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 ( األول)الدرس 
 صاله أهل األعذار

 

والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله . . الحمد اهلل رب العالمين 
 . . .  وصحبه أجمعين 

فإن كان قادرًا على ,الواجب على المسلم أن يأتي بالصالة على هيئتها الشرعية على قدر استطاعته 
وجب ؛  ااإلتيان بها على هيئتها بقيامها وركوعها وسجودها و جميع شروطها وأركانها وواجباته

يقدر عليه ا يقدر عليه دون ماال وإن كان قادرًا على البعض دون البعض وجب عليه م ,عليه ذلك 
وبإذن ,خفيف والتيسير عند حصول المشقة من سماحة اإلسالم ورفع الحرج عن األمة أن جاء بالتو,

 .  اهلل سنتناول في هذا الفصل أحكام صالة أهل األعذار 
 :ثالثة الصالة بها تتغير التي األعذارو
 .السفر ـ 4
 .المرض ـ 2
 .الخوف ـ 4

 وهي اإِلسالمية, الشريعة في عاَمٍة قاعدة ِمن مأخوٌذ األعذار بهذه عددًا أو هيئًة الَصالِة واختالُف

: تعالى قوله
4

 : تعالى وقوله , 


2

: وقوله ,
4

 وِمن التيسير, ُوِجَد المشَقة ُوِجدت فكَلما. 

 .التيسيَر تجلُب المشَقَة أَن: الفقهاِء عند المعروفِة القواعِد
 : أحكام أهل األعذار 

 فمِن. بدِنه جميع في أو بدِنه, ِمن جزء في كانت سواٌء صحُته, اعتَلْت الذي هوو :المريُض :أواًل 
 فإذًا,مريٌض فهو الُحَمى صابتهأ وَمن مريٌض, فهو إصبُعه اشتكى وَمن مريٌض, فهو عيُنه اشتكى

 . جزئيًا أم كليًا, ذلك كان سواٌء الَبَدن, صَحة اعتالُل المرُض
 فإَنه عنه يعجَز بأن وذلك القياُم, باستطاعته يكن لم إنف القيام المفروضُة؛ الَصالة ويلزم المريض في

: تعالى لقوله قاعدًا, يصِلي
1

: وقوله 
1

 وقوُل 

 والثالث عاَمان, األوالن فالَدليالن , «فقاعدًا تستطع لم فإن قائمًا, َصِل»: حصين بن لعمران  الَنبِي
 .الَصالِة نفس في خاٌّص

: تعالى لقوله قاعدًا؛ صَلى القياُم عليه َشَق فإذا القعوَد, ُتبيُح المشَقَةو


1

 القياُم َشَق إذا هنا فكذلك ُيفِطُر, فإنه عليه قدرِته مع المريِض على الَصوُم َشَق لو وكما 

 فيشُق وَسَهٍر, َتَعٍب في يكون أحيانًا الَناِس بعَض ألن ؟ المشَقة ضابُط ما ولكن قاعدًا, صِليُي فإنه
 .القياُم عليه
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 إذا كان فإذا والُطمأنينُة, القلِب حضوُر: هو والخشوُع الخشوع؛ به زاَل ما: للمشَقِة الَضابُط :الجواب
 فهذا تحُملِه, شَدِة ِمن ليركَع الفاتحِة آخر إلى يصِل أن يتمَنى وتجده يطمئَن, ولم عظيمًا قلقًا َقِلَق قاَم
 .قاعدًا فيصلي القياُم عليه َشَق قد

 يرقبه, عدٌو وحوَله جداٍر خلَف يصِلي كان لو كما قائمًا, يصِلي أن يستطيُع ال فإَنه الخائُف ذلك ومثل
 .جالسًا َصِل: له نقول فهنا عدِوه, عن بالجداِر اختفى جلَس وإن الجداِر, وراِء ِمن تبَين قاَم فإْن

: تعالى قوله لهذا ويدُل
4

 والُسجوَد الُركوَع الخائِف عن اهلُل فأسقَط 

خائفًا كان إذا القياُم فكذلك والقعوَد,
2

 قائمًا, المريِض غير وال المريَض اإِلنساَن تلزم الف النافلِةأما  , 
 أخَذ ُعذٍر لغير كان وإْن كَله, األجَر أخذ لُعذٍر كان إْن لكن؛. جالٌس وهو يتنَفَل أن لإِلنساِن يجوُز إَنه إذ

 .األجِر نصَف
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 (  الثاني) الدرس 
 المصلي في الصالة جلوس كيفية 

 
  :كيفية جلوس المصلي في الصالة 

:  الَنبِي قول لعموم ؛ بأَس فال مفترشًا, َصَلى لوو, في الصالة  متربعًان يجلس المصلي من السنة أ
 . قعوِدال كيفَية  يبيْن ولم «فقاعدًا تستطْع لم فإْن»

«مترِبعًا ُيصِلي  الَنبَي رأيت»: عائشة قالت
4

 ِمن وارتياحًا طمأنينًة أكثُر الغالِب في الترُبَع وألن ,
 «وارحمني لي اغِفْر رِب»: قول ِمن أطول طويلٍة ِقراءٍة إلى يحتاُج القياَم أَن المعلوِم ومن االفتراِش,

 محِله, في الذي والقعوِد القياِم قعوِد بين الَتفريُق وهي أخرى فائدة وألجل َأولى؛ فيه الترُبع كان فلذلك
 الَبَدلي الجلوِس وبين محِله في الجلوِس بين َفْرٌق هناك يكن لم القيام حاِل في يفترُش قلنا لو ألننا
  .القياِم َبَدَل يكون الذي

 في والفخَذ الَساَق ألَن ترُبعًا؛ الجلوُس هذا وُيسَمى فخذيه إلى ساقيه يكُف ليتيه,ِإ على مترِبعًا يجلس
 الترُبع وأما الفخذ, في الساق فيه تختفي االفتراشف ظاهرة, كَلها الُيسرى في والفخذ والَساَق اليمنى,
 .األربعِة األعضاِء كُل فتظهُر

 الَنبَي ألَنورجاله إلى القبلة مع قدرته على الجنب , وال يصح أن يصلي المريض مستلقيَا على ظهره 
 الَشرِع, ِقَبِل ِمن عليها منصوٌّص هيئٌة وهذه «َجْنٍب فعلى تستطْع لم فإْن»: ُحصين بن لُعمراَن قال 

 الَسماِء, إلىيكون  المريض فوجه االستلقاُء أما الِقبلة, إلى المريض َوْجَه بأن االستلقاء عن وتمتاز
الَراجُح هو القول وهذا. االستقبال إلى أقرُب الَجْنِب على فهو

2
.  

 كان وإن أفضل, فهو األيسر َجْنِبِه على يكون أن األيسُر كان فإن له, أيسُر هو ما يفعَل أن واألفضُل
 اضطجاُعهم يكون ,(الَجْنِب بذات المرضى) سَيما وال المرضى, من كثيرًا ألن أفضُل؛ فهو بالعكس

 له, وأسهل أيسر هو ما يفعل فإذًا؛. اآلخر الَجْنِب على االضطجاِع ِمن عليهم أخَف الجنبين أحِد على
 يعجُبه  الَنبُي كانفقد  أفضل؛ األيمن فالجنب الجنبان تساوى فإن وتسهيل, ُرخصٍة مقاُم المقاَم ألن

 . كله شأِنه وفي وُطهوره وترُجِلِه تنُعِله في التيامن
 
 :يلي كما المريِض صالِة ترتيُبمما سبق يتبين لنا أن و

 إلى وِرجاله فمستلقيًا يستطع لم فإْن َجْنٍب, فعلى يستطْع لم فإن فقاعدًا, يستطْع لم فإْن قائمًا, يصِلي
 .الِقبلِة

: أي الركوع, عن السجود ويخفض,  والُسجوِد الُركوِع حاِل في , جالسًا المصِلي المريضيومئ 
 ويسجد؛ بالُركوِع فيومئ عليه َقِدَر إذا أما الُسُجوِد, عن َعَجَز إذا فيما وهذا أخفَض, الُسجوَد يجعل

: تعالى لقوله
4
 عينه, في المرُض يكون أن: مثل بالُسجوِد, أومأ يستطْع لم فإن 

 هنا: فنقول به, وَقِلَق الوجُع اشتَد رأُسه َنَزَل وإذا رأسه, في يكون أو تسجْد, ال: له الطبيب وقال
 الحال هو هذا وألن الركوِع, عن السجوُد ليتمّيز الركوع؛ ِمن أخفَض الُسجوَد وتجعل بالُسجوِد, تومئ
 .جالسًا كان إذا هذا فوق, والراكَع األرِض على يكون الساجَد فإَن قادرًا, كان فيمن
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 اإِليماَء ألَن الصدِر؛ إلى بالرأِس إيماٌء, والُسجوِد بالُركوِع يومئ فإَنه الجنِب على مضطجعًا كان فإن
 فيومُئ الِقْبلة, إلى باٍق االتجاه فإن الصدِر, إلى اإِليماِء بخالف الِقبلِة, عن التفاٍت نوُع فيه األرِض إلى
 .الُسجوِد في أكثَر ويومُئ الركوع, في قلياًل َصْدِره إلى االضطجاِع حال في
 األقواُل وأما عنها, عاجزًا كان التي هي ألنها فقط؛ األفعاُل عنه تسقُط بالَرأِس اإِليماِء عن َعَجَز إذا

: تعالى اهلل قال وقد عليها, قادٌر ألنه عنه, تسقُط ال فإَنها
4

 واقرْأ, َكِبْر,: فنقول 

 «الحمُد ولك رَبنا حِمَده, لمن اهلل َسِمَع»: وُقْل القياَم اْنِو ثم الُركوِع, تسبيَح وسِبْح فكِبْر الُركوَع, واْنِو

 الشرعَيِة القواعد مقتضى هذا ألن الُسجوِد؛ تسبيَح وسِبْح فكِبْر الُسجوَد اْنِو ثم آخِره, إلى

2
 يصنع؟ فماذا يتكَلم, وال مشلواًل مريضال يكون بحيث والفعِل القوِل عن َعَجَز فإن 

 وينوي القراءَة, وينوي صالٍة, في أَنه فينوي الِنيُة, وتبقى واألفعاُل, األقواُل عنه تسقط :الجواب
 أقواُلها سقطت فإذا بنَيٍة, وأفعاٌل أقواٌل الَصالَة ألن الَراجُح؛ هو هذا. والقعوَد والقياَم والسجوَد الركوَع
 . الِنيُة بقيت عنها بالعجِز وأفعاُلها

 القيام حاَل األصبَع فينصب) باإِلصبِع, أومَأ بالَرأِس اإِليماِء عن َعَجَز إذا: يقولون العامة بعض :تنبيه

 أهُل يقْله ولم الُسَنُة, به تأِت ولم له, أصَل ال وهذا(  الُسجوِد حاَل ويضُمه الركوِع حاَل قلياًل ويحنيه
الِعلِم

4
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 (الثالث ) الدرس 
 مسائل في صالة المريض

 
 بناًء جلْسيف هعلي َشَق إذا ثم لذا يبدأ المصلي أواَل بالصالة قائمَا  ُرْكٌن الفريضِة في القياَم أن معلوم

 القاعدِة على
4
. 

 .إليه انتقل عنه عاجزًا كان ِفْعٍل على الَصالِة أثناِء في المريُض َقِدَر إنو 
 نشاطًا نفِسه ِمن َوَجَد الَصالِة أثناِء وفي قاعدًا, الَصالِة في فشرَع القياِم عن َعَجَز مريٌض َرُجٌل :مثاله

 القاعدِة على بناًء ُقْم: له فنقول
2
 وبالعكس «فقاعدًا تستطع لم فإن قائمًا صِل» 

: الكريمة لآلية بأَس ال: نقول فجلَس, تعَب ثم قائمًا, الَصالِة في َفَشَرَع نشيطًا الَصالِة أول في كان فإذا

 
4

 العجُز كان إذا ما يشَمُل وهذا ,«فقاعدًا تستطْع لم فإْن قائمًا َصِل»: وللحديث

 .طارئًا أو ابتداًء
 رأِسه, في لوجٍع وإما ظهِره, في لمرٍض إما الركوَع, يستطيع ال لكن القياِم, على المريُض َقِدَر إْنو 

 .قائمًا بالُركوِع وأومئ قائمًا َصِل: له نقول الحال هذه ففي ذلك, لغير أو عينه, في لعمليٍة وإما

: تعالى قوله والدليُل
1
. 

 لقوله بالُسجوِد؛ وأومْئ اجلْس: نقول يسجَد أن يستطيع ال لكن يجلَس؛ أْن يستطيُع كان إذا وكذلك

 وحان طوياًل السفُر كان إذا الطائرِة في إليه اإِلنساُن يحتاُج وهذا  : تعالى

 إذا اعتماد بدون قائمًا؛ مكاِنه في يصِلي فإنه للَصالِة, مخَصٌص مكان الطائرِة في وليس الَصالِة, وقُت
 بالُركوِع يومئ لكن أماَمه, الذي بالكرسي فيتمَسُك وإال اهتزاٌز فيها وليس مستويًة, الطائرُة صارت

 .يمكن ما َقْدَر
 األرض, بها يمَس أن يتمَكُن ال جروحًا فيها ألَن فقط؛ الجبهة على الُسجوَد يستطيُع ال كان إذا :مسألة

 يصنع؟ فماذا وبالركبتين باليدين يقِدُر لكن

 بَقْدِر األرِض ِمن ويدنو األرِض على يديه فيضُع : بالقاعدة نأخذ: الجواب

 .  استطاعِته
 متعٌب وأنا المسجِد إلى َأِصُل ألني القياَم؛ أستطْع لم المسجِد إلى ذهبُت إْن: يقول مريٌض َرُجٌل :مسألة

: وأيضًا. مشَقٌة علَي تحُصْل ولم أتعْب لم ألني قائمًا؛ صَليت بيتي في صَليُت وإن القياَم, أستطيُع فال
 . شئُت كما أصِلي بيتي وفي علَي, يشُق تطوياًل اإِلماُم يطِوُل رَبما
 الَرُجُل وكان»: «مسلم صحيح» في الثابت مسعود ابن حديث لذلك ويدُل المسجد, حضوُر عليه يجب
«الَصِف في ُيقاَم حتى الَرجليِن بين ُيهادى به ُيؤتى

1
 وحَده, القيام على يقِدُر ال الغالب في هذا ومثل 

: تعالى اهلل قال فقد يقِدْر لم وإْن فذاك, القيام على َقِدَر إن ثم المسجِد, إلى يحضَر أن فيجب


1
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 (  الرابع) الدرس 

 تابع صالة أهل األعذار 
 

 المســـــــــــافــــر

 :  مشروعيتهيشرع للمسافر قصر الصالة الرباعية إلى ركعتين ويدل على 

 : قوله تعالى -
4
  . 

َخَرْجنا مع النبي : )قال  حيث كان يقصر في أسفاره كما في حديث أنس بن مالك  فعل الرسول -
 ن َحَتى َرجعنا إلى المدينة ِمْن المدينة إلى مكة فكان ُيَصِلي َركعتي)

2
 . 

 فبداًل نفسه, عن بذلك يسفر اإِلنسان ألن بذلك؛ وسمي اإِلقامة, محل مفارقة: اللغة في «السفر»و 
 َأْسَفَر ِإَذا َوالُصْبِح : تعالى قوله ومنه بارزًا, بِينًا ظاهرًا أصبح بيته في مكنونًا يكون أن من

4
: أي 

 .وظهر تبين
 ويبّينها, يوضحها: أي الرجال, أخالق عن يسفر ألنه سفرًا؛ السفر سّمي إنما: العلماء بعض وقال
 من القضاة بعض وكان معه, سافرت إذا إال سيرته حسن وال أخالقه تعرف ال الناس من كثيرًا فإن

 ال,: قال عاملته؟ هل: قال ال,: قال فإن معه؟ سافرت هل: له قال بتزكية آلخر شخص شهد إذا السلف
 .تعرفه ال إذن: قال

 فيه المرجع كانلذا  تقيده لغوية حقيقة هناك وليس بالمسافة, السفر تقييد  الرسول عن و لم يثبت
 إذا   النبي كان: قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن «مسلم صحيح» في ثبت وقد العرف إلى

 .  ( ركعتين صَلى فراسخ ثالثة أو أميال ثالثة مسيرة خرج

: قال اهلل رمحه تيمية ابن اإِلسالم شيخ ولكن العرف, إلى ذلك في يرجع وإنما للمسافة, حد ال أنه فالصحيح

 ال فالمسألة سفر, القصيرة المسافة في الطويلة واإِلقامة سفر, القصير الزمن في الطويلة المسافة إن
 :حاالت أربع من تخلو

 إلى رياضال من الطائرة في ذهب لو كما فيه, إشكال ال سفر فهذا طويلة, مسافة في طويلة مدة ـ 4
 .أيام عشرة فيها وبقي مكة,

 فيالمزاحمية  إلى الرياض من مثاًل خرج لو كما بسفر, ليس فهذا قصيرة مسافة في قصيرة مدة ـ 2
 .طويلة مسافة يعد ال قريب لكنه ذلك, من أبعد إلى أو ضرما إلى أو ورجع, يوم ضحى

 وبقي منها, وليس لبلده, ينسب ال قريب مكان إلى ذهب أنه بمعنى قصيرة مسافة في طويلة مدة ـ 4
 يومين أو أيام ثالثة ليقيم مثاًل القويعية إلى الرياض من إنسان ذهب فلو سفر, فهذا ثالثة أو يومين

 .مسافر فهو ذلك أشبه ما أو
 يسمى فهذا ورجع يومه في جدة إلى الرياض من مثاًل ذهب كَمن طويلة, مسافة في قصيرة مدة ـ 1

 .مسافرون أنهم ويرون له, يتأهبون الناس سفرًا؛ألن
 :أصالن المسألة يتجاذب فهنا ال؟ أو عرفًا سفر هذا هل أشكل إن :مسألة
 .سفر بأنه فيحكم األصل بهذا نأخذ وحينئٍذ اإِلقامة, محل مفارقة السفر أن :األول األصل

                                                 
 424سورة النساء   
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 هل شاك فهو السفر, في شاكًا اإِلنسان دام وما السفر, يتحقق حتى اإِلقامة األصل أن :الثاني األصل
 ألن تتم؛ أن االحتياط: الصورة هذه مثل في فنقول هذا وعلى اإِلقامة, واألصل مسافر؟ أو مقيم هو

  .سفرًا يسمى أنه نتحقق حتى اإِلقامة هو األصل
 : أهم أحكام القصر 

 .يقصر المسافر إذا فارق بلده -4
فإنه يقصر ولو زادت المدة عن ,سافر انتهى بل جاء البلد لغرض متى ,إذا لم ينو إقامة معينة -2

 .أربعة أيام 
 . إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه اإلتمام -4
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 (  الخامس) الدرس 
 أحكام المســـافــــر

 
 

 .األمة وسلف الصحابة لغة في واصطالح الفقهاء, عند اصطالح :اصطالحان لها السّنة
 أم واجبة كانت سواء  النبي عليها كان التي الطريقة هي الصحابة وعند األمة سلف عند فالُسَنة

 . مستحبة
 .تاركها يعاقب وال فاعلها يثاب التي: أما في اصطالح الفقهاء فهي 

 فإن»:   النبي فعل والدليل,  ركعتين في السفر الرباعية قصر المسلم عليه يثاب الذيأن  الراجح و
ركعتين صّلى سافر إذا كان  النبي

4
 كل في بل قط, سفر في أربعًا صّلى أنه  عنه يحفظ ولم , 

 . ركعتين يصلي كان والقصيرة الطويلة أسفاره
 في  اهلل رسوَل َصِحبُت إِني»: عمر ابن قال كما بالضرورة, معلوم أمر فهذا :المسلمين إجماع وأما

 اهلُل, َقَبَضُه حتى ركعتين على َيِزْد فلم بكٍر؛ أبا وَصِحبُت اهلُل, َقَبَضُه حتى ركعتين على َيِزْد فلم الَسَفِر,
 حتى ركعتين على َيِزْد فلم عثمان َصِحبُت ثم اهلُل, َقَبَضُه حتى ركعتين على َيِزْد فلم ُعَمر وَصِحبُت

«اهلُل َقَبَضُه
2

 . 
 الرسول فإن الدائم المستمر  النبي هدي خالف ذلك ألن مكروه؛ اإِلتمام إن:  العلم أهل بعض وقال
  أصلي رأيتموني كما صلوا»: وقال سفر في أبدًا أتم ما»

4
 ابن اإِلسالم شيخ اختيار القول وهذا 

 اختلفت وإن فإنهم الخالف, يكرهون فالسلف, األقوال أقوى لعله بل قوي, قول وهو ,اهلل رمحه تيمية

 الصحابة فقه من وهذا يرونه ال كانوا ولو فعلوه فيه باالتفاق أمروا وما متفقة, فقلوبهم األقوال
 . عنهم اهلل رضي
بحرام وليس مكروه اإِلتمام أن هو كبيرًا ترجحًا وليس يترجح والذي

1
 . 

 هل يجوز كان وإن حتى هلقلب أصلح ذلك فإن السنة, هو يكون ما يفعل نيحرّص على أو المسلم 
 . خالفه

 ..األمة وإجماع  الرسول وسّنة اهلل, كتاب: ذلك ودليل والعشاء, والعصر الظهر :هي والرباعية

 : تعالى اهلل فقال القرآن في أما


1
    : فقال 

 
 تقصر أن يمكن ال وألنها الوترية؛ وهي منها المقصود لفات قصرت لو ألنها تقصر؛ فال الثالثية أما

 . ونصفًا ركعة تكون صالة هناك ليس إذ النصف؛ سبيل على
 .بلده  فارق إذاالصالة  المسافريقصر و 

 بل طويلة, مسافة بعد إال نظره عن تغيب ال ربما ألنها ؛بلده عن يغيب أن بها المراد ليس :والمفارقة
 ذراع, بمقدار ولو البيوت, يتجاوز أن: أي البصرية, المفارقة ال البدنية, المفارقة: بالمفارقة المراد

 .مفارقًا يعتبر فإنه ذراع بمقدار ولو البيوت هتفمسا من خرج فإذا
 . وارتحل خرج إذا إال يقصر ال كان  النبي ألن وذلك

                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم  4
2

 أخرجه البخاري 
 411ّص 1الشرح الممتع ابن عثيمين  4
4

 1الشرح الممتع جزء  
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 (  سادسال) الدرس 
 تابع أحكام المســـافــــر

 

 أن من اهلل رمحه تيمية ابن اإِلسالم شيخ إليه ذهب مافي مده القصر للمسافر هو  الراجح القول إن

 :أمرين من واحدًا ينِو لم ما مسافر المسافر
 .المطلقة اإِلقامة ـ 4
 .االستيطان أو ـ 2

 الصالة يقصر يومًا عشرين تبوك في فأقام فيها يقصر مختلفة مددًا أقام  النبي نأ :والدليل 
4

« 
«الصالة يقصر يومًا عشر تسعة الفتح عام مكة في وأقام

2
 أيام عشرة الوداع حجة عام مكة في وأقام

 . الصالة يقصر
 القعدة ذي وفي الحجة, ذي في يقدم من منهم بل فأكثر, الرابع من إال يقدمون ال الحجاج كل وليس
 فليتم, الرابع اليوم قبل مكة قدم من لألمة  يقل ولم شوال, من تبتدئ الحج أشهر ألن شوال, وفي
 على لوجب يتم أن لزمه مكة إلى الحجة ذي من الرابع اليوم قبل قدم من أن اهلل شريعة كانت ولو

 اليوم قبل قدم من للناس يقل ولم يبين لم فلما والتبيين, للبالغ الحاجة لدعاء يبّينه أن   النبي
 إقامة نوى من اإِلتمام يلزم ال أنه على دلياًل الحديث هذا فيكون اإِلتمام, يلزمه ال أنه علم فليتم الرابع

 وقع أيام أربعة مكة في  النبي بقاء ألن أيام, بأربعة التحديد على دليل ال؛  أيام أربعة من أكثر
 . قاعدة وهذه تشريعًا, ال مصادفة

 المطار؟ في يقصر هل المطار, إلى وخرج رياضال في كان إذا :مسألة
 من أما عنه, منفصلة المطار حول التي ألماكنا فجميع محل إقامته  فارق ألنه يقصر؛ نعم :الجواب

 .محل إقامته  يفارق لم ألنه المطار, في يقصر ال فإنه المطار؛ سكان من كان
:   النبي لقول أربعًا؛ يصلي فإنه الحضر في الظهر يصل لم أنه ذكر السفر أثناء وفي مسافر, رجل

 وألن ذكرها, إذا هي كما الصالة هذه يصلي: أي «ذكرها إذا فليصلها نسيها أو صالة عن نام من»
واضح وهذا تامة, فعلها عليه فوجب تامة هلزمت الصالة هذه

4
. 

«به ليؤتم اإِلمام جعل إنما»:   النبي لقول,  يتم فإنه بمقيم المسافر ائتم إذا و
1

وإذا صلى قائمًا  
 .فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعداًَ فصلوا قعودًا 

«فأتموا فاتكم وما فصلوا أدركتم ما»:   وقوله
1
 .فاته ما وكل اإِلنسان أدرك ما كل فيشمل , 

 هي تلك: فقال أربعًا؟ اإِلمام ومع ركعتين يصلي المسافر الرجل بال ما: سئل عباس ابن» وألن
«السّنة

1
 . 

 .للواجب الشاملة الشريعة بالُسنة ومراده

 فهذه , «أربعًا منى في سفر في وهم عفان بن عثمان خلف يصلون كانوا»:  عنهم اهلل رضي الصحابة وألن

 .اإِلتمام في إمامه يتبع المأموم أن على تدل كلها أربعة أدلة
 ؟ يأتي فبكم الرباعية الصالة في ركعة اإِلمام صالة من المسافر أدرك إذا :مسألة
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 التشهد أدرك وإن بركعة, أتى ثالثًا أدرك وإن بركعتين, أتى ركعتين أدرك وإن بثالث, يأتي :الجواب
  .«فأتموا فاتكم وما »:   قوله لعموم بأربع؛ أتى

 المسافرون, فيه يكثر محل في يكون إنما وهذا مقيم, أو مسافر هو هل فيه يشك بمن ائتم إذا :مسألة
 مثاًل, كالمطار
 يلزمه وال القصر, المسافر صالة في األصل ألن الصورة هذه في اإِلتمام يلزمه ال أنه: الراجح والقول
 .اإِلمام مّتُي لم وهنا اإِلمام مأّت إذا إال اإِلمام خلف اإِلتمام

 أتممت إمامي أتّم إن: ومقيمين مسافرين بين يجمع مكان في بالناس يصلي إمامًا رأى حينما قال ولو
 ففرضه قصر إن إمامه فإن الواقع, يطابق التعليق هذا ألن معلقًا؛ كان وإن صح قصرت, قصر وإن
 الفعل تعليق باب من هو وإنما الشك, باب من هذا وليس اإِلتمام, ففرضه أتم وإن القصر, هو

 .األصل هو والقصر اإِلمام إتمام هنا اإِلتمام وسبب بأسبابه,
 السفر في وهو الصالة وقت دخل ولو يقصر, فإنه سافر ثم بلده في وهو الصالة وقت دخل لو :مسألة

 . الصالة فعل بحال اعتبارًا يتم فإنه بلده دخل ثم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 -    أمساء الدوسري
 

 (السابع)الدرس 
  الصالتين بين الجمع

 
 .  التأخير وجمع التقديم جمع يشمل التعريف وهذا األخرى, إلى الصالتين إحدى ضم :هو والجمع

 :حكم جمع الصالة في السفر 
 :لوجهين سببه وجد إذا سّنة الجمع أن الصحيح

 .عزائمه  كما تؤتى رخصه تؤتى أن يحب سبحانه واهلل وجل عّز اهلل رخص من أنه: األول الوجه
 .للجمع المبيح السبب وجود عند يجمع كان فإنه  اهلل برسول اقتداء فيه أن: الثاني الوجه

 : أوقات الجمع 
 .والعصر الظهر هما «الظهرين بين»
 .والعشاء المغرب هما «العشاءين بين»
 .الثانية أو األولى أي «إحداهما وقت في»

 أو الثانية في أو األولى وقت في فاجمع شئت فإن واحدًا, وقتًا الوقتان صار الجمع جاز إذا أنه واعلم
 العصر, وقت وأول الظهر وقت آخر في إال يجمع ال أنه العامة بعض ظن وأما بينهما, الذي الوقت في
 .له أصل فال العشاء وقت وأول المغرب وقت آخر أو

 : األسباب المبيحة للجمع 
 : التالي على التفصيل جائز للمسافر الجمع أن الصحيح

  مستحب السائر حق في -
 .أفضل فهو ترك وإن بأس, فال جمع إن مستحب غير جائز النازل حق في-

المغرب وكذلك يجمع ,في وقت إحداهما ( ركعتين  –ركعتين ) فالمسافر يجمع ويقصر الظهر والعصر 
 . في وقت إحداهما ( ركعتين ثالث ركعات ـــ )والعشاء 

 صداعًا كان سواء كان, مرض أَي وإعياء, تعب أي مشقة الجمع بترك يلحقه لمريض الجمع يجوزو 
 . ذلك غير في أو الجلد, في أو البطن, في أو الظهر, في وجعًا أو الرأس, في

 كان وإن فليؤخر, أرفق التأخير كان فإن وتقديم, تأخير من به األرفق فعل الجمع له يباح لمن األفضل
 .فليقدم أرفق التقديم

 : تعالى قولهل
4
. 

 . «ُيسٌر الِديَن إَن »:   النبي قولل
 وقت في البلد وقدم السفر في وهو األولى, وقت وخرج التأخير جمع ونوى مسافر رجل :مسألة
 القصر مبيح انتهى ألنه يقصر؛ ال لكن الثانية, يصّلي ثم األولى يصّلي سوف ألنه الجمع؛ فله الثانية
السفر وهو

2
. 

 الجمع, نية بدون المغرب صالة في شرع ثم الشمس, وغابت مسافرًا كان اإِلنسان أن لو: آخر مثال
 وهو يجوز, الصحيح القول وعلى يجوز, ال المذهب فعلى يجمع أن عليه طرأ الصالة أثناء في لكن

 .اهلل رحمه تيمية ابن اإِلسالم شيخ اختيار
 :. مسألة في وقت نزول المطر 

فيصلى المغرب ثالث , يجمع بين صالة المغرب والعشاء في المطر لكن بدون قصر يشرع أن 
 . والعشاء أربع بآذان وإقامتين 

                                                 
 411: سورة البقرة  4
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 التأخير؟ أو التقديم األفضل هل المطر في الجمع :مسألة
. تقديم جمع إال يجمعون ال المطر في كلهم الناس تجد ولهذا بالناس, أرفق ألنه التقديم؛ األفضل

 أن له وأن ,( تكبيرة اإلحرام للصالة األولى) األولى إحرام عند الجمع نية يشترط ال أنه: والصحيح
 ومثال ,موجودًا السبب دام ما الثانية في إحرامه عند ولو األولى, من سالمه بعد ولو الجمع ينوي
 الجمع له جاز الجمع يبيح مطر, نزل ثم المغرب صالة من سلم لو: ذلك 

4
. 
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 ( الثامن) الدرس 
  كتاب الصوم

 

 : مكانته في اإلسالم 

شهر أبواب الخير فيه لكل , العطايااهلل فيه األجر ويجزل  وموسم يضاعفشهر كريم , شهر رمضان 
 . اآلثار  اترتاشتهرت بفضلة األخبار وتو, شهر محفوف بالرحمة والمغفرة , راغب 
 في الصيام اهلل فرض وقد,  اإلسالمي الدين في عظيمة أهمية ذو فهو ,اإلسالم أركان أحد وهو

 بين التخيير على أواًل رضوُف إجماعًا, رمضانات تسع  النبي فصام إجماعًا, الثانية السنة
 في أسهل ليكون التشريع؛ في التدرج التخيير على فرضه من والحكمة واإلطعام؛ الصيام
 الصوم يستطيع ال من على الفدية وصارت الصيام نتعَي ثم الخمر, تحريم في كما القبول؛
 .إطالقًا

 لهذه امتثاله يكون كيف المكلف ليختبر التكليف؛ في العبادات عنّو اهلل أن وجل عز   ـ اهلل حكمةمن  و

 . وجل عز   اهلل رضا به ما يمتثل أو طبعه, يوافق ما ويقبل يمتثل فهل األنواع,

 وبعضها محض, بدني بعضها أن وجدنا والحج, والصوم, والزكاة, الصالة,: العبادات تأملنا فإذا
 أن الناس بعض على يهون فربما الجواد, من الشحيح يتبين حتى ب,مرّك وبعضها محض, مالي

 يصلي وال درهم ألف يبذل أن الناس بعض على يهون وربما درهمًا, يبذل وال ركعة, ألف يصلي
 تبعًا يمتثل ومن هلل, تعبدًا يمتثل من يعرف حتى والتنويع بالتقسيم الشريعة فجاءت واحدة, ركعة
 .لهواه

 الذي الوضوء كماء المال, إلى يحتاج مما لها يجب وما محضة, بدنية عبادة مثاًل فالصالة
 .العبادة صلب في داخاًل وليس تابع, العورة لستر والثياب اإلنسان, يشتريه
 إلى الزكاة ونقل وحسابه, المال كإحصاء بدني عمل من إليه تحتاج وما محضة, مالية والزكاة
 .العبادة صلب في داخاًل وليس تابع, فهو والمستحق الفقير

 : إلى آخر, وجه من ينقسم أيضًا والتكليف
 . المحبوبات عن كف (4)
 .أيضًا التكليف من نوع وهذا للمحبوبات, بذل وإلى (2)

 فال النفس, إلى محبوب المال ألن كالزكاة؛ للمحبوبات وبذل الصوم, مثل المحبوبات عن كف
 . منه أحب لشيء إال النفس إلى المحبوب المال يبذل

 واحدًا يومًا يصوم وال درهم, ألف ينفق أن المرء على يهون فربما المحبوبات, عن الكف وكذلك
 . بالعكس أو

 الحكمة غاية في وجدتها اإللهية والتكاليف اإلسالمية الشريعة تأملت إذا أنك فالحاصل
 .للمصالح والمطابقة

 اهلل عبد وحديث , السالم عليه ـ جبريل حديث حسب على العبادات باب في الفقه ـ اهلل رمحهم ـ العلماء رتب

 .الحج ثم الصيام, ثم الزكاة, ثم الصالة, فقدموا ألفاظه بعض في ـ  ـ عمر بن
 .  الصالة على دمتفق الصالة مفتاح وهي شرط, ألنها الصالة قبل الطهارة وقدمت
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: تعالى قوله ومنه أمسك, ومعناه يصوم, صام مصدر:  اللغة في الصيام

 4 فقوله :

 .الكالم عن إمساكًا: أي{ َصْوًما}
 المفطرات, وسائر والشرب, األكل عن باإلمساك وتعالى سبحانه هلل التعبد فهو:  الشرع في وأما
 . الشمس غروب إلى الفجر طلوع من

 .وصوم النفل , الصوم الواجب  :الصوم نوعان 
وصيام ,واجب بأصل الشرع وهو صوم شهر رمضان المبارك  :الصوم الواجب وهو نوعان 

 .الكفارة وما أوجبه العبد على نفسه وهو صوم النذر 
ويكفي في النية لصيام شهر ,فال بد من النية في ذلك , وألن الصيام جوهرة االحتساب هلل 

فهو على نيته العامة في مواصله  ,فما لم ينوي الصائم اإلفطار من ليلته , رمضان العموم 
 .الصيام كل ليلة 

فإنه يجدد النية بالصوم بعد انقضاء . . . وإذا عرض للصائم عذر من مرض أو سفر أو غيره 
 . العذر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 مريمسورة  
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 ( التاسع  )الدرس 

 وجوب صيام رمضان
 

 : .يجب صيام رمضان بأحد أمرين و
رمضانلشهر  هاللال رؤية: األول . 

 المتابعون الحساب علماء قرر فلو ,(التقويم) الحساب بمقتضى الصوم يجب ال أنه منه وعلم
 هذا علق الشرع ألن يصام؛ ال فإنه الهالل, رُي لم ولكن رمضان, من الليلة أن القمر لمنازل
 .الرؤية وهو محسوس بأمر الحكم

إذا : ) يقول  بن عمر سمعت النبي  عن عبداهلل في حديث( له اقدروا) معنى أن الصحيحو
(رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غّم عليكم فاقدروا له 

4
 وأن  النبي بكالم مفسر 

 .ً يوما ثالثين شعبان إكمال به المراد
 . رؤية كالهما ألن المقربة؛ بالوسائل أو المجردة بالعين رؤي إذا ما يعمو 
 يومًا ثالثين شعبان إتمام: الثاني . 
والقتر الغيم, من خالية تكون السماء,بأن صحو مع الهالل ير لم فإن شعبان, من :أي

2
 والدخان 

 كان وإن حتى, مفطرين أصبحوا, شعبان من الثالثين ليلة الرؤية يمنع مانع كل ومن والضباب,
 الكراهة؛ سبيل على وإما التحريم سبيل على إما يصومون ال الحال هذه وفي الواقع, في هَل

 . «فليصمه صومًا يصوم كان رجل إال يومين, أو يوم بصوم رمضان تقدموا ال»:  النبي لقول
 .مسائل في صوم الثالثين من شعبان 

 : .العلماء على ذلك بما يأتي  استدليحرم صومه و

 صومًا يصوم كان رجل إال يومين, أو يوم بصوم رمضان تقدموا ال»:  الرسول قول ـ 4
«فليصمه

4
 ( بيوم رمضان تقدم فقد شك فيه الذي اليوم هذا فصام صومًا يصوم يكن لم وإن) 

ووافق هذا ,ويستثنى من هذا النهي من كان معتاد على صيام االثنين والخميس أو يوم بعد يوم 
 صومًا يصوم كان رجل إال: )  لقوله ,  هصيامحرج من  الاليوم الثالثين من شعبان ف

(فليصمه
1
 . ويدخل في ذلك صوم القضاء 

 اليوم صام من»: ـ السنن أصحاب ووصله البخاري, علقه الذي  ياسر بن عمار وبحديث ـ 2
 .والقتر الغيم لوجود فيه؛ يشك يوم هذا أن شك وال «  القاسم أبا عصى فقد فيه يشك الذي

 فأكملوا عليكم غم فإن تروه, حتى تصوموا فال ليلة, وعشرون تسع الشهر»:  النبي قول ـ 4
 وجب فإذا الوجوب, األمر في واألصل أمر, «ثالثين العدة أكملوا»:  قوله  «ثالثين العدة
 .الشك يوم صوم حرم يومًا ثالثين شعبان إكمال

 اتفقت فإن بالفلك, المعرفة أهل باتفاق الهالل مطالع تختلف: ـ اهلل رمحه ـ اإلسالم شيخ قال :مسألة 

 .والقياس بالنص واستدلوا فال, وإال الصوم, لزم
 :فهو النص أما

                                                 
  البخاريرواه  4

.رؤيته يمنع مما غيرهما وكذلك الرياح, مع يأتي الذي التراب وهو «قترال» 2

 متفق عليه 4

 متفق عليه 1
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: تعالى قوله ـ 4
4

 , شاهده من على الصوم أوجب تعالى , واهلل 

 . حكمًا وال حقيقة؛ ال شاهدوه إنهم يقال ال المطالع في شاهده من يوافقون ال والذين
 يخالف ومن بالرؤية, الصوم في األمر فعلل «لرؤيته وأفطروا لرؤيته, صوموا»:  قوله ـ 2

 .حكمًا وال حقيقة, ال رآه إنه يقال ال المطالع في رآه من
إلى معاوية بالشام فقدم  كريبًا بعثت الحارث بنت الفضل أم أن وفيه  عباس ابن حديث ـ 4

رأيناه ليلة الجمعة فقال  :المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهالل فقال 
أو ال : فقال , لكننا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراه : ابن عباس 

 .  هكذا أمرنا رسول اهلل , ال : تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال 
 في الفجر طلع فإذا واإلجماع, بالنص المسلمون فيه يختلف اليومي التوقيت فألن القياس وأما

 : تعالى لقوله يمسكوا أن المغرب أهل يلزم فال المشرق


2
 .الفطر المغرب ألهل فليس المشرق, في الشمس غابت ولو , 

 اإلمساك في كذلك يختلفوا أن فيجب اليومي, واإلمساك اإلفطار في المسلمون يختلف أنه فكما
 جلي قياس وهذا الشهري, واإلفطار

األدلة عليه تدل الذي وهو الراجح, القول هو القول وهذا
4
. 
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 ( العاشر )الدرس 
 شروط الصوم 

 
 

 «قادر مكلف مسلم لكل الصوم ويلزم »
 .مسلم كل يلزم :أي
 . الكفر ضدهو اإلسالم ,األول الشرط (4)هو هذا

 . العاقل البالغ :أي مكلف  :الثاني لشرطا (2) 
 صوم عليه ليس فالعاجز العاجز, من احترازًا الصيام على قادر: أي( قادر )  :الثالث الشرط( 4)

: تعالى اهلل لقول
4
. 

 .دائم وقسم طارئ, قسم: قسمين إلى ينقسم العجز و
 ثم عجزه يزول حتى العاجز فينتظر اآلية في المذكور وهو زواله, يرجى الذي هو الطارئ فالقسم

 . َ: تعالى لقوله يقضي

 : تعالى قوله في المذكور وهو زواله يرجى ال الذي هو والدائم


2

  

 ؟ يصوم أاّل األولى أو يصوم أن للمسافر األولى هل :مسألة
 :. على حاالت  هذا, في التفصيل الصحيح

 :أربعة لوجوه أولى فالصيام سواء, عنده في المشقة والصيام الفطر كان إذا :الحالة األولى 
في )  النبي مع كنا: قال عنه اهلل رضي الدرداء أبي حديث في كما  الرسول فعل ذلك أن: األول

 .(سفر
 اهلل رسول إال صائم, فينا وما الحر شدة من رأسه على يده ليضع أحدنا إن حتى الحر شديد يوم في
 رواحة بن اهلل وعبد . 

 .ألن القضاء يتأخر الذمة إبراء في أسرع أنه: الثاني
؛ ألن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن  أولى فهو أيسر كان وما المكلف على أيسر أنه: الثالث

 . تأنف الصوم بعد ؛ كما هو مجرب ومعروف يس
, ألنه محل الوجوب  غيره من أفضل ورمضان رمضان, هو وأنه يدرك الزمن الفاضل  :الرابع

 . فلهذه األدلة يترجح أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء 
 صائمًا كان  النبي أن: هذا على والدليل أولى, فالفطر الصيام عليه يشق كان وإذا :الحالة الثانية 

 ولم ستفعل, ما وينتظرون الصيام, عليهم شق قد الناس إن له قيل حين إال يفطر ولم السفر, في
 فخذه على ورفعه العصر بعد الماء من بقدح  الرسول فدعا  بالرسول التأسي يريدون ـ يفطروا

 صام, قد الناس بعض إن: وقيل إليه فجيء به, ليقتدوا إليه ينظرون فشرب,والناس الناس, رآه حتى
 مع صاموا ألنهم ,ةبالعصا صفهمفو «العصاة أولئك العصاة أولئك»: والسالم الصالة عليه فقال

 .صيامًا هم وبقوا أفطر حيث  رسول خالفوا وألنهم المشقة,

                                                 
1

 411: البقرةسورة  
 411: البقرةسورة  2
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 : تعالى لقوله حرام فالصوم الضرر منها يخشى شديدة المشقة كانتإذا  :الحالة الثالثة 

. 

  النبي رآه الذي بالرجل خاّص فهذا   «السفر في الصوم البر من ليس»:   الرسول قول وأما
 في الصوم البر من ليس»: فقال صائم, هذا: فقالوا هذا؟ ما:   فقال حوله, والناس عليه ظلل قد

 .«السفر
   :مسألة 

 ؟  وارتحل السفر على عزم إذا قريته,المسافر  يفارق أن يشترط هل
 من يخرج حتى الصالة يقصر أن يجوز ال ولذلك القرية, يفارق حتى يفطر ال المسافر أن الصحيح

 .البلد من يخرج حتى يفطر أن يجوز ال فكذلك البلد,
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 21 -    أمساء الدوسري
 

 (الحادي عشر ) الدرس          
 المريض يام أحكام  ص

 :أحوال له والمريض
 ذلك, أشبه وما الضرس, وجع أو اليسير, الصداع أو اليسير, الزكام مثل بالصوم, يتأثر أال :األول

  اآلية لعموم له يحل: يقول العلماء بعض كان وإن يفطر, أن له يحل ال فهذا
4
 

 إذا أما فطر,أ له نقول فحينئذ به أرفق الفطر يكون أن وهي بعلة, معلل الحكم هذا إن: نقول ولكننا
 .الصوم عليه ويجب الفطر له يجوز ال فإنه يتأثر ال كان

 .يفطر أن له ويسن يصوم, أن له يكره فهذا يضره, وال الصوم عليه يشق كان إذا :الثانية الحال
 وما السكر, مرض أو الكلى بمرض مصاب كرجل ويضره, الصوم عليه يشق كان إذا :الثالثة الحال
 .حرام عليه فالصوم ذلك, أشبه

 الحمل, وآخر الحمل أول يشمل وهذا مريضتين تكونا لم وإن تفطرا, أن والمرضع للحامل يجوز و
 في سيما ال الحمل, أجل من الصوم عليها يشق الحامل ألن وذلك اإلرضاع؛ وآخر اإلرضاع وأول

 يضمر فربما غذاء, جسمها في يكن لم إذا الحمل نمو على يؤثر ربما صيامها وألن األخيرة, األشهر
 .ويضعف الحمل
 ـ وجل عّز ـ اهلل رحمة من كان ولهذا الطفل, بذلك فيتضرر لبنها يقل صامت إذا المرضع في وكذلك

 .الفطر في لهما رخص أن
 مراعاة يكون وقد الطفل, أو الحمل الولد لحال مراعاة يكون وقد لحالهما, مراعاة يكون قد وإفطارهما

 .الولد مع لحالهما
 يكون ما غاية ألن ؛ األقوال أرجح وهذا , اإلطعام دون فقط القضاء يلزمها:. وعلى القول الراجح 

 فقط القضاء فيلزمهما والمسافر, كالمريض, أنهما
. وليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب اإلطعام

2
 

 : صور اإلطعام عن المريض 
 رضي ـ مالك بن أنس كان كما عليه, التي األيام بحسب المساكين إليه فيدعو طعامًا يصنع أن :األولى

 .كبر لما يفعله ـ عنه اهلل
من لحم  دمهأن يجعل معه ما يؤ,  الحال هذه في ينبغي لكن مطبوخ, غير طعامًا يطعمهم أن :الثانية

  .أو نحوه 
 

 ؟  دخول الشهروهل يقدم اإلطعام قبل 
  :الجواب 

 . يقدمال 
 : مسألة 

 لفعل يوم آخر إلى رأَخ شاء وإن بيومه, يوم كل عن فدى شاء إن بالخيار فهو اإلطعام وقت وأما
 .  أنس

 يفطرا؟ أو يصوما, أن والمسافر للمريض أفضل وأيهما :مسألة 
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  تعالى لقوله حرامًا الصوم كان ضرر الصوم في كان فإن األيسر, يفعال أن األفضل: نقول

 4   

 ؟ الضرر مقياس ما: قائل قال فإذا
 . بالحس يعلم الضرر إن: قلنا

 يوثق؟ ال المسلم غير ألن به؛ نثق لكي مسلمًاالطبيب  يكون أن يشترط وهل
 الصيام إسقاط في بقوله عملنا بقوله وثقنا متى وأننا يشترط, ال أنه والصحيح

 رجاًل استأجر المدينة إلى مكة من هاجر حين وذلك خطرًا, الحاالت أعظم في بكافر وثق  والنبي
 ألن خطرة؛ المسألة تلكو الطريق على ليدله ريقط؛ُأ بن اهلل عبد: له يقال الَدَيل, بني من مشركًا
 . عليه يدل لمن ناقة مائة وجعلت  هعن تبحث كانت قريشًا

 :منها صور له الغير لمصلحة واإلفطارومسألة 
 يشرب, أن بعد إال يخرجه أن يستطيع وال الماء, في معصوم رجل يسقط أن مثل غريق, إنقاذ ـ 4

 .وأنقذه اشرب: فنقول
 وأطفئ اشرب: فنقول أشرب, حتى الحريق أطفئ أن أستطيع ال: يقول كأن الحريق, إطفاء ـ 2

 .الحريق
 اليوم؟ بقية ويشرب يأكل أن له هل الحريق, وأطفأ الغريق أخرج إذا الحال هذه وفي

 هذا فطر في له أذن وإذا اليوم, هذا فطر في له أذن ألنه اليوم, بقية ويشرب يأكل أن له نعم :الجواب
 .النهار آخر إلى مفطرًا فيبقى إمساكها, يجب ال التي األيام من حقه في اليوم هذا صار اليوم,

 دم إن: وقالوا دمه, ونزف بحادث آخر رجل أصيب بحيث دمه, إلى احتيج شخصًا أن لو وكذلك ـ 4
 استخراج في يأذن أن فله يموت, فإنه الغروب قبل المريض هذا يتدارك لم وإن له, يصلح الصائم هذا
 . الراجح القول على بناًء يفطر الحال هذه وفي المريض, إنقاذ أجل من دمه
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 (الثاني عشر  )الدرس 
  التراويحصالة 

 
وهو من أعظم العبادات التي ,قيام رمضان هو صالة التراويح التي يؤديها المسلمون في رمضان 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر : )يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا الشهر قال الحافظ ابن رجب 
فمن جمع بين هذين , وجهاد بالليل على القيام ,جهاد بالنهار على الصيام : لنفسه  رمضان جهادان

 ( .الجهادين وفي أجره بغير حساب 

لقول , وصالة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها : )  رمحه اهلل وقال الشيخ ابن عثيمين

(من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه  : )النبي 
4

وقيام رمضان شامل للصالة في 
, فينبغي الحرّص عليها واالعتناء بها ,وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان ,أول الليل وآخره 

( ل فواتها وما هي إال لياِل معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قب, واحتساب األجر والثواب من اهلل عليها 
. 

وكان النبي أول من ّسن الجماعة في صالة التراويح , وتشرع صاله التراويح جماعة في المساجد 
واستقرت , بجوار ربه   فلما لحق رسول اهلل, ثم تركها خشية أن ُتفرض على أمته , في المسجد 

 .وبقيت مشروعية صالتها جماعة قاتمة , الشريعة ؛ زالت الخشية 

 . عز وجلوالصبر على ذلك هلل , ين االهتمام بهذه الصالة وأداؤها كاملة وعلى المسلم

وال , وال ينبغي للرجل أن يتخلف عن صالة التراويح لينال ثوابها وأجرها : ) قال الشيخ ابن عثيمين 
 ( . ينصرف حتى ينتهي اإلمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله 

ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهم وبهن ولكن يجب أن تأتي متسترة 
لقول وصالتها في بيتها أفضل , غير متبرجة وال متطيبة وال رافعة صوتًا وال مبدية زينة , متحجبة 

  : ( وبيوتهن خير لهن ,ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل)
2

أي غير ( تفالتوليخرجن : ) وقال ,
وهذا في الصالة فغيره من باب أولى . . . متطيبات فإذا خرجت المرآة وجب عليها االبتعاد عن الزينة 

  . 
ويبدأن , والسنة للنساء إذا اضطرت الصالة في المسجد أن يتأخرون عن الرجال ويبعدون عنهم 

اإلمام وال يتأخرون إال  وينصرفن من المسجد فور تسليم, بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال 

وهو , تسليمه كان النبي إذا سّلم قام النساء حين يقضي : )قالت  رضي اهلل عنهالحديث أم سلمة , لعذر 

ترى واهلل أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن : يمكث في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم قالت 
(يدركهن الرجال 

4
   

 واحتسابًا إيمانًا رمضاَن قاَم َمْن»:   الَنبُي قال وقد رمضان, قيام من ألنها مؤَكدة؛ ُسَنة والتراويح
 أربَع َصُلوا إذا أَنهم من عاده السلف الصالح  ألَن تراويح؛ وُسِميت , «َذْنِبِه ِمن تقَدم ما له ُغِفَر

 فال أربعًا ُيصِلي كان  النبَي أَن عنها اهلل رضي عائشة حديث على بناًء ليستريحوا؛ قلياًل جلسوا ركعات

 وَوْجُه , ثالثًا ُيصِلي ثم وُطوِلهَن ُحسِنِهَن عن تسأْل فال أربعًا ُيصِلي ثم وطوِلِهَن, ُحسِنِهَن عن تسأْل
 األربع بين فاصاًل هناك وأَنه بُمْهَلة, الَترتيب على تدُل «ثم»و «ثم أربعًا ُيصِلي»: قالت أَنها ذلك

 في به مصَرحًا ذلك جاَء كما َركعتين كِل ِمن ُيَسِلُم األربع وهذه األخيرة, والَثالث الثانية واألربع اأُلولى
 . ركعتين ُكِل ِمن ُيَسِلُم ركعة عشرة إحدى ُيصِلي كان أنه: عائشة حديث

                                                 
 متفق عليه  1

 رواه البخاري  2

 رواه البخاري 4
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 وهو المقَيد, الحديث هذا على ُيحمَل أْن يجب الليل في الَركعات عدد في مطلق حديث فكُل هذا؛ على
 .َمْثَنى َمْثَنى أنها

 فقد. َركعًة عشرة إحدى على يزيُد ال كان  أنه عنها اهلل رضي المؤمنين أُم عائشُة روته ما عنه َصَح والذي

 إحدى على غيره وال رمضاَن في يزيُد ال كان: فقالت رمضان؟ في  الَنبِي صالُة كانت كيف: ُسئلت
 .لياًل يفعله فيما به الَناس أعلم ِمن وهي , رضي اهلل عنها عائشَة ِمن صريٌح نٌص وهذا. ركعة عشرة

 سأله الذي أَن المعلوم وِمن بعدد, ُيحِدد ولم  «مثنى مثنى»: فقال الليل؟ صالة عن  الَنبُي ُسِئَل قد
 َخَدَم ممن ليس وهو َأولى, باب ِمن بالعدد فجهُله الكيفَية يعلم ال َمْن ألَن الَعَدد, يعلم ال الليل َصالة عن

 أن دون الَصالة كيفَية له َبَيَن  الَنبُي كان فإذا بيته, داخَل يحدُث ما يعلُم إَنه: نقول حتى الَرسوَل
 وأما بواحدة, وُيوتر ركعة ِمئَة ُيصِلَي أْن لإلنسان وأَن واسع, هذا في األمَر أَن ُعِلَم بعدد؛ له يحِدد
 .بتحديده الَنُص ثبت ما إال فال, العدد في أما الكيفَية, في,  «ُأَصِلي رأيتموني كما َصُلوا»:   قوله

 

 


