
 

  

  

  

  ماذا تفعل يف احلاالت التالية

  )الشيخ حممد املنجد(

  

  

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 المقدمة

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلـى  

  .آله وصحبه أمجعني

فيهـا لوجـود    وبعد فإن املسلم يتعرض يف حياته لعدد من احلاالت الطارئة، اليت حيتاج

جواب فوري يعمل مبقتضاه عند حصول احلالة املعينة، وكثرياً ما يصعب أو يتعذر وقتـها  

  .البحث عن احلكم الشرعي أو السؤال عنه

وهذا يؤكد أمهية التفقه يف الدين ومعرفة أحكام الشريعة حىت إذا ما احتاج املسلم للحكم 

مني من الوقوع يف احملرمات أو األخطاء، وجده عنده فأنقذ نفسه أو غريه من إخوانه املسل

ومن املؤسف أن يقوم إمام . وكثرياً ما يؤدي اجلهل إىل فساد العبادة أو الوقوع يف احلرج

إىل اخلامسة سهواً يف صالته باجلماعة فال جتد يف املسجد واحداً يعرف احلكم الشرعي يف 

العمرة ويكتشف فجأة أنه قد  هذه املسألة، أو يأيت مسافر وقت إقالع الطائرة وهو ينوي

مث ال يوجد يف املطار من املسلمني مـن   -وليس هناك وقت لتوفريه -نسي لباس اإلحرام

خيربه مباذا يفعل يف هذه احلالة الطارئة، ويدخل شخص املسجد وقد مجعوا للمطر وهم يف 

ت اليت صالة العشاء وهو مل يصل املغرب فيقع يف حرية من أمره، وقل مثل ذلك من احلاال

خيتلف املصلون فيها ويتناقشون جبهلهم، فيقع االضطراب والتشويش يف مساجد املسلمني 

ومجاعتهم، ويف كثري من األمور الشخصية والفردية، فإن اجلهل يوقع يف احلرج ورمبا اإلمث 

وخصوصاً إذا كان املرء يف موقف جيب عليه فيه أن يتخذ قراراً وليس عنده علم يبين عليه 

  .هقرارا

وإذا كان أهل الدنيا يضعون اإلجابات املسبقة للتصرف السليم يف احلـاالت الطارئـة؛   

كحصول احلريق، وانتشال الغريق، ولدغة العقرب، وحـوادث االصـطدام، والرتيـف    



والكسور، وسائر إجراءام يف اإلسعافات األولية وغريها، يعلمون ذلك للناس ويقيمـون  

  .رة أوىل أن يتعلموا ويعلموا أحكام هذا الدينالدورات ألجل ذلك، فأهل اآلخ

ومما ينبغي االنتباه له هنا التفريق بني املسائل االفتراضية اليت ال تقع أو نادرة الوقوع وبني 

  .املسائل الواقعة فعالً، اليت علم من التجربة وحال الناس أا حتدث ويقع السؤال عنها

ف الذي ينا عنه شرعاً وقد حذرنا من هذا النيب فالبحث فيه من التكل: فأما القسم األول

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم : ( صلى اهللا عليه وسلم، بقوله

 ٢: ج ١٣٣٧احلديث يف الصحيحني واللفظ ملسلم بـرقم  ) … واختالفهم على أنبيائهم

  .٩٧٥: ص

فدلت هذه األحاديث على النهي ( : قال ابن رجب رمحه اهللا تعاىل يف شرح هذا احلديث

وعلى النهي عن السؤال على وجـه التعنـت والعبـث    .. عن السؤال عما ال حيتاج إليه

  .األرناؤوط: ت ١/٢٤٠جامع العلوم واحلكم ابن رجب ) واالستهزاء 

وعلى هذا املعىن حيمل كالم مجاعة من السلف كما جاء عن زيد بن ثابـت، رضـي اهللا   

. دعوه حىت يكـون : ئل عن الشيء يقول كان هذا ؟ فإن قالوا ال قالعنه، أنه كان إذا س

، ١/٤٩وانظر آثاراً مشاة يف سنن الـدارمي   ١/٢٤٥أورده ابن رجب املرجع السابق 

  .٢/١٧٤وجامع بيان العلم البن عبد الرب 

وقد كان أصحاب الـنيب  ( وهي املسائل اليت تقع فالسؤال عنها حممود : أما القسم الثاين

ى اهللا عليه وسلم أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل ا عنـد  صل

إنا القوا العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ وسألوه عن : وقوعها كما قالوا له

األمراء الذين أخرب عنهم بعده وعن طاعتهم وقتاهلم، وسأله حذيفة عن الفنت وما يصـنع  

فهذا يدل على جواز السؤال عمـا هـو متوقـع     ١/٢٤٣واحلكم جامع العلوم ) فيها 

  .حصوله

وهذا عرض لبعض املسائل الشرعية اليت يتعرض هلا الناس يف حيام، وهي من املسـائل  

الواقعية اليت حصلت وحتصل لبعض الناس مع كل مسألة جواا مقروناً بذكر املصدر من 

ل لكن جرى االقتصار يف الغالب على قـول  أهل العلم الثقات، وقد يكون يف املسألة أقوا



واحد معترب بدليله مع اإلجياز طلباً للتسهيل واالختصار خشية التطويـل واهللا أسـأل أن   

ينفعين ذا وإخواين املسلمني يف هذه الدار ويوم يقوم األشهاد وأن جيزي باخلري من ساهم 

  .مد وعلى آله وصحبه وسلميف هذا إنه جواد كرمي واهللا أعلم وصلّى اهللا على نبينا حم



 الطهارة: أوالً

إذا وجد يف أصابعه طالء أثناء الوضوء فهل االشتغال حبكه وإزالته يقطـع املـواالة    -١

 ويلزمه إعادة الوضوء؟

ولو جفت أعضاؤه ألنه تأخر بعمـل   -على الراجح  -ال تنقطع املواالة بذلك : اجلواب

  .إىل صنبور لتحصيل املاء وحنو ذلكيتعلق بطهارته، وكذلك لو انتقل من صنبور 

أما إذا فاتت املواالة بأمر ال يتعلق بوضوئه، كإزالة جناسة من ثوب، أو أكـل أو شـرب   

فتـاوى ابـن عثـيمني    . وحنوه، ونشفت األعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضـوء 

١٤٦-٤/١٤٥.  

  

وضع الصق فليتوضأ مث إذا كان اإلنسان جمروحاً يف أحد أعضاء الوضوء وال يستطيع  -٢

، وال جيب عليه غسل مكان اجلرح ١/٢٨٢يتيمم للعضو اروح املغين مع الشرح الكبري 

  .مادام يتضرر باملاء

إذا رأى يف ثوبه أثر جنابة وقد صلّى عدة صلوات ومل يكن يدري فإن عليه أن يغتسـل  

جلنابة من نومة قبلها ويعيد الصالة من أحدث نومة نامها يف هذا الثوب إال إذا عرف أن ا

فيعيد الصالة من آخر نومة يظن أن اجلنابة حصلت فيها، املغـين مـع الشـرح الكـبري     

: واألدلة على وجوب االغتسال من اجلنابة ألجل الصالة كثرية منها قوله تعاىل. ١/١٩٩

إال يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنباً ( 

كنت : وحديث علي رضي اهللا عنه قال. ٤٣/سورة النساء ) عابري سبيل حىت تغتسلوا 

رجالً مذاء فجعلت أغتسل حىت تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، 

ال تفعل إذا رأيت املـذي فاغسـل   : ( أو ذكر له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فضخت أي صببت واملقصود ) ا فضحت املاء فاغتسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة فإذ

فدل . ١٢٥وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم  ٢٠٦خروج املين، رواه أبو داود رقم 

  .ذلك على أن املين جيب منه الغسل واملذي يكفي فيه غسل الفرج والوضوء

  



بة، وال يسـتطيع  إذا كان مسافراً بالطائرة يف رحلة من الرحالت الطويلة فأصابته جنا -٣

االغتسال، وليس يف الطائرة شيء جيوز التيمم عليه، ولو انتظر حىت يصل إىل البلد اآلخر 

خلرج وقت الصالة اليت ال جتمع كالفجر أو وقت مجع الصالتني كالظهر والعصر، ألنه قد 

يسافر قبل الفجر وال يصل إال بعد طلوع الشمس أو يسافر قبل الظهر فال يصل إال بعـد  

  غرب فماذا يفعل ؟امل

إذا سلمنا أنه ال يستطيع االغتسال يف الطائرة فإن هذه املسألة تسمى عند الفقهاء : اجلواب

مبسألة فاقد الطهورين، وقد تباينت أقواهلم فيه ورأي اإلمام أمحد ومجهور احملـدثني أنـه   

ليل اخلاص يصلي على حاله وهذه قدرته واستطاعته وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها، والد

يف هذه املسألة ما رواه مسلم يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث أناساً لطلب 

فأتوا الـنيب  ) لعدم وجود املاء ( قالدة أضلتها عائشة فحضرت الصالة فصلوا بغري وضوء 

ومل ينكـر  . ٣٦٧صلى اهللا عليه وسلم فذكروا ذلك له فرتلت آية التيمم صحيح مسلم 

هللا عليه وسلم ذلك، وال أمرهم بإعادة، فدل على أا واجبة وألن الطهـارة  النيب صلى ا

ومثل هذه احلالـة  . ١/٢٥١املغين مع الشرح الكبري . شرط فلم تؤخر الصالة عند عدمها

قد تقع لبعض املرضى الذين ال يستطيعون حتريك أعضائهم مطلقاً أو السجناء يف بعـض  

  .األوضاع كاملقيد واملعلّق

د أن يؤدي الصالة وال خيرجها عن وقتها حبسب حاله وال إعـادة عليـه علـى    واملقصو

  .الصحيح وما جعل اهللا علينا يف الدين من حرج

  

 إذا أسقطت املرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم ال ؟ -٤

هذه املسألة مبنية على نوع الدم هل هو نفاس أو استحاضة وقد ذكر العلماء الضابط يف 

وإن رأته .. إذا رأت الدم بعد وضع شيء يتبني فيه خلق اإلنسان فهو نفاس : "ذلك فقالوا

  .١/٣٦١املغين مع الشرح الكبري " بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس 

ويف هذه احلالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها وتصلي، أما إذا كان 

حد األعضاء كيد أو رجل أو رأس فإنـه  الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أ



نفاس، وإن قالت إم أخذوه يف املستشفى فرموه ومل أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن 

جمموع فتاوى الشـيخ ابـن عثـيمني    . يتبني فيه التخطيط واحد ومثانون يوماً من احلمل

ل حـدثنا  بناء على ما جاء يف حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، قـا . ٤/٢٩٢

إن أحدكم جيمـع  : ( فقال -وهو الصادق املصدوق  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث 

هذا السياق .. ) اهللا ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد

  .٦/٣٠٣ح يف البخاري فت

  .فمثل هذه جتتهد وتستعني بتقديرات األطباء حىت يتبني هلا حاهلا

قال شيخ . وأما الدم النازل قبيل الوالدة إن كان مصحوباً بآالم الطلق فهو نفاس وإال فال

ما تراه حني تشرع يف الطلق فهو نفاس، ومراده طلق يعقبه : " اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  .٤/٣٢٧جمموع فتاوى ابن عثيمني ". بنفاس والدة وإال فليس 

  



  الصالة :ثانياً

إذا تعرض املصلي لوسوسة الشيطان يف صالته يلبس عليه القراءة ويأيت له بـاخلواطر   -١

 السيئة ويشككه يف عدد الركعات فماذا يفعل؟

لقد حصل هذا ألحد الصحابة وهو عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه، فجاء يشكو إىل 

إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها : يب صلى اهللا عليه وسلم، ويقولالن

ذاك : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  } أي خيلطها ويشككين فيها {علي ؟ 

: ، قـال )شيطان يقال له خرتب فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل على يسارك ثالثـاً  

  .٢٢٠٣صحيح مسلم رقم . ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين

االستعاذة باهللا من شره فيـتلفظ  : فتضمن هذا احلديث أمرين لدفع شيطان الصالة، األول

التفل عن الشمال ثالثاً وهو نفخ اهلواء مع شيء من الريق : ا املصلي وال حرج، والثاين

  .بشرط أن ال يؤذي من جبانبه وال يقذر املسجد

  

فإذا كان رجالً فليسبح، وإن كان امرأة فلتصفق، والـدليل   ،إذا نابه شيء يف صالته -٢

إذا نابكم : ( على ذلك ما جاء عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: ( رواه أبو داود، ولفظ الصحيحني) يف صالتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء 

، ويف ٩٤١تصـفيق، سـنن أيب داود   التصفيح هو ال). التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

  .١٠٦، ويف صحيح مسلم ١١٤٥البغا .صحيح البخاري ط

  

، فليذهب إىل اخلالء، ويقضي حاجته ولو إذا أقيمت الصالة وحضرت حاجة اإلنسان -٣

  .فاتت اجلماعة

إذا أراد أحدكم : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن أرقم قال: الدليل

وهـو يف   ٨٨رواه أبو داود رقـم  ) هب إىل اخلالء وقامت الصالة فليبدأ باخلالء أن يذ

  .٣٧٣صحيح اجلامع 



  

 إذا شك املصلي هل أحدث أم ال ؟ أو أحس حبركة يف بطنه فهل ينصرف أم يواصل؟ -٤

إذا تيقن من احلدث خيرج من الصالة، أما إذا شك ومل يتيقن فال خيرج إال بيقني، وهـو  

  .و وجود الريح، فإن وجد ذلك فلينصرف، وإال فال يلتفتمساع الصوت أ

ــدليل ــال   : وال ــه، ق ــي اهللا عن ــرة رض ــن أيب هري ــول اهللا : ع ــال رس   ق

إذا كان أحدكم يف الصالة فوجد حركة يف دبره أحـدث أم مل  : ( صلى اهللا عليه وسلم

وهو  ١٧٧رواه أبو داود ) حيدث فأشكل عليه فال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً 

  .٧٥٠يف صحيح اجلامع 

   .وهذا من التشريعات اإلسالمية العظيمة يف عالج الوسوسة

  

  إذا كان يصلي الوتر وأثناء صالته أذن املؤذن لصالة الفجر فهل يكمل وتره؟ -٥

ابن عثيمني فتاوى إسـالمية  . نعم إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم الصالة وال حرج عليه

يف قضية وقت الوتر هل هو إىل طلوع الفجر أم إىل انتهاء صالة  واملسالة داخلة ١/٣٤٦

إسعاف أهل العصر مبا ورد يف أحكـام صـالة   . الصبح وقول اجلمهور إىل طلوع الفجر

  .٣٣: الوتر فيحان املطريي ص

  

 إذا فاتته صالة العصر مثالً فجاء إىل املسجد فوجد املغرب قد أقيمت فماذا يفعل؟ -٦

يصلي املغرب مع اإلمام مث يصـلي العصـر   : ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلقال شيخ اإلسالم 

  :باتفاق األئمة، لكن هل يعيد املغرب فيه قوالن

  .يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأيب حنيفة وأمحد يف املشهور عنه: أحدمها

  .ال يعيد وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول اآلخر من مذهب أمحد: الثاين

. اين أصح فإن اهللا مل يوجب على العبد أن يصلي الصالة مرتني إذا اتقى اهللا ما استطاعوالث

  .٢٢/١٠٦جمموع فتاوى ابن تيمة . واهللا أعلم



إذا أتى مسافر على مجاعة يصلون لكنه ال يدري هل اإلمام مسافر فيدخل معه بنية القصر 

القرائن كرؤية حلية املسافر وآثار  أم مقيم فيتم وراءه، فاألظهر أنه يعمل مبا ترجح لديه من

  .السفر على اإلمام، فإن رجح أنه مقيم، فيتم

ما بال املسافر يصلي ركعتني : " ما رواه اإلمام أمحد بسند عن ابن عباس أنه سئل: الدليل

تلـك سـنة أيب   " ويف رواية أخرى " تلك السنة : إذا انفرد وأربعا إذا ائتم مبقيم ؟ فقال

، وصحح إسناده أمحد شاكر يف ٢/٥٠سكت عنه احلافظ يف التلخيص  احلديث" القاسم 

وإن رجح أنه مسافر فصلى معه بنية القصر ركعتني، وبعدما . ٣/٢٦٠تعليقه على املسند 

سلم مع اإلمام تبني له أن اإلمام مقيم وأن الركعتني اللتني صالمها مها الثالثـة والرابعـة   

 موع للنووي . ما الصالة، ويسجد للسهولإلمام، فيقوم ويأيت بركعتني ليتم٤/٣٥٦ا .

  .وال يضره ما حصل من الكالم والسؤال ملصلحة صالته

  

إذا عجز املصلي عن القيام فجأة أثناء الصالة أو كان عاجزاً عن القيام فصلى قاعداً مث  -٧

 استطاع القيام أثناء الصالة فماذا يفعل؟

ملريض أثناء الصالة على ما كان عاجزاً عنه من قيام مىت قدر ا: " قال ابن قدامة رمحه اهللا

أو قعود أو ركوع أو سجود أو إمياء انتقل إليه وبىن على ما مضى من صالته، وهكذا لو 

كان قادراً فعجز يف أثناء الصالة أمت صالته على حسب حاله ألن ما مضى من الصـالة  

وكذلك  ١/٧٨٢مع الشرح الكبري  املغين". كان صحيحاً فيبين عليه كما لو مل يتغري حاله 

كانت يب : والدليل حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال. ٤/٣١٨اموع للنووي 

صلّ قائماً فإن مل تسـتطع  : ( بواسري فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة، فقال

  .٢/٥٨٧رواه البخاري فتح ) فقاعداً فإن مل تستطع فعلى جنب 

  

ى املصلي الباب أثناء الصالة وهو يصلي أو رأت األم ولدها يعبث مبصدر إذا طرق عل -٨

 الكهرباء وحنو ذلك مما يطرأ فما العمل؟



إذا احتاج املصلي لعمل يسري أثناء الصالة مثل فتح باب وحنوه، فال بأس بشرط : اجلواب

  .أن ال يغري اجتاهه عن القبلة

كـان رسـول اهللا   : رضي اهللا عنها قالتوالدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة 

صلى اهللا عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح يل مث رجع 

وصحيح سنن أيب  ٩٢٢سنن أيب داود رقم . وذكر أن الباب كان يف القبلة -إىل مصاله 

  .٨١٥داود 

وحنـو ذلـك   وكذلك لو احتاجت األم وهي تصلي أن تبعد ولدها عن خطر أو إيـذاء  

فاحلركة اليسرية مييناً أو مشاالً، أماماً أو وراًء ال تضر بالصالة وكذلك لو سـقط الـرداء   

فللمصلي أن يرفعه وإذا احنل اإلزار فله أن يشده، وقد أباحت الشريعة للمصلي يف بعض 

احلاالت احلركة الكثرية ولو كان يتغري اجتاهه عن القبلة كما جاء يف حديث أيب هريـرة  

اقتلوا األسودين يف الصالة احلية : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال رضي

  .٨١٤ويف صحيح سنن أيب داود  ٩٢١سنن أيب داود رقم ) والعقرب 

إذا ألقي السالم على املصلي يف صالته، فإنه يرد السالم باإلشارة كما جاء عن صـهيب  

ى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فسـلمت فـرد   مررت برسول اهللا صل: رضي اهللا عنه قال

وقد وردت صفة اإلشارة يف . ٨١٨وصحيح سنن أيب داود  ٩٢٥سنن أيب داود . إشارة

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحاديث منها حديث ابن عمر رضي اهللا عنه قال

ل كيـف  إىل قباء يصلي فيه، قال فجاءته األنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرد عليهم حني كانوا يسلمون عليه وهو يصـلي،  

كفه وجعل بطنـه  ) أحد الرواة ( يقول هكذا وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون : قال

  .٨٢٠وصحيح سنن أيب داود  ٩٢٧سنن أيب داود . أسفل وجعل ظهره إىل فوق

  

فهل يدخل مع اإلمام مباشرة أو ينتظر حـىت   إذا دخل الرجل املسجد واإلمام يصلي -٩

  يرى اإلمام هل سيقوم أو سيجلس؟ 



الصحيح الذي يدل عله الدليل أنه يدخل مع اإلمام يف أي حال يكون فيه اإلمام سـاجداً  

قال رسول : أو قائماً أو راكعاً أو قاعداً، والدليل هو حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئاً : ( ماهللا صلى اهللا عليه وسل

. ٧٩٢وصحيح سنن أيب داود  ٨٩٣سنن أيب داود ) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة 

إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حـال  : ( قال صلى اهللا عليه وسلم: وعن معاذ قال

. ٤٨٤يف صحيح سنن الترمـذي   وهو ٥٩١سنن الترمذي ) فليصنع كما يصنع اإلمام 

  ).فما أدركتم فصلوا: (ولعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم

  

  إذا أقيمت الصالة واإلنسان يف طريقه إىل املسجد  -١٠

قـال  : فال يسرع يف مشيته، بل ميشي بسكينة ووقار حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

ها تسعون، وأتوها متشـون علـيكم   إذا أقيمت الصالة فال تأتو: ( صلى اهللا عليه وسلم

  .٢/٣٩٠رواه البخاري فتح ) السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا 

  

 إذا أحدث الرجل يف صالة اجلماعة فماذا يفعل يف هذا املوقف احملرج؟ -١١

  .عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه مث خيرج: اجلواب

إذا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : تعن عائشة رضي اهللا عنها، قال: والدليل

وهـو يف   ١١١٤سـنن أيب داود  ) أحدث أحدكم يف صالته فليأخذ بأنفه مث لينصرف 

أمر باألخذ ليخيل أنه مرعوف وليس هذا مـن  : قال الطييب. ٩٨٥صحيح سنن أيب داود 

ملضـي  الكذب بل من املعاريض بالفعل ورخص له يف ذلك لئال يسول له الشيطان عدم ا

  .٣/١٨هـ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .استحياء من الناس أ

وهذا من التورية اجلائزة واإليهام احملمود رفعاً للحرج عنه، فيظن من يراه خارجـاً بأنـه   

أصيب برعاف يف أنفه، وكذلك من فوائد هذا التوجيه النبوي قطع وساوس الشيطان بأن 

ل مع اجلماعة وهو حمدث وهذا ال يرضي اهللا، وكيف يبقى يف الصف مع احلدث أو يواص



يبقى وقد أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم باالنصراف، هذا وجيوز له اختراق الصفوف أو 

  .أن ميشي إىل اجلدار مث خيرج فيتوضأ ويعود للصالة

  

  وإذا صلّى إنسان يف مسجد مث أتى مسجداً آخر لدرس أو حاجة فوجدهم يصلون -١٢

خل معهم يف الصالة وحيتسبها نافلة حىت لو كان يف وقت من أوقات النهي ألـا  فإنه يد 

صالة ذات سبب، والدليل ما رواه اإلمام الترمذي رمحه اهللا تعاىل يف سننه يف باب ما جاء 

يف الرجل يصلي وحده مث يدرك اجلماعة من حديث يزيد بن األسود رضي اهللا عنه، قال 

يه وسلم حجته فصليت معه صالة الصبح يف مسجد اخليف، شهدت مع النيب صلى اهللا عل

علي مـا،  : فلما قضى صالته احنرف إذا هو برجلني يف آخر القوم مل يصليا معه، فقال

أي يرجفان ويضطربان خوفاً من النيب صلى اهللا عليه وسلم { فجيء ما ترعد فرائصهما 

ما منعكما أن : ( فقال} ند الفزع هي اللحمة اليت بني اجلنب والكتف تز ع: والفريصة

فـال تفعـال، إذا   : ( يا رسول اهللا إنا كنا قد صلينا يف رحالنا، قال: ، فقاال)تصليا معنا 

رواه الترمذي ) صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإا لكما نافلة 

  .٦٦٧وهو يف صحيح اجلامع  ٢١٩رقم 

وأخرج مالك يف املوطأ يف باب . صالة الفجر وهو وقت النهي ويف احلديث أما أتيا بعد

ما جاء يف إعادة الصالة مع اإلمام بعد صالة الرجل لنفسه عن حمجن رضي اهللا عنه أنـه  

كان يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذن بالصالة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هم فقال له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   وسلم فصلى ورجع وحمجن يف جملسه مل يصل مع

! بلى يا رسول الـه  : قال) ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ : ( وسلم

إذا جئـت  : ( فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ولكين قد كنت صليت يف أهلي

، وهو يف السلسلة الصحيحة ١/١٣٠موطأ مالك ) فصل مع الناس وإن كنت قد صليت 

  .١٣٣٧قم ر

  

  إذا دخل الرجل املسجد فصلى السنة فأقيمت الصالة -١٣



فأحسن ما يقال يف ذلك أنه إذا أقيمت الصالة والرجل يف الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة  

. ١/٣٤٥فتاوى ابـن عثـيمني   . وإذا كان يف الركعة األوىل فيقطعها ويدخل مع اإلمام

إذا : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال واألصل يف ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه

فإذا أى ركوع الركعة الثانيـة  . ١/٣٩٤مسلم ) أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة 

فيتمها وإن كان قبل ذلك يقطع الصالة ألن ما بقي من السجود والتشـهد ال يسـمى   

  .ومهه كثري من الناسصالة، وقطع الصالة يكون بغري سالم بل مبجرد النية خالفاً ملا يت

  

  إذا كان مجاعة يصلون وأثناء الصالة تبني هلم أن القبلة إىل جهة أخرى -١٤

فعند ذلك يتحولون مجيعاً إىل جهة القبلة، وكذلك املنفرد وما مضى من صالم صحيح،  

ما رواه اإلمام مسلم عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : ودليل ذلك

قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك : ( ن يصلي حنو بيت املقدس فرتلتوسلم كا

فمر رجل من . ١٤٤سورة البقرة، اآلية ) قبلة ترضاها فولِّ وجهك شطر املسجد احلرام 

أال إن القبلة قد حولـت  : بين سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى

  .٥٢٧رقم رواه مسلم . فمالوا كما هم حنو القبلة

أما إن تبني لبعضهم ومل يتبني لآلخرين فإن الذي تبني له يستدير إىل اجلهة اليت يعتقـدها  

جهة القبلة، فإن كان املختلفون يف جهة واحدة فمال بعضهم مييناً وبعضهم مشاالً فيصـح  

اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت اجلهة بالكلية فقد اختلف العلماء يف صـحة اقتـداء   

بعض، وإن كان فيهم من مل يتبني له شيء فإنه خيتار أوثقهم معرفة جهة القبلـة  بعضهم ب

ومن خفيت عليه جهة القبلة فيلزمه السؤال إن . ١/٤٧٣املغين مع الشرح الكبري . ويقلده

استطاع وإال اجتهد إن كان يستطيع االجتهاد، فإن مل يستطع فإنه يقلد غريه ممن يصـح  

حيحة، وهذا حيدث كثرياً ملن هللا ما استطاع وليصل وصالته صتقليده، فإن مل جيد فليتق ا

يبتلى بالسفر إىل بالد الكفار وليس حوله أحد من املسلمني وال عنده أحـد خيـربه وال   

فأما إن كان بإمكانه أن يعرف جهة القبلة، ولكنه أمهل . وسيلة متكنه من معرفة اجتاه القبلة

  .١/٤٩٠رح الكبري املغين مع الش. ومل يبذل ما يستطيعه وصلى، فعليه اإلعادة ألنه مفرط

  



إذا كان يصلي يف مجاعة فانقطع مكرب الصوت أو نعس وهو يصلي وسبقه اإلمـام   -١٥

  بركن أو أكثر مث تنبه أو رجع الصوت

أن : فالعمل أن يأيت مبا فاته من األركان مث يلحق باإلمام وهذه املسألة هلا عدة صور منها 

أمومني أا سجدة وليست كذلك فيكرب يقرأ اإلمام آية فيها لفظة سجود ويتوهم بعض امل

اإلمام للركوع بعد انتهاء اآلية ويركع ويظن بعض املأمومني خصوصاً ممن هم يف أطراف 

الصفوف أنه كرب لسجدة التالوة فيسجدون مث يقول اإلمام مسع اهللا ملن محده فيقوم هؤالء 

توا مبا فام ويلحقـوا  من السجود فام مع اإلمام الركوع والرفع منه فعلى هؤالء أن يأ

باإلمام ألم ليسوا مبتعمدين، فأما من تعمد التخلف عن اإلمام كمن يطيل يف السـجود  

حبجة الدعاء حىت يفوت الركن الذي بعد السجود، فقول اجلمهور فيمن فاتـه ركنـان   

واملوسـوعة الفقهيـة    ١/٤٦٧كشاف القناع . إن صالته باطلة ويأمث: متواليان بغري عذر

إمنا جعل اإلمـام  : ( واألصل يف وجوب متابعة اإلمام قوله صلى اهللا عليه وسلم .٦/٢٩

ربنا لك : ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه، فإن ركع فاركعوا، وإذا قال مسع اهللا ملن محده، فقولوا

صحيح البخاري ) احلمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون 

  .٦٨٩رقم 

  

  ا أحدث اإلمام وهو يصلي بالناس أو تذكر أثناء الصالة أنه ليس على طهارةإذ -١٦

فإنه خيرج من الصالة وله أن يستخلف من يتم بالناس الصالة كما ورد عن عمر وعلـي   

وإن مل يستخلف وصلّوا فرادى جاز ذلك وهو اختيـار الشـافعي أي   . وعلقمة وعطاء

  .م الصالة جاز ذلكوإن قدموا رجالً منهم ليتم . صالم فرادى

والدليل ما ورد عن عمر رضي اهللا عنه ملا طعن أخذ بيد عبد الرمحن بن عوف فقدمه فأمت 

ووجه االستدالل أن عمر فعل ذلك مبحضر مـن  . ٧/٦٠رواه البخاري فتح . م الصالة

وإن . ٢٣٤: املنيـف ص . أحكام اإلمامة. الصحابة وغريهم ومل ينكر منكر فكان إمجاعاً

أنه ليس على طهارة فأشار إليهم أن يبقوا كما هم فذهب فتطهر مث عـاد فكـرب    تذكر

أن رسول اهللا صلى اهللا : ( وصلى م صح ذلك، والدليل ما رواه أبو داود عن أيب بكرة

) عليه وسلم، دخل يف صالة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم مث جاء ورأسه يقطر فصلى م 



وعنون عليه أبـو داود  . ١/٤٥صحيح سنن أيب داود  ، وهو يف٢٣٣سنن أيب داود رقم 

يف هذا احلديث : يف اجلنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، وقال اخلطايب يف شرح احلديث: باب

داللة على أنه إذا صلّى بالقوم وهو جنب وهم ال يعلمون جبنابته أن صالم ماضـية وال  

الدعاس : امل السنن للخطايب تسنن أيب داود ومعه مع. إعادة عليهم وعلى اإلمام اإلعادة

١/١٥٩.  

إذا كان يف صالة اجلماعة وراء اإلمام فرأى عورة اإلمام غري مستورة لشق يف ثوبه أو كان 

الثوب رقيقاً شفافاً فإن أمكنه أن يتقدم فيسترها أو يغطيها بشيء فليفعل وإال فعليـه أن  

ة أو احفظ ما تكشف منها ينصرف من صالته وخيرج فينبه اإلمام كأن يقول له غط العور

وال جيوز له السكوت ومواصلة الصالة ألنه علم أن صالة اإلمام غري صحيحة وائتمامه به 

  .من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة. غري صحيح

  

فتذكر أثناء الصالة أنه مسـح علـى   ) إماماً أو مأموماً أو منفرداً ( إذا كان يصلي  -١٧

  دة املسحاخلفني بعد انتهاء م

فعليه أن خيرج من الصالة ألن طهارته غري صحيحة وقد نص عليـه اإلمامـان أمحـد     

  .٢/٥٠٥املغين . والشافعي

  

إذا قرأ اإلمام يف الصالة ما تيسر من القرآن مث نسي تكملة اآلية ومل يفتح عليه أحد  -١٨

  من املصلني

آيات من سور أخرى إذا كـان  فهو خمري إن شاء كرب وأى القراءة وإن شاء قرأ آية أو  

ذلك يف غري الفاحتة أما الفاحتة فال بد من قراءا مجيعها ألن قراءا ركن مـن أركـان   

  .٣٩٦ابن باز فتاوى إسالمية . الصالة

  

  إذا خرج الناس إىل صالة االستسقاء أو أرادوا اخلروج فرتل املطر -١٩

  :فهذه املسألة على حالتني 



  .ا قبل أن خيرجوا شكروا اهللا تعاىل على نعمه ومل خيرجواإن تأهبوا للخروج فسقو

  .٢/٢٩٦املغين مع الشرح الكبري . وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكراً هللا تعاىل

إذا نعس اإلنسان وهو يستمع إىل خطبة اجلمعة فيستحب له أن يتحول إىل مكان صاحبه 

قال : حديث مسرة قال: والدليل. يه إشارةويتحول صاحبه إىل مكانه وال يتكلم بل يشري إل

إذا نعس أحدكم يوم اجلمعة فليتحول إىل مقعد صاحبه : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. ٨١٢وهو يف صـحيح اجلـامع    ٣/٢٣٨رواه البيهقي ). ويتحول صاحبه إىل مقعده 

حـدكم  إذا نعس أ: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكذلك حديث ابن عمر قال

وهو يف  ١١١٩رواه أبو داود ) يف املسجد يوم اجلمعة فليتحول من جملسه ذلك إىل غريه 

  .٨٠٩صحيح اجلامع 

  



  أحكام السهو: ثالثاً

  إذا شك اإلنسان يف صالته هل صلّى ثالثاً أو أربعاً  -١

د فالعمل على ما ترجح لديه فإن مل يترجح لديه شيء فلينب على اليقني وهو األقل مث يسج

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال: والدليل. للسهو

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلّى ؟ ثالثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك : ( وسلم

ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلّى مخساً شـفعن لـه   

  .٥٧١صحيح مسلم رقم . متاماً ألربع كانتا ترغيماً للشيطانصالته وإن كان صلّى إ

  

إذا تذكر اإلمام يف التشهد األخري أنه قد قرأ التحيات يف القيام يف الركعة السرية بدالً  -٢

  من الفاحتة

فإنه يقوم ليأيت بركعة صحيحة بدالً من الركعة غري الصحيحة اليت مل يقرأ فيهـا بفاحتـة    

رواه البخاري ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : ( هللا عليه وسلمالكتاب لقوله صلى ا

وينبغي على املأمومني أن يتابعوه ولو كانت اخلامسة هلم فإن مل يتفطنـوا ومل  . ٧٢٣رقم 

يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه مييناً ومشاالً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم يف قيامه 

  .غري ناس وال ساه

: والـدليل . ا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصالته صحيحة ما دام خلف إمامهوإذ

: ( حديث أيب بكرة ملا دخل راكعاً ومل يقرأ الفاحتة فقال له النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  

فاملأموم إذا نسي قراءة الفاحتـة أو  . ٧٥٠رواه البخاري رقم ) زادك اهللا حرصاً وال تعد 

درك اإلمام راكعاً فإنه يف هذه األحوال جتزئه الركعة وتصح صالته جهل وجوا عليه أو أ

وال يلزمه قضاء الركعة لكونه معذوراً باجلهل والنسيان وعدم إدراك القيام وهو قول أكثر 

وهذا مما يتحمله اإلمام عن املأموم كما قال . ١/٢٦٣ابن باز فتاوى إسالمية . أهل العلم

  :الناظم

 مثانيـة تعـد يف املنـظـوم***** م وحيمل اإلمام عن مأمو



 وسـترة مع القنوت املروي******* فاحتة كذا سجود السهو 

 تـالوة اإلمام سراً فاكتفـي****** ومسع اهللا مع السجود يف 

 خلف اإلمام فافهمن منظومي******* وهكـذا تـالوة املأموم 

 بركعـة من أربع فكن حمق******* تشهد أول عمن سبـق 

  

  ركع مث رفع رأسه فتذكر أنه مل يقل سبحان ريب العظيم يف ركوعهإذا  -٣

فإنه ال يعود إىل الركوع ألن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع فلو عاد إىل الركـوع   

عمداً أبطل صالته ألنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاين وإن عاد جـاهالً أو  

أن يسجد للسهو إن كان منفرداً أو إمامـاً ألن  ناسياً مل تبطل الصالة وعليه يف مثل ذلك 

التسبيح واجب جيربه بسجود السهو، أما إن كان مأموماً فيسقط عنه الواجـب بسـهوه   

  .١/٦٧٩املغين مع الشرح الكبري . عنه

  

  إذا نسي التشهد األول وقام للثالثة وابتدأ الفاحتة -٤

نزوله ال جيوز تبطل صالته لشروعه  فقول أكثر أهل العلم أنه ال يرجع وإن رجع عاملاً أن 

يف ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه جيربه بسجود السهو، والدليل ما روى املغـرية  

إذا قام اإلمام يف الركعتني فإن ذكر : بن شعبة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

رواه ) سجديت السهو قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فال جيلس ويسجد 

  .٣٢١وهو يف السلسلة الصحيحة  ١٠٣٦أبو داود رقم 

  :أن من قام إىل الثالثة ناسياً التشهد فله ثالث حاالت: فاخلالصة

  .أن يذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إىل التشهد -١

أن ال جيلس وإن  أن يذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه يف قراءة الفاحتة فاألوىل له -٢

  .جلس فصالته صحيحة



املغين مـع الشـرح الكـبري    . أن يذكره بعد الشروع يف الفاحتة فال جيوز له الرجوع -٣

  .وهذه احلاالت مستنبطة من احلديث السابق ١/٦٧٧

  

  إذا سلم اإلمام فقام املأموم ليتم ما فاته فإذا باإلمام يسجد للسهو بعد السالم -٥

 ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه وإن انتصب قائمـاً  فإن كان املأموم مل 

ودليل هذه املسألة هو دليل املسـألة  . فإنه ال يرجع فإذا أمت صالته سجد للسهو الذي فاته

  .١/٦٩٧املغين مع الشرح الكبري . السابقة

  

فهـم  إذا سها اإلمام يف الصالة وترك ركناً وجعل املأمومون يسـبحون وهـو ال ي   -٦

  مقصودهم وال يدري أين اخلطأ وينتقل إىل أركان ليس بينها الركن املتروك

فألهل العلم عدة أقوال يف إفهامه، من أمثلها أن جيهروا بالذكر اخلاص بالركن املفقـود   

سبحان ريب األعلى، : سبحان ريب العظيم، وإن كان سجوداً قالوا: فإن كان ركوعاً قالوا

املغين مع الشـرح الكـبري   . رب اغفر يل وهكذا: جدتني قالواوإن كان اجللسة بني الس

١/٧٠٧.  



 أحكام متفرقة

  إذا نسي مالبس اإلحرام وأقلعت به الطائرة -١

فإن استطاع أن يتدبر أمره بإزار ورداء من أي لون أو صنف من الشراشف أو املناشف  

 ثيابـه إذا حـاذى   وحنوها فعل ذلك وإن مل جيد أزال من املخيط وغطاء الرأس وأحرم يف

امليقات من اجلو وال جياوز امليقات بغري إحرام فإذا وصل إىل مكان يستطيع فيه اسـتبدال  

مالبسه بإزار ورداء فعليه ذلك وعليه فدية ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعـام سـتة   

من فتاوى الشيخ عبد العزيز . مساكني وهو خمري يف فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح

  .بن باز مشافهة

  

إذا كان الرجل يف الطواف أو السعي فعرضت له حاجة كأن عطش وأراد أن يشرب  -٢

  أو فقد أحد من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن يستريح

أما إذا أقيمت الصالة . فإن كان التوقف يسرياً عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبين على ما سبق 

اختلف أهل العلم يف هذه املسألة واألحـوط عنـد إكمالـه    فقطع الطواف وصلّى فقد 

ابن بـاز  . األشواط الباقية أن ال يعتد بالشوط األخري الذي مل يكمله وقطعه ألداء الصالة

  .٨/٤٩، واموع للنووي ٨٠: فتاوى احلج والعمرة ص

 الطواف أما مسألة االستراحة يف الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة اشتراط املواالة يف

  .والسعي

. ٣/٤١٤املغين مع الشرح الكبري . فأما السعي فال تشترط فيه املواالة على القول الراجح

وأمـا  . فعليه لو سعى اإلنسان عدة أشواط مث توقف ليستريح مث عاد ليكمل جاز ذلـك 

  :املواالة يف الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولني

  .فيبطل الطواف بالتفريق الكثري بغري عذر وجوب املواالة: القول األول

اختـاره النـووي يف   . أن املواالة سنة فال يبطل الطواف وإن طالت املـدة : القول الثاين

  .والعمل بالقول األول أحوط. ٨/٤٧اموع 



  

  إذا تويف رجل يف سفينة يف البحر -٣

كجزيرة يف البحر أو ( اً ينتظر به إن كانوا يرجون أن جيدوا له موضع: فيقول اإلمام أمحد 

يدفنونه به حبسوه يوماً أو يومني ما مل خيافوا عليه الفساد، فإن مل جيدوا غسـل  ) شاطيء 

  .٢/٣٨١املغين مع الشرح الكبري . وكفن وحنط وصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى يف املاء

  

شـرات  رياالً مثالً واحتاج إىل صـرفها ع  ٥٠إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ  -٤

فذهب إىل آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إال ثالث عشرات مثالً فهـل جيـوز أن   

يعطيه اخلمسني ويأخذ منه ثالث العشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً له علـى صـاحبه   

  يستوفيها منه بعد ذلك؟

قيل  رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها يف الواقع إال أن كثرياً من الناس يتعجبون إذا 

هلم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصـرف يف  

األوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثالً مبثل يداً بيد كما قال النيب صلى 

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً مبثل وال تشفوا بعضها على بعـض،  : ( اهللا عليه وسلم

وا الورق بالورق إال مثالً مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائباً وال تبيع

 -تشفوا من االشفاف وهو التفضـيل والزيـادة   { . ٢٠٦٨رواه البخاري رقم ) بناجز 

واحلديث فيه النهي عن ربا } أي حباضر : بناجز -أي مؤجالً : غائباً -أي الفضة : الورق

  .الفضل وربا النسيئة

  :إن قيل فما هو املخرج والبديل والناس دائماً حيتاجون إىل صرف األوراق النقديةف

إن احلل يف ذلك أن يضع اخلمسني رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثالثني دينـاً  : فاجلواب

من فتاوى الشيخ عبد . وسلفاً مث يسدد الدين بعد ذلك ويفك اخلمسني املرهونة ويأخذها

  .العزيز بن باز مشافهة

  

  إذا أمر الرجل يف وظيفته بأمر فعليه أن ينظر فإن كان األمر ليس فيه معصية هللا -٥



فإنه يفعل ما أمر به، أما إن كان يف األمر معصية فال يطع حينئذ وإال كان مشـاركاً يف   

ال طاعة لبشر يف معصية اهللا إمنـا الطاعـة يف   : ( اإلمث والوزر، قال عليه الصالة والسالم

والسياق من السلسـلة   ١/٩٤، وأمحد ١٣/١٢١احلديث يف البخاري الفتح  )املعروف 

وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنـا فأضـلونا   : ( وقال اهللا تعاىل. ١٨١الصحيحة رقم 

  ).السبيال 

  



 سنن وآداب

 إذا جتددت للمسلم نعمة أو اندفعت عنه نقمة -١

، فعن أيب بكـرة  ١/٦٥٤الكبري  املغين مع الشرح. فيستحب له أن يسجد سجود الشكر 

إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شاكراً : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وال تشـترط  . ١٤٩٤ختـريج املشـكاة   : وهو صحيح ٢٧٧٤رواه أبو داود ) هللا تعاىل 

بـن  جمموع فتاوى ا. الطهارة واستقبال القبلة ولكن إذا توضأ واستقبل القبلة فهو أفضل

  .٤/٢١٦عثيمني 

  

إذا أتاك مال حالل من شخص أو من جهة دون طلب منك وال مد يد وال إذالل وال  -٢

   تطلع

إذا جاءك من هـذا  : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمر قال: فخذه والدليل

رواه البخـاري  ) املال شيء وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك 

١٤٠٤.  

  

  إذا وضع للمسلم طعام يف بيت أخيه املسلم فتحير يف أمر اللحم هل هو حالل أم ال؟  -٣

قوله صلى اهللا عليه : والدليل. فيجوز له األكل دون السؤال ألن األصل يف املسلم السالمة

إذا دخل أحدكم على أخيه املسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه وال يسـأله  : ( وسلم

 ٢/٣٩٩رواه أمحـد  ) قاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه وال يسأله عنه عنه فإن س

وكذلك فإن يف السؤال إيذاء للمسلم وجعله يف جمـال  . ٦٢٧وهو يف السلسة الصحيحة 

  .الشك والريبة

  

  إذا كان ميشي يف نعليه وانقطع أحدمها -٤



  ما أو خيلعهما وحيتفي فال ميش يف نعل واحدة واألخرى حافية فإما أن يصلحها وميشي

: ( عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: والدليل. واالحتفاء أحياناً سنة

رواه البخـاري  ) ال ميشي أحدكم يف نعل واحدة لينعلهما مجيعاً أو ليخلعهمـا مجيعـاً   

لعـريب  ، وأما العلة يف ذلك فقد ذكر العلماء أقواالً أصحها دليالً ما ذكره ابـن ا ٥٥١٨

عن أيب هريرة : ودليل ذلك. ١٠/٣١٠فتح الباري ) العلة أا مشية الشيطان ( وغريه أن 

السلسلة ) إن الشيطان ميشي يف النعل الواحدة : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .٣٤٨الصحيحة 

  

  إذا رأى املسلم رؤيا حسنة أو صاحلة -٥

  :يستحب فعل ما يلي 

  .ز وجلأن حيمد اهللا ع -

  .يعربها لنفسه أو خيرب عاملاً يعربها له -

عن أيب سعيد اخلدري : والدليل. ال خيرب ا إال ناصحاً أو لبيباً أو حبيباً وال خيرب حاسداً -

إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها فإمنا هي من اهللا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنـه  ٦٥٨٤اه البخاري رو) فليحمد اهللا عليها وليحدث ا 

) ال تقصوا الرؤيا إال على عـامل أو ناصـح   : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ألما خيتاران أحسن املعاين يف . ١١٩وهو يف السلسلة الصحيحة  ٢٢٨٠رواه الترمذي 

  .تأويلها خبالف احلاسد واجلاهل

  

  :سيئاً فإنه يفعل ما يلي إذا رأى املسلم حلماً -٦

  .يبصق عن يساره ثالثاً -

  .يستعيذ باهللا من الشيطان ثالثاً -

  .يستعيذ باهللا من شرها -



  .أن يقوم فيصلي -

يغري اجلنب الذي كان نائماً عليه إذا أراد مواصلة النوم ولو كان حتولـه إىل الشـمال    -

  .لظاهر احلديث

  .ال خيرب ا أحداً من الناس -

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال: والدليل. ال يفسرها لنفسه وال يطلب تفسريها -

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثاً وليستعذ باهللا مـن  : ( عليه وسلم

( ويف روايـة  . ٢٢٦٢رواه مسـلم  ) الشيطان ثالثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه 

إن كنت ألرى الرؤيا أثقـل   -أي الراوي  -فقال ) ا فإا لن تضره وليعوذ باهللا من شره

وعـن  . ٢٢٦١رواه مسلم . علي من جبل، فما هو إال أن مسعت ذا احلديث فما أباليها

يا رسول اهللا رأيـت يف املنـام   : جابر قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره

ويف . ٢٢٦٨رواه مسـلم  ) ال حتدث الناس بتلعب الشيطان بك يف منامك : ( لألعرايب

وهو يف صحيح اجلـامع   ٢٢٨٠رواه الترمذي ) فمن رأى ما يكره فليقم فليصل ( رواية 

٣٥٣٣.  

  

  إذا وقع بصر املسلم على امرأة أجنبية وبقي أثر ذلك يف نفسه -٧

عـن  : والـدليل . ن كان له زوجة فليذهب إىل بيته وليأت أهله لريد ما وجد يف نفسهفإ 

إذا أحدكم أعجبته املرأة فوقعت يف قلبه : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جابر قال

.١٤٠٣رواه مسـلم  ) فليعمد إىل امرأته فليواقعها فـإن ذلـك يـرد مـا يف نفسـه      



  لظلإذا صار جملسه بني الشمس وا -٨

إذا كان أحدكم يف الفيء فقلص عنه : ( فليتحول عن جملسه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهـو يف   ٤٨٢١رواه أبـو داود  ) الظل وصار بعضه يف الشمس وبعضه يف الظل فليقم 

ى رسول اهللا صـلى  : والعلة يف ذلك أنه جملس الشيطان، والدليل. ٧٤٨صحيح اجلامع 

 ٣/٤١٣رواه أمحد ). جملس الشيطان : (  الضح والظل وقالاهللا عليه وسلم أن جيلس بني

  .٦٨٢٣وهو يف صحيح اجلامع 

  

  إذا أصاب أهل الرجل الوعك -٩

كان إذا أخذ أهلـه  ( فيستحب له أن يفعل كما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعل  

ن ويسرو الوعك أمر باحلساء فصنع مث أمرهم فحسوا منه وكان يقول إنه لريتق فؤاد احلزي

يرتق أي يشد القلـب  { ). عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ باملاء عن وجهها 

وهو يف صـحيح   ٢٠٣٩رواه الترمذي  -يكشف وجيلو : ألن احلزن يرخيه، ويسروا أي

  .} ٤٦٤٦اجلامع 

  

  إذا كذب أحد أبناء الرجل أو أحد أفراد أهله -١٠

كان رسول اهللا (  صلى اهللا عليه وسلم يصنع فإنه يعاجل هذا املوقف كما كان رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة مل يزل معرضاً عنه حىت 

  .٤٦٧٥وصحيح اجلامع  ٢٠٥٢السلسلة الصحيحة ) حيدث توبة 

  

قذ إذا واجه املرء املسلم ظروفاً صعبة حمرجة حيتاج فيها أن يتكلم خبالف احلقيقة لين -١١

نفسه أو ينقذ معصوماً أو خيرج من حرج عظيم أو يتخلص من موقف عصيب فهل مـن  

 طريقة غري الكذب ينجو فيها من احلرج وال يقع يف اإلمث ؟



نعم توجد طريقة شرعية وخمرج مباح يستطيع أن يستخدمه عند احلاجة أال وهو : اجلواب

باب املعاريض مندوحـة  ( حه التورية أو املعاريض وقد بوب البخاري رمحه اهللا يف صحي

  .١١٦صحيح البخاري كتاب األدب باب ) عن الكذب 

والتورية هي اإلتيان بكالم له معىن قريب يفهمه السامع ومعىن آخر بعيد يقصده املـتكلم  

حتتمله اللغة العربية ويشترط أن ال يكون فيها إبطال حق وال إحقاق لباطل وفيمـا يلـي   

اليت استخدمها السلف واألئمة أوردها العالمة ابن القيم رمحه  التوضيح بأمثلة من املعاريض

  :اهللا تعاىل يف كتابه إغاثة اللهفان

ضرسـي،  : ذكر عن محاد رمحه اهللا أنه إذا أتاه من ال يريد اجللوس معه قـال متوجعـاً  

  .ضرسي، فيتركه الثقيل الذي ليس بصحبته خري

فاستحسنه، فأراد اخلروج فقال اخلليفة ال وأحضر سفيان الثوري إىل جملس اخلليفة املهدي 

بد أن جتلس فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك نعله عند الباب، وبعد قليل عـاد  

  .فأخذ نعله وانصرف فسأل عنه اخلليفة فقيل له أنه حلف أن يعود فعاد وأخذ نعله

خارج الـدار  وكان اإلمام أمحد يف داره ومعه بعض طالبه منهم املروذي فأتى سائل من 

ليس املروذي هنا ومـا  : يسأل عن املروذي واإلمام أمحد يكره خروجه فقال اإلمام أمحد

  .يصنع املروذي ها هنا وهو يضع إصبعه يف كفه ويتحدث ألن السائل ال يراه

  :ومن أمثلة التورية أيضاً

 لو سألك شخص هل رأيت فالناً وأنت ختشى لو أخربته أن يبطش به فتقول مـا رأيتـه  

وأنت تقصد أنك مل تقطع رئته وهذا صحيح يف اللغة العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك 

واهللا لن : فقلت: زماناً أو مكاناً معيناً مل تره فيه، وكذلك لو استحلفك أن ال تكلم فالناً

وكذلك لو أرغـم  . أكلمه، وأنت تعين أي ال أجرحه ألن الكلم يأيت يف اللغة مبعىن اجلرح

. يعين الالعـب . الكفر وقيل له اكفر باهللا، فيجوز أن يقول كفرت بالالهيشخص على 

، وانظر حبثاً يف املعاريض يف ١٠٧-٢/١٠٦وما بعدها  ١/٣٨١ابن القيم : إغاثة اللهفان

هذا مع التنبيه هنا أن ال يستخدم املسلم التورية إال يف . ١/١٤اآلداب الشرعية البن مفلح 

  :ألمور منهاحاالت احلرج البالغ ولذلك 



  .إن اإلكثار منها يؤدي إىل الوقوع يف الكذب -

فقدان اإلخوان الثقة بكالم بعضهم بعضاً ألن الواحد منهم سيشك يف كالم أخيه هل  -

 هو على ظاهره أم ال ؟

إن املستمع إذا اطلع على حقيقة األمر املخالف لظاهر كالم املوري ومل يدرك توريـة   -

  نده كذاباً وهذا خمالف السترباء العرض املأمور به شرعاًاملتكلم يكون املوري ع

أنه سبيل لدخول العجب يف نفس صاحب التورية إلحساسه بقدرته علـى اسـتغفال    -

  .اآلخرين

  

  

  

ويف خامتة هذه الرسالة أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يفقهنا يف ديننا ويعلمنا مـا ينفعنـا   

ويقينا شر أنفسنا واهللا خري حافظـاً وهـو أرحـم    وينفعنا مبا علمنا وأن يلهمنا رشدنا 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. الرامحني

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني فـي  (

 كُنت ضِ قَالُوا أَلَمالْأَر  ـاَءتسو منهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر

  .)٩٧:النساء() مصرياً

  


