


 

 

 
 

 شتاءيف أحكام الاألتقياء دليل 
 

 
 

 أعّده راجي رحمة الغفور/
 مؤمف الشوبكي رفيؽمحمد 

 
 

 
 األوؿ اإلصدار
 
 
 

 
 

 حقوؽ الطبع والنشر والتداوؿ متاحة لكؿ مسمـ ومسممة

 
 

 ـ4136 نوفمبر - ـ3658 صفر
 فمسطيف - غزة

 



2 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 :مقدمة
وعمى  بلـ عمى سيدنا محمد الصادؽ الوعد األميف,الحمد  رب العالميف, والصبلة والس 

الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت  آلو وصحبو والتابعيف, ومف تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف,
أرنا الحؽ حقًا الميـ الميـ عممًا, العميـ الحكيـ, الميـ عممنا ما ينفعنا, وانفعنا بما عممتنا, وزدنا 

وارزقنا اجتنابو, واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو,  الباطؿ باطبلً  قنا اتباعو, وأرناوارز 
 , الميـ آميف, ثـ أما بعد؛وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف

الشتاء بستاف الطائعيف, وربيع المؤمنيف, وغنيمة العابديف, وروضة المتقيف, وميداف  
رضا رب العالميف, ورفقة النبييف المجتيديف, فرصة ذىبية لمراغبيف, في الحصوؿ عمى 

 والصديقيف والشيداء والصالحيف, في جنة عرضيا السموات واألرض أعدت لممتقيف.
رة ا تعالى, فسبحانو رب المشرقيف ورب المغربيف, يقمب الميؿ دالشتاء آية دالة عمى ق

النيار والشتاء خالؼ بيف الميؿ و والنيار, يكور الميؿ عمى النيار ويكور النيار عمى الميؿ, 
, والصيؼ وغيرىا مف األضداد ليرينا آيات قدرتو وحكمتو ولييّيئ لنا فرصًا مختمفة لمتفكر والعبادة

 .(62)الفرقاف: " َأرَاَد ُشُكورًا َيذَّكََّر َأوْ  َأَراَد َأف لَِّمفْ  َوُىَو الَِّذي َجَعَؿ المَّْيَؿ َوالنََّياَر ِخْمَفةً قاؿ تعالى: " 
شتاء موسـ مف مواسـ الخير والبركات وميداف مف مياديف السباؽ بيف ليعتبر فصؿ او 

فصؿ الشتاء فضائؿ عدة ل كافما المؤمنيف في العمؿ الصالح والتقرب إلى ا سبحانو وتعالى. ول
أف نضع ىذه الدراسة المبسطة لتكوف دليبًل  وجدنا مف األىميةوأحكاـ خاصة ومسائؿ متفرعة, 

يث فضائمو وأدعيتو وأحكاـ الطيارة والصبلة المتعمقة بو, ولتكوف زادًا يجمع أحكاـ الشتاء مف ح
وجاء في سنة نبيو صمى ا سبحانو وتعالى لممتقيف والحريصيف عمى العمؿ وفؽ ما شرعو ا 

اإلخبلص  سائبًل ا ، )دليؿ األتقياء في أحكاـ الشتاء(الدراسة  هولذا أسميت ىذ .عميو وسمـ
, وأف يجعمو ىذا العمؿ المتواضع في ميزاف حسناتنا وحسنات مشايخنا, وأف في القوؿ والعمؿ

 يكوف عممًا ُينتفع بو بإذف ا تعالى.
عمى النحو  أبوابإلى عدة  في ىذا الدليؿ التي سنبينياالشتاء حكاـ أوسنتولى تقسيـ        
 التالي:
 الشتاء.فضائؿ وأدعية  األوؿ: الباب

 الشتاء.بيارة المتعمقة أحكاـ الط :الباب الثاني
 الباب الثالث: أحكاـ الصالة المتعمقة بالشتاء.

 الباب الرابع: ألفاظ الشتاء ودالالتيا في القرآف الكريـ.
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 الباب األوؿ
 فضائؿ وأدعية الشتاء

بإذف ا تعالى عف فضائؿ الشتاء واألعماؿ الصالحة فيو  سنتحدث في ىذا البابو 
 ؾ عمى النحو التالي:وذل, بشأنوواألدعية الواردة 

 الفصؿ األوؿ
 واألعماؿ الصالحة فيو فضائؿ الشتاء

 

بنياره القصير وليمو الطويؿ, فيو فرصة تاف الطائعيف وميداف العابديف, فيتميز الشتاء بس
 بحؽ مفؤ والم, أنواع العباداتتعالى بالصياـ والقياـ وجميع حقيقية أماـ المسمـ لمتقرب إلى ا 

, وال وظؼ كؿ ذرة مف عمره وأنفاسو في طاعة ربومف وقتو, ويُ  دقيقةر كؿ يحرص عمى استثما
مف  اً غتنميا, وال يترؾ بابيال يترؾ فرصة سانحة أمامو لتحصيؿ مثوبة مف ا تعالى إال و 

, والشتاء باب خير مف األبواب التي إال ويمج مف خبللو رضا ا ورضوانواألبواب الموصمة إلى 
عمى الطاعة فيو فالمسمـ يقدر , لحصوؿ عمى مرضات ربو تبارؾ وتعالىتعيف المسمـ عمى ا

 .فالنيار قصير والميؿ طويؿ ,تعبالجوع و يقؿ فيو السر الصياـ والقياـ, حيث بيُ 

 :ما يمي نذكر منياو  ،ومف األدلة وأقواؿ أىؿ العمـ يتبيف لنا فضؿ الشتاء
ِريّْ رضَي اُ عنُو, َعِف النبيّْ صمى أِبي َسِعيٍد الُخدْ  روى اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث -1

"َطاَؿ َلْيُمُو فقاَمُو,  َوَزاَد فيِو:أخرجو البييقي و ", الشّْتاُء َرِبيُع اْلُمْؤِمفِ ا عميو وسمـ أنُو قاَؿ: "
 .)وىذا الحديث قاؿ عنو بعض عمماء الحديث حسف, ومنيـ مف ضعفو( َوَقُصَر َنَياُرُه َفَصاَمُو"

طائؼ المعارؼ فيما لمواسـ العاـ مف لفي كتابو  الحنبمي رحمو ا ف رجباب اإلماـ قاؿ
إنما كاف الشتاء ربيع المؤمف ألنو يرتع فيو في بساتيف الطاعات, ويسرح في  ": الوظائؼ

مياديف العبادات, وينزه قمبو في رياض األعماؿ الميسرة فيو, كما ترتع البيائـ في مرعى 
ا, فكذلؾ يصمح ديف المؤمف في الشتاء بما يسر ا فيو مف الربيع فتسمف وتصمح أجسادى

الطاعات, فإف المؤمف يقدر في الشتاء عمى صياـ نياره مف غير مشقة وال كمفة تحصؿ لو 
 ". مف جوع وال عطش فإف نياره قصير بارد فبل يحس فيو بمشقة الصياـ
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ْوـُ ِفي الشّْتَاءِ : » َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ لمَُّو َعْف َعاِمِر ْبِف َمْسُعوٍد َعْف النَِّبيّْ َصمَّى ا -2 اْلَغِنيَمُة  الصَّ
 )رواه أحمد والطبراني وحسنو األلباني(. «اْلَباِرَدُة 

كاف أبو ىريرة رضي ا عنو و : " طائؼ المعارؼالحنبمي رحمو ا في كتابو ل رجبابف  قاؿ
 ." : الصياـ في الشتاءؿ, قالوا: بمى, فيقو يقوؿ: أال أدلكـ عمى الغنيمة الباردة

 .تناؿ الصائـ فيو الخطابي: الغنيمة الباردة أي السيمة, وألف حرة العطش الاإلماـ قاؿ 
وال مشقة,  : معنى أنيا غنيمة باردة أنيا حصمت بغير قتاؿ وال تعبالحنبميقاؿ ابف رجب  

 . بغير كمفة صفواً  فصاحبيا يحوز ىذه الغنيمة عفواً 
رواه أبو نعيـ بإسناد ) تَاُء َغِنيَمُة الَعاِبِديَف"الشّْ  طَّاِب رضَي ا عنو أنو قاَؿ: "َعْف ُعَمَر بِف الخَ  -3

 .(صحيح

ـَ َزَماُف المؤِمِف الشَّْتاُء ليُمُو طويٌؿ َيُقوُموُ  : "رحمو ا قاؿ الحسف البْصِري -4 , َوَنَياُرُه َقِصيٌر ِنْع
 ". َيُصوُموُ 

َيا  : "قاؿ : أنو كاف إذا جاء الشتاءد كبار التابعيفأح رحمو ا الميثي عف عبيد بف عمير -5
ـْ َفُصوُموا ـْ َفاْقَرُؤوا, َوَقصَر النَّياُر ِلِصياِمُك ـْ ِلِقَراَءِتُك  ." أىَؿ الُقْرَءاِف, َطاَؿ َليُمُك

ـُ َلْيِؿ الشَّْتاِء يَ  قاؿ -6 : "ِقَيا ْيِؼ"ابُف َرَجٍب الحنَبِميُّ ـَ َنياِر الصَّ   يساوي(. :عدؿ)معنى ي .ْعِدُؿ ِصيا

, َوكاَف  كاَف َأبو -7 ـُ ليَمُو َثبلَثَة َأْقَساـ بيَف الِقَياـِ َوالنَّوـِ َوَطَمِب الِعمـِ ُىَرْيَرَة َرِضَي اُ َعْنُو َيْقِس
ـُ, َوُثُمثًا َأْذُكُر فيِو َحِديَث  َيُقوُؿ: " ُسوِؿ اِ رَ َجزَّْأُت الميَؿ َثبلَثَة َأْجزاء: ُثُمثًا ُأَصمّْي, َوُثُمثًا أَنا

 ـ ".صمى ا عميو وسم

بكى ُمَعاذ ْبف َجَبٍؿ َرِضَي اُ َعْنُو ِعْنَد االْحِتَضاِر, َفِقيَؿ َلُو: َأَتْجَزُع ِمَف اْلَمْوِت َوتَْبِكي؟!  -8
َعَمى  ْرصاً ماِلي ال َأْبِكي, َوَمْف َأَحؽُّ ِبذلَؾ ِمنّْي؟ واِ َما َأْبِكي َجَزًعا ِمَف اْلَمْوِت, وال حِ  " فَقاَؿ:

, َوَلِكنّْي َأْبِكي َعَمى َظَمِإ الَيَواِجِر َوِقَياـِ َلْيِؿ الشَّْتاءِ  ـْ الصوـ في معنى ظمأ اليواجر: ) ". ُدْنَياُك
 .(الحر

ما عف قتادة أف عامر بف قيس لما حضره الموت جعؿ يبكي. فقيؿ لو: "ما يبكيؾ؟!", قاؿ: "و 
نيا, ولكف أبكي عمى ظمأ اليواجر, وعمى قياـ عمى الد اً أبكي جزًعا مف الموت: وال حرص

 الميؿ في الشتاء".
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بكى عامر بف عبد ا عند الموت, فقيؿ لو: ما يبكيؾ؟ قاؿ: "ىذا الموت غاية الساعيف, و 
نا إليو راجعوف, وا ما أبكي جزعاً  نا  وا  مف الموت, ولكني أبكي عمى حر النيار وبرد  وا 

ني أستعيف ا عمى مصرعي ىذا بيف يديو -الصياـ والقياـ يقصد-الميؿ   ". وا 
عند الموت, فقيؿ لو في ذلؾ فقاؿ: "ما أبكي إال عمى أف  اً وبكى أحد السمؼ بكاء شديد

يصوـ الصائموف  ولست فييـ, ويصمي المصموف ولست فييـ, ويذكره الذاكروف ولست 
 ". فييـ, فذلؾ الذي أبكاني

َلْوال َثبلٌث: َظَمُأ اْلَيَواِجِر, َوُطوُؿ َلْيِؿ الشَّْتاِء,  : "و َزْيٍد اْلِعْجِميُّ ِمْعَضٌد َأبُ  التابعي الجميؿ قاؿ -9
ِد ِبِكَتاِب المَِّو َعزَّ َوَجؿَّ َما  أي ما تمنيت أف أكوف شيئًا ) ." اً َباَلْيُت َأْف َأُكوَف َيْعُسوبَوَلَذاَذُة التََّيجُّ

 (.َذَكر النحؿيعسوب, واليعسوب: ولو 

ّف في العبادة لذة مف وجدىا وجد كؿ شيء ومف ؛ ألبغريبليس  رحمو ا دوقوؿ معض
ُكؿُّ َمْمُذوٍذ ِإنََّما َلُو َلذٌَّة َواِحَدٌة, ِإالَّ الِعَباَدَة  ـر الخير الكثير, قاَؿ َعْبُد اِ بُف َوىب: "رميا حُ حُ 

َذا َتَذكَّ  َذا ُأعِطيَت ثواَبيَفِإفَّ َلَيا َثبلَث َلذَّاٍت: ِإَذا ُكْنَت ِفيَيا, َواِ  أسأؿ ا أف يرزقنا  ا ".ْرَتَيا, َواِ 
 المذة الثالثة يوـ نمقاه. مف والثانية وأف ال يحرمنااألولى  المذة

 

رضواف ا وأىؿ السمؼ والتابعيف  الصحابةأف  ويتضح مف األدلة واألقواؿ السابقة 
األدلة واألقواؿ أف عالى, وتبيف فصؿ الشتاء في طاعة ا ت فيكانوا يجتيدوف  أجمعيف عمييـ

 :ما يمي مف أىـ األعماؿ الصالحة في الشتاء

رضي ا عنو قاؿ:  سعيد الخدري عف أبي, كما بينا ىو الغنيمة الباردة في الشتاء: و الصياـ -1
ـَ َيْومًا ِفي َسِبيِؿ ا َبعََّد ا َوْجَيُو : " سمعت النبي صمى ا عميو وسمـ يقوؿ  َعفْ َمْف َصا

: النووي قاؿ اإلماـ (.اَعد)ب مسمـ البخاري, وفي لفظ متفؽ عميو وىذا لفظًا. النَّاِر َسْبِعيَف َخِريف
", وُمقتضى  عناه المباعدة عف النار والمعافاة منيا, و)الخريؼ( السنة, والمراد سبعيف سنة" م

 .ذلؾ: األمف ِمف َسماع حسيسيا, والنجاة منيا وِمف ُدخوليا

 :كثر مف الصياـ في فصؿ الشتاء, ال سيمان فولذا عمينا أ
 -عمى القوؿ الراجح-)الثالث عشر, والرابع عشر, والخامس عشر  األياـ الثالثة البيض -أ

 :رضي ا عنو قاؿ أبي ىريرة مف حديث البخاريصحيح  ففي مف كؿ شير ىجري(.
ر, وركعتي أوصاني خميمي صمى ا عميو وسمـ بثبلث صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شي "
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الباري  فتحكتابو في  العسقبلني ابف حجر قاؿ الحافظ ."الضحى, وأف أوتر قبؿ أف أناـ
  ." الذي يظير أف المراد بيا البيض"  :بشرح صحيح البخاري

َيْأُمُرَنا  " , َقاَؿ : َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َأِبيوِ  , َعفْ  ْمَحاَف اْلَقْيِسيّْ اْبِف مِ  َعفْ و 
)رواه  : َوَقاَؿ: ُىفَّ َكَيْيَئِة الدَّْىرِ َقاؿَ  .َوَأْرَبَع َعْشَرَة َوَخْمَس َعْشَرةَ َأْف َنُصوـَ اْلِبيَض: َثبَلَث َعْشَرَة 

 .أبو داود وصححو األلباني(
, َقاؿَ , َعِف النَّ َجِريِر ْبِف َعْبِد المَّوِ  َعفْ و  ـُ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف : " صِ ِبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيا

ـُ اْلِبيِض َصِبيَحَة َثبَلَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع َعْشَرَة َوَخْمَس َعْشَرةَ  ـُ الدَّْىِر, َوَأيَّا )رواه "  ُكؿّْ َشْيٍر ِصَيا

 النسائي وحسنو األلباني(.

َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى  ", َقاَلْت: رضى ا عنيا َعاِئَشةَ  َعفْ , الخميسو  االثنيفصياـ يومي  -ب
 (.وصححو األلبانيذي رواه الترم) " َيَتَحرَّى َصْوـَ ااِلْثَنْيِف َواْلَخِميسِ  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ُتْعَرُض اأْلَْعَماُؿ َيْوـَ ااِلْثَنْيِف  : ", َأّف َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ , َقاؿَ  َأِبي ُىَرْيَرةَ  فْ وع
 (.وصححو األلبانيرواه الترمذي ) " َخِميِس , َفُأِحبُّ َأْف ُيْعَرَض َعَمِمي َوَأَنا َصاِئـٌ َوالْ 
َكاَف َيُصوـُ َيْوًما َوُيْفِطُر  صياـ داود عميو السالـوىو  لمف يقدر عميو، أفضؿ الصياـ -ج

سمَّـ أني أقوُؿ : واِ : ُأخِبَر رسوُؿ اِ صمَّى اُ عميو و عبَد اِ بَف عمٍرو قاؿ عف، اً َيْوم
: بأبي أنت وأمي, قاؿألصوَمفَّ النياَر, وألقوَمفَّ الميَؿ ما ِعشُت. فُقْمُت لو: قد ُقْمُتو 

, وُصـْ  ذلؾ, تستطيعُ  ال فإنؾ ـْ ـْ وَن , فإف الحسنَة بعْشِر  مف فُصـْ وأفِطْر, وُق الشيِر ثبلثَة أياـٍ
: فُصـْ يوًما وأفِطْر قاؿ  ذلؾ مف  أفضؿَ   ني ُأطيؽُ : إُقْمتُ  مثاِليا, وذلؾ مثُؿ صياـِ الدىِر.أ

ـُ داوَد عميو قاؿ ذلؾ,  مف  أفضؿَ   يوَميف ُقْمُت إني ُأطيؽُ  ـْ يوًما وأفِطَر يوًما فذلؾ صيا : فُص
النبيُّ صمَّى اُ عميو  فقاؿ ذلؾ, مف أفضؿَ   : إني ُأطيؽُ فُقْمتُ  .الصياـِ  أفضؿُ  السالـُ، وىو

  .(متفؽ عميو)  " ذلؾ مف أفضؿَ  ال ـ:وسمَّ 
 

؛ الشتاء, خاصة في ميؿالقياـ وكاف الصحابة والتابعيف وأىؿ السمؼ يحرصوف عمى  القياـ: -2
, ثـ ليمو طوؿل بعد ذلؾ إلى المسمـ قوـ ي, إذ يمكف أف تأخذ النفس في ليمو حظيا مف النـو

مصمحة  فيحقؽ بذلؾ, قيامو لجزء مف الميؿالصبلة, فيجتمع لو نومو الُمحتاج إليو مع إدراؾ 
 .دينو, وراحة بدنو

صياـ النيار في  يساويوقد قاؿ ابف رجب الحنبمي مبينًا عظـ فضؿ قياـ ليؿ الشتاء أنو 
وفي فضؿ قياـ الميؿ وضرورة اتصاؼ المؤمنيف بو, قاؿ ا سبحانو: "َتَتَجاَفى  الصيؼ.

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5235
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5235
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6459
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6459
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ـْ َعِف اْلَمَضاِجِع"  : -في وصؼ عباده المؤمنيف-ًا أيضلى سبحانو وتعاوقاؿ  .[16]السجدة:ُجُنوُبُي
في قياـ الميؿ في كثير مف   رّغب رسوؿ او . [17]الذاريات: مّْف المَّْيِؿ َما َيْيَجُعوَف""َكاُنوا َقِميبًل 

قاؿ رسوؿ ا صمى  :رضي ا عنو قاؿ يرةأبي ىر ما رواه مسمـ مف حديث ومنيا  أحاديثو,
الصالة بعد الفريضة وأفضؿ  أفضؿ الصياـ بعد رمضاف شير ا المحـر : "ا عميو وسمـ
ـَ َرُسوُؿ َعْبِد المَِّو ْبِف َسبَلـٍ ما رواه الترمذي وأحمد مف حديث و  ". صالة الميؿ , َقاَؿ: " َلمَّا َقِد

ُؿ َشْيٍء َتَكمَّـَ ِبِو َأْف َقاَؿ: " َأيَُّيا النَّ  ...المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْلَمِديَنَة  َأْفُشوا  اُس َكاَف َأوَّ
, َوَأْطِعُموا الطََّعاـَ    ." ْدُخُموا اْلَجنََّة ِبَساَلـٍ لنَّاُس ِنَياـٌ، تَ َوَصمُّوا َوا, السَّبَلـَ

نضيؼ عمى ما سبؽ الصدقة عمى الفقراء المحتاجيف, فينبغي عمى المسمـ أف الصدقة:  -3
قد ال يكوف لدييـ مسكف يؤوييـ وال كساء يدفييـ مف برد الشتاء,  فيتذكر إخوانو الفقراء الذي

, َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ  َعِديّْ ْبِف َحاِتـٍ و مف حديث روى البخاري في صحيح، فمينفؽ مما آتاه ا
ـْ ِمْف َأَحٍد ِإالَّ َوَسُيَكمُّْمُو المَُّو َيْوـَ : " َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  المَِّو َوَبْيَنُو  اْلِقَياَمِة َلْيَس َبْيفَ َما ِمْنُك

َـّ َيْنُظُر َبْيَف َيدَ ُتْرُجَمافٌ  َـّ َيْنُظُر َفبَل َيَرى َشْيًئا ُقدَّاَمُو, ُث ـْ ْيِو َفَتْستَْقِبُمُو النَّارُ , ُث , َفَمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك
َأّف النَِّبيَّ  ُمَعاذٍ  َعفْ مد في مسنده مف حديث وروى اإلماـ أح ". َيتَِّقَي النَّاَر َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرةٍ  َأفْ 

ْوـُ ُجنَّةٌ َسُأَنبُّْئَؾ ِبَأْبَواٍب ِمَف اْلَخْيرِ : " َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ  َدَقُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َوال, : الصَّ صَّ
ـُ اْلَعْبِد ِمَف المَّْيؿِ َكَما ُيْطِفُئ اْلَماُء النَّارَ  َـّ َقَرأَ  ,", َوِقَيا ـْ َعِف اْلَمَضاِجِع سورة : ُث َتَتَجاَفى ُجُنوُبُي

 . ِإَلى آِخِر اْْلَيةِ  16السجدة آية 

, البرد تقيناالحر وسرابيؿ  ناقيتؿ سرابي لناأف جعؿ  ناف منة ا تعالى عميإشكر اهلل تعالى:  -4
ـْ َسرَاِبيَؿ ﴿قاؿ تعالى:  ـْ ِمَف اْلِجَباِؿ َأْكَناًنا َوَجَعَؿ َلُك ـْ ِممَّا َخَمَؽ ِظاَلاًل َوَجَعَؿ َلُك َوالمَُّو َجَعَؿ َلُك

ـْ لَ  ُـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ـْ َكَذِلَؾ ُيِت ـْ َبْأَسُك ـُ اْلَحرَّ َوَسرَاِبيَؿ َتِقيُك ـْ ُتْسِمُموفَ َتِقيُك          .(81النحؿ:) ﴾َعمَُّك
رحمو  شنقيطيشيخ محمد األميف اللم أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف كتاب جاء في

في ىذه اْلية الكريمة منتو عمى خمقو؛ بأنو جعؿ ليـ سرابيؿ تقييـ  يف جؿ وعبلب: " ا
برد. والمراد بيذه السرابيؿ: القمصاف الحر, أي: والبر؛ ألف ما يقي الحر مف المباس يقي ال
المراد بيا  :وسرابيؿ تقيكـ بأسكـ: ونحوىا مف ثياب القطف والكتاف والصوؼ. وقولو ىنا

 ". البسو وقع السبلح, ويسممو مف بأسو الدروع ونحوىا, مما يقي

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7547
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مف أصواؼ بييمة األنعاـ وأوبارىا وأشعارىا ما فيو دؼء ووقاية, قاؿ  لناا تعالى خمؽ و 
ـْ ِفيَيا ِدْؼٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَيا تَْأُكُموفَ ﴿ :تعالى ـَ َخَمَقَيا َلُك , فينبغي أف نشكر (5النحؿ:) ﴾َواأْلَْنَعا
ـْ َوَلِئْف ﴿ى: سبب في المزيد قاؿ تعال إف الشكرتعالى فا  ـْ أَلَِزيَدنَُّك ـْ َلِئْف َشَكْرُت ْذ تََأذََّف َربُُّك َواِ 
ـْ ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديدٌ َكفَ  اْعَمُموا آَؿ ﴿, والشكر يكوف بالقوؿ والعمؿ الصالح, قاؿ تعالى: ﴾ْرُت

 (.13)سبأ: ﴾الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  مِّفْ  َوَقِميؿٌ َداُووَد ُشْكرًا 
جر فيو مع اوأف يت, فصؿ الشتاءينبغي لممسمـ أف يستثمر  واتساقًا مع ما سبؽ أقوؿ

ا تبارؾ وتعالى باألعماؿ الصالحة, فالتجارة معو سبحانو وتعالى تجارة رابحة ال محالة, 
ْغُبوٌف ِفيِيَما َكِثيٌر : "ِنْعَمتَاِف مَ الذي يقوؿ فيو تذكر حديث النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ وعمينا أف ن

ُة َواْلَفَراُغ"  حَّ وال يقوى فيو  بادةستطيع فيو العمف يعمـ ربما يأتي عميو يوـ ال يف. ِمْف النَّاِس الصّْ
الطاعة, بؿ قد ينقضي األجؿ وتفوت فرصة االستزادة مف العمؿ الصالح, فاليـو عمؿ ببل 

ا الَِّذيَف َءاَمُنوْا اتَُّقوْا اهلَل َولَتنُظر َنفٌس مَّا َأيُّيَ  ياحساب وغدًا حساب ببل عمؿ, قاؿ تعالى: " 
 .(18)الحشر:ف " ِبيٌر ِبَما َتعَمُموَقدََّمت ِلَغٍد واتَُّقوْا اهلَل ِإفَّ اهلَل خَ 

ـْ : " َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِلَرُجٍؿ َوُىَو َيِعُظوُ  ِف َميُموفٍ َعْمِرو بْ  فْ وع اْغَتِن
َقْبَؿ َخْمٍس: َشَباَبَؾ َقْبَؿ ِىَرِمَؾ, َوِصَحَتَؾ َقْبَؿ َسَقِمَؾ, َوِغَناَؾ َقْبَؿ َفْقِرَؾ, َوَفَراَغَؾ َقْبَؿ  َخْمساً 

 )رواه النسائي وصححو األلباني(."  َتَؾ َقْبَؿ َمْوِتؾُشْغِمَؾ, َوَحَيا
 

 الشتاء عبرة وعظة: *
 ونبيف ذلؾ في النقاط التالية:, ف في الشتاء موعظة لممؤمنيفإ 
َأُبو َسَمَمَة  َحدَّثَِني الزُّْىِريّْ  فِ ع, لمف كاف يؤمف با واليـو اْلخرعبرة وعظة  البردشدة  إف في -1

اْشَتَكِت النَّاُر ِإَلى َربَّْيا, َفَقاَلْت: َأْي : "َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَّوِ  َأَبا ُىَرْيَرة َأنَُّو َسِمعَ  ْبُف َعْبِد الرَّْحَمفِ 
ْيِؼ, َوُىَو َأَشدُّ َما َربّْ َأَكَؿ َبْعِضي َبْعًضا, َفَأِذَف َلَيا ِبَنَفَسْيِف, َنَفٌس ِفي الشَّْتاِء, َوَنْفٌس ِفي ال صَّ

ْمَيِريرِ  , َوَأَشدُّ َما َتِجُدوَف ِمَف الزَّ  .(ومسمـ البخاري رواه) "َتِجُدوَف ِمَف اْلَحرّْ

لو عمى العبادة حتى يسمـ  تصبيراً تشجيعًا و تأّمؿ واعتبر كاف ذلؾ و عند ذلؾ  ومف وقؼ 
مف اجتيد في طاعة ا و  .مف زميرييا ةذاالستعامف زميرير جينـ وحرىا, وتوجب عميو 
سبحانو ا قد وصؼ و  .ف يقيو برد جينـ وحرىاسبحانو وتعالى, كاف حقِّا عميو سبحانو أ

ِإالَّ  ,ِفيَيا َبْرًدا واََل َشَراًبا اَل َيُذوُقوفَ  ضوف لو مف عقاب أليـ بقولو: "أىؿ النار وما يتعر  وتعالى
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والغّساؽ قاؿ ابف عباس رضي ا تعالى عنيما  [.26-24]النبأ:"  َجَزاًء ِوَفاًقا ,َحِميًما َوَغسَّاًقا
أف يذوقوه وأضاؼ مجاىد: "الذي ال يستطيعوف ".  الزميرير البارد الذي يحرؽ مف برده " :إنو

يستغيث أىؿ النار مف الحر فيغاثوف بريح باردة "  وروي عف ابف عباس قاؿ: " . مف برده
نسأؿ ا العفو والعافية  ". فيسألوف الحر ويستغيثوف بحر جينـ , يصدع العظاـ بردىا

 والمعافاة التامة في الديف والدنيا واْلخرة.
مج والَبَرد والبرؽ والرعد موعظة ليـ وتذكرة ليـ إف كثيرًا مف الزىاد العابديف كاف المطر والث -2

)ما رأيت الثمج يتساقط إال تذكرت تطاير الصحؼ في يوـ الحشر  يقوؿ أحد الزىاد:باْلخرة, ف
 ر(.والنش

دعوة إلى ذلؾ  وىذا األمر فيو, وترابو يرخو بفعؿ مياه األمطار المنيمرة الطيف في الشتاءإف  -3
, الطيف )اإلنساف( بأف يرؽ قمبو, وتميف جوارحو لذكر ربوالكائف الضعيؼ المخموؽ مف ىذا 

 .ويذّكر اإلنساف بأصؿ خمقتو وقدرة ربو وفضؿ ا تعالى الكريـ المناف عميو

 :عدو فاحذروهالشتاء  *
األعماؿ الصالحة فيو أيسر مف غيره مف الفصوؿ؛ عمى الرغـ مف أف الشتاء لو فضؿ و 

 :ينبغي الحذر منو عدولقصره نياره وطوؿ ليمو, إال أنو 
كاف عمر بف الخطاب  " روى ابف المبارؾ عف صفواف بف عمرو عف سميـ بف عامر قاؿ: -1

وكتب ليـ بالوصية: إف الشتاء قد حضر وىو رعيتو  ا عنو إذا حضر الشتاء تعاىدرضي 
فإف , ودثاراً  عدو فتأىبوا لو أىبتو مف الصوؼ والخفاؼ والجوارب, واتخذوا الصوؼ شعاراً 

ومعنى ى الشعار: المبلبس التي تمي البدف, ومعن".  رد عدو سريع دخولو, بعيد خروجوالب
وقاؿ ابف رجب الحنبمي رحمو ا: الشعار )أي المبلبس الخارجية(. يمبس فوؽ ما  :الدثار

نما كاف يكتب عمر إلى أىؿ الشاـ لما فتحت في زمنو, فكاف يخشى عمى مف بيا مف " وا 
يكف لو عيد بالبرد أف يتأذى ببرد الشاـ, وذلؾ مف تماـ نصيحتو,  الصحابة وغيرىـ ممف لـ

 و ".فقتو وحياطتو لرعيتو رضي ا عنوحسف نظره وش

فقاؿ: وكيؼ ال أشدد وقد ترصد لي  (,يعني في العبادة)قيؿ ألبي حاـز الزاىد: إنؾ لتشدد  -2
ىذه  ؿ لو: وماقي ,بؿ لجميع َمْف يعقؿ :قاؿ,  قيؿ لو: لؾ خاصة؟,  ؟أربعة عشر عدواً 

فمؤمف يحسدني ومنافؽ يبغضني وكافر يقتمني وشيطاف  :أما أربعة" قاؿ:  , األعداء؟
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يغويني ويضمني. وأما العشرة: فالجوع والعطش والحر والبرد والعري والمرض والفاقة واليـر 
ّد عوقد  ." أفضؿ مف التقوى وال أطيقيف إال بسبلح تاـ وال أجد ليف سبلحاً , والموت والنار

 و.البرد مف جممة أعدائرحمو ا 

قبؿ ضرورة إطفاء النار التي توقد غالبًا في الشتاء إلى  مف الضرورة بمكاف اإلشارة ىنا -3
الصحيحيف مف حديث أبي موسى  في, جاء ، ومثؿ ذلؾ المدافئ، فيي عدوالنـو

ث بشأنيـ النَّبي عنو قاؿ: احترؽ بيت بالمدينة عمى أىمو مف المَّيؿ, فُحدّْ ضي ا ر  األشعري 
ـْ َفَأْطِفُئوَىا َعْنُكـْ  هِإفَّ ىذ " , قاؿوسمـ عميو صمى ا ـْ , َفِإَذا ِنْمُت ",   النَّاُر ِإنََّما ِىَي َعُدوّّ َلُك

: " رضي ا عنيما, قاؿ النَّبيُّ صمَّى ا عميو وسمَّـ حديث ابف عمرمسمـ مف  وروى اإلماـ
ـْ ِحيَف تََناُموفَ اَل تَْتُرُكوا النَّاَر ِفي   . " ُبُيوِتُك

ية في رواار قبؿ النوـ جاءت في حديث جابر رضي ا عنو والِعمَّة مف األمر بإطفاء الن
 َوَأْطِفُئوا اْلَمَصاِبيَح َفِإفَّ اْلُفَوْيِسَقَة ُربََّما َجرَّْت اْلَفِتيَمةَ "  :البخاري قاؿ النَّبيُّ صمَّى ا عميو وسمَّـ

: العسقبلني بف حجراقاؿ الحافظ و  .فأرة البيت( :)ومعنى الفويسقة " َأْىَؿ اْلَبْيتِ  َفَأْحَرَقتْ 
, ويستنبط اً ده بالنوـ لحصوؿ الغفمة بو غالب: قيوحكمة النيي ىي خشية االحتراؽ, ثـ قاؿ"

 . "منو أنو متى وجدت الغفمة حصؿ النيي
, وقد حصمت ة حاؿ النوـإبقاء المدافئ مشتعمالحذر الشديد مف  ذلؾ وجوب يستفاد مفو 

أف احترقت بيوت بأىميا بسبب شمعة أو مدفئة فينبغي الحذر مف ذلؾ,  الحوادثكثير مف 
 .نسأؿ ا العافية والسبلمة
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 الثانيالفصؿ 
 أدعية الشتاء

 :دعية االستسقاءأواًل: أ
َأَنِس ْبِف  حديثروى اإلماـ مسمـ في صحيحو مف  )الميـ أغثنا، الميـ أغثنا، الميـ أغثنا(، -1

, َأفَّ َرُجبًل َدَخَؿ اْلَمْسِجَد َيْوـَ ُجُمَعٍة ِمْف َباٍب َكاَف َنْحَو َداِر اْلَقَضاِء , َوَرُسوُؿ المَِّو َصمَّى  َماِلؾٍ 
َـّ َقاَؿ َيا المَُّو َعَميْ  ِو َوَسمَّـَ َقاِئـٌ َيْخُطُب , َفاْستَْقَبَؿ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاِئًما , ُث

َصمَّى َرُسوَؿ المَِّو َىَمَكِت اأْلَْمَواُؿ َواْنَقَطَعِت السُُّبُؿ , َفاْدُع المََّو ُيِغْثَنا , َقاَؿ : َفَرَفَع َرُسوُؿ المَِّو 
َـّ َقاؿا َـّ َأِغْثَنا ": لمَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَدْيِو , ُث َـّ َأِغْثَنا المَُّي َـّ َأِغْثَنا المَُّي  ."... الحديث المَُّي

َشِريُؾ صحيحو مف حديث روى اإلماـ البخاري في  )الميـ اسقنا، الميـ اسقنا، الميـ اسقنا(، -2
َيْوـَ اْلُجُمَعِة ِمْف َباٍب  َيْذُكُر َأفَّ َرُجبًل َدَخؿَ  َأَنَس ْبَف َماِلؾٍ  , َأنَُّو َسِمعَ  ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف َأِبي َنِمرٍ 

 َصمَّى َكاَف ِوَجاَه اْلِمْنَبِر َوَرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاِئـٌ َيْخُطُب , َفاْسَتْقَبَؿ َرُسوَؿ المَّوِ 
, ُبُؿ َفاْدُع المََّو ُيِغيثَُنااْنَقَطَعِت السُّ المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاِئًما , َفَقاَؿ : َيا َرُسوَؿ المَِّو َىَمَكِت اْلَمَواِشي وَ 
َـّ َقاَؿ : َفَرَفَع َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَدْيِو , َفَقاَؿ :  َـّ اْسِقَنا , المَُّي َـّ اْسِقَنا , المَُّي المَُّي

 ."... الحديث اْسِقَنا

اإلماـ أبو روى  (،نافًعا غير ضارٍّ عاجاًل غير آجؿمريعًا الميـ اسقنا غيثًا مغيثًا مريًئا ) -3
 :عف النبي صمى ا عميو وسمـ أنو دعا في االستسقاء فقاؿ ,جابرداود في سننو مف حديث 

فأطبقت  , قاؿ:«نافًعا غير ضارٍّ عاجبًل غير آجؿمريعًا الميـ اسقنا غيثًا مغيثًا مريًئا » "
  ." عمييـ السماء

َغاَثة ِبَمْعَنىُمِغيثًاقولو: ). المطر :ثُ (: الَغيْ غيثاً قولو: ) َعاَنة, وقيؿ:  (: َأْي ُمِعيًنا ِمْف اإْلِ اإْلِ
ىنيئًا : أي (مريئاً ) :قولو ., وقيؿ: المحيي بإذف ا تعالىمف الشدة أي مشبعًا, وقيؿ: منقذاً 

أي  عًا(:)َمِري :ومعنى قولو .(محمود العاقبةكيدـ أو غرؽ ) عف كؿ ما ينغصوخاليًا  صالحاً 
: ُمْرِبعًا: أي منبتًا لمربيع, ويروى: َمرَتعًا: أي: ُينبت ا فيو ما ترتع ُمْخِصبًا ناجعًا, ويروى

بالياء جعمو مف  , فمف رواهيروى عمى وجييف بالياء والباء مريعاً  ي:الخطاب قاؿ .فيو المواشي
 ع. لمربي , كاف معناه منبتاً : إذا أخصب, ومف رواه مربعاً : أمرع المكافالمراعة, يقاؿ

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3793
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3793
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3793
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
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, روى اإلماـ ابف ر(رائث نافعا غير ضا غير عاجالً  طبقاً  مريعاً  مريئاً  الميـ اسقنا غيثا) -4
حدثنا عف  كعب بف مرة يا :لكعب أنو قاؿ شرحبيؿ بف السمطماجو في سننو مف حديث 

, جاء رجؿ إلى النبي صمى ا عميو وسمـ :قاؿ, رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ واحذر
الميـ اسقنا  : "فرفع رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يديو فقاؿ ,ا يا رسوؿ ا استسؽِ  :فقاؿ
 ." ... رغير رائث نافعا غير ضا عاجبلً  طبقاً  مريعاً  مريئاً  غيثا

  .أي مالئًا لؤلرض مغطيًا ليا:  )طبقًا(قولو :   ومعنى
          ،غير رائث نافعًا غير ضار(عاجاًل طبقًا غدقًا مريئًا الميـ اسقنا غيثًا ُمغيثًا َمِريعًا ) -5

: َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى َقاؿَ  روى اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث كعب بف مرة السممي
َجاَءُه َرُجٌؿ , َفَقاَؿ : اْسَتْسِؽ المََّو ِلُمَضَر , َقاَؿ : َفَقاَؿ : " ِإنََّؾ المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ , َيُقوُؿ , وَ 

َلَجِريٌء , َأِلُمَضَر ؟ " َقاَؿ : َيا َرُسوَؿ المَِّو , اْسَتْنَصْرَت المََّو َعزَّ َوَجؿَّ َفَنَصَرَؾ , َوَدَعْوَت المََّو 
َـّ اْسِقَنا " : ُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَدْيِو , َيُقوؿُ َعزَّ َوَجؿَّ َفَأَجاَبَؾ . َقاَؿ : َفَرَفَع رَ  المَُّي

 "....َغْيثًا ُمِغيثًا, َمِريًعا َمِريًئا, َطَبًقا َغَدًقا, َعاِجبًل َغْيَر َراِئٍث , َناِفًعا َغْيَر َضارٍّ 

 .( : أي غير بطيءغيَر رائثومعنى قولو : )ه. أي مطرًا كباٌر قطر : (غدقاً )ومعنى قولو : 

روى اإلماـ أبو داود في  (،الميـ اسؽ عبادؾ وبيائمؾ، وانشر رحمتؾ، وَأْحِي بمدؾ الميت) -6
عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ: كاف رسوؿ ا صمى ا عميو سننو مف حديث 

 .«الميتالميـ اسؽ عبادؾ وبيائمؾ, وانشر رحمتؾ, وَأْحِي بمدؾ »وسمـ إذا استسقى قاؿ: 

أخرج الشافعي في كتابو األـ مف حديث عبد ا بف عمر بف الخطاب رضى ا عنيما,  -7
ّـَ اْسِقَنا َغْيثًا ُمِغيثًا ، َىِنيًئا ِإَذا اْسَتْسَقى, َقاَؿ : "  النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكافَ  َأفَّ  المَُّي

ّـَ اْسِقَنا اْلَغْيَث ، َواَل َتْجَعْمَنا ِمَف َمِريًئا ، َمِريًعا َغَدًقا ، ُمَجمِّاًل  ا َداِئًما ، المَُّي  َعاماا ، َطَبًقا َسحا
نْ  َْواِء َواْلَجْيِد َوالضَّ ّـَ ِإفَّ ِباْلِعَباِد َواْلِباَلِد َواْلَبَياِئـِ َواْلَخْمِؽ ِمَف الَّلَّ ِؾ َما اَل َنْشُكو اْلَقاِنِطيَف ، المَُّي

ْرَع ، َواْسِقَنا ِمْف َبَرَكاِت السََّماِء ، َوَأْنِبْت َلَنا ِإالَّ ِإَلْيَؾ ،  ْرَع ، َوَأِدرَّ َلَنا الضَّ ّـَ َأْنِبْت َلَنا الزَّ المَُّي
ّـَ اْرَفْع َعنَّا اْلَجْيَد َواْلُجوَع َواْلُعْرَي ، َواْكِشْؼ َعنَّا ِمَف اْلَباَل  ِء َما اَل ِمْف َبَرَكاِت اأْلَْرِض، المَُّي

ّـَ ِإنَّا َنْسَتْغِفُرَؾ ِإنََّؾ ُكْنَت َغفَّارًا َفَأْرِسِؿ السََّماَء َعَمْيَنا ِمْدرَاًراُفُو َغْيُرؾَ َيْكشِ   اإلماـ اؿق ". ، المَُّي
 .الشافعي رحمو الّمو: وأحبُّ أف يدعَو اإِلماـ بيذا
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ىو شديد السح  :(سحاً ) ومعنى .ُيجمُّْؿ األرَض أي َيُعمُّيا أي عامًا,(: جمِّال: )معنى قولوم
ِبَكْسِر اْلِميـِ والمدرار (: مدراراً ومعنى ) (: شدة المجاعة.الَّلواءومعنى ) ,الوقع عمى األرض

 .الكثير الدر والقطر المتوالي

ا ُيِريُد ، اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َيْفَعُؿ مَ  ،اْلَحْمُد ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَف الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ َمِمِؾ َيْوـِ الدِّيِف ) -8
ّـَ َأْنَت المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت اْلَغِنيُّ َوَنْحُف اْلُفَقرَاُء َأْنِزْؿ َعَمْيَنا اْلَغْيَث ، َواْجَعْؿ  َما َأْنَزْلَت َلَنا المَُّي

َرِضَي المَُّو َعْنَيا,  َعاِئَشةَ ديث روى اإلماـ أبو داود في سننو مف ح ،(ُقوًَّة َوَباَلًغا ِإَلى ِحيفٍ 
ُوِضَع َلُو َقاَلْت: َشَكا النَّاُس ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُقُحوَط اْلَمَطِر, َفَأَمَر ِبِمْنَبٍر فَ 

َوَعَد النَّاَس َيْوًما َيْخُرُجوَف ِفيِو, َقاَلْت َعاِئَشُة : َفَخَرَج َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو , وَ ِفي اْلُمَصمَّى
, َوَحِمَد المََّو ـَ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِحيَف َبَدا َحاِجُب الشَّْمِس, َفَقَعَد َعَمى اْلِمْنَبِر َفَكبََّر َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ 

َـّ َقاؿَ  َعزَّ َوَجؿَّ  ـْ , َوَقْد : " , ُث ـْ َواْسِتْئَخاَر اْلَمَطِر َعْف ِإبَّاِف َزَماِنِو َعْنُك ـْ َجْدَب ِدَياِرُك ـْ َشَكْوُت ِإنَُّك
َـّ َقاَؿ :  ـْ , ُث ـْ َأْف َيْسَتِجيَب َلُك ـُ المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ َأْف َتْدُعوُه َوَوَعَدُك اَلِميَف اْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلعَ " َأَمَرُك

َـّ َأْنَت المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت  ,الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ َمِمِؾ َيْوـِ الدّْيِف  اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َيْفَعُؿ َما ُيِريُد , المَُّي
  ...."  ًة َوَببَلًغا ِإَلى ِحيفٍ اْلَغِنيُّ َوَنْحُف اْلُفَقَراُء َأْنِزْؿ َعَمْيَنا اْلَغْيَث , َواْجَعْؿ َما َأْنَزْلَت َلَنا ُقوَّ 

 

 :وما يستحب فعمو وبعده المطرنزوؿ  عند دعيةاألثانيًا: 
عف عائشة رضي ا عنيا أف )الميـ صيبًا نافعًا(، ػػػػػػمف السنة الدعاء عند نزوؿ المطر ب -1

وفي  بخاري(.)رواه ال «نافعاً  الميـ صيّْباً »النبي صمى ا عميو وسمـ كاف إذا رأى المطر, قاؿ: 
ّـَ َسْيًبا  وفي رواية عند ابف ماجو: ) )الميـ اجعمو صيبًا نافعًا(.رواية عند النسائي:  المَُّي

وابف  وفي رواية عند أحمد )الميـ صيبًا ىنيئًا(.: أبي داودأحمد و وفي رواية عند (. َناِفًعا
  .)الميـ اجعمو طيبًا ىنيئًا(: ماجو

لصيب ىو المطر كما فسره ابف عباس, وقيؿ المطر الشديد (: بتشديد الياء واصيباً قولو: )
 معنى َصػيّْػًبا: أيوقاؿ ابف األثير يقع, وقيؿ الصيب السحاب, الذي يصوب أي ينزؿ و 

 .ُوِصَؼ في الحديث ِبالنَّْفِع احترازًا عف النوع اْلخر مف الصيب وىو الضارو  ,ُمْنَيِمًرا ُمَتَدفّْػًقا
عنى العطاء؛ ألف العطاء يعـ المطر وغيره مف أنواع الخير بمبالسيف: ( سيباً : )وقولو

 .والرحمة
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اإلماـ روى ع فيو, لكنو ال نف ؛ ألف المطر قد يكوف كثيراً (نافعاً )وندعو بأف يكوف الصيب 
َلْيَسِت  : "َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ, َقاؿَ  ,َأِبي ُىَرْيَرةَ مف حديث في صحيحو مسمـ 

 . "السََّنُة ِبَأْف اَل ُتْمَطُروا , َوَلِكْف السََّنُة َأْف ُتْمَطُروا , َوُتْمَطُروا َواَل تُْنِبُت اأْلَْرُض َشْيًئا 
المعنى " : عياض رحمو ا قاؿ القاضي, : القحط الشديدفي الحديث( السََّنةُ يقصد بػػػ)

ألف حصوؿ الشدة بعد  وذلؾ؛ القحط الشديد ليس بأف ال يمطر, بؿ بأف يمطر وال ينبت أف
األمر,  , وظيور مخائمو وأسبابو أفظع مما إذا كاف اليأس حاصبل مف أوؿتوقع الرخاء

 ." اوالنفس مترقبة لحدوثي
ال ينغصو  سائغاً  َناِفًعا ُمَواِفًقا ِلْمَغَرِض ال ضرر فيو وال تعب, وقيؿ: طيباً (: َأْي َىِنيًئاقولو: )
 .شيء

ِف َأِبي َعَطاِء بْ حو مف حديث عند نزوؿ المطر, روى اإلماـ مسمـ في صحي "رحمة" يسف قوؿ -2
َزْوَج النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ , َتُقوُؿ : َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو  َعاِئَشةَ  , َأنَُّو َسِمعَ  َرَباحٍ 

, ُعِرَؼ َذِلَؾ ِفي َوْجِيِو َوَأْقَبَؿ َوَأْدَبَر, َفِإَذا َمَطَرْت ُسرَّ ِبوِ َعَمْيِو وَ  يِح َواْلَغْيـِ  َسمَّـَ ِإَذا َكاَف َيْوـُ الرّْ
ِإنّْي َخِشيُت َأْف َيُكوَف َعَذاًبا ُسمَّْط َعَمى : َوَذَىَب َعْنُو َذِلَؾ , َقاَلْت َعاِئَشُة : َفَسَأْلُتُو , َفَقاؿَ 

 ". َرْحَمةٌ : َوَيُقوُؿ ِإَذا رََأى اْلَمَطرَ  ُأمَِّتي,

َعْف َزْيِد ْبِف َخاِلٍد (, رنا بفضؿ اهلل ورحمتوطِ مُ : )وبعده نزوؿ المطر عندؿ ايسف أف يق -3
ْبِح ِباْلُحَديْ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -اْلُجَيِنيّْ َأنَُّو َقاَؿ: َصمَّى َلَنا َرُسوُؿ المَِّو  ِبَيِة َصبَلَة الصُّ

َىْؿ َتْدُروَف َماَذا َقاَؿ " ِمْف المَّْيَمِة, َفَممَّا اْنَصَرَؼ َأْقَبَؿ َعَمى النَّاِس َفَقاَؿ:  َعَمى ِإْثِر َسَماٍء َكاَنتْ 
ـُ, َقاَؿ: ؟ َقاُلوا: المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَم ـْ اَؿ ُمِطْرَنا َفَأمَّا َمْف قَ  ,َأْصَبَح ِمْف ِعَباِدي ُمْؤِمٌف ِبي َوَكاِفرٌ  َربُُّك

َؾ َكاِفٌر ِبَفْضِؿ المَِّو َوَرْحَمِتِو َفَذِلَؾ ُمْؤِمٌف ِبي َوَكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب, َوَأمَّا َمْف َقاَؿ ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا َفَذلِ 
  (.رواه البخاري ومسمـ)" ِبي َوُمْؤِمٌف ِباْلَكْوَكبِ 

 قاؿ .يؿ األنواء: منازؿ القمروق نجـ: (نوءمعنى ) )عمى إثر سماء(: عمى إثر مطر. معنى
وُيكره أف يقوؿ : ُمطرنا بنْوِء كذا, فإف قالو معتقدًا أف : " راألذكاكتابو النووي في  اإلماـ

ف قالو معتقدًا أف الّمو تعالى ىو الفاعؿ وأف النْوَء المذكور  الكوكب ىو الفاعؿ فيو كفر, وا 
مفظ الذي كانت الجاىمية مفظو بيذا العبلمة لنزوؿ المطر لـ يكفر, ولكنو ارتكب مكروىًا لت

 ". تستعمُمو
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َوَنزَّْلَنا : "ا تعالى يقوؿففيو البركة,  المطرليصيبو شيئًا مف بدنو اإلنساف  يكشؼسفُّ أف ي -4
 .(9:ؽسورة )" َركًا َفَأنَبْتَنا ِبِو َجنَّػٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ اِمَف السََّماء َماء مَُّبػ

َصمَّى  -َأَصاَبَنا َوَنْحُف َمَع َرُسوِؿ المَِّو  :َأَنٌس َقاؿَ ى اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديث و ر 
َثْوَبُو َحتَّى َأَصاَبُو  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -ِو َمَطٌر َقاَؿ: َفَحَسَر َرُسوُؿ المَّ  -المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ـَ َصَنْعَت َىَذا؟ َقاَؿ: )أِلَنَُّو َحِديُث َعْيٍد ِبَربِّْو َتَعاَلى(   .ِمْف اْلَمَطِر َفُقْمَنا: َيا َرُسوَؿ المَِّو, ِل

كشؼ أي ( معنى )حسر " قاؿ اإلماـ النووي شارحًا ىذا الحديث في شرح صحيح مسمـ:
,  أي بتكويف ربو إياه, معناه أف المطر رحمة, (, ومعنى )حديث عيد بربوكشؼ بعض بدنو

وفي ىذا الحديث دليؿ لقوؿ أصحابنا  وىي قريبة العيد بخمؽ ا تعالى ليا فيتبرؾ بيا.
 ". يستحب عند أوؿ المطر أف يكشؼ غير عورتو لينالو المطر أنو

ويسف أف يقؼ في »قولو:  "في كتابو الشرح الممتع:  رحمو اهلل الشيخ ابف عثيميفقاؿ 
. , السنة في اصطبلح الفقياء: ىي ما يثاب فاعمو امتثااًل, وال يعاقب تاركو«أوؿ المطر

خراج رحمو وثيابو . أف يقؼ", أي: أف يقؼ قائمًا أوؿ ما ينزؿ المطرقولو: " قولو: )وا 
يمتو إف كاف في البر, وكذلؾ ثيابو ليصيبيما المطر( , أي: متاعو الذي في بيتو, أو في خ

. أخرجو الشافعي في األـ , والثابت ف عباس رضي ا عنيمايخرجيا؛ ألف ىذا روي عف اب
مف سّنة النبي صّمى ا عميو وسّمـ: "أنو إذا نزؿ المطر حسر ثوبو" ؛ أي: رفعو حتى 

في الصحيح, وعميو  ىذه السّنة ثابتةو". و دنو, ويقوؿ: "ألنو حديث عيد بربيصيب المطر ب
فيقوـ اإِلنساف ويخرج شيئًا مف بدنو إما مف ساقو, أو مف ذراعو, أو مف رأسو حتى يصيبو 

 ".المطر اتباعًا لسّنة النبي صّمى ا عميو وسّمـ

عف مكحوؿ عف : , فيدعو اإلنساف بما يشاءفإنو مظنة اإلجابة يستحب الدعاء عند المطر -5
التقاء  اطمبوا استجابة الدعاء عند»اؿ: و وسمـ أنو قعف النبي صمى ا عميابف عمر 

قامة الصبلة, ونزوؿ الغيث   )أخرجو الشافعي في األـ وصححو األلباني(.« الجيوش, وا 

قامة  في األـ: قاؿ الشافعي )حفظت عف غير واحد طمب اإلجابة عند نزوؿ الغيث وا 
سعد, عف النبي صمى : وقد روينا في حديث موصوؿ عف سيؿ بف البييقيقاؿ  الصبلة(.

وروينا عف أبي ". الدعاء ال ُيَردُّ عِنَد النداِء, َوِعْنَد الَبأس, وَتْحَت الَمَطرِ ـ: " ا عميو وسم
تُفَتُح أبواُب السماء, وُيستجاُب الدعاء في : " أمامة, عف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%82%22


17 

 

فوؼ, وِعنَد ُنُزوؿ الغَ  ْيث, وعنَد إَقاَمة الصَّبلِة, َوِعْنَد ُرْؤَيِة أربعة مواطف: عند التقاء الصُّ
 ". الَكْعَبةِ 

  َوَسمَّـَ  ُو َعَمْيوِ المَِّو َصمَّى المَّ َرِضَي المَُّو َعْنُو, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ  الساعدي َسْيِؿ ْبِف َسْعدٍ عف و 
وفي رواية . )رواه الحاكـ وحسنو السيوطي واأللباني("  الدعاُء عند النداِء, وتحَت المطرِ  :ُتَردَّافِ  ما ثنتافِ "

 بداًل مف " وتحت المطر".اْلَمَطِر " َوَوْقُت " داود في سننو  ألي
ا( في رواية ال )ترداف ثنتاف مر: " )فيض القديرحمو ا في كتابو  المناوي اإلماـ وقاؿ

الدعاء عند النداء( يعني األذاف لمصبلة )وتحت المطر( أي دعاء مف ىو تحت المطر ال 
يرد أو قمما يرد فإنو وقت نزوؿ الرحمة السيما أوؿ قطر السنة والكبلـ في دعاء متوفر 

 ". الشروط واألركاف واْلداب

 ثالثًا: دعاء االستصحاء:
ويدعو, وورد دعاء االستصحاء  يديو اً فيستحب أف يدعو رافع ,منوالضرر  إذا كثر المطر وخيؼ

 بصيغ عدة في الروايات التي جاءت عف النبي صمى ا عميو وسمـ, ومنيا:
 .(ومنابت الشجر األوديةو والظراب  واآلجاـ الميـ عمى اآلكاـ الميـ حواَلْينا وال عمينا) -1

 -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -ف النبي حديث أنس أفي صحيح البخاري مف وجاءت ىذه الصيغة 
َـّ َحَواَلْيَنا والَ   لما قيؿ لو: َىَمَكْت اأْلَْمَواُؿ, َواْنَقَطَعْت السُُّبُؿ, َفاْدُع المََّو ُيْمِسؾ المطر, قاؿ: )المَُّي

َـّ َعَمى اْْلَكاـِ َواْلِجَباِؿ َواْْلَجاـِ َوالظَّْراِب َواأْلَوْ   .ِدَيِة َوَمَناِبِت الشََّجِر(َعَمْيَنا, المَُّي

ّـَ َعَمى اآْلَكاـِ َوالظَِّراِب َوُبُطوِف اأْلَْوِدَيِة َوَمَناِبِت الشََّجرِ )ا -2 ّـَ َحْوَلَنا َواَل َعَمْيَنا ، المَُّي (. لمَُّي
 وجاءت ىذه الصيغة في صحيح مسمـ مف حديث أنس بف مالؾ رضى ا عنو.

صيغة وردت في مسند اإلماـ أحمد وسنف النسائي وسنف وىذه ال )الميـ حوالينا ال عمينا(، -3
 ابف ماجو.

ال عمى المدينة نفسيا التي  :ال عمينا .منا ال عمى نفس المدينة قريباً  أي :َحَواَلْيَنا: شرح الدعاء
ؼ, وقيؿ: تالشجر الكثير المم: اآلجاـ .الجباؿ الصغار: ـاآلكا .خاؼ أىميا مف كثرة األمطار

غار, وىي األماكف المرتفعة مف األرض, : الظِّراب. ألشجارأرض تتكاثؼ فييا ا الروابي الصّْ
داخؿ األودية,  :بطوف األوديةو ب. وقيؿ: الجباؿ المنبسطة, والمعنى: بيف الظّْراب واْلكاـ ُمتقار 

 .األمكنة التي تكوف منبًتا لمشجر :منابت الشجرو  .والمقصود بيا مجاري الشعاب

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3672


18 

 

 لرعد:الدعاء عند سماع ارابعًا: 
ُسْبَحاَف الَِّذي ُيَسبُِّح الرَّْعُد ِإَذا َسِمَع الرَّْعَد َتَرَؾ اْلَحِديَث , َوَقاَؿ :  عف عبد ا بف الزبير َأنَُّو َكاَف 

َـّ َيُقوُؿ : ِإفَّ َىَذا َلَوِعيٌد أِلَْىِؿ اأْلَْرِض َشِديدٌ  ِبَحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتوِ  اـ مالؾ في رواه اإلم) . , ُث

 (., وصححو األلبانيالموطأ, والبخاري في األدب المفرد, والبييقي في الكبرى

َوُيَسبُّْح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمبَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتِو َوُيْرِسُؿ "وىذا المفظ ىو الموافؽ لمقرآف في قولو تعالى: 
ـْ ُيجَ  َواِعَؽ َفُيِصيُب ِبَيا َمْف َيَشاُء َوُى  (.13الرعد: )" اِدُلوَف ِفي المَِّو َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاؿِ الصَّ

 القوؿ المشروع عند سماع الرعد أو رؤية البرؽ؟ما سئؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل: و 
جاء في بعض األحاديث أنو يقاؿ إذا سمع الرعد: )سبحاف مف سبح " فأجاب فضيمتو: 

فأما بير يفعؿ ذلؾ إذا سمعو رضي ا عنو, الرعد بحمده والمبلئكة مف خيفتو( وكاف ابف الز 
ال أعمـ شيئًا مف السنة  , ال أذكر شيئًا يقاؿ عند رؤية البرؽ, البرؽ فيذا فبل أذكر شيئًا في ىذا 

 ." في ىذا
 ىؿ ىناؾ ذكر يقاؿ عند رؤية البرؽ أو سماع الرعد؟وسئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: 

الرعد أو عند البرؽ, فقد جاء عف بعض الصحابة  أما ما يقاؿ عندفأجاب فضيمتو: " 
يقوؿ عند [ و سبحاف مف يسبح الرعد بحمده والمبلئكة مف خيفتووالتابعيف أنو يقاؿ عند الرعد: ]

وأما عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ فمـ يبمغِف أنو يقاؿ شيء , [سبحاف ا وبحمدهالبرؽ: ]
[ اتباعًا سبحاف مف يسبح الرعد بحمده والمبلئكة مف خيفتواؿ: ], لكف مف قعند البرؽ أو الرعد
رضي ا عنيما فحسف, وكذا مف قاؿ: )سبحاف ا  عبد ا بف الزبيرلبعض الصحابة كػ

مف قاؿ حيف رضي ا عنيما بسند ضعيؼ جدًا أنو قاؿ: ] ابف عباس وبحمده( فإنو يذكر عف
 ." [ فيذا حسفف ا وبحمده لـ تصبو صاعقةيرى البرؽ: سبحا

 : تنبيو ىاـ
سمعت مف كثير مف الناس الدعاء بػػػػ )سبوح قدوس رب المبلئكة والروح( عند سماع الرعد, 

نما ىذا الدعاء ثبوبعد طوؿ بحث لـ أقؼ عمى حديث  النبي صمى ا  أفت ينص عمى ذلؾ, وا 
ة عائش ى اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديثعميو وسمـ كاف يقولو في ركوعو وسجوده, رو 

ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ " أف النبي صمى ا عميو وسمـ َكاَف َيُقوُؿ ِفي ُرُكوِعِو َوُسُجوِدِه:: رضي ا عنيا
وحِ   ." اْلَمبَلِئَكِة َوالرُّ
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 :(قدوس). معنى ىيةالُمَبرَّأ مف النقائص والشريؾ, وكؿ ما ال يميؽ باإلال (:سبوح)معنى 
لسبوح يدؿ عمى تنزيو الذات, والقدوس عمى تنزيو , وقيؿ: االُمطير مف كؿ ما ال يميؽ بالخالؽ

وقاؿ  .ما بو حياة األنفس :والروح ,: جبريؿ عميو السبلـالروح األميف وروح القدس. الصفات
الروح ممؾ عظيـ, وقيؿ: يحتمؿ أف قيؿ: اإلماـ النووي في شرح صحيح مسمـ: " 

  سبحانو عميو السبلـ, وقيؿ خمؽ ال تراىـ المبلئكة كما ال نرى نحف المبلئكة. وا جبريؿ يكوف
 . وتعالى أعمـ"

 خامسًا: الدعاء عند اشتداد الريح:
 ونذكر ىنا األحاديث التي وردت في ىذا السياؽ:

َعاِئَشَة َرِضَي المَّو عْنَيا َقاَلْت : َكاَف النَِّبيُّ َصّمى  روى اإلماـ مسمـ في صحيحو مف حديث -1
يح قاَؿ:  ّـَ ِإني َأْسَأُلَؾ َخْيَرَىا، َوَخْيِر َما ِفيَيا، وَخْير ما المَّ »اُ َعَمْيِو وَسمَّـ ِإذا َعِصَفِت الرّْ ُي

 .«ُأرِسَمْت ِبِو، َوَأُعوُذ بؾ ِمْف َشرِِّىا، َوَشرِّ ما ِفييا، َوَشرِّ ما ُأرِسَمت ِبوِ 

قاؿ:  أبي ىريرةمف حديث بإسناد حسف  في سننو وابف ماجوفي سننو  أبو داود ى اإلماـرو  -2
الريح مف روح ا تعالى تأتي بالرحمة وتأتي يقوؿ: "  سمعت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ

معنى   ". واستعيذوا با مف شرىا ا ا خيرىا ,فإذا رأيتموىا فبل تسبوىا , واسألو بالعذاب, 
كما بيف اإلماـ النووي قاؿ العمماء معناه مف رحمة ا بعباده  -بفتح الراء  -مف روح ا 

 .المجموع كتابو في

قاؿ رسوؿ ا  :رضي ا عنو قاؿ أبي بف كعبروى اإلماـ الترمذي في سننو مف حديث  -3
الميـ إنا نسألؾ مف فقولوا:  ,, فإذا رأيتـ ما تكرىوفال تسبوا الريح: " صمى ا عميو وسمـ

، ونعوذ بؾ مف شر ىذه الريح وشر ما أمرت بو خير ىذه الريح، وخير ما فييا وخير ما
 ". فييا، وشر ما أمرت بو

الرياح فإنيا خمؽ  تعالى وال ينبغي ألحد أف يسب  " :األـ كتابو في الشافعي اإلماـ اؿق
 . " , وجند مف أجناده يجعميا رحمة ونقمة إذا شاءمطيع

فإنيا  ال تمعنوا الريح: "ؿفقا , لعف الريح عند النبي أف رجبلً  رضي ا عنو عف ابف عباس -4
نو مف لعف شيئاً   (.رواه الترمذي وصححو الشيخ األلباني) "ليس لو بأىؿ رجعت المعنة عميو مأمورة وا 
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, َأنََّيا َقاَلْت: َما مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َزْوِج النَِّبيّْ صَ  َعاِئَشةَ  َعفْ وى اإلماـ مسمـ في صحيحو ر -5
َحتَّى َأَرى ِمْنُو َلَيَواِتِو, ِإنََّما َكاَف َرَأْيُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُمْسَتْجِمًعا َضاِحًكا 

ـُ  : َيا َرُسوَؿ المَِّو َأَرى , َفَقاَلتْ َأْو ِريًحا، ُعِرَؼ َذِلَؾ ِفي َوْجِيوِ َوَكاَف ِإَذا رََأى َغْيًما , َقاَلْت: َيتََبسَّ
ـَ َفِرُحوا َرَجاَء َأْف َيُكوَف ِفيِو اْلَمَطُر, َوَأَراَؾ ِإَذا َرَأْيَتُو  َعَرْفُت ِفي َوْجِيَؾ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا اْلَغْي

يِح , َوَقْد  , َقاَلْت: َفَقاَؿ: " َيا َعاِئَشةُ اْلَكرَاِىَيةَ  ُنِني َأْف َيُكوَف ِفيِو َعَذاٌب, َقْد ُعذَّْب َقْوـٌ ِبالرّْ َما ُيَؤمّْ
 ". : َىَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَناَأى َقْوـٌ اْلَعَذاَب َفَقاُلوارَ 

ة , وىي المحمجمع لياة :معنى )ليواتو(. في الضحؾ مبالغاً  :ضاحكًا( مستجمعاً )معنى 
  الفـ. المعمقة في الحنؾ األعمى داخؿ

قالت: َكاَف النَّبيُّ صمَّى  رضي ا عنيا عائشةروى اإلماـ البخاري في صحيحو مف حديث و 
, َفِإَذا َأْقَبَؿ َوَأْدَبَر، وَدَخَؿ َوَخَرَج، َوَتَغيََّر َوْجُيوُ ِخيَمًة في السَّماء, ا عميو وسمَّـ ِإَذا َرَأى مَ 

َفْتُو َعاِئَشُة َذِلَؾ, َفَقاَؿ النَّبيُّ صمَّى ا عميو وسمَّـَأْمَطَرِت السََّماُء ُسرَّْي َعْنُو, َفعَ  َما َأْدِري؟ » :رَّ
﴾ ـْ  .«َلَعمَُّو َكَما َقاَؿ قوـ: ﴿َفَممَّا َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَؿ َأْوِدَيِتِي

كشؼ عنو ما ألـ بو مف الخوؼ  «:ُسرِّيَ » .فييا المطرويظف سحابة يخاؿ  «:ِخيَمةً مَ » معنى
 .عف ذلؾ سألتوأخبرتو بما تراه مف حالو و أي  «:َفَعرََّفْتوُ ». ثارهوآ
أف الخوؼ كاف يظير في وجو النبي صمى ا عميو وسمـ  يفالحديث يفويتضح مف ىذ 

اء فرح صمى ا عميو وسمـ؛ ألنو م, فإذا نزؿ المطر مف الساشتداد الريح أو الغيـعند رؤيتو 
وكاف  كما عذب قوـ عاد بالريح. عذابًا عمى أمتو, لغيـالريح أو ا كوفكاف يخشى مف أف ي

َقْد ل كما وصفو ا تعالى بذلؾ, قاؿ تعالى: " ا عميو وسمـ شفقتو عمى أمتو خوفو صمى
ـْ َرُسوؿٌ  ـْ َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّـْ َحِريٌص َعَمْيُكـ ِباْلُمْؤِمِنيَف َرُؤوٌؼ رَِّحيـٌ  مِّفْ  َجاَءُك توبة: )ال" َأنُفِسُك

128.)    

عميو وسمـ إذا اشتدت  كاف رسوؿ ا صمى ا: " رضي ا عنو قاؿ سممة بف األكوع عف -6
 بإسناد صحيح وصححو األلباني(. ابف السني رواهرواه ابف حباف بسند حسف و ) "يماً قِ ال عَ  حاً قْ الميـ لَ ": الريح يقوؿ

التي ال ماء فييا كالعقيـ مف الحيواف  (العقيـ)( حامؿ لمماء كالمقحة مف اإلبؿ وومعنى )لقحاً 
 .ال ولد فييا
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  سادسًا: أدعية مشيورة لكنيا ضعيفة أو موضوعة:
وعاظ أحاديث وأدعية بخصوص الشتاء العمى لساف الكثير مف الناس بؿ حتى مف ترد 

 وأحكامو إال أنيا أحاديث ضعيفة أو موضوعة, نذكر أىميا:
أِبي َسِعيٍد الُخْدِريّْ رضَي اُ عنُو, َعِف النبيّْ صمى ا  جاء في حديثالشتاء ربيع المؤمف،  -1

"َطاَؿ َلْيُمُو  أخرجو البييقي َوَزاَد فيِو:و , )رواه أحمد( "اْلُمْؤِمفِ  : "الشّْتاُء َرِبيعُ عميو وسمـ أنُو قاؿَ 
 . فقاَمُو, َوَقُصَر َنَياُرُه َفَصاَمُو"

وقاؿ عنو اإلماـ  ,: حديث حسفع الزوائدقاؿ في مجموعمى الرغـ مف أف اإلماـ الييثمي 
ي كشؼ الخفاء: الزرقاني في مختصر المقاصد: حديث حسف, وقاؿ عنو اإلماـ العجموني ف

مف العمماء مف ضعفو, فقاؿ عنو اإلماـ الذىبي في الميذب:  إال أفحديث حسف لغيره, 
حديث ضعيؼ, وقاؿ عنو اإلماـ السيوطي في الجامع الصغير: حديث ضعيؼ, وقاؿ عنو 

وقاؿ , )والمنكر مف أنواع الضعيؼ( اإلماـ ابف عدي في الكامؿ في الضعفاء: حديث منكر
 .ُمْنَجِبروقاؿ بعض العمماء أف ضعفو  حديث ضعيؼ. لبانياأل اإلماـعنو 

, عِف ابِف َمْسُعوٍد َرِضَي اُ َعْنُو قاَؿ: "َمْرَحَبًا ِبالشَّْتاِء, َتْنِزُؿ فيِو الَبَرَكُة َوَيُطوُؿ فيِو الميُؿ ِلْمِقيَ  -2 اـِ
َياـ".  وَيْقصُر فيِو النََّياُر ِلمصّْ

ف كاف معناه صحيحًا إ قاؿ عنو اإلماـ الذىبي ف, العمماءال أنو ضعفو كثير مف وىذا األثر وا 
حديث في الكامؿ في الضعفاء: , وقاؿ عنو اإلماـ ابف عدي حدث منكرفي ميزاف االعتداؿ: 

 .رفعو صحوال يعنو مرفوعًا  : روىلطائف المعارفوقاؿ عنو اإلماـ ابف رجب في  .منكر
عف ابف عباس قاؿ: " ما ىبت ريح إال جثا النبي صمى ا عميو وسمـ عمى ركبتيو وقاؿ:  -3

, قاؿ ابف الميـ اجعميا رحمة وال تجعميا عذابًا، الميـ اجعميا رياحًا وال تجعميما ريحاً 
قيـ( عباس: في كتاب ا تعالى) إنا أرسمنا عمييـ ريحا صرصرًا( ) إذ أرسمنا عمييـ الريح الع

 (.)رواه الشافعي والبييقي)وأرسمنا الرياح لواقح( ) يرسؿ الرياح مبشرات("  

 :وتخريج مشكاة المصابيح في السمسمة الضعيفة وضعيؼ الجامعاأللباني  اإلماـعنو وقاؿ  
. وقاؿ ىو إلى الضعؼ أقربوقاؿ اإلماـ ابف عدي في الكامؿ في الضعفاء: . ضعيؼ جداً 

 .ال أصؿ لوشرح مشكؿ اْلثار:  عنو اإلماـ الطحاوي في

عف أنس عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ: " إذا وقعت كبيرة أو ىاجت ريح عظيمة  -4
 )رواه ابف السني(.فإنو يجمي العجاج األسود "  فعميكـ بالتكبير
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وقاؿ اإلماـ  .حديث موضوعوضعيؼ الجامع: ة الضعيفة ماإلماـ األلباني في السمسعنو قاؿ 
العسقبلني في الفتوحات الربانية: حديث غريب وسنده ضعيؼ جدًا. وقاؿ اإلماـ  ابف حجر

. )والمضطرب مف أنواع الضعيؼ( ابف عدي في الكامؿ في الضعفاء: حديث مضطرب
 .(جداً  )والمتروؾ مف أنواع الضعيؼ وقاؿ اإلماـ الييثمي في مجمع الزوائد: حديث متروؾ

ا صمى ا عميو وسمـ كاف إذا سمع صوت  عف ابف عمر رضي ا عنيما, أف رسوؿ -5
)رواه  : "الميـ ال تقتمنا بغضبؾ، وال تيمكنا بعذابؾ، وعافنا قبؿ ذلؾ"قاؿ الرعد والصواعؽ

 (.وأحمدالترمذي 

وقاؿ عنو  .ضعيؼحديث وضعيؼ الجامع: ة الضعيفة ماإلماـ األلباني في السمس عنو قاؿ
 .اإلماـ النووي في األذكار: إسناده ضعيؼ

ّـَ ُسْقَيا  : ", َأّف النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكاَف َيُقوُؿ ِعْنَد اْلَمَطرِ  اْلُمطَِّمِب ْبِف َحْنَطبٍ  فِ ع -6 المَُّي
ّـَ َعَمى اَرْحَمٍة ، َواَل سُ  لظَِّراِب َوَمَناِبِت ْقَيا َعَذاٍب ، َواَل َباَلٍء ، َواَل َىْدـٍ ، َواَل َغَرٍؽ ، المَُّي

 )رواه الشافعي والبييقي(." اّـَ َحَواَلْيَنا َواَل َعَمْينَ ، المَّيُ الشََّجرِ 

َـّ ُسْقَيا َرْحمَ ) الدعاء األوؿقاؿ عنو اإلماـ األلباني في تماـ المنة:  , واََل  ُسْقَيا َعَذابٍ , والَ ةٍ المَُّي
, َواَل َغَرؽٍ  . وقاؿ اإلماـ الذىبي ( غير صحيح, أما ما بعده فيو مف الصحيحيفَببَلٍء, َواَل َىْدـٍ

في المذىب: حديث ضعيؼ. وقاؿ اإلماـ البييقي في السنف الكبرى واإلماـ ابف كثير في 
 .إرشاد الفقيو: حديث مرسؿ )والمرسؿ مف أنواع الضعيؼ(

ال تقولوا: قوس ُقزح؛ فإف ُقزَح شيطاٌف، ولكف قولوا: »قاؿ:  رضي ا عنو عف ابف عباس -7
, حمية األولياءأخرجو أبو نعيـ في ) «.، فيو أماٌف ألىؿ األرض ِمف الَغَرؽ-عز وجؿ–قوس اهلل 

 .(بغداد في تاريخالبغدادي والخطيب 

وأخرجو اإلماـ ابف الجوزي  .وضوعحديث م: ة الضعيفةماإلماـ األلباني في السمسعنو قاؿ 
 .الموضوعاتفي كتابو 

ـْ  َأِبي ُىَرْيَرةَ  َعفْ  -8 َلْو َأفَّ  ": َعزَّ َوَجؿَّ , َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ : َقاَؿ َربُُّك
ـْ  ،ِعَباِدي َأَطاُعوِني ـُ الشَّْمَس ِبالنََّياِر، َوَلَما َأْسَمْعُتُي ـُ اْلَمَطَر ِبالمَّْيِؿ، َوَأْطَمْعُت َعَمْيِي أَلْسَقْيُتُي

 )رواه أحمد وأبو داود والحاكـ(."  َصْوَت الرَّْعدِ 

 .ضعيؼحديث يؼ الجامع: وضعة الضعيفة ماإلماـ األلباني في السمسعنو قاؿ 
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ـَ َتِميُف ِفي  ": , َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ُمَعاِذ ْبِف َجَبؿٍ  َعفْ  -9 ُقُموُب َبِني آَد
ـَ ِمْف ِطيٍف، َوالطِّيُف َيِميُف ِفي الشِّتَاءِ الشِّتَاءِ  حمية أخرجو أبو نعيـ في ) " ، َوَذِلَؾ أَلفَّ المََّو َخَمَؽ آَد

 األولياء(.

. وقاؿ اإلماـ موضوعحديث قاؿ عنو اإلماـ األلباني في السمسمة الضعيفة وضعيؼ الجامع: 
الجوزي في الموضوعات: ال وقاؿ اإلماـ ابف  الذىبي في ميزاف االعتداؿ: شبو موضوع.

 يصح. وقاؿ اإلماـ السيوطي في الجامع الصغير: حديث ضعيؼ.
ِإفَّ : " ِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َرِضي المَُّو َتَعاَلى َعْنُيَما, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَّ  اْبِف َعبَّاسٍ  َعفِ  -11

 )رواه الطبراني(." اْلَمالِئَكَة َلَتْفَرُح بذىاِب الشِّتَاِء َرْحَمًة َلمَّا َيْدُخُؿ َعَمى ُفَقرَاِء اْلُمْؤِمِنيَف ِمَف الشِّدَّةِ 

ث حدي: واإلماـ السيوطي في الجامع الصغير قاؿ عنو اإلماـ األلباني في ضعيؼ الجامع
. وقاؿ اإلماـ ابف عدي إسناده ال يصح. وقاؿ اإلماـ ابف رجب في لطائؼ المعارؼ: ضعيؼ

ي في الضعفاء واإلماـ العقيم السمسمة الضعيفة في الكامؿ في الضعفاء واإلماـ األلباني في
 .الييثمي في مجمع الزوائد: حديث متروؾوقاؿ اإلماـ . الكبير: حديث منكر

 ."اتَُّقوا الَبْرَد؛ فإّنو قتؿ أخاكـ أبا الدَّرداء" وسمـ:  قاؿ النبي صمى ا عميو -11

ث مبل عمي قاري في حدّْ قاؿ عنو اإلماـ السخاوي في المقاصد الحسنة: ال أعرفو, وقاؿ المُ 
 .ال أصؿ لواألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة: 

َأْصُؿ ُكؿِّ  ": , َأّف َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ , َقاؿَ َرِضَي المَُّو َعْنوُ  َأَنِس ْبِف َماِلؾٍ  َعفْ  -12
 , َأفّ َرِضَي المَُّو َعْنوُ ألبي سعيد الخدري ألنس بف مالؾ وأخرى  ". وفي رواية أخرى َداٍء اْلَبْرد

 ". َأْصُؿ ُكؿِّ َداٍء اْلَبَرَدةُ  : ", َقاؿَ مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َرُسوَؿ المَِّو صَ 

وقاؿ  .ضعيؼ جداً حديث قاؿ عنو اإلماـ األلباني في السمسمة الضعيفة وضعيؼ الجامع: 
 اؿ أيضًا عنو: بيذا اإلسناد باطؿ.اإلماـ ابف عدي في الكامؿ في الضعفاء: حديث منكر, وق

 ,َردِ ذِلَؾ البَ  مف ناِولني: طمحة فقاَؿ لي أبو, َرًداأمطرِت السَّماُء بَ عف أنس بف مالؾ قاؿ: " -13
بمى إفَّ ذا  :قاؿَ , ألسَت بصائـٍ  :قمُت َلوُ  :قاؿَ  ,في رمضافَ  صائـٌ  َوىوَ  يأكؿُ  فجعؿَ  ,َفناولُتوُ 

نَُّو بَرَكةٌ  قاؿ أنٌس فأتيُت النَّبيَّ صمَّى , ناالسَّماِء َتطيُر بو بطونُ  مفَ  ليَس بطعاـٍ وال شراٍب وا 
 ". ُخذُه عف عمّْؾَ  :فقاؿَ  ,المَُّو عميِو وسمَّـَ فَذَكرُت ذِلَؾ َلوُ 

 عنو قاؿوىذا الحديث ىناؾ مف يستدؿ بو عمى جواز أكؿ الَبَرد لمصائـ, وأنو ال يفطر. 
ي المطالب . وقاؿ ابف حجر العسقبلني فال يصحاإلماـ ابف الجوزي في العمؿ المتناىية: 
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قاؿ اإلماـ البوصيري في إتحاؼ الخيرة الميرة: حديث ضعيؼ. . و إسناده ضعيؼالعالية: 
وىذا الحديث الموقوؼ مف "  :قاؿ اإلماـ األلباني في السمسمة الضعيفة عف ىذا الحديث

صح ىذا  ", إذ لوي كالنجـو بأييـ اقتديتـ اىتديتـأصحابدلة عمى بطبلف الحديث المتقدـ: "األ
ف الذي يأكؿ البرد في رمضاف ال يفطر اقتداء بأبي طمحة رضي ا عنو, وىذا مما ال لكا

 .الحديث باطؿومفاد كبلـ اإلماـ األلباني أف ىذا  ." يقولو مسمـ اليـو فيما أعتقد
ِإَذا  " : َرِضي المَُّو َتَعاَلى َعْنُو, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  اْبِف َعبَّاسٍ  َعفِ  -14

ـُ الرَّْعَد َفاْذُكُروا المََّو ، َفِإنَُّو ال ُيِصيُب َذاِكرًا  )رواه الطبراني(. " َسِمْعُت

وقاؿ  .ضعيؼ جداً حديث ة وضعيؼ الجامع: قاؿ عنو اإلماـ األلباني في السمسمة الضعيف
ابف حجر العسقبلني في الفتوحات الربانية: في سنده ضعؼ. وقاؿ اإلماـ السيوطي في 

 الجامع الصغير: حديث ضعيؼ. وقاؿ اإلماـ الييثمي في مجمع الزوائد: حديث ضعيؼ.

, َفَكبَُّروا, َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو فَّ َقْوًما َسِمُعوا الرَّْعدَ , أَ َبْيُد المَِّو ْبُف َأِبي َجْعَفرٍ ف عُ ع -15
ـُ الرَّْعَد َفَسبُِّحوا َوال ُتَكبُِّروا : "َعَمْيِو َوَسمَّـَ   تابو المراسيؿ مع األسانيد(.)رواه أبو داود في ك"  ِإَذا َسِمْعُت

وقاؿ اإلماـ السيوطي في  .ضعيؼحديث قاؿ عنو اإلماـ األلباني في ضعيؼ الجامع: 
 الجامع الصغير: مرسؿ ضعيؼ.

سبَحاَف الَِّذي َسبَّْحَت  ": , َكاَف ِإَذا َسِمَع َصْوَت الرَّْعِد , َقاؿَ  اْبَف َعبَّاسٍ  , َأفَّ  ِعْكِرَمةُ عف  -16
 )رواه البخاري في األدب المفرد(."  الرَّاِعي ِبَغَنِموِ  َلُو، َقاَؿ : ِإفَّ الرَّْعَد َمَمٌؾ َيْنِعُؽ ِباْلَغْيِث ، َكَما َيْنِعؽُ 

قاؿ اإلماـ األلباني والمعنى العاـ ليذا األثر أف الرعد صوت ممؾ.  (: يصيح.ينعؽمعنى )
  .ضعيؼ اإلسناد موقوؼ ضعيؼ األدب المفرد:في  ىذا األثر عف

البرؽ: سبحاف ا وبحمده لـ  مف قاؿ حيف يرى" رضي ا عنيما أنو قاؿ:  ابف عباس عف -17
  ." تصبو صاعقة

 .ضعيؼ جداً  سندهقاؿ عنو الشيخ ابف عثيميف رحمو ا: 
ـْ ُتِصْبُو  -18 َعِف اْبِف َأِبي َزَكِريَّا , َقاَؿ : " َمْف َسِمَع الرَّْعَد , َفَقاَؿ : ُسْبَحاَف المَِّو َوِبَحْمِدِه , َل

 .أبي شيبة()رواه ابف أبي الدنيا وابف َصاِعَقٌة " 
 . متروؾالدارقطني: عنو اإلماـ قاؿ 
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 الباب الثاني
 الشتاءبأحكاـ الطيارة المتعمقة 

وسنتولى في ىذا الباب الحديث عف مسائؿ عدة متعمقة بالطيارة في الشتاء والتركيز 
 عمى موضوع المسح عمى الخفيف والجوربيف والنعميف, وذلؾ عمى النحو التالي:

 الفصؿ األوؿ
 أحكاـ الطيارة المتعمقة بالشتاء يمسائؿ ف

 عمى النحو التالي: نبينياسائؿ فيو عدة مو  
  ماء المطر:أواًل: طيارة 

ُؿ َعَمْيُكـ مّْف السََّماِء َماًء " قاؿ تعالى: ,يرفع الحدث ويزيؿ الخبثماء المطر طاىر  َوُيَنزّْ
قاؿ اإلماـ  (.48الفرقاف:)" لَنا ِمَف السََّماِء َماًء َطُيوراً َوَأَنزَ " :أيضاً  قاؿ تعالىو . (11:األنفاؿ)" لُّْيَطيَّْرُكـ ِبوِ 

فالماء  ...وىو الطاىر في نفسو المطير لغيره,  ,المطر" يعني البغوي في تفسير ىذه اْلية: 
 ." مطير ألنو يطير اإلنساف مف الَحَدث والنجاسة

  إسباغ الوضوء عمى المكاره خاصة في الشتاء:ثانيًا: 
عدـ إسباغ الوضوء لشدة البرد, بؿ إف بعض الناس  الشتاء ت الطيارة فيمف مخالفاإف 

مف الغسؿ, فترى البعض ال يشمر يديو بشكؿ كامؿ إلى المرفقيف عند الواجب  ال يأتي بالقدر
يبطؿ و  وىذا ال يجوزؿ غسميما, دب مسحاً وجيو ويديو يكاد يمسح غسميما, بؿ إف البعض 

تبعًا لبطبلف الوضوء؛ إذ إف غسؿ الوجو واليديف إلى المرفقيف  تبطؿ الصبلةبناًء عميو الوضوء و 
والقدميف إلى الكعبيف مف أركاف الوضوء )مع مراعاة موضوع المسح عمى الخفيف والجوربيف 

 والنعميف الذي سنبينو في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب(.
فيو  جوبو إفَّ ففضبًل عف و  في أياـ البرد, الوضوء عمى المسمـ أف يسبغوعميو ينبغي 

مسمـ وأحمد والنسائي  وى اإلماـ, ر والخطايااألجر العظيـ والدرجات العمى ومغفرة الذنوب 
أال أدلكـ عمى ما : " أبي ىريرة, أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ مف حديث والترمذي

الوضوء عمى يمحو ا بو الخطايا ويرفع بو الدرجات؟ قالوا: بمى يا رسوؿ ا, قاؿ: إسباغ 
   ." المكاره, وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصبلة بعد الصبلة, فذلكـ الرباط
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ُو , َقاَؿ: اْحتُِبَس َعنَّا َرُسوُؿ َرِضَي المَُّو َعنْ  ُمَعاِذ ْبِف َجَبؿٍ  َعفْ  "ؿ: قا معاذ بف جبؿف ع

ْبِح َحتَّى ِكْدَنا َنَتَراَءى َعْيَف الشَّْمِس , فَ  َخَرَج المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َذاَت َغَداٍة َعْف َصبَلِة الصُّ
بَلِة َفَصمَّى َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ  َب ِبالصَّ ـَ َوَتَجوََّز ِفي َصبَلِتِو , َفَممَّا َسمَّـَ َدَعا َسِريًعا َفُثوّْ

َـّ َقاؿَ  َـّ اْنَفَتَؿ ِإَلْيَنا , ُث ـْ " , ُث ـْ َكَما َأْنُت ـْ َما  ": ِبَصْوِتِو , َفَقاَؿ َلَنا : " َعَمى َمَصافُّْك ُثُك َأَما ِإنّْي َسُأَحدّْ
ـُ اْلَغَداَة َأنّْي ُقْمُت ِمَف المَّيْ  ْأُت َوَصمَّْيُت َما ُقدَّْر ِلي , َفَنَعْسُت ِفي َصبَلِتي َحّتى َحَبَسِني َعْنُك ِؿ َفَتَوضَّ

" اْسَتْثَقْمُت َفِإَذا َأَنا ِبَربّْي َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى ِفي َأْحَسِف ُصوَرٍة , َفَقاَؿ : َيا ُمَحمَّدُ  , , ُقْمُت : " َلبَّْيَؾ َربّْ
ـَ َيْخَتِصـُ اْلَمؤَلُ اأْلَعْ  َمى ؟ ُقْمُت : " اَل َأْدِري " , َقاَلَيا َثبَلثًا , َقاَؿ : " َفَرَأْيُتُو َوَضَع َكفَُّو َبْيَف َقاَؿ : ِفي

مَُّد, ُقْمُت: َكِتَفيَّ َحتَّى َوَجْدُت َبْرَد َأَناِمِمِو َبْيَف َثْدَييَّ , َفَتَجمَّى ِلي ُكؿُّ َشْيٍء َوَعَرْفُت " , َفَقاَؿ : َيا ُمحَ 
ـُ اْلَمََّلُ اأْلَْعَمى ؟ ُقْمُت : " ِفي اْلَكفَّارَاِت "" , َقاَؿ : " َلبَّْيَؾ َربّْ  ـَ َيْخَتِص ؟ ُقْمُت: َقاَؿ : َما ُىفَّ  , ِفي

َمَواِت ,  ْسَباُغ اْلُوُضوِء ِفي "َمْشُي اأْلَْقَداـِ ِإَلى اْلَجَماَعاِت , َواْلُجُموُس ِفي اْلَمَساِجِد َبْعَد الصَّ َواِ 
بَلُة ِبالمَّْيِؿ َوالنَّاُس ِنَياـٌ ", , قَ  " اْلَمْكُروَىاتِ  ـُ الطََّعاـِ , َوِليُف اْلَكبَلـِ , َوالصَّ ـَ ؟ ُقْمُت : " ِإْطَعا اَؿ : ِفي

َـّ ِإنّْي َأْسَأُلَؾ ِفْعَؿ اْلَخْيَراِت , َوَتْرَؾ اْلُمْنَكَراِت , َوُحبَّ اْلَمَساِكيِف  , َوَأْف َقاَؿ : َسْؿ , ُقْمُت : " المَُّي
َذا َأَرْدَت ِفْتَنَة َقْوـٍ َفَتَوفَِّني َغْيَر َمْفُتوٍف , َأْسَأُلَؾ ُحبََّؾ , َوُحبَّ َمْف ُيحِ َتْغفِ  بَُّؾ , َر ِلي َوَتْرَحَمِني , َواِ 

َـّ َوُحبَّ َعَمٍؿ ُيَقرُّْب ِإَلى ُحبَّْؾ , َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ : " ِإنََّيا َحؽّّ َفادْ  ُرُسوَىا , ُث
يعني: -محمد بف إسماعيؿ  ىذا حديث حسف صحيح, سألت"وقاؿ:  الترمذي أخرجو)".   َتَعمَُّموَىا
  وصححو األلباني(.مسنده, في  أحمد  وأخرجو . "عف ىذا الحديث فقاؿ: ىذا صحيح -البخاري

كتابو تحفة في  " فيـ يختصـ المَّل األعمى؟ ": قولومعنى قاؿ الشيخ المباركفوري مبينًا 
( أي ( أي يبحث )المؤل األعمىيختصـ( أي في أي شيء )فيـ" ) :األحوذي بشرح جامع الترمذي

جبلال ووصفوا  المبلئكة المقربوف والمؤل ىـ األشراؼ الذيف يممئوف المجالس والصدور عظمة وا 
ما لعمو مكانتيـ عند ا تعالى عف تبادرىـ إلى واختصاميـ إما عبارة . باألعمى إما لعمو مكانيـ وا 

ما عف  ما عف تقاوليـ في فضميا وشرفيا وا  إثبات تمؾ األعماؿ والصعود بيا إلى السماء وا 
 ". اغتباطيـ الناس بتمؾ الفضائؿ الختصاصيـ بيا وتفضميـ عمى المبلئكة بسببيا

سباغ الو : "النووي في شرح مسمـ اإلماـ اؿق: ى اْلَمَكارِهِ ِإْسَباغ اْلُوُضوء َعمَ ومعنى  ضوء وا 
  ". إتمامو, والمكاره تكوف بشدة البرد وألـ الجسـ ونحو ذلؾ
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يعابو مع شدة البرد وألـ , ِإْسَباغ اْلُوُضوء َعَمى اْلَمَكاِرهِ " قاؿ القرطبي:و  أي: تكميمو وا 
 ."الجسـ ونحوه

إسباغ الوضوء عمى المكاره, وقاؿ الشيخ ابف عثيميف في شرح رياض الصالحيف: "
تماـ الوضوء يعني في أياـ الشتاء؛ ألف أيايعني إتماـ الوضوء  ـ الشتاء يكوف الماء فييا باردًا. وا 

, فإذا أسبغ اإلنساف وضوءه مع ىذه المشقة, دؿ ىذا عمى إسباغو, فيكوف فيو مشقة عمى النفس
 ". كماؿ اإليماف, فيرفع ا بذلؾ درجات العبد ويحط عنو خطيئتو

عمر بف الخطاب رضي ا عنو أنو وصى وروى ابف سعد في "الطبقات الكبرى" عف 
عميؾ بخصاؿ اإليماف ". قاؿ: وما , : " أي بنيعند موتو فقاؿ لورضى ا عنيما   ا عبدو ابن
؟ قاؿ: " الصوـ في شدة الحر أياـ الصيؼ, وقتؿ األعداء بالسيؼ, والصبر عمى المصيبة , ىي

سباغ الوضوء في اليـو الشاتي : وما ", قاؿـو الغيـ, وترؾ ردغة الخباؿ, وتعجيؿ الصبلة في يوا 
 ".: " شرب الخمر؟ قاؿردغة الخباؿ

بيف الشيخ ابف عثيميف في شرحو )إسباغ الوضوء عمى المكاره( في كتابو  مالحظة ىامة جدًا:
, لكف بدوف ضرر, ضأ عمى كره ومشقةالميـ أنو يتو   شرح رياض الصالحيف نقطة ىامة فقاؿ: "

 ". أ بؿ يتيمـ , ىذا مما يمحو ا بو الخطايا , ويرفع بو الدرجاتأما مع الضرر فبل يتوض
رد, واستعمالو افديننا ديف يسر ال عسر وشدة, فمف كاف مريضًا ال يقوى عمى استعماؿ الماء الب

 يجوز لو التيمـ.محؽ بو الضرر واألذى, وال يستطيع تسخيف الماء, يُ 

 ثالثًا: تسخيف الماء لموضوء في الشتاء:
نًا أف الوضوء في الماء االناس يتحرج مف تسخيف الماء لموضوء في الشتاء ظبعض 

, ولـ يرد أي دليؿ شرعي في البارد مع تحمؿ شدة البرد أثوب وأفضؿ, وىذا الكبلـ غير صحيح
 تسخيف الماء لموضوء.عدـ جواز 

سخيف ت: "ؿ إكماؿ المعمـ في شرح صحيح مسمـكماإالمالكي في كتابو  األُبي اإلماـ وقاؿ
يقصد الثواب المذكور  ".الماء لدفع برده ليتقوى عمى العبادة ال َيمنع مف حصوؿ الثواب المذكور

أال أدلكـ : " فيورسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ الذي قاؿ , رضى ا عنو أبي ىريرة في حديث
إسباغ الوضوء  , قاؿ:عمى ما يمحو ا بو الخطايا ويرفع بو الدرجات؟ قالوا: بمى يا رسوؿ ا

 .(مسمـ وأحمد والنسائي والترمذي)رواه  ... " عمى المكاره
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اإلنساف يشؽ أف بيف الشيخ ابف عثيميف في شرح رياض الصالحيف نقطة ىامة فقاؿ: " و 
يقوؿ و , ف أو يكوف عنده ما يسخف بو الماءبارد ويترؾ الساخماء العمى نفسو ويذىب يتوضأ بال
عؿ ا }ما يف: ألف ا يقوؿ ,فيذا غير مشروع ,ألناؿ ىذا األجر ؛دأريد أف أتوضأ بالماء البار 
؟ ما ىذا :قاؿ ,في الشمس واقفاً  ورأى النبي صمى ا عميو وسمـ رجبلً  ,{بعذابكـ إف شكرتـ وآمنتـ

وال  فاإلنساف ليس مأموراً  ,فنياه عف ذلؾ وأمره أف يستظؿ ,نذر أف يقؼ في الشمس: قالوا, 
لكف إذا كاف  ,فعؿ ما يشؽ عميو ويضره بؿ كمما سيمت عميو العبادة فيو أفضؿفي أف ي مندوباً 

 ". البد مف األذى والكره فإنو يؤجر عمى ذلؾ ألنو بغير اختياره

 رابعًا: تنشيؼ األعضاء بعد الوضوء في الشتاء:
وجميور العمماء قالوا , الناس يتحرج مف تنشيؼ األعضاء بعد الوضوء في الشتاءبعض 

 .ىذا الفعؿ اإلباحة ألف األصؿ في ؛الشتاء تنشيؼ األعضاء بعد الوضوء في الشتاء وغير بإباحة
وحكى ابف المنذر إباحة التنشيؼ عف عثماف بف عفاف, والحسف " النووي: اإلماـ اؿ وق

بف عمي, وأنس بف مالؾ, وبشير بف أبي مسعود, والحسف البصري, وابف سيريف, وعمقمة, 
سحاؽواألسود, ومسروؽ والضح  ". اؾ, ومالؾ, والثوري, وأصحاب الرأي, وأحمد, وا 

المغني: " اَل َبْأَس ِبتَْنِشيِؼ َأْعَضاِئِو ِباْلِمْنِديِؿ سي الحنبمي في كتابو دة المققاؿ ابف قدامو 
ُوُضوِء عف ؛ وىو المنقوؿ عف اإلماـ أحمد, وقد ُرِوَي َأْخُذ اْلِمْنِديِؿ َبْعَد الْ َبَمِؿ اْلُوُضوِء َواْلُغْسؿِ  ِمفْ 

, وىو األصح, ألف األصؿ اإلباحةَواْلَحَسف ْبف َعِميٍّ َوَأَنس ُعْثَماف وترؾ , , َوَكِثيٍر ِمْف َأْىِؿ اْلِعْمـِ
سمـ قد يترؾ المباح كراىة فإف النبي صمى ا عميو و سمـ ال يدؿ عمى الالنبي صمى ا عميو و 

 (.بتصرؼ. )" كما يفعمو
 : فضيمتو فأجاب, ا عف حكـ تنشيؼ أعضاء الوضوء الشيخ ابف عثيميف رحموسئؿ و 

, واألصؿ فيما عدا العبادات مف العقود ال بأس بو؛ ألف األصؿ عدـ المنعتنشيؼ األعضاء  "
فإف قاؿ قائؿ: كيؼ تجيب عف , اإلباحة حتى يقود دليؿ عمى المنعواألفعاؿ واألعياف الحؿ و 

فأتيتو  لنبي صمى ا عميو وسمـ اغتسؿ, قالت:حديث ميمونة رضي ا عنيا, حينما ذكرت أف ا
 ؟منديؿ فرده وجعؿ ينفض الماء بيدهبال

فالجواب: أف ىذا الفعؿ مف النبي صمى ا عميو وسمـ قضية َعْيف تحتمؿ عدة أمور: إما ألنو 
لسبب في المنديؿ, أو لعدـ نظافتو, أو يخشى أف يبمو بالماء وبممو بالماء غير مناسب, فيناؾ 
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ال لما  ,االتاحتم ولكف إتيانيا بالمنديؿ قد يكوف دليبًل عمى أف مف عادتو أف ينشؼ أعضاءه, وا 
 ."  أتت بو

 الشتاء:فصؿ في  والوحؿطيف الخامسًا: 
, فيؿ نتيجة المطروحؿ الو طيف اليعمؽ في ثياب المصميف وىـ في طريقيـ إلى المسجد 

 ىذا الطيف طاىر أـ نجس؟ 
و؛ ألف األصؿ في األشياء طاىر إذا لـ تعمـ نجاست ىو بؿ, اً طيف الشوارع ليس نجس

 .. فإف خالطتو نجاسة يسيرة يعفى عنو إف لـ يظير عيف النجاسةالطيارة
فطيف الشوارع إذا قدر أنو لـ : " ابف تيمية في كتابو مجموع الفتاوىقاؿ شيخ اإلسبلـ 

ف تيقف أف النجاسة فيو, فيذا ي عفي عف يسيره. فإف الصحابة يظير بو أثر النجاسة فيو طاىر, وا 
كاف أحدىـ يخوض في الوحؿ, ثـ يدخؿ المسجد, فيصمي وال يغسؿ رجميو,  رضواف ا عمييـ

 ."وغيره مف الصحابة  رضى ا عنو وىذا معروؼ عف عمى ابف أبي طالب

مف النجاسات:  يما يعفى عنور المالكي فدرديماـ اللئل الشرح الصغيركتاب جاء في  
, َوُمْستَْنَقِع الطُُّرِؽ, َوَكَذا ُيْعَفى َعْف َماِء اْلَمَطِر, َوَما ُيْعَفى  " َعْف ِطيِف اْلَمَطِر, َوَنْحِوِه, َكِطيِف الرَّشّْ

 ِذَرةً ُذِكَر َمَعُو, َحاَؿ َكْوِف َما ُذِكَر ِمف الطّْيِف, َأْو اْلَماِء ُمْخَتِمًفا ِبَنَجاَسٍة ... َسَواٌء َكاَنْت النََّجاَسُة عَ 
َصاَبُة ثَاِنًيا, َوَلْو َبْعَد اْنِقَطاِع أي غائط() ـَ الطّْيُف َطِريِّا ِفي الطُُّرِؽ ُيْخَشى ِمْنُو اإْلِ , َأْو َغْيَرَىا َما َدا

ـْ َتْغِمْب النََّجاَسُة َعَمى الطّْيِف ِبَأْف َتُكوَف َأْكَثَر ِمْنُو َيِقيًنا, َأْو َظنِّا,  ُنُزوِؿ اْلَمَطِر, َوَمَحؿُّ اْلَعْفِو َما َل
ْنَساَف َعْيُف النََّجاَسِة اْلَغْيِر اْلُمْخَتمِ  ـْ ُتِصْب اإْلِ َطِة َكُنُزوِؿ اْلَمَطِر َعَمى ُمْطَرِح النََّجاَساِت, َأْو َما َل

الَّ َفبَل َعْفَو, َوَيِجُب اْلَغْسؿُ   ". ِبَغْيِرَىا, َواِ 
يرى  : "مختمط بنجاسةال جاء في الموسوعة الفقيية أقواؿ العمماء في طيف الشوارع

عمى  : العفو عف يسير طيف الشارع النجس لعسر تجنبو, قاؿ الزركشي تعميقاً الشافعية والحنابمة
مذىب الشافعية في الموضوع: وقضية إطبلقيـ العفو عنو, ولو اختمط بنجاسة كمب أو نحوه, 

ومذىب ت. وىو المتجو ال سيما في موضع يكثر فيو الكبلب؛ ألف الشوارع معدف النجاسا
ُيعفى قريب مف مذىب الشافعية والحنابمة إذ قالوا : إف طيف الشوارع الذي فيو نجاسة  الحنفية

: األحواؿ أربعة: ويقوؿ المالكية, إال إذا عمـ عيف النجاسة, واالحتياط في الصبلة غسمو. عنو
: وال إشكاؿ في العفو أو ظناً  ليا تحقيقاً  األولى والثانية: كوف الطيف أكثر مف النجاسة أو مساوياً 
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, , وىو معفو عنو عمى ظاىر المدونةأو ظناً  النجاسة عمى الطيف تحقيقاً  فييما, والثالثة: غمبة
, والرابعة : أف تكوف عينيا قائمة ,البف أبي زيد ويجب غسمو عمى ما مشى عميو الدردير تبعاً 

  ."وىي ال عفو فييا اتفاقاً 
فيو طاىر عمى  طيف الشوارع ابو اإلنصاؼ: " وقاؿ اإلماـ المرداوي الحنبمي في كت

 " )بتصرؼ(. عمـ نجاستواىر ما لـ تُ طىو  : ابف تميـ الصحيح مف المذىب, وقاؿ
ما يصيب ثوبو أو رجمو مف طيف المطر أو مائو المختمط جاء في الموسوعة الفقيية: " و 

 :وط ثبلثةفي الطرؽ ولو بعد انقطاع المطر, فيعفى عنو بشر  بنجاسة ماداـ موجوداً 
 .أف ال تكوف النجاسة المخالطة أكثر مف الطيف أو الماء تحقيقا أو ظناً  -1

 .أف ال تصيبو النجاسة بدوف ماء أو طيف -2

 أف ال يكوف لو مدخؿ في اإلصابة بشيء مف ذلؾ الطيف أو الماء, كأف يعدؿ عف طريؽ -3
 ." خالية مف ذلؾ إلى طريؽ فييا ذلؾ

, فإذا تيقنا أف عمـ نجاستويُ لـ ما طاىر في الشتاء  العمؿ عمى أف طيف الشوارع واألحوط 
الماء بما مس الثوب مف الطيف والوحؿ فيو نجاسة ظاىرة, فبل بد مف إزالتيا وغسؿ الثوب 

  لتطييره, وا تعالى أعمى وأعمـ.
فبل تجوز الصبلة بالثوب الذي عمقت  والمكاف مف شروط الصبلة,والثوب طيارة البدف أف وبما 

ة التي ال يظير عينيا إذا خالطت طيف الشوارع وأصابت اليسير  النجاسة النجاسة أما فيو عيف
 .افمعفو عني الثوب

ألنو  ؛صمى وىو عالـ بيا, فبل تصح صبلتومف صمى وعمى ثوبو نجاسة فإف  مالحظة ىامة:
ف صمى وىو متمبس بالنجاسة عمى الثوب,  خالؼ أمر ا ورسولو, فوجب عميو إعادة الصبلة, وا 

 لكف جيميا حتى فرغ مف الصبلة, ففي ىذه المسألة ثبلثة أقواؿ:
ال تفسد صبلتو. وىو قوؿ: ابف عمر, وعطاء, وسعيد ابف المسيب, وسالـ, ومجاىد,  أحدىا:

سحاؽ, وابف المنذر,  وىو اختيار شيخ , والشافعي في قوؿ, وأحمد في روايةوالشعبي, والزىري, وا 
 ابف باز وابف عثيميف.ورجحو الشيح  اإلسبلـ ابف تيمية

الشافعي في األصح, واإلماـ أحمد في رواية, وعمييا المذىب, وىو قوؿ:  يعيد الصبلة الثاني:
 ث.ة, فمـ تسقط بجيميا, كطيارة الحدألنيا طيارة مشترطة لمصبل

 .قوؿ مالؾ, وىذا ما كاف في الوقت وال يعيد بعده الصبلة : يعيدالثالث
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فمو صمى وببدنو أو ثيابو نجاسة ولـ يعمـ بيا إال بعد الصبلة لـ : " ابف تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ 
تجب عميو اإلعادة في أصح قولي العمماء, وىو مذىب مالؾ وغيره وأحمد في أقوى الروايتيف. 

صمى في  أف النبي صمى ا عميو وسمـورد كاف عمميا ثـ نسييا أو جيميا ابتداء؛ لما  وسواءً 
اء الصبلة لما أخبره جبريؿ أف بيما أذى, ومضى في صبلتو ولـ نعميو ثـ خمعيما في أثن

مع أنو -يستأنفيا مع كوف ذلؾ موجودًا في أوؿ الصبلة لكف لـ يعمـ بو, فتكمفو لمخمع في أثنائيا 
يدؿ عمى أنو مأمور بو مف اجتناب النجاسة مع العمـ, ومظنة  -أو مكروىاً  لوال الحاجة لكاف عبثاً 
 ". في حاؿ عدـ العمـ بياتدؿ عمى العفو عنيا 

  سادسًا: التيمـ عند عدـ وجود الماء أو تعذر استعمالو: 
 تسخينو مرض أو شدة برد مع عدـ القدرة عمىلَعَجَز عف استعمالو مف لـ يجد الماء, أو 

ف لـ يستطع استعماؿ الماء لمباقيويتيمـ  دوف خوؼ ضرر و ما يستطيعمف بدن غسؿفإنو ي , وا 
 المحتممة وعميو فإف كاف قادرًا عمى استعماؿ الماء البارد ولو مع المشقة التيمـ.بالكمية يجوز لو 

لو رخصنا ليـ في ىذا ألوشؾ أحدىـ فبل يجوز التيمـ, فيقوؿ ىنا ابف مسعود رضى ا عنو: "
أما أنا لو رخصنا ليـ , في ىذا " ويقوؿ عمر بف الخطاب:  ",إذا برد عميو الماء أف يتيمـ ويدعو

ى أنو حتى مع المشقة المحتممة في لؿ عمد". وىذا يد برد الماء تيمـ بالصعيدجحدىـ إذا و لكاف أ
 استعماؿ الماء البارد في الشتاء ال يجوز التيمـ.

ف كاف قادرًا عمى تسخيف الماء فبل يجوز التيمـ, فيشترط لجواز التيمـ بدؿ الغسؿ أو الوضوء  وا 
استعماؿ يكوف وأف تسخينو الماء وعدـ القدرة عمى في الشتاء عدـ القدرة والعجز عف استعماؿ 

 الضرر واألذى. بوالماء البارد يوقع 
ف خاؼ مف شدة البرد ) :اإلماـ ابف قدامة المقدسي الحنبمي في كتابو المغنيقاؿ  وا 

كمما  عضواً  وأمكنو أف يسخف الماء أو يستعممو عمى وجو يأمف الضرر مثؿ أف يغسؿ عضواً 
ف لـ يقدر تيمـ وصمى في قوؿ أكثر أىؿ الع ستره لزمو غسؿ شيئاً  ولنا قوؿ ا ...  مـذلؾ وا 

وروى أبو داود وأبو بكر , وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة؟  قولو تعالى:, و تعالى: وال تقتموا أنفسكـ
احتممت في ليمة باردة في غزوة ذات السبلسؿ "عف عمرو بف العاص قاؿ:  الخبلؿ بإسنادىما
سمت أف أىمؾ فتيممت ثـ صميت بأصحابي الصبح فذكروا ذلؾ لمنبي فقاؿ: يا فأشفقت إف اغت

عمرو أصميت بأصحابؾ وأنت جنب؟ فأخبرتو بالذي منعني مف االغتساؿ وقمت: إني سمعت ا 
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 ".فضحؾ رسوؿ ا ولـ يقؿ شيئاً  ,وا أنفسكـ إف ا كاف بكـ رحيماعز وجؿ يقوؿ: وال تقتم
ألنو ال يقر عمى الخطأ وألنو خائؼ عمى  ؛يو وسمـ يدؿ عمى الجوازوسكوت النبي صمى ا عم

 (.أبيح لو التيمـ كالجريح والمريضنفسو ف
عدـ الماء وخاؼ المرض  لتيمـ جائز إذااوقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا: " 

, فمف كاف الماء  , كما َنػبَّػو ا تعالى عمى ذلؾ ِبِذْكر المريض وِذكر مف لـ يجد الماءباستعمالو
, سواء أو لخشية البرد ونحو ذلؾ, فإنو يتيمـ يضره بزيادة في َمرضو ألجؿ ُجرح بو أو مرض

سواء كاف في الحضر أو في السفر في  وال إعادة عميو إذا صمى وُيَصمّْي ... كاف جنبا أو ُمْحِدثاً 
مف غير تفريط منو  ف الصحيح أف كؿ مف فعؿ ما ُأِمر بو بحسب قدرتوفإ .أصح قولي العمماء

وال عدواف فبل إعادة عميو , ال في الصبلة وال في الصياـ وال الحج , ولـ يوجب ا عمى العبد 
 .أف يصمي الصبلة الواحدة مرتيف

ف الماء, فِإف لـ َيِجد ما لوقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا: "    و خاؼ البْرد, فِإنو ُيسخّْ
ف بو تيمَّـ؛ ألنَّو َخشِ  ـْ ِإفَّ المََّو َكاَف يسخّْ َي عمى َبَدِنو مف الضَّرر, وقد قاؿ تعالى: }َواَل تَْقُتُموا َأْنُفَسُك

ـْ َرِحيًما{  . واستدؿَّ عمرو بف العاص رضي ا عنو بيذه اْلية عمى جواز التَّيمُّـ [ 29]النساء: ِبُك
 ". كاف عميو ُغْسؿ اعند الَبْرد ِإذ

إذا وقع البرد وأنت في مكاف ال حيمة لؾ في ماء دافئ "  وقاؿ الشيخ ابف باز رحمو ا:
كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخف بو الماء, ويخشى المضرة عميو مف استعماؿ الماء 

لما -صمى ا عميو وسمـ  -فإنو يتيمـ, والحمد , مثمما تيمـ عمرو بف العاص في عيد النبي 
النبي عميو الصبلة والسبلـ, فإذا تيسر لئلنساف ما يسخف  اشتد البرد وخاؼ عمى نفسو تيمـ وأقره

بو الماء, وما حؿ فيو شيء يستطيع أف يغتسؿ فيو فإنو يتوضأ بالماء المسخف ويغتسؿ بو, أما 
إذا كاف في مكاف يخشى عمى نفسو مف الخطر لكونو في مكاف بارد مكاف ظاىر لمبرد ال حيمة 

 جؿ وعبل: وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة, ويقوؿ سبحانو: وال لو فيو, ػػ وال في الماء المسخف فا
 ." تقتموا أنفسكـ, ويقوؿ: فاتقوا ا ما استطعتـ

ذىب الحنفية والشافعية إلى أف الواجب في التيمـ ضربتاف ضربة لموجو  /التيمـوصفة 
ب المالكية وضربة لميديف وذىبوا إلى أف الواجب في اليديف ىو مسحيما إلى المرفقيف, وذى

والحنابمة إلى أف الواجب ضربة واحدة والفرض في مسح اليديف إلى الكوعيف والزيادة إلى 
 .المرفقيف سنة والزيادة عمى الضرب سنة عند المالكية

 



33 

 

أف , بضربة واحدة لموجو والكفيف: أىؿ العمـكثير مف وخالصة صفة التيمـ عمى ما يرجحو 
يمسح ظاىر كفيو يمسح ظير يمينو بشمالو وظير  يضرب األرض ضربة ثـ ينفخ في يديو ثـ

رضي ا عنو وىو  عمار شمالو بيمينو, ثـ يمسح وجيو كما ثبت في الصحيحيف مف حديث
, َقاَؿ : َجاَء َرُجٌؿ  َأِبيوِ  , َعفْ ِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأْبَزىَسِعيِد بْ  َعفْ , مـأصح حديث في صفة التي

ـْ ُأِصِب اْلَماَء  ِلُعَمَر ْبِف  َعمَّاُر ْبُف َياِسرٍ  ؟ َفَقاؿَ ِإَلى ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب , َفَقاَؿ : ِإنّْي َأْجَنْبُت َفَم
ـْ ُتَصؿّْ , َوَأمَّ  وفي – ا َأَنا َفَتَمعَّْكتُ اْلَخطَّاِب : َأَما َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِفي َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت , َفَأمَّا َأْنَت َفَم

ِعيِد َكَما َتَمرَُّغ الدَّابَّةُ رواية  َفَصمَّْيُت, َفَذَكْرُت ِلمنَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ , َفَقاَؿ  -َفَتَمرَّْغُت ِفي الصَّ
َضَرَب النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبَكفَّْيِو ِإنََّما َكاَف َيْكِفيَؾ َىَكَذا , فَ  : "مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ النَِّبيُّ صَ 

َـّ َمَسَح ِبِيَما َوْجَيُو َوَكفَّْيوِ  وفي رواية أخرى عند البخاري: )رواه البخاري ومسمـ(, " اأْلَْرَض َوَنَفَخ ِفيِيَما , ُث
َـّ َمَسَح ِبيا نََّما َكاَف َيْكِفيَؾ َأْف َتْصَنَع َىَكَذا , َفَضَرَب ِبَكفِّْو ضَ إ" َـّ َنَفَضَيا , ُث ْرَبًة َعَمى اأْلَْرِض , ُث

َـّ َمَسَح ِبِيَما َوْجَيوُ   ." َظْيَر َكفِّْو ِبِشَماِلِو َأْو َظْيَر ِشَماِلِو ِبَكفِّْو , ُث
عمى رفع نيتو صر وال يق ستباحة الصبلةفينوى بالتيمـ ايصح التيمـ إال بالنية, ال  مالحظة:

 ور.الحدث عند الجمي
وأما جنس ما يتيمـ بو في شرح صحيح مسمـ: "  النووياإلماـ قاؿ ؟/ بما يكوف التيمـ

وأكثر الفقياء إلى أنو ال  فاختمؼ العمماء فيو فذىب الشافعي وأحمد وبف المنذر وداود الظاىري
وقاؿ أبو حنيفة ومالؾ يجوز التيمـ بجميع  ,يجوز التيمـ إال بتراب طاىر لو غبار يعمؽ بالعضو

أنواع األرض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض أصحاب مالؾ فجوزه بكؿ ما اتصؿ باألرض 
مف الخشب وغيره وعف مالؾ في الثمج روايتاف وذىب االوزاعي وسفياف الثوري إلى أنو يجوز 

 ". بالثمج وكؿ ما عمى األرض

 بعد طيارتو بالماء؟ اإلعادة عميوإذا تيمـ وصمى ىؿ مسألة: 
 .ر فبل يسقط بو الفرضألنو عذر ناد ؛أحمد في رواية عنو إلى أنو يعيدذىب الشافعي و  -1
ألنو أتى بما أمر بو فخرج  ؛إلى أنو ال يعيدوأحمد في رواية عنو  مالؾو  أبو حنيفةذىب  -2

 .مف عيدتو, وألنو صمى بالتيمـ المشروع عمى الوجو المشروع
ذا تيمـ وصمى , فيؿ يمزمو قاؿ اإلماـ ابف قدامة المقدسي الحنبمي في كتابو المغني: ) وا 

وابف  , وأبي حنيفة , ومالؾ , الثوري وىو قوؿ إحداىما، ال يمزمو.: اإلعادة؟ عمى روايتيف
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, فإف النبي صمى ا عميو وسمـ لـ يأمره باإلعادة , ولو وجبت ألمره بيا؛ عمرو ؛ لحديثالمنذر
وألنو خائؼ عمى نفسو , أشبو المريض ؛ وألنو أتى بما أمر بو , فأشبو سائر مف يصمي بالتيمـ. 

ألنو عذر نادر غير متصؿ , فمـ يمنع  ؛ ومحمد أبي يوسؼ وىو قوؿ .يمزمو اإلعادة :والثانية
نما أمر بوويفارؽ نسياف الطيارة؛ ألنو لـ يأت ب. واألوؿ أصحاإلعادة كنسياف الطيارة .  ما , وا 

ال إعادة  :-ة الحنابمةوىو مف كبار أئم– أبو الخطاب ظف أنو أتى بو, بخبلؼ مسألتنا. وقاؿ
ف كاف حاضراً عميو إف كاف مسافراً  فعمى روايتيف؛ وذلؾ ألف الحضر مظنة القدرة عمى  , وا 

ف كاف  يعيد إف كاف حاضراً : الشافعي وقاؿتسخيف الماء, ودخوؿ الحمامات, بخبلؼ السفر,  , وا 
 (.فعمى قوليف مسافراً 

 
 الثانيالفصؿ 

 والنعميف المسح عمى الخفيف والجوربيف

 أواًل: المسح عمى الخفيف:
 تعريفو:  -3

 . والمسح: ىو إمرارالعظمتاف الناتئتاف في القدـوالكعباف: ف, ييغطي الكعب الُخؼ: نعؿ مف جمد
 ًا.بسطالممسوح  اليد عمى الشيء باطف

بدؿ غسؿ عمى الخفيف في وقت محدد شرعًا  يفاليدبأنو: إمرار باطف  المسح عمى الخفيفونعرؼ 
 .الرجميف في الوضوء

الغسؿ مف الجنابة ال دوف الُغسؿ, بمعنى أف  الخفيف خاص بالوضوءالمسح عمى  مالحظة:
ذلؾ. أي أنو ال يجوز لمف  في إجماع العمماءابف حجر  ونقؿيصح فيو مسح الخفيف مطمقًا, 

عمى طيارة إذا حصمت معو جنابة أف يغتسؿ ويمسح عمى خفيو بؿ البد مف أف  خفيولبس 
 ينزعيما ويغتسؿ غسبًل كامبًل بالماء.

 مشروعية المسح عمى الخفيف:  -4

وقد  ـ عمى أف مف أكمؿ طيارتو ثـ لبس خفيو, وأحدث, أف لو أف يمسح عمييما,أجمع أىؿ العم
ما رواه ما يدؿ عمى مشروعيتو وم, ثبتت مشروعيتو بالسنة الصحيحة المتواترة عف رسوؿ ا 
باؿ جرير ثـ »قاؿ:  -رضى ا عنو–أحمد والشيخاف وأبو داود والترمذي عف ىماـ النخعي 
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فقيؿ: تفعؿ ىذا؟ فقاؿ: نعـ, رأيت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ باؿ توضأ ومسح عمى خفيو, 
 .«ثـ توضأ ومسح عمى خفيو

أي  .قاؿ األعمش: قاؿ إبراىيـ: كاف يعجبيـ ىذا الحديث ألف إسبلـ جرير كاف بعد نزوؿ المائدة
فيكوف , وضوء التي تفيد وجوب غسؿ الرجميفأسمـ في السنة العاشرة بعد نزوؿ آية ال أف جريراً 
المسح  فموا صاحب الخؼ غسؿ لغير صاحب الخؼ, وأمال باْليةالمراد  فأ مبيناً  جرير حديث

الِة وىي قولو تعالى: " لآليةفتكوف السنة مخصصة  ـْ ِإَلى الصَّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا ُقْمُت
ـْ ِإَلى اْلَمرَاِفِؽ واْمَسُحوا ـْ وَأْيِدَيُك ـْ ِإَلى اْلَكْعَبْيفِ  َفاْغِسُموا وُجوَىُك ـْ وَأْرُجَمُك  .(6)المائدة:" ِبُرُؤوِسُك
ف النبي حديث المغيرة بف شعبة رضي ا عنو أومف األدلة عمى المسح عمى الخفيف 

دعيما فإني أدخمتيما "  ألنزع خفيو فقاؿ: فأىويت: صمى ا عميو وسمـ توضأ, قاؿ المغيرة
 .(ومسمـ رواه البخاري)" طاىرتيف فمسح عمييما

فيو أربعوف حديثًا عف  ,ليس في قمبي مف المسح شيء" : قاؿ اإلماـ أحمد رحمو او 
وقد روى " وقاؿ النووي في شرح صحيح مسمـ:  ". رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ وأصحابو

 ".المسح عمى الخفيف خبلئؽ ال يحصوف مف الصحابة
 

 مدة المسح عمى الخفيف:  -5
دد الشرع مدة المسح عمى الخفيف بثبلثة أياـ بميالييف لممسافر, ويـو ح :المسح تحديد مدة - أ

شريح بف ىاني رضي ا  حديثويدؿ عمى ذلؾ , وليمة لممقيـ, وعمى ىذا جماىير العمماء
, فإنو عف المسح عمى الخفيف فقالت: سؿ عمياً  -رضى ا عنيا– عنو قاؿ: سألت عائشة

اؿ رسوؿ ا صمى ا عميو ق :فسألتو فقاؿ , , كاف يسافر مع رسوؿ ايذا منيأعمـ ب
 .و(رواه أحمد ومسمـ والترمذي والنسائي وابف ماج) "لممسافر ثبلثة أياـ وليالييف , ولممقيـ يوـ وليمة"وسمـ: 

لممقيـ يوـ وليمة, ولممسافر ثبلثة أياـ بميالييف,  كما أسمفنا مدة المسح بداية مدة المسح: - ب
  عدة أقواؿ: المدة؟ ألىؿ العمـ في ىذافمتى يبدأ حساب ىذه 

قوؿ سفياف الثوري والشافعي وأبي حنيفة  , وىولبس الخؼيبدأ مف أوؿ حدث بعد األوؿ: 
فاعتُبر , فيو المسح يجوزوأصحابو, وظاىر مذىب الحنابمة, قالوا: ألف ما بعد الحدث زمف 

 فعؿ المسح.أوؿ وقتيا مف حيف جواز 
 وىو قوؿ الحسف البصري.  ،يبدأ مف وقت المبسالثاني: 
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 افال يمسحصبلة فقط, خمس عشرة فقط, والمسافر ل خمس صمواتالمقيـ ل يمسحالثالث: 
سحاؽ وأبي ثور وغيرىـ. أكثر مف ذلؾ  , وىو مذىب الشعبي وا 

وىو قوؿ أحمد بف حنبؿ واألوزاعي, واختاره  يبدأ مف حيف أوؿ مسح بعد الحدث: الرابع:
, لظاىر عند كثير مف العمماء , وىو أرجح األقواؿباز وابف عثيميفالمنذر وابف النووي وابف 

وال يمكف أف يصدؽ عميو أنو ماسح إال « يمسح المسافر»قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: 
 . فبفعؿ المسح, وال يجوز العدوؿ عف ىذا الظاىر بغير برىا

الثانية عشرة مثبًل وبقي وعمى ىذا, لو أف رجبًل توضأ عند صبلة الظير, ولبس خفيو الساعة 
بعد –, ثـ أحدث ولـ يتوضأ إال الساعة الرابعة اً مى طيارة حتى الساعة الثالثة عصر ع

مف اليـو التالي  اً ح عمييما حتى الساعة الرابعة عصر ومسح عمى خفيو, فمو أف يمس -العصر
 .افراً إذا كاف مس, وحتى الساعة الرابعة عصرًا بعد ثبلثة أياـ مف  -اً إف كاف مقيم–

  ، ىؿ يأخذ حكـ المقيـ أـ المسافر في المسح؟إذا مسح المقيـ ثـ سافرمسألة: 
 أقؿ مف يوـ وليمة, ثـ سافر, فممعمماء فيو قوالف:  -وىو مقيـ–مف مسح عمى خفيو 

لو أف يمسح حتى يتـ ثبلثة أياـ بميالييف )بما في ذلؾ ما مسحو وىو مقيـ(: وىو مذىب  األوؿ:
. الثوري وأبي حنيف  ة وأصحابو ورواية عف أحمد وبو قاؿ ابف حـز

وليمة ثـ يمزمو غسؿ رجميو إذا توضأ, وىو قوؿ الشافعي  اً لو أف يمسح حتى يتـ يوم: الثاني
سحاؽ.   وأحمد وا 

لو المسح حتى  المقيـ إذا مسح ثـ سافر أف ويرجح كثير مف العمماء ومنيـ الشيخ ابف عثيميف
ىذا الرجؿ إذا انتيى يوـ وليمة وىو مسافر فمو أف يتـ المدة  تماـ ثبلث األياـ وليالييف, ألف

 «. يمسح المسافر ثبلثة أياـ وليالييف»لظاىر حديث 

 ، ىؿ يأخذ حكـ المسافر أـ المقيـ في المسح؟وىو مسافر ثـ أقاـإذا مسح مسألة: 
يو, وليمة أو أكثر ثـ قدـ الحضر, فبلبد أف يخمع خف مسح عمى خفيو وىو مسافر يوماً مف 

 ويغسؿ رجميو إذا توضأ, ثـ يكوف لو ما لممقيـ. 
ف كاف مسح  وىو مسافر أقؿ مف يوـ وليمة, جاز لو إذا قدـ الحضر أف يكمؿ ما تبقى مف اليـو وا 

مذىب جميور الفقياء مف الحنفيَّة, والشَّافعيَّة عمى الصَّحيح, وىذا والميمة ثـ عميو أف يخمعو. 
 عثيميف رحمو ا.ف الشيخ اب كما بيف , وىو الراجحوالحنابمة
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 في ابتداء المسح ووقتو فماذا يفعؿ؟ المصميذا شؾَّ مسألة: إ
ف رحمو ا: قاؿ ابف عثيميإذا شؾ المصمي في ابتداء المسح ووقتو فإنو يبني عمى ما يتيقف, 

ة يبني عمى اليقيف, فإذا شؾَّ ىؿ مسح لصبلة الظير أو لصبلة العصر فإنو يجعؿ ابتداء المد "
 ". مف صبلة العصر, ألف األصؿ عدـ المسح

 

 ط المسح عمى الخفيف: و شر  -6
 : وىذا أمر مفترض, فبل يصح أف يمسح عمى خفيف نجسيف.طيارة الخفيف - أ

في  النبي : كنت مع لمغيرة بف شعبة رضي ا عنو قاؿعف ا :أف يمبسيما عمى طيارة - ب
رواه البخاري )" ا طاىرتيف فمسح عمييمادعيما فإني أدخمتيم: ", فقاؿألنزع خفيو, فأىويت سفر

 لجواز المسح.  الطيارة قبؿ لبس الخؼ شرطيدلؿ عمى أف الحديث وىذا  .(ومسمـ
 بعد تماـ الوضوء؟يدخؿ رجميو فييما مسألة: ىؿ يشترط لجواز المسح عمى الخفيف أف 

الؾ م فقاؿمف توضأ فغسؿ إحدى رجميو وأدخميا الخؼ, ثـ غسؿ األخرى وأدخميا الخؼ, 
ال يجوز لو إف أحدث أف يمسح عمييما, ألنو لبس الخؼ قبؿ : في رواية وأحمدوالشافعي 

ابف حجر  أخذ بيذا الرأيوقد  ,تماـ الطيارة, فإف نزع األوؿ ثـ لبسو جاز لو المسح عندىـ
 .والنووي

ذر واختاره ابف المنوالثوري والمزني وابف حـز  -في إحدى الروايتيف–وقاؿ أبو حنيفة وأحمد 
أنو يجوز لو المسح عمييما لصدؽ أنو أدخؿ كبلِّ مف رجميو وىي  ـ ابف تيميةوشيخ اإلسبل

 طاىرة.
 . كما يقوؿ الشيخ ابف باز رحمو ا ليما في الخفيف بعد تماـ الوضوءاإدخ األحوطو  

 ىؿ يجوز لمف تيمـ ولبس خفيو أف يمسح عمييا عند وضوئو إف وجد الماء؟مسألة: 
سح عمى الخفيف عند جميور الفقياء أف يكوف لبسيما بعد طيارة مائية ال إف مف شروط الم

ترابية, أي بعد وضوء ال تيمـ, فإذا تيمـ المصمي ثـ لبس خفيو وأراد الوضوء بالماء فبل 
ال يجوز لو سئؿ الشيخ ابف عثيميف عف ذلؾ, فأجاب: " يجوز لو أف يمسح عمى خفيو, وقد 
لطيارة طيارة تيمـ, لقولو صمى ا عميو وسمـ: )فإني أف يمسح عمى الخفيف إذا كانت ا

 ." جؿ إنما ىي في الوجو والكفيف فقطأدخمتيما طاىرتيف(. وطيارة التيمـ ال تتعمؽ بالرّْ 
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أي المفروض  :وأصحاب المذاىب األربعة عند جماىير أىؿ العمـ سترىما لمحؿ الفرض - ت
 غسمو مف الرجؿ, أي أف يكوف الخفيف إلى الكعبيف.

ؽ؟ ألة: مس  ىؿ يمسح عمى الخؼ الُمخرَّ
لممحؿ المفروض غسمو في  اً اتر اشترط أكثر الفقياء لجواز المسح عمى الخؼ أف يكوف س

الوضوء, فمنعوا المسح عمى الخؼ المخرؽ ألنو يرى منو مواضع الوضوء التي فرضيا 
 . الشافعي وأحمد قوؿوىذا الغسؿ, وال يجتمع غسؿ ومسح, فغمب حكـ الغسؿ, 

واسمو  اً خؼ المخرؽ ما داـ المشي فيو ممكنيجوز المسح عمى ال ؿ مالؾ وأبو حنيفة:وقا
سحاؽ وأبي ثور وابف حـز واختاره ابف المنذر و باقياً  ابف شيخ اإلسبلـ , وىو قوؿ الثوري وا 
ألف اإلذف بالمسح عمى الخفيف عاـ يدخؿ فيو كؿ ما وقع عميو  ؛والشيخ ابف عثيميف تيمية

ىر األخبار وال يستثنى خؼ دوف خؼ إال بدليؿ, ولو كاف الخرؽ يمنع اسـ الخؼ عمى ظا
مف المسح لبينو صمى ا عميو وسمـ ال سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عيده, والغالب أف 

 ال تخمو خفافيـ مف الخروؽ. 
كانت ِخفاؼ المياجريف واألنصار ال تسمـ مف الخروؽ كخفاؼ الناس, فمو " قاؿ الثوري: 

 . " في ذلؾ حظر لورد ولنقؿ عنيـكاف 

مسألة ىامة: ىؿ يشترط لمف أراد أف يسمح عمى خفيو أف ينوى عند لبسو الخفيف نية 
 المسح؟

ألف ىذا عمؿ ؛ النية ىنا غير واجبةسئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا عف ذلؾ فأجاب: " 
أف   نو ال يشترط, كما لو لبس الثوب فإحتاج إلى نيةعمؽ الحكـ عمى مجرد وجوده فبل ي

الخفيف أف ينوي أنو سيمسح فبل يشترط في لبس  ,ينوي بو ستر عورتو في صبلتو مثبلً 
ف كاف مقيمًا مو ثبلثة أياـ نواىا أـ لـ ينوىاكاف مسافرًا ف, فإذا عمييما. وال كذلؾ نية المدة , وا 

 . "فمو يوـ وليمة نواىا أـ لـ ينوىا

 محؿ المسح وصفتو:  -7
 شروع في المسح عمى الخفيف أف يمسح ظاىرىما ال باطنيما مرة واحدةلم: امحؿ المسح - أ

لو كاف الديف بالرأي لكاف أسفؿ الخؼ أولى بالمسح مف »لحديث عمي بف أبي طالب قاؿ: 
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وىذا . )رواه أبو داود( «أعبله, لقد رأيت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يمسح عمى ظاىر خفيو
: قاؿفو, وبذلؾ أخذ الشيخ ابف عثيميف, أبي حنيفة وأصحابمذىب الثوري واألوزاعي وأحمد و 

 ."مسح أسفؿ الخؼ ليس مف السنة"
ف مسح عمى ظاىرىما وباطنيما جاز ذلؾ وىو قوؿ ف اقتصر عمى ي, أما إمالؾ والشافع وا 

 الخؼ دوف أعبله لـ يجزئو المسح.  )أسفؿ( باطف
 

 صفة المسح: - ب

وىو مذىب الحنفية وقوؿ لمحنابمة واختاره , حدفي وقت وا يمسح الرجميف معاً  القوؿ األوؿ:
كيفية المسح أف يمرَّ يده مف  فقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا: " .الشيخ ابف عثيميف

أطراؼ أصابع الرجؿ إلى ساقو فقط, يعني أف الذي يمسح ىو أعمى الخؼ , فيمر يده مف 
ي , يعنعًا عمى الرجميف جميعاً ليديف جميعند أصابع الرجؿ إلى الساؽ فقط , ويكوف المسح با

, واليد اليسرى تمسح الرجؿ اليسرى في نفس المحظة كما اليد اليمنى تمسح الرجؿ اليمنى
, ولـ يقؿ: اىر السنة لقوؿ المغيرة ابف شعبة: فمسح عمييماتمسح األذناف , ألف ىذا ىو ظ

إحدى يديو ال  , نعـ لو فرض أففظاىر السنة ىو ىذا بدأ باليمنى, بؿ قاؿ مسح عمييما.
وكثير مف الناس يمسح بكبل يديو عمى اليمنى وكبل يديو  يعمؿ بيا فيبدأ باليمنى قبؿ اليسرى.

اليمنى  , إنما العمماء يقولوف: يمسح باليد اليمنى عمىىذا ال أصؿ لو فيما أعمـ, اليسرى عمى
نا ىذا في وعمى أي صفة مسح أعمى الخؼ فإنو يجزئ لكف كبلم, واليد اليسرى عمى اليسرى

  ." األفضؿ
 ,و مذىب أحمد ورجحو الشيخ ابف بازوى في المسح, ـ اليمنى عمى اليسرىقدَ تُ  القوؿ الثاني:

السنة: أف يبدأ بالرجؿ اليمنى قبؿ اليسرى, كالغسؿ؛ لقوؿ "  ز رحمو ا:ابف باالشيخ قاؿ ف
: رضي ا عنيا ائشةع , وقوؿ" إذا توضأتـ فابدءوا بميامنكــ: " النبي صمى ا عميو وسم

" كاف النبي صمى ا عميو وسمـ يعجبو التيمف في تنعمو وترجمو, وفي طيوره, وفي شأنو كمو"
فإذا مسح الرجؿ اليمنى باليد اليمنى, والرجؿ اليسرى باليد اليسرى, فبل و(, متفؽ عمى صحت)

ف مسحيما جميعبأس إ  ." حرج باليد اليمنى أو باليسرى فبل اً ذا بدأ باليمنى, وا 

نى عمى ظاىر الرجؿ اليمنى اليم يمسح باليد خالصة القوؿ في صفة المسح:
في وقت واحد أو يمسح كما الغسؿ في  ويمسح باليد اليسرى عمى ظاىر الرجؿ اليسرى
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عمى " ابف عثيميف: الشيخ واألمر في ىذا واسع كما قاؿ  الوضوء يبدأ باليمنى ثـ اليسرى.
 . " و ُيجزيءأي صفة مسح أعمى الخؼ فإن

 

 : المسح عمى الخفيفمبطالت  -8
فإف حدث شيء مف ىذه األمور لـ يحؿ لو , التالية الثبلث يبطؿ المسح عمى الخفيف في الحاالت
نما يجب عمي , ثـ يكوف لو أف يمبس و إذا أحدث أف يتوضأ ويغسؿ رجميوأف يمسح عمى خفيو, وا 

 :بعد ذلؾ مرة أخرى خفيو ويمسح
( أف نمسح يعني النبي أمرنا )" :  صفواف بف عساؿقاؿ  :الغسؿُ إذا حصؿ ما يوجب  - أ

وليمة إذا أقمنا, وال  , ويوماً مناىما عمى طير ثبلثا إذا سافرناعمى الخفيف إذا نحف أدخ
 .(والترمذي والنسائي وصححاهرواه الشافعي وأحمد وابف خزيمة ) " جنابةنخمعيما إال مف 

عمى الخفيف بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا يـو  فبل يجوز المسح :انقضاء مدة المسح - ب
 وليمة لممقيـ, وثبلثة أياـ بميالييا لممسافر. 

شيخ وىو اختيار ابف حـز و عمى الراجح  انتياء مدة المسح ال ينقض الوضوءمالحظة: 
أف يتوضأ إذا  الخفيفبل يجب عمى البس ف, وغيرىـ ابف تيمية وابف عثيميف واأللبانياإلسبلـ 

. كاف ال يزاؿ عمى طيارة؛ ألف انتياء المدة ليس مف نواقض الوضوءانتيت مدة المسح إف 
والقوؿ بالنقض ال دليؿ عميو  الوضوء بتماـ مدة المسح, ال ينتقض"  ف:ابف عثيميقاؿ الشيخ 

  .يا"لمدة معناه أنو ال مسح بعد تمامفتماـ ا
 فما حكـ صالتو ؟ ثـ صمىناسيًا رجؿ مسح بعد انتياء مدة المسح مسألة: 

إذا مسح بعد انتياء مدة المسح سواًء كاف مقيمًا أو مسافرًا فإف ما صبله بيذه الطيارة يكوف 
ألف وضوءه باطؿ حيث إف مدة المسح انتيت,  ؛بإجماع أىؿ العمـ -ولو كاف ناسياً – باطبلً 

لتي صبلىا , وأف يعيد الصموات اف جديد وضوءًا كامبًل بغسؿ رجميوفيجب عميو أف يتوضأ م
بف عثيميف رحمو ا وبذلؾ أفتى الشيخ ا .اء المدةبيذا الوضوء الذي مسح بو بعد انتي

 نحو ذلؾ.والشيخ ابف باز رحمو ا لئلفتاء تعالى, وأفتت المجنة الدائمة 
ثـ أحدث, فبل يجوز  -ولو قبؿ انقضاء المدة–فإذا نزع خفَّو  نزع الخؼ واإلحداث قبؿ لبسو:  - ت

 .مسح عميو, ألنو حينئذ لـ يدخؿ رجمو عمى طيارةأف يمبسو وي
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 ىؿ نزع الخفيف بعد المسح عمييما ينقض الوضوء؟مسألة: 
 ولـ ُيحدث, فممعمماء في حكمو أربعة أقواؿ: مف نزع خفيو بعد المسح عمييما 

سحاؽ والشافعي في القديـالنخعي واألوزاعي  عميو أف يعيد الوضوء, وىو مذىباألوؿ:   وأحمد وا 
ألف المسح أقيـ مقاـ الغسؿ فإذا أزاؿ الممسوح بطمب الطيارة في يرجحو ابف باز رحمو ا؛ و 

 القدميف فتبطؿ جميعيا ألنيا ال تتجزأ. 
الشافعي وىو مذىب الثوري وأبي حنيفة وأصحابو وأبي ثور و  ،عميو أف يغسؿ قدميو فقطالثاني: 

 الجديد.  في
 مالؾ والميث.  فإف تأخر أعاد الوضوء: وىو مذىب عميو أف يغسؿ قدميو فور خمعو,: الثالث

وبو قاؿ الحسف البصري وعطاء وابف حـز واختاره  ,ليس عميو وضوء وال غسؿ لقدميوالرابع: 
طاىر  -الخؼ عميوو – ألنو؛ وابف عثيميفبف تيمية سبلـ اشيخ اال يرجحوو النووي وابف المنذر 

ؾ إذا خمع خفو إال بحجة مف سنة أو إجماع, كامؿ الطيارة بالسنة الثابتة, وال يجوز نقض ذل
عف في حديث صحيح  البييقيوأخرج وليس عند القائميف بإعادة الوضوء أو غسؿ الرجميف حجة, 

, ثـ دعا بماء, فتوضأ ومسح عمى نعميو, ثـ أنو رأى عميِّا رضي ا عنو باؿ قائماً »أبي ظبياف 
مسح الشعر ثـ حمقو فإنيـ ال يقولوف  ثـ يقاس عمى مف«. دخؿ المسجد فخمع نعميو ثـ صمى

بإعادة مسح الرأس أو إعادة الوضوء, فإذا خمع خفيو ولـ ُيحدث فإف لو أف يصمي ما شاء حتى 
 ينتقض وضوؤه. 

 ابف اإِلسبلـ اختاره شيخ الذي العمـ أىؿ أقواؿ مف الراجح القوؿ وقاؿ الشيخ ابف عثيميف في ذلؾ: "

 خفو خمع فِإذا الخؼ, بخمع ينتقض ال أف الوضوء تعالى, ا ـرحمي العمـ أىؿ مف وجماعة تيمية

 تمت فقد الخؼ عمى مسح إذا ألنو وذلؾ ينتقض, ال وضوءه مسحو فإفِ  وقد طيارة عمى وىو

 يمكف ال الدليؿ الشرعي, بمقتضى الثابتة الطيارة ىذه فإفِ  خمعو فإِذا شرعي, دليؿ طيارتو بمقتضى

 الوضوء, ينقض الجوارب أو الخفاؼ مف خمع الممسوح أف عمى ليؿد وال شرعي, بدليؿ ِإال نقضيا

 باقيًا ... ". فيكوف وضوؤه ىذا وعمى
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نتقض وضوءه فيؿ يجوز المسح وىو عمى وضوء ثـ أعادىا قبؿ أف يالخفيف إذا نزع مسألة: 
 ؟عمييا

ينتقض  إذا نزع الشراب ثـ أعادىا وىو عمى وضوئو فإذا كاف ىذا ىو الوضوء األوؿ أي إف لـ
 ما دامت المدة باقية. أف يعيدىا ويمسح عمييا إذا توضأوضوءه بعد لبسو فبل حرج عميو 
فإنو ال يجوز لو إذا خمعيما أف يمبس ويمسح  خفومسح فيو عمى  أما إذا كاف ىذا الوضوء وضوءً 

كبلـ  أف يكوف لبسيا عمى طيارة بالماء, وىذه طيارة بالمسح, ىذا ما يعمـ مف ألنو ال بد ؛عمييا
 وبذلؾ أفتى الشيخ ابف عثيميف والشيخ ابف باز رحميما ا تعالى. .أىؿ العمـ

 

 :: المسح عمى الجوربيفثانياً 
مف الصوؼ أو القطف  اإلنساف في قدميو سواء كاف مصنوعاً ىو ما يمبسو  الجورب:تعريفو:  -1

اليد  باطف مراروالمسح: ىو إ «.بالشراب»حو ذلؾ, وىو ما ُيعرؼ أو ن ف أو القماشأو الكتا
 ًا.بسطالممسوح  عمى الشيء

في وقت محدد شرعًا  الجوربيفبأنو: إمرار باطف اليديف عمى  الجوربيفالمسح عمى ونعرؼ 
 .بدؿ غسؿ الرجميف في الوضوء

أي أنو ال  دوف الُغسؿ, خاص بالوضوء -مثؿ الخفيف-الجوربيف المسح عمى  مالحظة:
صمت معو جنابة أف يغتسؿ ويمسح عمييما بؿ البد يجوز لمف لبس جوربيو عمى طيارة إذا ح

 مف أف ينزعيما ويغتسؿ غسبًل كامبًل بالماء.

 حكـ المسح عمى الجوربيف: -2
 لمعمماء في حكـ المسح عمى الجوربيف ثبلثة أقواؿ: 

أبي حنيفة )ثـ  أنو ال يجوز المسح عمييما إال أف يكوف عمييما نعؿ جمد: وىو مذىباألوؿ: 
 .رب ال يسمى خفِّا فبل يأخذ حكمو, قالوا: ألف الجو والشافعيرجع عنو( ومالؾ 

 ساتريف محؿ الفرض: وىو )ثخينيف( يجوز المسح عمييما بشرط أف يكونا صفيقيفالثاني: 
 .بف حنبؿ والصاحبيف أبو يوسؼ ومحمد ىب الحسف وابف المسيب وأحمدمذ

ظاىر مذىب ابف حـز  ووى يجوز المسح عمى الجوربيف مطمًقا ولو كانا رقيقيف:الثالث: 
 .الشنقيطيوابف باز و  ابف عثيميف ورجحوابف تيمية, اختيار شيخ االسبلـ و 
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المسح عمى الجوارب وىي الشراب قد ورد فيو  : "قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل
حديث عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ وصح عف غير واحد مف الصحابة أنو مسح عمى 

ا أنو ليس فيو سنة عف رسوؿ ا صمى ا عميو وعمى آلو وسمـ وال أثر الجوارب, ولو قدرن
 -أي الشراب-ز المسح عمى الجوربيففإف القياس الصحيح الجمي يقتضي جوا ,عف الصحابة

وذلؾ ألننا نعمـ أف الحكمة مف جواز المسح عمى الخفيف ىي المشقة التي تحصؿ بخمعيما 
فإف في ذلؾ مشقة مف جية النزع  ا وىي رطبةعند الوضوء ثـ غسؿ الرجؿ ثـ إدخالي

في  المبس, ومف جية إدخاؿ الرجؿ وىي رطبة, وىذه الحكمة المعقولة الواضحة تكوف تماماً و 
الجوربيف فإف في نزعيما مشقة وفي إدخاليما والرجؿ رطبة مشقة أخرى, لذلؾ نرى أف النص 

ؿ يشترط في الجوربيف أي والنظر كبلىما يدؿ عمى جواز المسح عمى الجوربيف, ولكف ى
الشراب أف يكونا صفيقيف بحيث ال يرى مف ورائيما الجمد أو ال يشترط؟ ىذا محؿ خبلؼ 
نو عمييما لو حصؿ  بيف العمماء منيـ مف قاؿ يشترط أف يكونا ثخينيف ال يصفاف البشرة وا 

يمنعاف خرؽ ولو يسير فإنو ال يجوز المسح عمييا, ومنيـ مف قاؿ يشترط أف يكونا ثخينيف 
ف لـ يكونا ساتريف, وعمى ىذا فيجوز المسح عمى الجوربيف إذا  وصوؿ الماء إلى الرجؿ وا 

يجوز المسح عمى الجوربيف كانا مف النايموف الشفاؼ, ومنيـ مف قاؿ ال يشترط ذلؾ كمو وأنو 
, الرقيقيف ولو كاف يرى مف ورائيما الجمد ولو كانا يمكف أف يمضي الماء منيما إلى القدـ

ألنو ال دليؿ عمى االشتراط والحكمة مف جواز المسح موجودة في  ؛ذا القوؿ ىو الصحيحوى
الرقيقيف كما ىي موجودة في الثخينيف وعمى ىذا فيجوز المسح عمى الجوربيف الخفيفيف كما 

 ". يجوز عمى الجوربيف الثخينيف
  ؟ خفيؼعف حكـ المسح عمى الجورب المخرؽ وال  :ابف عثيميف وُسئؿ فضيمة الشيخ 

لخفيؼ القوؿ الراجح أنو يجوز المسح عمى الجورب المخرؽ والجورب ا"   : رحمو افأجاب 
ف أمف جواز المسح عمى الجورب ونحوه , ألنو ليس المقصود الذي ُترى مف ورائو البشرة

نما المقصود الرخصة عمى الُمكمَّؼ يكوف ساتراً  , فإف الرّْجؿ ليست عورة يجب سترىا, وا 
يكفيؾ أف   ب أو الخؼ عند الوضوء, بؿ نقوؿؿ عميو, بحيث ال ُنمزمو بخمع ىذا الجور والتسيي

 -كما ترى-, وىذه العمة مف أجميا ُشرع المسح عمى الخفيف , ىذه ىي العمة التيتمسح عميو
  . " المخرؽ والسميـ والخفيؼ والثقيؿ يستوي فييا الخؼ أو الجورب
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  المسح عمى الجوربيف: مشروعية -3

أف رسوؿ ا »حديث المغيرة بف شعبة: دلة, منيا از المسح عمى الجوربيف في أثبت جو  - أ
 . )رواه أبو داود وصححو األلباني( «صمى ا عميو وسمـ توضأ ومسح عمى الجوربيف والنعميف

 قاؿ أبو داودأنيـ مسحوا عمى الجوربيف,  -رضي ا عنيـ-ثبت عف جماعة مف الصحابة  - ب
جوربيف عمي بف أبي طالب وابف مسعود والبراء بف عازب وأنس بف )ومسح عمى ال: في سننو

مالؾ وأبو أمامة وسيؿ بف سعد وعمرو بف حريث, وُروي ذلؾ عف عمر بف الخطاب وابف 
 (. عباس

طيمة رحمو ا كاف يقوؿ أبو حنيفة اإلماـ , فاألئمة جوَّزوا المسح عمى الجوربيفوجميور 
إال في األسبوع األخير, فقاؿ بجواز المسح عمى بيف بعدـ جواز المسح عمى الجور حياتو 

 الجوربيف, وقاؿ لُعوَّاده قبؿ موتو بثبلثة أياـ أو بسبعة: فعمت ما كنت أنيى عنو. 

سحؽ قالوا: يمسح عمى : )وقاؿ الترمذي وبو يقوؿ سفياف الثوري وابف المبارؾ وأحمد وا 
ف لـ يكف نعميف إذا كانا ثخينيف(.  الجوربيف وا 

 

 . السابؽ بيانيا أحكاـ المسح عمى الجوربيف ىي نفس أحكاـ المسح عمى الخفيف: ىامة مالحظة
 

 ماذا يترتب مف أحكاـ المسح عمى مف لبس أكثر مف جورب؟: ىامة مسألة 
 ىذا لو حاالت: 

وىذا مذىب , األعمى لمجوربفإف حكـ المسح يكوف ثـ أحدث, إذا توضأ ثـ لبس جوربيف,  -1
الشافعي في القديـ, وبذلؾ أفتت المجنة , والحنابمة, و  فيَّة, والمالكيَّةجميور العمماء مف الحن

 الدائمة لئلفتاء.

إذا أحدث أف يمسح توضأ ثـ لبس جوربيف فإف لو  غير أف الشيخ ابف عثيميف أفتى بأف مف
 أي منيما؛ ألنو لبسيما عمى طيارة.عمى 

جاز لو إتماـ المدة المسح, إذا توضأ ولبس جوربيف, ثـ مسح عمييما, ونزع األعمى بعد  -2
 بالمسح عمى األسفؿ, ألنو يصدؽ عميو أنو أدخؿ رجميو طاىرتيف. 

فإف المسح  ومسح عميو ثـ لبس عميو جوربًا آخرًا,ثـ أحدث توضأ ولبس جوربًا واحدًا إذا  -3
؛ لكوف حكـ المسح تعمؽ يستمر عمى الجوارب األولى وال يجزئ عمى الجوارب الفوقانية
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وىذا مذىب جميور العمماء مف الحنفيَّة, والشَّافعيَّة, والحنابمة, وىذا ما ولى, بالجوارب األ
 أفتت بو المجنة الدائمة لئلفتاء.

صح أف ي :الشيخ ابف عثيميف بو يقوؿوما  ةوالقديـ عند الشَّافعيَّ  مذىب المالكيَّةغير أف 
مسح عميو بقية المدة, لكف ي, صدؽ عميو أنو أدخؿ رجميو طاىرتيفألنو ي ؛الثانييمسح عمى 

فبل يمسح  الثاني غير أنو إذا مسح عمى الثاني تعمؽ الحكـ بو, فإذا نزع ,ال يبدأ مف جديد
 .الوضوء بالماءعمى األوؿ بؿ عميو 

ال عمى الثاني؛   إذا لبس الجورب عمى طيارة ثـ أحدث ولبس آخر فإنو يمسح عمى األوؿ -4
غير طيارة, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية عمى  ألنو لبس األوؿ عمى طيارة أما الثاني

 األربعة.

 المسح عمى النعميف:  ثالثًا: 
أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ توضأ ومسح عمى »حديث المغيرة بف شعبة:  تقدـ

  . )رواه أبو داود وصححو األلباني( «الجوربيف والنعميف
, والراجح أف يجوز مى النعميففي جواز المسح ع -رحميـ ا تعالى–اختمؼ العمماء وقد 
, وقاؿ بو طائفة مف أىؿ -رضي ا عنيـ–ماعة مف الصحابة , وىو مذىب جالمسح عمييما

وما , وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية إال أنو قيده بالنعؿ التي يشؽ نزعيا إال بيد ورجؿ, العمـ
ألف الظاىر ؛ يذا القيد ىو الظاىريد النعميف بمف تقي -رحمو ا تعالى–ذىب إليو شيخ اإلسبلـ 

مف حكمة المسح عمى الخفيف والجوربيف ىي مشقة النزع والحاجة وىذا ال يكوف إال في النعؿ 
, أما النعؿ التي تنزع بدوف ذلؾ بمجرد رفع باليد والرجؿ كالخفيف والجوربيف التي يشؽ نزعيا إال

ز أف يترؾ غسؿ القدميف , فبل يجو ة, فحكمة المسح غير متحققالرجؿ عنيا أو إخراجيا بسيولة
مف  , وأيضاً لوارد في تركو الوعيد مف غير سبب, الذي ىو ركف مف أركاف الوضوء افي الوضوء

ف نعاليـ كانت ال يظير لو أ -رضي ا عنيـ–تتبع سيرة النبي صمى ا عميو وسمـ وصحابتو 
 .تنزع إال باليد

 :يخمو مف حاليفية أو النعاؿ أف المسح ال في المسح عمى األحذ وخالصة أقواؿ الفقياء 
إف  فيذه حكميا حكـ الخؼ قطعًا في جواز المسح عمييا  :األحذية تغطي الكعبيفت إف كان -1

 كانت طاىرة.
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ف كاف مف األحذية التي ال تغطي محؿ الفرض -2 وىي ما فتظير الكعبيف وأعمى القدـ,  :وا 
 ؿ:وىذه ليا أحوا, )جزمة, كندرة( تسمى

وبذلؾ  فبل يصح المسح عمييا عمى الراجح, ى القدـ مباشرة بدوف جوربإف لبسيا عم - أ
 .؛ ألنيا ال تغطي محؿ الفرض وتظير جزءًا أصيبًل مف القدـلئلفتاء أفتت المجنة الدائمة

وتأخذ حكـ مف لبس فيكوف حكميا وحكـ الجورب واحدًا,  أما إف لبسيا عمى جورب  - ب
وارب وىو عمى طيارة جاز المسح عمى فوؽ الج النعميفإذا لبس ف جورب فوؽ جورب.

  .ألنيما صارا كشيء واحد -ع أنيا ال تستر محؿ الفرض غالباً , مالنعميف

والطرقات وربما تعمؽ  في الشوارع بيا النعاؿ التي في زماننا يمر الناس أفإال أننا نرى  
وا تعالى , فاألحوط أف تنزع ويمسح عمى الجوربيف غير جائز المسح عميياتجعؿ بيا نجاسة 
 أعمى وأعمـ.

األصؿ أف ف, أحكاـ المسح المبينة أعبلهليس ىناؾ فرؽ بيف الرجاؿ والنساء في مالحظة ىامة: 
, وأف ما ثبت في حؽ النساء ثبت في حؽ الرجاؿ إال ت في حؽ الرجاؿ ثبت في حؽ النساءما ثب

 بدليؿ يدؿ عمى افتراقيما.
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 الباب الثالث 
 المتعمقة بالشتاء أحكاـ الصالة

 

والتركيز الصبلة في الشتاء, بمسائؿ عدة متعمقة الحديث عف في ىذا الباب وستناوؿ  
 عمى موضوعي صبلة االستسقاء والجمع بيف الصبلتيف في الشتاء, وذلؾ عمى النحو التالي:

 الفصؿ األوؿ
 ي أحكاـ الصالة المتعمقة بالشتاءمسائؿ ف

 نحو التالي:عمى ال نبينياسائؿ فيو عدة مو  
 األذاف في الشتاء:أواًل: 

اتفؽ الفقياء عمى مشروعية قوؿ المؤذف عند المطر أو الريح أو البرد: "أال صموا في رحالكـ", أو 
 , واستدلوا عمى ذلؾ بأدلة, منيا:صموا في بيوتكـ"أو " "الصبلة في الرحاؿ"

َـّ َقاَؿ : َصمُّوا ِفي    ِبَضْجَناَف ,   َباِرَدٍة ِفي َلْيَمٍة   اْبُف ُعَمَر  َأذََّف  َقاَؿ :  َناِفٌع  عف  -1 ـْ  ُث َفَأْخَبَرَنا  ,  ِرَحاِلُك
َـّ َيُقوُؿ َعَمى ِإْثِرِه    َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  : " َأاَل َصمُّوا   َكاَف َيْأُمُر ُمَؤذًّْنا ُيَؤذُّْف , ُث

 (.رواه البخاري ومسمـ) المَّْيَمِة اْلَباِرَدِة َأْو اْلَمِطيَرِة ِفي السََّفرِ  " ِفي الرَّْحاِؿ   ِفي 
ِإَذا ُقْمَت: َأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو , " َقاَؿ ِلُمَؤذِّْنِو ِفي َيْوـٍ َمِطيٍر:  َأنَُّو   َعْبِد المَِّو ْبِف َعبَّاٍس  َعْف  -2

بَلِة, ُقْؿ:  وُؿ المَِّو, ُمَحمًَّدا َرسُ    َأْشَيُد َأفَّ  , َقاَؿ: َفَكَأفَّ  َفبَل َتُقْؿ: َحيَّ َعَمى الصَّ ـْ َصمُّوا ِفي ُبُيوِتُك
َعْزَمٌة,  النَّاَس اْسَتْنَكُروا َذاَؾ َفَقاَؿ: َأَتْعَجُبوَف ِمْف َذا, َقْد َفَعَؿ َذا َمْف ُىَو َخْيٌر ِمنّْي, ِإفَّ اْلُجُمَعَة 

نّْي َكِرْىُت َأفْ   ـْ َفَتْمُشوا ِفي الطّْيِف  َواِ   (.رواه البخاري ومسمـ) " َوالدَّْحضِ    ُأْخِرَجُك

َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َأنَُّو َسِمَع ُمَناِدَي النَِّبيّْ   ثَِقيٍؼ  ِمْف  َرُجٌؿ   َيُقوُؿ : َأْنَبَأَنا  َعْمِرو ْبِف َأْوٍس  َعْف  -3
بَلِة, َحيَّ َعَمى اْلَفبَلحِ    َيُقوُؿ: -السََّفرِ  ِفي   ةٍ َيْعِني ِفي َلْيَمٍة َمِطيرَ   -  , َصمُّوا ِفي َحيَّ َعَمى الصَّ
 )رواه النسائي وأحمد(. ِرَحاِلُكـْ   

َوِفي َحِديث ِاْبف َعبَّاس َرِضَي المَّو َعْنُو َأْف " قاؿ اإلماـ النووي في شرح صحيح مسمـ:  
ِفي َنْفس اأْلََذاف , َوِفي َحِديث ِاْبف ُعَمر َأنَُّو َقاَؿ ِفي آِخر ِنَداِئِو.  َيُقوؿ : َأاَل َصمُّوا ِفي ِرَحالُكـْ 

ِفي اأْلُـّ ِفي ِكَتاب اأْلََذاف , َوتَاَبَعُو  -َرِحَمُو المَّو َتَعاَلى  -َواأْلَْمَراِف َجاِئَزاِف َنصَّ َعَمْيِيَما الشَّاِفِعّي 
ز َبْعد اأْلََذاف , َوِفي َأْثَناِئِو ِلثُُبوِت السُّنَّة ِفيِيَما , َلِكفَّ َقْولو َبْعده ُجْمُيور َأْصَحابَنا ِفي َذِلَؾ , َفَيُجو 

ا َأْحَسف ِلَيْبَقى َنْظـ اأْلََذاف َعَمى َوْضعو , َوِمْف َأْصَحابَنا َمْف َقاَؿ : اَل َيُقولُو ِإالَّ َبْعد اْلَفَراغ , َوَىذَ 
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َعبَّاس َرِضَي المَّو َعْنُيَما , َواَل ُمَناَفاة َبْينو َوَبْيف اْلَحِديث اأْلَوَّؿ  َضِعيؼ ُمَخاِلؼ ِلَصِريِح َحِديث ِاْبف
 ". ِفي َوْقت , َوِكبَلُىَما َصِحيح؛ أِلَفَّ َىَذا َجَرى ِفي َوْقت َوَذِلَؾ ف ُعَمر َرِضَي المَّو َعْنُيَماَحِديث ِابْ 

"أال صموا في أف يقوؿ الشتاء  في يف العذرح ممؤذفأنو يجوز ل ويتضح مف كؿ ذلؾ
« حي عمى الصبلة»أو "صموا في بيوتكـ" أثناء األذاف بداًل مف  رحالكـ", أو "الصبلة في الرحاؿ"

بعد أو أف يقوليا  ,«حي عمى الفبلح« »حي عمى الصبلة»بعد أو أف يقوليا  «حي عمى الفبلح»
بإذف  و بعد الفراغ منو فكمو جائزانتياء األذاف, واألمر في ىذا واسع سواًء قاليا في أثناء األذاف أ

 .ا تعالى

 :جواز التخمؼ عف صالة الجماعة لعذر الشتاءثانيًا: 
مى جواز التخمؼ إف األدلة التي ذكرناىا في مسألة األذاف في الشتاء صريحة الداللة ع

ظاىرىا جواز التخمؼ عف الجماعة لممشقة " و قاؿ القرطبي: عف صبلة الجماعة لعذر الشتاء, 
 ". بلحقة ِمف المطر والريح والبْرد, وما في معنى ذلؾ ِمف المشاؽ المحرجة في الحضر والسفرال

ويعذر في ترؾ الجماعة بالريح الشديدة في الميمة المظممة المقدسي الحنبمي: "  وقاؿ ابف قدامة
ي شدة المطر أْجَمَع الُعَمماء أفَّ التَّخمُّؼ َعف الجماعة ف" : المالكي قاؿ ابف بطاؿ ". الباردة

  ". والرّْيح, وما أشبو ذلؾ ُمباح
 وسمـصمى ا عميو التخمؼ عف المسجد في المطر عموـ قولو  ومما يدلؿ عمى جواز

صبلة لو إال ِمف  مف سمع النداء ولـ ُيجب فبل": في حديث عبدا ابف عباس رضي ا عنو
 (.وصححو األلباني  ابف ماجو رواه) "عذر

أو أذى بمطر أو الشرح الممتع: " قولو : )كتابو  يميف رحمو ا فيقاؿ الشيخ ابف عث
فإذا خاَؼ األذى بمطٍر أو َوْحٍؿ, أي: ( وىذا نوٌع عاشٌر ِمف أعذاِر َتْرِؾ الُجُمعِة والجماعِة, وحؿ

ذا َخَرَج لمُجُمعِة أو الجماعِة تأذَّى بالمطِر فيو معذورٌ إذا كانت السَّماُء تمطرُ  بالمطِر  واألذيَّة. , وا 
أف يتأذَّى في َبؿّْ ثيابو أو ببرودة الَجوّْ , أو ما أشبو ذلؾ , وكذلؾ لو خاؼ التأذّْي بَوْحٍؿ , وكاف 
النَّاُس في األوؿ يعانوف ِمف الوحِؿ ؛ ألف األسواَؽ طيف فإذا نزؿ عمييا المطر حصؿ فييا الَوْحُؿ 

َلُؽ , فيتعُب اإِلنساُف في الحضور إلى المسجِد , فإذا حصَؿ ىذا فيو معذوٌر , وأما في وقتنا  والزَّ
الحاضِر فإف الَوْحَؿ ال يحُصؿ بو تأذٍّ ؛ ألفَّ األسواَؽ مزفَّتة , وليس فييا طيف , وغاية ما ىنالؾ 
أف تجَد في بعض المواضع المنخفضة مطرًا متجمّْعًا , وىذا ال يتأذَّى بو اإِلنساُف ال بثيابو وال 
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, فالُعذُر في مثؿ ىذه الحاؿ إنما يكوف بنزوِؿ المطِر فإذا توقََّؼ المطُر فبل ُعذر, لكف في بقدميو
, وليذا كاف منادي الرَّسوِؿ صّمى ا عميو وسّمـ لـ ُتزفَّت يكوف الُعذُر موجوداً بعض الُقرى التي 

 (.ينادي في الميمِة الباردِة أو المطيرة : )أال َصمُّوا في الرّْحاؿِ 
, بؿ يتأذَّ بو بأف كاف مطرًا خفيفًا, فإنَّو ال ُعذر لو : )أو أًذى بمطٍر( أنو إذا لــَ ِمف قولووُفيِ 

 )بتصرؼ(.يجب عميو الحضوُر, وما أصابو ِمف المشقَِّة اليسيرِة, فإنو ُيثاُب عمييا " 
إذا كانت السماء تمطر وسمعت أذاف العشاء ىؿ وسئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: 

 صة أف أصمي في بيتي، أو يمزمني أف أجيب النداء وأذىب إلى المسجد؟لي رخ
قمنا: ال بأس إذا كنت تتأذى بالخروج إلى المسجد فصؿ في بيتؾ, فإف كاف  فأجاب فضيمتو: "

معؾ رجاؿ مف أوالدؾ أو غيرىـ فصموا جماعة ولو كاف معؾ وسيمة, لكف عمى كؿ حاؿ 
 ". مي مع المسمميف, لكف لؾ الرخصةاألفضؿ ببل شؾ أف تخرج إلى المسجد وتص

 مكروىات الصالة التي يكثر فعميا عند الناس في الشتاء: :ثالثاً 
 ا: ننذكر منيا ما ىو متصؿ بموضوعىناؾ عدة أمور يكره فعميا في الصبلة, 

بثوبو أو ببدنو إال إذا دعت إليو الحاجة فإنو حينئذ ال يكره: فعف معيقب قاؿ:  عبث المصمي -1
ال تمسح الحصى "سمـ عف مسح الحصى في الصبلة فقاؿ: صمى ا عميو و  سألت النبي

  أبو داود(. رواه) "فواحدة: تسوية الحصى وأنت تصمي فإف كنت البد فاعبلً 

ذا تعمَّؽ بالجبية تراب أو حصى مف السجود باألرض فإنو يكره إزالتو لما فيو مف العمؿ و  ا 
رأيت رسوؿ ا صمى " فعف أبي سعيد قاؿ:  المشغؿ عف الصبلة وال سيما إذا تكرر وكثر.

فإف . )رواه البخاري ومسمـ( " ا عميو وسمـ يسجد في الماء والطيف حتى رأيت أثر الطيف في جبيتو
 .كاف يؤذي المصمي فإنو ُيزاؿ ويمسح

اعتدلوا في : " أنس رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الّمو لحديث :افتراش ذراعيو في السجود -2
فربما مع البرد أف يضـ المصمي  .(متفؽ عميو)ب"  يبسط أحدكـ ذراعيو انبساط الكموالالسجود 

 نفسو في السجود ويفترش ذراعيو, وىذا منيي عنو.
عف السدؿ في  نيى رسوؿ ا " : : فعف أبي ىريرة قاؿوالسدؿ )التمثـ( تغطية الفـ -3

 الخطابياإلماـ قاؿ  .ذي وابف ماجو(أبو داود وأحمد والترمرواه ). ", وأف يغطي الرجؿ فاهالصبلة
 السدؿ إرساؿ الثوب حتى يصيب االرض, وقاؿ الكماؿ بف اليماـ: ويصدؽ أيضاً : الشافعي
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ثوب ضيؽ الكميف والوسط ىو  مف غير إدخاؿ اليديف في كمو. والقباء: عمى لبس القباء
 مى الحركة.مشقوؽ مف الخمؼ يمبسو الرجاؿ فوؽ الثياب في السفر والحرب؛ ألنو أعوف ع

ويركع ويسُجد وىو ىو أف َيمتحؼ بثوبو, وُيدِخَؿ يديو ِمف داخؿ, السدؿ »ابف األثير: وقاؿ 
تفيف دوف إدخاؿ عمى الك -كالمعطؼ والعباءة مثبلً –ىو وضع المبلبس فالسدؿ , «كذلؾ

 ـ.األيدي في األكما

ماء -4 َأْف َيْحتَِبَي  ِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنَيى َرُسوُؿ المَّ  " َقاَؿ: َأِبي ُىَرْيَرةَ  فْ ع: اشتماؿ الصَّ
مَّاءَ الرَُّجُؿ ِفي الثَّْوِب اْلَواِحِد َلْيَس َعَمى َفْرِجِو ِمْنُو َشْيٌء,  ِبالثَّْوِب اْلَواِحِد َلْيَس  َوَأْف َيْشَتِمَؿ الصَّ

 .(ُمتََّفٌؽ َعَمْيوِ )"  قَّْيِو ِمْنُو: َيْعِني َشْيءٌ َعَمى َأَحِد شِ 

  واشتماؿ الصماء لو عند عمماء المغة معنى, وعند الفقياء معنى آخر. 
َقْوُلُو:  الخبلؼ في معنى اشتماؿ الصماء وحكـ ىذا االشتماؿ: رحمو ا مبيناً  الشوكاني اؿق

اِد اْلُمْيَمَمِة َواْلَمدّْ.  مَّاَء( ُىَو ِبالصَّ َأْف ُيَجمَّْؿ َجَسَدُه ِبالثَّْوِب : ُىَو َقاَؿ َأْىُؿ المَُّغةِ )َوَأْف َيْشَتِمَؿ الصَّ
َيْت َصمَّاَء؛ أِلَنَّوُ  َيُسدُّ  اَل َيْرَفُع ِمْنُو َجاِنًبا, َواَل ُيْبِقي َما َتْخُرُج ِمْنُو َيُدُه. َقاَؿ اْبُف ُقتَْيَبَة: ُسمّْ

مَّاِء الَِّتي َلْيَس ِفيَيا َخْرؽٌ  ْخَرِة الصَّ : ُىَو َأْف َيْمَتِحَؼ َوَقاَؿ اْلُفَقَياءُ . اْلَمَناِفَذ ُكمََّيا َفَيِصيُر َكالصَّ
َـّ َيْرَفَعُو ِمْف َأَحِد َجاِنَبْيِو َفَيَضَعُو َعَمى َمْنِكبَ  : َفَعَمى اً ْيِو َفَيِصيَر َفْرُجُو َباِديِبالثَّْوِب ُث . َقاَؿ النََّوِويُّ

َرُر, َتْفِسيِر َأْىِؿ المَُّغِة َيُكوُف َمْكُروًىا ِلَئبلَّ َتْعِرَض َلُو حَ  اَجٌة َفَيَتَعسََّر َعَمْيِو إْخَراُج َيِدِه َفَيْمَحَقُو الضَّ
ْف َوَعَمى َتْفِسيِر اْلُفَقَياِء َيْحُرـُ أِلَْجِؿ اْنِكَشاِؼ اْلَعْوَرِة, َوَقاَؿ اْلَحاِفُظ: َظاِىُر ِسَياِؽ اْلُبَخاِريّْ مِ 

 ."فييا مرفوع وىو موافؽ لما قاؿ الفقياء ِرَواَيِة ُيوُنَس ِفي المَّْباِس َأفَّ التَّْفِسيَر المذكور
مَّاء»قولو:  فقاؿ: رحمو ا ىذا المعنى إيضاحاً  ابف عثيميف وزاد الشيخ , «واشتماؿ الصَّ

مَّاء, أي: أف يمتحؼ بالثوب وال يجعؿ  ىنا ُأضيؼ الشيُء إلى نوعو, أي: اشتماؿ ُلْبسة الصَّ
شروعات الصَّبلة, وألنو لو ُقدّْر أفَّ شيئًا ليديو مخرجًا؛ ألف ىذا يمنع مف كماؿ اإلتياف بم

َصاَؿ عميو فإنَّو ال يتمكَّف مف المبادرة بردّْه, وال سيَّْما إذا كاف ىذا الثَّوب قميصًا, فيو أشدُّ, 
أي: بأف يمبس القميص, وال يدخؿ يديو في ُكمَّْيو, فيذا اشتماؿ أصـّ, وأصـّ مف الصمَّاء؛ 

ّية قد ينفتح, وىذا ال ينفتح. وقاؿ بعض العمماء: إف اشتماؿ ألف الرّْداء مع الحركة القو 
الصمَّاء أف يضطبع بثوب ليس عميو غيره, وىو المذىب أي: أف يكوف عميو ثوب واسع ثـ 
يضطبع فيو. واالضطباع: أف ُيخرج كتفو األيمف, ويجعؿ طرفي الرّْداء عمى الكتؼ األيسر. 

َط فتنكشؼ العورة, فإْف ِخْيَؼ مف انكشاؼ العورة ووجو الكراىة ىنا: أف فيو ُعرَضًة أف يسق
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حقيقة كاف حرامًا. وقيؿ ىو: أف يجعؿ الرّْداء عمى رأسو ثـ يسدؿ طرفيو إلى رجميو. فيذه 
فات إذا تأمَّمتيا وجدت أنيا ُتَخالؼ قوؿ ا  ثبلث صفات الشتماؿ الصمَّاء, وكؿُّ ىذه الصّْ

ـَ ُخُذوا ِزيَنَتكُ  ينة عمى ىذا 31ـْ ِعْنَد ُكؿّْ َمْسِجٍد{ ]األعراؼ: تعالى: }َياَبِني آَد [, فإف أخذ الزّْ
ينة كاممة أف يمبسيا عمى ما يعتاد النَّاس ُلْبسيا  الوجو فيو شيء مف التقصير؛ ألف أخذ الزّْ

 ." بحيث تكوف ساترة, وتكوف معيودة مألوفة بخبلؼ الشيء الذي ال يكوف معيودًا وال مألوفاً 
ُأمر النبي  ": لحديث ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: وتشمير األكماـ وبَكؼُّ الشعر والث -5

 والكّؼ: قد يكوف . (أخرجو البخاري)" أعظـ, وال يكؼَّ ثوبو وال شعره أف يسجد عمى سبعة
بمعنى الجمع, أي: ال يجمعيما ويضميما, وقد يكوف بمعنى المنع, أي: ال يمنعيما مف 

 .العبث المنافي لمخشوع في الصبلة االسترساؿ حاؿ السجود. وكمو مف

ىو ضمو عند الركوع أو السجود, وكذلؾ شد وسطو بشيء يجعؿ  بأنو: كؼ الثوبويعرؼ 
ألف تشمير الكـ وكؼ الثوب وعقص الشعر  ؛ثوبو ال يممس األرض, وكذلؾ تشمير كمو

 يمنعو مف السجود معو. 
خرى وىي أف الكؼ يمنع ىي البعد عف التكبر, وأضاؼ بعضيـ عمة أالنيي والحكمة مف 

اإلماـ ابف حجر الييتمي الشافعي في كتابو تحفة  قاؿ, مف سجود الثوب والشعر معو
اإلماـ البابرتي قاؿ ". و وحكمتو منع ذلؾ مف السجود معو" المنياج: شرح في  المحتاج
ـ ابف وقاؿ اإلما ". وال يكؼ ثوبو, ألنو نوع تجبُّر" العناية شرح اليداية: كتابو في الحنفي 

ِقيَؿ: َواْلِحْكَمة ِفي َذِلَؾ َأنَُّو ِإَذا َرَفَع َثْوبو َوَشْعره َعْف  حجر العسقبلني في كتابو فتح الباري: "
 ". ُمَباَشَرة اأْلَْرض َأْشَبَو اْلُمَتَكبّْر

الصبلة وثوبو  اتفؽ العمماء عمى النيي عف صحيح مسمـ: "  في شرح النووياإلماـ  قاؿ 
أو نحو ذلؾ , فكؿ  نحوه أو رأسو معقوص أو مردود شعره تحت عمامتومشمر أو كمو أو 

ىذا منيي عنو باتفاؽ العمماء وىو كراىة تنزيو , فمو صمى كذلؾ فقد أساء وصحت صبلتو. 
ثـ مذىب الجميور أف النيي مطمقا لمف صمى كذلؾ سواء تعمده لمصبلة أـ كاف قبميا كذلؾ, 

 . " صحيح وىو الظاىر المنقوؿ عف الصحابة وغيرىـلمعنى آخر وىو المختار ال ال ليا بؿ
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ا معنى قولو صمى اهلل عميو وسمـ: )نييت عف كؼ وسئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: م
 الشعر والثوب في الصالة( ؟

نعـ, )أمرت أف أسجد عمى سبعة أعظـ وأال أكؼ الشعر(. كاف الرسوؿ صمى فأجاب فضيمتو: " 
ضرب إلى منكبيو أحيانًا, أو إلى شحمة أذنيو أحيانًا, والشعر إذا كاف ا عميو وسمـ لو شعر ي

لينًا ينساب حتى يرد إلى األرض, فيكره اإلنساف أف يكؼ ىذا الشعر ويربطو, وأما الثوب فواضح 
أف الثوب إذا أردت أف تسجد ال تكفو, بعض الناس إذا أراد أف يسجد يرفع الثوب وىذا منيي 

ىو عميو, قاؿ العمماء: والحكمة مف ذلؾ: ىو أف يكوف سجوده شامبًل  عنو, دع الثوب عمى ما
لثيابو وشعره كما ىو يسجد عمى األعضاء السبعة, وليذا قرأىا النبي صمى ا عميو وسمـ في 
حديث واحد قاؿ: )أمرت أف أسجد عمى سبعة أعظـ وأال أكؼ شعرًا وال ثوبًا( وأيضًا المقصود: 

ا لو كاف اإلنساف قد كفو مف قبؿ لشغؿ أو نحوه فبل بأس أف يبقيو أف تكفو ألجؿ الصبلة, أم
عمى ما ىو عميو؛ ألف قولو: )أف أسجد وال أكؼ( أي: ال أكؼ عند السجود, أما ما كاف مكفوفًا 

 ." مف قبؿ فبل بأس

مف الكؼ المنيي عنو في  تشمير األكماـوسئؿ عمماء المجنة الدائمة لإلفتاء: ىؿ يعّد  
ذا كاف مف الكؼ فيؿ يختمؼ حكمو لو أني دخمت في الصالة كنت عمى ىيئة الصالة ، وا  

 التشمير ىذه قبؿ أف أدخؿ فييا أي أني لـ أفعؿ ىذا التشمير في أثناء الصالة أـ أنيما سواء؟

ال يجوز تشمير األكماـ بكفيا أو ثنييا لئبل تقع عمى األرض عند السجود, في أثناء ا: " فأجابو 
أمرت أف أسجد عمى سبعة أعظـ : " الصبلة لقوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ الصبلة , وال قبؿ
 (.رواه البخاري ومسمـ)"  وال ثوباً  وأف ال أكؼ شعراً 

ـْ : " : َقاَؿ َأُبو اْلَقاِسـِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ  , َأِبي ُىَرْيَرةَ  َعفْ تشبيؾ األصابع:  -6 َأ َأَحُدُك ِإَذا َتَوضَّ
َـّ َأَتى اْلَمْسِجَد َكاَف ِفي َصبلٍة َحتَّى َيْرِجَع, َفبل َيُقْؿ َىَكَذا, َوَشبََّؾ َبْيَف َأَصاِبِعوِ  )رواه الحاكـ  "ِفي َبْيِتِو ُث

فكراىتو  ,لصبلة عف فعؿ ذلؾمف توضأ وأتى المسجد يريد ا  لنبينيي ا . فقدوصححو األلباني(
بعضيا في بعض. وأما التشبيؾ  في الصبلة مف باب أولى. والتشبيؾ بيف األصابع: إدخاؿ

  .خارج الصبلة فبل كراىة فيو

التطبيؽ في الركوع: وىو جعؿ بطف الكؼ عمى بطف الكؼ األخرى ووضعيما بيف الركبتيف  -7
صميت إلى جنب أبي, قاؿ:  "قاؿ:  بف أبي وقاص ركوع. فعف مصعب بف سعدوالفخذيف في ال

وجعمت يدي بيف ركبتي, فقاؿ لي أبي: اضرب بكفيؾ عمى ركبتيؾ, قاؿ: ثـ فعمت ذلؾ مرة 
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)رواه البخاري "  وأمرنا أف نضرب باألكؼ عمى الركبأخرى, فضرب يدي وقاؿ: إنا نيينا عف ىذا, 

 . ومسمـ(

 :أو المدفئة النار : الصالة إلىرابعاً 
كره الصبلة جية النار يُ و  ,يوقد الناس النار في الشتاء, وربما تكوف في قبمة الصبلة 

وقد , , وألنيا تميي المصميالذي يعبدوف النار و شمعة لما فيو مف مشابية المجوسمشتعمة ول
في  بف قدامةقاؿ او  .الصبلة إلى التنور أو بيت النار روى ابف شيبة عف ابف سيريف: أنو كره

ويكره أف يصمي إلى نار, قاؿ أحمد: إذا كاف التنور في قبمتو ال يصمي إليو, وكره ابف  " :المغني
نما كره ذلؾ ألف النار ... سيريف ذلؾ, وقاؿ أحمد في السراج والقنديؿ يكوف في القبمة أكرىو  وا 

 ". تعبد مف دوف ا, فالصبلة إلييا تشبو الصبلة لو
كره الصبلة  -صمى ا عميو وسمـ–أنو  " إعبلـ الموقعيف:و رحمو ا في كتابذكر ابف القيـ و 

 ". قطعًا لذريعة التشبو بالسجود إلى غير ا تعالى ,إلى ما قد ُعبد مف دوف ا تعالى
باب )اؿ اإلماـ البخاري في صحيحو: وىناؾ مف قاؿ بعدـ كراىة الصبلة إلى النار, ق

ابف رجب  اإلماـوقاؿ (, و ناٌر أو شيٌء مما يعبد, فأراد بو ا عز وجؿمف صمى وقدَّامو تنوٌر أ
: ]ومقصود البخاري بيذا الباب: أف مف صمَّى  عز وجؿ, وكاف في كتابو فتح الباري الحنبمي

بيف يديو شيٌء مف جنس ما ُعبد مف دوف ا, كناٍر وتنوٍر وغير ذلؾ, فإف صبلتو صحيحة, 
 .كره ذلؾ أيضًا[وظاىر كبلمو أنو ال يُ 

يقع مشكمة بيف بعض المصميف في المساجد : سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهللو 
حوؿ الدفايات الكيربائية ووضعيا أماـ المصميف ىؿ ىذا حراـ أو مكروه يتنزه عنو ؟ وىؿ 

اختمؼ العمماء ورحميـ ا تعالى في فضيمتو: " فأجاب  الصالة أماـ النار محرمة أو مكروىة ؟
, ومنيـ مف لـ يكرىيا, والذيف كرىوىا عمموا ذلؾ بمشابية : فمنيـ مف كرىيالصبلة إلى النارا

, أما ما ليس ليب فإف مقتضى دة النار يعبدوف النار ذات الميبعباد النار, والمعروؼ أف عب
, تدفئةمثـ إف الناس في حاجة إلى ىذه الدفايات في أياـ الشتاء ل. التعميؿ أف ال تكره الصبلة إلييا

ف جعموىا عف إيمانيـ أو شمائميـ لـ ينتفع بيا  فإف جعموىا خمفيـ فاتت الفائدة منيا أو قمت, وا 
, والقاعدة ف تكوف أماميـ ليتـ انتفاعيـ بياإال القميؿ منيـ وىـ الذيف يمونيا , فمـ يبؽ إال أ
لب ال تكوف أماـ ثـ إف الدفايات في الغا. المعروفة عند أىؿ العمـ أف المكروه تبيحو الحاجة

نما تكوف أماـ المأموميفاإلماـ , وىذا يخفؼ أمرىا؛ ألف اإلماـ ىو القدوة, وليذا كانت سترتو , وا 
 ـ ".سترة لممأمو 
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 الفصؿ الثاني
 االستسقاءصالة 

 

طمب السُّْقيا مف ا تعالى بإنزاؿ المطر عند صبلة نفؿ بكيفية مخصوصة ل ىيتعريفيا: أواًل: 
  .والقحط الجدب

أف  -عند الجميور–إذا قحط الناس وأجدبت األرض واحتبس المطر, فيستحب يا: حكمثانيًا: 
ويخطب بيـ ويدعو  يخرج اإلماـ ومعو الناس إلى المصمى عمى صفة تأتي, ويصمى بيـ ركعتيف

عف عبَّاد بف تميـ  , ألنو الثابت عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ.ا تعالى بخشوع وتضرع
خرج النبي صمى ا عميو وسمـ إلى المصمى يستسقي, واستقبؿ القبمة فصمَّى »اؿ: عف عمو ق

  )رواه البخاري ومسمـ(. «ركعتيف, وَقَمب ِرَداءه: جعؿ اليمف عمى الشماؿ

ىي كصبلة العيد يجوز أف تؤدى في المسجد, لكف  مف حيث المكاف  مكانيا وزمانيا:ثالثًا: 
 .أفضؿ لعراء()ا أداءىا في المصمى خارج البمد

ي. وقيؿ ات النيصبلة االستسقاء تصمى في كؿ وقت إال في أوقف مف حديث الزمافأما 
تصمى بعد طموع الشمس وارتفاعيا قيد رمح, وذلؾ بعد طموع الشمس بربع ساعة تقريبًا إلى 

 .أي وقت صبلة العيديف الزواؿ
: وقتيا أحدىا: ثبلثة أوجو في وقت صبلة االستسقاءفي كتابو المجموع: " نووي قاؿ اإلماـ ال

: والثالث .لوجو الثاني: أوؿ وقت صبلة العيد ويمتد إلى أف يصمي العصر. اوقت صبلة العيد
, ز وتصح في كؿ وقٍت مف ليٍؿ ونيار, بؿ الصواب: أنيا ال تختص بوقت, بؿ تجو وىو الصحيح

ع الجميور وصححو إال أوقات الكراىة عمى أحد الوجييف. وىذا ىو المنصوص لمشافعي, وبو قط
 ف ".المحققو 

وليس لوقت االستسقاء وقت معيف, إال أنيا ال تفعؿ في وقت ة المقدسي الحنبمي: " ابف قدام اؿوق
 خطبتو وعظاً  مضمناً  النيي بغير خبلؼ, ألف وقتيا متسع, وبعد الصبلة يقوـ اإلماـ خطيباً 

رشاداً   ." لمخالؽ سبحانو بنزوؿ المطر لمناس, وسؤاالً  وا 

عمى رأي الجميور وىذا ما رجحو الشيخ ابف  كصبلة العيدصبلة االستسقاء كيفيتيا: ًا: رابع
خرج رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ »عف ابف عباس قاؿ: عثيميف والشيخ ابف باز رحميما ا, 
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, حتى أتى المصمى فرقى المنبر فمـ يخطب خطبتكـ ىذه, ولكف لـ يزؿ متضرّْعاً  مبتذاًل متواضعاً 
 .)رواه أبو داود والترمذي والنسائي( «الدعاء والتضرُّع والتكبير, ثـ صمَّى ركعتيف كما يصمي في العيدفي 
 .)رواه البخاري ومسمـ( «ثـ صمى ركعتيف جير فييما بالقراءة»... في حديث عبد ا بف زيد: و 

 بيرة اإلحراـتكيا بعد كبر فييُ وعميو فإف صفة صبلة االستسقاء كصبلة العيد, تصمي ركعتيف و 
عمى رأي الشافعية أو ست تكبيرات عمى رأي المالكية والحنابمة وكمو صحيح بإذف  تكبيرات بعس
 ثـ يتـ صبلتو.خمس تكبيرات, بعد تكبيرة القياـ  , وفي الركعة الثانية يكبرا

مف  ركعتيف كصبلة التطوعىناؾ قوؿ آخر بأف صبلة االستسقاء  أف ومف الجدير بالذكر
سحاؽ , وىو مذىبدة تكبيردوف زيا  .مالؾ واألوزاعي وأبي ثور وا 

استحب أحمد والشافعي الفصؿ بيف كؿ تكبيرتيف بذكر ا مثؿ أف يقوؿ سبحاف ا مالحظة: 
وقاؿ أبو حنيفة ومالؾ يكبر متواليا مف غير فصؿ بيف  .والحمد  وال إلو إال ا وا أكبر

 .التكبير بذكر

  :االستسقاءصالة المسبوؽ في خامسًا: 
ف فاتتو معرفنا أف صبلة االستسقاء كصبلة العيديف وتأخذ نفس أحكاميا, وعميو  

في القراءة فإنو يكبر لئلحراـ ويأتي  اإلماـ وأدرؾ االستسقاءالتكبيرات الزوائد مع اإلماـ في صبلة 
 .وىو مذىب الحنفية والمالكية, بالتكبيرات

لمأموـ وقد سبقو اإلماـ بالتكبيرات أو ببعضيا لـ يتدارؾ إف حضر ا وعند الشافعية والحنابمة
 مما فاتو, ألنو ذكر مسنوف فات محمو. شيئاً 
      سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا تعالى: ما الحكـ لو أدركت اإلماـ وىو يصمي العيد وقد 

فأجاب:  أعمؿ؟وكاف يكبر التكبيرات الزوائد, ىؿ أقضي ما فاتني أـ ماذا  -ومثميا االستسقاء-
"إذا دخمت مع اإلماـ في أثناء التكبيرات, فكبر لئلحراـ أواًل, ثـ تابع اإلماـ فيما بقي, ويسقط 

 .عنؾ ما مضى"
في  : ما الحكـ لو أدرؾ اإلماـ أثناء التكبيرات الزوائدابف عثيميف أيضاً ئؿ فضيمة الشيخ وس

بؽ الجواب عميو إذا أدركو في أثنائو, س"أجاب فضيمتو بقولو: ف ؟-ومثميا االستسقاء- صبلة العيد
ذا أدركو بعد فراغو  فإنو ال  مف التكبيرأما إذا أدركو راكعًا فإنو يكبر لئلحراـ فقط, ثـ يركع, وا 

 ".يقضيو ألنو فات
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ذا سمـ اإلماـ  مف صبلة االستسقاءفاتو ركعة مف أما   فإنو يدخؿ مع اإلماـ فيما بقي, وا 
ف قضاىا , وىذا األفضؿ, ألف القضاء مثؿ األداء ؛راتيا الخمسيقوـ ويأتي بركعة ثانية بتكبي وا 

, وىذا ما أفتت بو المجنة الدائمة بل بأس, وال حرج عميوف الزوائدالتكبيرات  بدوف كسائر الصموات
 ئلفتاء.ل

 مسألة: مف فاتتو صالة االستسقاء مع اإلماـ ىؿ يجوز لو أف يصمييا منفردًا؟
قاء جماعة, لكف مف لـ يشيد الجماعة إذا شاء أف يصمي األصؿ أف تؤدى صبلة االستس 

 ويدعو بنزوؿ المطر فبل بأس في ذلؾ.
: "إذا فاتت اإلنساف صبلة االستسقاء  عف ذلؾ فأجاب عثيميف رحمو اابف خ سئؿ الشي

لو , لكف -يقصد أف يقضييا منفرداً – فأنا ال أعمـ في ىذا سنة عف النبي صمى ا عميو وسمـ
 ". فال بأس صمى ودعا

 تصمى صبلة االستسقاء فرادى في البيوت؟وسئؿ الشيخ ابف جبريف السؤاؿ التالي: ىؿ 
ولكف يجوز لكؿ فرد إذا مست الحاجة فعؿ ىذه الصالة، يشرع ذلؾ,  ال مو ا: "حفأجاب ر 

, فإف كثيرا مف األفراد إذا نزلت بيـ شدة, وفاقة, ودعوا ا تعالى بإخبلص, والدعاء بعدىا
, سواء صموا في بيوتيـ, أو خرجوا في المصمى, فقد صدؽ أغاثيـ, وأنزؿ عمييـ ماًء ثجاجاً و 

استسقى في غزوة تبوؾ, فنزؿ مطر رويت منو األرض,  ثبت أف النبي صمى ا عميو وسمـ
وشرب الغزو كميـ, وسقوا رواحميـ, وممئوا قربيـ, ولـ يتجاوز ذلؾ المطر أماكنيـ, ومواضع 

غاثتو وال...  رحميـ جابتو لدعوتيـ, وا  وقائع مف ذلؾ كثيرة يفيـ منيا رحمة ا تعالى بعباده, وا 
ـْ ُخَمَفاَء َأمّ " لممضطريف, كما قاؿ تعالى:  ْف ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُؼ السُّوَء َوَيْجَعُمُك

  (.62مؿ: الن)"  اأْلَْرِض َأِإَلٌو َمَع المَِّو َقِميبًل َما َتَذكَُّروفَ 
 

 خطبة االستسقاء:سادسًا: 

خطبة إلى أف  والشافعي وأحمد في المشيور عنو وأكثر أىؿ العمـ في رواية عنو ذىب مالؾ
خرج رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ إلى »زيد قاؿ:  حديث عبد ا بف؛ لبعد الصبلة االستسقاء

الصبلة قبؿ الخطبة ثـ استقبؿ القبمة المصمَّى فاستسقى وحوَّؿ رداءه حيف استقبؿ القبمة وبدأ ب
 )رواه أحمد(.« ودعا
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عبد ا لحديث  أف الخطبة قبؿ الصبلة, إلى وأحمد في رواية ثانيةفي رواية ثانية وذىب مالؾ 
و إلى القبمة يدعو, وحوَّؿ رداءه, ثـ »بف زيد قاؿ:  خرج النبي صمى ا عميو وسمـ يستسقي, فتوجَّ

   )رواه البخاري ومسمـ(. «بالقراءةصمَّى ركعتيف جير فييما 
األمر في ىذا واسع فيجوز أف يخطب قبؿ الصبلة أو بعدىا, ويستحب أف تكوف خطبتو و  

مناسبة لمحديث, مشتممة إظيار االفتقار والندـ والتوبة إلى ا تعالى, كما قاؿ العباس حينما 
بالذنوب, ونواصينا إليؾ  وىذه أيدينا إليؾ»استسقى بو عمر بف الخطاب رضي ا عنيما: 

  .«بالتوبة, فاسقنا الغيث
 والسؤاؿ ىنا: ىؿ خطبة االستسقاء خطبة واحدة أـ خطبتيف كالجمعة؟

 .إلى أّنيما خطبتاف كخطبتي العيد ومحّمد بف الحسف ذىب المالكّية والّشافعّية
أما  ميف فيقوؿ: "وىذا ما يرجحو الشيخ ابف عثي إلى أّنيا خطبة واحدة وأبو يوسؼ وذىب الحنابمة

االستسقاء فيو خطبة واحدة, حتى عمى قوؿ مف يرى أف صبلة العيد ليا خطبتاف, فيي خطبة 
ما بعد الصبلة. فاألمر كمو جائز  ".واحدة؛ إما قبؿ الصبلة وا 

 صالة االستسقاء وصالة العيديف: لفرؽ بيفسابعًا: ا
رح الممتع عمى زاد الشمف الجدير بالذكر أف الشيخ ابف عثيميف ذكر في كتابو  

خالفت صبلة االستسقاء  فيقوؿ: " ,يفاء وصبلة العيدسقأوجو االختبلؼ بيف صبلة االست المستقنع
 صبلة العيد في أمور منيا:

 أنو يخطب في العيد خطبتيف عمى المذىب, وأما االستسقاء فيخطب ليا خطبة واحدة. أواًل:
الصبلة وبعدىا, وأما في صبلة العيد فتكوف  أنو في صبلة االستسقاء تجوز الخطبة قبؿ ثانيًا:

 بعد الصبلة.
أنو في صبلة العيد تَُبيَُّف أحكاـ العيديف, وفي االستسقاء يكثر مف االستغفار, والدعاء  ثالثًا:

 ." بطمب الغيث

 سنف االستسقاء: مف ثامنًا: 
و داود قد روى أبف متواضعيف متضرّْعيف: مبتذليفخروج الناس مع اإلماـ إلى المصمى  -1

 مبتذاًل متواضعاً  لصبلة االستسقاءخرج  أف النبي عف ابف عباس والترمذي والنسائي 
: أي مظيرًا لمخشوع ومعنى متخشعاً  .ثياب الزينةلبس : أي تاركًا مبتذالً معنى . )متضرّْعاً 
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ومعنى متضرعًا: أي مظيرًا لمضراعة وىي  .ليكوف ذلؾ وسيمة إلى نيؿ ما عند ا عز وجؿ
 .(ؿ عند طمب الحاجةالتذل

في رفعيما جاعبًل ظيور كفيو  مبالغاً  مستقبؿ القبمة رافعاً  أف يدعو اإلماـ ويكثر المسألة قائماً  -2
ؿ اإلماـ رداءه:إلى السماء, ويرفع الناس أيدييـ,  أف النبي »عف عبد ا بف زيد:  ويحوّْ

و ِقَبؿ القبمة اً صمى ا عميو وسمـ خرج بالناس يستسقي بيـ, فقاـ فدعا ا قائم , ثـ توجَّ
كاف  وقد ورد عند البخاري ومسمـ وأبي داود أف النبي  )رواه البخاري(. «وحوَّؿ رداءه, فُأسقوا

  .بياض إبطيو يرىحتى  -جعؿ بطونيما مما يمي األرضيو –مدَّ يديو ي

أف النبي استسقى فأشار بظير  :رضي ا عنو حديث أنسفي رفع اليديف وجاء 
ختمؼ أىؿ العمـ في المراد بقولو : )فأشار بظير كفيو إلى وا)رواه مسمـ(.  السماء كفيو إلى
واألظير أف المراد بو المبالغة في رفعيما, وأنو لشدة الرفع انحنت يداه؛ ألف الرفع , السماء(

إذا قوي صارت أصابع اليديف نحو السماء مع نوع مف االنحناء, حتى كأف الرائي يرى 
ابف تيمية  شيخ اإلسبلـ ماء ال أنو قصد ذلؾ, وىذا القوؿ ىو اختيارظيورىما نحو الس

 رحميما ا. ابف بازالشيخ و 

رضي ا عنو  وورد أيضًا صفة أخرى في كيفية رفع اليديف, فعف عمير مولى آبي المحـ
أنو: رأى رسوؿ ا يستسقى عند أحجار الزيت قريبًا مف الزوراء قائمًا يدعو يستسقى رافعًا 

 .(أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي )رواه فيو, ال يجاوز بيما رأسو مقبؿ بباطف كفيو إلى وجيوك

, فمعناه: أف يجعؿ ما عمى ما تحويؿ اإلماـ رداءه الوارد في حديث عبد ا ابف زيدأ
عمى يساره والعكس, واستحبو الجميور, وقيؿ: يستحب أف يقمب ظير  -مف ردائو- يمينو

في ومحّؿ تحويؿ الّرداء  مة في ذلؾ التفاؤؿ بتحويؿ الحاؿ,كوالح, وبطنو لظيره رداءه لبطنو
وعند المالكّية , والحنابمة, وىو عند الحنفّية والّشافعّية لمّدعاء أثناء الخطبة حيف يستقبؿ القبمة

  بعد الفراغ مف الخطبتيف.

أي دعا – فقد استسقىمف الجدير بالذكر أنو يجوز االستسقاء بدوف صبلة مخصوصة,  مالحظة:
في المسجد في غير , واستسقى في خطبة الجمعة وسمـصمى ا عميو النبي  -بنزوؿ المطر

وقد بينا في الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ  ., كما واستسقى خارج المسجدجمعة ومف غير صبلة
 أدعية االستسقاء وأحاديثيا بفضؿ ا تعالى.
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 الفصؿ الثالث
 في الشتاء الجمع بيف الصالتيف

ا تعالى: لكؿ صبلة وقت محدد شرعًا, فمف شروط صحة الصبلة دخوؿ وقتيا, قاؿ 
بَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتابًا مَّْوُقوتًا{  الصبلة عبادة مؤقتة بوقت محددف. [113:النساء] }ِإفَّ الصَّ

 .ميا بعد وقتيا إال لعذرباإلجماع وال يصح فع, فبل يصح فعميا قبؿ وقتيا بدايتو ونيايتو
عذر  , فػإف لـ يكف ىناؾالصبلتيف شرع الجمع بيفعند وجود عذر مف األعذار يُ إال أنو  

 ؛ ألف دخوؿ الوقت كما أسمفنا شرط مف شروط صحة الصبلة.فػإف الجمع ال يجوز قطعاً 

 تعريؼ الجمع بيف الصالتيف:أواًل: 
مع العصر وصبلة المغرب مع العشاء جمع صبلة الظير الجمع بيف الصبلتيف ىو أف ُتصَمى 

 .األعذار المبيحة لمجمعلعذر مف تقديـ أو جمع تأخير, فُتَصمَّى الصبلتاف في وقت إحداىما 
: يكوف بأف يصمي العصر في وقت صبلة الظير أو أف يصمي العشاء في وقت وجمع تقديـ

ييا في وقت العصر أو : يكوف بأف يؤخر صبلة الظير ويصمجمع التأخيرالمغرب, في حيف أف 
 أف يؤخر صبلة المغرب ويصمييا في وقت العشاء.

 الصموات التي يجوز الجمع فييا:ثانيًا: 
ال بيف المغرب والعشاء فحسب, فبل يصح الجمع بيف  ال يكوف الجمع إال بيف الظير والعصر, وا 

مف الديف  , وىذا معموـوالفجروالظير, وال بيف العصر والمغرب,  وال بيف العشاء  الفجر
يجمع بيف الظير والعصر  كاف رسوؿ ا »: . فعف ابف عباس رضي ا عنو قاؿبالضرورة

 .(رواه البخاري ومسمـ وأحمد)« , ويجمع بيف المغرب والعشاءظير سيرٍ إذا كاف عمى 

 : أي سفر.(ظير سير)عمى معنى  
لظير والعصر, والمغرب يجمع بيف ا كاف رسوؿ ا » :أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ وعف

صمى ": عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ في الصحيحيف وجاء. (رواه أحمد)« والعشاء في السفر
, وزاد "رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ بالمدينة الظير والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً 

ما ا: أرى ذلؾ بعذر إلماـ مالؾ والشافعي رحمي, قاؿ كؿ مف ا()مف غير خوؼ وال سفر :مسمـ
 ., وألنو ثبت أف ابف عباس وابف عمر رضي ا عنيـ كانا يجمعاف بسبب المطرالمطر
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 ونبيف في الجدوؿ أدناه آراء الفقياء في الصموات التي يجمع بيا في الشتاء, ووقت الجمع:
 

 وقت الجمع الصموات التي يجمع فييا في الشتاء المذىب
 طبلؽ ألعذار الشتاء, فقط الجمعال يجمع عمى اإل الحنفية

يـو التاسع مف ذي الحجة الظير والعصر  لمحجاج
 .والمغرب والعشاء في مزدلفة ,في عرفة

الظير والعصر في عرفة )جمع 
تقديـ(, والمغرب والعشاء في مزدلفة 

 .جمع تأخير
الجمع بيف صبلتي المغرب والعشاء فقطػ, وال يجمع  المالكية

 .صربيف صبلتي الظير والع
 فقط تقديماً 

يجوز الجمع بيف صبلتي الظير والعصر, وصبلتي  الشافعية
 .المغرب والعشاء )ورجحو ابف عثيميف وابف باز(

 في المذىب القديـ )تقديمًا وتأخيرًا(
 في المذىب الجديد )تقديمًا فقط(

 الراجح مف أقواؿ الحنابمة مثؿ قوؿ المالكية. -1 الحنابمة

 خذت بقوؿ الشافعية.ىناؾ رواية عف الحنابمة أ -2
 تقديمًا وتأخيراً 

 

إذا وجد العذر جاز أف يجمع بيف الصبلتيف الظير : " رحمو ا قاؿ الشيخ ابف باز
والعصر, والمغرب والعشاء لعذر وىو المريض, والمسافر, وىكذا في المطر الشديد في أصح 

العمـ يمنع الجمع بيف قولي العمماء, يجمع بيف الظير والعصر كالمغرب والعشاء, وبعض أىؿ 
والصواب  الذي تحصؿ بو المشقة, -أي الزلؽ–كالدحض  ظير والعصر في البمد لممطر ونحوهال

 ". يحصؿ بو المشقة شديداً  أو الدحض جواز ذلؾ كالجمع بيف المغرب والعشاء إذا كاف المطر
ز الجمع القوؿ الصحيح في ىذه المسألة: أنو يجو "  :رحمو ا وقاؿ الشيخ ابف عثيميف

المغرب – ار, كما يجوز الجمع بيف العشائيفليذه األعذ -الظير والعصر– بيف الظيريف
 ." والعمة ىي المشقة, فإذا وجدت المشقة في ليؿ أو نيار جاز الجمع -والعشاء

 مسألة: ىؿ يجوز الجمع بيف صالة الجمعة وصالة العصر؟
 اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى قوليف:

وذلؾ , الحنابمةالمالكية و وىو قوؿ ًا, جواز جمع الجمعة مع العصر مطمق عدـ القواؿ األوؿ:
فبل  ال قياس في العباداتؿ, وأنو واألصؿ في العبادات المنع إال بدلي ؾ,عدـ ورود الدليؿ عمى ذلل

الجمعة صبلة مستقمة وتفترؽ أحكاميا عف الظير بفروؽ كثيرة , وأف تقاس الجمعة عمى الظير
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في عيد النبي  المطر الذي فيو المشقةأنو قد وقع و  ى الصبلتيف باألخرى.تمنع أف تمحؽ إحد
 .العصرو الجمعة  يو وسمـ ولـ يرد أنو جمع فيو بيفصمي ا عم

لما في ذلؾ مف التخفيؼ  ،قوؿ الشافعية وىو, جواز جمع الجمعة مع العصر القواؿ الثاني:
أقواؿ أىؿ  عمى الصحيح مف تحاد الوقت بيف صبلتي الظير والجمعةورفع الحرج, وال

فما الفرؽ بيف , وجدت عمة الجمع وجد الحكـ معيا وأنو إذا ,والمعوؿ في الجمع عمى الوقت العمـ
جمع الجمعة مع العصر وجمع الظير مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يـو 

  الجمعة أشد.
عدـ الجمع بيف الجمعة  ميما اهللرحويرجح الشيخ ابف عثيميف والشيخ ابف باز 

وذلؾ ألف الجمعة  ؛ال يصح أف يجمع إلييا العصر قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا: " والعصر,
صبلة منفردة مستقمة في شروطيا وىيئتيا وأركانيا وثوابيا أيضًا, وألف السّنة إنما وردت في 

أنو جمع العصر إلى الجمعة  الجمع بيف الظير والعصر, ولـ يرد عف النبي صّمى ا عميو وسّمـ
 ".أبدًا, فبل يصح أف تقاس الجمعة عمى الظير

ى جواز جمع العصر يس ىناؾ دليؿ فيما نعمـ يدؿ عمابف باز رحمو ا: " لالشيخ قاؿ و 
مع الجمعة, ولـ ينقؿ ذلؾ عف النبي صمى ا عميو وسمـ وال عف أحد مف أصحابو رضي ا 

 . " مف فعؿ ذلؾ أف يعيد صبلة العصر إذا دخؿ وقتيا عنيـ, فالواجب ترؾ ذلؾ, وعمى

  :مجمع في الشتاءالمبيحة ل األعذارثالثًا: 
ىي السفر والخوؼ والمرض والمطر وأمثاليا مما األعذار التي تبيح الجمع بشكؿ عاـ 

يشكؿ عدـ الجمع مع وجودىا حرجًا ومشقة, والشرع قد رفع الحرج عف المسمميف, فإذا ُوجد عذر 
المالكية والشافعية , ىذا عند جميور الفقياء مف ذه األعذار جاز الجمع بيف الصبلتيفمف ى

تقديـ  بيف الظير والعصر جمعال إال يكوف عندىـ فالجمع  -كما بينا- , أما عند الحنفيةوالحنابمة
تأخير في  , وبيف المغرب والعشاء جمع)يوـ عرفة( الحجة في عرفة في اليوـ التاسع مف ذي

 .فةالمزدل
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 بيف الصبلتيف في الشتاء فيمكف حصرىا فيما يمي:أما األعذار التي تبيح الجمع 
   والثمج والَبَرد: المطر -3

وتمحؽ  ؿ الثيابيبُ  الذي المطر أف عمىبشكؿ عاـ والحنابمة  والشافعية المالكية اتفؽ 
 .درَ , ومثمو الثمج والبَ الصبلتيف بيف لجمععذر مف أعذار ا المشقة بالخروج فيو

: "والمطر المبيح لمجمع ىو: ما يبؿ في كتابو المغني قدامة المقدسي الحنبمي قاؿ ابف
الثياب, وتمحؽ المشقة بالخروج فيو, وأما الطؿ والمطر الخفيؼ الذي ال يبؿ الثياب فبل يبيح, 

 ". والثمج كالمطر في ذلؾ ألنو في معناه وكذلؾ الَبَرد
وال يجوز الجمع إال في مطر يبؿ  المجموع: " كتابو قاؿ اإلماـ النووي الشافعي في

" َواْلَجْمُع ِبُعْذِر ".  وقاؿ أيضًا: الثياب , وأما المطر الذي ال يبؿ الثياب فبل يجوز الجمع ألجمو 
,  اْلَمَطِر َوَما ِفي َمْعَناُه ِمْف الثَّْمِج َوَغْيِرِه : َيُجوُز لمف يصمى جماعة ِفي َمْسِجٍد َيْقِصُدُه َمْف َبُعدَ 

 .َوَيَتَأذَّى ِباْلَمَطِر ِفي َطِريِقِو" 
" : الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيروانيكتابو في قاؿ الشيخ اْلبي المالكي 

, , أي كثيراً , عمى القوؿ المشيور؛ بشرط أف يكوف واببلً طر سبب لمجمع بيف المغرب والعشاءفالم
, ويمكف عمـ ذلؾ أو متوقعاً  , وسواء كاف واقعاً مؿ أواسَط الناس عمى تغطية الرأسوىو الذي يح

  ." : الثمج والبردبالقرينة. ومثؿ المطر

لكثرتو وغزارتو, فإنو يجوز كاف ىناؾ مطر يبؿ الثياب " إذا  وقاؿ الشيخ ابف عثيميف:
, فإف كاف مطرًا قميبًل ال يبؿ الثياب فإف الجمع ال يجوز, ألف ىذا النوع مف المطر ال الجمع
لمكمؼ فيو مشقة, بخبلؼ الذي يبؿ الثياب, وال سيما إذا كاف في أياـ الشتاء, فإنو يمحقو يمحؽ ا

ـ إلى ذلؾ ريح فإنيا تزداد مشقة مف جية البمؿ, ومشقة أخرى مف جية البرد, وال سيما إف انض
 ". فالجواب: ىو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منو الماء؟ إف قيؿ: ما ضابط البمؿة, فالمشق

 وبياف ذلؾ عمى النحو التالي:العمماء في وقت وجود المطر المبيح لمجمع،  واختمؼ
يشترطوف نزوؿ المطر عند افتتاح الصبلة األولى وال يشترطوف استمراره حتى المالكية:  - أ

انقطع المطر قبؿ الشروع في األولى أو حدث بعد  , وعميو إذاالدخوؿ في الصبلة الثانية
ف انقطع بعد الشروع في األولى فالجمع جائ .الشروع فييا فبل يجوز الجمع . الميـ عند زوا 
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المالكية وجود المطر عند الدخوؿ في الصبلة األولى, وىي المغرب؛ لكونيـ ال يجيزوف 
 الجمع إال بيف المغرب والعشاء.

أي أف الجماعة إذا شرعوا في صبلة المغرب لوجود سبب المالكي: "  الخرشييقوؿ اإلماـ 
فمما صموىا أو بعضيا ارتفع السبب فإنو يجوز ليـ التمادي عمى الجمع,  ,الجمع وىو المطر

إذ ال تؤمف عودتو, وظاىره ولو ظير عدـ عودتو, أما لو انقطع قبؿ الشروع فبل جمع إال 
 ". بسبب غيره فالمراد الشروع في األولى

شريطة  اءلممطر المتوقع بيف صالتي المغرب والعشُيذكر أف بعض المالكية أجازوا الجمع 
, غير أنو إذا لـ ينزؿ المطر فينبغي أف يغمب عمى ظّف اإلماـ نزوؿ المطر قبؿ العشاء

رحمو ا في  الدسوقي اإلماـ قاؿ, عمييـ إعادة صبلة العشاء في وقتيا لعدـ تحقؽ العذر
وقاؿ ".  فينبغي إعادة الثانية في الوقتإذا جمع في ىذه الحالة ولـ يحصؿ المطر ذلؾ: " 

المطر المتوقع بمنزلة الواقع كما ذكره الشيخ زروؽ ونقمو عنو  : "ذلؾالخرشي في  اـاإلم
الشاذلي فإف قمت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع ال يتأتى فيو ذلؾ قمت يمكف عمـ 

 ". ثـ إنو إذا جمع في ىذه الحالة ولـ يحصؿ فينبغي أف يعيد في الوقتذلؾ بالقرينة , 
األرصاد اضطراب وارتباؾ, فعمماء نو يوقع في إ, إذ ذا القوؿد األخذ بيأؤيولعمي ال  

, ما يخطؤوف في توقعاتيـ بشأف المطركثيرًا الدقيقة  المختصيف والمؤىميف بأجيزتيـالجوية 
؛ إذ إف الناس كثيرًا ما يؤثروف عمى اإلماـ لشيوات الناس وأىوائيـفكيؼ لو ترؾ ىذا األمر 

عدـ األخذ بقوؿ ب المجمس اإلسبلمي لئلفتاء في الّداخؿ الفمسطيني وأفتي. في موضوع الجمع
سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل السؤاؿ وقد بعض المالكية بالجمع لممطر المتوقع. 

إذا كانت السماء غائمة ولـ يكف مطر وال وحؿ ولكف المطر متوقع فيؿ يجوز التالي: 
وكـ مف  ذه الحاؿ ألف المتوقع غير واقع,ال يجوز الجمع في ىفأجاب فضيمتو: "  الجمع؟

 ."حاؿ يتوقع الناس فييا المطر لكثافة السحاب ثـ يتفرؽ وال يمطر
 إذا كاف مطر ولكف شكنا ىؿ ىو مطر يبيح الجمع أو ال؟ :الشيخ ابف عثيميف سئؿ كذلؾ

ألف األصؿ وجوب فعؿ الصبلة في وقتيا ؛ ال يجوز الجمع في ىذه الحاؿفأجاب فضيمتو: " 
وال تتياونوا في  ,والتزموا حدود ا فاتقوا ا عباد ا, ,بل يعدؿ عف األصؿ إال بيقيف العذرف

ولية عباد ا في دينكـ واسألوا العمماء قبؿ أف تقدموا عمى شيء تحمموف بو ذممكـ مسؤ 
 وأف الصبلة في وقتيا أمر واجب بإجماع المسمميف, اعمموا أف األمر خطير,عبادة ا, و 
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 أو مباح وتركو أفضؿ, إما مباح وفعمو أفضؿ, أما الجمع فرخصة حيث وجد السبب المبيح:و 
– فبل تعرضوا أمرًا أجمع العمماء عمى وجوبو إنو واجب. وما عممت أحدًا مف العمماء قاؿ:

الميـ وفقنا , -يقصد الجمع– ألمر اختمؼ العمماء في أفضميتو -يقصد أداء الصبلة في وقتيا
, إنؾ جواد كريـ وصالحيف مصمحيف, الميـ اجعمنا ىداة ميتديف, ضيؾ عنا,لمعمؿ لما ير 

 ف ".نا محمد وآلو وصحبو أجمعيوصمى ا وسمـ عمى نبي
الصبلة افتتاح حتى األولى والسبلـ منيا الصبلة عند افتتاح المطر  وجوديشترط  :ةالشافعي - ب

 . ماأو بعدى وال يضر انقطاع المطر في أثناء األولى أو الثانيةة, الثاني

فإف  ,يجمع إال والمطر مقيـ في الوقت الذي يجمع فيووال  : "رحمو اي قاؿ اإلماـ الشافع
ذا صمى إحداى ,ا ثـ انقطع المطر لـ يكف لو أف يجمع األخرى إلييامصمى إحداى ا موا 
ألنو إذا كاف لو  ؛ثـ انقطع مضى عمى صبلتو ثـ ابتدأ األخرى والسماء تمطرر والسماء تمط

 ." الدخوؿ فييا كاف لو إتماميا
: ]ويشترط وجود المطر في أوؿ الصبلتيف المذىب الشافعيوىو أحد أئمة  وقاؿ اإلماـ النووي
 باتفاؽ األصحاب[.

فإذا دخؿ في الظير مف : " الشافعي اإلماـو في فق الميذب كتابو الشيرازي فياإلماـ وقاؿ 
ف أحـر باألولى مع المطر ثـ انقطع في فإ ... غير مطر ثـ جاء المطر لـ يجز لو الجمع

أثنائيا ثـ عاد قبؿ أف يسمـ وداـ حتى أحـر بالثانية جاز الجمع؛ ألف العذر موجود في حاؿ 
ف عدـ فيما سواىا مف األحواؿ لـ يضر؛ ألنو ليس بحاؿ الدخوؿ, وال بحاؿ  الجمع, وا 

 ".الجمع
نما : " شرح روض الطالب أسنى المطالب فيوقاؿ اإلماـ السنيكي الشافعي في كتابو  وا 

في إباحة المطر الجمع زيادة عمى ما مر )وجود المطر في أوؿ الصبلتيف( ليقارف  يشترط
الجمع )وعند التحمؿ مف األولى( ليتصؿ بأوؿ الثانية فيؤخذ منو اعتبار امتداده بينيما, وىو 

 ". ظاىر وال يضر انقطاعو فيما عدا ذلؾ لعسر انضباطو
 :الحنابمة - ت

  وافتتاح  األولى والسبلـ منياالصبلة عند افتتاح وجود المطر  في جمع التقديـيشترط
حتى فراغ المطر أف يستمر اشترط بعض الحنابمة باإلضافة إلى ذلؾ و  ,الصبلة الثانية
 .الصبلة الثانية
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وُد َوَمَتى َجَمَع ِفي َوْقِت اأْلُوَلى ُاْعتُِبَر ُوجُ   ": المقدسي الحنبميابف قدامة  اإلماـ قاؿ
َحِد اْلُعْذِر اْلُمِبيِح َحاَؿ اْفِتتَاِح اأْلُوَلى َواْلَفَراِغ ِمْنَيا َواْفِتَتاِح الثَّاِنَيِة, َفَمَتى َزاَؿ اْلُعْذُر ِفي أَ 

ـْ ُيَبْح اْلَجْمعُ  ْف َزاَؿ و , َىِذِه الثَّبَلَثِة َل َـّ َعاَد َقْبَؿ اْلَفَراِغ اِ  ِمْنَيا, َأْو اْلَمَطُر ِفي َأْثَناِء اأْلُوَلى, ُث
ـْ ُيَؤثّْْر اْنِقَطاُعُو؛ أِلَفَّ اْلُعْذَر ُوِجَد ِفي وَ  ْحَراـِ ِبالثَّاِنَيِة, َجاَز اْلَجْمُع, َوَل ْقِت اْنَقَطَع َبْعَد اإْلِ

ُؿ الثَّ  ْحَراـِ ِباأْلُوَلى, َوِفي َوْقِت اْلَجْمِع, َوُىَو آِخُر اأْلُوَلى َوَأوَّ ـْ النّْيَِّة, َوُىَو ِعْنَد اإْلِ اِنَيِة, َفَم
 ". َيُضرَّ َعَدُمُو ِفي َغْيِر َذِلؾَ 

ويشترط لمجمع في وقت  قاؿ اإلماـ البيوتي الحنبمي في كتابو كشاؼ القناع: "
والشرط الثالث: )أف ط: ... , وىو جمع التقديـ )ثبلثة شرو كانت أو مغرباً  األولى ظيراً 

عند افتتاح الصبلتيف(  جوداً مو بيح لمجمع مف سفر أو مرض ونحوه )يكوف العذر( الم
ألف افتتاح األولى موضع النية وفراغيا, وافتتاح ؛ سبلـ األولى(( عند )المجموعتيف )و

( مف المجموعتيف )مع وجود باألولى( ناوي الجمع )الثانية موضع الجمع )فمو أحـر
ألف الوحؿ مف  ؛)ولـ يعد, فإف حصؿ وحؿ( لـ يبطؿ الجمع , ثـ انقطع( المطر.مطر
ال, وىو ناشئ مف المطر فأشبو ما لو لـ ينقطع المطر )عذار المبيحةاأل ف لـ وا  ( أي وا 

  ." يحصؿ وحؿ )بطؿ الجمع( لزواؿ العذر المبيح لو فيؤخر الثانية حتى يدخؿ وقتيا
فإف جمع تقديمًا : " شرح الدليؿ في منار السبيؿالشيخ ابف ضوياف في كتابو  وقاؿ 

وأف , )أي افتتاح الصبلتيف( وجد العذر عند افتتاحيماوأف ي... اشترط لصحة الجمع: 
 . "ألنو سببو يستمر إلى فراغ الثانية

وال يشترط دواـ وقاؿ اإلماـ ابف مفمح الحنبمي في كتابو المبدع في شرح المقنع: " 
 ". ونحوه العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر

 مف المطر  وقت األولى, واستمراروجود نية الجمع في  في جمع التأخير يشترط الحنابمة
 .حيف نية الجمع وقت الصبلة األولى إلى دخوؿ وقت الثانية

ف جمع في وقت  قاؿ اإلماـ ابف قدامة المقدسي الحنبمي في كتابو المقنع: " وا 
, ما لـ يضؽ عف فعميا, واستمرار العذر إلى ىالثانية كفاه نية الجمع في وقت األول

 .دخوؿ وقت الثانية منيما "
ف جمع جمع تأخير في وقت الثانية"  في كشاؼ القناع: البيوتي وقاؿ اشترط  وا 

, ألنو نية الجمع في وقت األولىػ أي أجزأه ػ  لو شرطاف: أحدىما: أشار إليو بقولو: كفاه
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ما لـ يضؽ وقت األولى عف  ال جمعاً  متى أخرىا عف وقتيا ببل نية صارت قضاءً 
عميا لـ يصح الجمع, ألف تأخيرىا إلى القدر الذي فعميا, فإف ضاؽ وقت األولى عف ف

الشرط الثاني: استمرار العذر إلى دخوؿ , يضيؽ عف فعميا حراـ, وأثـ بالتأخير, لما تقدـ
منيـ ألف المجوز لمجمع العذر. فإذا لـ يستمر وجب أف ال يجوز لزواؿ  وقت الثانية

  ."ع المقتضي , كالمريض يبرأ , والمسافر يقدـ , والمطر ينقط

يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبؿ ُخُروِج "  وجاء في الموسوعة الفقيية:
ـَ َوَتُكوفُ  َرَىا ِبَغْيِر ِنيَِّة اْلَجْمِع َأِث  َوْقِت اأْلوَلى ِبَزَمٍف َلِو اْبُتِدَئْت ِفيِو َكاَنْت َأَداًء, َفِإْف َأخَّ

 ". َعْزـِ َقَضاًء ِلُخُموّْ َوْقِتَيا َعِف اْلِفْعؿ َأِو الْ 
وقت األولى ما لـ يضؽ الوقت عف فعميا؛ ألف تأخيرىا في نية الجمع رط واشتُ 

و التخفيؼ بالمقاربة حراـ, والتأخير ينافي الرخصة, كما أف التأخير يفوت فائدة الجمع وى
وعميو مف يؤخر الصبلة األولى لوقت ال يستطيع فيو أدائيا ثـ ينوى نية  ف.بيف الصبلتي

لـ تتحقؽ نية الجمع في وقت الصبلة األولى  وكذلؾ إذاز لو الجمع, الجمع, ال يجو 
  .صارت قضاًء ال جمعاً 

ألف وجود العذر سبب إباحة  بقاء العذر إلى دخوؿ وقت الثانية؛ واشُترط 
 . , فإذا لـ يستمر إلى وقت الثانية زاؿ سبب الجمعالجمع

 مالحظة ىامة: 
الصالة إال عند السالـ مف  العذر يشترط وجود ال مف الجدير بالقوؿ أف الشيخ ابف عثيميف

كصبلة المغرب فإنو يصح  األولى , إال في أثناء الصبلةفمو لـ ينزؿ المطر مثبلً , األولى
أي: كانت السماء فييا –الجمع عمى الصحيح, بؿ لو لـ ينزؿ إال بعد تماـ الصبلة األولى 

. فالصحيح أف الجمع جائز -مطرؿ الولـ ينزؿ المطر وبعد أف انتيت الصبلة األولى نز 
  ونذكر بعض أقوالو رحمو ا:

الشرح الممتع: " إذا كاف يشترط نية الجمع  كتابو في ابف عثيميف رحمو اقاؿ الشيخ  - أ
عند تكبيرة اإِلحراـ لـز مف ىذا الشرط أف يشترط وجود العذر عند تكبيرة اإِلحراـ؛ ألف 

ا: ال بد مف نية الجمع عند تكبيرة اإِلحراـ نية الجمع ببل عذر غير صحيحة, فإذا قمن
صار ال بد أيضًا مف وجود العذر عند تكبيرة اإِلحراـ, إذًا ىذا الشرط مبني عمى الشرط 
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األوؿ الذي ىو نية الجمع عند افتتاح الصبلة األولى, وقد سبؽ أف القوؿ الصحيح: عدـ 
ى, فمو لـ ينزؿ المطر مثبًل اشتراطو, وعمى ذلؾ ال يشترط وجود العذر عند افتتاح األول

إال في أثناء الصبلة فإنو يصح الجمع عمى الصحيح, بؿ لو لـ ينزؿ إال بعد تماـ 
الصبلة األولى أي: كانت السماء مغيمة ولـ ينزؿ المطر, وبعد أف انتيت الصبلة األولى 

 نزؿ المطر, فالصحيح أف الجمع جائز بناء عمى ىذا القوؿ ".

كتابو تعميقات ابف عثيميف عمى الكافي البف قدامة: " متى وجد في  أيضاً وقاؿ الشيخ  - ب
العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع فمو صمى المغرب وليس عنده نية الجمع أو صمى 
المغرب وليس ىناؾ مطر وبعد سبلمو مف المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع فبل بأس 

سعدي حيث صمى ذات يوـ صبلة  بذلؾ وقد عمؿ بيذا شيخنا رحمو ا عبد الرحمف بف
المغرب ولما خرج الناس رجعوا إليو وقالوا إنيا تمطر مطرًا شديدًا فأمر المؤذف فأقاـ 
 الصبلة وصمى العشاء مع أنو لـ ينو الجمع عند افتتاح األولى ولـ يوجد العذر أيضاً 

فريؽ فالحاصؿ أف الصحيح أنو متى وجد العذر المبيح لمجمع في وقت ال يحصؿ بو الت
فإنو يجوز أف يجمع بؿ قاؿ بعض العمماء حتى لو لـ يوجد العذر إال بعد وقت طويؿ 
مف سبلمو مف األولى فمو أف يجمع يعني أنو متى وجد العذر قبؿ خروج الوقت وقت 
األولى جاز الجمع وىذا ال شؾ أنو مف أوسع المذاىب ومف أيسرىا عمى الناس لكف 

إذا وجد العذر بعد مدة طويمة مف األولى فإنو يجوز ال  النفس ال تطيب بالقوؿ بو أي أنو
أستطيع أف أجسر اْلف عمى القوؿ بيذا أما إذا وجد العذر بعد السبلـ األولى بمدة 

 ."قصيرة ال يحصؿ بيا التفريؽ فبل شؾ في جواز الجمع

 : الباردةالشديدة الريح  -2
 بيف الجمع يبيح عذر الباردة الشديدة يحالر  ىؿ بعذر الجمع بجواز القائميف الفقياء بيف الخبلؼ وقع

 :قوليف عمى ال أـ الصبلتيف
 الريح ف: إالحنابمة عند ورواية الشافعية عند والمشيور المالكية مذىب وىوالقوؿ األوؿ: 

 .مطمقاً  ابسببي الصبلتيف بيف الجمع يباح ال الباردة الشديدة

الريح الشديدة الباردة  وجود إفة: افعيالش لبعض وقوؿ الحنابمة عند الراجح وىوالقوؿ الثاني: 
 .الجمع بيحعذر ي
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يِح الشَِّديَدِة اْلَباِرَدِة اْلَجْمُع ِلْمَوْحِؿ الشَِّديِد  َيُجوزُ   : "ابف تيمية ـاإلسالقاؿ شيخ  ِفي َوالرّْ
ـْ َيُكْف اْلَمَطُر َنازاًِل ِفي َأَصحّْ قَ  المَّْيَمِة الظَّْمَماءِ  ْف َل ْوَلْي اْلُعَمَماِء َوَذِلَؾ َأْوَلى ِمْف َأْف َوَنْحِو َذِلَؾ َواِ 

ـْ َبؿْ  بَلِة ِفي اْلُبُيوتِ  ُيَصمُّوا ِفي ُبُيوِتِي إْذ السُّنَُّة َأْف ُتَصمَّى  ,ِبْدَعٌة ُمَخاِلَفٌة ِلمسُّنَّةِ  َتْرُؾ اْلَجْمِع َمَع الصَّ
َمَواُت اْلَخْمُس ِفي اْلَمَساِجِد َجَماَعةً  بَلِة ِفي اْلُبُيوِت ِباتَّْفاِؽ اْلُمْسِمِميفَ  َوَذِلَؾ َأْوَلى الصَّ   ." ِمْف الصَّ

قد سئؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية عف صالة الجمع في المطر بيف العشائيف، ىؿ و 
 ؟ أـ ال يجوز إال مف المطر خاصة؟؟ أو الريح الشديدةيجوز مف البرد الشديد

أي المغرب – العشائيفيجوز الجمع بيف  ,الحمد  رب العالميف" :فضيمتو فأجاب
لممطر والريح الشديدة الباردة والوحؿ الشديد, وىذا أصح قولي العمماء, وىو ظاىر  -والعشاء

 ".وا أعمـ مذىب أحمد ومالؾ وغيرىما,

المراد بالريح الشديدة ما خرج عف : "الشرح الممتع كتابو ابف عثيميف فيقاؿ الشيخ 
تبيح الجمع, ولو كانت باردة, والمراد بالبرودة ما تشؽ عمى  العادة, وأما الريح المعتادة فإنيا ال

ألف شدة البرد بدوف ؛ ف الريح ىؿ يباح الجمع؟ قمنا: الفإف قاؿ قائؿ: إذا اشتد البرد دو  الناس.
الريح يمكف أف يتوقاه اإِلنساف بكثرة الثياب, لكف إذا كاف ىناؾ ريح مع شدة البرد فإنيا تدخؿ في 

ناؾ ريح شديدة بدوف برد فبل جمع؛ ألف الرياح الشديدة بدوف برد ليس فييا الثياب, ولو كاف ى
مشقة, لكف لو فرض أف ىذه الرياح الشديدة تحمؿ ترابًا يتأثر بو اإِلنساف ويشؽ عميو, فإنيا 

 ."تدخؿ في القاعدة العامة, وىي المشقة, وحينئٍذ يجوز الجمع
" إذا اشتد البرد, مع ريح تؤذي : مفتوحالشيخ ابف عثيميف أيضًا في لقاء الباب ال قاؿو 

وبيف المغرب والعشاء, لما ثبت في  الناس: فإنو يجوز لئلنساف أف يجمع بيف الظير والعصر
أف النبي صمى ا عميو وسمـ جمع في : " عبد ا بف عباس رضي ا عنيماصحيح مسمـ عف 

وىذا ", ذلؾ؟ قاؿ: أراد أال يحرج أمتوالمدينة مف غير خوؼ وال مطر, قالوا البف عباس: ما أراد ب
ال فإنو ال يجوز الجمع.الجمع إزالة المشقة عف المسمميف يدؿ عمى أف الحكمة مف مشروعية  , وا 

, وأما إذا لـ يكف معو ىواء فإف كوف إذا كاف معو ىواء وريح باردةوالمشقة في البرد إنما ت
يذا لو سألنا سائؿ: ىؿ يجوز الجمع بمجرد لبرد بكثرة المبلبس وال يتأذى بو, ولاإلنساف يتقي ا

أو إذا كاف  : ال يجوز, إال بشرط أف يكوف مصحوبًا بريح باردة تؤذي الناس,منا؟ لقشدة البرد
, أما , فحينئذ يجوز الجمع, فإف الثمج إذا كاف ينزؿ فإنو يؤذي ببل شؾمصحوبًا بنزوؿ الثمج

 



69 

 

لصبلتيف لغير عذر شرعي, فإنو آثـ مجرد البرد فميس بعذر يبيح الجمع, فمف جمع بيف ا
ذا كاف , وغير معتد بيا, بؿ عميجمعيا إلى ما قبميا غير صحيحةوصبلتو التي  و أف يعيدىا. وا 
. ىذه المسألة أحببت أف أنبو , وىو آثـ بذلؾ: كانت صبلتو األولى في غير وقتياجمع تأخير

جؿ البرد, بدوف أف يكوف ىناؾ عمييا؛ ألف بعض الناس ذكروا لي أنيـ جمعوا قبؿ ليمتيف مف أ
 ., وىذا ال يحؿ ليـ "ىواء يؤذي الناس

جرد البرد ليس عذرًا في الجمع, وال مشقة في إتياف م"  حفظو اهلل: وقاؿ الشيخ الفوزاف
 ي:الناس إلى المساجد في ىذا الزماف, لما يم

مع وجود البرد, تقارب المساجد وكثرتيا في األحياء السكنية فالمشي إلييا ال مشقة فيو لو  -1
 .أضؼ إلى ذلؾ وجود وسائؿ التدفئة في المساجد

أف ا تعالى قد أنعـ عمى كثير مف الناس في ىذا الزماف بالوسائؿ التي يحتموف بيا مف  -2
البرد مف المبلبس الداخمية والخارجية , أما مف يتأذى بخروجو إلى المسجد , لعدـ وجود ما 

 .وسائؿ التدفئة فيذا لو الجمع , لوجود المشقة في حقويكفيو لتدفئة بدنو مف المبلبس أو 

أف الناس لو جمعوا ألجؿ البرد فإنيـ لف يمزموا بيوتيـ إلى صبلة الفجر بؿ الغالب منيـ   -3
يخرجوف لقضاء حوائجيـ, وفتح محبلتيـ, بؿ منيـ مف يذىب إلى المستراحات وأماكف 

ذا كاف البرد لف يكوف مانعًا عف مثؿ االجتماعات والزيارات إلى ساعة متأخرة مف الميؿ, و  ا 
 !ىذه التصرفات فكيؼ يكوف مانعًا مف الخروج ألداء صبلة العشاء؟

وانظر إلى حركة السير وانتشار الناس في األسواؽ حتى مع شدة البرد, ولو جئت إلى بيوت 
الحي بعد صبلة المغرب التي جمعت إلييا العشاء لشدة البرد ما وجدت فييا مف الرجاؿ 

 .الشباب إال القميؿو 
إف الجمع ألجؿ البرد قد يكوف حاجة في زمف مضى عندما كاف الناس يمزموف مساكنيـ, 

 .إضافة إلى ما ىـ عميو مف قمة الحاؿ, أما اليـو فقد اختمؼ األمر
قاه اإلنساف ألف البرد يمكف أف يتو  ؛والحاصؿ أف البرد ليس مف األعذار التي تبيح الجمع

 ."وبالثياب التي تدفئ
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 :والطيف الوحؿ -5
 ىعم الجمع يباح بو عذر والطيف الوحؿ ىؿ بعذر الجمع بجواز القائميف الفقياء بيف الخبلؼ وقع

 :قوليف

 بيف تقديماً  الجمع معيما يباح عذر والطيف الوحؿ، والحنابمة المالكية قوؿوىو القوؿ األوؿ: 

 الطيف أو الوحؿ يكوف أف اشترطوا والعصر, غير أف المالكية الظير ال والعشاء المغرب صبلتي

 بؿ وحدىا لمظممة عندىـ المشيور يجمع عمى وال فييا, قمر ال التي الميالي أي شديدة بظممة مقترناً 

 المغرب بيف مالؾ: "يجمع اإلماـ قاؿ بيما شيء, لمجمع الحنابمة يشترط ولـ معًا, اقترانيما مف البد

ف الحضر في والعشاء  وظممة". طيف كاف إذا مطر يكف لـ وا 
الزلؽ والطيف؛ فإذا كانت األسواؽ قد ربصت مف : " الوحؿقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: 

ف لـ يكف المطر ينزؿالمطر فإنو يجو  وذلؾ ألف الوحؿ والطيف, يشؽ عمى الناس ؛ ز الجمع, وا 
 ". أف يمشوا عميو
 .مطمقاً  الجمع يبيحاف ال والطيف الوحؿ ,الحنابمة وبعض الشافعية قوؿوىو القوؿ الثاني: 

 ىذا ورود لعدـ وذلؾ؛ والطيف الوحؿ أجؿ مف الجمع إباحة بعدـمع القائميف  ونحف نتفؽ

 زمانو, في الوحؿ والطيف وجود ا مع رسوؿ زمف في الجمع تبيح التي األعذار ضمف العذر

, فالشوارع معبدة المدف غالبية في التحتية البنية وجود حيث مف اختمؼ اليـو زماننا ألف وكذلؾ
ومرصوفة, وال يمحؽ الوحؿ والطيف األذى والمشقة التي كانت مقصد جواز الجمع عند القائميف 
بو, ولكف أىؿ الريؼ ومف ال يزالوا يعانوف ويجدوف المشقة في ببلدىـ مف الوحؿ والطيف فإف ليـ 

 االستفادة مف ىذا العذر وفقًا لمقوؿ األوؿ, وا أعمى وأعمـ.

وبغير عذر, وىذا كبلـ غير  نسمع كثيرًا مف عامة الناس أف النبي جمع بعذر ىامة:مالحظة 
عبد عف  واإلماـ الترمذي في سننو روى اإلماـ مسمـ في صحيحوفصحيح وغير مستند لدليؿ, 

جمع النبي صمى ا عميو وسمـ في المدينة بيف الظير ؿ: ا بف عباس رضي ا عنو قا
العشاء, مف غير خوؼ وال مطر, قالوا: ما أراد مف ذلؾ؟ قاؿ: أراد أال والعصر وبيف المغرب و 

, وعمى ىذا فالضابط في الجمع: أف يكوف في تركو حرج (أي: أال يمحقيا الحرج) ". يحرج أمتو
 ومشقة وفقأ لمضوابط التي وضعيا العمماء. 
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قولوف: نتمسؾ نأسؼ أف بعض الناس الذيف يوقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا في ذلؾ: " 
بالسنة يغمطوف في ىذه المسألة, ويظنوف أف الجمع جائز ألدنى سبب, وىذا خطأ, ثـ يجب أف 

ذا عممنا أف في تركو حرجاً نقوؿ: إذا عممنا أنو  ال حرج في ترؾ الجمع صار الجمع حرامًا، وا 
ذا شككنا صار الجمع حراماً  صبلة في ؛ ألف األصؿ وجوب فعؿ الصار الجمع جائزًا بؿ سنة، وا 

ثـ إني أقوؿ لكـ يا إخواني: ال تظنوا أف .. . ذر عف ىذا األصؿ إال بأمر متيقفوقتيا, فبل نع
الجمع رخصة عند كؿ العمماء, حتى الذيف يقولوف: إنو يجوز, يقولوف: تركو أفضؿ, لكننا نحف 

لما كانت  نرى أنو إذا وجد السبب ففعمو أفضؿ, وىناؾ مذىب يمثؿ ثبلثة أرباع األمة اإلسبلمية
الخبلفة في األتراؾ وىـ عمى مذىب اإلماـ أبي حنيفة رحمو ا وىو يرى أنو ال جمع مطمقًا إال 
ال فبل جمع في السفر أو المرض أو المطر وال  في موضعيف: في عرفة ومزدلفة؛ ألجؿ النسؾ, وا 

فالجمع خالصة: إذا تحقؽ العذر الفغير ذلؾ, فبل تظف أف المسألة سيمة, المسألة صعبة. 
ذا شككنا فالجمع حراـ؛ ألف األصؿ ىو وجوب  ذا عممنا أنو ال عذر فالجمع حراـ، وا  أفضؿ، وا 

 .. ".. فعؿ الصالة في أوقاتيا
جمعو باطؿ أي أف يجب أف يعمـ كؿ مف يجمع بيف الصبلتيف بدوف عذر شرعي وعميو 

فدخوؿ الوقت شرط مف ألنيا وقعت في غير وقتيا المقدر ليا شرعًا  ؛أف صبلتو الثانية باطمة
قاؿ , أف تصمى كؿ منيا في وقتيا الشرعيشروط صحة الصبلة واألصؿ في الصموات الخمس 

بَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكتَاًبا َمْوُقوًتا"  :ا تعالى  . (113:النساء)"ِإفَّ الصَّ

ذكر  فقد, جمع بيف الصبلتيف بدوف عذر شرعيفي حؽ مف  كالـ خطيروقد قاؿ العمماء 
جمع بيف الصبلتيف بدوف أف مف  في كتابو الزواجر عف اقتراؼ الكبائر الييتميحجر ابف اإلماـ 

 .حرامًا بؿ كبيرة مف كبائر الذنوبارتكب  عذر شرعي

قاؿ عمر بف الخطاب رضى ا   : "في كتابو مجموع الفتاوىشيخ اإلسبلـ ابف تيمية  وقاؿ
عف ابف عباس  عذر مف الكبائر. وقد رواه الترمذي مرفوعاً : الجمع بيف الصبلتيف مف غير عنو

ورفع  .أنو قاؿ: مف جمع بيف الصبلتيف مف غير عذر, فقد أتى باًبا مف أبواب الكبائر  عف النبي
ف كاف فيو نظر. فإف الترمذي قاؿ: العمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ, واألثر   ىذا إلى النبي وا 

 ." ريف لو, ال منكريف لومعروؼ, وأىؿ العمـ ذكروا ذلؾ مق
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 أفضؿ خروجًا مف الخالؼبيف الصالتيف  ترؾ الجمع أقواؿ بعض العمماء في أف: 

وترؾ الجمع أفضؿ  في كتابو روضة الطالبيف: " أحد أئمة الشافعيةوىو  يقاؿ اإلماـ النوو  -1
فيصمي كؿ صبلة في وقتيا لمخروج مف الخبلؼ فإف أبا حنيفة وجماعة مف  ببل خبلؼ

)وىو أبو سعد  مةيف ال يجوّْزونو. وممف نص عمى أف تركو أفضؿ الغزالي وصاحب التتالتابع
 ".. قاؿ الغزالي في البسيط: ال خبلؼ أف ترؾ الجمع أفضؿالمتولي الشافعي(

واألفضؿ  قاؿ اإلماـ الخطيب الشربيني وىو أحد أئمة الشافعية في كتابو مغني المحتاج: " -2
 ". حنيفةمف خبلؼ أبي  جاً ترؾ الجمع خرو 

عف الجمع:  -وتمميذ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الحنابمةوىو أحد أئمة -ابف مفمح اإلماـ قاؿ  -3
 ؿ ".وتركو أفض"

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف وىو أحد أئمة الحنابمة في كتابو  المرداوياإلماـ قاؿ  -4
ركو بؿ ت ويجوز الجمع" أنو ليس بمستحب وىو كذلؾيؤخذ مف قوؿ المصنؼ ": " الخبلؼ
 ." حابعمى الصحيح مف المذىب وعميو أكثر األص أفضؿ

الجمع بيف الصبلتيف قاؿ اإلماـ البيوتي وىو أحد أئمة الحنابمة في كتابو كشاؼ القناع: "  -5
 ". ليس بمستحب؛ بؿ تركو أفضؿ؛ لبلختبلؼ فيو

رسالة ابف  الفواكو الدواني عمىوىو أحد أئمة المالكية في كتابو  ابف غانـ األزىريقاؿ اإلماـ  -6
 ".رخصة مرجوح فعُميا؛ إذ اأَلولى ترُكياالجمع  : "أبي زيد القيرواني

 

 الشتاء؟ فصؿ مسألة: ىؿ يجوز القصر مع الجمع عند وجود العذر في
 إذا تحقؽ عذر في فصؿ الشتاء فيشرع الجمع ال القصر؛ ألف القصر حكـ خاص

ع فأمره أوسع؛ فإنو يجوز لممريض, ويجوز رحمو ا: "أما الجم بازلممسافر فقط, قاؿ الشيخ ابف 
أيًضا لممسمميف في مساجدىـ عند وجود المطر, أو الدحض, بيف المغرب والعشاء, وبيف الظير 

 ". وال يجوز ليـ القصر؛ ألف القصر مختص بالسفر فقط ,والعصر

 األذاف واإلقامة في الجمع:رابعًا: 
ؿ أنو مجموعتيف, والصحيح مف تمؾ األقوااختمؼ العمماء في األذاف واإلقامة لمصبلتيف ال

, وىو وىذا قوؿ الحنفية والحنابمة, يؤذَّف أذاف واحد لمصبلتيف, ويقاـ إقامتاف, لكؿ صبلة إقامة
 ., وىو قوؿ بعض المالكيةالمعتمد عند الشافعية
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والدليؿ عمى ذلؾ: ما ثبت مف فعؿ النبي صمى ا عميو وسمـ في حجة الوداع , حيث صمَّى 
قامتيف , وصمَّى المغرب والعشاء في مزدلفالظ ة ير والعصر في عرفة جمع تقديـ بأذاف واحد وا 

قامتيف  .جمع تأخير بأذاف واحد وا 
السنَّة أف الشخص يجمع بيف المغرب والعشاء عف ذلؾ, فأجابت: "  لئلفتاء المجنة الدائمة توسئم

قامتيف, إذا ُوجد مسوُغ ذلؾ؛ كالسفر والمرض  والمطر في الحضر, ىذا ىو الذي بأذاف واحد وا 
 ." لفعؿ النبي تدؿ عميو السنة الصحيحة الصريحة, 

 "." فإذا جمع اإلنساُف أذَّف لؤُلولى, وأقاـ لكؿّْ فريضة  :ثيميف رحمو اابف عوقاؿ الشيخ 

 :تيفال بيف الص النية في الجمعخامسًا: 
ألف الجمع عمؿ فيدخؿ في  ؛مـالع فقد اشترطيا أكثر أىؿ بيف الصبلتيف لنية عند الجمعا

نما لكؿ امرئ مما نوى"   .(متفؽ عميو)عموـ قولو صمى ا عميو وسمـ "إنما األعماؿ بالنيات, وا 
. حراـ باألولى, وىو مذىب الحنابمةلكف اختمفوا في محميا فمنيـ مف قاؿ: إنيا تجب عند اإل

جوز بعد تا, أو مع التحمؿ منيا, وال ثنائيومنيـ مف قاؿ: إنيا تجوز مع اإلحراـ باألولى, أو في أ
 وىو مذىب الشافعية. ,ال تجوز النية بعد السبلـ مف األولىأي  التحمؿ

ينوي أما عند المالكية فبل يشترطوف نية الجمع قبؿ اإلحراـ باألولى , فيجوز عندىـ أف 
 الكبرى. المدونة كما جاء في كتابوقد ذكر ذلؾ اإلماـ مالؾ , الجمع بعد السبلـ مف األولى

يشترط لو نية؟ فالجميور  ىؿ اختمفوا في الجمع والقصر"  اؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية:ق
ال يشترطوف النية كمالؾ وأبى حنيفة, وىو أحد القوليف في مذىب أحمد, وىو مقتضى نصوصو, 

ومف  واألوؿ أظير,، وغيره يوالثاني تشترط كقوؿ الشافعي وكثير مف أصحاب أحمد كالخرق
 ".د القوليف لـ ُينكر عميو عمؿ بأح
ع وىي شرط لصحة الجمع عمى نية الجموىو أحد أئمة الشافعية: "  النووي قاؿو 
وقاؿ المزني وبعض األصحاب ال تشترط ألف النبي صمى ا عميو وسمـ جمع . ولـ  .المذىب

وجبت ينقؿ أنو نوى الجمع , وال أمر بنيتو, وكاف يجمع معو مف تخفى عميو ىذه النية, فمو 
فبل بد  د تفعؿ سيواً , وقلبينيا. ودليؿ المذىب أف الصبلة الثانية قد تفعؿ في وقت األولى جمعاً 

 ". امف نية تميزى
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أف : "ومما احتج بو, عدـ اشتراط نية الجمع حمو اشيخ االسبلـ ابف تيمية ر ورجح 
بعدىا, ثـ صمى  صمى بأصحابو الظير بعرفة, ولـ يعمميـ أنو يريد أف يصمي العصر   النبي

بيـ العصر, ولـ يكونوا نووا الجمع, وىذا جمع تقديـ, وكذلؾ لما خرج مف المدينة صمى بيـ بذي 
ولـ ينقؿ قط أحد " : شيخ اإلسبلـ أيضاً  وقاؿ صر".الحميفة العصر ركعتيف, ولـ يأمرىـ بنية الق

ؤه وأصحابو يأمروف أنو أمر أصحابو, ال بنية قصر وال بنية جمع, وال كاف خمفا   عف النبي
 ـ ".بذلؾ مف يصمي خمفي

والصحيح: أنو ال يشترط نية الجمع عند إحراـ : " رحمو اهلل قاؿ الشيخ ابف عثيميفو 
األولى, وأف لو أف ينوي الجمع ولو بعد سبلمو مف األولى, ولو عند إحرامو في الثانية ما داـ 

 ."السبب موجوداً 
اجح: أف النية ليست بشرط عند افتتاح الصبلة والر وقاؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل: " 

 ." األولى, بؿ يجوز الجمع بعد الفراغ مف األولى إذا ُوجَد شرطو مف خوؼ أو مرض أو مطر
في  لمتأخريفف اإ؛ إذ في الجمع بيف الصبلتيف مع مف ال يشترط النية ولعمنا نتفؽ ىنا
و اشترطنا لصحة الجمع تقديـ النية ىؿ اإلماـ يجمع أـ ال, فم وفال يعمم حضور الصبلة األولى

 .مع اإلماـ واأف يجمع ليـلما جاز 
خروجًا لمف شيد تكبيرة اإلحراـ عقد نية الجمع عند دخوؿ الصبلة األولى األحوط  وعميو نقوؿ
وا أعمى  ف لـ ينووا نية الجمع لعدـ عمميـ بو,والمتأخريف في الصبلة ال بأس إ مف الخبلؼ,

 وأعمـ.

 رتيب والمواالة بيف الصالتيف في الجمع:التسادسًا: 
كر اإلماـ ذفقد ، , فيو واجب عند الجميوربيف الصالتيف المجموعتيف أما الترتيب

ألف الوقت ليا,  ؛رط لجمع التقديـ أف يبدأ باألولىيشت : "أنوكتابو المجموع في  النووي رحمو ا
فمو بدأ بالثانية ي", ا كما رأيتموني أصممو ص":  جمع ىكذا وقاؿ  وألف النبيا. والثانية تبع لي

ولو صمى األولى ثـ الثانية, فباف فساد األولى, . لـ تصح وتجب إعادتيا بفعؿ األولى جامعاً 
 ." فالثانية فاسدة أيضًا, ويعيدىا جامعاً 
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يصمي الظير  , بحيث: " يجب في حاؿ الجمع الترتيبئلفتاءل قاؿ عمماء المجنة الدائمةو 
, ويصمي المغرب أواًل ثـ يصمي العشاء , سواء كاف جمعو جمع تقديـ أو العصر أواًل ثـ يصمي

 ".تأخير

؛ ألف يب بأف يبدأ باألولى ثـ بالثانيةيشترط الترت : "وقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا
ع جاء بترتيب األوقات , وألف الشر "صموا كما رأيتموني أصمي"وسّمـ قاؿ:  النبي صّمى ا عميو

, ولكف لو نسي اإِلنساف أو جيؿ أو حضر قومًا يصّموف العشاء وىو قد نوى جمع مواتفي الص
 , فيؿ يسقط الترتيب في ىذه األحواؿ أو ال يسقط ؟, ثـ صّمى معيـ العشاء ثـ المغربالتأخير

عمى ىذا لو أف اإِلنساف قدـ الثانية عمى  , وبناءً يائنا رحميـ ا: أنو ال يسقطالمشيور عند فق
لى سيوًا أو جيبًل أو إِلدراؾ الجماعة أو لغير ذلؾ مف األسباب, فإف الجمع ال يصح , فماذا األو 

 . " الجواب : الصبلة التي صبلىا أواًل لـ تصح فرضًا , ويمزمو إعادتيا يصنع في ىذه الحاؿ ؟

يف ال أف تكوف الصبلتاف متواليتويقصد بو أما المواالة بيف الصالة المجموعتيف، و  
 ف:قوالوفيو , ينيما إال بشيء يسيريفصؿ ب

َواَيِة َواْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَِّة َواْلَحَناِبَمةِ ) ُجْمُيوُر اْلُفَقَياءِ قوؿ  - أ يشترط (, بأنو اْلَحَنِفيَِّة ِفي َظاِىِر الرّْ
فَّ اْلَجْمَع أل ؛, فبل يفصؿ بيف الصبلتيف بوقت طويؿالمجموعتيفبيف الصبلتيف  المواالة

ُؽ َبْيَنُيَما َكَما اَل َيُجوُز َأفْ َيْجعَ  بَلِة َأْي َفبَل ُيَفرّْ  ُمُيَما َكَصبَلٍة َواِحَدٍة َفَوَجَب اْلَواَلُء َكَرَكَعاِت الصَّ
َكَعاِت ِفي َصبَلٍة َواِحَدٍة, َفِإْف َفَصؿ َبْيَنُيَما ِبَفْصٍؿ َطِويٍؿ َوَلْو ِبُعْذٍر َكَسْيٍو, َأوْ  َؽ َبْيَف الرَّ  ُيَفرّْ

ْف َفَصؿ َبْيَنُيمَ ِإغْ  بَلِة الثَّاِنَيِة ِإَلى َوْقِتَيا ِلَفَواِت اْلَجْمِع, َواِ  ا َماٍء َبَطؿ اْلَجْمُع َوَوَجَب تَْأِخيُر الصَّ
ـْ َيُضرَّ   َذاِف َواإْلَقاَمِة َوالطََّياَرِة.َكاْلَفْصؿ َبْيَنُيَما ِباألْ  ِبَفْصٍؿ َيِسيٍر َل

عثيميف ابف الشيخ  فقاؿ ،اما ف باز رحمياب الشيخابف عثيميف و  ورجح ىذا الرأي الشيخ
أف الصبلتيف المجموعتيف المشروع فييما أف تكونا متواليتيف لقولو: ثـ أقاـ " : رحمو ا

فصمى الظير, ثـ أقاـ فصمى العصر, ولـ يصؿ بينيما شيئًا. والمواالة بيف المجموعتيف إذا 
إال أنو ال بأس أف يفصؿ بوضوء  -رحميـ ا-كاف الجمع جمع تقديـ شرط عند أكثر الفقياء

خفيؼ, أو استراحة قصيرة, ثـ يستأنؼ الصبلة ثانية. أما إذا كاف الجمع جمع تأخير, 
 ".فالمواالة ليست بشرط

 



76 

 

لواجب في جمع التقديـ المواالة بيف الصبلتيف وال بأس ا: " وقاؿ الشيخ ابف باز رحمو ا
, وقد قاؿ صمى ا النبي صمى ا عميو وسمـ في ذلؾلما ثبت عف  بالفصؿ اليسير عرفاً 

, أما جمع التأخير والصواب أف النية ليست بشرط ()صموا كما رأيتموني أصمي عميو وسمـ:
بالنبي  ألف الثانية تفعؿ في وقتيا, ولكف األفضؿ ىو المواالة بينيما تأسياً ؛ فاألمر فيو واسع
 ." التوفيؽوا ولي  ,وسمـ في ذلؾصمى ا عميو 

ْف َطاؿ َبْيَنُيَما  - ب بَلتَْيِف َجْمَع َتْقِديـٍ َواِ  اْلَفْصؿ َذَىَب َبْعُض الشَّاِفِعيَِّة ِإَلى َأنَُّو َيُجوُز اْلَجْمُع َبْيَف الصَّ
ـْ َيْخُرْج َوْقُت اأْلوَلى ِمْنُيَما  .َما َل

الضـ بالوقت أي: وقاؿ: إف معنى الجمع ىو  القوؿ الثاني, ابف تيمية شيخ اإلسبلـواختار 
. وقاؿ ضـ وقت الثانية لؤلولى بحيث يكوف الوقتاف وقتًا واحدًا عند العذر, وليس ضـ الفعؿ

والصحيح أنو ال تشترط المواالة بحاؿ, ال في وقت األولى وال في وقت الثانية. فإنو أيضًا: " 
 ". ليس لذلؾ حد في الشرع وألف مراعاة ذلؾ يسقط مقصود الرخصة

واألحوط أف ال يجمع إذا لـ يواِؿ بينيما, "  :في ذلؾػرحمو ا  ابف عثيميف قاؿ الشيخو  
  ." ولكف رأي شيخ اإِلسبلـ لو قوة

 صالة السنف الرواتب وصالة الوتر في الجمع:سابعًا: 
ذا جمع المصموف في المسجد بيف المغرب والعشاء فإنيـ يصموف سنة المغرب بعد إ

؛ العشاء وليـ أف يصموا الوتر أيضاً العشاء ثـ يصموف سنة  انتيائيـ مف الجمع أي بعد صبلة
 عمى رأي الجميور. بعد الفراغ مف صبلة العشاء فيو تابع لمعشاء أوقت الوتر يبدألف 

:              ظير والعصر إذا جمع بينيمافي كيفية صبلة سنة الالشافعي وقاؿ اإلماـ النووي 
سنة الظير التي قبميا ثـ يصمي الظير ثـ العصر ثـ  الصواب الذي قالو المحققوف أنو يصمي" 

ُيذكر أف لصبلة العصر أربع ركعات سنة قبمية عند  . "سنة الظير التي بعدىا ثـ سنة العصر
 الشافعية.
ذا جمع في وقت األولى فمو أف يصمي سنة "  :الحنبمي ابف قدامة المقدسياإلماـ قاؿ و  وا 

ألف سنتيا تابعة ليا فتتبعيا في فعميا ووقتيا والوتر وقتو ما الثانية ويوتر قبؿ دخوؿ وقت الثانية 
 ".بيف صبلة العشاء إلى صبلة الصبح وقد صمى العشاء فدخؿ وقتو 
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إذا جمعت صبلة العشاء مع المغرب جمع تقديـ : " ئلفتاءل المجنة الدائمة وقاؿ عمماء
إف أمكف. وبا التوفيؽ, مف أجؿ عذر شرعي جاز الوتر بعدىا, وتأخيره إلى آخر الميؿ أفضؿ 

 ." وصمى ا عمى نبينا محمد وآلو وصحبو وسمـ

 :حاؿ الجمع األذكار بعد الصالةثامنًا: 
ذا , و إذا كاف اإلماـ يترؾ فرصة لؤلذكار بعد الصبلة األولى فتقاؿ بعد الصبلة األولى ا 

 صبلة العشاء وتكوف فتكوف األذكار بعد ,كاف اإلماـ ال يترؾ فرصة لؤلذكار بعد الصبلة األولى
في ىذا واسع , ولممصمي أف يأتي لكؿ صبلة بأذكارىا, فاألمر شاءبنية واحدة لصبلة المغرب والع

 بفضؿ ا تعالى.

الظاىر في األذكار أنو يكتفى فييا بذكر واحد؛ ألف  "قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا: 
حد, لكف يكتفى باألعـ, فمثؿ المغرب الصبلتيف صارت كأنيا صبلة واحدة, فيكتفى فييا بذكر وا

مع العشاء يسف في المغرب أف يذكر ا عشر مرات ]يعني يقوؿ : ال إلو إال ا وحده ال شريؾ 
, وفي العشاء ثبلث مرات, فميأخذ باألكثر؛ كؿ شيء قدير[لو, لو الممؾ ولو الحمد, وىو عمى 

ف أتى لكؿ واحدة بذكر فبل   ". , واألوؿ كاؼٍ  أرى في ىذا بأساً ألف األقؿ يندرج باألكثر, وا 
ألذكار التي بعد الصبلة, ىؿ يقوليا : االسؤاؿ التالي سئؿ الشيخ ابف باز رحمو اوقد 

  مف جمع بيف الصبلتيف بعد األولى والثانية؟
 ."يأتي بما تيسر منيا بعد األولى ويأتي بيا بعد الثانيةفأجاب فضيمتو: "

وأما الذكر فيكفي ذكر الثانية, أما ذكر األولى فيو : " ئلفتاءلة المجنة الدائم عمماء اؿوق
 ."سنة فات محميا
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 مسائؿ ىامة في الجمع:تاسعًا: 

 أو في جماعة؟كاف لمف يصمي في بيتو منفردًا الجمع ىؿ يجوز  -1

قد نص العمماء القائموف ف, عمى قوؿ الجميور ال يجوز لممنفرد في بيتو الجمع لممطر
عمى أف الجمع رخصة لمف يصمي في المسجد جماعة وىذا قوؿ المالكية  بالجمع لممطر

, وكذلؾ والشافعية وقوؿ عند الحنابمة وعميو ال يجوز الجمع لممنفرد الذي يصمي في بيتو
 غير جائز.بيت الاعة في الجمع بيف الصبلتيف في جم

فيو, َقُرَب وال يجمع إال مف خرج مف بيتو إلى المسجد يجمع "  قاؿ اإلماـ الشافعي:
المسجد أو كثر أىمو أو قمَّوا أو بعدوا وال يجمع أحد في بيتو ألف النبي صمى ا عميو وسمـ 

في وعمَّؿ ذلؾ الماوردي ", جمع في المسجد, والمصمي في بيتو مخالٌؼ المصمي في المسجد 
ذا كتابو الحاوي الكبير  عدـ ىذا بأف الجمع يجوز ألجؿ المشقة وما يمحقو مف أذى المطر وا 

 .امتنع جواز الجمع المعنى

 معمبًل القوؿ بمنع المنفرد مف الجمع لممطر: الحنبمي وقاؿ الشيخ ابف قدامة المقدسي
ألف الجمع ألجؿ المشقة فيختص بمف تمحقو المشقة دوف مف ال تمحقو كالرخصة في " 

 ".تمحقو المشقة دوف مف ال تمحقو  التخمؼ عف الجمعة والجماعة يختص بمف

ثـ ىذه الرخصة لمف يصمي جماعة في مسجد يأتيو : " الشافعي ؿ اإلماـ النوويوقا
فبل ... فأما مف يصمي في بيتو منفردًا أو في جماعة , مف ُبعٍد ويتأذى بالمطر في إتيانو

 ". يجوز الجمع عمى األصح

المشروع أف يجمع أىؿ المسجد إذا وجد "  لدائمة لئلفتاء ما نصو:المجنة ا عمماء وقاؿ
 .مسوغ لمجمع كالمطر كسبًا لثواب الجماعة ورفقًا بالناس وبيذا جاءت األحاديث الصحيحة

أما جمع جماعة في بيت واحد مف أجؿ العذر المذكور فبل يجوز لعدـ وروده في الشرع 
 ".المطير وعدـ وجود العذر المسبب لمجمع 

أو مشقة في حؽ مف أي حرج , و الجمع وىي رفع الحرج ودفع المشقةمف مشروعية فالحكمة 
 .صمى في بيتو
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ما ىؿ يجوز الجمع لمف يصمي في المسجد إال أنو جار المسجد أو بيف بيتو وبيف المسجد  -2
 ؟ نحوهيداري بو نفسو مف المطر كسقؼ أو 

 في المسألة قوالف:
سواًء يجوز الجمع لمف يصمي في المسجد ، : قوؿ المالكية وقوؿ عند الحنابمةالقوؿ األوؿ

الرخصة عامة إذا جمعوا فيي لمقريب والبعيد , فبل يصح مف المسجد أـ بعيد, ف قريبكاف أ
 عة.أف ينفرد بعضيـ لما في ذلؾ مف تفريؽ الجما

        : " سئؿ اإلماـ مالؾالبياف والتحصيؿفي كتابو  القرطبي المالكي ابف رشد قاؿ اإلماـ
إذا خرج منو دخؿ إلى عف القوـ يكوف بعضيـ قريب المنزؿ مف المسجد  –حمو ار –

ذا  ومنيـ  ,خرج مف المسجد إلى منزلو مثؿ ذلؾ, يدخؿ منزلو مكانوالمسجد مف ساعتو, وا 
ما رأيت  ؟ فقاؿ:البعيد المنزؿ عف المسجد, أترى يجمعوا بيف الصبلتيف كميـ في المطر

وا جمع فقاؿ: إذا جمع,  ؟االناس إذا جمعوا إال القريب والبعيد فيـ سواء يجمعوف, قيؿ: ماذ
 ". القريب منيـ والبعيد

ىؿ يجوز الجمع لمنفرد أومف كاف طريقو  " :الحنبمي قاؿ اإلماـ ابف قدامة المقدسيو 
إلى المسجد في ظبلؿ يمنع وصوؿ المطر إليو, أومف كاف مقامو في المسجد؟ وجييف: 

, وألف ألف العذر إذا وجد استوى فيو حاُؿ وجود المشقة وعدميا, كالسفر ؛أحُدىما الجواز
وألنو قد روي أف  ...الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكـ في حؽ مف ليست لو حاجة 

  .... " النبي صمى ا عميو وسمـ جمع في المطر, وليس بيف حجرتو والمسجد شيء
جماعة في يصمي  يكوف لمف عند الحنابمة: الجمعثاٍف قوؿ الشافعية وقوؿ القوؿ الثاني: 

, أو ع لمف كاف المسجد قريبًا مف محمور في طريقو, فبل يجوز الجممسجد يتأذى بالمطال
ف لـ يتأذ -وجد ِكنًا  يسير إلى المسجد فيو, إال اإلماـ الراتب فمو أف يجمع بالمأموميف وا 
 . ؛ مصمحة لمجماعةبالمطر

ىذه الرخصة لمف يصمي جماعة في  ثـ: " الشافعي في ذلؾ قاؿ اإلماـ النووي
فأما مف يصمي في بيتو منفردًا أو في جماعة , ويتأذى بالمطر في إتيانو مسجد يأتيو مف ُبعدٍ 

أو كاف المسجد في باب داره أو صمى النساء  -ظبلؿ أي–  فٍ أو مشى إلى المسجد في كَ 
في بيوتيف جماعة أو حضر جميع الرجاؿ في المسجد وصموا أفرادًا فبل يجوز الجمع عمى 

 ". األصح
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ىؿ يجوز الجمع لمنفرد أومف كاف طريقو  " :الحنبمي مقدسيقاؿ اإلماـ ابف قدامة الو 
 ...إلى المسجد في ظبلؿ يمنع وصوؿ المطر إليو, أومف كاف مقامو في المسجد؟ وجييف: 

والثاني: المنع, ألف الجمع ألجؿ المشقة, فتختص بمف تمحقو المشقة دوف مف ال تمحقو, 
تمحقو المشقة دوف مف ال تمحقو,  كالرخصة في التخمؼ عف الجمعة والجماعة, يختص بمف

 ." كمف في الجامع والقريب منو
 :فيقوؿ في كتابو الشرح الممتع القوؿ األوؿ رحمو ا الشيخ ابف عثيميف يرجحو 

ألنو  )أي سقؼ مثبًل( والراجح أنو يجوز أف يجمع ولو كاف طريقو إلى المسجد تحت ساباط"
 ". يستفيد الصبلة مع الجماعة

ويجتمع , في المسجدف مع اإلماـ في الشتاء ويبقوف جالسيلناس يجمعوف ا بعضمالحظة: 
المصّموف الذيف لـ يجمعوا مع اإلماـ الراتب ويصّموف جماعة, وىـ جموس يتحّدثوف, وال يقوموف 
نؼ مف  لصبلة الجماعة معيـ, ولئف سألتيـ: لـ ال تصّموف؟ قالوا: جمعنا مع اإلماـ! وىذا الصّْ

الثاني: عدـ االنصراؼ مف و  .األّوؿ: التشويش عمى المصميف, بلثة أخطاءالمصّميف, يقع في ث
ولى في حقيـ عدـ واألَ , الثالث: تركيـ الّصبلة جماعةو  .المسجد بعد انتياء الجمع بيف الّصبلتيف

في المسجد؛ لعدـ المشقة ولما نص عميو المجيزيف لمجمع  باقوفالجمع إف كانوا يعمموف بأنيـ 
 بأف تركو أفضؿ.

ف جمعوا مثبًل صبلتي المغرب والعشاء تقديمًا وتبيف ليـ بعد الجمع بوجود حاجة أو أمر يبقييـ  وا 
وال يبقوا  أف يصموا صبلة العشاء نافمة في المسجد إلى دخوؿ وقت صبلة العشاء, فاألفضؿ

, َقاَؿ: َشِيْدُت -َرِضَي المَُّو َعْنوُ - دَيِزيَد ْبِف اأَلْسوَ  فْ ع, جالسيف في منتيى المسجد والصبلة قائمة
ْبِح ِفي َمْسِجِد اْلِخيِؼ, فَ  َتُو َفَشِيْدُت َمَعُو َصبلَة الصُّ َممَّا َمَع َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َحجَّ

ـْ َيْشَيَدا َمَعُو الصَّبلَة, َقاَؿ: "َعَميَّ ِبالرَُّجَمْيِف"َقضَ   ,ى الصَّبلَة, ِإَذا ُىَو ِبَرُجَمْيِف ِفي آِخِر النَّاِس, َل
مَّْيَنا ِفي : "َما َمَنَعُكَما َأْف ُتَصمَّْيا َمَعَنا", َقاال : َيا َرُسوَؿ المَِّو, ِإنَّا صَ , َفَقاؿَ َفُأِتَي ِبِيَما َتْرَعُد َفَراِئُصُيَما

ـْ َنافِ  : "َقاؿَ  ,ِرَحاِلَنا ـْ , َفِإنََّيا َلُك َـّ َأتَْيُتَما َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَصمَّْيا َمَعُي  مة "ِإَذا َصمَّْيُتَما ِفي ِرَحاِلُكَما ُث
جفاف مف يرت أي(: َتْرَعُد َفرَاِئُصُيَما)معنى   .)رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقاؿ حديث حسف صحيح(

  .إجبلاًل لمنبي صمى ا عميو وسمـ الخوؼ
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 ف:ف مسجد مف أجؿ الجمع بيف الصالتيحكـ البحث ع -3
ما قولكـ فيمف جاء إلى مسجد مثبًل وىذا اإلماـ لـ يَر أف سئؿ الشيخ ابف عثيميف السؤاؿ التالي: 

اجد يجمع المطر يجيز الجمع, فذىب ىذا المأموـ وبحث عف مسجد آخر حتى وجد أحد المس
فييا, فصمى صبلة العشاء, فصمى المغرب مع إماـ وصمى العشاء مع إماـ آخر, فما قولكـ في 
ذلؾ؟ مع العمـ أف اإلماـ األوؿ لـ يَر أف ىنالؾ مسوغًا لمجمع إذ ال يوجد مطر وال يوجد وحؿ وال 

 ىنالؾ برد وال غيره؟
أف يفطر, والعمماء قالوا: إذا أرى أف ىذا يشبو مف سافر في رمضاف مف أجؿ فأجاب فضيمتو: 

ألف ىذا الرجؿ اْلف لـ يذىب مف  ؛سافر في رمضاف مف أجؿ أف يفطر حـر عميو السفر والفطر
أجؿ الرخصة, ربما يكوف تعبو في ذىابو مف مسجد حيو إلى المسجد الثاني, أكثر مف تعبو إذا 

ؿ: أرحنا مف الصبلة, وال انتظر إلى صبلة العشاء, لكف يريد أف يتخمص مف الصبلة, فكأنو يقو 
إلى البطبلف أقرب منيا إلى يقوؿ: أرحنا بالصبلة, أرى مثؿ ىذا إف لـ تكف صبلتو باطمة فيي 

ألف ىذا ما ذىب إلى المسجد الذي يجمع مف أجؿ السيولة, إنما ذىب مف أجؿ  ؛الصحة
ال فمف المعمـو أف السيولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصبلة مع ق ربو أفضؿ التخمص, وا 

وأسيؿ لو, فأنا في شؾ مف صحة صبلتو. ونصيحتي لممسمميف: أف يتقوا ا عز وجؿ, وأف 
يعمموا أف ا فرض الصبلة وجعميا كتابًا موقوتًا في وقت معيف, ال يحؿ إلنساف أف يقدـ صبلتو 

ذا قدميا لـ تقبؿ منو لقوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: )مف عمؿ عمبًل ل يس عميو عمى وقتيا وا 
أمرنا فيو رد( إال إذا كاف ىناؾ عذر شرعي فبل بأس. ثـ نقوؿ ليذا الرجؿ: اذىب اْلف إلى بيتؾ 
ف كانت السماء تمطر  ذا أذف العشاء فإف كاف عندؾ قدرة أف تحضر إلى المسجد احضر, وا  وا 

 ". اعة كاممة؛ ألنؾ تخمفت عنيا لعذرويمحقؾ مشقة فصِؿ في بيتؾ, ولؾ أجر الجم
مسجد غير مسجده, فجمع لمصبلة في المصمي قدرًا  دخؿاإلشارة ىنا أنو إذا وتجدر  

, فمو أف يصمي معو جمعًا حتى لو أف المسجد الذي يصمي فيو لـ مبيح لمجمعاإلماـ فيو لعذر 
 .فيو لمسجد لمجمعذلؾ اليجمع؛ لكونو لـ يتعمد الذىاب 
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 ع:جمتيف بسبب المطر لمف ال يرى الحكـ ترؾ الجمع بيف الصال  -4
إذا جمع إماـ المسجد صبلة العصر مع صبلة الظير سئؿ الشيخ ابف عثيميف السؤاؿ التالي: 

 لوجود المطر الشديد, فيؿ يجوز لمف لـ ير الجمع بأف يخرج مف المسجد؟ 
: إذا جمع اإلماـ بيف الظير والعصر في المطر وكاف في المأموميف مف ال يرى فأجاب فضيمتو

لنافمة؛ ألف صبلتو بنية النافمة أجر وثواب وموافقة لؤلصحاب, وخروجو ذلؾ فميصؿ معيـ بنية ا
يتضمف الشقاؽ واالختبلؼ, وأف يكوف فعمو ىذا سببًا لتسمط األلسف عميو, ورحـ ا امرًأ كؼ 

 .ؿ إذًا: يصمي معيـ بنية النافمةالغيبة عف نفسو. فنقو 
 

 :بيف الصالتيف في الجمع )المتأخر( المسبوؽ -5
فوجدىـ في صبلة العشاء وىو لـ يصِؿ واإلماـ يجمع بالمصميف,  مي إلى المسجدإف حضر المص

اختبلؼ النية بيف اإلماـ والمأموـ عمى وال يضر  يدخؿ معيـ بنية صالة المغربفإنو , المغرب
 , وفي ذلؾ عدة حاالت:ـالصحيح مف أقواؿ أىؿ العم

اء, وال إشكاؿ في ذلؾ, فيو أف يدخؿ المأموـ واإلماـ في الركعة الثانية مف صبلة العش - أ
 .اإلماـ ويسمـ معو مع سيصمي ثبلث ركعات

أف يدخؿ المأموـ واإلماـ في الركعة الثالثة مف صبلة العشاء, وال إشكاؿ في ذلؾ, فيو  - ب
  ركعة واحدة؛ ؛ تتمة لصبلة المغرب. يصميبعد تسميـ اإلماـ و مع اإلماـ  ركعتيفسيصمي 

ة الرابعة مف صبلة العشاء, وال إشكاؿ في ذلؾ, فيو أف يدخؿ المأمـو واإلماـ في الركع - ت
  ركعتيف؛ تتمة لصبلة المغرب. يصميسيصمي ركعة مع اإلماـ وبعد تسميـ اإلماـ 

أف يدخؿ المأموـ واإلماـ في الركعة األولى مف صبلة العشاء, وىنا يكوف اإلشكاؿ, والحؿ  - ث
ركعة الرابعة يبقي المأمـو جالسًا, بأنو يصمي مع اإلماـ ثبلث ركعات وعند قياـ اإلماـ إلى ال

  ف:مخير بيف حاليوىو 

أعني التحيات والصبلة عمى النبي - قرأ التشيد األخيرفيإما أف ينوي المفارقة بعد الثالثة  -
-  ء, وىذا ما اإلماـ فيما بقي مف صبلة العشا معدخؿ ولو إف أراد أف يجمع أف ييسمـ, و

 ي كتابو الشرح الممتع.ف رحمو ا استحبو الشيخ ابف عثيميف

ما أف يبقى جالسًا  - فيسمـ معو, واالنتظار  يسمـاإلماـ حتى وينتظر  قرأ التشيد األخيريوا 
برئاسة ئلفتاء ل, وكما أفتى عمماء المجنة الدائمة أفضؿ كما قاؿ اإلماـ النووي في المجموع

 .الشيخ ابف باز رحمو ا
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  عمى المسألة السابقة: يفمبني يفسؤال
 ىؿ يجوز لو بعد وؽ الذي صمى المغرب مع اإلماـ الذي يصمي العشاء جمعًا، المسب

 ه ؟بمفرد ذلؾ أف يصمي العشاء جمعاً 
يشترط جميور الفقياء لصحة الجمع بيف الصبلتيف أف تؤدياف في جماعة, وىذا مذىب  

اإلماـ المالكية والشافعية وقوؿ عند الحنابمة, وبناًء عميو ال يجوز لمف لـ يشيد الجمع مع 
لئلماـ  الكبرىجاء في المدونة  بمفرده.وصمي فقط معو المغرب أف يصمي العشاء جمعًا 

: " وقاؿ مالؾ فيمف صمى في بيتو المغرب في ليمة المطر مالؾ رواية اإلماـ سحنوف المالكي
فجاء المسجد فوجد القوـ قد صموا العشاء اْلخرة, فأراد أف يصمي العشاء, قاؿ: ال أرى أف 

نما جمع الناس لمرفؽ بيـ وىذا لـ ُيصؿ معيـ, فأرى أف يؤخر العشاء حتى يصمي  العشاء, وا 
 يغيب الشفؽ ثـ يصمي بعد مغيب الشفؽ ".

جمع أىؿ المسجد المغرب والعشاء جمع تقديـ ثـ أتى أحد وسئؿ اإلماـ األلباني رحمو ا: 
يؿ لو بعد أف يسمـ أف المسبوقيف وأدرؾ ركعتيف مف العشاء وىو لـ يصمي المغرب بعد , ف

  يصمي العشاء منفردًا ؟
ألف الغاية مف ترخيص الجمع بيف الصبلتيف وفي المساجد ىو ال يجوز؛ فأجاب فضيمتو: " 

الحصوؿ عمى الجماعة فيذا لـ تحصؿ لو الجماعة؛ ولذلؾ عميو أف يحضر المسجد في 
 ."وقت صبلة العشاء 

فإف جمع لممصمي منفردًا, فقاؿ رحمو ا: ... رحمو ا عف حكـ السئؿ الشيخ ابف عثيميف و 
ف لـ يحضر جماعة فاألظير عدـ جواز  حضر جماعة وصميتـ جميعًا فبل بأس بالجمع, وا 

والجمع إنما  ألف الجمع حينئذ ال فائدة منو فإنؾ سوؼ ترجع إلى بيتؾ وال تخرج منو, ؛ذلؾ
ضر جماعة فإف في الجمع بخبلؼ ما لو ح وفي مثؿ ىذه الصورة ال حاجة, أبيح لمحاجة,

 ." وا أعمـ فائدة وىو حصوؿ الجماعة,
ألف العذر إذا وجد استوى فيو الحنابمة يجيز الجمع حتى لممنفرد؛ وىناؾ قوؿ آخر عند  

ئلفتاء للدائمة المجنة اواستوى فيو الفرد والجماعة, وأخذ بيذا القوؿ  حاؿ المشقة وعدميا
 السؤاؿ التالي: عندما سئمت 

خؿ الشخص المسجد لصبلة المغرب ولكنو وجد الجماعة يصموف فصمى معيـ واتضح إذا د
لو أنو أدرؾ اإلماـ في الركعة الثانية وىي صبلة العشاء, فبذلؾ يكوف صمى ركعة واحدة ثـ 
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وىؿ جمس لمتشيد األوؿ ثـ صمى ركعتيف وسمـ مع اإلماـ, ىؿ صبلتو صحيحة لممغرب 
ألف جماعة المسجد قد جمعوا المغرب ؛ هبمفرد جمعاً يجوز لو بعد ذلؾ أف يصمي العشاء 

 والعشاء؟
ذا صمى المسبوؽ المغرب ثبلثًا خمؼ إماـ يصمي العشاء فصبلتو صحيحة, إ" فأجابت: 

 ". ويجوز لو أف يصمي العشاء بعدىا ألف عذر الجمع لو ولجماعة المسجد

 يجوز لو بعد ذلؾ أف ىؿ المسبوؽ المغرب مع اإلماـ الذي يصمي العشاء جمعًا،  ىإذا صم
ذا جاءت جماعة بعد انتياء  مع المصميف المتأخريف أمثالو يصمي العشاء جمعاً  ؟ ، وا 

االماـ مف الجمع بيف صالتي المغرب والعشاء، ىؿ ليـ أف يعقدوا جماعة جديدة ويصوا 
 المغرب والعشاء جمعًا ؟

مبارؾ ومالؾ بف سفياف الثوري وعبد ا بف الجميور الفقياء عمى المنع, ومنيـ: 
أنس ومحمد بف إدريس الشافعي والميث بف سعد واألوزاعي والزىري وعثماف البتي وربيعة 

والقاسـ ويحيى بف سعيد وسالـ بف عبد  ,وأبو حنيفة وصاحباه: أبو يوسؼ ومحمد بف الحسف
 ا وأبو قبلبة وعبد الرزاؽ الصنعاني وابف عوف وأيوب السختياني والحسف البصري وعمقمة

 .واألسود والنخعي وعبد ا بف مسعود
وجاء عف أئمة المالكية أقوااًل تبيف عدـ جواز وكراىة الجمع بجماعة جديدة بعد 

 جماعة اإلماـ الراتب:
المالكي في شرحو لمختصر خميؿ ابف إسحاؽ المالكي: " عمي العدوي  اإلماـقاؿ  -

, ألف فيو  مع جماعة بإماـ والحاصؿ أنو إذا وجدىـ فرغوا فبل يجوز أف يجمع لنفسو وال
 ب, فمو جمعوا فبل إعادة عمييـ ".إعادة جماعة بعد الرات

إذا وجدىـ فرغوا قاؿ اإلماـ الدسوقي المالكي في حاشيتو عمى الشرح الكبير: "  اعمـ أنو  -
مف صبلة العشاء, فكما ال يجوز لو أف يجمع لنفسو, ال يجوز لو أف يجمع مع جماعة 

 "., لما فيو مف إعادة جماعة بعد الراتب, فمو جمعوا فبل إعادة عمييـأخرى في ذلؾ المسجد

رحمو - : سألت الشيخ أبا عبد ا محمد بف قاسـ القوريالمالكي الونشريسياإلماـ قاؿ  -
فأجابني  جمعت في مسجٍد بعد جمع إمامو الراتب, ىؿ جمعيما صحيح؟ عف جماعةٍ  -ا
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ُو: الجمع صحيح, وال خمؿ فيو, وال موجب إعادة, وغاية ما ُيقاؿ: الكراىة عمى  ما نصُّ
 ".المشيور

  ونص الشافعي في كتابو األـ عمى كراىة إعادة الجماعة في مسجد لو إماـ راتب.       
اعة جديدة بعد جمع اإلماـ ومف الجدير بالذكر إلى أف ىناؾ مف أجاز الجمع بجم

ذا جئت وقد فرغ اإلماـ مف التالي: إ سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا السؤاؿفقد  الراتب.
  الجمع بيف العشاءيف فيؿ لي أف أجمع منفردًا ؟

 إف كنت تظف أنؾ تجد مسجدًا قريبًا منؾ ولـ يجمع فبل تجمع"  فأجاب فضيمتو:
ف  ,في المسجد الذي لـ يجمع(في وقتيا )يقصد ىنا لتتمكف مف صبلة العشاء جماعة  وا 

ف لـ يحضر  وصميتـ جميعًا فال بأس بالجمع، فإف حضر جماعة, كنت ال تظف ذلؾ وا 
ألف الجمع حينئذ ال فائدة منو فإنؾ سوؼ ترجع إلى بيتؾ  جماعة فاألظير عدـ جواز ذلؾ؛

بخبلؼ ما لو  وفي مثؿ ىذه الصورة ال حاجة, والجمع إنما أبيح لمحاجة, وال تخرج منو,
 ." عمـوا أ حضر جماعة فإف في الجمع فائدة وىو حصوؿ الجماعة,

لو  : "وأفتى د. يونس األسطؿ رئيس لجنة اإلفتاء في رابطة عمماء فمسطيف بأنو
حتى يتـ  جاء الشخص في الصبلة الثانية وكانت عشاًء فإنو يصمي المغرب ويجمس صامتاً 
يبدأ مع  اإلماـ الركعة األخيرة ويبدأ معو قراءة التحيات ويسمـ مع اإلماـ, ولو الخيار أف

 ". أو ينتظرىا في وقتيا األصمي ة العشاء تقديماً جماعة ثانية صال
د. زياد مقداد, أستاذ الفقو وأصولو في كمية الشريعة والقانوف بالجامعة فتى وأ
مف فاتتو الصبلة األولى وجاء المسجد والجماعة في الصبلة الثانية بغزة بأنو: "  اإلسبلمية

أف  -ىذا المسبوؽ- اً اإلماـ كاف مخير فإذا سمـ , ى معيـ فعميو أف ينوي أداء الصبلة األول
 ". يجمع مع بقية المسبوقيف بجماعة جديدةينتظر الصبلة الثانية في وقتيا أو 

 

فوجدىـ  وفي طريقو مر بمسجد آخر، مسجد جماعة فيى في بيتو المغرب أو رجؿ صم -6
 ؟ العشاء جمعاً معيـ صمي جوز لو أف ي، فيؿ ي يجمعوف المغرب والعشاء

َواَيِة َواْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَِّة َواْلَحَناِبَمةِ الفقياء )ايشترط جميور   ( لصحة ْلَحَنِفيَِّة ِفي َظاِىِر الرّْ
, فإف فصؿ بينيما فاصؿ فبل يفصؿ بيف الصبلتيف بوقت طويؿالجمع المواالة بيف الصبلتيف 

وبناًء عمى  ،رحميما اهلل ابف بازابف عثيميف والشيخ جح ذلؾ الشيخ ر و طويؿ بطؿ الجمع, 
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وفي مسجد,  جماعة فيصمى المغرب في بيتو أو ذلؾ عمى قوؿ الجميور ال يجوز الجمع لمف 
؛ لعدـ تحقؽ شرط المواالة بيف يجمعوف المغرب والعشاءفوجدىـ  طريقو مر بمسجد آخر

ؤاؿ ئلفتاء برئاسة الشيخ ابف باز رحمو ا السلالصبلتيف المجموعتيف. وقد سئمت المجنة الدائمة 
في ليمة مطيرة صمينا المغرب فقط ولـ نجمع وسمعت المسجد اْلخر يصمي فذىبت إليو التالي: 

 ؟وصميت معيـ العشاء فما حكـ فعمي ىذا
عميؾ أف تعيد صبلة العشاء التي صميتيا في مسجد غير المسجد الذي صميت فأجابت: " 
الفاصؿ الطويؿ والجمع وذلؾ لعدـ تحقؽ الجمع لما حصؿ بيف الصبلتيف مف  ؛المغرب فيو

 ا ".ف المجموعتيف في وقت األولى منيميشترط لصحتو المواالة بيف الصبلتي

 الكبرىجاء في المدونة ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ مف أجاز الجمع في ىذه الحالة,  
: فإف وجدىـ قد صموا المغرب ولـ يصموا قمت : "لئلماـ مالؾ رواية اإلماـ سحنوف المالكي

, قاؿ: ال قد كاف صمى المغرب في بيتو لنفسواْلخرة فأراد أف يصمي معيـ العشاء , و العشاء 
 ". أرى باسا أف يصمي معيـ

يعني أنو  ", يجدىـ بالعشاء بالمغرب از لمنفردوج: "رهفي مختصبف إسحاؽ المالكي  خميؿ قاؿو 
موف العشاء , ثـ وجد جماعة يصيجوز الجمع بيف المغرب والعشاء لمف صمى المغرب منفرداً 

صحيحاف إذا كاف  فيدخؿ معيـ ولو لـ يصؿ المغرب معيـ, وعميو فجمع ىذا الشخص وصبلتو
 ع.ممف يحؽ لو الجم

ى المسجد فصمى صمى المغرب في بيتو بنية الجمع ثـ أت أنو لو : "األـكتابو في  الشافعي ونص
غير أف اإلماـ النووي قاؿ في كتابو  .-بف حنبؿ وروي مثؿ ذلؾ عف أحمد- " جاز العشاء

؛ ألف اشتراط المواالة, وعميو التفريع, والمشيور ىذا النص مؤوؿ عند األصحابالمجموع أف 
 .الجمع يجعميما كصبلة واحدة

لمالكي مسألة مفادىا: رجؿ دأبو ا يسيالونشر ئلماـ جاء في كتاب المعيار المعرب ل مالحظة:
التخمؼ عف الجماعة في صبلة المغرب والعشاء, فإذا نزؿ المطر سارع إلى المسجد لينتيز 

 فرصة الجمع, ىؿ لو الجمع كمعتاد التجميع أو ال , ويعامؿ بنقيض قصده؟
 يو, ويمـز عمى عدـ صحتو أف ال فضيمة فيالجواب: الجمع في ىذه المسألة صحيح وال خمؿ ف

 صبلة في الجماعة إال لمعتاد التجميع.
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أف يصموا العشاء  ف، ىؿ لممأموميمع وجود العذر المبيح لمجمع لو رفض اإلماـ الجمع -7
 جمعًا بإماـ آخر؟

و الجماعة ال عيف اإلماـ ف الذي يتـ بو الجمع ىط اتحاد اإلماـ والمأموـ في الجمع؛ ألال يشتر 
الصبلة األولى في الجمع إماـ والصبلة الثانية إماـ آخر. ـ, وبناًء عمى ذلؾ يجوز أف يؤـ والمأمو 

ذاالمقدسي الحنبمي في كتابو المغني: " قدامةابف  اإلماـ قاؿ , صمى إحدى صبلتي الجمع مع إماـ وا 
وصمى الثانية مع إماـ آخر, وصمى معو مأمـو في إحدى الصبلتيف , وصمى معو في الثانية مأمـو 

 ". صح ثاف,
 -كاف أو تأخيراً  تقديماً -ال يشترط في الجمع بيوتي الحنبمي في كتابو كشاؼ القناع: " وقاؿ اإلماـ ال

صمى إماـ أو  أو مأموماً  فمو صمى مف يجمع األولى وحده, ثـ الثانية إماماً  اتحاد إماـ وال مأمـو
ماـ آخر ىذه صح الجمع في ... أو صمى مع اإلماـ مأمـو األولى وآخر الثانية  الثانية األولى وا 

 ". والمأمـو ألف لكؿ صبلة حكـ نفسيا وىي منفردة بنيتيا فمـ يشترط اتحاد اإلماـ ؛الصور كميا
 .اشتراط اتحاد اإلماـ والمأمـو إدارة اإلفتاء في وزارة األوقاؼ بدولة الكويتوأفتت بعدـ 

اد أف وقد وقع المطر والثمج فأر , حمو ا عف رجؿ يؤـ قوماً شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ر وسئؿ 
 يصمى بيـ المغرب, فقالوا لو: يجمع. فقاؿ: ال أفعؿ. فيؿ لممأموميف أف يصموا في بيوتيـ أـ ال؟

في الميمة  الحمد , نعـ يجوز الجمع لموحؿ الشديد, والريح الشديدة الباردةب فضيمتو: " فأجا
ف لـ يكف المطر نازالً  ي مف أف يصموا في أصح قولي العمماء. وذلؾ أول الظمماء, ونحو ذلؾ. وا 

في بيوتيـ, بؿ ترؾ الجمع مع الصبلة في البيوت بدعة مخالفة لمسنة؛ إذ السنة أف تصمى 
 .الصموات الخمس في المساجد جماعة, وذلؾ أولي مف الصبلة في البيوت باتفاؽ المسمميف

في المساجد أولي مف الصبلة في البيوت مفرقة باتفاؽ األئمة الذيف يجوزوف  والصبلة جمعاً 
 ." الجمع: كمالؾ, والشافعي, وأحمد. وا تعالى أعمـ

ألف كؿ واحد مف  ؛والمأمـو في الجمع اإلماـ اشترط اتحادالحنبمي  ابف عقيؿاإلماـ أف إال 
ذا اشترط دوامواإلماـ والمأمـو أحد مف يتـ بو الجمع, فمـ يج كالعذر اشترط دوامو في  ز اختبلفو, وا 

 ف ".الصبلتي
: لو وقع عذر يبيح الجمع صالح العثيميف رحمو اهلل الشيخ محمد بففضيمة وسئؿ 

  بيف الصالتيف كمطر ولكف أبى اإلماـ الجمع فيؿ لممأموميف الجمع؟
 .يصموف في بيوتيـ الصبلة لوقتيافضيمتو: ال, فأجاب 
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 :ثالثة أمورغي اإلشارة ىنا إلى ينبختامًا و 
يحدث كثيرًا مف الخبلفات في المساجد فيما يتعمؽ بموضوع الجمع, فعامة الناس ترغب  -1

بالجمع, وىناؾ مف يتشدد ويرفض الجمع, وربما تتعالى األصوات في المسجد وتحدث 
ر غير بيف اإلماـ بسبب ىذا األمر, وىذا أمأو بينيـ و مشاحنات بيف المصميف فيما بينيـ 

في  البخاري اإلماـ فقد روىيا؛ التعدي عميمممساجد ُحرمًة وميابًة ومكانًة, ال يجوز جائز؛ ف
أي رماه بحجر – عف السائب بف زيد, قاؿ كنُت قائمًا في المسجد, فحصبي رجؿ صحيحو

, فنظرُت, فإذا عمُر بف الخطاب, فقاؿ: اذىب, فأتني بيذيف, فجئتو -صغير لينتبو عميو
؟ قاال: ِمف أىؿ الطائؼ. قاؿ: لو كنتما ِمف أىؿ -أو: مف أيف أنتما–: َمف أنتما بيما, قاؿ

 ـ ".ا عميو وسمصمى اف أصواَتكما في مسجد رسوؿ ا البمد أوجعتكما؛ َترَفع
ولو أف يتشاور مع أىؿ العمـ مف المصميف في  في اتخاذ قرار الجمع إلماـ ىو سيد الموقؼا -2

صمى ا عميو - و بينو وبيف ربو, كما قاؿ النبيمسؤولية فعمِ , وىو الذي يتحّمؿ مسجده
ف أساء فعميو وليـ: »-وسمـ , فمف رضي بجمعو «اإلماـ ضامف, فإف أحسف فمو وليـ, وا 

فميجمع, وَمف لـ يرَض ولـ تطمئف نفُسو بو, فمو أف ُيصمي معو بنية النفؿ والتطوع, أو أف 
  .ينصرؼ صامتًا ىادئاً 

ينبغي عمى األئمة عدـ التشديد عمى المصميف,  ،بال شؾ يقيناً  لمبيح لمجمعإذا تحقؽ العذر ا -3
المَُّو َعَمْيِو  َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اْبِف ُعَمرَ  فِ , عفميس ىناؾ ما يمنع مف األخذ بالرخصة

وابف خزيمة وصححو  رواه أحمد) " , َكَما َيْكَرُه َأْف ُتْؤَتى َمْعِصَيُتوُ ُيِحبُّ َأْف ُتْؤَتى ُرَخُصوُ  ِإفَّ المَّوَ ": َوَسمَّـَ 

 (.األلباني

مَّى المَُّو َعْف َرُسوِؿ المَِّو صَ ,  اْبِن ُعَمرَ  َعفِ ابف حباف والبييقي والطبراني وفي رواية أخرى عند 
 ". المََّو ُيِحبُّ َأْف ُتْؤَتى ُرَخُصُو , َكَما ُيِحبُّ َأْف ُتْؤَتى َعَزاِئُموُ  , َقاَؿ : " إفَّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

َصمَّى المَُّو َعَمْيِو أف يدخؿ في قوؿ الرسوؿ ف عمى المصميد يمف يبالغ في التشديخشى و 
, نسأؿ ا العفو والعافية متي شيئًا فشؽ عمييـ فاشقؽ عميو()الميـ مف ولي مف أمر أ :َوَسمَّـَ 

 والمعافاة التامة في الديف والدنيا واالخرة.
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 الباب الرابع
 ألفاظ الشتاء ودالالتيا في القرآف الكريـ

المتعمقة بالشتاء في القرآف الكريـ,  األلفاظواألخير سنتناوؿ فيو بياف وىذا الباب الرابع  
وبياف دالالتيا, ليكوف موضوعنا شامؿ بإذف ا تعالى, وكنت قد وضعت ىذا الباب في أوؿ 

حتوى عمى بياف اْليات التي وردت ي الدراسة, ثـ عدلت عف ذلؾ, وأخرتو لنياية الدارسة, لكونو
لتعميؽ عمى بعضيا, فخفت أف يسأـ القارئ قبؿ أف يدخؿ إلى بيت القصيد بيا ألفاظ الشتاء, وا

مف ىذه الدراسة, وىو الحديث عف مسائؿ الطيارة والصبلة المتعمقة بالشتاء والتنبيو عمى فضمو 
 واألدعية الواردة فيو, سائميف ا حسف القبوؿ.

التيا في القرآف الكريـ, ألفاظ الشتاء مف حيث مكاف ورودىا ودال بابوسنبيف في ىذا ال  
 : رواية اإلماـ حفص عف اإلماـ عاصـ مف طريؽ الشاطبيةمقتصريف عمى بياف ذلؾ في ضوء 

 أواًل: لفظ الشتاء:
إِليبلِؼ ُقَرْيٍش,  في سورة قريش, قاؿ تعالى: " مرة واحدة فقطورد لفظ الشتاء في القرآف الكريـ 

ـْ ِرْحَمَة  ْيؼِ  الشِّتَاءِ ِإيبلِفِي (. ورحمة الشتاء ىي: رحمة تجارة قريش في الشتاء 2-1)قريش: "َوالصَّ
 وكانوا يتجيوف فييا نحو اليمف.

 ثانيًا: ألفاظ المطر:
)المطر، الغيث ، الصيب، الماء، الودؽ،  ( لفظًا بمعنى المطر, وىي:12ورد في القرآف الكريـ )

 ، الرحمة(:الوابؿ، الطؿ، الحسباف، بركات مف السماء، الرجع، السماء، الرزؽ
جاءت وكميا  ( مرات،37في تسع آيات )في القرءاف الكريـ  ومشتقاتيا )المطر(ورد ذكر كممة  - أ

 , نذكرىا عمى النحو التالي:بمعنى األذى والعذاب
ْنُيـ مََّعَؾ َوْلَيْأُخُذواْ  -1 ـْ َطآِئَفٌة مّْ بَلَة َفْمَتُق ـُ الصَّ ـْ َفَأَقْمَت َلُي َذا ُكنَت ِفيِي ـْ  قاؿ تعالى: " َواِ  َأْسِمَحَتُي

ـْ ُيَصمُّوْا َفْمُيَصمُّوْا َمَعَؾ َوْلَيْأخُ  ـْ َوْلتَْأِت َطآِئَفٌة ُأْخَرى َل ُذوْا َفِإَذا َسَجُدوْا َفْمَيُكوُنوْا ِمف َوَرآِئُك
ـْ َوَأْمِتَعِتُكـْ  ـْ َودَّ الَِّذيَف َكَفُروْا َلْو َتْغُفُموَف َعْف َأْسِمَحِتُك ـْ َوَأْسِمَحَتُي ْيَمًة  ِحْذَرُى َفَيِميُموَف َعَمْيُكـ مَّ

ـْ ِإف َكاَف ِبُكـْ  ـْ  مََّطرٍ َأًذى مّْف  َواِحَدًة َواَل ُجَناَح َعَمْيُك َأْو ُكنتـُ مَّْرَضى َأف َتَضُعوْا َأْسِمَحَتُك
ـْ ِإفَّ الّمَو َأَعدَّ ِلْمَكاِفِريَف َعَذابًا مُِّيينًا " )النساء:  (.112َوُخُذوْا ِحْذَرُك
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 (.84َفانُظْر َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْجِرِميَف ")األعراؼ: مََّطراً َعَمْيِيـ  وَأْمَطْرَنا: " قاؿ تعالى -2

َـّ ِإف َكاَف َىػَذا ُىَو اْلَحؽَّ ِمْف ِعنِدؾَ  -3 ْذ َقاُلوْا المَُّي مَّْف  َعَمْيَنا ِحَجاَرةً  َفَأْمِطرْ  قاؿ تعالى: " َواِ 
" )األنفاؿ:السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَ   (.32ِليـٍ

يٍؿ  َعَمْيَيا ِحَجاَرةً  َوَأْمَطْرَناقاؿ تعالى: " َفَممَّا َجاء َأْمُرَنا َجَعْمَنا َعاِلَيَيا َساِفَمَيا  -4 مّْف ِسجّْ
 (.82مَّنُضوٍد ". )ىود:

ـْ ِحَجاَرةً  َوَأْمَطْرَنا قاؿ تعالى: " َفَجَعْمَنا َعاِلَيَيا َساِفَمَيا -5 يؿٍ  َعَمْيِي  (.74" )الحجر: مّْف ِسجّْ

ـْ َيُكوُنوا َيَرْوَنَيا َبْؿ َكاُنوا اَل  السَّْوءِ  َمَطرَ  ُأْمِطَرتْ  قاؿ تعالى: " َوَلَقْد َأَتْوا َعَمى اْلَقْرَيِة الَِّتي -6 َأَفَم
 (.41َيْرُجوَف ُنُشورًا " )الفرقاف:

 (.173)الشعراء: " اْلُمنَذِريفَ  َمَطرُ َفَساء  مََّطراً َعَمْيِيـ  وَأْمَطْرَناقاؿ تعالى: "  -7

 (.58اْلُمنَذِريَف" )النمؿ: َمَطرُ َفَساء  مََّطراً َعَمْيِيـ  َوَأْمَطْرَناقاؿ تعالى: "   -8

َبْؿ ُىَو َما  مُّْمِطُرَناَقاُلوا َىَذا َعاِرٌض  َفَممَّا َرَأْوُه َعاِرضًا مُّْستَْقِبَؿ َأْوِدَيِتِيـْ  قاؿ تعالى: " -9
 (.24َذاٌب َأِليـٌ " )األحقاؼ:اْسَتْعَجْمتـُ ِبِو ِريٌح ِفيَيا عَ 

, وجاءت بمعنى الماء النازؿ ( مرات5) ( ومشتقاتيا في القرآف الكريـالغيثورد ذكر كممة ) - ب
 مف السماء خير ورحمة, نذكرىا عمى النحو التالي:

ُؿ  قاؿ تعالى: " -1 ـُ السَّاَعِة َوُيَنزّْ ـُ َما ِفي اأْلَ  اْلَغْيثَ ِإفَّ المََّو ِعنَدُه ِعْم ْرَحاـِ َوَما َتْدِري َنْفٌس َوَيْعَم
 (.34مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيّْ َأْرٍض َتُموُت ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر" )لقماف:

ُؿ  قاؿ تعالى: " -2 َحِميد ". ِمف َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشُر َرْحَمَتُو َوُىَو اْلَوِليُّ الْ  اْلَغْيثَ َوُىَو الَِّذي ُيَنزّْ
 (.28)الشورى:

ـْ َوَتَكاُثٌر ِفي اأْلَْمَواِؿ  قاؿ تعالى: " -3 اْعَمُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْيٌو َوِزيَنٌة َوتََفاُخٌر َبْيَنُك
َـّ  َغْيثٍ َواأْلَْواَلِد َكَمَثِؿ  َـّ َيِييُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ُث َيُكوُف ُحَطامًا َوِفي اْْلِخَرِة  َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُو ُث

َف المَِّو َوِرْضَواٌف َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر " )الحديد:  (.21َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مّْ

المطر الغزير, وقيؿ:  , ومعناىا: مرة واحدة ( في القرآف الكريـالِصيِّبورد ذكر كممة ) - ت
 (.19ِمَف السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌؽ" )البقرة: َكَصيِّبٍ  قاؿ تعالى: "َأوْ  .رالسحاب ذو المط
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جاءت بمعنى  ( مرة55), منيا ( مرة84)( ومشتقاتو في القرآف الكريـ الماءورد ذكر كممة ) - ث
 :الماء النازؿ مف السماء نعمة ورحمة مف ا سبحانو وتعالى, نذكرىا عمى النحو التالي

ـُ اأَلْرَض ِفَراشًا َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَؿ ِمَف السََّماء  -1 َفَأْخَرَج ِبِو  َماءقاؿ تعالى: " الَِّذي َجَعَؿ َلُك
ـْ َتْعَمُموَف " )البقرة: ـْ َفبَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُت  (.22ِمَف الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّك

 (.164)البقرة:َبْعَد َمْوِتَيا"  َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض  َماءٍ ُو ِمَف السََّماِء ِمْف قاؿ تعالى: "َوَما َأْنَزَؿ المَّ  -2

 (.99َفَأْخَرْجَنا ِبِو َنَباَت ُكؿّْ َشْيٍء" )األنعاـ: َماءً َأنَزَؿ ِمَف السََّماِء  قاؿ تعالى: " َوُىَو الَِّذيَ  -3

َياَح ُبْشرً  قاؿ تعالى: " -4 ا َبْيَف َيَدْي َرْحَمِتِو َحتَّى ِإَذا َأَقمَّْت َسَحاًبا ِثَقااًل َوُىَو الَِّذي ُيْرِسُؿ الرّْ
ـْ  اْلَماءُسْقَناُه ِلَبَمٍد مَّيٍّْت َفَأنَزْلَنا ِبِو  َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمف ُكؿّْ الثََّمَراِت َكَذِلَؾ ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعمَُّك

 (.57َتَذكَُّروَف " )األعراؼ:

ُؿ َعَمْيُكـ مّْف السََّماء قاؿ تعالى: " ِإْذ ُيغَ  -5 ْنُو َوُيَنزّْ ـُ النَُّعاَس َأَمَنًة مّْ لُّْيَطيَّْرُكـ ِبِو  َماءشّْيُك
ـَ " )األنفاؿ: ـْ َوُيثَبَّْت ِبِو اأَلْقَدا ـْ ِرْجَز الشَّْيَطاِف َوِلَيْرِبَط َعَمى ُقُموِبُك  (.11َوُيْذِىَب َعنُك

 (.24َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماِء " )يونس: َكَماءٍ دُّْنَيا قاؿ تعالى: " إنََّما َمَثُؿ اْلَحَياِة ال -6

 (.17)الرعد: َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَىا " َماءً قاؿ تعالى: " َأْنَزَؿ ِمَف السََّماِء  -7

ِو ِمَف َفَأْخَرَج بِ  َماءً قاؿ تعالى: " الّمُو الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَؿ ِمَف السََّماِء  -8
ـُ اأَلْنَياَر"  الثََّمَراِت ِرْزقاً  َر َلُك ـُ اْلُفْمَؾ ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخَّ َر َلُك ـْ َوَسخَّ لَُّك

 .)32)إبراىيـ:

َياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَف السََّماء  -9 ـْ َلُو َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأنتُ  َماءقاؿ تعالى: " َوَأْرَسْمَنا الرّْ
 (.22ِبَخاِزِنيَف" )الحجر:

ْنُو َشَراٌب َوِمْنُو َشَجٌر ِفيِو ُتِسيُموَف "  َماءقاؿ تعالى: " ُىَو الَِّذي َأنَزَؿ ِمَف السََّماء  -10 لَُّكـ مّْ
 (.11)النحؿ:

ِفي َذِلَؾ ْلَيًة  َفَأْحَيا ِبِو اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَيا ِإفَّ  َماءقاؿ تعالى: " َوالّمُو َأنَزَؿ ِمَف اْلسََّماء  -11
 (.65لَّْقْوـٍ َيْسَمُعوَف " )النحؿ:

ـْ ِفيَيا ُسُببًل َوَأنَزَؿ ِمَف السََّماِء  -12 ـُ اأْلَْرَض َمْيدًا َوَسَمَؾ َلُك  َماءً قاؿ تعالى: " الَِّذي َجَعَؿ َلُك
 .)53َفَأْخَرْجَنا ِبِو َأْزَواجًا مّْف نََّباٍت َشتَّى " )طو:

ـْ َمَثَؿ اْلَحَياِة الدُّْنَيا قاؿ تعالى: " َواْضِرْب  -13  .)45" )الكيؼ: َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماِء  َكَماءٍ َلُي

 



92 

 

اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمف ُكؿّْ  اْلَماءَوَتَرى اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا   قاؿ تعالى: " -14
 (.5َزْوٍج َبِييٍج " )الحج:

ِإفَّ المََّو  َفُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرَّةً  َماءً َأنَزَؿ ِمَف السََّماِء  َتَر َأفَّ المَّوَ  قاؿ تعالى: " َأَلـْ  -15
 .)63َلِطيٌؼ َخِبيٌر " )الحج:

 (.18ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِفي اأْلَْرِض " )المؤمنوف: َماءً َوَأْنَزْلَنا ِمَف السََّماِء   قاؿ تعالى: " -16

 (.48َطُيوًرا " )الفرقاف: َماءً ا ِمَف السََّماِء َوَأْنَزْلنَ   قاؿ تعالى: " -17
ـْ ِمَف السََّماِء   قاؿ تعالى: " -18  (.61" )النمؿ: َماءً َأمَّْف َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَأْنَزَؿ َلُك

ـْ َمْف َنزََّؿ ِمَف السََّماِء   قاؿ تعالى: " -19 ْف َبْعِد َمْوِتَيا َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض مِ  َماءً َوَلِئْف َسَأْلَتُي
 (.63َلَيُقوُلفَّ المَُّو " )العنكبوت:

ُؿ ِمَف السََّماِء   قاؿ تعالى: " -20  (.24َفُيْحِيي ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا " )الروـ: َماءً َوُيَنزّْ

 (.11يـٍ " )لقماف:َفَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْف ُكؿّْ َزْوٍج َكرِ  َماءً َوَأْنَزْلَنا ِمَف السََّماِء   قاؿ تعالى: " -21

ـْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُؽ   قاؿ تعالى: " -22 ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِو َزْرًعا تَْأُكُؿ ِمْنُو  اْلَماءَأَوَل
ـْ َأَفبَل ُيْبِصُروَف " )السجدة: ـْ َوَأنُفُسُي  (.27َأْنَعاُمُي

ـْ َتَر َأفَّ المََّو َأْنَزَؿ ِمَف ال قاؿ تعالى: " -23 َفَأْخَرْجَنا ِبِو َثَمَراٍت ُمْخَتِمًفا َأْلَواُنَيا "  َماءً سََّماِء َأَل
 (.27)فاطر:

ـْ َتَر َأفَّ المََّو َأْنَزَؿ ِمَف السََّماِء  قاؿ تعالى: " -24 َفَسَمَكُو َيَناِبيَع ِفي اأْلَْرِض"  َماءً َأَل
 (.21)الزمر:

اْىَتزَّْت َوَرَبْت  اْلَماءاِشَعًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا قاؿ تعالى: " َوِمْف آَياِتِو َأنََّؾ َتَرى اأْلَْرَض خَ  -25
 (.39ِإفَّ الَِّذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديٌر " )فصمت:

 (.11" )الزخرؼ: ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِو َبْمَدًة َمْيًتا َماءً قاؿ تعالى: " َوالَِّذي َنزََّؿ ِمَف السََّماِء  -26

ـُ  -27 ـْ َنْحُف اْلُمْنِزُلوفَ  الَِّذي َتْشَرُبوَف,  اْلَماءقاؿ تعالى: " َأَفَرَأْيُت ـْ َأْنَزْلُتُموُه ِمَف اْلُمْزِف َأ "  َأَأْنُت
 (.69-68)الواقعة:

 (.11ُمْنَيِمٍر " )القمر: ِبَماءٍ قاؿ تعالى: " َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماِء  -28

ْلَنا ِمَف السََّماِء قاؿ تعالى: " وَ  -29  (.9ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِو َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد " )ؽ: َماءً َنزَّ

ـْ  -30  (.16َغَدًقا " )الجف: َماءً قاؿ تعالى: " َوَأْف َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطَِّريَقِة أَلَْسَقْيَناُى
ـْ قاؿ تعالى: " َوَجَعْمَنا ِفيَيا َرَواِسَي َشاِمَخاٍت وَ  -31  (.27ُفَراًتا " )المرسبلت: َماءً َأْسَقْيَناُك
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اًجًا " )النبإ: َماءً قاؿ تعالى: " َوَأْنَزْلَنا ِمَف اْلُمْعِصَراِت  -32  (.14َثجَّ

 (.25َصبِّا " )عبس: اْلَماءقاؿ تعالى: " َأنَّا َصَبْبَنا  -33

 عمى النحو التالي:نذكرىما  ومعناىا المطر, ,مرتيف( في القرآف الكريـ اْلَوْدؽَ ورد ذكر كممة ) - ج

َـّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما َفَتَرى  -1 َـّ ُيَؤلُّْؼ َبْيَنُو ُث ـْ َتَر َأفَّ المََّو ُيْزِجي َسَحاًبا ُث َيْخُرُج  اْلَوْدؽَ قاؿ تعالى: "َأَل
 .)43ِمْف ِخبلِلِو " )النور:

َياَح َفتُِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسطُ  -2 ُو ِفي السََّماء َكْيَؼ َيَشاء َوَيْجَعُمُو قاؿ تعالى: "المَُّو الَِّذي ُيْرِسُؿ الرّْ
ـْ َيْسَتْبِشُروَف"  اْلَوْدؽَ ِكَسًفا َفَتَرى  َيْخُرُج ِمْف ِخبلِلِو َفِإَذا َأَصاَب ِبِو َمف َيَشاء ِمْف ِعَباِدِه ِإَذا ُى

:  .)48)الرـو

عناه: , ومثالث مرات( في القرآف الكريـ في آيتيف مف سورة البقرة الوابؿورد ذكر كممة ) - ح
 المطر الشديد, نذكرىا عمى النحو التالي:

 .)264" )البقرة: َصْمًدا َفَتَرَكوُ  َواِبؿٌ  َفَأَصاَبوُ  ُتَرابٌ  َعَمْيوِ  َصْفَوافٍ  َكَمَثؿِ  قاؿ تعالى: "َفَمَثُموُ  -1

ـُ اْبِتَغاَء َمْرَضاِت المَِّو َوتَْثِبيتً  -2 ـْ َكَمَثِؿ قاؿ تعالى: " َوَمَثُؿ الَِّذيَف ُينِفُقوَف َأْمَواَلُي ْف َأنُفِسِي ا مّْ
 َتْعَمُموفَ  ِبَما َوالمَّوُ َفَطؿّّ  َواِبؿٌ َفآَتْت ُأُكَمَيا ِضْعَفْيِف َفِإف لَّـْ ُيِصْبَيا  َواِبؿٌ َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَيا 

 .)265" )البقرة: َبِصيرٌ 

يؼ أو الندى, ومعناه المطر الخف مرة واحدة فقطػ،( في القرآف الكريـ الطؿورد ذكر كممة ) - خ
 .)265" )البقرة: َفَطؿ   َواِبؿٌ  ُيِصْبَيا َلـْ  َفِإفْ  ِضْعَفْيفِ  ُأُكَمَيا َفآَتتْ  َواِبؿٌ  قاؿ تعالى: " َأَصاَبَيا

 بمعنى المطر العظيـ مرة واحدةمنيـ ( في القرآف الكريـ ثبلث مرات, حسبافورد ذكر كممة ) - د
السََّماِء"  ِمفَ  ُحْسَباًنا َعَمْيَيا َوُيْرِسؿَ  َجنَِّتؾَ  ِمفْ  َخْيًرا ِتَيفِ ُيؤْ  َأفْ  َربّْي وذلؾ في قولو تعالى: "َفَعَسى  

. قاؿ ابف كثير في تفسير )حسبانًا(: " الظاىر أنو مطر عظيـ مزعج, يقمع )41)الكيؼ:
 زرعيا وأشجارىا ".

َلْو , قاؿ تعالى: " وَ  مرة واحدة فقط في القرآف الكريـ بمعنى المطر بركات(ورد ذكر كممة ) - ذ
ـْ  .               )96َواأْلَْرِض " )األعراؼ: َبَرَكاٍت ِمَف السََّماءِ َأفَّ َأْىَؿ اْلُقَرى  آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي

 قاؿ كثير مف المفسريف بركات مف السماء: أي المطر.
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وذلؾ في قولو , ومعناىا المطر, مرة واحدة فقط( في القرآف الكريـ الرجعورد ذكر كممة ) - ر
 (.11" )الطارؽ: الرَّْجعِ  َذاِت  تعالى: " َوالسََّماءِ 

 نذكر أمثمة ذلؾ:، (  في القرآف الكريـ بمعنى المطرالسماءذكر كممة ) ورد - ز

َـّ  َربَُّكـْ  اْسَتْغِفُروا َقْوـِ  قاؿ تعالى: "َوَيا -1  .)52)ىود: ِمْدَراًرا" َعَمْيُكـْ  السََّماءَ  ُيْرِسؿِ  ِإَلْيوِ  ُتوُبوا ُث

ـْ ِمْدَراًرا " )نوح: السََّماءَ قاؿ تعالى: " ُيْرِسِؿ  -2  .)11َعَمْيُك

ـْ "  السََّماءَ قاؿ تعالى: " َوَأْرَسْمَنا  -3 ـْ ِمْدَراًرا َوَجَعْمَنا اأْلَْنَياَر َتْجِري ِمْف َتْحِتِي َعَمْيِي
 .)6)األنعاـ:

 ؾ:( القرآف الكريـ بمعنى المطر, نذكر أمثمة ذلالرزؽذكر كممة ) ورد - س

 .)5َمْوِتَيا " )الجاثية: َبْعدَ  اأْلَْرَض  ِبوِ  َفَأْحَيا ِرْزؽٍ  ِمفْ  السََّماءِ  ِمفَ  المَّوُ  َأْنَزؿَ  قاؿ تعالى: " َوَما -1

ـْ ِمَف السََّماِء  -2 ُؿ َلُك ـْ آَياِتِو َوُيَنزّْ  .)13" )غافر: ِرْزًقاقاؿ تعالى: " ُىَو الَِّذي ُيِريُك

 في القرآف الكريـ بمعنى المطر, نذكر أمثمة ذلؾ: ( ومشتقاتياالرحمةذكر كممة ) ورد - ش

َياَح ُبْشرًا َبْيَف َيَدْي  قاؿ -1  .)57" )األعراؼ:  َرْحَمِتوِ تعالى: " َوُىَو الَِّذي ُيْرِسُؿ الرّْ

ُؿ اْلَغْيَث ِمف َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشُر  قاؿ تعالى: " قاؿ تعالى: -2 َوُىَو  َرْحَمَتوُ َوُىَو الَِّذي ُيَنزّْ
 (.28اْلَوِليُّ اْلَحِميد ". )الشورى:

 (51المَِّو َكْيَؼ ُيْحِيي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا " )الروـ: َرْحَمتِ تعالى: " َفانُظْر ِإَلى آثَاِر  قاؿ -3

 ثالثًا: ألفاظ السحاب: 

 لـ يرد لفظ الغيـ في القرآف الكريـ. - أ
 ذكرىا عمى النحو التالي:في القرآف الكريـ, ن ( مرات9)ومشتقاتو  السحاب(ورد لفظ ) - ب

َياحِ  قاؿ تعالى: "َوَتْصِريؼِ  -1 رِ  َوالسََّحاِب  الرّْ َيْعِقُموَف"  ِلَقْوـٍ  َْلَياتٍ  َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  َبْيفَ  اْلُمَسخَّ
 (.164)البقرة:

 (.57اْلَماَء " )األعراؼ: وِ بِ  َفَأْنَزْلَنا َميّْتٍ  ِلَبَمدٍ  ُسْقَناهُ  ِثَقاالً  َسَحاًبا َأَقمَّتْ  ِإَذا قاؿ تعالى: "َحتَّى   -2

 (.12الثَّْقاَؿ" )الرعد: السََّحابَ  َوُيْنِشئُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرؽَ  ُيِريُكـُ  الَِّذي قاؿ تعالى: " ُىوَ  -3
 .)41" )النور: َسَحابٌ  َفْوِقوِ  ِمفْ  َمْوجٌ  َفْوِقوِ  ِمفْ  َمْوجٌ  قاؿ تعالى: " َيْغَشاهُ  -4
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ـْ َتَر َأفَّ  -5 َـّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَؽ َيْخُرُج  َسَحاًباالمََّو ُيْزِجي قاؿ تعالى: "َأَل َـّ ُيَؤلُّْؼ َبْيَنُو ُث ُث
 .)43ِمْف ِخبلِلِو " )النور:

 (.88" )النمؿ:السََّحابِ  َمرَّ  َتُمرُّ  َوِىيَ  َجاِمَدةً  َتْحَسُبَيا اْلِجَباؿَ  قاؿ تعالى: " َوَتَرى -6
َياَح َفتُِثيُر قاؿ تعالى: "المَُّو الَّذِ  -7 َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماء َكْيَؼ َيَشاء َوَيْجَعُمُو  َسَحاًباي ُيْرِسُؿ الرّْ

 .)48ِكَسًفا َفَتَرى اْلَوْدَؽ َيْخُرُج ِمْف ِخبلِلِو " )الروـ:
َياحَ  َأْرَسؿَ  الَِّذي قاؿ تعالى: " َوالمَّوُ  -8  (.9يٍّْت" )فاطر:مَ  َبَمدٍ  ِإَلى   َفُسْقَناهُ  َسَحاًبا َفتُِثيرُ  الرّْ

فْ  -9  .)44َمْرُكوـٌ " )الطور: َسَحابٌ  َيُقوُلوا َساِقًطا السََّماءِ  ِمفَ  ِكْسًفا َيَرْوا قاؿ تعالى: "َواِ 

في القرآف الكريـ, ومعناه: السحاب, وذلؾ في قولو تعالى:  مرة واحدة المزف(ورد لفظ ) - ت
ـْ أَ  ـُ اْلَماء الَِّذي َتْشَرُبوَف, َأَأْنُت ـْ َنْحُف اْلُمْنِزُلوَف" )الواقعة: اْلُمْزفِ ْنَزْلُتُموُه ِمَف "َأَفَرَأْيُت  (.69-68َأ

في القرآف الكريـ, ومعناه: السحاب, وذلؾ في قولو تعالى:  مرة واحدة المعصرات(ورد لفظ ) - ث
اًجًا " )النبإ: اْلُمْعِصرَاتِ "َوَأْنَزْلَنا ِمَف   (.14َماًء َثجَّ

وذلؾ في قولو تعالى: القرآف الكريـ, ومعناه: السحاب, في  مرة واحدة( الحامالتورد لفظ ) - ج
 (.2:الذاريات" )اً ِوْقر  َفاْلَحاِماَلتِ ""

 

 د:رَ الثمج والبَ لفظي رابعًا: 

ـْ َتَر  مرة واحدة فقطورد  الَبَرد(لـ ترد لفظ الثمج في القرآف الكريـ, أما لفظ ) في قولو تعالى: "َأَل
َـّ  ُؿ ِمَف السََّماء  َأفَّ المََّو ُيْزِجي َسَحاًبا ُث َـّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَؽ َيْخُرُج ِمْف ِخبلِلِو َوُيَنزّْ ُيَؤلُّْؼ َبْيَنُو ُث
َفُيِصيُب ِبِو َمف َيَشاء َوَيْصِرُفُو َعف مَّف َيَشاء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِو َيْذَىُب  َبَردٍ ِمف ِجَباٍؿ ِفيَيا ِمف 

 . )43ِباألَْبَصاِر" )النور:

 خامسًا: ألفاظ الريح والرياح:
وجاءت , ( مرة39)وردت كممة )الريح( ومشتقاتيا )ريح, ريحًا( في القرآف الكريـ بمفظ مفرد  - أ

 , وىي:في معظميا بمعنى العذاب
ـْ " َظَمُموا َقْوـٍ  َحْرثَ  َأَصاَبتْ  ِصرّّ  ِفيَيا ِريحٍ  قاؿ تعالى: " َكَمَثؿِ  -1  .)117)آؿ عمراف: َأْنُفَسُي
 .)22)يونس: َمَكاٍف" ُكؿّْ  ِمفْ  اْلَمْوجُ  َوَجاَءُىـُ  َعاِصؼٌ  ِريحٌ  َجاَءْتَيا ِبَيا عالى: " َوَفِرُحواقاؿ ت -2
 .)24" )األحقاؼ: َأِليـٌ  َعَذابٌ  ِفيَيا ِريحٌ  ِبوِ  اْسَتْعَجْمُتـْ  َما ُىوَ  قاؿ تعالى: " َبؿْ  -3
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يحُ  ِبوِ  اْشَتدَّتْ  َكَرَمادٍ  قاؿ تعالى: " َأْعَماُلُيـْ  -4  .)18َعاِصٍؼ " )إبراىيـ: َيْوـٍ  ِفي الرِّ

يحِ  ِمفَ  َقاِصًفا َعَمْيُكـْ  قاؿ تعالى: " َفُيْرِسؿَ  -5 " )اإلسراء: ِبَما َفُيْغِرَقُكـْ  الرِّ ـْ  .)69َكَفْرُت

يحُ  ِبوِ  َتْيِوي َأوْ  الطَّْيرُ  قاؿ تعالى: " َفَتْخَطُفوُ  -6  .)31)الحج: َسِحيٍؽ " َمَكافٍ  ِفي الرِّ

 .)16َنِحَساٍت" )فصمت: َأيَّاـٍ  ِفي َصْرَصًرا ِريًحا َعَمْيِيـْ  َسْمَناقاؿ تعالى: " َفَأرْ  -7

يحَ  َعَمْيِيـُ  َأْرَسْمَنا ِإذْ  َعادٍ  قاؿ تعالى: " َوِفي -8  .)41" )الذاريات: اْلَعِقيـَ  الرِّ

" َنْحسٍ  َيْوـِ  ِفي َصْرَصًرا ِريًحا َعَمْيِيـْ  َأْرَسْمَنا قاؿ تعالى: " ِإنَّا -9  .)19قمر:)ال ُمْسَتِمرٍّ

 .)6)الحاقة: " َعاِتَيةٍ  َصْرَصرٍ  ِبِريحٍ  َفُأْىِمُكوا َعادٌ  قاؿ تعالى: " َوَأمَّا -10

 .)51َيْكُفُروَف " )الروـ: َبْعِدهِ  ِمفْ  َلَظمُّوا ُمْصَفرِّا َفَرَأْوهُ  ِريًحا َأْرَسْمَنا قاؿ تعالى: " َوَلِئفْ  -11

 .)9)األحزاب: " َتَرْوَىا َلـْ  َوُجُنوًدا ِريًحا َعَمْيِيـْ  َفَأْرَسْمَنا ُجُنودٌ  َجاَءْتُكـْ  قاؿ تعالى: " ِإذْ  -12

 .وىذه اآليات سالفة الذكر وردت فييا كممة الريح بمعنى العذاب

. وىنا الريح )22)يونس: َطيَّْبٍة " ِبِريحٍ  ِبِيـْ  َوَجَرْيفَ  اْلُفْمؾِ  ِفي ُكْنُتـْ  ِإَذا قاؿ تعالى: " َحتَّى   -13
:  المقصود بيا العذاب, قاؿ القرطبي في تفسيرهقيدت بمفظ طيبة فخرجت عف كوف 

, 22آية  "فجاءت الريح في القرآف مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إال في يونس, 
وريح الرحمة لينة متقطعة  وذلؾ ألّف ريح العذاب شديدة ممتئمة األجزاء كأّنيا جسـ واحد, 

إجراء السفف إّنما ىي ريح واحدة  ألّف ريح فأفردت مع الفمؾ في يونس؛   فمذلؾ ىي رياح,
 متصمة ثـ وصفت بالطيب بريح طيبة فزاؿ االشتراؾ بينيا وبيف ريح العذاب".

. جاء في تفسير )46)األنفاؿ: َواْصِبُروا" ِريُحُكـْ  َوَتْذَىبَ  َفتَْفَشُموا تََناَزُعوا قاؿ تعالى: " والَ  -14
ـْ وَ  وغيره: الطبري تُك ـْ اْلَوَىف َواْلَخَمؿ"."وتذىب ريحكـ أي َتْذَىب ُقوَّ ـْ َفَتْضُعُفوا َوَيْدُخمُك   َبْأسُك

 . )94)يوسؼ: ُيوُسَؼ" ِريحَ  أَلَِجدُ  ِإنّْي َأُبوُىـْ  َقاؿَ  اْلِعيرُ  َفَصَمتِ  قاؿ تعالى: " َوَلمَّا -15

ويقصد بالريح ىنا رائحة قميص يوسؼ عميو السبلـ, جاء في تفسير القرطبي: " قاؿ ابف 
مت ريح قميص يوسؼ إليو, وبينيما مسيرة ثماف لياؿ. وقاؿ عباس: ىاجت ريح فحم

الحسف: مسيرة عشر لياؿ؛ وعنو أيضا مسيرة شير. وقاؿ مالؾ بف أنس رضي ا عنو: 
إنما أوصؿ ريحو مف أوصؿ عرش بمقيس قبؿ أف يرتد إلى سميماف عميو السبلـ طرفو. 

الدنيا واتصمت وقاؿ مجاىد: ىبت ريح فصفقت القميص فراحت روائح الجنة في 
بيعقوب, فوجد ريح الجنة فعمـ أنو ليس في الدنيا مف ريح الجنة إال ما كاف مف ذلؾ 

 القميص, فعند ذلؾ قاؿ: "إني ألجد" أي أشـ؛ فيو وجود بحاسة الشـ ".
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, ِإف َيَشْأ ُيْسِكِف  " قاؿ تعالى: -16 يحَ َوِمْف آَياِتِو الَجَواِر ِفي الَبْحِر َكاأَلْعبلـِ َمْمَف َفَيظْ  الرِّ
 .)33-32" )الشورى:  َعَمى َظْيِرِه ِإفَّ ِفي َذِلَؾ ْلَياٍت لُّْكؿّْ َصبَّاٍر َشُكورٍ  َرَواِكدَ 

جاء في تفسير ابف كثير: " ومف آياتو الدالة عمى قدرتو وسمطانو, تسخيره البحر لتجري 
والحسف, , وىي الجواري في البحر كاألعبلـ, أي: كالجباؿ, قالو مجاىد,  فيو الفمؾ بأمره

والسدي, والضحاؾ, أي: ىي في البحر كالجباؿ في البر, )إف يشأ يسكف الريح( أي: 
التي تسير بالسفف, لو شاء لسكنيا حتى ال تتحرؾ السفف, بؿ تظؿ راكدة ال تجيء وال 

 تذىب, بؿ واقفة عمى ظيره, أي : عمى وجو الماء".

يحَ  قاؿ تعالى: " َوِلُسَمْيَمافَ  -17  .)43)األنبياء: " ِبَأْمِرهِ  ِريَتجْ  َعاِصَفةً  الرِّ

يحَ  قاؿ تعالى: " َوِلُسَمْيَمافَ  -18  .)12َشْيٌر " )سبإ: َوَرَواُحَيا َشْيرٌ  ُغُدوَُّىا الرِّ

ْرَنا -19 يحَ  َلوُ  قاؿ تعالى: " َفَسخَّ  .)36َأَصاَب" )ص: َحْيثُ  ُرَخاءً  ِبَأْمِرهِ  َتْجِري الرِّ

مع سميماف عميو السبلـ لكنيا لـ استعممت كممة )ريح(  وفي الثبلث آيات األخيرة 
تخصص لشيء فجاءت عامة قد تكوف لمخير أو لمشر؛ ألف ا سخرىا لسميماف 

 .بعض أىؿ العمـيتصرؼ بيا كيؼ يشاء, وىذا ما قالو 

 وىي:, وجاءت في معظميا بمعنى الرحمة, ( مرات31)( في القرآف الكريـ الرياحورد كممة ) - ب

رِ  َوالسََّحابِ  َياحِ الرِّ  قاؿ تعالى: "َوَتْصِريؼِ  -1 َيْعِقُموَف"  ِلَقْوـٍ  َْلَياتٍ  َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  َبْيفَ  اْلُمَسخَّ
 (.164)البقرة:

َياحَ َوُىَو الَِّذي ُيْرِسُؿ  قاؿ تعالى: " -2 ُبْشًرا َبْيَف َيَدْي َرْحَمِتِو َحتَّى ِإَذا َأَقمَّْت َسَحاًبا ِثَقااًل  الرِّ
ـْ  ُسْقَناُه ِلَبَمٍد مَّيّْتٍ  َفَأنَزْلَنا ِبِو اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمف ُكؿّْ الثََّمَراِت َكَذِلَؾ ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعمَُّك

 (.57َتَذكَُّروَف " )األعراؼ:
َياحَ قاؿ تعالى: " َوَأْرَسْمَنا  -3 ـْ لَ  الرِّ ُو َلَواِقَح َفَأنَزْلَنا ِمَف السََّماء َماء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأنُت

 (.22ِبَخاِزِنيَف" )الحجر:
َياحَ قاؿ تعالى: "المَُّو الَِّذي ُيْرِسُؿ  -4 َفتُِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماء َكْيَؼ َيَشاء َوَيْجَعُمُو  الرِّ

 .)48ِكَسًفا َفَتَرى اْلَوْدَؽ َيْخُرُج ِمْف ِخبلِلِو " )الروـ:

 (.9َميٍّْت" )فاطر: َبَمدٍ  ِإَلى   َفُسْقَناهُ  َسَحاًبا َفتُِثيرُ  َياحَ الرِّ  َأْرَسؿَ  الَِّذي قاؿ تعالى: " َوالمَّوُ  -5

َياحَ  َأْرَسؿَ  الَِّذي قاؿ تعالى: " َوُىوَ  -6  (.48" )الفرقاف: َرْحَمِتوِ  َيَديْ  َبْيفَ  ُبْشًرا الرِّ
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َياحَ  ُيْرِسؿُ  قاؿ تعالى: " َوَمفْ  -7  (.63َرْحَمِتِو " )النمؿ: َيَديْ  َبْيفَ  ُبْشًرا الرِّ

َياحَ  ُيْرِسؿَ  َأفْ  آَياِتوِ  قاؿ تعالى: " َوِمفْ  -8 : َرْحَمِتِو " ِمفْ  َوِلُيِذيَقُكـْ  ُمَبشَّْراتٍ  الرِّ  .)46)الرـو

َياحِ  َوَتْصِريؼِ  َمْوِتَيا َبْعدَ  اأْلَْرَض  ِبوِ  قاؿ تعالى: "َفَأْحَيا -9  .)5َيْعِقُموَف")الجاثية: ِلَقْوـٍ  آَياتٌ  الرِّ

َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت  ـْ َمَثَؿ اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماءِ َواْضِرْب َليُ قاؿ تعالى: " -10
َياحُ َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه  اأْلَْرضِ  (. 45)الكيؼ:" َوَكاَف المَُّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء ُمْقَتِدًرا الرِّ

قاؿ اإلماـ , معنى التخريب واإلىبلؾ)الرياح( بوىذه اْلية الوحيدة التي جاءت فييا كممة 
في زواليا  ( مثؿ الحياة الدنيا لمناس محمد واضرب( يا)"  ىذا اْلية:في تفسير  ابف كثير

أي: ما فييا مف  ( كماء أنزلناه مف السماء فاختمط بو نبات األرض( وفنائيا وانقضائيا
فأصبح  و(ىر والنور والنضرة ثـ بعد ىذا كم, وعبله الز فشب وحسف الحب,
 ".  (رقو وتطرحو ذات اليميف وذات الشماؿ: تفأي ( تذروه الرياح (يابساً  ( ىشيماً 

, أو تصؼ الريح وردت ألفاظ أخرى في القرآف الكريـ بمعنى الريح - ت : )الَحاِصب, والسَّمـو
والرُّخاء, والذاِريات,  العاصفات,و والَصْرَصر, واإلْعَصار, والَعاِصؼ, والَقاِصؼ, والَعِقيـ, 

  لناشرات(.ا والمََّواِقح, والُمَبشَّْرات, والُمْرَسبلت,

, أربعة الرياح ثمانية): رضى ا عنيما عبد ا بف عمرو قاؿجاء في تفسير ابف كثير: " 
. وأما والذاريات والمرسبلت , وأربعة عذاب, فأما الرحمة فالناشرات والمبشراتمنيا رحمة

 فإذا شاء .(العذاب فالعقيـ والصرصر, وىما في البر, والعاصؼ والقاصؼ, وىما في البحر
 متو, والقحاً عمو رخاء ورحمة وبشرى بيف يدي رحسبحانو وتعالى حركو بحركة الرحمة فج

ف شاء حركو بحركة العذاب  لمسحاب تمقحو بحممو الماء, كما يمقح الذكر األنثى بالحمؿ, وا 
 اً ى مف يشاء مف عباده, فيجعمو صرصر , وجعمو نقمة عماً أليم اً ب, وأودعو عذااً مفجعمو عقي

صبا ودبور, وجنوب, وشماؿ, وفي  لما يمر عميو, والرياح مختمفة في ميابيا: اً دومفس اً وعاتي
منفعتيا وتأثيرىا أعظـ اختبلؼ, فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبداف الحيواف, وأخرى تجففو, 

 ". وأخرى تيمكو وتعطبو, وأخرى تسيره وتصمبو, وأخرى توىنو وتضعفو
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 عؽ:سادسًا: ألفاظ البرؽ والرعد والصوا
 , نذكرىا عمى النحو التالي:( مرات7)( في القرآف الكريـ اْلَبْرؽُ ورد كممة ) - أ

 (.19" )البقرة:َوَبْرؽٌ ِمَف السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد  َكَصيّْبٍ  قاؿ تعالى: " َأوْ  -1

ـْ َمَشْوا فِ  اْلَبْرؽُ قاؿ تعالى: " َيَكاُد  -2 ـْ ُكمََّما َأَضاَء َلُي  (.21يِو " )البقرة:َيْخَطُؼ َأْبَصاَرُى

ـُ  -3  (.12َخْوًفا َوَطَمًعا َوُيْنِشُئ السََّحاَب الثَّْقاَؿ " )الرعد: اْلَبْرؽَ قاؿ تعالى: " ُىَو الَِّذي ُيِريُك

 (.43َيْذَىُب ِباأْلَْبَصاِر " )النور: َبْرِقوِ قاؿ تعالى: " َيَكاُد َسَنا  -4

ـُ  قاؿ تعالى: " -5 ُؿ ِمَف السََّماِء َماًء " )الروـ:خَ  اْلَبْرؽَ َوِمْف آَياِتِو ُيِريُك  (.24ْوًفا َوَطَمًعا َوُيَنزّْ

 نذكرىما عمى النحو التالي: ،مرتيف( في القرآف الكريـ الرعدورد كممة ) - ب

 (.19َوَبْرٌؽ" )البقرة: َوَرْعدٌ ِمَف السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت  َكَصيّْبٍ  قاؿ تعالى: "َأوْ  -1

 (.13ِبَحْمِدِه َواْلَمبَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتِو " )الرعد:  الرَّْعدُ قاؿ تعالى: "َوُيَسبُّْح  -2

 , نذكرىما عمى النحو التالي:مرتيف( في القرآف الكريـ الصواعؽورد كممة ) - ت
َواِعؽِ  ِمفَ  آَذاِنِيـْ  ِفي َأَصاِبَعُيـْ  قاؿ تعالى: " َيْجَعُموفَ  -1  (.19اْلَمْوِت" )البقرة: َحَذرَ  الصَّ
َواِعؽَ لرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمبَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتِو َوُيْرِسُؿ قاؿ تعالى: " َوُيَسبُّْح ا -2 َفُيِصيُب ِبَيا َمْف  الصَّ

ـْ ُيَجاِدُلوَف ِفي المَِّو َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِؿ " )الرعد:   (.13َيَشاُء َوُى

 

اللهم على سيدنا  ربها تقبل مها إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أى احلمد هلل رب العاملني وصلى

 حممد وعلى آله وصحبه وعلى التابعني ومو تبعهم بإحساى إىل يوم الديو ،،،

 ال تهسونا مو صاحل الدعاء
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