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-حكم المسح عليه في الوضوء
-حكم الشماغ األحمر

ه في الصالة -َكفُّ

-العبث به داخل الصالة هل يبطلها؟
-حكم السجود على طرفه

-حكم َقْلبه عند صالة االستسقاء



ِحيمِ ْحَمِن الرَّ ِبْسمِ اللَِّ الرَّ

اَلُم َعلى َرُسوِل الل، وَعلى  اَلُة والسَّ اْلَحْمُد للَِِّ، والصَّ

آِلِه وأْصَحاِبِه... وبعد:

ماغ والُغْتَرة. ق بَأحكام الشِّ فهذه ِستُّ مسائَل تتعلَّ

صالة  عند  َقْلِبه  ُحْكُم  اأُلولــى:  المسألُة 
االستسقاء.

ُخطبة  أثناء  عاء  الدُّ عند  رِداءة  َيْقلب   > النبي  كان 

صالة االستسقاء، ولم تكن هذه األشمغة موجودًة 

الــرأَس  ُيغّطي  اليوم  ماغ  والشِّ الوقت،  ذلــك  في 

ُأْسِدَل  وإذا  ْهر،  الظَّ وَأكثَر  الكتفين  فُيغطي  وغيَره، 

وهذه  البطن،  من  وكثيرا  الّصدَر  غّطى  اأَلمــام؛  ِمن 

داء، فهل له  المواضع من البدن هي التي يغّطيها الرِّ

داء في هذه المسألة؟ حكم الرِّ

قال ابن باز :: نعم. وقال ابن عثيمين :: ال.

والل أْعلم.

المْسح عليه في  ُحْكُم  الّثانية:  المسألة 
الوضوء.

في  ِعمامته  على  َيمسح  كــان   > النبي  أن  َثَبَت 

الوضوء بدل مْسِح الّرأس، والِعمامة في ذلك الوقت؛ 
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ودان في هذا  ُتْشبه الِعمامة التي َيْلبُسها أْهل السُّ

ماغ؟ الوقت، فهل ُيمسح على الشِّ

بل  عليه،  المسح  بجواز  َأْفَتى  َمن  على  وقفُت  ما 

ُكّلهم يقولون ال ُيْمسح عليه، إلنه ال َيُشقُّ َنْزُعه.

ماغ اأَلْحمر. المسألة الّثالثة: ُحْكُم الشِّ

اأَلْحمر  لبس  عن  األحــاديــث  بعض  في  النهي  جــاء 

فيه  بياض  ال  أحمَر  بعيد  من  ُيرى  ماغ  والشِّ للرِّجال، 

أبدا،  يلبسه  ال  شيوخنا  بعُض  كان  لهذا  أطرافه،  إال 

ا للبياض، فقد جاءت  ُحبَّ ِإّما كراهة له أو تحريما، أو 

أحاديث تبين فْضل الثياب البيض. وقد أفتى الشيخان 

ُلْبس  بجواز  وغيُرهما   : عثيمين  وابــن   : بــاز  ابــن 

ماغ اأَلْحمر، ألنَّ ِنصفه أو قريبًا من الّنصف أبيض،  الشِّ

وليس أحمر خالصا.

)فائدة: ُجمهور العلماء يرون جواز لبس الثياب الُحمر، 

ألحاديث عن النبي <(

في  َكْفُته(  )أو:  ه  َكفُّ ابعة:  الرَّ المسألة 
الصالة.

ومعنى الكفِّ والكفت: هو َجْمُعه لئال يقع على 

جود. األرض عند السُّ
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الصالة،  في  الّثياب  كفِّ  عن   > النبي  نهى  فقد 

ها  يجوز كفُّ النهي، فال  تدخل في هذا  واألشمغة 

بعض  به  أفتى  كما  الّركوع  وِمْثله  جود،  السُّ عند 

على  شماغه  طرَفي  الُمصّلي  َجعل  وإذا  مشايخنا، 

من  ُيعد  ال  هــذا  إنَّ   : عثيمين  ابــن  قــال  عاتقيه؛ 

كّف الّثوب المنهي عنه، ألنَّ هذه من صفات لبس 

ثم  ُمْرَسلة،  الُغْترة  كانت  لو  )لكن  قــال:  ماغ،  الشِّ

اهر أنَّ ذلك داخل في َكفِّ  جود؛ فالظَّ ها عند السُّ كفَّ

بشماغه،  رّبه  على  يبخل  الناس  وبعض  وب(.أ.هـ.  الثَّ

خوفًا  جود  السُّ عند  األرض  عن  شماغه  َيُكفُّ  تجده 

ساخه! َتِعَس َعْبُد اْلَخِميَصِة َواْلَقِطيَفِة. من اتِّ

على  جود  السُّ ُحْكُم  الخامسة:  المسألة 
ماغ الملبوس. طرف الشِّ

جود على َطَرفه متعمدا بدون حاجة. أوال: السُّ

وهذا مكروه عند العلماء.

جود على طرفه بدون عمد. ثانيا: السُّ

وذلك مثل أن ينسدل ويصير بين الجبهة واألرض، فهل 

أم  الرابعة،  المسألة  ذكرنا في  ِلَما  تكّفه  ال  نقول: 

نقول: أنت مأموٌر أْن تسجد على جبهتك، فعليك أن 

تزيل الشماغ عن جْبهتك لكي تالمس األرض؟ سألُت 
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ه  ألنَّ ماغ،  الشِّ يزيل  أن  عليه  فقال:  مشايخنا  بعض 

الجْبهة  بين  هو  الذي  الموضع  هذا  في  له  حقَّ  ال 

واألرض، فيصرفه عن جْبهته وال يكّفه عن األرض.

داخل  الكثيرة  الَحَرَكات  السادسة:  المسألة 
الة؟ ماغ هل تبطل الصَّ الة في تعديل الشِّ الصَّ

الة فعليه  قال ابن باز :: )إذا َدخل المْسلم في الصَّ

يشتغل  بل  بالُغْترة،  يشتغل  وال  عليها،  ُيْقبل  أن 

الة، فيجب  الة.. فكثرة العبث وتتابعه تبطل الصَّ بالصَّ

الحذر(، وقال بعضهم: ما رأيت لباسًا أثقَل وال أشغَل 

ماغ والُغْترة التي ابتلينا بهما،  على الُمصلِّي ِمن الشِّ

ما قام وقعد؛ حرَّك شماغه، زيادة على  فالُمصّلي ُكلَّ

أذيته ِلمن بجانبه!

ْسليْه للتَّ َصالُته  ما  كأنَّ  ... ْهويْه  التَّ َقْصَد  ماَغ  الشِّ وَيْنُفُض 

َيَمّسها في سائر اأّلْحواِل ... كأنَّ ذا ِمْن ُسَنِن اأَلْفعاِل

ما ... َكّومها فوق الِعقال رّبما َيُشّدها ِمْن َخلفِه وربَّ

ِمْرزامه عابثا  ُيقيم  لكي   ... أمامه  يرفعها  ــارًة  وت

الّثعلُب َيجوُل  بذيله  كما   ... َيْلعُب  ِبَطَرفْيها  وتــارًة 

واألحمرِ أبيِضها  وُشْمِغنا   ... الُغَترِ  ِلْبَس  َنْترُك  ليتنا  يا 

وَنْلَبس العمائَم الكريمْه ... تيجاَن أجداِدكُم القديمْه

* * *
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