
للشوكاني) البهية الدرر (من الطهارة كتاب

المياه

والسممنة الكتمماب مممن الدلة ذلك على ) دلتومطهر طاهر الماء(
عنممد الصأمملية والظاهر. والبراءة البراءة والصأل الجإماع، ذلك على وقام

ماء السماء من وأنزلنا: { تعالى قال مستصحبة، له النجاسة مخالطة
}.طهورا

لغيره. مطهر طاهرا كونه عن ) أيالوصفية عن يخرجه ل(

ّيَر ما إل( )النجاسات من طعمه أو لونه أو ريحه َغ
: حالتان فلها الماء النجاسة خالطت إذا

علممى الجإممماع وقممع فقممد  المممذكورة، أوصأافه أحد تغير : أن الولى
به. التطهر يجوز ل أنه أو تنجسه،

إطلقممه علممى باق فهو الوصأاف، تلك من واحدا تغير لم : إذا الثانية
عنممد المسممجد فممي بممال الممذي العرابممي لممذلك لغيره. ويدل مطهر طاهر

داود وأبممو أحمد [رواه) شيء ينجسه ل طهور الماء( وحديث وغيره، البخاري

.حزم] وابن معين ابن وصأححه صأحيح، بضاعة بئر أحمد: حديث وقال وحسنه، والترمذي والنسائي

: طاهر خالطه الذي الماء حكم ما
لممم بحيث إطلقه عن خرج فإن إطلقه، على دام ما طهور أنه حكمه

لغيممره. مطهممر غيممر نفسممه في طاهرا كان المطلق الماء اسم يتناول يعد
: لهممن قممال وسمملم عليممه اللممه صأمملى أنممه وفيممه عطيممة أم حديث له ويدل

وسممدر بممماء رأيتن إن ذلك من أكثر أو خمسا أو ثالثاا اغسلنها(
كيممف يعلمهن  وهوعليممه] [متفممق) كافور من شيئا الخيرة في واجعلن

عنها. الله رضي زينب ابنته يغسلن

دونهممما وممما القلممتين فمموق وما وكثير قليل بين فرق ول(
)وساكن ومتحرك
إلممى المصممير تمموجإب دللممة ذلك في التفرقة على يدل ما ورود لعدم
التفرقة.

يخممرج ل الستعمال أن الدلة ) ظاهرمستعمل وغير ومستعمل(
وصأممف فممي معمموذ بنممت الربيممع لحممديث بهمما، متصفا دام ما الطهورية عن

ماء فضل من رأسه ومسح( وسلم عليه الله صألى الله رسول وضوء
.الجماعة] [رواه) ينجس ل المؤمن(  ولحديثله] واللفظ أحمد [رواه) بيده كان

: تنبيه
أو الغتسممال أو البممول عممن النهممي علممى الصممحيحة الحمماديث دلممت

ألفاظهمما، ببعممض الصحيحين يجري. وفي ل الذي الدائم الماء في الوضوء
يغتسممل ول الممدائم الممماء فممي أحممدكم يبولن ل( بلفظ داود ولبي
يتنمماوله سممئل لممما الحديث راوي عنه الله رضي هريرة أبو قال ) وقدفيه
مسلم. رواه كما تناول
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: النجسة العيان
النسممان غممائط هممي والنجاسات( اللممه رحمممه الشمموكاني قال
)وبوله مطلقا

واشممتهر علممم مممما وهممي بذلك للقطع المفيدة الصحيحة للدلة وذلك
: قال الله رسول أن( هريرة أبي فلحديث الغائط أما النبوة، عصر في
داود أبمممو [أخرجإمممه) طهور له التراب فإن الذى بنعله أحدكم وطيء إذا

فممي عنهممما اللممه رضممي وأنممس هريرة أبي فلحديث البول . وأماصأممحيح] وهممو
وسمملم عليممه الله صألى النبي فأمر المسجد في بال أعرابيا أن الصحيحين

ماء. من ذنوبا عليه ُيراق أن

)الرضيع الذكر إل(
والنسممائي داود أبممو رواه الممذي الحممديث فممي ورد لممما بمموله فينضممح

ُيرش الجارية بول ُيغسل( وغيرهما صأممحيح. ) وهوالغلما بول من و
ُيطعم. لم ما وذلك

)الكلب ولعاب(
أن عنمه اللمه رضمي هريمرة أبمي حمديث ممن الصحيحين في ثبت لما
إنمماء فممي الكلممب شرب إذا: ( قممال وسلم عليه الله صألى الله رسول

).بالتراب أولهن( ) ولمسلمسبعا فليغسله أحدكم

)وروثاه( 
فممي وسمملم عليممه الله صألى قال أنه وغيره البخاري أخرجإه ما ودليله

: النجس. ) والركسركس إنها: ( الروثة
ا الحيوانات روث أن والحنابلة المالكية ويرى للحومهما، تابعمة وأبواله
ُعرميين، بحديث واستدلوا مرابممض فممي وسمملم عليممه الله صألى وبصلته ال

الغنم.

)الحيض ودما(
الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن الصحيحين في ثبت ما ذلك ودليل

وسمملم، عليممه اللممه صأمملى النممبي إلممى امممرأة : جإمماءت قالت عنهما، تعالى
ثام تحته: ( قال نصنع؟ فكيف حيض، دم من ثوبها يصيب : إحدانا فقالت

).فيه تصلي ثام بالماء تقرصه
كممذلك، المسممفوح الممدم نجاسممة إلممى العلممم أهممل جإممماهير وذهممب

إلممى راجإممع الضمممير أن اعتبار ) علىرجس فإنه( تعالى بقوله واستدلوا
المذكور. جإميع

: وقممالوا الشمموكاني، منهممم ذلممك، فممي العلممماء مممن طائفممة وخممالف
أصأولية. مسألة وهما مذكور أقرب إلى يرجإع الضمير

)الخنزير ولحم(
}.رجس فإنه{ تعالى قوله ودليله

إل عنها ينقل فل الطهارة، والصل خلفا ذلك عدا وفيما(
).عليه ُيقدما أو يساويه ما يعارضه لم صحيح ناقل
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ذكممره ممما علممى تسممتدرك نجاسممتها، علممى الدلممة ظاهر أشياء وهناك
: وهي المصنف،

بالدباغ. الميتة جإلد طهارة في الكثيرة : للحاديث - الميتة1
ال الحيموان من المنفصل - الجزء2 علمى العلمماء : لتفماق حيماته ح

أحمد عند الصحيح وللحديث المجموع، في النووي حكاه كما ذلك
فهممي حيممة وهممي البهيمة من ُقطع ما( وغيرهما داود وأبي
).ميتة

نجاستهما. أما على الجإماع النووي حكى : وقد والودي - المذي3-4
وفيممه البخمماري، عنممد عنممه اللممه رضممي علممي حديث نجاسته فدليل المذي

الخمر. عين نجاسة على العلم أهل ). وجإماهيرذكرك واغسل توضأ(

المتنجس : تطهير فصل

)بغسله ينجس ما ويطهر(
غسممل نحو من السنة في ورد كما التطهير ويكون عليه، الماء بإسالة

الكلب. ولوغ من الناء
)طعم ول ريح ول لون ول عين لها يبقى ل حتى(

ًءء يعد ذلك من شيء بقاء لن إخممراج تعذر وإن النجاسة، من لجزء بقا
بحممديث لهممم ويسممتدل ذلممك، عن ُيعفى العلماء من طائفة قال فقد الثر،
يكفيك( قممال أثممره، يخممرج لممم إن اللممه رسممول يمما وفيه سار، بنت خولة
.الرواء] في اللباني [صأححه) أثاره يضرك ول الماء

)بالمسح والنعل(
المسممجد إلممى أحممدكم جاء إذا( داود وأبممي أحمممد عنممد للحممديث

ًا رأى فإن فيهما، ولينظر نعليه فليقلب بالرض فليمسحه خبث
ٌع صأححه حديث [وهو) فيهما ليصل ثام .الحفاظ] من جإم

)مطهرة والستحالة(
كالطعم صأفاته في خالفه حتى آخر شيء إلى الشيء استحال إذا أي
رمادا. العذرة كاستحالة والريح واللون

)عليه المحكوما الوصف وجود لعدما(
عليه. بالنجاسة الشارع من الحكم وقع الذي الوصأف فقد يعني

)غسله يمكن ل وما(
منممه النممزح أو عليممه فبالصب( والممبئر كممالرض المنجسممات من

باق. بأذاها فالتعبد باقية دامت ). فماأثار للنجاسة يبقى ل حتى
وتلممك بالممماء فيكاثر البول مثل جإرم ول لها لون ل التي النجاسة وأما
طهارته.

إل مقممامه غيممره يقمموما فل التطهير في الصل هو والماء(
)الشارع من بإذن

3



الكتمماب فممي وصأممفه لممه يشممهد الماء هو التطهير في الصأل كون لن
بغيممر يكممون النجاسممات مممن شيء تطهير أن ثبت فإذا طهور، بأنه والسنة

تطهيممر فممي متعيممن غيممر الممماء كان ذلك ونحو بالرض النعل كمسح الماء
الصأل. على عداه فيما وتعين فقط، الشيء ذلك

الطهارة
الوضوء فرائض

)مكلف كل على يجب(
جإنب. أو محدث وهو الصلة أراد إذا

)يسمي أن(
عنممه الله رضي هريرة أبي حديث في ورد ما هو التسمية وجإوب وجإه

لمه، وضموء ل لمن صلة ل: ( قال أنه وسلم عليه الله صألى النبي عن
وهممو وغيرهممما، داود وأبممو أحمممد [أخرجإممه) عليه الله اسم يذكر لم لمن وضوء ول

.)]87-1/84( الخبير طرقه. تلخيص بمجموع حسن حديث

)ذكر إذا(
اسممم وذكممر توضممأ من( المضعف للحديث إما بالذكر التقييد وجإه

اسممم يممذكر ولممم توضأ ومن بدنه، لجميع طهورا كان عليه الله
.والبيهقي] الدارقطني [أخرجإه) وضوئه لعضاء طهورا كان عليه الله

وضمموئه عن تحدثت التي الحاديث أغلب في التسمية ذكر لعدم وإما
وليسممت سممنة العلممم أهممل جإممماهير عند والتسمية وسلم، عليه الله صألى

بفرض.

)ويستنشق ويتمضمض(
اليممة، فممي بغسممله المممر ورد الممذي المموجإه جإملممة مممن أنهممما وجإهممه
إذا( هريممرة أبي رواية من الصحيح حديث منها بهما، المر في وللحاديث

مممن السممنة ). وفمميلينمثر ثامم مماء أنفه في فليجعل أحدكم توضأ
).صائما تكون أن إل الستنشاق في وبالغ( صأبرة بن لقيط حديث
الترمذي [صأححه) فمضمض توضأت إذا( داود أبي عند حديثه من رواية وفي

.والنووي]

)وجهه يغسل ثام(
عليه الدليل قام وقد والشرع، اللغة أهل عند وجإها يسمى ما والمراد

ورد ممما السممنة }. ومممنوجموهكم فاغسلوا: { تعالى وسنة. قال كتابا
الصحيحة. الحاديث في غسله من

)مرفقيه مع يديه ثام(
وجإمموب علممى يممدل المطهممرة. ومممما والسنة الكريم القرآن نص وهو

اللممه رضممي هريممرة أبممي حممديث مممن مسمملم عنممد ورد ما المرفقين غسل
فممي أشممرع حممتى اليمنممى يممده غسممل ثاممم توضممأ أنه( عنممه تعالى
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: هكممذا قال ثام العضد، في أشرع حتى اليسرى يده ثام العضد،
.يتوضأ) وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت

)رأسه يمسح ثام(
بالجملة. المسح أصأل في خلف ول

)أذنيه مع(
وسمملم عليممه اللممه صأمملى أنممه الصممحيحة الحمماديث فممي ثبت ما وجإهه
بلفممظ عنممه ثبممت الصممحيحين. وقممد فممي كممما رأسممه مسممح مممع مسممحهما

ببعضها. تتقوى طرق ) منالرأس من الذنان(
)بعضه مسح ويجزيء(

أنممه الصحيحة الحاديث في كما بذلك، وسلم عليه الله صألى لكتفائه
والعمامة. الناصأية على مسح وسلم عليه الله صألى

)رجليه يغسل ثام(
فممي الممواردة الحمماديث جإميع من وسلم عليه الله صألى عنه ثبت لما

أنممه منهمما شمميء فممي وليممس بالغسل، مصرحة جإميعا فهي وضوئه، حكاية
ويل( الصممحيحين حممديث لذلك ويشهد خفاف، بدون الرجإلين على مسح

) وغيره.النار من للعقاب

)الكعبين مع(
للية القدمين مع أي

)الصلة لستباحة بالنية إل شرعيا وضوءا يكون ول(
وغيرهما. الصحيحين في ) وهوبالنيات العمال إنما( لحديث

الوضوء نواقض

)ريح أو عين من الفرجين من خرج بما الوضوء ينتقض(
حممتى أحممدث إذا أحدكم صلة الله يقبل ل( الصحيحين لحديث

ممما رجإممل لممه قممال لممما عنممه اللممه رضممي هريممرة أبممو فسره ). وقديتوضأ
ولكنممه بممه فسممره مممما أعم الحدث ومعنى ظراط، أو فساه قال الحدث؟

بذلك. الوضوء انتقاض في خلف ول الغلظ، على بالخف نبه

)الغسل يوجب وبما(
أيضا. به انتقاضه في خلف ول

)المضطجع ونوما(
حسن. وهو ماجإه وابن داود أبو ). أخرجإهفليتوضأ ناما من( لحديث

قمموي بالسممتغراق والتقييممد مسمملم، شممرح في النووي رجإحه القول وهذا
).فليتوضأ ناما فمن السِه وكاء العينان على( لحديث

)البل لحم أكل(
لحمموم مممن أتتوضأ وسلم عليه الله صألى له قيل أنه الصحيح للحديث

مسلم. صأحيح في ) وهونعم: ( قال البل؟

)الذكر ومس(
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عليممه اللممه صأمملى النممبي أن عنها الله رضي صأفوان بن بسرة لحديث
وهممو السممتة، وأهممل أحمممد [رواهيتوضأ)  حتى يصلي فل ذكره مس : (من قال وسلم

.بلذة] ذلك بحصول مخالفه وبين بينه وجإمع صأحيح، حديث

)العقل زوال(
عنممد الذهول لن بالدواء؛ أو بالسكر أو بالغماء أو بالجنون كان سواء

العلماء. كلمة اتفقت هذا وعلى النوم، من أبلغ السباب هذه

الغسل باب
الغسل موجإبات

بالغسل. البدن تعميم وأصأله
)بتفكر ولو بشهوة المني بخروج يجب(

وسمملم عليممه الله صألى كقوله الحاديث، من الدلة ذلك على دلت قد
)الغسل المني من(  وحديثوالنسائي] مسلم [أخرجإه) الماء من الماء إنما(

.عليه] [متفق) الماء رأت إذا نعم(  ولحديثصأحيح] حسن وقال: حديث الترمذي [أخرجإه
)الختانين بالتقاء(

وجإممب الحشممفة فغيب امرأته جإامع من أن العلم أهل أكثر هذا وعلى
عليهما. الغسل

)والنفاس الحيض وانقطاع(
وجإوبه على الجإماع ووقع والسنة القرآن دل وقد ذلك، في خلف ول
}... المحيممض عممن ويسألونك: { تعممالى النفمماس. قممال دم بانقطاع

الية.

)وبالموت(
مممما وهممو الميت، على وجإوب ل إذ الحياء، على ذلك وجإوب والمراد

اغسمملنها( وسمملم عليممه الله صألى ولقوله الجإماع، واحد غير عليه حكى
.عليه] [متفق) ... ذلك من أكثر أو خمسا أو ثالثاا

الغسل كيفية

أو بممدنه جميممع علممى الممماء يفيض أن هو الواجب والغسل(
)فيه ينغمس

الغسل مسمى عليه يصدق ما هو وذلك

)والستنشاق المضمضة مع(
الوضمموء؛ في وجإوبهما في تقدم لما ذلك؛ وجإوب إلى يشير المصنف

الواجإب. الماء تعميم من ذلك ولن
أنه( وغيرهممما الصممحيحين فممي وسمملم عليممه الله صألى عنه ورد وقد

فيغسممل يبدأ الجنابة من اغتسل إذا وسلم عليه الله صلى كان
يتوضممأ ثاممم فرجممه، فيغسممل شممماله علممى بيمينه يفرغ ثام يديه

يغسممل ثاممم جسممده، سائر على الماء يفيض ثام للصلة، وضوءه
علممى أفرغ أنه( عنها الله رضي ميمونة حديث من فيهما ) ووردرجليه
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ًا، أو مرتين فغسلهما يديه شممماله علممى بيمينممه أفممرغ ثاممم ثالثامم
واستنشممق، مضمممض ثام الرض، بيده َدلك ثام مذاكيره، فغسل

ًا، رأسمه غسمل ثامم ويمديه، وجمه غسل ثام رغ ثامم ثالثام علمى أف
).قدميه فغسل مقامه من تنحى ثام جسده،
وجإوبها. عموم من تقدم لما بالنية، إل شرعيا يكون ول

التيمم

)الماء يجد ل لمن والغسل بالوضوء يستباح ما به يستباح(
ذلك. على دالة وهي والسنة، الكتاب في الواردة للدلة

)استعماله من الضرر خشي أو(
السلسممل. ذات غممزوة فممي عنممه الله رضي العاص بن عمرو لحديث

).يتيمم أن يكفيه كان إنما( . وحديثوأحمد] تعليقا، البخاري [رواه

)يمسحهما والكفان الوجه وأعضاؤه(
بممن عمممار حممديث وفعل. منهمما قممول الصممحيحة الحاديث في ثبت لما

أممره وسمملم عليمه اللمه صمملى النممبي أن( عنممه اللممه رضممي ياسممر
من الصحيحين . وفيصأممحيح] وهممو الترمممذي، [أخرجإممه) والكفين للوجه بالتيمم

كممان : إنممما له قال وسلم عليه الله صلى النبي أن( عمار حديث
الرض بكفيه وسلم عليه الله صلى النبي وضرب هكذا، يكفيك
).وكفيه وجهه بهما مسح ثام فيهما، ونفخ

)واحدة بضربة مرة(
الصحيحة. الحاديث في الثابت هو ذلك لن

)مسميا ناويا(
عمل. لكل شاملة النية وأدلة عنه، بدل لنه الوضوء، في تقدم لما

)الوضوء نواقض ونواقضه(
البدلية. من ذكر لما

الصلة صأفة

وسمملم عليممه الله صألى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن
اللممه صأمملى النممبي علممى فسمملم جإمماء ثم فصلى رجإل فدخل المسجد دخل
كممما فصمملى ) فرجإممعتصِل لم فإنك فصِل ارجع: ( فقال وسلم، عليه

ارجع: ( فقممال وسمملم، عليممه اللممه صألى النبي على فسلم جإاء ثم صألى،
غيممره أحسممن ممما بالحق بعثك والذي ) ثلثا. فقالتصِل لم فإنك فصِل

تيسممر ممما اقممرأ ثاممم فكممبر الصمملة إلى قمت إذا: ( فقال فعلمني،
حممتى ارفممع ثامم راكعمما، تطمئن حتى اركع ثام القرآن، من معك

حممتى ارفممع ثاممم سمماجدا، تطمئممن حممتى اسجد ثام قائما، تعتدل
.عليه] [متفق) كلها صلتك في ذلك وافعل جالسا، تطمئن
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: الحديث بهذا المتعلقة المباحث بعض
حديث ونظيره المنكر، عن والنهي بالمعروف المر في الرفق * فيه

المسجد. في بال الذي العرابي وحديث السلمي، الحكم بنت معاونة
رد وسمملم عليممه اللممه صأمملى أنممه الصممحيحة الروايات بعض في * ورد

).فصِل ارجع( وقال فرد الصحيحين وفي السلم، عليه
بعممض فممي كممما المسمملم، كممرره إذا مممرارا السمملم رد تكممرار * وفيه

طرقه.
صأمملته" المسمميء "حديث العلماء يسميه الشأن جإليل الحديث * هذا

يجب. ل وما الصلة في يجب فيما عندهم عمدة وهو
عليممه اللممه صأمملى النممبي من جإاء أنه هو ذلك في عمدة كونه * ودليل

والمموقت الصمملة، لعمممال والتممبيين التعليممم في الستقصاء موضع وسلم
الحاجإة. وقت عن البيان تأخير يجوز فل حاجإة، وقت

الحممديث، هممذا فممي ممما علممى زائد شيء وجإوب على الدليل قام * إذا
فممي زالممت ممما : "والواجإبممات الله رحمه الصنعاني به. قال الخذ فالراجإح
ثممم ركعممتين أول ُفرضممت أعممدادها، فممي حتى فشيئا شيئا متراسلة الصلة
الحضر. في زيدت

هريرة أبي رواية من القوية طرقه : "وجإمعت حجر ابن الحافظ قال
فيممه يممذكر لممم فيممما عليهممما اشممتملت التي الروايات أمليت وقد ورفاعة،
المختلمف وممن الخيممر، والقعممود النية عليها المتفق الواجإبات من صأريحا

آخمر فمي وسملم عليمه اللمه صأملى النمبي على والصلة الخير التشهد فيه
الصلة.

أو الرجإممل، عند معلوما كان ذلك أن على محمول : "وهو النووي قال
زادت الممتي الخممرى الحمماديث من يؤخذ الحديث هذا في المذكور غير أن

وغيرهما". والصنعاني العيد دقيق ابن ذكره كما الواجإبات، بعض
غيمر وهمو السمملم، الكمثيرة الدلمة عليهما دلممت المتي الواجإبممات ومن

الحديث. هذا في مذكور
وضممع الحممديث هممذا روايممات بعممض فممي ورد أنممه الصممنعاني * ذكممر

: "وكممثير قال ثم ذلك، وغير والتوجإه الظهر، ومد الركبتين، على الراحتين
إيجابها". بعدم الفقهاء جإزم المور هذه من

موضممع الموضممع أن : "وهممو العيممد دقيممق ابممن قول على تعليقا وقال
: "ل الصمنعاني الصملة". قمال بواجإبمات وتعريمف للجاهمل، وبيمان تعليم،
إل الوجإمموب ُذكممر ممما كممل في الصأل ولكن بواجإب، ليس ما فيه أن ينافي
خلفه". على لدليل

يحسممن لمممن بالفاتحممة القممراءة وجإمموب على الصحيحة الدلة * دلت
اللممه صأمملى قمموله ذلك صأحيحة. من ليست فصلته تركها إن وأنه قراءتها،

.عليممه] [متفمممق) الكتمماب بفاتحممة يقممرأ لممم لمممن صلة ل: ( وسلم عليه
هممو وهممذا صأممحتها، عدم هو شرعا وجإودها وعدم توجإد، صألة : ل والتقدير

النفي. هذا مثل في الصأل
بممما اقممرأ ثام( الحممديث هممذا فممي وسمملم عليه الله صألى قوله وأما

الممذي العممام من هو هنا العام أن محمول ) فهوالقرآن من معك تيسر
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لجميممع متيسممرة الفاتحممة أن النمماس عنممد المعهممد وأن الخمماص، بممه ُيممراد
المبينممة للروايممة الفاتحممة، علممى زاد ممما بممه المممراد أن المسلمين. وكذلك

).الله شاء وبما القرآن بأما اقرأ ثام( حبان وابن داود أبي عند لذلك
عليممه اللممه صألى قوله له ركعة. ويدل كل في وجإوبها على والجمهور

: رجإممب ابممن الحممافظ ). قممالكلهمما صلتك في ذلك افعل ثام( وسلم
يقممرأ كممان وسمملم عليه الله صألى أنه من البخاري في قتادة أبي "وحديث
) دليمملأصمملي رأيتممموني كما صلوا: ( قوله مع ركعة كل في الفاتحة

الوجإوب.
الركمموع مممن العتدال في الطمأنينة وجإوب على دليل الحديث * هذا
النممي صمملة رمق( أنممه عممازب بممن البراء حديث يدل وكذلك والسجود،

بعمد فاعتمداله فركعتمه قيمامه فوجمد وسملم عليمه اللمه صملى
)السممواء من قريبا والنصرافا التسليم بين ما فجلسة ركوعه

.عليه] [متفق
ل الممتي الصمملة أركممان هممي الحممديث هممذا فممي المممذكورة * العمال

عمدا. ول سهوا تسقط
ممما ركعممة كممل فممي ذلك يفعل أن الرجإل وسلم عليه الله صألى * أمر

غيرها. دون الولى الركعة ففي الحرام، تكبيرة عدا
لمممره صأمملته فممي المسمميء صأمملة صأممحة عممدم علممى الممدليل * فيممه

بالعادة.
فل. العالم أما الناقصة، الصلة عنه تجزيء * الجاهل

وهيئمات الصمدر، علمى وجإعلهمما اليمدين ورفمع والتعموذ * السمتفتاح
مستحبة. كلها ذلك وغير والجلوس والسجود الركوع

نفي معناه يكون ول الفعل، لحقيقة نفيا يكون أن النفي في * الصأل
الدار. في رجإل ل مثل قولنا معنى وذلك لدليل، إل الكمال

المسح أحكام

: الخفين على - المسح1
: مشروعيته

الخفيممن، علممى المسممح جإواز على الجإماع العلماء من واحد غير نقل
: النمووي الصمحابة. قممال ممن الثممانين يصمملون رواتممه وأن متمواتر، وأنمه

السفر في الخفين على المسح جإواز على الجإماع في به ُيعتد من "أجإمع
...". غيرها أو لحاجإة كان سواء والحضر،
الحفمماظ مممن جإمممع بممه صأرح : "وقد الفتح في حجر ابن الحافظ قال

الشمميخان رواه الممذي الحممديث متممواتر. منهمما الخفيممن علممى المسممح بممأن
ثم الله عبد بن جإرير : بال قال عنه الله رضي النخعي همام عن وغيرهما

رأيممت : نعم، قال ُبلت؟ وقد هذا : تفعل له فقيل خفيه، على ومسح توضأ
خفيه". فكممان على ومسح توضأ ثم بال وسلم عليه الله صألى الله رسول
جإرير أن أي المائدة، نزول بعد كان جإرير إسلم لن الحديث؛ هذا يعجبهم

غسممل وجإمموب تفيممد التي الوضوء آية نزول بعد العاشرة السنة في أسلم
عليه. المسح يريد الذي الخف لبس غير على واجإبا ذلك فيكون الرجإلين،
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والنعلين الجوربين على المسح يجوز الخفين على المسح يجوز وكما
أنمه : "والصممواب تيميمة ابمن كاللفائف. قمال الرجإلين في ُيلبس ما وعلى
فممإن والجممورب، الخممف مممن أولممى بالمسممح وهممي اللفممائف، علممى يمسح

إصأممابة إممما تضممرر نزعهمما وفممي العممادة، في للحاجإة ُتستعمل إنما اللفائف
فعممل والجمموربين الخفين على المسح جإاز فإذا بالجفاء، التأذي وإما البرد

معه فليس إجإماعا ذلك في شيء من ادعى ومن الولى، بطريق اللفائف
اللممه صأمملى الرسممول ألفمماظ تدبر : "... فمن قال أن العلم". إلى عدم إل

البمماب هممذا فممي منممه الرخصممة أن علممم حقه القياس وأعطى وسلم عليه
ُبعث التي السمحة الحنيفية ومن الشريعة، محاسن من ذلك وأن واسعة،

تمنممع والجمموربين بممالخف الخروف أن من الفقهاء بعض اشترطه وما بها،
والنصممار المهمماجإرين خفاف : "كانت النووي عليه". قال دليل فل المسح

ُنقمل حظمر ذلمك فمي كمان فلمو النماس، كخفماف الخمروف ممن تسلم ل ل
عنهم".

الخفين؟ على المسح شرط هو ما
علممى يلبسممه أن معنمماه فممي وممما الخممف علممى المسح لجواز ُيشترط

أهممويت ... ثام( وفيممه عنه، الله رضي شعبة بن المغيرة لحديث وضوء؛
.عليه] [متفق) طاهرتين أدخلتهما فإني : دعهما فقال خفيه لنزع

الخفين؟ على المسح مدة هي ما
علممى الصممحيحة الحماديث ممن وغيره عنه الله رضي علي حديث دل

ونمص للمقيمم، وليلممة ويومما للمسممافر، ولياليهما أيام ثلثة المسح مدة أن
ثالثاة للمسافر: ( وسلم عليه الله صألى الله رسول : قال قال الحديث

.وغيرهما] ومسلم أحمد [رواه) وليلة يوما وللمقيم ولياليهن أياما
لمحممل ساترا يكون أن بد ل الخف أن من الفقهاء بعض اشترطه وما
قممد فيممه المشي متابعة إمكان مع شد، غير من بنفسه يثبت وأن الفرض،

الفتاوى. في ضعفه تيمية ابن السلم شيخ بين
)المسح؟ له يجوز هل جورب فوق جوربا لبس إذا(

الخف) فوق الخف (وهو الجرموق على المسح العلماء من كثير أجإاز
طهارة. على اللبس من ُذكر بما مقيد وذلك الجورب، فوق الجورب ومثل

المسح؟ مدة تبدأ متى
أنهمما وغيرهممم المتممأخرين من والشنقيطي تيمية وابن حزم ابن اختار

وفيممه ونحمموه، عسممال بن صأفوان واحتجوا الحدث، بعد مسح أول من تبدأ
إذا ثالثامما طهممر على أدخلناهما نحن إذا الخفين على نمسح أن(

.وغيره] أحمد [رواه) أقمنا إذا وليلة ويوما سافرنا

: المسح صفة
أن عنهما الله رضي وعلي شعبة بن المغيرة كحديث الحاديث ظاهر

اسممم عليممه ُيطلممق ما المسح في والواجإب الخف، ظاهر هو المسح محل
شيء. فيه يصح ولم تحديد، غير من لغة المسح

: المسح يبطل ما
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- الجنابة.1
مممن يمنممع ول جإديممد، مسممح اسممتئناف : يمنممع المممدة - انقضمماء2

بالمسح. قبله كانت التي الطهارة استصحاب
ينتقممض : "ول تيميمة ابمن الطهممارة. قممال يبطمل فل الخممف نممزع وأما

يجممب ول المدة، بانقضاء ول بنزعهما والعمامة الخف على الماسح وضوء
.مثله] النووي واختار )،15ص: ( [الختيارات،قدميه"  غسل ول رأسه مسح عليه

: الجبيرة على المسح
لينجبر. الجرح على يوضع ما : هي تعريفها

مشروعيتها. إلى العلم أهل جإماهير ذهب : ذهب مشروعيتها
يكفيممه كان إنما( وفيه عنه الله رضي جإابر بحديث لذلك واستدلوا

ويغسل عليه، يمسح ثام جرحه على يعصب أو ويعصر يتيمم أن
الشمموكاني فيممه قال وإن الحديث  وهذاوالدارقطني] داود أبو [رواه) جسده سائر

بممه للحتجمماج فصمملح جإممابر حديث طرق تعاضدت : "وقد الوطار نيل في
.)]1/258( الوطار [نيل..."  المطلوب على

المتممأخرين ومممن النممووي، ومنهممم ضممعفوه، الحفمماظ من كثيرا أن إل
ما( وسمملم عليممه اللممه صأمملى بقمموله بالمسممح للقممائلين واستدل اللباني،
العمومات. من ذلك ) ونحواستطعتم ما منه فأتوا به أمرتكم

: المسح حكم
أو الغسممل علممى القممدرة عممدم عنممد وجإمموبه إلممى بممه القممائلون ذهممب

إلممى فرضممه انتقل ذلك يمنع لسبب العضو غسل يستطع لم فمن المسح،
جإممبيرة أو عصممابة عليممه يربممط أن عليممه وجإممب يسممتطعه لممم فإن المسح،

عليها. يمسح ثم ربطها لضرورة إل المريض العضو تتجاوز ل بحيث

: صفته
منه، الجبيرة محل : أي الممسوح العضو سائر المسح يعم أن ينبغي

وقت، ذلمك يتوقت ول طهارة، على لبسها يشترط ول عليهما يمسمح بمل ب
قائما. العذر دام ما والغسل الوضوء في دائما

: المسح يبطل ما
صأمماحبه واستطاع الجرح بريء فإذا له، الموجإب بزوال المسح يبطل

محل. للرخصة يعد لم غسله

: الصلة شروط
: والمكان والبدن الثوب - طهارة1

وسمملم عليممه اللممه صأمملى }. ولقممولهفطهر وثايابك: { تعالى لقوله
: فقممال أهله، فيه يأتي الذي الثوب في يصلى هل: ( سأله لمن

.ماجإه] وابن أحمد [أخرجإه) فتغسله شيئا فيه ترى أن إل نعم،
ِه حديث ومنها ِع ْل أحمممد [أخرجإممهالصلة.  في النعل وسلم عليه الله صألى خ

.حسن] وهو وغيرهما داود وأبو
).ذكرك واغسل توضأ( وفيه البخاري، عند علي لحديث والبدن
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الممذي العرابممي بممول علممى الذنوب صأب في ثبت لما المكان وكذلك
البخاري. في والحديث المسجد، في بال

وجإمموب مثممل ليممس المممذكورات طهارة وجإوب أن على الدلة وظاهر
صأمملى قممال كممما بممه، إل الصمملة تصح ل شرط الخيرة لن الحدث؛ طهارة

حممتى أحممدث إذا أحممدكم صمملة اللممه يقبل ل: ( وسمملم عليممه اللممه
).يتوضأ

تممدل ممما غايممة الوامر مجرد : "لن الجرار السيل في الشوكاني قال
بممتركه، والعقمماب بفعله الثواب فاعله يستحق ما والواجإب الوجإوب، عليه
أنممه وأممما آثممما، التارك يكون شرطا، الواجإب ذلك يكون أن يستلزم وذلك
فل. العدم عدمه من يلزم

الفسمماد على يدل الذي بالنهي الشرطية على الستدلل يصح وهكذا
لمممر ل لجزئممه أو لممذاته الشيء ذلك عن النهي كان إذا للبطلن المرادف

الكممبر الحممدثين مممن البممدن طهممارة أن علمممت هذا عرفت عنه. إذا خارج
للشرطية. المقيد الدليل لوجإود الصلة؛ لصحة شرط والصأغر
صأمملى لمممن صأمملة ل أنممه علممى يممدل ما وجإد فإن النجس طهارة وأما

ُتقبل نجاسة. أول بدنه وفي وجإممد أو نجاسممة بممدنه وفممي صألى من صألة : 
علممى يممدل النهممي ذلممك وكان الصلة، يقرب أن نجاسة بدنه في لمن نهي

البممدن طهممارة كممون علممى بذلك الستدلل صأح للبطلن المرادف الفساد
يممدل ممما المقممام فممي وليممس فل، وإل الصمملة، لصحة شرطا النجاسة عن

.)]1/158 الجرار [السيل ذلك". أ.هم على

بالسفر تتعلق أحكام

إذا إل مسممافرا الشممخص يعتممبر ل مسممافة الشارع حدد هل
الشممرعية الحكمماما تتنمماوله لممم نقصممت ولممو مثلها، سفره أراد

العرفا؟ إلى يرجع المر هذا أن أما بالسفر؟ المتعلقة
مممذهب وهممو بالمسممافات، ذلك تقدير إلى إلى العلماء من كثير ذهب
تقممدر مسممافة وهممي بممالمرحلتين قممدروها وقممد وأحمممد، ومالممك الشافعي

مترا. كيلو بثمانين
إلممى راجإممع ذلممك أن المحققيممن مممن طائفممة رجإحممه الممذي والصممحيح

ابن المام الشارع. قال من المسافة تحديد على يدل ما يرد ولم العرف،
مسممافة لمتممه وسمملم عليممه الله صألى يحد : "ولم تعالى الله رحمه القيم

والضممرب السممفر مطلممق في ذلك لهم أطلق بل والفطر للقصر محدودة
.)]1/481( المعاد [زاد..."  الرض في

بالمسافات قدروها من أقوال على تعليقا الله رحمه الشوكاني وقال
دون فيممما القصممر جإممواز عدم على تدل ل التقديرات هذه أن : "والحاصأل
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ا فيمما ون أن محتملمة كونهما ممع دونه ذلمك خلمف همو السمفر قاصأمدا يك
ممما إلممى الرجإمموع سممفره. فممالواجإب منتهممى هممو ذلممك يكون وأن المقدار،
( الجممرار مسممافر" [السمميل إليممه القاصأممد وأن سممفر، أنممه عليممه يصممدق
1/308.[(

إتممماما ألزمممه إقامتهمما المسافر نوى إذا التي المدة هي ما
الصلة؟

على عازما منزل نزل إذا المسافر أن ذلك في العلماء جإمهور مذهب
صألته. يتم أنه فصاعدا أيام أربعة فيه القامة

عشممر تسممعة القصممر مممدة يرى كان أنه عباس ابن عن البخاري وفي
وسمملم عليممه اللممه صأمملى النممبي بإقامممة لممذلك أتم. واستدل زاد فإذا يوما،
بتبمموك مقممامه فممي بقصممره أو يقصممر يوممما عشممر تسعة الفتح زمن بمكة

يوما. عشرين
: تبمموك غممزوة مممن المسممتنبطة الفوائد في الله رحمه القيم ابن قال

الصمملة، يقصممر يوما عشرين بتبوك أقام وسلم عليه الله صألى أنه "ومنها
ولكممن ذلممك، مممن أكممثر أقممام إذا الصمملة الرجإممل يقصر : ل للمة يقل ولم

حكم عن تخرج ل السفر حال في القامة المدة. وهذه هذه إقامته اتفقت
علممى عممازم ول مسممتوطن غيممر كممان إذا قصممرت أو طممالت سممواء السفر
.)]3/561( المعاد [زادالموضع"  بذلك القامة
السممنة أو الشممهر أقاموا الصحابة من جإماعة عن ذكر أن بعد قال ثم

بممن وأنس عمر ابن منهم الصلة، يقصرون وهم البلد بعض في والسنتين
صأمملى اللممه رسممول هممدي : "فهممذا وغيرهم سُمرة بن الرحمن وعبد مالك
.)]3/563( المعاد [زادالصواب"  وهو ترى، كما وأصأحابه وسلم عليه الله

مباح؟ أما سنة أما واجب القصر هل
مممن واضممح وهممو القصممر، جإممواز علممى الجإممماع العلماء من كثير نقل

فممي الخطممابي الجممماهير. قممال إلى وجإوبه منهم واحد غير الدلة. ونسب
أن علممى المصار وفقهاء السلف علماء أكثر مذهب : "كان السنن معالم
وجإممابر عمممر وابن علي بن عمرو قول وهو السفر، في الواجإب هو القصر

فممي صأمملى مممن يعيممب قال أنه سلمة بن حماد عن ...". وذكر عباس وابن
ابممن : "وقال القوال سرد عند الصنعاني . وقال)]2/47( [المعالمأربعا.  السفر

( [العممدةالمة"  أعيان من كثير ذهب وإليه أعادها، أربعا صألى إذا وغيره عمر

العلماء". أكثر قول الشافعي: "هو البغوي . وقال)]3/90
: : "قلممت المسممألة هممذه في العلماء مذاهب ذكر بعد الخطابي وقال

واختلفمموا جإوازهمما، على أجإمعوا لنهم الصلة؛ المسافر يقصر أن والولى
.)]2/48( [المعالمالختلف"  على مقدم والجإماع أتم، إذا فيها

عليممه المتفممق عائشممة : حممديث للقصممر الموجممبين أدلممة ومممن
ُأتمممت السممفر، صمملة فأقرت ركعتين، الصلة ُفرضت( صمملة و

مممن وغيرهممما عنهممما، اللممه رضممي وعمممر عباس ابن عن ) ونحوهالحضر
عنهم. الله رضي الصحابة
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حممق فممي الفضممل فهممل مقيم، والماما الصلة َحضرت إذا
يصمملي أن الصمملة المقيميممن هممؤلء مممع تدركه الذي المسافر

ًا؟ الصلة من ليتمكن ينفرد أو معهم، قصر
مممع يصمملي أن الحالممة هممذه مثممل فممي الفضممل أن العلماء بعض يرى
جإماعممة فممي الصمملة تممدركه ممن حق في مؤكد ذلك أن شك ول الجماعة،

فممي معممه يصممليا لممم الممذين للرجإلين وسلم عليه الله صألى لقوله مسجد؛
ُأتممي الحيممف مسجد صليتما إذا تفعل، فل: ( فرائصممهما ترتعممد بهممما و

لكممما فإنهمما معهم، فصليا جماعة مسجد أتيتما ثام رحالكما في
.)]3/92( الوطار نيل ماجإة، ابن إل الخمسة [رواه) نافلة

ثام( وسمملم عليممه اللممه صأمملى بقوله التقيد : "وظاهر الشوكاني قال
فممي ُتقممام الممتي بالجماعممات مختممص ذلممك ) أنجماعمة مسمجد أتيتما

غيرها. في ُتقام التي ل المساجإد

هممل ركعممتين أو ركعممة المقيم الماما مع المسافر أدرك لو
صملة هي التي بالركعتين يكتفي أو للماما، متابعة أربعا يتمها

المسافر؟
سمملمة بممن موسممى بإمامه. قال اقتداء أربعا يتمها أن ذلك في الحكم

ّنا وقلت بمكة، عباس ابن مع "كنا ّنا إذا : إ رجإعنمما وأذا أربعا، صألينا معكم ك
عليممه اللممه صأمملى القاسممم أبممي سممنة تلك فقال ركعتين، صألينا رحالنا إلى

وسلم".
وأبممو مسمملم ورواه صأممحيح، بسممند أحمممد أخرجإممه اللباني الشيخ قال

.)]318ص: ( المنة، [تمام مختصرا وغيرهما عوانه،

القصر؟ المسافر يبدأ أين من
بيمموت مفارقممة عنممد يكممون إنممما القصر أن الصحيحة الحاديث ظاهر

اللممه رضممي أنممس كحممديث الشممخص، منهمما يسافر التي المدينة أو القرية
أربعمما، بالمدينة وسلم عليه الله صألى النبي مع الظهر : "صأليت قال عنه،
.)]2/663( الفتح البخاري، [رواهركعتين"  الحليفة وبذي

المنذر ابن البيوت. وقال جإميع مفارقة من بد ل أنه الجمهور ومذهب
إل أسممفاره مممن سفر في قصر وسلم عليه الله صألى النبي أن أعلم : "ل
.)]3/207( الوطار [نيلالمدينة"  من خروجإه بعد

الجمع أحكام

بيممن أو والعصممر، الظهممر بيممن الجمممع جإممواز علممى العلممم أهل جإماهير
الثانيممة بتقممديم : إممما صأممورتين علممى يكون الجمع وهذا والعشاء، المغرب
تقديم. جإمع هذا ويسمى الولى، وقت في الولى مع وأدائها
مى الخيمرة، وقمت فمي الثانيمة مع وأدائها الولى بتأخير أو همذا ويس

.)]1/477( المعاد زاد )،3/215( الوطار [نيل تأخير جإمع

عذر؟ لغير الجمع يجوز هل
الصلة إن{ تعممالى لقمموله ذلممك جإواز عدم على العلم أهل جإماهير

الصمملة. مممواقيت } ولحمماديثموقوتمما كتابمما المؤمنين على كانت
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عليممه الله صلى النبي أن( عنهما الله رضي عباس ابن حديث وحملوا
والمغممرب والعصممر الظهممر وثامانيمما سبعا بالمدينة صلى وسلم

جمممع( ممماجإه وابممن البخاري غير للجماعة لفظ  وفيعليه] [متفق) والعشاء
غيممر مممن بالمدينممة والعشمماء المغرب وبين والعصر الظهر بين

الصلتين إحدى يصلي بأن الصوري الجمع على ) حملوهمطر ول خوفا
وقتها. أول في والخرى وقتها آخر في

بممه يشممتد الممذي بالمسممافر السممفر فممي الجمممع يختص هل
السير؟

بممه اشممتد إذا يجمممع إنممما المسممافر أن إلممى العلم أهل من كثير ذهب
تبمموك غممزوة فممي وسلم عليه الله صألى النبي أن الموطإ في لكن السير،

فصلى خرج ثم دخل ثم جإميعا، والعصر الظهر فصلى خرج ثم الصلة أخر
إل يكممون ل خرج ثم دخل "قوله الم في الشافعي والعشاء. قال المغرب

ومسافرا". نازل يجمع أن فللمسافر نازل، وهو
ل قممال مممن على الرد على دليل أوضح هذا : "في البر عبد ابن وقال

.)]3/84( [العدة لللتباس. أ.هم قاطع وهو السير، به جإد من إل يجمع

والقصر؟ الجمع بين الفرق ما
العلمم أهممل جإمماهير وأن القصر، وجإوب مسألة في الكلم معنا تقدم

الجمممع ). وأممما... ركعمتين الصلة ُفرضت( عائشة لحديث ذلك؛ على
جإمعمه علمة فمي عنهمما اللمه رضمي عبماس ابن قال كما رخصة، هو فإنما
تيميممة ابممن السمملم شمميخ ). قالأمته يحرج لئل( وسلم عليه الله صألى
هو وليس حاجإة، به يكن لم إذا الجمع من أفضل وقتها في صألة كل "فعل

سنة". والقصر عارضة رخصة فإنه كالقصر،
للجمع مبيحا يعتبر الذي المطر حد هو ما

وتلحقممه الثيمماب يبممل ما هو للجمع المبيج : "والمطر المغني في قال
فل الثيمماب يبل ل الذي الخفيف والمطر الطل وأما فيه، بالخروج المشقة

ظمماهر . وهممو)]2/119( [المغنمميمعنمماه"  فممي لنه ذلك في كالمطر والثلج يبيح،
المغممرب بيممن جإمممع وسمملم عليه الله صألى النبي أن البخاري عند الحديث
مطيرة. ليلة في والعشاء

بفاصممل المجموعممتين الصمملتين بيممن الفصممل يجمموز هممل
حاجة؟ قضاء أو نافلة كصلة

فممي عنممه اللممه رضممي أنممس حديث على تعليقا حجر ابن الحافظ قال
"ثممم وفيممه بمزدلفممة، وسمملم عليممه اللممه صأمملى جإمعممه كيفيممة في البخاري
اليسممير بالعمممل بأس ل أنه بينهما". وفيه يصل ولم فصلى الصلة ُأقيمت

: الشممافعي الجمممع. قممال ذلك يقطع ول بينهما، يجمع اللتين الصلتين بين
العشمماء فصمملى المسممجد أتممى ثممم الجمممع بنية بيته في المغرب صألى "لو

تيمية. ابن وكذلك أحمد، عن مثله وُروي جإاز،
القصر؟ أو الجمع قب النية تقدما يشترط هل
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الجمع في النية تشترط سابق) : "ول (سيد السنة فقه صأاحب يقول
اء" وقمال ممن الجمهمور قمول : "وهمو تيميمة ابمن والقصر". قمال : العلم

لممم وقصممرا جإمعمما بأصأممحابه يصلي كان لما وسلم عليه الله صألى "والنبي
مكممة إلممى المدينممة مممن خرج بل والقصر، الجمع بنية منهم أحدا يأمر يكن

أنممه يعلمهممم ولم بعرفة، الظهر بهم صألى ثم جإمع، غير من ركعتين يصلي
الجمممع، نووا يكونوا ولم العصر بهم صألى ثم بعدها، العصر يصلي أن يريد
الحليفممة بممذي بهممم صأمملى المدينممة مممن خرج لما وكذلك تقديم، جإمع وهذا

.)]1/218( السنة [فقهقصر"  بنية يأمرهم ولم ركعتين، العصر
المسافر؟ على الجمعة تجب هل

علمى تجمب ل الجمعمة أن العلمم أهمل جإمهمور عمن رشمد ابمن حكمى
.)]1/196( [البداية المسافر
: الجمعممة عليهممم تجممب ل مممن يعممدد وهممو السممنة فقممه صأمماحب قممال

ل أنممه يممرون العلممم أهل أكثر فإن إقامتها، وقت نازل كان وإن "المسافر،
يصمملي فل يسممافر كممان وسمملم عليممه اللممه صأمملى النممبي لن عليممه؛ جإمعممة

وكممذلك جإمعتممه، يصممِل ولممم تقممديم، جإمممع والعصر الظهر فصلى الجمعة،
.)]1/229( السنة [فقهوغيرهم"  الخلفاء فعل

يصممليها وسمملم عليممه اللممه صمملى كان التي النوافل هي ما
سفره؟ في

سممفره فممي وسمملم عليممه الله صألى هديه من : "وكان القيم ابن قال
صأمملى أنممه وسمملم عليممه الله صألى عنه يحفظ ولم الفرض، على القتصار

ليممدعهما يكممن لممم فممإنه الفجر، وسنة الوتر من كان ما إل بعدها، ول قبلها
.)]1/474( المعاد [زادسفرا"  ول حضرا

: أحمممد المممام وقممال الصممحابة، مممن جإماعممة عن التطوع جإواز وذكر
أنممه الصممحيح الحممديث بأس". وفي السفر في بالتطوع يكون ل أن "أرجإو
مسممافر وهو الفتح، يوم ركعات ثمان الضحى صألى وسلم عليه الله صألى

.)]475-1/474( المعاد [زاد
اسممتقبال وهممل السممفر، فممي الدابة على الصلة تجوز هل
ذلك؟ في مشترط القبلة
وسمملم عليممه اللممه صأمملى أنممه الحاديث في ثبت فقد النافلة صألة أما

مممن الصممحيحين وجإه. وفممي كان حيث السفر، في دابته على يصليها كان
فممي يصمملي وسلم عليه الله صألى الله رسول : (كان قال عمر ابن حديث
الفرائممض، إل الليممل، صألة إيماء يوميء توجإهت حيث راحلته على السفر
.)]1/474( المعاد [زادراحلته)  على ويوتر

عممدم فممي وغيرها الحرام تكبيرة بين ذلك من فرقا القيم ابن ير ولم
( المعمماد [زادركمموعه.  مممن أخفممض سجوده وكان القبلة، إلى التوجإه اشتراط

1/476[(.
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