة به واملؤمت
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ليس بحجة عىل الزوج، وهي آثمـة برتكهـا الغـسل والـصالة يف جهلهـا وعمـدها، وعليهـا 
التوبة وبدل الصالة، فإن كانت عدهتا يف األصل سبعة أيام ثم مل يأهتا يف هذه املرة إال ثالثـة 

 االغتسال إذا رأت الطهر وال تنتظر  إن عليها:فعىل قول من يقولأيام ثم طهرت ومل تغتسل 
 .ًتنتظر يوما أو يومني: وكذا عىل قول من يقولفيكون هلا حكم ما سبق، 

وعىل قول من جيعلها يف حكم احلـيض إال أهنـا طـاهرة غـري منتظـرة فإهنـا حتـرم عـىل 
 . زوجها يف أكثر قوهلم عىل هذا املذهب

ل واجلهـل ال عـىل وجـه التعمـد ال حترم عليه إذا كان ذلك عـىل سـبيل التأويـ: وقيل
 . فينظر يف ذلك،واهللا أعلم. للوطء يف احليض

 
ًيف رجل أولج ذكـره يف فـرج زوجتـه مـن وراء ثـوب متعمـدا يف آخـر يـوم مـن أيـام 
حيضها إال أهنا طاهرة يف حال إيالجه قبل االغتسال، هل حترم عىل زوجها البتة أم ترى له 

ِّ عرفنـا احلـق وأوضـح لنـا ؟ال وال عليه عند لقاء ربـه سـؤالًوجها يف إمساكها عىل هذا احل
 .الصواب وأرسع إلينا برد اجلواب

 
إن املوجود يف األثر عىل األكثر أهنـا عليـه بمنزلـة املوطـوءة يف : واهللا نسأله الصواب 

احليض، وهي كذلك فيام نراه لعـدم الفـرق، وال خيفـى مـا يوجـد يف اآلثـار عـن العلـامء يف 
عىل القول بتحريمها ائض املوطوءة بعمد بعد العلم بذلك من الواطىء، فاآلثار متواطئة احل

 .العلامء من أصحابنا ]قول أكثر[عىل 
كالـشاذ ولبعـضهم فيهـا قـول ثالـث  عن ذلك فلـم حيلـل ومل حيـرم، وبعضهم وقف

                                                
 .عىل أكثر قول): ب(يف   )١(
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 مل نتجارس  ولكن فلقصور علمنا، عىل أن له يف النظر أصال أصيال ومن السنة دليال،وجوده
حيكى عنه حفظ الرخصة يف  ً عىل أن بشريا،عىل إفشائه بالترصيح وكفى ملن فهم بالتلويح

عىل ما يوجد عنهم يف األثر، والرأي عندي إىل املبتىل به، ويف حفظ منازل ضعف ذلك  املرة،
 .فاخلروج من الريب سالمة وموافقة علامء املسلمني فضيلة

 يظهر يل وجهه؛ ألنه يف األصل مما خيتلف فيـه وال جتـوز وأما اهلالك يف اإلمساك فال
إهنم كـالنجوم بـأهيم  «:الدينونة به، وال خيفى ما يوجد فيمن أخذ بقول من أقوال املسلمني

 .»ماقتديتم اهتديت
 

ما تقول يف املرأة احلائض إذا طهرت من حيضها ومل تغتسل باملاء ووطئها زوجها عىل 
 ؟حترم عليه أم الهذه الصفة، هل 

 
 بالفساد عليه إذا مل يكن ترك غسلها باملاء لعذر مع االجتزاء بحكم آخر عنه :قد قيل

وهو التيمم مع جوازه، وال تفسد إال إذا كان الزوج عاملا بأهنا حـائض أو قالـت لـه بـذلك 

                                                
والـد اإلمـام (هو الشيخ العالمة أبو املنذر بشري بن حممد بن حمبوب الرحييل، كان هو وأخوه عبد اهللا   )١(

البــستان يف : لــه مؤلفــات كثــرية وأكثرهــا مفقــود، منهــا، مــن كبــار علــامء عــامن) ســعيد بــن عبــد اهللا
 إحتــاف األعيــانقــال الـشيخ البطــايش يف ، وحيــد، أحكـام القــرآن والــسنةاألصـول، الرضــف يف الت

ومل أقف عىل تأريخ وفاة الـشيخ بـشري إال مـا وجدتـه يف كـالم بعـض العلـامء األوائـل أنـه : ١/٢٥٥
 :ينظـر. اهـ. ً هـ أو فيام بعدها تقريبا والعلم عند اهللا٢٧٣ يف سنة : أي،مات بعد عزل اإلمام الصلت

 .١/٢٥٤ إحتاف األعيان
 عن ٢/٢٣٠ ختريج أحاديث الكشاف، ونقل الزيلعي يف ٢٥٠ صمسندهأخرجه عبد بن محيد يف   )٢(

 .هذا حديث مشهور وأسانيده كلها ضعيفة مل يثبت منها يشء:  أنه قالالبيهقي
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 .إهنا مل تطهر بعد الطهر: له وقالت
ا تطهرت وسكتت هي فهو سـامل، واإلثـم فأما إن وطئها بعد العلم بطهرها وظن أهن

 .عليها وال حترم عليه، نعم هو مقرص يف عدم املسألة ولو كان مع حسن الظن هبا
 إنه إذا مىض عليها وقت صالة بعد علمه بطهرها حلت لـه فـذلك حممـول :وإن قيل

عىل حسن الظن أيضا ال عىل احلكم ولكنه حسن، وإن كان فيـه مـا فيـه مـن تـرك احلـزم إذ 
مكن أن يتطرق النسيان عليها، ولو علم أهنا قامت لتسري للتطهر فلم يعلم بالتطهر فاحلزم ي

السؤال، وإال فإن أحسن الظن وغلب ذلك يف ظنه ومل يكن منها منـع وال قيـام حجـة فهـو 
موضع سالمة ما مل يوافق حمجورا، ونرجو أن ال إثم عليه وإن وافق، إن كان ذلك متعارفـا 

 .لك فالوجوه تتفرع إن فرعتمعهم، وقس عىل ذ
 

 
يف امرأة كانت عادة أيام حيضها سبعة أيـام، ثـم رأت الطهـر يف أربعـة أيـام فمكثـت 
يومني بعد ما انقطع عنها الدم، ثم اغتسلت بعد ستة أيام فجامعها زوجها ومل يراجعها الدم 

ًها قد نقص يوما واحـدا عـن عادهتـا األوىل أو مل تعلمـه إال يف حيضة أخرى أعلمته أن قرء ً
 .بذلك

أرأيت إن كان هذا الرجل جاهال باألمر وفيام يظنه أن املرأة إذا اغتسلت من حيضها 
وحتل له امرأته وال بأس عليه فيام بينه وبني اهللا  تنفعه جهالته، جاز لزوجها وطؤها، فهل

 .؟تعاىل
 

                                                
 .هل): ب(يف   )١(
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 .واهللا أعلم.  وال حترم عليه زوجته عىل ذلكال بأس عليه بذلك،

 
يف امرأة عودها احليض عرشة أيام، ثـم جاءهـا ثالثـة أيـام وانقطـع عنهـا واغتـسلت 
وصلت قبل متام العرشة التي كانت عدهتا حليضها فجامعهـا زوجهـا يف هـذه العـرش وهـي 

 ؟طاهرة أتفسد عليه أم ال
متام العرشة، أتكون حائضا أم تكون حكمها أرأيت إن راجعها الدم بعد طهرها قبل 

 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟مستحاضة
 

ًإذا طهرت طهرا بينا واغتسلت وصلت، وكان ذلك يف أول مرة مـذ اختلـف عليهـا  ً
 إنه ال جيوز لزوجها إتياهنا واحلالة هـذه؛ :فقد قيلعن عادهتا السابقة أو يف ثانية أو يف ثالثة 

 .احلائضألهنا يف حكم 
 . إهنا حترم عليه:فقد قيلفإن جامعها وهي عىل حالة الطهر بعد التطهر باملاء 

 .ال حترم عليه إال إذا راجعها الدم يف عرشها: وقيل
ال حترم عليه عىل حال؛ ألهنا يف حكم الطهارة يف ظاهر األمر جلواز الصالة هلا : وقيل

 .والصوم، وألنه غري متعمد جلامعها يف احليض فيأثم
وإذا راجعها الدم يف هذه العرش فهي حائض، فإن مل يعاودها واستمر هبـا كـذلك يف 
ثالثة أقراء فلتنتقل يف الرابع عىل أكثر القول إىل ما يثبت هلا من األيـام املـستمر هبـا احلـيض 

 .واهللا أعلم. انتقلت من عدة إىل أخرى فيها يف هذه األقراء، وهي عىل ذلك كلام
                                                

 .كام): ب(يف   )١(
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عن امرأة قد انقطع عنها احليض عن العادة السابقة قدر شـهر ومخـسة أيـام أو أكثـر، 
فظنت أهنا حامل فأخربت زوجها بذلك فمكثت ما شاء اهللا من املدة، ثـم انطلـق هبـا الـدم 
ًفظنته فضوال فوطئها الزوج عمدا يف ذلك الدم، ثم بعد ذلك تبـني هلـا أهنـا ليـست بحامـل 

 وإنا إليه راجعون فأنت عيل حرام، ما احلكم يف ذلك إذا هللا إنا :فقالخربت زوجها بذلك فأ
 ؟مل حترم بالوطء فهل حترم هبذه اللفظة

 
 .واهللا أعلم. ال حترم بذلك

 
 

ا من احلرمـة ًيف الصيام هنارا هل يسع جهله ويكون معذور يف الوطء يف احليض أو
 ؟والكفارة

ًوإن وطىء زوجته هنارا عمدا عاملا بحجره هل قيل  ؟ بأن زوجته حترم عليه أم ال:ً
 

ًال يسع جهله، وخيتلف يف حتريمها عليه بالوطء هنارا يف شهر رمضان عمـدا لـصائم  ً
 .واهللا أعلم. يف وطنه

 
يف حكم الظاهر بقتله، و ،مع زوجهاوحكم عليها باملقام  ً يف الدبر عمدا،وءةيف املوط

                                                
 ).و(، )ب(يف   )١(
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 . أمرين املسلمون بذلك يف حال مجاعه هلا، وإنام تفتدي منه بام عز وهان:وإنام تقول
 : قالفأجاب ف فعرضتها عىل الشيخ 

وصلني كتابك األول واآلخر وما نقلته عن الصبحي، وما أحسن ما سطره من رفع 
حن مل ننكر شيئا من هذا فيام سـبق مـن قولنـا ًما اطلع عليه من االختالف جزاه اهللا خريا ون

لوجـود  تمـل حتعساك حفظتـه مـن آثـار املتـأخرين مـادل بـاملعنى عـىل أن املـسألة فـرع
االختالف فيها، ولوال أنه موضع رأي ملا جاز أن ينسب إىل أحد من املسلمني املتقدمني وال 

ا باطـل ال حمتمـل لـه، ونحـن مل  إن هذ:يقالاملتأخرين، وال يظن ذلك هبم بل كان جيب أن 
آثار السلف واخللف قد ترد بأقوال مجة ومعان كثرية، فال سبيل إىل  ]أن[نقل بذلك، عىل

 برأي فيها، وكلها مما ينبغي أن ينظر فيه، ويطلب معرفـة قالإنكار حق منها، وال ختطئة ملن 
، ولعله قد أشكل عليك ما -رمحه اهللا تعاىل- احلق منه أو من غريه كام أفاده الشيخ الكدمي

ًأخربناك أنا ال نوافق عليه أبدا، وال نقوى عىل القول وال أن نفتي به أحدا من أمرها بالقتل ً. 
 إن املسلمني قد أمروها بذلك فهـو الـذي مل نـسوغه، وال نعـرف عدلـه، وال :وقوهلا

سها األعدل اقترصت فيها عىل رفع االختالف وتركتها تنظر لنف نبرص صوابه، وأنت ولو
 .وجتتنب األهزل لكان احلق يف حقك وحقها

فإن قدرت هي ذلك وإال استعانت فيـه بـذي بـرص مـن عـامل عـىل قـول إن وجدتـه، 
 ال خيفـى عـىل »أمرها املسلمون« وبني »جاز هلا«وأجاز هلا األخذ به عىل رأي، والفرق بني 

                                                
 ).ب(سقطت من   )١(
 .املحتمل): أ(يف   )٢(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٣(
 .كذا يف املخطوطات  )٤(
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  به، وما كل مأمور به جيوزمن له أدنى فرق يف معرفة احلق، فام كل جائز يكون هو املأمور
القـول  أن ينسب األمر به إىل املسلمني يف عموم القول بظاهر العبارة، فلعل أكثرهم يأبى

إنه أكثر القول، فال يلزم تسليمه بل األكثر واملعتمد :  به أحدقالبه فضال عن األمر به، ولو 
 .عليه عند غريه

 إطالق القول به عىل غري معرفة باألعدل فيه فانظر يف هذا لتعلم ما ذهبنا إليه من منع
من املبتىل أنه مما ال يصح البتة، عىل أهنا مسألة حاكم بقتل الغري يف موضـع الـرأي ال جيتمـع 
عليه، ولعلها هي أن ال تراه عدال فتهلك به، ثم نسبته إىل املـسلمني يف عمـوم القـول أشـد، 

كرناه وكتبنا لـك أن ال نوافـق عليـه، لكونـه فإنه ال خيرج إال عىل سبيل الدعوى، فهذا ما أن
معنا من اخلطأ اجليل، وال جيوز لنا أن نقول بغريما أهلمنا اهللا تعاىل من احلـق، ولـوال خـوف 
اجلفا من ترك املراجعة لكان ذلك أعجب إيل، ويف اإلشارة السابقة مقنع ملن لـه أدنـى فهـم 

 .ولكن كأنك مل تكتف بذلك
 الرأي فيها وإمكانه واضح ال خيفى، وقـد نبهنـا عليـه والفرق بني هذا ونفس وجود

من قبل بإشارة جلية، وإن قلنا ال نحفظه فليس ذلك برد منا له، وأكثر أقوال األثر نحن ال 
 ^نحيط هبـا حفظـا لقلـة علـم وحفـظ منـا وتأدبـا بـآداب اهللا تعـاىل إلخبـاره لقولـه لنبيـه 

 .M Î Í Ì Ë Ê ÉL وأصحابه 
 .ًإين إذا كنت ال أراه فلعلكم ترتكونه إن بليتم به يوما:  كالمكوأما قولك يف معنى

وأمـا رفـع . فأما ما أخربتـك بـه مـن تلـك العبـارة فـإين ال أراهـا وال أرى إال تركهـا
االختالف ويكون املبتىل هو الناظر لنفسه فال بأس به، والذي نحن نذهب إليـه يف هـذا إن 

                                                
 .هي: زيادة)  ب(يف   )١(
 .يأيت): أ(يف   )٢(
 ).٨٥(اإلرساء اآلية   )٣(
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ه املسائل هو يف األصـل حيـث جيتمـع عـىل حتـريم أردت بيانه فاعلم أن األمر بالقتل يف هذ
ً فاجلامع عمدا يف احليض حرام ،املرأة بالفعل ال حيث جيتمع عىل حتريم الفعل، فهام مسألتان

 . ويف الدبر كذلك،باإلمجاع
وأما حتريم املرأة هبذا اجلامع فال جيتمع عليه يف حيض وال دبر كام جيتمـع عـىل حتـريم 

 .معناها حمل القتل حلرمتها باإلمجاعًاملطلقة ثالثا وما يف 
وأمــا حتــريم املوطــوءة عــىل العمــد مــن الــزوج يف احلــيض أو الــدبر فهــو اتفــاق مــن 
أصحابنا ال إمجاع، وبني االتفاق واإلمجاع فرق ظاهر وفرق بعيـد، وهـذا مل جيـز يف املطلقـة 

إذا أنكرها ومل : فقيل ،ًثالثا أن خيتلف فيها كام اختلف يف هاتني املسألتني املتفق عىل حرمتها
 .حيرم عليها: فقيل. وحكم عليها باملقام معه تقم احلجة عليه يف الظاهر

 .جتاهده باملامنعة وامليل واالضطراب: وقيل
 .باملدافعة واملجاهدة بام دون القتل: وقيل
 .ًيكون هلا حالال فتتزين له وتتطيب: وقيل
 .ترثه: وقيل
 .تفتدي: وقيل
 .ال ترثه: وقيل
 . ال فدية:وقيل

واختالفهم يف الفدية عىل أقوال، وما حكاه الصبحي من جواز القتل عىل الـوطء يف 
الدبر فهذا كله ليس بمنزلة املجتمع عليه من حتريمها عليه وإال لبطل هذا االختالف، وكله 

 .ال سبيل إىل إبطاله
لقتل فيه فـيام وإذا كانت املسألة مما ال جيتمع عليه فنحن نرى السالمة يف ترك األمر با
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 .نراه ويعجبنا
وإن جاز رفع االختالف فيه فرفع االختالف هلا وتكـون هـي النـاظرة لنفـسها، وإذا 
رأت األعدل قتله عن بصرية من أمرها يف مواضع جواز ذلك بـالرأي هلـا عنـد مـن أجـازه 

 إهنا أخذت فيه بقول جـاز هلـا مـن رأي املـسلمني ال غـري، فهـذه: فحقها يف القول أن تقول
فنحن ال نسأم من احلق  فيه أهل العلم باهللا تعاىل، وناظر ]فانظر فيه[حقيقة ما عندنا فيه 
 .إن شاء اهللا تعاىل

 
يف الذي يطأ امرأته فأخطأ يف الدبر، فلام استيقن مل ينزع من حينه إىل أن أمنـى، أحتـرم 

 ؟عليه أم ال
 

. ومل ينزع من حينـه حرمـت عليـه زوجتـهمن وطىء زوجته يف دبرها خطأ، ثم علم 
 .واهللا أعلم

 
فيمن زوجتـه صـبية وقـد عـرف منهـا أنـه إذا أراد مجاعهـا يف موضـع احلـرث تغالبـه 
وتنازعه عىل أن يولج ذكره يف دبرها، فلم يشعر ذات مرة إال وقد أولج ذكره يف دبرها مـن 

 وإن حرمت عليـه أعـىل حـال أم ؟م اليف احلال أحترم عليه أ غري قصد منه إىل ذلك، فنزع
 ؟عىل قول

 وإن لزمتهـا أتلزمهـا وهـي صـبية أم إذا ؟ومـاذا عليهـا أيلـزمهام أن تفتـدي منـه أم ال
                                                

 ).ب(سقطت من   )١(
 .وناظرنا): ب(يف   )٢(
 .ونزع): ب(يف   )٣(
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 وإذا عارضه الشك بعد زمان أنه هل نزع عنها من حني ما علم أوال، عليه بأس من ؟بلغت
 ؟هذا الشك

 
  صبية فال تعمد هلا،ال بأس عليه يف زوجته؛ ألنه ليس من عمده وهي

 .واهللا أعلم. وأكثر القول أهنا ال حترم عليه باخلطأ، وال يرجع يف مثل هذا إىل الشك
 

 
 أيلزمهـا ،سألته عن املرأة النفساء إذا وضعت محلها وقد وجدت طهرا يف عرشة أيام

 ؟أن تغتسل وتصيل
 

إهنا تغتسل وتصيل ولو يف أربعة أيام، وأما زوجها فا بينا ال شك فيه إذا وجدت طهر
 .ًفيؤمر بالوقوف عن وطئها إىل أربعني يوما

 ؟ وإذا كانت جاهلة باألمر فلم تغتسل ومل تصل هل تلزمها كفارة أم ال:قلت له
 بالكفـارة، :فقـول ، أما كفارة الصالة ففيها اختالف أيـضا ومل جيـىء فيهـا نـص:قال

 . بالتوبة:وقول
 .يف الصيام ال يف الصالة^وأما الكفارة التي جاء فيها نص عن رسول اهللا 

                                                
ة عـن جـابر من طريق أيب عبيـد) ٣١٦(ما يفطر الصائم : الصوم، باب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرج   )١(

 أفطر رجل يف رمضان عىل عهـد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فـأمره :بن زيد عن أيب هريرة قال
ًبعتق رقبة أو صيام شـهرين متتـابعني أو إطعـام سـتني مـسكينا عـىل قـدر مـا يـستطيع ^ رسول اهللا 
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 ؟وهل ترجح قوال من القولني: قلت له
 . اهللا أعلم:قال

 
يف امرأة انقطع عنها احليض ثالثة أشهر زمانا أقل أو أكثر، وبعد ذلك خرج منهـا دم 

ا ماء فلام غسلت بقدر غسلها يف أيام احليض  جمتمعة ليست تشاكل الولد، وخرج منهةقطع
 ؟ وعليها عدة نفاس أم ال؟فطهرت، ألزوجها أن جيامعها أم ال جيوز

 
ًإن كان دما عبيطا علقة جامدة فإذا طهرت عىل نحو ما طهرت من احليض اغتسلت  ً

 . ويؤمر زوجها باجتناهبا إىل ميض مدة النفاس،وصلت
 

 مـن عـدة النفـاس أيـام، فطهـرت وتطهـرت وصـلت فجامعهـا يف امرأة بقـي عليهـا
 ؟زوجها قبل متام العدة، أتفسد عليه زوجته أم ال

 وإن كان ؟وهل فرق سيدي بني البكر وغري البكر يف عدة النفاس أم ال فرق يف ذلك
 . دلنا عليه عافاك اهللا؟يف ذلك اختالف فأي اآلراء أعدل

 
ولكنهـا ال  ً قبل أربعـني يومـا^يه عن رسول اهللا لوجود النهي فقد أساء يف ذلك 

                                                                                                                             
اجلامع يف هنار تغليظ حتريم : الصيام، باب:  يف كتاب مسلم، وأخرجه هبذا اللفظ عن أيب هريرةذلك

 ).٢٥٩٤(رمضان عىل الصائم 
من طريق عمر بـن هـارون البلخـي عـن أيب بكـر ) ٨٤٣(احليض من سننه : يف كتابالدارقطني رواه   )١(

اهلذيل عن احلسن عن امرأة عثامن بن أيب العاص أهنا ملا تعلت من نفاسها تزينت فقال عـثامن بـن أيب 



٨٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حترم عليه بذلك إذا كان عىل هذه الصفة
 :قولـكوالبكر وغريها يف أحكام النفاس سواء فيام يظهر يل إال أن البكر عـىل معنـى 

إن كانت هي يف لغتكم التي مل تلد غري تلك املرة فربام خيتلـف حكمهـا يف أن مـن يثبـت هلـا 
 .فاسها من قبل بعدة معلومة فهي ترجع إليهاوقت تعرفه لن

والتي مل تلد سوى تلك املرة ال ترجع إىل أصل يثبت هلا، ويكون وقتها الذي يثبت هلا 
 .واهللا أعلم. يف هذه املرة هو الذي ترجع إليه فيام بعدها

 
 

 أن تلـد، مـاذا جيـب عليهـا يف امرأة رضهبا الطلق فرأت صفرة أو كدرة أو محـرة قبـل
 .ِّ بني لنا ذلك؟صالة أم ال

 
إذا أركـزت للـوالدة، وانفقـأ اهلـادي، ورأت الـدم : تصيل حتى ترى الدم، ويف األثر

 .السائل تركت الصالة
 
  
  

                                                                                                                             
 .»ا أن نعتزل النفساء أربعني ليلةأمرن^ أمل أخربك أن رسول اهللا «:العاص

كـذاب، وقـال عـيل بـن احلـسني بـن : ويف إسناده عمر بن هارون البلخي، قـال عنـه حييـى بـن معـني
عمر بن هارون البلخـي كـذاب خبيـث لـيس : قال أبو زكريا«وجدت يف كتاب أيب بخط يده : حبان

عمـر بـن هـارون : مد األسـديكذاب، وقال أبو عيل صالح بن حم: وقال ابن املبارك. »حديثه بيشء
ًوجاء هذا احلديث من طرق أخـرى موقوفـا دون رفـع عـن ] ٥/٣٨٨ هتذيب الكامل[كان كذابا اهـ 

 . قد ذكر املرفوع فقطاملصنفعثامن بن أيب العاص نفسه و
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ت الصالة وأخرهـا حتـى يف رجل أصابه جرح ومل ينقطع ذلك الدم، وحان عليه وق

 ؟تكاد أن تفوته، ماذا يصنع
 

يــصيل كيــف أمكنــه وصــالته تامــة ولــو مل ينقطــع الــدم، وهكــذا املبطــون املــسرتسل 
 .واهللا أعلم. وصاحب الرعاف ونحوهم

 
 ما تقول شيخنا يف املبتىل باملذي والودي إذا عارضه يف وقت أداء الواجبات، مبتىل

 والذي عىل هذه الصفة ما ترى له األحسن أن يصيل ؟ ما يصنع يف وقت صالتهًبذلك دائام،
 وعنـد اجلامعـة يكـون يف الـصف أو معتـزال أو يتنـزه عـن املـسجد ؟منفردا أو عند اجلامعـة

 ؟بالكلية
 
مـن خـروج   إنـه يتطهـر ثـم حيتـيش بـالقطن يف والـج ثقـب الـذكر ليمتنـع:قد قيل

 ظهور النجاسة أقام الصالة حيث شاء عند اجلامعة أو غريهم، النجاسة، فإن كفى ذلك عن
 .وعند اجلامعة أفضل مع القدرة والزم يف موضع ما ال يقوم به الغري

 . بلزومها عىل حال مع القدرة إال لعذر خيتص به من عذره:وقيل
                                                

 .املبتىل): ع(يف   )١(
 .ليتمنع): أ(يف   )٢(
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يف املذي والودي إذا لف ذكره بخرقة، وخرج منه يف حال صالته، يكون ذلـك مثـل 

 ؟السكني والسيف يف غمدها
 

 .واهللا أعلم. هو سواء، وهذا حدث ينقض الوضوء والصالة بتيقن خروجه إمجاعا
 

يف الذي وجد يف ثوبه دما ومل يدر من أي الدماء، ورآه قبل الصالة أو حال الصالة أو 
 ؟بعدها ما حال صالته وثوبه

 
مـن الـدماء  ]فإنـه[ وإذا مل يعـرف ،ه املـسألةاختلف الفقهـاء اختالفـا كثـريا يف هـذ

 .الطاهرة أو املجتلبة املختلف فيها
 

يف رجل مس شيئا من النجاسة بيـده ودخـل املـاء وغـسل يـده ومجيـع بدنـه وتوضـأ 
 ؟وصىل ثم بعدما صىل وجد النجاسة بني الظفر واللحم، أوضوؤه وصالته تامان أم ال

 
 .واهللا أعلم. ذهال يتامن عىل صفتك ه

 
ما تقول شيخنا يف املصيل إذا كان بني يديه يشء من النجاسات مثل العذرة، وأرواث 

                                                
 .أنه: يف النسخ املخطوطة  )١(



   ٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

عـىل  مجيع السباع مثل الكلب وسائر السباع والـسنور وبعـر الفـأر، هـل يقطـع هـذا كلـه
ت املصيل صالته أم ال يقطع منه يشء دون يشء إذا كان املصيل ال متس ثوبه تلـك النجاسـا

 ؟رطبة أو يابسة، أم حكمها واحد
 .َّتفضل سيدي بإيضاح العدل ولك األجر والفضل إن شاء اهللا

 
إن كانت هذه النجاسة بينه وبني سجوده من عذرة أو روث سبع أو كلـب أو سـنور 

 .فصالته فاسدة يف أكثر القول
 .وبعر الفأر خيتلف يف طهارته ونجاسته
فقد قيل يف اب فيه، هذا ما مل تكن النجاسة كثرية وعىل حسب االختالف يكون اجلو

 ثالث عذرات أهنا بمنزلة الكنيف، والرطبة منها أشد من اليابسة، وكله غـري خـارج :ذلك
 .واهللا أعلم. ]بني أهل العلم[من االختالف 
 

 أو حـىص أو مـا أشـبه ما تقول يف املصيل إذا كان قدامه سرتة جـدار أو حظـار زور
، وكانت السرتة ساترة له عن مجيع املمرات ولو مد نظره مل ير املار خلف السرتة، فهل ذلك

ينقض عليه صالته املـار مـن جنـب أو حـائض أو كلـب، أو كـان خلـف الـسرتة يشء مـن 
 ؟دروس البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك أو يشء من العذرات أم ال ينقض عليه

 
 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 ).ع(ت من سقط  )٢(
 .حاجز من جريد النخل  )٣(
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حتتاج إىل سرتتني وهو : فقيلذرات إذا كانت جمتمعة، ال يرضه يشء من ذلك إال الع

 .أكثر القول
 .واهللا أعلم، فلينظر يف ذلك كله. سرتة واحدة كافية: وقيل
 

ما استنشق وال أدخل أصـبعه يف  ما تقول يف رجل يغتسل من اجلنابة ونيس منخره
 ويعيد الغسل ؟قضةالثقوب وتوضأ وخرج للصالة وحفظ بعدما صىل، صالته تامة أم منت

 ؟من اجلنابة أم ال
 

 .واهللا أعلم. ال تتم صالته إذا ترك شيئا مما جيب غسله مل يغسله
 

ما تقول شيخنا فيمن شك يف املضمضة أو االستنشاق أو تـركهام عمـدا أو جهـال أو 
 . أفتنا رمحك اهللا؟نسيانا، ما حال صالته

 
دمها بعد خروجه منهام وجتاوزه عنهام فال يرجع إىل الشك، أما إذا شك فيهام أو يف أح

وال يعد إليهام إن كان ممن يبتىل بالشكوك والوساوس، وأما السامل منهام فاحلزم له اإلعادة؛ 
 .ألن تاركهام عىل العمد تلزمه إعادة الصالة

 .وعىل اجلهل والنسيان خيتلف يف وجوهبام، تركهام أو ترك أحدمها
 

                                                
 .نخر:  األنف، ينظر مادةلسان العرباملنخر كام يف   )١(
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قول يف املجامع إذا مل ينزل املاء الـدافق فغـسل فرجيـه ومواضـع النجاسـة حيـث ما ت

 ؟مسته من مذي وودي وبول وغائط، ومل يغسل بدنه كله وتوضأ وصىل، فـام الـذي يلزمـه
 ؟ فات وقت الصالة أو مل يفت؟علم بلزوم الغسل عليه أو جهل

ضـح لنـا الـسبيل ولـك  أم كله سواء فأو؟وهل فرق إذا أنزلت املرأة ومل ينزل الرجل
 .األجر من امللك اجلليل

 
ال فرق بـني املـرأة والرجـل يف اجلـامع هـذا، وصـالته عـىل هـذا فاسـدة وعليـه بـدهلا 

 .واهللا أعلم. وخيتلف يف الكفارة
 

 يف الذي اغتسل من اجلنابة بغري نية ناسيا أو متعمدا وصىل، ما حال صالته تامة أم
 ؟يف ذلك اختالف ما الذي يعجبك ومتيل إليه من آراء املسلمني يف ذلكفاسدة، وإن كان 

 
. يف ذلك اختالف، ويعجبنا مع اإلمكان أن ال جيزيه إال بالنية فإن فعله بغري نية أعاد

 .واهللا أعلم
 

 
 ؟وجدنا يف األثر يف صالة الفجر أهنا حمسوبة من صـلوات الليـل، أهـو كـذلك أم ال

 .ِّ بني لنا؟ويف النافلة بعد املغرب أتذكر نافلة أم طاعة

                                                
 .أو): ع(يف   )١(
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مــن صـلوات الليــل عكــسا : وقيـلصـالة الــصبح مـن صــلوات النهـار يف األصــح، 

 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. للمغرب، والقول بخالف ذلك أصح
 

ذلك ما حد جواز الظهر عندك بعد الزوال عىل كم قدم يعجبك أنت بعد الزوال، وك
 ومـا ؟املغرب يدخل وقتها إذا غربت الشمس، والفجـر إىل أن تظهـر احلمـرة أم قبـل ذلـك

 ؟تقول يف الصالة يف دكاكني التجار يف الـسوق إذا كانـت طـاهرة أجتـوز فيهـا الـصالة أم ال
 ؟وكذلك عىل ظهر الطريق جتوز أم ال

 
يشء مثلـه بعـد حد جواز الظهر إىل أن يدخل وقت العـرص وهـو إذا صـار ظـل كـل 

 .طرح الفيء يف وقت وجوده
ويعجبني يف املغرب أن تصىل يف وقتها ال قبله وال بعده، وعالمته أن تكون احلمرة يف 
اجلهة الغربية والسواد عىل الرأس، وأما الفجر إذا اسـتطال وانتـرش وضـوحه وسـد األفـق 

 .وزال اإلشكال
 . أعلمواهللا. وأما الصالة يف الدكاكني الطاهرة فهي جائزة

 
وقـد قيـل يف  ؟ أفضل تأخري بعض الـصلوات املفروضـات عـن أول وقتهـا:هل قيل
 إىل نـصفه، فمـن صـىل بعـدما مـىض ثلـث الليـل قبـل :وقيل إىل ثلث الليل :العشاء اآلخرة

 ومـا الـذي تستحـسنه مـن األقـوال يف ؟نصف الليل فهل يدخل عليه يف صالته االختالف



   ٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ف من كان له عذر يف تأخريها إىل قبل نصف الليـل فـيمن وهل خيرج من االختال؟ذلك
كان به مرض يرجو أن خيف أمله قليال ليفرغ قلبه يف صالته أو كان مسافرا يرجـو أن يـصل 

زوال  إىل املاء قبل نصف الليل فلم يتيمم، أو كان نـائام وقـد دخـل وقتهـا كـام قيـل وقتهـا
 ثلث الليـل األول، أو كـان خمتـارا تأخريهـا إىل البياض، فلم ينتبه من نومه إال بعد ما مىض

لوال أخـاف أن أشـق «: قال ^ذلك الوقت، وقد سمعت بعض العارفني يروي عن النبي 
، ^َّفتفضل علينا بتأويل قـول الرسـول  »عىل أمتي ألمرهتم بتأخري العتمة إىل ثلث الليل

عـده، أم إىل آخـر ثلـث الليـل فاألمر بتأخريها إىل ثلث الليل خصوصا نفسه وال قبلـه وال ب
األول فتكون الصالة يف ذلك الوقت، أم إىل أن يميض ثلث الليل األول فتكون الصالة بعد 

 فإن كان األمر يف ذلك كذلك فام املانع أن يكون إىل نصف الليل أليس أول ؟ الوقتذلك
 ؟اليشء وآخره منه

 
آخــر الثلــث األول مــن الليــل؛ ألن أن تــصىل يف  تأويـل احلــديث أن يؤخروهــا إىل

تأخريها إىل أن يميض الثلث كله فتكون الصالة منه إىل نصف الليل خمتلـف فيـه عنـد أهـل 
ــاجلواز،  :قيــل: العلــم ــاملنع، :وقيــلب ــه أقــرب إىل :وقيــل ب  بجــوازه يف الــسفر خاصــة؛ ألن

                                                
 .فمن): ع(يف   )١(
 .قبل: زيادة)  ع(يف   )٢(
، وابن ماجه )١٦٧(ما جاء يف تأخري صالة العشاء اآلخرة : الصالة، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )٣(

: مـن طريـق أيب هريـرة قـال) ٢/٢٥٠(، وأمحد )٦٩١(وقت صالة العشاء :  بابيف كتاب الصالة،
لـوال أن أشـق عـىل أمتـي ألخـرت العـشاء إىل ثلـث الليـل أو : قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم

 .حديث حسن صحيح: الرتمذيقال . نصفه
 .يف ذلك: زيادة) أ(يف   )٤(
 .ال): ع(يف   )٥(



٩٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـؤمر الرضورات وأحوج إىل الرخصة، واملريض يـشبه املـسافر، والنـائم أوسـع مـنهام وال
 .واهللا أعلم. بتأخريها إىل ميض الثلث األول يف االختيار للخروج من شبهة االختالف

 
ما تقول يف وقت املطر املستمر إذا مل يعـرف اإلنـسان وقـت الـصالة قـد دخـل أم ال، 
 فبقي منتظرا يرجو سكون املطر ويظن يف الوقت سعة، ثم خرج من بيتـه أو غـري بيتـه إىل

قر فيه فبان له وقت الصالة يقرب الفـوات، فتوضـأ ومل يـدرك وقـت الـصالة إال مكان است
 ال صالة ملحتقن، فتفرغ :كام قيلفائتا، أو كان قد كربه بول أو غائط فلم يقدر عىل إمساكه 

منه واستربأ وذهب إىل املاء واستنجى وتوضأ فلم يدرك وقت الصالة إال فائتـا، فـام يلزمـه 
 ؟تعاىلفيام بينه وبني اهللا 

 
أما إن كان انتظاره لعدم علمه بجواز الوقت وحترى أن الوقت بعد مل حيـرض فهـو يف 
هذا معذور، وليس عليه مع فواته إال بدهلا، وأما إن كان تأخريه هلا حتى يسكن املطر وهـو 
عىل خمافة من فوات الوقت فهذا غري معذور بتأخريهـا وعليـه بـدهلا، وعـسى أن يلحقـه يف 

 .رة معنى االختالفالكفا
وإذا كربه البول أو الغائط يف وقت فله إخراجهام واالغتسال منهام ولو فات الوقـت 
إذا مل يتوان يف االسترباء والطهارة عن حـد مـا يـؤمر بـه فـيهام فيفوتـه الوقـت بـسبب ذلـك 
فيكون مضيعا لصالته بذلك وعليه التوبة من تقصريه والبدل للصالة، وعـسى أن خيتلـف 

 .واهللا أعلم. بجهله ب الكفارة عليه إن كان ذلك منهيف وجو

                                                
 ).أ(سقطت من   )١(
 )ع( من سقطت  )٢(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .احلمد هللا وكفى، وصالة اهللا وسالمه عىل عباده الذين اصطفى

أما بعد؛ فإنه قد بلغني عن بعض املجتهدين من أصـحابنا أهنـم يـسارعون يف صـالة 
ل بيان، طلبا لفـضلها حتـى إن كثـريا مـنهم يـشكون يف بيـان الفجـر الفجر فيصلوهنا مع أو

 .حينئذ، فمنهم من يصيل عىل الشك معهم، ومنهم من يرتك
هــذا وإين ألخــاف أن تكــون هــذه مــن حبائــل الــشيطان وغــروره، وعظــيم مكــره 

أال وإن لكـل «: ^ورشوره؛ ألن الفرائض ال تؤدى إال عىل يقني، ويف احلديث عن النبي 
  »ى وإن محى اهللا حمارمه، ومن رعى حول احلمى أوشك أن يقع فيهملك مح

هذا من الواجـب حتـى يـزول الريـب،  ففي هذا ما دل عىل أن ترك العجلة يف مثل
 .ويظهر احلق الذي ال شك فيه، وال خيتلف فيه اثنان

وأي داع يدعو إىل تكليف اجلامعة باملخاطرة عىل صالهتم بدعوى من يدعي معرفـة 
 .وخري األمور أوساطها! ؟أما يف الدين يرس! ؟وقت، أما يف الوقت سعةال

أمر بان لكم رشده فاتبعوه، وأمر : ويف األثر الصحيح املجتمع عليه أن األمور ثالثة
                                                

: املـساقاة، بـاب:  يف كتـابومسلم، )٥٢(من استربأ لدينه : اإليامن، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(
يف اجتنـاب الـشبهات : البيـوع، بـاب:  يف كتـابأبـو داود، و)٤٠٧٠(أخذ احلالل وتـرك الـشبهات 

ماجــه يف وابــن ) ١٢٠٩(مــا جــاء يف تــرك الــشبهات : البيــوع، بــاب:  يف كتــابالرتمــذيو) ٣٣٢٩(
مـن طريـق الـنعامن بـن بـشري ضـمن حـديث ) ٣٩٨٤(الوقوف عنـد الـشبهات : الفتن، باب: كتاب
 .حديث حسن صحيح: الرتمذيوقال . طويل

 ).ع(سقطت من   )٢(
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، ومـن حقـه الوقـوف عنـه بـال بان لكم غيه فـاجتنبوه، وأمـر أشـكل علـيكم فكلـوه إىل اهللا
 .خالف، وال شك أن املؤمن وقاف

 يا معارش املسلمني لناصح أمني أن ال تعجلوا يف صالة الفجر قبل وضوحه وإين لكم
وظهوره وشيوعه، حتى يعرفه اخلاصة منكم والعامة، وال يـشك فيـه أحـد مـن املبـرصين، 

  .»أسفروا بالفجر، فإنه أعظم لألجر«: وهلذا جاء يف احلديث النبوي
ول وقتهام بقدم يف قياس ظلهام وقد جاء األثر يف وقت الظهر والعرص بتأخريمها عن أ

احتياطا ومتيكنا للوقت، وليس يف هذا خروج هلام عن حكم األفضل، فكذا ينبغي يف صالة 
أول البيـان احتياطـا حتـى يظهـر للعيـان بـأن ينتـرش نـوره إذا متكـن  الفجر أن تؤخر عـن

ل إىل ظهوره، مستطريا يف األفق الرشقي كله عـىل عرضـه، أبـيض مـستنريا مـن مطلـع سـهي
 .مطلع بنات نعش، ال جيهله من يراه وال يمكن فيه النزاع، فهذا خري أوقاته وأبرك ساعاته

وإياكم إياكم يا معارش املسلمني واملخاطرة هبذا الدين عىل دعـوى املعرفـة واليقـني؛ 
فــإين ألخــشى علــيكم يف هــذا املقــام الــدحض بــني يــدي رب العــاملني حــني تزلــزل أقــدام 

 اهللا أقدام املثبتـني مـن الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت يف احليـاة الـدنيا ويف املخاطرين، ويثبت
اآلخرة، فإنكم حتملتم أمانة عرضت عـىل الـسموات واألرض واجلبـال فـأبني أن حيملنهـا 
وأشفقن منها، ورصتم له يف بالده واسطة بـني اهللا وعبـاده، يتقربـون بكـم إليـه، ويقـدمون 

وده وال تنـسوا عهـوده، وال حتملـوهم عـىل شـك أو بصالهتم معكـم عليـه، فـاحفظوا حـد
 .جهالة، واحذروا كل ضاللة

                                                
، مـن طريـق رافـع بـن )١٥٤(ما جـاء يف اإلسـفار بـالفجر : الصالة، باب:  يف كتابالرتمذيأخرجه   )١(

وجاء من طرق عدة عن .  بن خديج حديث حسن صحيح اهـحديث رافع: الرتمذيوقال . خديج
 .جمموعة من الصحابة

 ).ع(سقطت من   )٢(
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َّفاتقوا اهللا وارجوه، وحيذركم اهللا نفسه فاحذروه، فهذا ما عن يل أن أذكره عىل حـني 
 .عجلة وشغل يف القلب

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
حـدودا تعـرف احلمد هللا الذي وقت األوقات ألداء املفرتضات، ونصب عـىل ذلـك 

بأزمنة وساعات، فليس لعبد يف ذاك تقديم وال تـأخري، وال تـؤدى عـىل لـبس وال شـك يف 
قول من به خبري، وصالة اهللا وسالمه عىل سيدنا حممد اهلادي النبي البشري النذير، وعىل آله 

 .وصحبه املقتفني لنهج هداه املنري، أفضل صالة وسالم كثري
صـحيحا ألهـل الـورع والـصدق، نـصيحا إلخواننـا أما بعد؛ فـأقول مبيحـا بـاحلق، 

ومــن معــه مــن اجلامعــة  الفــضالء، وأصــحابنا الكمــالء الــشيخ عــيل بــن مخــيس البليــيش
احلجريني، سلمهم اهللا تعاىل وعافاهم، وآتاهم تقواهم، وهـداهم إىل منزلـة مـن يـستمعون 

 .»إنام الدين النصيحة«: ^ النبي قالالقول فيتبعون أحسنه، وقد 

                                                
هو الشيخ عيل بن مخيس احلجـري املعـروف بالبليـيش مـن أشـياخ الـشيخ صـالح بـن عـيل بـن نـارص   )١(

 .٣/٣٢٨ شقائق النعامن: ينظر. احلارثي
البيعـة، :  يف كتـابالنسائي، و)١٩٤(ن النصيحة بيان أن الدي: اإليامن، باب:  يف كتاب مسلمأخرجه  )٢(

مــن ) ٤٩٤٤(يف النــصيحة : األدب، بــاب:  يف كتــابأبــو داود، و)٤٢٠٨(النــصيحة لإلمــام : بــاب
هللا ولكتابه «:  قال؟ملن: قلنا» الدين النصيحة«: طريق متيم الداري أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

 .»ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم



١٠٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنصيحة  » عىل النصح لكل مسلم^بايعت رسول اهللا «:  بعض الصحابةقالو
 .يف كل مهم أهم، واحلاجة إليها أوجب وأتم

وقد تعلمون أن الصالة عامد الـدين، وأول مـا يـسأل العبـد عنـه، وقـد بلغنـي أنكـم 
 الليـل جمتهدون يف العبادة، وموصوفون بالنسك والزهادة، وأن فيكم طائفة كانوا قليال من
 .ما هيجعون، وباألسحار هم يستغفرون، فقد أصاب املجتهدون، ولقد أفلح املؤمنون

ولكن أحذركم الوقوع يف حبائل الشيطان من حيث ال تدرون، فإنه قد نصب رشاكه 
وأجلب بخيله ورجله عىل قوم به ينخدعون فيرتوح هلم الفساد يف زي الصالح، واهلالك يف 

رض اخلـري بـصفات قلبيـة باطنـة خفيـة كالريـاء، وهـو الـرشك مظنة الفالح، والـرش يف معـ
 .اخلفي، والشح املطاع، واهلوى املتبع، وإعجاب املرء بنفسه

العجلة يف األمور، وعدم التثبـت يف مظنـة الـشك املحـذور؛ فهـو مـن أعظـم : ومنها
الفوادح، وأكرب القوادح، يستدرك به الغرور مـن عـرف بـداره إىل أفـضل األمـور، فيحـتج 

أفضل األعامل الصالة يف أول وقتها، فإن أوهلا رضوان اهللا وما يشبه هذا، وهو ليه مثال أن ع
ولكـن للخبيـث التعـيس فيـه  ^قول صحيح، وحق ال خيتلف فيه لثبوته عن رسول اهللا 

إرادة معنى فاسد خسيس؛ ألنه حيتال عىل املجتهدين من حيث الـدين، فينجـر هبـم يف هـذا 
تهاد إىل تقديم الصالة عـن أول الوقـت، وهـذا مـن أكـرب املقـت، لعـدم الوادي بتزيني االج

 .جوازه يف الرأي والدين بإمجاع املسلمني

                                                
، )٥٧(الـدين النـصيحة : قول النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم: اإليامن، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )١(

: البيعـة، بـاب:  يف كتابالنسائي، و)١٩٨(بيان أن الدين النصيحة : اإليامن، باب:  يف كتابومسلم
 .من طريق جرير بن عبداهللا) ٤١٦٧(البيعة عىل النصح 

 ).٥٠٤(فضل الصالة لوقتها: صالة، بابال:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٢(
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جم غفري من أصحابنا عن طائفة من املجتهدين يف زماننا أهنم ولعوا  وقد حكى يل
بتقديم صالة الفجر قبل وضوحه وبيانه، واتساع ظهوره يف مكانه، فمنهم من يمضيها عىل 

ك فيها، ومنهم من يصليها مرتني مرة عىل شكه مع إمامها، ويعيدها ثانية بتاممها، ومنهم ش
 .من يقف عن الصالة معهم ورعا وخوفا من فسادها وجزعا

فنذكركم اهللا تعاىل يا معارش املجتهدين، ما الداعي إىل مثل هذا يف الصالة التـي هـي 
كم الرؤوف وقد جعلكم أئمة يف دينه  ونذكركم هول يوم الوقوف بني يدي رب؟عامد الدين

 .لعباده، وهداة استهدى بكم إليه يف بالده
أمر بأن لك رشده فاعتمده، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، : أما تعلمون أن األمور ثالثة

وأمر مشكل عليك فقف عنه، فام الصالة تـؤدى عـىل إشـكال بقـول مـن ال معرفـة لـه مـن 
 . يشفي من هذا الداء العضالالرجال، أما يف التثبت والتوقف ما

إن لكل ملك محـى أال وإن محـى اهللا حمارمـه ومـن رعـى  «:^أما سمعتم قول النبي 
 .»حول احلمى أوشك أن يقع فيه

فاحذروا من ذلك عباد اهللا، واتقوا أن ختاطروا بصالتكم عىل غري بينة وال بصرية من 
 .بت عني السدادالرشاد، واتركوا العجلة يف ذلك، إن يف األناة والتث

 ال، فينبغـي أن ال :وقـال آخـرون هـو فجـر، :قـوم فقـالوإن اختلفت عليكم اآلراء 
كـان  تعملوا بقول من يزعم أنه فجر ولو كان به بصريا؛ ألن الفجر ال خيفى عىل أحـد إذا

منترشا يف األفق مستطريا، وال يمكن االختالف فيه بعـد أن يـرشق يف األفـق الـرشقي كلـه 
 .مستنريا

                                                
 .لك): ع(يف   )١(
 .سبق خترجيه  )٢(
 إن): ع(يف   )٣(
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فام هو األمر [أما تعلمون ما جاء يف األثر من حمبة االحتياط للظهر بقدم بعد الزوال 
وحماذرة مثل هذا االعتدال، فكذلك يف الفجر ينبغي االحتياط حتى يظهر منه  ]إال اللبس

 . قد تبني الصبح لذي عينني:كام قيل يف املثلاالنبساط، فيكون منترشا يف األفق كله 
 زماننا الشيخ نارص بن أيب نبهان ال يكاد يصيل إال بعد رشوق الفجر وقد شاهدنا يف

 ويروى مثل هذا عن ووضوحه، سادا لألفق الرشقي كله قريبا من ظهور احلمرة املرشقية
 .وغريه الشيخ سعيد بن أمحد الكندي

  مـا نعـرف^كنـا يف زمـان رسـول اهللا  : عن بعض الـصحابة أنـه قـالوىوفيام ير
  .هذا إنام كنا نعد الفجر ما يمأل الطرق والبيوتفجركم 

وباجلملة فإنكم قبل ساعة الفجر يف أحكام الليل بال شك فال جيوز تبديل احلكم عن 
 .بخروج الليل فال جتوز صالة الفجر أصله إال بواضحة ال شك فيها، فام مل تستيقنوا

 عـن أيب عبيـدة يف مـسألة وإذا اختلف الناظرون فاملرجع إىل حكم الليـل كـام يـروى
 آكـل حتـى يـصطلحا، فكيـف بكـم :فقالالصيام إذ اختلف اخلادمان يف العبارة عن الفجر 

                                                
 .لعله إال ألمن اللبس): ع(فام هو إال من اللبس وجاء يف حاشية ): أ(يف   )١(
 .الرشقية): ع(يف   )٢(
جـريني، أجـل طالبـه من أكرب علامء نزوى يف أواخر القرن احلادي عرش وأوائل القرن الثـاين عـرش اهل  )٣(

 :ينظـر. الشيخ أبو نبهان جاعد بن مخيس اخلرويص، عاش يف عهد سعيد بن اإلمام أمحـد بـن سـعيد
 .٧٨ ص ،دليل أعالم عامن

 .ما يعرف): ع(يف   )٤(
االعتبـار يف : مل نجده عـن بعـض الـصحابة، وإنـام هـو مـروي عـن مـرسوق مـن أئمـة التـابعني، ينظـر  )٥(

 .٣٦٢ ص ثارالناسخ واملنسوخ من اآل
 .يستيقنوا): ع(يف   )٦(



   ١٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 أن يصلوا الفريضة لزمهم عـىل أنتم إذا اختلف املعربون وشك الثقات يف الفجر وخافوا
ء، إما الناس من ذلك يف بالما هبا من اللبس، تأخذون بقول من يتسارع يف األمور فيبقى

شك وخماطرة بالصلوات، وإما إضاعة اجلامعات، فام أكرب البلية، وأعظم الرزية، إنا هللا وإنا 
 . إليه راجعون، ما هي إال استدراج ومكر ووسوسة ونكر

فاتقوا اهللا إخواين فإين بكم رفيق، وبكم شفيق، ولقد جئتكم بـاحلق وإين بـه حقيـق، 
ق املودة وطلب اهلداية، والفضل يل ولكم من اهللا وما دعاين إىل ذلك إال حمض املحبة وصد

تعاىل، غري جازم عليكم بباطل، وال متسارع بكم إىل تعنف وال جازم بأنكم كذلك قطعـا، 
وإنام رفعت يل يف ذلك أحـوال، وكثـرت عـيل فيـه أقـوال، محلتنـي الغـرية فيهـا عـىل ديـنكم 

 لقائـل، فـإن مقـال، أو الرشيف واجتهادكم الباذخ املنيـف أن يكـون فيـه مطعـن لطـاعن
التثبت بكم أوىل، والتوقف عام فيه اللبس أوضح للصواب وأحىل، وهو الذي أدلكم عليـه 

مـا وقد اخرتتـه لنفـيس، وعليـه أدل أبنـاء جنـيس، فهـذا غايـة جهـدي، وهللا محـدي فهـذا
. واحلمد هللا رب العاملني،حرضين عىل غري فراغ قلب لكوين يف السفر  

 
 

ما أكثر القول شيخنا عندكم يف صالة الوسـطى، وكـذلك ليلـة القـدر مـا أكثـر قـول 
 ؟يف آخر الليل أم تبدو من أوله إىل أخرهالعلامء فيها من األيام أهي جتيء

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 .فبقي): ع(يف   )٢(
 .مثال): ع(يف   )٣(
 .عىل: زيادة) أ(يف   )٤(
 .جتري): ع(يف   )٥(



١٠٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ليلة القدر قد أخفاها اهللا سبحانه وتعاىل يف شهر رمضان كله؛ ليجتهدوا يف قيام ليله، 

واهللا .  عنـدناالوسطى من الصلوات ليجتهـدوا فيهـا، وهـذا أصـح فـيهامكام أخفى صالة 
 .أعلم

 
 

فيمن تنجس وتنجس أكثر ثيابه يف آخر وقت صالة العرص، ونـزل يف املـاء واغتـسل 
مـن املـاء ووجـد وقـت وغسل ثيابه وتوضأ، ويف نفسه أن يف الوقت سعة للصالة، فـارتفع 

 هل ،املغرب قد دخل، وصىل املغرب قبل العرص خوف أن ينقيض وقتها وصىل ما فاته بعد
 يلزمه يشء غري البدل عىل هذه الصفة؟

وهل فرق يف هذا بني احلرض والسفر إذا أخر يف سفره األوىل إىل وقت الثانيـة ووقـع 
هـا وأخـر الثانيـة إىل وقتهـا قـرصا عليه كمثل هذا؟ وكذلك إذا صىل األوىل يف سـفره يف وقت

 .فوقع كام ذكرنا
 

إن ظـن أن يف الوقـت سـعة فكـان األمـر بخــالف مـا يظـن، فبـدل الـصالة الزم لــه، 
إن الظـن لـيس ممـا يعـذر بـه، ولـرأي مـن : وخمتلف يف وجوب الكفارة عليه لقول من قـال

واهللا . هـذا فـيام عنـديرخص يف الكفارة ملن ابتيل بمثله، وحكم الـسفر واحلـرض سـواء يف 
 .أعلم

                                                
 .فيام): ع(يف   )١(
 .٣٨أجوبة مسائل خمتلفة من مخيس بن أيب نبهان أجاب عنها املحقق اخللييل، ص: وردت يف خمطوط  )٢(



   ١٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 
 ؟يف صالة املسافر واملقيم متى يفوت وقتها أكالمها واحد أم بينهام فرق

 
 .واهللا أعلم. مها سواء

 
 

سجد، أجيوز فيمن كان مسكنه داخل احلصن فصارت غرفة الصالة أقرب إليه من امل
 .َّ تفضل باجلواب؟له أن يصيل يف غرفة الصالة ويرتك الصالة يف املسجد لعذر أو لغري عذر

 
الصالة يف املسجد أفضل مع غري العـذر ويف الغرفـة جـائزة، وإذا كانـت لعـذر فـربام 

 .واهللا أعلم. كانت هي األفضل مع وجود العذر
 

ق نافذ أو جائز فرضا من فرائض الصلوات إال أن ما تقول شيخنا فيمن صىل يف طري
الطريق قطعت بجدار أو حظار، أتكون صالته تامة إذا انقطع عنها املار أم عليه بـدهلا إذا مل 
تتغري تلك الطريق عن حاهلا بوجه جائز؛ ألين وجدت يف اآلثار النهي عن الصالة يف قارعة 

ــي؛ ألالطريــق، أيكــون النهــي مــن ذلــك الــسبب ين قليــل الفهــم وأمعــن النظــر يف عرفن
 .سؤااليت؛ ألين قليل العلم والفهم
                                                

 ).ع (سقطت من  )١(



١٠٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عن ذلك لكن إذا وقعت الصالة يف حال ال يمر بالطريق أحدورد النهي يف احلديث

 .إهنا تامة وخرج النهي عىل معنى التكريه: فقيل
، وقطع الطريق عىل هذا أن تفسد الصالة ثمةباملنع فيام خيرج عندي، ويشبه: وقيل

 .واهللا أعلم. باجلدار أو احلظار ال خيرجها عن ما ثبت هلا من حكم األصل
 

 ؟جدار الكعبة وتتم تلك الصالة أم الهل جتوز الصالة حتت
 

ال جتوز الصالة يف احلطيم، وهو الفاضل من جدار الكعبة رشفها اهللا تعاىل، وأما مـا 
ره إال أن يمنع منه مانع بحق كموضع الطـواف إال يف حـال خلـوه سواه فال يبني يل ما حيج

 .واهللا أعلم. من الناس
 

فيمن أحدث بئرا يف ماله وجعل حوهلا مصىل للنساء، ثم جاء اخلصب وبقي موضع 

                                                
من طريق أيب عبيـدة عـن جـابر بـن زيـد عـن ابـن ) ٢٩٣(جامع الصالة :  يف باباإلمام الربيعأخرج   )١(

ال صـالة يف املقـربة وال يف املنحـرة وال يف معـاطن اإلبـل «: عباس عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال
 كراهية ما يـصىل عليـه ما جاء يف: الصالة، باب:  يف كتابالرتمذيوأخرجه ، »وال يف قارعة الطريق

املواضـع التـي تكـره فيهـا الـصالة : املـساجد واجلامعـات، بـاب: ، وابن ماجه يف كتاب)٣٤٦(وفيه 
وحديث ابن عمر ليس إسناده بذاك القـوي، وقـد تكلـم : الرتمذيقال ، من طريق ابن عمر) ٧٤٦(

 اهـ. يف زيد بن جبرية من قبل حفظه
 .هذا: زيادة) ع(يف   )٢(
 .عند: )ع(يف   )٣(



   ١٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ؟املصىل خرابا مل يصل فيه سنني، ثم بني ذلك املوضع زربا للغنم أجيوز ذلك أم ال
 ؟البقر جتوز أم السوكذلك الصالة فوق سطح در

وإذا كانت جمازة يف بيت مقطوع يف جانب منها مصىل، أجيـوز ملـن نـام عـىل سـطحها 
 .املصىل أو اجلانب اآلخرجنبا أو جامع يف أعىل

 
إن املــصىل إذا أخرجــه صــاحب األرض مــن ملكــه للــصالة فحكمــه عنــدي حكــم 

 .املسجد ال جيوز نقله لغريه ولو اندثر
ا مل خيرجه من ملكه لذلك، وإنام تركه لإلباحة منه ملـن أراد أن يـصيل فيـه مـع وأما إذ

. والقول يف مسألة املصىل األخرية كذلك. بقائه ملكا له فلصاحبه أن يترصف فيه كيف شاء
 .واهللا أعلم

واهللا أعلـم، فـانظر . وأما الصالة فوق سطح زرب البقر النظيف فعندي أهنـا جـائزة
 . ثم ال تأخذ منه إال احلقشيخنا يف مجيع ذلك،

 
يف شعبة متر وسط البلد رشقا وغربـا وهـي كبـرية والنـاس يمـرون فيهـا أجتـوز فيهـا 

 ؟ والفرائض وصالة اجلنازة سواء أم ال؟الصالة أم ال
 

 .واهللا أعلم.ال متنع الصالة فيها
 

                                                
 .أي حظرية البقر  )١(
 .هذا): ع(يف   )٢(



١١٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ؟الصفاة املنقطعة هل جتوز الصالة عليها

 
 عليها إذا كانت مثال مثل بيتني بينهام مسقط، وأما إذا كانت الفرجة التي بني ال يصىل

 .واهللا أعلم. الصفاتني منسدة برمل أو تراب وال باب هلام فجائز فيها الصالة
 

وغريها ومنقطـع مـا يف صالة السفينة إذا كان معروضا عليها خشب مثل الليحان
يها ويكون مثل الصفا املنقطـع أم ال إذا كـان ضـيقا وال جيـد بني الليحان، أجتوز الصالة عل

 ؟موضعا غريها
وإذا كان ال جيوز وصىل عليها وهو يف السفر، أعليه أن يبدل صلواته يف احلرض سفرا 

 ؟أم حرضا
 

حكم الصالة عىل األلواح املتصلة كالصالة عىل الصفاة املتصلة، وهي جائزة، وعـىل 
ا كانت بينهن فرجة هلا عمق كالصالة عىل الصفاة املنقطعة يف قوهلم هي األلواح املنقطعة إذ

 .واهللا أعلم. غري جائزة
 

 
وسرتة املصيل بقدر جلسة الرجل فصاعدا، ويف الغلـظ ولـو : يوجد من بعض اآلثار

 أو حائض كانت كحد السيف، فعند ذلك ال يرضه ما مر قدامه من كلب أو خنزير أو جنب
                                                

 .ألواح: أي  )١(



   ١١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ؟فام عندك سيدي يف ذلك أهو كذلك أم غري ذلك. أو أقلف أو مرشك
 

واهللا . أهـل العلـم بـالرأي فـيام دون ذلـكنعم هو كذلك، وجيري االخـتالف بـني
 .أعلم

 
إذا مل تكـن قدامـه ]إن املـصيل: [يف هذا املوجود يف األثر عن أهل العقـول والبـرص

خنزير أو كلب أو قرد أو أقلف بالغ أو مرشك فيام دون مخسة عرش ذراعا، سرتة، فمر قدامه 
أو مر عليه يشء من ذوات الدم األصلية بينه وبني سجوده قطع عليه، أيف هذا سنة أم إمجاع 

 ؟ وإن كان يف ذلك سنة أوجوب أو مندوب أم مستحب؟أم يف ذلك نزاع
دود إنـام يـصلها بـر القلـب إن الصالة ليست بحبـل ممـ: وما معنى قول بعض العلامء

َّ تفـضل أوضـح يل مجيـع ؟ وما العلة ملن أبطل صـالة مـن مل يـسرت صـدره؟ويقطعها فجوره
ذلك؛ ألن األثر ورد يف ذلك جممال، ومل يتضح يل لركاكة فهمي وقلة معرفتي ال زلت حمـال 

 .لكل مشكل ولك عظيم األجر والثواب
 

ت فعندي أهنم يروون يف ذلـك سـنة ويـروون أما من رأى قطع الصالة ببعض املارا
وسائرهن مقـيس عليـه »اجلنب، واحلائض، والكلب األسود: يقطع الصالة«: فيه حديثا

                                                
 .عند): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
ــظ، ولكــن روى  )٣( ــصالة، بــاب:  يف كتــاب مــسلممل نجــده هبــذا اللف ــصالة : ال ، )١١٣٧(مــا يقطــع ال

ني يـدي املـصيل ذكر ما يقطع الـصالة ومـا ال يقطـع إذا مل يكـن بـ: الصالة، باب:  يف كتابالنسائيو
عن عبداهللا بن الصامت ) ٣٣٨(ما يقطع الصالة : الصالة، باب:  يف كتابأبو داود، و)٧٤٩(سرتة 
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 .إال ما صح ختصيصه
احلديث بدليل االختالف واإلمجاع يف هذا ملا ثبت فيه من ولعل بعضا مل يثبت هذا

 .االختالف
 نـدبا واسـتحبابا، ولكـن يقطعهـا إجيابـا فليس هو]لقطعها[وعىل قول من يذهب 

 .خالفا ملن ال يرى قطعها باملار عىل حال
 

ما حد املرور قدام املصيل الذي ينقض عىل املصيل ويكون املـار آثـام كـان املـرور بينـه 
 ؟ وإىل كم ذراع حده إن مر قدامه؟وبني سجوده أم قدامه

 
يه ما مل يكن مروره بني املـصيل وبـني سـجوده، إن كان املار طاهرا نظيفا فال بأس عل

جنبا فيمنع من أن يمر قدام املصيل فـيام دون مخـسة عـرش ذراعـا؛ ألنـه يقطـع  وإن كان املار
واهللا . الصالة عليه، وإن كانت به نجاسة فيختلف يف قطع الصالة هبا إىل مخسة عرش ذراعـا

                                                                                                                             
إذا قام أحدكم يصيل فإنه يـسرته إذا كـان بـني «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: عن أيب ذر قال

طـع صـالته احلـامر واملـرأة يديه مثل آخـرة الرحـل، فـإذا مل يكـن بـني يديـه مثـل آخـرة الرحـل فإنـه يق
 ؟يا أبا ذر ما بال الكلب األسود مـن الكلـب األمحـر مـن الكلـب األصـفر: قلت. »والكلب األسود

 يف أبـو داودوروى . »الكلب األسـود شـيطان«: يا ابن أخي سألت رسول اهللا كام سألتني فقال: قال
ما يقطـع : قامة الصالة، بابإ: ، وابن ماجه يف كتاب)٧٠٣(ما يقطع الصالة : الصالة، باب: كتاب

يقطـع الـصالة املــرأة «: مـن طريـق ابــن عبـاس أن النبـي صــىل اهللا عليـه وسـلم قــال) ٩٤٩(الـصالة 
وقفه سعيد وهشام ومهام عـن قتـادة عـن جـابر بـن زيـد عـىل ابـن : أبو داودقال . »احلائض والكلب

 .عباس اهـ
 .هلذا): أ(يف   )١(
 ).ع(و) أ(ة يف كذا يف املطبوع، وهي غري موجود  )٢(
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 .أعلم
 

صيل عام يفسد صالته من املار، فـام حـده يف وجدت مأثورا أن النهر الكبري سرتة للم
 ؟حتى يكون سرتةالكرب

 
إن النهر يكون سرتة والصغري والكبري يكون فيه سواء، : فقيلاختلف العلامء يف ذلك 

 . بالتفرقة بينهام كام ذكرت:ولعل قوال
 . إنه ليس بسرتة أصال:ويف قول ثالث

، وال يبـني يل صـوابه إال أن يكـون يف معنـى إنه يقطع الصالة: ويف قول رابع كالشاذ
لنهر وجني لاالحتياط بام عسى أن يمر فيه من األنجاس وامليتات، فعسى باجلملة، فإذا كان 

حاجة عىل النهر، فإن مل يكن يشء مـن ذلـك بينه وبني املصيل فيجوز بأن يكون سرتة وال
 إن اخلط سرتة فـساقية :من يقولفعىل قول وكان النهر أسفل من األرض التي فيها الصالة 

 من ال يرى السرتة إال فـيام ارتفـع عـن األرض :وعىل قول، النهر أوىل بذلك يف أعقاصها
فال معنى يكون النهر سرتة البتة، وكذا إذا كان املاء مساويا لألرض التي فيها الصالة؛ ألن 

 .واهللا أعلم. حكم املاء واألرض سواء فيام يظهر يل
 
 ال يصىل بإزاء وجه امليت؛ ملا يوجد يف األثر أنه إذا قابله بوجهه انتقضت صالته :قيل

 .واهللا أعلم. هكذا يوجد عنهم
                                                

 .األكرب): ع(يف   )١(
 .ال): ع(يف   )٢(
 .لعله يف انخفاضها): ع(جاء يف حاشية   )٣(
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يقطع امليت الصالة عىل املصيل إذا صىل عىل القرب : قال وما احلجة بقول من :قلت له
صـول  وهـل لـه قـوة يف األ؟وهو بينه وإياه حائل قاطع وحجاب مانع عن أن يمسه أو يراه

 .َّ تفضل ببيان ذلك عنها؟تعرفها فتدل عليها مما يساغ قبوهلا
 

: قـال أنـه ^أخـرى عنـه لروايةوجهه ما روي من النهي عن الصالة يف املقربة
وإذا منع ذلـك مـن قبـور األنبيـاء علـيهم ،»لعن اهللا أقواما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«

 . منافقالسالم فكيف يعترب مرشك أو
 

 :قال قول منما العلة معك يف قطع صالة املصيل إذا كان يف قبلته أحد نائم بقربه عىل 
 ومـا ؟ًبه مع أنه ليسه بينه وبني سجوده، وال أيضا مقبال عليه فيكون وجهه مقـابال لوجهـه

ا َّ تفضل اكشف لن؟ترجح من هذين القولني فرتاه أعدل من اآلخر األهزل يف أحد الوجهني
 .الصواب، لكي تؤجر إن شاء اهللا وتثاب

 
ترك الصالة ألجله أحوط الحتامل أن تكون به نجاسة من جنابة أو نحوها، والقول 

 .باجلواز أوسع حلكم الظاهر بطهارته عىل األصل حتى يصح خالف ذلك
 

                                                
 .سبق خترجيه  )١(
 .ولرواية: كذا يف النسخ املخطوطة ولعلها  )٢(
 يف ومسلم، )١٣٣٠(ما يكره من اختاذ املساجد عىل القبور : اجلنائز، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٣(

من طريق عائشة ريض اهللا عنها ) ١١٨٤(النهي عن بناء املساجد عىل القبور : املساجد، باب: كتاب
 .»لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«: بلفظ
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 ؟ ما تقول يف شعلة النار إذا كانت يف قبلة املصيل:قلت له

 .لقواطع هي من ا:قال
 ؟ وغري الشعلة إذا كان مجرا قدام املصيل:قلت له

 . ال بأس به:قال
 ؟ والرساج ما تقول فيه:قلت
 . ال بأس به، وإن ترك يف جانب غري قبلة املصيل فأحسن:قال

 
يف الذي يوجد يف األثر أن املاء اجلاري يقطع الصالة، وأن النـار املوقـدة إذا كـان هلـا 

ِّبني لنـا مجيـع تلـك العلـل َّطع الصالة إن كانت يف قبلة املصيل، تفضلهلب كثري كذلك تق
 ؟بيانا واضحا لك األجر إن شاء اهللا

 
 .إنه يقطع الصالة:  قيل:أما املاء اجلاري فمختلف فيه

 .بل هو سرتة للمصيل فال يقطع عليه صالته ما مر وراءه من القواطع: وقيل
 وال هو سرتة إال عىل قول من جيتزي باخلط ونحـوه، والصحيح أنه ال يقطع الصالة

فعىل قياده جيوز أن يكون سرتة إال ما كان له وعب ظـاهر فيجـوز أن يكـون ذلـك الـوجني 
الظاهر سرتة، وال خيرج عندي معنـى القـول بأنـه يقطـع الـصالة إال عـىل معنـى االحتيـاط 

 تقطع عىل املـصيل إن كـان واخلصوص يف نحو األفالج املعتادة غالبا بحمل األنجاس التي
 .يف قبلته، وإال فال أجد علة تقيض فيه بقطع الصالة فيام حيرضين

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
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وأما النار ذات اللهب فهي قاطعة للصالة إذا كانت يف قبلة املصيل، والعلة يف قطعها 
صنم، وكل تشبيهها باألصنام؛ ألهنا تعبد من دون اهللا تعاىل، وكل معبود من دون اهللا فهو

و يقطع الصالة فيام يشبه معنى االتفاق إال عىل قول من ال يرى قطع الصالة بيشء صنم فه
إال ماكان من مفسداهتا املخصوصة رشعا بإبطال ذاهتا وإخـالل يشء مـن صـفاهتا املوجبـة 

 .واهللا أعلم. لفسادها يف حكم الدين أو الرأي الصحيح
 

 
ليظا جتوز هبا الصالة وحدها مـع عـدم اإلزار، ما تقول يف الدشداشة إذا كان ثوهبا غ

 ؟ال جتوز هبا الصالة إال بإزار حتتهاوإن كانت رهيفة
 

 إن الثوب الغليظ جتوز به الصالة مع عدم اإلزار، وأما الثوب الرقيق ال جتوز به :قيل
 .واهللا أعلم. الصالة إال إذا كان إزار حتته

 
  فراش ومل يعقد أذيال قميصه أو إزاره عامدا كان أو ناسيا،املصيل عىل فراش أو غري
 ؟ما حال صالته تامة أم منتقضة

 
 .واهللا أعلم. تامة

 

                                                
 .فهي): ع(يف   )١(
 .رهف:  مادةلسان العربالرهيف هو الرقيق اللطيف كام يف   )٢(
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ِّ بـني لنـا ؟هل جتوز الصالة بالقميص املنقلبة أم فيها يشء من الكراهيـة واالخـتالف

 .ذلك
 

 .اهللا أعلمو.  وأحسب أن بعضا كره ذلك عىل العمد،ال بأس هبا
 

 وهـل فـرق بـني أن يكـون ؟ما حد كثرته من قلتهيف جواز الصالة بالثوب الضائع
 .ِّ عرفنا يرمحك اهللا؟الضياع من جهة صدر اإلنسان أو يف بقية جسده

 
إن كان انخراقه مع العورة فإذا بدا من العورة يشء من قبل أو دبر فـسدت الـصالة، 

: وقيـلحتـى يكـون كالـدرهم فتفـسد الـصالة، : فقيـل]فهو نحـوه[وإن كان من الفخذ 
يف الصدر فيام : وقيلأكثره، : وقيلحتى يبدو نصفه، : فقيلبغريه، وإن كان يف الظهر ونحوه 

 بالتشديد فيه أكثر حتى لعله خيتلف فيه إذا بـدا منـه قـدر الربـع، وال :وقيل فيهأرجو مثله، 
 . أعلم، فلينظر فيهواهللا. أحفظ بقية األقوال التي فيه

 
يف املصيل إذا وضع أحد طريف عاممته عىل ظهره والتحف هبا من غري رضر من برد أو 

 ؟غريه أيرض صالته أم ال
 
 

                                                
 . فيه خرق الثوب الذي:أي  )١(
 .أو نحوه: لعله) ع(جاء يف حاشية   )٢(
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 .هي من لباس السفهاء فتكره يف الصالة: قيل
 .الصالة إال بعذر بنقض:وقيل
 . بتاممها:وقيل
 .املسلمني انتقضت صالته وإال فالإن أراد هبا خمالفة لباس: وقيل

 .واهللا أعلم. ويعجبنا متام صالته إال أن تكون له يف ذلك نية فاسدة فنحب له اإلعادة
 
ومن ارختى إزاره يف الصالة حتى صارت طرته إىل الكعـب مـن الرجـل أو : قلت له

 الة أم ال؟أسفل من الكعب أيؤمر وجوبا أن يرفعه وهو فيها؟ وهل هذا من مصالح الص
 

يؤمر وجوبا وإن أبى فصالته فاسدة؛ ألنه معصية للرواية النبوية الصحيحة بالوعيد 
 .وال صالة لعاصالشديد

 وإن كان ال يشغله أن يرتكه مرختيا بل جيد راحة يف نفسه، ونشاطا يف بدنه يف :قلت له
 اإلزار فيحتمل به مـا ال حيملـه تركه كذلك، إال أنه كاره بقاءه خمافة دخوله يف النهي لتذيل

فوق طاقته من الوزر، فعىل هذا ما األوىل له لزوما، وإن تركه كيف يكـون عليـه أم ال يشء 
                                                

 .تنقض): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
يف الثياب والصالة فيها عن جابر بن زيد عـن : الصالة ووجوهبا، باب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرج   )٣(

 إىل أنـصاف إزرة املـؤمن«: سمعت رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسـلم ـ يقـول: أيب سعيد اخلدري قال
ساقيه، وال جناح عليه فيام بينه وبني الكعبني، وما أسفل من ذلك ففي النار ـ قال ذلك ثالث مرات ـ 

 .»وال ينظر اهللا إىل من جير إزاره بطرا
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 .َّ تفضل أفتنا بام له أو عليه؟عليه
 . قد مىض:قال

 
فيمن يصيل يف مسجد أو يف يشء من الصحراء والفيايف فتأذى واشـتغل مـن لـدغ يف 

للدغ معروف حيدث منه يف برشة اإلنسان دم؛ أجيوز له أن يترسى فـوق رجليه، ربام بعض ا
 ؟قميصه بثوب يطيله حتى يغطي قدميه أم ال جيوز له ذلك

 
 .واهللا أعلم. ال بأس عليه يف ذلك عىل هذه الصفة

 
من حترضه الصالة وليس عنده إال إزار ورداء حرير، أجيوز له أن يرتدي برداء احلرير 

 ؟يصيل وهو غري مرتدأم 
 

 .إذا مل يقدر عىل غريه فليصل به
 

 وهل لذلك حد أم قليله وكثريه حـرام ال ؟هل جتوز صالة الرجال بالذهب واحلرير
 . ِّ عرفنا الوجه اجلائز فيهام؟جتوز به الصالة
 

دون  مــاالــذهب قليلــه وكثــريه ســواء ال جيــوز لبــسه للرجــال، واحلريــر كــذلك إال 
 .واهللا أعلم. األصبعني

                                                
 .فيها): ع(يف   )١(



١٢٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ؟ كم وزنه،كم حد الذهب الذي ال جتوز به الصالة يف اخلاتم واخلنجر

 
 .واهللا أعلم. الذهب ممنوع قليله وكثريه ال حيل للرجال البالغني لبسه

 
 ؟يف حلق الصت والرصاص يف اخلنجر أجتوز الصالة هبن أم ال

 
رصاص يكرهن يف الزينة للرجال، والصالة هبن جائزة، وقد يكـون حلق الصت وال

 .واهللا أعلم. اللباس مقترصا عىل ذلك لفقر أو لعذر فتزول الكراهية
 

 واألواين املغصوبة إذا طبخ فيها عيش أتفسد ؟يف اخلنجر املغصوبة أجتوز هبا الصالة
 ؟الصالة أم ال

 
 . وال استعامل األواين املغصوبة،وبةال جتوز الصالة باخلنجر املغص

 
جائزة وتامة إذا ختلص منها بعد ما صىل هبا أم حيتاج إىل الصالة بثياب احلرام أهي

 ؟بدل صالته
 

 .الصالة هبا غري جائزة فيها من غري رضورة إليها، ومن صىل هبا فعليه البدل
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(



   ١٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 ما تقول يف الرساج يكون بقبلة املصيل أترى فيه كراهية أم ال، وكذلك اجلمر؟

 
 .واهللا أعلم. ال بأس به

 
 

 املحـرق بالنـار جالـصهل جيوز للمرء أن يـصيل ويـسجد عـىل الـصاروج واجلـص و
 .؟فردانان إماما أو مأموما أو ممبارشا له يف سجوده بغري حائل بينه وبني سجوده، ك

 
 .واهللا أعلم.  وال يبلغ به إىل فساد،فيه تكريه

 

 
 

 يف األثر هني عن تقليد املؤذن إال أن يكون ثقة، فإذا مل حيصل يف البلد مؤذن يوجدما 
ملريض الذي ال يقدر عـىل اخلـروج مـن بيتـه ثقة، وال يف أهل بيت اإلنسان ثقة وال أمني، فا

                                                
ملحقـق اخللـييل، أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا ا: وردت يف خمطوط  )١(

 .١٢٥ص
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )٢(

 .٧١ص



١٢٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملعرفة حضور وقت الصالة ما الذي جيوز له، ويلزمه يف دين مواله لتأدية صالته، أجيوز له 
أن يصيل بأذان كل من كان إن كان املؤذن حرا بالغا عاقال أو أخربه بحضور وقت الـصالة 

فيهم من قلة األمني، أرأيـت إن أحد من أهل بيته، رجاال كانوا أو نساء، عىل معنى ما تقدم 
 ؟كان يقدر عىل اخلروج إال أنه خياف املرضة عىل نفسه من امليش

 
إذا كان يعرف الوقت وائتمنه عىل ذلك فال تضيق عليه الصالة بقولـه، والنهـي عـن 
. التقليد هني عن الصالة باألذان الذي يف غري الوقت، وأما إذا كان يف الوقت فليس بتقليـد

 . أعلمواهللا
 

 
فيمن ذهب به النوم فانتبه، ووقت الصالة قد حرض، واشتغل بيشء من أمر دينـه أو 
دنياه، فغفل عن أول وقت الصالة أو وسطه، أله أن يؤذن لتنبيه الغافل عن الصالة واجتامع 

ويتوضـأ ثـم يـؤذن مـرة ، ثم يذهب يقيض حاجته، ويفـرغ قلبـه للـصالة، الناس للجامعة
أخرى بصوت خفيف؛ ألن أذانه األول بغري وضوء، أم يكتفي باألذان األول وال يؤذن مرة 

 ؟أخرى، أم يعجبك أن ال يؤذن إال متوضئا ولو مل يدرك إال آخر وقت الصالة
 

يعجبني أن يؤذن يف أول الوقت الجتامع الناس للصالة، ثم إذا أذن مرة أخرى أذانـا 
   :  شعراقال بعد الوضوء، فهو أحسن وأحوط، وهللا در القائل حيث خفيفا

  إن هللا عبــــــــــــــــــادا فطنــــــــــــــــــا
  

ـــــا ـــــافوا الفتن ـــــدنيا وخ ـــــوا ال   طلق
   

                                                
 .عن اجلامعة): ت(يف   )١(



   ١٢٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

ـــــــام علمـــــــوا   نظـــــــروا فيهـــــــا فل
  

ـــــــا ـــــــست حلـــــــي وطن   أهنـــــــا لي
   

ـــــــــة واختـــــــــذوا ـــــــــا جل   جعلوه
  

  صــــــالح األعــــــامل فيهــــــا ســــــفنا
   

 
 

 .ِّ بني لنا ذلك؟ العيون باألصابع إذا سمعت األذانما معنى مسح
 

 فيه املواضع، ولعلك تريد ما تعوده بعـض النـاس اهللا أعلم، ولعل ذلك مما ختتلف
 :ويقولًمع قوله أشهد أن حممدا رسول اهللا، فيمسح عليه عينيه بظاهر إهباميه بعد تقبيلهام، 

 إن فيه خاصية تنفـع :ولكن قيلس هو من السنة، ، ولي^مرحبا بحبيبي وقرة عيني حممد 
 .واهللا أعلم. ^ النبي من الرمد بربكات

 
 
 إمام العرفان، ومقياس أهل الزمان، فخر إقليم عامن، السيد الثقة مهنا  يقول ما

 مـن أهـل ّبن خلفان سلمك املنان، يف ناشىء نـشأ فـاطلع عـىل آثـار الـسلف مـن أصـحابنا
 فعال وندبا، فوجد أمجـع ^االستقامة من نحلة احلق يف ديننا فوجد عامتها تؤكد سنة عنه 

                                                
 .مس): م(يف   )١(
 .خيتلف): م(يف   )٢(
 .لربكات): م(يف   )٣(
 ).ت(سقطت من   )٤(
 .تقول): م(يف   )٥(



١٢٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املوجودين من العلامء عىل خالفها مذهبا، ويف ذلك اإلقامة أن ال يأتيها إال متويل اإلمامة
عـىل مـا اطلـع عليـه فيـه هـذا واملوجود بكتاب الـشيخ أيب جـابر حممـد بـن جعفـر

ى عن أن يتخذ ذلك عادة، والرخصة يف ذلك موجودة إال مع إمساس احلاجـة، الناشىء هن
ويف موضع من الكتاب املذكور كراهية فعل ذلك البتة، ما الذي يبـني لـك يف هـذه األمـور 
امللتبسة اجلارية، عمال عىل ضد املقتبسة، أفليس األوىل واألليق، واألحسن واألوفـق تـرك 

نة، واالهتداء بآثار علامء األمة، وهل تكون النية يف تـرك مثل ذلك، واالقتداء بصحيح الس
َّ تفـضل أوضـح لنـا صـحة األصـل يف هـذا ؟السنة بعد صحتها مما يسلم تاركها باعتقادهـا 

، بام أراك اهللا من احلق والعدل، كـان مـن رصيـح العقـل فإنـه قـد اسـتحوذ علينـا الفصل
 .اجلهل، وما يف الدين من مهل

مـضمون كتابـك، واتـضح يل معنـى خطابـك، وفـيام عنـدي ملـا قد تأملـت  :اجلواب
 :سألت عنه من اجلواب، وأرجو إصابته للصواب

ن اإلقامة واألذان معنامها متقارب، ومقتضامها خارج خمرج الدعاء للصالة، إال أن إ 
األذان دعاء عام، واإلقامة دعاء خاص للحارضين، وفيام تنـاهى إلينـا مـن اآلثـار، وتـواتر 

 يف عرص النبي املختار، عليه أفضل الصالة والسالم من العزيز الغفار، أنه كان يقيم األخبار
                                                

 أبو جابر األزكوي، مـن أشـهر فقهـاء عـامن ومـن املـؤلفني املجيـدين ووال وقـاض، حممد بن جعفر،  )١(
وناظم للشعر عاش يف القرن الثالث اهلجري، من حملة اليمن من والية إزكي، حفـظ عـن عمـر بـن 
حممد القايض والوضاح بن عقبة وسليامن بن احلكم، وأخذ عنه ابنه الزهـر، واألزهـر بـن حممـد بـن 

 كـان ممـن يتـوىل موسـى بـن موسـى ،واري حممد بن احلواري وغريهم، وكان أصـاماألزهر، وأبو احل
املعروف بجامع ابن جعفر، كان ممن عقد البيعة لعزان بـن متـيم » اجلامع«وراشد بن النظر، من آثاره 

، ١٤٤ ص دليـل أعـالم عـامن :ينظـر . هـ، عارص أبـا املـؤثر الـصلت بـن مخـيس٢٧٧اخلرويص سنة 
 .٣٨٣ص ،معجم أعالم اإلباضية، ٥٤-٥٣ص ،٣، جمعجم الفقهاء

 .الفضل): م(و )ت(يف   )٢(



   ١٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

املؤذن للصالة، و كذلك من بعده أصحابه األبرار، وتابعوهم عملوا بسنته التي كان عليها، 
 .ًومل يميلوا عنها خالفا هلا

 ، ال غريهوأما أهل عرصنا من ناحية عامن فقد أدركناهم يقيم للصالة إمام اجلامعة
وقد مىض عىل ذلك من سلف، وتبعه من خلف، ويف املاضني مجلة من الفقهاء عـرصا بعـد 
عرص، و مل يصح لنا من أحـدهم يف ذلـك نكـري، وال ظهـور تغيـري، بـل مـضوا عـىل املـسألة 
لبعضهم بعض، إال الشيخ سعيد بـن بـشري الـصبحي، فكـان عجبانـه وميلـه فـيام يوجـد يف 

 . واخللفاء من بعده^قامة إىل ما مىض عليه النبي املأثور عنه يف اإل
وأما من مىض من الفقهاء قبله فهم عىل مـا ذكرنـاه عـنهم يف اإلقامـة، ومـا أدري مـا 

، ولو تأسوا به يف سنته كان عندي أوىل من التحول ^سبب حتوهلم يف ذلك عن سنة النبي 
هم رأوا يف  بل لعلM ÈÇ Æ Å Ä ÃÂ ÁL :عنها إىل غريها، لقوله تعاىل

ذلك ما مل نره، مع أننا حمسنون هبم الظن يف ذلك وغريه؛ إذ هم أبلغ منا فهام وعلام، إذ نحن 
هلم تبع، وليس لنا أن نتخطى بإقامة اإلمام للصالة دون غريه، ما مل يرد بذلك خالفا للسنة، 

 فـرق وخيطىء من عمل بذلك؛ ألن الدعوة حاصلة ممـن قـام هبـا، كـان مؤذنـا أو إمامـا، ال
 .عندي فيام بان يل ومل يبن يل غري ذلك

 وأوامره ليست كلها عـىل اإلجيـاب، بـل بعـضها خيـرج عـىل ^وأيضا فأفعال النبي 
الندب واالستحباب، فال يصح أن حيمل كل يشء من ذلك إال عىل ما يليق بـه، وال يبـرص 

 .ذلك إال من هدي إليه من أويل األلباب
ه لألذان واإلقامة من أجل ظهور صـوته، حتـى  اختص بالال يف زمن^ولعل النبي 

 مـع -ريض اهللا عـنهام-يسمع اجلامعة اإلقامة مع كثرهتم، فاقتفى اخلليفتان أبو بكـر وعمـر 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 ).٢١(اآلية : األحزاب  )٢(



١٢٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن شاء اهللا من التابعني من بعدهم أثر نبيهم تأسـيا بـه يف ذلـك، والفـرق ،سائر الصحابة
امة اإلمام هلا حال قلتهم، إال أننا عندي حسن يف إقامة املؤذن للصالة حال كثرة اجلامعة وإق

نرى أصحابنا من أهل عامن قد أثبتـوا إقامـة املـؤذن دون اإلمـام يف صـالة اجلمعـة وحـدها 
، وتـزامحهم هلـا،  غريها من سائر الصلوات؛ ألجل كثرة اجلامعة يف صـالة اجلمعـةدون

 وقلتهـا، والقـول يف ذلـك وكفى بام ذكرناه دليال وإيضاحا يف تأكيد الفرق بني كثرة اجلامعة
 .ّيتسع، وفيام ذكرته كفاية، ملن من َّ اهللا عليه باهلداية

 فحسبك إياه، ويف اآلثار ما يدل فهذا ما حرضين من جوابك حسب ما فتح اهللا يل
 . لك ذلك إن شاء اهللا، وإن مل يكن مرصحا بعينه فتأملها يبنعليه

 سـبيل اإلجيـاب، أم عـىل وجـه النـدبوإن كانت هذه الـسنة ختـرج عـىل  :قلت له
ال يقم لنا «:^واالستحباب، وإن كانت هذه السنة عىل سبيل االستحباب، فام معنى قوله 

 ؟»إال من أذن لنا

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .اجلامعة): ت(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .بني): ت(يف   )٥(
 .التقرب): ت(يف   )٦(
:  يف كتـابالرتمـذي، و)٥١٤(يف الرجل يؤذن ويقيم اآلخر : ابالصالة، ب:  يف كتابأبو داودأخرج   )٧(

: قـال^ من طريق احلارث الـصدائي أن النبـي ) ١٩٩(ما جاء أن من أذن فهو يقيم : الصالة، باب
 .»إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم«

 حييـى إنام نعرفه من حديث اإلفريقي، واإلفريقي ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه: الرتمذيوقال 
 .هـ.ا. ال أكتب حديث اإلفريقي: بن سعيد القطان وغريه، قال أمحد
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ال يبني يل معنى خروج هذه الـسنة إال عـىل سـبيل االسـتحباب، ولـو كـان  :اجلواب
خلالفـه إياهـا، فكيـف وفقهاؤنـا خروجه إجيابا مل جيز خالفهـا، وكـان املخـالف هلـا عاصـيا 

السالفون من أهل مرص عامن قد اعتمدوا عىل إقامـة اإلمـام لـصالة اجلامعـة، واتفقـوا عـىل 
ذلك عمال، وتبع من سلف عىل ذلك من خلف، ومل يصح لنا من أحـدهم ظهـور نكـري يف 

ليـه، ذلك بل مضوا عىل املسألة من بعضهم لبعض، مع أننا حمسنون هبم الظن فيام اتفقـوا ع
وال يصح معي ختطئة من عمل بذلك لغري دليل واضح، ما مل يرد بذلك خالفا للـسنة، وال 

 يف اإلقامة إذا كانت صحيحة إال عـىل -عليه السالم-أرى خروج الرواية التي ذكرهتا عنه 
 .ذلك

 ؟أو ليس هذا من التقليد املنهي عنه :قلت له
يف أمر الدين، فيقتدي به، ويف نيتـه فـيام ال؛ ألن التقليد املنهي عنه أن يقلد غريه  :قال

عمله اتباعا له كان حقا أو باطال، فهذا التقليد املنهي عنه، وأما من تبع الفقهاء عـن حـسن 
الظن هبم يف عملهم أو قوهلم فيام حيتمل خروجه مـن الباطـل، وضـعف متبـع الفقهـاء فـيام 

.  بمقلد فيام خيرج معيعندي عن برص ما أبرصوه من ذلك عىل حسن الظن هبم فهذا ليس
 .انتهى. واهللا أعلم
 ما أحسن ما رصح به هذا الشيخ الفقيه مهنا بن خلفان من أنه مل : الشيخ اخللييلقال

يدر ما سبب حتوهلم، وال يعرف ما العلة فيه؛ فإنه قد أخرب عن حد فهمه، ومبلغ علمه، ورد 
ني علامء اآلخرة، فإن مـن طلـب العلم إىل خالقه، وبمثل هذه اخلصلة الرشيفة الفاخرة، تتب

 وال يرىض أن ،وريض هبا بدال عن اآلجلة ال يقنع باالعرتاف بمثل ذلك، احلظوظ العاجلة
 .ّمل يوح إيل فيه يشء :قال إذا سئل عام ال يعلم ^يكون فيه كام كان النبي 
مـاذا عـىل ابـن عمـر أن  :قال ال أدري، وملا عوتب ابن عمر يف توقفه :قال ابن عباس

 .ول فيام ال يعلم ال أعلميق
جـزاهم اهللا - وغيـره من علمـاء الـسلـف -رمحه اهللا-وكذلك كان الشيخ أبو سعيد 
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 : ونحن عىل ما بنا من الضعف واجلهل وقلة االطالع عىل آثار السلف نقول يف هذا،-خريا
إنه يشء مل نقـف عليـه يف أثـر، وال سـمعناه مـن خـرب، ولكنـي أتكلـم فيـه بمعنـى االعتبـار 

M  ji h g f e d :واالستنباط من دالئـل اآلثـار، عمـال بقولـه تعـاىل
o n m l kL،  وإن كنت ال من أهـل هـذه املنزلـة، لكـن ملـا قـل يف

زماننا العلم، وفشا فيه العناد والظلم، وكان هذا اجلواب الـسابق يـؤذن بـأن أصـحابنا مـن 
لصحابة والتابعون مـن بعـدهم  وا^أهل عامن خالفوا يف هذه اإلقامة سبيل ما عليه النبي 

بغري دليل وال بيان حجة، وال خيفى أن مثل هذا مظنـة للريبـة، وجملبـة للطعـن عـىل مـا هـم 
 .عليه، وهم رساج األمة، ومصابيح الدجى، وقادة الناس إىل اجلنة

واعتذاره تارة بحسن الظن هبم وأخرى بعـدم النكـري مـنهم كأنـه لـيس بـيشء، وإال 
  لكل من خالف السنة وهو باطل، وتفريقه بني كثرة اجلامعـة وقلتهـالساغ االحتجاج بمثله

بام يسوغ بعد متهيد قاعدة جواز النظر يف هذا األصل إن ثبت، إال أنه مل يقم دليال عىل ثبوته ر
إال نفــس االســتعامل، وحــسن الظــن، وعــدم النكــري، ولــيس فيــه مــا يــدفع حجــة اخلــصم 

 .املعارض
 هذه التفرقة املذكورة، فإن اإلمام قد ] يأبىوجده[لك ثم إنه من تأمل استعامهلم لذ

يقيم هلم يف احلالتني كثرة اجلامعة وقلتهم عىل سواء ولو كانوا ألوفا واجتمعوا صفوفا تزيـد 
 اإلجازة إلقامـة عىل من حيرض اجلمعة أضعافا مضاعفة، ولوال ذلك الحتاجوا إىل حتديد

 فال جيوز العدول عنه، هذا ما ال قائل به، فينبغي ملن قدر  يعرف،ٍ أو مقدارٍّ أوحدٍّاإلمام بعد
 .أن ينظر يف هذا كله

                                                
 ).٨٣(اآلية : النساء  )١(
 .)ص(ما بني املعكوفني من   )٢(
 .يف جتديد): م(يف   )٣(
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من فروضها عـىل  :وقيلوالذي يظهر يل أن األذان واإلقامة من سنن صالة اجلامعة، 
الكفاية، فهام جزءان منها، وركنان من عملها، واإلمام هو أوىل يف النظر، وأحق يف االعتبار 

 منـه، واقتـضت الـسنة إجـازهتام مـن غـري صالة، حيـث ال مـانع لـهبام يكون من أعامل الـ
 فكـان ذلـك ، لعلل اقتضاها مقامه األعىل ومنصبه األسنى^اإلمام، ولزوم ذلك يف حقه 

 وجاللة قدره أن يكون مؤذنا؛ ألنه ^خاصا به وجائزا لغريه، وال يليق بعظيم مكانة النبي 
رفع الصوت عنده، كام رصح بـه القـرآن، فكيـف كان سيدا جليل القدر، قد توعد اهللا من ي

يؤمر هو برفعه، وبطريقة األوىل يعلم أنه ألشد يف النهي، وأظهر قبحا يف احلجى، مع أنه ال 
 . غريهيمكن ذلك إال بتغيري ألفاظه لئال يوهم أنه داع إىل حممد رسول اهللا

يم، وتبعـه يف ذلـك  كان له مؤذن ومقيم كام ال خيفى عىل ذي طبع سـلوهلذا وغريه
الصحابة، وصدر مـن التـابعني ملـا كـان الزمـان صـاحلا والـدين ظـاهرا والعدالـة يف اخللـق 

 .غالبة
وملا فسد الزمان، وتغريت الطباع، وكثرت اخليانة، وقلـت األمانـة، وكانـت اإلقامـة 
قـة ركنا من أركان الـصالة تفـسد الـصالة برتكهـا يف رأي، وال يكتفـى هبـا إال مـن أهـل الث

واألمانة عىل قول نظر أصحابنا يف ذلـك مـا هـو أحـوط لـدينهم، وأبعـد مـن دخـول شـبهة 
االختالف عليهم يف صالهتم بإقامة غـري الثقـات، فاختـاروا هلـا مـن اختـاروه لإلمامـة، ملـا 
اقتضته العادة غالبا من اختيار أهل الفضل والصالح، والثقة والعدالـة، و املعرفـة لإلمامـة 

ن كام ال خيفى عىل منصف مـع علمهـم بجـواز الـوجهني؛ إذ ال يوجـد مـا خاصة دون األذا
والعمل به شائع من أهل الوفاق بال تناكر وال  يمنع من جوازه يف كتاب وال سنة وال إمجاع،

                                                
 .)م(سقطت من   )١(
 ).م(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .عالية): م(يف   )٤(
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 .نزاع، وال قائل فيام نعلم بلزوم أن يكون املؤذن غري اإلمام، وكذا املقيم
اإلمام وأقام وجبت إعادة األذان واإلقامـة،  هذا الرتتيب عليه أنه إذا أذن ولو لزم

وإال كان حكم تلـك الـصالة يف اجلامعـة كحكمهـا إذا وقعـت بغـري أذان وال إقامـة، وهـذا 
 .باطل، واإلمجاع عىل خالفه، والقول بإجازة الصالة به هو احلق الثابت يف األصول

، وهذا مستفاد وال زال الناس عىل ذلك جيتمع االثنان فام زاد فيؤذن أحدهم ويؤمهم
 فإن أحدهم يف إطالق اللفظ جيـوز أن »ليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أقرؤكم«:^من قوله 

ليـؤمكم «:وقـال ^يكون هو اإلمام واملأموم، ولو كان اإلمام خمصوصا بعدم اجلواز لبينه 
 فلام أطلقه وخص اإلمام بكونه أقرأهم، وجيوز أن يكون املؤذن هـو أقـرأهم دل عـىل »غريه
مام خمصوص هبذه الصفة، وأن األذان غري مقيد هبا وال بغريها فيجوز أن تكـون مـن أن اإل

وحكـم األذان الثـاين وهـو ، صاحب تلك الصفة، أال وهو اإلمام كام جاز كونـه مـن غـريه
 .اإلقامة كحكم األذان األول بال فرق لذا تقرر هذا

 ألمر ^لك يف زمن النبي  واعلم أن السنة الثابتة يف اإلقامة من املؤذن إنام كانت كذ
خاص يمنع من كونه صلوات اهللا عليه وسالمه مؤذنا، وثبتت صحابته من بعده عىل ذلك 
بعد ارتفاع تلك العلة جلوازه وملزيد الفضيلة باتباعه يف ذلك، فينبغي أن ال هيمل النظـر إذا 

امة ركن اختلف الزمان، وعارضت العلل، وتبدلت احلال، والصالة هي عامد الدين، واإلق
أو غري ثقة عىل ما هبا من قول يف عدم االجتزاء منها، فاالكتفاء هبا من كل مؤذن ثقة كان

هبا من غري الثقات، هو الذي أدخل الشبهة، وسوغ النظـر، وحـسن االحتيـاط بكوهنـا مـن 
املختار لإلمامة، خروجا من شبهة االختالف، وليس هذا بأول يشء جاز فيه ألهـل العلـم 

                                                
 .عىل: زيادة) م(يف   )١(
مـن طريـق ابـن عبـاس بلفـظ ) ٥٩٠(مـن أحـق باإلمامـة : الـصالة، بـاب:  يف كتابو داودأبأخرجه   )٢(

 .»ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم«
 ).ت(سقطت من   )٣(
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يه، وال بدعا مما استعلموا فيه االجتهاد، وحتروا فيه املصالح، فإن مثلـه مـن الوقـائع النظر ف
 .كثري مما ال يمنع كتاب وال سنة وال إمجاع

 يقـال  ^والصالة وغريها سواء، فقد ثبت يف التحيات أهنا كانـت عـىل عهـد النبـي
كنـا نقـول  :أصـحابه قـال -صلوات اهللا عليـه-السالم عليك يا رسول اهللا، فلام توىف  :فيها

 ذهب عنـا شخـصه الكـريم، فرجعـوا إىل قـول ذلك ورسول اهللا حارض عندنا، واآلن قد
 .السالم عىل رسول اهللا

، وملا كثر االختالط عىل ما قيل يقبل يف الشهادة كل مسلم ^وقد كان يف زمن النبي 
، وهـو -نـهريض اهللا ع-وفشت شهادة الزور أحدث املزكية واملعـدلني عمـر بـن اخلطـاب 

، وهنـى عـن بيـع ^الذي أمر بحبس األصول من الفيء بعد ما كانت تقسم يف زمن النبي 
، ^أمهات األوالد، وعن تزويج الكتابيـات بعـد ثبـوت اإلباحـة يف كـل ذلـك يف عـرصه 

ودعى الناس إىل االتفاق يف صالة امليت عىل أربع تكبريات بعد ما ثبت االختالف فيها عىل 
 .فيام قيلكبريات  إىل سبع ت^عهده 

 شهر رمضان بصالة اجلامعة بعدما ثبت وهو الذي دعى الناس إىل االجتامع يف قيام
ًيف عرصه صلوات اهللا عليه أهنم كانوا يصلوهنا فرادى غالبا، وهو الذي فاضل بني الصحابة 
نـد يف قسمة الغنيمة، وشبههم باإلخوة األخياف وبني العالت، عىل قدر قرهبم يف املنزلـة ع

، واحتذى الفقهـاء هـذا األصـل يف قـسمة ^، ومل يكن التفاضل عىل عهده ^رسول اهللا 
 . ما فيها من قول الوصية من امليت، عىل أكثراألقربني يف قسمة

 يربطهم يف ^وملا كثر أهل اجلنايات يف زمن عثامن أحدث احلبس، وقـد كان النبـي 
                                                

 ).ت(سقطت من   )١(
 ).ت(سقطت من   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
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 وأقواله، وال خترج ^ وما يشبهها من أفعاله سواري املسجد، وملا كانت هذه األمور كلها
عىل معنى الالزم يف الدين، جاز النظر فيها، وساغ العمـل بخالفهـا، ولـذلك صـارت كـل 

، جمتمعا عىل جوازها مرضية عند العلامء هبـا، فـال ^هذه املعاين االجتهادية سننا من بعده 
 خالف للسنة، وال تبديل هلا، وجه إلنكارها، وال سبيل إىل إبطاهلا، وليس يف يشء من هذا

بل هي من نفس الـسنة، ومـن تأويلهـا وفروعهـا التـي قـدر الفقهـاء عـىل اسـتخراجها مـن 
أصوهلا عىل وجه االستنباط له بدالئل الكتاب والسنة واإلمجاع، وإن خفي عىل غريهم فهم 

 للصالة، احلجة عىل من سواهم، ومن هذا ما اعتمده أصحابنا من أهل عامن يف إقامة اإلمام
 هربا من دخول شبه االختالف عليهم فيها كام قررناه، وملـا ثبـت اسـتعامهلم فيهـا كـذلك

لتلك العلل احلادثة، وتراخي الزمان، وطول األمد، ومل يكن اليوم إال رشا مـن أمـسه، وال 
ن رجال اهللا وأهل العدل يف دينه إال يف قلة واختفاء، وال أنوار السنن املحمدية إال أوشك أ

تؤذن بانطفاء، استمر الناس يف هذه اإلقامة عىل هذا تبعا ملا مىض عليه الفقهاء من ذلك، من 
غري ما تفرقة بني كون املؤذن ثقة أوال؛ ألنه يف األصل مما جاز، وألن الفرق بني األشخاص 
يف حكم الوالية أو الوقوف أو الرباءة قليل يفتقر إىل كبري علم، ومزيد فهم، عن مـدد إهلـي 

 .بنور يقذفه يف قلب من يشاء من عباده، ليقتدر به عىل التفريق بني احلق والباطل
 مـن ًومثل هذا يف هذا الزمان النكد أن يقل وجـوده، إال أن يقـدر اهللا بفـضله قـائام

 .أهله يكون هو احلجة هللا بالعلم يف بالده عىل من كان هبا من عباده، فإنه عىل ما يشاء قدير
هاد للصحابة واخللفـاء ومل يـضق علـيهم النظـر يف مـصالح اإلسـالم وإذا جاز االجت

بحسب األوقات واألحـوال حيـث ال متنـع األصـول مـن جـوازه فـأي مـانع للتـابعني هلـم 
بإحسان من مثل ذلك، وأصـول املـسألة وظـواهر احلـديث وعمـل األمـة املحقـة متظـافرة 

                                                
 ).ت(سقطت من   )١(
 .فإنام: زيادة) ت(يف   )٢(
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بـاب واحـد، وإذا جـاز بعـضه الشواهد متظاهرة الدالئل عىل استواء ذلك، وكونه كله من 
جاز كله، وإذا بطل بعضه بطل كله، وما إىل إبطاله من سبيل لثبوتـه يف اإلمجـاع، وكفـى بـه 
صحة ملن عرف احلق، وقبل الصدق، ومل يرد املكابرة واملغالبة، متعنتا أو عانتا، فانظروا فيه 

 صـفو فيـه ملعتـرب يا معرش املسلمني، فإهنا نتيجة نظر، صدرت عن فكـر، يف زمـان كـدر، ال
 .حتى يعرب عىل دقائق ما به من حقائق

 طاشـت الـسهام، ثـم ال فإن أصاب الغرض فرمية مـن غـري رام، وإن مـرق األمـر
تعجلوا بقبوله وال رده، حتى يتبني هداه فيقبل، أو يظهر خالفه للحق فيهمل، واعلموا أن 

رصح به الـشيخ الـصبحي قـوال إقامة املؤذن هي من السنن، ويف إحيائها عظيم األجر، كام 
 .وعمال، جزاه اهللا عن املسلمني خريا

وكيف ال ولو مل يكـن إال نفـس النيـة إلحيـاء الـسنة لكفـى هبـا مزيـة وأجـرا ورشفـا 
 وهو عىل ذلك ما »نية املؤمن خري من عمله«:^وفضال وذخرا، يصدق عليها قول النبي 

 ولعـيل أنلكل نازلة حكـم وال بـد، مل يعارضه ما يقتيض أن األفضل واألحوط خالفه، ف
إنـه سـنة أماهتـا  :أقول يف هذه املسألة كام قـال بعـض األقـدمني يف مجـع الـصالتني للمـسافر

الناس، ويف إحيائها الفضل العظيم؛ ألنه من باب إحياء السنن، وملـا كثـر اجلمـع وتـساهل 
 يف  هـو األفـضلإن القـرص :قـال بعـض املتـأخرينالناس بـه فرتكـوا القـرص مـا شـاء اهللا 

الفريضة، وقد تركه الناس، ويف إحيائـه الفـضل العظـيم؛ ألنـه مـن بـاب إحيـاء الفـرائض، 
فاإلقامة من املؤذن الثقة إن مل يكن هو اإلمام بمنزلة القرص املذكور يف هذه املسألة، واإلقامة 

 العدالـة والثقـة من اإلمام بمنزلة اجلمع منها فإن كان املؤذن غري ثقة، واإلمام ممن ثبتت لـه
                                                

 .مرأل): م(يف   )١(
 ).١(النية :  يف باباإلمام الربيعأخرجه   )٢(
 ).م(سقطت من   )٣(
 .أصل): م(يف   )٤(
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والصالحية هلا ففي كوهنا من اإلمام خروج من شبهة االختالف، احتياطا للـصالة، وهـي 
من املؤذن املذكور جائزة عىل قـول مـن يـسوغها موافقـة الـسنة، فـإن كـان املـؤذن واإلمـام 
كالمها ممن ال تثبت واليته، وال تصح ثقته وأمانتـه، فكـل مـنهام خيتلـف يف االجتـزاء بـه يف 

 .ألذان واإلقامة معا، وال مرجح إال أن يكون يف اتباع السنة بكوهناا
وكذا لو كان املؤذن ثقة، واإلمام عكسه، فال مرجح أيضا؛ ألن اإلقامة ال تؤثر حينئذ 
يف الصالة ولو يف ثقة إذا كان اإلمام خائنا ملخالفته أصل القاعدة املأمور هبا، وعىل كل حال 

ن مطلقا، ومل يبق إال الرتجيح إال من حيث األفضلية، وهي تبع فالوجهان يف اجلواز مستويا
للنية إذا وافقت األحكام الظاهرية، فإن لكل ما نوى، وعليه ما نـوى، ولكـل درجـات ممـا 

 .عملوا، وال يضيع ربك أجر من أحسن عمال
هذا ما قدر اهللا أن أذكره يف هذا املوضع من أحكام هذه املسألة، وقد بقي يل أن أذكر 

 :فـأقول التقليد قوال يكشف القناع عن وجهه، مكمال به جلواب هذا الشيخ املشار إليه، يف
 هو يف األصل من قلدت املرأة قالدة أي جعلتها يف عنقها، ومنه تقليد الوالة :إن التقليد لغة

األعامل، أي تطويقهم هبا يف أعناقهم لشدة التمكن عىل سبيل املجاز، وتقليد العـامل احلكـم 
 :ثالثة وجوه يعني تفويضه إليه، لكنه باعتبار أحكامه يكون عىل كذلك

أن يراد به معنى االتباع فقط، مع قطـع النظـر والبحـث عـن صـحة األصـل : أحدها
 بالروضـة ^وفساده ثقة بقائله به، كـام روي عـن بعـض الـسلف أنـه ملـا وقـف عـىل قـربه 

ده فهم رجال ونحن رجال، فإنه ال تقليد إال لصاحب هذا القرب، وأما من بع :قالالرشيفة 
مل يرد بتقليده إال ما ذكرناه إذ ال جيوز أن يعتقد يف اتباعه إن كان حقا أو باطال، فإنه ال ينطق 

 .عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى
ما ذكره هذا السيد املجيد يف املنهي عنه من التقليد، أنه ما كان عـىل نيـة اتبـاع  :ثانيها

ه سواء كان حقا أو باطال، وهذا ال مرية فيـه أنـه أقـبح أنـواع التقليـد، الفقيه يف قوله أو فعل
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 مستنده، فإن كان فاعله غري وأرض وجوهه، وأفحش صوره؛ ألن الظلم معتمده، والبطل
قاصد للحق، وال طالب للهدى، ولو أصاب احلق عمال لكفته النية إثام، فإن لكل ما نوى، 

 وهو يتربأ من هذا، وال يسلم له إال من سـلب عقـال وعليه ما نوى ولكن ما أظن أحدا إال
 .ومىلء جهال وال عربة به

أن كل متبع ألحد يف قول فاسد، أو عمل باطـل، فهـو مقلـد لـه ولـو اعتقـده : ثالثها
 جهالة، وتقرب بـه إىل اهللا ضـاللة، وأقـام عليـه يف حقا، ودان به صدقا، وظنه أن دين اهللا

 عنه شبهة املعارضني، أو كان عن هذا كله من الغافلني، إال زعمه احلجج والرباهني، ودفع
أنه دان به فيام به يدين، وخاض به مع اخلائـضني، وعمـل بـه مـع العـاملني، وهـو ملخالفتـه 
للحق من اجلاهلني أو به من العاملني أو فيه من الشاكني فال عذر له يف ذلك، وهـو بـه مـن 

 .م يف دين العزيز املجيداملقلدين اهلالكني، لباطل التقليد املحر
وهم عىل  وهلذا ال جتد أحدا من أهل الفرق اإلسالمية إال وهو يرى من خالفه مقلدا،

احلقيقة كذلك إال من سبقت له من اهللا العناية ورصفه عن سبيل الغواية، وسلك به مسلك 
يثبتنـا وكـل اهلداية، فهو به يف منهجه السديد، سامل من باطل التقليد، نـسأل اهللا الكـريم أن 

مسلم عىل رصاطه املستقيم، هذا ما قدر اهللا أن أظهره عىل أثر هذا اجلواب، فلينظر فيه، ثـم 
ال يقبل منه إال ما وافق الصواب، ومن عثر فيه عىل خلل أو قصور فاحتسب فيه إلصالحه 

 .لوجه اهللا فله عند اهللا عظيم األجر، واحلمد هللا رب العاملني
 

اجلامعة أن يصيل هبم من غري أذان منه وحده إذا اكتفى بأذان املؤذن أم هل جيوز إلمام 
 ؟ال جيوز إال مثل فعلك أنت

                                                
 .باطل): م(يف   )١(
 .داين هللا): م(يف   )٢(
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 .واهللا أعلم. نعم جائز

 
 

فيمن شك يف اإلقامة والتوجيه أو تركهام جهال أو نـسيانا، أو تـرك أحـدمها أو شـك 
 ؟تهفيهام أو أحدمها بعد إحرامه لصال

 
إن شك فيهام قبل اإلحرام أعادمها، وإال فال يرجع إلـيهام عـىل الـشك، واختلفـوا يف 
إعادة صالة املنفرد إذا ترك اإلقامة عمدا أو جهال أو نسيانا، وكذا حكـم التوجيـه إذا تركـه 

 .وهو من اإلقامة أشد
 

 
 احلديث إذا قام اإلمـام للـصالة يف حـال اإلقامـة ومـا وأيضا شيخي أهنى رجاال عن

ينتهــون عــن ذلــك، أهــذا شــيخي هنــي أدب، أم مكــروه احلــديث إذا قــام اإلمــام ويــسعني 
 ؟السكوت، إذا كانوا ينتهون أياما ومن بعد يرجعون عىل عادهتم، كيف وجه اخلالص

 
ه، فـذكر إن الـذكرى تنفـع هني أدب، وجيوز اإلمساك عنه، وإنام هو تذكرة باملأمور ب

 .واهللا أعلم.املؤمنني
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 :وكـذا إن قـال، ^ًطاعة هللا ورسـوله حممـدا : فيمن قال يف صالته أو يف مجيع أعامله
، فهل يوجد يف يشء من املواضع أن جيوز فيه الفتح والكرس أم ^طاعة هللا ولرسوله حممد 

 .؟ال جيوز أحدمها
 طاعة هللا ولرسوله حممـدا مـا الـذي يلزمـه يف :إن قال أحد يف صالته عند عقد النيةو

 ؟ذلك إن كان جاهال أو ناسيا أو خطأ
 

 كغريها من األلفاظ ختتلف عليها العوامـل النحويـة فرتفـع وتنـصب ^لفظة حممد 
ا أي فتحهـا طاعة هللا ولرسوله حممد فموضعها اجلر أي الكرس، وإن نصبه: قالوجتر، وإذا 

 ^فيحتمل شيئا من أوجه النحو ال يكون حلنا وال يأثم قائله، وليس يف الصالة ذكر حممد 
أشهد أن حممدا رسول اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، : بالتعيني إال يف املوضعني يف اإلقامة

أشهد أن حممدا عبـده ورسـوله وهـو أيـضا : وهو هاهنا منصوب أي مفتوح، ويف التحيات
 وهــو جمــرور أي ^ طاعــة هللا ولرسـوله حممــد :يقــالوب، نعــم يف عقــد النيـة األوىل منـص

 .مكسور وقد مىض حكمه
 

إن الكعبة قبلتي بكرس اهلمزة، وأن بفتحها كله جائز، وأنت ما : ويوجد عن الصبحي
إن الكعبة بغـري واو : قالوإن الكعبة بالواو، وكذلك إن : قاليعجبك يف ذلك، وكذلك إن 

 ؟ ما يعجبك يف ذلكأو
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 .واهللا أعلم.  وإن الكعبة قبلتي بالواو وكرس اهلمزة من أن وهو الذي يعجبنا:نقول

 
 ؟وإن بالكرس، وما معنى إعراهبام يف تقدير الكالم وقياسهأن الكعبة قبلتي أم

 
. يف قواعد النحـو ألن الواو للحال وجيب معها الكرس ؛الكعبة بكرس مهزة إنوإن
 .واهللا أعلم

 
 

وأما لفظ بدل صالة اجلمع يف الـسفر : من جواب الشيخ سعيد بن خلفان اخللييل قال
أصيل بدل فريضة صالة الظهـر الواجـب بـدهلا عـيل ركعتـني وبـدل فريـضة العـرص : يقول

 .الواجب عيل بدهلا ركعتني أصليهام مجعا صاليت سفر
أصـيل بـدل :  وإن كـان بـدل واحـدة فيقـول مـثال يف العـرص،هذا إذا كان بدهلام مجيعـا

ّ أجر وال أضيف إن :فريضة صالة العرص الواجب عيل بدهلا ركعتني صالة سفر، وال يقول ُ
كان البدل يف غري وقت تلك الصالة املفروضة فيه، وإن كان يف وقت فريضة تلـك الـصالة 

 مثل ما كان يقول من اللفظ يف غري البدل ال ، أجر أو أضيف:قالالواجبة يف وقتها احلارض 
 .خيتلف إال بزيادة ذكر لفظ البدل

الالزم عـيل أو الواجـب كـام ذكرنـا يف اللفـظ الـسابق، فـإن كـان : وإن كان واجبا قال
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(
 ).بدون الواو(إن ): ع(يف   )٢(
 .أ٤٠/، صأجوبة مسائل العلامء املتأخرينوردت يف خمطوط   )٣(
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 أصيل بدل فريضة الظهر ركعتني وبدل فريضة صالة العرص ركعتني أصـليهام :احتياطا قال
فر احتياطا عـام لزمنـي فـساده مـن فريـضة صـالة الظهـر والعـرص طاعـة هللا مجعا صاليت س

، هكذا يف اللفظ وإن تقدم يشء من اللفظ أو تأخر أو زاد أو نقص فـال ^ولرسوله حممد 
 .بأس به ما مل خيتل معنى والسالم

 
 

ه وقت العرص فأضاف الظهر  وظن أن، عمن صىل سفرا فجمع الصالتني وقت الظهر
 .إىل العرص يف لفظه ماذا جيب عليه

 
 أصليهام مجعا صاليت سفر فهام تامتان وال غلت عـىل مـسلم، وإن مل :إن قال بعد ذلك

 .يقل فالظهر تامة والعرص خمتلف فيها وبدهلا أوىل والسالم
 

 
 ؟أهيام أجود]اسم ربك[ تبارك قال أو ، تبارك اسمكقالفيمن 

 
 .تبارك اسمك كقوله تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام

 
هل قيل بيشء من الكراهية للمصيل أن يعبث بكلتا يديه لتسوية ثيابـه وإدارة وجهـه 

                                                
 .ب/٤٠، ص مسائل العلامء املتأخرينأجوبةوردت يف خمطوط   )١(
 .اسمك: كذا حسب اجلواب، ويف املخطوطات  )٢(
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يـه اإلقامـة أو التوجيـه قبـل أن يكـرب تكبـرية اإلحـرام أم ال ف]يف[يمينا وشامال وهو بعـد 
 ؟كراهية

 
 .واهللا أعلم. وهذا أيضا ال بأس به ما مل حيرم املصيل للصالة

 
 وهـل مـن ؟فيمن أراد أن يصيل فأحرم قبل أن يوجه فوجه من بعد أتتم صالته أم ال

 ؟قول يوجد عند أصحابنا يف جواز ذلك أم ال
 

أنه كان إذا قام إىل الصالة  من طريق عائشة ريض اهللا عنها وغريها ^روي عن النبي 
×M Ú Ù Ø: وكـأن اإلشـارة إليـه بقولـه تعـاىلسبحانك اللهم وبحمـدك: قال

                                                
 .زيادة يقتضيها السياق  )١(
، )٧٧٦(مـن رأى االسـتفتاح بـسبحانك اللهـم وبحمـدك : الصالة، باب:  يف كتابأبو داودأخرجه   )٢(

إقامة : ن ماجه يف كتاب، واب)٢٤٣(ما يقول عند افتتاح الصالة : الصالة، باب:  يف كتابالرتمذيو
كان رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسـلم : من طريق عائشة قالت) ٨٠٦(افتتاح الصالة : الصالة، باب

. »سبحانك اللهـم وبحمـدك وتبـارك اسـمك وتعـاىل جـدك وال إلـه غـريك«: ـ إذا افتتح الصالة قال
وحارثه قد تكلم فيـه مـن هذا حديث ال نعرفه من حديث عائشة إال من هذا الوجه : الرتمذيوقال 

 .قبل حفظه
نـوع آخـر مـن التكبـري : االفتتـاح، بـاب:  يف كتـابالنـسائيوجاء من طريق أيب سعيد اخلدري رواه 

ــو داود، و)٨٩٨( ــابأب ــاب:  يف كت ــصالة، ب ــدك : ال ــم وبحم ــسبحانك الله ــن رأى االســتفتاح ب م
 إسناد حديث أيب سعيد، قد تكلم يف: الرتمذي، وقال )٨٠٤(الصالة :  يف كتابالرتمذي، و)٧٧٥(

 .اهـ. ال يصح هذا احلديث: كان حييى بن سعيد يتكلم يف عيل بن عيل، وقال أمحد
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ÛL وهذا ما عليه أصـحابنا، ال نعلـم بيـنهم اختالفـا يف العمـل بـه، ال يتجـاوزون إىل
مل غريه، وأعجب الشيخ الكبري أبا سعيد ـ رمحه اهللا ـ أن ال خيطىء من أحرم قبل التوجيه ما 

من عمل بخالفه، ويف هذا ما دل باإلشارة عـىل أن املـسألة يتدين بوجوب ذلك وخيطىء
 .واهللا أعلم. من حيز الرأي إن صح وال يبعد

 

 
 

من األنف صالته تامة أم [ما حال صالة من أخرج ضمة هاء اهللا من تكبرية اإلحرام 
ِّصفة اإلشامم املختار فيها، عرفنـا ذلـك كلـه، ومـا معنـى مـا جـاء يف األثـر يف منتقضة، وما 
ثالث مـدات اثنتـان مرتوكـات وأثبتـت واحـدة التـي يف الـالم مـن اهللا، ]تكبرية اإلحرام

 واضحة، ومامعنى املدتني التي يف األلف األول من اهللا، والتي يف الباء من أكـرب، فالثابتة
َّ تفضل فرس لنا ذلك برشح نفهمه، حتى نعلمه، ولعلها ؟ضعني حمل مدوليس يف هذين املو

، أنت أعرف هبن منا، وعليك جزيل واحدة يف اهلاء من اهللا، فصارت اجلميع أربع مدات
 .السالم التام

 
 باإلشامم، وال أعرف له وجهـا يف :ال أقولأما أنا فعىل قلة علمي، وضعف بصرييت، 

                                                
 ).٤٨(اآلية : الطور  )١(
 .وخيطئه): أ(يف   )٢(
 ).ت(سقطت من   )٣(
 .فالثانية): م(يف   )٤(
 .تكبريات: زيادة) ت(يف   )٥(
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عتمــد عنــدي يف األلفــاظ اتبــاع اللفـظ العــريب الــصحيح الفــصيح، النبــوي  املالكـالم، إذ
نعـم  M$ # " !L :الفرقاين، الشهري املنري، الواضح اجليل، فلفظها عندي كلفظ

 بـه ملـن  سأذكر معنى إن شـاء اهللا نعتـذرفال وجه لإلشامم، وال للروم يف الكالم، ولكن
 . بإشاممهاقال

 :امم يف اصطالح أئمة العربية يف الكتب النحوية عىل وجهنيمعنى لفظة اإلش :فأقول
 .إشامم احلروف :أحدمها
 .إشامم احلركات :والثاين

 فبأن يعدل به عن خمرجـه األصـيل إىل نحـو خمـرج حـرف آخـر، فأما إشامم احلرف
 .وهذا كله حرام يف تكبرية اإلحرام، فال معنى للتعرض منا إىل ذكره

ىل الضمة، وليس هو عبارة عـن صـوت ولكـن عبـارة عـن  خيتص بالوقف عوالثاين
إطباق الشفاه، حينئذ كأنه يشري إىل الضم، وهذا ال معنى له يف تكبرية اإلحرام أيضا، إال يف 
الراء األخرية؛ ألهنام موضع الوقف، فيجوز فيها السكون املحض عـىل األفـصح واإلشـامم 

ن؛ ألن املسئول عنها هي اهلاء من لفظ والروم والتضعيف، وهذا كله ال حاجة إىل ذكره اآل
 :فنقولاسم اجلاللة، فلنرجع إليها 

 هو باصـطالح فقهـاء الـرشيعة دون غـريهم مـن العلـامء، :الوجه الثالث من اإلشامم
وهو عندهم عبارة عن تقصري ضمة اهلاء مـن اسـم اهللا يف لفظـة تكبـري، ولـيس اختـصاصه 

 حكـم الكـل اهتاممـا بـشأن تكبـرية اإلحـرام، بتكبرية اإلحرام إال من باب ذكر البعض عىل
                                                

 .إذا): ت(يف   )١(
 ).١(اآلية : اإلخالص  )٢(
 .سقطت الواو): ت(يف   )٣(
 .يعتذر): م(يف   )٤(
 .حروف) م(يف   )٥(
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ألهنا بمنزلة الـسلطان يف الـصالة وسـائر التكبـري تبـع هلـا كالرعيـة، وألهنـا مفتـاح الـصالة 
 له بالوجه الثـاين مـن ًوبدايتها فمراعاهتا أحق، وإنام دعاهم إىل تسمية ذلك إشامما تشبيها

 اإلشامم ما هو إال التحـذير مـن إطالـة الوجوه النحوية يف الوقف، والباعث عىل األمر هبذا
ضمة اهلاء املؤدية إىل زيادة الواو فيها، وأما هـو فلـيس شـيئا يف األصـل زائـدا عـىل الـضمة 

هـو وحدها، فتخريج لفظها بالضم الصحيح القـصري، املـتمحص عـن مقاربـة الـواو كأنـه
 الــشفاه، أي اإلشـامم املــصطلح عليــه يف الكــالم ال غــري، وذلــك يــستدعي بمعنــاه إشــامم

 .إطباقها شيئا قليال عن االسرتسال يف الضمة إىل املد، فهذا هو األصل الصحيح ال غري
وقد أكثر العلامء األوائل واألواخـر مـن اجلـدال يف تكبـرية اإلحـرام إىل أن تـأدوا إىل 
اخلصام، من غري استامع حجة، وال إيضاح بحجة، كل يقول بقول ال يفرسه عىل أصله حتى 

 يف املسامع حجته فينكشف اهلـدى منـه بـأنوار احلـق ملـن أراده فتأملـه، ومـا اختلفـوا تلج
باألصل باملعنى إال بالعبارة االصطالحية، ثم حدث من بعدهم من مل يفهم الكالم فنصبوا 
األعالم، وقسموا األقسام، وجربوا األنام، وأظهروا األحكام بتجهيل من خالف، وما هلم 

ما عندهم لو فهموا من دليل، وربك يفعل ما يشاء وخيتار، فمنهم من إىل ذلك من سبيل، و
قالوه مما  قال بتخرجيها من األنف، ومنهم من عدل إىل السكون املحض ملن مل حيسن هيئة ما

ال طائــل حتتــه، وكــل ذلــك ختلــيط وتفــريط، فقــل إن شــئت بالــضم الــرصيح، أو اإلشــامم 
 .ال بأسالصحيح، فالكل واحد وإن اختلفت العبارة و

عىل األلف األوىل مـن اسـم اجلاللـة، وعـىل اهلـاء  :وأما اعتبار املد فله أربعة مواضع
، وعىل الباء منها، وهذا التقسم ال باعتبار الوجوه النحويـة، بـل كربن أمنها، وعىل اهلمزة م

                                                
 .ًتنبيها): ت(يف   )١(
 .بإشامع): م(يف   )٢(
 .يلج): م(يف   )٣(
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اعتبار احلركات التي كل منها بتمحض مـدة بإشـباعه، فالتنبيـه عليهـا ملجـرد التحـذير عـن 
 .اع، فإهنا مظان وجودهاإلشب

وكام ال خيفى أن كثريا ما يقعون يف ذلك؛ إذ ال حيكمون احلركات حقها، فاحتيج إىل 
 إهنـا أربـع :فقـالوا تـساهالالتنبيه استعدادا للعزم بقوة احلزم قبل الوقوع يف حبائل املمنوع، 

، موفقـا ات أن لو أشبعت احلركات ال غـري فـافهمدمدات، ويف األصل أهنا مواضع أربع م
 .إن شاء اهللا

ثم ال خيفى أن ألف اسم اجلاللة هو يف األصل ألف الوصل، فال مظنة للمدة فيه إال 
إذا ابتدئ به يف حال حتريكه، كام ال يعزب عنك أن هـذا التقـسيم باعتبـار سـكون راء أكـرب 

الفعـل  التنبيه عىل مدة خامسة بـالقوة ال بألجل الوقف، أما لو حتركت لعدم الوقعة للزم
حتى يصح ذلك من فاعل فيكون احلكم فيـه، وإذ جـرت العـادة عـىل خالفـه فـال بـأس أن 
يكون املعدودة أربعا عىل هذا القياس، واخلامسة هي املدة األصـلية الفـصيحة الـصحيحة، 

 .الكاملة املليحة، املوجودة بالفعل ال بالقوة فقط عىل الالم الثانية من اسم اجلاللة
رية فيها مـدة واحـدة الزمـة، وثـالث حركـات، يمكـن بـالقوة أن فالتحقيق أن التكب

تلحق هبا املدة من إشباعها، وحركة رابعة وهي األوىل يف احلكم األوىل هبا أهنا كهذه الثالث 
برشط االبتداء، وخامسة ال توجد إال بإشباع حركـة االنتهـاء، فهـذه أقـسامها وبمقتـضاها 

 . اخلوض يف الكالم، بام وراء ذلك والسالمتصح أحكامها، فلنقبض عنان األقالم، عن
 

أيبطل وضـوؤه وصـالته أم  يف مد األلف من اسم اهللا سواء خطأ أو عمدا أو نسيانا،
 وما حاله مع من يسمعه أعليـه أن ؟ ويكفر بفعله سواء كان منه عمدا أو خطأ أو نسيانا؟ال

هـل يبلـغ بـه إىل نقـض وضـوئه  وكـذلك إذا مـد البـاء مـن أكـرب ف؟يستتيبه أم ال عليه ذلـك
                                                

 .للزم): ت(و )م(يف   )١(
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 ؟وصالته
 

إن املد يف كال املوضعني حلن تفسد به الصالة، وال ينتقض بـه الوضـوء يف خطـأ وال 
 .نسيان

 إنه يفسد الصالة أيضا، فام ظنك فـيمن فعلـه بـاعتامده مـن :وقيل يف مثله عىل اجلهل
كال إنه يف وزره غـري ملـوم مـن ! ؟غري مباالة بفساده، أجيوز القول فيها بالتامم لتعمد اآلثام

قال بكفره إن مل يكن من عذره ما جاز من أمره، وليسني أدريه عذرا له أبديه عىل ما رشطنا 
فيه إال أن يبادر املتاب، فربك غفار ملن تاب، وقد أحـسن وأصـاب مـن إيـاه اسـتتاب، وال 

ر عمده فيجري االختالف  يلزم إال أن يكون يل وليا ففعله عمدا بعلمه منه قصدا، وما مل يد
 .يف لزوم ذلك عنده

 
من محد بن حممد اخلمييس: 

ــــــالكرم ــــــرسبل ب ــــــرا ت ــــــسائل نحري   ن
  

ــــضم ــــرا خ ــــا زاخ ــــم طامي ــــيلم عل    وع
   

  ســــعيد بـــــن خلفــــان اخللـــــييل مهـــــذبا
  

  إمامـــــا لنـــــا حـــــربا وجهبـــــذة علــــــم
   

ــــه ــــحائب علم ــــي س ــــزل هتم ــــى مل ت   فت
  

ــــــل ــــــاحلكمعــــــىل ك ــــــالعلوم وب    دار ب
   

                                                
لمحقـق  شاعر جميد من والية سامئل، عاش يف القرن الثالث عـرش معـارصا ل،محد بن حممد اخلمييس  )١(

 .١٠٩ص،  معجم أعالم اإلباضية: ينظر.ه بأسئلة شعرية إليهاخللييل، وقد توجسعيد 
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  تــــصانيفه تنبيــــك عـــــن غــــزر علمـــــه  
  

ـــسم ـــه وتبت ـــديك الكـــشف عن   وهتـــدي ل
   

  تقلـــــد مـــــن موســـــى لعـــــزم صـــــوارما
  

ــــا صــــارم خــــذم ــــدهيا كــــل م ــــد ل    يبي
   

  ففــــــي رجــــــل إحرامــــــه يف صــــــالته
  

  بتـــسكني هـــا اســــم اجلاللـــة هـــل تــــتم
   

ـــــــــرى ـــــــــة أم ت   صـــــــــالة وراه اجلامع
  

   نـــسجمعليهــا غـــامم الـــنقض يــا صـــاح م
   

ــــواو تــــسكينه هلــــا ــــان خــــوف ال   إذا ك
  

ــــم ــــوره يكــــشف الظل ــــا ن ــــدين جواب   أف
   

ــــا ــــصة لن ــــرى رخ ــــذا ت ــــان يف ه   وإن ك
  

  فتلـــك مرامــــي مــــن معـــاين بنــــا تــــضم
   

 
ـــم اجلـــالل ثـــم ـــع اهلـــاء يف اس   أال إن رف

  
ـــم ـــنهج األت ـــري وامل   هـــو األصـــل يف التكب

   
  وإســــــكاهنا حلــــــن ويف نقــــــضها هبــــــم

  
 مـلف وارتســرى اخلـد جـًدا قـمـإذا كان ع

ــــى أو رضورة   وإن كــــان عــــن جهــــل أت
  

ـــم ـــاحلق إذ عل ـــىل غـــري االســـتخفاف ب   ع
   

ــــــل وصــــــالته ــــــصاد مهم ــــــنقص ب   ف
  

ـــؤم ـــنقص أن ي ـــذي ال ـــا ل ـــن م ـــتم ولك   ت
   

ــــدها ــــن جيي ــــه م ــــيمن خلف ــــان ف   وإن ك
  

   ّوإن أم مـــع عجـــز اجلميـــع فلـــن يـــضم
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 .فيمن شك يف تكبرية اإلحرام بعدما جاوزها، وصار يف االستعاذة أو يف القراءة
 

 :فقيـلإذا كان يف االستعاذة فشك فيها فاألحسن أن يعود إليها، فإن كان يف القـراءة 
وعسى أنـه  ال يرجع إليها إال أن يستيقن، وحكمها حكم غريها من احلدود إذا خرج عنها،

 . واهللا أعلم. ع إليها إن كان يف احلد األول؛ ألن الصالة ال تنعقد إال هبا بالرجو:قيل
 

 
 ؟عن االستعاذة قبل القراءة أهي فريضة أم هي سنة أم نافلة

 
يف األصل أهنا من سنن النوافل إال يف الصالة عند تكبرية اإلحرام فقد اختلف يف أهنا 

 .فريضة أم ال
 ؟ هي يف ابتداء األعامل غري القراءة، هي مما يثبت يف السنة أم ال فام:قلت له

أحدمها :  ال أعلمها من السنن الثابتة يف يشء من ذلك، لكن األعامل عىل نوعني:قال
ما هو حمض التقـرب إىل اهللا تعـاىل، وخيـشى فيـه وسـاوس الـشيطان لتـشويش القلـب عـن 

الة والفكــر، أو خيــشى فيــه دواعــي الريــاء احلـضور مــع اهللا تعــاىل كالتبتــل يف الــذكر والــص
والعجــب، ومــا يــشبه ذلــك مــن مهلكــات خطــرات القلــوب، فهــذا حمــل االلتجــاء إىل اهللا 

 .واالستعاذة به من الشيطان الرجيم
M o n m l k j وملثل هذا املعنى حسن االفتتاح هبا ملن قام إىل الصالة 
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 w v u ts r q pL  
إن كـل أمـر ذي «: فيه بالبسملة أفضل، ملا ثبت يف احلـديثوأما غري هذا فاالبتداء

»بال مل يبدأ فيه باسم اهللا فهو أجذم 
 

يف املوجود يف األثر عن ذوي البرص رس االستعاذة يف الصالة بعـد تكبـرية اإلحـرام، 
 .وأنه من مل يستعذ رسا يف نفسه أبطل أهل العلم صالته عمدا منه وقصدا

 
 ؟ ما حده يف الصالة- بكرس اهلمزة -لفوا يف اإلرسار قد اخت
 .ما مل تسمعه األذن: فقيل
 .ما مل يسمعه من يليه: وقيل

وهذا االختالف كله موجود يف كل ما ال جيهر به من الصالة، وصالة من ليس إماما 
 .كلها كذلك

ه  هـو األكثـر واألصـح واألرجـح؛ ألن حركـة اللـسان والتقـاء الـشفاوالقول الثـاين
ًوال يـسمى لفظـا وال كالمـا؛ ألن النطـق ]وتقـدير هلـا[واألسنان إنام تكييـف للحـروف  ً

والكالم املعهـود عبـارة عـن أصـوات مـسموعة بحـروف مقطوعـة ومـا دون ذلـك فلـيس 

                                                
 ).٩٨-٩٧(اآلية : املؤمنون  )١(
 .فابتداء): ع(يف   )٢(
طبقـات ، وابـن الـسبكي يف )١٢١٠ (اجلـامع آلداب الـراوي والـسامعأخرجه اخلطيب البغـدادي يف   )٣(

  .١/١٢ الشافعية الكربى
 .وتقديرها): ع(يف   )٤(
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 . ألهنا أذكار معهودة؛بكالم، والصالة ال تكون إال كالما بينا
ء نفـسه أو مـا بمنزلـة ذلـك وإذا ثبت ذلك فأدنى األصوات والنطـق مـا يـسمعه املـر

االحتامل كونه أصم ال يسمع البتة، وما خرج عن هذا فجهر عرفـا ولغـة لكونـه قـد جـاهر 
 .الغري به

واالستعاذة عندنا بمنزلة غريها من أذكار الرس، وإن كان أكثر القول فيام ينبغي أن ال 
ثـر عنـد علـامء يسمع نفسه هبـا إن كانـت بعـد تكبـرية اإلحـرام وبـالعكس قبلهـا، فـإن األك

األصول بمنزلة القول الواحد والواحـد كـاألكثر يف احلكـم، وعـىل كـل أن يعمـل بـام يـراه 
 .أحسن وأعدل

ونحن نعمل بأهنا كغريها مما يرس به يف الصالة بال فرق الحتاد العلة ومتكن املـشاكلة 
 .واهللا أعلم. فلينظر يف ذلك
ه وتدل عليه، أترى له أن يـسمع  فعىل هذا من القول الذي ختتاره فتعمل ب:فإن قلت

 ؟نفسه إياها من بعد تكبرية اإلحرام وال بأس عليه
 . نعم:فاجلواب
 ؟ فإن ثبت ذلك له فهل تراه واجبا عليه كذلك:فإن قلت
 . نعم عىل القول الذي نختاره:فاجلواب
 ؟ فإن مل يسمعها فام ترى من القول يصلح يف جوابه:قلت له

واهللا أعلـم بـه وهـو أوىل . ه مل يستعذ إال من كان لـه عـذر إنه عىل هذا القول كأن:قال
  بعذره

                                                
 .رهلعذ): ع(يف   )١(
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 أو أنـه ؟يف االستعاذة إذا نسيها املصيل يف الركعة األوىل والثانية والثالثة فأين يأيت هبا

 ويف أي موضـع يـأيت هبـا يف ؟فاتته الركعة األوىل مع اإلمام فأين يكـون موضـع االسـتعاذة
الـذي يعجبـك مـن آراء املـسلمني  وإن كان يف ذلك اختالف فـام؟عةالركعات أو يف الرق
 ؟وتدل عليه وتأمر به

 
قد مىض اجلواب فيمن نيس االستعاذة، وأما موضعها من الرقعة فإذا قـام إلتيـان مـا 

 .واهللا أعلم. عليه من الرقعة استعاذ قبل قراءة احلمد من الرقعة فهو حملها
 

، أيــرتك القــراءة ؟عاذة وذكرهــا وهــو يف قــراءة احلمــد فمتــى يــستعيذإذا نــيس االســت
ويستعيذ أم يميض عىل قراءته ويستعيذ يف الركعة الثانية عند ابتدائه لقراءة احلمـد، أم مـاذا 

 ؟يصنع يف ذلك
 
.واهللا أعلم.  وهذا، وكله غري خارج يف الرأي من الصواب، هبذا:قد قيل 
 

 الفاحتـة جـاءه الـشك بأنـه مل يـستعذ فلـم ، فلـام دخـل يف قـراءةفيمن يصيل فريضة
مـا تـرى يف » اهـدنا«يتابعه، فلام بلغ نصفها حتقق معه أنه مل يستعذ فاستعاذ هنالك، وبـدأ بــ

 ؟صالته تامة أم فاسدة
 

                                                
 .ما): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
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 . إنه فعل الواجب الذي عليه وأجزاه:وعىل هذا فقد قيل يستعيذ حيث ذكرها، :قيل
 .تعيذ يف أول السورةيس: وقيل
 .واهللا أعلم. يستعيذ عند قراءة احلمد يف الركعة الثانية وكله من قول املسلمني: وقيل

 
 

 فيمن مل حيسن إعراب القرآن؛ أجيوز له أن يقرأه أم يرتكه، -شيخنا اخللييل-ما تقول 
 ؟نقض أم ال القرآن يف الصالة أيبلغ به إىل وكذلك إذا مل حيسن قراءة

 
يقرأ كتاب اهللا ما استطاع وما جهلـه مـن إعرابـه فليتعلمـه الزمـا يف موضـع لزومـه، 
ومندوبا إليه يف موضع ندبه، وإذا كان اللحن مما يفسد املعنى فيه تفسد صالته يف قول أهل 

 .واهللا أعلم. العلم
 

 يف صـالة النهـار إمامـا كـان أو ًما تقول يف املصيل صالة ال جيهر فيها بـالقراءة، مثالـه
مأموما أو منفردا إذا أرس قراءته يف موضع الرس بقدر ما يعقلها بقلبه ومل تسمعه أذنـاه أتـتم 

 أرأيـت إذا كـان مأمومـا أو منفـردا فـأرس ؟ أم كان ينبغي له أن يسمعها أذنيـه؟صالته أم ال
 ؟ا من بقربه ما حال صالتهقراءته مبلغ قدرته ومل يقدر يرس تكبرية اإلحرام حتى ال يسمعه

 وينبغـي املـصيل غـري ؟وهل فرق يف الرس بني قراءة القرآن وتكبـرية اإلحـرام أم كلـه سـواء
اإلمام أن يرس تكبرية اإلحـرام مثـل مـا يـرس مجيـع مـا بعـدها يف الـصالة ومـن قـراءة قـرآن 

                                                
 إعراب): ع(يف   )١(



١٥٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟وغريه
 

موضـع اإلرسار هبـا كلـه يعجبنا أن يسمع هبا أذنيه قراءة القرآن وتكبرية اإلحرام يف 
سواء، ومن جهر بيشء منها قدر ما يسمعه من يليه فهو جهر وعىل العمد منه فهو غري جائز 
إال أن يكون عىل اخلطأ أو لشك يعارضه فلم يـستطع إحكامهـا بـدون ذلـك، فعـسى أن ال 

 . واهللا أعلميضيق عليه ذلك
 

، »العاملني«وابتدأ بـ» احلمد هللا رب«يها عىليف املصيل إذا كان يف قراءة الفاحتة فوقف ف
ونحوها، أحيتاج يف هذا املوضع حتريك هذه األلف » الرمحن«وابتدأ بـ» العاملني«أو وقف يف 

 ؟حيتاج وتسقط كام يف اندراج الكالمأم الكتحريكها يف االبتداءات
» وال«ا أم يعيد وحده» الضالني«أنه ما أحكمها أيعيد » الضالني«ويف الذي يشك يف 

 ؟به إىل نقضفأعادها أيبلغ» وال«معها، وإن كان ال إعادة عليه يف 
 

فاحلكم فيه أنه حلـن يبـدل املعنـى تفـسد » العاملني«واالبتداء بـ» رب«أما الوقف عىل 
 .والسالم. الصالة به، والوقف عليه غري جائز أصال إال لرضورة

 ينوي الوقف به لكن يكـون لـه حكـم الوصـل يف فإن اضطر إليه قارىء فحقه أن ال
رضورته فيلحق به لفظة العاملني حال استطاعته من غري تأخري، وال يفتح ألف الوصل؛ ألن 

                                                
 )ع(سقطت من   )١(
 .االبتداء): ع(يف   )٢(
 ).أ(سقطت من   )٣(
 .يبلغ): ع(يف   )٤(



   ١٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

يوهم أن العـاملني صـفة أو اسـم مـن هـذه » الرمحن الرحيم«ووصلها بـ» العاملني«االبتداء بـ
 .األسامء اجلارية يف الصفات جمرى النعت للذات

ن هذا يف حال رضورته أعاد املضاف فوصله باملضاف إليه ليستقيم املعنى فإن غفل ع
، وكانت هذه اإلعادة مغتفرة يف حقـه إلصـالحها كـام »رب العاملني الرمحن الرحيم«: فقال

اغتفرت مثلها للشك والتثبت فيها، كام جاء به األثر إن صح ما يتوجـه يل يف هـذا بالقيـاس 
 .والنظر

قول آخر أن يقول العاملني بفصل الوصل عىل نية الوصل وإن مل وخيرج فيها عىل قياد 
ينوه مع الوقف فالقول بمثله شائع معهم عىل اخلصوص يف هذه السورة الرشيفة بناء عىل ما 

 .قالوه فيها من املنع لتكرارها
 .وإذا وقف عىل العاملني كان وقفا جائزا

لتامم املعنى واستقامته، وإنـام  ولكنه جائز ، إنه ليس باحلسن وال باألحسن:وقيل فيه
ال يستحسن للفصل بني املوصوف وصفته ولكن يف أول اآلية الرشيفة من االسـم الكـريم 

 .الرمحن الرحيم
بعـدما اسـتيقن عـىل القـول هبـا فيعيـدها وإذا شك يف الضالني وحدها فأراد تثبتها
 .واهللا أعلم. وحدها إلحكام لفظها وكفى له عن إعادة غريها

 
يف أي آية من كتاب اهللا تعاىل ال جيـوز الوقـف عليـه يف الـصالة خاصـة إال أن تكـون 
 ؟معربة عىل حركاهتا مع تنفس القارىء مثل آيـة الكـريس أو فاحتـة الكتـاب أو مـا سـوامها

وهل يف خصوص يشء دون يشء من القرآن ال جيوز للقارىء يف الـصالة حتـى يقـف مـع 

                                                
 .تثبيتها): ع(يف   )١(



١٥٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟مل يفعل انتقضت صالته أو مل تنتقضالنفس إال بإعراب اآلية فإن 
 

ال نعلم شيئا كذلك، وإن رفع يل عن الشيخ نارص بن أيب نبهان يشء من هـذا يف آيـة 
 .واهللا أعلم. الكريس فإين ال أعلمه وال يبني يل ذلك فيه

 
 

ها من اآليات والسور ما أسباب ما تقول يف حجر تكرار الفاحتة يف الصالة دون غري
 ؛ فهال كانت كغريهـا مـن سـائر الـسور جـائزا تكرارهـا؟ وما احلجة يف ذلك؟منع تكرارها

ِّتفضل بني لنا احلجة يف ذلك. ألهنا هي وما أباحوا إعادته كله كالم اهللا تعاىل  ولك األجـر ،َّ
 .إن شاء اهللا

 
كلف النظر، بل ليس يف صحيح النظر إال اهللا أعلم، وهكذا ورد األثر وكفى به عن ت
وهي التي أباحت M\[ Z YL : ذلك، فإن إطالق اإلباحة يف القرآن بقوله تعاىل

 : ولكنها ال تشمل الفاحتة جزما بدليلني جيتمع عليهام،فيه التكرار وغريه
 . أهنا ال جتزي لو أعيدت عن قراءة ما تيرس منه يف موضع وجوبه:أحدمها
ه ال جيزىء عنها ما تيرس منه ولو قرأ القرآن كله غريها من أوله إىل آخره مل أن: والثاين

جيز عنها، فدل ذلك عىل خروجها عن حكم ما به من اإلطـالق يف اإلباحـة، فهـي حـد كـام 
رصح به األثر، واحلدود ال تعاد عىل العمد وال تكرر، وهلذا اتفق عىل ذلك أهل العلم وإن 

 . أعلمواهللا. مل يرصحوا بعلة فيه
                                                

 )٢٠(اآلية : املزمل  )١(



   ١٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
  

بـسم اهللا الـرمحن «: فقـالفيمن يصيل وملا أن أتـم قـراءة احلمـد أراد أن يقـرأ الـسورة 
:  مـرة ثانيـةفقـالناويا قراءة سورة معلومة ثم انقلبت نيتـه أن يقـرأ سـورة أخـرى » الرحيم

 ؟البسملة عىل هذا أم الوقرأ، هل عليه بأس يف تكرير » بسم اهللا الرمحن الرحيم«
 

 .واهللا أعلم. ال بأس عليه
 

 
عامدا أو جاهال أو ناسـيا، مـا » اهدنا«يف املصيل إذا قرأ احلمد وزاد ياء بعد الدال يف 

 . أفتنا مأجورا ومثابا إن شاء اهللا؟حال صالته
 

ان، وأما العمد مع العلم بكونه حلنا ال تفسد بذلك صالته يف جهل وال خطأ وال نسي
وإن كان قصده االستخفاف والتهاون بالقرآن أو بالصالة أو شقاقا ألهل العلم . فاهللا أعلم

 .واهللا أعلم. وخالفا هلم أو خمالفة للسنة فصالته فاسدة، وإال فهى تبع لنيته
ــه ــل  :قلــت ل ــسورة يف مث ــا يف ال ــت إن زاده ــسد M \ [ ZL أرأي أتف

 ؟أم ال فساد عليهصالته 
 

 .واهللا أعلم. ال بأس عليه يف جهل وال خطأ وال نسيان
                                                

 ).٢(اآلية : الكوثر  )١(



١٥٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M$ # " !L :  أرأيت إذا حذفها من املؤنـث يف مثـل قولـه:قلت له
 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟عامدا أو جاهال أو ناسيا، ما حال صالته

 
 .مواهللا أعل. هي كاألوىل يف جهله أو خطئه أو نسيانه

 
يف املصيل إذا فتح الغني من املغضوب عىل غري العمد جمتهدا يعالج خمرج الضاد عـن 
الظاء أيكون ذلك منه حلن تفسد به الصالة أم قد أتى مكروها أم نقضا يف الصالة أم كيـف 

 ؟الوجه يف ذلك
 

لت لسانه بـه هو حلن، ولكن ال تفسد به الصالة؛ ألنه ال يبدل املعنى، وإذا كان قد ز
عىل سبيل اخلطأ فهو من عذره وال يبلغ به إىل كراهية وال نقض، ويعجبني له إعادة الكلمة 
. حتى يأيت هبا حمكمة كام يؤمر به، فإن مل يعد فقد مىض القول بأنه ال فساد عليه يف مثل هـذا

 .اهللا أعلم
 

املعنى املقصود كـام إذا ما تقول يف اللحن اخلارج عن لسان العرب الذي ال يتبدل به 
هدنا الرصاط املستقيم بضم اهلمزة وفـتح الـصاد ااحلمد هللا رب العاملني بضم النون، و: قرأ

 ؟ونحو هذا، أتفسد الصالة به إمجاعا أم اختالفا أم ال فساد عليه يف مثل هذا
 

 .مثل هذا ال ينقض الصالة، كذا يف األثر وال نحفظ غري ذلك

                                                
 ).٢٦(اآلية : مريم  )١(



   ١٥٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
مغلـوب أو غـري » الزنـة«رأ القـرآن العظـيم يف الـصالة، ثـم قـال مـثال اجلنـة فيمن يق

 ؟مغلوب أجيوز أم ال
 

 .واهللا أعلم وأخاف أن بمثله تفسد الصالة، وهو حلن،هذا ال جيوز
 

والشمس بالرفع جاهال أو عامدا أو : فقاليف املصيل إذا قرأ السورة وجاء عند القسم 
 ؟ صالته تامة أم الناسيا ما حال

 
هو حلن ال تفسد بمثله الصالة إذا كان عىل سـبيل اخلطـأ أو النـسيان أو اجلهـل، وال 
تظن بمسلم ذي عقـل أن يتعمـد اللحـن يف كتـاب اهللا، فـإن فعـل ذلـك هتاونـا واسـتخفافا 

 .واهللا أعلم.  وتفسد صالته،بكتاب اهللا تعاىل فهو آثم
 

ٍفويل  «:فقال يف صالتهه أو كان منه عىل معنى السهو أو النسيان املصيل إذا زلت لسان
 ؟تنتقض صالته بذلك أم ال» للمصلني

 
فال يبلغ ذلـك إىل نقـض من تلك اآلية الرشيفة» ويل«إن كان املعنى أنه جر كلمة 

 .واهللا أعلم. صالته

                                                
 .صالته): ع(يف   )١(
 .٤اآلية : عون املاM F GL:ه تعاىل قولوهي  )٢(



١٥٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حال تثاوبه، أم يسكت ويغطي فـاه بيـده، أم يكظـم مـن  املتثاوب يف الصالة يقرأ يف
 ؟غري يده

 
يسكت، وإن قرأ قراءة مترصحة مل يبن يل عليه بأس، وإن رد يده عىل فمه فـال بـأس 

 . واهللا أعلم]وإن مل يرد يده فال بأس. [عليه
 

 
ة يقرأ فيها فاحتة الكتاب ليس عليه قراءة سورة ثـم سـها فـزاد يف املصيل صالة فريض

M $ # " !L  حتى بلـغ M 0 / .L  ذكـر فوقـف عليهـا وتـم صـالته ثـم
وسجد سجديت الوهم، أجيوز له الوقف هاهنا يف هذا املوضع وتتم صالته عىل هذه الصفة 

 أجيوز الوقف عليها أم ومل يتمها وكذلك فيمن سها فزاد من البسملة بسم اهللا فذكر؟أم ال
 ؟ أرأيت إن سها فزاد البسملة أيلزمه سجود سهو لصالح صالته أم ال يلزمه؟ال جيوز

 
. M نعـم يقــف عـىل بــسم اهللا وال يـزد عليهــا، ويف األثـر كــذلك أنـه يقــف عــىل 

/L  وال يتمها، وإن أمتها إلصالح اللفظ الداخل فيه بحد ما خيرجه عن ظاهر اللحـن
                                                

 ).أ(سقطت من   )١(
 ).ع(سقط من   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(



   ١٥٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. لذي ال صواب له عىل حال فأرجو أال يضيق عليهالباطن ا
 

يف الذي يصيل صالة ليس فيها قراءة يشء مـن القـرآن غـري الفاحتـة فنـيس فقـرأ بعـد 
الفاحتة شـيئا فـذكر يف التهليـل بـني النفـي واإلثبـات أيـسكت هنالـك أم يتمـه وال تنـتقض 

ر يف موضـع ال جيـوز وقوفـه فيـه مثـل قولـه  وإن كانت قراءته يف غري التهليـل فـذك؟صالته
ــه، M E D CB A @L : تعــاىل ? @ M E D C BA : وكقول

 P ON M L K J I H G FL وأشـباه ذلـك، أكلـه سـواء
 ؟يف السكوت والنقض

 
 أنه يقف حيث وصل فال يزيد عليه شيئا، وهو معذور :قد قيل يف األثر مما يشبه هذا

واهللا . خذ بإمتام املعنى، كذلك وجدناه بالترصيح من قول املـسلمنييف وقوفه ذلك غري مؤا
 .أعلم

 
 

 والــسور الفرقانيـة ذكــرا ودعــاء فقرأهــا يف ،فـيمن اختــذ شــيئا مـن اآليــات النورانيــة
 ؟ أتتم صالته أم تفسدالصلوات املفروضة والسنن املؤكدة ونواها ذكرا ودعاء

 

                                                
 ).٨١(يونس اآلية   )١(
 ).٧٩(آل عمران اآلية   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(



١٦٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أما قراءة القرآن يف الصلوات التي يقرأ فيها ما يزيد عىل الفاحتـة فـال مـانع منهـا مـن 

كـالقنوت آيات الدعاء وغريها، ولكن يكره أن يتحرى يف الفرائض آيات الدعاء فتكون
 .املبتدع يف عرف القوم، وإن تعمد ذلك فام أحقه من القول بفسادها

أن ينوهيـا دعـاء وأداء أم ال لـه إال أن ينوهيـا أداء ال  فـإن مل جيـز ذلـك أجيـوز :قلت له
 ؟غريه

 ينوهيا قراءة القرآن ولو حرض فيها معنى الدعاء مل يضق عليه تلمح معنـاه مـا مل :قال
 .واهللا أعلم.يتخذها وردا لدعائه هبا يف الصالة

كل قول الصالة به من اآلية إىل الثالث عىل قياد  فإن هو قرأها بعد ما تتم:قلت له
 اهـدنا إىل ؟ الـدعاء أم المن هذه األقوال هل تتم صالته وله درجة يف الثواب وإجابة يف

 .طريق احلق
 أما اختاذها للدعاء فقد مىض القول فيـه، وموضـع الـدعاء بعـد متـام الـصالة ال :قال

 . فلينظر يف مجيع ذلك-واهللا أعلم-قبله، واألوىل به ذلك 
 

 
يف موضع تكبرية الـصالة مـن غـري تكبـرية اإلحـرام » سمع اهللا ملن محده«: قالمن في

 ؟ساهيا أو ناسيا أو جاهال أو عامدا أتتم صالته أم ال

                                                
 .فيكون): ع(يف   )١(
 .يتم): ع(يف   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(



   ١٦١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 ويعيد التكبـرية ويـسجد للـسهو، وأمـا عـىل ،أما عىل السهو والنسيان فال بأس عليه

 .كالعمد: وقيلالعمد فتفسد صالته، واجلهل كالنسيان 
 

يف املصيل إذا عظم يف موضع التسبيح أو سبح يف موضع التعظيم عامدا أو جاهال أو 
 أرأيـت إذا عظـم مـرة واحـدة أو ؟ناسيا ومل يرد بذلك خالفا للمسلمني أتـتم صـالته أم ال

 وكـذلك إذا سـبح يف ؟أكثر يف موضع التسبيح ناسيا فذكر أيبني عـىل ذلـك أم يـسبح ثالثـا
 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟د التعظيم، أم يبني عىل تسبيحهموضع التعظيم، أيعي

 
 .اهللا أعلم، وكأين مل أفهم عىل احلقيقة ما أردت بالتسبيح والتعظيم هنا

 
سـبحان ريب األعـىل يف : قـالسبحان ريب العظـيم يف الـسجود، أو : قاليف املصيل إذا 

 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟ بعدهاركوعه هل يسبح بعدها اثنتني أم يسبح ثالثا
 

 .ثالثا، وإن سبح اثنتني متت صالته
 

 
سبحان ريب العظيم حتى رفع رأسه يف الـسجدة : يف املصيل إذا سها وقال يف السجود

 فـإن كـان عليـه ؟الثانية مستويا ثم أتم سجوده، ومل يرجع أترى عليه نقضا يف صـالته أم ال
 .ِّ بني لنا ذلك؟الته ويظن أهنا تامة حتى فاته وقت الصالة ماذا يلزمهالنقض، ومل يعد ص



١٦٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إذا وقع ذلك سهوا فال نقض عليـه وعليـه سـجود الـسهو، وإن كـان عمـدا ملخالفـة 
السنة عىل علم منه بأن ذلك ليس حيل له فعليـه إعـادة الـصالة، وإن كـان ذلـك جهـال منـه 

 يقـال فـيهام فمختلـف يف اجلهـل أنـه كالعمـد أم ويظن أن مع السجود والركـوع سـواء فـيام
 .كالنسيان

 .واهللا أعلم. وأما اخلطأ فهو والنسيان سواء
 

يف املصيل إذا مل تتمكن جبهته عىل األرض أو عىل الفراش فهل جيـوز لـه تقـديمها أو 
تأخريها أو عىل جانب يمينه أو شـامله حتـى تـتمكن جبهتـه يف موضـع غـري املوضـع الـذي 

 ؟ـ عليه أوال، أو ال جيوز له أن يفعل ذلكدسج
 

 لــه أن يتقــدم عـن موضــعه ذلــك أو يتــأخر عنـه إذا مل تــستقر جبهتــه فيــه :قيــلنعـم، 
 وال حيوله يمينا وال شامال يف قوهلم عىل ما عرفناه من األثر، وأما أنـا فـال يبـني يل ،للسجود

ه قليال ال يبلـغ بـه إىل انحـراف عـن قبلتـه أو علة متنعه من العدول به إىل جهة يمينه أو شامل
خروج عن مركز صالته، وربام كان ذلك أخف من التقدم والتـأخر، وقـد جيـوز أن يـضيق 
عليه التقدم لقرب السرتة احلائلة، والتأخر لضيق املوضع عن كثرة التجايف بني حمل جـسده 

بني يل وجه املنـع من موضع سجوده، فيكون ذلك من عذره الواضح، وعىل كل حال فال ي
من جواز النظر له يف ذلك إلصالح صالته عىل أي جهة كانت ما مل خيرج عن حد االعتدال 

 .إال احلقفلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ منه. فيه، واهللا أعلم
                                                

 يسجد): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



   ١٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 ؟يف املصيل إذا حول موضع سجوده قدر أصبع أو أصبعني أتنتقض صالته أم ال

 ذلك أوجهال منه، وإن كان ليس له ذلك أجتزيه التوبة أم عليه أرأيت إذا مل يتعمد عىل
 .ِّ بني لنا ذلك؟الكفارة

 
إذا مل تتمكن جبهته من السجود فيكون لـه حتويـل اجلبهـة وال يـرضه ذلـك وال بـدل 

 .واهللا أعلم. عليه وال كفارة، كذلك جاء األثر
 

 ؟هما يعجبك يف املصيل جيعل نظره يف موضع سجود
 

واهللا .  وال خيص موضعا معلوما وال يثبت نظره عىل يشء معلوم،يعجبني عىل هيئته
 .أعلم

 
 ؟ مها أم حدانٌّما قولك يف السجدتني يف الصالة أحد

 
 

 .ٌّأكثر القول أهنام حد واحد
 

 يف موضـع يف املصيل إذا كان يقدر عىل السجود ومل يقدر عـىل الركـوع، كيـف يـصنع
 ؟ وإن كان يقدر عىل الركوع وال يقدر عىل السجود كيف يكون سجوده؟الركوع



١٦٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
واهللا أعلم كيف يقدر عىل السجود  يصيل كيف أمكنه وهو معذور عام ال يقدر عليه،

 .واهللا أعلم. وال يقدر عىل الركوع، وأما احتامل الثاين فظاهر
 

 
 يف موضع التحيات، ثم رجـع يقـرأ التحيـات وهنـض اإلمـام يف املصيل إذا قرأ احلمد

 .؟قائام، هل تكفيه قراءة التحيات إىل والطيبات إذا خاف أن يسبقه اإلمام أم ال
 

 .واهللا أعلم. ال جيزيه إال أن يتمها
 

 ا قاهلـا وإذ؟ أم ال^أيقـول » عبده ورسـوله«يف الذي يقرأ التحيات حتى وصل إىل 
̄ M :  وكـذلك اآليـة الـرشيفة قولـه؟نقض يف صالته أم ال نقض عليـهأيلحقه   ® ¬

 ́  ³ ² ±°Lها هل عليه قال ومن ؟أتقال يف آخر التحيات أم ال
 ؟ وما الذي يعجبك يف ذلك فتدلنا عليه وهتدينا إليه؟بأس يف صالته
 

، ^: رية فيقولأما يف التحيات األوىل فال يقل شيئا من ذلك، وأما يف التحيات األخ
̄ °± M ² : قالولو كره املرشكون، ثم إن : ويتم التحيات إىل قوله  ® ¬

 ́  ³L  اآلية فجائز، وإن تركها فواسع، وبعض خيتـار تركهـا، وبعـض يعجبـه

                                                
 )٢٠١(اآلية : قرةالب  )١(



   ١٦٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. اإلتيان هبا
 

فيمن صىل الفجر فلام قىض الركعتني وقعد للتحيات أصابه إغفـال أو نعـاس فغـاب 
قراءة التحيات، ومل يستيقن عىل يشء من قراءهتا، فلام انتبه من نعاسه وغفلته فإذا عنه حفظ 

إىل متام اآلية فلم يزد شـيئا غـري ذلـك ثـم . M » º ¹ ̧L : هو يقرأ قوله تعاىل
تامـة أو منتقـضة سلم بعد ذلك، ما حال صـالته وصـالة مـن صـىل خلفـه إن كـان إمامـا

 ؟ويلزمهم مجيعا بدهلا
 

إذا مل يستيقن عىل قراءة التحيات فال جيزيه إال قراءهتا، وإن سلم عىل ذلك فمختلف 
 .يف متام صالته هو ومن صىل خلفه، ويف فسادها ولزوم إعادهتا

ويعجبني إعادة الصالة عىل هذه الصفة إال أن يكون يف ذلك احلال غلب عىل ظنه أنه 
 .واهللا أعلم. قد قرأها فيختلف يف جواز البناء عىل غلبة الظن

 
ساهيا ومل يذكر حتى أتـم، فهـل يف املصيل إذا قرأ يف موضع التحيات األوىل احلمد

 ؟يرجع يقرأ التحيات ثانية وهيمل الذي صاله أم ال
 

واهللا . يرجع يقرأ التحيات ويسجد للسهو إذا كان بعد مل خيرج من موضع التحيـات

                                                
 )٧٨(اآلية : الشعراء  )١(
 .أو مأموما: زيادة) ع(يف   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(



١٦٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أعلم
 

يات يف موضع احلمد أو يقرأ احلمد يف موضع التحيات ماذا عليـه يف فيمن يقرأ التح
 ؟ وهل يلزمه سهو إذا كان ناسيا أو جاهال غري عامد؟ذلك

مـاذا يلزمـه يف ٍأرأيت إن رجع إىل احلمد أو إىل التحيـات بعـد مـا بـان لـه أنـه سـاه
 ؟صالته

 
هو ويرجع متى ذكر إىل قراءة إذا كان ذلك خطأ منه أو نسيانا فال يرضه ذلك عىل الس

ما جيب عليه من الفاحتة والتحيـات ويـسجد للـسهو، فـإن مل يـأت بـام عليـه مـن القـراءة يف 
 .واهللا أعلم.املوضع فسدت صالته

 

 
 

 ؟يف املصيل إذا اجتمع ريقه يف الصالة أجيوز له رسطه أم ال
ووجدنا يف األثر عن الشيخ جاعد بن مخيس أن الصائم إذا اجتمع ريقه يف فمه، أله  

 .جيوز يف كال الوجهني: قال ؟أن يرسطه أم ال
 .ِّبني لنا ذلك عىل أصح األقاويل مأجورا إن شاء اهللا

 

                                                
 .كان ساهيا): ع(يف   )١(



   ١٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
مـن الريـق فلـه رسطـه وال يـضيق عليـه، وإن اجتمـع حتـى إذا كان بقدر ما يعرق

عليه لفظه يف الصالة، ويعجبنا ذلك يف الصوم أيضا، ونحـو هـذا يوجـد : فقيلا يكون رشب
 .يف اللبابعن الشيخ الرستاقي

 .واهللا أعلم.  جواز رسطه للصائم بغري قيد:ويف قول الشيخ اخلرويص
 

فيمن يظهر عليه الريق ويكثر عليه يف صالته، أله أن يسيغه وهو يف صـالته أم يبزقـه 
 ؟جديف املس

 
. ما مل جيتمع فله إساغته، وإن اجتمع فيدعه جيري عىل اجلانب األيرس ولو عـىل ثيابـه

 .واهللا أعلم
 

ما تقول يف النخاعة اآلتية مـن الـصدر إذا خـاف منهـا املـصيل أن يـرسطها مـع ريقـه 
 فتفسد عليه صـالته، ألـه لفظهـا بعـد أن يـصري عـىل مقـدرة مـن لفظهـا وال يـرضه ذلـك يف

 ؟ وما حكمها طاهرة أم نجسة؟صالته
 

 .واهللا أعلم. هي طاهرة وال يرض املصيل لفظها من فيه من غري نفخ وال صوت
                                                

 .يفرق): ع(يف   )١(
هو الشيخ العالمة مخيس بن سعيد الشقيص من مؤسيس دولة اليعاربة، عاش يف القرن احلادي عـرش   )٢(

 بيته؛ ألنه تزوج أمه بعد وفاة زوجها، وعقدت البيعة لإلمام اهلجري، نشأ اإلمام نارص بن مرشد يف
 .٥٩ دليل أعالم عامن: ينظر. منهج الطالبني وبلوغ الراغبني: نارص عىل يديه، من أشهر مؤلفاته
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ما تقول يف الذي يتجرع بريقه أو يبتسم وهو يف الصالة عىل اختيار منه أهـو حمجـور 
 ؟عليه أم مكروه أم مباح

 
 بـالريق غـري مفـسد للـصالة وال للـصوم إال أن جيمعـه فيكـون كاملــرشوب، التجـرع

 .والتبسم يف الصالة ينقضها، وال ينقض الوضوء إال مع القهقهة يف الصالة
 
 بفساد صالة من أرس الضحك ومل يبـده بـأن يكـرش أو يقهقـه بـاختالف أو :هل قيل

م يف أن ال تنهدم صـالة مـن قـرأ  وهل جتد رخصة من بعضه؟ائتالف أم ال تفسد عىل حال
 ؟سورة بعد املثاين يف العجاموين حتديا أو جهال

 
فيمن قهقه يف الضحك ينقض الوضوء والصالة معـا إذا كـان الـضحك يف الـصالة، 
وإن تبسم ومل يقهقه بفساد الصالة وحدها، فإن اهتز البدن بالـضحك ومل يبـسم ومل يقهقـه 

 أكثر القول متامها، وأما قراءة القرآن يف الصالة بعد الفاحتة  ولعل،فيختلف يف فساد صالته
مطلقا فعند أصحابنا أنه ال جيوز، وصـالة يف موضع ما يرس بالقراءة من املأموم مع إمامه

من فعل ذلك معهم فاسدة وال نعلم بينهم يف ذلك اختالفا، وإنام خالفهم فيـه مـن ينتـسب 
واهللا أعلم بصحتها وهو املعني عـىل . ديث رووها يف ذلكإىل األئمة األربعة من القوم ألحا

 .كل خري

                                                
 .إمامته): ع(يف   )١(



   ١٦٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 وإن محـده جهـرا، أو مل ؟من عطس يف الصالة أجيب عليه أن حيمـد اهللا رسا يف نفـسه
 ؟حيمده يف حاله ذلك ماذا عليه

 
مل يفعـل فلـيس  إنه يؤمر به رسا يف نفسه، وإن جهـر فيختلـف يف مثلـه، وإن :قد قيل

 .بالزم
 

 وإن كان عليـه أن يتحمـد وهـو يف الـصالة ؟إذا عطس أيتحمد وهو يف الصالة أم ال
 ؟أينوي بقلبه أم ينطق بلسانه أم كيف الوجه يف ذلك

 
 .واهللا أعلم. يتحمد بقلبه، وإن مل يتحمد بقلبه فال بأس عليه: قيل

 
 
يل صالة فريضة إذا شغلته دابة متيش عىل جـسده حتـت ثيابـه فخـاف منهـا أن يف املص

تكون من ذوات النهش واللـذع، ألـه أن يقطـع صـالته ويـسلم حيـث وصـل مـن الـصالة 
وخيرج الدابة عن نفسه ثم يبتدىء صالته وال يكون منه ذلك تقصريا يف أمر صالته أم ليس 

 وال يرض ذلك صـالته ،رج الدابة بكلتا يديه وهل جيوز له أن ال يقطع الصالة وخي؟له ذلك
 ؟ولو سكت عن القراءة وغـري ذلـك مـن التـسبيح والركـوع والـسجود يف حالـة إخراجهـا

 ؟أرأيت إن كانت ال خترج إال بنزع ثيابه فام يعجبك يف ذلك



١٧٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وال تفسد صالته بإخراجها، وإن احتـاج إىل نـزع ،إذا خاف منها فله أن خيرجها عنه

 ولبسها ثانية واشتغل بذلك عن صالته فله أن يقطع الصالة ويستأنفها، وإن سلم فهو ثيابه
 .واهللا أعلم. أحسن

 
 

 ؟يف ثوبه وهو يصيل، أتتم صالته أم اليف رجل عقد عىل غوازي
 
 .ال بأس
 

 ؟عىل فمه أم الرتك له أوىل وأسلمإذا تثاءب الرجل يف الصالة أجيوز له أن يضع يده 
 

واهللا . الرتك له أوىل، وإن رد ظهر يده اليرسى عىل فمه فجائز، وبعض يـأمره بـذلك
 .أعلم

 
وهـو يف الطريـق، وحـرضته يف رجل حيمـل محـال عـىل دابـة مثـل جـراب أو غـريه

 أعىل الدابـة ومل يقـدر أن الصالة ومل يكن عنده أحد، وإذا ترك الدابة والذي عليها وقع من
 ؟حيمله بنفسه عىل الدابة كيف يفعل
                                                

 .نقود: أي  )١(
 .زيادة وقع): ع(يف   )٢(



   ١٧١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
يوجد يف األثر أنه يمسك دابته ويقـبض محلـه إن خـاف عليـه ويـصيل كيـف أمكنـه، 
وصالته تامة، هذا إن كان يف موضـع ال جيـد فيـه مـن حيمـل معـه يف احلـال إن سـقط املتـاع 

 .واهللا أعلم. دابتهوخاف من ذلك الرضر عليه أو عىل متاعه أو عىل 
 

 :يقول يفرك يديه ومن بعد ً أوال،ما معنى شيخي فرك اليدين وإشاممهن عند التشهد
 .أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا يمسح وجهه

 
فقـد وأما مسح الوجه باليدين مع التشهد يف غـري الـصالة  ال أعلم الفرك وال الشم،

 .واهللا أعلم.  السنة وتركه من اجلفاءإنه من: قيل
 

 ؟وهي فقرية، ما يلزمها يف ذلك]جهال منها بذلك[يف امرأة تركت الصالة 
 

 .واهللا أعلم. إذا تركتها عمدا لغري عذر فعليها التوبة والبدل والكفارة
 

خلبيثة فوقعت يف أنفه ومل ما تقول يف املصيل إذا أضاء إليه يشء من الروائح الطيبة أو ا
 ؟يشمها عمدا هل يرضه ذلك أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال بأس عليه

                                                
 .منها جهال كذلك): ع(يف   )١(
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 وكيـف أول احلـد ؟يف حدود الصالة هل لكـل حـد مـن حـدود الـصالة أول وآخـر
 . ارشح لنا ذلك؟وآخره

 
ل يبتدىء منه فاحلمد ممثال يشء فله آخر ينتهي إليه كام له أونعم له أول وآخر وكل
، وهكـذا يف M C BL  وآخرهـا ،M$ # "!L : وهي سورة الفاحتـة أوهلـا

 .واهللا أعلم. غريها، وهذا ظاهر ال إشكال فيه
 

 
يف املبطون أو الليلة املطرية أجيوز له أن جيمـع الـصالتني أعنـي يف احلـرض، وإذا كـان 

 ؟جائزا كيف لفظهام
 

قيل بجـواز ذلـك يف آخـر صـالة األوىل وأول الثانيـة، فقـد أجيـز رخـصة للمبطـون 
واملستحاضة، وبعض أهل العلم أجازه يف الليلة املطرية للرضورة، وال نحب استعامل ذلك 

أصـيل فريـضة الظهـر احلـارضة أربـع ركعـات :  مـثالقـاليف غري رضر موجـب، ولفظـه إن 
ع ركعات صـاليت مجـع للـرضورة، اتباعـا للرخـصة، طاعـة هللا وفريضة العرص احلارضة أرب

 .واهللا أعلم. ، فهو كاف^ولرسوله حممد 
                                                

 .له: زيادة) أ(يف   )١(
 ).٧-١(اآليات : الفاحتة  )٢(



   ١٧٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

فيمن قرأ القرآن ومل يعرف ما فيـه مـن الـسجدات، ومل يقـف عـىل أحـد يفعلهـا ومـا 
 إن عليـك إذا قـرأت القـرآن :فقـال لـه مـن قـال عـارف أو جاهـل ؟صفتها ومـا يقـال فيهـا

دات فيه، أيلزمه يف ذلك احلال يطلب من يعلمه ذلك وال يسعه الوقوف، ويكون كمن سج
لزمه فرض الصالة ودخل عليه وقتها ومل يعرف كيفية الصالة وما يقال فيها، فيكون هالكا 

 ؟يف ترك الطلب إذا فات وقتها أم فرق فيام بني ذلك
 

غري االستخفاف والتهاون بهأما سجود القرآن فليس هو بفريضة، ومن تركه عىل 

فأرجو أنه ال يبلغ به إىل إثم، وإنام هو سنة مأمور هبا ملن قدر عىل فعلها، ومن تركها لعذر مل 
هيلك هبا، وال نعلم قوال بأهنا فريضة، وال أن هلا أحكام الفرائض فيام حفظناه من قول أهل 

معنى االستخفاف  الرتك عىل غريالعلم، وإذا مل تكن فريضة هيلك هبا من ترك فعلها بنفس 
والتهاون فال يبني يل يلزمه طلب علم ذلك، بل هو مما يؤمر به وحيث عليه استحبابا ونـدبا 

تكـون ]إهنا حينئـذ [:فقد قيلطلبا لألجر، اللهم إال أن يكون قد قرأ السجدة يف الصالة 
ال يف موضع ما يمتحن بمنزلة حد من حدود الصالة فال يسع تركها، فعىل هذا فيلزمه السؤ

بفرضه إن مل يأت به يف صالته لوجوب البدل عليه مع القدرة ولكنها مسألة هي يف األصل 
 .من مسائل الرأي ال من مسائل الدين

وهذا هو أكثر القول عند األقدمني فيها، وقول من ال يفسد الصالة برتكها عىل غـري 
.  أحكام النوافل فال جيـب الـسؤال عنهـامعنى االستخفاف والتهاون فال يبني يل إال أهنا يف

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 .حينئذ إهنا): ع(يف   )٢(
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 .واهللا أعلم
 

 
يف املصيل إذا حتري وتردد قلبه يف صـالته وشـك يف ركعاهتـا مـثال يف صـالة الظهـر أو 
العرص وما أشبههن أنه صىل أربعا أو ثالثا، أو يف املغرب أو الوتر أنه صىل ثالثا أم ركعتني، 

ك يف التحيات األوىل أنه مل يقرأها ويف نفـسه أنـه مقبـل عـىل صـالته إال أنـه قلـام خيلـو أو ش
ــيشء مــن أمــور دينــه أو دنيــاه إال مــا شــاء اهللا،  اإلنــسان مــن أن حيــدث نفــسه يف صــالته ب
وخصوصا إن كان منفردا، فهل جيوز هلذا املصيل أن يعمل عىل أغلب ظنـه وأقـواه وتكـون 

 ؟ إن الصالة ال تؤدى عىل الشك:كام قيلادهتا من أوهلا صالته تامة أم يلزمه إع
 

 :فقد قيلإذا مل يدر يف الظهر أو العرص أنه صىل ثالثا أو أربعا ومل يدر هو يف أي ركعة 
إنه يسلم وجيعلها نافلة ويعيد الصالة، وأما يف املغرب فإن اسـتيقن أنـه يف التحيـات الثانيـة 

: فقيـلجوع إىل الـشك، وإن مل يـدر أنـه يف األوىل أو الثانيـة وشك يف األوىل فليس عليه الر
يزيد ركعة بتحياهتا وال ترضه الزيادة إن كانت الصالة تامة وفيها اختالف، وإن كان هو يف 

 .واهللا أعلم.التحيات األوىل فقد أتى بام عليه من الزيادة
 

بد من صالته إال ما عقـل  أمجع الفقهاء أنه ال حيسب للع:قيل: يوجد يف بعض اآلثار
 .»أنه من صىل ومل يعقل صالته فهو مؤد لفرضه وال يثاب عليها«منها، ويف احلديث 

                                                
ليس للعبـد مـن صـالته إال مـا « عن حديث ١/١١٦ املغني عن محل األسفارقال احلافظ العراقي يف   )١(

مـا جـاء يف نقـصان : الـصالة، بـاب:  يف كتـابأبـو داودمل أجده مرفوعا اهـ، لكـن روى : قال» عقل
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اهللا أعلم، وأنا ال أعلم أن الفقهاء أمجعوا عىل ذلـك، ويف كـالم الـشيخ جاعـد مـا دل 

.  إليـهعىل غري ذلك فيام أرجو، وما ذكرته من احلديث فعندي أنه غري صحيح فال حاجـة
 .واهللا أعلم

 
يف املصيل إذا شك يف صالته ومل يستيقن كم ركعة، ثم صالها ثانية وثالثـة وهـو عـىل 

 وهل ترى هلذه العلة دواء تصفه ملن ابـتيل هبـذه ؟خيرج منه ما ترى يف صالتهمل حالة الشك
 .َّ تفضل علينا باجلواب؟البلية

 
 بالشكوك فينبغي له أن يأخذ يف هذا بالرخص ويـالزم اهللا أعلم، وإذا كان هذا مبتىل

 .واهللا أعلم. اجلامعة ويرتك أحدا حيفظ له صالته إن قدر
 

فيمن شك يف االستعاذة أو يف قراءة الفاحتة بعد دخوله يف قـراءة الـسورة أو شـك يف 
 ؟قراءة السورة بعد ركوعه أو يف ركوعه أنه أتى هبا أم ال

 
 

إىل يشء من أعامل الصالة أو حدودها بالـشك إذا جاوزهـا إىل حـد غريهـا ال يرجع 
 .واهللا أعلم. فهو قول مطرد فيها

                                                                                                                             
إن الرجل لينـرصف ومـا كتـب لـه إال عـرش صـالته تـسعها «: عن عامر بن يارس قال) ٧٩٦(الصالة 

 .»ثمنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها
 .عليه): أ(يف   )١(
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 فـشك أهنـا مـن احلمـد أم مـن البـسملة M, +L  فـيمن قـرأ إىل قولـه :ومنه

 ؟M0/ .Lفوقف متحريا كيف يصنع، أيعيد احلمد من أوهلا أم يتم القراءة من 
 

 .يبتدئ باحلمد
 

إذا قرأ السورة قبل قراءة احلمد، أو شك يف قراءة احلمد بعد قـراءة الـسورة، أيرجـع 
بعد قراءة احلمد والسورة أم يعيد احلمد وحدها أم ال رجوع عليه إذا كان ناسيا أو خـامره 

 ؟الشك يف مجيع ذلك
 

ته، وال بأس ال يرجع إىل يشء من هذا عىل الشك بعد ما خرج منه، ويبني عىل صال
 .واهللا أعلم. عليه

 
يف رجل صىل ونيس قراءة السورة وذكر بعدما سجد، أتفسد صالته ويعيـدها ثانيـة، 
 ؟أم جيزيه إن أتى هبا بعدما أتم التحيات الثانية متى وصل إىل عبده ورسـوله أم متـى يأتيهـا

 .ِّبني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا
 

 
وال تفسد صالته بالنـسيان مـا مل يـتم ركعـة فتفـسد الـصالة، وال  ،يرجع هلا فيأيت هبا

وال رقعة يف مثل هذا إال عىل قول يوجد عنـد املتـأخرين إن صـح فينظـر  يرجع إىل القراءة،
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 .واهللا أعلم. فيه
 

وفـيمن يـصيل سـفرا وسـها يف :  شفاها وله املعنى يف اجلوابات ال اللفظومما سألته
ت يف الصالة األوىل حتى جاوز عبده ورسوله إىل متام التحيات أو قبـل الـتامم، قراءة التحيا

وكذلك إذا كانت صالة أو ركعة ال يقرأ فيها إال فاحتة الكتاب يف سفر أو حرض وسها بعـد 
 . نعم: الفاحتة فقرأ البسملة أو معها بعض سورة أجتزيه سجدتا السهو بعد الفراغ؟ قال

 
 ؟ه أو يف سجوده شكا ناسيا أنه أتى هبام أم الفيمن شك يف ركوع

 
 .إن كان قد جتاوزمها فال يرجع إليهام بالشك

 
إذا أتم املصيل الوثبة وركع ساهيا، أو مر يشء مـن املمـرات التـي تقطـع عـىل املـصيل 

 ؟صالته أتفسد صالة املصيل أم ال
 

هو وعليـه الرجـوع عنـه ويـسجد إن ركع ساهيا وهـو ال ركـوع عليـه فـذلك منـه سـ
 .واهللا أعلم. للسهو، وإذا مر عليه ما يقطع الصالة بمروره فسدت صالته وعليه اإلعادة

 

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )١(

 .٧٥ص
 . بن أيب نبهان بن الشيخ أيب نبهان اخلرويصالسائل الشيخ مخيس  )٢(
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املصيل إذا سها يف الركعتني األوليني من صالة الفرض، وأتم التحيات وسلم، وذكر 

 وتقـدم اإلمـام  وكـذلك إذا سـها يف قـراءة احلمـد؟بعد أن سلم أيبني عىل صالته أم يعيدها
اإلمـام بيشء منها، أو قرأ البسملة وحدها أيرجع إليها يقرؤها خلفه أم يقف حتى يـصل

 ؟قراءتهعند
 

يبني عىل صالته يف بعض القول ما مل يأخذ يف عمل غريها، أو يدبر بالقبلة، أو يأيت بام 
بيحات، وعليه الـسهو، ينقض الصالة من قول أو عمل، أو يتطاول ذلك بام فوق ثالث تس

 .يستأنفها بعد التسليم منها عىل حال؛ ألنه خروج من الصالة: وقيل
ومن سبق اإلمام يف قراءة الصالة ال يرجع لكن ينتظره حتى يأيت عليه فيتبعه، هكذا 

 .واهللا أعلم. يف غري العمد قيل
 

 أنـه أدى القعـود فيمن ترك التحيات ناسيا أو جاهال أو متعمدا أو أنـه شـك فيهـا أو
 .فيها

 
إذا تركها عمدا أو جهال أو نسيانا فسدت صالته، وأما عىل الـشك فـال يرجـع إليهـا 

 .بعد أن يتجاوز عنها
 

                                                
 .يصري): ع(يف   )١(
 .مع): ع(يف   )٢(
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يف رجل جلس للتشهد األوسط أو األخري، وشك أنه مل يأت شيئا من حدود الصالة 

 ؟ماذا عليه
 

 .واهللا أعلم. ال يرجع إىل الشك
 

إذا دخل الرجل يف الصالة وما حفظ أنه صىل ركعتني أو ثالثا، أيـستأنف الـصالة أم 
 ومـا رشط التحـري الـذي يبنـي عليـه ؟جلوسه يف التحري وما قياس؟يتحرى كم صىل

 . علمني مما علمك اهللا؟صالته
 

 .واهللا أعلم. يستأنف الصالة يف أكثر القول
 

عليه قراءة التحيات إىل عبده ورسوله فسها وأتم التحيات وسلم، يف املصيل إذا كان 
فذكر بعد أن سلم وقام للركعتني األخريني وأتم الصالة وسجد سجديت السهو أتتم صالته 

 ؟ وكذلك إن ذكر قبل أن يسلم؟أم ال
 

إن صالته تامة إذا ذكر حني سـلم فـنهض يف احلـال قبـل أن يـتكلم أو يـدبر بالقبلـة، 
 .جد للسهوويس

 
                                                

 .قيام): ع(يف   )١(
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وأتـم وسها يف التحيات األوىل، وظن أنه قـد تـم وحتـىيف رجل يصيل الفريضة

التحيات ودعا وسلم وأقبل عىل الدعاء إن كان عىل أمر اآلخرة أو كان عـىل أمـر الـدنيا ومل 
 . ذلكِّ بني لنا؟يدبر بالقبلة يف قعوده، وتيقن أنه صىل ركعتني أيتمها أم يبدؤها من أوهلا

 
 .واهللا أعلم. يستأنف الصالة

 
فيمن يصيل صالة فريضة أو شيئا من السنن أو النوافـل فـسها عـن حـد مـن حـدود 

 أو الركوع فسجد وأشباه ذلك حتى جاوز إىل غـريه ،الصالة، مثال عليه قراءة القرآن فركع
ء من هذه احلدود، أله أو تعداه حتى أتم حدود الصالة فقعد للتحيات ثم ذكر سهوه يف يش

 ؟أن يرجع حيث ذكر ويأيت بام عليه، أم ليس له ذلك أم ماذا يفعل
أرأيت إن كان له الرجوع فام تقول يف الذي قضاه يف حال سهوه يبني عليه أم ال يبني 

 ؟عليه وعليه أن يستأنف مجيع ما قد قضاه يف حال سهوه
تيـان مـا عليـه ويكـرب حتـى وكذلك إن صح له الرجوع أعليه أن يكرب حني يرجع إل

 .َّ تفضل علينا باجلواب مأجورا إن شاء اهللا؟يقعد إلمتام صالته أم ال عليه
 

 يرجع إلمتام ما عليه ما مل يكن بينه وبينه بقدر ركعة تامة، فإذا كان كـذلك فقـد: قيل
ضع جيوز له يف موإنه ال يرجع إليه وتفسد صالته ويستأنف الصالة ثانية، وإذا كان: قيل

                                                
 .فريضة): ع(يف   )١(
 . قرأ التحيات:أي  )٢(
 .لعله: زيادة) ع(يف   )٣(
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فيه الرجوع فال يعتد بام أتى به يف حال سهوه بل يرجع فيأيت بالصالة كلها مـن حيـث سـها 
 .إىل آخرها، وال حيتاج إىل تكبرية مع قيامه لقضاء سهوه، فإن كرب مل تفسد صالته

 
وقتهـا، مـاذا يـذكرها أفائتـة أم فيمن نيس صالة أو نام عنها ثـم ذكرهـا وقـد فـات

»من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها«: ^ لقول النبي حارضة
 .أفتنا يف ذلك

 
 .إنه يذكرها حارضة حلضور وقت وجوب أدائها: قيل
يذكرها فائتة لفوات وقتها املحدود هلا يف األصل، وكال القـولني خـارج عـىل : وقيل

تلفا، وذلك أن معنى كل واحد من اللفظني دال الصواب، ومعنامها متفق وإن كان اللفظ خم
 .واهللا أعلم. عىل معنى مستقيم غري ما يدل عليه املعنى اآلخر فلينظر املرء لنفسه يف االختيار

 
 

إذا سها الرجل يف صالة الظهر أو العـرص وقـرأ يف الـركعتني األخريتـني سـورا أتـتم 
                                                

 .غاب): ع(يف   )١(
: جـابر بـن زيـد قـالمن طريق أيب عبيـدة عـن ) ١٨٤( يف كتاب الصالة ووجوهبا اإلمام الربيعأخرج   )٢(

، »من نيس صالة أو نام عنها فليـصلها إذا ذكرهـا«: بلغني عن رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ قال
الـصالة، :  يف كتـابأبـو داود، و)٦١٢(من نيس صـالة : املواقيت، باب:  يف كتابالنسائيوأخرجه 

مـا جـاء يف الرجـل : ، بـابالـصالة:  يف كتابالرتمذي، و)٤٤٢(من نام عن الصالة أو نسيها : باب
من نيس صـالة فليـصلها «:^قال رسول اهللا : من طريق أنس بن مالك، قال) ١٧٨(ينسى الصالة 

 .»إذا ذكرها
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 أم يكفيـه إذا كـان يف ؟ميـع أو لكـل سـهو سـجدتان وعليه سجدتا سهو للج؟صالته أم ال
 ؟الظهر وسها ثم سجد سجديت الشك، كيف يقول يف لفظ سجود السهو

 
تتم صالته عىل النسيان، وعليه سجدتا السهو مرة واحـدة جلميـع سـهوه يف الـصالة 

اللهم إين أسجد سجديت الـسهو إصـالحا لـصاليت ومرضـاة : الواحدة، ويقول يف السجود
 .واهللا أعلم. أسجد سجديت السهو فهو كاف: قال وإنلرمحن ورغام للشيطان، ل

 
يف سجديت السهو أين يكون موضعهام قبل السجدتني اللتـني يـسجدمها املـصيل بعـد 

 أفتنا رمحك اهللا، وكيـف اللفـظ هلـام ويف أي ؟فراغه من صالته أم يسجدمها بعد السجدتني
 ؟موضع يؤتى به
 
 من صالته يسجد للسهو، وأما النية والدعاء فأحسب أنه قد تقدم يف بعض إذا سلم

 .واهللا أعلم، فينظر فيه. األجوبة
 

 ؟ما تقول فيمن جيمع الصالتني فسها يف الفريضة األوىل متى يسجد للسهو
 

إذا متــت الفريــضة اآلخــرة، ونحــن : وفيهــا قــوليــسجد إذا متــت الفريــضة األوىل، 
 .نسجد بعد متام الصالة األوىلنستعمل 

 ؟ ما تقول بعد التسليم لسجديت السهو:قلت له
 .أسجد سجديت السهو وال نزيد شيئا: أقول :قالف
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 ؟ ما يعجبك يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم ثانية ويسجد سجديت الصالة:قلت له
 . يسلم بعد متام التحيات ويسجد للسهو:قال

 
يف وقت األوىل فسها يف األوىل أيسجد لسهوه بينهام أم بعد املسافر إذا مجع الصالتني 

 ؟اآلخرة
 

 .واهللا أعلم. بعد الثانية: وقيليسجد لسهوه بعد األوىل، : فقيلخيتلف يف ذلك 
 

فيمن يصيل الضحى أو سنة قيام شهر رمضان أو شيئا من النوافل فسها يف الركعتني 
لم من الركعتني األوليني مثل الساهي يف صالة اجلمع إذا األوليني، متى يسجد للسهو إذا س

 ؟سها يف الفريضة األوىل يسجد للسهو بعد متامها أم ما يعجبك يف ذلك
 

يسجد يف الفريضة األوىل إذا سها فيها، وإن سها يف يشء من الـسنن والنوافـل التـي 
 .واهللا أعلم. نحن نعملتفرق بالتسليم كالرتاويح وما يشبهها فيسجد يف األخرية، كذا

 
تسليم السهو يف الصالة إذا سلم املصيل يف الركعتني األوليني مـن صـالة الظهـر، ثـم 

 ؟أراد أن يبني عىل صالته أتتم صالته أم يعيدها
أرأيت إذا لزمه سجود السهو وكان يف صالة يسجد فيها بعد التسليم أيكفيه : قلت له

 وما الرتتيب ؟م يسجد أوال سجود الشكر وآخر للسهوسجوده مرة وجيتزىء به ويكتفي أ
 ؟يف ذلك
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  .إذا سلم يستأنف الصالة ثانية: قيل
يبني عليها ما مل يدبر بالقبلة أو يشغل بيشء من كالم أو غـريه ممـا ينقـضها أو : وقيل

يسكت بقدر ما ينقض الصالة من السكوت، وإذا سجد للسهو عىل أثر صـالته فيجـوز أن 
واهللا . جد بعده سجود الشكر، وإن مل يـسجد فلـيس هـو بـالزم يف األصـل ويـسع تركـهيس

 .أعلم
 

يف رجل سـها يف الـصالة، ومل يعـرف أنـه صـىل أربـع ركعـات أو أقـل أو أكثـر كيـف 
 ؟ أيعيد الصالة أم ال؟يصنع

 
 .واهللا أعلم. يعيدها حتى خيرج منها بيقني

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
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 : سؤال من الشيخ مجعة بن خصيف

 
  هــــــاك منــــــي قولــــــة مثــــــل بــــــراح

  
  نـــــــــوره للمبـــــــــرصين احلــــــــــق الح

ـــــــــــسحةإن     ـــــــــــه يف ف   تكـــــــــــن نومت
  

  التــــــساع الوقــــــت طــــــوال وانفــــــساح
   وهـــــــــــو راج قومـــــــــــة يف وقتهـــــــــــا   

  
ـــــــــك واحلـــــــــق رصاح ـــــــــا ذل     ناوي

  فتغــــــــــــشاه نعــــــــــــاس غالــــــــــــب   
  

  قــــــبض الــــــنفس بــــــه والعقــــــل راح
ـــــــــــا أوىل إذا    ـــــــــــو بالعـــــــــــذر هن   فه

  
ــــــــرشاح ــــــــاه الن   هــــــــو صــــــــىل النتب

    

 
                                                

 .جتىل): أ(يف   )١(
 .رضاح): أ(يف   )٢(

      يــــا فتــــى قــــد صــــار للعليــــا وشــــاح
ــــــــن      عــــــــيلمواحــــــــد اآلحــــــــاد رك

ــــــت ــــــد دج ــــــشكالت ق ــــــا م      إن عنتن
     فطنتـــــــــــــهفجالهـــــــــــــا بـــــــــــــسنا

ـــــان ـــــي ســـــعيدا نجـــــل خلف ـــــام أعن      إن
ــــــري ــــــا غ ــــــد غف ــــــن ق ــــــىل م ــــــا ع      م
   ًوانيـــــــــا ال ناويـــــــــا تركـــــــــا هلـــــــــا

  الـــــــــسجيات املــــــــــالح بوحتـــــــــىل  
  لـــــــــــوذعي أملعـــــــــــي ذو ســـــــــــامح  
ــــــــستامح   ــــــــاه امل ــــــــا فن   صــــــــعبة جئن
  منقــــــــادة بعــــــــد اجلــــــــامحفغــــــــدت  
ــــــــو القطــــــــب يف ذا العــــــــرص راح     فه
ــر الح   ــني الفج ــصبح ح ــصالة ال ــصل ل   م

ــــــراح ــــــرن ب ــــــدا ق ــــــصحا حــــــني ب   ف
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ًال أو ركبانـا أو غريقـا أو حريقـا أو عريانـا أو خائفـا أو يف كيفية صالة من كان رجـا ً ً
هاربا أو حماربا أو مواقفا أو مسايفا أو مقيدا أو حمبوسا أو منكوسا أو مـصلوبا أو مكتوفـا، 

ًتفضل بني يل سيدي بيانا شافيا كافيا َّمفصال كله عىل الرتتيب. 
 

هنـم حيرمـون إىل القبلـة يمـضون يف  أ:قد قيـل يف صـالة مـن كـانوا رجـاال أو ركبانـا
طريقهم إىل حيث ما توجهت هبم، يقرأون الصالة ويركعون باإليامء وبه يسجدون ويأتون 

M e d : بالصالة إىل متامها، ويستدلون عىل جواز ذلك يف موضع إباحته بقوله تعـاىل
fgl k j i h  Lعىل بعض التأويل، وتشبهه صالة السفينة. 

 أمكنه إن قدر أن يأيت هبا متاما لزمته بجميع حدودها، وتنحط عنه  وصالة الغرق كام
لعذر ما ال يقدر عليه مـن قيـام أو قعـود أو ركـوع أو سـجود، فـإن مل يـستطع أن يـصيل إال 

 .بالتكبري أجزاه كام جيزي املريض، وكذا احلريق
ة صـلوا القيام فرض وهو قـادر عليـه، فـإن كـانوا مجاعـ ويصيل العريان قائام؛ ألن

 .قعودا ويكون اإلمام يف وسطهم عىل ما قيل
واهلارب إن كان باغيا فعليه صالة املطمـئن، وإن كـان مظلومـا خيـاف عـىل نفـسه إن 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 )١١٥(اآلية : البقرة  )٢(
 ألنه): أ(يف   )٣(
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 .والراكبوقف للصالة جازت له صالة الراجل
واملحارب يصيل متاما إال يف حـال املواقفـة، فقـد ثبـت عـن اهللا أن اإلمـام يـصيل هبـم 

سلمون فرقتني، فرقـة تـصيل مـع اإلمـام ركعـة واألخـرى حترسـهم مـن ركعتني وينقسم امل
العدو، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وخيرج هؤالء املصلون تلك الركعة حيرسوهنم من 
العدو ولتأت الطائفة التي مل يصلوا فليصلوا مع اإلمـام ركعـة إىل متـام التحيـات فـإذا سـلم 

مام ركعتان وللجامعـة لكـل طائفـة ركعـة، وذلـك اإلمام سلموا مجيعا ومتت صالهتم، فلإل
 .جيزي يف كل فريضة

ولغري أصـحابنا يف كيفيـة هـذه الـصالة اخـتالف كثـري، فـإن أدركـتهم املـسايفة قبـل 
 .الصالة صلوا بالتكبري وكفى

وأما املحبوس فيصيل صالة مطمئن إال لعـذر، وكـذا املقيـد إال إذا عجـز عـن القيـام 
 . إن عجز عن إثناء رجليه يف التحيات فال يكلف فوق طاقتهفيصيل كام أمكنه، وكذا

ً قـائاموأما املنكوس واملصلوب فيصليان عىل هيئتهام باإليامء، وأما املكتوف فيصيل
واهللا . إال إذا عجز عن يشء فقد انحط عنه؛ فإن اهللا لعظيم لطفه ال يكلف أحدا فوق طاقته

 .أعلم
 

ملرض أصابه ويصيل قاعدا كهيئـة قعـوده للتحيـات، ففـي فيمن مل يقدر يصيل قائام
حال قعوده عن حمل القيام للقراءة وغريها من تكبرية اإلحرام والتوجيه وكل يشء يفعله يف 

                                                
 .أو): أ(يف   )١(
 .فكفى): ع( يف  )٢(
 .متاما): أ(يف   )٣(
 .ًقياما): ع(يف   )٤(
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صالته يف حال قيامه وهو قاعد من عذره، ما الذي ينبغي له يف يديه يرسلهام أو يضع باطن 
 ؟هام ويضم باطن كفيه عىل فخذيه وساقيهكفيه عىل الفراش حذا فخذيه وساقيه أم يرسل

 
يرسل يديه إىل األرض يف حال ما كان القيام عليه فعجز عنـه ويـرتكهام يف اإلرسـال 
عىل حاهلام كام يف القيام ال يضمهام إىل فخذيـه وال إىل يشء مـن جـسده، وإن وضـعهام عـىل 

اعد لعذر والقاعد يضع يديـه فخذيه كالقعود جاز له ذلك أيضا ومل يضق عليه؛ ألنه اآلن ق
 .واهللا أعلم. كذلك، مها وجهان جائزان له إن شاء اهللا

 
 أيكـون ؟ما تقول يف املريض إذا مل يقدر يصيل قائام وال قاعدا مـا األوىل بـه أن يعمـل

مضطجعا عىل يمينه مستقبل القبلة كهيئة امليت يف حلده أم يكون مستلقيا عىل قفـاه، قـدماه 
 أرأيـت إذا مل يقـدر إال ؟لقبلة ورأسـه عـىل جهـة املـرشق مـستقبل القبلـة بوجهـهعىل جهة ا

 وما يعمل يف صـالته إذا قـرأ إىل حـد ؟مضطجعا عىل يمينه أو يساره ما يعجبك له يف ذلك
الركوع أيلزمه اإليامء برأسه إذا قدر عند الركوع وللقيام من الركوع، وكذلك عنـد تكبـرية 

السجدة األوىل إىل الثانية وعند قعوده للتحيـات وعنـد قيامـه السجود وعند رفع رأسه من 
منها، أيلزمه اإليامء يف مجيع حدود الصالة بعد تكبرية اإلحرام وقراءة ما بعدها من القـرآن 

 ؟والتسبيح
 

هذا وهذا كله جائز، وإذا مل يقدر إال مضطجعا عىل يمينـه فيـصيل كـذلك وإال فعـىل 
 .واهللا أعلم. جهه يف الوجهني، وال يبني يل أن عليه إيامء يف هذايساره مستقبل القبلة بو

 
فيمن عجز عام افرتضـه اهللا عليـه يف حـال مرضـه مـن وضـوء وصـالة ال يقـدر عـىل 
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 بلزوم من يقيمـه يف مرضـه مـن :فهل قيلالقعود وال عىل قراءة الصالة ]القيام وال عىل[
ه باملـاء أو ييممـوه بـالرتاب إذا مل يقـدر عـىل املـاء  وهل عليهم أن يوضـئو؟قرابته أو غريهم

 أم هذا مستحب ؟ويكربوا له لكل صالة فرض أو وتر عىل قول من يقول بخمس تكبريات
 ؟غري الزم، ومن تركه فهل يبلغ به إىل إثم وتقصري

 بانحطاط مجيع املفرتضات مما تعبده :وهل قيل يف العاجز إذا مل يقدر عىل طاعة مواله
 ؟ أم ال ينحط عنه ذلكاهللا به

 
هو معذور بالعجز وال يلزمه أن يستعني يف مثل هذا بغريه، وإذا كان هو ال : نعم قيل

 .يلزمه فكذا املستعان به ال يلزمه أيضا
يلزمه أن يستعني بغريه إذا وجد من يعينه ملثل طهـارة ووضـوء ونحـوه، وإذا : وقيل

 به يف غري موضـع العـذر أن يعينـه مـع القـدرة عـىل لزمه هو أن يستعني بغريه فعىل املستعان
ذلك، وكذا التكبري إن كان يعقله فيكرب فعليهم إعانة له، وإن كـان ال يعقلـه فلـيس علـيهم 

 .واهللا أعلم. وال عليه
 

 واحتاج املريض إىل تلقـني التكبـري، وأراد ،فيمن حرض مريضا وقد حرضت الصالة
يف ظاهر أمره ال يعقل حتى يقرأ النية ويكرب بنفـسه، أحيتـاج هذا احلارض أن يلقنه وكان هو 

 .ِّ ألنا مل نجد عقد نية لذلك، عرفنا مأجورا؟هذا امللقن إىل نية أم يكرب له هكذا
 

 تعاىل فريـضة كـذا هللا أصيل :فيقول لهإن كان املريض يعقل النية والتكبري لقنه إيامها 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
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 الصالة فيكون التكبري عىل حساب ذلك إن قدر عليه وكذا مخس تكبريات، أو يعد له تكبري
املريض، فتكون صالة الظهر إحدى وعرشين تكبرية، وهكذا يف العرص ويف العشاء اآلخرة 
، أيضا، ويف العشاء املغرب ست عرشة إن قدر عليـه املـريض، ويف الفجـر إحـدى عـرشة

، ومن اكتفـى بـاخلمس فهـو وكأن هذا مع القدرة عليه مما أعجب الشيخ أبا سعيد رمحه اهللا
 .واسع له وعسى أنه أكثر ما قيل به

وإذا مل يقدر عىل النية باللفظ أو مل يعقلها وعقل التكبري وقدر عليه لقنـه التكبـري وال 
بأس، فهو حد القدرة وذلك خري من التعطيل، فإن مل يعقل ذلك فال تكبري عليه، وإن عقله 

 .و ذلك فعليه ذكره بالقلب فيام قيلومل يقدر عليه لعجمة يف لسانه أو نح
 .واهللا أعلم.  فال يبني يل ذلك-بكرس القاف-وأما وجوب النية عىل امللقن 

 
 وإن كـان يف ذلـك اخـتالف فـام الـذي ؟يف الصالة يف السفينة أتكون قيامـا أو قعـودا

 ؟يعجبك وختتاره وتدل عليه من آراء املسلمني
 

إن : قيـام أن يـصيل قيامـا وال يقعـد وإن قعـد جـاز، ويف األثـريعجبني إذا قدر عىل ال
 .واهللا أعلم. صالة السفينة قعود ال قيام، ونحن نرى األول أصح
 

 

 

                                                
 .كذا قال، ولعله عد التكابري دون تكبرية اإلحرام يف غري الفجر  )١(
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وال بقعة من بقاع األرض عـيل فيهـا   اعلم شيخي أن األرض كلها يل قبضة واحدة،
ء يف مـشارق األرض ومغارهبـا، وإن وطنـي غربة، والناس كلهـم عـيل سـواء وقلبـي يـيض

وغريه من األماكن عيل سواء، ومل أنو الرجوع إىل وطني إال زائرا أياما معدودات قالئل ثم 
عنه سائر، فهذا سبييل وأحب أن أصيل صـلوايت متامـا يف كـل سـفر، فـإن كـان يل ذلـك بـني 

 .ذلك
 

ز ألحـد عـدم اختـاذه أصـال إال جيـو  إن اختاذ الوطن فريضة ألجل الصالة، فـال:قيل
لعذر، فإن حصل العذر خللة توجب العلة فلم يستقر يف مكان ومل يمكنه اختاذ وطن فليصل 

 . متاما يف كل موضع نوى اإلقامة فيه ولو ثالثة أيام
ًولو يوما وليلة، فـإذا سـافر منـه إىل مـا جيـاوز الفرسـخني قـرص إىل أن يـستقر : وقيل

 .واهللا بصري سميع. ظ قلبك عن أن يضيعكذلك، ومن حبي لك أن حتف
 

فيام يوجد يف بعض اآلثار أن اإلنسان جيوز له أن يتخذ إىل أربعة أوطان، أتكون هذه 
األوطان عموما لكل إنسان أم خصوصا لإلنسان الذي يكون مشاركا يف البلد بامل وأهل، 

 املـال، أجيـوز لـه أن يتخـذها فإذا ارحتل من بلدته إىل بلدة أخرى ومل يكن له فيهـا يشء مـن
 ؟وطنا عىل عدد هذه األوطان املذكورة

أرأيت إذا حتول من بلدته إىل بلدة أخرى هي دون الفرسخني عن بلدته، فسكن فيها 
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وصىل فيها متاما، ثم بدا له سفر إىل بلدة يقرص فيها الصالة مـن بلدتـه األوىل، أجيـوز لـه أن 
تي سكن فيهـا ويـصيل مجعـا يف سـفره فـإذا رجـع إىل حيول نية الوطن عن البلدة األخرى ال

البلدة األخرى التي هي دون الفرسخني عن بلدته األوىل يصيل فيهـا مجعـا مـا مل يرجـع إىل 
 ؟بلدته األوىل

 
 .ليس للرجل احلر البالغ أن يتخذ أكثر من وطن واحد: قيل
 .وطنني: وقيل
 .أربعة أوطان: وقيل
 .انله ما شاء من األوط: وقيل

وال يلزم يف اختاذ الوطن أن يكون له يف البلد مال ودار وال غري ذلك، بل كل مكـان 
نوى أن يتخذه وطنا فهو له وطـن، ومـن أراد حتويـل الـوطن منهـا حتـى خيـرج إىل موضـع 
يتعدى فيه الفرسخني جيوز له قرص الصالة فيه من تلك البلد التي نوى ترك الوطن منها ال 

 .اهللا أعلمو. من أوطانه األخرى
 

املسافر أكثر زمانه عن وطنه وال يأتيه إال عىل األعوام من غري أن يطول فيه املقام إال 
قدر الشهر أو الشهرين أو ما زاد من األيام، ويف أغلب ظنه الذي عرفه من نفسه أنه ال يقدر 

له يف بعض األمكنـة يقيم به إال كام أقام به من املدة املاضية، ومل يتخذ غريه وطنا، وإن صح 
سكنا، وأعجبه مأمنا فينتقل منه إىل غريه، أعىل هذا يسعه ما هو فيه عمدا أم ال يسعه ألجل 

 .َّ تفضل دله عىل ما يرشفه فعال فريفعه مع ربه فينفعه؟صالته
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 .واهللا أعلم. واسع له ذلك

 
 

 يقرص فيها الصالة، ومحلها إىل بلدته التي يتم فيها الصالة فيمن تزوج امرأة من بلدة
التي يقرص الصالة فيها، فأمرها تتم الصالة لتاممه، ثم رجعت تزور أهلها إىل تلك البلدة

فأمرها بالقرص لقرصه يف تلك البلدة، ثم بعد ذلك أذن هلا باملقـام مادامـت تريـد املقـام مـع 
 ؟وز هلا التامم عىل هذه الصفةأهلها، هل تكون عىل قرصها أم جي

 
 .واهللا أعلم. تكون عىل القرص ما مل يتخذها هو وطنا

 
يف املرأة إذا نوت التامم بنية زوجها، ثـم إن الـزوج اختـذ وطنـني، وزارت املـرأة أهـل 

 ؟زوجها، أهلا أن تتم أم تصيل صالة السفر
هلـه، ومل خيـرب املـرأة بتلـك النيـة، أرأيت إن حول الزوج نيتـه واختـذ وطنـا غـري دار أ

 ؟وأرادت املرأة الزيارة لدار أهله بأمر منه والتبس األمر عليها، أتصيل متاما عىل النية أم ال
 

تصيل متاما يف وطنه ما مل تعلم بتحويل نيته عن االستيطان، ولـو حـول النيـة وهـي مل 
 .هللا أعلموا. تعلم فصلت متاما فال يرضها ذلك، وال بدل عليها

                                                
 .البلدان): ع(يف   )١(
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ما حكم صالة املرأة املتوىف عنها زوجها كصالته ما دامت يف عدة الرتبص أم كـصالة 
 .نفسها من قبل؟
 

 .واهللا أعلم.  حكم صالة املتوىف زوجها حكم صالة نفسها يف ذلك احلال
 

 
يخنا اخللييل فيمن وطنه حيل الغـاف فخـرج منهـا إىل املنيـزف ودغمـرما تقول ش

ومها دون الفرسخني إال أنه مر يف خروجه بقريات، وخرج منهـا إىل املوضـعني املـذكورين 
ًوقريات هي أيضا فيام دون الفرسخني، وكذا كل موضع من الطريـق هـو دون الفرسـخني 

ا قيس الطريق دائرا هكذا من احليل إىل قريـات ثـم إىل منها بالنسبة إىل قياسه إليها إال أنه إذ
املنيزف ودغمر فطوله أكثر من فرسخني، فام جيب عـىل اخلـارج مـن أهـل احليـل إىل دغمـر 

 ونريد اجلواب، ؟واملنيزف وقد مر بقريات، أيتم الصالة فيهام أم يقرص أم جيوز له الوجهان
 .ولك من اهللا جزيل الثواب

 
ىل ما هبم عىل هذه الصفة؛ ألن العربة يف حد الـسفر إنـام هـو باملـسافة بـني إن التامم أو

املوضعني، فـإن كـان دون الفرسـخني فـالتامم واجـب، وال يعتـد بكثـرة املـيش وال بتعـويج 

                                                
 .ب/٩٨، صأجوبة مسائل العلامء املتأخرينوردت يف خمطوط   )١(
 .ً كم تقريبا١٠٠عن مدينة مسقط مناطق تابعة لوالية قريات التي تبعد   )٢(
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هذا عىل أصح ما يوجد يف الطريق وإطالتها بالرتدد يف األماكن التي هي دون الفرسخني
 .األثر

ضـعف أن القـرص جـائز يف مثـل هـذا، ولكنـه مـن األقـوال وقد يشبه عىل قول آخـر 
عىل العمل به، واألصـل يف الـصالة اخلاملة جدا ملعان تدل عىل تضعيفه حتى ال يتجارس

التامم فهو أوىل هبا حتى يشتبه األمران فالرجوع إليه أوىل، فكيف به فـيام هـو ظـاهر للعيـان 
نيف ملن رأى من جائز غري ما نـرى، فـإن يف معروف بالبيان أنه الحق ما به يتبع من غري تع

 .أقوال املسلمني متسعا وهم أحق باالتباع ملن كان متبعا
 

 ؟ما الفرسخان عندك اللذان جيوز بمجاوزهتام قرص الصالة
 

 . أربعة وعرشون ألف ذراع وسط عىل ما نستحسنه ونظن أنه األكثر:الفرسخان
 .ألف ذراع وسطثون باهلاشمي، فهام ستة وثال:وقيل
واهللا .  باخلطوات، فهام أربعة وعرشون ألف خطـوة وكلـه مـن قـول املـسلمني:وقيل

 .أعلم
 

فيمن شك يف مسافة موضع القرص، فأراد أن يقيس تلـك املـسافة ليكـون يف صـالته 
. بذراع العمري أم بذراع الوسـط مـن النـاس اليـوم: عىل يقني ما يعجبك يف هذين القولني

                                                
 ).عىل: (زيادة  )١(
 .تتجارس): ع(يف   )٢(
 وعرشون): ع(يف   )٣(
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فإن صح القياس العمري كام قيل ذراع ونـصف ذراع فتكـون مـسافة موضـع القـرص سـتة 
وثالثني ألف ذراع، وإن أعجبك بذراع الناس اليوم أربعة وعرشون ألـف ذراع أم خيتلـف 

 ؟يف طوهلا وقرصها
 

إن مسافة موضع القرص جلمع الصالتني فيام عندي أربعة وعرشون ألف ذراع بذراع 
 .واهللا أعلم. اليوم، والقياس يكون من املحلةأوسط الناس 
 

ــرص هــل هــو يف ســفره ذلــك قــد جــاوز  يف املــسافر إذا شــك يف مــسافة موضــع الق
فام يعجبك . الفرسخني، وجيوز له مجع الصالتني أم بعد يف حكم احلرض وال جيوز له اجلمع

 نفسه يف صـالته ويـصيل  أرأيت إن أحب االحتياط عىل؟له عىل هذا اجلمع أم التامم له أوىل
يف ذلك املوضع الذي شك فيه مجعا ومتاما ونيته إن كان ذلك املوضع يف علـم اهللا تعـاىل قـد 
جاوز فيه الفرسخني فقد صىل مجعا، وإن كان يف علم اهللا تعاىل مل جياوز الفرسخني فقد صىل 

 .متاما
 

، ىل حكـم الـتامم واحلـرض ولكن هو ع،هو غري متعبد من ذلك بام يف علم اهللا تعاىل
 ،فيصليها متاما حتى يستيقن عىل تعدي الفرسخني، وليس له مـع الـشك أن يـصليها سـفرا

 وإنـام يـسأل ،ولو كان يف علم اهللا تعاىل قد جاوز الفرسخني؛ فإنه غري مسئول عـن علـم اهللا
 حكـم عن علمه هو، وهو يف احلكم عىل األصل من التامم حتى يصح معه ما ينقلـه عنـه إىل

السفر، وليس عليه أن يصيل مرتني، فإن صىل مرتني سفرا وحرضا ملوضع الـشك فيـه فهـو 

                                                
 .احلرص): أ(يف   )١(



   ١٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. احتياطه وال بأس به، وإن كان ال يلزمه يف قول من نعلمهمن
 

يف املسافر إذا كانت بلدته الرستاق، وخرج منها مسافرا قاصدا يتعـدى فرسـخني يف 
ِّ بـني لنـا ؟الة السفر إن كانت طريقه نحو بلد وبـل ذاهبـا وراجعـاأي موضع منها تلزمه ص

 .حيث يوجب التامم عليه أو السفر مأجورا إن شاء اهللا
 

إذا خرج من فلج الرشاة يقرص الصالة، وكذلك يقـرصها مـا مل يـدخل فلـج الـرشاة 
 .واهللا أعلم.فيتم فيام عندي

 
 

فيمن سمع وأدرك أهل قريته أن هلم موضعا من األرض معلومـا يقـرصون الـصالة 
فيه أي جيمعون فيه الصالتني، وهذا ربام أنه مـشهور يف مجلـة مـن البلـدان لكـل أهـل قريـة 
موضع معلوم جيمعون فيه الصالتني، وال نعلم بحقيقة هذا األمـر أن اخللـف أخـذوه عـن 

اكن بــالنظر، أو أهنـم قاســوها بالـذرع كــام قيـل يف حــد الـسلف أو أهنــم اعتـربوا هــذه األمـ
الفرسخني أربعة وعرشون ألف ذراع، أيلزمنا نذرع هذه األمـاكن حتـى نـستيقن عـىل أهنـا 

 أم يعجبك أن ؟ وما صفة ذراع العمري؟أربعة وعرشون ألف ذراع كام قيل بذراع العمري
ن كانت هـذه الـشهرة مـن أحـد  أرأيت إ؟نتوسع بام سمعناه وأدركنا ما يستعمله أهل بلدنا

 ؟أمني أو غري أمني أيكفينا لصالتنا أم ال
 

                                                
 .يف): ع(يف   )١(



١٩٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أما يف احلكم فذلك ال جيزي إال أن يصح أصل القيـاس، وأمـا يف معـاين االطمئنانـة 

 .فعسى أن ال يضيق ذلك يف موضع ما ال يرتاب فيه واخلروج من الشك إىل اليقني أوىل
و ذراع ونــصف، وخمتلــف يف القيــاس أنــه والــذراع العمــري ويــسمى اهلاشــمي وهــ

 .واهللا أعلم. والثاين أصح عندنا أم بالذراع الوسط،باهلاشمي
 

ما تقـول يف هـذه احلـدود التـي تـشاهرت يف الـبالد وانتـرشت يف العبـاد أهنـا حـدود 
سفرهم، وإذا جاوزوها قرصوا صـالهتم، أهـي صـحيحة عنـدك وال جيـوز بمجاوزهتـا إال 

ة إذا خرج املرء مسافرا أم ال يلزمه القرص إال إذا تيقن أنه بمجاوزهتا قد تعـدى قرص الصال
 .؟الفرسخني وما مل يتيقن فال يقرص لزوما

 
ال أدري صحتها وال بطلها وهي عندي حمتملة للصحة والناس مؤمتنون عىل دينهم، 

 يضيق عليهم األخـذ وإذا اطمأن القلب إىل صحتها ومل ختالج الشكوك فيها فيعجبني أن ال
 .واهللا أعلم. هبا عىل هذه الصفة

 
 

ما تقول شيخنا يف رجل مسافر من بلده ونيته أن يتعدى الفرسخني ومكث خارجـا 
من بلده، والعمران عن يمينه وشامله، وأمامه منقطع العمران، أجيوز لـه أن يقـرص الـصالة 

 وكذلك إن توجه من سفره إىل هذا احلد أيقـرص ؟ها قبل أن يتعدى الفرسخنيإذا حان وقت
                                                

 .اهلاشمي): ع(يف   )١(



   ١٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .ِّ بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟الصالة أم ال
 

إذا جاوز العمران من بلده فله أن يقرص الصالة ولو كان العمران عن يمينه وشـامله 
 .واهللا أعلم. إذا كان العمران من غري بلده

 
قـد سـمعت الـشيخ سـعيد بـن خلفـان يقـول يف : شيخ نصري بن حممد املحاريبقال ال

 وال يبيـت إال جمــاوز ، أن ال يقيـل:املـسافر إذا خـرج مـن وطنـه قبـل دخـول وقـت الـصالة
 جيوز له القرص واجلمع، وجيوز هذا يف كل موضع إذا كان املسافر يف حد : يقول،الفرسخني

 .اجلمع
 .واهللا أعلم.  متاما حتى جياوز الفرسخني جيوز للمسافر يصيل:وكذلك يقول
 يعجبه :سمعت الشيخ سعيد ـ رمحه اهللا ـ يقول يف صلوات السفر يقول: ويقول أيضا

أن يكونا صالتني يف وقت األوىل ويف وقت اآلخرة؛ ألهنام بإقامتني وإحـرامني وتـسليمني، 
 تقـدم صـل بنـا وأشـباه :اإلنسان قالوال يعجبه بينهام احلديث ولو كان من أمر الصالة إذا 

 . فيه ترخيص:يقولهذا، وأما أن يشري إليه بيده 
 

يف املسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصالة، ونوى أن ال يبيت وال يقيـل 
إال بعد جماوزة الفرسخني، فحرض وقت الصالة وهو بعد مل جياوز الفرسخني، ما األفـضل 

حلرض واآلخرة قرصا يف حكم السفر، أم جيمعهام يف وقت له أن يصيل األوىل متاما يف حكم ا
 ؟األوىل ولو مل جياوز الفرسخني

                                                
 .فائدة مأثورة عن الشيخ يف صالة السفر  )١(



٢٠٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اآلخـرة مـا أرأيت إن كان يرجو أن جياوز الفرسـخني مـع حـضور وقـت الـصالة
 ؟األفضل له أن يؤخر صالته األوىل إىل اآلخرة ليصليهام مجعا يف حكم السفر أم كله جائز

وهو بعد مل جيـاوز الفرسـخني وقـد مجعهـام يف وقـت أرأيت إن فات وقت الصالتني 
 ؟األوىل واملسألة بحاهلا ما حال صالته

 
يصيل سفرا إذا خرج من وطنه ليتجاوز الفرسخني، وجيوز له أن يصيل األوىل متاما ما 
مل جياوز الفرسخني، وأكثر العمل عىل األول، فإذا صىل األوىل متاما أو قرصا جاز له تـأخري 

ها، وإن أخرها ليصليهام مجعا يف وقت اآلخرة جاز له، وإن صالمها يف وقت تة إىل وقالصال
 .واهللا أعلم. األوىل جاز له
 

فيمن أراد سفرا وقد حرضته صالة الظهر وهو بعد يف بلده، فخـرج ومل يـصل، وملـا 
كان قد  وإن ؟جاوز حريم البلد مجع الصالتني، أترى شيخنا يسعه ذلك أم قد فعل حمجورا

 ؟ًفعل حمجورا ما يلزمه
 

وقتهـا وهـو يف بلـده إذا خـرج خيتلف يف جواز القرص له يف تلك الـصالة احلـارض
 .فصالها سفرا، وعىل قول من أجاز ذلك له فال بأس وإال فالبدل

 
يف رجل اختذ بلدتني سكنا كل واحدة أبعد من فرسخني بقليل، وأراد أن يسافر مـن 

                                                
 .صالة): أ(يف   )١(
 .احلارضة): ع(يف   )٢(



   ٢٠١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 األخرى، ما يصيل بينهام إذا أراد املبيت أو املقيل ووجبت عليه الصالة وهو يمـيش هذه إىل
 .ِّ عرفنا ذلك مثابا إن شاء اهللا؟أيصيل متاما أم قرصا

 
يصيل فيام بينهام قرصا إذا نوى أن يتعدى الفرسخني، وإن نوى املبيـت أو املقيـل فـيام 

 . أعلمواهللا. دون الفرسخني من حيث خرج صىل متاما
 

ما تقول فيمن خرج من بلدته إىل بلدة أخرى ساكنا فيهـا، ومل يتخـذها وطنـا، وهـي 
دون الفرسخني عن بلدته، فإذا سافر عنها إىل موضع جيوز له فيه مجع الصالتني، فإذا رجع 
من سفره ومكث فيها ما شاء اهللا من الزمان، أجيـوز لـه أن يـصيل فيهـا مجعـا أو قـرصا مـا مل 

 .َّ تفضل علينا باجلواب؟ إىل بلدته األوىليرجع
 

 .واهللا أعلم. نعم جيوز له ذلك يف أكثر قول أصحابنا
 

يف الذي ينتقل مـن بلدتـه إىل بلـدة دون الفرسـخني ومل يتخـذها وطنـا وخـرج منهـا 
 مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخني من بلدته أو من البلدة التي هو ساكن فيها، ورجـع إىل

مسكنه ومل يدخل عمران بلدته، أتلزمه صالة السفر يف البلدة الساكن فيها ما مل يدخل بلدته 
ــتامم ــرص وال ــصغار ؟أم خمــري يف الق ــده وأوالده ال ــام تكــون صــالة عبي ــرص ف ــه الق  وإن لزم

 ؟وزوجاته
 
 تلزمه صالة السفر عىل هذه الصفة، وهو أكثر القول، وعندي هو األرجـح :قد قيل

 .صحواأل



٢٠٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إنه ال يلزمه السفر، فالتامم جائز له إذا كان فيام دون الفرسخني من وطنه: وقيل
 فال لبس يف عبيده ونسائه وصبيانه أهنم متمون تبعا لـه، وأمـا عـىل وعىل القول الثاين

القول األول فهم وإياه عىل حكم التامم يف الصالة، فإن عاد إليهم مسافرا يف ذلـك املوضـع 
عبيده تبع له يف صالة السفر هنالك ولو كانوا يف وطنه عىل حكـم الـتامم ثـم  إن:فقد قيل

خرج فتعدى الفرسخني وعاد وقد نقل وطنه عن هنالك إىل موضع آخر فيصلون بـصالته 
سفرا يف ذلك املوضع بعينه، وليس عليهم أن خيرجوا منه إىل غريه، وال هلم أن يتموا الصالة 

 .كذا خيرج عندي يف أوالده الصغارفيه بعد نقل وطنه هو منه، وه
واختلفوا يف نـسائه إن مل يكـن وطنـه وطـنهن يف األصـل، ومل خيـرجن منـه فـريجعن 

 :بحكم التبع للزوج
 .يصلني سفرا: فقيل
 متاما إال أن خيرجن فيتعدين الفرسخني، وكأن القول األول عندي أرجـح يف :وقيل

لن عنــه إىل الــسفر إال بعــد تعــدي احلــال إال أن يكــون وطــنهن ذلــك يف األصــل فــال ينــتق
 .واهللا أعلم وبه التوفيق. الفرسخني منه فيام قيل

 
يف املسافر إذا رجع من سفره فحرضته الصالة قبل دخوله يف وطنه، ما األفضل له أن 
يصيل األوىل قرصا يف حكم السفر ويؤخر األخرى ليـصليها متامـا يف وطنـه، أم جيمعهـام يف 

 أرأيت إن مجعهـام ؟األخرىبأس عليه ولو وصل وطنه يف وقت صالتهوقت األوىل وال 
األوىل وقبل دخول األخرى، فـام يف وقت األوىل ثم وصل وطنه قبل فوات وقت صالته

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 .صالة): ع( يف  )٢(
 .صالة): ع(يف   )٣(



   ٢٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ؟تقول يف صالتيه مجيعا تامتان أم يعيدمها أم يعيد إحدامها أم كيف يصنع
 

يل الثانية متاما يف وطنه، فإن صـالمها األفضل له أن يصيل األوىل قرصا يف سفره ويص
مجعا جاز له ومتت صالته ولو دخل يف وقت األوىل كام حكي عن الشيخ موسى بن عـيل

 .-رمحه اهللا-
 فإن مل يدرك ماء مـع حـضور وقـت األوىل وأدرك املـاء آخـر وقتهـا مـثال يف :قلت له

ك الوقت قرصا والثانية متاما املغرب مع بقاء البياض وزوال احلمرة، فهل له أن يصيل يف ذل
 ؟يف وطنه، أم أحسن له أن جيمعهام يف ذلك الوقت

 :قال
 .واهللا أعلم. جيمعهام
 

إذا أراد املسافر اجلمـع وهـو يريـد بلـده، وأخـر : ما تقول فيام يوجد من بعض اآلثار
ه، األوىل فلم يصل حتى دخل بلده ففـات وقـت األوىل يف الـسفر فقـد أسـاء وال يشء عليـ

 ؟َّواهللا أعلم، فتفضل علينا بام عندك يف هذه املسألة ما معناها. ويصيل األوىل والثانية متاما
 

اهللا أعلم، هذا حيتمل إذا كان ناسيا وأما عىل العمد فال جيوز، وإذا تركها عمدا ومىض 
ف يف وقتها ودخل بلده فعليه الكفارة، وخيتلف فيها، ويصليها بدال قرصا وجيـوز االخـتال

                                                
موسى بن عيل بن عزرة األزكوي، من أكرب علـامء عـامن يف أوائـل القـرن اهلجـري الثالـث، ولـد عـام   )١(

دليـل . ١/٢٣٨ إحتـاف األعيـان: ينظـر. هــ٢٣٠، تـويف عـام »كتـاب اجلـامع«هـ، من مؤلفاتـه ١٧٧
 .١٥٥ ص أعالم عامن



٢٠٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم.  كالنسيان:وقيلالتامم، وحكم اجلهل كالعمد 
 

 
 .يف الصالة بني الوطنني أتصىل سفرا أم متاما؟

 
إذا كان بني الوطنني أكرب من فرسخني فمن خرج من وطنه قاصدا جماوزة الفرسخني 

 جيوز له أن يصليها متاما ما مل يتجاوز :وقيلفصالة السفر جائزة له متى جاوز عمران بلده، 
كـذلك مـا مل يـدخل , الفرسخني، والعمل عىل القول األول أكثر، وعىل قياده فيصليها سفرا

 .عمران وطنه األخري عىل أكثر القول
 إن له أن يصليها متاما فيام دون الفرسخني من بلده القادم عليه، وفـيام بـني حـد :وقيل

 .نبني فصالة السفر جمتمع عليها فيام عندناالسفرين من كال اجلا
وإن كان ما بني الوطنني ال يزيد عـىل حـد الفرسـخني فيـصليها متامـا بإمجـاع ال جيـوز 

 .واهللا أعلم. االختالف فيه
 

 
أصـيل فريـضة الظهـر ركعتـني وأجـر إليهـا : النية لصالة السفر يقول يف وقت الظهـر

أصـيل فريـضة : كعتني أصليهام مجعا صاليت سفر، ويقـول يف صـالة العـرصفريضة العرص ر
 .الظهر ركعتني وأضيفها إىل صالة العرص ركعتني أصليهام مجعا صاليت سفر

                                                
 .أ/٩١، صلامء املتأخرينأجوبة مسائل العوردت يف خمطوط   )١(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )٢(



   ٢٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

أصيل فريضة الظهر ركعتني وفريضة العرص ركعتني أصليهام مجعـا صـاليت : قال وإن
 .سفر، فهذا جيزيه إن كان يف وقت الظهر أو العرص

 .فهي صالة سفر فيذكرها صالة سفر]ة القرصوأما صال[
 

املسافر إذا نوى يف سفره كله إىل أن يرجع ومل ينـو لكـل صـالة يف وقتهـا أجتزيـه نيتـه 
 ؟األوىل أم ال

 
 .واهللا أعلم. اجلمع أو السفرجتزيه نيته األوىل إن كانت بمعنى نية

 
 

ذا مكث يف قرية ولو يوما واحدا أفضل له مجع الصالتني أم القرص ليصيل يف املسافر إ
 ؟كل صالة يف وقتها

 
 .يف ذلك اختالف بني أهل العلم

 ؟ ما الذي يعجبك أنت يف ذلك:قلت له
 . فيام يبني يل القرص أشق عىل النفس والذي عىل النفس أشق فهو أفضل:قال

 ؟افل يصيل السنن والطاعات والنو:قلت له

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



٢٠٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم.  يصيل مجيع ما ذكرت:قال
 

ما تقول يف صالة اجلمع للمسافر أهي صالة أم صالتان، فإذا صىل األوىل ومل يـسلم 
بينهام وقام إىل الثانية فسلم مع متامهام مجيعا، أجتزيه تسليمة واحدة، وهل يكون سـاملا أم ال 

َّ تفضل بإيضاح السبيل ولك ؟يشء دون يشءجتزيه وال يكون ساملا من النقض، أم جتزيه يف 
 .األجر من املوىل اجلليل

 
 .مها صالة واحدة: قيل
 .صالتان: وقيل

مها صالة فمعناه أهنام يف حكم صالة واحـدة ال أهنـا صـالة واحـدة عـىل : وعىل قول
سليم احلقيقة، فال جيتزأ فيها بإقامة واحدة، وال بتوجيـه واحـد، وال بـإحرام واحـد، وال بتـ

 .واهللا أعلم. واحد، وهذا ما ال خيتلف فيه وال جيوز القول به
 

ما تقول يف املسافر هل جيوز له أن يتكلم بني الصالتني إذا صىل إحدامها وقعد يرقب 
 أفتني سيدي ؟اإلمام للصالة األخرى، وكذلك االنتقال هل جيوز له عىل هذه الصفة أم ال

 .لك األجر إن شاء اهللا
 

أكثر القول واملعمول به معنا أنه ال يتكلم فيام بني الصالتني، وقـد رخـص لـه بعـض 
العلامء أن يسبح اهللا بينهام وحيمده ويكربه وهيللـه، وبعـضهم يمنـع مـن ذلـك، وتركـه أوىل 

 .لالحتياط باخلروج من االختالف ملن اختار األحوط يف ذلك



   ٢٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

به، وإن كان لغري ذلك فال جيوز، ومـع وأما االنتقال فإن كان ملعنى الصالة فال بأس 
جوازه فاملـستحب لـه أن يـسحب قدميـه سـحبا مـن دون ارتفـاع كاملـيش يف حـال الـصالة 

 .واهللا أعلم. للمصيل إذا احتاج إىل ذلك ملعنى الصالة يف مواضع جواز ذلك ملن اعتنى به
 

يرجو أن يصل إىل يف املسافر إذا رجع وقد حرضته الصالة األوىل قبل دخوله وطنه و
وطنه يف وقت الصالة اآلخرة، فأحب أن يصيل األوىل قرصا والثانية متاما يف وطنـه ويـصيل 

مجع املغرب والعشاء اآلخرة وأخر الوتر ليصليه يف سنة الظهر وسنة املغرب، وكذلك إن
ه  وكذلك إذا صـىل املـسافر قـرصا مـع إمـام مقـيم أيلزمـ؟وطنه، أتلزمه سنة العشاء اآلخرة
 ؟ أم إذا صالهن بمنزلة النافلة وإن تركهن ال بأس عليه؟صالة تلك السنن املذكورات

 
 .واهللا أعلم.يصيل السنن يف كل ذلك كاملقيم فإهنم سواء يف ذلك كله

 
 .إذا انتقضت صالة العرص يف وقت الظهر

 
 .نيالظهر تامة والعرص يؤخرها إىل وقتها أو يصليها قرصا ركعت

 ؟ جيوز له أن يصليها مجاعة:قلت له
 .جيوز له ذلك: قال

 ؟ ما يقول:قلت له
يقول قرصا بصالة اإلمام، وال يذكر الركعات، وإن كان منفردا يصليها ركعتني : قال

                                                
 .فيمن): أ(يف   )١(



٢٠٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قرصا
 

ما تقول يف املسافر إذا صىل العشاء اآلخرة، ما الذي تستحسنه له يصيل الوتر ثـالث 
 ؟ركعات أم ركعة

ذا أعجبك أن يـصليه ثالثـا أيعقـده مـع عقـد الفـرائض مجلـة، أم يقـيض الفـرائض فإ
 ؟ ويذكره صالة سفر أم ال؟ويصليه مفردا كام يصليه يف احلرض

 
جيوز له فيه اجلمع وعدمه فإذا مجع صاله واحدة، وإن فـرق صـاله ثالثـا، وإن فـرق 

ثـا جـاز أن يـذكره سـفرا وإن مل وصىل بعده السنة أو شيئا من النفل فحسن، وإن صاله ثال
 .واهللا أعلم. يذكره فجائز أيضا

 
 يف صـالة وايل اإلمـام وعــسكره إذا مل حيـد هلــم اإلمـام بوقـت معلــوم، هـل يف ذلــك 

 ؟ترخيص أهنم يصلون مجعا أم يلزمهم التامم بال اختالف، وما يعجبك أنت
 

 . متاماأكثر القول يف األثر أهنم يصلون: خيتلف يف ذلك
 .واهللا أعلم. إذا اختذوها وطنا وإال صلوها سفرا: وقيل

 
 

 .يف مصيل السفر إذا كثر عليه البزاق هل له أن يبزق بعد التسليم من الصالة األوىل؟
                                                

 .ب/٩٢، صأخرينتأجوبة مسائل العلامء املوردت يف خمطوط   )١(



   ٢٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 : اجلواب
 .ل ذلكقد خيتلف يف الرتخيص بمثل هذا، ونحن ربام نتوسع بمث

 
 

انتقـضت يف املسافر إذا انتقضت عليه صالة يف السفر وأراد أن يبدهلا يف احلرض أو
 ارشح لنا ذلك رشحا كافيـا ؟عليه يف احلرض وأراد أن يبدهلا يف السفر، أيبدهلا قرصا أم متاما

 .شافيا
 

رض، ويبـدل صـالة احلـرض متامـا، وإذا نـسيها يف يبدل صالة السفر قرصا ولو يف احلـ
السفر فذكرها يف احلرض صالها متاما، وإذا نسيها يف احلرض وذكرها يف السفر صالها متامـا 

 .واهللا أعلم .أيضا
 

 
  

يف وقت العشاء اآلخر إن صالة الوتر خمري اإلنسان متى ما أراد أن يصليها إن صالها 
فجائز وحط عن نفسه مهتها، وإن صالها آخر الليل قبل الفجر فكذلك جائز له أيضا، وقد 

صىل الوتر أول الليل يف وقت العشاء اآلخر، وصالها آخر الليل  أنه« :^سمعنا عن النبي 

                                                
 .وإذا): ع(يف   )١(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )٢(



٢١٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العشاء وقد روينا عن سيدنا أيب بكر الصديق أنه يصليها أول الليل يف وقت، »قبل الفجر
 يصيل الوتر آخـر الليـل قبـل الفجـر، -ريض اهللا عنه-اآلخر، وأن سيدنا عمر بن اخلطاب 

عمر رجـل قـوي ولـذلك يـصليها : قال عن ذلك -رضوان اهللا عليه-فسئل السيد أبو بكر 
 .واهللا أعلم. آخر الليل

 
وصـىل الـسنة فيمن صىل العتمة وأراد بعد ما فرغ أن يصيل السنة، وصىل الوتر قبلها 

 . أفتنا فيها؟السنة أم البعدها، أيتم له الوتر قبل
 

اهللا أعلم، وأنا ال أحفظ يف هذا شيئا، وخيرج عندي إذا صىل الوتر وترك السنة فكأنه 
سنة العشاء اآلخر وال يلزمه يشء يف تركها إذا مل يتعمد خلالف السنة، وصالته هلا قد ترك

ىل وجه البدل ملا تركها فقد أتى بام عليه منها من التطوع، لكن خيتلف يف بعد الوتر إن كان ع
 .جواز الصالة بعد الوتر فيشملها االختالف

 
ما تقول يف صالة الوتر إىل طلوع الفجر، فمن مل تكن لـه معرفـة بـأول طلـوع الفجـر 

                                                
صـالة املـسافرين، :  يف كتـابومـسلم، )٩٩٦( ساعات الوتر :الوتر، باب:  يف كتابالبخاريأخرج   )١(

ــاب ــي : ب ــدد ركعــات النب ــل وع ــل ^صــالة اللي ــو داود، و)١٧٣٤-١٧٣٣(يف اللي ــابأب :  يف كت
مـا جـاء يف الـوتر مـن : الوتر، بـاب:  يف كتابالرتمذي، و)١٤٣٥(وقت صالة الوتر : الصالة، باب

مـا جـاء يف الـوتر آخـر الليـل : مة الـصالة، بـابإقا: ، وابن ماجه يف كتاب)٤٥٦(أول الليل وآخره 
فـانتهى وتـره ^ من كل الليل قد أوتـر رسـول اهللا «: من طريق عائشة أهنا قالت) ١١٨٦-١١٨٥(

 اهـ. حديث عائشة حديث حسن صحيح: الرتمذيقال . »إىل السحر
 .بعد): أ(يف   )٢(
 )ع(سقطت من   )٣(



   ٢١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ال جيـوز لـه الصادق فهل جيوز له صالة الوتر حتى يستيقن عىل طلـوع الفجـر بـال شـك أم
ويلزمه االحتياط عن صالة الوتر قبل الفجر، وكذلك الوتر ال يؤخرها إىل حمـل اإلشـكال 
يف طلوع الفجر، أرأيت إن نظر إىل الفجر فلم يـستيقن عـىل طلوعـه فـصىل الـوتر، ثـم بعـد 

 ؟فراغه نظر إىل الفجر فإذا هو قد بان بيانا شافيا ال شك فيه فام تقول يف صالته
 

 املصيل فيـؤمر بتقـديم الـوتر حتـى خيـرج مـن الـشك؛ ألن الراعـي حـول احلمـى أما
 .يوشك أن يقع فيه

 فإن صىل العشاء اآلخرة وأخر الوتر إىل أن يصليه آخر الليل اختيارا منه، أو :قلت له
غلبه النوم فنام عنه، ويف نيته أن يصليه آخر الليل، ثم انتبه يف حمل اإلشكال يف طلوع الفجر 

 بغري يقني منه عىل طلوع الفجر، فلام فرغ من صالة الوتر بان له الفجر الـصادق فـام فصاله
 ؟تقول يف صالته تامة أم ال، أم ما يلزمه من فعل ذلك

 صالته تامة ولو طلع الفجر؛ ألنه إن كان قبل الفجر فهو وقتـه، ولـو صـىل منـه :قال
مـن أدرك ركعـة مـن «: ويركعة قبل الفجر فقـد أدرك الوقـت، كـذا جـاء يف احلـديث النبـ

من نام عن صـالة أو نـسيها «: وإن مل يدرك إال يف الفجر ففي احلديث»الصالة فقد أدرك

                                                
  يف ومـسلم، )٥٨٠(مـن أدرك مـن الـصالة ركعـة : بـابمواقيت الصالة، :  يف كتابالبخاريأخرج   )١(

 يف النـسائي، و)١٣٧٠(من أدرك ركعة من الصالة فقـد أدرك تلـك الـصالة : املساجد، باب: كتاب
مـن : باب الصالة،:  يف كتابأبو داود، و)٥٥٢(من أدرك ركعة من الصالة : املواقيت، باب: كتاب

مــن أدرك ركعــة مــن «: قــال^ رة أن النبــي مــن طريــق أيب هريــ) ١١٢١(أدرك مــن اجلمعــة ركعــة 
 .»الصالة فقد أدرك الصالة
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واهللا .  وذلك أن النوم عذر وقـد صـالها يف وقتهـا، وال بـدل عليـه،»فليصلها إذا أدركها
 .أعلم

 
 

إن االحتياط بالبـدل للـصلوات املفروضـة : سمعت الشيخ نارص بن أيب نبهان يقول
والسنن املؤكدة من غري ما ضيع منها خارج عنده يف حيز اللعب أو صنيع الكـذب، وكأنـه 
َّيقول ببطالنه، فتفضل علينا ببيانه، فإنا مل نفهم مراده من ذلك وكنا من قبل نفعله، أفيكون 

 ؟ذلك حمجورا أم ال
 

ه علام، ومل تدركه فهام، والصالة الواجبة بعد اإلتيان هذا القول صحيح، وإن مل حتط ب
هبا يف وقتها ال يمكن القول ببدهلا، والبد أن يقوم البدل مقـام املبـدل منـه والبـد أن يكـون 

 .الالزم هو املبدل منه أو البدل
، والثاين تربع فمحال أن تقوم النافلة مقـام الفريـضة، وإن لـزم ً أصالفإن كان األول

ال احتياطا، وال يكون ذلك إال بفساد املبدل منـه، نعـم هـو كـذلك  صار أصال فقدالثاين
 .عىل إطالقه إال يف عوارض الشك يف استقامة األصل فاالحتياط جائز بال خالف

وقد شاهدنا هذا الشيخ كثريا ما يفعله، وكالم الشيخ شامل للوجهني فـال خمـرج لـه 
 .عن عمومه بىل وإنه لكذلك فيام أرى

                                                
: قولـه: والظاهر أنه من غري كـالم الـشيخ، وهـو كالتـايل) ع(وهو يف صلب ) أ(ورد تعليق يف هامش   )١(

 .إذا أدركها ففي احلديث إذا ذكرها فلينظر فيه، واحلديث تقدم خترجيه
 .إضالال): أ(يف   )٢(



   ٢١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

القول بخالفه خالف ما له باألصول ائتالف، فال تكن يف شك بعد اليقني فإنه وكأن 
 .احلق املبني، وإنه لعىل أصل متني

معلومة أصوله ومشهورة فصوله، ليس هو من ومن أراد التنفل بالصلوات فالنفل
M M  :فقيل له وبذلك أمر ^بدل الواجبات يف يشء البتة، فالنوافل عادة سيد املرسلني 

N R Q P O L.  
وعىل هذا فكانت سرية السلف الصالح مغتنمني لكنوز احلديث املشهور عـن النبـي 

ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافـل حتـى أحبـه، «:  من قوله فيام حيكيه عن ربه جل وعز^
. انتهـى»فإذا أحببته كنت له سمعا وبرصا ولسانا ويدا فبي يسمع ويب يبـرص ويب يـبطش

 . السوية ألهل الزلفة العليةفهي الطريق
وال ينبغي لك أن تفهم من هذا الكالم منع االحتياط أصال فليس األمـر كـذلك بـل 
القول بجوازه يف موضع آخر قول سديد داخل يف أصل أسلفناه؛ ألنه مبنـي عـىل الـشكوك 
خلوف الشوائب فهو من باب االحتياط الشكي، وقـد قلنـا إنـه داخـل يف كـالم الـشيخ كـام 

 إن مـن كـان كثـري اخلـوف واألوجـال مـن التقـصري يف :ووجهه الشائع أن يقـال فيـه سبق،
األعامل، مستغرق الفكـر يف شـوائبها، مـشفق القلـب مـن نوائبهـا، يالحـظ كثـرة املمنـوع، 
واالعتياص بالقطوع، عن اإلخالص من بني يديه ومن خلفه، فال يدري من وصفه لكثرة 

 ؟بدل أم الخشيته وخوفه، أعليه يشء من واجب ال
وقد يتطرق االحتامل إليه من إمكان نسيان أو دخول يشء من دقائق رياء أو إعجاب 

                                                
 .فلوالن): ع(يف   )١(
 ).٧٩(اآلية : اإلرساء  )٢(
 ).٦١٣٧(التواضع : الرقاق، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه   )٣(
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أو حب حممدة وثناء أو يشهر بالعبادة واالجتهاد، أو ما يشبه ذلك من دقـائق الفـساد، فـإن 
اإلفراط، فال معنى ملنعه عىل هذه النية فإنه انبعثت نفسه لالحتياط، خوفا من التفريط أو

تياط منشؤه اخلوف والشك وال سيام من كان يف غرة صباه متهاونا بأمر مواله فالبد من اح
تالفيه ما فات قبل حلول اآلفات، لوقوع الوجل بحلول األجل حتى يكـون مثلـه يف حالـه 
كمن يبني احلصن املنيع يف مأمنه خوف الغوائل من زمنه أن تنوء عليه بكلكلها من حيث ال 

 .يشعر بغيلها
ــصلوات فاحلــا ــاط يف ال ــل معاجلــة الغــصة، فاحت ــز الفرصــة قب ــب مــن انته زم اللبي

والزكوات وغريها من املفرتضات بام قدر عليه من الكفارات، بعد األوبـة بتقـديم التوبـة، 
فالناقد بصري، والتقصري كثري، وطرقه متشعبة ربام يدخل فيها العبد من حيث ال يدري ومن 

 . غافل، وال يثق بعمله إال جاهلحيث درى، وال يتهاون بمثل ذلك إال
والعاقل حيتاط لنفسه قبل حلول رمسه، فيبذل كلية جمهـوده يف طاعـة معبـوده، قبـل 
كشف الغطا عن دقيق اخلطا، فإن األمر جد، واخلطب إد، والعمل رد، إال مـن تداركـه اهللا 

الكدورات بمغفرته، وإال فمن للعبد احلقري مع جهله وقلة صفاته، وعدم وفائه، وتلطخه ب
وأنى له عىل هـذا بـإبراز! ؟وحتليه بالقاذورات وانحياشه إىل الرذائل بقلبه وعصيانه لربه

العمل النقي عن قلب تقي، ثم من له معرفة املقبول مـن أعاملـه واملـردود مـن أحوالـه، وال 
 .يأمن مكر اهللا إال القوم اخلارسون كام ال ييأس من رمحة اهللا إال القوم الكافرون

ن شاهد من حاله مثل هذه البواعث فاالحتياطات من غري الواجبات هي يف حقه فم
من النوافل املباحات؛ ألهنا من االحتياط الشكي، وهو داخل يف كـالم الـشيخ رصحيـا وإن 

                                                
 و): ع(يف   )١(
 .بإبرار): أ(يف   )٢(



   ٢١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 استخراج وجهه عليك فهذه هذه، وإن كانت املنزلة األوىل يف حق غريه أوىل، وال غرب
ن أعامله يف مقامات وصاله، سليب العقل يف شهود جاللـه، سيام غريق حب املوىل لفنائه ع

تائه الفكر يف عجائب مجاله، قد بذل الروح يف انتقاله قياما بحـق الربوبيـة بـدوام العبوديـة، 
فقيام صالته أبدا لذكره، وتعمري أوقاته ألداء حق شكره، فانيا عن نفسه يف حرضة قدسـه، 

 يف متابعـة الـشكوك والـرتدد عـن الـسلوك برؤيـة عن دوام العنافله يف حمض ذلك الغنى
األعامل والوقوف عند األحوال، والناس يف مقامـات التوحيـد كـل عـىل قـدر عقلـه بمبلـغ 

 .وكرمه]بمنه وفضله[علمه، واهللا هيدي اجلميع 
 

الذي يصيل البدل لالحتياط فيجوز له ذلك يف كل وقت جتوز فيه صـالة النافلـة مـن 
واهللا أعلم، . و النهار، وصالة الوتر يف السفر ركعة واحدة جائزة ولو يف وقت العتمةالليل أ

 .وبه التوفيق
 

 
فيمن يصيل سنة الفجر قبل بيانه لسحاب حال عن معرفتـه، فخـاف أن يـرشق عليـه 

فجر واقعة يف الليل قبل الوقت فبقي منتظرا، فلام بان له الفجر استيقن عىل صالته ركعتي ال
 ؟الفجر، فام يعجبك إعادهتا أم يكتفي هبا

 أم يعجبـك أن ؟أرأيت إن أعجبك إعادهتا يف الوقت فام تكون نيته يف صـالته األوىل
                                                

 .عزب): أ(يف   )١(
 .الفنا): ع(يف   )٢(
 بفضله): أ(يف   )٣(
 .فائدة عن الشيخ  )٤(
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 ؟ال تصىل إال يف الوقت ولو كان سحاب وخاف أن يرشق عليه الوقت
 

ينتقض وضوؤه حلـدث مـن قيل بتامم صالهتام إذا صالمها من بعد نصف الليل ما مل 
 .بول أو غائط أو جنابة أو نوم

 بتاممهام إذا صالمها يف السحر ال قبل ذلك، وهو الوقت الذي يقرب من الفجر وقيل
 .ما مل ينتقض وضوؤه كام سبق، وأكثر القول اجلواز

قيل فيام أرجو باملنع حتى يبني الفجر، ويعجبني أن يكتفي هبا وال إعادة عليـه ]و[
 .واهللا أعلم. وال سيام مع وجود اإلشكال، وخمافة رشوق الفجرفيها

 
 ؟يف املصيل يف وقت الغيم إذا صىل سنة الفجر قبل الفجر أتتم صالته أم ال

 
 .تتم إذا مل ينم أو حيدث من بول أو غائط أو مجاع أو نحوه

 
 

 صالة اجلامعة وصىل مع اإلمام الفريضة، أجيـوز لـه يف الذي مل يدرك سنة الفجر قبل
 ألنا وجدنا يف جممل األثر تصىل بعـد طلـوع الـشمس، ؟أن يصيل السنة قبل طلوع الشمس

 ألن الناس يف هـذا الزمـان مل يلزمـوا ؟وهل قيل فيها من رخصة جائزة قبل طلوع الشمس
يان عليه فيها، أوضـح لنـا القعود يف املساجد، وإن أخرها إىل طلوع الشمس خوفا من النس

                                                
 .زيادة يقتضيها السياق  )١(
 .فيهام): ع(يف   )٢(
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 .فيها ما عندك وما تستحسنه
 

 .إن تأخري سنة الفجر إىل طلوع الشمس أوىل، وصالهتا بعد الفريضة جيوز عىل قول
 

من أخر سنة الفجر إىل طلـوع الـشمس مـن عـذر أيـذكرها بـدال أم كيـف اللفـظ يف 
 ؟ذلك

 
 .واهللا أعلم. يذكرها بدال: وقيليصليها حارضة، : قيل

 
 

يف صالة الوتر فيمن تركها جاهال أو عامدا أو ناسيا أو أنه صالها بعد فوات وقتها، 
 ؟ أو شك فيها بعد انقضاء وقتها أو قبل؟ماذا يلزمه

 
 .ال يلزمه يف الشك يشء ومن تركها عمدا أو نسيانا فعليه بدهلا

وفا يصوم يومني أو ثالثا، أو يطعم مـسكينني أو ثالثـة أو  يف العمد يصنع معر:لوقي
 .نحو هذا من املعروف

 
فيمن ترك سنة املغرب أو الفجـر، أو تـركهام كلتـيهام عمـدا أو جهـال أو نـسيانا مـاذا 

 ؟يلزمه يف تركهام أو يف يشء منهام
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 .مقرصال كفارة فيهام وال يف إحدامها ولكن تاركهام عىل سبيل العمد 
 .خسيس املنزلة وعليه التوبة: وقيل
إذا تركهام استخفافا وهتاونا بالسنة فهو آثم، وعليه التوبة والبـدل، وأمـا عـىل : وقيل

 .واهللا أعلم. غري العمد فال يشء عليه إال أنه يؤمر ببدهلا
 

 
 وإن كان ال جيوز ما حده ؟ له ذلك أم الالذي يريد أن يتنفل بعد صالة الوتر، أجيوز

 ؟ وكذلك إذا طلع الفجر أجيوز له أن يتنفل قبل صالة الفجر أم ال؟من الليل
 

 .أما النافلة بعد الوتر فمختلف فيها، وكذلك بعد طلوع الفجر
 

بعـد هل جيوز ألحد أن ينتفل بعد صالة الوتر أم ال، وإذا مل جيز أيؤخر الوتر وينتفـل 
 ؟سنة العشاء اآلخرة ويوتر من حينه أم ينام ويوتر بعد النوم، وإىل متى وقـت صـالة الـوتر

 .ِّعرفنا الصواب فيها
 

 بـاجلواز، واألحـسن لـه أن ينتفـل قبـل :وقيلقيل باملنع من صالة النافلة بعد الوتر، 
، ووقت الوتر»وليكن آخر صالتك وترا«:^الوتر بام شاء من النوافل، ثم يوتر لقوله 

                                                
 :  يف كتـابومـسلم، )٤٧٢(احللـق واجللـوس يف املـسجد : الصالة، بـاب:  يف كتابالبخاريجه أخر  )١(

يف : الـصالة، بـاب:  يف كتـابأبـو داودو). ١٧٥٢(صالة الليـل مثنـى مثنـى : صالة املسافرين، باب
 .من طريق ابن عمر) ١٤٣٨(وقت الوتر 
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 إىل الفجر، فمن شاء أوتر يف أول الليل أو بعد العتمة أو يف أوسطه من بعد العشاء اآلخر
 .واهللا أعلم. أو يف آخره قبل النوم أو بعده سواء

 
 وإذا مل جيز أيؤخر الوتر ويتنفل بعـد ؟هل جيوز ألحد أن يتنفل بعد صالة الوتر أم ال

 ؟ ويوتر من حينه، أم ينام ويوتر بعد النومسنة العشاء اآلخرة
 

 .قيل باملنع من صالة النافلة بعد الوتر
 . باجلواز:وقيل

لـيكن آخـر «: ^واألحسن أن يتنفل قبل الوتر بام شاء من النوافل، ثم يـوتر لقولـه 
 .واهللا أعلم»صالتك وترا
 

ئض أو ينتفل وعنـد دخولـه يف فيمن طلع عليه الفجر وهو يصيل بدل يشء من الفرا
 ؟الصالة مل يستيقن عىل طلوع الفجر، أجيوز له ذلك أم ال

 
.واهللا أعلم. أما املصيل بدال أو نافلة فال يضيق عليه ذلك عىل هذه الصفة 

 
 وإن كـان يف ذلـك ؟يف الصالة بعد صالة الـوتر إذا كـان يف وقـت العتمـة جتـوز أم ال

                                                                                                                             
 ).ع(سقطت من   )١(
 .اآلخرة): ع(يف   )٢(
 .سبق خترجيه  )٣(
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 ؟يل إليه وتدلنا عليه من اآلراءاختالف فام الذي مت
 

 .واهللا أعلم. اجلواز أظهر واالختالف فيه شائع
 

 
فيمن يصيل سنة صالة الظهـر والعـشاء اآلخـرة ركعتـني، وجـاء رجـل وصـىل أربـع 

 رصح لنـا ؟سنة وال يريد خالفا للمسلمني جيـوز هـذا أم ال: قالركعات ولفظهن طاعة ال 
 .ذلك مأجورا إن شاء اهللا

 
 .واهللا أعلم.  وأما صالة الطاعة فهي طاعة جائزة،ال جيزي عن السنن

 
 

فيمن يصيل الوتر أو السنن املؤكدات ويقـرأ يف كـل الركعـات سـورة اإلخـالص أو 
 ؟مدا أو غفلة أو سهوا أتتم صالته أو الغريها من السور يكررها يف كل ركعة ع

أرأيت إن كانـت صـالته بـذلك تامـة، لكـن املـستحب أن يقـرأ يف كـل ركعـة سـورة 
 .معلومة

 
صالته تامة، وال كراهية يف ذلـك يف عمـد وال غـريه، وال يـستحب أن يلتـزم يف كـل 



   ٢٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

فاإلباحـة MB A @ ? >L : قـالركعة شيئا من السور معلوما، فإن اهللا تعاىل 
عىل اإلطالق ما مل ختص بدليل، وال دليل عىل التخصيص بيشء معني يف يشء من الصالة، 
وإن اعتاد الناس خالف ذلك يف بعض الصلوات فال بأس به أيضا؛ ألن القرآن كلـه سـواء 

 .واهللا أعلم. فمن اجتزأ بيشء منه أجزأه ومن أتى بغريه فقد أتى بام عليه
 

 
لذي يصيل الرتاويح والنوافل قبل فرض العشاء ثم صىل بعد الفرض قيامـا أو أقـل ا

 ؟أو أكثر، أله فضل مثل الذي يصيل الرتاويح بعد الفرض أم ال
 

إن صالة الرتاويح ال تكون إال بعد فريضة العشاء اآلخر، وما قبلها نوافـل وفـضلها 
 .عظيم ملن وفق لذلك

 
 . قيام شهر رمضان بقدر ثالث آيات فصاعدافيمن يقرأ يف سنة

 
 .يكفي ذلك

 ؟ فإن قرأ سورة:قلت له
 . كله جائز:قال

                                                
 ).٢٠(اآلية : املزمل  )١(
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 .»مدهامتان«: أنه قرأ يف سنة قيام شهر رمضان قد رفع عن ابن عبيدان:قلت له
 -رمحـه اهللا-ن الشيخ جابر بن زيد  ذلك جائز ويكفي، وهذا القول يروى ع:قال
 .واهللا أعلم

 

 
 

نسألك شيخنا عن صالة اجلمعة يف عامن، ألنا قد ابتلينا بأمر مريج وخطر عظـيم يف 
بلدان الظاهرة وفتنة من خمالفينا، فأمرهم املكائد العظام، وحيتجون علينا أهنا جائزة والزمة 

وما ينطق به القرآن فال جيوز خالفـه وال يف مجيع األقطار، وحجتهم أهنا قد نطق هبا القرآن 
ينسخه يشء، ونحن شيخنا ال عندنا علم لنعارضهم به ونحيـز عـنهم بقلـة نارصنـا وعـدم 

 .حجة قوية وبراهني واضحةَّمساعدنا، تفضل ارشح لنا فيها رشحا واضحا لتكون عندنا
 

                                                
ًحممد بن عبداهللا بن عبيدان، من علامء أوائل القرن اهلجري الثاين عرش، خترج ضمن مخسني عاملا مـن   )١(

 .١٤٨ ص دليل أعالم عامن: ينظر. مدرسة اإلمام بلعرب بن سلطان يف جربين
 )٦٤(اآلية : الرمحن  )٢(
 بقريـة فـرق بواليـة نـزوى بعـامن، ونـشأ يف ،هــ١٨سـنة  جابر بن زيد اليحمدي األزدي اجلويف، ولـد  )٣(

 شـهد ،أحضان عائلة علم ورواية، أدرك سبعني بدريا من الصحابة، وروى عن ابن عباس وعائـشة
مـات «:  وقد قال أنـس بـن مالـك يـوم مـات، املذهب اإلبايضمؤسسله الصحابة  بالفقه والعلم، 
 غـري :هــ، وقيـل٩٣ مات عام ،»ات عامل األرضاليوم م«:  وقال قتادة،»أعلم من عىل ظهر األرض 

 .٧٩ ص،معجم أعالم اإلباضية : ينظر.ذالك
 .لنا): ع(يف   )٤(
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متـشابه، وقـد القرآن ال جيوز خالف أحكامه، لكن فيه عموم وخـصوص وحمكـم و

بينته السنة واستقر عىل تفصيله اإلمجاع يف موضعه أو االجتهاد يف مسائل الفروع، والتعلق 
 .بظواهر األلفاظ ال يسوغ يف غالب العبارات القرآنية رشفها اهللا تعاىل
+ , - . M : فاألمر باحلدود ظاهر مطلق اإلباحة لكل قادر لقوله تعـاىل

21 0/Lاألئمة، وقد بينت الـسنة ذلـك كـام بينـت الـسنة واإلمجاع أن هذا إىل 
مواضع جواز اجلمعة من غريها، وظاهر عبارة القـرآن دالـة عـىل ختـصيص اجلمعـة لتعلـق 

الفروض، وال يقع النـداء هبـا إال يف بخالف سائراألمر هبا إذا وقع النداء إليها خاصة
وهـو »لـصدقات إىل األئمـةاجلمعات واحلدود وا«: ^املواضع املخصوصة لقول النبي 

 .واهللا أعلم. رشح يطول
 

إن اهللا تبـارك وتعـاىل قـد أوجـب عـىل :  له أهل اخلالفقالما تقول شيخنا يف رجل 
عباده صالة اجلمعة، وألزمهم أداءها يف حضور وقتها، ومن تركها فقد ضيع الزما وركب 

 يف مذهبكم، ونحن نراكم غري ذلك، إثام، وأنتم أهل املذهب اإلباضية تزعمون أنكم حمقون
 أفتتنـا ؟وكيف حال املبتىل هبم يف جوابه هلم ورده عليهم، وما احلجة التي تدحض حجتهم

 .مأجورا إن شاء اهللا
                                                

 ).٢(اآلية : النور  )١(
 .خاص): ع(يف   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(
 بغرابتـه، لكـن روى ابـن أيب شـيبة يف ٣/٣٢٦ نـصب الرايـةمل نجده مرفوعـا وقـد رصح الزيلعـي يف   )٤(

 .اجلمعة واحلدود والزكاة والفيء إىل السلطان:  عن ابن حمرييز أنه قال٥/٥٠٦ املصنف
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$% M : قـالإن اهللا مل يفرض اجلمعة فرضا عاما كغريها من الصلوات ولكـن 

 - , + * ) ( ' &L ينـادى  فدل عـىل خـصوصها باملواضـع التـي
وقــد قــال يف . »احلــدود واجلمعــات إىل األئمــة« :^ الرســول قــالوقــد . فيهــا إىل الــصالة

، وهم يوافقوننا عىل بعض ذلك بدليل »ال صالة إال يف مرص جامع وإمام ومنرب«: حديث
أن معهم إذا مل يكن يف القرية أربعون رجال مقيمني غري مسافرين أحرارا غري عبيد وال نساء 

اءة القرآن إهنم ال جتب عليهم اجلمعة، فلو كانت كغريها من الـصلوات مل يكـن حيسنون قر
بـأي معنـى ! ؟هلذا التخصيص معنى، فام باهلم ال يوجبون اجلمعـة عـىل مـن دون األربعـني

فإن جاز ذلك فهو الدليل عىل أن صالة اجلمعة ال كغريها من الصلوات، ! ؟يصح هلم ذلك
هلا فيهـا عنـد والة األمـر مـن أئمـة العـدل؛ ألن ينادىوإنام هي خمصوصة باملواضع التي 

 .واهللا أعلم. ذلك إليهم خصوصا ال لغريهم عموما ويف أمصار العرب املمرصة هلا
 

 
                                                

 )٩(اآلية : اجلمعة  )١(
، ولكـن روى ابـن أيب شـيبة يف ٢/١٩٥ نـصب الرايـةًمل نجده مرفوعا، وقد نص الزيلعـي بغرابتـه يف   )٢(

 فطـر وال ال مجعـة وال تـرشيق وال صـالة«:  عن اإلمام عيل بـن أيب طالـب أنـه قـال١/٤٣٩ املصنف
 .»أضحى  إال يف مرص جامع أو مدينة عظيمة

مـن ^ إن احلـديثني مل يثبتـا عـن رسـول اهللا «:  يف جواب له-حفظه اهللا-وقال عنهام شيخنا القنويب 
طريق صحيحة وال حسنة وال ضعيفة خفيفـة الـضعف، ومـا كـان كـذلك فـال يـصح االحتجـاج بـه 

 .»بوجه من الوجوه
 .هبا): ع(  )٣(
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أنــاظرك شــيخي إذا مل أقــدر عــىل اخلــروج يف يــوم الفطــر للــصالة، وال أقــدر أصــيل 
 فـإن كـان ؟ وأصـيل قاعـدا وأقـرأ اخلطبـة قاعـداباجلامعة قائام، فهل يلزمني أن أخرج راكبـا

اخلروج غري الزم وال مستحب، وأعجبك أن أصيل يف بيتي فيلزمني أن أقرأ اخلطبة رسا أو 
 ؟جهرا أم ال

 
إذا مل تقدر عىل اخلروج وخرج أهل البلد فأقاموا سنة صالة العيد فال بأس أن تصيل 

 .واهللا أعلم.  يف اجلامعة للفريضةيف بيتك للعذر، وليس هي بألزم من الصالة
 

 
فيمن قرب حملته وبيته مسجد يصيل فيه مجاعة، ويف بعض األوقات يرد عنه الفلج إىل 
أعىل البلد ومل حيصل له من اجلامعة إال رجل أو رجالن من املتعلمني مثله، ويـصلون مجلـة 

لج، فهل جيوز له ترك الصالة فيه ويصيل يف مجاعة يف مسجد غريه أعىل منه يف البلد عند الف
 ؟املسجد املذكور ألجل كثرة اجلامعة أم ال

 
ِجيوز له أن يصيل بمن وافقه وإن مل يوافقه أحد يصل منفردا، ويوجد يف بعض اآلثار 

 .يف حد جوار املسجد إىل أربعني ذراعا
جلوار ويكون هو وغريه  فإذا زاد عن أربعني ذراعا أيكون قد زال عنه حكم ا:قلت له

من املساجد سواء، أم ال يزول عنه حكم اجلوار، وكل مسجد أقرب إىل بيته فهو جار له ولو 
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 ؟بعدت مسافته
اليــرتك املــسجد األقــرب حلــصول كثـرة اجلامعــة يف غــريه إال أن يقــوم بــصالة  :قـال

ه وإال فقد قيل عليه اجلامعة فيه غريه، فإن تركه ملعنى يراه فيه أصلح يف أمر دينه مل يضق علي
وإذا نوى اجلامعة ومل يتفق له أحد جاز أن يـصيل فيـه إمامـا ولـو كـان ، القيام فيه مع القدرة

فردا، وأما حد اجلوار يف املسجد إىل أربعني ذراعا فاهللا أعلم بصوابه، ولـو ثبـت هـذا لكـان 
 أن يكـون فيهـا أغلب من كان يف حمله ال يلزمه عامرة مسجد فيها، فإن أربعني ذراعا يمكـن

بيت واحد أو ما يزيد عليه بقليل وأنا مل يبن يل ذلك، ويعجبني أن يكـون مـسجد احللـة أو 
فيه العامرة عىل كل من يليـه ويكـون أقـرب إليـه إن صـح مـا عنـدي يف ذلـك البلد تكون
 .واهللا أعلم. فلينظر فيه

 
بعـض املـأمومني وكـانوا ما تقول يف صالة اجلامعة إذا كان الوقت فيـه سـعة وحـرض 

مشغولني ويعجبهم تعجيل الصالة يف احلال ولو مل حترض اجلامعة، وكذلك يف زمـن الـشتاء 
من الربد، فام الذي يعجبك االنتظـار لفـضيلة زيـادة اجلامعـة وتعجيـل الـصالة مـن اإلمـام 

التقصري ولو كانوا هؤالء كارهني أم يصيل بمن حرض من اجلامعـة ولـو ختلـف مـن ختلـف ب
 ؟نهم وال بأس عليهم

 
يتحرى األوسط من الوقت واألصلح يف ذلك، فال يشق عىل احلارضين بانتظار من 
يمكن ختلفه، وال يستعجل من مل حيرض إن كـان ممـن ال يتخلـف عـن اجلامعـة إذا كـان يف

 .واهللا أعلم. الوقت سعة، وليجتهد يف ذلك لطلب األصلح واألفضل عند اهللا تعاىل
                                                

 .يكون: )أ(يف   )١(
 .ذلك: زيادة) ع(يف   )٢(
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ما األحسن لإلمام أن يستأذن اجلامعة أن يصيل هبـم لكـل فـرض، أم واسـع لـه تـرك 
 ؟ذلك

 
 .يسعه ترك ذلك

 
 

إذا جاء أناس غرب وصلوا مجاعة يف مسجد، ثم جاء إمام ذلـك : قد وجدنا يف األثر
وصىل بعدهم مجاعة تفسد صالة األولني، من أين صفة فسادها وما العلة يف ذلك، املسجد 

 وإذا كـان يـصيل اإلمـام يف املـسجد مجاعـة ؟وإن كان فيه اختالف فام الذي حتبـه مـن اآلراء
 ؟أجيوز ألحد أن يصيل السنن والنوافل والوتر وراءه أم ال

 
قدمت أو تأخرت عن اجلامعة؛ ألنه من خيتلف يف فساد صالة األولني ومتامها سواء ت

باب منع التضاد بني األئمة يف املسجد الواحد لو فتح باب اجلواز فيه، وهذا موجود فـيمن 
تقدم اإلمام أو تأخر عنه عىل السواء بـل املتـأخر ملعنـى أقـرب إىل العـذر مـع صـالح النيـة، 

تلف يف جواز صالة النوافل فاملتقدم خماطب بانتظار اإلمام وقد خالفه بخالف املتأخر، وخم
والسنن وقت صالة اإلمام الفريضة املكتوبة، ومن مل يصل تلك الفريضة فاملنع منه أظهـر، 
واجلواز ملن صىل أشهر وال سيام إن كان مع اجلامعة فهو الـذي بـه يـؤمر، وال أحفـظ أحـدا 

 .يمنعه إال يف صالة الفجر والعرص فيختلف فيهام
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ل املسجد مجاعة وجاء قوم يصلون خلف اإلمام خارجـا يف رصح يف إمام يصيل داخ
 ؟املسجد وكانوا ال ينظرون قفوة اإلمام أترى صالهتم تامة أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال جتوز صالهتم يف املسجد حيث جتوز الصالة بصالة اإلمام

 
 ؟جتوز أم اليف صالة اجلامعة بعد اجلامعة يف املسجد إذا كان له إمام قائم 

 
 .واهللا أعلم.  وأكثر قول األوائل املنع،خمتلف يف ذلك

 
ما تقول هل جيوز أن يصيل إمام بعد إمام يف مسجد واحد، كن الصلوات خمتلفات أو 

 ؟غري خمتلفات أم ال
ًأرأيت شيخنا فإن كانوا كلهم مقيمني أو كلهـم مـسافرين أو أحـدمها مقـيام واآلخـر 

 ؟لوا عىل هذه الصفة، هل يلزم أحدمها النقض أم الًمسافرا وص
صىل املسافر ]صىل املسافر يف رصحه أو[أرأيت شيخنا إن صىل املقيم يف املسجد و

ِّ بني ؟يف املسجد وصىل املقيم يف رصحه، هل يلزم أحدمها النقض يف هذه الوجوه كلها أم ال
 .يل سيدي بيانا رصحيا لك األجر إن شاء اهللا

 
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(
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إن إمام املسجد هو أوىل بالتقديم يف املسجد إال يف مواضع خصوص مثـل إذا حـرض 

 .يف املسجد اإلمام األكرب املنصوب فإنه أوىل بالتقدمة
وكذلك مع حضور علامء املسلمني وفضالئهم إن مل يكن ذلك اإلمام ممن تبلغ مرتبته 

ت التـي يتمهـا هـو ويقـرصوهنا إىل قريب من ذلك فهم أوىل بالتقدمة إال ملعنى مثل الصلوا
 .هم فهو أوىل بالتقديم
مـا مل يكـن يف صـالته [والـصبح هـم أوىل بالتقـديم إال إذا قـدموه ويف مثل العشاء

 .مما يفسدها]يشء
إمام املسجد أوىل بالتقديم عىل كل حال ما مل يكن يأيت يف الصالة بام يفسدها، : وقيل

بالتأخري أوىل مع وجود الفضالء الثقات، وهـذا أحـب أو يكون غري ثقة من جهة دينه فهو 
 .إيل

وإذا ثبت أن إمام املسجد هو األوىل بالتقديم فعىل قول من ال جييز مجاعتني يف مسجد 
واحد فصالة إمام املسجد ومن صىل معه هـي الثابتـة، وغريهـا هـي املنتقـضة سـواء كانـت 

 املسجد أن إمامهم ال يـأيت يف ذلـك متقدمة أو متأخرة، إال إذا كانت يف وقت تعارف مجاعة
املسجد لتلك الصالة فقدموا غريه لتلك الصالة، ثم أتى هو فصىل مجاعة ثانية فصالته هـو 
هي الباطلة عىل هذا القول ال صالة األول الذي قدموه؛ ألنـه هـو اإلمـام يف احلكـم لتلـك 

 .الصالة
ا غريه بعد أن قـضوا مجاعة املسجد يف بعض الصلوات فقدمووكذلك إذا استبطأه

                                                
 .يقصد بالعشاء هنا املغرب  )١(
 .ما مل يكن يشء يف صالته): ع(يف   )٢(
 .استبطأ): ع(يف   )٣(
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حق انتظـاره الواجـب يف الـرشع علـيهم، فبعـد اإليـاس جـائز هلـم تقـديم غـريه يف تلـك

 .عىل هذا القولالصالة، وصالة التي قدموه هي الصالة الثابتة
وخمتلف يف جواز مجاعتني يف مسجد واحد، وجواز ذلك يف املـساجد الـسوقية أكثـر 

 .ويف غريها أقل
لمسجد إمام معروف قائم فـاجلواز أكثـر، ومـع الثابـت إذا تـراىض بـه وإذا مل يثبت ل

اجلامعة ثم أراد بعضهم االنفراد بجامعة أخرى وحده فاملنع أوىل، وأما لعـذر فقـد تـرخص 
 .بعضهم

واستعامله للمسافرين وغريهم يف تلك الصالة سواء، وأما يف غريها فجائز ذلك ما مل 
د يف صـالة واحـدة فـذلك فـساد متفـق عليـه، ومـع تكـن اجلامعتـان كلتامهـا يف وقـت واحـ

 .اجتامعهام وقبل اختالفهام يف الصالة فال يتعرى من االختالف، واملنع أرجح
 

يف مسجد السوق إذا كان فيه حمراب جاء إمام وصىل فيه، وجاء اآلخر وصـىل بعـده 
 .ِّ بني لنا ولك األجر من اهللا؟واحد بعد واحد جيوز ذلك أم ال

 
 .واهللا أعلم. قد قيل بالرتخيص يف ذلك

 

 

                                                
 .تلكم): ع(يف   )١(
 .والثابتة): أ(يف   )٢(
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يف إمام صىل بجامعة يف رصحة املسجد، وجاء إمام ثان وصـىل قـدام هـذا اإلمـام عـىل 
الفور، وكان بينهام من البعد مخسة عرش ذراعا، أتفسد صالة األول منهام أم اآلخر أم لـيس 

 .جوراعليهام فساد؟ أفتنا مأ
وما تقول إذا كان إمام يصيل يف رصحة املسجد من جانب الرشق، وجاء رجل فـصىل 
يف داخل املسجد يف حال صالة اإلمام، أتتم صالة املنفرد إذا كان قدام اإلمـام إال أن بيـنهام 

 . أفتنا مأجورا. سرتا، أم تقدم اإلمام وتأخره لعىل سواء يف حال صالة املنفرد؟
 
إن صـالة أحـدمها فاسـدة إذا :  اإلمامني يف املسجد يف حال واحد فقد قيلوأما صالة

ــصالة اإلمــام املقــدام، وخيــرج  ــصالة ب ــصفوف جــازت ال ــصلت ال كــان املوضــع أن لــو ات
االختالف يف أهيام أحق بفساد الصالة فعىل قياد بعض ما قيل إن صالة األول هي الفاسدة؛ 

 .كان أمامهألنه متأخر يف املوضع، وال يقطع عىل من 
 إن صالة اآلخر منهام هي الفاسدة؛ ألن األوىل قد انعقدت وثبتت، :ويف بعض القول

 إن كان أحدمها هو اإلمـام الثابـت يف املـسجد :وقيلوالثانية معارضة، واملنع متوجه إليها، 
إن كان بينهام قدر مخسة عـرش : فصالته هو التامة، واألخرى باطلة، وخيرج يف بعض القول

 .فال بأس عليهامذراعا 
 .، واملنع أحوطأكثر القولوصالة املنفرد يف موضع قدام اإلمام جائزة يف 
 

                                                
 .أ/٩٣، صأخرينتأجوبة مسائل العلامء املوردت يف خمطوط   )١(
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يف الرجل إذا وافق صالة مجاعة فجهل حال إمام اجلامعة إما من شدة جهالته، أو من 
 يـصيل خلـف قلة علمه وورعه، أو يكون فيه خصال مذمومة ال يعلمها، ما األفضل لـه أن

هذا اإلمام املذكور ويعقدها بـصالته أو يعقـدها بـصالة اجلامعـة، أو يـصيل وحـده منفـردا 
 ؟أرأيت إن كان اجلامعة أدون منزلة من هذا اإلمام ما يعجبك يف ذلك

 
أما إن كان اإلمام معروفا بالفـسق أو الظلـم أو املجـاهرة بمعـايص اهللا تعـاىل وعـدم 

نختار للمسلم أال يصيل وراءه، وصالته منفردا بنفسه أفضل فيام معنا االرتداع عن الفساد ف
 .يف احلال إذا عدم من يصيل معه سواء

وأما إذا كان مستور احلـال غـري جمـاهر بمعـايص اهللا تعـاىل، وال متكـشف بـاإلرصار 
يف والعناد والعياذ باهللا تعاىل، فيعجبنا أن يـصيل معـه إذا مل جيـد أفـضل منـه إن كـان ال يـأيت 

أصـيل : الصالة ما ينقضها أو يوجب الشك فيها، ولفظ العقد معه كغريه ويكفـي أن يقـول
فريضة كذا احلارضة كذا كذا ركعة صالة مجاعة أو بصالة اجلامعة، وينوي هبـذا اللفـظ مـن 
اجلامعة أهنا صالة اجلامعة الثابتة يف السنة ال يريد باجلامعة يف هذا القـوم احلـارضين معـه يف 

أي ال ينوي صالته بصالة اجلامعة املأمومني، بل يعني هبا الصالة التي تسمى صالة الصالة 
اجلامعة ال غري، وهذا اللفظ كاف يف كل موضع ومع كل أحـد، وجيـوز غـريه مـن األلفـاظ 

 .واهللا أعلم. واملعاين التي يتسع القول هبا
 

الورع ظـاهر األمانـة، وإن فيمن تتحرج نفسه أن يأتم يف صالته بغري الثقة أو األمني 
صىل خلف ما عدا هؤالء من املجهولني تبقى يف نفـسه شـكوك ووسـاوس وخـرج كأنـه مل 
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 .يصل فلم يدر هذا من تطهري اجلنان أم من وسوسة الشيطان
فمن كان مع اخللق ويف اخللق مل يتغان عن مطالعتهم وموافقتهم يف حال صالهتم، فام 

فرا فوافق صالة اجلامعة، أيصيل خلـف كـل إمـام إذا مل يعجبك هلذا إذا خرج من وطنه مسا
يعلم به أنه بار أو فاجر أمينا كان أو خائنا إذا مل يبن له يف صالته ما ينقضها، أم يعجبـك أن 

 ؟ال يويل صالته من جيهل أمره ويتوىل صالة نفسه
 هبم أن ال يصيل[أرأيت إن دعته اجلامعة وإمامهم أن يصيل هبم فهل جيوز له االمتناع 

 ؟ويصيل منفردا]وال يصيل فيهم
 

 .أما من علمت خيانته فيعجبني ترك الصالة معه
وأما جمهول احلال فهو أقرب إىل الرخصة، وإن ترك الـصالة معـه فهـو أحـوط أن ال 

 .يصيل إال مع من يعرفه بأنه موضع لألمانة، فإن الصالة أمانة اهللا واألئمة أمناء
 اإلمامة هبم وهو ممن حيسن ذلك فال جيوز له االمتناع مـن ذلـك وإذا دعاه الناس إىل

واهللا .إذا مل جيدوا غريه، إال أن يكون له عذر خيصه من ذلك، فاملعذور مـن عـذره اهللا تعـاىل
 .أعلم

 
 :سائال شيخه العالمة اخللييلعيل األزكوي  عامر بن عبداهللا بن نارصأمبوقالو

   والكــــرمأســــائل موالنــــا أخــــا العلــــم
 

  ســــعيد بــــن خلفــــان هــــو الــــسيد العلــــم
ــــه  ــــر العظــــيم وقرب ــــب األج ــــن الطال   ع

 
   مـــــــن اهللا ذي اآلالء إذ فـــــــضله أعـــــــم

 
                                                

 .يصيل هبمأم ال ): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



٢٣٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يريـــــد صـــــالة مـــــع مجاعـــــة مــــــسجد
 

  وذلــــك وقــــت املغــــرب الــــضيق األهــــم
  فلـــم يـــدركن عنـــد اإلمـــام الـــذي أتــــى 

 
  وجـــــاء إمـــــام بعـــــد مـــــا ذاك قـــــد أتـــــم

  ولكنــــــــه أعنــــــــي اإلمــــــــام مــــــــضلل 
 

ــــدم ــــر الن ــــىل العــــصيان ال يظه ــــرص ع   م
ـــــدي  ـــــام ليبت ـــــا اســـــتوى حـــــال القي   ومل

 
  افـــرتى فريـــة شـــنعاء ال شـــك قـــد تـــذم

ـــم  ـــد فه ـــبعض ق ـــار وال ـــد ح ـــن ق   وأم بم
 

ــــم ــــا فه ــــا صــــاح م ــــبعض ي ــــه وال   لفريت
ــــى  ــــذي أت ــــر ال ــــار فك ــــد ح ــــذ ق   فحينئ

 
  يريــــــد ثــــــواب اهللا ثمــــــة قــــــد وجــــــم

  ومــــن بعــــد صــــىل عنــــده خــــوف رشه 
 

   تلــــــك نفــــــل عــــــن العــــــدمونيتــــــه أن
  بتــــــاموره أمــــــا اللــــــسان فقــــــد نــــــوى 

 
  بـــــه أنـــــه فـــــرض كـــــام هـــــو قـــــد لـــــزم

ــــاد صــــالته  ــــا صــــلوا أع ــــن بعــــد م   وم
 

    احـــــرتمفريــــدا فقــــل يل قــــد أســــا أم
ــــــى  ــــــا أوىل وأوجــــــب للفت ــــــل يل م   وق

 
ـــشم ـــن ضـــل أو غ ـــا بم ـــتيل يوم ـــا اب   إذا م

  أخـــــــري لــــــــه تــــــــرك الــــــــصالة وراءه 
 

ـــــه أ ـــــربا من ـــــان ي ـــــزمإذا ك ـــــف يلت   م كي
ــــم  ــــن عل ــــن مل يك ــــالم م ــــل الزم إع   وه

 
ـــــــــنم ـــــــــد ويغت ـــــــــيام يعي ـــــــــه ك   بفريت

ـــــــدين جـــــــزاك اهللا خـــــــريا ونعمـــــــة    أف
 

  ووقـــــاك يف دنيـــــاك مـــــوالي كـــــل هـــــم
ـــــريت إن رأيـــــت مـــــا    كـــــذا وأقـــــل يل عث

 
ـــثلم ـــه ان ـــا ب ـــي واصـــلحن م   يعـــاب بنظم

ــــــة  ــــــه حتي ــــــي علي ــــــد ذا من ــــــن بع   وم
 

ـــم ـــا جـــرى القل ـــف ســـالم ســـيدي م   وأل
  وبلـــــــغ ســـــــالمي شـــــــيخنا وحمبنـــــــا 

 
  ســــليل ســــعيد نجــــل عــــامر ثــــم تــــم

 : 
ـــصم ـــدى اعت ـــذه إن باهل ـــا خ ـــك جواب   إلي

 
ـــا ويش القـــريض الـــذي نظـــم   هيـــا مـــن لن

  وســـــــري يف اآلفـــــــاق نظـــــــام ســـــــطوره 
 

ـــــم ـــــىل عل ـــــار ع ـــــل ن ـــــورا مث   متـــــوج ن
                                                 

 .قد: يف النسخ املخطوطة زيادة  )١(



   ٢٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

  قــــد اختلــــف املاضــــون والــــسلف األوىل
 

ـــم   هـــم احلجـــة العظمـــى عـــىل ســـائر األم
  فقـــــــوم رأوا منـــــــع الـــــــصالة مجاعـــــــة 

 
  إذا بــــــالورى غــــــري التقــــــي الــــــويل أم

  وقـــــــوم رأوا منـــــــع الـــــــصالة مجاعـــــــة 
 

ـــــتهم ـــــم وال ـــــصيان والظل   وراء ذوي الع
  وقـــــوم رأوهـــــا خلـــــف بـــــر وفـــــاجر 

 
  جتـــــوز إذا مـــــا هـــــذه الـــــدعوة التـــــزم

  التهم  وةـدعـل ذي الـم يف أهـجويزهـكت ض جوزواـلة البعـل القبـلف أهـن خـوم 
   وخــــصص بعــــض حــــل هــــذا بكــــوهنم

 
ـــــه خـــــصمهم احلكـــــم   هـــــم بمحـــــل في

ــــــاقض  ــــــا بن ــــــن جــــــاء فيه ــــــه م   ولكن
 

ـــــد مـــــن نقـــــض الـــــصالة بـــــام أمل   فالب
ـــــــــساده يف وضـــــــــوئها  ـــــــــه إف   وإن نال

 
ــــرصم ــــا ان ــــه حبله ــــن ب ــــذاك هبــــا وه   ف

ـــــع  ـــــه فمجم ـــــا علي ـــــوا يوم ـــــا أمجع   وم
 

ـــه وإن خلـــف فقـــل بـــاخلالف ثـــم    علي
ـــــى جم  ـــــك حمـــــاوريأت ـــــويل إلي ـــــال ق   م

 
ــــــادة تغتــــــنم ــــــك أم تبغــــــي الزي   أيكفي

  فمــــن جــــاء مــــن بعــــد الوضــــوء بفريــــة 
 

  ففــــي نقــــضه خلــــف شــــهري بــــام اجــــرتم
  منـــــاع صـــــالة خلفـــــه مـــــن يـــــرى بـــــام 

 
ــــسادا وهــــو مــــذهب مــــن جــــزم   أتــــاه ف

ـــد صـــار مـــرشكا  ـــا يكـــن بالبهـــت ق   وإم
 

   فـــال خلـــف يف نقـــض الطهـــارة إذ ظلـــم
  ىل لــــــذي احلــــــزم تركهــــــاوإين أرى األو 

 
ــــــــم ــــــــام ظلمــــــــة ظل ــــــــوم أي   وراء ظل

ــــــــنفال    وإن هــــــــو صــــــــىل خلفــــــــه مت
 

ــــــذم   تقــــــاة لــــــه جــــــازت فعــــــاال ومل ت
  وال ينوهـــــــــا فرضـــــــــا وال بلـــــــــسانه 

 
  يقــــول بــــه واقــــصد هبــــا نفــــال وســــم

ــــــى    فهــــــذا هــــــو األوىل إذا أمكــــــن الفت
 

ــــدم ــــل اجلامعــــات حمت ــــه حب ــــيس ب     ول
 

                                                
 .البهم): أ(يف   )١(
 .تم): أ(يف   )٢(
 .جمتذم): ع(يف   )٣(



٢٣٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــصالة ووق ــــــت ال ــــــه تفوي ــــــاوال في   ته
 

ـــــــم ـــــــو أم مل تق ـــــــالفرد ل ـــــــثام ب   وال حي
ــــــــا بمــــــــرص وهــــــــذه  ــــــــع إماميه   بمن

 
  ختـــــــص بفـــــــرض يف عروبـــــــة تلتـــــــزم

  لــــــــذلك صــــــــىل جــــــــابر يف مجاعــــــــة 
 

  يــــــؤم بــــــه احلجــــــاج وهــــــو رشوب دم
ــــه  ــــضل كل ــــضل فالف ــــل الف ــــك بأه   علي

 
ـــرم ـــر والك ـــضل واألج ـــل الف ـــوط بأه   من

ـــــــه  ـــــــداين لقول ـــــــذي ريب ه ـــــــذا ال   فه
 

ـــــد واآلالء  ـــــه احلم    واملجـــــد والعظـــــمل
  وأخـــــــتم قـــــــويل بالـــــــصالة مـــــــسلام 

 
  عــــىل املــــصطفى واآلل يــــا طيــــب خمتــــتم

  
 

 ؟يف رجل مشتهر بأكل احلرام أجيوز أن يصىل معه
وإذا تزيا بزي أهل اخلالف يف لبسه أعني اإلمام ويعقد صالته بصالة اإلمام هـذا أم 

 ؟ال
ل عند رجل يعقد صالته بصالة أهل اخلالف ويصيل بصالة أهل أرأيت إذا صىل رج

االستقامة إذا صىل هبم، وإذا وجد أهل اخلالف صىل معهم أو صـىل هبـم، أجيـوز ملـن صـىل 
 ؟معه من أهل االستقامة أم عليه البدل فيام مىض من صالته معه

يف الـسفر أم وإذا كان عليه بدل صالته وهو مصل معه يف السفر، أعليه بدل صـالته 
 ؟يف احلرض

 
أما من اشتهر بأكل احلرام فال يـصلح يف الـصالة أن يكـون هـو اإلمـام وإن كـان قـد 
اختلف يف جواز الصالة خلفه، والـصالة مـع غـريه أوىل حيـث ال رضورة إىل ذلـك، ومـن 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(



   ٢٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .أشدتزيا بزي أهل اخلالف فهو كذلك بل هو
ضع هم احلكام فيه ودعته الـرضورة إىل ذلـك ال يصىل خلفه إال إن كانوا يف و: وقيل

 .ملا يكون فقد قيل بجوازها
 

من اسرتهن واشرتى شيئا من األصول ببيع اخليار من يد رجل ويعلم املشرتي أهنـا 
ليست له، وأهنا ألناس غائبني من عامن، وأن البائع متعد ظامل، فـام منزلـة الرجـل املـشرتي 

ه أن جيعله إماما له يف صالته ويتواله أم يقف عنه أم يربأ منه عند من علم ذلك منه، أجيوز ل
 ؟ كيف منزلته معهأم ال، أم

 
هلـذا ]رشيـك[إن املشرتي من الظامل عىل علم منه بظلمه يف ذلـك البيـع تعـديا أنـه 

الظامل الغاشم بسبب الرشاء ملا يعلم أن رشاءه حمجور بسبب الظلـم مـن البـائع لـه، ومنزلـة 
إىل غري الرباءة منه والقطع عليه باهلالك املشرتي عىل هذه الصفة منزلة خسيسة ال تبلغ به

ما مل يتب من ذنبه ويتخلص من ظلمه، والصالة خلفه وهو مرص عىل ظلمه متعمدا يف إثمه 
قد خيتلف يف ثبوهتا ما مل يكن يأيت فيها ما يفسدها، وال شك فإن عزله عن حمـراب اإلمامـة 

التقدمة هو األليق بحالة من يرىض أن يكون يف أعامله من أهل النار وحزب الكفار، ومقام 
وتقديم أهل الفضل من األبرار هو األوىل؛ ألهنـم يف مقـام التقـرب بـني يـدي اجلبـار، فـال 
يكون املتقرب به من كان يف ظاهر مقام البعد عن احلرضة اإلهلية، واهللا هيدي مـن يـشاء إىل 

                                                
 ).أ(سقطت من   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٣(
 .هبا): ع(يف   )٤(



٢٣٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رصاط مستقيم
 

 
جيوز لإلنسان أن يصيل خلف إمام ال يعرف أنه يلحن يف صالته حلنا ينقض الصالة، 

 ؟أم ال جيوز حتى يعرف أنه ال يلحن بمثل ذلك
 

إن صىل خلف من ال يعرفه بلحن يـنقض الـصالة فـال بـأس مـا مل يـبن لـه مـا يفـسد 
نتـه وجـواز صـالته مـا مل يمنـع مـن ذلـك مـانع وهـذا أشـبه صالته عليه، وإال فهو عـىل أما

 .باحلكم
 .وإن أراد أن ال يصيل إال خلف من يعرفه احتياطا فواسع وأحوط للصالة

 
 

ما تقول شيخنا كثريا ما نبتىل باالئتامم بمن ال معرفة له بالفرق بني الظـاء والـضاد يف 
 لصالته، وتلجئنا الرضورة إىل ترك فرض اجلامعة، فهل حيـسن عنـدك، فإننـا إذا كنـا قراءته

بـه حرصـا عـىل حتـصيل ]أن نـأتم[عىل ثلج منه أنه ال يبدل يف قراءته حرفا بحرف عمدا 
فضل اجلامعة، وهو قد بذل بذلك حد االستطاعة، وإن كان الفـرق بيـنهام يف ذلـك مل يكـن 

السمع فيعرفه أو يشء ال يدركه الناطق من  يشء يدرك حسمطواعة، وهل الفرق بينهام
 .َّ تفضل علينا بإبالج الصواب؟نفسه فيكون يف احلكم أنه قد أتقنه ما مل يعلم عدم إتقانه له

                                                
 .إن مل يأتم): ع(يف   )١(
 .حسن): ع(يف   )٢(



   ٢٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
إن األلفــاظ يف قــسم املــسموعات لــيس هلــا إال حكــم الــسامع، : بعــد محــد اهللا تعــاىل

ليس للضاد والظاء وغريمها إال حكـم سـائر احلـروف، وبالسمع املتقن حيكم هلا وعليها، و
فلو سمع من أحد تبديل الراء بالالم والقاف بالكاف أو بالعكس لقرب املخارج حيـث ال 

املبـدل دون املبـدل ]احلـرف[إنه مل ينـو ذلـك وإنـه نـوى : وجه له يف األصل مل يقبل قوله
دينار ذهب ولو نواه ذهبا مل تنفعه كام ال يقبل يف القضاء دينار نحاس عوضا عن]منه[

واهللا . النية، وحيسن حسن الظن بالقارىء مع الشك وعدم حتقق التبديل ال مع تيقن ذلـك
 .أعلم

 ولو كان إمـامي يف الـصالة ال حيـسن التفريـق بـني الـضاد والظـاء يف سـمع :قلت له
 وإن سـمعته ؟البصري يف خمارج احلروف، أيسعني حـسن الظـن بـه إذا كنـت جـاهال بـذلك

 ؟مستقيمة أم كيف الوجه يف ذلككذلك حتى تقوم احلجة عىل بيان خمارج حروفه غريه
 

اهللا أعلم، والذي يظهر يل يف هذا املأموم أنه إذا كان عليام بمخارج احلروف، وخبريا 
 بأحكامها، وقادرا عىل إخراجها من خمارجها الالزمة يف النطق هبـا فـسمع مـن إمامـه مـا ال

شك أنه قد حرفها وأبـدهلا بغريهـا مـن احلـروف أو نطـق هبـا نطقـا خيـرج عـن حكـم تلـك 
احلروف بعينها ومل يمكن أن يكون ذلك من جهة تلقي السمع له بغـري اإلتقـان والتثبـت

                                                
 .احلروف: يف النسخ املخطوطة  )١(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٢(
 .من): أ(يف   )٣(
 .عن): أ(يف   )٤(
 .التثبط): أ(يف   )٥(



٢٤٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له، وكان تبديل تلك احلـروف ممـا يـنقض تلـك الـصالة يف األحكـام فعـىل هـذا فـال تـسعه 
ريها من احلروف املمكن تبديلها بغريهـا كالقـاف واجلـيم الصالة خلفه، وحكم الضاد وغ

والراء سواء يف حكمها إذا حصل التبديل هبا، إال أن أشدها ما كان يف الفاحتة وما كان مـن 
القرآن مما ال تقوم الصالة إال به، فإن أمكن يف هذا أن يكون لعـدم إحكـام املـسامع للـسامع 

 . ما أمكن فيه حمتمل ما مل يصح خالفهفينبغي أن ال يبدل باألئمة عن حسن الظن
فإن كان املأموم بنفسه جاهال باملخـارج وبـإخراج احلـروف مـن خمارجهـا وبأحكـام 
ذلك منها فليس تعبده بإمامه بأكثر من تعبده لنفسه، وإن كان صالته تامة مع هذا فـصالته 

 .مع صالة اإلمام واحلالة هذه كذلك
ا بأحكامها يف نطق لسانه هبـا، وقـادرا عـىل فإن كان عىل إخراجها من خمارجها بصري

ذلك فهو يأيت به كام وجب فيها إال أنه غري بـصري بأحكـام نطـق إمامـه فيهـا فـال يـدري أنـه 
خيرجها من خمارجها أو يبدهلا عن أصلها، وقد تأدى إىل مسامعه منها ما لـو يـسمعه اخلبـري 

ن يف موضع مـا حيكـم بفـسادها بأحكامها لوجب عليه احلكم به كام تقتضيه أحكامه فإن كا
يل إال أنه جيب عليه أن حيكم بام يوجب احلكم فيها مـن التبـديل ففي هذا املوضع ال يبني

والتحريف وعدم جواز الصالة معه؛ ألنه قد قامت عليه احلجـة بـسمعه وبخربتـه يف ذلـك 
بـه لـه يشء مـن فال يسعه الشك فيها وال إنكارها بعد قيام احلجـة هبـا، اللهـم إال أن خيـرج 

وجوه الرأي جواز العذر من ذلك القول من يلحـق اجلاهـل يف حكمـه بأحكـام النـايس يف 
كثري من مسائل الصالة، فالبد أن يلحقه ما يف ذلك من االختالف مـا يف نظـري مـن هـذا، 

 .فلينظر فيه
 

 مـا من كان يف نفسه أنه حيسن الفرق بني الضاد والظاء، ويعرف خمرج كل منهام عـىل
                                                

 .يتبني): أ(يف   )١(



   ٢٤١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

يوجد يف بعض كتب علم التجويد عن القوم، وتـارة يدخلـه الـشك يف ذلـك أنـه ال يعـرف 
جيود الضاد كام هو، وأخرى يقوى قلبه ويطمئن عىل ضبطه، أجيوز له أن يتقدم يـصيل بمـن 

 ؟ريض به إماما له وبمن ال يعرف منه الرىض وال الكراهية أم ال
 اإلمام يف صالة ال جيهر فيهـا بـالقراءة دخل يف صالته إنسان هو جاهل بحالوإذا

 ؟حتى يسمع الداخل صحة قراءته من حلنها وينظر لنفسه، أعىل اإلمام يشء من ذلك أم ال
 

إن قدمه اجلامعة إماما هلم ورضوا به فال يبـني يل أن يلزمـه اسـتئذان كـل داخـل معـه 
 .عه الصالة هبماألكثر ومل تبن له كراهية منهم وسللصالة، وإذا أذن له

ــرك  ــه صــىل هبــم وإال ت ــوا ل ــستأذهنم إن أذن ــراهيتهم فلي ــم رضــاهم أو ك وإن مل يعل
ويقدمون ألنفسهم من يرضون، وإن كان يعرف من نفسه إتقان معرفة النطق باحلروف فال 
يرجع إىل الشك، وإن مل حيسن ذلك ويف اجلامعة أقرأ منه فيؤم القوم أقرؤهم إن صلح إماما، 

 قراءة جازت إمامته هلم عىل ما به، وعليه االجتهاد يف إصالح قراءته وصـالته، فإن استووا
 .ولن يكلف اهللا نفسا إال وسعها بفضله وكرمه

 
ــه الفاحتــة عنــد نطقــه بالــضاد يف املغــضوب  ــت أســمع مــن إنــسان عنــد قراءت إذا كن

ا ينقض الـصالة أم والضالني يظهر يل ظاء جيوز يل أن أصيل خلفه أم ال، وهل هذا اللحن مم
 ؟ال

 
 

                                                
 .أرأيت إذا): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



٢٤٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن كان ينطق هبـا ظـاء فيعجبنـا أن ال يـصيل خلفـه إال مـن كـان يف ذلـك مثلـه لعـدم 

واهللا . استطاعتهم عىل النطق به؛ ألنه تبديل وحتريـف ال يـصح جـوازه فـيام معـي إال لعـذر
 .أعلم

 
 ؟ وسئل يف حكم صالة من مل حيكم الضاد يف قراءة احلمد إىل آخره

 
قد ثبت بلفظ نص القرآن ورسـمه وشـهادة اللـسان العـريب يف النطـق بـه ويف وضـع 
اسمه أهنام حرفان فهام ال شك خمتلفان، وإال لصح يف الواحد أنه اثنان، وذلـك مـا ال جيـوز 

ويفسد املباين، فال فرق بني إبـداهلا أبدا يف زمان، وإبدال أحدمها باآلخر حلن يغري املعاين
 .أو طاء مهملتني أو بظاء أو عني أو غنيبصاد 

ومن الواجب عىل من بيل به يف صالته من مأموم وإمام أن يتعلمه إن قدر فينطـق بـه 
 .بإتقان وإحكام

أن ومن عجز لثقل يف لسانه يمنع من بيانه فأبدله بالظـاء لعـدم إتقانـه فـال يـصلح
ام مقامـا، فعـسى أن ال يـصح يف رأي مثله فكان العذر بالعجز هليكون إماما إال ملن عجز

وال إمجاع أن يكلف من صح عجزه عنه ما ال يستطاع، ومن قدر عىل تعلمه بأي وجه كان 
 .من تفهمه فليس له أن يدعه وال أن ينكره فال يتبعه

 وقراءتـه ،ومن صىل عىل هذا من أمره يف حالة ما يصح له العجز لعذره فصالته تامة
                                                

 .املعنى): ع(يف   )١(
 .يصح): ع(يف   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(



   ٢٤٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

يام، ولو كان نطقه هبا سقيام إال أنه ال يكون إماما ملن تـيقن النطـق جائزة مادام عىل عذره مق
يـؤمكم هبا إحكاما؛ ألن ذا اللحن املبدل ال يصلح ألن يكون إماما للفـصيح، وقـد ثبـت

 .يف حديث صحيحأقرؤكم
وإن كان يف حالة عذره إماما ملن مثله يف ذلك أو دونه فال يمنع أن يكونـه، وال نظـن 

و دين أن يتعمد اللحن هبا أو بغريها يف حني، فيقال حينئذ يف حقه إذ ال صالة له بذي عقل أ
لظهور فسقه، وال أن يستنكف عن تعلم ما فرض من ذلك عليه فكيف يرخص له يف تركه 
وذلك ما ال سبيل إليه؛ ألن صالته ال تتم بدون الفاحتة، ويف اللحن بتبديل بعض حروفهـا 

 .ال ملن عذره املوىل بعجز فهو بالعفو أوىلداللة عىل إبطاهلا واضحة إ
 

يف اإلمام إذا صىل باجلامعة وكان جمتهدا يف إخراج الضاد من الظاء، ويف نفسه أنـه يف 
 لـه قـالقراءته خيرج الضاد من اجلانب األيمن من اللسان، وذلك مبلغ قدرته ومعرفته ثـم 

ء، إن كـان القائـل لـه أعـرف منـه إنك غـري قـائم إخـراج الـضاد مـن الظـا: بعض املأمومني
 ؟بمخرج الضاد أو كان مثله أو أدنى منه يف املعرفة أيكون قوله حجة عليه أم ال

                                                
 .يف حديث: زيادة): ع(يف   )١(
من طريق أيب عبيدة عن جابر بـن ) ٢٠٩( يف كتاب الصالة ووجوهبا -رمحه اهللا- اإلمام الربيعأخرج   )٢(

يؤم القوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا، فـإن كـانوا يف القـراءة «: ^قال رسول اهللا : زيد عن ابن عباس قال
 كــانوا يف اهلجــرة ســواء فــإن ســواء فــأعلمهم بالــسنة، فــإن كــانوا يف الــسنة ســواء فأقــدمهم هجــرة،

 .»ًفأكربهم سنا
اإلمامة، :  يف كتابالنسائي، و)١٥٣٠(من أحق باإلمامة : املساجد، باب:  يف كتاب مسلموأخرجه

، )٥٨٢(مـن أحـق باإلمامـة : الـصالة، بـاب:  يف كتـابأبـو داود، و)٧٧٩(من أحق باإلمامة : باب
إقامـة : ، وابـن ماجـه يف كتـاب)٢٣٥(امة ما جاء من أحق باإلم: الصالة، باب:  يف كتابالرتمذيو

 .من طريق أيب مسعود األنصاري مرفوعا) ٩٨٠(من أحق باإلمامة : الصالة، باب
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إنـام احلجـة ممـن هـم احلجـة يف ذلـك مـن العلـامء : اهللا أعلم، ولـيس كـل قـول حجـة

 .واهللا أعلم. بمخارج احلروف العارفني هبا املؤمتنني عىل حكمها
 
 يعرف الضاد من الظاء يف القراءة وتعطلت صالة اجلامعة يف القرية أيلزمه أن فيمن ال

 ؟يصيل عىل قدر معرفته، أو يكون له عذر عن صالة اجلامعة ولو تعطلت القرية من اجلامعة 
 .أفتنا رمحك اهللا
 

 .ال تعطل اجلامعة ويصلوا كام أمكنهم، وال بأس إن شاء اهللا
 

 
ما تقول يف إمام يصيل بقوم، ومل حيـسن التكبـرية لعلـة يف لـسانه فـريض بـه أحـد مـن 
ــه آخــرون فخرجــوا مــن املــسجد ألجــل ذلــك، أتكــون صــالته تامــة  العــامر، وعــاب علي
باألصحاء، ويكون هو ساملا وال بدل عىل من صىل خلفه ولو كان يتقن القراءة أكثر منـه أم 

 ؟ال
خرجـوا مـن أجلـه أيكـون د ما عيب عليه، وعلم أهنـموإن صىل بالناس بع: قلت

 . أخربين وأنت مأجور إن شاء اهللا؟آثام
 

إن كانوا قد عابوا عليه مـا هـو عيـب يف التكبـرية لوجـود نقـص فيهـا أو هبـا بالـضاد 
                                                

 .قد: زيادة): ع(يف   )١(
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املعجمة أو املهملة، فال جيوز له عىل هذا أن يصيل هبم، وعليه أن يعتزهلم فيقدموا ألنفسهم 
 .شاؤوه ممن يصلح لذلكمن 

وإن كانوا قد عابوا من ذلك ما ال كراهيـة فيـه وال فـساد بـه يف الـصالة فلـيس ذلـك 
منهم بيشء، لكن إذا كره بعـض اجلامعـة إمامتـه واختارهـا آخـرون مـنهم ال عـن تقيـة وال 
مداراة توجب الوهن يف الدين رجع األمر يف ذلك إىل الثقات منهم وأهل الفضل يف الدين 

جدوا، فمن اختـاروه وقـدموه للـصالة فهـو أوىل باإلمامـة وأحـق بالتقدمـة، وال رأي إن و
لآلخرين يف ذلك، فإن كرهوه وقدمـه اآلخـرون مل جتـز صـالته، وكـان مغتـصبا لإلمامـة

ال : ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم، ويف بعض الروايات«:ودخل يف معنى احلديث الصحيح
 اآلبــق واملــرأة الناشــزة وإمــام قــوم صــىل هبــم وهــم لــه العبــد: جتــاوز صــالهتم حنــاجرهم

  .»كارهون
واهللا أعلم فلينظر. هبذا عن تنويع سائر الصور طلبا لالختصاروعسى أن نكتفي

 .يف ذلك
 

ما تقول فيمن أشار عىل إنسان أن يتقدم عليه يف صالة اجلامعة وقلبه كاره أن يأتم به، 

                                                
 .اإلمامة): ع(يف   )١(
 : عـن أيب أمامـة قـال) ٣٦٠(فيمن أم قوما وهم لـه كـارهون : الصالة باب:  يف كتابالرتمذيأخرج   )٢(

العبد اآلبق حتى يرجـع، وامـرأة باتـت وزوجهـا : ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم« ^ قال رسول اهللا
هـذا حـديث حـسن غريـب مـن هـذا : الرتمـذيوقال . »عليها غاضب، وإمام قوم وهم له كارهون

 .الوجه
 .تكتفي): ع(يف   )٣(
 .فينظر): ع(يف   )٤(
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 نفسه بالصالة خلفه من معان يف الدين ال كراهية من أجل يشء من ولو تقدم عليه مل تطب
أمور الدنيا، إما من قلة علمه أو من قلة زهده وورعه أو كان غريبـا مـسافرا جـاهال أمـره، 
وقد أشار عليه عىل سبيل املداراة، أيكون هذا منه من النيات املذمومة بسوء الظن باملسلمني 

 وهل جتوز املداراة يف هـذه املعـاين أم ال ؟ يلحقه فيه تقصريأم يكون هذا من احلزم الذي ال
 ؟وليس لإلنسان أن يعرض عىل أحد إال من يثق به، وتطيب نفسه بالصالة خلفه

 
اهللا أعلم، وهذا خيتلف بحسب اختالف النية، وباجلملة فاحلزم أن ال يشري عىل أحد 

و شدة جهالة فهو أوىل به من الدخول فيام إن كان يكره صالته به ملخافة تضييع أو قلة ورع أ
 .واهللا أعلم. ال يعنيه أو ما ال يسعه

 
من استنكر إمامه يف الصالة من جهة إبطائه يف ركوعه وسـجوده وهيئاتـه يف صـالته 
بأنه كأنه ينتظر به بعض من يصيل خلفه ممن هو بطيء فيها من أهل السلطنة بدون أن يتضح 

 ؟ بالريبة وهو أهلها، أيقدح هذا يف صالة املأمومني أم العنده إال نفس التهمة
 

إن كان ممن تلحقه التهمة فرتك الصالة خلفه أوىل إال عىل رأي من أجاز مثل ذلك يف 
الصالة إن قصد به وجه اهللا واإلعانة عىل الرب والتقوى، وأمـا ألجـل الـسلطان فـذلك مـن 

 .عمل الشيطان
 

 ؟ إذا مل يقصد يف صالته فهو مع األربعة ما تفسري القصد هناأخربين عن اإلمام
 

، وال أدري من ^مل أعرف ذلك، وال أعلم أن يف ذلك خربا صحيحا ثابتا عن النبي 
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املراد هبم ذلك، فإن يف خلق اهللا من أجناس عباده ما ال ينحرص ذكرهم يف األربعـة األربعة
 ^ائيل عليهم السالم أربعة، واخللفاء بعـد النبـي فإن جربائيل وميكائيل وإرسافيل وعزر

أبو بكر، وعمر، وعيل، وعثامن، مـع قطـع النظـر عمـن بعـدهم مـن اخللفـاء تفخـيام : أربعة
، وفرعون وهامان وقـارون والـشيخ الكبـري أبـو مـرة أربعـة لشأهنم مع تنازع األمة فيهم

 .أيضا ومن كان يف زمرهتم فهو معهم
به أنه يف زمرة الشيخ أيب احلارث إبليس وأصـحابه مـن وعسى أن يكون املطلوب

 .الظلمة
من فعـل كبـرية مهلكـة فلقـي وإذا كان كذلك فال يصح إطالق ذلك إال عىل ذلك

 .ربه غري تائب منها
وإذا مل يقصد يف صالته فال أدري ما يراد به من معنى ذلك القصد، فإن كان املراد أنه 

اهللا فهذا صحيح؛ ألن من أراد بصالته غري اهللا فهو من املنافقني إذا مل يقصد يف صالته وجه 
أو املرائني، واملنافقون يف الدرك األسفل من النـار، وإن الريـاء هـو الـرشك األصـغر، وكـل 

 .ذلك مهلك والعياذ باهللا
 

 
ريا، وربـام يف رجل يصيل باجلامعـة وهـو يدخلـه الوسـواس بالطهـارة واألوقـات كثـ

يضيع األوقات ألداء املفرتضات ويقدمه اجلامعة ليصيل هبم، وهذا دأبه عىل كل فـرض إال 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
 .خطوطة، ولعلها زائدةكذا يف النسخ امل  )٣(
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ما شاء اهللا أيعجبك أن يرقب إىل أن يميض ثلثا الوقت بام جـاء يف األثـر أم يـصيل إذا حـرض 
 ؟وإذا مل حيرض صلوا عنه إذا كان هذا دأبه وخافوا فوت الوقت

 
أنـه ال انتظـار لـه : قـات الـصلوات وكـان ذلـك دأبـه ففـي األثـرإذا عرف بتـأخري أو

 .ويعجبنا ذلك
 

يف مجاعة يرتاجعون يف مسجد واإلمام مرة حيرض ومرة يكـون يف شـغل وغـري شـغل 
العجلـة عن حضور املسجد وعند حضوره صىل هبم وأكثر وقتهم مجاعـة فـأنكرهم عـىل

 وما حد الوقت الذي يصيل اإلمام فيه إذا ؟والوقت فيه سعة، أيلزمهم الوقوف حتى يصيل
 وإذا كان هذا اإلمـام أبـرص عـن تلـك اجلامعـة ؟استبطأ اجلامعة أو اجلامعة استبطأت اإلمام

 ومل ،املذكورين يف القراءات وقيام الصالة واعتـدال حـدودها فاجتنـب رجـل مـن اجلامعـة
ا وتـارة آخــرهم ومل وحيـرض وقـتهم، وتـارة يـصيل قـبلهم فـرد]معهـم أو عنـدهم[يـصل 
 وهـل هلـذا اإلنـسان عـذر ؟بصالهتم، أصالته تامة مع وجود اإلمام واجلامعة أم اليصل

 ؟يرجتيه لإلمام بأحوال ال تعنيه هبا من غري استشهاد منه بمعصية، وال مبلغ إليها من ثقة
 

عارضـا لعـذر أما إن كان تأخريه عادة يعرف هبا فال انتظار له، وأما من كان تـأخريه 
انتظار اإلمام للجامعة بقدر ما يقيض أحدهم وطره من طعامـه ورشابـه وغـسله، : فقد قيل

                                                
 .عن): أ(يف   )١(
 .عندهم أو معهم): ع(يف   )٢(
 .حيصل): ع(يف   )٣(
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إىل ثلث الوقـت، واملنفـرد عـن اجلامعـة لغـري عـذر وال ينتظر اإلمام وال اجلامعة أكثر من
 .واهللا أعلم. أخاف أن يكون مأثوما ولو صالته تامة

 
 أول بيان الفجـر مـن عـذر ذهـب بـه النـوم أو يشء مـن يف إمام اجلامعة إذا تأخر عن

األسباب ثم وجد اجلامعة مكتظني والوقت آخره إال أنه فيه وسع لتقديم السنة، ما األحسن 
واألفضل له أن يصيل الفريضة باجلامعة ويؤخر السنة إىل طلوع الشمس أم يقدم السنة ولو 

 لذلك ال بأس عليه فيام بينه وبـني اهللا صىل الفريضة باجلامعة آخر الوقت ولو كانوا كارهني
 ؟تعاىل

 
إذا كان يف الوقـت سـعة مـن غـري خمـاطرة فيقـدم الـسنة، هكـذا جـاء يف األثـر، : قيل

 .ويعجبنا ذلك
 

يف إمام املسجد إذا أتـى لـصالة الفجـر وقـد سـبقه اجلامعـة يف املـسجد وبـان الوقـت 
عـىل تقـديم ليس يف الوقت سـعة إمكـان لإلمـامّوأذنوا وقدموا السنة ثم وصل اإلمام، و

السنة، ويف تلك اجلامعة من يكــون فضله كاإلمام، وهو متقدم بتقديم السنة، أله أن يتقـدم 
اإلمام ويصيل بالناس أم عليه واجلامعة أن ال يصلوا إال خلف اإلمام األول الذي ال يكون 

ًمقدما لسنة الفجر، أو يف اجلامعة من أقل فضال  من اإلمام القائم فكله واحـد، أم فـرق بـني ً
 أفتنا يف أفضل األمرين ولك األجر ؟ًاإلمام املقدم للسنة واإلمام الذي مل يكن مقدما للسنة

 .بمن اهللا
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(
 .اإلمام): ع(يف   )٢(
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إذا أمكن اإلمام تقديم السنة فهو أوىل، وإن تقدم غريه جاز إن كان يصلح للـصالة، 

 .واهللا أعلم. اس فال بأسوإن هو أخر السنة لضيق الوقت وصىل بالن
 

 ألحد مـن قالما تقول يف إمام املسجد إذا تأخر عن الصالة أعني تأخر عن وقتها، و
 اإلمـام لرجـل مـن قـالإن ما جئتكم للصالة صل أنت باجلامعة كل يـوم، أو : عامر املسجد

م هـذا ًإن تأخرت فصلوا عني، وقدم اجلامعة واحـدا مـن مجاعـة املـسجد ليـصيل هبـ: العامر
 ؟حسن جائز أم ال

 
 .واهللا أعلم. هذا حسن جائز من فعلهم

 
 

وبعد قيل يل :  للشيخ املجتهد سعيد بن عبيد احلجري-رمحة اهللا عليه-ومن جوابه 
لكـل : إنكم ال تنتظرون اجلامعة لصالة الصبح وهذا من خالف الـسنة، ويف األثـرعنكم
 حكاه الصبحي، فـانتظروا اجلامعـة ،حتى املغرب ينتظر هلا: وقيل.  انتظار إال املغربصالة

بقدر نصف أثر من تبني الفجر وال تتكل عىل غـريك يف معرفـة الفجـر، وال تؤذنـوا للفجـر 
 .قبل أن تروا بياض الفجر قد سد األفق كالنهار ال يشك أحد فيهمن

                                                
هو الشيخ سعيد بن عبيد احلجري، تلميذ للشيخ سعيد بن خلفان، واختلف يف اإلقامة معه يف بورش   )١(

 .٣/٣٣٢ ق النعامنشقائ: ينظر. وسامئل حتى بلغ درجة من العلم
 ).أ(سقطت من   )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(
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عن املسافر إذا صىل املغرب والعشاء اآلخرة يف وقت املغرب، وأخر الوتر إىل وقـت 
العشاء اآلخرة ألجل صالة الرتاويح، وإذا أراد املقيمون أن يقدموا هذا املسافر ليصيل هبم 

 ؟الرتاويح والوتر مجاعة هل واسع للمسافر ذلك
 

 .والوتر باملقيمني مجاعةجيوز ذلك للمسافر أن يصيل الرتاويح 
 

 
فيمن فيه علة يف بعـض جـوارح وضـوئه فخـاف املـرضة مـن أن يناهلـا املـاء، فيتـيمم 
بالصعيد عن تلك اجلارحة، وكان بقرب حملته مسجد يف بعض األوقات يتعطل من صـالة 

أم يصيل يف بيتـه إىل أن يـأمن عـىل اجلامعة، فام يعجبك هلذا املبتىل أن يصيل باجلامعة مجاعة
 ؟نفسه من مرضة املاء ويوضئ مجيع جوارحه

 
إذا تعطلت اجلامعة، ومل يوجد غريه فيصيل هبـم ولـو يمـم بعـض جوارحـه إذا وضـأ 

 .واهللا أعلم. األكثر، وإن وجد غريه إماما فيصيل هو مع اجلامعة
 

 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
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يمت الصالة املكتوبة يف املـسجد مجاعـة جيـوز للمنفـرد أن يـصيل تلـك الـصالة إذا أق

 ؟فريضة يف رصح املسجد إذا سد املسجد عىل اجلامعة أم ال جيوز
 

إذا سدت األبواب وصار املوضع بحد ما ال جتوز الصالة فيه للخارج بصالة اإلمام 
. دودة إىل أن يـتم اإلمـام صـالتهالداخل فعسى أن ال تفسد صالته إذا بقيت األبـواب مـس

 .واهللا أعلم
 

ما تقول يف املسافرين إذا صلوا مجاعة مع إمام مقيم، فلـام متـت صـالهتم األوىل التـي 
صلوها قام إمام من املسافرين يصيل مجاعة بمن معه من املسافرين وبقي أحد من املسافرين 

 ؟يصيل منفردا
 

 .واهللا أعلم. ة اختالفيف صالة املنفرد عن اجلامع
 

املصيل إذا مل يصل مع اجلامعة وصىل منفردا قدام اإلمام، واجلامعة داخـل املـسجد أو 
 ؟هم يف الرصح، هل يلحقه االختالف يف صالته أم ال

 
ال بأس عليه، فصالته تامة يف أكثر القول، إال أن تكون لـه يف ذلـك نيـة سـوء لقـصد 

 .واهللا أعلم. ة ملن ال جتوز له معارضته فيها فال نرى متام صالته عىل هذااملعارضة يف اجلامع
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فـل تن وجاء أحد ليـصيل سـنة الفجـر أو لي،إذا كان إمام اجلامعة يصيل هبم يف املسجد
 ؟خلف اجلامعة وحده أجيوز أم ال

 
صالة بصالته إال ال جتوز الصالة إال مع اإلمام إذا كان يف املسجد حيث جتوز ال: قيل

 . واهللا أعلمسنة الفجر فيختلف فيها حلديث روي يف ذلك
 

هل جيوز ألحد أن يصيل النوافل والسنن خلف اإلمام وهو يصيل باجلامعة يف املسجد 
 ؟وكذلك سنة صالة الفجر

 
سجد  يف الرجلني اللذين قد صليا يف بيوهتام ثم أتيا امل^ففي احلديث عن رسول اهللا 

إذا كنتام قد صليتام يف رحالكام فصليا مـع النـاس « :^فقال هلام النبي فلم يصليا مع الناس 
فهو رصيح بجواز النافلـة، والـسنن تـشبه ذلـك لكـن األحـوط أن »واجعالها لكام نافلة

 .يصليهام وحده ال مع اإلمام
 

                                                
إذا أقيمت الصالة فـال صـالة «: قال^ من طريق أيب هريرة أن رسول اهللا ) ٢/٤٨٣ (البيهقيأخرج   )١(

 .ا هـ.ال أصل هلا] إال ركعتي الفجر: أي[وهذه الزيادة : وقال بعده» إال املكتوبة إال ركعتي الفجر
 الرتمـذي، و)٥٧٥(فيمن صىل يف منزلـه ثـم أدرك اجلامعـة : الصالة، باب:  يف كتابأبو داودأخرجه   )٢(

حـسن : ، وقـال)٢١٩(ما جاء يف الرجـل يـصيل وحـده ثـم يـدرك اجلامعـة : الصالة، باب: يف كتاب
 .صحيح اهـ
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قيمني، أو أدركهـا إال أنـه اختـار ما تقول يف املسافر إذا مل يدرك الصالة مع اجلامعة امل

لنفسه أن يصيل منفردا احتياطا عىل نفسه يف صالته أال يوليها من جيهل أمره، فهل جيوز لـه 
قبـل تـسليم رة تقديم الظهر يف وقت العرص وتقديم عـشاء املغـرب يف وقـت العـشاء اآلخـ

هم منها أعنـي صـالة اإلمام أو اجلامعة من تلك الصالة أم ال جتوز له الصالة إال بعد تسليم
 أرأيـت إن قـدم صـالة ؟املنفرد يف ذلك املوضع الذي يصيل فيـه اإلمـام واجلامعـة املقيمـون

الظهر يف وقت الظهر فقـام لـصالة العـرص ثـم أتـى إمـام ومجاعـة يـصلون الظهـر إن كـانوا 
مقيمني أو مسافرين، فهل ينقضون عليه صالته إذا كانت صالته يف املوضع الذي يصيل فيه 

 ؟مام واجلامعةاإل
 

إن كانت صالة اإلمام يف املسجد بمن معه من اجلامعة ثابتة ال تفوته إال لعذر صحيح 
فصالة املقيم أو املسافر يف ذلك املسجد يف حال صالهتم مجاعة ال جتوز حيث جتوز الصالة 

 .خلف اإلمام من املسجد عند اتصال الصفوف
أس بصالة املنفرد إذا صىل يف املسجد حيث جتوز وأما إن كان صالهتم غري ثابتة فال ب

 .الصالة بصالة اإلمام
وأما املسافر الذي جيمع الصالتني إذا صىل إحدى الـصالتني ثـم صـىل إمـام اجلامعـة 
باجلامعة يف املسجد الذي يصيل فيه هذا، وكانت صالة اجلامعة ثابتة فيه عـىل املعنـى املتقـدم 

ث جتوز الصالة بصالة اإلمام مـن املـسجد فـأرجو أن وصالة املسافر بإحدى الصالتني حي
 إهنـا فاسـدة عـىل قـول مـن جيعـل :فيحسن أن يقال فيهـاخيرج يف صالته معنى االختالف، 

 إهنا تامة عىل قول من جيعلهام صالتني، ولكن :وحيسن أن يقالصاليت اجلمع صالة واحدة، 
 .علمواهللا أ. يقف عن صالة الثانية حتى يفرغ اإلمام من صالته



   ٢٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
فيمن صىل مع مقيمني الظهر، فلام سلم املقـيم قـام بعـض املـسافرين فقـدموا واحـدا 
منهم وصىل هبم العرص، فجهل البعض منهم أن يدخل معهم يف الصالة، ما ترى صـالهتم 

 ؟تامة أم ال سواء كانوا بقرهبم أم ال
 

جيـوز فيـه صـالة ذلـك من صىل مجاعة فصالته تامة، ومن صىل فرادى يف موضع مـا 
اإلمام من املسجد فصالته فاسدة يف أكثر القول إن صح حفظي يف وجود االخـتالف فيـه، 

 .واهللا أعلم. فعندي اآلن أنه كذلك
 

فيمن ينوي اإلمامة منفردا يف بيته أو يف يشء من املصليات عىل رأي من أجـاز ذلـك 
 ؟يقطع عليه أم الوكان أحد بحذاه يصيل قبله منفردا تلك الصالة، أ

 ؟فإن كان ال يقطع عليه فيلزمه أن ينتظره حتى يقيض صالته أم ال
وهل يلزم من يصيل أن يقطع الصالة ويدخل إذا سمعه ينوي أو علم أنه مـن عادتـه 

 ؟يفعل ذلك
 
 .واهللا أعلم.  وال يلزم انتظاره،ال يقطع

 
 

 ، وحتـرض الـصالة، ومل يكمـل ذلـك العـدد، بعض األسـامء عـددا معلومـافيمن يقرأ
 ولو مل حيرض صالة اجلامعة ،ويسمع األذان هلا حتى اإلقامة، هل يسعه أن يصيل يف موضعه
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 ؟أم ال
 

ليس هذا بموضع عذر، ويعجبني له حضور اجلامعة، إال أهنا يف بعض القول فـرض 
. ن إذا قام هبا البعض لـسقوطه يف هـذا القـول عـن البـاقنيكفاية فال خيرج لزومها عليه بدي

 .واهللا أعلم
 

الدنيا، وكذلك فيمن وجد من قرأ أسامء اهللا كذا ألفا فله كذا من الثواب أو غرض
 وبيته قريب من املسجد ويـسمع اإلقامـة هـل جيـوز لـه تـرك ،مثل آية الكريس وأمثال ذلك
 ؟رؤه بعدد الرشوطصالة اجلامعة إذا مل يتم ما يق

 
أما إنه ال جيوز فعسى أن خيتلف فيه، فعىل قول من يقول يف اجلامعة إهنـا فـرض عـني 

يكون هذا من عذره إال أن يكون يف خمـصوص فال جيوز له تركها إال لعذر وأخاف أن ال
 .من األمر

ملا يرجو فيـه وأما عىل قول فرض كفاية فإذا قام هبا غريه فال مانع من جواز التخلف 
مصلحة لدينـه أو دنيـاه، وإن مل يكـن ممـا يـصح أن يعـد يف مجلـة األعـذار، وعـىل كـل حـال 

 .واهللا أعلم. فمالزمة اجلامعة أوىل
 

 
                                                

 .عرض): أ(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
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ما قولك يف فتـى صـىل الظهـر مـسافرا منفـردا، ثـم حـرض مجاعـة مـسافرون فأقـاموا 
أنفها لدهيم كرة أخرى، وتركها أعني األوىل سدى أو كاملبطل هلا أو كالراغب صالهتم فاست

عنها إىل ما يف اجلامعة من مزيد الفضل كام هو معلوم ولدى الربية مفهـوم، أتـرى تركـه هلـا 
 ؟عىل وجه ما أو مطلقا مفسدا له أو واسعا له ذلك

 
: قـاله أن يـصيل معهـم  وقـد صـىل يف رحلـ،قد ثبت يف احلـديث ملـن حـرض اجلامعـة

 .هكذا يف أخبار أصحابنا»واجعلوها لكم نافلة«
 .»واجعلوها لكم نافلة«: ويف صحيح مسلم مل يرو

                                                
 الرتمـذيو) ٨٥٧(إعادة الفجر مع اجلامعة ملـن صـىل وحـده : الصالة، باب:  يف كتابالنسائيأخرج   )١(

 يف أبـو داودو) ٢١٩(مـا جـاء يف الرجـل يـصيل وحـده ثـم يـدرك اجلامعـة : الـصالة، بـاب: يف كتاب
مـن طريـق يزيـد بـن ) ٥٧٥(من صىل يف منزله ثم أدرك اجلامعة يـصيل معهـم : الصالة، باب: كتاب

 صىل اهللا عليه وسـلم صـالة الفجـر يف مـسجد اخليـف شهدت مع رسول اهللا: األسود العامري قال
فــأيت هبــام ترعــد  ،»عــيل هبــام«: فلــام قــىض صــالته إذا هــو بــرجلني يف آخــر القــوم مل يــصليا معــه قــال

فـال «: يا رسول اهللا إنـا قـد صـلينا يف رحالنـا قـال:  قاال؟»ما منعكام أن تصليا معنا«: فرائصهام، قال
: الرتمـذيوقـال » م أتيتام مسجد اجلامعة فصليا معهم فإهنا لكـام نافلـةتفعال إذا صليتام يف رحالكهام ث

 .حديث حسن صحيح
، إال ما وجدناه من حديث الصالة خلف أئمة اجلور إال أن الزيادة مـذكورة  مسلممل نجد احلديث يف  )٢(

ة، املساجد ومواضع الـصال: كتاب» صلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم نافلة«: فيه ونصه
وحكى النووي يف الـرشح أربعـة أقـوال يف ). ١٤٦٩(كراهية تأخري الصالة عن وقتها املختار : باب

 .مذهبه يف أهيام تكون الفريضة
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وظاهر احلديث أن صـالته مـع اجلامعـة تكـون نافلـة لثبـوت األوىل وانعقادهـا وهـو 
 .ظاهر قول أصحابنا

لة وهو بعيد، والتخيـري وحكى النووي فيها ثالثة مذاهب هذا، وأن جيعل األوىل ناف
فيها، وأصح ما فيها األول فال يفوت فضل اجلامعة جلربه بالنافلة، وال يبطل الفضل األول 

 .النعقاده وثبوت حكمه
 

 
ما تقول إذا كان إمام ومعـه مـن اجلامعـة واحـد، أيـن يكـون عـن يمـني اإلمـام أم يف 

 ؟الصف أن لو كانوا مجاعة
 

يكون عن يمني اإلمـام، وإن كـانوا مـسافرين ومقيمـني يـصلون مجاعـة فلـام متـت

 .واهللا أعلم. صالهتم بقي من اجلامعة واحد فيسحب رجليه ويتقدم عن يمني اإلمام
 

صالة فريضة ومل يدرك أحدا من املأمومني ليصيل به مجاعة إال صـبيا مل فيمن يصيل
 ؟ضل له أن يصيل به مجاعة أم يصيل منفردا إن كان يف حرض أو سفريبلغ احللم، ما األف

أرأيت إن أعجبك يصيل به مجاعة وال يرتك صالة اجلامعة، مـا يعجبـك يكـون قيامـه 
عــن يمينــه أم يكــون خلفــه يف موضــع الــسرتة إن كــان يف مــسجد أو يف موضــع مــن بقــاع 

 ؟األرض
                                                

 .تم): ع(يف   )١(
 .صىل): ع(يف   )٢(
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ا فيعجبني أن يصيل به مجاعة ويكـون يف  وحيافظ عليه،كان الصبي حيسن الصالة إذا

 .واهللا أعلم. مقامه كغريه من البالغني
 

 
وما تقول يف إمام مجاعة حرضهم فرض الظهر والوقت مطـر مـستمر، ومل حيـرضهم 
امل مكان متسع يف ذلك احلال فيصفون حسب الواجب عليهم، وإنام صفوا عن يمـني وشـ

 ؟اإلمام رضورة، كانوا حارضين أو مسافرين، صالهتم جائزة صحيحة أم ال
 

إن صالهتم عندي عىل هذا جائزة، واالضطرار جيوز فيه كثري مما ال جيوز يف االختيار، 
 .واهللا أعلم. وهذا منه يف صحيح االعتبار

 بـل تركـوه  فإن صفوا عن يمني اإلمام ومل يكملوه حتى يـرى املكـان ضـاق:قلت له
 ؟وصف عن شامل اإلمام الباقون، أو أهنم أكملوه، أيكون كال احلالني جائزا وثابتا أم ال

 
إن الذي نعلمه يف ذلك أن يصفوا عن يمينه حتى يتم الصف ثم من بعده عن يساره، 
فإن صفوا عن يساره قبل متام الصف الذي عن يمينه فصالة الذين عـن يمينـه جـائزة، وال 

شيئا يف صـالة الـذين عـن يـساره مـن نقـضها أو متامهـا، وعـسى أن تكـون كـصالة أحفظ 
 .واهللا أعلم. الثاين قبل متام الصف األول يف أحكامهاالصف
 

                                                
 .سقطت من ع  )١(
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يف مسجد غري واسع لصفني من اجلامعة خلف اإلمـام، مـا الـذي تستحـسنه يف بقيـة 

م وشامله أم يكونـون يف الـرصح املأمومني إذا ضاق الصف األول، أيكونون عن يمني اإلما
 ؟وباب املسجد مفتوح

أرأيت إن كان املسجد أعىل من الرصح وله درج، وال يمكن الصف الثاين أن يكـون 
خلف باب املسجد قريبا من الصف األول الذي داخل املسجد إال أن يكون خلف الـدرج 

يمني اإلمام وشامله بعيدا عن باب املسجد، ما الذي يعجبك يف بقية املأمومني يكونون عن 
داخل املسجد، أم يكونون خلف درج املسجد يف الرصح ولو كانوا بعيدا عىل معنى ما تقدم 

 ؟يف املسألة
 

واهللا . يعجبني أن يكونوا يف الرصح خلف اإلمام إذا كانوا فيام دون مخسة عرش ذراعا
 .أعلم

 
 ؟سئل عن الصف عىل يسار اإلمام

 
وز ذلك هنالك لعدم اإلمكان لغريه من ضيق املكان إال أنه عـىل اخـتالف قد قيل جي

 .فيه بالرأي من األسالف
 

 
يف صالة اجلامعـة يف الـسفينة إذا كـان بعـض اجلامعـة أرفـع، وبعـضهم قـدام اإلمـام، 
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 ؟وبعضهم عن يمينه أو عن شامله أتتم صالهتم أم ال
 

 .واهللا أعلم. م إال من كان قدام اإلمام فال تصح صالته فيام معيتتم صالهت
 

 
ما تقول يف الذي جاء إىل املـسجد ووجـد الـصفوف قـد قامـت أجيـوز لـه أن يـصف 

 .؟وحده خلف الصف وتتم صالته أم ال
 

 .واهللا أعلم. ال يصف الواحد وحده خلف الصف فتفسد صالته
 

فيمن جاء يصيل فوجد اإلمام قائام يصيل والصف من خلفه ضائقا، ومل يمكنه أن جير 
 ؟أحدا معه ما ترى يف صالته خلف الصف وحده تتم أم ال

 
خيتلف يف متام صالته وحده وراء الصف خلف اإلمـام، وأكثـر القـول أن صـالته ال 

 .واهللا أعلم.  وعليه أن جير معه غريه،تتم عليه
 

 
يف مسجد قائم فيـه مجاعـة للـصالة، ويف ذلـك املـسجد جـدار يـواري قفـوة اإلمـام، 
والصف الثاين والثالث والرابع واخلامس مل ينظروا اإلمام، وال الـذي يليـه سـوى الـصف 

 .ِّاملتقدم ينظر عن يمينه وشامله بني لنا ذلك



٢٦٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
واهللا . س بذلك إذا كانوا من وراء الصف بال حائل بينهم وبينـهصالهتم تامة، وال بأ

 .أعلم
 

 
يف رجلني أخذا قفوة اإلمام وأحدمها ثوبه نجس واآلخر ثوبه طاهر، وأخذ أحـدمها 

 ؟األكثر من قفوة اإلمام، ما حال صالة اجلامعة تامة أم ال
 
مام من ثوبه طاهر فصالة اجلميع تامة، وكذا إن أخـذ أكثرهـا، إن أخذ قفوة اإل: قيل

وإن أخذ أقلها فصالته وصالة مـن يليـه مـن الـصف تامـة وصـالة اآلخـرين الـذين يلـون 
 .صاحب الثوب النجس فاسدة يف أكثر القول وعليهم اإلعادة

 . ألنه سد الفرجة؛ال إعادة عليهم: وقيل
واهللا .  وهـذا القـول قليـل، صـلوا عـىل الـسنةال إعادة عليهم وال عليه؛ ألهنم: وقيل

 .أعلم
 

يف رجل ظهرت منه أفعال فاسدة، وصار يقبض قفوة اإلمـام، أيـنقض عـىل اجلامعـة 
 أفتنا مأجورا ؟أم ال بأس عىل اجلامعة يف صالهتم ولو كانت أفعاله قبيحة شاهرةصالهتم

 .إن شاء اهللا
 

                                                
 .وصالهتم): ع(يف   )١(
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واهللا . ال يمكنوه من سرتة اإلمام إن قدروا عىل ذلـك أن يؤمرونال ينقض عليهم، و

 .أعلم
 

فيمن أخذ قفوة اإلمام أو عن يمني اإلمام أو عن شامله فانتقضت صـالته بـيشء ممـا 
 ؟ينقضها، كان خلفه صف ثان أو مل يكن خلفه صف، كيف يصنع يف صالته

ة اجلامعـة أرأيت إن صح عنده نقض صالته بعد فراغه مـن صـالته، مـا حكـم صـال
 . أفتنا مأجورا؟الذين عن يمينه وشامله وخلفه

 
إن مل يكن خلفه أحد إذا خرج يقطع عليه صالته فيعجبنـا لـه اخلـروج مـن الـصالة، 
وإن خاف أن يقطع صالة غريه جلس يف مكانه ويسبح اهللا تعاىل وال يقطع ذلـك عـىل بقيـة 

ن قد أخذ قفوة اإلمام كلهـا فالبـد أن خيـرج الصف؛ ألنه ساد للفرجة فيام قيل إال أنه إذا كا
 .واهللا أعلم فينظر فيه. من الصف؛ ألنه إمام ثان

 
يف إمام ومجاعة يصلون فرضا أو نفال، ثم حدث عىل السرتة ما يـنقض عليـه صـالته 
ًمثال حلقه يشء أدماه ففاض من جرحه أو يشء من أسباب النقض احلادث عليه يف صالته 

 فام تقول يف صالة املأمومني من كان عن يمينه وشامله تامة أم منتقـضة، وهـل بغري اختياره،
 . رصح لنا أعدل األقوال؟يوجد فيه اختالف

 
إنه إمام ثان فـإذا فـسدت صـالته فخـرج مـن الـصف وقـام غـريه : قد قيل يف السرتة
 .مكانه مل تفسد صالهتم
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ا بحيـث ال يلحـق غـريه مـن  وقد اسـتوىل عـىل الـسرتة كلهـ،وإن مل خيرج من الصف
 .ًاملأمومني شيئا منها فصلوا عىل ذلك فسدت صالهتم

وإن أخذ بعض املأمومني شيئا منها جازت صالته وصالة من صىل حوله مـن ذلـك 
 .اجلانب، وبطلت صالة اجلانب اآلخر الذين مل يلحقوا من السرتة شيئا يف أكثر القول

هذا املوضع مـن أخـذ شـيئا منهـا ممـن متـت  بتامم صالهتم مجيعا؛ ألن السرتة يف وقيل
صالته، ويكون األول سادا للفرجة لوجود النائب عنه فيها، واحلـق أوىل بـأن يكـون يعلـو 

 .واهللا أعلم فلينظر فيه. وال يعىل
 

 
إماما ملن يصيل بصاليت، أتكون صـالته وصـالة : ما تقول يف اإلمام إذا نيس أن يقول

صـاليت بـصالة اإلمـام، :  وكذلك املأموم إذا نيس أن يقـول؟من صىل خلفه تامة أم منتقضة
 ؟صالته تامة أو ال

 
 .واهللا أعلم. صالته تامة، وال يرضه النسيان، وصالهتم معه كذلك

 
 أصيل فريضة كذا احلارضة كذا كذا ركعة :فقالفيمن صىل خلف إمام ال يثق به قلبه 

 ومل يقـل بـصالة ^امعة، ونوى بصالة اجلامعـة التـي أمـر اهللا تعـاىل هبـا ورسـوله صالة اجل
 ؟اإلمام وال بصالة اجلامعة، أيكفيه هذا اللفظ وتتم صالته به أم ال

 
 .واهللا أعلم.كاف وتتم صالته
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عن رجل يصيل مجاعة خلف من ال يتواله أو خلف من يربأ منه، أتكون نيته أن يصيل 

 ؟ة اإلمام أو بصالة اجلامعة يف العقد باللسان والقلب، أم كيف الوجه فيهابصال
 

 بصالة اإلمـام قالبصالة اجلامعة يف العقد باللسان والقلب، وإن يعجبنا أن يكون
 .واهللا أعلم. مل خيرج عن معنى اجلائز، واألول أحب إلينا وهو األصح

 
مام أو فـوات الـصالة كلهـا مـع اإلمـام هـل يكـون يف الذي خياف فوت ركعة مع اإل
 عوضك اهللا الثـواب ؟ وكيف اللفظ هال ختربنا به؟لذلك لفظ موجز يلحقه بصالة اجلامعة

 .اجلزيل
 

سبحانك :أن يبتدىء هبا بقولإن كان اللفظ مرادك منه يف ابتداء الصالة أجيزيه
M v: توجيــه إبــراهيم وهــو قولــهاللهــم وبحمــدك إىل آخرهــا، فــإن اســتعجل تــرك 

wLسبحانك اللهم وبحمدك : اآلية فإن خاف أن ال يلحق اإلمام فيكفيه أن يقول
جيزيه من : وقيلأصيل فريضة كذا احلارضة كذا كذا ركعة بصالة اإلمام وإن الكعبة قبلتي، 

 . التوجيه سبحان اهللا

                                                
 .نكون): ع(يف   )١(
 .جيزيه: هكذا يف األصل، ولعلها  )٢(
 .يقول): ع(يف   )٣(
 .)٧٩(اآلية :  األنعام )٤(



٢٦٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 زد، فكـرب :فقال لـه زد، ثم كرب ثانية :وقال لهه تكبرية اإلحرام يف املأموم إذا كرب إمام
ثالثة، ما حال صالة اإلمام إذا كانت التكبرية األوىل عنده صحيحة، وإنام كرب الثانية والثالثة 
اتباعا ملن أمره بالزيادة إذا كان اتباعه مداراة لـه أو خـوف دخـول الـشك عليـه، ومـا حـال 

 ؟كان قوله ذلك بعد التوجيهصالة اآلمر بالزيادة إذا 
 .َّتفضل عرفني ما بان لك صوابه

 
أما صالة اآلمر املأموم عىل هذه الصفة إن مل يرجع إىل التوجيه ثانية فمختلـف فيهـا، 
والصحيح عندي لزوم اإلعادة عليه إن مل يوجه ثانيـا؛ ألن التوجيـه مـن واجبـات الـصالة 

مبطل حلكمه، ومؤذن بخـروج املـتكلم عـن دائـرة والكالم من بعده موجب إلعادته؛ ألنه 
حكم الصالة التي قد كان فيها داخال، وأمـا اإلمـام فـإن كانـت نيتـه يف إعـادة التكبـري تقيـة 
لآلمر ومـداراة لـه فـذلك حـرام حمـض ومعـصية يف الـصالة كبـرية مهلكـة، إال أن يتـوب، 

عاملني، وال يبني يل يف ومفسدة للصالة جزما؛ ألنه أدخل حظا للمخلوقني يف فرائض رب ال
 .هذا جمال لالختالف أبدا

وأما إن كانت نيته خلروجه من الشك إىل اليقني، أو إلصالح صالة املأمومني بإظهار 
صالح التكبري هلم، فذلك يشء حسن فعله جائز وهو عليه مأجور؛ إذ ال جيـوز أن يـأتم بـه 

صالته ما يـسوؤهم ويـشوش قوم وهم له كارهون، وأي كراهية أعظم من أن يظهر هلم يف 
يف الدين قبول نـصيحة بعليهم دينهم فيؤذهيم مع عدم املراعاة إىل ترك اجلامعات بل جي

                                                
 .، ولعل الصواب ما أثبتناه)حيب(يف النسخ املخطوطة   )١(



   ٢٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

يتـولج يف القلـب منـه إال إرادة الناصحني عىل حسن الظن هبـذا الناصـح، فـال ينبغـي أن
تنقـيض صـالة التسديد لإلمام واملأمومني مجيعا، وذلك من املعاونة عىل الرب والتقوى حتى 

اجلميع عىل اليقني الصالح للقاء رب العاملني يـوم الـسؤال يف العـرض األكـرب؛ إذ ال يكـون 
. لإلمام وال للمأمومني أن خيرجوا عـن الـصالة إال بـاليقني، وال يـدخلوها إال عـىل اليقـني

 .فافهم موفقا إن شاء اهللا
 

 
برية اإلحرام إذا اشتبهت عىل أحد من املـأمومني ملـا كـرب نسألك شيخنا عن ضمة تك

مـن األئمـة أم ذلـك خمـصوص يف املجتهـدين اإلمام فـأوىل أن حيـسن بـه الظـن ممـن كـان
 ؟املتورعني

وكذلك يف فاحتة الكتاب إذا مل يأت هبا اإلمام عىل ما ينبغي من تشديد ومـد مـا خـال 
 ؟ بهاللحن، ما األوىل يف صالته وصالة من يأتم

وكذلك إذا اجتزأ بآية ومل يأت هبا عىل ما ينبغي من إعراهبا ومدها وغري ذلـك أعنـي 
 ؟اإلمام

وكذلك إذا جاء رجل إىل املسجد وقدمه إمام ذلك املسجد عىل أنه أعلم منـه وأفهـم 
 ؟والقراءة عىل ما ينبغيفبان له أنه مل يأت بالتكبري

فعـىل مـن يكـون الـضامن عـىل  سدا هلـا،أرأيت إن كان ذلك الذي أتاه يف صـالته مفـ

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 .به: زيادة): ع(يف   )٢(
 .التكبرية): ع(يف   )٣(



٢٦٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رصح لنا ذلك حسب ما أراك اهللا؟اإلمام اآلمر له أم كل متعبد بنفسه
 

يعجبني أن حيسن الظن به، وال حيكم عليه بفساد يف حمتمل مشكوك وال سيام يف أهل 
 .الفضل والورع أهنم إىل حسن الظن هبم أقرب
ن القـراءة فقـد كفـى وال بـأس، ومـع وجـود ومن أتى بفاحتة الكتاب عىل ما جاز مـ

 .األفضل والقدرة عليه فهو األفضل
وال أرى ضـامنا عـىل اآلمـر مـن هـذا إذا كـان ويؤم القوم أقرؤهم بداللة احلـديث

جمتهدا يف وضع هذه األمانة موضعها، لكن إذا علم بالفساد فالبـد مـن ذكـر ذلـك يف بـاب 
عند من يلزمه ذلك وال يعلمه جلهل، وال جيوز لهاألمر باملعروف أو النصيحة مع القدرة 

 .أن يرتك الناس عىل فساد يف دينهم يقدر عىل إزالته
 

اإلمام إذا أحكم تكبرية االفتتاح ومل حيكم شـيئا مـن بـاقي التكـابري التـي للركـوع أو 
لك لضعف أو السجود أو القيام أو القعود، أو مل يقم بعضها فكأنه يزيد فيها ألفات وربام ذ

تغيري يف حلقه لسبب زكام أو غريه، وكذلك عند قراءة الفاحتة جهرا ففي أذن السامع كأنـه 
 .يزيد يف احلرف املمدود مهزات

وكذلك إذا قرأ سورة اإلخالص يـشدد داالهتـا أو شـيئا منهـا أو مل جيهـر بـيشء مـن 
 ؟داالهتا، أتبطل صالته وصالة من صىل خلفه بجميع هذه املذكورات

ِّضل بني لنا ما سألناك عنه وزد منه عليه من عندك ما تراه عونا لنا يف ديننا مثابا إن تف َّ

                                                
 .سبق خترجيه  )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



   ٢٦٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .شاء اهللا
 

ال أدري ما حكم عدم إحكامه هلا أيبلغ به إىل فـساد لتلـك التكبـرية أم مـا دونـه مـن 
فيه ما وكأنه يزيد فيها ألفات، و: نقض أو كراهية؛ فإنك مل ترصح يل ما يكون منه إال قولك

يدل عىل أن زيادة األلفات غري مقطوع هبا عندك، فهو يف احلكم عىل أنه مل يزدها حتى يصح 
غري ذلك عليه، وكذا القـول فـيام ذكرتـه كأنـه يزيـد يف قـراءة الفاحتـة، ولـست أدري يف أي 
موضع منها وربام ختتلف أحكام ذلـك، وإذا شـدد حـرف الـدال مـن سـورة اإلخـالص يف 

ضق عليه جلوازه يف لغة، ومعاملة الوصل بام للوقف ضعيف يأيت كالنادر موضع الوقف مل ي
فأوىل ما به أن يكون من حلنه لكنه ال يبدل املعنى، إال أنـه إذا شـمل اآليـات كلهـا منهـا ومل 
يأت بقرآن غريها مما تم به صالته فأوىل ما هبا أن تفسد، وإعدام جهـره بـداالهتا كلهـا فـإن 

 مل تسمعها مع جهره هبا فال يضيق حسن الظن بـه، وإن مل حيتمـل كان حيتمل أن تكون أنت
جهره بام تـتم بـه الـصالة يف القـرآن فـال وجـه جلوازهـا؛ ألن إال أنه يرسها فإن مل يأت يف

 .واهللا أعلم. اإلرسار يف موضع اجلهر ال جيتزى به
فتقر وقد تركت جواب ما سألت عنه جممال يف هذا الفصل؛ ألن التعرض لتفصيله ي

ــدة يطــول خطاهبــا وتتــسع أحكامهــا، ويف الــنفس أشــغال تردهــا إىل  إىل ذكــر فــصول عدي
 .االقتصار عىل الواجب فقط

 
 وأقحم من احلمد آية أو آيتني عىل غلـط أو نـسيان أو ،يف اإلمام يصيل بالناس مجاعة

 ؟زلت لسانه من غري اختيار منه، أيلزمه النقض ويلزمهم أم ال
 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(



٢٧٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .تفسد صالته وصالهتم: فقيلكان ذلك يف الركعتني األولتني إن 

 .واهللا أعلم. تتم صالته وصالهتم إن كان عىل خطأ أو نسيان: وقيل
 

فأمـا مـن :  يف قراءتـه خطـأ غـري عمـد منـهقـاليف إمام مجاعة يصيل صالة فريضة إذا 
 وكذب باحلسنى وأما من بخل واستغنى. أعطى واتقى وصدق باحلسنى فسنيرسه للعرسى

 .فسنيرسه لليرسى
قد أفلح من دساها، وقد خاب من زكاها، وما أشبه ذلك من بـدل : قالوكذلك إن 

 .باآليات
قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنـزع امللـك ممـن تـشاء : قالوكذلك إن 

 .وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك عىل كل يشء قدير
 ؟فهل تنتقض صالته وصالة من يصيل خلفه أم ال

إذا تردد اإلمام يف قراءته يف الصالة يف كلمة فام دام لسانه يف الرتدد غري ساكت، فهل 
جيوز للمأموم أن يفتحها عليه قبل أن يسكت مـن اإلعيـاء فـإذا فتحهـا عليـه جلهالتـه لظنـه 

 ؟جواز ذلك فهل تتم صالته أم ال
زلون اجلاهل منزلة النايس فهـل عنـدك يف ذلـك كـذلك أم ويوجد يف بعض اآلثار ين

 ؟غري ذلك
فإن صح العذر للجاهل فهل جيوز للمخطىء أن يكون يف منزلة اجلاهل والنـايس أم 

 ؟ال جيوز
ِّأرأيت إن صح ذلك عندك فتفضل شيخي بني يل ما صفة هذا اجلهـل واخلطـأ الـذي  َّ



   ٢٧١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .َّ تفضل علينا باجلواب؟جيوز أن يكون يف منزلة النايس يف أي موضع يكون
 

قد قيل يف اإلمام إذا حلن يف صالته بام يبدل املعنى فبدل مكان آية الرمحة بآية العذاب 
ــرسه : قــالأو بــالعكس أو مــا يــشبه هــذا إن صــالته تنــتقض، فــإذا  وكــذب باحلــسنى فسني

 .قد أفلح من دساها وقد خاب من زكاها فقد فسدت صالته: قالأو . لليرسى
 أقام املأمومون رجال غريه فأتم هبم صـالهتم جـاز، وإن أمتوهـا فـرادى جـازت، فإذا

 .وإن أمتوها بصالته فسدت صالهتم وصالته إذ هو يف حكم الظاهر حمكوم عليه بذلك
وأما فيام بينه وبني اهللا تعاىل فإذا كان ذلك من زلل اللسان فأخطأ به يف لفظ فـال إثـم 

لعـذر، لكـن لـيس للمـأمومني حـسن الظـن بـه يف هـذا عليه وال تفسد بـه صـالته لوجـود ا
 .املوضع ملخالفة الظاهر يف أكثر القول

 وادعى أن ذلك من خطئه مل يضق ،إن كان ثقة فأمتوها معه عىل حسن الظن به: وقيل
 .عليهم يف غري احلكم قبول قوله

عـىل وخيرج يف قول آخر إذا مل يتهم يف ذلك بعمده، وكان هو وليا أو ثقـة فـال حيمـل 
 . سوء احلال إلمكان حسن الظن به

وجيوز أن جيري معه يف ذلك عىل احتامل احلق ما أمكن فجاز أن يكون يف حقه وهذا 
 .يف األصل يف املحتمالت

وإذا جاز أن يكون له هو خمرج عن الباطل فاملأموم تبع له يف ذلـك، وإن كـان األول 
 يف قطع اهليللة يف الصالة فأتى فيها -هللارمحه ا-هو الشائع يف األثر، وقد رصح به الصبحي 

قول بفسادها، وقول بالوقوف عن القطـع يف حكمهـا مـع كـون احتامهلـا، : بالوجوه الثالثة
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(



٢٧٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. وقول بجوازها
 

فجعلنـا «: قـاليف الذي يقرأ يف الصالة فبدل آيـة الرمحـة بآيـة العـذاب غلطـا منـه أو 
 وصالة من صىل خلفـه أم يعـذر يف ،وىل ناسيا أتفسد صالتهبضم امليم األ» ملهلكهم موعدا

 ؟نسيانه وتتم صالته وصالهتم
 
تفسد بذلك صالته وصالة من صىل خلفه إن كان عىل العمد، وأما عىل اخلطـأ : قيل

 وخمتلف يف اجلامعـة إذا سـمعوا منـه ،والنسيان فهو من العذر، ويعجبنا أن ال تفسد صالته
 ؟ الصالة معه عىل حسن الظن به إذا احتمل له اخلطأ أم تنتقض صالهتمذلك أيسعهم إمتام

 .واهللا أعلم. فيها قوالن
 

سمع اهللا « و»اهللا والصمد«:  يف قراءته للسورةقاليف إمام يصيل بقوم الفرائض إذا 
  أفتنا؟ وما الذي ال ينقض،بفتح امليم من سمع، ما الذي ينقض صالته من ذلك» ملن محده

 .يف ذلك مأجورا
 

أما فتح امليم من سمع اهللا فال تنتقض به الصالة، وأما زيادة الواو يف قولـه والـصمد 
 .واهللا أعلم. نقض الصالة به وعىل قياده دالئل األثر يف مثلهفهو حلن يعجبنا

 

                                                
 .اهللا هو الصمد): ع(يف   )١(
 .ويعجبنا): ع(يف   )٢(
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: قـالويف إمام اجلامعة إذا كان يـصيل هبـم مجاعـة يف صـالة جهـرا وقـرأ آيـة الكـريس 

من النور إىل الظلامت، واآلية الثانية بالعكس مثلها يف التبديل عىل هذا املثـل، ]خيرجهم[
 ؟أصالته وصالة من خلفه تامة أم ال

 
إذا أحسن اجلامعة الظن يف اإلمام أنه غلط منه يف التبديل يف حكم البـاطن فـصالهتم 

 . أعلمواهللا. تامة، وأما يف حكم الظاهر فصالهتم منتقضة
 

ما تقول فيمن صىل خلف إمام صالة جيهـر فيهـا بـالقراءة واسـتنكر مـن القـرآن مـن 
زيادة ترنيم ترديد صفة صـورة هيئتهـا حتـى اشـمأز القلـب منهـا، أيقـدح ذلـك يف صـالته 

 ؟وصالة من صىل بذلك خلفه أم ال
 

أعرفـه حتـى أجيبـك  من زيادة ترنيم ترديد صـفة صـورة هيئتهـا فهـذا ال :أما قولك
 .عليه

 كتطويـل الوقـف وحتـسني وتـزيني الكلـامت : فـأقول؟ مثل مـاذا:َوإن قلت :قلت له
وبعـضها ختـنن ، بـنفس الزيـادةبالنغامت خالفا عام عليـه أهـل قـراءة القـرآن املـستحبة

صوته فيها من غري لبس عند سامعيها فعىل هذين الـوجهني مـا تـرى يف ذلـك بـني الـنقض 
 ؟والسداد

                                                
 .خيرجوهنم، والسياق ال يستقيم معها: يف املخطوطات  )١(
 .املستحسنة): ع(يف   )٢(
 .زيادات  )٣(
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أما تطويل الوقفات فالبد فيها من غاية ترجع إليها، والناس عىل اخـتالف حـاالهتم 
خمتلفون يف مقاديرها وإن اتفقوا يف أصلها، وما خرج منها إىل ماال معنى له أو خرق العادة 
اجلارية بعد إنابة النفس فهو املنهي عنه، وقس عىل اجلميع هذا األصل فإنه حيتـاج إىل رشح 

 . يسعه البياض، والنفس قد ملتال
 

 
 وقد قرأ منها أكثر مـن ،يف إمام اجلامعة يصيل صالة فرتددت لسانه يف آية من السورة

ثالث آيات، أجيوز له أن يرتك ما بقي منها ويركع ويتم صالته وتكون له تامة، أم أحسن له 
الفجـر أو يف غريهـا مـن الـصلوات التـي جيهـر فيهـا أن يأيت سورة غريها إن كـان يف صـالة 

 ؟بالقراءة
أرأيت إذا كان اإلمام ضعيف علم فهل قيل يف يشء من اآليات من القرآن العظيم ال 

 ؟جيوز الوقوف عليها وال تركها يف صالة وال دراسة
 

ام وقـد قيـل فـي. إن ترك السورة واكتفى بام قرأ فجائز، وإن أتى بسورة غريها فحسن
 .واهللا أعلم. إنه ال جيوز الوقف عليه: خيتل به املعنى ويتبدل بالوقف

 
 

يف اإلمام إذا جهر يف موضع الرس أو أرس القراءة يف موضع اجلهـر ناسـيا أو جـاهال، 
 ؟وكذلك التكبري ثم ذكر أو سبح له من خلفه أيستأنف القراءة أم يقرأ من حيث وصل
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 .يعيد القراءة إذا جهر يف موضع الرس أو أرس يف موضع اجلهر: قيل
ال إعادة عليه إذا جهر يف موضع الرس؛ ألنه جاء بالقراءة واجلهر زيادة فيها ال : وقيل

نقص؛ واألصح عندنا األول، وإن الزيادة والنقص فيها سواء؛ ألن كال منهام وقـع يف غـري 
 .واهللا أعلم. التسبيححمله، ويستأنف القراءة أو 

 
ما تقول يف املصيل إذا سها يف قراءة القرآن أو يف ركوعه أو سجوده فـأرس يف موضـع 
اجلهر أو جهر يف موضع الرس، فسبح له اجلامعة أو ذكـر هـو أو كـان منفـردا بنفـسه فـذكر، 

 أو السورة أيبني عىل قراءته حيث وصل أم يستأنف القراءة من أوهلا إن كان سهوه يف احلمد
 ؟أو يف أي موضع مما ذكرت

 
إذا أرس يف موضع اجلهر فعليه إعادتـه جهـرا، وإذا جهـر يف موضـع الـرس ففـي : قيل

 .واهللا أعلم. وجوب إعادته عليه اختالف
: 

اإلمام إذا انتهى يف الصالة فجهر يف موضـع الـرس أو أرس يف موضـع اجلهـر، أيرجـع 
 يبني حيث انتهى، والـساهي مـرارا يف الـصالة الواحـدة عليـه لكـل للقراءة حيث ابتدأ، أم

 .سهو سجدتا السهو، أم جيزي سجدتان لكل السهو
 

 إذا جهر يف موضع :وقيلإنه يستأنف القراءة من أوهلا يف موضع الرس واجلهر،  :قيل
                                                

أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )١(
 .٨٤ص
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والـساهي الرس فيبني عىل قراءته وال يرجـع، وإن أرس يف موضـع اجلهـر يـستأنف القـراءة، 
 .واهللا أعلم. مرارا تكفيه سجدتان

 
 

ما تقول يف إمام اجلامعة يصيل فريضة، إذا زاد أحد من املأمومني وهو يف القراءة أجيوز 
 له أن يزيد بام يريد من قراءة القرآن العظيم عن حد ما قد اعتاد يقرؤه يف الصالة التي جيهر

فيها بالقرآن، أو يتمهل يف القراءة ألجل الداخل يف صالة اجلامعة خمافة منه عليه أن يسبقه، 
 ؟ وذلك من التعاون عىل الرب والتقوى،فهل ترضه تلك النية أم ال ترضه وجيوز له ذلك

 
إنـه يطيـل القـراءة أو يتمهـل فيهـا إذا أحـس بـدخول بعــض : خيتلـف يف ذلـك، قيـل

 كام ،ا أنه يدرك الصالة بذلك معه، وهو من باب التعاون عىل الرب والتقوى ورج،املأمومني
يؤمر أن يصيل بالقوم صالة أضعفهم فيخفف منها تارة ويوسع فيها أخرى، وهـذا كأنـه يف 

يفتتح الصالة بالسورة الطويلة فيـسمع  أنه كان ربام ^النظر أصح ملا ثبت يف احلديث عنه 
 .الصبي فخفف القراءة

 .واهللا أعلم. يميض عىل عادته يف الصالة فال يلتفت إىل أحد خمافة االشتغال: لوقي

                                                
  يف ومـسلم، )٧٠٩(الة عنـد بكـاء الـصبي مـن أخـف الـص: األذان، بـاب:  يف كتـابالبخاريأخرج   )١(

إقامـة : ، وابـن ماجـه يف كتـاب)١٠٥٦(أمر األئمة بتخفيـف الـصالة يف متـام : الصالة، باب: كتاب
^ من طريـق أنـس بـن مالـك أن النبـي ) ٩٨٩(اإلمام خيفف الصالة إذا حدث أمر : الصالة، باب

 الـصبي فـأجتوز يف صـاليت ممـا أعلـم مـن إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد إطالتها فأسـمع بكـاء«: قال
 .»شدة وجد أمه من بكائه
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 ؟ما تقول إذا حال بني اإلمام واملأموم حد ال فيه أحدمها
 

 .تنتقض صالة املأموم
 

ه عـىل هـذا أم عن املأموم إذا حال بينه وبني اإلمام حد ال فيه أحدمها، أتنتقض صالت
 ؟ال

 
 .تنتقض صالته عىل قول، وليس بإمجاع

 
 

 ؟يف املأموم إذا سبق اإلمام يف احلمد ماذا عليه
 

 .واهللا أعلم. فليقف حتى يلحقه اإلمام
 

ا فيمن سجد وركع قبل اإلمام، أعليه الرجـوع إىل قيامـه إذا كـان راكعـا وجلوسـه إذ
 أفتنـا ؟ ويبقى عىل حالته حتى يلحقه اإلمام يف ركوعه أو سـجوده،كان ساجدا أم ال يرجع

 .ًمأجورا إن شاء اهللا
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إن فعل ذلك عمدا فسدت صالته، وإن فعل نسيانا أو خطأ فعليه أن يرجـع إىل حمـل 

 .واهللا أعلم. اإلمام ويسجد للسهو
 

 
قول إذا سها اإلمام يف التحيات األوىل من صالة العرص وصىل أربع ركعات بـال ما ت

األوىل،  صليت أربع ركعات بال التحيـات:فقالت فرفة من اجلامعةاألوىل، ]التحيات[
 ويكون كالمهم حجـة ؟وهو شاك يف قول الكل بل بقي شاكا يف صالته، يعيد صالته أم ال

 .أو األقل أو يذهب إىل أكثر ظنه، علمنا من واسع فضلك ويتبع األكثر منهم ؟أم ال
 

 وهو ،إذا مل يستيقن هو واختلف اجلامعة فيها عىل قولني كل منهم يذهب إىل فسادها
 .واهللا أعلم. يف شك منها فيعيد الصالة حتى خيرج عىل يقني منها

 
 املـأموم يف قـراءة فيمن يصيل خلف اإلمـام وصـار اإلمـام يف قـراءة الـسورة، وشـك

 ؟احلمد ومل يستيقن أنه قرأها أم ال
 

إن قرأ احلمد ليخرج من الشك مل يضق عليه، وال يفسدها التكرار عىل الـشك، وإن 
ًترك قراءهتا بناء عىل أنه قد قرأها وسكت ثم شك مل يضق عليه إذا كانـت عادتـه ال تقتـيض 

                                                
 .حتيات: يف النسخ املخطوطة  )١(
 .اجلامعة): ع(يف   )٢(
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 .واهللا أعلم. ترك قراءهتا مع اإلمام
 

 ؟يف املأموم إذا ركع وشك أنه مل يستمع من اإلمام السورة ما يلزمه
 

 .واهللا أعلم. ال يرجع إىل الشك
 

عن إمام مسافر صىل بجامعـة حـارضين ومـسافرين، صـىل هبـم العـرص فـسها وأتـى 
ن بالركعتني األخريتني بعد التحيات كهيئـة صـالة املقـيم أربعـا متامـا ومل يـسبح لـه أحـد ممـ

 وإن كان فيه اخـتالف رصح لنـا عـدل ؟خلفه، من تتم منهم صالته عىل هذا، ومن تنتقض
 .القول

 
إن صالة اإلمام الساهي والساهني معه من اجلامعة جائزة، وعليهم جربها من بعدها 
سجود السهو إال من كان من اجلامعة مقيام فعندي أن صـالته تفـسد بـصالة أربـع ركعـات 

 .واهللا أعلم. ملسافرخلف اإلمام ا
 

ما تقول فيمن أتى إىل املسجد فوجد اجلامعة يصلون فرضـا واإلمـام قـد كـرب تكبـرية 
احلمـد واسـتمع اإلحرام، فدخل معهم يف الصالة فوجه وأحرم وترك االستعاذة وقراءة

مام من تلك من اإلمام قراءة السورة، ويف نيته ليقوم لقراءة احلمد واالستعاذة بعد تسليم اإل
الصالة، فلام سلم اإلمام وفرغ من صالته سلم معه وسها أن يقـوم يـأيت بـام بقـي عليـه مـن 

                                                
 .وقرأ): ع(يف   )١(
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 ؟صالته فلم يذكر إال يف نفس صالة غريها ما يلزمه يف ذلك
أرأيت إن كان هذا الساهي عن إتيان ما بقي عليه يف سنة قيام شهر رمضان فلم يذكر 

 ؟ي عليه من صالته وما يلزمه يف ذلكإال يف إقامة غريها، ما يصنع فيام بق
 

ــني يل أن عليــه أكثــر مــن ذلــك لوجــود عــذره  أمــا يف الفــرائض فعليــه بــدهلا، وال يب
بالنسيان، وأما يف غري الفرائض فيؤمر بالبدل فيها وخيتلف يف وجوبه عليه عىل قولني؛ ألهنا 

ه إمتامهـا لدخولـه فيهـا ال يف األصل غري الزمة عليه، وإنام دخل فيها باختياره فوجـب عليـ
 .واهللا أعلم، فلينظر فيه ثم ال يؤخذ منه إال احلق. لوجوب فرضها يف األصل عليه

 
فيمن يصيل خلف اإلمام، ومل حيفظ كم صىل من ركعة لكثرة نسيانه، أعليه أن يسأل 

 وهل ؟ وهل عليه إعادة صالته مرة أخرى؟اجلامعة بعد فراغه من صالته أم ال سؤال عليه
 ؟يلزمه سجود السهو أم ال

 
ليس عليه سؤاهلم إذا كان هو مل حيفظ وهم مجاعة، وال جيوز الغلط عليهم مجيعا عىل 

 .واهللا أعلم. العادة، وصالته تامة فليس عليه إعادة
 

يف املصيل إذا تردد قلبه يف أمور دينه أو دنياه حيدث عليه يف بعض صـلواته مـا يغيـب 
ليه، فلم حيفظ قراءة التحيات األوىل وال قعوده هلا وال إمتام الركعات، فهل يكفيه حفظها ع

احتفاظ اإلمام واجلامعة املأمومني إن كان سرتة أو من بقية املأمومني إذا سأهلم عن الـصالة 
 ؟ صالتنا تامة مل نرتك منها شيئا:فقالوا

 ؟ملأمومني، أم يعيد صالتهما يعجبك هلذا السائل االكتفاء بسؤال اإلمام واجلامعة ا
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فإن أعجبك إعادة صالته، واإلمام واجلامعة املأمومون عندهم أن الصالة تامة فهـل 
 ألهنم غري شـاكني ؛يقدح يف صالهتم يشء من إعادة هلا إذا كان سرتة، أم ال ترضهم إعادته

 ؟يف صالهتم
 
ن فـيهم ثقـة أو أمـني، وال إعـادة  يف قوهلم فله االجتزاء به وال سيام إن كاْبَتْرَإذا مل ي

عليه يف هذه عىل هذه الصفة، وإن احتاط بالبدل ألجل الشك مل يضق عليه عـىل مـا سـبق، 
 .واهللا أعلم. وليس عليه أن خيربهم ولو كان سرتة

 
ما تقول يف إمام يصيل بقوم فلام قىض القراءة ركع ومل يكـرب جهـرا نـسيانا منـه عـن

رجع من الركوع قائام فركع ثانية بتكبرية جهرا، أترى متام صالته مع فعله اجلهر، فسبح له ف
 ويكرب عىل هيئته أم يكربها يف الركوع الثاين أم ليس ؟ وهل عليه رجوع إىل القيام أم ال؟هذا

ِّ تفضل بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهللا؟عليه تكبرية بعد تعدهيا َّ. 
 

ة الركوع وكفى به، فإن رفـع فاعتـدل قـائام لريكـع ثانيـا كان ينبغي له أن يكرب يف حال
 .بالتكبرية ففي احلال ال أجد معي حفظا يف ذلك، وقد كتبته يف حال مل تكن فيه املطالعة

 إن الرجوع إىل القيام يفسدها مل أبعده نظرا؛ ألنه جيتزى بالتكبرية بال رجوع :فإن قيل
 .وكأنه رجوع إىل حد لغري الزم

زها مل أبعده يف النظر أيضا؛ ألن ترك التكبرية أو اإليتاء هبا يف غري حملها ولو قيل بجوا
يفسدها يف بعض القول، فكذا اإلرسار وال حمل هلا غري ذلك االنخرار وما سواه جار جمرى 

                                                
 .عىل): ع(يف   )١(
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 .واهللا أعلم. البدل
 

 يف املصيل صالة فريضة إماما كان أو مأموما أو منفردا إذا شـك يف صـالته، ومل يكـن
عىل يقني من نقضها إال أن نفسه مل تطب من تلك الصالة، فأحب إعادهتا مرة أخرى ومل ينو 

أي الـصالتني أحـب إىل اهللا تعـاىل وأطيـب عنـده :  بلسانهقالقلبه إبطال صالته األوىل، ثم 
، ما القول فيمن نيته هـذه ^فهي صاليت الواجبة عيل، واألخرى طاعة هللا ولرسوله حممد 

 ؟هل يلزمه إخبار اجلامعة املأمومني إن كان إماما أو سرتة أم ال يلزمه ف؟ما ذكرهتا
 

 .واهللا أعلم. ال يلزمه إخبارهم إن كان خرج منها عىل التامم يف ظاهر األحكام
 

 
إذا سها إمام اجلامعة عليه القعود فقام أو عليه القيـام فقعـد، فـسبح لـه املـأموم وهـو 

اجد أيثبت يف سجوده حتى يرجع اإلمام من سهوه ويقطع التكبرية فيتبعه، أم يرفع رأسه س
 ؟من السجود ويقف بني الركوع والسجود منتظرا له ما يعجبك أن يعمل

 
إن بقي يف سجوده حتى يرجع اإلمام عن سهوه فال بأس ولو سبح له وهـو سـاجد، 

واهللا . القعود جاز له، وعسى أن يكون هذا أوىلوإن رفع رأسه من السجود وبقي بينه وبني 
 .أعلم

 
 أفتنـا ؟ ها ها ساهيا مـا حـال صـالته:فقاليف املصيل إذا سها إمامه فأراد أن يسبح له 



   ٢٨٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .مأجورا إن شاء اهللا
 
 .فاسدة

 
 

نـتقض صـالته يف صالة اجلامعة إذا صح بني أحد املأمومني فرجة بقـدر شـرب، فهـل ت
 ؟وصالة من يليه عن يمينه أو عن شامله، أم ال ترضهم تلك الفرجة

 
إن كانت الفرجة دون مقام رجل فال أقدر عىل القـول بإبطـال صـالة املنقطعـني عـن 

أوىل بصالهتم مـن الـضاد » بالصاد املهملة«الصف بتلك الفرجة التي بينهم، ولعل النقص
 رجل وكانت يف الصف املقدم فأرجو أن تنتقض صالة الذين املعجمة، وإن كانت قدر مقام

 .واهللا أعلم. بينه وبني الصف
 

 
يف صالة اجلامعـة إذا مـر مـار يقطـع الـصالة بـني اجلامعـة واإلمـام فانتقـضت صـالة 

 ؟اجلامعة، وبقي اإلمام هل يلحقه يشء يف صالته أم ال
 صالة جيهـر فيهـا بـالقراءة فانتقـضت صـالة اجلامعـة خلفـه وبقـي أرأيت إذا كان يف

 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟وحده أيتم صالته رسا أم جهرا
 

 .واهللا أعلم. ويتم صالته جهرا ال نقض عىل اإلمام،
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 مـا يـنقض عليـه صـالته فـال يـرتك فيام قيل يف احلدث الذي حيدث عىل إمام اجلامعـة
 ؟اجلامعة سدى، ويقدم عليهم من يتم هبم الصالة أهذا الزم أم مستحب

 أم ال جيوز ،وهل جيوز له أن يقدم عليهم من يتم هبم الصالة من ال يوليه صالة نفسه
 ؟قدموا ألنفسكم من شئتم من اجلامعة أو تصلوا فرادى: له ذلك ويقول هلم

 وال يـنقض الوضـوء إال خـشونة يف ،دث ال يـنقض الـصالةأرأيت إن كان هـذا احلـ
 فهـل جيـوز لـه تـرك ، أو ما أشبه ذلك من األشياء فلم يقدر عىل قيام تكبرية اإلحرام،حلقه

 ويصيل معهـم ، ويقدم عليهم من يتم هبم الصالة من ال يوليه صالة نفسه،الصالة باجلامعة
 ؟دا ثم يصيل صالته تلك مرة أخرى ويصيل منفر،مجاعة

 
هذا يؤمر به مع وجود من يصلح للتقديم، فإن مل يقدم اإلمام أحـدا مـع وجـود مـن 
يصلح لذلك فهو مقرص، وال يؤثم به ما مل يرد به خالفـا للمـسلمني، وهـو ال يـشبه الـالزم 
عندي وإنام هو استحسان خيرج عـىل معنـى التعـاون عـىل سـبيل اخلـري إن كـان ال جيـد مـن 

]وإن[فسه ولغريه فليس عليه أن يقدم أحدا وهم النـاظرون ألنفـسهم يرتضيه ليقدمه لن
كان احلدث ال ينقض الصالة مل جيز له أن يقدم أحدا إال إذا انسدت عليه القراءة مـثال فلـم 
يقدر عليها أصال فالبد حينئذ أن تفسد صالهتم بذلك، وإذا بلغ حد مـا تفـسد الـصالة بـه 

 .در عليهخرج عنهم وقدم غريه إن وجده وق
وإذا مل يقدر عىل تكبرية اإلحرام فهو مل يدخل يف الصالة وهم كذلك، وهلم االختيار 

                                                
 .إن): أ(يف   )١(
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واهللا .  ألهنم مل يدخلوا يف الصالة بعد، فلينظـروا ألنفـسهم مـن أرادوه؛يف التقديم أو الرتك
 .أعلم

 
: 
 التي ذكرهتا يف املصيل املقيم مع اإلمام املسافر هل جيوز أن يقـدموا إمامـا يـتم املسألة

 .؟الصالة باملقيمني بعدما يتم اإلمام املسافر صالته
 

هذا ال جيوز ويتموا فرادى، عىل ذلك مضت الـسنة مـن فعـل الـسلف الـصالح مـن 
 . واهللا أعلم.الصحابة وغريهم

 
 

إذا أذن بعض املأمومني من اجلامعة، فجاء إمام اجلامعـة فـصىل هبـم، ثـم حـدث عـىل 
املؤذن حدث ما ينقض صالته ووضوءه فخرج من الصف وسدوا فرجته وأمتوا صـالهتم، 
أيكون هؤالء كمن صىل بغري أذان أم صالهتم تامة وال بأس عليهم، ولو كان املؤذن مل يصل 

 ؟ أو من غري عذرمعهم من عذر
 
 .واهللا أعلم.  تامة وال بأس عليهم،صالهتم

 
                                                

 أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل،: وردت يف خمطوط  )١(
 .١٣٣ص
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 ومل جيد فرجة خيرج منهـا مـاذا ، وهو يف الصف املقدم،يف املأموم إذا انتقضت صالته
 ؟يصنع

 
 .لمواهللا أع. جيلس قدام الصف يسبح اهللا تعاىل حتى تقىض الصالة

 
 

فيمن أتى املـسجد لـصالة اجلامعـة فوجـدهم يـصلون، وأراد أن يـدخل مـع اجلامعـة 
فحرضه أناس كذلك مـرادهم أن يـصلوا مـع اجلامعـة فوجـدوهم يـصلون وال أحـد مـنهم 
حيسن الدخول مع اجلامعة سوى ذلك الرجـل، مـا تـأمره أنـت يـدخل مـع اجلامعـة ويـرتك 

 ؟ولئك يصلون فرادى أم يتأخر إىل أن يتم اإلمام صالته ويصيل هو هبمأ
ِّتفضل بني يل أفضل الوجهني ال زلت املعني للدنيا والدين َّ. 

 
أنا أحب له أن يدخل مع اجلامعة األوىل؛ ألنه هو السنة فيه وألن جواز اجلامعة الثانية 

 .خمتلف فيه، وإن فعل غري ذلك مل يضق عليه
 

فيمن جاء يصيل ووجـد الـصفوف قـد قامـت وسـمع تكبـرية اإلحـرام خارجـا عـن 
املسجد إال أنه مل يفته يشء من حدود الصالة من قراءة وغريها سوى تكبرية اإلحرام أعليه 

 ؟وثبة أم ال
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إن كان قد كرب تكبـرية اإلحـرام يف أول الـصالة فـإن مل يكـرب فـسدت ال وثبة عليه

 .واهللا أعلم .صالته
 

يف املأموم إذا دخل يف صالة اجلامعة فلـم جيـدد النيـة األوىل، وال اسـتمع مـن اإلمـام 
قراءة اإلقامة إال أنه وجه وأحرم وقرأ الفاحتة واستمع من اإلمام قراءة السورة كلها أو بقدر 

من جتديد النية ثالث آيات، ومل يفته من الصالة يشء إال ما ذكرت، فهل تلزمه رقعة ما فاته 
 ؟ وهل تتم صالته؟األوىل واستامع اإلقامة أم ال يرضه ذلك

» سبحانك اللهـم وبحمـدك وإن الكعبـة قبلتـي«: قالأرأيت إذا مل تتم صالته إال أنه 
ومل يفته بعد إحرامه من الـصالة يشء إال مـا ذكـرت، فهـل يكتفـي بـذلك التوجيـه  فأحرم،

 ويلزمه أن يأيت بام فاته من جتديد النية وإمتام التوجيه املذكور وتتم صالته بذلك أم ال يكتفي
 ؟من إمامه بعد تسليم اإلمامواإلقامة إذا مل يستمعها

 
ال يلزمه من ذلك يشء كله، وصالته تامـة، ولـيس عليـه أن يـأيت بـيشء مـن هـذا يف 

 .واهللا أعلم.  الصالة وعليه النية مع دخوله يف،رقعة، وأما النية واإلقامة فال تعاد يف الرقعة
 

 

                                                
 .زيادة هو): أ(يف   )١(
 .عليه): ع(يف   )٢(
 .يسمعها): ع(يف   )٣(



٢٨٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

يف رجل يصيل مع اإلمـام وأحـرم وخـر اإلمـام راكعـا وركـع معـه، أيـستعيذ يف أول 
 .ِّ بني لنا ذلك؟الركعات أم يؤخر االستعاذة إىل الرقعة

 
 .واهللا أعلم. يؤخرها إىل الرقعة

 
 
ل يصيل مع اإلمام وأحرم مع اإلمام ومل يتم احلمد يف الركعة األوىل وركع مع يف رج

 .ِّ بني لنا ذلك؟اإلمام، ويف الثانية كذلك ويف الثالثة كذلك ما يصنع
 

 .إن مل يتم احلمد فسدت صالته، وال يرقع عىل أصح ما يف املسألة من قول
 . رقعة عليهإذا قرأ األكثر من احلمد متت صالته، وال: وقيل
يرقع ويأيت بام فاتـه مـن الركعـة األوىل ومـا بعـدها يف وقفـة، وهـذا مل يـبن لنـا : وقيل

 .واهللا أعلم. صوابه
 

يف رجل يصيل مع اإلمام وسبقه اإلمام، وترك املأموم احلمد ليستمع الـسورة، وأتـى 
 ؟باحلمد بعد فراغه من الصالة أتتم بذلك صالته أم ال

 
 .واهللا أعلم.  تامةصالته



   ٢٨٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
عن املأموم إذا أحرم ومل يتمكن من قراءة الفاحتة ويستمع السورة، هل تـتم صـالته، 

 ؟وهل يلحقها االختالف
 

إذا كان يقدر أن يقرأ الفاحتة ويستمع من اإلمام السورة ففي صـالته اخـتالف، وإن 
لفاحتة بعد تـسليم اإلمـام فـإن صـالته ترك الفاحتة واستمع من اإلمام قراءة السورة وأتى با

 .واهللا أعلم. تامة وقد خرج من االختالف
 

ما تقول يف املأموم إذا أدرك اإلمام يف قراءة الفاحتـة أو الـسورة ويف نفـسه طاقـة عـىل 
القراءة وعىل استامع قراءة اإلمام، ما األحسن له عند دخوله يف الصالة معـه أن جيـدد النيـة 

 ويركع مع اإلمام ويأيت بالفاحتة بعد تسليم اإلمـام أم أحـسن لـه تـرك جتديـد ويوجه وحيرم
أصيل فريضة كذا كذا ركعة أصيل ما أدركـت مـنهن بـصالة : النية والتوجيه ويبتدىء بقول

اإلمام وأبدل ما فاتني، ثم حيرم ويقرأ الفاحتة إن قدر، وإن مل يقدر تركها وأتى هبا يف الرقعة 
لتوجيه أم ال عليه جتديد النية والتوجيه وتكفيه قـراءة الفاحتـة يف الرقعـة؛ بعد جتديد النية وا

 ؟قد أحرم مع دخوله يف الصالة مع اإلمام وال يلزمه يف الرقعة أن يأيت بالنية والتوجيـهإذ
واملأموم إذا مل يسمع من اإلمام تكبرية اإلحرام عند دخوله يف الصالة معه وأحرم بنفسه هل 

 ؟صالته أم العليه بأس يف 
 

عليه أن يوجه ويأيت بالنية وحيرم فإن رأى أنه ال يلحق اإلمام يف القراءة فيتمهـا معـه 
 .فينوي أن يصيل معه من تلك الفريضة ما أدرك ويبدل ما فات

                                                
 .أو): ع(يف   )١(



٢٩٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن أدرك قراءة الفاحتة والسورة مـع اإلمـام مل يكـن عليـه بـدل، وصـالته تامـة، وإن 
 .راءة السورة بقدر ما جيزيه فصالته أيضا يف أكثر القول تامةأدرك الفاحتة واستمع من ق

من القرآن بقدر ما جيزيه بعد قراءة الفاحتة وذلك ثـالث ال تتم حتى يسمع: وقيل
 .آيات

 .آية جتزيه: وقيل
 .بعض آية إذا قام مقام آية بتامم اللفظ واملعنى: وقيل

ة وال بالتوجيه فإن فعل ذلك فـسدت وإذا احتاج إىل رقعة فليس له أن يأيت فيها بالني
صــالته فــإن موضــعهام قبــل اإلحــرام ال بعــده عــىل مــذهب أصــحابنا يف التوجيــه حلــديث 

 .وعىل قول أهل املذاهب كلهم فيام تناهى إلينا يف النية ،اعتمدوه صحيح عندهم
واملأموم إذا وجد اإلمام قد كرب لإلحرام ومل يسمع منه هـو التكبـرية لعـدم حـضوره 

عه يف تلك احلال فـال بـأس عليـه، وكـذلك يكـون األمـر فـيمن احتـاج إىل رقعـة أو أدرك م
يف قراءة السور الطوال، فإن من أدرك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فقد دخل معه من اإلمام

أول الصالة، ومل حيتج إىل سؤال وال بحث أيضا عن مثل هذه الصور املذكورة إال أن يكون 
معها لصمم أو آفة به أو مل يسمعها لغفلة منه، وكل هذا مل يبلغ به إىل فساد يف معناك أنه مل يس

 .واهللا أعلم. صالته
 

يف املأموم إذا دخل يف صالة اجلامعة وقد فاته مـع اإلمـام بعـض حـدود الـصالة مـن 

                                                
 .يستمع): ع(يف   )١(
 .مل نجده  )٢(
 ).ع(سقطت من   )٣(



   ٢٩١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

بعـد ذلـك، ونيتـه أن يـأيت بـه تكبرية اإلحرام أو قراءة احلمد أو استامع الـسورة أو أشـباه
 ؟تسليم اإلمام من الصالة فسها وسلم مع اإلمام، أتفسد صالته ويعيدها أم ماذا يصنع

عىل إمتام قـراءة احلمـد مـع اإلمـام أجيـوز لـه أن يقـرأ وكذلك يف املأموم إذا مل يواح
بعضها ويرتك الباقي فيأيت به بعد تسليم اإلمـام أم أحـسن لـه تركهـا ويـأيت هبـا بعـد تـسليم 

 ؟اإلمام
 

ال أدري كيف معنى قولك فاتته تكبرية اإلحرام وهي ال تفوت يف رقعة وغريها، وال 
يمكن الدخول يف صالة بـدوهنا، ولكـن إذا فاتـه يشء مـن الـصالة ممـا عليـه إعادتـه فـسها 

يدبر بالقبلة أو جيلس ساكتا أكثر من فسلم، وذكر يف احلال من بعد أن يشتغل بالدعاء أو
 .يحاتمقدار ثالث تسب

سبق اإلمام املأموم يف الفاحتة يعجبني إذا كان ال يدرك قراءة احلمد كلها مـع  وإذا
الرقعـة يف اإلمام فيؤخر تكبرية اإلحرام حتى يركع اإلمام فيحرم ويركع معه لئال تكـون

 .آخر الفاحتة
حتـة فيحـرم ًسورة أو شـيئا مـن القـرآن مـع الفاالصالة مما يقرأ فيها]كانت[فإن 

                                                
 .وأشباه): أ(يف   )١(
 .يدرك أو يلحق: أي  )٢(
 .و): ع(يف   )٣(
 .كذا يف النسخ املخطوطة، مل يكتمل اجلواب  )٤(
  إذا):ع(يف   )٥(
 .يكون): ع(يف   )٦(
 .كان: يف النسخ املخطوطة  )٧(



٢٩٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويستمع القراءة ويرقع الفاحتة إذا رجا أنه ال يدرك قراءهتا مع اإلمام ويستمع السورة، فإن 
رأى يف القراءة أي قراءة اإلمام سعة ليقرأ هو معه الفاحتة ويستمع من القراءة ما جيزي قـرأ 

 .واهللا أعلم. الفاحتة واستمع
 

ام، ومل يدخل يف يشء من احلمـد وأخرهـا أو إذا مل يدخل املأموم يف الصالة عند اإلم
 ؟كيف صفتهاِّقرأ شيئا من احلمد عند اإلمام أول الصالة، عرفنا هذه الرقعة

 
إذا مل يدخل املأموم يف يشء من احلمد عند اإلمام فتلك الرقعة الواردة هبا السنة، وأما 

 .فيهاإذا دخل املأموم يف يشء من احلمد فتلك الرقعة املختلف 
 

 
الثانيـة مـن املغـرب يف الركعـةما تقول يف رجل جاء إىل الصالة، ووجـد اإلمـام

أصيل ما أدركت وأبدل ما فاتني، فصىل مع اإلمام حتى متت صالة اإلمام وقام يرقع : قالو
قل يا أهيا الكافرون أم : مثلالركعة األوىل من املغرب وقرأ احلمد، أيقرأ فوق احلمد سورة 

 وإذا جاء املأموم يف آخر السورة من الركعة األوىل، ملـا أتـم اإلمـام الـصالة وقـام يرقـع ؟ال
 ؟كذلك أيقرأ السورة أم ال

 
                                                                                                                             

 ).ع(سقطت من   )١(
 .عرف عند أهل عامن يطلقونه عىل االستدراك يف الصالة  )٢(
 .اجلامعة): ع(يف   )٣(
 .ركعة): أ(يف   )٤(



   ٢٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
بالفاحتة والسورة مجيعا أو به فيأيتإذا مل يستمع من قراءة السورة بقدر ما جيتزي

أو بقدر ما تيرس، وإن استمع من قراءة اإلمام بقدر ثالث آياتبالفاحتة ومعها من القرآن 
 .واهللا أعلم. ما جيتزي به للصالة فليأت بالفاحتة وحدها

 
يف املأموم يصيل عند اإلمام، واملأموم يقرأ احلمد واإلمام يقرأ السورة، واملأموم سمع 

 ؟من اإلمام آية من السورة أصالته تامة أم ال
 

 .واهللا أعلم. الته تامةص
 

ــه تعــاىل ــام قول ــراءة اإلم ــأموم إذا حلــق مــن ق  M N M L K JL : يف امل
 أيكفـــي املـــأموم هـــذا .M2 1 0 / .L و M h g fLو

الذي يسمعه مـن قـراءة اإلمـام الـسورة أم ال يكفيـه وعليـه الـسورة بعـد فـراغ اإلمـام مـن 
 ؟التسليم

 
 .يكفيه عىل أحسن ما قيل فيه

 
                                                

 .جتتزيء): ع(يف   )١(
 .تأيت): ع(يف   )٢(
 ).أ(سقطت من   )٣(



٢٩٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

يف املأموم إذا دخل يف صالة اجلامعة وأدرك الركوع مع اإلمام وفاته استامع مجيـع مـا 
قبله يف الصالة، ما الذي له وعليه أن يأيت به بعد تسليم اإلمام من الصالة، وما اللفظ الذي 

 ؟ينبغي له أن يقوله عند دخوله يف الصالة مع اإلمام قبل أن يركع
 

يأيت عىل ما أدركه مع اإلمام ويبدل ما فاته، وإذا أدرك الركوع األول فقد فاتته الفاحتة 
أصـيل فريـضة الظهـر : أو الفاحتة والسورة، ويبدأ باالستعاذة يف الرقعة، ولفظ نية الـدخول

 .مثال أربع ركعات أصيل ما أدركت منهن بصالة اإلمام وأبدل ما فاتني، وباقي اللفظ بعينه
 

 
صالة اإلمام وأتى هبا بعد تسليم اإلمام، وأراد من صىل مع اإلمام وفاتته ركعة من

 ذلك، أيعجبك أن يقوم بتكبرية عند متام السجود أم يقطع قالأن يقوم للوثبة عىل رأي من 
ويقـوم للوثبـة بتكبـرية تكبرية السجود ويقعد قلـيال بقـدرما يرجـع كـل عـضو إىل مفـصله 

 . ألين مل أعثر بصفة ذلك من األثر؛َّ تفضل عرفني ما حتبه يل؟غريها
 

ال معنى للقعدة هاهنا؛ ألهنا زيادة يف الصالة لغري معنى، وعليه أن يقوم من سجوده 
 .واهللا أعلم. بتلك التكبرية عىل حكم األصل حتى يعتدل قائام

 
                                                

 .يف): ع(يف   )١(



   ٢٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

يف املصيل إذا كان عليه التحيات فقام ساهيا فقرأ من القرآن شيئا ثم ذكر فرجع أيقعـد 
 .بتكبرية أم ال؟
 :اجلواب

إنه يف األصل ليس عليه تكبرية يف هذا القعود، فينبغي أن يرجع إىل حد موضع الغلط 
الك إىل حد القعود كام كان يف أصـلها مـن من االرتفاع من السجود، ويعيد التكبرية من هن

 .قبل الغلط هكذا يف قياس األصل فيام عندنا
. وإن قعد بتكبرية فال نرى عليه بأسا عىل قياد ما جاء يف معاين مثله من آثـار املـسلمني

 .فلينظر يف هذا، فأكثره مما أخذته بالقياس عىل ما فتح اهللا من أمثاله وأصوله
 

 
فيمن نعس يف صالته فلم ينتبه إال واإلمام يسلم وكان عىل ذلك مذ دخلها أو عرض 
له وقد صىل بعضها، أيبدهلا كلها أم يبني عىل ما صاله يقظة، أم ال بدل عليـه وال بنـاء وقـد 

 ؟متت صالته
 

، ويعجبني ملن إين عىل ما يب من قلة احلفظ ونزر املطالعة أجدين ال أحفظ شيئا يف هذا
ابتيل هبذا فـشاورين فيـه أن يعيـد الـصالة؛ فـإن إمتامـه إياهـا منفـردا بنيـة اجلامعـة ال يـصح، 

زاد، وإن كـان لـيشء يعـذر بـه فعنـد  وحكمه حكم من سبقه اإلمام بحدين أو ركعة أو مـا

                                                
 .ب/٩٢، صأجوبة مسائل العلامء املتأخرينطوط وردت يف خم  )١(
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الفقهاء أن صالته فاسدة وعليه اإلعادة، وأعجبني يف هذه أن تكون كذلك، فلينظر فيـه إن 
.واهللا أعلم. ح هذا فوافق احلق وإال فريجع عنه إىل آثار املسلمنيص 

 
 

يف إمام اجلامعة يف الصالة أيدعو إذا فرغ من صالته بنون اجلمع أم جيوز له أن خيـص 
 . عرفني ذلك لك األجر؟نفسه بالدعاء

 
الـدعاء للجميـع مـن اجلامعـة إال إذا كـانوا م بنيتهجائز ذلك له، وال جيوز له أن يع

 .واهللا أعلم. مجيعا عنده يف الوالية؛ ألن الدعاء بام خيص اآلخرة ال جيوز ملن ال يتوىل
 

 
مهم مل اختاروا انتقال اإلمام إذا فرغ من الصالة إىل اجلانب األيمن، ومل مل يبقوا يف مقا

 .ِّ بني لنا احلجة يف ذلك؟قبلة املحراب مع فضله
 

جعل موضعها أرشف موضع من املـسجد ملا كانت اإلمامة أرشف حاالت املصيل
وهو املحراب، فإذا نزل اإلمام عن تلك املنزلة عاد كغريه، ويف سـائر املـسجد سـعة، وهبـذا 

 .علمواهللا أ. كله نظر يف الكامالت ال يف اجلواز وعكسه
  

                                                
 .نيته): أ(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



   ٢٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 

 
 

 ؟يف امليت متى يوضأ للصالة أول الغسل أم وسطه أم آخره أم ال حيتاج إىل وضوء
 

 .واهللا أعلم. يؤمر بوضوء امليت بعد متام غسله: قيل
 

 
وضـوء مثـل البـالغني ما تقول شيخنا يف األطفال إذا ماتوا حيتاجون مـع غـسلهم إىل 

 ؟أعني غسل املوتى هلم أم ال حيتاجون إىل وضوء
 

 .واهللا أعلم. الصبي يوضأ يف تغسيله مثل غريه من البالغني
 

 
ما تقول شيخنا يف امليت إذا كان خيرج منه دم من فيه أو من أنفه أو من جراحة قديمة 

بطن بدم أو غائط مل ينقطع، ما الوجه يف غـسله، ومـا احليلـة يف سـد أو طرية أو مسرتسل ال
 ؟ذلك الدم، هل يسد بيشء، وهل لذلك حيلة تدلنا عليها، أم يدفن امليت عىل هذه احلالة

 
حتشى جوارحه بام يمسكها عن إخراج املادة مـن دم أو غـريه إن أمكـن ذلـك وقـدر 

ادة إذا مل يكـن يف ذلـك رضر عليـه وال علـيهم عليه، وإال فإن أمكـن تركـه حتـى تنقطـع املـ
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 .واهللا أعلم. فحسن، وإال يمموه ودفن وهو حمل عذر هلم
 

 
ما تقول يف رجل مر بامرأة مرتدية من نخلة أو شجر أو جبل وهي حيـة أو ميتـة، مـا 

 ؟يصنع هبذه املرأة األجنبية
 

ها ودفنهـا كـام يـصنع بغريهـا مـن مـوتى املـسلمني،  غـسلإن كانت ميتة فالواجـب
ويستعني عىل دفنها بمن قدر عليه من أهل القرية أو غريهم ممن جيب عليه ذلك إن مل يكـن 

 .هلا من هو أوىل بالقيام عليها، والبياض مل يسع للجواب
 

 
 نجاسة كيف يفعل به أيـيمم يف امليت إذا غسل ومحلوه إىل املقربة، وأحدث حدثا من

 ؟ويقرب، أم يرد إىل املاء
 

إذا أحدث امليت ما تنتقض الطهارة به وظهر ذلك عىل األكفان إنه يعـاد غـسله : قيل
 .إىل ثالث مرات

 .إىل مخس: وقيل
 .إىل سبع: وقيل
 .ما مل خيش عليه الرضر: وقيل

                                                
 .فيها: زيادة) أ(يف )  ١(



   ٢٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

يغـسل موضـع النجاسـة  ال يعـاد الغـسل وه أنـ:وخرج الـشيخ الكـدمي فيـه قـوال
 .واهللا أعلم. وحده، وال جيزئ التيمم ما أمكن الغسل ومل خيش الرضر

 
يف امليت إذا خرج منه دم أو نجاسة بعد الغسل أو بعد جتهيزه أيعاد لـه غـسل ثـان أم 
يغسل موضع الدم أو النجاسة وحده ويكفيه الغسل األول، وما حال ثوبه الذي أدرج فيه 

 ؟ك النجاسةإذا أصابته تل
 

واهللا .  مـا مل خيـف الـرضر عـىل امليـت: وقيـل ثالثـا،: وقيـل يعاد الغسل مرتني،:قيل
 .أعلم

 
يف امليت إذا انرصفوا به من املغسل إىل نحو قربه، وقد وضع عىل رسيره إذا خرج منه 

مه ومـا يفعـل دم يف الطريق إىل قربه، أيرجع به إىل الغسل أم يكفيه التيمم، وكيف صفة تيم
 ؟به

 
 .واهللا أعلم. يعاد غسله وال يتيمم إال من عذر: قيل

 
 

 ؟ما هذه القضية يف حترك املوتى ألنا شاهدنا أعضاءهم تتحرك، األكثر منهم عىل هذا
 
 

                                                
 .أن): أ(يف )  ١(
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 الـدواب املذبوحـة أما حترك املوتى بعد املوت فاهللا أعلم بـه، وقـد يقـع مثـل هـذا يف بعـض

 .كاإلبل والبقر فكأنه يشء يقع يف الذبح، واملوت الرسيع كالذبح
 

 
يف أناس حيملون ميتا ووقع امليت من النعش وانكرس، أيلزم الذين حيملونه يشء من 

 ؟الضامن والدية أم ال
 

 .واهللا أعلم. إذا كان خطأ ال يلزمهم يشء
 

 
يف الصالة عىل امليت جتوز يف املسجد أم ال، وإن كان فيه اختالف مـا الـذي يعجبـك 

 ؟أنت
 

؛ فإنـه ال ]املسجد عىل امليت إذ ال ينبغـي للميـت أن يـدخل املـسجد[ال ينبغي الصالة يف 
. بهة االخـتالفبأسا بذلك، وأنا يعجبني تركه خروجا من ش جيوز، وبعض الفقهاء مل ير

 .واهللا أعلم
 
 

                                                
 ).ع(سقط من )  ١(
 .به: زيادة) أ(يف )  ٢(
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يف رجل من أهل القبلة يصيل غري أنه ال حيسن الصالة وال يعـرف تفاصـيلها ويقـوم 
ويقعد ويصيل الظهر ركعتني والعرص ركعتني يف مقـام واحـد يف احلـرض، وإذا صـىل الظهـر 

ليه وأردنا أن نردعه عن هـذا ومل نقـدر عليـه، ويـصيل أربعا فصل بينهن بتسليم، وأنكرنا ع
بنجاسته كيف احلكم فيه إذا مات، أيصىل عليه ويلحد له أم يشق له، وإذا كـان رجـل جـار 

 ؟املسجد ومل يشهد مجاعة قط أيصىل عليه أم ال
 

اهللا أعلم، وإذا مل جيحد فرض الصالة ومل يقطعها فيـصىل عليـه إذا مـات ولـو كانـت 
ه فاسدة إال أنه إذا أبى أن يتم الصالة يف احلرض بعد قيام احلجة عليه فيـشبه أن يكـون صالت

 .كمن قطع الصالة؛ ألهنا ليست بصالة
 

يف رجل مات وهو من أهل اخلالف لدين املسلمني، وأردنا أن نصيل عليه ومل يوافق 
 ؟ عليـه ويقـرب بغـري صـالةوليه أن يصىل عليه، يريد له من أهل مذهبه أجيوز لنا أن ال نصيل

وإذا مات أحد من أهل االستقامة، ومل يوجد له من يصيل عليه من أهل مذهبه أجيوز له أن 
 ؟يصىل عليه من أهل اخلالف وجتزيه تلك الصالة أم ال

 
يصىل عليه وإن كره وليه وال يقرب بغري صالة، ومن صىل عليه أحد من أهل اخلالف 

 .واهللا أعلم.  صالته بام يفسدهافيجتزى به إن مل يأت يف
 

ما تقول يف اللواطني اخلائنني فـيام يبـني عـنهم مـن قـول العامـة إهنـم ال يـصلون وال 
يصومون وال يبـالون باألفعـال القبيحـة، فهـل جتـوز الـصالة علـيهم إذا مـاتوا أم ال يـصىل 
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 ؟عليهم
 

فروضة فيصىل عليه، ومن قطـع من مل يصح معك من أهل القبلة أنه قاطع الصالة امل
 .واهللا أعلم.الصالة فيختلف فيه

 
 

يف أناس دفنوا ميتا قبل أن يصىل عليـه، أيـصىل عليـه يف القـرب أم يف املـسجد، واإلذن 
ّ عرفنـا شـيخنا ؟للويل بالصالة عليه وجوبا أم اسـتحبابا لـه، وجتـوز الـصالة يف املقـابر أم ال

 .رامأجو
 

يصىل عليه حيث أمكن، واإلذن من الويل يؤمر به ندبا إن حرض، وتكـره الـصالة يف 
 .واهللا أعلم. املقابر

 

 
 

يف أناس دفنوا ميتا من أهل القبلة واجتهدوا يف دفنه، ثم تبني هلم يقينـا أهنـم وجهـوا 
 ؟، ما جيب عليهم إذا كان يف احلني، أهلم أن يبعثوه وحييلوه أم الوجهه نحو املرشق

 
إن كان يف احلال فيعجبنا هلم رده إىل القبلة وال يضيق عليهم بعثه، وإن كان بـان هلـم 

واهللا . يف وقت آخر، وكان ذلك عىل سبيل اخلطأ واالجتهاد، فال يبني يل أن عليهم شيئا فيـه
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 .أعلم
 

 
هل يصح أن الكافر واملنافق حيول وجهه يف قربه عن قبلة املؤمن كام ورد فسح القـرب 

 تفضل بني لنا ذلك كان من رصيح النقل أو من ؟عىل املؤمن وتوسيعه وتضييقه عىل الكافر
 .صحيح العقل، جزيت ما أنت أهله من أحسن اجلزاء

 
بعض الكفرة والفـساق وأهـل املعـايص والنفـاق، وقـد رصح نعم قد يصح ذلك يف 

بذلك األثر من أصحابنا وغريهم كام حكاه اإلمام الغزايل يف كتبه، وال مانع منه يف عقل وال 
نقل؛ فإن ربك بأعامل العباد خبري، وهو عـىل كـل يشء قـدير، وال يلـزم كـون ذلـك يف كـل 

ن املمكـن واملحتمـل يف حـق الـبعض فاسق، أو عاص منافق لعدم الـدليل عليـه، ولكنـه مـ
ألعامل من القبائح خمصوصة يقيض اهللا فيها ألهلها بـذلك، فـإن أنـواع العـذاب شـتى فقـد 
يمكن أن يكون يف هذا العمل ذلك ويف غـريه مـن العقوبـة سـواء؛ ألن الكبـائر كثـرية وقـد 

هلالك بنوع تتضاعف يف حق بعض؛ اللتباسه بأكثر أنواعها أو بمداومته عليها، وقد يكون ا
منها وبفعلة من مجلتها، ولكل درجـات ممـا عملـوا أو دركـات ممـا فعلـوا، واهللا هـو احلكـم 
العدل وبيده امليزان الفصل، وأحكام اآلخرة كلها مما تفرد بعلمه عامل الغيب، فال يظـهر عىل 

واهللا . غيبه أحدا إال من ارتىض مـن رسـول فإنـه يـسلك مـن بـني يديـه ومـن خلفـه رصـدا
 .ه وتعاىل أعلمسبحان

 
 

يف امليت إذا وضع يف قربه، وهالوا عليه الرتاب فاهندم قربه، أخيرج منه ويدفن ثانيـا، 
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أم هيال عليه بقية الرتاب ويرتك يف قربه الذي اهندم عليه أو اهندم عليـه القـرب قبـل أن هيـال 
 ؟عليه الرتاب

 
عنه ويكشف القرب فيصلح ثانية، وإن مل يمكـن ذلـك إال بإخراجـه مـن يرفع الرتاب 

 .واهللا أعلم. القرب مل يضق عليهم ما مل يكن عليهم أو عليه رضر من ذلك
 

 
 ؟أجيوز محل امليت من بلد إىل بلد أخرى ليقرب عند أهله، أترى إثام عىل من فعل ذلك

أهذه لألنبياء خاصة أم   »اقربوا األجساد حيث فاضت«: ^ري الرواية عن النبي وما تفس
 ؟جلميع اخللق

 
، وال ثبت معناها عىل إطـالق لفظهـا، ^أما الرواية هذه فلم تصح عندنا عن النبي 

إال أن يكون يف خمصوص من قيل فيه ذلك باخلصوص، وإال فقد ثبـت أن املـسلمني كـانوا 
 يدفنون يف مقابر املسلمني ال يف منازهلم وبيـوهتم وال يف مواضـع قـبض ^نبي عىل عهد ال

 وبعـض بناتـه وبعـض نـسائه يف حياتـه ^أرواحهم عىل اخلصوص، وقد تويف أبناء النبـي 

                                                
مـن ) ١٦٢٨(^ ذكـر وفاتـه ودفنـه : مل نجده هبذا اللفظ، وروى ابـن ماجـه يف كتـاب اجلنـائز، بـاب)  ١(

: يقــول^ إين سـمعت رســول اهللا : فقــال أبـو بكــر: ابــن عبـاس يف حــديث طويـل جــاء فيـهطريـق 
هذا إسناد فيه احلسني بـن : مصباح الزجاجةقال البوصريي يف . »ماقبض نبي إال دفن حيث يقبض«

عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس اهلاشمي، تركه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وعـيل بـن املـديني والنـسائي، 
 يقال إنه يتهم بالزندقـة، وقـواه ابـن عـدي، وبـاقي رجـال ٢/٥٤ التأريخ الصغري  يفاريوقال البخ

 اهـ. اإلسناد ثقات
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صلوات اهللا عليه فـدفنهم يف مقـابر املـسلمني، ومل يثبـت منـه أمـر وال فعـل بـدفنهم حيـث 
نعلم فيه اختالفـا بـني أحـد مـن قـرى اإلسـالم البتـة، قبضوا، وهلم جرا ذلك إىل زماننا ال 

 .وكفى بام نشاهده من ذلك
 إنه ما دفن نبي قط إال حيث قبض فذلك إن ثبت فهو خاص هبم، : قد قيلوإن كان

 . فإنه كذلك عن شهرة حق ال دافع هلا^وإنا عىل القطع ال ندريه إال يف حق النبي حممد 
 فقـد قيـل فيـه بالكراهيـة ملـا فيـه مـن املـشقة عـىل وأما محل امليت من بلد إىل بلد آخر

 .األحياء، وتكليف الناس ما ال يقع فيه حلامل وال حممول
وعندي أن هذا ال بد فيه من النظر الختالف املواضع، فإن كان من البلدان املتقاربة 

ه يف بحيث ال سآمة فيه عىل الناس وال مشقة وال مرضة فيه عىل امليت فكأن اجلواز أوىل ما ب
هذا املحل؛ إلمجاعهم عىل إجازته أن يتخطى به بعض املقـابر إىل بعـض، ولـيس للبلـد وال 
ألهلها حق يف ذلك، وال اختصاص بذلك ملوضع دون موضع فيجب أن يتعداه إىل غـريه، 
وإنام هو حكم نظر وأداء فرض فمن حيث وقع جاز، وال إثم وال هالك يف ذلك إال أن يراد 

يبلغ به إىل إرضار بامليت أو غريه أو يلتـبس بنيـة فاسـدة أو يبلـغ بـه إىل به خالف السنة، أو 
خالف ما عليه املسلمون من يشء جيب اتباعهم فيه، وكأن يف قـصة الـشيخ املنـري بـن النـري 

 ـ إن صح ما حيكى عنه ـ ما يستدل به عىل إباحة يشء من مثل هذه املعاين، وعىل اجلعالين
ك أن ال حيمل امليت يف ذلك من بلد إىل بلد إال يف املواضـع القريبـة حال فأوىل ما نراه يف ذل

 .التي ال مشقة فيها وال مرضة عىل أحد
 البعيدة األطراف، ولو كانت متصلة ،وكذلك حكم القرية الواحدة املتسعة األماكن

                                                
هوالشيخ العالمة املنري بن النري بن عبد امللك الريامي اجلعالين من أكرب علامء عامن يف القرن اهلجري   )١(

، وهـو أيـضا أحـد - فـيام يـروى - من املعمرين فقد عاش مائة وعرش سنني -رمحه اهللا-الثاين، كان 
إحتـاف :  ينظـر.العلامء األربعة الذين نقلوا العلم عن اإلمام الربيع بـن حبيـب مـن البـرصة إىل عـامن

 . /١األعيان 
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النخيل واألشجار، متسعة العيون واألهنار، فإهنا يف احلكم ملواضعها البـد أن يلحقهـا مـن 
املنع ما قيل به يف التنقيل من بلد إىل بلد آخر؛ الستواء معاين األحكام يف رشيعة  التكريه أو
 .فلينظر يف مجيع ذلك. اإلسالم

 
 

ّما تقول سيدي يف امرأة دفنت يف أرض، وأراد أحد من املـسلمني أن ينقـل قربهـا يف 
 بني لنا طريقا تناسب إىل موافقة احلق ولك األجر ؟املباح وحيمله برتابه أجيوز له ذلك أم ال

 .ال عدمناك ذخرا إن شاء اهللا
 

 .واهللا أعلم. ال جيوز ذلك يف قول املسلمني
 

 
ما تقول شيخنا فيمن وضع عىل قرب أبيه أو أخيه أو من كان مـن أحـد قرابتـه أبـاريق 

ها أحد فينتفع هبا أو ما أشبه ذلك من اآلنية يريد بذلك صحيحة فخارا، وخرقها لئال يأخذ
عالمة للقرب، أيكون ساملا وال إثم عليه، وإن كان من مال امليت أيكون الفاعل ضامنا لورثة 
امليت، وإن تركت هذه اآلنية فوق القرب التي يمكن االنتفاع هبا قبل الذهاب فانتفع هبا أحد 

 ؟د عرف أن أهلها مل يرجعوا إليها أم المن الفقراء أيكون ساملا إذا كان ق
 

إن األعامل بالنيات ولكل امرىء ما نوى وعليـه مـا :  هذاوأقول يف مثلاهللا أعلم، 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
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نوى، فإن كان وضع ذلك عىل القرب عالمـة لـيشء جـائز يـراد هبـا االسـتدالل عـىل غـرض 
ا أو من مال من جيوز صحيح كزيارته فال بأس بذلك إن كانت هذه العالمة من مال واضعه

أمره عليه برضاه عن إذن منه وإال فهو ضامن لـرشكائه، وإذا ثبـت االنتفـاع هبـا ألهلهـا يف 
وضعها لعالمة ثمة أو معنى مبـاح غريهـا فـال جيـوز أخـذها لفقـري وال غنـي؛ ألهنـا أمـوال 

 .واهللا أعلم. مضمونة قد عرف أهلها فال جيوز التوقع باألخذ عليها فيام يظهر يل
 

 
مـا تقـول شـيخنا يف مقـربة قديمـة وجـدت وسـط البلـد، وأحاطـت هبـا اجلـدر عــىل 
األموال، ووجد بني اجلدر فتوح لطريق جائز مقابلة وسـط املقـربة، وتطـرق النـاس وسـط 
املقربة ويمرون فوق القبور، ومل يدر هبذه الفتوح أهنا أحـدثت عـىل هـذه املقـربة أم ال، ويف 

 ؟ن املقربة أزلية سابقة، أجيوز املرور عليها أم الالظن أ
 

ال جيوز املرور فوق القبور وال يمكن أن يكون الطريق عليها، وأمـا بـني القبـور فـال 
 .بأس

 
يف الطرق املوجودة يف املقابر أجيوز امليش عليها وعالئم القبـور يف وسـطها، وكـذلك 

 ؟البرس، وكذلك وضع احلىص مثل نطايـل األمـوالوجدنا يف زمان القيظ يسطحون فوقها 
 .ّعرفنا بام علمك اهللا

 
 .واهللا أعلم. جيوز إال من رضورة إن امليش عىل القبور ووضع األمتعة عليها ال: قيل
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 مل ربيف نخلة وقف أدركت أهنا لقرب فالن وهو قـديم وال أحـد يعرفـه، أو هـي للقـ
وبينها فرق إذا كانـت لقـرب فـالن أو للقـرب، والـذي مـات  ختص لقرب فالن ما يصنع بغلتها،

وكتب ليقرأ عىل قربه ومل يمت يف بلد، قذف يف بحر أو أكلته السباع أو محله السيل أو حال 
دونه حائل من املوانع، وكتب ماال لقراءة قربه، كيف احليلة شيخنا، وما األفضل لإلنـسان 

ذا أراد أن يكتب للقراءة عىل قربه أم للفقراء ما اآلجر له، وهل شيخنا تنفع القـراءة امليـت إ
 . بني لنا مجيع ذلك ولك األجر إن شاء اهللا؟بيشء أم ال

 
 .إذا أوىص هبا للقرب أو قرب فالن فهي للفقراء

 .تبطل الوصية وترجع للورثة: وقيل
 .احتاج إىل ذلكتكون موقوفة إلصالح القرب إن : وقيل

والذي مل يقرب يف قرب فالوصية بالقراءة عند قربه ترجع إىل ورثتـه، والوصـية للفقـراء 
أفضل مـن الوصـية بـالقراءة عـىل القبـور، وامليـت عملـه ينفعـه ويـرضه، والقـراءة ال تنفـع 

 .واهللا أعلم. الفاسقني، ويمكن أن يرجى هبا األجر والرمحة للمتقني
 

، أيقبل بوجهه للقبلة أم حيث يوجه آن عىل القرب أين يكون جلوسهفيمن يقرأ القر
 ؟وجهه من اجلهات

 

                                                
 .أو): ع(يف   )١(
 .قعوده): ع(يف   )٢(
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 .واهللا أعلم. كله سواء

 
يف املوىص بغلته لزيارة قرب فالن بن فالن، وال يعلم أين فالن بعينه وال يف أي املقابر، 

ا كـان املخـرب بتعيـني القـرب أو يف أو قيل يف مقربة معينة كيف الوجه يف تأدية هـذه الزيـارة إذ
، ومن يكون حجة يف ذلك، أو جيوز أن يقرأ يف مكان غري املقربة املقربة الفالنية غري حجة

 ؟ املويص أم كيف اخلالص من ذلكيف مسجد أو مصىل أو بيته وينوى عن
 

 يف أن يقـرأإذا مل يعلم يف أي موضع هو، وال يف أي مقربة فيجوز يف قول املـسلمني 
املسجد بنية الزيارة به، وعندي أن قول غري الثقـة ال يكـون حجـة، لكـن جيـوز تـصديقه يف 
معنى االطمئنانة إذا سكنت إليه النفس ومل يرتب يف قوله وال اهتمه بتكليف لرفع اخلـرب أو 

 .واهللا أعلم. تبديله
 

أنس من يف القرب بقراءة القرآن ما تقول شيخنا اخللييل يف قراءة القرآن عند القبور، أي
أم ليس له إال أجر اإلجارة التي تنفذ من ماله إذا كان هو أوىص بذلك، وإن كان أوىص أو 
اجتر له ونوى هبا املؤجتر ملن يف القرب أتكـون بمنزلـة الـصدقة يف احليـاة ولـه أجـر ذلـك بعـد 

 ؟املامت
 البنه أو من كان من أرحامـه وكذلك فيام يامثل هذا من أفعال الرب إذا أراد هبا صدقة

بعد موته أينال املويص أو املؤجتر مثلـه أم لـيس لـه إال مـا أوىص لـه بنفـسه، وأجـر الوصـية 
                                                

 .ثقة): أ(يف   )١(
 .عىل): ع(يف   )٢(
 .يقرأه): أ(يف   )٣(
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 .مفيدّ تفضل سيدي عىل خادمك؟واإلجارة راجعان ملن فعل ذلك
 

كـام قـال ابـن مـسعود ال أدري ما حاله عند اهللا تعاىل، فاملؤمن يمكن أن يستأنس بـه 
 إنـام يظلـه : قـالملا بنت عـىل أخيهـا عبـدالرمحن فـسطاطا ليظلـه - ريض اهللا عنهم- ةلعائش
 .عمله

 يزيده إال وباال، وال يفيده إال نكاال يسجل عليه وأما املنافق والفاسق الشقي فال
M Ï  Î  Í  Ì  ËL M   4  3 : بقوله تعاىل
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وما أوىص به امليت أو أنفذ له عىل سبيل الرب من غـري أن يـويص بـه بنفـسه فـإن كـان 

 يف ^ يف احلديث عن رسـول اهللا ثبتاهلالك ممن تقبل اهللا تعاىل منه فله أجر ذلك بدليل ما 
 بقـضاء ^قصة اخلثعمية ملا شاورته يف احلج عن أبيها إذ مل يوص به فـشبهه هلـا رسـول اهللا 

 شبهه يف هذا، وهلذا استحب أهل العلم فيمن مات لـه هالـك الدين كغريه من أعامل الرب
                                                

 .بلفظ): أ(يف   )١(
 .ال): ع(يف   )٢(
 ).١٨(اآلية : هود  )٣(
 ).ع(سقطت الواو من   )٤(
 ).٦٩-٦٩(اآلية : الفرقان  )٥(
 كـان الفـضل بـن العبـاس :بلفـظ) ٣٩٢(يف فـرض احلـج :  يف كتاب احلج، باباإلمام الربيعأخرجه   )٦(

 إليها وتنظـر  فجعل الفضل بن عباس ينظر، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه،^رديف رسول اهللا 
يا رسول اهللا إن فريضة اهللا :  قالت،يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر^  فجعل رسول اهللا ،إليه
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ورثة الذي جيوز عليه عىل غري وصية منه وكان ممن يدين هبا أن ينفذ عنه ما طابت به نفس ال
أمره منهم، ولفاعل ذلك من األجر حظه، وللهالك منه قسطه، وللمعني عليه كالدال عـىل 

املـويص واملنفـذ واخلـارج هبـا، :  يدخل اجلنة باحلجة الواحـدة ثالثـة: قيلفعله كفل منه كام
 .واهللا أعلم، فلينظر يف ذلك. ولكل درجات مما عملوا واهللا ال يضيع أجر املحسنني

  
 

                                                                                                                             
ًعىل العباد يف احلج أدركت أيب شـيخا كبـريا ال يـستطيع أن يثبـت عـىل الراحلـة أفـأحج عنـه  :  قـال؟ً

 .»فذاك ذاك«: النعم، ق:  قالت،»أرأيت لو كان عىل أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه«
احلـج، :  يف كتابمسلم، و)١٥١٣(وجوب احلج وفضله : احلج، باب:  يف كتابالبخاريوأخرجه 

مناسـك :  يف كتـابالنـسائي، و)٣٢٣٨(احلج عن العاجز لزمانة وهـرم ونحومهـا أو للمـوت : باب
رجل حيـج ال: املناسك، باب:  يف كتابأبو داودو) ٢٦٣٣(احلج عن امليت الذي مل حيج : احلج، باب

 ).١٨٠٩(مع غريه 
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هل فرق بني الزكاة والصدقة، أم مها لفظان مرتادفان بمعنى واحـد، أم قـد يرتادفـان 
 ؟تارة ويفرتقان أخرى

 
واهللا . مها لفظان مرتادفان إال أن الزكاة أخص عرفا باملفروضـة، والـصدقة تـشملهام

 .أعلم
 

 
كم عندك شيخنا نصاب الزكاة اليوم هبذا الرصف، وهو رصف البيس ألنا وجدنا يف 

ومـن  ومل نعرف حساهبا اليوم؛ ألن الـرصف خمتلـف، األثر نصاب الزكاة من مائتي درهم،
 ؟كم قرش لنعرف احلساب ضبطا

 
وزن القرش سبعة مثاقيل من الفـضة، فمبلـغ نـصاهبا عـىل هـذا القـول مـن عـرشين 

 .واهللا أعلم. اقرش
 

كذلك زكاة احليل يوجد يف اآلثار نصاهبا إذا بلغت مائتي درهم، وقد بان لنـا قبـضها 
من عرشين قرشا، عىل أي وجه ذلك، والقرش كم درهم، وفضة الـدراهم أهـي صـافية أم 

 ؟ال
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وزن عـرشة الـدراهم : قـول مـن يقـولوزن مائتي درهم هو وزن عرشين قرشا عىل 
 .واهللا أعلم. إن الدرهم ثلثا مثقال: قول من يقول مثاقيل ال عىل سبعة

 
 

يف أموال األيتام تبلغ الزكاة فيهـا إذا كانـت األمـوال مـشاعا بيـنهم ال مقـسومة فـإذا 
قسمت مل تبلغ الزكاة يف سهم كل واحد منهم عىل االنفراد، هل تؤخذ منها الزكاة يف حـال 

 ؟تها منهم أم ال عليهم فيها زكاةمجل
 

إن املال إذا بقي غري مقسوم بني الورثة تؤخذ منه الزكاة من مجلتـه مـا مل يقـسم، فـإذا 
 .واهللا أعلم. قسم وتعينت السهام مل تؤخذ الزكاة إال من كل سهم وحده إذا بلغ النصاب

 
 

وأوالد وإخـوة وعنـدهم بعـض املـال، وكـل أحـد مـنهم فيمن عنده والدة وزوجـة 
 ملـا حيتـاجون إليـه مـن كـسوة  عـىل بعـض بعـضهممعرتف بامله إال أهنم حيملون غلة

وطعام وغري ذلك، وكانت الزكاة ال تبلغ يف مال كل واحد منهم عىل االنفـراد إال إذا كـان 
زكاة من اجلميع عىل هـذه الـصفة أم ال املال مجلة عىل معنى ما تقدم يف املسألة، هل تؤخذ ال

                                                
 .غالة): أ(يف )  ١(
 .بعضهام) أ(يف )  ٢(
 ).ع(سقطت من ) ٣(
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 ؟عليهم فيه زكاة
 

ال حيملون عىل بعضهم بعـض إال مـال الـزوجني املتفاوضـني، ومـال األب وأوالده 
 .واهللا أعلم. الصغار، وأما ما عدا هؤالء فال حتمل أمواهلم بعضها عىل بعض

 
، وألحد الرشكاء رشكة يف يف أناس رشكاء يف مال، وألحدمها زراعة أخرى له بنفسه

مال آخر، هل جتب عليهم الزكاة يف ذلك إذا بلغ النصاب مال مجيع الرشكاء أم حيسب عىل 
 .-إن شاء اهللا- أفتنا مأجورا ؟ماله الذي له من عني الرشكة التي له مع رشكائه

 
 ال حيمل بعضهم عىل بعض يف غري املال الذي اشـرتكوا فيـه، فـإن وجبـت علـيهم يف

 .واهللا أعلم. ذلك املال نفسه بالرشكة، وإال فال
 

 
ما تقول يف زكـاة النقـد إذا مل تبلـغ النـصاب وهـي عنـد رجـل، وعنـده أوالد صـغار 
وعندهم نقد دراهم وجممله يبلغ فيـه النـصاب، أحتمـل عـىل مـال أوالده أم كـل عليـه فيهـا 

 ؟ فيها من أمر الزكاةالنصاب، ما ترى
 

، وال يف أكثـر القـولحيمل عليه يف الزكاة ما كان ألوالده الصغار مـن ذهـب وفـضة 
 .حيملون هم عىل بعضهم بعض إن مل يكن لألب ما جيب أن حيملوا عليه

 



٣١٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ه بنيتـه  يكسب فيها طعاما يسد باأليام قولك يف العبد إذا جعل له سيده بعضا من ما
وكسوة يسرت هبا سوءته، فاستفاد العبد يف تلك األيام نصابا من األصناف املزكاة أجتب فيـه 

 ومن املكلف منهام بأدائها إن كانت الزمة، فإن كان السيد وقال له العبد وهو ؟الزكاة أم ال
 ؟أنه قد أداها إىل أهلها أيربى سيده أم ال: ثقة أو غري ثقة
 العبد من ذلك دون النصاب، ومع سيده عدل ذلك إن يد إن كان الذي يف أرأيت

مجع هذا وذلك تم النصاب أو كـان مـع أحـدمها نـصاب تـام، ومـع اآلخـر مـن ذلـك دون 
 ؟ عىل بعض يف الزكاة أم العضهالنصاب، أحيمل ب

 .- إن شاء اهللا- أفتنا مأجورا ؟ عام بيد اخلادم يف مثل هذا أم ال يلزم البحثوهل
 

 فرق بني مال العبد وبني مال سيده؛ ألنه هو وماله للسيد، فإذا كان للعبد ما جتب ال
فيه وحده أو حمموال عىل مال سيده فهو سواء وفيه الزكاة؛ ألنه مال واحد، وإخراجها عىل 

 .السيد واجب؛ ألهنا من مجلة ماله يف يد عبده
 عينهم له فـصح معـه أنـه  أمر عبده بإنفاذها فيمن يستحقها، وهو عامل بأهلها أووإن

 معـه أنـه أنفـذها  عنه سواء كان العبد أمينا أم خائنا، فـإن مل يـصحذلكأنفذها فيهم أجزأ 
عىل وجه ما جاز فيها إال بإخبار العبد نفسه بعد أمره بإنفاذها فإن كان العبد ثقة يف دينه جاز 

 .قبول قوله، وكان حجة له يف غرياحلكم عىل األشهر

                                                
 .يده): أ(يف )  ١(
 .البتحث): أ(يف )  ٢(
 .يصبح): أ(يف )  ٣(
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أمينا عىل اختالف فيه شـهري إذا ارتفـع الريـب، ومل ختـالج الـشكوك يف  إن كان وكذا
 .قوله

 لزوم البحث عام يف يد العبد فال يبني يل وجوبه عليه إال أن يعلم أن معه ما جتب وأما
 من حق يف موضع لزومـه، إال أن هللا بفيه الزكاة فال بد حينئذ من البحث عنه إلنفاذ ما جي

وز قبـول قولـه يف إخـراج الزكـاة مـن مالـه إذا وجبـت بعـد أمـره يكون العبد بمنزلة من جيـ
بإنفاذها مما يف يده وتعريفه أو معرفته هو بالقـدر الواجـب منهـا يف زمـان وجوهبـا، وعلمـه 
بأرباهبا اجلائز إنفاذها هلم، وبمقدار مـا جيـوز هلـم منهـا فيجـوز قبـول خـربه بإنفاذهـا وهـو 

ها، وال صح ذلك ببينة عدل ففيه قوالن ألهـل العلـم جيتزىء بأمره فقط إذا مل يقل إنه أنفذ
 .عىل قياد ما جاء يف مثله؛ ألنه موضع اختالف بالرأي بني أهله

 فاز من أخذ بـام جـاز إذ ال جيـوز فيهـا وال يف يشء مـن األمـور إال اتبـاع احلـق، وقد
ذلك ما ال  يرىض، و] بهما[والتزام الصدق، والقيام للموىل يف كل يشء بام أمر عىل وجه 

يدرك إال بمعرفة ما جيب من أوامره ونواهيه وزواجره، وتوطني النفس عىل التزام طاعته، 
 فهو باب السعادة، وسـلم الـسيادة، واالنتهاء عن خمالفته حتى تلقاه عىل ما منك يرضاه،

وإن تك يف شك من كون ما يف يد عبدك فال تدريه أعنده ما جيب عليك حـق اهللا فيـه، فـإن 
 عنه لتخـرج حـق اهللا إن وجـب منـه فـذلك مـن أعظـم الفـضائل معـدود يف ياطاله احتتسأ

الوسائل، وبحسب ما يقوى الظن لغلبـة اإلمـارة الدالـة عليـه يتأكـد األمـر بـه حتـى يـداين 
الوجوب إذا صار قريبا من اليقني، واهللا يعلم ما تكنه الصدور، وما تضمره القلـوب، ومـا 

ه، وعظموا جالله، وارجوا بمخافته نواله، فإنه باخلري أوىل، وهو ختفيه الرسائر، فاتقوا سؤال
 .واهللا أعلم. نعم املوىل

                                                
 ).ع(سقطت من )  ١(
 .برضاه): أ(يف )  ٢(
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 ؟يف الصبية إذا تزوجت وقبضت صداقها من عند زوجها، أعليها أن تزكيه أم ال
 

. نه عىل حالإذا استحقت الصداق فتؤمر أن تزكيه، وهي بالوطء تستحق الصداق م
 .واهللا أعلم

 
 

يف رجل تزوج صبية من أبيها، ورشطت عليه زكاة حليها عنـد عقـد التـزويج أيلـزم 
 ؟الزوج يف حال صباها، أم يلزم أباها

أرأيـت إن بلغـت املـرأة ومل يعطهـا الـزوج، وال هـي أخرجـت مـن عنـدها يف بعــض 
ىل زوجها أم مل تعلم، ثم هلكت املرأة، وأراد الزوج اخلالص ممـا عليـه السنني علمت أهنا ع

 . أفتنا وأنت مأجور؟من زكاة املرأة يصري حكمه للورثة، أم يفرقه للفقراء
 

إذا صارت املرأة إليه وجاز هبا فعىل قول من يثبـت ذلـك لـه وعليـه خيـرج أن الزكـاة 
لتزويج إن أمتته ثبت هلا ذلك، وإن أبته مل يكن هلـا عليه، وال يلزمه تسليمها حتى تبلغ فتتم ا

واهللا . عليه يشء عىل هذا القول ال عىل قول من ال يرى هلا الغري فـريى ذلـك ثابتـا عليـه هلـا
 .أعلم

 
إذا رشطت املرأة إن كنـت تريـد أن تتزوجنـي أرشط عليـك اخلـروج، مـا متنعنـي إذا 

، وكذلك زكاة حليي عليك يف كـل سـنة، لك حجرا عيل أردت اخلروج من بيتك يكون ما



   ٣٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

وعليك نفقتي كل سنة عرشة قروش، فريض بجميع ذلك، وتزوج عىل ذلك، أيكـون هـذا 
 ؟ أم ال]الرشط عىل الزوج الزما[

 
 .يثبت عليه رشط النفقة والزكاة جائز، ورشط اخلروج ال

 
 

منها شيئا فأتلفه وهو فقري أتكون زكـاة إذا كان لليتيم قروش يف يد حمتسب فاقرتض 
 هذه القـروش يف مـال اليتـيم، أو عـىل املحتـسب املقـرتض إذا كانـت القـروش املقرتضـة

 مجيـع مـا يف هـذه ّ تفـضل بـني يل؟ يتم بـه النـصاب أن لـو محـلنصابا، أو كان لليتيم ما
 .األسئلة بيانا شافيا

 
دما أتلفها إذ مل تبق يف يده حتى جتب عليه الزكاة فيها، ال يبني يل أهنا عىل املقرتض بع

وأما زكاهتا عىل اليتيم فإن كان املقرتض هلا مليا وفيـا فهـي عـىل اليتـيم تزكـى يف كـل سـنة، 
 ؟وخمتلف لو كان مليا غري ويف إال باملحاكمة أخترج زكاهتا أم حتى تقبض فتزكـى ملـا مـىض

ب الزكاة فيها عىل اليتـيم حتـى تقـبض فتزكـى ملـا فإن كان املقرتض غري ويف وال ميل فال جت
 .فتزكى سنة: ويف قول آخرمىض، 

 فال زكاة فيها حتى حيول عليها احلول من يوم قبضها، أو يـأيت وقـت :ويف قول ثالث
                                                

 .الزما عىل الزوج): ع(يف )  ١(
 .املفرتضة): ع(يف )  ٢(
 .مما): أ(يف )  ٣(
 ).أ( من سقطت)  ٤(



٣٢٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. زكاة نقد اليتيم فتزكى معه بال خالف؛ ألن هلا حكم الفائدة يف هذا القول
 

 قرش مداينة يف أيدي الناس، ومل حيل عليه احلول يف يده ولكن الذي عنده قدر مائة
 ؟نه آخر هل تلزمه الزكاةّإذا استوىف منها البعض دي

 
 .واهللا أعلم. ال تلزمه الزكاة قبل احلول

  
وفيمن له دراهم نسيئة أو حارضا فحال عليهـا حـول أو أكثـر، وهـي ممـا جيـب فيهـا 

وزن أو إذا أضيفت إىل غريها بلغ النصاب فيها، أجتب الزكاة فيها ما النصاب من املعدن وال
دامت مل تبلغه وخيرج عنها أم إذا صارت يف يده، وجب األداء عنها بعد حول يف يده، وهل 

 .جيب عليه اإلخراج ملا مىض من السنني وهي يف يد الغري أم ال؟
: 

ا الزكـاة وحـدها أو حممولـة عـىل أما الدراهم التي قد حل أجلها وهي ممـا جتـب فيهـ
غريها من ماله وهو عىل قدرة من أخذها فيجب عليه إخراج زكاهتا يف الوقـت الـذي عينـه 
إلخراج زكاة درامهه التي جيب أن حتمل عليها، فإن مل يكن له مال من جنسها جيب إخراج 

فـإن مـضت ّالزكاة منه، فإذا حال احلول عليها مذ حل وقتها وجـب عليـه إخـراج زكاهتـا، 
 .عليها أحوال مل يزكها زكاها ملا مىض من السنني

وإن كان ال يقدر عىل استيفائها إال بمحاكمة، وهي ما ال يتقى منه تقية فمختلـف يف 
وجوب املحاكمة عليه، أو التسليم للزكاة يف كـل حـول، فـإن أخـذها يومـا ومل يـؤد زكاهتـا 

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )١(

 .٤٦ص



   ٣٢٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 . من السننيألعوام عىل هذه الصفة فعليه إخراج زكاهتا ملا مىض
ولو كانت عىل مفلس أو من يتقي منه تقية فعليه زكاهتا كذلك، وأمـا الـدين اآلجـل 

 فإذا حل فعليه إخراج زكاته :ويف قول آخرفال زكاة فيه إال بعد أن حيل فيحول عليه احلول، 
 .ملا مىض من السنني التي قبل حلوله

 فـال ويف قـول رابـع, كاة فيهاكذلك إال يف صدقات النساء املؤجلة فال زويف قول آخر 
زكاة يف الدين إال بعد القبض إال السلف فقد قيل إنه يزكي رأس ماله، وقيل إنه ال زكاة فيه 

 وقيـلإال بعد حلوله، ويف قول ثالث فال زكاة إال بعد قبضه فعليه زكاة رأس ماله ملا مىض، 
 .واهللا أعلم. ال زكاة عليه يف رأس ماله قبل حلوله

 .يع ذلك ثم ال يؤخذ بغري العدل منهفلينظر يف مج
 

 
 يلزم فيها النصاب، من عليه حقوق كثرية معرس عن أدائها، ومعه يشء من الصيغة

هل تلزمه الزكاة يف هذه الصيغة أم ال، وكذلك فطرة األبدان يلزمه أداؤهـا، ومتعلـق عليـه 
 ؟حقوق العباد ونيته تأديتها عند ميسوره

 
 .واهللا أعلم. إن كانت الصيغة مل يرتكها لتباع يف دينه احلارض فتخرج الزكاة منها

 
 

ما تقول فيمن عنده أمانة آلخر، فامت املؤمن، وترك ورثة أيتاما وبلغا، ومل جتـز هلـذا 

                                                
 .ً احليل ذهبا أو فضة:أي)  ١(



٣٢٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجيـوز األمني يف هذه األمانة القسمة، وبقيت األمانة يف يده، وهي مما يبلـغ فيهـا النـصاب، 
هلذا األمني أن خيرج منها الزكاة إذا حال عليها احلول وهي يف يده منذ مات املؤمن إذا كانت 

 ؟األمانة مشرتكة بني أيتام وبلغ، أو ليس له وال عليه يف ذلك يشء
 

إذا وجبت فيها الزكاة فالبلغ ينفذوهنا عن أنفسهم، وأما األيتام فإن كان مما جتب فيها 
 عليـه أن : قيـل من الثامر أو األنعام ولليتامى ويص أو وكيل مـن احلـاكم فقـدالزكاة، وهي

 .خيرجها عنهم وال يؤخرها
 . هلم إخراجها عنهم ال عليهم: قيلوخمتلف يف الويل واملحتسب فقد

 . ال هلم وال عليهم: وقيل هلم وعليهم،: قيلوقد
نه خمري إن شاء أخرجها  إ: قيلوإن كان املال ذهبا أو فضة ولليتيم ويص أو وكيل فقد

عنهم، وإن شاء تركها إىل بلوغ األيتام وعليه إعالمهم هبا، وقوله حجة عليهم إن كان أمينا 
 .يف ماهلم، وجيري يف نحو هذا االختالف يف املحتسب والويل

 بالفرق بينهام فال خترج مـن مـال الغائـب؛ ألن لـه حجتـه إذا وقيلوالغائب كاليتيم، 
 .واهللا أعلم. ن يسلمها بنفسهرجع، وحيتمل أن يكو

 
 

وفيمن حدثت عليه دراهم من غلة مال زكاة أو غلة مال مل جتب الزكاة فيه وحـرضه 
الشهر الذي خيرج فيه نصاب نقده وحليه وجتارته أجيب فيهـا الزكـاة حلـدوثها يف يـده قبـل 

 .الشهر الذي يزكي فيه قبل أن حيول عليها حول
                                                

أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )١(
 .١١٨ص



   ٣٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
ب ذلك عليه يف أكثر القول أن ما استفاده من يشء فحرض وقت درامهه أنه حيملها جي

 .واهللا أعلم. عليها ويزكيها، ويف ذلك اختالف بني أهل العلم فليس هو باملجتمع عليه
 

 
  إذا كــان أقــل مــن أربعــني درمهـا فــال يأخــذ مــن ذلــك الزكــاة،[....]إنـا نجــد أن 

والذهب والفضة إذا كان أقل من أربعة مثاقيل ال يأخذ منه زكـاة أعنـي الـذي يفـضل بعـد 
 ؟أخذ الزكاة هذا إمجاع أم خمتلف فيه

 
 .واهللا أعلم. ذلك مما خيتلف فيه

 
 

يف رجل عليه زكاة جتب يف شهر احلج، وكان لـه أرحـام فقـراء أو جـريان أو إخـوان 
 ؟تاجون هلا قبل حلها مثل شهر شوال، أجيوز لصاحبها أن يدفعها إليهم قبل حلهاحي

، أو يبتاعون سـلعا، فلـام وجـب حـل وكذلك إذا كانوا يقرتضون من عنده دراهم
 .- إن شاء اهللا-ّالزكاة حاسبهم هبا، وكانوا هلا أهال، تفضل علينا ببياهنا مأجورا

 
 .واهللا أعلم. الثاينخيتلف يف الوجه األول ويف 

                                                
 .بياض باألصل)  ١(
 .و): ع(يف )  ٢(



٣٢٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 :من الشيخ مجعة بن خصيف
ـــــــامن ـــــــاد ع ـــــــا عب ـــــــولن ي ـــــــا تق   ّم

  
ــــــــان ــــــــل العــــــــامد عــــــــني الزم   طوي

ــــوم حيــــا أفكــــا      مــــن ســــقى دارس العل
  

ــــــــدى خــــــــصيب املغــــــــاين    ره فاغت
ــــــــيال      وأتــــــــاه صــــــــعب املعــــــــاين ذل

  
  ســــــــاعيا طائعــــــــا بــــــــال أرســــــــان

ـــــــ    ـــــــت اجلن ُّاخلـــــــضم الثب َ   ان ســـــــعيدِ
  

ــــــل صــــــايف األحــــــساب واألردان   نج
ــــة    ــــف الطاع ــــذ كل ــــاة م ــــوع الزك   يف من

  
ــــــــــــشان   للخــــــــــــالق العظــــــــــــيم ال

  إن أراد النــــــزوع عــــــن غيــــــه املرشــــــد   
  

ـــــــــن العـــــــــصيان ـــــــــو ع ـــــــــيام ينب   ك
ـــــــــــــا    ـــــــــــــا أو يقين   ورآهـــــــــــــا حتري

  
ــــــدى األثــــــامن ــــــث مالــــــه ل ــــــا ثل   م

ـــــــــاة    ـــــــــصري زك ـــــــــه ي ـــــــــرى مال   أت
  

ـــــــــــه أم ال هـــــــــــات    بالتبيـــــــــــان كل
ـــــــي    ـــــــنوأم ـــــــسألتي ع ـــــــاب م   طن نق

  
  وجـــــــه معناهـــــــا األبلـــــــج النـــــــوراين

   : 
ـــــــان ـــــــي اجلـــــــواب كالعقي   هـــــــاك من

  
ـــــــان ـــــــسج واضـــــــح التبي   حمكـــــــم الن

ــــــداه    ــــــام حــــــواه ي ــــــن أحاطــــــت ب   م
  

  زكــــــــوات مــــــــن كــــــــل ذي أثــــــــامن
ـــــــــــاة    ـــــــــــصري زك ـــــــــــه ي   ال أرى مال

  
ـــــستفتاين ـــــن اب ـــــا م ـــــال ي ـــــه امل ـــــل ل   ب

ــــــــربأ إال    ــــــــيس ي ــــــــن ول   وهــــــــي دي
  

  للـــــــــــــديانبوفـــــــــــــاء الـــــــــــــديون 
ــــــــــه وال      يــــــــــستحب التعجيــــــــــل في

  
ــــــــت ثــــــــاين ــــــــؤثم تــــــــأخريه لوق   ي

                                                   
 .املعان): ع(يف )  ١(



   ٣٢٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

ـــــــــــــــاوي األداء وإن   إن يكـــــــــــــــن ن
  

  حيــــــرضه مــــــوت فليــــــشهد العــــــدالن
ـــــه أمجـــــع    ـــــن مال ـــــاجلميع م   موصـــــيا ب

  
  فرضــــــــــــــا عليــــــــــــــه للــــــــــــــديان

ــــــــذا    ــــــــهفبه ــــــــول واحلــــــــق في    أق
  

  مـــــــا حكينـــــــاه عـــــــن أويل العرفـــــــان
ــــوغ    ــــد س ــــالرأي ق ــــري أن اخلــــالف ب   غ

  
ــــــــن بعــــــــ ــــــــاينم   د يف وصــــــــايا اجل

ـــــــل    ـــــــال: قي ـــــــه ومق ـــــــن رأس مال   م
  

ــــــي مــــــن ثلثــــــه مــــــع النقــــــصان   ه
ـــــــــــه واهللا أوىل      هـــــــــــي حـــــــــــق اإلل

  
ـــــــالعفو واإلحـــــــسان ـــــــذا ب   بعـــــــد ه

   
 

 
 

فيمن وجبت عليه شاة عن نصاب بقرة أجتزي إذا كانت ابنة سنة أم ال، فـإن مل تكـن 
 ؟ون سنها، وإن مل توجد ووجد جديا فمن كم يكون سنهجتزي فمن كم تك

 
 يف أكثر جيزي الثني من املعز واجلذع من الضأن، فاجلذعة ابنة سنة ودخلت يف الثانية

 .، والثنية ابنة سنتني ودخلت يف الثالثةالقول
 بجـوازه، وإال فاإلنـاث هـي :فقيـلوإذا رأى املصدق أن اجلـدي أصـلح مـن الـشاة 

 . الصدقة فلينظر فيهاألصل يف
 

ّالشنقة من الزكاة ما سنها، تفضل سيدي علمني بذلك، فإنـا مل نجـد يف األثـر معـربا 

                                                
 .وهبذا ): ع(يف )  ١(



٣٢٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه إال بشاة وشنقة، ومل نعرف معنى ذلك ملا بنا من اجلهالة، نسأل اهللا تعاىل أن ال نكـون
ي وبـدء إنـابتي من اجلاهلني، وال من املتجاهلني، واعلم شيخي أين أعطيت يف أوان رجعتـ

شيخي البلييش خنجري بام فيها من ذهب وفضة وغري ذلك عام لزمني من زكاة، ثـم ردهـا 
ًعيل عطية منه يل، وهو كام تعلم كان رجال رضيرا، ولعله غري عـارف بقيمـة تلـك اخلنجـر،  ً

ّ تفضل سيدي بإنقاذي من احلـرية بنـور ؟فامذا ترى يف ذلك، وهل يصح ذلك إذا هو أعمى
 .لبصريةالعلم وا

 
اهللا أعلم، وأنا ال أعلم ما مرادك بالشنقة يف هذا املوضع، فاملعروف عندنا لغة ورشعا 
أن الشنقة ما بني الفريضتني، كام بني األربعني إىل متام مائة وعرشين من الغنم، فهـو الـشنق 

هبـذا معرفـة  فإن كان مـرادك  »ال شناق«: حمركة ال زكاة فيه، وقد جاء يف احلديث النبوي
 يف الزكاة مطلقا من نوع ما خترج فيه النعم عن إبل أو بقر أو غنم، فمن الغنم ثني األسنان

يف أكثـر من املعز والضأن، فهي بنت سنتني ودخلت يف الثالث، واجلذع من الـضأن جـائز 
لـة  ولو كان سمينا قارحا، واجلـذع مـا لـه سـنة كاميف أكثر القولجيوز  ، ومن املعز الالقول

، واجلذع ما دونه وخيتلف فيـه إىل يف قول حكاه الصبحي هو الثني : وقيلودخل يف الثانية،
 .ستة أشهر

ى وأما من اإلبل والبقر فلها أسـنان أخـر، واستقـصاء ذلـك مـذكور يف كتابنـا املـسم
 إن شـاء - فطالع فيه إن شئت جتد به الكفايـة والنهايـة »لطائف احلكم يف صدقات النعم«بـ

 .-اىلاهللا تع

                                                
 .يكون): ع(يف )  ١(
 . وسيأيت خترجيه قريبا»ال خالط وال وراط«: هذا جزء من حديث)  ٢(
 .اإلنسان): ع(يف )  ٣(



   ٣٢٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

وأما ما صنعته أنت وشيخك البلييش فغري خارج من الصواب، وال بأس بمثلـه ملـن 
واهللا . يريد اخلالص، وال يرضك كونه أعمى، فإنه غري خارج من العدل يف الرأي الصحيح

 .أعلم
 

 لـك رأس مـا إذا وصل إليك صاحب الغنم الذي جتب عليه فيها الزكاة، وأجـاب
 ؟ل اجلذع أجيوز أن نأخذه عن زكاته أم الًوصل حوال، وال وص

 أعطاك رأسا منكرس القرون، أو هرما أو فيه عيب أجيوز أن نأخذه عن وكذلك إن
 ؟زكاته أم ال

 
إن كانت قد وجبت عليه الزكاة يف غنمه، وأنت تعلم ذلك، فليس لك أن تأخذ منـه 

 .أقل من الواجب عليه
 بأن عليه ذلك فلك أن تأخذ منـه مـا أقـر بـه، وال وإن كان ذلك بمجرد إقراره، وأقر

بأس عليك فيه الحتامل أن يكون ذلك هو الواجب عليه، وهـذا حيتمـل أن يكـون إذا كـان 
 إن عليه أن يعطي الثنية الساملة من العيـوب :قول من يقولالغنم كلها بتلك الصفة إال عىل 

 .واهللا أعلم.  حدد يف األثرمطلقا، ولو كانت الغنم كلها سخاال فال تقبلها إال كام
 

 
يف الذي بادل غنام بنخل قبل أن حيول احلول، والغـنم جتـب فـيهن الزكـاة، ثـم بـادل 
بالنخل وأخذ عوضه غنام، وحال احلول عىل الغنم الثانية وهي عنده أجتب عليه الزكاة من 

                                                
 .أحرض: أي)  ١(
 .إذا): أ(يف )  ٢(



٣٣٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-إن شاء اهللا- أفتنا مأجورا ؟الغنم األوليات أو من الغنم الثانية
 

 .واهللا سبحانه أعلم. ال حتسب عليه التي بادل هبا قبل احلول، وإنام حتسب الثانية
 

 
يف الولد الصغري الذي هو دون البلوغ إذا كان معه بقـر دون النـصاب فخلطتهـا أمـه 

متهـا الزكـاة ببقر زوجها وهو غري أبيه، أترى هذه اخللطة ثابتة وتلزمها الزكاة أم ال، فإذا لز
فامتنع أحدمها عن تسليم ما عليه كيف وجه خالص الرشيك من الزكاة، وإذا مل تثبت عليه 
اخللطة لصغره وعدم أمره وبقيت إىل بلوغه فلم يعزهلا حتى حال عليها احلول أتـرى عليـه 

 ؟الزكاة عىل هذا أم ال
 

 فخلطتهـا اليتيم ملالهإذا كانت األم هي الويص له أو الوكيل أو املحتسب بمصالح 
يف بقر زوجها، وختالطها يف احللب واملأوى فهي خلطة جائزة، وتثبت عليه الزكاة باخللطـة 

 ال يف اإلمجاع ملا فيها من وجود نزاع، وعىل من يثبتها فليس عليـه عىل أكثر القوليف سهمه 
 الزكـاة وتركهـا من الزكاة إال مقدار سهمه، وخلطته هلا بعد بلوغه أوجب وأثبت يف معنـى

«  :يف حكم اخللطة كاف لذلك، فعليه إذا تم احلول زكاة سهمه للثابت يف احلديث الصحيح
 .، واهللا أعلم »إنه ال خالط وال وراط

 
                                                

 .ماله): أ(يف )  ١(
، وقـال اهليثمـي ١/٢٨٧الطبقات الكربى  سعد يف  وابن،٢٢/٤٦ املعجم الكبريأخرجه الطرباين يف )  ٢(

 .رواه الطرباين يف الصغري والكبري وفيه حممد بن حجر وهو ضعيف اهـ: ٩/٣٧٦
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خـل وهـي ما تقول يف أناس رشكاء يف يشء من النخل، أجيـوز قـسمها يف رؤوس الن

 ؟ الزكاةغري مدركة إذا كانت نيتهم فرارا من
 

ًأما قسم الثمرة عذوقا ونيتهم فرارا من الزكاة فغري نافع هلم إن كانوا يف األصل ممـن 
يف زكـاة ^جتب عليه الزكاة بالرشكة املذكورة عىل أصح ما قيل فيه قياسا عـىل قـول النبـي 

  .» ال خالط وال وراط«: األنعام
وأما القسم هلم عىل غري هذه النية فجائز هلم قبل وجوب الزكـاة فيـه، فـإذا متيـز كـل 
منهم بنصيبه فال حيمل حال وجوب الزكاة فيه بعضهم عىل بعض لزوال الـرشكة املقتـضية 
لذلك، ولكل امرىء منهم ما نوى، وعليه ما نوى، وذلك يف القياس كمن له أربعون شـاة 

 احلول عزهلا عن شياهه فالزكاة واجبـة، والعـزل  حيول عليهإال واحدة لرشيكه، فقبل أن
، فلو افرتقا عىل غري هذه النية جاز؛ ألنـه مـاهلم يتـرصفون فيـه كـام ^ليس بنافع ملنع النبي 

 .واهللا أعلم. يشاؤون ما مل يقصدوا مأثام كذلك يف األثر
 

 -عافـاهم اهللا-نـزوى جواب ألشياخنا وإخواننا من أهـل . بسم اهللا الرمحن الرحيم
مجيعا، وذكرتم مـن جنـاب اجلـواب املكتـوب للكميـاين مل نـذكر فيـه رشط الـدراك، وكأنـه 

                                                
 .عن): ع(يف )  ١(
 .سبق خترجيه)  ٢(
 .عليها): ع(يف )  ٣(



٣٣٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخالف املوجود يف األثر، فعىل احلقيقة فال أحفظ اآلن ما هـو مكتـوب لـه هنالـك، ولكـن 
فالسهو مني جائز، ولكونه من قصور علـم أقـرب، ويف بـاب العـذر أدخـل، ويف الظـن أن 

ب قد تركته مبهام، ولكن يف الظن ال بد من قرينة فيه منبهة، وإذا رجعتم يف ذلك ذلك اجلوا
 .فال بد من الترصيح بكشف وجوهه عىل سبيل االعتبار

أما إن الدراك هو املانع للقسمة عـىل اإلطـالق ولـو مل يقـصد بـه اهلـرب مـن : فأقول
عمـوم وبمقتـىض الزكاة فالقول بذلك ال يصح كذلك، وإن وجد يف األثر فله خـصوص و

 :فأقولالنوازل يكون جواب املسائل وسأخلص لكم شيئا من ذلك 
أما رشكة الثامر فهي يف األصل خمتلف يف وجوب الزكاة فيها ما مل يبلـغ لكـل واحـد 
من الرشكاء نصاب الزكـاة يف سـهمه خاصـة، وهـذا االخـتالف موجـود بـالنص يف اجلـزء 

 ولكن األكثر واألصح عندنا وجوب الزكاة »عبيان الرش«األول من أجزاء الزكاة من كتاب 
ال «إنـه : عىل الرشكاء إذا اجتمع هلم من الرشكة مـا يكمـل نـصاب الزكـاة لألثـر الـصحيح

 من أجل الزكاة، وهو يف األصل كأنه قياس عـىل  »جيمع بني مفرتق، وال يفرق بني جمتمع
 وال بد من تأويل  »ال وراطال خالط و« : قالاحلديث النبوي الوارد يف زكاة األنعام حيث

 :فأقولمطابق بتفصيل موافق، فاستمع له بقلب حارض وفهم مميز باعتبار أحوال القسم 
أما القسمة قبل الدراك فجائزة عىل اإلطالق سواء كان فـرارا مـن الزكـاة أم ال إذا مل 

ألصل، وأما  فال يوجب منع مباح يف ايثبت للزكاة حكم يوجبها، وما ال وجود له باحلكم
إما هربا من الزكاة، وإما ال، فإن كـان ال فهـو عـىل اإلباحـة كـام لـو : بعد الدراك فله حاالن

                                                
أبـو ، و)٢٤٥٦(اجلمـع بـني املتفـرق والتفريـق بـني املجتمـع : الزكاة، باب:  يف كتابالنسائيأخرجه )  ١(

ما يأخذ : الزكاة، باب: ، وابن ماجه يف كتاب)١٥٧٩(يف زكاة السائمة : الزكاة، باب:  يف كتابداود
 ).١٨٠١(املصدق من اإلبل 

 .سبق خترجيه)  ٢(
 . يف احلكم): ع(يف )  ٣(
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احتاج الرشكاء إىل أكله رطبا، وإما هربا من الزكاة، فإن كان بالدراك يوجب حكـم الزكـاة 
ول، وال فاملنع جائز؛ ألهنا رشيكه حينئذ يف ذلك، وإن كان ال فاإلباحة باقية عىل أصلها األ

 :فأقولبد من إقامة دليل عىل أحد الوجهني حتى يتضح احلق به 
إنـه ال فـرق بـني التمـر : الدليل عـىل ذلـك إمـا عقـيل وإمـا رشعـي سـامعي، فـالعقيل

والرطب إال بزيادة جفاف يف التمر عن الرطب، وذلك ال يغـري حكـام عـن أصـله؛ ألن مـا 
ء هو اليشء بعينه، فـال فـرق بيـنهام إال مـن أشبه اليشء فهو مثله بإمجاع فكيف إذا كان اليش

 .يغري حكام عن أصله جهة االسم فقط، وذلك ما ال
وأما من جهة الرشع فوجوب الزكاة يف البرس املطبـوخ بالنـار إن بلـغ نـصاب الزكـاة 

 .وحده أو متر حممول عليه، وإذا وجبت الزكاة يف البرس فهي يف الرطب أوجب ال حمالة
 أن الرطب والبرس فيـه للزكـاة رشكـة، فـال يـصح ألحـد منـه  فمقتىض هذا:فإن قيل

 .األكل وال العطاء إال بإخراجها عىل ظاهر قولك، واإلمجاع عىل خالفه
 قد اعتربناه فوجدنا لذلك خـصوصا وعمومـا، واحلـق فيـه بـام يطـابق الـسنة :فأقول

هل اإلسالم كام واإلمجاع أن التوسع باألكل واإلطعام والعطاء مما قد عفي عنه من الزكاة أل
وذلك معلوم بالفعل من إمجاع ، عفي عن زكاة اخليل والرقيق فهذا معلوم بنص احلديث

فرق اإلسالم ملحالة أن جتتمع األمة عىل ضالل، وهذه اإلباحة يف حال كونه برسا أو رطبـا 
                                                

من طريـق أيب عبيـدة عـن جـابر ) ٣٣٩(ما عفي عن زكاته : الزكاة، باب:  يف كتاباإلمام الربيعرواه )  ١(
، »لـيس عـىل الرجـل يف عبـده وال يف فرسـه صـدقة«: ^رسـول اهللا قال :  زيد عن أيب هريرة قالبن

 يف مــسلم، و)١٤٦٤(لــيس عــىل املــسلم يف عبــده صــدقة : الزكــاة، بــاب:  يف كتــابالبخــاريورواه 
زكـاة : الزكاة، بـاب:  يف كتابالنسائي، و)٢٢٧٠(ال زكاة عىل املسلم يف عبده : الزكاة، باب: كتاب
:  يف كتـابالرتمـذي، و)١٥٩٥(صـدقة الرقيـق : الزكاة، باب:  يف كتابأبو داود، و)٢٤٦٦(يل اخل

حديث أيب هريرة حـديث حـسن : وقال) ٦٢٨(ما جاء ليس يف اخليل والرقيق صدقة : الزكاة، باب
 ).١٨١٢(صدقة اخليل والرقيق : الزكاة، باب: وابن ماجه يف كتاب. صحيح اهـ
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قيل ما مل مثل حال كونه مترا؛ ألن األكل جائز منه ما مل تعني الزكاة حتى يف املساطيح عىل ما 
 .يكن يف ذلك إجحاف به فيمنع

وأما إطالق القول بأنه ال زكاة فيه، وال تعلق للزكاة فيه ما دام برسا أو رطبـا فـذلك 
باطل، ملا مىض أن من البرس ما ورد األثر بوجـوب الزكـاة فيـه وفاقـا للقيـاس العقـيل، وإال 

ً أكثر الثمرات إال رطبا فتباع  ال حتصد »بورش«للزم اإلجحاف بحقوق اهللا كام هو معنا يف 
 الثمرات بالطناء إتالف الزكـاة كذلك وإبطال الصدقة منه باطل، ولو جاز لكان بإتالف

أيضا؛ ألن البائع قد باع قبل وجوب الزكاة يف ماله؛ وألن املشرتي ال زكاة عليه ولـو صـح 
ار عن وجوهبا لتسلم ذلك ملا بقي يشء من الزكوات عىل أحد؛ ألن أكثر اخللق خيتارون الفر

هلم غنيمة من دنياهم أن لو صح ذلك، وحمال أن يصح ذلك جزمـا ملـا أوردنـاه مـن العلـل 
 .وشاهد األثر

والذي يوجبه النظر من ذلك أن ال يرتك عىل إطالقه كام هو يف جممالت األثر، ولكن 
األثـر مـن أن  أما ما وجـد يف :فيقاليؤتى فيه بالتفصيل عىل الوجه األصيل لقبوله للتأويل 

 جيوز التوسع يف مثله، وبمثله املبيع رطبا ال زكاة فيه، فهو حممول عىل اليشء اليسري الذي
تعامل الناس سلفا عن خلف لعـدم الـرضر واإلرضار، وال جـرم فهـذا التوسـع قـد يطلـق 

 داد من التمر قبل تعيني الزكـاة مـن غـري تـأخري هلـا بـالالقول باإلباحة يف مثله حتى من اجل
عذر، أال ترى ما وجد يف األثر ملن سأل عمن له متر يف املسطاح، ومر عليه البقال، أيباح له 

 . فأجابه املسئول باجلواز؟أن يشرتي بيشء من التمر شيئا من البقل ألكله يف احلال
وهذا معنى املسألة من دون لفظها، وبمثل هذا يستدل أن املباح من ذلك يشء يعرف 

                                                
 .ً وهي قرية تابعة حاليا لوالية بورش إحدى واليات حمافظة مسقط-محه اهللار-بلد الشيخ املصنف )  ١(
 .إتالف): ع(يف )  ٢(
 .ال: زيادة) ع(يف )  ٣(
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روف، وكأنه هو املـراد بقـول مـن كـان مـن رأيـه أن ال زكـاة يف الرطـب، بالعادة ألخذ باملع
إما لتعارف عنده من بيع رطب يف تلـك : ولعله ترك االشرتاط إىل حد معلوم ألحد معنيني

األماكن غري خارج مـن حـد الـسعة فيكـون جوابـا عـىل املتعـارف عنـده، وإمـا لعـذر آخـر 
، والوجه الثاين معترب الوجوب الرصيح للزكاة يف فالتفصيل لذلك ال فائدة لنا يف االعتناء به

املبيع من بعد اإلدراك ملا قدمناه باالعتبار السائغ به فيه كام علمت، وهبذا التقسيم قـد علـم 
 :أن القسمة بني الرشكاء من جهة الزكاة هلا أحوال ثالثة

 .إما قبل الدراك فجائزة بال رشط
كون هربا منها قصدا أو حكام، وهذا كالم وإما يف حال الدراك فجائزة برشط أن ال ي

 .جامع ملعان، فليتأمل
وإما بعد كونه مترا فال يصح إال بإخراجها جزما، وهذا التفصيل بأمره عىل قول مـن 
ال يرى تفريق جمتمع من أجل الزكاة، هذا حد ما حرضين من البيان يف جـواز القـسمة مـن 

 .أجل الزكاة
لـك جـوازا أو لزومـا تراضـيا أو حكـام فلهـا وأما إباحـة القـسمة وتفـصيل وجـوه ذ

تفصيل آخر مل نذكره مرشوحا يف اجلواب السابق، وال يف هذا الالحق، ثم ال رأي لنـا اآلن 
يف تفريع وجوهه هاهنا، فاقنع بام صار إليك من البيان بالدليل العقيل من النظر القيايس عىل 

نـه إال عـدال فقـد أوردتـه عـىل معنـى احلفظ النقيل، وانظروا يف مجيع ذلـك، ثـم ال تقبلـوا م
 .من أخيكم الفقري سعيد بن خلفان اخللييل بيده. املناظرات بيني وبينكم، والسالم عليكم

 
 

كم نصاب زكاة التمر بـالوزن ألنـا وجـدناها مـن ثالثامئـة صـاع، والتمـر خمتلـف يف 
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 ويف زوجـة اململـوك ؟ قلة نصابهن كمالوزن بني الفرض والسائر، واشتبه علينا تقديره م
؟أتعطى من زكاة الفطر أم ال 

 
 .^أصل النصاب من ثالثامئة صاع، وهي مخسة أوسق كام يف احلديث النبوي 

 . يف وزنه ثالثة أمنان بتمر الفرض، والسائر ثالثة أمنان إال ثلث:وقيل
 

 الـذي ^كد يعني بـصاع النبـي أخربين عن الصاع يف الكيل كم تقديره بسدس مس
 ؟عليه األحكام
 

 .مل أحفظ ذلك
 
 ؟ّ أراد املرء أن خيرج من التمر زكاة، كم جيزي بمن نزوىإذا
 

                                                
 ).ع(سقطت من )  ١(
مـن ) ٣٣٢(يف النصاب : الزكاة والصدقة، باب:  يف كتاباإلمام الربيعإشارة إىل احلديث الذي رواه )  ٢(

لـيس فـيام دون مخـس «: ^قـال رسـول اهللا : ن ابـن عبـاس قـالطريق أيب عبيدة عن جابر بن زيد ع
: الزكاة، بـاب:  يف كتابالبخاري، وروى نحوه »وليس فيام دون مخسة أوسق صدقة... أواق صدقة

، )٢٢٦٠(لــيس فــيام دون مخــس صــدقة : الزكــاة، بــاب:  يف كتــابمــسلم، و)١٤٤٧(زكــاة الــورق 
مـا جتـب : الزكاة، بـاب:  يف كتابأبو داود، و)٢٤٤٥(زكاة اإلبل : الزكاة، باب:  يف كتابالنسائيو

مـا جـاء يف صـدقة الـزرع والتمـر واحلبـوب : الزكاة، باب:  يف كتابالرتمذي، و)١٥٥٨(فيه الزكاة 
مـن طريـق أيب ) ١٧٩٣(ما جتب فيه الزكاة من األموال : الزكاة، باب: يف كتابابن ماجه ، و)٦٢٦(

 .سعيد اخلدري
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مـن مخـسة  ] ختـرجأهنـا: [^عـن النبـي  هذا مل أحفظه، وإن السنة الثابتـة وكذلك

تمر، ومن أرادهـا بـالوزن فليـزن والوسق ستون صاعا فذلك ثالثامئة صاع من ال، أوسق
صاعا من متره، وحيسب الباقي عليه إال أن يكون بعض التمر أثقل من بعض فليزن من كل 

 الزكاة مـن كـل يشء صنف صاعا، وحيسب الباقي عليه عىل قياس كيله ووزنه، ثم خترج
 . متره نصاب الزكاةغبقدره إذا بل

 
 به عق، وقام صاحب التمر أو البرس وكاله يف رجل عنده متر أو برس، وهو مرضوب

 يأخذ تسعة أسهم ويعـزل العـارش حتـى كمـل التمـر أو البـرس، وفـرق العـرش عـىل بقفيز
 ؟الفقراء، مراده إخراج الزكاة أيصح ذلك أم ال

 
 .واهللا أعلم. يصح ذلك وجيزيه

 
ض، وصاحبه يتحرى يبلغ ما تقول يف زكاة الزبيب إذا مل يبلغ النصاب صايف من القي

 أفتنـا رمحـك اهللا ؟فيه النصاب بقيضه، فهو عىل حسب النخيل، أو ترى فيه وجها غري ذلك

                                                
 ).ع(سقطت من )  ١(

من طريـق أيب عبيـدة عـن ) ٣٣٢(يف النصاب : الزكاة والصدقة، باب:  يف كتاباإلمام الربيعرجه أخ  )٢(
لـيس فـيام دون : الزكـاة، بـاب:  يف كتـابالبخـاريجابر بن زيد عن ابن عبـاس مرفوعـا، وأخرجـه 

 .من طريق أيب سعيد اخلدري) ١٤١٣(مخسة أوسق صدقة 
 .خيرج): ع(يف )  ٣(
 .بقفري): ع(يف ) ٤(
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 .تعاىل
 

 .هو عندي كالتمر يف حكمه إذا مل يبلغ النصاب زبيبا يابسا فال زكاة فيه
 

 
فيها غلة، والثانيـة ال غلـة فيهـا، وقـد يف الذي قايض نخال بنخل، وإحدى النخلتني 

 ؟صارت الغلة رطبا وبرسا، فعىل من الزكاة منهام أعني املتقايضني
 

 .واهللا أعلم. الزكاة عىل من صارت له الغلة
 

نناظركم يف الزكاة نريد أن نأخذها باملقاسمة نخال مـن بـرس ورطـب، ونـأمر العـامل 
عد أخذه؛ ألن فسقة أهل هذا الزمان إذا تركـوا يتـرصفون بذلك ونطني حق اهللا، أو ندعه ب

حتى تصل املساطيح ال حيصل منهم إال القليل عىل ضعفهم ونفاقهم، وهذا أضبط للزكـاة 
وأقل عناء ومشقة عىل العامل مع أهنم معدومون غري موجودين، والدولة فقرية، وقد طاملـا 

 .ايةمترد أهل عامن، وأضاعوا حق اهللا فيها، وبنظركم كف
 

 عارف بقواعد الرشع، وسيدنا -بحمد اهللا-افعلوا اجلائز وما ال خيالف احلق، وأنت 
اإلمام يعجبه توفري الدولة عىل الوجه اجلائز، ونحن كذلك، وعليكم باالجتهاد والنصيحة 

 . ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم، والسالمهللا
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عن الزكاة يف التمر إذا كـان أجناسـا خمتلفـة كـالفرض والنغـال والـربين إذا مل يكمـل 
النــصاب يف أحــد األجنــاس، أحتمــل األجنــاس بعــضها عــىل بعــض إذا كمــل النــصاب يف 

 ؟مجيعها
 

 .حتمل بعضها عىل بعض، وخيرج من كل جنس منها بقدره
 ؟ذه الصفة أم ال إذا مل تدرك يف وقت واحد تزكى عىل ه:قلت له

 حتمل بعضها عىل بعض إال إذا كان ما أدرك منها يأكله قبل أن يدرك اآلخر، فال :قال
فانظر يف مجيع ما كتبته لك واعمل بعدلـه، واسـأل عنـه . واهللا أعلم. يبني يل محلها عىل ذلك

العلامء فإين جاهل، ومثيل ال ينبغي له أن يعرتض عـىل جـواب كلمـة واحـدة لقلـة علمـي، 
ركاكة فهمي، ولكن ما عليك خفاء خشيت أن تعد ذلـك منـي جفـاء فتكلفـت اجلـواب، و

 .واهللا هيدي إىل الصواب
 

فيمن له مال مل يبلغ فيه نصاب الزكاة، وكان هذا املال يف أول القيض، ثم تلفت الغلة 
اه التي يف أول القيض بعدما صارت مترا بأكل أو بيع أو آفة عرضت وتلف من أجلها، وأتـ

 . أفتنا جزاك اهللا خريا؟متر يف آخر القيض أحيمل عىل الذي قد تلف من يده أم ال
 

 .واهللا أعلم. حيمل ما كان من أول القيض أو آخره لتكملة النصاب
 

يف احللبة أجيوز لنا أن نأخذ منها الزكاة أم ال؛ ألهنا فيهـا اخـتالف، ومل نتجـارس عـىل 
 . فتفضل باجلواب؟كرأي األخذ إال أن نناظر
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 ؟وكذلك يف محل الرب عىل الشعري نحمله أم ال
 

وقيـل يف محـل الـرب عـىل  إهنا من السلت، :قول من يقولتؤخذ من احللبة الزكاة عىل 
 .واهللا أعلم. إنه أكثر القول: الشعري

 
 ؟هل حيمل العلس عىل الرب أم ال

 
 .إن العلس ال حيمل عىل الرب

 
 الرب الستكامل نـصاب الزكـاة، وكـذلك إذا قعـد الرجـل يف الشعري هل يضاف إىل

أرضه بكذا كذا جريا حبا علسا أو برا أو شعريا أو ذرة هـل يـضاف إىل ثمـرة زراعتـه إذا مل 
 .منا زادك اهللا علامّ عل؟تبلغ النصاب، ثم خيرج الزكاة من اجلميع

 
 اسـتكامل نـصاب الزكـاة عـىل أكثـر القـول، وبعـض أما الشعري فال حيمل عىل الرب يف

 .املسلمني يرى محلهام
 أنه ال حيمل :وقد قيل فيام ثبت من معاين اإلجارات ككراء األرض والثور ونحومها

 النصاب، وإين يف احلـال ال أحفـظ اختالفـا يف ذلـك، وقـد عىل ثمرة الزروع، وإن مل يبلغ
عنى االتفاق، اللهـم إال أن تكـون األجـرة بـسهم يوجد من قول شيخنا الكدمي أنه يشبه م

لـصاحب األرض فهـو رشيـك، وحكـم الـرشيك كــالزارع بنفـسه فهـو حممـول عـىل ســائر 

                                                
 .عىل): ع( يف ) ١(
 . تبلغ): ع(يف )  ٢(
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 .ثمراته
 وحممول عىل كل واحد من رشكائه، فإن كان يف جمموع الـرشكات :ويف بعض القول

 .ما يتم النصاب وجب عىل رب األرض إخراج الزكاة من جمموع سهامه
 إنه ال جيب ذلك عليه إال أن جيتمع معه ما يتم النصاب فيخرجها، :القولويف بعض 

 .وهذا القول األول ال غري وقد تكرر تفهيام لك وال بأس
 

 
 . نبهنا عىل الرأي الذي تستحسنه؟ما قولك يف الشعري، هل حيمل عىل الرب يف الزكاة

رتك الزجر والنهر يف السقي ما الـرأي الـذي تستحـسنه أنـت، وحتـب وكذلك إن اش
 ؟األخذ به

 
 إن أكثر : قيل إن الرب والشعري يف جواز محلهام عىل بعضهام بعض اختالف، لكن:قيل

 .القول أهنام حيمالن عىل بعضهام بعض
 يف مبلـغ وأما الزجر والنهر ففيام عرفنا من األثر أهنام ال حيمالن بعـضهام عـىل بعـض

النصاب، وإىل اآلن مل أحفظ فيه اختالفا، وأحب لو اطلعت فيه عىل رصيح االختالف، فإن 
 .ّوجدت ذلك فانقله يل، وأرسله إيل، والسالم

 
قد عرفنا من األثر أن احلبوب التي تزرع عىل النهر ال حتمل عىل ما زرعت عىل الزجر 

 وهل من وجه يف محل اجلميع بعـضه ؟أم الوبالعكس كذلك، فهل قيل يف التمر مثل ذلك 
عىل بعض كان مترا أو حبا فإن بعـض العـامل قـد محـل ذلـك وال أنكرنـا عليـه حتـى يرجـع 

 ؟جوابك
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وهكذا يف التمر، فكله سواء، ونحن ال نحفظ فيها قوال غريه، وأمـا النظـر فـال يأبـاه 

 .واهللا أعلم.  الحظ للنظر مع ورود األثر:لكن قالوا
 

يف زكاة املال الذي يسقى بالزجر، أحيمل عىل الذي يسقى بالنهر إذا مل تبلغ الزكاة يف 
 ؟أحدمها، أو بلغت يف أحدمها ومل تبلغ يف اآلخر، هل حيمل كل واحد عىل صاحبه أم ال

 
 .واهللا أعلم. يف األثر أنه ال حيمل أحدمها عىل اآلخر، وال نحفظ فيه غري ذلك

 
له مال يسقى بالزجر، ومل يبلغ فيه نصاب الزكـاة، ومـال آخـر يـسقى بـالنهر مل فيمن 

 يبلغ فيه نصاب الزكاة، وإن محال مجيعا بلغ النصاب فيهن، أعليه الزكاة عىل هـذه الـصفة
 ؟أم ال

وفيمن وكل وكيال يف ماله بعرش الغلة أتكون زكاة هذا العرش عـىل صـاحب املـال أم 
ّ تفضل بني؟عىل الوكيل  .- إن شاء اهللا - لنا ذلك ولك األجر ّ

 
قد حفظنا من األثر أن الزجر والنهر ال حيمل بعضهام عىل بعض يف الزكاة، وأما أجرة 

 إن البيـدار : قيـلالوكيل بعرش املال فال أحفظ فيها شيئا، فإن هي أشبهت أجرة البيدار فقد
 نـصيبه إن بلـغ نـصاب الزكـاة يف بجزء من غلة املال رشيك فيه، وهو خماطب بإخراج زكاة

 .فانظر شيخنا يف ذلك، ثم ال تأخذ منه إال احلق. واهللا أعلم. الرشكة

                                                
 ).أ(سقطت من )  ١(
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:  
 . إنه ال حيمل الزجر عىل النهر وال العكس:قيل يف األثر

 
 اخلمـس يف رجل له مال يف أفالج بعضهن باخلمس وبعضهن بالعرش فـإذا أخـرج

منه اخلمس فالذي يبقى وهو أربعة أسهم هل يضاف عىل ماله من من ماله من الفلج الذي 
الفلج الذي يؤخذ منه العرش ملبلغ نـصاب الزكـاة وتؤخـذ الزكـاة مـن اجلميـع أم مـن هـذه 

 ؟األفالج التي يؤخذ منهن اخلمس والذي يبقى ال عليهم فيه زكاة
 

لبيدار عىل سهمه من حيمل ماله عىل سهمه من ماله الذي فيه اخلمس كام حيمل مال ا
 .واهللا أعلم. البيدارة

 
 

فيمن يزرع يف بيت مال املسلمني بجزء إذا مل يبلغ احلـب النـصاب إال بنـصيب بيـت 
 ؟املال أتؤخذ الزكاة منه عىل هذه الصفة أم ال

ا مـن األفـالج أو للفقـراء أو وكذلك من زرع يف األرض املوقوفة للمساجد وغريهـ
 .؟حلي معلوم من الناس

 
 .واهللا أعلم. ال يؤخذ منه، فإنه ال حيمل عىل مال ال يزكى

                                                
 .حذف سؤاهلا)  ١(
 .خرج): ع(يف )  ٢(
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العامل إذا كان له من النخلة عذق، نقي العذوق، وبلغت الزكاة يف مجلة النخل، ومل 
 ؟ليه يف ذلك الزكاة أم التبلغ يف نصيبه، أع

أرأيت إن مل تبلغ يف النخل التي يعملهـا الزكـاة، ولـصاحب النخـل نخـل غـري التـي 
 ؟ هذا الزكاة عىل هذه الصفة أم اليعملها هذا، أتلزم

 
إن الذي يف األثر يف معنى ذلك أن العامل تبع للمعمول له يف الزكاة إذا كـان العمـل 

تي يعملها ولو مل يكن فيها نصاب الزكاة إذا كان رشيكه املعمول لـه بجزء من غلة النخل ال
 .جتب الزكاة يف غلة مجلة نخيله

وعندي أن العمل بالعذق من النخلة التي يعملها يشبه معنى الرشكة، لكون العـذق 
 .واهللا أعلم. جزءا من غلتها إن صح ما أراه يف ذلك

 
 وكـذلك ؟ أيزكـي مـا بقـي أم مـن اجلميـعفيمن يطني ماله، ويأخـذ الوكيـل العـرش،

ً وإن أخذ الوكيل العرش مترا أو دراهم مل تبلغ نصاب الزكاة بعد أخذه أعليه يشء أم ؟الدالل
 ؟ال

 
الوكيل رشيك يف ذلك، وإذا كان املـال تبلـغ فيـه الزكـاة فيحمـل بعـضه عـىل بعـض 

ًيكا فهو مثله، وإن كان أجريا إلخراجها، والدالل ال أعرفه أجري هو أم رشيك، فإن كان رش
 .واهللا أعلم. فله أجرته

                                                
 .أيلزم): ع(يف ) ١(
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 عنده مال ال تبلغ فيه الزكاة، وعنده بعض البيدارة يف مال من تبلغ فيه الزكاة، فيمن

 ؟أتضاف البيدارة عىل ماله وتؤخذ الزكاة من اجلميع أم ال تضاف
 
 .مواهللا أعل.  البيدارة عىل ماله وتؤخذ الزكاة منهحتمل
 

 يبلـغ يف حتـى  يعجبك من القول يف البيدار تؤخذ منه الزكاة إذا كـان بـسهم، أمما
 مـن الرطـب، أم يزكـي سهمه النصاب، ويف الرطب يطلع لصاحب املال بقدر ما يـرزؤه

 هلـم أن يطلعـوا بقـدر :وقيـلاجلميع، والناس أكثرهم غري منصفني إن فتح هلم هذا البـاب 
ّ تفــضل علينــا ؟نــرزؤه، مــا يعجبــك فــيهم: وقــالواب أخــذوا اجلميــع، مــرزأهتم مــن الرطــ

 .باجلواب
 

 كان البيدار يف مال من جتب الزكاة يف ماله، فإذا بلغت الزكاة يف مجلة املـال الـذي إن
هو بيدار فيه فعليه الزكاة معه؛ ألنه رشيك وإن مل تبلغ فيه الزكاة، فإذا بلغت الزكاة يف مـال 

 .أخذت منه الزكاةالعامل كله 
 ما حيتاجه الناس من أمواهلم لألكل رطبا فكذلك ال تعارضـوهم فيـه يف الزكـاة وأما

إال أن يعلم أهنم ال حيتاجون إليه، وإنام مرادهم احليلة عىل منع الصدقة، فكـل حيلـة باطلـة 
 .تبطل

 

                                                
 ).ع(سقطت من ) ١(
 .يزراه): ع(يف ) ٢(
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يـدار سـهمه مل  رجل عنده مال جتب فيه الزكاة، ويف ذلك املال بيدار، وإذا أخذ البيف

جتب الزكاة يف باقي املال، وال البيدار جتب عليه الزكاة يف سهمه الذي أخذه من املال، واملال 
 .كله جتب فيه الزكاة

 
 كانت البيدارة رشكـة فـإن عـىل صـاحب املـال أن يزكيـه أعنـي مالـه الـذي بقـي، إن

 .واهللا أعلم. وكذلك البيدار عليه الزكاة يف سهمه
 

 املال الذي جتب يف أصله الزكاة وفيه بيدار، وأخذ البيدار سـهمه مـن املـال، أعـىل يف
ّ بـني لنـا ؟البيدار زكاة يف سهمه إذا مل جتب يف سهمه الزكاة، وأصـل املـال جتـب فيـه الزكـاة

 .ذلك
 

 .واهللا أعلم.  كانت البيدارة رشكة فعليه الزكاة عىل هذه الصفةإن
 

لة من أموال الجتب فيها الزكاة، وبلغ يف الذي مجعـه البيـدار الزكـاة،  بيدار مجع غيف
 ؟أعليه زكاة إذا مجعها من أموال ال جتب فيها الزكاة أم ال عليه زكاة

 
 فعليـه الزكـاة ولـو  كانت له البيدارة رشيكا إذا بلغت الغلـة التـي مجعهـا الزكـاةإن

 . أعلمواهللا. كانت األموال مل جتب فيها الزكاة
 

                                                
 ).ع(سقطت من ) ١(
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يف زكاة البرس حيط عنه أجرة الطبيخ واحلطب والعامل والكراء إذا محـل البـرس وبيـع 
بمسكد، كذلك إذا صح عىل املستطني خسارة، وساحمه املطني، أحياسبون عىل مجيع ذلـك، 

 .ّ عرفني ذلك؟ويؤخذ من الصايف
 ممـا يطنـى ويبـاع بقـدر مخـسة هلاليل وقش الزبدوالذي عنده مال مثل اخلصاب وا

 الزكـاة  عنده متر غـريه ممـا جتـب فيـه الزكـاة مـا الـدليل عـىل لـزومعرش قرشا، ومل يكن
 ؟وأخذها منه

أيضا فيمن يطني نخله وكان النخل خـصابا أو هالليـا أو قـش زبـد أو خالصـا، ومل 
رسا أو رطبا، ومل يعرف هذا النخل فيـه يكن لصاحبها غريها من النخيل، أو أكلت الثمرة ب

 ؟نصاب الزكاة أم ال
 .ينظر هذا الطناء مما جتب فيه الصدقة: »بيان الرشع«ووجدنا يف 

فإن كان أتى ثمن هذا الطناء مما جتب فيه الصدقة فعىل هذا يشرتي من جنس املطنـي 
 .ّ عرفنا؟به أم كل جنس يقع عليه اسم متر

 
 الطبـيخ واحلطـب والعـامل فيجـوز االخـتالف فيهـا، وإن أخـذ اهللا أعلـم، أمـا أجـرة

املصدق ومل يسأل فيسعه، وإن احتج صاحب املال بيشء فوافقـه مل يـضق عليـه أو أخـذ ومل 
 دعواه فغري خارج من الصواب، وما أكل رطبا وأشـكل أمـره مـن هـذه اخلرائـف تسمع

                                                
 .من أنواع التمور)  ١(
 .تكن): ع(يف )  ٢(
 .وجوب): ع(يف )  ٣(
 .يسمع): ع(يف )  ٤(



٣٤٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واهللا أعلم.فيعجبني تركه له، إال أن يقر هو بأنه تبلغ فيه الزكاة
 

 ألنا ؟َّعن مغرم اجلداد وما حيتاجه حصاد الغلل، هل عيل الزكاة من ذلك املغرم أم ال
 .نعرف االختالف، واألعدل ال نعرفه

 
تؤخذ من اجلميع، وليس عىل املصدق فحص عن ذلك، وال تفـتح للنـاس األبـواب 

 .واهللا أعلم. فإن غوائلهم عظيمة يف مثل هذا،
 

 
 أراد أن يرسـله ليبـاع لـه يف اهلنـد، الذي عنده غلة جتب فيها الزكاة مثـل البـرس إذا

 ؟ويعطي زكاته دراهم عىل حساب قيمة ما يباع يف عامن، له ذلك أم ال
 

اهللا أعلم، فإن خرج هذا عىل نظر األصلح واألوفر للزكاة بدفع القيمة عنهـا فعـسى 
 .واهللا أعلم. أال خيرج من الصواب

 
 ؟فيمن عنده متر من زكاة ماله أجيوز له بيعه وخيرج ثمنه عىل الفقراء أم ال

 
 .واهللا أعلم. وهذا مما خيتلف فيه

 
يف رجل عليه يشء من زكاة التمر، ثم طلبتها منه، وصاحلني عـىل دراهـم وأتـرك لـه 

                                                
 .إن): ع(يف )  ١(



   ٣٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

ده، ولكن يف االحتامل أن الدراهم التي أخذهتا منه أقل من زكاة ، والتمر ال أعرف عدمتره
 ؟التمر ولكني ال قبضت التمر وال نظرته، أجيوز أخذ الدراهم عىل هذه الصفة أم ال

 
ال جيوز لك تضييع الزكاة، واملصاحلة عليها بالبعض منها، وأمـا أخـذ الـدراهم عـن 

 . واهللا أعلم. بجوازه:وقيلالتمر بقيمته فيختلف فيه، 
 

 
يف بيع اخليار إذا أدركت غلته، ثم إن املشرتي أخذ درامهه من عنـد البـائع وريض أن 
تكون الغلة للبائع عاملا كان أو جاهال باألمر أن الغلة للمشرتي بعد إدراكها، فالزكـاة عـىل 

 ؟من أخذ الغلة عىل أي وجه كان أم ترى غري ذلك
 

. رى أن الزكاة من الغلة نفسها من غري نظري فيهـا ملـن تكـون إذا بلـغ فيهـا النـصابأ
 .واهللا أعلم

 
ً رجل اشرتى ماال ببيع اخليار، وهـو طالـب لألصـل أعليـه زكـاة الـدراهم التـي عن

ً بـني لنـا ذلـك مـأجورا ؟ عليه زكاة الـدراهماشرتى هبا، أم عليه زكاة الغلة، وال  إن شـاء -ّ
 .-اهللا

 
 .واهللا أعلم.  الغلة إن وجبت فيها الزكاة إذا كان طالب األصلتزكى

 
                                                

 .متر): ع(يف )  ١(



٣٥٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما تقول يف املال املباع باخليار عىل من زكاته عىل البائع أم عىل املشرتي، وهل فرق يف 

 ؟ذلك إذا كانت صفة البيع مع إدراك الغلة أو قبل
 

 .واهللا أعلم. الزكاة عىل من له الغلة
 

يف رجل باع ماله كله بيع اخليار أو شيئا من النخل منه، والنخل قد صارت تثمر، عىل 
 ؟من جتب الزكاة منهام عىل البائع أم عىل املشرتي

 
إن كان املشرتي قد طلـب رشاءه األصـل فكانـت لـه فزكاهتـا عليـه إن وجبـت فيهـا 

 .واهللا أعلم. و هذا القولالزكاة وحدها أو مع ماله، وإال فهي عىل البائع عىل نح
 

يف رجل اشرتى ماال بيعا قطعا، وفيه إقالة إىل أربع سنني، وهو مـراد األصـل فأقعـد 
 ؟املشرتي البائع بشطر من الغلة، أتكون هذه الغلة حالال للمشرتي أم ال

 أفتنـا ؟وإذا حلت زكاة دراهم املشرتي تكون يف الدراهم املشرتى هبا، أم تنحط عنـه
 .- إن شاء اهللا-ا مأجور

 
واهللا . إن كان طلبه األصـل يف رشائـه فالغلـة لـه حـالل، وال زكـاة عليـه يف الـدراهم

 .أعلم
 
 باع ماله بيعا فيه إقالة، واملناقضة بينهم من البائع واملشرتي، وأخذ البائع الثمن رجل

 هـذه الـدراهم عـىل هـذه واجتر هبذه الدراهم، وحال عليها احلول وهي يف يده، أعليه زكاة



   ٣٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

ّ وكذلك غلة هذا املال ملن هي عرفني سيدي؟ عىل من تكون زكاة هذه الدراهمأم[الصفة   ؟ّ
 
 املـذكورة، هـذا إذا كانـت تبلـغ نـصاب ] زكاة هذه الدراهم عىل هـذه الـصفةعليه

 .واهللا أعلم. الزكاة وحدها، أو هي حممولة عىل يشء من ماله فهو سواء
 

لذي عنده مال ببيع اخليار مثال بامئة قرش، واستغله وزكى غلته، هـل تلحقـه زكـاة ا
 ؟الدراهم

 
إن كان املشرتي أراد برشائه األصل فليس عليه زكاة دراهم، وإن كان أراد الغلة فهي 

 .واهللا أعلم. للبائع، وليس عىل املشرتي فيها زكاة الدراهم
 

 
تيم إذا طنيت مجيع أمواله ومل يرتك له يشء من النخل لرطب، جيوز أن يـسامح يف الي

 ؟شيئا من الدراهم ال يؤخذ منهن زكاة من غري تقدير ملا حيتاجه ألن ذلك يشء جمهول
 

تؤخذ الزكاة من الطناء كله إن كانت جتب فيه الزكاة، وكذلك البـالغ إذا أطنـى مالـه 
 .واهللا أعلم. عىل هذا

فإن كان هذا الرجل الذي أطنى مال هذا اليتيم خائنا أو جمهول احلال، والغلة : قلت
قد فاتت، فام الذي تدل عىل هذا القابض للزكاة أعني يف أخذ الزكاة والـدراهم يف يـد هـذا 

 ؟املذكور
                                                

 ).ع(سقطت من )  ١(



٣٥٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جيوز قبض زكاة اليتيم ممن يف يده إذا أقر أهنا الزكاة سواء كان جمهـوال أو خائنـا :قال
 .واهللا أعلم. أو غريه

 
فيمن وجد فضلة من طناء زكاته مثال من استطناها بعرشة قروش فحصل اثني عرش 

 فإن كنت أجبت فلم يـصلني اجلـواب، تفـضل علينـا ؟قرشا ملن تكون الزيادة أحتل له أم ال
؟به، وإن كان ال حتل له فلإلمام أم للمطني أم للفقراء 

 
حتاط بدفعها إىل اإلمام أو للفقراء فـاهللا ال يـضيع أجـر إذا ثبت الطناء فهي له، وإن ا

 .من أحسن عمال
 

فيمن أطنى ماله بثمن معلوم، فحصده املطنى فباعه بأكثر من ثمن الطناء أو أقل، ما 
 ؟حكم زكاته عىل ما أطني به، أم عىل ما صح من ثمنه عند بيع املطنى له

تطنيته به، أيقبل قوله كان ثقة أو غري ثقة، أو إن هذا املال قرص عام اس: وإذا قال املطنى
 .- إن شاء اهللا - أفتنا مأجورا ؟صح النقصان يف الثمن بحجة صحيحة

 
إذا نظـر الـصالح يف الطنـاء لـه وللزكـاة، ومل يكـن الطنـاء خارجـا عـن عـدل الــسعر 

بن يف أصـل فيجزيه إخراج الزكاة بام عقد الطنـاء عليـه ولـو ربـح املـستطني مـا مل يكـن الغـ
الطناء؛ ألنه يف حق الزكاة حمتسب، فإن صح يف العـدل وجـود الغـبن فيـه ضـمن للـرشيك 

أنه ال يثبت الطنـاء مـع ذلـك يف حـق الـرشيك، وإن يف قول آخر بقدر نقصان حقه، وجيوز 
 .واهللا أعلم. خرس املستطني لزمه، وليس عىل الزكاة نقص فيه

 
 



   ٣٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
املال ماله أو وكيله ثم إن رب املال أطنى ماله دينـا فيمن يقبض الزكاة إذا أطنى رب 

إىل مدة معلومة بأكثر ثمن ثم علم بذلك من قبض الزكاة أله أن يطلب تلك الزيادة من رب 
 ؟املال أم ال

 
قابض الزكاة خمري يف ذلك إن شاء أتم هذا الطناء إىل مدته وإن شاء قـسمها متـرا وإن 

 .لمواهللا أع. شاء أطناها ثانية
 

 
وما سألت عنه مسألة الزكاة وما تعملون به من بيع البـرس بمـسكد ومـا يلحقـه مـن 
املغرم يف ذلك من كراء ونول وما يأخذه السلطان منه من اخلراج وغري ذلك وأنكم مل تنتهوا 

 .له فيام مىض من العمر
أقف عىل هذه املسألة  بعينها ولست من أهل النظر يف هذا والذي عندي يف هذا أين مل 

لكن يف األثر قد أجيز طنا األموال وإخراج الدراهم منها للزكاة عىل نظر الصالح وإذا جاز 
الطناء وهو نوع من البيع فال مانع من جـواز البيـع وإخـراج الـدراهم إن خـرج ذلـك عـىل 

 .معنى الصالح
لبيع مجلة ملسكد وغريها لو بأجرة منـه مل يبعـد جـواز فإن كان يف النظر أصلح ملعنى ا

ذلك عىل معنى االحتساب كـام أجيـزت أجـرة الـدالل مـن مـال اليتـيم والغايـب وغـريهم 
 .فأجرة اجلامل واملالح مثله إذا خرجت عىل معنى الصالح يف قول من يقول إهنا رشيك

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )١(

 .١٣٥ص



٣٥٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من األجرة؛ ألهنـا قـد وأما عىل قول من يقول إهنا يف الذمة فيشبه أن ال يلحقها يشء
وجبت وتعلقت بذمة صاحب املال فهو املرصف ملاله، وللزكـاة نـصيبها خالـصا لتعلقـه يف 
ذمته وما دافع به عنها من اخلراج فهو عليه فيلزمه غرمـه إذا كـان قـد عرضـها لـذلك وهـو 

 .يعلم أنه ال بد منه فيها
للفقراء من تركها فيشبه أن إال أنه إذا خرج أن البيع مع تسليمه أوفر لقيمتها وأصلح 

يلحقه معنى االختالف عىل قول من جييز مثله من النظر يف املصالح لكن ينبغي أن ينظـر يف 
 .هذا كله إن جاز أن يقر يف احلق لعدله وإال فالرتك له هو األوىل ما استعمل فيه واهللا أعلم

 
:  

 من ذلك الكـالم الـذي جيـب الشيخ ماجد بن مخيسقد وقفت عىل ما اعرتض به 
عليه ويلزمه الكف عنه إذ ال فائدة له فيه، وكان األوىل يف حقه االتباع والتسليم إذ هو أهله، 

 عـىل ذلـك، هللاونظرت ما دفعت به تلبيساته فعرفته أنه حق مبني واضح مـستبني، واحلمـد 
                                                

 حيـث أشـار -رمحـه اهللا-أصل هذه املسألة والتي بعـدها قـضية ثـارث زمـن اإلمـام عـزان بـن قـيس )  ١(
 بطنـي الزكـاة عـىل رؤوس النخـل فيأخـذها - الدولـةأحـد أركـان -الشيخ صالح بن عيل احلـارثي 

املستطني بقيمة خمصوصة يدفعها إىل اإلمـام، وقـد عـارض ذلـك الـشيخ ماجـد بـن مخـيس العـربي 
فكتب الشيخ صالح بن عيل إىل املحقق اخللـييل هـذه املـسألة وأجابـه كـام هـو مـسطر هنـا، ثـم كتـب 

ًاهلاشـمي وايل اإلمـام معرتضـا فأرسـله الـوايل إىل ًالشيخ العربي كتابا آخر للشيخ عبد اهللا بن حممـد 
قـد : اإلمام عزان ثم أرسله اإلمام إىل املحقق اخللييل فكـان جوابـه بتـايل هـذه املـسألة والـذي بدايتـه

 .٢/٢٢٩ حتفة األعيان: ينظر. إلخ.. نظرت فيام عارض به هذا الفقيه
حلمـرا مـن داخليـة عـامن، نـشأ عـىل حـب هــ ببلـدة ا١٢٥٢من فقهاء عامن يف عرص املؤلف ولد عـام )  ٢(

العلم واشتغل به تدريسا وقضاء وإفتاء، مـن أجـل تالميـذه الـشيخ نـور الـدين الـساملي، تـويف سـنة 
 .٣٥٨ ص،معجم أعالم اإلباضية، ١٤١ ص دليل أعالم عامن: ينظر. هـ١٣٤٦
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مثالنا ال إليكم، وما كنت أظنه جيهـل مثـل وذكرت أنني شهدت له بالفقه فنعم بالنسبة إىل أ
 -جزاكم اهللا خريا-هذا، فلعل ذلك منه قد كان من غري تدبري وال فكر، فانصحوه عن مثله 

 مـا : فقـال ولـو أن الـشيخ ماجـد قـد اكتفـى ملـا أراد مـا أراده برفـع احلـديث:ولكني أقـول
 الصدقة قبل أن تقبض  يقول وينهى عن بيع-صلوات اهللا عليه-حجتكم يف طنائها ونبيكم 

لكان أقـوم قـيال وأهـدى سـبيال، ومـا كـان جـوابكم لـه أفـال تعرفونـا إيـاه وتعرفونـا عليـه 
 .فتفضلوا بذلك
 

هذا منك بدأ وإليك يعود فام جوابك فيه وليتك أخربتنا بام معك، ونحـن إن تكلفنـا 
اة وغريها، فـإن صـح من الزك  عن بيع ما مل يقبض^ثبت النهي منه  قد :فنقولاجلواب 

أنه هنى عن ذلك باخلصوص أيضا بذكر الصدقة فهو من هذا الباب فيتوجه إىل ما حيتاج إىل 
قبض بكيل أو وزن أو نحوه، وما جاز أخذه بغري ذلك كالطنـاء فهـو قبـضه، وقـد ثبـت مـا 

 عـىل الـيمن إذ كـان يأخـذ عـن الـصدقة التمـر ^يشبه ذلك من فعل معاذ وايل رسول اهللا 
  أنكر ذلك ولكن^وب وغريه بغري قبض كام هو مشهور يف األثر، ومل نعلم أن النبي واحلب
 مل يفتح هذا الباب وكـاثر عليـه إال ]ويف احلقيقة[، معاذ أعلمكم باحلالل واحلرام :قال

 .أنت، ووافقناك عليه حتريا لعدم خروجه من الصواب
 
 

                                                
 .٥/٣١٣ البيهقي، و)٢٧٩٦(البيوع :  يف كتابالدارقطنيأخرجه )  ١(
مناقب معاذ بن جبـل وزيـد بـن ثابـت وأيب عبيـدة اجلـراح : املناقب، باب:  يف كتابلرتمذياأخرجه )  ٢(

: الرتمـذي، وقـال )١٥٤(^ فـضائل أصـحاب رسـول اهللا :  يف املقدمة، بابابن ماجه، و)٣٨١٦(
 .هذا حديث حسن صحيح

 .وباحلقيقة): أ(يف )  ٣(
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بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 دعـاه إىل منـاظرة رض به هذا الفقيه الظاهر بعامن، ومـا أدري مـاقد نظرت فيام عا
عبداهللا بن حممد اهلاشمي خاصة من دون غريه، وهذا عبداهللا ضعيف جاهل مثله ال يقـدر 
 عىل جواب، وال إظهار صواب، مع بقاء بقية مـن العـارفني كالـشيخني حممـد بـن سـليم

ذا إلقامة احلجـة فموضـعها اإلمـام ومـن وصالح بن عيل وغريهم، فإن كان تصدير مثل ه
معه، فينبغي توجيه ذلك إليه، ولعله من الالزم إن كان هذا باطال من أمره، وإن كان مراده 
االسرتشاد ومعرفة احلجة فكذلك، وإن كان خمتصا مـن الزمـان صـاحبه املـذكور، ومـراده 

واجب دينـا، وإن كـان ًهدايته خاصة فهذا ال يسعه إن كانت اإلمامة حقا ألن نصح األئمة 
جيـوز،  هذا تنفيس خاطر عىل غري قاعدة فكل أعرف بحاله، لكن التلبيس عىل الـضعفاء ال

ولقد أنصف عبداهللا يف إرساله إىل اإلمام جزاه اهللا خريا ونظرنا حجته التي بعـضها يـنقض 
 .بعضا

ذلك من وكذلك الرأي الذي انتحلوه من طني زكاة الثامر يف مجيع الديار ملا يف : قال
ثبوت دخول اجلهالة يف البيع وعدم إحاطة البائع واملشرتي بمن وجبت يف غلة ماله الزكاة، 
فعىل نحو هـذا مل يقـع الطنـا يف يشء حمـدود وجـزء معلـوم، واملتامـة فيـه مـن بعـد القـبض، 

 .انتهى بنص حروفه. واإلحاطة به علام إين ال أراه إال أن يكون املطني ثقة
لبـاب مـن العجـب العجـاب، أوال زعـم أن هـذا الـرأي انتحلـوه فانظروا يا أويل األ

                                                
 .الذي): أ(يف )  ١(
ة مـن أعـامل بـ عاش يف القرن الثالـث عـرش اهلجـري، مـن بلـدة اخل،هحممد بن سليم الغاريب، عامل فقي  )٢(

السويق، عارص الشيخ املحقق والشيخ صالح بن عيل والشيخ مجيل بن مخيس الـسعدي، كـان أحـد 
 -هــ ١٣٠١ تـويف سـنة ،العلامء املشهورين يف عامن، وهو ثالث أركان دولـة اإلمـام عـزان بـن قـيس

 .١١٢، ص٢ج  الفقهاء واملتكلمني اإلباضية،معجم م، توجد له أجوبة نثرية،١٨٨٤
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 .بزعمه كأنه شك فيه من قبل اجلهالة بام أطني
 ال أراه إال أن يكون املطني ثقة، وعـىل ظـاهر قولـه إن كـان املطنـي ثقـة فهـو : قالثم

جائز عنده، وترك احتجاجـه باجلهالـة فـادعى أنـه يـرى جـوازه، فـأين علمـه اجلهالـة التـي 
فام  وإن كانت ال تزول ؟ فإن كان تزول به فام الفائدة يف ذكرها؟ أتزول بطناء الثقة؟صورها

 .إن شاء اهللا.  ال أراه إال أن يكون املطني ثقة، فليخربين هبذا وأنا أجيبه بالعلتني:معنى قوله
يفهم كالمه بنفسه فمـن أيـن تكـون لـه قـدرة عـىل اسـتنباط  ولكن إذا كان الشيخ ال

 ومن أين يصلح أن تفوض إليه األحكام وهو ال يفهـم ؟ واملسائل الفقهيةالوجوه الرشعية
 . وإنا إليه راجعونهللاإنا ! ؟الكالم

 .كأهنم جوزوا قبض الزكاة لغري الثقات من الناس: واندرج عىل ذلك يف قوله
 لكن بعض جوابات الشيخ أنه أسلم للناس ألهنـم إذا قبـضها مـنهم املطنـي : قالثم

رهتم ألنه صار احلق له، لكـن صـحيح ذلـك أن لـو مل يكـن البيـع جمهـوال أج الذي خائن
 .ويدركه النقض

 .انتهى. وأما يف البيع املنتقض فعندي أن ذلك شاذ، وبنفيس ال أقوى عىل العمل به
، وكأنه مل يـر »صحيح ذلك أن لو مل يكن البيع جمهوال ويدركه النقض«: بقولفانظر 

مـن جـواز الغـري يف املجهـوالت، وقـد شـحنت بـه اآلثـار األثر ما اجتمـع املـسلمون عليـه 
إنـه : قيل فيهوتداولته العلامء فلو كان بيع املجهول حراما فأي معنى جلواز الغري منه، وهال 

بيع حرام مثل الربا فال حيتاج إىل غري، ولكن أمجعوا أنه بيع حالل جائز بال خالف، وجيـوز 
 وال خالف بني هـذا أبـدا إال إن كـان  أصل البيعحيرم الغري ملن أراد الغري فجواز ذلك ال

 .واهللا أعلم. الشيخ يريد أن يسوي بنفسه قاعدة رشعية

                                                
 .كذا يف املخطوطات)  ١(
 .املبيع): ع(يف )  ٢(
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 إال أن تكون قطع أدركت وعرفتها باليقني أن الزكاة واجبـة فيهـا فعـىل هـذا : قالثم
 .استجيز طناء أجزاء الزكاة منها؛ ألنه يشء حمدود وال ينفك عنها بحال انتهى

ن عىل نفس جواز الطناء، وما بقيت معه إال علة اجلهالة، وهـي ال حتـرم فقد سامل اآل
 .الطناء باإلمجاع

وإن كان جيوز فيها الغري فهي مسألة ثانية، ومن أراد ذلـك فلـه حكمـه، وذلـك عـىل 
 . إهنا مضمونة فهي مسألة ثانية:يقولإن الزكاة رشيك، وأما عىل رأي من : قول من يقول

 سهمه عىل غري ثقة ينبغي له أن يطالعه مـن مـسألة الـشيخ ونفس جواز بيع الرشيك
جاعد بن مخيس قد رصح فيها بجواز ذلك، ولكن أظنه هو ال يطالع األثر، ولـيس لـه قـوة 

 لو تالقينا :يقولمعرفة بالنظر، ويعجبه أن يكثر الكالم، ويطيل عىل إخوانه املالم، ولذلك 
لتي يدفع بعضها بعضا فاألوىل االقتصاد فيها لكثرة املذاكرة، فإن كان من مثل هذه احلجج ا

 .عن اإلطالة
ّلعلك تعرفني بالوجـه اجلـائز أم ذلـك « : قالويف مسألة األخذ من أموال املساجد ملا

 كان ينبغي له أن يطالع مسألة الصبحي وغريه فإن وجد رأيا يف ذلك »تقليد ألحد من اخللق
العـة فيـسأل عـن ذلـك مـن يبـني لـه وجـه يقـدر عـىل املط  بتقليـد، وإن كـان الفليس هـو

 .الصواب فيه، وأنت لست بفقيه، وال ينبغي التعنت، والسالم
 

 
ليبيعـه و قرنفال للغلـة، والغلـة للبيـع، وزرع سـكرا لبيعـه، وليأكلـه وقتـا فسل فيمن

ار إذا أتتهم األمطار، وأكثـر للغلة، وليطعم دوابه منه كأهل عامن يكثرون زرع هذه األشج
يريدونه إال للبيع كام هو غري خاف، أعليهم زكاة أصوله مقومة مع مـا حـصل مـن  ذلك ال

                                                
 ).ع(سقطت من )  ١(
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غلته كزكاة التاجر، وله حكم ذلك وحيمل عىل النقود والسلع التي أخذت للربا أم ال زكاة 
 .ّ تفضل ببيان ذلك؟فيه كذلك ولغلبة حكم الفوائد الباقية

 
علم، والذي يظهر يل أنه يفسل القرنفل كـام يفـسل النخـل، وينتفـع بثمرتـه كـام  أاهللا

 وهذا يشبه معنى األصول ال معنى التجارة، وما ليها،ينتفع بثمرهتا، ويغرم عليه كام يغرم ع
أشبهه مثله، وزرع السكر وغريه كأنـه خيـرج عـىل معنـى النيـة واإلرادة بـه إن خـرج ملعنـى 

 . أعلمواهللا. التجارة، أو غريها
 

 زكاة السكر عىل ما ورد فيه من االختالف، وأن احلاجة إىل الدراهم مفتقرة، فهل يف
تأمرنا بأخذ الزكاة منه، وتكون زكاته زكاة احليل والدراهم املجعولة يف التجارة فيؤخذ منه 

 دراهم ربع العرش ويبلغ النصاب مبلغه يف الدراهم ويراعى به حول سنة، أم ال إذا كان لربه
 فينظـر األوفـر رصأو جتارة فالنظر إىل املصدق من تقويمه ثمنا مع جتارته، أو تركه حتى يعـ

للزكاة، فيكون جائز األخذ منه قبل احللول مع من عليه زكاة الورق، وممنوع إال بعد احلول 
 أم تأمرونـا بالتغافـل عـن أخـذ الزكـاة منـه لـئال يثقـل عـىل  دراهم يزكيهـا،له ممن مل تكن

 .ّ رصح يل معانيها؟الرعية
 

 كان زرعه للتجارة وتبلغ الزكاة فيه كام تبلغ يف غـريه بعـد مراعـاة احلـول فتؤخـذ إن
الزكاة منه، وإن كان لربه دراهم أو جتارة فيحمل ذلك عىل جتارته، وينظر األصلح من تركه 

 جتـارة غريهـا أو  قبل، وال خترج إال بعـد احلـول مـا مل حتمـل عـىلمنحتى يعرص أو أخذها 
 .واهللا أعلم. دراهم

                                                
 .يكن): ع(يف )  ١(
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 ما قولك يف زارعي السكر يف الباطنة وغريها من بقايا البلدان يف أرض عـامن كذلك

 ع عنـدنا أنـه زر أصح، السالمة يف ترك هذا أسلم وترىأيعجبك عند غاية حصادها
 ؟للتجارة أم ال
إن -ح لنا سبيل الرشاد مـأجورا  أوض؟ كان جمهول احلال ما حكمه فيام يعجبكوإن
 .-شاء اهللا

 
 إن له حكم غريه من التجارة إذا كان مزروعـا هلـا إال أن يكـون زرعـه صـاحبه :قيل

لشغل أكله، وما حيتـاج إليـه لبيتـه فلـه حكـم ثـان، وإال فلـه حكـم التجـارة، وكـان األئمـة 
 .واهللا أعلم. زكاةيأخذون منه كام يأخذون من غريه من التجارة إذا وجبت فيه ال

 
 املـصدق إذا وجـد سـكرا مــع أهـل املعـارص أن لـو بيــع بلـغ فيـه النـصاب، وكــان يف

 هو غري خاف عليك، أجيوز له أن يأخذ منهم اماألغلب من أمرهم أهنم يزرعونه للتجارة ك
 ؟ربع عرشه زكاة ما مل حيتجوا عليه بحجة تبطل الزكاة عنهم أم ال

 .أنه للتجارة؛ إذ هو شجر ال زكاة فيه ال حتى يعلم : قلتفإن
إن هـذا مل : وإذا قـالوا ؟فإن علم أتؤخذ منه الزكاة حتى حيتجوا بام يبطلها أم ال: قلنا

نزرعه للتجارة، وأن نفقتنا عليه من نقد مل يبلغ النصاب أو مل حيل عليه حول، وهذا زرعناه 
 نقـدنا أو مـا مـن ومل ننفق عليه شـيئا  لنا،يف أرضنا وسقيناه بامئنا وعمرناه بسامدنا وقاشع

                                                
 .حصاده): ع(يف )  ١(
 .نرى): ع(يف )  ٢(
 .صح): ع(يف )  ٣(
 .نوع من صغار السمك يستعمل جمففا للسامد وغريه)  ٤(



   ٣٦١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 أوضح لنا ؟أشبه ذلك من احلجج، أتكون حجتهم هذه تبطل الزكاة عنهم عىل هذه الصفة
 .هذا املعنى تاما
 

أهنم إن كانوا زرعوه للتجارة ففيه الزكاة إن كان يبلغ النصاب، : ويف األثراهللا أعلم، 
 للتجارة أو تركها حتى يصح معه أو يقـروا أهنـم وأما أخذها منهم ما مل حيتجوا بعدم زرعه

زرعوها للتجارة ففي األثر ما دل عىل هذا وذلك، والثاين أشبه باحلكم، واألول أقـرب إىل 
 .الواسع وأحوط للزكاة

 
 

 تقول فيمن له بيوت يقعدها باحلول بيشء معلوم، أجيب عليه متى ما قبض القعد ما
 ؟زكيها، أم ال زكاة فيها حتى حيول عليها احلولأن ي

 إن وجب قعد بيوته يف شهره الذي سلم فيه زكاة مالـه، أعليـه أن يزكيهـا مـع أرأيت
 ؟ماله الواجب فيه الزكاة أم ال

 الفرق بينهام وبني أصول األموال كالنخيل وغريمها من الذي جتب فيه الزكاة من وما
 . لك األجر والثواب من العزيز الوهابياشافّ بني يل بيانا ؟ثامر األصول

 
 قبـل  عليه زكاهتا يف احلال إال بعد احلول عىل األشـهر، أو جيـب وقـت زكاتـهليس

احلول فيزكيها معه ولو يف حني قبضها واستفادهتا أو وجوهبا عىل املقتعد فيزكيها ولو أخـر 
جوهبـا إن كـان عـىل مقـدرة مـن قبضها إذا زكى درامهه أو وجبت الزكاة فيها للحول مـذ و

 .واهللا أعلم. قبضها ممن هي عليه
                                                

 .الزكاة): ع(يف )  ١(



٣٦٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أتكـون زكـاة هـذه الـدراهم ة، رجل له مال وبيوت ودكـاكني يقعـدهن لكـل سـنيف

ّ بني لنا األمر بيانا شافيا وأوضحه ؟العرش مثل زكاة النخل، أم ربع العرش مثل زكاة التجارة
 ولإلسالم قـدوة، وللظلـامت رساجـا، أنـار اهللا إيضاحا كالشمس املضيئة ال زلت لنا عونا،

 .بك اهلدى وبوأك يف منازل السعداء، إنه عىل كل يشء قدير
 

 زكاة يف هذا إال أن جيب القعد فيكون دراهم، فتكون فيه زكـاة الـدراهم إذا حـال ال
 .واهللا أعلم. عليها احلول وأمتت النصاب ففيها ربع العرش

 
 

 خيالـصوه رسيعـا، وبقـي معهـم مـدة مـن مل تقول فيمن سلف ماله أناسـا بعـاج، وما
الزمان، ومل يزكه صاحبه رجـاء منـه متـى يقبـضه ليزكيـه، ويف أصـل الـسلف العـشور عـىل 
املسلف، ومتى جاءوه بامله ليخالصوه قبضه صاحب العشور فأخذ منه الربع، أعليه الزكاة 

 ؟ب العشور، أم ال عليه يف الذي قبضه خاصةيف الذي أخذه صاح
 صاحب العشور أعني املال عىل أن يؤيت له عـشوره ليـسري أحـد  إن رخصهأرأيت

من طرفـه يأخـذه، وال يقـدر أن يمتنـع عـن التـسليم صـاحب املـال، أيكـون كلـه سـواء يف 
 .- إن شاء اهللا تعاىل-ّ بني يل يف كال الوجهني ال زلت مأجورا ؟احلكم

 
 قبضه صاحب العشور فأخذه فهو بمنزلة ما تلف قبل وصوله، وال زكاة عليه فيه ما

                                                
 .خصه: )أ(يف ) ١(



   ٣٦٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 مذ ذلـك إىل  عليه زكاتهإال أن يكون مذ حل حقه هو قادرا عىل قبضه ممن عليه فتجب
أن تلف وإال فال، وما ال جيد بدا من تسليمه منه لصاحب العشور فيشبه عنـدي أنـه سـواء 

 العشور أو قبضه عنده عىل رشط التسليم منه، وهو احبهو عندي صأعطاه منه أو عنه، و
.ال يقدر عىل االمتناع منه إن صح ما أراه، فانظروا فيه 

 
 

 الذي أخرج زكاة ماله أو أوعد هلا الفقراء ليأخذوها عنه، ومل يأخذوها منه، وهو يف
 يوما بعد يوم حتى تلفت، أيلزمه غرمها أم قد عزهلا من ماله، ويرقب الفقراء ليأخذوها عنه

 ؟ال
 

 كان تركها إذا مل جيد الفقراء وقـد عزهلـا عـن مالـه فتلفـت قبـل أن جيـد هلـا أهلهـا إن
ًفمختلف يف لزوم غرمها عليه، وإن كان واجدا هلا من خيرجها فيه فتامدى يف إخراجها لغري 

 .واهللا أعلم. عذر فهو هلا ضامن
 

 
 يف رجل أرسله اإلمام إىل بلد جيبي له منها الزكاة، وكان فيها الشيخ سامل بن سيف

                                                
 .فيجب): ع(يف ) ١(
 .زكاة): ع(يف )  ٢(
 تـوىل ، ولد ببلد األخرض من نيابة سمد الشأن، وكـان فقيهـا ناسـكا، سامل بن سيف بن مسلم الفرعي) ٣(

 وظل يف عمله إىل أن تويف يف إحدى الوقائع مع اإلمـام عـزان، ،القضاء يف عهد اإلمام عزان بن قيس
 .١٦٩ص  ، معجم أعالم اإلباضية:ينظر



٣٦٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن أهل ضم من جتري فيه األحكام، ومنهم من ال جتري فيه األحكام، ،من طرف اإلمام
ك ولو جاء أحد من عامل اإلمام أقوى من سامل ألنفذ فيهم أحكام اهللا تعاىل يف ظني، وكـذل

أخذ هذا الرجل الزكاة، منهم من سلمها عن طيبة نفس، ومنهم من سلمها رغبـة، ومـنهم 
من سلمها رهبة، ومـنهم مـن سـلمها قـارصة وإن ال أخـذت قـارصة منعوهـا مـنهم كلهـا، 

 .أفتنا يرمحك اهللا.  عىل هذه الصفة، واآلخذ هلا حمتاج إىل التوسعوأخذت منهم
 

هم، ومل يمتنعوا عن احلكم، فإذا امتنع أحد أياما إىل أن يبلغ إن كان جتري األحكام في
واهللا . يضيق عىل املأخـذ عـىل هـذه الـصفة اإلمام فريسل له ويرده عىل األحكام، فعندي ال

 .أعلم
:  

تفتح هلـم احلجـج، فمـن  إهنا تؤخذ منهم الزكاة وال: قول من قال يف مسألة الساحل
واهللا . كاة معروفة، وكله غـري خـارج يف الـرأي مـن الـصواباحتج فله حجته، وقواعد الز

 .أعلم
 

 
يف زكاة أموالنا نخرجها لسلطان بلدنا أنربأ منها أم تكون باقية علينـا، ومـا الـرشوط 

 ؟التي تكمل للسلطان، وحتل له زكاتنا، ونربأ منها عند خالقنا
 

م برشع اهللا بني عباده وسار فيهم سـرية املـسلمني،  وحك،من محى الكورة من الظلم
                                                

 .عنهم): أ(يف )  ١(
 .حذف سؤاهلا)  ٢(



   ٣٦٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

وكان مأمونا عىل أخذ الزكاة من حلها ووضعها يف حملها جاز تقبيضه الزكاة، وكان تقبيضه 
 .واهللا أعلم، وبه التوفيق. إياها أفضل من إعطاء الفقراء

 
رة مـن يف زكاة بلد قبضها عامـل اإلمـام، ومل جيـر فيهـا حكـم، وال محيـت عـن املـضا

بعضهم بعض ويرفعون أمرهم إىل عامل اإلمام، ومل يصلهم أحد يدفع عنهم ذلك، وربام ال 
جتد فيهم من يعرف الطهارة دع ما وراءها من اللوازم، ويطالبون أن جيعل هلم أحد يعلمهم 

 ؟دينهم فلم حيصل هلم ذلك، ما يعجبك يف تلك الزكاة
 

بالسؤال عنه، وأمـا مـع الـسعة فيعجبنـي أن ال أما التعليم ففي األصل هم متعبدون 
 .واهللا أعلم. هيمل أمرهم وجيعل هلم من يعلمهم

 
 

لح عـىل زكـاة التجـارة واحلـيل إذا مل تـرضب التجـارة بـالثمن، وال اهل جيوز أن يـص
من نتهمه حلفنـاه، وزنت الصيغة، وإنام أخذنا إقرار من عليه بام يقر من جتارة ومن حيل، و

 .ّ بني لنا ذلك؟يسع إال وزن احليل ورضب التجارة بالثمن جيوز وال أم هذا ال
 

 فيه رجع إىل جيوز ذلك إذا مل يرتب يف قوله، وظهرت موافقته يف النظر، فإن ارتيب
 .واهللا أعلم. الوزن، ومل يكن لقبول قوله معنى وال لليمني فائدة

 
 

                                                
 .ارتبت): ع(يف )  ١(



٣٦٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لنا أخذها باجلرب فكيف الوجه اجلائز يف أخذها من أهلها، وما إذا مل يصحيف الزكاة 

 الرىض من املسؤول يصح صفة قولنا هلم إذا أردناها منهم بالرىض، وما حد التقية التي ال
 ؟مع وجودها

 
إذا مل خيش املسؤول بطشا منكم أو قيدا أو حبسا فأعطاها عن رىض جاز أخذها لكم 

 .واهللا أعلم. قركم إذا مل جيز اجلربألجل ف
 .واهللا أعلم. وحد التقية أن خياف عىل دينه أو نفسه أو ماله

 
إننا بدأنا يف زكاة النقد واحليل واملتاجر من بلد صور، وتقـع بيننـا وبيـنهم جمـادالت، 

 مخـسة  وتوطأ عليـه، منهم من يقر بعرشة قروش زكاة،وحيلفون أيامنا كثرية يف مجلة أقواهلم
 حتـرض هلـم أنـاس بمعنـى الـسداد، وختـوفهم باحلـاكم، وبعـد املجادلـة وكثـرة ،عرش قرشـا

املحاكمة بيننـا وإيـاهم ينقطـع قولنـا وقـوهلم عـىل يشء معلـوم، هـذا دأهبـم، ولـو تركنـاهم 
وأخذنا قوهلم عىل وجه اللني ووجه الظاهر ملا حصلنا منهم شيئا، وفيام عندنا أهنـم ال عـىل 

ا، ونحن نتهمهم هبذا أو أكثر عنه ألننا كل من اهتمناه تركنا عليـه عـىل قـدر مـا تقية منهم لن
نراه ملعنى ما يقع عندنا أهنم عندهم ذلك، وفيام أهنم لـو أقـروا بجميـع مـا عنـدهم لوجـب 
الذي تركناه عليهم وزيادة، ما تقول يف ترتيبنا هذا هـل يف هـذا شـبهة، وفعلنـا هـذا كلـه يف 

ّ تفضل بني لنا ما حتبه يف هذا، وصنيعنا؟لكثري بإقرارهمالذي عنده القليل وا ّ؟ هذا جائز 

                                                
 .تصح): ع(يف )  ١(
 .تصح): ع(يف )  ٢(
 . يف: زيادة)  ع(يف )  ٣(



   ٣٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

نزن صـيغة، وال نعـني شـيئا بـل  وال خيفى عليك أحوال أبناء هذا الزمان، وشغلنا هذا مل
 . القول عىل يشء مل نره، ومل نوزعهجممل

 
بإحـضار الـصيغة أو أما أنا فال أقوى عىل ذلك، وال آمر بـه، ويعجبنـي أن تـأمروهم 

املتاع، وحتلفوا من اهتمتموهم باخليانة، فإن أقروا بـام اصـطلحتم عليـه مـن غـري إحـضارها 
 .فيجوز األخذ بإقرارهم به ولو بعد اجلدال، وأما بدون اإلقرار فال يسوغ ذلك لكم

 وزكاة نخيل صور كلها تؤكل رطبا ومل يطالبنا أهاليها بذلك منهم مـن طنـا :قلت له
 رطبا، ومنهم من مل يطنها وأكلها بنفسه، ومل يطالبونا بذلك، ونحن كلها املستطنينخلة وأ

متحقق عندنا ذلك، وأخذنا منهم الزكاة من اجلميع عىل هذا الوجه، ومل خيرجوا ذلك عـن 
إن هذا النخل نخرفـه رطبـا بجهلهـم إن : طيبة أنفسهم، وتلزمهم يف ذلك أهنم مل يقولوا لنا

 .اةالرطب ال عليه زك
 بـذلك  ال بأس بذلك عىل قول من يرى الزكاة يف الرطب، ونحـن قـد عملنـا:قال

 .واهللا أعلم. توفريا للزكاة
 

 
فيمن عليه من زكاة احليل، وطالعه حمتسب حتـى يأخـذها فيـدفعها إىل اإلمـام أو إىل 

ن يستحقه من األرحام قبل سؤالكم هل يسعه وجيوز إين دفعت منها شيئا مل: فقال لهعامله، 
                                                

 .ما): ع(يف )  ١(
 .حممل): ع(يف )  ٢(
 .واملستطني أكلها): أ(يف )  ٣(
 .علمنا): ع(يف )  ٤(



٣٦٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟التغايض عنه إذا كان مأمونا عىل ما يقول أم ال جيوز ذلك وعليه الغرم
وإذا جوز له اإلمام ما مىض هل فيه من وجه حق، وهل جيوز حتليف الرعايا بالطالق 

 . انظر بام تراه يف هذه القضية؟والعتاق عىل زكاة النقد أم ترك ذلك أحسن
 

إن أتم له اإلمام ذلك جاز، وإن مل يتمه له فعليه أن يدفعها لإلمام أو عامله، وخمتلـف 
 .واهللا أعلم. يف جواز حتليف الناس بالطالق

 
الذي تلحقه التهمة يف جباية الزكاة غلة أو نقدا أو حليا، هـل جيـوز أن تنـصب عليـه 

 ؟اليمني بالطالق أو غريه ترهيبا للجهال أم ال
 

ال حاجة عىل اليمني بالطالق؛ لئال يقع الناس يف احلرام انتهاكا، فإهنم عىل جهلهم ال 
 .حياشون من ذلك

 
فيمن نريد منه زكاة النقد، ويقر لنا بقدر عرشين قرشا، ونأخذ منه الزكـاة إال أنـه يف 

م ال، وال قدرنا أن نبني قلوبنا أن هذه الدراهم مل حتل عنده، أنسأله أن هذه الدراهم حائلة أ
هلم خلوفنا إن فتحنا هلم ذلك ليقولوا كلهم إن درامهنا مل حتل لظلمهم، ولعلهم جاهلون أن 

ّ تفـضل ؟حتول أكلها فيها الزكاة إذا كان ال عنده نصابا حـائال الدراهم التي حتول والتي ال
 .- إن شاء اهللا - مأجورا ]لنا من ذلك[ّعرفنا بام حتبه 

 
إن كان سـؤالكم له عن الدراهم التي جتب فيها الزكاة، فأقر بام يبلغ النصاب فلـيس 

                                                
 .من ذلك لنا): ع(يف )  ١(



   ٣٦٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. عليكم سؤاله عن احلول عىل قياد بعض القواعد ويف ذلك اختالف
 

 
رشب معه فكان الولد املتـرصف بالغلـة ومل فيمن ترك غلة ماله يف يد ولده ويأكل وي

يكن مع الوالد علم بخروج الزكاة من الغلة أيربأ الوالد إذا مل يصح معه إنفاذها، وهل فرق 
بني تركه للامل يف يد الولد قبل إدراك الغلة أو يف إدراكها يف اللزوم إن لزمه العلم هبـا، وإن 

 . اجلهل عذر أم ال؟لزمه ومىض عىل ذلك سنني والوالد جاهل أيف ذلك
 

 ،اليربأ الوالد يف الزكاة إال أن يكون املوضوع يف يده املال ثقـة وقـد أمـره بإخراجهـا
يف ذلـك اخـتالف وال عـذر يف  ها أم ال؟ذوهل عليه بعد ذلك أن يسأله حتى خيربه أنـه أنفـ

 أهلهـا عـىل اجلهل وعليه إنفاذ الزكاة ملا مىض من السنني حتى يصح معه أهنا قد صارت إىل
 .واهللا أعلم. ما جاز

 
من له مال وجعل غلته يف يد ولده وهو يأكل ويرشب ويكتيس معه ومل يظهر لـه أنـه 
خيرج الزكاة واملال جيب فيه النصاب وال سمع أحدا أنه أخرجهـا، ويف قلبـه أنـه غـري أمـني 

ريه، وهل فرق بني من ترك عليها، هل يلزم رب املال إخراج الزكاة من ماله والغلة  يف يد غ
 .؟املال يف يد ولده أو غريه وبني املال فيه غلة داركة أو غري داركة أو ليس فيه غلة البتة

 
                                                

ة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، أجوب: وردت يف خمطوط  )١(
 .١٠٩ص

أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجـاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )٢(
 .١٢٢ص



٣٧٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كله سواء وعليه إخراج الزكاة منه إال أن يعلم أن االبن خيرجها أو يكون االبـن ثقـة 
 .واهللا أعلم. فيكتفي بقوله

 
 

 أو غريهـا مـن "ليىل الـرشيفة"وفيمن أرسل دراهم لرشاء كتاب ملكان بعيد مثال إىل 
القرى والبلدان، وآن وقت ما يزكي فيه نقده وحليه وجتارته وهو ال يدري أن الدراهم باقية 

 ، لالدخارليضيفها مع ما يزكيه من ربع العرش أم مشرت هبا من قبل وليس الرشاء للتجارة بل
 .أم مؤجلة حتى يصح معه أهنا باقية إىل حضور وقت إخراج الزكاة، اهدنا سبيل الرشاد

 
 .إذا أخرها إىل أن يعرف بقاءها أو الترصف فيها فال يضيق عليه ذلك إن شاء اهللا

 

 
 
 الزكاة إال إذا كان فقريا يف سفره، واهللا  يف األثر أن ابن السبيل ال يعطى منوجدنا
M¡  � L : تعاىل يقول

 
 

                                                
خللـييل، أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجـاب عنهـا املحقـق ا: وردت يف خمطوط  )١(

 .١١٥ص
 ).٦٠(جزء من اآلية : التوبة)  ٢(



   ٣٧١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 إنه إذا كان أمر تفريق الزكاة إىل رب املال يف غري زمن األئمة فمرجعها للفقراء :قيل
 . اخلصوص، فال جيوز الدفع منها لغني ولو يف حال اجلهاد يف سبيل اهللاعىل

 فال يدفع ألحد منهم يشء إال ما كـان عـىل الرقاب ابن السبيل والغارمون وفكذلك
 .-رمحه اهللا-سبيل الفقر خصوصا، حكى هذا القول الشيخ أبو سعيد 

ام، ولـه التخيـري يف  إنه جيـوز لـصاحب املـال يف إنفاذهـا مـا جـاز لإلمـ: قول آخرويف
 . وهو أكثر القولوضعها فيمن شاء من أهل هذه الصفات، فإهنا لإلباحة ال للتقسيم،

 . فعليه قسمها عىل هذه الصفات مجيعا: قول آخرويف
 . فعليه أن يدفع نصفها للفقراء: قول ثالثويف

 .ثلثها: وقيل
 .ربعها مجعا بني الفقراء واملساكني يف سهميهام: وقيل
 .منهاث: وقيل
 أنـه  آخرقولوخيرج يف  من يرى نسخ سهم املساكني،  القول بسبعها عىل قولوخيرج

يرى سهام للمـؤلفة، وال سهام للمساكني عمال بنسخهام، ويرصف  سدسها عىل قول من ال
باقيها يف كل قول إىل من كان من أهله، أو من جاز إنفاذه فيه عىل رأي آخر، فيجوز أن يدفع 

 . سبيل اهللا، ولو كان املجاهد غنيا كام جاز لإلمام أن يدفع عليههنا للمجاهدين يف
 من إعطائهم عىل قول  هذا يكون القول يف الغارمني ويف ابن السبيل فال يمنعوعىل

من حق الغارمني للغارم، ومن حق ابن السبيل عىل من كان يف سفره كذلك ولو كان غنيـا 
واضـع إمهــال النظـر، وال تــرك حتـري املــصالح  ينبغــي يف مثـل هــذه املعـىل رأي، ولكـن ال

اإلسالمية، فإن الفقهاء قد خصصوه يف العطاء بام يكون حمتاجا إليه لسفره ويف سفره، فهـو 
 .موضع االختالف ال مازاد عليه

                                                
 .متنع): أ(يف )  ١(



٣٧٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه يف الغارمني ال بد من حد ينتهي إليه جلواز أخذه، وهو بقدر الكفايـة لغرامتـه كام
سق وال فـساد يف األرض، وال فـيام كـان مـن الــديات واألروش فـيام مل يدنـه ملعـصية وال فـ

اجلارية منه عىل سبيل العمد؛ ألهنا من مجلة املفاسد يف األصل أو ملحقة هبا كاخلطأ؛ ألن هلا 
 .وجها ختص به لكوهنا مما حيكم هبا عىل العواقل

واب،  أو للعاقلة مل خيـرج مـن الـصلفاعل بجواز األخذ هلا من هذا الوجه ل: قيلولو
. ـ جزاه اهللا خريا ـ واهللا أعـلم، فلينظر يف ذلككام أفاده الشيخ الكدمي 

 
 

 تقول يف الذين جيب أن يعطـوا مـن الزكـاة الفقـري املنقطـع، أم يكـون الـذي عنـده ما
اء أهل البعض ومل يكفه لقوامه إال بعبث ثان، أو ببيع من أصل ماله لقوامه، أم يعطوا األمن

 ؟الدين والورع، أم الفقراء كلهم سواء، وهل جيوز أن خيص قرابته وجريانه أم ال
 

 من يعطى من الزكاة هو الفقري، ومن ليس عنده من الغلـة أو مـن الـصنعة مـا حد
 .واهللا أعلم. يكفيه لسنته فهو فقري، ويف حد الفقر اختالف كثري

 
ليأكلها حول سنة له وملن يلزمه عوله هل جيوز له أن  عنده مخسون قرشا تكفيه فيمن

 ؟يعطى من الزكاة
 

 جيوز أن يعطى من الزكاة وليس له أن يأخذ منها، وال فرق يف الـدراهم إن كانـت ال

                                                
 .جد)  أ(يف )  ١(



   ٣٧٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 أو من فضلة غلة أو من صنعة أو من أي وجه كانت، وليس االعتبار من بيع أصل مال له
 .مل تكفه غلته سنةبغلتها أن لو اشرتى هبا ماال 

 إن كان عنده القروش ولو اشرتى هبن ماال مل تكفه غلته أو تكفيه  أرأيت: لهقلت
هـذا : أن يقالوتفضل عن قيامه وقيام من يلزمه عوله وإذا تركهن ومل يشرت هبن ماال أجيوز 

 ؟فقري
 . نعم واهللا أعلم:قال

 
كفـارة، وال مـن زكـاة الفطـر، مـن يستحق الزكاة، وال من ال  صفة الغني الذي الما

 ؟تكفيه غالة ماله لسنة أم غري هذه
 

 . بذلك إن كان من غالة ماله أو كسبهقيل
 

 قليلـة،  رجل عنده خنجر فيها فـضة أو ذهـب وفـضة، وعنـده يشء مـن النخـليف
 أن يرصفها  من يعوله حوال كامال هل عليهوعىل[وتلك اخلنجر مل تكفه إذا أنفقها عىل نفسه 

إن شاء - أفتنا مأجورا ؟ من الصدقة وهي عنده قائمةى وعياله أم يعط]وينفقها عىل نفسه
 .اهللا
 

                                                
 ).ع(سقطت من )  ١(
 ).ع(سقطت من )  ٢(
 .النخيل): ع(يف )  ٣(
 ).ع(سقطت من )  ٤(



٣٧٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أعلم ويف الفضة كفاية له عن الذهب فيبيعه ويعطى من الصدقة بقدر حاجته بعد اهللا
 .واهللا أعلم. ذلك لسنته

 
عولـه مـا دام خيـدم، ولـيس لـه مـن  رجل خيدم صنعة من الصنائع، وتكفله ومـن ييف

 صــنعته، أجيــوز لــه مــا للفقــراء مثــل الزكــاة تــركاألصــول مــا يكفيــه ومــن يعولــه ســنة إذا 
 ؟والكفارات أم ال؛ ألنا وجدنا يف األثر إذا كان له صنعة مدرة، ما هذه الصنعة املدرة

 
  .» إنه ال يعطى من الصدقة« : مثل هذه، ويف احلديثهي

 
 امرأة معها حيل ذهب وفضة وهي حمتاجة إىل الصدقة ومل يكن عندها من الدراهم يف

ما يكفيها حلوهلا أتعطى من الصدقة أم ال، وإن كانت متنع منهـا فـام حـد الـذي يمنعهـا مـن 
 . أفتنا مأجورا إن شاء اهللا؟الصدقة

 
وبعضهم يوسع يف َإن كانت هذه الصيغة تكفيها ملؤنتها فال تعطى من الصدقة، : قيل

ذلك إذا كانت ادخرهتا ملعنى جـائز كإنفـاذ وصـية أو عاقبـة إن مـستها حاجـة يف زمـان، أو 
 . املآل، واهللا أعلمكانت حمتاجة إليها ملعنى جائز من مصاحلها يف احلال أو

 
 

                                                
 . وسيأيت خترجيه» ال حتل الصدقة لغني وال لذي مرة سوي«:لعله يعني حديث)  ١(
 .و): ع(يف )  ٢(



   ٣٧٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 إن أخـرج اهللا  مـن زكـاة، ومـا أنفـذت إىل رجل هلـك، وأوىص بـدراهم لزمتـهيف
 .ّ عرفنا بام أراك اهللا؟عدل، أين يضع الويص هذه الزكاة للفقراء أم لبيت املالاإلمام ال

 
 .واهللا أعلم.  لإلماميعطيها
 
 ال :يقول -  رمحه اهللا- ذكر يل بعض العارفني عن الشيخ أيب نبهان اخلرويص شيخنا

 أرأيـت ؟ مـستحبيعطي أحد أحدا من الزكاة حتى يسأله أنـه فقـري أم غنـي، أهـذا الزم أم
 ؟فيمن كان معروفا بالفقر حقيقة بال شك فيه هل يلزمه سؤال أم ال

 
 وغري الزم فيمن يعرفه بـالفقر فـإن إعطـاءه ى، الزم فيمن ال يعرف بفقر وال غنهذا

 .واهللا أعلم. جائز بغري سؤال
 

ب عليـه  تقـول فـيمن لـه مـال ووجبـت فيـه الزكـاة، وأراد إخراجهـا ألهلهـا، أجيـما
إنـه مـن مـال اهللا تعـاىل ويـربأ :  قوله ملن يعطيـهالسؤال عن أهلها املستحقني هلا، أم يكفيه

 ؟منها، ويكون املعطي أمينا عىل ذلك سواء كان ثقة أو ما دونه أو ال
 إذا كان يف بلد ال يعرف فقريها من غنيها من قبل التجمل باللباس، ربام يرى أرأيت
 ؟وبالعكس، أجيب عليه السؤال مع ذلك أم ال غني، هًفقريا ويظن أن
 إذا أعطى رجال قد استقام مع رجـل عـىل يشء معلـوم بـاحلول أو بالـشهر أو أرأيت

                                                
 .لزمنه): ع(يف )  ١(
 .تكفيه): ع(يف )  ٢(



٣٧٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باليوم، ومكفول قوته وأغلب كسوته، وال عليه تبعة ألحد بل إذا اعتزل بنفسه بذلك املقام 
طى أن يأخذ منها ما مل به مل يكفه لقيامه طول سنته، أيكون واسعا للمعطي أن يعطيه، وللمع

 ؟خترجه من حد الفقر إىل الغنى
ً إذا كان رجل ذا صنعة وحيصل من صنعته ما يكفيه يوما بيوم أو شهرا بـشهر أرأيت

أو سنة بسنة ال زيادة عىل ذلك، وال عليه تبعة، أجيوز له أن يأخذ من الزكاة، وللمعطـي أن 
 ؟ اهللا تعاىل أم المن مال: إذا قال لهيعطيه سواء علم به أم مل يعلم 

 ؟ جاز له أن يعطى من الزكاة أجيوز له من فطرة األبدان أم ال، أم بينهام فرقومن
 إذا كان لغني زوجة، أجيوز لـه أن يعطيهـا مـن زكاتـه أم ال، وإن مل جيـز لـه أن أرأيت

يعطيها، أجيوز هلا أن تأخذ من عند غريه من الزكاة والفطرة سواء كان الزوج قـائام بجميـع 
 ؟قوقها أم الح

 
 إنه فقـري فليعطـه إال أن يـصح معـه : قال مل يعرف من يعطيه، فال بد أن يسأله فإنإذا

غناه، وإن أعطاه ثقة وأخربه أهنا من الزكـاة فأخـذها فـأرجو أن ال يـضيق عليـه؛ ألن الثقـة 
ا مل  إال عىل ما جـاز لـه لنفـسه، أو بوضـعها فـيمن يـستحقها مـاحيسن به الظن أن ال يأخذه

 .يشرتط عليه فيها رشطا من هو األوىل بإنفاذها وإال فهو مأمون عليها
 استغنى بقيامه عند غريه، أو بصنعته، ولو يوما بيوم فـال جتـوز لـه الزكـاة لغنـاه ومن

 .ذو مرة سوي: وهو املشار إليه يف احلديث املروي
                                                

مـن ) ٣٥٦(مـن تكـره لـه الـصدقة واملـسألة : الزكـاة والـصدقة، بـاب:  يف كتـاباإلمام الربيعأخرج )  ١(
ال حتـل  «: ^قـال رسـول اهللا: طريق أيب عبيدة عن جابر بن زيـد عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا قالـت

ًالصدقة لغني وال لذي مرة سوي وال ملتأثل ماال القـوي املحـرتف، : ذو املـرة الـسوي: الربيـعقـال . »ٍ
من يعطى مـن الـصدقة وحـد الغنـى : الزكاة، باب:  يف كتابأبو داودوروى . اجلامع للامل: واملتأثل

مـن طريـق عبـد ) ٦٥٢(ما جاء من ال حتل له الصدقة : الزكاة، باب:  يف كتابالرتمذي، و)١٦٣٤(



   ٣٧٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

ك، وبالعكس  جازت له تلاة الفطر هي نوع من الزكاة، فمن جازت له الزكوصدقة
 .؛ ألهنام يشء واحد ال غري]وال عكس[

 الغني إذا استغنت به مل جيز هلا زكاة إال إذا كانت فقرية هلا ملعنى خيصها ككونه وزوجة
مل يقم بواجب نفقتها وكسوهتا عدوا فبقيت يف رضورة، أو كانت من الغـارمني بحـق فلهـا 

 .من مال اهللا نصيب
 

 أذلك إذا سافر اإلنسان وليس »غني يف حرضه فقري يف سفره«ر  صفة ما جاء يف األثما
عنده ما يكفيه لزاده وراحلته ومؤنته يف سفره، أم إذا كان عنده مـا يكفيـه حلوائجـه ومجيـع 

 .ّ بني لنا الفرق يف ذلك وأنت مأجور؟أموره مثل حرضه يكون فقريا
 

كان يف سفره حمتاجـا ولـيس لـه  كان عنده ما يكفيه فهو غني يف سفره أيضا، وإن إذا
وخيـرج يف بعـض هناك ما يغنيه، وال يقدر عليه بحيلة فهو فقـري يف سـفره غنـي يف حـرضه، 

 .واهللا أعلم.  ليس عليه أن حيتال، وجيوز له األخذ من الزكاة:القول
 
 ال يشرتى من الزكاة أصال، وال حيج منها إال ذو غناء أو ذو عنـاء، مـا معنـى :قيل

 .ّ بني لنا ذلك؟سري ذلكتف
 

                                                                                                                             
 يف النـسائيورواه . »غنـي وال لـذي مـرة سـويال حتـل الـصدقة ل«: قـال^ اهللا بن عمرو عن النبـي 

الزكـاة، :  يف كتابابن ماجه، و)٢٥٩٦(إذا مل يكن عنده دراهم وكان له عدهلا : الزكاة، باب: كتاب
 .من طريق أيب هريرة) ١٨٣٩(من سأل عن ظهر غنى : باب

 .كذا يف املخطوطات)  ١(
 .مثل: زيادة) أ(يف )  ٢(



٣٧٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـ الفقيه الـذي يـستغني بعلمـه أهـل الـدار يف أمـر ديـنهم، قيل ذو الغنى فهو ـ فيام أما

وعليه معتمد أمرهم يف معرفة حالهلم وحرامهم، ومتييز مشكالت أحكامهم، فقد يرخص 
ه اهللا من خريه، له أن حيج من الزكاة إن احتاج إىل ذلك لعدم غريه من استطاعة احلج بام آتا

وذو العناء هو اجلايب للصدقة بالعدل إذا استحقها عىل سـبيل األجـرة والعنـاء، فيجـوز لـه 
إنفاذها يف سبيل احلج عن نفسه الستحقاقه هلا، وأما رشاء األصول فهو ظاهر؛ ألن الزكـاة 

هللا أعلـم وا. تؤخذ لدفع الفاقة، ورفع الرضورة ال للتمول واملكاثرة واقتناء األصول املؤثلة
 .بذلك

 
 جتوز يل الصدقة أيعطى منها أم : قال إذا كان غري ثقة وال أمني وهو فقري إذالرجل ايف

 ؟ال
 
 .يعطى
 

 العبيد إذا مل يعرفهم اإلنسان أهنم أحـرار أم مماليـك، أيلزمـه سـؤاهلم إذا أعطـاهم يف
 ؟شيئا من الزكاة أم ال

 
 .واهللا أعلم. يهم إال عىل معرفة منهم؛ لئال يقع يف غري حمله، وليس له أن يعطنعم

 
 الصدقة والزكاة واملجتمع فيها من احلقوق أهنا للفقراء مع املختلف فيهـا مثـل مـا يف

 اخليار يف إنفاقه هلا عىل الفقراء أو ذوي اجلنس كلها خترج خمرجا واحدا، مبتيليكون فيها لل
ه ملثل هذه احلقوق عىل أهلها أيلزمه أن خيربهم بذلك أم النيـة أم فرق بني ذلك، وعند إنفاق



   ٣٧٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ؟تكفي
 

 خمرجهن يف األصل بواحد، بل لكل منهن ما خيصه من حكم إال أن ما صار منهن ما
 فيهم واحد يف مقدار العطاء، ال يف جواز من يعطى ومن هو األوىل، للفقراء فوجه إنفاذه

 رجعــهيانــة مــنهم والفــضل والواليــة هــم األوىل يف كــل مــا مإال أين أذهــب إىل أن أهــل الد
للفقراء مطلقا، فإن مل يوجـد أهـل الواليـة فمـن دوهنـم مـن أهـل الـصالح مـن ذوي ديـن 

 يف مواضع واتفاق يف أخرى، االستقامة، فتستوي أحكامها يف هذا عىل ما هبا من اختالف
 . جيوز خمالفة ما به يوىصإال ما خص بوجه منها ملخصص له من وصية أو نحوها فال

 من رأى األعدل يف غري ما يرى فلكل منهام، وعليه إن رأى األعدل أن ال يعمل وكذا
بغريه من األهزل، وليس لنائب عنه من ويص أو وكيل وغريه أن خيالف عن أمره إىل غري ما 

بـه؛ ألنـه موضـع  هو املتعبد فيام بيل به بإنفاذه عىل ما هو أوىل نهبه أوىص، أو أمر حلجره؛ أل
 .واهللا أعلم بعدله، فلينظر يف ذلك كله. رأي ملن قدر عليه من أهله

 
 تقول شيخنا فيمن معه يشء من زكاة ماله أو مال غريه وأحب أن يقيم هبـا فقـراء ما

من أهل الصالة يقيمون حيث يقيم هو وجيعل هلم يف كل شهر أو كل سنة شيئا معلوما من 
 من شاء املقام معنا لنجعل له من مال اهللا كل شهر كـذا طلبـا :ل هلموأن يقوتلك الزكوات 

منه للتعاون يف ذات الدين كتعليم العلم واملذاكرة وصالة اجلامعة ال جلـر منفعـة مـن أمـور 
 حتصل فائدهتا باالجتامع، أجيوز لـه ذلـك ويـسقط عنـه لباالدنيا؛ ألن مثل هذه الطاعات غا
 ؟الواجب عليه من فرض ذلك أم ال

                                                
 .إنفاده): ع(يف ) ١(
 .االختالف: )ع(يف )  ٢(



٣٨٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 جائز عىل هذه النية ويسقط عنه الواجب من فرض الزكاة بإعطاء هؤالء الفقراء هذا

يف مثل هذا الزمان الذي ترجع الزكاة فيه إىل أهل الفقر لعدم األئمة، وال يرضه قيامهم معه 
أو كــوهنم بقربــه أو معــاونتهم عــىل طاعــة ربــه بــل عــسى أن يــضاعف لــه األجــر يف ذلــك 

ل الصالح، ومعونته هبا ألهل الدين، وكونه فيام عليهم يربيهم يف الطاعـة لتخصيصه هبا أه
ويمرهنم عىل فعل اخلري وحيثهم عـىل حراثـة العلـم ومكـسبة الـرب وزراعـة التقـوى وجتـارة 

واهللا .  إىل اهللا تعاىل، وهو رشيكهم يف ذلك كله، ولكل امرىء ما نوى وعليه ما نوىالقرب
 .أعلم

 
 

 تقول شيخنا يف رجل عنده دراهم مرجعها لفقـراء املـسلمني، أو كانـت معـه مـن ما
دراهم الزكاة، أجيوز له أن يسلمها عن دين رجل من املـسلمني كـان الـدين أصـله بحـق أو 

 عنه منهن، أرأيت إن كان عنده يشء من األصول، أجيوز أن كان بغصب ثم تاب، أيقيض
 أفتنـي يف ؟ أوال وإن مل يكف يقيض عنـهأصلهله، أم ال جيوز إال بيع يقيض الدين ويرتك أص

 .ذلك
 

 هذا من الغارمني، وجيوز أن يعطى من الزكاة لقضاء دينه الذي مل يكن أدانه يف معـصية، إن
والتائب ينبغي فيام عندي أن يعان عىل اخلالص من كل مـا لزمـه إن كـان فقـريا، ولـو كـان 

 .ا مل تكن يف غلتها فضلة لقضاء دينهعنده بعض األصول إذ

                                                
 .أنقيض): ع(يف )  ١(



   ٣٨١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 الذي تكون له دراهم عىل الناس مل يبلغ أجلهن، ومل يقدر عىل أخذهن بحيلة قبل يف
 ؟متام أربعة أشهر أو مخسة أشهر، وهو حمتاج يف ذلك الوقت أيعطى من الصدقة أم ال

 
 .واهللا أعلم. ه الصدقة، ومل يقدر عىل أخذ ماله إذا صار يف حد من جتوز لنعم

 
 املرأة إذا كان معها حيل كثري، وعليها دين حييط بذلك احليل، وعندها أصول نخل يف

 ؟وماء، وهي حمتاجة، هل تعطى من الزكاة والكفارات أم ال
 

 .واهللا أعلم.  جيوز أن تعطى منهانعم
 
 الزكاة بعدما حل أجل ما عليه أو قبل من، جيوز أن يعطى ّ ماله مستغرق بالدينالذي
 ؟ذلك أم ال

 
ّ كان هذا املستغرق ماله بالدين أو غريه من حقوق العباد قـد صـار فقـريا جـاز لـه إن

األخذ من الزكاة لقضاء دينه وسد خلته، وجيوز للمعطي أن يعطيه يف قضاء دينه ولـو كـان 
قات إال من كان غارمـا يف معـصية اهللا فلـن جتـوز لـه عـىل كثريا؛ ألنه وجه من وجوه الصد

 .واهللا أعلم. حال
 

عن رجل عليه دين، ماله لو يباع قيـاس الـدين، وعنـده خنـاجر فـضة، أجيـوز لـه أن 
 ؟يأخذ من الزكاة، وهذه اخلناجر عليها الزكاة أم ال
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 مل يكن له ما يغنيه منها أو يعطي منها الزكاة إذا وجبت فيها، ويأخذ هو من الزكاة إن

واهللا أعلم. من غريها 

 
 
 له حق عىل بيت املال أو عىل اإلمام فأمر اإلمام بوفائه، هل جيـوز أن يقاصـص فيمن

صاحب احلق من زكاة ماله بام عليه، أم ال جيوز إال أن تقبض الزكاة منه ويوىف من بعد، وإن 
 ؟وفعل ذلك املأمور بالوفاء عليه أن يرجع أم يميض ما فعله ويصلح القابلكان ال جيوز 

 
 إن توسع باملايض فال يضيق عليه، : وقيل يف أكثر القول، بمثل هذا ال جتوزاملقاصة

 .واهللا أعلم. ويصلح املستقبل
 

 
م بلغ فيها نصاب تام وعليه دين فإذا دخل الوقـت الـذي يزكـي يف الذي عنده دراه

 .فيه أيطرح مجيع ما عليه من مجلة رأس ماله ويطلع الزكاة ما بقي أم غري ذلك؟
أرأيت وهل حيسب مجيع ماله عند الناس من غايب ومعرس وجاحد أم يؤخر اإلمام 

 زكاة تلك الدراهم التي يف أيدي الناس عىل هذه الصفة ؟
وإن كان عليه لزوجته بقية من صداقها العاجل أيطرحه مع الديون التي عليه أرأيت 

                                                
 ال جيوز): ع(يف )  ١(
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )٢(

 .١٢٢ص
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 . إن وجد له ذلك وجاز له أن يطرحه؟
أرأيت وان سلم هلا بقية صداقها العاجل ثم أخذه منهـا بـالقرض فبقـي يف يـده أهـو 
 سواء عىل هذه الصفة، وان كان ال جيوز له أن يطرحه أتسلم هي الزكاة عن الذي هلا عنـده

من صداقها العاجل كانت رجعته له بالقرض أو جعلته ينتفع به يف أصل مالـه، وإن كانـت 
عليها الزكاة أجيوز هلا أن تقبضها زوجها إن كان ممن جتب له الزكاة أم زكاة الزوجة ال حتل 

 لزوجها؟
 .أرأيت وصداقها اآلجل هل عليها فيه الزكاة تفضل أوضح يل مجيع ذلك

 
 الديون من رأس ماله، فقيل تطرح حتى الـصداق ويزكـي مـا بقـي، خمتلف يف طرح

وقيل ال تطرح، وقيل ما كان من الديون حاال فيطرح له وإال فال، وقيل ال يطرح لـه إال أن 
يريد قضاءه يف احلال فيطرح له، وقيـل يطـرح لـه إذا كـان مـراده القـضاء لـه يف عامـه ذلـك 

 التـي بمثـابتهام أو ديـن حـال عنـد ويف ال عنـد وحيسبه بحسب ماله من النقدين أو التجارة
جاحد وال بينة عليه وال عند مفلس ال يقدر عىل قضائه وال ماال بالغا ال تدرى سالمته وال 

 .عطية وعليه يف كل فرد من ذلك أن يزكيه ملا مىض متى قدر عليه
ن وجيوز أن يطرح من رأس املال ما لزوجته عليه من الصداق العاجل عىل ما مىض م

قول رشط إرادة قضائه، أو بغري رشط وعليها هي أن تسلم الزكاة منه إذا كانت عىل مقدرة 
 .منه والزوج ويف ميل

إذا رجعته إليه بالقرض إن بقي عنده عىل ذلك وجبـت عليهـا الزكـاة والـزوج فقـري 
فيجوز دفعها إليه إن كانت ال تغنيه كام ثبت ذلـك عـن ابـن مـسعود ريض اهللا عنـه وأجـازه 

 .^ول اهللا رس
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 مـن عنـده  الزكاة إذا سلمها الغني للفقري وقبضها الفقري جيوز للغني أن يأخذهايف

 . أفتنا جزاك اهللا خريا؟برشاء أو هبة أو غري ذلك من الوجوه
 

واهللا . ال بـأس وخيتلف يف ذلك إذا كان اآلخذ هلا هو الذي أعطاه، وأمـا غـريه فـنعم
 .أعلم

 
 رجل عليه دراهم من الزكاة، أو من مال الفقراء ويقدر عىل أدائهن، وهو غني غري يف

أن النفس صعبة مجوح ال تقود صاحبها إال ألصعب طرق، يسأل اهللا اهلداية ليتخلص منهن 
قــري  فهـويف حياتـه، وقـد أوىص هبــن بعـد موتــه، وأراد أن يـدفعهن إىل أحــد مـن أقاربــه، و

مستحق، ويطلبه شيئا منهن بعدما دفعهن إليه وقبضهن يف يده، أهذه حيلة جائزة عند اهللا أم 
 .ّ عرفنا شيخنا مجيع ذلك، ولك األجر؟ال

 
 .واهللا أعلم.  يف ذلك، وال تتعرى الرخصة لطالب اخلالص واخلروج مما عليهخيتلف
 

نفـسه مـن غـري أن يقبـضها أحـد، أو  املحتسب لأليتـام هـل لـه أن يأخـذ زكـاهتم بيف
 ؟يدفعها إليه من بعد، فإن مل جيز له ذلك وكان قد أخذها عىل هذا الوجه، هل عليه ضامهنا

 

                                                
 .يأخذ): ع(يف )  ١(
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 . األصل، واهللا أعلميف ذلك له إذا كان هو ممن جتوز الزكاة له جائز

 
 
إين فقري، وهو فيام بينـه : فقال لهفقري ثم سأله  أعطى زكاته رجال يف ظاهر أمره فيمن

وبني اهللا تعاىل غني عنده ما يغنيه من دراهم أو غريها؛ ألن الفقـر والغنـى ال يطلـع علـيهام 
 ؟أحد من اخللق إال صاحبهام، فهل يربأ دافع الزكاة عىل هذا أم ال

أنه يف ظاهر أمره فقـري إنه فقري أم غني إال أن دافع الزكاة يعلم به :  إذا مل يسألهأرأيت
ومل يعلم بغناه يف حياته إىل أن مات، فهل يربأ هذا مـن الزكـاة عـىل هـذا أم ال إن كـان آخـذ 

 ؟ الصدقةستحقالزكاة أمينا عارفا ي
 

واهللا . ّ بأس عليه يف الوجهني وقد أدى ما عليه من الزكـاة وال يتعبـد بعلـم الغيـبال
 .أعلم

 
 
 الفقري املحتاج الذي ال يملك شيئا من املال وال مـستغن بكـسبه إذا كـان بيـدارا عن

 ؟عند من تلحقه الزكاة، أجيوز له أن خيرج ما عليه من الزكاة أن يعطيه إياها
 
 . له ذلكجيوز
 ؟ وجيوز أن يعطيها زوجته: لهقلت
 .واهللا أعلم.  ال جيوز له أن يعطيها زوجته:قال
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 ويعطى من تفريق الكفارات أو يطعم منها ، الفقري أجيوز أن يعطى من الزكاةالصبي

 ؟كان يتيام أو غري يتيم
 
 . ثم ال يؤخذ إال بعدله،فلينظر فيام كتبناه.  منها واهللا أعلميعطى
 
من ماتت أمـه هـل يـسمى  جيوز أن يعطى من الزكاة كان يتيام أو غري يتيم، والرضيع

 ؟يتيام
 
 . ذلك يف الزكاةجيوز

 
 له أم تعوله وتكسوه، وقد صـارت كانت تقول يف الزكاة لليتيم، أجتوز له أم ال إذا ما

 ؟أمه يف حد الغنى ال جتوز هلا الزكاة
 هذا اليتيم شيئا من الزكـاة يظـن أنـه جـائز لـه بجهلـه ال ] إنسانأعطى[ إذا أرأيت

 ؟لمه، أعليه بدل ما أعطى هذا اليتيم من هذه الزكاةبع
 كان هذا اليتيم له قبل يف حكم احليـاة، هـل هلـذا املزكـي بـأن يطلـب ويأخـذ بـام وإذا

أعطاه إياه أم سامل من الضامن، وتكفيه التوبة والرجوع إىل اهللا، وال يعود إىل يشء من ذلـك 
ّ تفضل رص؟الفعل، ويصلح املقبل ما دام يف احلياة  .ح لنا ذلك، ولك األجر إن شاء اهللاّ

 

                                                
 .إنسان أعطى): أ(يف )  ١(
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 الزكاة لليتيم إذا كان فقريا، ولو كانت أمه غنية؛ ألهنـا ال يلزمهـا عولـه يف أكثـر جتوز

القول إال إذا مل جيد شيئا، ومل حيصل له يشء من الوجوه، وال يبني يل وجوه االسرتجاع عليه 
 .واهللا أعلم. عىل هذه الصفة

 
 

 رجل عنده دراهم ومتر من زكاة ماله، وكلام أتاه طالب أعطـاه وكلـام أتـاه ضـيف يف
أطعمه من متر وأرز وحالء وحيسبه من زكاة ماله إىل أن يفرغ الدراهم والتمر الذي عنـده، 

 وإن كانـت واصـلة يعلمهـم ؟أتكون واصلة وهو سامل عند اهللا تعاىل عىل هذه الـصفة أم ال
 ؟ من الزكاة أم تكون واصلة بغري إعالمهمبذلك أنه

 
 الفقري، وكذلك الضيف الفقري الـذي ائل أعلم، وجيوز ألن يعطي من الزكاة الساهللا

 .ال تلزمه ضيافته وخيربه أنه يطعمه من الزكاة ال ضيافة من ماله واهللا أعلم
 

 
ه هو وزوجته من الزكاة، وكذلك الذي عنده  الذي عنده ولد بالغ هل له أن يقيميف

 ؟أم يف بيته هل له أن يأخذ من زكاة ماهلا إذا كان فقريا
 

 .واهللا أعلم.  الوجهني نعم كله جائزيف
 

 تقول يف رجل منع الزكاة يف أول شبابه ثـم نـدم عـىل مـا أتـى بـه، وجلـأ إىل متابـه، ما
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املاضـية، وعـرف مقـدارها، وكـان لـه ولـد حمتـاج إىل  يف الـسنني ةفتحرى ما منعه من الزكا
التزويج فدفع له جربان متر عىل أهنا عام لزمه من الزكاة ثم اشـرتاها منـه، ودفـع إليـه ثمنهـا 

 ؟ليتزوج به، أترى له صنيعه هذا وجه خالص وبراءة من تبعتها أم ال
 

 يـدفع لـه قـدر كفايتـه بن وهو فقري، وصار الصداق دينا عليه فيجوز أن تزوج االإذا
 .واهللا أعلم. من الزكاة من سهم الغارمني

 
 كان الوالد ملتزما ملؤنة ولده البالغ وكسوته ويف بيته، ثـم أراد أن ال يلتـزم ذلـك، إن

 له منه أن هذا من الزكاة، أو أعلمه أنه منها، أخربه مفجعل يدفع إليه من زكاته من غري إعال
 ؟ خيربه ذلكبرتك التزام عوله أو مل

 
 .واهللا أعلم.  وإعالمه به أحسن، له ذلكجيوز

 
 الدراهم التي عنـدي مـن الزكـاة، وقـد تزوجـت لولـدي وقابلـت عنـه يف مجيـع عن

الصداق، أجيوز يل أن أعطيه من الـدراهم التـي عنـدي مـن الزكـاة ليـسلمها عـام عليـه مـن 
 ؟الصداق

 
 .واهللا أعلم.  ذلك لكجيوز
 
 إذا وجبت يف ماهلا الزكاة، وقد كان عندها أوالد أيتام متوهنم وتكسيهم، هل هلا املرأة

أن تعزل زكاة ماهلا وتبيعها لرشاء كسوة هلم إذا كان يف غالة ماهلا سـعة لكـسوهتم مـن غـري 
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 ؟الزكاة
 

 . وجبت عليها نفقتهم مل جيز هلا ذلكإذا
 

 
ً للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة ماهلـا إذا كـان فقـريا، وهـل لـه هـو أن يعطـي هل

 ؟ لغري ما يعطيها إياه من القيامتاجزوجته إذا كانت فقرية، وقد حت
 
ً للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقريا، وال جتوز هلا الزكاة كذلك يف جيوز

 يلزمه فيجوز أن يعطيها من الزكاة ن من الغارمني فيام ال بذلك إال أن تكو:وأقولاألثر، 
 .واهللا أعلم. بال اختالف حيرضين يف ذلك

 
 رجل جتب عليه الزكاة يف ماله، وعنده زوجة فقرية أجيوز له أن يعطي زوجته من عن

مـه هلـا إذا زكاة ماله أم ال إذا أخربها أهنا من زكاة ماله، وأمرها أن تنتفـع هبـا يف غـري مـا يلز
 ؟ّ عرفنا إذا كان له وجه جائز يف ذلك؟كانت فقرية جتب هلا الزكاة

 
 .واهللا أعلم.  أنه ليس له ذلكيوجد
 

 رجل عنده زوجة، والزوجة عندها مال جتب فيه الزكاة، ثم إهنـا أعطـت زوجهـا يف
 مايل عند زوجي، ةغل: أةوقالت املرتلك الغلة، وأراد اجلايب أن يأخذ الزكاة من عند املرأة، 

                                                
 ).ع(سقطت من )  ١(
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أنـا فقـري ال أجـد شـيئا، وعنـد : وقـال الـزوجواقبض الزكاة منه، ثم سار اجلايب إىل الزوج، 
 ؟وصول اجلايب إىل الزوجة وجد الغلة عندها، ما القول يف مثل هذا

 
 كانت يف زمن اإلمام العدل فعليها أداء الزكاة إليه، وال تعذر بقبض الزوج إال أن إن

 .واهللا أعلم. مه له اإلماميت
 

 امرأة هلا مال يف يد زوجها دراهم يـضارب فـيهن بـالبيع والـرشاء، والـزوج فقـري يف
يستحق الزكاة، ثم عاد احلول الذي جتب فيه الزكاة، أجيوز له أن يأخذ زكـاة هـذه الـدراهم 

 ؟ الصفة أم الذهلنفسه عىل ه
واهللا أعلم. لزكاة فجائز ذلك أعطته من زكاهتا، وهو مستحق ل إذا. 

 
 
 إنه يعطى ما يغنيـه لـسنته، ويفـضل : وقيل: يف أخذ الزكاة-رمحه اهللا- أيب سعيد عن

 .بعد مؤنته ومؤنة عياله مائتا درهم يكون مستظهرا عىل زمانه
 .بخمسني درمها أن يكون مستظهرا: وقيل
ام يكون معه ما يكـون مـستظهرا يف قـدره، وال حيـد لـذلك ال غاية لذلك، وإن: وقيل

 .حد
 حد، إذا صار الفقري مستحقا لقبض الزكاة مل يكن لذلك : قالومنهم من:  غريهوعن

وما أعطي من ذلك أخذ، وأذهب فيام حيتاج إليـه مـن نفقتـه ومؤنتـه كـان يف سـنته أو أكثـر 
 .انتهى. فانظر يف ذلك
د هبذا القول فأخذ من الزكاة ما أخذ قل أو كثـر، ثـم  أهيا الشيخ إذا توسع أحفعندك
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 ؟أدركه املوت أن عليه الوصية بام بقي يف يده من ذلك أم ال وصية عليه
 وهل مـن وجـه يف ذلـك تعرفـه مـن أثـر أو ؟ حيل لوارثه أخذه ولو كانوا أغنياءوهل

 .ّ فتفضل عرفنا إياه جزاك اهللا خريا؟تقوله عن نظر بأن يكون ذلك
 

 أخذ ما جاز له لفقره يف حاله أن يأخذه فال وصية عليه فيـه، وأمـا إذا أخـذ مـا زاد عليـه إن
 ذخرية عنده يستظهر به لوقت حاجته عىل قـول مـن أجـاز ذلـك لـه فـال بـد لـه مـن نفيكو

الوصية إن حرضه املوت قبل أن حيتاج له فيجوز له أخذه، وال يبني يل يف هذا املوضع جواز 
به لعدم الدليل عليه، كام ال يبـني يل يف األقـوال املـذكورة هاهنـا أن شـيئا عذره من الوصية 

 .واهللا أعلم. منها خيرج عن الصواب، بل كلها سائغة يف احلق جائزة فيام معي
 

 
 عنده بعض املال وينفق غالته يف مصاحله ومؤنة من يلزمه عوله ومصالح املال فيمن

ىل الزكاة، أجيوز له أخذها ويشرتي منها لزوجته وأوالده ثيـاب الزينـة مثـل ويبقى حمتاجا إ
احلمرة واحلرير وما أشبه ذلك من اللباس احلسن، ويشرتي هلـم منهـا الـورس والزعفـران 
والعود وما أشبه ذلك من الروائح الطيبة، ويطعمهم منها اللحم واحللوى يف وقت األعياد 

 ؟إذا كانت عادة الناس ذلك
 إذا أتاه ضيف مستحق يطعمهم منه اللحم وغريه مـن املـأكول ولـو اقتـصد كوكذل

 ؟دون ذلك لكفته غالة ماله ونفقته ونفقة عياله أجيوز له أخذها عىل هذه الصفة
 

 مل تكف غلة ماله حلاجته وحاجة عياله فمتى قـرصت الغلـة جـاز لـه األخـذ مـن إذا
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فيه فيجوز أن يأخذ فوقها من الزكاة بقدر كفايته  ال تكالزكاة، وكذلك إذا عرف أن غالته
 أو لضيفه وما حيتاج إليه من هلسنته، وما أخذه من الزكاة فيجوز أن جيعل منه لنفسه أو ألهل

الكسوة والعيش والعطر واللحم ونحوه عىل قدر احلاجة، وهـو النـاظر يف ذلـك لنفـسه إذا 
 .واهللا أعلم. حترى وجه العدل والصالح يف ذلك

 
 له أن يأخذ من الزكاة ويشرتي مجيع ما حيتاج إليـه : قد قيلومعي أنه:  أيب سعيدعن

مما ينتفع به الناس من األواين والدابة فريكبها واملنيحة والضحية وأشباه هـذا، ولـو كـان يف 
فعندك أهيا .  ما يغنيه يف سنته عن فقره إال لرشاء األصل فمعي أنه خيتلف يف ذلك انتهىدهي

هنـا بفـتح -خ أن رشاء األصل عىل هذا مما خيتلـف فيـه إذا كـان مـن الزكـاة أم خيتلـف الشي
 . تفضل ببيان ذلك مأجورا؟ بخالف ذلك-الياء

 
 . هو مما خيتلف فيه بضم الياء ال بفتحهانعم
 ال يأخذها إال بقـدر : وقال اختلف الناس يف الزكاة عىل مذاهب منهم من شددوقد

ر واخلبز فال يأكل هبا اللحم واحلالوات وال يـشرتي منهـا األمتعـة، وكـأن  إال التممؤنته
الكسوة من رضوراته إذا كانت بقدر احلاجة فهي الحقة هبذا، وبعض وسع له يف ذلـك أن 
يأخذ حلاجته من غري تقشف وال تقتري ويكون هو الناظر لنفسه يف ذلك لكن مـا يـرى عنـه 

أجاز له أن يأخذ يف األصل قدر ما ال يغنيه يف سـنته ِالغنى يف حاله فليس له أخذه، وبعض 
 .أن يتوسع فيه بام شاء من املباح إال رشاء املصحف واألصول

 بعضهم له أن يشرتي من الكتب مـا حيتـاج إليـه آلخرتـه ومـا يكـون عـدة لـه وأجاز

                                                
 .غلته): ع(يف )  ١(
 هرضورته مؤنت): ع(يف )  ٢(
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 .إلصالح دينه
منهـا  يـشرتي  فإذا أخذ من الزكاة قدر مـا جـاز لـه فيجـوز لـه أن: قول خامسويف

 أنه يمنـع مـن رشائهـا بـام فأكثر قوهلماملصحف والكتب وغريها من املباحات إال األصول 
 .أخذه من الزكاة

 إنه إذا جاز له التوسع باملباح فيام يف يده من الزكاة اجلائز له أخذها : قول سادسويف
لكـن ال  فال مانع له من جواز ذلك؛ ألنه يف األصل مـن نفـس املبـاح يف حالة جوازها له

يباح له األخذ بالرشاء خاصة، وإنام جاز له األخذ لفقـره ال غـريه وكـام ال جيـوز لـه األخـذ 
 إنه ال يأخذ منها للحج وإنه ال حيج منهـا إال ذو غنـى أو ذو : يف قوهلمافكذلرشاء األصول 

 .عناء
نفسه  أخذ منها لفقره ما جاز له يف حينه فأي مانع له من إنفاقه مثال يف احلج عن وإذا

فإنه نوع طاعة وأداء فريضة، وإذا جاز االختالف وثبت يف املباحـات كلهـا فـأي مـانع مـن 
ثبوته يف احلج به إذا أخذ ما جاز له يف األصل لفقره، وال أرى يف الصحيح إال أن هذا الوجه 

 .أحق باجلواز وأوىل بثبوت االختالف
 مـن ال يـرى جـواز قـول مبني عىل  فيه بعينه يف األثر إال املنع منه فكأنه مل نجدوإن

 ألكثـر التوسع بام شاء من املباحات ال غري، لكن ومثل هـذه الوجـوه ينبغـي أن ال تظهـر
اخللق، وإن كان فيها نوع من الرفق لكن معتمد الفقهاء يف هذا عىل غري هذا نظرا يف مصالح 

 .واهللا أعلم. اإلسالم وردا هلم إىل املصلحة العامة
 

                                                
 ).ع(تكررت يف )  ١(
 ).ع(سقطت من )  ٢(
 .جتد): ع(يف )  ٣(
 .تطهر): أ(يف )  ٤(



٣٩٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أخذ من الزكاة يف حال جيوز له أخذها، أجيوز له أن يكيس منها من يلزمه عوله  فيمن

ثياب الزينة مثل احلمرة واحلرير وما أشبه ذلك أو يشرتي منها منيحة أو ضحية أو سـالحا 
أو يبني منها بيتا ليسكنه، وباجلملة فيجعلها يف مجيع مصاحله ويترصف فيها كيف شاء وأراد 

 ؟ل األصو] رشاءإال[
 

 . ذلك جائز له إذا أنفقها فيام يلزمه أو جيوز له من ذلككل
 . أخربين به؟ وأي يشء يلزمه من ذلك وما الذي جيوز له منه: لهقلت
 نفسه أو عياله من غـري إرساف وال تبـذير وال جة ال يمنع من املباح إذا كان حلا:قال

ذا كانت املرأة تلبس احلرير ولزمته قصد مباهاة ومكاثرة، ولبس الغزل من أدنى اللباس، وإ
هو نفقتها جاز له أن يـرصفها يف ذلـك، وإال مل يـضق عليـه مـا كـان ذلـك بمعـروف يف نيـة 

 .صاحلة، ورشاء املنيحة والضحية جائز، وكذلك السالح إذا احتاج له
 فال يمنع من مباح إذا كان باقتصاد ونية خري، ويؤمر أن ال يرتك النظـر وال وباجلملة

 االقتصاد فيام يأيت من ذلك أو يذر، فام مل يكـن األخـذ زائـدا عـن املبـاح وال اإلنفـاق هيمل
 .واهللا أعلم. خارجا عن االقتصاد فكله ال بأس به

                                                
 .إلرشاء): ع(يف )  ١(
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ّ بني لنا ذلك بيانا ؟ صفة من تلزمه زكاة الفطر عىل القول الذي تعتمد عليه فتفعلهعن
 .شافيا كافيا

 
 يف : وقيل عىل من ال يتحملها بدين، وال يتولد عليه رضر من إخراجها يف يومه،هي

 .واهللا أعلم.  يف عامه: وقيلشهر،
 
 وكـذلك أوالدهـا، ومـا ا، يلزم املرأة إخراج زكاة الفطر عن زوجها إذا كان فقريهل

يت إذا كان مال املرأة يف يد حد وجوب الزكاة عىل املتعبد أداءها، وما حد سقوطها عنه، أرأ
 .ّ بني لنا ذلك؟زوجها

 
 يلزم املرأة إخراج زكاة الفطر عن زوجها، وال عن أوالدها إن مل يلزمها عوهلم أو ال
، فإن لزمها أو التزمته وهم صـغار فتخـرج عـنهم الفطـرة مـا مل تتحملهـا بـدين أو تلتزمه

 . يف عامها: وقيل يف شهرها،: وقيلا،ختاف أن ال يكفي ما معها لنفقتها يف يومه
 
ً كفل رجل صبيا يتيام قريبا منه فقريا مثل أخ أو ابن أخ أو أجنبيا وضمه يف حجره إذا

مع أهله، أيلزمه أن خيرج عنه زكاة الفطر إذا صار يؤمر عليه باملساعدة لبعض الشغل أم ال 

                                                
 .تلزمه): ع(يف )  ١(
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 ؟يلزمه
 

 . يلزمه أن يسلم عنه الفطرةال
 وإن كان ال يلزمه أجيوز له أن يعزل مجيع ما يلزمه من زكاة الفطر، ويطعمه : لهقلت

 ؟إياها إىل أن تفنى، وجيتنب االنتفاع منه بمعونته للشغل يف تلك األيام
 عام لزمني من زكـاة إين أطعم هذا الصبي كذلك أياما:  إذا مل يعزهلا ونوىوكذلك

 ؟الفطر
إين أعوضه فيام يقبل عـن : ه ونوى باملعونة أو نوى وإن مل جيتنب االنتفاع من: لهقلت

 ؟ هذه األيام أجيوز ذلك أم الانتفاعي بمعونته
 

 كانت الزكاة ال تبلغ إىل حد الغناء به فدفعها إليه كلهـا جـائز، فـإن قبـضها بنفـسه إن
 .عىل ما جاز أو قبضها له حمتسب فأنفقها له جاز ذلك

 
 
 قد دفعت إليك :أن يقول بنية القلب، أم ال يكفي إال  زكاة الفطر وغريها أيتمدفع

؟ من وجه الزكاة أو غريه بلفظ يسمع ويفهم من لسانهيههذا الذي يعط 
 
 . نية القلب يف مجيع الوسائل ومجيع ما ذكرتهتكفي

                                                
 .ًأتاما): ع(يف )  ١(
 .ملعونته): أ(يف )  ٢(
 .أتتم): ع(يف )  ٣(
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اد الرجل أن خيرجها عن عياله مثل زوجـات أو أوالد بـالغني  فطرة األبدان إن أريف
ّعرفنا الصواب مـأجورا إن شـاء . ؟أحسن له أن يعطيهم ينفذوهنا بأنفسهم أم جيزي وحده

 .اهللا
 
 األبدان خيرجها عنهم فهو أسلم له، وإن كانوا أمناء وأعطـاهم خيرجوهنـا عـن فطرة

 .أنفسهم فحسن
 
 عـن كـل  أوالد يلزمه عـوهلم، ثـم وزندهة األبدان، وكان عن رجل تلزمه فطرعن

واحد منهم وزنه ومن بعد خلطهن مجيعا، وقام يعطي منهن بالقياس منهم من يأخذ وزنـه 
 ؟ومنهم من يأخذ أقل، أجيوز أم ال

 .ّ بني لنا ذلك؟ فيمن عنده زوجة، أيلزمه أن يعطي عنها فطرة األبدانوكذلك
 

 .واهللا أعلم. إنه جائز، وخمتلف يف وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة بأس هبذا فال
 

 
فـإن  ؟ سلم الرجل صاع أرز عن زكاة الفطـر وحـسبه عـن نفـسني، أيكفـي ذلـكإن

 ؟ ال، كم عليه من الزيادة حتى يكون منها قد سلم:قلت
 

 رمـضان، فـإن نقـصه عـن  صدقة الفطر عن كل واحد صاع مما يأكلونـه يف شـهرهي
                                                

 .أوزن): أ(يف )  ١(
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 .ذلك فليتمه فذلك هو الواجب عليه
 

 زكاة الفطرة من األرز املطبـوخ، أهـو صـاع بعـد طبخـه أم قبـل طبخـه إن أراد أن يف
 ؟يطعم مطبوخا، وكذلك سائر احلبوب، وما صفة األقط

 
هـو  صاع من طعام إن كان مطبوخا أو غري مطبوخ ال فرق يف ذلك، وأما األقط فهو
 .واهللا أعلم. اجلبن

 
 
 إال بالطعام، وال جتزي الدراهم عنها؛ ألهنـا مـرشوعة كـذلك ي األبدان ال جتززكاة

 به، لكن ال أحفظ جـوازه قيل إهنا مسألة دين ال جيوز االختالف فيها لو :وال أقولطعاما، 
ن تكون مشبهة ملسألة معاذ بن جبل ـ رمحه اهللا عن أحد فأدلك عليه، وال يبعد يف األصول أ

 .- واهللا أعلم -تعاىل 
 

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط)  ١(



   ٣٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 
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 عىل من رام احلج أو الـصيام ألداء الفريـضة أن ينظــر اهلـالل ليلـة الثالثـني مـن هل

؟القعدة أو شعبان أم ال 
 

ة فال بد من رؤيته عىل من قدر، وكأنه من  إذا كان اهلالل يتعلق به فريضة حارضنعم
 .واهللا أعلم. فروض الكفاية الواجبة عىل عامة املسلمني

 
 رأى اهلالل قبل غروب الشمس بقليل أو كثري، ثم أخفى عليه سحاب أو غبار فيمن

أو غريه، والشمس بعد مل تغرب، أيكون حجـة لـدخول شـهر رمـضان أو خلروجـه إذا رآه 
 ؟يدا منها أو قريبا منها أم الوراء الشمس بع
 

 يكون ذلك حجة لدخول رمضان أو خروجه إذا رآه خلف الـشمس ال قـدامها نعم
وال حماذيا هلا وال ممازجا جلوهرها، وال يكاد البرص يدركه مع االمتزاج أن لـو اتفـق ذلـك، 

ار أو وسطه فيكون الغد من رمضان يف الدخول، ومن شوال يف اخلروج، سواء رآه آخر النه
 .أو أوله

 هالل البارحة فيستباح به إفطار  إذا رآه أول النهار فهو يف احلكم:قول بعض الويف
ذلك اليوم من آخر رمـضان عـىل هـذا القـول، وكأنـه غـري بعيـد مـن الـصواب يف االعتبـار 

 .والنظر
                                                

 .حكم): ع(يف )  ١(



٤٠٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف احلكم فال يصح ذلك قطعا لعدم التـيقن عـىل املـايض، وكـأن احلكـم يف هـذا وأما
 .املوضع أصح
 وما حد الشهرة لدخول رمضان التي يعد هبا ثالثون يوما خلروجه إن وافق : لهقلت

غيم أو ما أشبهه عند خروجه، وكان عند دخوله كذلك يف بعض البلدان وجاءت األخبار 
 ؟ّ الصحو، بني لنا مجيع ذلك بترصيح كاففيهابرؤيته من البلدان التي 

وجدته خيربك أنه قد رآه بنفسه حتى يصح عنـدك  حد الشهرة أن يكون كل من :قال
 وممبي بذلك العلم الذي ال ختالج الشكوك فيه، كام تعلم بأسامء القرى واألمصار كبنجالة

 .وغريها من دون رؤية وال شهادة، وال يمكنك إنكار ذلك بحال
 شهرة الدعوى يف هذا املوضع فهو أن يصل خـرب إىل الـدار فينتـرش فتـسمع كـل وأما

 مـا يـشبه وإنه هالل أو جاء اخلـرب أنـه هـالل أ: يقال أو إنه مبصور أو منظور، :يقولاحد و
 .واهللا أعلم. ذلك مما خيرج يف األصل عىل معنى الدعوى فال يقبل

 
 أهل بلد رأوا اهلالل يف خـروج شـهر رمـضان، ونظـره أنـاس مجلـة بقـدر أربعـني يف

، أيصدقون عىل هذه الصفة يف نظـرهم هـذا رجال، كل حجرة منها أحد ولكنهم غري ثقات
ّ منهم، ويف ذلك البلد أحد أصبح مفطرا معيدا وأحد صائام فام كالمهوربام يوجد من يؤخذ 

 . أفتنا شيخنا؟ّعىل أهل هذا البلد الذي عيد منهم والذي صام
 

 صح اهلالل بشهرة حق أو شهادة عدلني أو خربة ال شـك فيهـا وجـب اإلفطـار، إذا
ال تعني الصوم، ومن أفطر متأوال قابال ملا ليس بحجة جهال منه فعليه التوبة وجيزيه بدل وإ

 .واهللا أعلم. شهره، وخمتلف يف الكفارة عليه
                                                

 .كمنجالة)  ع(يف )  ١(
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ما تقول فيمن رأى هالل شهر رمضان يوم تسعة وعرشين مـن شـعبان بعـد الـزوال 
 الشمس ومل يره غريه يف تلك النواحي واألقطار من بـاد وحـارض أيلزمـه هـو وقبل غروب

الصوم من غداة غد، وهل جيب أتباعه يصومون بقولـه أم ال، أم حتـى يـرى بعـد الغـروب 
 .؟والرائي كأحد من الناس

 
نعـم عليـه أن يـصبح صـائام، وعـىل أصـحابه ومـن يكتفـي مـنهم بقولـه أن يـصبحوا 

 .واهللا أعلم. و عدال وهو شاهد فيه بغريهصائمني إن كان ه
 

 
 يصح يف احلكم رؤية اهلالل بآلة كالدوربني واملناظر إذا كان النظر إليه مـن وراء هل
 وكذا من نظر إليه يف املاء أو نظر يف منظرة إىل املرشق فرآه فيها هل يصح ذلـك ؟ذلك أم ال

 ؟أم ال
 

 أدري ما ألهل العلم يف هذا من نظر، وال ما زاد عليه من أثر، وأنا لست يف مسائل ال
 يف مثل هذا عىل سبيل املذاكرة، فـإن جـاز أن يوافـق ولكني أقولاألحكام من أهل البرص، 

 يف يشء فاحلق بنفسه معمول به وإال فلريد باحلق إليه، والذي يتجـه يل يف هـذا أنـه إذا قاحل

                                                
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )١(

 .٧١ص
 .كذا يف املخطوطات)  ٢(



٤٠٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـوموا لرؤيتـه «: ^ىل قد تعبد اخللق برؤية اهلالل بالعني الناظرة لقول النبـي كان اهللا تعا
 نـوراين يف األفـق الـساموي، فرؤيتـه يف املـاء عـىل سـبيل كل فاهلالل شـ،»وأفطروا لرؤيته

 اهلالل، وقد يمكن يف هذا اخليـال أن انعكاس األشعة إنام هي رؤية خيال اهلالل ال رؤية
 ] ليـنعكسإنـه[يال خياله كام لو قابلت هذا اخليال مرآة فانطبع فيها يرى نفسه أو يرى خ

 هذه اخلياالت وإن كانت يف الظاهر ة رؤيمنها خيال خيال اخليال إىل غريها وهكذا، لكن
نتيجة لرؤيته اهلالل فهي غري رؤية اهلالل املتعبد برؤيته فيام عندي، والذي رأى هذا اخليال 

 رأى اهلالل فيكون قد صام لرؤية اهلالل وأفطر لرؤيته كام يف احلديث ال يصدق عليه أنه قد
النبوي، فهو يف احلكم ال جيزي ولو أقسم الذي رأى هذا اخليال أنه قـد رأى اهلـالل بنفـسه 

 .فحنثه واضح فيام يظهر يل
 اعتبار الفقهاء يف مسألة املرأة إذا رأى خياهلا رجـل يف املـاء فأبـرص منهـا الفـرج لكن

 ربفقال بتحريمها عليه قوم، وأباه آخرون، والثاين أصح يف احلكم، واألق عىل العمد نفسه
وبه يستدل عىل أن من رأى خيال هذا اهلالل عىل هذه الصفة جيب عليه  ،إىل معنى االحتياط

الصوم عىل معنى االحتياط وال يباح له اإلفطار؛ ألنه ال يكتفى فيه إال بام تقوم احلجة به يف 
 . وكأنه اآلن عادمها فيام يظـهر يل عىل أصح ما فيهاألحكام،
 أن يراه بعينه من وراء حائـل شـفاف كالزجاجـة، ومنهـا مـا يـسمى يف عـرفكم وإما

بالدوربني فهذا له حكم النظرة بـالعني، وال تـرضه تقويـة الزجاجـة يف معنـى تقويـة النظـر 
                                                

 مسلم، و)١٩٠٩(إذا رأيتم اهلالل فصوموا ^ قول النبي : الصوم، باب:  يف كتابالبخاريأخرجه )  ١(
ــصوم، بــاب: يف كتــاب ــ: ال ــة اهلــالل وجــوب صــوم رم ــسائي، و)٢٥١٠(ضان لرؤي ــابالن :  يف كت

 .، من طريق أيب هريرة مرفوعا)٢١١٦(إكامل شعبان ثالثني إذا كان غيم : الصيام، باب
 .رؤيته)  أ(يف )  ٢(
 .مل ينعكس): أ(يف ) ٣(
 ).ع(سقطت من )  ٤(
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يمنـع مـا وراءه  هلواء، والذي الوإعانته عىل نظر املرئيات، إذ ليس هلا يف التشبيه إال حكم ا
 السموات عىل غلظها وعظمها ملا ثبـت مكالغيم الرقيق أو كام ترى الشمس من وراء أجسا

 .يف األخبار أهنا يف السامء الرابعة بال خالف
  ~  �  M|   {  z  y } :  األدلة يف هذا وأوضحها قوله تعاىلوأصح
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 كـم حـد القـرى التـي ، لكل قـوم رؤيـتهم وهالهلـم: قيل هالل شهر رمضان ألنهيف
 أحد ومل يره الباقون، مثل أهل الباطنة هالهلـم واحـد وكـذلك يكون هالهلم واحدا إن رآه

 .ّ عرفنا وأنت مأجور؟أهل الظاهرة وعامن، ألذلك حد مفصل بالرشع أم ال

                                                
 ).٣٥(اآلية : سورة النور)  ١(
 .مقيدة): ع(يف )  ٢(
 .اخليال): أ(يف )  ٣(
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 حد لذلك إال صحة اخلرب، فمن قامت عنده البينة يف الشهر بوجود اهلالل لزمه ما ال

م عنده البينة به فهو متعبد برؤية من يلزم فيه من الصيام إن كان يف شهر رمضان، ومن مل تق
 .رآه وهلم هالهلم املخصوص

 
 
 : شيخي يف دخول هذا الشهر رمضان املبارك صح عندنا فيه ريبتانأشاورك
 ] رضبةسمعنا: [السامء غري صحو فلم نر اهلالل، والثانية:  يف موضع اهلاللاألوىل

 .ا يف بلد سامئل فصمنا عىل غري يقنيمدفع يف وقت العشاء اآلخرة ونظنه
 وما الذي يعجبك يف عقد هذا الشهر يف الليلة اآلتية نعقده ثالثني ؟ بدهلا أم الزمناأيل
 تسعة وعرشين يوما، أم هذا يوم قد مىض ونعقده تـسعة وعـرشين يومـا أم ثامنيـة يوما أم

 ؟وعرشين يوما وعلينا بدل هذا اليوم
 
العادة إذا مل تقم معكم احلجة برؤية اهلالل، وإذا صح أن ذلـك اليـوم  متاما مثل يعقد

 فريـضة فيختلـف فهومن رمضان فعليكم بدله إال من صام عىل نية أنه إن كان من رمضان 
 .واهللا أعلم. يف االجتزاء إذا صح أنه من رمضان

 
ل مـن وقـو ،كله فريضة واحدة :قول من يقول يف شهر رمضان عندك ترجيح يف هل

 ؟ كل يوم فريضة:يقول
                                                

 .رضبة سمعنا): أ(يف )  ١(
 .أو): ع(يف )  ٢(
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.واهللا أعلم. وال عندي ترجيح فيهام،  القولني صوابكال 

 
 

 تقول فيام قيل يف جواز األكل للصائم إىل طلوع الفجر، فمن مل تكن له معرفة بأول ما
ك أم ال  يـستيقن عـىل طلـوع الفجـر بـال شـىطلوع الفجر الصادق فهل جيوز له األكل حت

  أرأيت إن نظر إىل؟جيوز له ويلزمه االحتياط ويؤمر باإلمساك عن األكل إلحراز صومه
الفجر فلم يستيقن عىل طلوعه ثم أكل ثم بعد فراغه نظـر إىل الفجـر فـإذا هـو قـد بـان بيانـا 

 ؟ يف صومهفام تقول ال شك فيه شافيا
 

 من الشك؛ جمساك عن األكل حتى خير من ليس له معرفة بأول الوقت فيؤمر باإلأما
واهللا أعلم فلينظر يف ذلـك كلـه وال يؤخـذ إال . ألن الراعي حول احلمى يوشك أن يقع فيه

 .باحلق
 

 الصائم إذا مل يستيقن أن الفجر قد طلع إال يف نفسه شكوك ووساوس أنه قد طلع يف
؟شاق أم ال جيوز له ذلك له أن يبالغ يف املضمضة أو االستنالفجر أم ال، أجيوز 

 
.واهللا أعلم.  والفجر قد تبني، بأس بذلك ما مل يبلغ املاء يف حلقهال 

                                                
 .عىل): ع(يف )  ١(
 ).ع(سقطت من )  ٢(
 .جيوز): ع(يف )  ٣(
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 ؟ يعجبك للصائم يف شهر رمضان إذا أكل ناسيا، أيبدل أم الما
 
 .واهللا أعلم.  البدلعليه

 
 
 ؟ الصائم هل جيوز له أن يسوغ ريقهعن

 
 . له ذلك إال النخاعة اآلتية من الصدر ال جتوز إساغتهاجائز

 
 ؟ إذا جعلته يف فمي وبان يل نخاعي أصفرالزعفران
 

 . وصومك تام، بأس عليكال
 

 
ًا تـرى صـومه تامـا أم ال إن كـان متعمـدا  الصائم إذا تسوك فطلـع مـن فيـه دم، مـيف

.ّ بني لنا ذلك؟خلروج الدم أو غري متعمد 
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 .واهللا أعلم.  تام ما مل يلج الدم من حلقه إىل بطنهصومه

 
 
 رجال فكلم ً أصبح جنبا وهو نائم يف شهر رمضان فذهب به النوم وانتبه ممرارجل
 ؟تقض صومه أم القبل غسله ين

 
 .واهللا أعلم.  صومه تام: وقيل،وهو أكثر القول ، عليه بدل يومه:قيل

 
 الصائم إذا أجنب هنارا وقد علم بـذلك، وخـاف إن سـارع يف الغـسل يف حينـه مل يف

تنقطع عنه املادة وليمـتحن هبـا ألنـه قـد تعـود ذلـك، وإن تـأخر بقـدر مـا يرجـو انقطاعهـا 
 ؟له عذر يف تأخريه وال يكون منسوبا إىل تقصريه أم الانقطعت، هل 
 

 إذا كان متعودا أهنا تعاوده بعد الغسل واالسترباء يف قريب من مقدار الزمـان أو أما
بعيد منه فهذا ال عذر له بتأخري الغسل ألجل اإلثابة التي تعودها من بعد اجلنابة، وإذا ثبت 

سح عىل أسفل الذكر ثالثا فام فوقها وبالبول وحده فاخلارج له االسترباء منها بالبول بعد امل
 .من بعد ذلك إما جنابة ميتة أو مذي ومتفق عىل أن املذي ال يلزم فيه غسل اجلنابة

 يف اجلنابة امليتة هـل جيـب الغـسل منهـا كاجلنابـة احليـة أم ال فلهـم قـوالن، واختلفوا
 .أهنا كالبول فقطواألكثر 

ة ال ينقطع خروجها مستمدة إىل ساعة مثال فام فوقها أوما دوهنا،  إذا كانت اجلنابوأما
                                                

 .كذا يف النسخ املخطوطة)  ١(
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ومل تنقطع باملسح عىل أسفل الذكر وال بالنرت له، ومل حيرضه البول يف احلال وال يقطعها املاء 
 ال غاية إال ذلك؛ إذ ال يؤمر بالغسل قبل  يف التأخري إىل أن تنقطعريف االعتبار فهذا معذو

دة الغسل مع سيالهنا إن كان هذا مما يوجد يف البرش، فاعرف الفرق بـني انقطاعها لعدم فائ
 .الوجهني وتأمله حقه

 غالبـا أنـه إن مل يـنم قلـيال بجنابتـه ولـو بقـدر مـا يأخـذه النـوم  وإن رجـا: لـهقلت
 يعـذر لمضطجعا فتسكن جوارحه ودواخله وخوارجه ليطول به الوقت يف اليقظة أكثر ه

تفضل رصح وال تلوح الطريق األهدى ملن بك يستهدي وعساه بنور  ؟بذلك إن قعد أم ال
 .هداك هيدى، فإنه ال زال لك من الداعني وحلقك من املراعني

 قد مىض تفصيلها يف جـواز التـأخر عـىل رشطـه يف الوجـه الثـاين ال غـريه أو مـا :قال
عـىل قيـاد سـؤالك يشبهه من مثله، وإذا جاز التأخر فليس له أن يتعمد للنوم قطعا، وإنام له 

إن وجد هذا يف خمصوص من الناس فله يف القياس أن يسكن بال نوم قدر مـا تنقطـع املـادة 
 الرضورة ال جتوز جزما، دربال زيادة قط؛ ألن الغرض يف سكونه ال يف نومه، والزيادة عىل ق

 يف فإن تعمد فنام فقد هدم الصيام إال أن يصح معه أنه مل يتعمد عن حـد الـرضورة اجلـائزة
 .حقه فعسى أن ال بأس عليه

 والصائم واملغتسل من اجلنابة هنارا إن مل يغسل موضع األذى من الغائط إال : لهقلت
بعد فراغه من غسل موضع أذى اجلنابة ومتضمضه واستنشاقه وعموم رأسه باملاء، أيكـون 

 بـه إىل قد فعل ما أمر به واستعمل األحزم لنفسه، أم قـد خـالف ذلـك باجتهـاده املفـيض
 . يسرتشدك ال زلت باألهل إىل إرشاده يف معادههّ تفضل بني له سبيل سداده فإن؟رشاده

                                                
 .ينقطع): ع(يف )  ١(
 .يرجى): ع(يف )  ٢(
 .املققيض): ع(يف )  ٣(
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 قد قيل فيام يؤمر به أن يبدأ بفرجه وما حوله من األذى فيغسله ثم يغسل رأسه، :قال
وإن بدأ برأسه فال بـأس، هكذا يوجد دون خمرج الغائط فإنه كسائر اجلسد، وال نحفظ عن 

أ بالفرجني حتى أدلك عىل ما يشملهام من القول؛ ولكن عىل قول آخر إن غسل أحد أنه يبد
الفرج والرأس ال حيرز صوما لعدم االجتزاء به يف الطهارة للصالة وغريها وكأنـه األصـح 

 وعىل قياد هذا الرأي فـالفرج والـرأس ،»إن حتت كل شعرة جنابة« :للثابت من احلديث
بدأ بأهيام أراد فال نقض عليه، لكن االبتداء هبـام ترتيبـا أحـسن  بال فرق، فليبمنزلة غريها
 صائام فكيف بالصائم خلروجه مـن االخـتالف وإتيانـه بالرتتيـب املنـدوب نحتى ملن مل يك

 .إليه، واهللا أوىل بعذر من له عذره
 

  الصائم إذا أجنب يف هنار الصوم وهو نائم، ثم انتبه وأراد أن يغتسل، وكذلك إذايف
أصابته اجلنابة ليال ثم انتبه وقد طلع عليه الفجر، أعليه أن يريق البول قبـل الغـسل أم يبـدأ 

 ؟بالغسل، وما يعجبك يف ذلك
 

يغتسل وليس عليه أن يريق البول قبل الغسل، فإن أراق البول مل أقـل إن ذلـك : قيل
 .واهللا أعلم. يرضه ويعجبني أن ال بأس عليه وتركه أحوط

 

                                                
من طريق ابن عبـاس ) ١٣٩(كيفية الغسل من اجلنابة : الطهارة، باب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرجه )  ١(

 يف الرتمـذي، و)٢٤٨(يف الغـسل مـن اجلنابـة : الطهـارة، بـاب:  يف كتابأبو داودًمرفوعا، وأخرجه 
الطهـارة :  يف كتـابابـن ماجـه، و)١٠٦(ما جـاء أن حتـت كـل شـعرة جنابـة : الطهارة، باب: كتاب

 ).٥٩٧(حتت كل شعرة جنابة : وسنتها، باب
 .غريهم): أ(يف )  ٢(
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 تقول فيمن ارتكب معصية عمدا أو خطأ هنارا يف رمضان، ثم تاب منها من حينه ما
 أرأيت شيخنا إذا كانت تلزمه الكفارة أو القضاء ؟وساعته، هل يلزمه يشء يف صومه أم ال

 .ّ ارشح يل سيدي رشحا مفهوما شافيا كافيا لك األجر إن شاء اهللا؟ما صفته
 

 ختتلف والقضاء خيتلف بحسبها واهللا هيدي من يشاء، فالزنا ونحوه معصية، املعايص
ــرسق ونحــوه مــن الظلــم والغــصب ــة نهــب والوال  معــصية، واإلفطــار معــصية، والغيب

والنميمة ونحومها معصية، وغري ذلك مما يطول ذكره ورشحه، ويطول تقسيمه إىل الصغائر 
ل فيه كل صغرية فال يفطر هبا وال كفـارة وعليـه التوبـة، والكبائر ونحو ذلك، ولكن األص

والقول هبا عىل الكبائر، فالزنا واألكل فيه الكفارة الزمة، ونحو الرسق والظلم يكفـي فيـه 
 فيه االختالف يف االجتزاء بالتوبة وحدها أم التوبة، ونحو الغيبة والنميمة عسى أن جيري

فلينظـر ، » مـة ينقـضان الوضـوء ويفطـران الـصائمالغيبـة والنمي«: ^البدل الزم لقوله 
 .العاقل لنفسه والسالم

 عـامل بـذلك، ري جوابك وأراك تسألني عن تفسري آيات من القرآن فاعلم أين غوهذا
وأن ما أقوله تكلف، فال تسأل مرة ثانية عن التفـسري فلـست بـه عاملـا وال عاملـا بالـرشيعة، 

                                                
 .الغضب: نسخ املخطوطةيف ال)  ١(
 .جيزي): ع(يف )  ٢(
مـا : الطهـارة، بـاب:  يف مـسنده يف كتـاب-رمحـه اهللا- اإلمـام الربيـعمل نجده هبذا اللفظ، ولكن روى )  ٣(

^ من طريـق أيب عبيـدة عـن جـابر بـن زيـد عـن ابـن عبـاس عـن النبـي )  ١٠٥(جيب منه الوضوء 
 بأنه مل -حفظه اهللا- شيخنا إمام السنة واألصول ، وقال»الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء«:قال

 .واهللا أعلم. يثبت بغري هذا اللفظ
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 األثر فهو أصح وأوىل مما أقولـه لكـم فـإين أتكلـف والكتب لعلها توجد معكم فطالعوا من
ذلك خجال من ردكم ال عن علم وبصرية، وقد اعرتفت بقلة املعرفة ولـست أنـا مـن أهـل 
الفتيا، وال من أهل الرأي والقياس، وال تقبلوا شيئا مما أقوله لكم إال بعـد النظـر فيـه، فـإن 

ين قليـل املعرفـة ظـاهر اجلهـل عـارف وافق احلق وإال فليرتك، وال تتكلموا عىل مـسائيل فـإ
بذلك، وأنا وإياكم كلنا ضعفاء ينبغي أن نسأل غرينا من العارفني حتى يدلونا عىل أمر ديننا 

 . والسالمينناالذي يع
 

 ؟ تقول فيمن تعمد النظر إىل فرج حرام هنارا يف رمضان، ماذا يلزمه يف صومهما
 

 . وعليه الكفارة،تعمدا فسد صومه نظر إىل فرج حمرم من بالغ مإن
 

 رجل أجر أناسا يبنون له بنيانا أو يعملون له شيئا من األعامل، فلام ابتـدأوا بتلـك يف
اخلدمة خلعوا ثياهبم واتزر كل واحد منهم بإزار غري ساتر لعورته، فبقي ذلك الرجل الذي 

منهم يف ذلك العمل لقلة أجرهم قاعدا معهم بحيث إنه ال يمكنه امليض عنهم خوف الغش 
 وعدم أمانتهم واجتهادهم، أجيوز الوقوف هلذا الرجل معهـم وعليـه أن جيتهـد يف الهتممبا

غض برصه عن العمد للنظر إىل عوراهتم ما استطاع أم ال جيوز له ذلك أبدا، وإن كان هـذا 
 ؟الرجل صائام أينتقض صومه بذلك أم ال

 
وعليـه اإلنكـار علـيهم إذا قـدر، وإن مل يقـدر فـال  ، له إال غض البرص عنهمجيوز ال

. يسعه النظر إىل عوراهتم عىل سبيل العمد، وما كان عىل سبيل اخلطأ فال ينتقض به الـصوم
 .واهللا أعلم

 



٤١٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 نظر الصائم إىل وجهه يف املـرآة وكـذلك إذا نظـر إىل فرجيـه، هـل ينـتقض بـذلك إذا

 ينتقض صوم يومه، لكن من مس دبر غـريه مـن  وعرفت أن من نظر إىل فرج غريه؟ومهص
 ؟رجل أو امرأة من وراء ثوب أو ثوبني، ومل حيس بالثقب هل ينقض ذلك صومه

 : الشيخ ابن النرضوقول
ــــــدا ــــــا أو رآه تعم ــــــس فرج ــــــن م   فم

  
ــــنكح ــــدا وي ــــن يغــــشاه عم ــــو كم    فه

اء ثيـاب ومل  أظنه معناه إذا فعل ذلك عامدا يف الفرج بعينه، وأما إذا مسه من ورهذا   
 .حيس بالفرج مل حيرم عليه تزوجيها

 
ــصائم إىل فرجيــه وال مــسهام، النظــر ــصوم وال ينقــضه نظــر ال ــنقض ال  يف املــرآة ال ي

وينقضه مس دبر غريه من املكلفني إذا تعمد ذلك إال الزوجة فال ينقض ذلـك منهـا إال إذا 
 .المس بالذكر عىل وجه اجلامع قصدا أو حكام

 
 

 تقول شيخنا يف مسافر يف رمضان أهل عليه اهلالل يف بلد وصام كذا كذا يوما، وملا ما
أراد املسري إىل بلده أفطر يف الطريق أصومه تام أم ال، والـذي أكـل ناسـيا أعليـه بـدل أم ال، 

 . أفتنا مأجورا؟ يرشب ويظن أنه ليل فلام نظر رأى الفجر قد استبان ماذا يلزمهيوالذ
 
 األول يف السفر خمتلف فيه واألصح فيه من القول أنه ثابت، وأكثر ما نجـده الصيام

أن عليه بدله، ومن أكل ناسيا فمختلف يف وجوب البدل عليه، ومن رشب وهـو يظـن أنـه 
                                                

 : وقد ورد البيت هنالك كالتايل١٠١ للعالمة ابن النرض ص الدعائم :ينظر)  ١(



   ٤١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 .واهللا أعلم. يف الليل ثم أبرص فإذا هو قد رشب والفجر قد بان فعليه بدل يومه
 

 
 امرأة جاءها احليض، ثم رأت الطهر يف أيام حيضها واغتسلت وصلت وصامت، يف

ّ بني لنـا ؟ثم راجعتها صفرة أو محرة أو كدرة يف أيام حيضها، ما تصنع يف صالهتا وصيامها
 .ذلك مأجورا

 
 .واهللا أعلم .  وعليها يف الصيام بدله، وذلك حمسوب من حينهاترتكه
 

 املريض إذا أدنف ومل يطـق الـصيام، ومل يطلـب املـاء مـن شـدة مـا بـه مـن املـرض يف
 ؟ وهل عيل إن سقيته يشءطلب،أيسعني أن أسقيه يف رمضان هنارا إن طلب املاء أو مل ي

 
 كان مفطرا للمرض فال بأس عليك، وكذلك إن خيف عليه التلـف بـدون ذلـك إذا

إحياء نفسه ابتغاء ما عند اهللا من الواسع له يف األصل، فال بأس عىل من سقاه وساعده عىل 
 .واهللا يعلم املفسد من املصلح

 
 ؟ رجل مريض يف شهر رمضان ومل يأكل ما يقوت به نفسه، أله أن يفطر أم اليف

 
 .واهللا أعلم. نعم

                                                
 ًفهو كمن يغشاه عمدا وينكح             ًفمن مس فرجا أو رآه بشهوة             

 .حيضهامن : كذا يف النسخ ولعله)  ١(



٤١٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لـك،  يتعاف وال يستطيع الصوم ومات مـن مرضـه ذمل اإلنسان إذا مرض سنني ويف

أيلزمه بدل الصوم أم يلزم الورثة أن يـصوموا عنـه، أم ال يشء عليـه إذا مل يتعـاف بقـدر مـا 
 ؟يبدل صومه

 
 أن يويص به أن يصام عنه باألجرة مـن مالـه إال وأكثر القول يف لزومه عليه، خيتلف

 .أن يصومه الورثة فهم أوىل من غريهم إن اختاروا ذلك
 

ه يف رمضان صائام فأفطر يف الطريق ومكث يف بلد فصام فيهـا  رجل خرج من بلديف
 ؟فلام رجع إىل بلده أفطر أيضا، أيتم صومه الذي بني الفطرين أم ال

 
 إن األصح يف األصول متامه، ونحن : قيل أنه ال يتم، لكن:وأكثر القول ، فيهخيتلف

 .واهللا أعلم. قد استعملنا ذلك يف وقت فأعجبنا جوازه
 
 املرأة إذا كان عليها بدل شهر رمضان متتابعا فنوت صومه متتابعا ثم أتاها احليض يف

قبل أن تتم ما عليها، أينهدم صومها وتستأنف ما عليها من أوله أم تبني عـىل مـا مـىض مـن 
 ؟صومها

 إن كانت نيتها بقلبها أن تصوم بدل مـا عليهـا متتابعـا، أو عقـدت لـذلك نيـة أرأيت
 بـدل مـا عليهـا ئمةبعا، أو جهلت هذه النية وتنوي كل ليلة أن تصبح غـدا صـابلساهنا متتا

 ؟فهل من فرق فيام بني النيات أم كلهن سواء جائزات
 

 بأس عليها يف ذلك، وال يرضها قطع احليض لصيامها إذا تابعت الصيام من بعده، ال
 .واهللا أعلم. وكذلك النيات املذكورة كلها جائزة وكافية



   ٤١٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 امرأة صائمة بدال من رمضان، فجاء زوجها يريد جمامعتها فأعلمته بصيامها فلـم يف

 ؟يمتنع عنها ومل تدافعه هي ومل جتاهده حتى جامعها ما جيب عليها
 

 . عليها الكفارة أيضا: وقيل آثمة وعليها بدله،هي
 
 نفـسه، هـل يوجـد  كان صائام كفارة أو بدال عن شهر رمضان باألجرة أو عـنفيمن

 ؟يشء من النهي أو الكراهية أن يالقي صومه بصيام شهر رمضان
 

 .واهللا أعلم.  بأس بذلك وال تكريهال
 

 امرأة حاضت يف شهر رمضان، ومل تبدل عند انقضاء الشهر بل أخرته حتـى جـاء يف
 الثاين أبدلت مـا شهر رمضان الثاين جهال منها وصامت الشهر الثاين، وعند انقضاء الشهر

 ؟كان عليها من الشهر األول، ما يلزمها يف ذلك
 

 قرصت وبدهلا اآلن تام، وبعضهم أوجب عليها إذا حرض شهر رمضان ومل تبدل قد
 .واهللا أعلم. أن تطعم عن كل يوم مسكينا

 
 إذا أوىص أن يصام عنه بعد موته بدل شهر رمضان أو شـيئا مـن الكفـارات، اهلالك

 ؟أجيوز أن يصوم الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال إذا استؤجروا عىل ذلك
 
 .جائز

 



٤١٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٤١٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 



٤٢٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٤٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 تقول يف االستطاعة بلزوم احلج إذا كان عنده دراهم من فضلة مال أو من صـنعة ما
 ؟ وملن يلزمه عوله، أيلزمه احلج أم اللرجوعهوتكفيه لوصوله إىل احلج و

 
 .ولو مل تكفه لرجوعه إذا كانت تكفيه لوصوله إىل احلج: قيل
 .إذا كانت تكفيه لوصوله إىل احلج ولرجوعه: وقيل
 إن كانت عنده دراهم من بيع مال له، ودخلت أشهر احلـج والـدراهم باقيـة يف وأما

 .واهللا أعلم. يده فعليه اخلروج إىل احلج
 
يه حلجه، وليس له مال يكفيه ملؤنته ومؤنة عياله، وهذه  فيمن عنده دراهم تكفشيخنا

الدراهم خدم هبا، وليس يلزمه فرض احلج غري أنه متشوق إليه، ما أفـضل لـه أن يـسري إىل 
 .ّاحلج، أم أفضل له أن ينفق الدراهم أو شيئا منها للفقراء؟ عرفنا ولك األجر إن شاء اهللا

 
ج فاألوىل به أن حيج إن كان فريضة أو نافلـة يبلـغ  عنده من الدراهم ما يبلغه احلمن

 .واهللا أعلم. هبا إىل أداء الفريضة فهو أوىل به من دفعها للفقراء
 

 تقول يف رجل فقري باع شيئا من ماله مراده ليشرتي به ماال غريه اختيارا منه، فبقي ما
 هل تلزمه حجة من هذه ول،احل يشء من قيمة املال ومل جيد ماال ليأخذه، وحال عليه معه

الدراهم إذ هي من بيع األصل ال من الغلة، وصاحبها فقري من قبل البيـع وبعـده إال تلـك 
                                                

 .منه): ع(يف )  ١(



٤٢٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراهم قيمة املال؟
 

 وهي بقدر ما يـستطيع احلـج هبـا ومل يكـن عليـه ، أتت عليه أشهر احلج وهي معهإن
، وال خياف يف سنته إن حج هبـا أال رضر يف احلال إن حج هبا، وال عليه دين يريد هبا قضاءه

 أن احلج يلزمه منها كام تلزمه يف بعض القوليبقى معه ما يكفيه له وملن يلزمه عوله فيخرج 
 يف بعض القولزكاهتا إذا بلغت النصاب وأتى عليها احلول بال خالف نعلمه، ولعله خيرج 

 من غلتها ومل يكن عنـده  لعوله وملن يلزمه قيامه أيكسبتهإن كانت هي رأس ماله ومنها م
يف من غريها ما يكتفي به لسد خلته أن يكون يف هذا كأصل ماله فال يلزمه إنفاقها يف احلـج 

 من الـدراهم كام ال يلزم من له رأس مال.  ملا يتوقع من املرضة عليه يف ذلكبعض القول
ه منها إذا مل يكن له التي جعلها يف مضاربة أو بيع أو رشاء إذا كان قيامه هو ومن يلزمه عول

 .من غريها ما يكفيه ملا ال بد له من حاجته أن حيج هبا
 إذا مل يكـن مالـههي بمنزلة أصل ماله عىل قول من ال يوجب عليه بيع أصل : وقالوا

 له ما يغنيه عنه، وإذا ثبت هذا يف هذه فهي يف الدراهم التي باع هبا أصل ماله ليتعوض به
امه، ومل يكن عليه يف األصل بيعه يف احلج فهـو أشـبه باألصـل عـىل عنه ما يقوم يف ذلك مق

هذه الصفة، وجيوز فيها ما جيوز فيه من الرأي منها يف احلكم، إذ ال فرق بينها وبني الدراهم 
 .التي هي رأس ماله من حيث اجلنسية واملعنى

 .ب عن نظر يف هذه املسألة من غري حفظ بعينه، وكأنـه غـري خـارج مـن الـصوافهذا
 .واهللا أعلم، فلينظر فيه

 

                                                
 .ماله): ع(يف )  ١(
 ).ع(سقطت من )  ٢(



   ٤٢٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 لزمه احلج ثم رجع إىل حال لقلة االستطاعة لعدم ما بيده، هل فيه قول من إجازة من

 .له برتك الوصية أم ال؟
 

 .واهللا أعلم. عليه الوصية به: قيل
 

 
ون حجه جائزا عن املحجوج عنه أخربين عمن وجب عليه احلج، وحج باألجرة أيك

 أم ال؟
 إذا كان فقريا قبل مسريه إىل احلج، وحدث له غنى يف سفره، أيكون كذلك أم أرأيت

 ال؟
 

  . ذلك خمتلف فيه، وفيه التشديد يكثركل
 
 جيد سبيال إىل احلج فلـم حيـج، ولـه يف الدينونـة فـضل ونيـة؟ ومـا معنـى قـول فيمن
مــن وجــد ســبيال إىل احلــج فلــم حيــج فليمــت موتــة جاهليــة أو  «: قــاله إنــ^رســول اهللا 

 .»هيودية
                                                

 .نكثر): أ(يف )  ١(
مـن طريـق احلـارث ) ٨١٢(ما جاء يف التغلـيظ يف تـرك احلـج : احلج، باب:  يف كتابالرتمذيأخرج )  ٢(

ومل من ملك زادا وراحلـة تبلغـه إىل بيـت اهللا : ^قال رسول اهللا : األعور عن عيل بن أيب طالب قال
ًحيج فال عليه أن يموت هيوديا أو نرصانيا وذلك أن اهللا يقـول يف كتابـه ً:  M  ¡  �  ~  }  |



٤٢٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا كان هذا أكثر مسريه إىل احلج باألجرة عن غريه، أعليه يف تأخريه عن نفسه وأيضا
 إثم أم ال؟
وإن كـان آثـام   مات وقد أوىص أهيلـك يف تـأخريه عـىل هـذه النيـة أم يـصري آثـام،وإن

نه اخلطيئة؟ أوضح لنا تفسري هذا احلديث عسى اهللا أن يوفق اجلميع أتكفيه التوبة ومتحى ع
 .ملرضاته

 
 إذا كان عىل نية اخلروج مـن حـال إىل حـال يف أكثر القول يف تأخري احلج وسعي قد

 .واهللا أعلم . فال يضيق عليه ذلك
 

 
 يقدر عىل ركوب البحر وال سفر الطريق للحج، أله أن  تقول يف الرجل إذا كرب وملما

 .يؤجر من حيج عنه يف حياته أم ال؟
 

 .واهللا أعلم.  عجز فيختلف يف جواز ذلك لهإذا
 

                                                                                                                             
¥  ¤  £  ¢  L هذا حـديث غريـب : ًوقال الرتمذي مشريا إىل عدم ثبوته. ٩٧: آل عمران

ال نعرفه إال من هـذا الوجـه، ويف إسـناده مقـال، وهـالل بـن عبـد اهللا جمهـول واحلـارث يـضعف يف 
 . اهـاحلديث

 .وسع): أ(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



   ٤٢٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 تقول شيخنا يف رجل خرج مسافرا إىل حج بيت اهللا احلرام، ومحل ما شاء اهللا مـن ما
م أراد أن يشرتي هبا متاعا للتجـارة، أعليـه شـك وشـبهة يف الدراهم وفضلت عن مؤنته، ث

ذلك إذا كان خروجه من وطنه لقضاء حجه وتأدية فرضه ال لتجارته إذا كان عن نفـسه أو 
  أكل ذلك سواء أم ال؟باألجرة،

ّ سيدي إذا نوى هذا الرجل ليحمل من الدراهم ما تفضل عن زاده وراحلته، أرأيت
اعة عسى أن يرد بعض ما أتلفه يف طريقه، أجيوز له ذلك وتسعه نيته  بام بقي بضوليشرتي
 هذه أم ال؟
 مل تــسعه هــذه النيــة، ونــوى هبــا احلجــة، فقــىض مآربــه وفــضلت هــذه الــدراهم وإن

 واشرتى بتلك الفضلة، ما الذي تكون له فيه السالمة عند اهللا يف مجيع ما وصفت لك؟
 

جه للحج أن يأخذ معه جتارة ويتجر فيها كام قال  بأس عليه يف ذلك إذا كان خروال
 MJ  I  H  G   F  E  D  C L : اهللا تعاىل

 إنه ليس له أن حيمل معه جتارة إال : وقيل من خرج بحجة عن غريه باألجرة،وكذلك
 .واهللا أعلم. أن يشرتط ذلك عىل من أجره، فإن ريض له بذلك وأذن له فيه وإال امتنع

 
 أو بـاألجرة، أم ،ج إذا جتر بالبيع والرشاء، أجيوز له ذلك كان حاجا عن نفسه احلايف

                                                
 .بأجرة): ع(يف   )١(
 .ويشرتي): ع(يف   )٢(
 ).١٩٨(اآلية : البقرة  )٣(



٤٢٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال جيوز ذلك؟
 

 يبني يل منعه إذا كان إنام خرج يف األصل للحج ال للتجارة، فإن اإلنـسان ال يمنـع ال
من الرتفق يف شأنه عىل ما جاز إال أن يكون قد خرج يف األصل للتجارة ال للحج فإن لكل 

 . ما نوى وعليه ما نوىئامر
 كل حال فإن كان ذلك عن نفسه وإن كان عن غريه فغري جائز له أن خيرج عىل وعىل

نية التجارة، ولكن جيعل نيته للحج وال يرضه محله ملا شاء من متاعه لبيع أو غريه وإال ففي 
لـك حجه اختالف فيام أرجو؛ ألن عليه أن خيرج من بيته باحلج، ومتى خـرج بغـريه ففـي ذ

 .نقص من عمله
 فيه إذا نوى احلج من بعد خروجه من بلده، والشيخ نارص يعجبـه أن ينفـق وخمتلف

 .للفقراء بمقدار النفقة والكراء من موضعه إىل حيث نوى باحلج، فاعرف ذلك
 

 
 مـن  من قال ملـا تـركال أن رجال أخذ حجة الفريضة، وجيزي ذلك عن امليت، وقلو

أجزى ذلك بحجة الفريضة، وهو جمز ذلك، وغري هذه املسألة كثـري : األجرة قليال أو كثريا
ّمن هذا املعنى، ما هذا املعنى سيدي؟ أيكون من استأجر عن هالك بحجـة الفريـضة مـثال 

 جيزي ذلك عنه مع كونه واقفا بحجة اهلالك، بثامنني قرشا وساحمهم ربع الثامنني أو ثلثهن
 ذلك من اإلحرام أو بعد الوقوف عند زيارة البيت، فكـل ذلـك يفعلـه عـن غـريه، وما قبل

 .أيتصور وينساغ أن ذلك جيزي عنه أم ماذا معناه؟ تفضل ببيان ذلك
 

                                                
 .ثالثني): ع(يف   )١(



   ٤٢٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
؛ ألنه  وال يبني يل صوابه، وال أقول به،وأنا ال أعلم ، ظاهرة عىل نحو ما تذكرهذه

 واألعـامل ،ن جتزيه عن حجة الفريـضة لعـدم النيـةإذا نوى بحجته عن اهلالك فال معنى أل
 عنه وعن اهلالك معـا فيجـوز أال جتـزي عـن ] نواهاوإن[بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، 

أحد منهام؛ ألن الفرض الواحد ال يتجزأ، وهو من الفروض البدنية التـي ال تقبـل الـرشكة 
 . باالستطاعة املاليةقأبدا وإن تعل
 يثبت احلج لألجري؛ ألنه هو عامله، ولن يذهب عمله ضـياعا  يف رأي آخر أنوجيوز

 من يثبته له ولو نواه للمؤجتر إذا عىل قول رشكة الغري معه لغوا ال يعتد هبا ال سيام فتكون
وال يشء للمـؤجر،  مل حيج فرضه فرياه ال ينعقد إال له، فكيف هبذا وقد نواه وهو سائغ لـه،

 .واهللا أعلم. عن األصول فيام عنديوأما ثبوته هلام معا فهو بعيد 


 
 

ما تقول شيخنا العامل سعيد بن خلفان اخللييل فيمن أوىص بعرشة قروش فضة حلجـة 
يرسلهن مع فلم تكف تلك العرشة القروش حلجة من دار املويص أجيوز للموىص عليه أن 

إنسان أمني من عامن وهو ليؤجر هبن أحدا بحج عنه من حيث تكفي هذه الدراهم، وإن مل 
 .يكن املؤجتر من مذهبنا أم ال جيوز إال أن يكون من مذهبنا هذا، أفتنا يف ذلك

                                                
 .ذكر): ع(يف   )١(
 .ونواها): ع(يف   )٢(
 .فيكون): ع(يف   )٣(
 .أ/١وردت يف خمطوط أجوبة مسائل العلامء املتأخرين، ص)  ٤(



٤٢٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجيوز للموىص عليـه أن ، أنا ال أقدر أمحلهن إال بأجرة:وإذا قال املرسلة معه الدراهم
أجرة عىل ما يتفقا عليه هو وإياه، أم ال جيوز له ذلك، وأيضا أجيوز للمرسـلة جيعل له منهن 

معه أن يؤجر أحدا بحج بيشء من هذه الدراهم والذي يفضل يأخذه بنفسه أم الذي يفضل 
أفتنـا يف ذلـك . مرجعه لورثة املويص ويصري بذلك املوىص عليه بريئا مـن مجيـع مـا ذكرنـاه

 .مأجورا إن شاء اهللا
 

إذا مل تكف هذه الدراهم املوىص هبا حلجة من دار املويص جاز أن يؤجر هبا مـن حيـج 
وعىل هذا فيجوز للويص أن جيعل هلا أمينا , عنه من حيث تكفي من املواضع ألجرة احلج هبا

فجواز إرساهلا يف يد ثقة أمـني , يأجترها عىل ما جاز فيها ومتى استحق األجري أجرته فهي له
لكن ربام يرتتب عىل ذلك إن تلفت هل يلزم الويص ضامهنا فعسى أن حيتاج يف  ،ال لبس فيه

 وأخافه أن ال يربأ لركوهبا اخلطر بسببه قبل حمـل وجـوب اإلنفـاذ إن مل ،اجلواب إىل تفصيل
يكن يف حال يعذر به يف حفظها وجيوز له وضعها فيه اختيارا أو اضطرارا يف موضعه بحيث 

 . ال يعد منه تقصري فيها
 وإن كـان يـأيت يف احلـج بـام يبطلـه فـال ،ويف أجرة من ليس عىل املذهب احلق اختالف

ولـيس لـه أن , وجه جلوازه عىل حال، وإن مل يكن كذلك فاجلواز ملن ال جيـد غـريهم أوسـع
 .يأجتر بيشء منهن حلملهن وهو ورسوله يف املنع من ذاك سواء
عـان بـه يف حـج عـىل قـول، وإن فضل يشء فهو باق عىل حالـه يف الوصـية عـسى أن ي

ولعله ال يبعد من أن يكون له وجه يف رجوعـه للورثـة أو الفقـراء عـىل مـا أرجـو مـن دون 
 . حفظ جيد يف هذا بعينه فلينظر يف ذلك ثم ال يؤخذ إال بعدله

 

 



   ٤٢٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 عنـد قاضـيهم برؤيـة هـالل ذي احلجـة، ا تقول يف شهود أهل اخلـالف إذا شـهدوما
اس بشهادهتم، وخطب خطيب الـسلطان، أجيزينـا الوقـوف عنـدهم أم نبيـت يف ووقف الن

 .عرفات أم نرجع لرمي مجار العقبة ثم نعود إىل عرفات؟ بني لنا بيانا واضحا
 

 جيزي ذلك إذا مل يصح اهلالل، وهم عىل ما ظهر منهم ال يف حمل األمانة فهم أقرب ال
ذلك منهم ما داموا عىل هذه احلالة باطلة ال حمالة، إىل اخليانة، وشهادهتم وحكم من حكم ب

 .فال جيتزى هبا لعدم صواهبا يف حكم الظاهر، واهللا أدرى بالرسائر
 ال يبني يل لزومه فكيـف أدل عليـه، ونفـس الوقـوف لوقوف اجلمرة عن هذا اورمي

إال أن ليس بيشء إال من شاء فعله عىل نية االحتياط فـال يبـني يل إال جـوازه، ولـيس عليـه 
 ،يرجع من بعد إىل عرفات كام فعل أول مرة، فيقيض ما عليه من لوازم احلج كام أمره اهللا به

 .وله احلمد
  
 مل تقم له البينة برؤية اهلالل إىل أن ينقيض فرض احلج فقد ثبت له حكم لكل قوم من

 . أعلمواهللا.  عىل ذلكهالهلم، ومل يتعبد بام مل يبلغ علمه إليه، وليقس
 

 احلاج إذا مىض للزيارة قبل احلج، وجاوز امليقات ثم رجع إىل جدة، من أين حيرم يف
إن -إذا أراد أن يميض إىل مكة، أم ال يسعه إال أن يرجع إىل امليقات فيحرم؟ أفتنا لك األجر 

                                                
 . املخطوط اجلواب فقطورد يف  )١(
 .وليس): ع(يف   )٢(



٤٣٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-شاء اهللا
 

 مـن امليقـات الـذي  رجع من املدينة متوجها إىل مكة قاصدا إليهـا فعليـه اإلحـرامإذا
 .واهللا أعلم. يسمونه بيار عيل

 
ــا حممــد فــيمن ــارة قــرب نبين ــت اهللا احلــرام، وزي ــصالة - أراد حــج بي ــه أفــضل ال علي

 بجدة أو مل ينو، فتعدى املواقيـت ومل حيـرم حتـى أتـى جـدة وقـد يقيم، ونوى أن -والسالم
 ر، أجيوز له أن حيـرم منهـا والضاق عليه الوقت، وقام فيها بقدر عرشة أيام أو أقل أو أكث
 إهنا غري خارجة من املواقيت، يلزمه دم أم ال، وهل يف اإلقامة حد حمدود، وهل قيل فيها

وهل من رخصة تبذهلا لنا أال نخرج منها إىل أحد املواقيت فنحرم منه؟ تفـضل أوضـح لنـا 
 .-إن شاء اهللا-ًهذه املسألة مأجورا 

 
 .واهللا أعلم. جبنا له أن حيرم من امليقات إال لعذر أعلم، وقد يعاهللا

 
 

 رجل حمرم رأى دما يف بدنه وال يدري ذلك الدم من أيـن أصـابه أهـو منـه أم مـن يف
غريه أعليه يف هذا يشء أم ال؟ 

 
 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



   ٤٣١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 . واهللا أعلم. وال حيكم به منه، يبني يل أن عليه شيئا يف ذلكال

 
 

  رجل يسعى بني الصفا واملروة بال وضوء ماذا عليه؟يف
 

 .واهللا أعلم.  يشء عليهال
 

 
 جاوز وادي حمرس قبل طلوع الفجر وذلك عند رجوعه مـن عرفـات مـا جيـب فيمن

 عليه من اجلزاء؟
 

 .ترك سنة فعليه دمقد 
 

 
  تقول شيخنا اخللييل يف الضحية يوم عـارش مـن ذي احلجـة، فهـل مـن تفـاوت يفما

الفضل فيمن ذبح ضحيته يوم عارش أو أخرها فيام بعدها من األيام إىل يوم ثالثـة عـرش، أم 
 كلهن سواء يف الفضل؟

 
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(



٤٣٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .واهللا أعلم.  عارش بعد الصالة إىل الليل يف ذلك تفاوت، والضحية يومنعم

 
 

 القول املعمول به يف دخول بطن الكعبة البيت احلرام، أيكون جائزا أو غـري جـائز ما
أم هو مكروه من غري حتريم، وإن كان جائزا فـام يكـون نيـة الـداخل، ومـا يكـون عملـه يف 

 . بطنها، ألي يشء نية الدخولدخوله إذا كانت الصالة غري جائزة يف
 إذا قـصد الـداخل للتـربك والـدعاء أم الـدخول حمجـور جـدا؟ أفتنـا فـيام هـو أرأيت
 . عند أصحابنااملعمول به

 
، وبعـض الفقهـاء  قد دخلها^ دخول الكعبة فبعض أجازه، وكان رسول اهللا أما

 وقـد تغـري لونـه  خـرج منهـا^بي كرهه تعظيام هلا، وإجالال أن تطأها األقدام، وألن الن
صـلوات اهللا -كأنه شق عليه دخوهلا إال أن هذا حمتمل التوجيه، ومل يثبت منه هني دخوهلا، 

 .-عليه وأزكى سالم
 والـصالة يف ^ينبغي دخوهلا يف العمر مرة واحدة، اقتداء برسول اهللا :  بعضوقال

 طـنأنـه رأى رجـال يـصيل يف ب -ريض اهللا عـنهام-قول أصحابنا كام يروى عن ابـن عبـاس 

                                                
 ).م(و)س(سقطت من   )١(
:  يف كتـابمـسلم، و)٤٦٨(األبـواب للكعبـة واملـساجد : الـصالة، بـاب:  يف كتـابالبخاريأخرجه ) ٢(

- اإلمـام الربيـععمـر، وأخرجـه من طريـق ابـن ) ٣٢١٧(دخول الكعبة للحاج وغريه : احلج، باب
 .من طريق أيب عبيدة بالغا عن ابن عمر) ٤٠٩ (-رمحه اهللا

 .كأنه: زيادة) ت(يف  )٣(



   ٤٣٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 . من املصيل ال قبلة له: فقالالكعبة
 يف دخوهلا، والتربك هبـا، وعملـه ^ برسول اهللا  يف دخوهلا ملن شاء االقتداءوالنية

فيهـا تـسبيح اهللا تعـاىل وتقديـسه، وتوحيـده ومتجيـده، وذكـره والثنـاء عليـه، والـدعاء لـه، 
لة واخلضوع، بني يديه ملتجئا يف بيته الكريم، وعائذا والترضع إليه، وإظهار اخلشوع، والذ

 أن يمن عليه بمغفـرة أوزاره والنجـاة مـن ظيمبه من عذابه األليم، وسائال له من فضله الع
واهللا أعلـم . إرصاره، وهدايته إىل رصاطه املستقيم، وأن يتقبل منه إنـه هـو التـواب الـرحيم

 .وباهللا التوفيق
 

 
 فإنـه كمـن يبنـي قـرصا :إن الشيخ نارص بن أيب نبهان يقـول فـيمن حيـج نافلـة: قلت

وهيدم مـرصا؛ ألنـه ال يـأيت الـصلوات بكامالهتـا، وال يقـوم هلـا بطهاراهتـا، لركـوب البحـر 
ّوغصته، فام ترى يف ذلك؟ تفضل بني لنا ما تراه فيه؟ ّ 

 
 وجه إلنكاره وال معنى الستنكاره، إذ ال لبس فيه  ومعنى صحيح، اليح قول ملإنه

 النقاب مرفوع احلجاب، ينـادي وال إشكال، وال خيفى صواب هذا املقال، ألنه موضوع
 .بالوصول إليه من كل باب، ويعطيك من ظاهر تعليله الصواب

 إال مـن كـان مـن البـرش معلـوم احلـال يف  ترى من خص فيه من الورى، ما همأال
                                                

 ).ت(و)س(سقطت من   )١(
 .لالقتداء): م(يف   )٢(
 .موضع): ت(يف  )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(



٤٣٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفرائض والسنن، واإلتيان هبـا عـىل غـري مـا ينبغـي مـن كامالهتـا يف سـائر  بتضييعالسفر
أنه ال يقـوم بـاللوازم فـذلك : أحدمها: حاالهتا، وينقسم ذلك عىل نوعني؛ ألنه من وجهني

هو احلرام اجلازم، وتعرضه للحج عىل هذا نوع من املآثم، فال تك يف مرية فإنه ليس بفرية، 
دم أمصار اإلسالم، وتصدق بأموال أهلها عىل األيتام، فـال صـدق وال ومثال ذلك كمن ه

ّصىل ولكن كذب وتوىل، ثم ذهب اىل أهله يتمطى، قد فاز من عمله بالعناء، وكتب عليه يف 
 . فأوىله فأوىل، ثم أوىل لهاللوح الفناء، أوىل ل

م الـالزم،  أخرى هي بالعذر أحرى، قد قامت باللوازم، وخرجت عن احلـراوطائفة
 عليهـا الفـضائل، والنـاس متبـاينون يف درجاهتـا ولكن تعوقت عن الوسائل، واعتاضت

 احلق فيه إال ببثبثة ينكشفالختالف طبقاهتا، وال بد عىل الصحيح من ميزان الرتجيح، وال 
 .أحوال الرجال وهذا يتسع فيه املجال

أمكنه القيام يف الساعة بألف  أما من :فأقول املقصود هنا إال بيان كالم الشيخ، وليس
طاعة، فأضاع الفريضة قصدا لغريها من وسيلة واحدة، فالبد من اعتبار أوجهها، وكشف 
النقاب عنه ال يصح إال بمعرفة التفاضل بني العملني، وذلك ال يعثـر عـىل كنـوزه إال عـامل 

طـاب، عـىل  اخلبصري، وال بد من استقصاء ذلك ملن أراد أن يقف يف برزة احلكـم لفـصل
 .وفاق السنة والكتاب

 عن حد اجلـواب، واحتـاج إىل تـصنيف كتـاب أي رجنا رشعنا يف رشح ذلك خلولو
 إن تساوت الفضائل فمن ضيع :أقولكتاب، وليس ذلك من غرضنا اآلن، لكن عىل إمجاله 

                                                
 .لتضييع): م(يف  )١(
 .لك): م(يف  )٢(
 .لك): م(يف  )٣(
 .اغتاصت): م(يف  )٤(
 .بفضل): ت(يف  )٥(



   ٤٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

ألفا لبناء واحدة فال شك أنه بنى من تلك الواحدة قرصا، وهدم من ذلك األلف مرصا فيه 
 .قرص، وإن زاد فبحسابه وإن نقص نقص من شأنهألف 

 ظاهر كالم الشيخ، واألعامل نفسها تتفاضل، لكنها باختالف أحوال الناس قد فهذا
 ختتلف أيضا، فيكون األفضل يف حق هذا فاضال يف حق غريه، ومفـضوال يف حـق آخـرين،

تفطن لـذلك وال تعجب فحسنات األبرار سيئات املقربني، وال بد للـسالك البـصري مـن الـ
 التجار من غنائم األرسار، ومن فاته  األخيار وربحزائنوالتنبه له، فإنه كنوز األبرار وخ

 .ربح التجارة فال بد له من غصة اخلسارة
 له بـالنور  أنعم النظر ودقق فيها الفكر، وحقق فيها العرب، فعسى أن ينكشفومن

 يتبع عن ذلك هواه، وال يعرتض بعدها من اللطف اخلفي، فال اخلفي ما استعد لقبوله
عىل مواله، ومل أستطع العبور يف بحر هذا املجال عىل ما فوق هـذا املقـال، فإنـه دأمـاء بحـر 

، للمعـامالت اإلهليـة، واخلـوض يف األنوار، ونقطـة دائـرة األرسار، يف األفعـال العمليـة
بار العلامء احلكامء العظامء األعـالم  حتقيقه، ال يتوغل يف بحور أرساره إال كتدقيقها لروم

 .ميف سلوك طريق اآلخرة والسال
 

                                                
 ).م(سقطت من   )١(
 .يكشف): م(يف  )٢(
 .لقوله): م(يف  )٣(
 ).م(سقطت من   )٤(
 .العلمية): ت(يف  )٥(
 .لزوم): ت(يف  )٦(



٤٣٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٤٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 



٤٣٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٤٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 
 ذبح طري دجاج فبقي ممسكا عىل جناحيه قليال، ثم أطلقها فإذا هي ميتة، أحترم فيمن

 ؟بذلك اإلمساك أم ال
بيحـة  الذي ينبغي يف حد الذباح املأمور به يف مجيع الدواب أن يطلـق الـذابح الذوما

بعد الذبح هلـا يف احلـال، وال يبقـى ممـسكا عليهـا أبـدا قلـيال وال كثـريا، وال بـأس يف ذلـك 
 ؟بإطالقها ولو قامت ومشت

 
 فإنه ليس مما يعني عىل قتلها اإلمساك، وإنـام يمنـع مـن تردهيـا واضـطراهبا  حترمال

 .الذي يمكن أن يكون معينا عىل القتل هلا وإن كانت ال حترم به
 إمساكها وإطالقها فليس معي فيـه حفـظ أرفعـه، ويعجبنـي أن يمـسكها خمافـة وأما

تلفها ووقوعها فيام حيرمها عليه إذا كان اإلمساك بحد ما ال يعني عىل قتلها، فـإن أطلقهـا مل 
أر به بأسا ولكني ال أحب ذلك، وإذا كان قد قيل يف اإلبل أهنـا تعقـل خوفـا مـن أن تـؤذي 

يرضها بل قد يؤمر به، وما جاز يف  ل إمساك، وقد علم به أن اإلمساك الالناس بدمها فالعقا
 . أعلماهللاو. بعضها جاز يف اآلخر، وال يبني يل علة متنع من ذلك

 
 رجل أمر رجال يذبح له ذبيحة فذبحها، ثم جاء آخر ينظر الذبيحة، ورآها ال بقي يف

 يشء األول، وبعد موهتا تبني أنه فيهايشء من اجلرعبة يف الرأس، وذبحها من أعىل الذبح 
 ؟من اجلرعبة يف الرأس، أحتل هذه أم ال، وإن كانت ال حتل فالثاين ضامن أم ال

                                                
 .ال حيرم): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(



٤٤٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
واهللا .  كان الذبح األول صحيحا وكافيـا فالثـاين يفـسدها؛ ألنـه معـني عـىل قتلهـاإن

 .أعلم
 

 
ًا أو غـريه مـن األنعـام دون أن يقطـع مجيـع مـا يــؤمر ً رجل ذبح دابة عجال صغرييف

بقطعه، فبقيت الذبيحـة مل متـت قـدر سـاعة أو أقـل أو أكثـر، هـل لـه أن يزيـد يف ذبحهـا أو 
 تفـضل بـني لنـا مـا يـؤمر ؟ًيذبحها من غري املوضع الذي ذبحها منـه أوال مـن سـائر الرقبـة

 .بفعله
 

 فيجوز أن يزيد يف الذبح بقدر ما يستفرغ املأمور  مل يقطع مجيع ما يؤمر به يف ذبحهاإن
 .واهللا أعلم. به، وال يذبحها من موضع آخر

 
 

 أكل هبيمة فنهشها بأنيابه يف جسدها أو يف موضع الذبح هلا فبقيت حيـة إذا السبع يف
 شدة حياهتا وضعفها مـا متيش بعد ذلك، فهل جيوز ذبحها وحيل حلمها، وهل قيل بيشء يف

 ؟يفيد حتليل حلمها وحتريمه، وما حكم موضع النهش منها طاهر أم نجس
 
 وتؤكل وموضع النهشة يغسل ويؤكل، وال بأس بـه بعـد الـذبح، ومعلـوم أنـه تذبح

 .واهللا أعلم. البد من غسله ملا به من الدم الذي هو أشد، وسؤر السبع خمتلف فيه



   ٤٤١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 
 ذبح ذبيحة ومل يغسل املذبحة منها وال اللحم، ثم شوى اللحم منها، ألـه أكلـه فيمن

 ؟عىل هذه الصفة أم ال
 

 قطع موضع الدم وما يامسه وما يتصل به من اللحم فالباقي طاهر حالل يف أصح إذا
 .واهللا أعلم. األقوال

 
 

 ومل يذكر اسم اهللا ناسيا أو جاهال، ثـم ذكرهـا يف الـرشطة ، الذابح إذا جر السكنييف
 ؟الثانية أو الثالثة قبل موت الذبيحة

 
. حاللهي 

 
 
 مرسوقة أو مغصوبة، ما يكون حكم الذبيحـة حـالال أم أو ذبح بسكني نجسة فيمن

 ؟حراما
 
 . فيهاخيتلف
 ؟ فإن ذكر اسم اهللا غري الذابح حال الذبح، أحتل الذبيحة أم ال: لهقلت
 .واهللا أعلم.  إن كانا متواطئني عىل ذلك فال بأس، وهكذا يف األثر:قال



٤٤٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ؟ يف املجلـسوهـو[ السكني إذا ذبـح هبـا ومل تغـسل، أجيـوز الـذبح هبـا ثانيـة أم اليف

 ]؟الذبح هبا أم الوكذلك السكني إذا رسقت أجيوز 
 

 ذبح هبا قبل أن تغسل من الدم الذي أصاهبا فيختلف يف الذبيحـة هبـا يف حتريمهـا إذا
وحتليلها، ومع اإلمكان فال يذبح هبا إال طاهرة، وإن وقع ذلـك هبـا فـال أقـوى عـىل حتـريم 

 .هللا أعلموا. املذبوحة هبا، ويف حل املذبوحة بالسكني املغتصبة أو املرسوقة اختالف
 

 
 

 رجل رسقت عليه دابـة، فـذبحها الـسارق، ووجـدها صـاحبها تتحـرك مـن ذبـح يف
 ؟ صاحبها ثانية، أحتل لصاحبها أم الوذبحهاالسارق، 

 
 .واهللا أعلم.  بتحريمها:وقيل حتركت بعد الذبح الثاين فهي حالل، إذا

 
 

 ؟ا ريض صاحبها وأحلها من الذبح، أحتل آلكلها أم ال ذبيحة السارق إذيف
 
 . أهنا ال حتل، ولكن فيها اختالف:وأكثر القول فيها، خيتلف

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(



   ٤٤٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 ذبيحــة الغاصــب إذا ذبحهــا غــصبا عــىل صــاحبها، وأراد صــاحبها أن يأكلهــا أو يف

 ؟يبيعها، هل حيل له ذلك أم ال
 

 وبني ذبيحة السارق وأنا ال أعرف فرقا بينها ا، جوازه:وأكثر القول ، كاألوىلهي
 .واهللا أعلم. واالختالف فيها حاصل

 
 

 ؟ أم ال ذبيحة املحتسب إن ريض صاحبها أو كره، أحتليف
 
 .واهللا أعلم.  إذا كان موضع احلسبةحالل

 
 

 ؟ل البلوغ اختتن أو مل خيتتن أهي حالل أم حرام املرأة والصبي قبيحة ذبيف
 
 .حالل

 
 

                                                
 .بينهام): ع(يف   )١(
 .له: زيادة) ع(يف   )٢(



٤٤٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ؟ ذبيحة األقلف إذا كان من املسلمني هل جيوز أكلها أم اليف
 

 . حتلال
 

 
 ذبيحة اململوك إذا كره سيده أو ريض أيكون حالال أم حراما، أرأيـت إذا مل يعلـم يف
 ؟يده رضا وال كراهية ما حال هذه الذبيحة، وما الذي يعجبك وتدلنا عليه يف ذلكمن س

 
 .حالل

 
 

 ؟ تقول يف األعجم جتوز ذبيحته إذا مل يوجد غريه وهو من أهل الصالح أم الما
 إن كان عجم يف آخر عمره وكان سـابقا فـصيحا عارفـا، مـا تقـول يف ذبيحتـه أرأيت

 ؟تهوطهار
 

 جتوز ذبيحة من ال يقدر أن يـتكلم فيـذكر اسـم اهللا، وإن قـدر عـىل ذكـر يشء مـن ال
 .أسامئه تعاىل جازت ذبيحته

 



   ٤٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 
 جيوز ذباح اجلنب واحلائض والنفساء ومن كان عـىل غـري طهـارة كاملـة؛ ألهنـم هل

 يف الــذباح املـذكور إن قطــع الــذابح نــصف  عــن قــراءة القـرآن العظــيم، وكــذلكنوعـونمم
احللقوم الذي يمر فيه املاء والعيش أو زاد قليال أو نقص قليال باجلملـة بقـدر مـا متـوت بـه 
الذبيحة، فهل يكفي ذلك للذبح إذا كان الذابح جاهال بمعرفة الذباح، أو عامدا أو خمطئا، 

 ؟فهل حترم هذه الذبيحة هبذا الذبح املذكور أم ال حترم
 إن قطع رأس الذبيحة خطأ أو نسيانا أو عامدا أو جاهال بمعرفة الذباح فهل وكذلك

 ؟حترم هذه الذبيحة هبذا الذبح املذكور أم ال حترم
 
 قطـع بقـدر مـا وإذا ذباح احلائض واجلنب والنفساء إذا ذكـروا اسـم اهللا عليـه، جيوز

كام قال الشيخ أبو سعيد رمحـه ل متوت به الذبيحة من األوداج واملريء واحللقوم فهي حال
 .اهللا

 رأس الذبيحة خطأ ال حيرمها عليه وإنام حيرمها العمد، وال أدري كيف صورة وقطع
.واهللا أعلم. النسيان يف هذا، وال أعرف حكمه 

 
 

 . ارشح لنا رشحا بينا مأجورا إن شاء اهللا؟ صفة تيمم الذبيحة كيف صفة تيممهايف
 
 ما مس الدم من املذبحة  أدري إال أنه يعزل اللحم الذي أصابه الدم، فإذا أخرجال

                                                
 .خرج): ع(يف   )١(



٤٤٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. فالباقي حالل طاهر فيام معي إال ما مسه بدم نجس، هكذا يعجبني يف هذا
 

 
ون هلـم يف  كان يف البلد مكان معروف يسكن فيه اجلن، ويف أوقات اخلوف يسمعإذا

 سالمة من عدوهم ذلك املكان زجال، وحتى إنه من شدة ما به من األهوال ربام تصح هلم
حلصول الرعب يف قلوهبم من خشية ما يـسمعون هنـاك أجيـوز ألصـحاب تلـك البلـدة أن 

 اللحـم إلـيهم لطلـب املعونـة  الغـنم أو البقـر، ويلقـونليذبحوا للجن يف ذلك املكان مث
هم به من خوف عدوهم؛ ألنه ربام تلك عادهتم عند أهل البلد أم ذلك حمجور منهم عىل ما 
 ؟عليهم فعله

 
 .واهللا أعلم. جيوز  فالذباح هلم ال، عن ذباح اجلن^ النبي هنى

 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
 .يلحقون): ع(يف   )٢(
 من طريـق عبـد اهللا ٢/٢٠٤ املوضوعاتوعنه ابن اجلوزي يف ، ٢/١٩املجروحني رواه ابن حبان يف   )٣(

عبد : بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة، وقال ابن حبان
 ٩/٣١٤ يف السنن الكـربى البيهقيورواه . حديثهاهللا منكر احلديث جدا يروي عن ثور ما ليس من 

من طريق عمر بن هارون عن يونس عن الزهري مرفوعا وهو مع كونه مرسال فإن عمر بن هـارون 
 .٥/٣٨٨ هتذيب الكاملقد رماه حييى بن معني وصالح جزرة بالكذب كام يف 



   ٤٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 

 
 

 ؟ صيد الرب هل جيوز رضبه وبيعه أم اليف
 
M°  ¯  ® L :  اهللا تعاىل رضبه وبيعه وهو مباح، يقولجائز 

 
 

 
 اجلراد والدبا وهو أوالد اجلراد، أجيوز حرقه بنار إن كان يراد أكله أو ليدفع رضه يف

 ؟أو كان لغري حاجة، أجيوز ذلك أم ال
 

نام يمنـع إحراقـه  بأس أن يطبخ أو يشوى بالنار لألكل، وبعض كره شيه بالنار، وإال
 . فليقطع رأسه، ولكن هذا شبه املتعذريشويه من أراد أن : قالتعذيبا، وبعض

 .واهللا أعلم.  جاز طبخه بالنار وهو حي فاإلجازة أن يشوى مثلهوإذا
 

 
ل له  قولك شيخنا يف الضب والريبوع واألجدل الذي فمه مثل فم الفأر الذي يقاما

                                                
 ).٢( اآلية ،املائدة  )١(



٤٤٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يسكن يف الرمل مـا عنـدك  وكذلك احللكلك؟اخلفاش أهن حالل عندك أم حرام
 ؟فيه

 
 يف الــضب والريبــوع واحللكلــك بجــواز أكلهــن، ويف األجــدل املــذكور جيــري قيــل

 .واهللا أعلم. االختالف فيه، وأكثر القول فيه بجواز أكله
 

 
يل نسألك يف قهوة البن إنا نستعملها مـن سـابق الزمـان بـام هـي  تقول شيخنا اخلليما

 . اهللا علينا بالوقوف عن بعضهنعليه وغريها من مجيع املحجورات، وعسى أن يمن
 

 .واهللا أعلم. ها قهوة البن فهي حالل حمض ال شبهة فيأما
 

حلرمة، ويف املتورع ما  تقول شيخنا يف القهوة، وما أصلها أهي حرام أم عارضتها اما
 . أفتنا وأنت مأجور؟يعجبك له إذا اضطر إىل رشهبا الوقوف أحسن له أم ال

 
 حالل طاهرة ال حتريم فيه، ومل تعارضها نجاسة وال حرمة وال كراهية إن كان أصلها

مرادك الرشاب املتخذ من البن، ومن شاء رشهبا فواسع له، ومن تركها ورعا فقد خرج من 
 .واهللا أعلم. ختالفاال

                                                
: واحللكة مثال اهلمزة رضب من العظـاء، ويقـال). ل ك ح (مادة )  ١٠/٤١٥(جاء يف لسان العرب   )١(

 .دويبة تغوص يف الرمل
َّمن): أ(يف   )٢( َ. 
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 ؟ التي تعمل من البن، أحتل أم الالقهوة

 
 . حالل يف قول العلامء الكبارهي

:  
 : األبيات عنه رمحة اهللا عليهوهذه

ــــــان ــــــضاح وتبي ــــــواب بإي ــــــاك اجل   ه
 

ــــــد واىف بــــــإعالن ــــــوة الــــــبن ق    يف قه
ــــــــم يتبعــــــــه  ــــــــشارهبا ال إث   حــــــــل ل

 
ـــــاين ـــــسل ه ـــــراح سل ـــــاء ق ـــــل م    كمث

ــــلس  ــــب س ــــواب طي ــــي ج ــــاك من   واف
 

ــــــان ــــــه صــــــنعا بإتق ــــــت عقدت    أحكم
  رويتـــــه عـــــن شـــــيوخ ســـــادة غـــــرر 

 
ــــــادوا الــــــبالد بأحكــــــام وأديــــــان    س

  
 يف حتريم القهوة، -رمحه اهللا-  وجدنا شيخنا يف أثر عن الشيخ درويش بن مجعةقد

 أهذا من رقة علم منه ،رشهباومل يأت بأصل يف حتريمها، ونحن قد داخلنا الشك والريب يف 
 . بني لنا شيخنا ذلك؟أو كثرة ورع، أم له أصل يف الرشع، أم عنده عارضتها احلرمة

 
 أعلم، ال نعلم نحن لـذلك أصـال وال علـة توجـب حتريمهـا، وأخـاف أن يكـون اهللا

                                                
، أول الكتـاب، ٣٥ورد يف املخطوط اجلواب فقط، واألبيات وردت يف خمطوط قاموس الـرشيعة، ج  )١(

 .بمكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي
قاض من بلدة أدم عاش يف القرن احلادي عـرش اهلجـري، هو الشيخ درويش بن مجعة املحروقي عامل   )٢(

دليـل  : ينظـر.الـدالئل وكتـاب التبيـان: كان من قضاة الدولة اليعربية له مؤلفـات مـن أمههـا كتـاب
 .٦٣ ص أعالم عامن



٤٥٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واهللا أعلم. القول به صدر عن رقة علم
 

 
 والفـم لـشدة حرارتـه، أيكـون  أكل العيش احلار إذا كان حيرق يف اليـد تقول يفما

 ؟اآلكل آثام أم ال
 

 يـأثم صـاحبه بـذلك؛ ألن حـرارة الطعــام ال حترمـه إال أن يكـون يـؤثر فيــه رضرا ال
 .فيتعمد إلدخال الرضر عليه وهو يعلم فيأثم بذلك

 
 

غري لونه أجيوز االنتفاع به ويصري حالال أم ال، وهـل فـرق  اخلمر إذا عولج حتى تيف
  االنتفاع به من بعد الدباغ^وأجاز بينه وبني جلد امليتة الذي يف األصل حرام حرمه اهللا 

ومها يف األصل مجيعا حرام، وهل فرق بينهام يف حتليلهام أو حتـريمهام، أم خيـرج يف احلكـم ، 
 .- إن شاء اهللا-لك كفيت املهالك  أفتنا يف ذ؟معنامها واحد أم ال

 
 أصالن وخمتلف يف حتليـل اخلمـرة إذا عوجلـت فـصارت خـال، واألصـح تركهـا مها

                                                
 .البدن): ع(يف   )١(
 يف دأبـو داو، وأخرجـه )٨٠٤(طهـارة جلـود امليتـة بالـدباغ : احلـيض، بـاب:  يف كتابمسلمأخرجه   )٢(

جلود امليتة : الفرع والعترية، باب:  يف كتابالنسائي، و)٤١٢٠(يف أهب امليتة : اللباس باب: كتاب
كلهـم مـن ) ٣٦١٠(لـبس جلـود امليتـة إذا دبغـت : اللبـاس، بـاب:  يف كتـابابن ماجـه، و)٤٢٤٥(

 .طريق ميمونة



   ٤٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

وعدم عالجها فيام يظهر يل، واألصح يف اإلهاب طهوره بالـدباغ للحـديث الـوارد فيـه إذا 
.واهللا أعلم. كان من األنعام 

 
 
 يف الروايـة املرويـة عـن سـيد الربيـة بـاللعن لبـائع اخلمـر ومـشرتيه وكاتبـه  تقـولمـا

واهللا أعلم إنه ملحوق هبم الرايض به، فعىل هذا إن اشرتى املشرتي من  وشاهده وشاربه،
ذلك ليداوي به جراحة اعرتضته فأمرضته حتـى أرضتـه، أيكـون ملحوقـا بـاللعن مـع مـن 

 ؟ذكرنا آنفا أم ال
 ملعنى من املعاين استعامل احلالل كام قيـل مـن وصـفه لتنباكلشجر ا املشرتي وكذلك

دواء يلف ورقه عىل ورم األنثيني خصوصا رجـاء نفعـه، ولكنـه خيـص بعـضا باملـرضة مـن 
سكر بغري تغري عقله، أجيوز له ويسلم من اللعن خالفا ملن تقدم يف ذكري أم منزلتهام واحدة 

 .، بعون العزيز الوهابّ بني يل وجه الصواب لتثاب؟وهو األصيل
 

 قيل يف شجر التنباك بجوازه للدواء وجوازه يف البيع والرشاء كذلك إال ما يبلغ به قد
 .السكر فال بد من دخول االختالف فيه مع وجود الرضر

 من جواز التداوي هبـا االختالف  اخلمر فهي أشد، وعىل حال فال يتعرى منوأما
كة أو تكون دواء ملا يرجى شفاؤه هبا من الداء يف ظاهر اجلسد ال إن صح أهنا تعصم من اهلل

                                                
مـن ) ٦٢٥(ريم بيعهـا ورشهبـا حتـ: األرشبة من اخلمـر والنبيـذ، بـاب:  يف كتاباإلمام الربيعأخرجه   )١(

ابن ، و)٣٦٧٤(العنب يعرص للخمر : األرشبة، باب:  يف كتابأبو داودطريق ابن عباس، وأخرجه 
 .من طريق ابن عمر مرفوعا) ٣٣٨٠(لعنت اخلمر عىل عرشة أوجه : األرشبة، باب:  يف كتابماجه

 ).ع(سقطت من   )٢(



٤٥٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشبا عىل األصح، وإن اختلف فيه أيضا إن عصمت من اهلالك فاملنع أكثر مـا فيـه حلـديث 
 .» ما جعل اهللا شفاء أمتي يف حمرم عليها«:  وحديث »تداووا عباد اهللا وال تداووا بحرام«

من هذا لرضورة مل حيرم عليه رشاؤها عىل قياده، لكن  فمن أجازها يف يشء وباجلملة
بيعها حرام مطلقا عىل البائع كبيع امليتة للمضطر حالل للمشرتي يف حال الرضورة وحرام 

 . ثم ال يؤخذ منه إال بعدله،عىل البائع بال خالف واهللا أعلم
 

حد معروف باحلكمة  تقول شيخنا فيمن ابتاله اهللا تعاىل بيشء من الداء فمىض إىل أما
 أو طالء مـا كـان مـن األدويـة املحجـورة يف األصـل كبـول كحالليشء من الدواء رشبا أو 

اإلبل والبرش أو ما أشبه ذلك ممـا يعمـل سـحقا بعـد احلـرق أو قبلـه، أجيـوز هلـذا املبـتىل أن 
 يستعمل أحد هذه األدوية إذا كان يرجو بذلك نفعا وال إثم عليه، وإن وجد من ذلك نفعا

 ؟وبقي معه، أجيوز أن يبيع ويشرتي فيه أم ال
 
 يف جواز استعامل ذلـك يف اخلـارج طـالء أو اكتحـاال ال أكـال وال رشبـا فإنـه خيتلف

يمنع، وال جيوز التداوي بأكل املحرمات أو رشهبا ولو رضورة، لكن ال خيرج منع ذلك عىل 
ومنعه   جواز مثله االختالف رأيا،معنى الدين فيام يصح أنه يعصم من اهللكة فقد يوجد يف

 .واهللا أعلم، فلينظر فيه. أكثر وأشهر
 
 يف أنفه، أجيوز له استعامله ]بنفخه[ ابتيل بأمل الناصور يف أنفه ووصف له التتن فيمن

                                                
ان اهللا خلـق الـداء والـدواء، فتـداووا «: لـدرداء مرفوعـاعن أم ا) ٢٤/٢٥٤(روى الطرباين يف الكبري   )١(

 .رواه الطرباين، ورجاله ثقات اهـ): ٥/٨٦(جممع الزوائد  وقال اهليثمي يف »وال تتداووا بحرام
 ).١٠/٥ (البيهقيو) ١٣٩١ (ابن حبانرواه   )٢(
 به تنفخه): ع(يف   )٣(



   ٤٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 ؟أم ال
 

 . جيوز التداوي باملحرمات، وقد ثبت أنه مسكر فيمنع، واهللا أوىل بعبادهال
 
 :ؤال من مجعة سهذا

ـــــــدا ـــــــا ل ـــــــولعي ـــــــر البهل    العراع
 

   طــــــود العــــــىل ذي املحتــــــد األصــــــيل
ــــــــل  ــــــــاين أطــــــــوم الكــــــــرم الطوي   ب

 
   فـــــــــاتح كـــــــــل مغلـــــــــق مقفـــــــــول

  حــــــــــائز كــــــــــل خلــــــــــق مجيــــــــــل 
 

ـــــــييل ـــــــعيد اخلل ـــــــىل س ـــــــمس الع   ش
ـــــول  ـــــن أف ـــــدرا جـــــل ع   وأطلعـــــت ب

 
ــــــــــول ــــــــــساكر اجله ــــــــــت ع    فاهنزم

ــــــــول  ــــــــت ملجــــــــأ لكــــــــل غ   ال زل
 

    ســـــــــؤلمبلــــــــغ الطالـــــــــب كــــــــل
  أجــــــــائز حــــــــل أســــــــى العليــــــــل 

 
   بــــــــــــام دوا حمــــــــــــرم حمــــــــــــضول

  إن كـــــان مـــــن مـــــرشوب أو مـــــأكول 
 

   أو نحـــــو مـــــا ذكـــــرت مـــــن مقـــــول
 : 

ــــــــل ــــــــى النبي ــــــــة الفت ــــــــود جلمع   ع
 

   أســــــــنى ســــــــالم هبــــــــج جزيــــــــل
ــــــــه إذا     فهمــــــــت قــــــــييلوقــــــــل ل

 
   مـــــــــا جعـــــــــل اهللا شـــــــــفا علـــــــــييل

ـــــول  ـــــن الرس ـــــن احلـــــرام جـــــا ع   م
 

ــــــــلواخت ــــــــالف بالتأوي ــــــــف األس    ل
                                                 

 .لذا): ع(يف   )١(
 .خمضول): ع(يف   )٢(
 .نإ): ع(يف   )٣(
 .سبق خترجيه قبل قليل  )٤(



٤٥٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يف عاصـــــــم مـــــــن الـــــــردى الوبيـــــــل
 

   مـــــن كـــــل مـــــرشوب ومـــــن مـــــأكول
ـــــــــــل  ـــــــــــاملنع وبالتحلي ـــــــــــوالن ب   ق

 
ــــــل ــــــضطر ذي الغلي ــــــىل امل ــــــسا ع    قي

ـــــــــــشمول  ـــــــــــة ويف ال ـــــــــــل ميت   ألك
 

ـــــــدليل ـــــــاس بال ـــــــا ق ـــــــض عليه    بع
ــــــــــشمول  ــــــــــل بال ــــــــــواها قي   ويف س

 
ــــــــول ــــــــا دواء ب ــــــــن الوب ــــــــن ع    فم

  بـــــــــــول الغريريــــــــــــة واجلــــــــــــديل 
 

ــــــــــل ــــــــــاذ بالتحلي ــــــــــم اإلنق    إن عل
ـــــــسبيل  ـــــــه واضـــــــح ال ـــــــاخللف في   ف

 
ــــــــييل ــــــــة اخلل ــــــــن العالم ــــــــذا ع    ك

  الــــــــشيخ جاعــــــــد بــــــــال تبــــــــديل 
 

ــــــــل ــــــــن جــــــــوايب اجلمي ــــــــاك م    فه
  

 
 الطعام إذا عارضته النجاسة جيوز أن يعطى شيئا من الدواب أم مـا كـان حـرام ال يف

 ؟جى منه منفعة هلن أم النجس إذا كان ير
 
 .واهللا أعلم .  يف الطعام النجس للدواب ونحوهن إن مل يكن مرضا هباخيتلف

 

                                                
 ).ع(سقطت من   )١(
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 ثم لفالن بكذا هللا ناذر : قالأو.  وثم لفالن كذاهللا قال إن عاىف اهللا ولدي فناذر فيمن

عىل كال اللفظني ثابتا ملن نذر لـه أم ال إن عاىف اهللا ولدي أو آب من سفره، أترى هذا النذر 
 . تفضل أوضح لنا ذلك؟أم ترى له البعض والبعض للفقراء للرشكة للموىل

 
 إنه حيتمل احلال بمعنى إيقاع النذر يف ساعته وحيتمـل االسـتقبال : قيلناذر:  قولهيف

الشيخ الـصبحي ـ كام قال أن سيفعله فيجوز أن خيتلف يف ثبوته وبطله من حيث هذه العلة 
 ثم لفالن أو ثم لفالن فإن كان معناه أوقع النذر لوجه اهللا تعاىل هللا: ثم قوله، -رمحة اهللا عليه

 رشيك فيام له، وما ليس خالـصا لوجـه اهللا تعـاىل هللاولفالن أي ألجله فهذا باطل؛ إذ ليس 
عـاطف مـن غـري إرادة فهو مردود، وإن كان معناه نذر به لوجه اهللا تعاىل لفالن، وإنام زاد ال

حكمه لعدم معرفته باللفظ وجهالته باملعنى فعسى أن خيتلف يف مثله، فبعض ثبته عليه تبعا 
لنيته وبعض يبطله تبعا للفظ إال أن يكون يف أصل لغته يزاد هذا العاطف مع الواو كام يزاد 

 يثبـت مـن الواو مع بعض الفقهاء يف بعض املواطن فيجوز أن يكون له وعليه يف احلكم مـا
 .واهللا أعلم. أصل لغته

 
 بطعام يؤكل يف مسجد كذا، يأكله من شاء اىل تعهللا تقول شيخنا اخللييل فيمن نذر ما

 ؟اهللا من الناس، ومل خيص به أحدا من قوام املسجد وال غريهم، أيلزم هذا النذر أم ال
يدهيم هذا الطعام أمناء  دعا أحدا إىل هذا الطعام، أجيوز له أن يأكل مع الذين يف أوإذا

 ؟كانوا أو غري أمناء يعرفهم أو مل يعرفهم
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 . يلزمه إذا وقع املنذور عليه كام حد الناذر: قيلقد

ُ دعي إىل األكل من هذا الطعام فواسع له ولو كان الداعي غري ثقة وال أمـني إن ومن
 .كان حرا بالغا عاقال

يبيحه لغري خمصوص جاز األكل منه ولو مل يـأمر  أقر به للنذر الثابت عليه إقرارا وإن
 .واهللا أعلم. املقر باألكل منه ولو هنى عنه

 
 بكذا من الدراهم كذا من األطعمة وآكله أنا ومن  إن كان كذا ألشرتيهللا نذر من

حرضين، فكان ذلك األمر وأحرض ما نذر به إال أنه حرضه أحد من الناس فـدعا لـه مـن مل 
 ؟ عنده هل جيزيه هذا عن نذرهيكن حارضا

 
 ومن حرض يريد من حرض معه يف حالة النذر فأطعمه غريه فـال : كان معناه بقولهإن

 .واهللا أعلم.  ومن حرض معه عند اإلطعام فذلك جيزيه:وإن كان معناه بقولهجيزيه ذلك، 
 

 
بلدها لترشب غسالة رجليـه، أيلزمهـا إذا  امرأة نذرت إذا وصل اإلمام العدل إىل يف

 ؟وصل اإلمام ذلك أم ال
 
 به إىل طاعة اهللا تعاىل، ولكـن ممـا جيـوز عـىل  هذا أن يلزم وأنه ليس مما يتقربليس

                                                
 .ال أشرتي): ع(يف   )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
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 هـي والكفـارةسبيل التربك، فإن فعلته جاز وإن تركته مل تأثم، وإن كفـرت نـذرها حـسن، 
 .لمواهللا أع. كفارة اليمني مرسلة

 
 تعاىل مائـة ركعـة، وتغـسل رجليـه هللا امرأة نذرت إن دخل اإلمام بلدها أن تصيل يف

 مائة ركعة، فهل يلزمها رشب ماء غسل هللاوصلت  بامء وترشبه هي، ثم دخل اإلمام بلدها،
 ؟رجيل اإلمام أم ال

 
 .واهللا أعلم.  يلزمها ذلك، وهو أشبه يشء بالعبثال

 
 
 أن يذبح شيئا من الذبائح، أو يأكل شيئا من الطعام يف مسجد، أو عنـد هللا نذر فيمن

قرب، أو يف مكان معظم عند العامة ينذرون له خاصة، ويعتقدون أنه إن مل يفـوا لـه بنـذرهم 
يرتك الوفاء أرضهم، وإن هم وفوا له بام نذروا به رسهم، ما ترى له أو عليه يف هذا النذر، أ

به وال عليه فيه يشء أم يؤديه يف غريه من األماكن، أم يف املكان الذي نذر فيه، وال عليه من 
 .ذلك، وذلك الذي يلزمه، وعليه أداؤه عىل كل حال

 قولك فيمن يـسري يغتـسل عـىل قـصد التـداوي باخلاصـية مـن األهنـار والعيـون وما
 ؟وز ذلك أم الاللوايت يعتقد اجلهال النفع والرض فيها، أجي

 
:  وتعاىلانه تعاىل فالوفاء به واجب، بداللة قوله سبحهللا إن ما كان من النذر : قيلقد

                                                
 .كذا يف املخطوطات، ولعل الصواب كفارة يمني مرسلة  )١(
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^»يع إنه ال نذر عىل العبد فيام ال يملك، وال فيام ال يستط

 » وال نذر يف معصية اهللا
 تعاىل، فال وجه لثبوته، هللا النذر للمساجد والقبور فغري ثابت؛ ألنه ليس مما وأما

واعتقاد العامة يف يشء من هذه األهنار أو القبور أو األشجار أهنا تأيت بالشفاء، أو تدفع 
 اهللا تعاىل يف استجالب سهام من القضاء، أو ترض وتنفع كام حتمي وتدفع، أو أهنا وسيلة إىل

النفع بنفس ما فيها من الرشف والفضل، واخلاصة فيها بواسطة العام من قبيل اجلن فهذا 
من رصيح الباطل، وحمض الضالل؛ لكونه من العقائد الفاسدة املؤدية إىل الكفر التي 

 ابضلت هبا أكثر عوام الورى، كام تسمع وترى، وهلم فيها خرافات طويلة عريضة، وكت
اهللا تعاىل أعظم شاهد يف إنكارها، وأجل برهان عىل دحض أساسها من قرارها؛ لقوله 

M a  `   _  ^    ]  \     [  Z  Y   X  WL : تعاىل


 
 كانت هذه حاله فكيف يـصح القـول فيـه بوجـوب الوفـاء بالنـذر عليـه، إين ال ومن

 إال ما يرده، فيمنع منه عىل حال شـهد اهللا لنقلأدريه؛ إذ ليس يف شاهد العقل وال صحيح ا
ا، بل جيب منـه األوبـة إىل بذلك ومالئكته ورسله وأولو العلم من عباده، وكفى باهللا شهيد

اهللا بصدق التوبة واإلخالص والندم من ورطة القدم، لكن مع هـذا فمختلـف يف وجـوب 
                                                

 ).٧(اإلنسان اآلية   )١(
 ابـن حبـان، و٤/٤٢٩ أمحـد، و)٣٨٥٨(كفارة النـذر : األيامن والنذور، باب:  يف كتابالنسائيرواه   )٢(

من ) ٤٣٩١(ذكر الزجر عن أن يفي املرء بنذر املعصية وما مل يكن مالكا له : النذور، باب: يف كتاب
 .طريق عمران بن حصني

 ).٦(اآلية : اجلن  )٣(
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 . بالعفو عنها:وقيل بوجوهبا، :فقيل: الكفارة للنذر مع بطالن الوفاء به
 فهي مثل كفارة اليمني املرسلة سـواء بـسواء، فهـي إطعـام عـرشة  القول األولوعىل

 أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام وكفى، وكل ما كان من هذا مساكني أو كسوهتم
الوجه فالوفاء به غري جائز، ومن الواجب إنكاره عىل كل قادر ممن علم ذلـك مـن مقـصده 

 معتقده، وإال فهو يف األصل من األشياء املحتملة للحق والباطل، وكل باطلباالطالع عىل 
أو  صح لغـري معلـوم القـصد حـسن إذا غلـب الريـب عليـه،أحد مؤمتن فيها عىل دينه، والن

 .تعورف عند أهل موضع باالختصاص ما يوجب املنع فله حكمه
¦   §  ¨M  إن كان يرجحه فيعترب وكذا   ¥  ¤  £  ¢©  
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 فاجلواز أصله، واالحتامل بابه، واآلبار القول يف االغتسال من األهنار والعيون وكذا
إال أن يقرتن بام يمنعه من فاسد النية أو خبث العقيدة فيعود القول فيـه كـام سـبق فـيام قبلـه 

 واحـد يف احلكـم وعنـد أهـل العلـم، ويف هـذه املـسألة دقـائق ينبغـي أن فإهنام عـىل أصـل
بـرشح الئـق، ويف القـصد ـ إن يـرس اهللا تعـاىل ذلـك ـ أن نـأيت فيـه مـن القـول يف  تكـشف

 . السمع وهو شهيدىموضعه ما فيه كفاية ملن ألق
 

 
إن قدر اهللا له كذا أو تم له العمل الذي نواه فيطعم فالنا حلوى بـام :  نذر من نذرإذا

                                                
 ).٨(اآلية : املائدة  )١(
 .األصل): ع(يف   )٢(
 .يكشف): ع(يف   )٣(
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فاء النذر، فتامدى حتى مات فالن أو أصابه سقم فـصار ال يأكـل احللـوى يشبعه، فوجب و
ملرضة به منها أو ال يشتهي غري اليسري أيضا أكلها، فعىل تفصيل هذه املعـاين الثالثـة تفـضل 

 ؟رصح يل كال منهن ما له من حكم بذاته كام كان له معك فيهن من حكم
 

كفى، وإال فليؤخرها إىل أن يـربأ، وإن حيـل  أمكن أن يشبع منها ولو مريضا فقد إذا
بينهام بموت املنذور لـه أو غـري املـوت مـن قـاطع ال يرجـى زوالـه فقـد انحـط النـذر عنـه، 
وخمتلف يف وجوب الكفارة، وعىل قول من يراها فهي ككفارة يمني مرسلة، والقول بأن ال 

 .كفارة عليه كأنه أرجح يف النظر
 عـذر حتـى حـال دونـه مـا يمنـع عنـه ممـا ال لغـريخريه  وقع النذر فـتامدى يف تــأوإذا

 .واهللا أعلم. يستطاع خالفه فالقول بالكفارة هو األجود فيام أرى
 

 إن استقام شغله الفالين ليـصبغ هلـا ثوبـا بـالزعفران، ووجـب : فقالإن نذر لزوجته
ّد وىف، أم وفاء النذر وهي مطلقة، أيكفيه إن بعث هلا بثوب مصبوغ بذلك ويكـون نـذره قـ

 ؟كيف وصف ما يكفي يف ذلك
 

 .واهللا أعلم.  وىف هلا ولو كانت مطلقة فقد برإذا
 

 
 إن برئت مـن مـريض : وقال رجل سافر إىل بعض البقاع وأصابه مرض يف سفره،يف

 تعاىل، وعقد عىل هللاًهذا ـ إن شاء اهللا ـ إين أصوم شهر رجب عىل كل سنة ما دمت حيا نذرا 
نفسه فرض النذر وبرئ وبقي يصومه، وبعد ذلك أصابه مرض ومل يقدر أن يصوم، أتـرى 
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له رخصة من رشع املسلمني إن أجر أحدا من الناس يصوم عنه أو يطعم مساكني، إن فعل 
 صـيام أم الزم عليـه مـا فرضـه عـىل ذلك ينحط عنه ما فرضه عىل نفسه بإطعام أو بأجرة

 ؟ أن يموتنفسه إىل
 

 عليه بدله؛ ألنه معذور منه لكن وليس عجز عن صومه فذلك عذر له عن النذر، إذا
 .خيتلف يف لزوم الكفارة له

 قول مـن يوجبهـا فهـي مثـل كفـارة اليمـني املرسـلة إطعـام عـرشة مـساكني أو وعىل
 .واهللا أعلم. كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام

 

                                                
 .أجرة): ع(يف   )١(
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أهديته إىل بيت اهللا احلرام، وإن كان سامه عىل :  الذي هيدي عىل نفسه طعاما مل يقليف
 ؟قرب أو مسجد، كيف يلزمه ونيته أال يأكل منه

 
 للمسجد احلرام إن سـامه أو مل يـسمه إال أن يكـون لـه نيـة، وخمتلـف يف ثبوتـه اهلدي

 .، وبطالن ما كان للقبور أصحملسجد غريه أو قرب أو نحوه
 

 اليشء الفالين مهدنه أو موجهنه أو مكعبنه أو حرام عـيل أو عـيل : تقول فيمن قالما
يثبـت مـن هـذه   قـد حرمـه اهللا عـيل، فـام الـذي يثبـت ومـا الـذي ال: قـالهدي إن أكلته أو

 ؟ة أو الندماأللفاظ، وما يلزم الفاعل لذلك والقائل به من الصوم واإلطعام أو التوب
 هـدي إىل الكعبـة  اليشء الفالين عـيل: قال إن أحل حراما أو حرم حالال أووكذلك

 ؟وهو ال يملك، أيثبت عليه ذلك أم ال
 

 مهدنه أو حمرمنه أو موجهنه أو مكعبنه فهي ألفاظ ضعيفة وال حكم هلا، وعـسى أما
 .أن حيصل اختالف

 . اهلدي للكعبة يثبت ويكون: فقيل هو عيل هدي: قولهوأما
ال يثبت ما مل يسمه للكعبة، وعىل قول من أثبته فإن أكله أهدى قيمتـه، وعـىل : وقيل

 .واهللا أعلم. قول من ال يثبته فال يشء عليه
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 أحيرم عليه بذلك أم ال، وهل يأثم بذلك  هادي العيش بوه تسويه فالنة: قالفيمن

 ؟أم ال
 
 اللفظ إذا قصد به للكعبة، ومع غري القـصد فيحـسن عـدم  يف ثبوت مثل هذاخيتلف

 .واهللا أعلم. ثبوته
 

هادنتها كسوتك للكعبة، وما أبغي من عندك كسوة، : قالت لزوجها تقول يف امرأة ما
 ؟ماذا عليها وما عىل الزوج إذا قالت املرأة بذلك اللفظ، أيسعه أن يشرتي هلا كسوة أم ال

 
يق عليه أن يشرتي الكسوة هلا، بل يلزمه ذلك إذا طلبتها منـه أو علـم أما هو فال يض

 . له منهااعدم عذره
هادنتهــا كــسوتك للكعبــة هكــذا رفــع :  هــي فيختلــف يف ثبــوت اهلــدي بقوهلــاوأمــا

هادتنـه، وهـذه مثلهـا عنـدي إن مل تكـن أقـرب إىل الـضعف : الصبحي االختالف يف قوهلـا
 .علمواهللا أ. لزيادة ما هبا من اللحن

 
هاديت لك عيدك لوجه اهللا إن ما أعطيتني دشداشة، ما ترى :  قالت لزوجها امرأةيف

 ؟عليها يف كالمها هذا، أيكون عليها يشء أم ال إذا مل يعطها دشداشة
 

 .واهللا أعلم.  يشء عليها ما مل تنل من عيده شيئاال

                                                
 .أي األرز الذي تصنعه فالنة  )١(
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 . اهلدي وحكمهيف

 ؟ذبح، أفيجزي فإن هلك قبل أن ي: لهقلت
 عىل معنى ما جاء فيه من القول بدلـه مـع القـدرة عليـه، والتطـوع ال اجب فالو:قال

 .يشء فيه، وال أن أحدا يف يومه يقول بلزومه إال أن يؤتى من قبله وإال فهو كذلك
 فليس يف القياس لـه بغـريه مـن النفـل يف الـصالة والـصوم واحلـج مـا يـدل : لهقلت

 يشبه يف لزوم بدله ما سامه من هذا ملا أراده به فأهداه ملا قد دخل ]هنفل[بالعدل عىل أنه يف 
 يف لزوم أيفيه من هذه، وإن كان من التطوع يف أصله فيجوز ألن يلحقه معنى ما هبا من الر

 ؟بدل ما ضاع منها بعد الدخول فيه
هبا من  بىل أن لو أشبهها فجاز يف أحكامه ألن يكون من بعد الدخول فيه عىل ما :قال

 مشاهبة بينهام ألنه يف كونـه ال مـن األعـامل البدنيـة الرأي يف لزوم إعادته لتاممه، ولكنه ال
كهي عىل ما أراه إن صح، وإنام هو يف املال ملعنى ما أريد به من التطوع يف احلال، وقد صـار 

وه زيـادة يف  ممـا يكـون مـن نحـة كغريه مما به يتصدق من ماله ملا أراده من قربهللايف إخراجه 
أعامله، ومل يأت فيه ما ليس له مما به يضمنه فال يشء عليه إن تلف ال من فعله، فكيف يصح 

 .عىل هذا أن يؤخذ بلزوم بدله انتهى
ملا نظرت يف هذا السؤال األخري قطعت بأن جوابه من الشيخ بـبىل ال غـري :  غريهقال

ه نفال حتى نظرت اجلواب فإذا هو قياسا عىل ما أورده من حكم يف الضحايا عىل قول من رآ
 واهلدايا، فحينئـذ رجعـت عـن قطعـي ذاك القهقـرى خوفـا مـن كام ترى من تفرقته بينها

الزلل واالهنداف مسلام إىل ساديت وقدويت ما من احلق يضاف، مع ما يف نفـيس مـن التعلـق 
                                                

 .نقله:  النسخ املخطوطةيف  )١(
 ).ع(سقطت من   )٢(
 .بينهام): ع(يف   )٣(
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ا مهـا نافلـة  بـني مـسألة اهلـدي والـضحية يف حـال مـيامبالسابق مني حتدثني بأنـه ال فـرق فـ
 لعل الشيخ ـ رمحه اهللا ـ قد رأى ما يوجب القرب يف حينه ذلك، وإال فهو بنفسه قد :قائلة

أجاز ألن يلحق تطوع الـضحية بتطـوع الـصالة والـصوم واحلـج فـيكن عـىل سـواء مـع أن 
 .الضحية نفل مايل والصالة وما بعدها نفل بدين يف موضع النفل

ملاليـة يف موضـع نفلـه، فكيـف ال جيـوز أن يلحـق  اهلدي كذلك من الطاعات اونفل
 .بتلك والعلة واحدة

 اهللا أعلم، ال أدري فأعرف ما تزعمينه؛ ألنك يف حمل التهمـة يف : منازعا نفيسفقلت
كل ما تبدينه وختفينه، ولكن سأشاور يف حماورتك وجمادلتك من جتب عـيل مـشاورته، وال 

 .ا الشيخ ببيان ذلك مأجوراتسعني إال موافقته وترك خمالفته، فتفضل أهي
 قد نظرت يف املسألتني كلتيهام ومها خارجتـان عـىل الـصواب، وقـد يكـون مـن :قال

الفقهاء مثل هذا يف مسائل الرأي فقد جزم برأي يف تلك املسألة وبرأي آخر يف هذه، وليس 
. التبـاسيف الرأي ما يمنع الرأي فيها ملن يراه بعدل، ففي القياس مهـا يف احلـق سـواء بغـري 

 .واهللا أعلم
 
 :ومل يقل هذا الطعام عيل هدي أو هديته : وقال رجل هدى هديا دراهم أو طعاماعن

 ؟ّهديا بالغ الكعبة بني لنا ذلك: ومل يقل، هللا : قال، وإنهللا
 
 .واهللا أعلم.  يف ثبوته ما مل يسم للكعبةخيتلف
 
 : قـال هـدي بـالغ الكعبـة، وكـذلك إن هذا الطعام عيل: وقال رجل أهدى هدياعن

                                                
 .قابلة): ع(يف   )١(
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هديا بالغ الكعبة إن أكلت هذا الطعام، بـني لنـا ذلـك، وإن كـان بـني هـذين اللفظـني فـرق 
 ؟ّعرفنا الفرق بينهام وماذا يلزمه

 
 .واهللا أعلم.  سواء، وإن فعل ذلك فعليه أن هيدي قيمة الطعام الذي أكله فيام قيلمها

 
 هـديا بـالغ  إن أكلـت مـن مـال فـالن شـيئا يكـون مـايل: قالمنّ تقول سيدي فيما
، أو لبيت اهللا، أيكون هذا اللفظ سواء أم خمتلف املعنى، وإن هللا أهديت مايل : قالالكعبة أو

 . بني لنا ذلك وأنت املأجور ـ إن شاء اهللا؟حنث ما يلزمه
 

هللا إن أراد به الكعبة أن هيدي  لبيت ا:وكذلك قوله اهلدي للكعبة فقد قيل بثبوته، أما
ْعرشه ُ. 

واهللا .  فال أحفظ فيه شيئا، وأخاف أنـه ال يثبـت إذا كـان بلفـظ اهلـديهللا اهلدي وأما
 .أعلم

 
 

 هذا الثوب حرام عيل ما ألبسه، وأصـله : قال الذي جيعل احلالل عليه حراما مثاليف
له، ثم بعد ذلك لبس الثوب، وأكـل الطعـام، مـا حالل عليه أو هذا الطعام حرام عيل ما آك

 ؟ترى يف ذلك عليه
 هادنه للكعبة : قال هذا اليشء مهداي عيل ما آكله أو ما ألبسه، أو أنه: الذي يقولويف

 . رصحه مفصال؟وما أشبه ذلك عىل هذا اللفظ، ومل يوف بذلك، ما يلزمه يف هذا كله
                                                

 .يل): أ(يف   )١(
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 : ففي الكفارة أقوال:ب ما يف السؤال من حرم احلالل عىل نفسه عىل حسأما
 . بالكفارة عىل حال حنث أم ال: وقيل احلنث،عبالكفارة م: قيل

 بـالتغليظ، وفيهـا رأي آخـر، وكفـى : وقيـل هي مثل كفارة اليمني املرسلة،والكفارة
 .هبذا

 مهداي عيل وهادنه فهذه ألفـاظ إن أخـذت بظـاهر لفظهـا مل تثبـت، وإن اعتـرب وأما
 املراد هبا يف لغة احلالف ثبوت اهلدي عليه جاز أن يثبت اهلدي هبا، وهلذا ورد معناها وكان

يف األثر االختالف يف مثل هذا، وتفصيله برشح مجيع معاين األلفاظ يطـول، وأنـا يف احلـال 
 .واهللا أعلم وبه التوفيق. شغول

 
 .وسكت حمرمنه : قال أ وإن هذا الطعام حمرمنه ما أكله،: الذي يقوليف

 
 .واهللا أعلم.  أكله بعد التحريم فعليه كفارة يمني مرسلةإذا

 
 . إين أهديت تزوجيها عيل: قال هديا رصحيامرأة أهدى تزويج افيمن

 أهديت عيل تزويج فالن هديا رصحيـا، هـل جيـوز هلـذا القائـل :قالت امرأة وكذلك
 .-إن شاء اهللا- بني لنا ذلك ؟يلزمهاموهلذه أن يتزوج بعضهام ببعض، وإذا جاز فام الذي 

 
 هذا اهلدي شيئا، وحيسن يف بعض القول إن أراد بذلك حتريمها أن يكون عليـه ليس

 .واهللا أعلم.كفارة يمني مرسلة

                                                
 .هذا الطعام حرمته، ال آكله: يأ  )١(
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 حمرمنهـا أو هادهنـا ال تكـون يل : فقـالرد زوجتـك: فقال له آخـر طلق زوجته الذي

 ؟ه ردهاحليلة إىل يوم القيامة هل جيوز ل
 
 كفارة يمني إذا حنث، وال حترم عليه باهلدي والتحريم، وهيدي للكعبة بدنة أو تكفي

 .كبشا إن ثبت اهلدي عليه
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 ؟ تقول يف املرأة التي حلفت أن تزور الكعبة حافية جافيةما
 
واهللا . م شهرين متتـابعني حجتان إن كانت غنية، وإن كانت فقرية فيكفيها صوعليها

 .أعلم
 

 فباعه بأقل أو أكثر، وهو حالف بطالق زوجته هل ئة ال أبيع غالمي بام: قال رجليف
 ؟حينث يف ذلك أم ال

 
 .واهللا أعلم. ال حينث إذا باع بأقل أو بأكثر

 
 أن يأكـل  حلف ال يأكل اليشء الفالين، ثم أكل وأدى ما عليه من الكفـارة ألـهالذي
 ؟منه ثانية

 ؟ أكل منه ثانية أعليه ىف ذلك حنث، أم ال يشء عليهوإذا
 

 .واهللا أعلم.  حينث مرة ثانيةال
 

 علمنـا ممـا علمـك اهللا، ؟ باهللا العظيم ما أبغـاكن، مـاذا عليـه: الذي يقول لزوجاتهيف
 .وجزاك اهللا خريا
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 .واهللا أعلم. ة يمني مرسلة بأس عليه يف زوجاته، وعليه كفارال

 
 رجل اشرتى سلعة من رجل، وصح يف السلعة يشء من املعاتيـب وتنـازع البـائع يف

واملشرتي، وصلح الناس بيشء من الثمن ينحط عن املـشرتي وحلـف املـشرتي إين ال أتـم 
ع الصلح حتى أوصل احلكم، ثم إن املشرتي بان له قبل وصول احلكم أنه ال يشء عىل البائ

أنا باحلكم ال : وقال له وعرفا الذي هلام وعليهام ثم جاء املشرتي إىل البائع ام كانا حتاكإن أو
يشء يل عليك، أنا مرادي منك تساحمني شيئا من ثمن هذه السلعة، أحينث هـذا احلـالف أم 

 ؟ال
 

ب  اصطلحا من دون حكم فهو حانث، وعليه الكفارة إذا كان قد حلف يمينا جتـإذا
 .واهللا أعلم. الكفارة فيه

 
 
 أطعـم الـيشء بعهد اهللا وميثاقه، أو بعهـد اهللا ومل يـزد عليـه وميثاقـه إين ال:  القائلىف

الفالين وال أتزوج فالنة وال أفعل كذا أو ال أفعل كذا، ما يلزمه إذا أكل أو تزوج أو فعل أو 
 .اىل علمنا مما علمك اهللا تع؟ترك

 
 .واهللا أعلم. ىف أكثر قول املسلمني يمني مغلظة كفارة

 
                                                

 .و): ع(يف   )١(
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 أخذ دراهم من عند رجل بسبيل القرض أو غريه، وعاهده أن يعطيه مثلهن يف فيمن
 فلام حرض ذلـك اليـوم أو الـشهر مل جيـد دراهـم، وال حـرض ] يوم معلومأو[شهر معلوم 

 .- إن شاء اهللا -ّ بني لنا ذلك مأجورا ّفضل ت؟الالذي له الدراهم، هل يكون حانثا أم 
 

واهللا .  ثبت عليه يمني بالعهد فإذا مل يفعل حنث، ولو كان لعـذر عـدم الفعـل منـهإن
 .أعلم

 
 

 تقول فيمن حلف بطالق زوجته ثالثا أنه يزرع أرضا حمدودة بزرع مسمى ثم بدا ما
نه وفوت زوجته، أيكفيه أن يزرع بعضها وال عمها بالزرع كام له الرتك، كيف يصنع عن يمي

نوى فحلف له أو أنه يزرعها فيعمها ثم يرتكه قبل أوانه بعد اخرضاره ليرب يف يمينه فيجزيه، 
وما الذي يكون عليه إذا وطئها قبل متام تعريقه لتلـك الزراعـة إىل أن ختـرض تلـك األرض 

 ال بأس عليه يف وطئه مع أنه يزرع شيئا فـشيئا إىل أن التي حدها ىف يمينه، وإذا زرع بعضها
يتم الزرع أم عليه أن يمتنع عنها خوف احلوادث دون ذلك حتى يـتمم زرعـه، وهـل عليـه 

 ؟يشء ىف أحكام اإليالء هاهنا أم ال
 

 أعرف له وجها ىف ترك زرعها، وال يكفيه زرع بعـضها، وأمـا إن زرعهـا فاخـرض ال
 ىف يمينه وليس عليه غري ذلك، ويعجبنا ترك وطئها ما مل يزرع، فإن وطئها الزرع هبا فقد بر

 .ءفاهللا أعلم وال يبني ىل حتريمها عليه؛ ألنه ليس بإيال
                                                

 ).ع(سقطت من   )١(
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 .واهللا أعلم. أحببنا له ذلك خمافة احلوادثوإنام  [....]يف
 

 
 من مـات مـن أهـل  تقول شيخنا فيمن حلف من أصحابنا أهل الفرقة املرضية أنما

 يصري عىل مـا ارتكبـه الفرق اإلسالمية املخالفة هلذه الفرقة العدلية غري تائب من إجرامه
من آثامه يرصف وجهه يف القرب عن قبلتهم قبلة املؤمنني، أتراه بارا يف هذا اليمني؛ ألن هذا 

 يلزم مؤتليها مـا  العلم واليقني، أم هذه يمني غيبملا عاضده من قاهر الرباهني، من عني
ّ بني لنـا كـل التبيـني حتـى يفارقنـا يف ذلـك الـشك والتخمـني جزيـت جـزاء ؟يلزم احلانثني

 .املحسنني، ورفعك درجات العاملني
 

 يف هذه األلية إال أهنا من القطع بالغيب  أعلم بام عنده يف هذا وغريه، وأنا مل يبن يلاهللا
رهان قاطع وال ظهر له من احلق نور ساطع لعدم الـنص وهو أعظم بلية؛ ألنه ما مل يقم له ب

 برصيح بيانه، فاحلالف به حانـث ^به عن اهللا تعاىل يف قرآنه وال صح يف حديث الرسول 
فيام يظهر وقائـل بـام ال يعلمـه فـيام عنـدي، وال حيملنـك التعـصب للمـذاهب عـىل تكلـف 

، فإن املعايص قد يـشرتك فيهـا أهـل الغيب، والقطع عىل اهللا تعاىل فيام ال دليل عليه يف احلق
ــىل ســبيل التحــريم  القبلــة مجيعــا مــن أهــل الــدعوة وأهــل النحلــة كبائرهــا وصــغائرها ع

 والسخط والعذاب، ورصف الوجه عن القبلة وغريه قـد يـشرتك واالستحالل بالعقاب
                                                

 .خطوطاتبياض يف امل  )١(
 .إحرامه): ع(يف   )٢(
 .غري): ع(يف   )٣(
 .العتاب): ع(يف   )٤(
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 يف  وحكم اهللا يف الكل سواء فقد حيتمل يف فساق أهـل النحلـة مـا حيتمـل،الناس يف أسبابه
 غريهم، وما مل يقم دليل قاطع عىل أن فاعل هذه الكبرية عىل اخلصوص هو الـذي حيـول

 وأحكام اهللا تعاىل يف خلقه سواء، فـالتحكم ،وجهه عن قبلة اإلسالم، فالتحكم باطل قطعا
بذلك غري منفك عن اهلوى والعصبية للمذاهب وهو باطل، ونحن نـستغفر اهللا تعـاىل مـن 

 احلق وال مقـصد لنـا ـ إن رير، أو تكنه النفس من امليل والعصبية وإيثار غكل ما يلم باخلاط
شاء اهللا ـ إال يف اتباع أوامر اهللا تعاىل، وامتثال ما جاء به من احلـق يف كتابـه العزيـز الـذي ال 

 .واهللا أعلم. يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد
 

 
 هللاَّعـيل : فقالـت ، إن فالنا يريد تزوجيـك:قال هلا النساء وجدنا يف األثر عن امرأة إنا

 .عليها ذلك إذا تزوجت فالنا: فقال أبو عيلألف حجة ال تزوجت فالنا، 
 أم حكم أبو عـيل هاهنـا عـىل لغـتهم ، شيخنا يف هذا املوضع يف العربية»ال« معنى فام

 .-إن شاء اهللا- تفضل ببيانه مأجورا ؟وكيف ذلك
 

فقالـت يمـني اهللا أبـرح :  وقع اليمني عـىل النفـي كـام يقـع عـىل اإلثبـات ىف قولـههذا
 .واهللا أعلم.  وجوابه واضح صحيح،قاعدا

 
 وأيـم اهللا أو يعلـم : قـال أشهد أو الشهادة أو أشهد اهللا أو: قال تقول سيدى فيمنما

 ؟ج خمرج اليمني أم ال، نوى به القائل بذلك اليمني أو مل ينواهللا أو الداري اهللا، أكله هذا خير
                                                

 .حيوز) ع(يف   )١(
 .ًقائام): ع(يف   )٢(
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 .ّتفضل سيدى باجلواب، ولك األجر من امللك الوهاب
 
 والشهادة ليست بيمني، وأشهد اهللا إن أراد هبا اليمني فيمني، وأيـم اهللا يمـني، أشهد

 .واهللا أعلم.ار فال جيوزويعلم اهللا والداري إن أراد به اليمني فهو يمني، وإن أراد به اإلخب
 

أو  ماسح لك عىل حليتي ألفعلـن كـذا وكـذا، :قال لرجل غريهّ تقول سيدي فيمن ما
 ورأس فالن ألفعلن كذا، أجيوز هذا أم ال، وما يلزم القائل تقدم أو تأخر، وجيوز ذلك :قال

 .- إن شاء اهللا - أوضح لنا اجلواب مأجورا ؟كذلك والفاعل
 

واهللا .مراده اليمني بذلك فال جيـوز، ولكـن ال كفـارة فيـه، وعليـه التوبـة منـه كان إن
 .أعلم

 
يعلم اهللا ما عندي، أو شهادة هللا ما عندي، وهـو عنـده :  سئل عن يشء ويقولفيمن

ذلك اليشء إال أنه ال يريد أن يعطيه إياه، أو أنه يريد كتامنه عليه ما ترى عليه يف ذلك اللفظ 
 ؟ة، أم يكفيه االستغفارأعليه كفار

 
 يعلم اهللا ويشهد اهللا وشهادة اهللا وما جيري جمرى ذلـك فقـد خيـرج فيـه مـن قـول أما
 يمـني إن فـتح : وقيـل يمني إن أراد به اليمـني وإال ال،: وقيلأنه يمني عىل حال،: املسلمني

يمني عىل حال إال إذا أراد  يعلم اهللا أنه كذا وإال فال يمني، وخيرج أنه ال : فقالاهلمزة من أنه
به اليمني، فإن كان يمينا فعليه الكفارة املرسلة، وأحسب أنه قيل فيـه بـالتغليظ أيـضا، وإن 

 .كان غري يمني فيجزيه االستغفار والتوبة
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ال تزابني يا فـالن، : وقال أحدمها لصاحبه تقول يف رجلني يريدان أن يشرتيا ماال ما

يكـون الـذي : فقـال لـهال آمـن منـك الغـدر : فقال اآلخرمك نصفه، فإن اشرتيته أنا ألقاس
أنـا : وأنـا رشواك إن اشـرتيته، ونيتـه: فقـال اآلخـرأشرتيه هديا للكعبة إن مل أقاسمك فيـه، 

 أنـا رشواك إن اشـرتيته فـدعا صـاحبه إىل املقاسـمة : قال الذيفاشرتاه يف اليمني رشواك
لعلك تأخذ املال : فقال من حرضمها مال اآلخر ومكنه من ذلك وهلذا الشاري مال بجنب

الذي بجانب مالك وجتعل سهمك للمشرتي عىل سبيل املقايضة فريض بـذلك، هـل تـرى 
قـال عىل الشاري أكثر من ذلك، وهل عليه ما جعلـه عـىل نفـسه ومل يكـن مـن قولـه إال مـا 

رخـصة عـىل هـذا، أنا رشواك ملا أن قال الذي نشرتيه هديا للكعبة، وهل ترى لـه : لصاحبه
 ؟وإذا كان املال ليس يف يد أحدمها عند املعاهدة وإن وجب عليه احلنث ما يلزمه

 
 حلفـت أو حلفـت مثلـك أو :قوله بأكثر من و أنا رشواك ليس بيمني وليس ه:قوله

 أقسمت لتفعلن هل هو يمني أم :قولهحالف رشواك وهذا كله ليس بيمني، وإن اختلف يف 
 ؟ال

ه غري يمني، وهذا أبعد من ذلك؛ ألنه مل يذكر القسم وال أتى فيه بام يـدل  أنفاألصح
عليه، وإنام زعم أنه رشواه، وليس كذلك فإنه مل حيلف كام حلف فكيف حيكم عليه بام حكم 

 .واهللا أعلم.  غري هذاعليه إين ال أرى ذلك، وال يعجبني يل فيه يف صحيح النظر
 
 

                                                
 .أي مثلك  )١(
 .متى: زيادة) أ(يف   )٢(
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 يف فراشه أو بيته وهو قائم هلـا بحقهـا، ملـا ظهـر لـه مـا حليلته  ارتاب خيانة منمن

يرتابه من ذلك منها حلفها بالطالق أو بالعهد وامليثاق أو باهللا أو ببعض خملوقاته كالنبي أو 
 إنـه : قيـلغريه بعد إنكارها له والرفع عليها مع حاكم البلد أو بعض أهلهـا أو بنيهـا، فهـل

 ؟ ويكون هو أملك برجعتها، أم تبـني منـه، أم حتـرم عليـه أم اليصري يمينه هلا طالقا رجعيا
 . ال زلت لذلك أهال؟تفضل دلنا جودا وفضال

 
 فقـد ورد النهـي ت باهللا أو بعهده وميثاقه فذلك حكم األيامن عليهـا، وباملخلوقـاأما

ق إليهـا عنه، وال جيوز فعله فمن فعله فعليه التوبة، وأما بالطالق فإن كان قـد جعـل الطـال
 .فهي تطليقة يف الصحيح، وإال فال يشء

: 
ما تقول شيخنا يف امرأة طلقها زوجها، وآلـت : للشيخ حييى بن خلفان بن أيب نبهان
واهللا الذي جلت عظمته إين ال أرجع يف بيت : أال ترجع إليه بتزويج ولفظ يمينها أن قالت

ديا إىل بيت اهللا احلرام، ويل منه ما يكفيني فالن زوجة له، وإال مايل نصفه للفقراء ونصفه ه
حلج بيت احلرام وزيارة قرب نبيه املصطفى عليه السالم، وإن خنت فعيل لعنة اهللا، ثم من بعد 

 .تزوجها مطلقها املذكور
 أيكون هذا اللفظ صحيحا، ويلزمها إنفاق ماهلا للفقراء وللهدي واحلج، وإن :قلت

، تفـضل رصح لنـا ذلـك مـن صـحيح العقـل أو ؟عنهـابطل لفظ اهلدي مثال أيبطـل احلـج 

                                                
 ).أ(سقطت من   )١(
أجوبة مسائل خمتلفة من الشيخ مخيس بن أيب نبهان أجاب عنهـا املحقـق اخللـييل، : وردت يف خمطوط  )٢(

 .٥١ص
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 .رصيح النقل مفصال بابا بابا مأجورا مثابا
 

 وهـو عنـدي ثابـت عليهـا يف ،»وإال فاميل نصفه للفقراء«: إن لفظها صحيح إىل قوهلا
معنى القسم، وعىل تقدير ثبوته عليها ففي ما وجدنا من آثار البحر األعظم أيب نبهان رمحة 

بعرش ما حلفت به إن زاد مـا سـمته مـن : يلزمها عرش ماهلا للفقراء، وقيل: يه أنه قيلاهللا عل
 .الصدقة عىل ثلث ماهلا فيكون ذلك عرش النصف الذي سمته

وقد يوجد عنه أيضا فيمن حلف بصدقة ماله كله أنه قيل فيه كفارة يمني مرسلة، فإن 
قول عليه، وعندي أنه ال خمرج هلا جاز يف هذه املسألة أن تكون من ذلك الباب فهذا نص ال

من دخول هذا الرأي عليها، وأما قوهلا ونـصفه هـديا إىل بيـت اهللا احلـرام فألهـل العلـم يف 
ثبوت مثل هذا اللفظ اختالف، ويف فتاوى بعض املتأخرين أن أكثر القول أنه ال يثبت حتى 

 يثبته فـرياه ثابتـا إال يف تقول إنه عيل هدي إىل الكعبة أو جعلته هديا للكعبة، وعىل قول من
الغضب فيختلف فيه عند املتأخرين، وليس عنـد األقـدمني إال ثبوتـه يف الرضـا والغـضب 
سواء ال من جهة اللفظ فكأنه ال خمرج له من االختالف ألجله فيجوز ثبوته عىل قـول مـن 

 بمنعـه يف هـذه الـصورة لكـون :وقيـلجهة انتصاب باملصدرية لغة مع من حذف العامـل، 
 .ملصدر يف حمل اخلرب عن املبتدأ، وألهل النحو يف ذلك جمالا

وعىل كل حال فوجود مثله يف العربيـة قليـل، لكنـه إن كـان مـن لغـة املـتكلم كـذلك 
أعجبني ثبوته عليه فيام بينه وبني اهللا، وال سيام عىل قول من يذهب يف األلفاظ أهنا تبع للنية، 

 . وإن كان احلكم بالظاهر غري ذلكفيحكم عليه بنيته فيام بينه وبني اهللا،
وبعض ال يرى للنية حكام يف مثل هذا فعىل قياد هذا القول أنه ال يثبت إال أن يكـون 
من لغته فال بد أن يكون لكل قوم لغتهم، فانظر يف هذا التفصيل فإنه يدل بـاملعنى عـىل أنـه 

 تقدير ثبوته يف بعـض عىل تقدير ما ال يثبت عليها من تلك الوجوه أنه اليشء عليها، وعىل
إن عليها أن هتدي للكعبة عرش ماهلا : الوجوه فإن ثبت عليها اهلدي يف نصف ماهلا فقد قيل
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فليس عليها إال عرش ما سمته من اهلدي؛ ألنـه إن زاد عـىل ثلـث ماهلـا : كله، ويف قول آخر
 .فهو مردود إىل عرش ما وقع اهلدي عليه

ال يتعـرى مـن قـول بـأن عليهـا كفـارة يمـني فهو يف هذه املسألة عرش نصف ماهلا، و
مرسلة ال غري كام يف جوابات بعض املتأخرين، ولكنه ليس بالشهري عندهم، ومل أجده عند 

 .األولني، وعىل كل حال فإنه موضع رأي ال دين
 ويل منه ما يكفيني حلج بيت احلرام فعندي أنه غري ثابت وال جيوز يف بيت :وأما قوهلا
مى بيت احلرام إن كان قصدها هـو، وإن أرادت بـه غـريه فهـو مـن الثبـوت اهللا تعاىل أن يس

 ويل منه ما يكفيني حلج بيت اهللا :واجلواز أبعد، وإن كان ذلك غلطا من الناسخ وإنام قالت
 وهـو بظـاهر ،احلرام وزيارة قرب نبيه املصطفى عليه السالم فهذا استثناء منهـا لـبعض املـال

 زيارة وإنام يفيد استثناء بعض املال بقدر ما يكفيها للحـج اللفظ ال يوجب عليها حجا وال
 ألنه بعد متام الكالم وبعد ؛ لكن االستثناء باطل،والزيارة أن لو سارت لذلك من موضعها

ثبوت ما جيب عليها به من األحكام مع أنه ال يفيد االستثناء لفظا وإنـام هـي مجلـة مـستأنفة 
 .ا عندي فهي كال يشءتفيد معنى ذلك استئنافا فال حكم هل

 وإن خنت فعيل لعنة اهللا فإن خانت فحنثت يف يمينها فعليها كفـارة يمـني :وأما قوهلا
 ألن فيهـا أقـواال ثامنيـة كـام ذكرهـا ؛ بغـري ذلـك:وقيـل بكفارة يمني مرسلة، :وقيلمغلظة، 

د بن عبـداهللا  فيام أفاد بام قرره عىل أثر ما ذكره الشيخ حمم-رمحة اهللا عليه-الشيخ أبو نبهان 
 .بن مداد، وقد اكتفينا بذكر أشهر األقوال وكفى هبام يف هذا املجال

لكن إيتاؤها بلفظة اخليانة وهي يف األصل ضد األمانة وقد تكـون يف الـنفس واملـال 
والعهد والوعد والدين وال بد من معرفة تفاصيل ذلك لتعلم به وقوع احلنث عليها إن كان 

لهم إال أن يكون هلا نية يف خمصوص يشء من العموم فيجوز أن يرد يوما فإنه عىل إطالقه ال
إىل نيتها يف بعض علامء رشيعة احلي القيوم إن صدقت نيتها يف ختصيص هذا اليمني أو غريه 

 وإال فهو عىل حكم ما به مـن اإلطـالق واحلنـث يقـع عليهـا بـاجلزء ،مما نوته يف ذلك احلني
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 فلينظر يف ذلك كله ثم ال يؤخذ ،صح وراق واهللا أعلمالواحد من كل ذلك فيام ظهر يل إن 
 .منه إال بعدل

 



٤٨٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٤٨٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 



٤٨٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٤٨٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 

 تقول يف معنى قوله تعاىل يف آية كفارة األيامن والظهار وقتل اخلطأ اآلية األوىل هي ما
   °  ¯£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M®  ¬  «  ª : قوله

  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±¾  ½  ¼   »  º L وقال ،
 أيضا يف وقال، M  0  /  .  -  ,   +  *L : أيضا يف كفارة القتل

أيكون حكم M  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  PL : كفارة الظهار
هذه الرقبة يف هذه الثالث سواء، أو ختتص كفارة القتل باملؤمنة، وما معنى املؤمنة أهي 

الربيئة من العلل واآلفات، أو القائمة بجميع املفروضات واملسنونات الساملة من العاهات، 
املنتهية عن مجيع املحرمات، أم إذا أقرت باجلملة صارت داخلة يف احلكم من هذه األمة، 

ّ تفضل بني يل حد هذه الرقبة التي ؟ عن إحدى هذه الثالث، أو جتزي يف بعضوجتزي
 .أجورا ـ إن شاء اهللايطلق عليها اسم اإليامن مع رشوطها م

 
 أي مسلمة مقرة باإلسالم ال غري، M  0  /  .L:  يف قوله تعاىل:قيل

 .وال يلزم فيام وراء ذلك من صفات األولياء
 اآليـة الـرشيفة، وقـد إلطـالق ال يـشرتط فيهـا اإليـامن :فقد قيـل كفارة الظهار وأما

                                                
 ).٨٩(اآلية : املائدة  )١(
 ).٩٢(اآلية : النساء  )٢(
 ).٣(آلية ا: املجادلة  )٣(
 .جتري): ع(يف   )٤(
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 أنـه ال : النـرض ـ رمحـة اهللا عليـه ـ وحكـى الـشيخ ابـنأجازوا أن يعتق اليهودي والنرصاين،
جيزي عتق املجويس، وما جاز يف كفارة الظهار فال بـد أن جيـوز يف اليمـني؛ ألهنـام سـواء يف 

 .واهللا أعلم. معنى إطالق اآلية

 
  

ًفيمن وجب عليه عتق رقبة عن قتل امرأة أو رجـل وكـان املقتـول حـرا أو عبـدا، أ و ً
كان العتق عن كفارة الظهار أو يمني أو عن نذر أو غري ذلك، أيلزمه أن يكـون املعتـق عـن 
 ؟ًقتل ما ذكرنا ذكرا خاصة، أم كله سواء يف ذلك الذكر واألنثى، أم فرق يف يشء من ذلك

ًوإن كان املقتول عبدا، أيلزم أن يكون املعتوق عن قتله من جنـسه خاصـة، أم جيـزي 
 .؟ًسه أيضاالذي هو من غري جن

الالزم، وغري الالزم تكفي النية فيه، أم حيتاج إىل نية فيـه، أم حيتـاج إىل نيـة  والعتق
 ؟ًوقول حتى يعرف املعتوق وغريه أنه حر، أم ال، وبعد ما عتق أيلزم أن يعطى شيئا أم ال

 ؟ًوهل جيوز أن يعطى من الزكاة بعد استحقاقه احلرية إن كان فقريا أم ال
 

ً يلزم أن يكون املعتق ذكرا فيام ذكرت، بل جيوز عتـق الـذكر واألنثـى سـواء إال أن ال
 . رشط ذلك يف كفارة القتلاألصحكوهنا مؤمنة موحدة عىل 

 .ً هو رشط فيه قياسا عليها:فقيلغريه،  ]اشرتاطه لكفارة[وخمتلف يف 
هـار ال مـن  بعدم وجوبه إلجازهتم عىل رأي عتق أهـل الكتـاب يف كفـارة الظ:وقيل

 .سواهم من جمويس، أو وثني فيام قيل
                                                

 .واملعتق): ب(يف )  ١(
 .اشرتاط الكفارة): ب(يف )  ٢(
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وينبغي يف الكل أن يكون سليم اخللق غري جمنون وال أعمى وال به من داء ما يمنعـه 
 .من الكسب كام هو رشط يف كفارة الظهار

 ال بأس بام ال يمنعه عن الكسب كعرج من غري وهن أو عور عني مع سـالمة :وقيل
 .األخرى عىل اختالف فيه يف هذا

ًوإن كان املقتول حرا أو عبدا مما جيتزى به من الكفارة فيـه سـواء إال أن يكـون قاتـل  ً
 يلزمه أن يعتق عنه مثله، فيشبه عندي أن تكون هذه املامثلة بمعنى املساواة :فقيلالعبد ربه، 

يف كل يشء من الصفات كالقيمة والقبيلـة والـذكورة واألنوثـة والكـرب والـصغر واحلـسن 
ًدب وغريها إن وجدوا، وإنه لعزيز جدا نادر قطعا حتى ألراهوالقوة واأل ً  ،ًكاملتعذر جزما

 .ًويعجبني أن ال يمنع من عتق ما هو أفضل منه إن أراد ذلك يوما
 جيزي عتق رقبة موحدة ما كانت مما جيزي عتقـه يف غـريه، بـال اشـرتاط مماثلـة :وقيل

 .فيه
 قدر، وال يكون العتق بالنية وحدها ، واألول أحوط ملنهو األصح عنديوكأن هذا 

إال بلفظ يصح العتق به، واإلشهاد عليه مما يؤمر به فيه، وال يلزم املعتق بذل يشء من مالـه 
ملن أعتقه إال أن يتفضل به، فهي هدية له أو صدقة من عنده، وجيوز إعطاء املعتق من الزكاة 

. ال خالف نعلمـه يف هـذا بـني العلـامءًبعد عتقه إن كان فقريا وهو هلا أهل؛ ألنه حر كغريه ب
 .واهللا أعلم

 
 

 حد الذي ال جيزيه صوم الكفارة عـن احلنـث لليمـني املرسـلة، أهـو إذا مل يتحملـه ما
 ؟بدين أعني اإلطعام إذا مل يكن له غنى يكفيه لعامه

                                                
 .ال أراه): ب(يف )  ١(



٤٩٢  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
واهللا . عامـهو أ: وقيـله أو شـهره، يتحمله بدين يف وقته، وال خيشى رضرا يف يومأال

 .أعلم
 

 
 أوىص بكفارات ومل يرصح أهنن عن صـلوات وال غريهـا وال أيـامن وال أهنـن فيمن

 ؟مرسالت وال مغلظات ما ترى احلكم فيهن
 

 حلقائق؛ ألنه حيكم بغريا أعلم، وعىل عدم ذكرهن فأخشى أن ال يثبت يشء منهن اهللا
 .واهللا أعلم. دليل

 
 أوىص بكفارة صالة، ومل خيص غري ذلك، أتكون صياما أم إطعاما، وإذا صـام فيمن

أحد كفارة عن هالك، ومات قبل متام صـيامها، أتفـسد أم ال، ولـه أجـرة عـىل حـساب مـا 
 ؟صام، وما احليلة ليتم الصوم

 
 كفارة باألجرة عن هالك، ثـم  هذا وهذا إن مل خيصصه املويص، وإذا صام أحدجيوز

 يف احلال فال مهامات قبل متامها فإن أمتها وارثه متصلة بصيام اهلالك فله األجرة، وإن مل يت
 .واهللا أعلم. يشء له عىل الويص

 
 



   ٤٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 يؤجر عن أحد هالك صوم كفارة شهرين متتابعني ال جيوز لرجلني أو امرأتني فيمن

. موا كل واحد منهم شهرا، ويكون صـيامهم ىف شـهر واحـديعقدوا شهرا واحدا، ولو صا
 .واهللا أعلم
 كانت الكتابة معينة عن فساد صوم شهر رمضان جيوز أن يعقدوا شـهرا واحـدا وإذا

رجالن أو امرأتان، وكل واحد منهم يصوم شهره، وإذا مل يصوموا من أول الشهر فعىل كل 
 .واهللا أعلم. واحد صوم ثالثني يوما

 
 
 وجب عليه صوم كفارة شهرين متتابعني، وبدا له سفر ال جيوز له اإلفطـار إال فيمن

 .واهللا أعلم. إذا مرض ومل يقدر عىل الصيام
 

 
 
راء  رجل عليه كفارة أو كفارتان أو ثالث، فوزهنن وخلطهن، وقـام يعطـي الفقـعن

فمنهم من يأخذ وزنتني، ومنهم من يأخذ ثالثا، ومنهم من يأخذ أقل من وزنـه، وهـو كلـه 
 ؟بالقياس، أجيوز أم ال

 

                                                
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(
 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )٢(



٤٩٤  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أن تفرق يف أكثر من ستني مسكينا وال يف أقـل فـال  الصالة الواحدة ال جيوزكفارة

 يعطـي املـسكني جتزى يف مخسني، وال يف سبعني ولو كان احلب متاما لكل صالة، وجيوز أن
الواحـد مــن صــالة أو صـالتني أو ثــالث، وجيــوز أن يعطـي هــذا مــن صـالة، والثــاين مــن 

 .واهللا أعلم. صالتني، والثالث من ثالث
 

 
 تقول ىف رجل عليه يمني مرسـلة إطعـام عـرشة مـساكني، وأخـذ مـسكينا واحـدا ما

 ؟اء، أجيوز له هذا اإلطعام أم ال وعشءوأطعمه عرشة أيام غدا
 

 .جيوز  ال يكفي، والهذا
 

 
 رجل عليه كفارتان كل كفارة إطعام ستني مسكينا، ووزن لكل مسكني بام له فلام عن

به فوجد فيه غوية أكملوا الوزن قرص قدر عرشة مساكني فلام نظر إىل العيار الذي وزن هلم 
زيادة قدر املساكني القارصين من هاتني الكفارتني، أيلزمه رد الزيادة من عندهم، أم جيزيـه 

 لناّإذا جعل القصرية بالزيادة، أم عليه أن يأخذها من عندهم ويدفعها إىل الذين قرصوا بني 
 .- إن شاء اهللا -ذلك مأجورا 

 

                                                
 .جتوز): ع(يف   )١(



   ٤٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
الزيـادة وجعلهـا يف موضـعها إن تيـرس لـه ذلـك  جيزيه ذلك، فإن شاء أخـذ مـنهم ال

 .واهللا أعلم. منهم، وإال فعليه أن يبدهلا ويتم املساكني عىل عددهم املعلوم
 
 رجل عليه كفارة إطعام ستني مـسكينا، وفـرق الطعـام، وقـرص منـه قـدر عـرشة عن

سيهم أن  أبــدل القــصرية وذكـر الــذين نــ] أيـاموبعــد[مـساكني أو أقــل أو أكثـر ونــسيهم 
ّأم عليـه بـدهلا كلهـا بـني لنـا ذلـك، وكـذلك إذا كـان   أجيزيه عىل هذه الصفة،منها،يعطيهم 

 ؟متعمدا عىل القصرية أجيزيه أم ال
 إن كان يوجد الثمن أن يشرتي طعاما يفرق منه فأبى من قبل الغالء، القول وكذلك

ّ تفضل بني لنا ذلك مأجورا ؟فيه كله واحد، أم فرق فيه  .-ء اهللا  إن شا-ّ
 
 .واهللا أعلم.  فيه كله سواء وليس عليه فيام قرص أكثر من إمتامه فإذا أمته أجزأهالقول

 
 
ّ تفضل شيخنا بني لنا القدر عن الكفارات من الطعام فيعطى املسكني مـن كـل أيضا ّ

 .شافياا بيانا ّبني لن. نوع من الرب واألرز والذرة والشعري والدخن
 
 مـن الـشعري :وقيـل املسكني نصف صاع برا، ومثلـه علـسا صـافيا أو شـعريا، يعطى

 ثلثا صاع من اجليدة وثالثة أرباع صـاع مـن :وقيل هو كالذرة صاع إال ربعا، :وقيلصاع، 
 ضعف الذرة اجلبلية ومن الدخن بام له من قيمة الرب، :وقيلالوسط ومن ذرة الباطنة صاع، 

                                                
 .ويف بعض األيام): أ(يف   )١(



٤٩٦  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بجوازه بمثله :وقيل باملنع من التمر، :وقيل أسداس صاع،  بخمسة:وقيل بصاع، :يلوق
.  ال جيـزي: وقيـل بـصاعني،: وقيـل بقفيـز،: وقيل بمكوك،: وقيل بصاع،: وقيلقيمة الرب،
 .واهللا أعلم.  بقيمة الرب: وقيل للمسكني ثلث صاع،: وقيل ومن األرز كالرب،لم،واهللا أع

 
د أن يفرق كفارة كم يعطي الفقري من األرز ثلث صاع أو غري ذلك، وإن  الذي أرايف

 . أفتنا ما أراك اهللا؟كان غري ذلك ما جيب عىل من فعل ذلك
 

 بقياس قيمة :وقيل ثلث صاع، :وقيل يعطى الفقري من الكفارة نصف صاع، : قيلقد
 .واهللا أعلم. مني وسعهالرب، واألخذ باالحتياط أوىل، ومن توسع بقول من أقوال املسل

 
إن وزن تفريق الكفارات كياس مسكد هو ستة قروش إال مثقالني، والقـرش سـبعة 

 .مثاقيل
 

 ؟عن كفارة الصالة من التمر السائر ومن الفرض، كم هي لكل مسكني بالوزن
 

وذلـك يف ّلكل مـسكني صـاع، ووزنـه ـ فـيام قيـل ـ ثالثـة أمنـان عـامن إال ثلـث مـن، 
هو ثامنية مثاقيل ـ فيام قيل وكياس مسكد يعجز كياس عامن، و احلساب ثالثة عرش كياس

 .واهللا أعلم. مسكد أربعون مثقاال

                                                
 .من مخسة): ع(يف   )١(
 .اجلواب فقطورد يف املخطوط   )٢(
 .قياس): أ(يف   )٣(



   ٤٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
ــــر الــــصواع وضــــبطه ــــن شــــاء حتري   م

 
ـــــــايش ـــــــار ف ـــــــا باعتب ـــــــالقرش وزن    ب

ـــــــة    ســـــــبعون قرشـــــــا بعـــــــدهن ثالث
 

   منهــــــــا ومثقــــــــال بحــــــــب املــــــــاش
ـــــ  ـــــن ق ـــــرض زده م ـــــسعةوالف   روش ت

 
   أيــــــضا ومثقـــــــاال بــــــال اســـــــتيحاش

ــــة  ــــني مكمل ــــع قرش ــــاالن م ــــتم مثق   فت
 

ـــــــــــــراش ـــــــــــــن األق ـــــــــــــني م    ثامن
ــــــدى  ــــــرش اهل ــــــىل ن ــــــكره ع   واهللا فاش

 
ــــــــاش ــــــــك خ ــــــــن هللا رب ــــــــه وك   من

  
 
 أنفذ كفارة ثم صح باملكيال نقص عـن الـصاع بـبعض اليـسري، ثـم طلـب مـن فيمن

ليتم هلم ما يستحقون، فلم جيدهم أو تعذر بعضهم، أيكتفي بتفريـق النـاقص عـىل  عطاهمأ
 .ّ عرفنا ما تراه؟غريهم من الفقراء، أم عليه أن يستأنف التفريق بكامله ثانية

 
 أعلم جوازه لغريهم وال إمتامه لسواهم، وال أعلـم أنـه جيـزي إعطـاؤهم دون مـا ال

 .واهللا أعلم.ما فعليه إمتامه إليهم إن وجدهم وإال استأنفجيب هلم، فإن مل يعطهم إياه متا
 
 استوىص بوصية لرجل، ويف الوصية كفارات وأنفذها املوىص عليه عىل صـاع فيمن

 يف ذلــك هلــذه حليلــةقــارص، ومل يعــرف املعطــى مــن الكفــارات ليــتم لــه النقــصان، كيــف ا
 ؟الكفارات، أتتم هذه الكفارات أم ال

 
                                                

 .ورد يف املخطوط اجلواب فقط  )١(



٤٩٨  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فهـذا -بفـتح الطـاء-فذها قارصة بام ال جيزيه يف اإلمجاع ومل يعلم املعطني منهـا  أنإذا

 .واهللا أعلم.  الوصية مرة أخرىمن خطأ الويص وضامنه عليه، وتنفذ
 

 
 حد الذي جيـب أن يعطـى مـن الكفـارات الفقـري املنقطـع، أم الـذى يكـون عنـده ما

ؤنته ومؤنة من يلزمـه عولـه إال إذا حـرث أو بـاع شـيئا مـن أصـل مالـه البعض، ومل يكفه مل
أم الفقراء كلهم سواء، وهل جيوز أن خيص من ذلك  لقوامه، أم األمناء أهل الدين والورع،

 ؟قرابته وجريانه أم ال
 أيـام الـذي يكفيـه صـوم ثالثـة  حد الذى جتب عليـه كفـارة يمـني مرسـلةوكذلك

 ؟موالذى ال يكفيه اإلطعا
 

 من يعطى من كفارة اليمني وغريها من ليس عنده من الغلة وال من الـصنعة مـا حد
 .واهللا أعلم. يكفيه ملؤنته ومؤنة من يلزمه عوله، فهذا فقري، ويف حد الفقر اختالف كثري

 
يستحق الزكـاة وال مـن الكفـارة، وال مـن زكـاة الفطـر، مـن   صفة الغني الذي الما

 ؟ماله لسنة أم غري هذهتكفيه غالة 
 

 . إن كان من غالة ماله أو كسبه: بذلكقيل
                                                

 .نفذ): ع(يف   )١(
 .مرسل): أ(يف   )٢(



   ٤٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الذباح 

 
 وزنتني، ويعطى الصبي الـذى مل يبلـغ احللـم مـن تني أن يعطى الفقري من صالأجيوز
 ؟كفارة الصالة
 

 .ففي ذلك اختالف
ل  الشيخ أال يعطى الصبي إن وجد البالغ فهو أوىل من الصبي، وأهل الفضوأعجب

 .ىف الدين أوىل من غريهم إال إذا عدموا فتعطى ىف عموم الفقراء
 ؟إنه فقري من كفارة الصالة:  فهل يل أن أعطي كل من يقول: لهقلت
 . أعط عموم الفقراء إن مل تدرك أهل الفضل ىف الدين:قال
 ؟ فعىل كم مسكني تفرق الصالة: لهقلت
 . عىل ستني مسكينا ـ فيام قيل ـ واهللا أعلم:قال

 
 جيوز أن يعطى الرضيع من الكفارات خـصوصا إذا كـان لـيس يف البلـد إال مـن هل

يتقوى هبا عىل معصية أو كان يف البلد أقل من ستني مسكينا وذلك إذا كانت الكفارة تفرق 
 ؟عىل كل مسكني نصف صاع

 
لغ وال ال تعطـى غـري البـا:  ال تعطى إال من يأخذ حوزته من الطعـام، وقيـلالكفارة

 .تعطى من يتقوى هبا عىل املعايص، وينظر هلا أهل الطاعة والصالح
 

 أم ال وإذا جازت عطية تاجا تقول ىف الكفارة أيعطى منها الصغري إذا كان فقريا وحمما
 . أرشدين إىل طريق اهلداية جزاك اهللا خريا؟الصغري من الكفارة فام صفة جوازه

 



٥٠٠  ٢  جأجوبة املحقق اخللييل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ري من الكفـارة إذا كـان يأكـل الطعـام، وعـىل قـول مـن جييـزه  ىف إعطاء الصغخمتلف
 فإن كان يتيام أعطي القائم به إن كان أمينا ما مل يكن بحد من حيفظ ماله بنفسه فيعطى أباه،

 .واهللا أعلم. إذا عرف منه ذلك فال يضيق يف الواسع أن يدفع إليه
 

يط بذلك احليل وعندها أصـول نخـل  املرأة إذا كان معها حيل كثري، وعليها دين حييف
 ؟وماء، وهي حمتاجة هل تعطى من الزكاة والكفارات أم ال

 
 .واهللا أعلم.  جيوز أن تعطى منهانعم

 
 

                                                
 .ّإياه): ع(يف   )١(


