
  )١(  انتقاض الوضوء بمس املرأة

  

، وإن كان وراء حائل، مل ينتقض وضوءه، يف قول أكثر أهل العلم مس املرأة، فإن كان منف العلامء يف انتقاض وضوء الرجل باختل

  .-وهي املسألة حمل البحث –بال حائل فقد اختلف فيها الفقهاء اختالًفا كبًريا 

  :سبب اخلالف* 

ة تكني به تار، وتارة عىل املس باليدالعرب تطلقه ، فإذ اللمس لفظ مشرتك »أو المستم النساء«: اختالفهم يف معنى قوله تعاىل

، ومن محله عىل الثاين رأى أن املس باليد غري ناقض، وأما من اشرتط اللذة أو القصد فمن محله عىل األول رأى أنه ناقض .عن اجلامع

حماولتهم اجلمع بني هذه اآلية وبني األحاديث التي يدل ظاهرها عىل عدم النقض بمس : يف النقض دون ما سوامها فمردهم يف ذلك

  .املرأة

  : األقوال* 

  . وهو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد. ال ينقض مطلًقا: القول األول

  . وهو مذهب الشافعية ورواية عن أمحد .ينقض مطلًقا: القول الثاين

  . وهو مذهب الاملكية واحلنابلة. ينقض إن كان بشهوة، وال ينقض عند عدمها: القول الثالث

  .أشهرهاة هي ثالثوهناك أقوال أخرى يف املسألة لكن هذه ال

  :األدلة* 

  :أدلة القول األول - أ

  .يوجد حيكم بنقضها إال بدليل صحيح، و مل، وال األصل بقاء الطهارةأن  -١

من هي إال أنت، : قلت هلا: قال عروة. ة ومل يتوضأنسائه ثم خرج إىل الصال قبَّل بعض × أن رسول اهللا ’ عن عائشة  -٢

  .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي. فضحكت

، ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجيل، فإذا قام ×كنت أنام بني يدي رسول اهللا : قالت’ عن عائشة  -٣

  .متفق عليه. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: قالت. بسطتهام

                                                             

أعم منه، ألنه يكون باليد ) اللمس ( باليد و) املس ( ا من الفقهاء غالب استعامهلم عىل أن أن كثًري  واعلم: قال ابن فريوز )١(

 . ص باليد، بل بجميع البرشةألنه ال خي" ملس املرأة: "ألنه خمصوص باليد، ويقولون" مس الذكر: "وغريها من البدن، فيقولون غالبا



عاص أليب ال ×كان يصيل، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا ×أن رسول اهللا ÷ عن أيب قتادة األنصاري  -٤

  .متفق عليه. بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها

 لتمسته، فوقعت يدي عىل بطن قدميه وهو يف املسجدليلة من الفراش، فا ×فقدت رسول اهللا : قالت ’ عن عائشة -٥

أحيص ثناء عليك أنت كام اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال  :ومها منصوبتان وهو يقول

  .رواه مسلم. أثنيت عىل نفسك

له ذلك أثناء الصالة عْ ملس امرأته وابنته وهو يصيل، وقبل امرأته قبل صالته، ففِ × أن النبي : ووجه الداللة من هذه األحاديث

  . ثم ال حيدث وضوًءا دليل عىل أنه اللمس ليس بناقض وقبلها

عدم خلوها غالًبا من خروج املذي، والغالب كاملتحقق  :ووجه ذلك فجعلوها ناقًضا، لتجرد،تثنى احلنفية املبارشة حال اسقد او

  .يف وجوب االحتياط

  :أدلة القول الثاين -ب

  .»أو ملستم النساء«يف قراءة محزة والكسائي  و »أو ال مستم النساء«: قوله تعاىل -١

هي  ة اللمسقحقيو  املوجبة للوضوء أو التيمم ذكر منها ملس النساء،أن اهللا عزَّ وجلَّ لام ذكر بعض األحداث : ووجه الداللة

، ومما يدل »وأنا ملسنا السامء«وقوله تعاىل  »فلمسوه بأيدهيم«: تعاىل هلوق كام يف ،حقيقة س باليديطلق عىل امل فهوبرشتني، المالقاة 

ثم رصح باجلامع، فدل عىل < لعلك قبلت أو المست>: ×إذ قال له النبي  ÷ عىل أن اللمس يراد به ما دون اجلامع حديث ماعز

  . واألصل العمل باحلقيقة حتى يقوم دليل عىل إرادة الكناية أو املجازطلق عىل اجلامع كنايًة أو جماًزا، أهنام خمتلفان، وقد يُ 

لرجل مع زوجته ال أعرفها وإين قبلتها وفعلت ما يفعل ا إين أتيت امرأةً  >: فقال × جاء إىل النبيرجل  عن ÷ معاذ عن -٢

  .رواه الرتمذي وأمحد والدارقطني. بالوضوء والصالة × فأمره النبي <إال أين مل أجامع 

ه وجسها بيده من املالمسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه امرأتَ  قبلة الرجلِ : أنه كان يقول ÷ بن عمرعبد اهللا عن  -٣

  .رواه مالك والدارقطني. الوضوء

: يتوضأ الرجل من املبارشة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول يف هذه اآلية: قال÷ ن ابن مسعود ع -٤

  .رواه عبدالرزاق والطرباين.  هو الغمز »النساء أو ال مستم«

  :أدلة القول الثالث -ج 

الشافعية يف إطالقهم النقض بكل حال، لورود  هو مطلق اللمس، لكن ال يوافق »م النساءأو ال مست«التسليم بأن املراد بآية  -١

احلنفية يف إطالقهم عدم النقض مع ورود اآلية، فرأوا اجلمع بينهام  و ال يوافق ،-وهي صحيحة -األحاديث التي يستدل هبا احلنفية 

ثم  -كام قررته اآلية–ن شهوة، إذ ال يصح أن يكون اللمس ناقًضا األحاديث عىل أنه ملس بدون حتمل اآلية عىل اللمس بشهوة، وبأ



ل فعله عىل أن املقصود باآلية غري حاله، و ال يظهر × نجد النبي  يمس عائشة وهو يصيل فال يقطع صالته وال يعيد وضوئه، فدَّ

  .ون لشهوةوهو يصيل ال يتصور أن يك× الفرق بني احلالني إال وجود الشهوة من عدمها، إذ مس النبي 

إىل خروج املذي أو املني، فاعتربت احلالة التي تفيض إىل احلدث فيها، وهي  هو مفٍض وإنام  ،يف نفسه أن اللمس ليس بحدٍث   -٢

  .حالة الشهوة

إكرامًا هلن وقد أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عىل أن ال وضوء عىل الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته : وقد قال ابن املنذر

  . إال ما ذكر من أحد قويل الشافعي ،بدهنا عند مناولة يشء إن ناوهلا بدنه بعَض  بعُض  أو مسَّ  ،وبرًا عند قدوم من سفر

  

  :مناقشة األدلة* 

  :قول األولمناقشة أدلة ال - أ

  : الدليل األول

  .وهو آية النساءورد الدليل الدال عىل كون اللمس ناقًضا، : التسليم هبذه املقدمة، ولكن يقال

  :الدليل الثاين

  .الثاين مل يسمع من عائشة إذاملزين، عروة له ثالث علل، منها اختالفهم هل هو عروة بن الزبري أو . أن هذا احلديث معلول

  :الدليل الثالث

  . أنه ملس من وراء حائل، إذ هو الظاهر فيمن هو نائم يف فراش

  :الدليل الرابع

  .  أهنا من ذوات املحارم -ج. أهنا صغرية ال تنقض الوضوء - ب. لزم من احلمل التقاء البرشتنيأنه ال ي -أ: من عدة أوجه

  :الدليل اخلامس

  . حائل من وراءحيتمل أن يكون 

  

  :القول الثاينمناقشة أدلة  –ب 

  :من وجهني :الدليل األول

   .~جلامع، كام فرسه بذلك ابن عباس أن املراد باللمس يف اآلية هو ا - أ

  :ثم إنه مع التسليم بأن إطالقه عىل اجلامع جماز، فإن هناك قرائن دالة عىل إرادته وهي -ب



أو جاء «األصغر واألكرب، فذكر يف األصغر : الامء والرتاب، ويف موجب طهارة التيمم حدثني: أن اهللا عزَّ وجلَّ ذكر طهارتني -١

، ولو محل عىل اللمس باليد لكان هذا ذكًرا حلدثني أصغرين يف طهارة »النساء أو ال مستم«وذكر يف األكرب  »أحد منكم من الغائط

  .التيمم، وهذا مناف لبالغة القرآن

املعهود من إطالق القرآن أن اللمس وإن كان حقيقة يف ملس اليد، إال أنه إذا أضيف إىل النساء كان املتبادر هو اجلامع، كام هو  -٢

  »ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن«وقوله  »م طلقتموهن من قبل أن متسوهنإذا نكحتم النساء ث«مثل قوله تعاىل يف 

  :الدليل الثاين

  : ومع التسليم بصحته فرتد عليه احتامالتأن هذا احلديث ضعيف، 

     .أنه أمره بالوضوء تكفًريا لسيئته، فإن الوضوء من مكفرات الذنوب - أ

  . ، ولذلك أمره بالوضوءخلروج املذي أن حال السائل مظنةٌ  -ب

  :الدليل الثالث والرابع

وإذا اختلف أنه فرس املالمسة باجلامع، ÷ بام روي عن ابن عباس  ٌض معاَر ~ أن هذا القول من ابن مسعود وابن عمر 

قدم يف مناقشة أوىل؛ لام ت÷ نظر أقرهبام إىل النصوص، وما روي عن ابن عباس ، وإنام يُ الصحابة مل يكن قول أحدمها حجة عىل اآلخر

  .االستدالل باآلية

  .امرأته، والغالب يف ذلك إرادة االستمتاع: عىل ما إذا كان اللمس بشهوة، إذ كالمها يقول ثم إن قوهلام حمموٌل  -

  

  :مناقشة أدلة القول الثالث -ج

، فإذا ×ها وبني أحاديث النبي هذا القول مبني عىل التسليم بصحة استدالل الشافعية باآلية، ومن هنا جاء التعارض املوهوم بين

رجع إىل األصل وهو عدم النقض ني اآلية وبني األحاديث، وحينها يأجيب عن االستدالل باآلية وبيان خطئه، مل يبق هناك تعارض ب

  .يبق دليل عىل نقض اللمس بشهوة يل، وعند نقض االستدالل باآلية ملإال بدل

  

   . يظهر والعلم عند اهللا رجحان القول األول؛ لقوة أدلته وسالمتها من االعرتاض الصحيح: الرتجيح *

وأما وجوب الوضوء من جمرد مس املرأة لغري شهوة فهو أضعف األقوال، وال يعرف هذا القول عن أحد من : قال شيخ اإلسالم

ك، مع أن هذا األمر غالب ال يكاد يسلم منه أحد يف أنه أمر املسلمني أن يتوضؤوا من ذل ×الصحابة، وال روى أحد عن النبي 

عموم األحوال، فإن الرجل ال يزال يناول امرأته شيئًا، وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتالء الناس به، فلو كان الوضوء من ذلك 



بار اآلحاد، فلام مل ينقل عنه أحد من يأمر بذلك مرة بعد مرة، ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخ ×واجبًا، لكان النبي 

   .لم أن ذلك غري واجباملسلمني أنه أمر أحدًا من املسلمني بيشء من ذلك مع عموم البلوى به، عُ 

فإن خطاب اهللا تعاىل يف القرآن بذكر اللمس  ،ومن جهة املعنى واالعتبارمن جهة ظاهر اخلطاب،  إن هذا القول يرجح>: وقال

ساء ونحو ذلك ال يتناول ما جترد عن شهوة أصالً، ومل يتنازع املسلمون يف يشء من ذلك إال يف آية الوضوء، واملس واملبارشة للن

  .والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أمجعوا عليه قاضيًا عىل ما تنازع فيه متأخروهم

وأما طريق االعتبار فإن اللمس املجرد مل يعلق اهللا به شيئًا من األحكام، وال جعله موجبًا ألمر، وال منهيًا عنه يف عبادة وال 

اعتكاف، وال إحرام وال صالة وال صيام، وال غري ذلك، وال جعله ينرش حرمة املصاهرة، وال يثبت شيئًا غري ذلك، بل هذا يف الرشع 

وإذا كان كذلك كان إجياب ، من وراء ثوهبا ونحو ذلك من املس الذي مل جيعله اهللا سببًا إلجياب يشء وال حتريم يشءكام لو مس املرأة 

الوضوء هبذا خمالفًا لألصول الرشعية املستقرة، خمالفًا للمنقول عن الصحابة، وكان قوالً ال دليل عليه من كتاب وال سنة، بل املعلوم 

  <من السنة خمالفته

  

   



  قراءة الفاحتة يف الصالة

  

ثم اختلفوا يف الواجب من ذلك، هل هو  ،اتفاق الفقهاء عىل أنه ال تصح صالة بغري قراءة ال عمًدا وال سهًوا حكى ابن رشد

  .خصوص الفاحتة أو أي آية من القرآن؟ وقع نزاع كبري بني اجلمهور وبني احلنفية

  .املنفرد واإلمام، وأما املأموم فقد اختلف القائلون بوجوب الفاحتة يف حقه عىل ثالثة أقوال يف حقهذا اخلالف : تنبيه

  :سبب اخلالف* 

× أن رجال دخل املسجد فصىل ثم جاء فسلم عىل النبي : ÷حديث أيب هريرة  :من ذلكفتعارض اآلثار يف هذا الباب،  -١

والذي بعثك باحلق ما أحسن : ره بالرجوع، فعل ذلك ثالث مرات، فقالفسلم فأم ثم جاء فصىل <ارجع فصل فإنك مل تصل>: فقال

إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكرب، ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن، ثم اركع حتى > :×غريه، فقال 

جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،  تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائام، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن

ال صالة ملن مل يقرأ >: قال ×حديث عبادة بن الصامت أنه يعارضه إذ < ثم ارفع حتى تستوي قائام، ثم افعل ذلك يف صالتك كلها

  <خداج القرآن فهي خداج خداج من صىل صالة مل يقرأ فيها بأم>: قال ×وحديث أيب هريرة أيضا أن رسول اهللا  <بفاحتة الكتاب

مؤيد حلديث امليسء صالته، ومعارض حلديثي عبادة بن  »فاقرءوا ما تيرس منه « إذ ظاهر اآليةمعارضة ظاهر الكتاب لألثر،  -٢

   .الصامت وحديث أيب هريرة الثاين

  :أقوال الفقهاء يف املسألة* 

  .وهو مذهب الاملكية والشافعية واحلنابلة. أهنا ركن من أركان الصالة: القول األول

  . وهو مذهب احلنفية. أهنا واجبة: القول الثاين

  .أهنا سنة، وهو رواية عن أيب حنيفة وعن أمحد: القول الثالث 

  :األدلة* 

  :أدلة الفريق األول - أ

يصيل بنا، فيقرأ يف الظهر والعرص بفتحة الكتاب وسورتني، ويسمعنا اآلية × كان رسول اهللا >: قال÷ أيب قتادة عن  -١

  .متفق عليه< ويطول الركعة األوىل، ويقرأ يف األخريني بفاحتة الكتابأحياًنا، 

  .دل عىل االستمرارالفعل املضارع بعد كان يعىل قراءهتا إذ × مواظبة النبي : ووجه الداللة



بادة بن ن عأ :ويف رواية .متفق عليه< ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب>: قال× أن رسول اهللا ÷ عن عبادة بن الصامت  -٢

يا  اقلنا نعم هذ  <لعلكم تقرؤون خلف إمامكم>فقرأ رسول اهللا فثقلت عليه القراءة فلام فرغ قال  ×الصامت قال كنا خلف النبي 

  .<ال تفعلوا إالّ بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا>رسول اهللا قال 

  .هو األصل يف نفي احلقيقة الرشعيةنفي صحتها بدون قراءة الفاحتة، إذ عىل للصالة يدل × أن نفيه : ووجه الداللة 

  . ثالثا قاهلا< خداج القرآن فهي خداج خداج من صىل صالة مل يقرأ فيها بأم >: قال× أن رسول اهللا ÷ عن أيب هريرة  -٣

ألقته، وهو دم مل يتم : الناقة ولدها أي أخدجت: تقول العرب. النقصان يف الذات نقص فساد وبطالن :اخلداجأن : ووجه الداللة

  .خلقه

  .ة كالركوع والسجودنَ عيَّ ، فكانت ُم -وهذا  حمل اتفاق كام سبق–أن القراءة ركن يف الصالة  -٤

  

  :الثاين قولأدلة ال -ب   

  .»فاقرءوا ما تيرس منه«قوله تعاىل  -١  

  .يعني الفاحتة وال غريهالم عزَّ وجلَّ أمر بقراءة ما تيرس، فأن اهللا : ووجه الداللة

  .<فاقرأ ما تيرس معك من القرآن>: قال يف حديث امليسء صالته× أن رسول اهللا ÷ عن أيب هريرة  -٢

  كام سبق يف اآلية: ووجه الداللة

  < ال صالة إال بفاحتة الكتاب أو غريها>: قال× أن رسول اهللا ÷ عن أيب سعيد  -٣

ف يف ذلك، إذ الركن ال خيار لكامل×  النبي لو كانت الفاحتة ركنًا ال جيزئ غريها لام خريَّ  التخيري يف القراءة، إذ: ووجه الداللة

  .للمكلف يف فعله وتركه

  .حتريم مس املحدث هلا مجيًعا، وقراءة اجلنب ألي سورة منه: أن الفاحتة وسائر القرآن سواء يف األحكام؛ بدليل -٤

 الفرضية، وإنام تدل عىل الوجوب، إذ ح دليال عىلل، إال أهنا آخبار آحاد، فال تصوأما أحاديث الفريق األول فمع صحتها: قالوا

   .الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني

  :أدلة الفريق الثالث -ج 

  .نه إن شاء اهللا يف املناقشةهي أدلة الفريق الثاين، إال أهنم خيالفوهنم يف نظرهم ألحاديث الفريق األول، إذ يؤولوهنا كام سيأيت بيا

  

  



  :مناقشة األدلة* 

  :أدلة الفريق األول: أوالً 

  .ال يدل عىل الوجوب، كدعاء االستفتاح× جمرد فعله أن : الدليل األول

  . اآلية وحديث امليسء صالته :التي رصفت النفي من الصحة إىل الكامل أن املنفي هو الكامل ال الصحة، والقرينة: الدليل الثاين

  . أن جمرد النقصان ال يستلزم البطالن والفساد: الدليل الثالث

  .الفاحتة دون غريهاتعيني عىل ليس هناك دليل صحيح رصيح التسبيح، لكن و الذكر بالقرآن دون غريه من نةٌ عيَّ أهنا ُم : الدليل الرابع

  :أدلة الفريق الثاين: ثانًيا

  . أن هذه اآلية واردة يف قيام الليل ال يف مقدار القراءة: الدليل األول

  .بيانه وال يصح االستدالل باملجمل بعدها حديثا عبادة وأيب هريرة، فرسَّ  ثم عىل التسليم بأهنا يف مقدار القراءة، فإهنا جمملةٌ  -

 .<ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء اهللا أن تقرأ> :الشافعيأنه ورد يف رواية  -ب  .مثل ما تقدم يف اآلية -أ: من ثالثة أوجه: الدليل الثاين

  .مل يكن حيسن الفاحتة هأنه حيتمل أن -ج . فعني قراءة الفاحتة، وجعل التخيري فيام بعدها

  .والضعيف ليس بحجةأنه حديث ضعيف، : الدليل الثالث

  . يف الصالة جزاءها يف األحكام ال يلزم منه استواؤها يف اإلأن استواء: الدليل الرابع

  :أدلة الفريق الثالث: ثالثًا

  مثل ما تقدم يف مناقشة أدلة الفريق الثاين

  

  :الرتجيح* 

يظهر والعلم عند اهللا رجحان القول األول؛ لقوة أدلته وسالمتها من االعرتاض الصحيح، وجياب عن االعرتاضات التي وجهت 

  :ألدلته بام ييل

  :االعرتاض عىل الدليل األول

صلوا كام >:× له قول أنه بيان - أ: الذي ال يدل عىل الوجوب هو الفعل املجرد، وأما هذا الفعل فليس فعالً جمرًدا؛ ألمرينالفعل 

  .الفعل إذا كان بياًنا لواجب فهو واجبأمر واألصل فيه أنه للوجوب، و< واصل>قوله ف< رأيتموين أصيل

  .يف األمر بقراءة الفاحتة، وتقدمت يف األدلة انضاف إىل الفعل أحاديث قولية هأن -ب



يقرأ  × لام رأى النبي ÷ هريرة أبوفوأما قياسها عىل دعاء االستفتاح فال يصح؛ ألنه مل يرد به أمٌر بخصوصه، بخالف الفاحتة، 

مهم ه كام أمرهم بالفاحتة، وعلوأعلمهم إيا× رهم به النبي ام يقرأ، فأخربه بدعاء االستفتاح، ولو كان واجًبا ألمقبل الفاحتة سأله ع

  .التشهد

  :االعرتاض عىل الدليل الثاين   

فال يستقيم؛ لام تقدم من كوهنا واردًة يف قيام عىل نفي الكامل صل هو نفي الصحة، فيجب العمل به، وأما اعتبار اآلية قرينة أن األ

  . قشة أدلة القول الثاينالليل، وكذلك حديث امليسء صالته؛ لام تقدم ذكره يف اجلواب عنه يف منا

  :االعرتاض عىل الدليل الثالث   

  .إال عدم الصحة التكرار يدل عىل النقص البني، وال فائدة من التأكيدأن 

  :االعرتاض عىل الدليل الرابع   

أدلة كثرية عىل  ، إذ وردت-وهو الفاحتة–التسليم بأهنا معينة بالقرآن دون غريه من الذكر، لكن ال يسلم بأنه مل يعني يشء منه 

  .ختصيصها وتعيينها، وهي ما سبق إيراده يف األدلة

  

  

 

 

   



ًا يف هنار رمضان   حكم األكل والرشب ناسي

  

أن من أكل أو رشب يف هنار رمضان ذاكًرا متعمًدا أنه يفسد صومه، وجيب عليه القضاء، واختلفوا فيام لو حصل  اتفق الفقهاء عىل

  .منه ذلك ناسًيا

  :سبب اخلالف* 

مع قياس الصوم عىل < إذا أكل أحدكم أو رشب ناسيا، فليتم صومه، فإنام أطعمه اهللا وسقاه >÷ تعارض حديث أيب هريرة 

  .أمجعوا عىل أن من صىل بغري طهارة ناسًيا أن صالته ال تصح وجيب عليه قضاؤهاالصالة، إذ 

  :أقوال الفقهاء يف املسألة* 

  .وهو مذهب اجلمهور. القضاءصحة الصوم، وعدم وجوب : القول األول

  .وهو مذهب الاملكية. عدم صحة الصوم، ووجوب القضاء: القول الثاين

  :األدلة* 

  :أدلة الفريق األول –أ 

متفق . <إذا أكل أحدكم أو رشب ناسيا، فليتم صومه، فإنام أطعمه اهللا وسقاه> :قال× أن رسول اهللا ÷ عن أيب هريرة  -١

  .<ال يفطر، فإنام هو رزق رزقه اهللاب ناسيا، فمن أكل أو رش>: عليه ويف لفظ

  .أهنا عبادة ذات حتليل وحتريم، فكان يف حمظوراهتا ما خيتلف عمده وسهوه، كالصالة واحلج -٢

  :أدلة الفريق الثاين –ب 

أن األكل والرشب مناٍف لواجب الصيام وهو اإلمساك، فإذا أكل أو رشب ال يعترب ممسًكا، كمن توضأ ثم أحدث ناسًيا  -١

  . وضوءه، فإنه ال يعترب متطهًرا

  .قياس األكل والرشب عىل اجلامع وترك النية، إذ ال يعذر فيهام النايس يف الصيام -٢

  :الرتجيح *

القول األول، إذ احلديث نص يف املسألة، ومع التسليم بصحة القياس عىل الطهارة، إال أنه مع ثبوت يظهر والعلم عند اهللا رجحان 

   .النص ال يلتفت إليه، إذ النص مقدم عىل القياس

ن وأما القياس الثاين فال يسلم به، إذ القياس عىل ترك النية ال يصح، ألن ترك النية فقدان لرشط، والرشوط ال تسقط بالسهو، كام أ

  .تركها ليس فعالً كاألكل والرشب، وأما اجلامع فال يعفى عنه تغليًظا يف حكمه، وألنه يمكن التحرز منه عادة

  

   



  )٢(  صالة اجلامعةحكم 

  

  :حترير حمل النزاع

  ،  الرجال القادرين غري املسافريناتفق أئمة املسلمني عىل أن اجلامعة واجبة للجمعة عىل

واختلفوا بعد ذلك يف حكمها ، واتفقوا عىل مرشوعية صالة اجلامعة وأن إقامتها يف املساجد من أعظم العبادات وأجّل القربات

  -:عىل أقوال 

   .أئمة السلف وفقهاء احلديث وغريهم اختاره عددو مذهب احلنابلةهو ، وواجبة عىل األعيانأهنا : القول األول

 .وهو املرجح من مذهب الشافعي وبعض الاملكية وقول عند احلنابلة ،أهنا فرض كفاية: القول الثاين

 .وبعض الشافعية  ورواية عن أمحد وأكثر الاملكية مذهب احلنفيةوهو ، أهنا سنة مؤكدة :القول الثالث

 .واختاره ابن حزم  وبعض متأخرهيم كابن عقيل،قول طائفة من قدماء أصحاب أمحدوهو  أهنا رشط لصحة الصالة، :القول الرابع

  

 :األدلة* 

  :أدلة الفريق األول - أ

 »أقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني«: قول اهللا تعاىل -١

  .تقتيض املعية واجلمع فأمرهم اهللا بالصالة مع شهود اجلامعة) مع الراكعني(أن قوله : ووجه استدالهلم 

 »وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك  «: قوله تعاىل -٢

أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر باجلامعة يف صالة اخلوف فمن باب أوىل يف حال األمن ولو مل تكن واجبة لرخص فيها : ووجه استدالهلم

  .حال اخلوف

ِ  َأُيب  عن -٣ َّ ي َنْفِيس >: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل ا ذِ ا؛ ُثمَّ آُمَر  َوَالَّ َ َن َهل الَةِ َفُيَؤذَّ الصَّ ِ ُيْحَتَطَب، ُثمَّ آُمَر ب ِ َِحَطِب ل ْمُت َأْن آُمَر ب هِ َلَقْد َمهَ َيدِ ِ ب

ْم  ِْهْم ُبُيوَهتُ َق َعَلي َالَة َفُأَحرِّ َف إَىل ِرَجاٍل َال َيْشَهُدوَن الصَّ ِ َيُؤمَّ النَّاَس، ُثمَّ ُأَخال ْهِ .  <َرُجالً َف  .ُمتََّفٌق َعَلي

يف البيوت من النساء  لوال ما(أن الداللة واضحة من احلديث حيث هّم بتحريق من مل يشهد الصالة ويف رواية :ووجه استدالهلم 

  .والعقاب ال يكون إال عىل ترك واجب أو فعل حمرم، فام رده إال هؤالء<والذرية 

ِيَّ : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َقاَل  -٤ َص َلُه َأْن : َرُجٌل َأْعَمى، َفَقاَل  ×َأَتى النَّب ٌد َيُقوُدِين إَىل اْملَْسِجدِ َفَسَأَلُه َأْن ُيَرخِّ َْس ِيل َقائِ ، َلي ِ َّ َيا َرُسوَل ا

َص َلُه، َفَلامَّ َوىلَّ َدَعاُه، َفَقاَل  ، َفَرخَّ هِ ِ ت ْ َ ِيف َبي الة؟>: ُيَصيلِّ الصَّ ِ م ، ويف رواية <فَأِجْب >: َل َقا. َنَعْم : َقاَل  <َتْسَمُع النَِّداَء ب ِ ال أجد لك  >َرَواُه ُمْسل

 .<رخصة

ُه َأْوَىل الرتخيص ال يكون إال من واجب، ثم  أن:ستدالهلم اوجه  ًدا َلُه، َفَغْريُ ْد َقائِ ِ ْ َجي ي َمل ذِ ألْعَمى الَّ ِ ْص ل ْ ُيَرخَّ َذا َمل ِ   .إ

                                                             

  .عبدالله احلمريي جزاه اهللا خًريا: اهللا، وقد قام بجمعها وتنسيقها مشكوًرا هذه املسألة من إعداد بعض الطالب وفقهم )٢(



اٍس عَ  -٥ ِْن َعبَّ ِ : َقاَل  ْن اب َّ ي َصىلَّ >: َقاَل َرُسوُل ا ِ ت الُة الَّ نُْه الصَّ ْ ُتْقَبْل مِ َباِعهِ ُعْذٌر َمل ْن اتِّ َي َفَلْم َيْمنَْعُه مِ ُنَادِ َسِمَع اْمل : َقاُلوا< َمْن 

 .<َخْوٌف، َأْو َمَرٌض >: َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل 

  .من وجوب احلضور إىل اجلامعة إال املعذور باخلوف أو املرض أنه مل يستثِن :وجه استدالهلم

، عَ أيب  عن -٦ ْرَداءِ ِيِّ الدَّ ُه َقاَل  ×ْن النَّب ْن ثَ >: َأنَّ ، َأْو َبدَما مِ َْطاُن، والََثةٍ ِيف َقْرَيةٍ ي ِْهْم الشَّ الَُة إالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلي يِهْم الصَّ ِ ، َال ُتَقاُم ف

نَّ  ، َفإِ َامَعةِ َ اْجل ِ َْك ب ُْكُل اْلَقاِصَية َفَعَلي ْئَب َيأ  "<الذِّ

  .فإهنا من صيغ األمر، واألصل فيه الوجوب< عليك>× من قوله  :وجه استدالهلم

َويِرِث  عن -٧ ُ ُْيؤذْن أَحُدكُ > :قال له وملن معه× أن رسول اهللا  مالِك بِن احل ِت الَصَالُة فل كإَذا َحَرضَ ُكَام أْكَربُ  <امَام، َوْلَيؤمَّ

مقرتنان بالم األمر، وهو من صيغ األمر، واألصل فيه فإهنام فعالن مضارعان < فليؤم>فليؤذن؛ و >من قوله  :وجه استدالهلم 

  .الوجوب

هِ ُهيَ >:÷قول ابن مسعود  -٨ ِ ُجُل ُيْؤَتى ب ٌق َمْعُلوُم النَِّفاِق، َوَلَقْد َكاَن الرَّ ِ ِالَّ ُمنَاف ُجَلْنيِ َوَلَقْد َرَأْيُتنَا َوَما َيَتَخلَُّف َعنَْها إ اَدى َبْنيَ الرَّ

 .فحكم عىل املتخلف بأنه منافق، والتخلف عن غري الواجب ال  يعد نفاًقا و المعصية< فالصَّ   َحتَّى ُيَقاَم ِيف 

 

  :ة الفريق الثاينأدل - أ

 »وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك«: قوله تعاىل -١

فة منهم فيه داللة أهنا تسقط بقيام فقوله تقم طائ، فليقوموا معك:ومل يقل) فلتقم طائفة منهم(أنه سبحانه قال :وجه استدالهلم

  .البعض

ِيِّ  -٢ ، َعْن النَّب ْرَداءِ ُه َقاَل  × َرَوى َأُبو الدَّ ْن ثَ : "َأنَّ ، َأْو بَ َما مِ َْطاُن، دوالََثةٍ ِيف َقْرَيةٍ ي ِْهْم الشَّ الَُة إالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلي يِهْم الصَّ ِ ، َال ُتَقاُم ف

نَّ  ، َفإِ َامَعةِ َ اْجل ِ َْك ب ُْكُل اْلَقاِصَيةَ  َفَعَلي ْئَب َيأ  "الذِّ

  ).ال يقيمون ( دّل عىل أهنا فرض كفاية ولو كانت فرض عني لقال ) ال تقام فيهم اجلامعة(قوله :وجه استدالهلم

 .صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة: " قال أن رسول اهللا  عن ابن عمر -٣

  .ن حقيقتها بني فاضلني جائزينتكوأن املفاضلة إنام :وجه استدالهلم

صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده ، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع >:وعًا فمرحديث أّيب بن كعب  -٤

 .<وما كثر فهو أحب إىل اهللا تعاىل الرجل ، 

 .ك يف الصفة بني الفاضل واملفضولأثبت زكاء صالة املنفرد، إذ أفعل التفضيل تدل عىل أصل االشرتاأنه : وجه استدالهلم

 .أن يصيل يف بيته حني شكى برصه÷  رخص لعتَّاب ×جاء يف الصحيحني أنه  -٥

  .لو كانت فرض عني مل يرخص لهأنه  :وجه استدالهلم

  

  :أدلة الفريق الثالث - أ



 "صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة: " قال أن رسول اهللا  عن ابن عمر -١

  .أن املفاضلة إنام تكون حقيقتها بني فاضلني جائزين: وجه استدالهلم

يف النداء والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه  لو يعلم الناس ما: " ×قال رسول اهللا  : قال  عن أيب هريرة  -٢

 "الستمهوا عليه

  .حثهم عىل صالة اجلامعة ومل يأمرهم هبا وهذا سبيل املندوب × أن النبي: استدالهلم وجه 

صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده ، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع :" وعًا فمرحديث أّيب بن كعب  -٣

 ".الرجل ، وما كثر فهو أحب إىل اهللا تعاىل 

ِ  َقاَل : َقاَل عن أيب موسى -٤ َّ ِنَّ : " ×َرُسوُل ا َعُدُهْم    إ ْ الةِ َأب َعُدُهمَأْعَظَم النَّاِس َأْجًرا ِيف الصَّ ْ َْها َممَْشى َفَأب َلي ِ ُر إ ِ ي َينَْتظ ذِ ، َوالَّ

يَها ُثمَّ َينَام ي ُيَصلِّ ذِ َن الَّ َيَها َمَع اِإلَماِم ِيف َمجَاَعةٍ َأْعَظُم َأْجًرا مِ الَة َحتَّى ُيَصلِّ َّ  "الص

  .ذكر فضل صالة اجلامعة وأهنا أفضل من صالة الفذ وليس فيها إجياب × أنه: للحديثني استدالهلموجه 

صالة الصبح يف مسجد اخليف يف احلج فلام انفتل إذا هو برجلني مل يصليا ، ×  أنه صىل مع النبي عن يزيد بن األسود -٥

فال تفعال إذا صليتام يف رحالكام : قال  قد صلينا يف رحالنا: ترعد فرائصهام، فقال هلام ما منعكام أن تصليا معنا ؟ قاال فدعا هبام فجيء هبام

  <يصل فصليا معه فإهنا لكام نافلة ثم أدركتام اإلمام ومل

 ×ل أهنا تكون فرادى، فالنبي ما سأهلام صليتام مجاعة أم فرادى؟ واملعهود يف الصالة يف الرحا×  أن النبي: وجه استدالهلم 

  . أقّرمها عىل صالهتام 

يدٍ  -٦ ِيُّ  ÷َعْن َأِيب َسعِ َ َمَعُه ؟: (، َفَقاَل  ×َأنَّ َرُجالً َجاَء َوَقْد َصىلَّ النَّب ُق َعَىل َهَذا َفُيَصيلِّ   )َأَال َرُجٌل َيَتَصدَّ

  .إليها أن الصدقة مندوب إليها فتكون اجلامعة أيضا مندوب: وجه استدالهلم

  

  :رابعأدلة الفريق ال - أ

 .استدلوا أوال بجميع أدلة القائلني بالوجوب -١

 "من سمع النداء ثم مل جيب من غري عذر فال صالة له:"  ×ي بنحديث أيب هريرة يف السنن عن ال -٢

 "ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد:" ×وعنه عن النبي -٣

 .احلديثني يف إبطال صالة من مل ُجيب النداء وختلف عن املسجد واجلامعةالداللة واضحة يف هذين : وجه استدالهلم

 .فكام أن من ترك واجبًا من واجبات الصالة عمدًا بطلت صالته، فكذا من ترك اجلامعة ،القياس عىل واجبات الصالة -٤

  

    



 - :ة األدلة مناقش* 

  )القائلني بالوجوب( :أدلة الفريق األول: أوالً 

  .»أقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني  «: قول اهللا تعاىل دليلهم األول

، ن ، وإنام تدل عىل مطلق املصحابةأن هذه اآلية ليست نصا يف وجوب اجلامعة فاملعية ال تستلزم االختالط أو املصاحبة يف املكا - أ

  أي كونوا منهم ومثلهم  »الصادقنييا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع «فهي من قبيل قوله تعاىل 

أن هذه اآلية نزلت فيمن ُذكر من أحبار اليهود حيث أمرهم اهللا بالتوبة واإلنابة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والدخول مع كام  -ب

  .املسلمني يف اإلسالم كام قاله الطربي ؛ فكيف يسدل هبا عىل وجوب صالة اجلامعة

 .»وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك «: قوله تعاىل دليلهم الثاين

  ).فأقم هلم(ومل يقل ) فأقمت هلم(تتحدث عن جواز صالة اخلوف بدليل قوله  ُيرد عليهم بأن هذا اآلية - أ

بام أن هذا الوقت وقت شدة وخوف ناسب صالهتم أن تكون مجاعة ال فرادى ألن احلذر يكون فيها أكثر ألن الفئة الوقفة  -ب

هتم وهيّموا بالدفاع بإزاء العدو تكون حارسًة لألخرين فإذا وجدت فرصة للعدو للهجوم عليهم نبهتهم الفرقة احلارسة ليقطعوا صال

  .عن أنفسهم

ه حدي: دليلهم الثالث   .بتحريق تاركي الصالة  ث مهُّ

ولقد مهمت أن ... أثقل الصالة عىل املنافقني صالة العشاء والفجر : (  قوله  -:هذه احلادثة كانت يف إزاء املنافقني بأدلة منها  - أ

  .الصالة، فالعقاب للنفاق، ال ألجل ترك نوفأشار إىل أن املقصود هم املنافق. احلديث ...) آمر بالصالة فتقام

   .وهّم برتكها لتأديبهم فرتكها يكون حينئذ معصية وليس هو بعاٍص  أهنا لو كانت فرض عني لام تركها النبي  -ب

  .حديث األعمى  :دليلهم الرابع 

أن يصيل يف بيته لام شكى برصه  ÷رخص لعتَّاب  × أن املعنى ال رخصة تلحقك بفضيلة من حرضها وأيضا جياب بأن النبي

  .بالتعارض بينهام فحديث عّتاب هو املقدم لكونه يف الصحيحن فإن قيل

  "من سمع النداء ومل يأت فال صالة له إال من عذر": دليلهم اخلامس

  .هذا احلديث ضّعفه عدد من العلامء ثم إنه عىل فرض صحته فهو يدل عىل أهنا اجلامعة رشط لصحة الصالة وهم ال يقولون بذلك

  ...)ا من ثالثة يف قرية م:(حديث :  دليلهم السادس

  ، ) ال يقيمون(ومل يقل ) التقام فيهم(ُيرد بأن املطاَلبني هم جمموع األفراد ال كل فرد يف القرية بدليل قوله 

كم":دليلهم السابع  ُكَام أْكَربُ ُْيؤذْن أَحُدُكَام، َوْلَيؤمَّ ِت الَصالَُة فل   "إَذا َحَرضَ

  .مل ينكر عىل من صىل يف رحله جمموع األفراد ال كل فرد بذاته بدليل أن النبياحلديث دال عىل وجوب صالة اجلامعة عىل 

  ... .ولقد رأتنا وما يتخلف عنها إال منافق :  حديث ابن مسعود :دليلهم الثامن

  .، وأنه مل يكن يدعها إال املنافقونهذا قول صحايب ليس فيه إال حكاية مواظبتهم عىل اجلامعة

 



  )القائلني بفرض الكفاية(الثاين  أدلة الفريق: ثانًيا

  .آية صالة اخلوف: دليلهم األول

  ..).ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك: (..جياب عنه بأن اهللا مل يكتف بأمر طائفة واحدة بل قال يف اآلية نفسها 

ْن َثَالَثةٍ ِيف َقْرَيةٍ :دليلهم الثاين   .َما مِ

   .املخاطب الواحد باجلامعة وحذره من مغبة إقصاء نفسه عنهاجياب عنه ببقية احلديث حيث أمر 

  .صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة: دليلهم الثالث

جياب عنه بأن حصول األجر بصالة الفذ ال يمنع من وقوع اإلثم عليه لرتك اجلامعة، فقد فضل اهللا السعي إىل اجلمعة عىل البيع مع 

   .غض البرص عىل إطالقه مع حرمة إطالقهحرمة البيع ،وفضل 

  ...".صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته:"دليلهم الرابع 

  .مع ورود التفضيل يف بعض األدلة ، من إثبات حصول اإلثم بدليل آخربام مىض جياب عنه أيضاً  

  .رخص لعّتاب أن النبي: اخلامس  همدليل

حضور اجلامعة لام احتاج إىل طلب رخصة يف التخلف، فدل عىل أنه فرض عني سقط  جياب عنه بأن صالة غريه لو كانت تكفيه عن

  .اإلثم فيه للعذر

  )القائلني بالسنية(الثالث أدلة الفريق : ثالثًا

أدلتهم التي استدلوا هبا عىل تفضيل صالة اجلامعة عىل صالة الفرد وأنه ليس فيها  وهي:  دليلهم األول والثاين والثالث والرابع 

   - :تناقش من عدة وجوه بطال صالته وحدهإ

إهنا صحيحة :إهنا ال تصح بال مجاعة، ولكن نقول :ال داللة فيها عىل عدم الوجوب، ألننا مل نقل  أحاديث املفاضلة: الوجه األول

  . ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر

اهللا وذروا  إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر( أن املفضول جائز فقد قال تعاىلالتفضيل ال يدل عىل : الوجه الثاين

  . حرام السعي واجب والبيعمع أن لسعي إىل اجلمعة خريا من البيع  فجعل اهللا تعاىل ا) ن كنتم تعلمونإالبيع ذلكم خري لكم 

ة املفضول صمقيدا فإن التفضيل حيصل مع مناق ل ال يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقا أوالتفضي: الوجه الثالث

،َفَكْوُن صالةِ الَفذِّ ُجْزءًا واحدًا من سبعة »أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال«للفاضل عليه من كل وجه كقوله تعاىل 

ن كام أبينهام،  هام من الفضل ما، وغايتها أن يتأدى الواجب هبام، وبينميع ال يستلزم إسقاط فرض اجلامعةوعرشين جزءًا من صالة اجل

  .الرجلني يكون مقامهام يف الصف واحدًا، وبني صالهتام يف الفضل كام بني السامء واألرض

  .ن صليا يف رحاهلام يحديث اللذ :اخلامس  دليلهم

كل واحد صىل وحده، أو يف منى، والناس متفرقون فيها كٌل يصيل يف رحله، فصالهتام يف الرحال حيتمل أن يكون  هذاإنام كان  يقال

أهنام صليا مع بعض، أو أهنام صليا مجاعة مع من كان معهام يف اخليام؛ ألهنم كانوا ينزلون يف منى حجاجًا، ومن املعلوم أن احلجاج 

  .كان يؤم الناس ويصيل هبم يف مسجد اخليف ×يصلون مجاعات كثرية، وكل جمموعة يصلون مع بعض، والرسول 



  "رجل يتصدق عىل هذا فيصيل معه أال: "دليلهم السادس

واملراد هبا  »خذ من أمواهلم صدقة  « :هبا الصدقة الواجبة كقوله تعاىل ن الصدقة مندوبة فغري ُمسلَّم فالصدقة تطلق ويرادإقوهلم 

  . منفردافيبطل استدالهلم ثم إن فيه داللة عىل وجوب اجلامعة حيث أمر بأن ُيصىل معه ومل يرتكه يصيل. هنا الزكاة الواجبة

  

  )القائلني بالرشطية( :أدلة الفريق الرابع: ثالثًا

  .استدلوا أوال بجميع أدلة القائلني بالوجوب:دليلهم األول 

 .وقد ُأجيب عنها يف مناقشة أدلتهم

  "من سمع النداء ثم مل جيب من غري عذر فال صالة له:"  × يبنحديث أيب هريرة يف السنن عن ال: دليلهم الثاين

   .عليه بأن املنفي ليس الصحة بل الكامل مجعًا بينه وبني األحاديث الدالة عىل صحة صالة املنفردجياب 

  ".ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد:"دليلهم الثالث

 .جياب عليه بأنه حديث ضعيف ال حيتج به

 .القياس عىل واجبات الصالة :دليلهم الرابع 

ألن صالة اجلامعة واجبة للصالة ، أما التشهد األول والتسميع والتكبري فهذا واجب يف وجياب عليه بأن هذا قياس مع الفارق 

  .الصالة ، وفرق بني واجب ألجل الصالة وبني واجب داخل يف ماهية الصالة

  

  

  .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

***  

  

  

 

 

 

  

 

  
 


	_GoBack

