
 حسن التـبقه ألحؽام العقد والسـن التي فقه

 :بسم اهلل وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل وبعد

 ؾفذه مباحث خلصتفا ورتبتفا من جمؿوع ؾتاوى ابن ظثقؿغ 

 .راجقا من اهلل أن جيعؾفا خافصة فوجفه افؽريم

 أبو أسامة سؿر اجلزائري

 : ، مـفاعل اهلل دم العقد أحؽاماً متعددةج

من ؽروب افشؿس آخر يوم  اشتحباب افتؽبر يف فقؾة افعقد :أولً 

اهلل أـز اهلل : ، وصقغة افتؽبرمن رمضان إػ حضور اإلمام فؾصالة

: و يؽز ثالثًا ؾقؼول. أ، اهلل أـز وهلل احلؿد، اهلل أـز، ال إفه إال اهللأـز

. ، وهلل احلؿداهلل أـز ،، اهلل أـزاهلل ، ال إفه إال، اهلل أـز، اهلل أـزأـزاهلل 

 . وـل ذفك جائز

ويـبغي أن يرؾع اإلكسان صوته هبذا افذـر يف األشواق وادساجد 

 . ، وال ترؾع افـساء أصواهتن بذفكوافبقوت

ـان ال  ملسو هيلع هللا ىلصي ؛ ألن افـبفؾعقد يلـل مترات وترًا ؿبل اخلروج :ثاكقاً 

، ويؼترص ظذ وتر ـام ؾعل مترات وتراً  يغدو يوم افػطر حتى يلـل

 .ملسو هيلع هللا ىلصافـبي

أما افـساء ؾال تؾبس  ،، وهذا فؾرجاليؾبس أحسن ثقابه :ثالثاً 

: ملسو هيلع هللا ىلصافـبي  ؛ فؼولؿقؾة ظـد خروجفا إػ مصذ افعقدافثقاب اجل

، وحيرم ظؾقفا تزج أي يف ثقاب ظادية فقست ثقاب «قخرجن َتِػالتول»

 . أن خترج متطقبة متزجة

؛ ألن اإلكسان فصالة افعقد اشتحب بعض افعؾامء أن يغتسل :رابعاً 

ـام رشع  ،، وافغسل فؾعقد مستحبذفك مروي ظن بعض افسؾف

 .، وفو اؽتسل اإلكسان فؽان ذفك جقداً فؾجؿعة الجتامع افـاس

، ومـفم من افعقد أمجع ادسؾؿون ظذ مؼوظقة صالة: خامساً 

ؾرض ظغ : . وبعضفم ؿال: ؾرض ـػاية. ومـفم من ؿال: هي شـةؿال

ذوات اخلدور  أمر حتى ملسو هيلع هللا ىلص، واشتدفوا بلن افـبي ومن ترـفا أثم

أن  ، إالوافعواتق ومن ال ظادة هلن باخلروج أن حيرضن مصذ افعقد

، وإن حلائض ال جيوز أن متؽث يف ادسجد، ألن ااحلقض يعتزفن ادصذ

 . جيوز أن متر بادسجد فؽن ال متؽث ؾقه ـان

، وأكه جيب ظذ ـل ذـر وافذي يسجح يل من األدفة أهنا ؾرض ظغ

، وهو اختقار صقخ اإلشالم ابن افعقد إال من ـان فه ظذر أن حيرض صالة

 .تقؿقة 

ويف افثاكقة  «سبح اسم ربك األعذ»ويؼرأ اإلمام يف افرـعة األوػ 

، وشورة افؼؿر يف األوػ )ق(أو يؼرأ شورة  «حديث الغاشقة هل أتاك»

 .ملسو هيلع هللا ىلصوـالمها صح به احلديث ظن رشول اهلل  ،يف افثاكقة

، ؾتؼام صالة يوم واحد إذا اجتؿعت اجلؿعة وافعقد يف :سادساً 

حديث افـعامن  ، ـام يدل ظؾقه طاهر، وتؼام ـذفك صالة اجلؿعةافعقد

 ، وفؽن من حرض مع اإلمامهبن بشر افذي رواه مسؾم يف صحقح

 .، وإن صاء ؾؾقصل طفراً صالة افعقد إن صاء ؾؾقحرض اجلؿعة

ـثر من أهل افعؾم أن  ومن أحؽام صالة افعقد أكه ظـد :سابعاً 

جيؾس وال يصع  اإلكسان إذا جاء إػ مصذ افعقد ؿبل حضور اإلمام ؾنكه

 .يصل ؿبؾفام وال بعدمها صذ افعقد رـعتغ مل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن افـبي رـعتغ

أكه تػرض ؾقه زـاة  -ظقد افػطر- من أحؽام يوم افعقد :ثامـاً 

، وجيوز إخراجفا ؿبل صالة افعقد أن خترج ملسو هيلع هللا ىلص، ؾؼد أمر افـبي افػطر

وكاكوا »: ظـد افبخاريؿبل ذفك بقوم أو يومغ حلديث ابن ظؿر 

فال أخرجفا بعد صالة افعقد  وإذا ،«يعطون قبل الػطر بقوم أو يومني

ؿبل افصالة ؾفي  من أداها»: حلديث ابن ظباس ؛جتزئه عن صدقة الػطر

 ، «مؼبوفة، ومن أداها بعد افصالة ؾفي صدؿة من افصدؿات زـاة

، ؾنن أخرها ن يمخر زـاة افػطر ظن صالة افعقدؾقحرم ظذ اإلكسان أ

، وإن ـان بعذر ـؿن يف افسػر وفقس ؾفي زـاة ؽر مؼبوفة بال ظذر

، أو من اظتؿد ظذ أهؾه أن خيرجوها خيرج إفقه ظـده ما خيرجه أو من

، وإن ـان بعد خيرجفا متى تقرس فه ذفك ه، ؾذفكواظتؿدوا هم ظؾق

 . افصالة وال إثم ظؾقه؛ ألكه معذور

حيدث من ادحظورات  هيـىء افـاس بعضفم بعضًا، وفؽن :تاسعاً 

افبقوت  ، حقث يدخل افرجاليف ذفك ما حيدث من ـثر من افـاس

. وهذه مـؽرات بعضفا ن افـساء شاؾرات بدون وجود حمارميصاؾحو

 .بعضؾوق 

تـع ظن مصاؾحة من فقست وكجد بعض افـاس يـػرون ممن يؿ

، ، وافؼطقعة مـفم وفقست مـهافظادون وفقس هو افظامل ، وهمحمرمًا فه

شمال افثؼات من أهل افعؾم يبغ هلم ويرصدهم إػ  وفؽن جيب ظؾقه أن

؛ جرد اتباع ظادات االباء واألجداديغضبوا د ، ويرصدهم أن الفؾتثبت

حتؾل حرامًا، ويبغ هلم أهنم إذا ؾعؾوا ذفك  ، والهنا ال حترم حالالً أل

 پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ:  ـاكوا ـؿن حؽى اهلل ؿوهلم

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ

 [.٣٢افزخرف: ] چٿ

ويعتاد بعض افـاس اخلروج إػ ادؼابر يوم افعقد هيـئون أصحاب افؼبور،  

 . ، ؾفم ما صاموا وال ؿامواوفقس أصحاب افؼبور يف حاجة فتفـئة

، وؿد ، أو أي يوم، أو اجلؿعةوزيارة ادؼزة ال ختتص بقوم افعقد

، مسؾم ، ـام يف حديث ظائشة ظـدة يف افؾقلزار ادؼز ملسو هيلع هللا ىلصافـبي  ثبت أن

 .«الخرة زوروا الؼبور فإهنا تذكركم»: ملسو هيلع هللا ىلصوؿال افـبي 
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، وافعبادات ال تؽون مؼوظة حتى وزيارة افؼبور من افعبادات

، ؾال يـبغي يوم افعقد بزيارة افؼبور ملسو هيلع هللا ىلصومل خيصص افـبي . تواؾق افؼع

 . خيصص هبا أن

، وهذا افعقد معاكؼة افرجال بعضفم فبعض ومما يػعل يوم :عارشاً 

 . ال حرج ؾقه

أن خيرج من ضريق  ويؼع دن خرج فصالة افعقد :احلادي عرش

تسن هذه افسـة يف ؽرها  ، والملسو هيلع هللا ىلصويرجع من آخر اؿتداء برشول اهلل 

 .بل ختتص بافعقد ،، ال اجلؿعة وال ؽرهامن افصؾوات

 ما حؽم تعدد صالة العقد دم البؾد، أفتوكا ملجورين؟

 إذا دظت احلاجة إػ ذفك ؾال بلس، ـام إذا دظت احلاجة إػ اجلؿعة

ومثال احلاجة فصالة افعقد أن تتسع افبؾد ويؽون جميء افـاس من 

ا، أما إذا مل يؽن حاجة فؾتعدد ؾنهنا ال تؼام  افطرف إػ افطرف افثاين صاؿًّ

 .موضع واحد إال يف

 ما احلؽم لو مل يعؾم الـاس بالعقد إل بعد زوال الشؿس؟

ؾلجاب ؾضقؾته بؼوفه: إذا مل يعؾؿوا بافعقد إال بعد زوال افشؿس، 

 .ؾنهنم يػطرون يف ظقد افػطر، وخيرجون إػ افصالة من افغد

ظقد افضحى، ؾنهنم خيرجون إػ افصالة من افغد، وال يضحون أما يف 

صالة افعقد، ألن األضحقة تابعة فؾصالة، وادشفور من ادذهب  إال بعد

 .ؾاتت بافزوال، واألول أحوط أهنم يضحون إذا

 ما السـة لإلكسان قبل الصالة دم عقد الػطر، وعقد األضحى؟

بل أن خيرج إػ ادصذ، افسـة يف ظقد افػطر أن يلـل مترات وترًا ؿ

ظقد األضحى، ؾافسـة أن يلـل من أضحقته افتي يذبحفا بعد  وأما يف

 .افصالة

وأما االؽتسال ؾاشتحبه ضائػة من أهل افعؾم فصالة افعقد، 

يؾبس أمجل ثقابه، وفو اؿترص ظذ افوضوء، وظذ  ويستحب أيضًا أن

 .ثقابه افعادية ؾال حرج

 ماشقًا أو راكبًا؟ هل السـة الذهاب دصذ العقد

 .يسن أن يؽون ماصقًا إال إذا ـان حيتاج إػ افرـوب ؾال بلس أن يرـب

 ما حؽم محل السالح دم صالة العقد؟

 .إن دظت احلاجة إػ محؾه ؾؾقحؿل وإال ؾال

 ما احلؽؿة من خمالػة الطريق يوم العقد؟

 :احلؽؿة بالـسبة لـا

 .، ؾنن هذا من افسـةملسو هيلع هللا ىلصاالؿتداء بافـبي  :أولً 

 .ن احلؽم إطفار افشعرة، صعرة صالة افعقد يف مجقع أشواق افبؾدم :ثاكقاً 

 .ومن احلؽم أيضاً أن ؾقه تػؼداً ألهل األشواق من افػؼراء وؽرهم :ثالثاً 

 .ؿافوا: ومن احلؽم أيضاً أن افطريؼغ تشفدان فه يوم افؼقامة:  ًرابعا

 عن عدد التؽبرات دم العقدين؟

دد افتؽبرات يف صالة افعقدين خمتؾف ؾقه، اختؾف ؾقه افسؾف ظ

يف افرـعة األوػ شبعًا بتؽبرة اإلحرام، ويف افرـعة  واخلؾف، ؾؿن ـز

افؼقام ؾحسن، ومن ـز خالف ذفك ؾحسن أيضًا  افثاكقة مخسًا بعد

 .حقث ورد ظن افسؾف

 ما حؽم صالة من اقترص عذ تؽبرة اإلحرام دم صالة العقد؟

الته صحقحة إذا اؿترص ظذ تؽبرة اإلحرام، ألن افتؽبرات ص

 .افزائدة ظذ تؽبرة اإلحرام وتؽبرات االكتؼال، شـة

 .وَصذى اهلل وسّؾم عذ كبقِّـا حمؿدٍّ وآلِِه وصحبِه أمجعني
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