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 كتاب الصالة
 تعريفها : 

 أي ادع هلم . (وصّل عليهم إن صالتك سكن هلم  ): الدعاء ، ومنه قوله تعاىل :  لغة
  أي فليدع هلم .: ) إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطراً فليطعم ، وإن كان صائماً فليصّل ( .  وقال النيب 

 ادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم .  : هي عب وشرعا  
الصالة يف اللغة الدعاء ، ومسيت الصالة الشرعية صالة الشتماهلا عليه ، هذا هو الصحيح وبه قال اجلمهور من ”:  قال النووي

 . “أهل اللغة وغريهم من أهل التحقيق
 حكمها :

 واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاع .
 ﴾ . كتاباً : أي فرضاً .   موقوتاً : أي بأوقات حمددة .﴿ إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً :  قال تعاىل

 ﴿ وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ... ﴾ .وقال تعاىل : 
 متفق عليه مخس ... وذكر منها : وإقام الصالة ... ( .  : ) بين اإلسالم على وعن ابن عمر قال : قال رسول هللا 

 وأمجعت األمة على وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة .
 . فرضت ليلة اإلسراء واملعراج ، فرضت أوالً مخسني مث خففت إىل مخس 

سني يف امليزان ، فرضت مخسني صالة ، لكن خففت فجعلت مخسًا يف الفعل ومخ”:  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا
هلا مزية  فكأمنا صلى مخسني صالة ، وليس املراد تضعيف احلسنة بعشر أمثاهلا ، ألنه لو كان املراد احلسنة بعشر أمثاهلا مل يكن

  .“، لكن الظاهر أنه يكتب لإلنسان أجر مخسني صالة بالفعل يف كل عبادة احلسنة بعشر أمثاهلا، إذ على غريها من العبادات
: ) أُتيت بالرباق فركبته ... فأوحى هللا إيّل ففرض علي مخسني صالة يف كل يوم  بن مالك قال : قال رسول هللا  عن أنس

وليلة ... فلم أزل أرجع بني ريب تبارك وتعاىل وبني موسى حىت قال : يا حممد ، إهنن مخس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صالة 
 عند النسائي : ) فخمس خبمسني ( .و رواه مسلم عشر ، فذلك مخسون صالة ( . 

 : وألمهيتها 
، وفرضت يف أعلى مكان يصل  فرضت من هللا عز وجل إىل رسوله بدون واسطة ، وفرضت يف ليلة هي أفضل الليايل لرسول 
 إليه البشر ، وفرضت مخسني أوالً ، وهذا يدل على حمبة هللا هلا وعنايته سبحانه وتعاىل هبا .

 يف األمم املاضية . الصالة كانت مشروعة 
 ﴾ .يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني ﴿ قال تعاىل : 

 . “ومن كان قبلنا هلم صالة ، ليست مماثلة لصالتنا يف األوقات ، وال يف اهليئات”قال شيخ اإلسالم :
 . وهي ثاين أركان اإلسالم بعد الشهادتني 
  م القيامة .وهي أول ما حياسب عليه العبد من أعماله يو 
 . وهي عمود الدين 
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يف أول الوقت ، وآخره ، وقال : يا حممد ،  الوقت ، واألصل فيه حديث جربيل : أنه أّم النيب / ومن شروطها دخول م
وقت  قال : ن عمرو : أن رسول هللا بعن عبد هللا  والصالة ما بني هذين الوقتني ( رواه أمحد والنسائي والرتمذي ، 

ا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله . ما مل حيضر العصر . ووقت العصر ما مل تصفر الشمس . ووقت صالة الظهر إذ
املغرب ما مل يغب الشفق. ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط . ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر. ما مل 

 رواه مسلمالشمس .  تطلع
--------------------------- 

فمن صلى قبل الوقت فصالته غري صحيحة ، سواء كان عاملًا أو جاهاًل ، واملراد صحة الصالة ،  ط من شروطشر  قتدخول الو 
 بالوقت : الزمن احملدد ألداء الصالة فيه .

 أوقات .حمددة يف ( أي ا  موقوتضاً، )( أي مفرو كتابا  ) ( . نَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً قال تعاىل ) إ
 . “مبواقيت معلومة حمددةمؤقتة أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلمس ” قال يف املغين :
 هللا بن عمرو وفيه أوقات الصلوات اخلمس .´عبدحديث وقد ذكر املؤلف 

 : إذا زالت الشمس باإلمجاع . بداية وقت الظهر
 .   “الشمس تظهر إذا زالأمجع أهل العلم على أن أول وقت ال”:  قال ابن قدامة

 بن عمرو الذي ذكره املصنف .وحلديث ا، متفق عليهكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ( .   ) أن النيب  ديث أيب هريرة حل
 رواه مسلم ملا زالت الشمس أمر بالالً فأذن مث أمره فأقام الصالة ( .  ديث بريدة : ) أن النيب وحل

لشيء مثله ، وبذلك قال مجهور العلماء من الصحابة والتابعني ، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي حني يكون ظل ا : هناية وقتها
 وأمحد .

 هللا بن عمرو  ) ... وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر وقت العصر ( . حلديث عبد
 رواه النسائي وحلديث أيب هريرة : ) ... مث جاء الغد فصلى الظهر حني كان الظل مثله ( . 

 كان النيب  تسمى ااهاجرة : ة الظهر اها أاماء :صال ( : حلديث جابر قال . ) يصلي الظهر باهلاجرة 
 ومسيت باهلاجرة ألن الناس يهجرون فيها السعي يف أعماهلم نظراً لشدة احلر .

 . والسبب يف ذلك أهنا أول صالة صالها جربيل بالنيب  وتسمى األوىل :
 بداية وقت العصر : 

 ها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صالة العصر ، وخرج وقت صالة الظهر .يدخل وقت
 يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر . ، الذي ذكره املؤلفهللا بن عمرو  حلديث عبد

 : أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس .:  هناية وقتها
 املؤلف .هللا بن عمرو الذي ذكره  حلديث عبدوهذا املذهب ، 

 رواه مسلم وحلديث أيب موسى قال : ) وصلى العصر ] أي الرسول [ يف اليوم الثاين والقائل يقول : قد امحرت الشمس (. 
 ينتهي حني يصري ظل الشيء مثليه .وذهب بعض العلماء إىل أن وقتها 

 وهذا قول الشافعي ومالك .
صله ..... فصلى العصر حني صار ظل كل شيء مثله ، مث جاءه جاءه جربيل فقال له : قم ف حلديث جابر : ) أن النيب 

 رواه النسائي والرتمذي املغرب ..... مث جاءه من الغد .... فصلى العصر حني صار ظل كل شيء مثليه ( . 
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ألخذ ألن جعل وقتها إىل اصفرار الشمس أخذ بالزائد ، واألخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص ، وا، ح القول األول والراج
 ور :، وهذه الزيادة مقبولة ألمبالناقص إلغاء للزائد 

 أن هذه الزيادة يف صحيح مسلم ، وحديث جابر يف بعض السنن . أوال  :
 كانت يف أول الفرض مبكة .  هللا بن عمرو متأخر ، وإمامة جربيل بالنيب  أن حديث عبد ثانيا  :
 ر ، واألخذ بالزيادة ال ينايف ذلك .أنه اشتمل على زيادة مل ترد يف حديث جاب ثالثا  :
 أن حديث ابن عمرو قول ، وحديث جابر فعل . رابعا  :

 أو األبنية : أن يرى اإلنسان الصفرة أو احلمرة على األرضمعىن اصفرار الشمس . 
 ( َلَواِت َوالصَّالِة َحاِفُظوا َعَلى الصَّ صالة العصر هي الصالة الوسطى اليت جاء األمر باحملافظة عليها كما يف قوله تعاىل

 ى ( .طَ اْلُوسْ 
 يبدأ وقتها إذا غربت الشمس باإلمجاع . : بداية وقت صالة املغرب

 وقد نقل اإلمجاع ابن قدامة والنووي وغريهم .
 رواه مسلم كان يصلي املغرب إذا وجبت ( .   حلديث جابر : ) أن النيب 
 رواه مسلم س ( . صلى املغرب حني وقعت الشم وحلديث أيب موسى : ) أنه 

 إىل مغيب الشفق . هناية وقتها :
 هللا بن عمرو ) ... ووقت املغرب ما مل يغب الشفق ( . حلديث عبد

 قال : ) إذا صليتم املغرب فإنه وقت إىل أن يسقط الشفق ( . وحلديث عبد هللا بن عمرو عند أيب داود : أن النيب 
وهذا مذهب ته ويؤذن ويقيم ويصلي مخس ركعات ، ر ما يتطهر ويسرت عور أنه عقب غروب الشمس بقدوقال بعض العلماء : 
وقت واحد يف بيان مواقيت الصالة ، وهو قول ضعيف ، يف اليومني ل صالها بالنيب  أن جربيل  الشافعي .  واستدلوا :

 ويدل على أن وقت املغرب ليس بقصري :
 رواه البخاري  الطوليني ( . قرأ يف املغرب بطويل حديث زيد بن ثابت : ) أن النيب 

 وهي سورة األعراف كما جاء عند النسائي ، وال شك أن سورة األعراف ال ميكن أن تقرأ إال يف وقت طويل .
 . املقصود بالشفق  احلمرة 

 وقد نقل اإلمجاع ابن قدامة والنووي وغريهم .، من مغيب الشفق ، وهذا باإلمجاع : بداية وقت العشاء 
 أنه إىل نصف الليل .:  هناية وقتها

 وهذا مذهب أيب حنيفة وابن املبارك .
 رواه مسلم هللا بن عمرو ) فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إىل نصف الليل ( .  حلديث عبد

 رواه البخاري أخر ليلة العشاء إىل منتصف الليل ( .  وحلديث أنس : ) أن النيب 
 . وهذا القول هو الصحيح

 رة ؟لكن هل هناك وقت ضرو 
 اختلف العلماء :

 أنه هناك وقت ضرورة ميتد إىل الفجر . القول األول :
 وهذا املذهب وبه قال الشافعي .
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قال : ) ليس يف النوم تفريط ، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت األخرى (  حلديث أيب قتادة أن النيب 
ل صالة ميتد إىل دخول وقت الصالة األخرى إال صالة الفجر ، فإهنا ال متتد إىل احلديث يدل على أن وقت ك : قالوا  رواه مسلم 

 الظهر ، فإن العلماء أمجعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس .
 “ .عموم حديث أيب قتادة خمصوص باإلمجاع يف الصبح ” :  قال احلافظ
 ح .وهذا القول هو الصحي، رجحه األلباين واختاره ابن حزم و ضرورة ،  : أنه ليس للعشاء وقت القول الثاين

 واجلواب عن حديث : ) ليس يف النوم تفريط ... ( :
أنه ليس فيه بيان أوقات الصالة ، وال سيق من أجل ذلك ، وإمنا فيها بيان إمث من يؤخر الصالة حىت خيرجها عن وقتها مطلقاً 

 ، مثل الصبح مع الظهر . سواء كان يعقبها صالة أخرى ، مثل العصر مع املغرب ، أو ال
 .ح ال تصلي العشاء ، وعلى القول األول تصلي العشاء قبل الفجر ، فعلى القول الراجلو طهرت حائض  فائدة اخلالف :

 وحكى اإلمجاع ابن قدامة وغريه .دأ بطلوع الفجر الثاين باإلمجاع ، يب بداية وقت الفجر :
 رواه مسلم .  الفجر حني برق الفجر ( قال : مث صلى ففي حديث جربيل : ) أن النيب 

 ينتهي بطلوع الشمس . هناية وقتها :
 هللا بن عمرو . حلديث عبد

 ) من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ( متفق عليه . م / ويدرك وقت الصالة بإدراك ركعة لقوله 
--------------------------- 

وج الوقت ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو مذهب مالك واختيار شيخ اإلسالم ابن أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خر : أي 
 ... ( . من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركهللا . للحديث الذي ذكره املصنف  ) تيمية رمحه 

الوا : ألن إدراك ق كرب قبل خروج الوقت أدرك الوقت ،وذهب بعض العلماء إىل أن الوقت يدرك بإدراك تكبرية اإلحرام ، أي إذا  
 جزء من الوقت كإدراك الكل ، لكن هذا قول ضعيف .

 . وكذلك اجلماعة تدرك بإدراك ركعة ، للحديث السابق 
وهو راكع فركع قبل أن  الراجح أهنا تدرك بإدراك الركوع ، حلديث أيب بكرة ) أنه انتهى إىل النيب  ؟لكن مباذا تدرك الركعة 

 فقال : زادك هللا حرصاً وال تعد ( رواه البخاري . يب يصل إىل الصف ، فذكر ذلك للن
بقضائها ، فدل على أن من أدرك  وهو راكع فركع دون الصف ، ومل يأمره النيب  وجه الداللة : أن أبا بكرة أدرك النيب 

 الركوع فقد أدرك الركعة .
 م/ وال حيل تأخريها أو تأخري بعضها عن وقتها لعذر أو غريه .

--------------------------- 
 .() ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً كما قال تعاىل حيرم تأخري الصالة عن وقتها ، ألهنا مؤقتة بوقت حمدد  : أي 
 .قال بعض العلماء: هم الذين يؤخروهنا عن وقتها( .فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون )  قال تعاىلو 

 (. من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً  فخلف وقال تعاىل )
 . واد يف جهنم بعيد القعر خبيث الطعم أي خسراناً، وقال ابن مسعود:[ غيا  ] 

 قال بعض العلماء: إمنا أضاعوا املواقيت. كما روي عن ابن مسعود.
 ره قال : يا حممد ! الصالة ما بني هذين الوقتني .يف أول الوقت ويف آخ وجربيل ملا أّم النيب 
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 يراع هذا ، بل وأن هللا أمر بأداء الصالة يف حال اخلوف والشدة مع اإلمكان أن تؤخر وتؤدى خبشوع وسكينة ومع ذلك مل
 يف وقتها . روعي أن تصلى

ك ألن فعل الصالة يف وقتها فرض، والوقت حرام باتفاق العلماء، وذلوتأخري الصالة عن وقتها  : سالم ابن تيميةقال شيخ اإل
 . فرائض الصالة وكدأ

فال جيوز تأخري الصالة عن وقتها جلنابة وال حدث وال جناسة وال غري ذلك ، بل يصلي يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
ن فعل الصالة يف وقتها الوقت حبسب حاله ، فإن كان حمدثًا وقد عدم املاء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى ، وهذا أل

 . “فرض ، والوقت أوكد فرائض الصالة
وهلذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا مثل أن تنكسر هبم السفينة ، أو تسلبه القطاع ثيابه ، فإنه ” وقال رمحه هللا :

علماء ، وإن كان جيد املاء ، وكذلك إذا كان يصلي يف الوقت عريانًا ، واملسافر إذا عدم املاء يصلي بالتيمم يف الوقت باتفاق ال
الربد شديداً فخاف إن اغتسل أن ميرض فإنه يتيمم ويصلي يف الوقت وال يؤخر الصالة حىت يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال 

 الصعيد الطيب طهور املسلم ولو مل جيد املاء عشر سنيني ، فإذا وجدت املاء فأمسه بشرتك فإن ذلك خري :“ . 
ومن كان مستيقظًا يف الوقت واملاء بعيد منه ال يدركه إال بعد الوقت فإنه يصلي يف الوقت بالتيمم باتفاق ” قال رمحه هللا :و 

 . “العلماء ، ومن ظّن أن الصالة بعد خروج الوقت باملاء خري من الصالة يف الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل
لعمران : صل قائمًا فإن مل تستطع  حاله يف الوقت ، كما قال النيب  وهكذا املريض يصلي على حسب”:  وقال رمحه هللا

نب إذا كان القيام يزيد يف مرضه ، وال يصلي بعد خروج ء يصلي يف الوقت قاعداً أو على جفقاعداً .... ، فاملريض باتفاق العلما
 . “لصالةالوقت قائماً ، وهذا كله ألن فعل الصالة يف وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض ا

 : ومن صلى بعد الوقت متعمداً فقد اختلف العلماء 
 : أنه يقضيها . القول األول

 ) من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ( .  لقوله 
كنوم ونسيان أم بغري عذر ، وإمنا قيد يف احلديث بالنسيان فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر  ”:  قال النووي

 “ .بب ، ألنه إذا وجب القضاء على املعذور ، فغريه أوىل بالوجوب ، وهو من باب التنبيه باألدىن على األعلى خلروجه على س
 وهذا مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية .،  ها: أنه ال يقضي القول الثاين

د الوقت متعمداً فصالته باطلة ، ففي كال احلالني أنه لو صلى قبل الوقت فصالته باطلة باالتفاق ، فكذلك لو صالها بعقالوا : 
 قد تعدى حدود هللا .

 ح .وهذا القول هو الراجرواه مسلم : ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( .  قول النيب 
 صلى ، قدار ركعة أي حيرم تأخري بعض الصالة حبيث يؤخرها حىت إذا مل يبق من الوقت إال م ( أخري بعضهات أو)  هوقول

  الصالة مجيعها يف الوقت . اعألن الواجب إيق
 ها فإنه جيوز لعذر من : سفر أو مطر أو مرض أو حنوها .ها مع غرير م / إال إذا أخرها ليجمع  

--------------------------- 
 لثانية يصري وقتاً هلما ن وقت اوها ، فيبا  له التأخري ، ألز اجلمع لعذر من سفر أو مرض أو حنأي جيوز تأخريها يف حالة جوا

 حداً ، وال يقال أخرها عن وقتها وهذا االستثناء يشبه أن يكون صورياً ، ألنه إذا جاز اجلمع صار وقت الصالتني وقتاً وا 
  وهي إذا كان منشغل بشرطها الذي حيصله قريباً . بعض العلماء استثىن حالة : 
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طه صلى عريانًا ، وإن انتظر حىت خييلوقت ، فإن صلى قبل أن خييطه مثال : إنسان انشق ثوبه فصار خييطه ، فحان خروج ا
 فقالوا : فهذا حتصيله قريب ، فهنا جيوز أن يؤخرها عن وقتها . صلى مسترتاً ،

عنه من  لكن الصواب أنه ال جيوز أن يؤخر الصالة مطلقًا ، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز
 وألنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم .عنه ،  واجبات الصالة يسقط

 ها .وقتر  الصالة يف أولر  تقدي   م / واألفضل  
--------------------------- 
 لقوله تعاىل ) وسارعوا إىل مغفرة من ربكم . . . ( .

 وألن ذلك أسرع يف إبراء الذمة .
 مث يرجع أحدنا إىل رحله يف أقصى املدينة والشمس حية ( .يصلي العصر  وحلديث أيب برزة : ) كان رسول هللا 

                               متفق عليه  لي اهلجري اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس (ـيص حلديث أيب برزة فقد جاء يف رواية : ) كان النيب و 
 : تزول . تدحض

 ونقل اإلمجاع على ذلك النووي .
 متفق عليه يصلي املغرب إذا وجبت ( .  كان النيب قال : )   عن جابر 

 عليه متفق بصر مواقع نبله ( . يفينصرف أحدنا وإنه ل وحلديث رافع بن خديج : ) كنا نصلي مع النيب 
قوسه ويبصر موقعه عن بالنبل معناه أنه يبكر هبا يف أول وقتها مبجرد غروب الشمس حىت ننصرف ويرمي أحدنا ”: قال النووي 

 . “قاء الضوءلب
 .م / إال العشاء إذا مل يشق 

--------------------------- 
 أي : إال العشاء بشرط عدم املشقة .

لوال أن أشق » بالعشاء فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول هللا  قال )أعتم النيب   حلديث ابن عباس
 . متفق عليه  («ه الساعةعلى أميت أو على الناس ألمرهتم هبذه الصالة هذ

شق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة، وألخرت العشاء إىل ألوال أن )  قال: قال رسول هللا   وعن زيد بن خالد
 داود. رواه أبو (  ثلث الليل

 .ي دخل يف العتمة، وهي ظلمة الليلأ (أعتم ) قوله
  :السبب يف أن األفضل تأخري العشاء 

 . ( يزال اإلنسان يف صالة ما انتظر الصالة وال)  للصالة ويف احلديثأن فيه انتظار 
 أن تأخريها يوافق هدأة الناس وسكوهنم وهو أدعى للخشوع . 

  سبب مراعاة النيب  : حلال الناس فيما يتعلق بصالة العشاء 
 لتجتنب املشقة على الناس ، خاصة النساء والصبيان . - أ

 ا الوقت فيشق على األمة االلتزام بذلك .خشي أن تفرض عليهم يف هذ ألنه  - ب
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 ( . فأبردوا بالصالة ، فإن شدة احلّر من فيح جهنمإذا اشتد احلر حلديث ) احلر  يف شدةر  م / وإال الظهر  
--------------------------- 

إذا ) يل ما ذكره املؤلف من قوله والدلالظهر يف شدة احلر ، صالة وقتها أول الصالة عن  يسن تأخريمن احلاالت اليت أي : و 
 متفق عليه اشتد احلّر فأبردوا بالصالة ، فإن شدة احلّر من فيح جهنم ( . 

 وهذا مذهب مجهور العلماء : أنه يستحب اإلبراد .
شدة حرها  [فيح جهنم  ]شدة احلر الذي يتبني فيه انكسار أي أخروها عن ذلك الوقت وأدخلوا هبا يف وقت اإلبراد ، وهذا الزمان  [فابردوا بالصالة ]  
 شدة غلياهنا .و 
 فإذا قدرنا أن الشمس يف أيام ”:  قال الشيخ ابن عثيمني ،يكون اإلبراد إىل قرب وقت العصر فهذا الذي حيصل به اإلبراد

 . “تقريباً  [4]يكون اإلبراد إىل الساعة  الرابعة والنصف ، وأن العصر يؤذن الساعة [12]الصيف تزول الساعة 
 

 عىن أن شدة احلر تشبه نار : أن يف الكالم تشبيهًا ، وامل اختلف العلماء يف معىن كون شدة احلّر من فيح جهنم .فقيل
ليست من الشمس بل من النار ، وهذا غري  احلر فعالً  : إن شدة وقيل، وهذا غري صحيح ألنه خالف ظاهر احلديث جهنم ، 

فالسبب الطبيعي من ، : إن لشدة احلر سببني : سبب شرعي ، وسبب طبيعي  وقيل، حيح ، ألنه مكابرة للحس والواقع ص
 قال النووي، : هو على ظاهره  وقيل، من السببان از ر جهنم ووهجها وال مانع من أن يتالشمس ، والسبب الشرعي فهو من ح

 . “هو الصواب ، ألنه ظاهر احلديث وال مانع من محله على حقيقته”: 
 وقال أكثر املالكية : األفضل للمنفرد التعجيل .بني اجلماعة واملنفرد ،رق ظاهر احلديث عدم الف 

 . “اخلشوع يستوي فيه املنفرد وغريه واحلق عدم الفرق ، ألن التأذي باحلر الذي يتسبب عنه ذهاب”:  قال الشوكاين
 هو حصول  ن قالفمنهم م: اختلف يف السبب الذي من أجله أمر باإلبراد ”:  قال ابن رجب يف شرح البخاري :

: هو خشية املشقة على من بـَُعَد من املسجد مبشيه  ومنهم من قال، اخلشوع فيها ، فال فرق بني من يصلي وحده أو يف مجاعة 
 . “: هو وقت تنفس جهنم ، فال فرق بني من يصلي وحده أو مجاعة ومنهم من قال، يف احلّر 

ٌة و ج ب  ع ل ْيهر ق  م/   .ض اؤ ه ا فـ ْور ا م ر تّرب ا و م ْن ف اتـ ْته  ص ال 
--------------------------- 

 أنه من فاتته صلوات فإنه جيب عليه قضاؤها .: أي 
  : الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفالً كالوتر ، أو فرضاً كالصلوات اخلمس .فاتته 

 جيب قضاء الصالة الفائتة :  الدليل على أنهنه فعل العبادة بعد خروج وقتها ، و ومسي قضاًء أل
لوجوب ، فدل واألمر لصلها إذا ذكرها ( والالم لألمر : ) من نام عن صالة أو نسيها فلي حديث أنس قال : قال رسول هللا 

 ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل ) وأقم الصالة لذكري ( أي لتذكري . على وجوب املبادرة بقضاء الصالة الفائتة .
 نسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته هبا فوجب عليه قضاؤها ، ألهنا كانت ديناً عليه .وألن هذا اإل

 قضى صالة الفجر حني نام عنها يف السفر . والنيب 
 .  “احلديثان يدالن على وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إمجاع”قال الشوكاين : 

 ن القضاء حيكي األداء .أن الصالة الفائتة تقضى على صفتها ، أل 

  ( : أي جيب أن يقضيها مباشرة من حني أن يتذكرها .فورا  وقوله ) 
 فهذا يدل على أهنا تقضى فور الذكر .بق : ) ... فليصلها إذا ذكرها ( ، للحديث السا
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 ما اجلواب عن احلديث الذي فيه : أن النيب  فإن قال قائل : ظوا إال بعد طلوع نام وأصحابه عن صالة الفجر ومل يستيق
مباشرة بل قال : ) حتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ( ويف رواية : ) أمر باالرحتال وقال :  الشمس ، فلم يصلها 

 .فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( 

( نص صريح يف الوجوب  : أن هذا ليس فيه داللة على التأخري املستمر ، ألن حديث أنس : ) من نام عن صالة ... واجلواب
على الفور ، وأما هذا احلديث فمحمول على التأخري اليسري الذي ال يصري صاحبه مهماًل معرضاً عن القضاء ، وخاصة أنه جاء 

 يف احلديث بيان السبب ، هو : ) أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ( .
  أي جيب قضاء الصلوات الفائتة مرتبة .مرتبة ( )  وقوله 

 مث املغرب ، مث العشاء ، مث الفجر .كان عليه مخس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، مث العصر ، فإذا  
حديث أنس السابق : ) ... فليصلها إذا ذكرها ( فهذا يشمل عني الصالة وكيفية الصالة ، وكذلك  والدليل على وجوب ذلك :

 لظهر يصلها ما بني الفجر والعصر ، فمثاًل ايشمل مكان الصالة ، وإذا مشل مكاهنا لزم أن يكون يف موضعها الرتتييب 
وحلديث جابر : ) أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخلندق بعد ما غربت الشمس ، فجعل يسب كفار قريش ؛ وقال : يا رسول 

: وهللا ما صليتها ، قال : فقمنا فتوضأ للصالة فصلى  هللا ، ما كدت أصلي العصر حىت كادت الشمس تغرب ، فقال النيب 
 العصر بعد ما غربت الشمس ، مث صلى بعدها املغرب ( . متفق عليه

 صلي ( .ستدل حبديث ) صلوا كما رأيتموين أيميكن أن و  يف اجلمع جيمع بني الصالتني ، فيبدأ باألوىل . وكان النيب 
  ( : وظاهر كالم املصنف ) ي ، وغري املعذور ، لناسأنه ال فرق بني املعذور كالنائم واومن فاتته صالة وجب عليه قضاؤها

ري الصالة فإنه يقضيها لكنه آمث ) وسبقت املسألة وأن الراجح أنه وهذا مذهب مجاهري العلماء ؛ أن املتعمد بتأخوهو املتعمد ، 
 ال يقضيها ( .

ةر ، س ق ط  ا لتـَّْرتريب  بـ  م/  ي  ا لتـَّْرتريب  أ ْو ج هرل ه ، أ ْو خ اف  فـ ْوت  ا لصَّال  ر ةر ف إرْن ن سر نـ ه ا و بـ نْي  ا حلْ اضر  . يـْ
--------------------------- 

 ها وجوب الرتتيب .ذكر املصنف احلاالت اليت يسقط في
 فذكر منها : النسيان .

مثال : كما لو كان على اإلنسان مخس صلوات ، يبتدئ من الظهر ، فنسي فبدأ من الفجر مع أهنا هي األخرية ، فهذا ال بأس 
 ذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ناسياً فإنه يصح لنسيانه .ألنه ناس ، وك
 .( ) رَبَـَّنا ال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا لقوله تعاىل : 

 احلالة الثانية : اجلهل .
 العصر قبل الظهر مث املغرب ، فهذا ال شيء عليه ألنه جاهل .بمثال : لو أن إنساناً جاهاًل فبدأ 

 .( ) رَبَـَّنا ال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا ىل : وقد قال تعا
 جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجهأنه قال : ) إن هللا  ويف احلديث عنه 

 احلالة الثالثة : أو خاف فوت الصالة .
 لعل املصنف يقصد خوف خروج وقت احلاضرة .

 ة وقد بقي على طلوع الشمس ما ال يتسع لصالة الفائتة والفجر ، فهنا يقدم احلاضرة وهي الفجر .تذكر فائمثاله : كرجل 
 ألن هللا أمر أن تصلى احلاضرة يف وقتها ، فإذا صليت غريها أخرجتها عن وقتها .
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لصالتني قضاء ، وأما إذا بدأت وألنك إذا قدمت الفائتة مل تستفد شيئًا ، بل تضررت ، ألنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا ا
 باحلاضرة ؛ صارت احلاضرة أداء ، والثانية قضاء ، وهذا أوىل .

ر  م/  تـْ  .العورة  و مرْن ش ر وطره ا س 
--------------------------- 

 ) أي تغطية العورة ( .هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصالة ، وهو سرت العورة .
 .  “ل العلم على فساد صالة من صلى عرياناً وهو قادر على االستتارأمجع أه”قال ابن عبد الرب : 

 :  والزينة املأمور بأخذها عند الصالة قسمان .( )يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد قال تعاىل : 
 رة . وهي سرت ما زاد على العو  وزينة مستحبة :هي سرت العورة كما سيأيت،  زينة واجبة :

 : ) إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ( . متفق عليه وقال 
 مث ذكر املصنف شروط الثوب الساتر فقال :

 . برثـ ْوٍب م ب احٍ م/ 
--------------------------- 

 ، فال جيوز أن يكون حمرماً .بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحاً 
 م :واحملرم ينقسم إىل ثالثة أقسا

 كما لو صلى بثوب حرير ] ومن املعلوم أن احلرير حرام للرجال [ فال تصح صالته .حمرم لعينه : 
 كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فال تصح صالته .حمرم لكسبه : 
 كمن صلى يف ثوب مسبل .حمرم لوصفه : 

بعشرة دراهم وفيه درهم حرام مل يقبل هللا له : ) من اشرتى ثوبًا  وقد جاء يف احلديث عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 صالة ما دام عليه ( رواه أمحد وهو ضعيف

 وهذا القول هو الصحيح .، وذهب بعض العلماء إىل صحة الصالة بالثوب احملرم مع اإلمث 
 ألن جهة األمر والنهي خمتلفة .

 . ال  ي صرف  ا ْلب ْشر ة  م/ 
--------------------------- 

، أن ال يصف البشرة ، يعين ال يكون رقيقًا يصف البشرة ، فإن كان رقيقًا يصف البشرة من ط الثاين للثوب الساتر هذا الشر 
 ألنه ال يسمى ساتراً .حنو ذلك ؛ فإنه ال يصح السرت به ، امحرار أو اسوداد و 

دخل يف الكاسية قال العلماء : ي ) صنفان من أهل النار مل أرمها ... نساء كاسيات عاريات (  وألن احلديث عن النيب 
 س ثوباً تكتسي به لكنه عاري يف نفس الوقت خلفته لكونه خفيفاً .العارية اليت تلب

 املؤلف : هاومن الشروط اليت مل يذكر 
 السرت ، ولكن ألنه ال جيوز محل النجاسة يف الصالة . مفإن كان جنساً فإنه ال تصح الصالة به ، ال لعدأن يكون طاهرا  ، 

كان يصلي ذات يوم بأصحابه ، فخلع نعليه فخلع   وهذا أدلته أدلة اجتناب النجاسة ، ومنها حديث أيب سعيد : ) أن النيب 
الناس نعاهلم ، فلما سلم سأهلم ملاذا خلعوا نعاهلم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جربيل أتاين فأخربين 

 ه أبو داودأن فيهما قذراً ( . روا
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: ع ْور ة  ا ْلم ْرأ ةر ا حْل رَّةر ا ْلب الرغ ةر، ف ج مريع  ب د هنر ا م/  ث ة  أ نـْو اٍع: م غ لَّظ ٌة، و هري  ةر إرالَّ و ْجه ه او اْلع ْور ة  ث ال   .ع ْور ٌة يفر ا لصَّال 
--------------------------- 

 سم إىل ثالثة أقسام :وعورهتا تنق، ذكر املؤلف عورة املرأة يف الصالة 
لو ظهر مجيع شعر رأسها يف  نقله ابن قدامة يف املغين ، وأنهجيب على املرأة أن تسرت شعر رأسها يف الصالة إمجاعًا ، أوال  : 

 الصالة أهنا تعيد هذه الصالة ، وكذلك رقبتها .
 أبو داود قال : ) ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار ( . رواه حلديث عائشة أن النيب 

نفى قبول صالة املرأة إذا صلت مكشوفة الرأس إال خبمار ، وهذا يدل على وجوب سرت رأس املرأة يف  أن النيب وجه الداللة : 
 الصالة ، بل على اشرتاطه ، وإذا تقرر هذا احلكم يف الرأس ففي البطن وغريه من سائر البدن أوىل .

ة ؛ فقد أمجع العلماء على جواز كشفه ، وممن حكى اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب وشيخ وأما وجه املرأة احلرة يف الصالثانيا  : 
 “ .ال نعلم فيه خالفاً بني أهل العلم ” وقال ابن قدامة : اإلسالم ابن تيمية ، 

 وأما الكفان والقدمان فقد اختلف العلماء يف حكم سرتمها يف الصالة على أقوال :
 املذهب .وهذا ا ، جيب سرتمهفقيل : 

 حلديث : ) املرأة عورة ( .
 أن هذا احلديث عام يقتضي سرت مجيع بدن املرأة ، وترك الوجه للحاجة ، ففيما عداه يبقى على الدليل .وجه الداللة : 

 ال جيب سرتمها .وقيل : 
 وهذا مذهب احلنفية واختاره ابن تيمية .

مل يكن هناك توفر يف  شق سرتمها ، ومن املعلوم أن يف وقت النيب وألهنما من األشياء اليت ي، لعدم وجود دليل يوجب ذلك 
 اخلفاف وال القفازات .

  ( خرج بذلك األمة ، فإن عورهتا من السرة إىل الركبة ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، ونقل بعض العلماء احلرة وقوله )
ًا خالف يف هذا إال احلسن س جائز ال نعلم أحدوصالة األمة مكشوفة الرأ”فقد قال ابن قدامة : اإلمجاع على ذلك ، 

. “البصري

  ( وقوله ) خترج غري البالغة ، فهذه كلها عورة إال الرأس والكفني والقدمني ، فلها أن تصلي يف ثوهبا دون أن تسرت البالغة
رأسها ما دام أهنا مل تبلغ ملفهوم حديث عائشة : ) ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار ( .

نرني  إرىل  ع ْشٍر، و هري  ا ْلف ْرج انر و هري   ةف  فَّ م   و  م/   . : ع ْور ة  ارْبنر س ْبعر سر
--------------------------- 

 أي : عورة ذكر من سبع إىل عشر سنوات ، هي الفرجان ، أي : إذا سرت قـُُبله وُدبـَُره فقد أجزأ السرُت ، ولو كانت فخذيه بادية .
ط ٌة:م/   .و هري  ع ْور ة  مرْن ع د اه ْم، مرْن ا لسُّرَّةر إرىل  ا لرُّْكب ةر   و م تـ و سّر

--------------------------- 
 ، فإن عورته من السرة إىل الركبة . من عشر فما فوقاملراد هبذه العورة من عدا ما مضى وهو الرجل 

 وهذا مذهب مجهور العلماء : أن العورة الفرجان والفخذ .
 حاديث فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضاً ، وقد صححها ابن حبان واحلاكم والذهيب وابن حجر واأللباين .واستدلوا بأ



 13 

على معمر وفخذاه مكشوفتان ، فقال : يا معمر غط فخذك فإن الفخذ  كحديث حممد بن جحش قال : ) مّر رسول هللا 
 عورة ( . رواه أمحد وعلقه البخاري

وعلّي بردة وقد انكشف فخذي فقال : غط فخذك فإن الفخذ عورة ( . رواه أمحد  رسول هللا وعن جرهد قال : ) مّر علّي 
 وأبو داود

 وذهب بعض العلماء إىل أن الفخذ ليس بعورة .
كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، مث استأذن عمر   حلديث عائشة : ) أن رسول هللا 

 و على حاله ، مث استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ... ( . رواه مسلمفأذن له وه
  هذا الدليل :واجلواب عن 

أن هذه حكاية فعل ال تنتهض على معارضة األحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة ، ألهنا تتضمن إعطاء حكم  أوال  : 
 كلي ، وإظهار شرٍع عام ، فكان العمل هبا أوىل .

من جهة ، وحاضرة من جهة أخرى ، ومن القواعد األصولية اليت تساعد على قولية ؛ وأدلة القائلني بأنه عورة ” ين : قال األلبا
والقول مقدم على الفعل الحتمال  –أن احلاضر مقدم على املبيح : ختيار بعيدًا عن اهلوى ، قاعدتانالرتجيح بني األدلة واال

 . “اخلصوصية وغريها
  ( ظاهره أن السرة والركبة ليسا من العورة ، بل العورة ما بينهما ، السرة إىل الركبة من وقول املصنف ) ويدل على أهنما ليسا

 ) الفخذ عورة ( . حديث  من العورة :
 يف مجل علي وطعنهما ... يف احلديث أن محزة صعد النظر إىل سرة النيب ومثل شار وحديث علي يف قصة محزة ملا شرب اخلمر 

 أن السرة ليست من العورة . ، فدل على
 : أما صاحبكم فقد غافر ( . وأيضاً جاء يف صحيح مسلم يف قصة أيب بكر : ) قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال 

 وجاء يف حديث : ) ما بني السرة إىل الركبة عورة ( .
  ( : ظاهره يدل على أنه ال جيب سرت أحدمن السرة إىل الركبة وقول املصنف )  العاتقني ، وهذا هو الصحيح خالفًا لبعض

يف الفرض .العلماء الذين قالوا : جيب على الرجل أن يسرت أحد العاتقني 

، ويف فرض الظهر لو أنه صلى مثال : لو صلى سنة الظهر وقد سرت ما بني السرة والركبة ومل يسرت أحد عاتقيه فصالته صحيحة 
حد عاتقيه فصالته غري صحيحة .وسرت ما بني السرة والركبة ومل يسرت أ

 وهذا هو مذهب احلنابلة .
 : ) ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( . متفق عليه حلديث أيب هريرة قال : قال رسول هللا 

ل مبناها على فيجب على املصلي يف صالة الفرض أن يسرت أحد عاتقيه ، وخصوه بالفرض دون النفل ألن صالة النفقالوا : 
 التخفيف .

 وذهب مجهور العلماء إىل أنه ال جيب سرت العاتق يف الصالة .
 قال : ) إن كان ضيقاً فاتزر به ( . متفق عليه واستدلوا حبديث جابر أن النيب 

 ومعىن ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان .
 . ( فمحمول على االستحباب ، وألنه أبلغ يف الزينة .وأما حديث أيب هريرة : ) ال يصلي أحدكم وليس على عاتقه ..
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  ) ... اإلزار الذي يكسوا أسفل جسم اإلنسان ، أو الرداء واملراد بالثوب يف قوله : ) ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد
الذي يكسو أعاله ، ليس املراد به القميص .

 ة .ال خالف بني العلماء يف جواز كشف الرجل عاتقيه خارج الصال

  منا اخلالف يف الوجوب كما سبق [ ] وإال خالف بينهم يف مشروعية سرت العاتقني يف الصالة ، وأن ذلك هو األكمل واألفضل يف حق املصلي

ل ةر م/  ه ا: ارْسترْقب ال  ا ْلقربـْ نـْ  . و مر
--------------------------- 

راد بالقبلة الكعبة ، ومسيت قبلة ؛ ألن الناس يستقبلوهنا بوجوههم أي ومن شروط الصالة استقبال القبلة ، فال تصح بدونه ، وامل
 والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصالة :، ويؤموهنا ويقصدوهنا 

 .( ْم َشْطَرُه )َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهكُ قوله تعاىل : 
 للمسيء يف صالته : ) إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب ( . متفق عليه وقال 

 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، وممن نقل اإلمجاع ابن عبد الرب ، والقرطيب .
 : كما يتجه بقلبه إىل ربه يف السماء .أن يتجه اإلنسان ببدنه إىل بيت هللا احلكمة من ذلك ،  
 . وكانت القبلة أواًل إىل بيت املقدس ، مث نسخت إىل الكعبة ، وكان حتويل القبلة يف شعبان يف السنة الثانية 

 احلاالت اليت يسقط فيها استقبال القبلة :مث ذكر املصنف 
ه  ف إرْن ع ج ز  ع ْن ارْسترْقب ااهر ا، لرم ر ٍض أ ْو غ رْير م/  ب اتر براْلع ْجزر ع نـْ  ا .هر س ق ط ، ك م ا ت ْسق ط  مج ريع  ا ْلو اجر

--------------------------- 
احلاالت اليت يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان عاجزًا ، مثل أن يكون مريضًا ال يستطيع احلركة وليس عنده أحد : من أي 

 سور واملصلوب إىل غري القبلة .ومثله املأ لقبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ،يوجهه إىل ا
كم بأمر : ) إذا أمرت .ولقوله ( )ال ُيَكلُِّف اَّللَُّ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها .ولقوله تعاىل : )فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ( لقول هللا تعاىل : 

 وألن هذا شرط عجز عنه فسقط .فأتوا منه ما استطعتم ( ، 
 صنف احلالة الثانية ، لكنه ذكر الدليل الذي يدل عليها فقال :مث ذكر امل

 ُّ عليها  ي ّصلّري يفر السَّف ر النافلة  على راحلته حيث توجهت به . متفق عليه ، ويف لفٍظ : غري أنه ال يصلي م/ و ك ان  النَّيبر
 .املكتوبة 

--------------------------- 
 سافر املتنفل على راحلته .امل ستقبال القبلة :يسقط فيها ا أي : ومن احلاالت اليت

 فال جيوز يف الفرض أن يصلي إىل غري القبلة .املتنفل : ، فال جيوز للمقيم أن يصلي إىل غري القبلة سافر : امل
 لته .فال بد أن يكون مسافراً ، ويصلي نافلة على راحالنازل أن يتنفل إىل غري القبلة ، فال جيوز للمسافر على راحلته : 

 كما جاء يف حديث الباب الذي ذكره املصنف .  والدليل على هذا فعل النيب 
 كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ( . متفق عليه  ) أن رسول هللا وحلديث ابن عمر 

 . كان يصلي التطوع وهو راكب يف غري القبلة ( . رواه البخاري  وعن جابر : ) أن النيب 
 متفق عليه يصلي على راحلته حيث توجهت به ( .  قال : ) رأيت رسول هللا  عامر بن ربيعة  وعن

 ومل يكن يصنعه يف املكتوبة ( . -زاد البخاري : ) يومئ برأسه 
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  : جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإمجاع املسلمني”قال النووي“ .

  النافلة ، والتسبيح حقيقة يف قول : سبحان هللا ، فإذا أطلق على  الصالة  يصليأي ”) كان يسبح ( قال احلافظ : قوله
. “فهو من باب إطالق اسم البعض على الكل

 . ) وطريقة الصالة على الراحلة : يومئ برأسه كما يف احلديث السابق ، وعند الرتمذي : ) جيعل السجود أخفض من الركوع

ن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ، وال يلزمه وضع اجلبهة على احلديث يدل على أ” قال الشوكاين : 
 . “قدار يفرتق فيه السجود عن الركوعاالحنناء ، بل خيفض سجوده مبالسرج ، وال يبذل غاية الوسع يف 

العبادة وتكثريها تعظيماً  كان السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة يف السفر ؛ حتصيل النوافل على”قال املباركفوري : 
 .  “ألجورهم رمحة من هللا هبم

 حىت ال ينقطع املسافر عن العبادة ، وال املتعبد عن السفر .إذا  احلكمة هي : 
  ، وهذا هو الصحيح .وهذه األحاديث اليت تدل على جواز ذلك ؛ ظاهرها أنه ال يلزم افتتا  الصالة إىل جهة القبلة

  أنه جيب استقبال القبلة عند تكبرية اإلحرام .وقد ذهب بعض العلماء إىل
 رواه أبو داود. قته القبلة فكرب مث صلى حيث وجهه(، فأراد أن يتطوع استقبل بناكان إذا سافر  أن رسول هللا حلديث أنس : )

 الستحباب.فهو حممول على االستحباب ، ألنه فعل والفعل يدل على ا –إن صح  –وهذا احلديث والراجح القول األول ، 
على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي  ويف احلديث نظر ، وسائر من وصف صالته ” بعد أن ذكر حديث أنس : ابن القيمقال 

وجابر ،  مر بن ربيعة ، وعبد هللا بن عمر عليها قبل أي جهة توجهت به ، ومل يستثنوا من ذلك تكبرية اإلحرام وال غريها ، كعا
 . “هذا وحديثهم أصح من حديث أنس

 دا راتبة الظهر واملغرب احلديث دليل على استحباب التنفل ، والصحيح من أقوال العلماء أن املسافر يصلي مجيع النوافل ما ع
 صلى عام الفتح سنة الضحى . وثبت أنه كان يوتر على بعريه يف السفر ،   فقد ثبت أنه والعشاء ، 
  سفراً .كان ال يدع سنة الفجر ال حضراً وال  وثبت أنه 

 .و مرْن ش ر وطره ا: ا لنّريَّة  م/ 
--------------------------- 

 : العزم على فعل العبادة تقرباً إىل هللا . وشرعا  : القصد ،  لغةوهي  ومن شروط الصالة النية .أي : 
أن ينوي فعل  –الة تقربا إىل هللا  فعل الص : ) إمنا األعمال بالنيات ( ، واإلنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أن ينوي : لقوله 

 م نافلة .تعيني هذه الصالة هل هذه فريضة أ نيةو  -   هذه الصالة تاسياً بالنيب
  والنية تتميز هبا العبادات عن العادات ، كما تتميز العبادات بعضها عن بعض ، فإن األعمال تتفق يف كثري من األحيان يف

يز صالة الظهر عن العصر ، وراتبة الظهر عن صالة الفجر إذا صالمها منفرداً ، ويتميز القضاء مظهرها فال تتميز إال بالنية ، فتتم
وحج الفريضة عن النافلة .عن األداء ، 

 . فيجب أن ينوي املصلي عني صالة معينة كالظهر أو العصر ، أو الوتر أو راتبة الفجر

 يتنفل ، مث ذكر أن له شغاًل ، فقطع النية ، فإن الصالة تبطل ، مثال : كرجل قام الصالة بطلت ،  ناءإذا قطع النية يف أث
 : ) إمنا األعمال بالنيات ( وهذا قد نوى القطع فانقطعت . لقوله 

 : تبطل ، ألن استمرار العزم قيل : إن تردد يف القطع : كأن يسمع قارعًا يقرع الباب فرتدد بني قطع الصالة واالستمرار فيها
 بالرتدد ، وذلك ألن األصل بقاء النية . ال تبطلوقيل : شرط 
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  لو انتقل بالنية من فرض إىل فرض :مثال : إنسان شرع يصلي العصر ، مث ذكر أنه صلى الظهر على غري وضوء ، فنوى أهنا
 . فالعصر بطلت ألنه قطع النية ، والظهر مل تنعقد ألنه مل يبدأ هبا من أوهلا؛ فال تصح صالة الظهر وال العصر ، الظهر 

عٍ م/  ة  يفر ك لّر م ْوضر حُّ ا لصَّال   . و ت صر
--------------------------- 

: ) أعطيت مخسًا مل يعطهن  األرض ، ويدل لذلك حديث جابر يف قوله  األصل أن الصالة تصح يف كل موضع منأي : 
مم السابقة ال تصح صالهتم إال يف أحد قبلي ... وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ( وهذا من خصائص هذه األمة ، ألن األ

 مواضع معينة .
 املصنف منها ، قال : الكن هناك مواضع مستثناة ال تصح هبا ، ذكره

:م/   . َن رسٍ يفر حم  لٍّ  إرالَّ
--------------------------- 

 وبقعته . ، وقد سبق أن من شروط الصالة طهارة ثوب املصلي وبدنهحمل ومكان جنس  فال تصح الصالة يفأي : 
 والدليل على أن الصالة ال تصح إذا كانت البقعة جنسة :

 أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع والسجود ( .  ) وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيللقوله تعاىل
 ر النيب ، فلما قضى بوله أم ديث أنس قال : ) جاء أعرايب فبال يف طائفة من املسجد فزجره الناس ، فنهاهم النيب وحل

 الذنوب الدلو املليء باملاء . بذنوب []    بذنوب من ماء فأهريق عليه ( . متفق عليه
  لكن لو حبَس يف مكان جنس ؛ فإن صالته صحيحة ، ألنه مكره على املكث يف هذا املكان ، واإلكراه حكمه مرفوع عن

 هذه األمة .
 أ ْو م ْغص وٍب.م/ 
------------- 

 بغري حق ( .قهراً ) كل ما أخذ من مالكه  .ين الذي ال تصح الصالة فيه على كالم املؤلف ، وهو املغصوب هذا هو املوضع الثا
 ، ألن حترميها ألمر خارج عن الصالة . مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحةأن الصالة يف –وقد سبقت املسألة-والراجح 

     .أ ْو يفر م ْقبـ ر ٍة م/ 
------------- 

 موضع دفن املوتى .واملقربة : ، ضع الثالث الذي ال تصح فيه ، وهو املقربة هذا هو املو 
 واألدلة على عدم صحة الصالة يف املقربة :

 : ) لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( . متفق عليه حلديث عائشة قالت : قال رسول هللا 
 يقول : ) ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها ( . رواه مسلم سول هللا وحلديث أيب مرثد الغنوي قال : مسعت ر 

 )  ال جتعلوا بيوتكم قبورا (القبور ؛ فالنهي عن الصالة عندها من باب أوىل . ة إىلفإذا هني عن الصال
 اه الرتمذي) األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ( . رو   قال : قال رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري 

 هي الشرك ، فإن الصالة يف املقربة ذريعة إىل الشرك ، ألن أول شرك حدث يف  : احلكمة من النهي عن الصالة يف املقربة
الصاحلني فيكون ذريعة إىل العامل سببه تعظيم الصاحلني والغلو فيهم ، وكونه يصلي يف املقابر فإن ذلك يؤدي إىل الغلو يف هؤالء 
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إليه بعض العلماء إىل أن العلة هي النجاسة رمبا تنبش القبور وخيرج منها صديد األموات فينجس الرتاب ، وما ذهب الشرك ، 
 ألمور : فهذه علة ضعيفة ،

هنى عن الصالة إىل القبور ، وهذا يدل على أن العلة تتعلق خبشية تعظيم  أن النيب ثانيا  : ، أن األصل عدم النبش أوال  : 
على املرأة اليت كانت تقم يف املسجد ، وهذا يدل على أن  صلى أن صالة اجلنازة جتوز يف املقربة ، كما : ثالثا  املقبورين .

 العلة ليست بنجاسة األرض .
 . ال فرق يف ذلك بني صالة الفرض والنفل 

 و دفن فيه قرب واحد ، ذهب بعض العلماء إىل أنه إذا دفن فيه قرب أو قربان أن هذا جائز وال بأس ، والصحيح أنه ال جيوز ول
 هي خشية الوقوع يف الشرك .ألن العلة 

 . أ ْو مح َّامٍ م/ 
------------ 

هو موضع االغتسال باملاء احلار ، مث قيل ملوضع احلمام : ، وهذا هو املوضع الرابع الذي ال تصح الصالة فيه ، وهو احلمام 
 االغتسال بأي ماء كان .

 : ) األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ( . رواه الرتمذي ل رسول هللا والدليل حديث أيب سعيد قال : قا
  ألنه مأوى الشياطني ،وفيه تكشف العورات .وقيل : ، ألنه مظنة النجاسة قيل : : والعلة 
 ويقاس على احلمام الكنيف ، بل هو أوىل ، وكذا دورات املياه ، ألهنا مأوى للشياطني .  

 .ٍل أ ْو أ ْعط انر إربر م/ 
---------------- 

هي مباركها وما تقيم فيه وتأوي  بل مجع َعَطن :هذا هو املوضع اخلامس من املواضع اليت ال تصح الصالة فيه ، وهو أعطان اإل
 إليه .والدليل على ذلك :

 : أصلي يف مبارك اإلبل ؟ قال : ال ( . رواه مسلم حديث جابر بن مسرة : ) أن رجاًل سأل رسول هللا 
 : ) ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإهنا خلقت من الشياطني ( . رواه أبو داود وحلديث الرباء قال : قال رسول هللا 

 والراجح القول األول .ذهب ، وذهب اجلمهور إىل الكراهة ، وهذا هو امل
 ان اإلبل طاهرة .لكن هذا ليس بصحيح ، ألن الراجح أن أبوال وألبلنجاستها ، :قيل :  احلكمة من النهي عن ذلك 

 وهذا الصحيح ، ألنه هو الذي ورد به النص .ألهنا خلقت من الشياطني ، وقيل :  رمبا تنفر وتشغله ، ألهناوقيل : 
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ةر  ف ةر ا لصَّال   ب اب  صر
: )   البخاري عن مالك بن احلويرث قال : قال رسول هللا فقد جاء يفيصلي ،  ينبغي للمسلم أن يصلي كما كان النيب 

، وأنه ينبغي أن نصلي مثل ما كان يصلي يف األفعال واألقوال  فاحلديث دليل على اإلقتداء به صلوا كما رأيتموين أصلي ( 
 قال املصنف :، ، وبالفعل  صفة الصالة لألمة بالقول .وقد بنّي النيب 

ه ا برس كرين ٍة و و ق ارٍ م/   . ي ْست ح بُّ أ ْن ي ْأِتر  إرل يـْ
--------------------------- 

يف اهليئة ؛ كغض البصر ، وخفض  والوقار [] التأين يف احلركات واجتناب العبث  السكينة [] أي يسن أن يذهب إىل الصالة بسكينة ووقار 
 الصوت ، وعدم االلتفات .
كم بالسكينة والوقار ، وال : ) إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة ، وعلي قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 

 تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأمتوا ( . متفق عليه
صالة ( أي أنه يف حكم يف  هوجاء يف رواية مسلم : ) فإن أحدكم إذا كان يعمد إىل صالة فواحلكمة يف عدم اإلسراع : 

 املصلني .
 ال فرق بني أن خياف فوات تكبرية اإلحرام أو فوات ركعة أو ، و يف احلديث النهي عن اإلسراع، وهو عام يف مجيع األحوال

 .لنصوص عامة ومل تستثن حالة واحدة، ألن اما أنه ال فرق بني اجلمعة وغريها، كعة بالكلية أو خياف شيئاً من ذلكفوات اجلما
د  ق ال  ف  م/  ة  و الإرذ ا د خ ل  ا ْلم ْسجر م  ع ل  : براْسمر ا َّللَّر، و الصَّال   . ، ا للَّه مَّ ارْغفرْر ِلر ذ ن وِبر و افْـت ْح ِلر أ بـْو اب  ر مْح ترك  ى ر س ولر ا َّللَّر سَّال 

--------------------------- 
 دعاء لكنه ضعيف . –رمحه هللا  –دخول املسجد أن يقول الدعاء الوارد يف ذلك ، وقد ذكر املصنف يسن عند أي : 

يقل: اللهم افتح يل : ) إذا دخل أحدكم املسجد فل : قال رسول هللا أيب محيد قال هو ما رواه مسلم عنوالصحيح الوارد : 
 ، وإذا خرج فليقل : اللهم إين أسألك من فضلك ( .وعند أيب داود : ) فليسلم على النيب ( .أبواب رمحتك

ه الكرمي وسلطانه القدمي من كان إذا دخل املسجد قال : أعوذ باهلل العظيم وبوجه  وعن عبد هللا بن عمر : ) أن النيب 
 وأما احلديث الذي ذكره املؤلف فهو ضعيف رواه أبو داود وغريه .،  الشيطان الرجيم ( . رواه أبو داود

 . هذا الدعاء سنة

در م/ و يـ ق دّرم  ررْجل ه  الي ْمىن  لر   .درخ ْولر امل ْسجر
--------------------------- 

 من باب التكرمي يكون باليمني ، وما كان ضد ذلك يبدأ به بالشمال .القاعدة : ) أن ما كان  توقد سبق
 يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله ( . متفق عليه حلديث عائشة قالت : ) كان رسول هللا 

 رواه احلاكم. (وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ،خلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنيمن السنة إذا دقال: ) وعن أنس 
ْنه  .و ا  لي ْسر ى لرلخ ر ْوجر مر

---------------- 
 للقاعدة السابقة .
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ا الذّرْكر إرالَّ أ نَّه  يـ ق ْول  م/   “ .و افْـت ْح ِلر أ بـ و اب  ف ْضلرك  ” و يـ ق ْول  ه ذ 
--------------------------- 

 من فضلك ( . اللهم إين أسألك أي : أنه عند خروجه من املسجد يقول )
  : السر يف ختصيص الرمحة بالدخول ؛ والفضل باخلروج : أن الداخل مشتغل بتحصيل الثواب والقرب إىل ”قال الشوكاين

 . “جنته ، وأما اخلارج فساع يف حتصيل الرزق احلالل
".م/  : "ا َّللَّ  أ ْكبـ ر  ةر ق ال   ف إرذ ا ق ام  إرىل  ا لصَّال 

--------------------------- 
 املصلي يبدأ صالته بتكبرية اإلحرام : هللا أكرب .أي : أن 

 أي قليالً . هنيهة [ ] .إذا كرب يف الصالة سكت هنيهة ( . متفق عليه  قال : ) كان النيب  حلديث أيب هريرة 
 للمسيء يف صالته : ) إذا قمت إىل الصالة فكرب ( . متفق عليه وهي ركن من أركان الصالة .لقوله 

 : ) مفتا  الصالة الطهور ، وحترميها التكبري ( . رواه الرتمذي  قال : قال  ديث علي وحل
  : فيه أنه البد من قول هللا أكرب فال جيزئ غريها .هللا أكرب قوله ،

 ما ورد به النص وال جيوز إبداهلا بغريها .على ألن ألفاظ الذكر توقيفية ، يُتوقف فيها 
) قبل القبلة فيقول : قال : ) ال يقبل هللا صالة امرئ حىت يضع الوضوء مواضعه مث يست النيب  وقد جاء يف حديث رفاعة أن

يفتتح صالته بـ ) هللا أكرب ( ومل ينقل عنه عدول عن ذلك حىت فارق الدنيا ، وهذا يدل على أنه ال جيوز  وكان ( ، هللا أكرب 
 العدل عنه .

 استحضار املصلي عظمته من هتيأ خلدمته والوقوف ”قال القاضي عياض : هللا ،  احلكمة من افتتا  الصالة هبذا هو تعظيم
“ .بني يديه ، ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه وخيشع وال يغيب 

ع :م/  ْيهر إرىل  ح ْذور م ْنكربـ ْيهر، أ ْو إرىل  ش ْحم ةر أ ذ نـ ْيهر، يفر أ ْربـ ع ةر م و اضر ، و عرْند  الرَّْفعر  و عرْند  ا لرُّك وعر ،  ْحر امر عرْند  ت ْكبرري ةر ا إْلر  و يـ ْرف ع   ي د 
ْنه  ، و عرْند  القري امر مرن  التَّش ه در األ ولر ، ك م ا ص حت برذ لرك  األ ح ادريث  ع نر النَّيبر   .  مر

--------------------------- 
 حذو منكبيه ، أو إىل فروع أذنيه .يرفع يديه ، ويكون رفعها إما إىل  أي : يسن للمصلي إذا أراد الصالة أن

 هو جمتمع عظم العضد والكتف .واملنكب : ، مقابله ، فمعىن حذو منكبيه : مقابلهما حذو الشيء : 
 ويرفعها يف أربعة مواضع ، وهي ما ذكرها املؤلف :

 عند تكبرية اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد األول .
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة ، وإذا كرب للركوع ، وإذا رفع رأسه من   يل حديث ابن عمر : ) أن النيب والدل

 الركوع ( . متفق عليه
 .وجاء عند مسلم من حديث مالك بن حويرث حنو حديث ابن عمر ، لكن قال : ) ... إىل فروع إذنيه ... ( 

 قيام من التشهد [ فدليله : وأما املوضع الرابع ] وهو عند ال
إذا دخل يف الصالة كرب ورفع يديه ... وإذا قام من الركعتني رفع يديه ، ورفع ابن عمر ذلك  حديث ابن عمر : ) أنه كان 

 ( . رواه البخاري  إىل النيب 
  مالك بن احلويرث السابق .وترفع األيدي إما إىل حذو املنكبني حلديث ابن عمر السابق ، أو إىل فروع أذنيه كما يف حديث
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فاألفضل للمصلي أن يفعل هذه مرة وهذه مرة ، ألن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فاألفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة ، 
 . ، وتأسياً بالنيب إحياء السنة و قلب ، اً للحضور و للسنة ،  اً اتباع لفوائد :

  على ختصيصه بالرجل .وهذا احلكم عام للرجال والنساء ، لعدم الدليل

  فإنه يرفع اليد السليمة إذا مل يتمكن من رفع كلتا يديه ؛ فإنه يرفع إحدى اليدين ولو كانت إحدى يديه مريضة أو حنو ذلك
، وكذلك إذا مل يتمكن إال من بعض الرفع ؛ فإنه يأيت به إذا كان ال يستطيع أن يرفع إىل حذو منكبيه .

  : إعظاماً هلل ، واتباعاً للرسول : قيل احلكمة من رفع اليدين  ، : هو إشارة إىل طر  أمور وقيل : قياد ، استكانة وانوقيل
.الدنيا واإلقبال بالكلية على صالته ومناجاته ربه 

 . و ي ض ع  ي د ه  ا ْلي ْمىن  ع ل ى ا ْلي ْسر ىم/ 
--------------------------- 

 على اليسرى يف الصالة وال يرسلهما ، وهذا مذهب مجاهري العلماء . السنة أن يضع املصلي يده اليمىن : أن أي
. سرى(، مث وضع اليمىن على  اليالتحف ثوبه ، مثيديه حني دخل يف الصالة وكربرفع  أنه رأى النيب )حلديث وائل بن حجر 

 اه مسلم .رو 
 . رواه البخاريذراعه اليسرى يف الصالة (  وحلديث هلب الطائي قال : ) كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على

 . وقد ذهب بعض العلماء إىل أن السنة هو اإلرسال ، لكنه قول ضعيف

  : واها صفتان :مل يذكر املؤلف صفة وضع اليدين

 أن يضع اليد اليمىن على الكف اليسرى ورسغها وساعدها .األوىل : 
خل يف الصالة وكرب ... مث وضع يده اليمىن على كفه اليسرى والرسغ حني د حلديث وائل بن حجر : ) أنه رأى رسول هللا 

 . الساعد مفصل الكف عنالرسغ : والساعد ( . رواه أبو داود 
 أن يقبض اليمىن على كوع اليسرى .الصفة الثانية : 

 داود  قبض بيمينه على مشاله ( . رواه أبوإذا كان قائماً يف الصالة  حلديث وائل قال : ) رأيت النيب 
 فهنا صفتان : قبض ، ووضع .عن الذراع ] الذي يلي اإلهبام [ ، مفصل الكف الكوع : 

 . فـ ْوق  س رَّترهر، أ ْو َت ْتـ ه ا، أ ْو ع ل ى ص ْدررهر م/ 
--------------------------- 

، وإن شاء على صدره ، فهو  هااملصنف رمحه هللا جعل األمر باالختيار ، فإن شاء املصلي جعل يديه على سرته ، وإن شاء حتت
 هو قول األوزاعي وابن املنذر . –وهو أن املصلي خمري  –وهذا القول الذي ذكر املصنف خمري ، 

 . “يف ذلك شيء ، فهو خمري  يثبت عن النيب مل”قال ابن املنذر : 
 وذهب بعض العلماء إىل أنه يضعها حتت سرته ، وهذا املذهب .

 ضع الكف على الكف حتت السرة ( . رواه أبو داود وهو ضعيف لقول علي : ) من السنة و 
 وذهب بعض العلماء إىل أنه يضعها على صدره ، وهو قول إسحاق ومجاعة .

ابن خزمية ، وهذا فوضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره ( . رواه  حلديث وائل بن حجر قال : ) صليت مع النيب 
 .“الباب أصح من حديث وائل املذكور وال شيء يف”: قال الشوكاين، يتقوى هبا لكن له شواهد؛ احلديث فيه ضعف
 وهذا القول أرجح .
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قال العلماء : احلكمة من هذه اهليئة أهنا صفة السائل الذليل ، وهو أمنع للعبث ، ” احلكمة من هذه الصفة : قال ابن حجر :
 . “وأقرب للخشوع

: م/  ر ك   س ْبح ان ك  ا للَّه مَّ  )و يـ ق ول  ، و ال  إرل ه  غ يـْ ، و تـ ع اىل  ج دُّك  ، و تـ ب ار ك  اراْم ك  ْسترْفت اح اتر ا ْلو اررد ةر ع ْن  (و ِبر ْمدرك  ر ه  مرْن ا الر أ ْو غ يـْ
ّر   ( .  ا لنَّيبر

--------------------------- 
 . يب اليت وردت عن الن : مث بعد ذلك يستفتح الصالة بأحد أدعية االستفتا  أي 

 ) سبحانك هللا وحبمدك وتبارك .... ( . –رمحه هللا  –: ما ذكره املصنف  فمنها
َأْن يـَْقَرَأ ، َفَسأَْلُتُه ، فـََقاَل :  ًة ، قـَْبلَ هَ ِإَذا َكبـََّر لِلصَّاَلِة َسَكَت ُهنَـيّـ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   )قَاَل :  َأيب ُهَريـَْرَة  حديثومنها : 
ايَاَي َكَما يـُنَـقَّى اَلثَـّْوُب َاأْلَبـَْيُض لَُّهمَّ بَاِعْد بـَْييِن َوبـَنْيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَنْيَ اَْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ، اَللَُّهمَّ نقِّيِن ِمْن َخطَ "أَُقوُل : اَل

 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه      (ْلبَـَرِد ِمْن اَلدََّنِس ، اَللَُّهمَّ ِاْغِسْليِن ِمْن َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثَـّْلِج َوا
 :  استفتح به رجل من الصحابة ، فقال النيب ًا وسبحان هللا بكرة وأصياًل ( ، هللا أكرب كبريًا واحلمد هلل كثري ومنها : ) 

 بت هلا فتحت هلا أبواب السماء ( رواه مسلم .) عج
ملكًا يبتدروهنا أيهم  : ) لقد رأيت اثين عشر تفتح به رجل آخر فقال اسركًا فيه ( ، احلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مبا) :  ومنها

 يرفعها ( رواه مسلم .
َفَطَر السََّمَواِت  يلِلَّذِ  يَ َوجَّْهُت َوْجهِ » الَِة قَاَل أَنَُّه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّ  َعِلىِّ ْبِن َأِِب طَاِلٍب َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  : حديث ومنها
َّلِلِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن  َومَمَايت  يَ َوحَمَْيا يَوُنُسكِ  َن اْلُمْشرِِكنَي ِإنَّ َصاَليت َض َحِنيفًا َوَما أَنَا مِ َواأَلرْ 

يعًا ِإنَُّه الَ  ُذنُويب  فَاْغِفْر يل  َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنيب  يأَنَا َعْبُدَك ظََلْمُت نـَْفسِ اْلُمْسِلِمنَي اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت . أَْنَت َرِبِّ وَ  مجَِ
يِّئَـَها ِإالَّ أَْنَت أَلْحَسِن اأَلْخاَلِق اَل يـَْهِدى أَلْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت َواْصِرْف َعىنِّ َسيِّئَـَها اَل َيْصِرُف َعىنِّ سَ  نُوَب ِإالَّ أَْنَت َواْهِدين يـَْغِفُر الذُّ 
ُر ُكلُُّه يِف لَبـَّْيَك َوسَ   ( رواه مسلم .تَـْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك يََدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيَك أَنَا ِبَك َوإِلَْيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت َأسْ  ْعَدْيَك َواخْلَيـْ

 لها : اختلف العلماء يف أفض 
 سبحانك اللهم ... ( . فاختار بعض العلماء دعاء : )

، ولو أن رجاًل استفتح ببعض ما روي عن ] سبحانك اللهم وحبمدك ... [ أما أنا فأذهب إىل ما روي عن عمر ”:  قال أمحد
 وإمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أوجه :”:  قال ابن القيم،  “من االستفتا  لكان حسناً  النيب 
: اشتماله على أفضل الكالم بعد القرآن ، وأفضل الكالم بعد القرآن : سبحان هللا  ومنها، : جهر عمر به يعلمه الصحابة  منها

تضمن للدعاء ، والثناء أفضل من لى هللا ، وغريه م: أنه استفتا  أخلص للثناء ع ومنهاواحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب ، 
 الدعاء .

أوىل باإليثار واالختيار ،  وال خيفى أن ما صح عن النيب  قال الشوكاين :ياي ، : دعاء : اللهم باعد بيين وبني خطا وقيل
 حديث أيب هريرة مث حديث علي. ا وأصح ما روي يف االستفت

 : ويف ذلك فوائدتفعل هذه مرة وهذه مرة ، فاألفضل واختار شيخ اإلسالم أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة 
 . ، وتأسياً بالنيب إحياء السنة و قلب ، للاً حضور و للسنة ،  اً اتباع
 . ) أن دعاء االستفتا  يكون بني التكبري والقراءة .أن دعاء االستفتا  سنة هلذه األحاديث ) من السنن الفعلية 
 . أن دعاء االستفتا  يكون يف الفرض والنفل ، ويكون يف الركعة األوىل فقط 
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 . ُث َّ يـ تـ ع وَّذ  م/ 
------------ 

 يسن أن يقول بعد دعاء االستفتا  ) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ( .: أي 
.( )فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ ومجهور العلماء على أهنا سنة ، لقوله تعاىل : 

الشيطان يف لغة العرب  الشيطان []  يين أو دنياي  يف دمن الشيطان الرجيم أن يضرينأي أستجري جبناب هللا  ] أعوذ باهلل [
 طباع البشر ، وبعيد بفسقه عن كل خري . َن إذا بـَُعَد فهو بعيد بطبعه عنمشتق من َشطُ 

  ، ًيسر االستعاذة وال جيهر هبا ال أعلم فيه خالفاً ” قال يف املغين :يقوهلا املصلي سرا“ .

يكفي يف الركعة األوىل : واختلف العلماء هل يستعيذ كل ركعة أم

 ( . )فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاَّللَِّ يستعيذ يف كل ركعة ، لعموم قوله تعاىل : فقيل : 
 يكفي أن يستعيذ يف الركعة األوىل .وقيل : 

اِن اَلرَِّجيِم، ِمْن مَهْزِِه، يِع اَْلَعِليِم ِمَن اَلشَّْيطَ أَُعوُذ بَِاَّللَِّ اَلسَّمِ ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، وهذه أكثر ما ورد :لالستعاذة صيغ
 .الشيطان ينفخ اإلنسان حىت يتكرب ، ألنلكرب: هو اونفخه، الصرع واجلنون الذي يصيب اإلنسان: هو مهزه، ، َونـَْفِثهِ َونـَْفِخهِ 
 ، وقيل هو السحر .: هو الشعرونفثه

 

 . و يـ ب ْسمرل  م/ 
---------- 

 يبسمل يقول : ] بسم هللا الرمحن الرحيم [ ، وهذا قول مجهور العلماء .يسن أن أن يستعيذ وبعد : أي 
حلديث أيب هريرة : ) أنه صلى فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم حىت بلغ : وال الضالني ، حىت إذا أمت الصالة قال : إين ألشبهكم 

 صالة برسول هللا ( . رواه النسائي 
 . واألفضل أن يسر هبا

ومن بعدهم من التابعني ، وهو مذهب أيب حنيفة  وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب ”قال الرتمذي : 
 . “وأمحد

وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصالة باحلمد هلل رب العاملني ( . متفق  حلديث أنس : ) أنه صلى خلف النيب 
  الرمحن الرحيم ( .ويف رواية : ) يسرون ببسم هللا عليه

 يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة احلمد هلل رب العاملني ( . رواه مسلم وحلديث عائشة قالت : ) كان رسول هللا 
: يا بين إياك واحلدث يف الدين ، فإين مسعين أيب وأنا أقول : بسم هللا الرمحن الرحيم ، فقال )  ابن عبد هللا بن مغفل قالوحلديث 
 وأيب بكر وعمر فلم يكونوا جيهرون ببسم هللا الرمحن الرحيم ( . رواه الرتمذي  خلف رسول هللا صليت 

 يتعوذ جهراً ، ومل يقل أحد من أهل العلم مبشروعية التعوذ جهراً . وألن البسملة تقاس على التعوذ، ومل يثبت أنه كان 
 وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعية أنه جيهر هبا .

ث أيب هريرة الذي سبق ، وفيه : ) أنه صلى فقرأ : بسم هللا الرمحن الرحيم ... حىت بلغ : وال الضالني ، قال : آمني ، مث حلدي
 ( . رواه النسائي قال : إين ألشبهكم صالة برسول هللا 

 و ضعيف جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم ( رواه الدار قطين وه وحلديث ابن عباس قال : ) كان رسول هللا 



 23 

جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم تارة وخيفيها  وكان ” قال ابن القيم :ولذلك ، لكن لو جهر أحياناً فال بأس والراجح األول ، 
أكثر مما جيهر هبا ، وال ريب أنه مل يكن جيهر هبا دائمًا يف كل يوم مخس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا وخيفى ذلك على خلفائه 

 . “ار الفاضلة ، هذا من أحمل احملالور أصحابه وأهل بلده يف األعصالراشدين وعلى مجه
 . و يـ ْقر أ  ا ْلف اَتر ة  م/ 

--------------------------- 
 متفق عليه. صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( ال: )، لقوله وهي ركن من أركان الصالة، أي: وبعد ذلك يقرأ سورة الفاحتة

  سم ألنه افتتح هبا القرآن العظيم ، وألنه يفتتح هبا الصالة .الاومسيت الفاحتة هبذا

 . وسيأتينا أن الراجح أهنا ركن يف حق اإلمام واملأموم واملنفرد يف الصالة اجلهرية والسرية

 . يسن أن يـَُؤمَِّن جهراً يف اجلهرية ، فيقول : آمني بعد الفاحتة

. املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه(اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني إذا أمن : ): قال رسول هللا حلديث أيب هريرة قال
 متفق عليه

فاإلمام يقوهلا بعد قوله: وال الضالني، وكذا املنفرد، وكذلك املأموم يقوهلا بعد قول اإلمام: وال الضالني، وهذا هو الصحيح حلديث 
  ( .وال الضالني، فقولوا: آمني فإنه من وافق تأمينه ...  : ) إذا قال اإلمام:أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

 ذهب اجلمهور إىل أنه سنة وهذا هوذهب بعض العلماء إىل وجوبه ، وهو قول ابن حزم لألمر به ) إذا أمن فأمنوا ( ، و 
 ى اإلمام فإنه ال جيب على: ) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( فاإلمام مل يرد عليه أمر ، وإذا كان ذلك مل جيب عل لقوله الصحيح ، 

 الفاحتة ، فليس هو من الفاحتة . املأموم ، وألن التأمني خارج عن
ثريَّةر س ور ة  م/   . و يـ ْقر أ  م ع ه ا، يفر ا لرَّْكع تـ نْير ا أْل ول يـ نْير مرْن ا لرُّب اعريَّةر و الثُّال 

--------------------------- 
 ة يف الركعتني األوليني من كل صالة .يسن أن يقرأ مع الفاحتة سور : أي 

. ورة يطول األوىل ويقصر الثانية(يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة وس كان رسول هللا حلديث أيب قتادة قال : )
 متفق عليه

 . “الةالركعتني األوليني من كل ص ال نعلم خالفاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاحتة يف”قال يف املغين : 
  ( فيهسورة قوله )  ، وقد كره بعض العلماء قراءة مقدار من سورة طويلة .أن يستحب أن تكون السورة كاملة 

 .( ) فَاقْـَرأُوا َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن لعموم قوله تعاىل : والصحيح أنه ال بأس بذلك ، 
 . للمسيء يف صالته : ) مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ( وقال 

َنا َوَما كان يقرأ يف راتبة الفجر يف الركعة األوىل   : ) أن رسول هللا  ما رواه مسلم عن أيب هريرة  )ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَِّ َوَما أُْنزَِل ِإلَيـْ
َنُكْم ـاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة سَ ـ)ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـَعَ ... البقرة ( ويف الركعة الثانية أُْنزَِل ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل  نَـَنا َوبـَيـْ ... آل عمران ( َواٍء بـَيـْ

 وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل .
  ( ظاهره أنه ال يقرأ يف الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاحتة شيئاً ، وأنه يقتصر على الفاحتة .يف الركعتني األوليني قوله )

يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب  تادة الذي سبق وفيه : ) كان رسول هللا وهذا يدل عليه حديث أيب ق
 وسورة ، ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ( . متفق عليه
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عتني نا قيامه يف الركزر يف الظهر والعصر فح قيام رسول هللا   سعيد عند مسلم قال : ) كنا حَنُْزرُ لكن جاء يف حديث أيب
 األوليني من الظهر قدر ) أمل السجدة ( ويف األخريني قدر النصف من ذلك ( .

 بفتح النون وسكون احلاء وضم الزاي ، ومعناه خنرص ونقدر ونقيس .:  كنا حنزر
[ آية  15 من الظهر ، ألنه إذا كانت الركعة الثالثة قدر ]األخريني فهذا يدل على أنه يقرأ بفاحتة الكتاب وسورة يف الركعتني 

 سبع آيات .قرأ سورة الفاحتة قدر مثان آيات ويقرأ فيها أيضاً سورة مع الفاحتة قدر  فمعىن ذلك أن النيب 
 واختلف العلماء يف اجلمع بينه وبني حديث أِب قتادة السابق :

 م فقط .من رجح حديث أيب قتادة على حديث أيب سعيد ألنه متفق عليه وحديث أيب سعيد يف مسلفمن العلماء 
 وألن حديث أيب قتادة جاء بصيغة اجلزم ، وحديث أيب سعيد قال ) حزرنا قيامه ( وفرق بني اجلزم بالشيء وبني حزره وتقديره .

 وهذا الصحيح ألمرين :يفعل هذا أحياناً ويفعل هذا أحياناً ،  من مجع بني احلديثني ؛ وهو أن الرسول ومن العلماء 
 أنه مىت أمكن اجلمع بني الدليلني فهو أوىل من الرتجيح ، ألن اجلمع عمل بكال الدليلني .صول أن القاعدة يف األ أوال  :

أن الصالة تتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات ، وقد تنوعت كثري من أقواهلا وأفعاهلا ، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا ثانيا  : 
 الباب .

 بسملة ، وال تغين بسملة الفاحتة .أن السورة اليت بعد الفاحتة يفتتحها بال

 . يفر ا ْلف ْجرر: مرْن ط و الر ا ْلم ف صَّلر م/ 
--------------------------- 

 يسن أن تكون السورة اليت بعد الفاحتة يف صالة الفجر من طوال املفصل .: أي 
 س .، واملفصل من ) ق ( إىل النا ء ، طوال املفصل من ) ق ( إىل عمبكسر الطا]طوال[ 

 . مسي بذلك لكثرة الفواصل بني سوره بالبسملة 
حلديث سلمان بن يسار قال : ) كان فالن يطيل األوليني من الظهر ، وخيفف العصر ، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل ، ويف 

 . أخرجه النسائي  العشاء بوسطه ، ويف الصبح بطواله ، فقال أبو هريرة : ما صليت وراء أحٍد أشبه صالة برسول هللا من هذا (

 .يريد به أمرياً كان على املدينة  ]كان فالن[
 ( . رواه مسلمأنه قرأ يف الفجر ق  وثبت عن النيب )  

 ويف حديث أيب برزة الطويل وفيه : ) وكان يقرأ بالستني إىل املائة ( . متفق عليه
 م/ و يفر امل ْغرربر مرْن قرص ارر امل ف صَّلر .
--------------------------- 

 أي يسن أن تكون القراءة يف صالة املغرب بقصار املفصل .
 حلديث سلمان بن يسار السابق وفيه : ) ويف املغرب بقصاره ( .فصل من ) الضحى ( إىل ) الناس ( ، وقصار امل

 ويسن أن يقرأ أحياناً ليست قليلة من أواسط املفصل ، ورمبا قرأ ببعض الطوال .
 وهي من طوال املفصل . يقرأ يف املغرب بالطور ( . متفق عليه : ) مسعت رسول هللا  عن جبري بن مطعم قال

وعن ابن عباس : ) أن أم الفضل بنت احلارث مسعته يقرأ : ) واملرسالت عرفًا ( فقالت : يا بين ، لقد ذكرتين بقرائتك هذه 
 فق عليهيقرأ هبا يف املغرب ( . مت السورة ، إهنا آلخر ما مسعت رسول هللا 
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أما املداومة على قصار املفصل دائمًا فهو من فعل مروان بن احلكم ، وهلذا أنكر عليه زيد بن ثابت ، وقال : ”قال ابن القيم : 
 . رواه النسائي  “يف املغرب بطوىل الطوليني األعراف( يقرأ مالك تقرأ بقصار املفصل ، وقد رأيت رسول هللا 

 اطرهر .م/ و يفر الب اقري مرْن أ و س  
--------------------------- 

 املفصل من ) عم ( إىل ) الضحى ( وأواسط والعصر والعشاء من أواسط املفصل ،يسن أن تكون القراءة يف صالة الظهر : أي 
 قال له : ) إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس –حني أطال يف صالة العشاء  –قال له  ففي حديث معاذ أن النيب أما العشاء 

 وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك األعلى ( . متفق عليه
 فيقرأ فيها بأواسط املفصل .وأما الظهر 

 ) والسماء والطارق ( ) والسماء ذات الربوج ( ) والليل إذا يغشى ( . رواه أبو داود قرأ فيها فقد ثبت أن النيب 
 ملفصل .فعامة أهل العلم على أنه يقرأ فيها بأواسط اوأما العصر 

ْسترْسق اء ، ف إرنَّه  جي ْه ر  ِبر ا  و جي ْه ر  يفر القرر اء ةر ل يال  م/  ، و االر : ا جْل ْمع ة  و اْلعريد  و اْلك س وف  رُّ ِبر ا نـ ه ار ا، إرالَّ  .و ي سر
--------------------------- 

 يف الصلوات النهارية كالظهر والعصر .يسن اجلهر يف الصلوات الليلية كاملغرب والعشاء والفجر ، ويسر أي : 
اجلهر يف مواضع اجلهر ، واإلسرار يف مواضع اإلسرار ، جممع على استحبابه ، ومل خيتلف املسلمون يف ”قال ابن قدامة : 

 . “موضعه
 . ُث َّ ي ك ربّر  لرلرُّك وعر م/ 

--------------------------- 
وهذا هو املوضع الثاين الذي ترفع به األيدي ، وهو عند الركوع حلديث رافعًا يديه [  ، ]غه من القراءة يركع مكرباً بعد فرا: أي 

 كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا كرب للركوع ... ( .  ابن عمر الذي سبق : ) أن النيب 
 يكرب يف كل خفض ويف احلديث عن أيب هريرة قال : ) كان النيب تكبريات االنتقال ، وهي واجبة ،  هذه) ويكرب ( 

ورفع ( . متفق عليه

 يكرب إىل الصالة ويكرب إذا ركع ... ( . متفق عليه كان النيب أيضاً قال : )   وحلديث أيب هريرة 
يعين أن التكبري يكون يف أثناء اهلوى ، فال يكرب وهو قائم ، وال يكرب وهو راكع ، ألن التكبري ذكر ُث يكرب للركوع ( وقوله ) 
وذكر االنتقال يكون بني الركنني ، يعين بني الركن الذي انتقل عنه والركن الذي انتقل إليه . االنتقال ،

  عرب املصنف بـ ) مث ( ألهنا تفيد الرتتيب والرتاخي ، فيدل على أنه يسكت سكتة بقدر ما يرتاد إليه نفسه ، ألنه ُث ( وقوله ) 
كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة .

 الركوع املوافق للسنة ما مجع صفات ، فقال : مث ذكر املصنف
ْيهر م/  ْيهر ع ل ى ر ْكب تـ   . و ي ض ع  ي د 

--------------------------- 
 يضع املصلي يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما .: و أي 

 : الكفان ، ألن اليد إذا أطلقت فهي الكف إال بدليل . واملراد بيديه
 : الدليل على هذه الصفة
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 ) وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ... ( . رواه البخاري –يف صفة الصالة  –ث أيب محْيد حدي
للمسيء يف صالته فقال : ) إهنا ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء ... مث يكرب ويضع يديه على ركبتيه ( . رواه  وألمره 
 أبو داود

 دينا على الركب ( . متفق عليهوحلديث سعد بن أيب وقاص قال : ) أمرنا أن نضع أي
 . ومل يذكر املؤلف أنه يسن أن تكون مفرجيت األصابع ، أي مفرقاً بينها فال يضمها

 كان إذا ركع فرّج بني أصابعه ، وإذا سجد ضم أصابعه ( . رواه ابن خزمية   حلديث وائل بن حجر : ) أن النيب 
ي ال  ظ ْهررهر م/   . و جي ْع ل  ر ْأس ه  حر

--------------------------- 
 أنه يسن للراكع أن ميد ظهره وجيعل رأسه حيال  ظهره فال يرفعه وال خيفضه .: أي 

 حلديث عائشة قالت : ) كان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصّوِبه ولكن بني ذلك ( . رواه مسلم
 مل ينزله وخيفضه ، ولكن بني ذلك .ومل يصوّربه : مل يرفعه . مل يشخص : 

 . رواه ابن ماجهحىت لو ُصبَّ املاء عليه استقر(إذا ركع بسط ظهره وسواه  كان رسول هللا ديث ابن عباس قال : )ويف ح
 ، وامدد ظهرك ومكِّن الركوع ( . رواه أبو داود ذا ركعت فاجعل راحتْيك على ركبتيكللمسيء يف صالته : ) فإ وقال 

 هذا هو الركوع الكامل .
 ختلف العلماء فيه على قولني :وأما الركوع اجملزئ فا

 حبيث تصل يداه إىل ركبتيه إذا كان وسط اخللقة . أن ينحينفقيل : 
 أن يكون إىل الركوع املعتدل أقرب منه إىل القيام املعتدل ، وهذا أصح .وقيل : 

: م/   . و ي ك رّرر ه   (س ْبح ان  ر ِبّر  ا ْلع ظريمر ) و يـ ق ول 
--------------------------- 

 هذا هو الذكر املشروع يف الركوع ، وهو أن يقول : سبحان ريب العظيم .
ذات ليلة فافتتح البقرة ... مث ركع فجعل يقول : سبحان ريب العظيم ... ( . رواه  حلديث حذيفة قال : ) صليت مع النيب 

 مسلم
: اجعلوها يف ركوعكم ، فلما نزلت  قال رسول هللا ( يمِ )َفَسبِّْح بِاْسِم رَبَِّك اْلَعظِ وحلديث عقبة بن عامر قال : ) ملا نزلت 

 قال : اجعلوها يف سجودكم ( . رواه أبو داود( )َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى
 : ) وأما الركوع فعظموا فيه الرب ( . رواه مسلم وحلديث ابن عباس قال : قال رسول هللا 

 نابلة خالفاً للجمهور . ] وستأيت واجبات الصالة [ وهذا الذكر من واجبات الصالة ، وهذا مذهب احل

 : وهناك أدعية تقال أثناء الركوع

 رواه مسلم. يقول يف ركوعه وسجوده: سبو  قدوس رب املالئكة والرو ( كان رسول هللا عائشة قالت: )حديث : منها
. اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل(حانك : سبيقول يف ركوعه وسجوده كان رسول هللا حديث عائشة أيضاً قالت: ): ومنها

 متفق عليه

 ) سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة ( . رواه أبو داود: ومنها
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إذا ركع قال : ) اللهم لك ركعُت ، وبك آمنُت ، ولك أسلمُت ، خشع لك مسعي وبصري  أن النيب  حديث علي: ومنها
 وخمي وعظمي وعصيب ( . رواه مسلم

 . ه  س  أ  ر   ع  ف  رْ يـ   ُث َّ  م/
------------- 

 ء يف صالته ) مث ارفع حىت تطمئن قائماً ( متفق عليه .يللمس رأسه وظهره من الركوع لقوله يرفع أي : 
 ال  .ائر / ق  م

------- 
 أي : يكون القول يف حال الرفع ، فال يقال قبله وال يؤخر ملا بعده .

 ا  .د  رر ف  نْـ م   وْ ا  أ  ام  م  إر  ان  ك    نْ ، إر  ه  د  مح ر  نْ م  لر  هللا   ع  ام ر  /م
--------------------------- 

 ] مسع هللا [ أي استجاب ملن محده .يقول اإلمام واملنفرد مسع هللا ملن محده ،  : أي 

  أموم فال جيمع هذا دليل على أن اإلمام وكذلك املنفرد جيمع بني التسميع والتحميد ، أما امل) إن كان إماما  ومنفردا  ( وقوله
)  : قال هب احلنابلة ، حلديث أيب هريرة قالبني التسميع والتحميد وإمنا يقتصر على التحميد ، وما ذهب إليه املؤلف هو مذ

 إذا قال اإلمام : مسع هللا ملن محده ، فقولوا ربنا ولك احلمد ( متفق عليه .
َكاَن   )قَاَل  َأيب ُهَريـَْرَة  كما يف حديث  تحميد لفعل النيب وذهب الشافعي إىل أن املأموم كذلك جيمع بني التسميع وال

ُ ِحنَي يـَرَْكُع ، مُثَّ يـَُقوُل : "مسََِع َاَّللَُّ ِلمَ  َرُسوُل َاَّللَِّ  ُ ِحنَي يـَُقوُم ، مُثَّ ُيَكربِّ َدُه" ِحنَي يـَرْ ِإَذا قَاَم ِإىَل اَلصَّاَلِة ُيَكربِّ َفُع ُصْلَبُه ِمْن ْن محَِ
ُ ِحنَي يـَْهِوي َساِجًدا مُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَائٌِم: ،ُكوعِ اَلرُّ  صلوا كما رأيتموين ) وقد قال  . متفق عليه...( "رَبَـَّنا َوَلَك َاحلَْْمُد" مُثَّ ُيَكربِّ
 عام خمصوص منه املأموم . ويكون فعل النيب  -رمحه هللا  –والراجح ما ذكره املصنف ، رواه البخاري ( صليأ

 . ر بَـّن ا و ل ك  ا حلْ ْمد   يـ ق ول  ا ْلك لُّ و  م / 
---------------------- 

 الكل : اإلمام واملأموم واملنفرد . هيقول هذا الذكر بعد الرفع من الركوع ، وهذا الذكر يقول: أي 
ُ ِإَذا قَاَم ِإىَل اَلصَّاَلِة ُيكَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   )قَاَل  َأيب ُهَريـْرََة  حلديث  ُ ِحنَي يـَرَْكُع ، مُثَّ يـَُقوُل : "مسََِع َاَّللَّ ُ ِحنَي يـَُقوُم ، مُثَّ ُيَكربِّ ربِّ

َدُه" ِحنَي يـَْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن اَلرُُّكوِع ، مُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَائٌِم : "رَبَـَّنا َوَلَك َاحلَْْمُد" مُثَّ  ُ ِحنَي يـَْهِوي َساِجًدا ِلَمْن محَِ  ق عليه ..( متف.. ُيَكربِّ
 وقد ورد عدة صيغ :

) إمنا جعل اإلمام ليؤمت  ما ذكره املصنف : ربنا ولك احلمد حلديث أيب هريرة السابق ، وحلديث أنس قال : قال النيب  منها
 ( متفق عليه .ربنا ولك احلمد به ، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، ..... وإذا قال : مسع هللا ملن محده فقولوا : 

 ] من غري واو [ .ربنا لك احلمد  : ومنها
 ( رواه مسلم . ربنا لك احلمدإذا رفع رأسه من الركوع قال :  حلديث أيب سعيد قال ) كان رسول هللا 

 اللهم ربنا لك احلمد . ومنها :
 عليه . ( متفق اللهم ربنا لك احلمدإذا قال : مسع هللا ملن محده قال :  حلديث أيب هريرة . قال : ) كان النيب 

 اللهم ربنا ولك احلمد . ومنها :
 ( رواه البخاري . اللهم ربنا ولك احلمدإذا قال : مسع هللا ملن محده قال :  حلديث أيب هريرة . قال ) كان النيب 
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 واألفضل أن يأيت هبذا مرة ، وهبذا مرة ، ليكون متبعاً للسنة .

ْئت  مرْن ش ْيٍء بـ ْعد  مح ْد ا ك ثرري ا ط يّرب ا م ب ار ك ا فريهر، م /   ، و مرْلء  م ا شر  .مرْلء  ا لسَّم اءر، و مرْلء  ا أْل ْرضر
--------------------------- 

رَْأَسُه ِإَذا َرَفَع  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ )قَاَل   َأيب َسِعيٍد َاخْلُْدرِيِّ  ركوعه هذا الدعاء حلديثالرفع من أي : يسن للمصلي أن يزيد يف 
، َأَحقُّ أَْهَل اَلثَـَّناِء َواْلَمْجدِ  ، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد ،لسََّمَواِت َوِمْلَء َاأْلَْرضِ اَللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك َاحلَْْمُد ِمْلَء اَ اَلرُُّكوِع قَاَل: " ِمنْ 

َفُع َذا َاجلَْدِّ ِمْنَك َاجلَْدُّ تَ أَْعطَْيَت ، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَـعْ  اَللَُّهمَّ اَل َمانَِع ِلَما -وَُكلَُّنا َلَك َعْبدٌ -َعْبُد َما قَاَل اَلْ   .  َرَواُه ُمْسِلمٌ  (، َواَل يـَنـْ
هو متثيل وتقريب ، فالكالم ال يقدر باملكاييل وال تسعه األوعية ، واملراد ”:  قال اخلطاِب[  مرْلء  ا لسَّم و اتر و مرْلء  ا أْل ْرضر ] 

قال العلماء : معناه : محداً لو كان أجساماً ملأل السموات ”:   وقال النووي. “و قدر ذلك أجساماً مأل ذلك كلهتكثري القول ل
الصحيح أن املعىن : أن هللا حممود على كل خملوق خيلقه ، وعلى كل فعل ”:  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا. “ واألرض
ْئت  مرْن ش ْيءٍ ] .“يفعله   [ فيه إشارة إىل أن محد هللا تعاىل ال منتهى له وال حيصيه عاد ، وال جيمعه كتاب .] بـ ْعد   و مرْلء  م ا شر

[ أي أنت أهل الثناء واجملد ، والثناء : هو املد  باألوصاف الكاملة ، واجملد هو العظمة وهناية الشرف .  أ ْهل  ا لثَـّن اءر و اْلم ْجدر 
أحق ما قال العبد ، واملراد ما سبق من الثناء واجملد ، أحق ما قال العبد : أي أصدقه وأثبته ]  [ أي ذلك أ ح قُّ م ا ق ال  ا ْلع ْبد  ]

و ال  م ْعطري   إعطاَءه .]  [ إذا أردتَ  ا للَّه مَّ ال  م انرع  لرم ا أ ْعط ْيت  ]  [ فيه التنبيه على أنه تعاىل مالك جلميع العباد . و ك لُّن ا ل ك  ع ْبدٌ 
ف ع  ذ ا ا جلْ دّر مرْنك  ا جلْ دُّ [ إذا أردت منعـه ، فما قدر سبحانه عطـاءه وِجَد ، وما قدر منعه ال يوجد .]  ت  لرم ا م نـ عْ  [ اجَلد  و ال  يـ نـْ

( مبعىن عند ، واملعىن : ال ينفع صاحب الغىن عندك غناه وال حظه ، وإمنا ينفعه العمل  منبفتح اجليم ، هو احلظ والغىن و) 
 بطاعتك .

 ا الذكر لإلمام واملنفرد واملأموم يف الفرض والنفل .هذ 
  من األذكار اليت تقال بعد الرفع من الركوع :ربنا ولك احلمد محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه ، قاهلا رجل ، فقال النيب  لقد :

 رأيت بضعة وثالثني ملكاً يبتدروهنا أيهم يكتبها أوالً . رواه البخاري .
 ذا الركن ، وأنه بقدر الركوع ، خبالف كثري من الناس .املشروع إطالة ه 

قال شيخنا : إن تقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية يف الصالة ، وأحدثوا فيه كما أحدثوا غري ”:  قال ابن القيم
 .“، وريب يف ذلك من ريب حىت ظن أنه من السنة ذلك مما خيالف هديه 

يصلي بنا ، قال ثابت : فكان أنس  أصلي بكم كما كان رسول هللا أن إين ال آلو  )أنس قال :  فقد ثبت عند النسائي عن
يصنع شيئًا ال أراكم تصنعونه ، كان إذا رفع من الركوع انتصب قائمًا يقول القائل قد نسي ، وإذا رفع رأسه من السجود مكث 

 . (حىت يقول القائل قد نسي 
 أين يضع يديه بعد الركوع ؟ 
ي والرأه أو أنه يضع اليمىن على اليسرى ، شهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا : أنه خمري إما أن يرسلهما من على جنبيامل

ودليل ذلك حديث عه اليسرى يف الصالة ، والرأي الثالث : أنه يضع يده اليمىن على ذرا،  هماالثاين : أنه يرسلهما وال يضع
مىن على ذراعه اليسرى يف الصالة ، أنه قال : كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده الي اسهل بن سعد رضي هللا تعاىل عنهم

 فالصواب يف هذه املسألة : أنه يضع يده اليمىن على اليسرى ، هذا الصواب .وهذا يشمل مجيع الصالة ، 
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ُّ م /  ع ةر: ك م ا ق ال  ا لنَّيبر ه ةر )  ُث َّ ي ْسج د  ع ل ى أ ْعض ائرهر ا لسَّبـْ ع ةر أ ْعظ ٍم: ع ل ى ا جلْ بـْ و أ ش ار  بري درهر إرىل   -أ مرْرت  أ ْن أ ْسج د  ع ل ى س بـْ
 م تـَّف ٌق ع ل ْيهر    (و اْلك فَّنْير، و الرُّْكب تـ نْير، و أ ْطر افر ا ْلق د م نْير  -أ ْنفرهر 

--------------------------- 
 . مث يسجد املصلي على أعضائه السبعةأي : 

  والسجود ركن من أركان الصالة لقوله صالته ) مث اسجد حىت تطمئن ساجداً ( .يف ء يف حديث املسي 
 . ) يسجد من غري رفع لليدين حلديث ابن عمر ) .... وال يفعل ذلك يف السجود 
 هللا لرسوله هذا أمر من  (ود على هذه األعضاء واجب لقوله )أمرت، والسجن يكون سجوده على األعضاء السبعةجيب أ 

 وهو أمر ألمته ، وقد جاء يف رواية : أمرنا  .
 من السجود عليها مجيعاً فال جيزئ السجود على بعضها . فال بد 

 وذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز السجود على اجلبهة دون األنف .ابلة ، للحديث الذي ذكره املصنف ، ب احلنوهذا مذه
 :  واستدلواوهذا مذهب الشافعي ومجاعة 

 أن هذا هو السجود اللغوي ] السجود يف اللغة : هو وضع اجلبهة على األرض [ .
 وهو ضعيف . (كان يسجد على أعلى اجلبهة   أن النيب  )وجاء يف حديث : 

 وذهب أبو حنيفة إىل أنه جيزئ السجود على األنف فقط .
 ح .ول هو الراجواأل،  “وهو قول خيالف احلديث الصحيح” : قال ابن املنذر ردا  عليه

  ، ألن السجود على حائل ينقسم إىل قسمني :وجيوز أن يسجد ولو على حائل منفصل 
 : السجود على حائل منفصل عن املصلي ، فهذا جائز . األول

 . (يسجد على اخلمرة  كان رسول هللا   )حلديث عائشة قالت  : كأن يسجد على فرشة أو سجادة ، 
 مخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه . اخلمرة : هي السجادة ، ومسيت

 لكن يستثىن من ذلك أن خيص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه ، فهذا ينهى عنه ألمرين :
رفع التهمة ، والذي  ثانيا  :وافقة للرافضة وتشبهًا هبم ، ألهنم يسجدون على قطعة من املَدر كالفخار ، : أن يف ذلك م أوال   

 مواضع التهم .ينبغي للمسلم اتقاء 
 كأن يسجد على مشاغه أو بعضه .، فهذا يكره إال حلاجة ،   : أن يسجد على حائل متصل به الثاين

يف شدة احلر ، فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد  كنا مع رسول هللا   )حلديث أنس قال : 
 دليل على أهنم ال يفعلون ذلك مع االستطاعة . (ا فإذا مل يستطع أحدن )فقوله : متفق عليه .  (عليه 
 ،ال جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلني 

 : أن مسمى السجود حيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها . األول : ألمرين
 ،  (ويداه يف كمه  –القلنسوة  –كان القوم يسجدون على العمامة   )ن احلسن قال: : ما ذكره البخاري يف صحيحه ع الثاين
  ) إذا عجز عن السجود ببعض األعضاء فإنه يسجد على بقية األعضاء لقوله تعاىل ) فاتقوا هللا ما استطعتم. 
  األفضل  قد اختلف العلماء يفو سجود ، هل يقدم الركبتني أم اليدين ، الماذا يقدم عند  –رمحه هللا  –مل يذكر املصنف

 :على قولني 
 بركبتيه أوالً ، مث يديه . : أن السنة للمصلي أن يبدأ القول األول
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وإىل هذا ذهب عامة أهل العلم ، فهو مذهب أيب حنيفة والشافعي واملشهور عند أمحد ، وإليه ذهب مجاعة من الصحابة 
 : واستدلواوالتابعني . 

 داود . رواه أبو إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ( ت النيب حبديث وائل بن حجر : ) رأي
النووي ، وابن : ك وصححه مجاعة، : كالبيهقي ، واملباركفوري ، واأللباين  وهذا احلديث اختلف فيه العلماء ، فضعفه مجاعة

 وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد هللا القاضي .القيم ، واخلطايب ، 
واألقرب أن هذا احلديث فيه ، وهناك من ضعفه ، وهناك من فصل ، فهناك من وثقه ، علم وشريك متلف فيه بني أهل ال

 لكن ما جاء يف حديث وائل هو الثابت عن الصحابة كعمر وابن مسعود .لكنه أقل من ضعف حديث أيب هريرة ، ضعف ، 
 خير البعري ويضع ركبتيه قبل يديه ( . فقد أخرج ابن أيب شيبة عن عمر : ) أنه خير يف صالته بعد الركوع على ركبتيه كما

 داود. رواه أبو ( إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري)  وحلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 : واإلبل يف بروكها تبدأ باليد ، فينبغي أن يبدأ املصلي بالرِجل . قالوا

نقول عن عمر بن اخلطاب ، وابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وأيب ويشهد هلذا فعل بعض الصحابة وكبار التابعني ، فهو امل
 .قالبة ، واحلسن ، وابن سريين 
أن يضع يديه قبل ركبتيه،  والبعري إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده، فنهى رسول هللا ” :قال الشيخ حممد بن عثيمني 
 . “ألنه إذا فعل ذلك صار كالبعري

 السنة البدء باليدين مث الركبتني .: أن القول الثاين 
 : واستدلواوهو املشهور عن مالك . 

ُرُك اَْلَبِعريُ ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم َفاَل يـَبْـ ) : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ قَالَ  َأيب ُهَريـَْرَة  ديثحب    رواه أبو داود   .(، َوْلَيَضْع يََدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيهِ ُرْك َكَما يـَبـْ

 القول األول . –وهللا أعلم  –والراجح حديث ابن عمر ،  د لهوبشه
 حذو منكبيه . مضموميت األصابع مستقبلة القبلة يستحب أن يضع راحتيه على األرض مبسوطتني 

 داود. رواه أبوكان يعتمد على كفيه ويبسطهما(   حلديث )أن رسول هللا 

 رواه احلاكم. ابعه(كان إذا سجد ضم أص  )أن النيب   وحلديث وائل بن حجر

 ) إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك ( رواه مسلم . وعن الرباء قال : قال رسول هللا 
 رواه أبو داود ، وحنى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه(. مث سجد فأمكن أنفه وجبهتهوفيه ) وحلديث أيب محْيد الساعدي

 كمال استقبال القبلة هبا ، وهو أعون على حتملها يف أثناء السجود .واحلكمة يف بسطهما مع ضمهما : ليحصل بذلك  
 يكره أن يفرتش املصلي ذراعيه حال السجود: 

ملا يف ذلك ، متفق عليه    .( أحدكم ذراعيه انبساط الكلب يبسط اعتدلوا يف السجود وال)  قال: قال رسول هللا   حلديث أنس
 . سان الكسالنمن التشبه باحليوان، وألهنا هيئة اإلن

: "س ْبح ان  ر ِبّر  ا أْل ْعل ىم /   .و يـ ق ول 
--------------------------- 

 : سبحان ريب األعلى . هأي : يقول يف سجود
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ت مث مضى ، فقلذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند املائة  قال ) صليت مع النيب  –وقد سبق  –حلديث حذيفة 
احلديث وفيه : مث ركع فجعل يقول : سبحان ريب العظيم ، .... مث سجد فقال : سبحان ريب  فمضى ...يصلي هبا يف الركعة 
 األعلى ( رواه مسلم .

  ووصف الرب بالعلو يف هذه احلالة غاية يف املناسبة ، ألن اإلنسان أذل ما يكون لربه وأخضع له حيث يضع أشرف شيء فيه
 كانة له ، وخضوعاً لعظمته ، وهو يف ذلك أقرب ما يكون من ربه .وهو وجهه على الرتاب خشوعاً لربه واست

 .متفق عليه )سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل(.رواه مسلم )سبو  قدوس رب املالئكة والرو (ويستحب أن يزيد : 
 .رواه مسلم )اللهم اغفر يل ذنيب كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعالنيته وسره(

 قال: قال رسول هللا رضي هللا عنهما  حلديث ابن عباس :ر من الدعاء يف السجوديستحب اإلكثا  ( أقرب ما يكون العبد من
 أي حري.( فقمن أن يستجاب لكمويف رواية ). رواه مسلم ( ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

ْفرتر اش  ُث َّ ي ك ربّر . و جي ْلرس  ع ل ى ررْجلرهر ا ْلي ْسر ى، و يـ ْنصرب  ا ْلي مْ م /   .ىن  و ه و  ا الر
--------------------------- 

 أي : مث بعد السجود يكرب املصلي مث جيلس بني السجدتني .
 . وجيلس مفرتشاً . وهو : أن ينصب الرجل اليمىن ويفرش اليسرى 

 رواه مسلم.(  وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن)  قالت  رضي هللا عنها  حلديث عائشة
 السُّنَّةُ  يَ اإِلقْـَعاِء َعَلى اْلَقَدَمنْيِ فـََقاَل هِ  قـُْلَنا اِلْبِن َعبَّاٍس يف قال ) سو طَاوُ  جلسة أخرى كما جاء يف صحيح مسلم عن وهناك .

 ( .ُسنَُّة نَِبيَِّك  يَ َفاًء بِالرَُّجِل . فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس َبْل هِ ـفـَُقْلَنا لَُه ِإنَّا لَنَـرَاُه جَ 
 . أن جيعل إليتيه على عقبيه بني السجدتني ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم  قعاء هنا :واملراد باإل
 على أن من السنة اجللوس على العقبني يف الصالة بني السجدتني .دليل فاحلديث 

 .ى عقبيك بني السجدتني ( الطرباين يف الكبري عن ابن عباس قال ) من السنة يف الصالة أن تضع إليتيك عل عندوورد صرحياً :
 وهذا مذهب الشافعي .

 تنبيهات :
 النهي عن اإلقعاء : ما ورد من 

 لكلب " رواه أمحد .عن إقعاء كإقعاء ا وهناين خليلي )  حديث أيب هريرة ك
  .ء الكلب هو الذي يكون كأقعافاملراد به ن ( رواه مسلم ، عنها : " كان ينهى عن عقبة  الشيطا حديث عائشة رضي هللاو  

 واإلقعاء الذي صر  به ابن عباس ، وغريه أنه من السنة هو وضع اإلليتني على العقبني بني السجدتني والركبتان على األرض 
  اإلقعاء املسنون يسن فعله بني السجدتني فقط  ال كما يفعله بعض أهل البلدان اجملاورة من اإلقعاء يف كل جلسات الصالة

 يف التشهد األول والثاين و ... و .. اخل . فيقعون بني السجدتني و 
  رد األلباين يف صفة الصالة على كالم ابن القيم حيث يقول بعد أن ذكر االفرتاش بني السجدتني : ) ومل حيفظ عنه  يف

  .هذا املوضع جلسة غري هذه ( 
  يف مكروهات الصالة ( . وه باتفاق العلماء ( ) وسيأيتاإلقعاء املنهي عنه قال أحد العلماء يف حكمه ) مكر 
 ( . وهذا قول أكثر العلماء)  يشرع بني السجدتني اإلشارة بسبابة اليد اليمىن ال 

 قالوا: تكون اليد اليمىن كاليد اليسرى مبسوطة مضمومة األصابع موجهة إىل القبلة.
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ورجح هذا القول ،  شاء هللا يف التشهدألن األحاديث كلها صرحية يف أن اإلشارة تكون يف التشهد األول واألخري كما سيأيت إن 
 . الشيخ ابن باز والشيخ األلباين رمحهما هللا

قال بعض العلماء: تكون اليد اليمىن كالتشهد يقبض اخلنصر والبنصر وحيلق اإلهبام والوسطى ويرفع السبابة وحيركها عند الدعاء، و 
 لكن هذا القول ضعيف .

رير و يـ ْفع ل  ذ لرك  يفر مج ريعر جر م /  ةر إرالَّ يفر ا لتَّش هُّدر ا أْل خر ف إرنَّه  يـ تـ و رَّك  : برأ ْن جي ْلرس  ع ل ى ا أْل ْرضر و ُي ْررج  ررْجل ه  ا ْلي ْسر ى  ْلس اتر ا لصَّال 
 .مرْن ا خْل ْلفر ا أْل ْْي نر 

--------------- 
فإنه يدل على أن  حلديث عائشة السابق .األول [ ] بني السجدتني ، يف التشهد أي جيلس مفرتشًا يف مجيع جلسات الصالة 

 األصل يف اجللوس يف التشهد يف الصالة هو االفرتاش .
ِإَذا َكبـََّر َجَعَل يََدْيِه  رَأَْيُت اَلنَّيِبَّ  )قَاَل :  َأيب مُحَْيٍد اَلسَّاِعِديِّ حلديث  وأخرجنا التشهد األخري من الصالة ذات التشهدين

، فَِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِاْستَـَوى َحىتَّ يـَُعوَد ُكلُّ فـََقاٍر َمَكانَُه ، فَِإَذا َسَجَد  هُ ْكَبتَـْيِه ، مُثَّ َهَصَر َظْهرَ ْيِه ، َوِإَذا رََكَع أَْمَكَن يََدْيِه ِمْن ُر َحْذَو َمْنِكبَـ 
َر ُمْفرَتٍِش َواَل قَاِبِضِهَما ، َواْستَـْقَبَل بَِأْطرَاِف أَ  َلَة ، َوِإَذا َجَلَس يِف اَلرَّْكَعتَـنْيِ َجَلَس َعَلى رِْجِلِه اَْلُيْسَرى َوَضَع يََدْيِه َغيـْ َصاِبِع رِْجَلْيِه اَْلِقبـْ

 َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِيُّ   . (َعَد َعَلى َمْقَعَدتِِه َوَنَصَب اَْلُيْمىَن ، َوِإَذا َجَلَس يف اَلرَّْكَعِة َاأْلَِخريَِة َقدََّم رِْجَلُه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب َاأْلُْخَرى ، َوقَـ 
 وهذا مذهب أمحد والشافعي وأهل احلديث . ث صريح يف التفريق بني التشهدين ،فهو حدي

 : احلكمة من التفريق بني التشهدين 

 : إزالة الشك واللبس الذي قد حيدث للمصلي . قيل
 : أن التشهد األول قصري ، خبالف التشهد الثاين فهو طويل . وقيل

 كان إذا جلس يف التشهد األول فكأنه على الرضف ( وهي احلجارة احملمية .  حديث فيه نظر : ) أن النيب وجاء يف 
 : أن التشهد األول يعقبه حركة . وقيل
 أما إذا كانت صالة ذات تشهد واحد كاجلمعة والعيد والنوافل . 

 ألنه يسن تطويله .: يتورك ، وهذا مذهب الشافعي ، فقيل
 وهذا مذهب احلنابلة .التورك ،  : ال يشرع وقيل

التشهد األخري حلديث  ألن حديث عائشة يدل على أن األصل يف اجللوس يف التشهد يف الصالة هو االفرتاش ، وأخرجنا 
 وهذا هو الصحيح .أيب محيد ، 

  : بأن جيلس على األرض وُيرج رجله اليسرى من اخللف .ذكر املصنف صفة من صفات التورك وهي 
 له عدة صفات :والتورك 

.  ض، وتكون الّرِجل اليمىن منصوبةة، وجيلس على مقعدته على األر ـأن خيرج الّرِجل اليسرى من اجلانب األمين مفروش:  األوىل
 ودليلها حديث أيب محيد السابق .

 :ودليل هذه الصفة أن يفرش اليمىن ، ويدخل اليسرى من بني فخذ وساق الرجل اليمىن . :  الثانية
ِإَذا قـََعَد ِِف الصَّالَِة َجَعَل َقَدَمُه اْلُيْسَرى بـَنْيَ َفِخِذِه َوَساِقِه َوفـََرَش َقَدَمُه اْلُيْمىَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )ْبِد اَّللَِّ ْبِن الزُّبـَرْيِ قَاَل عَ حديث 

 رواه مسلم( َلى َفِخِذِه اْلُيْمىَن َوَأَشاَر بِِإْصَبِعهِ َوَوَضَع يََدُه اْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبِتِه اْلُيْسَرى َوَوَضَع يََدُه اْلُيْمىَن عَ 
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 .[300/ 3] واملمتع [253/  1زاد املعاد: ]  : أن يفرش القدمني مجيعاً ، وخيرجهما من اجلانب األمين . رواه أبو داود الثالثة

، و اجْ م /  ، و اْرز ْقينر ، و اْهدرينر ، و اْرمح ْينر : "ر بّر ارْغفرْر ِلر "و يـ ق ول   .بـ ْرينر و ع افرينر
--------------------------- 

حلديث ابن عباس ) أن النيب  –رمحه هللا  –إذا جلس بني السجدتني يقول الدعاء الوارد وهو ما ذكره املصنف أي : أن املصلي 
  . كان يقول بني السجدتني : رب اغفر يل ( رواه أبوداود 

 ين ( فحسن .واجربين ، وعاف ،وإن زاد ) وارمحين ، واهدين ، وارزقين 
 [ أي أسألك رمحتك اليت هبا يتم حصول  وارمحين: املغفرة : طلب املغفرة من هللا وهو سرت الذنب والتجاوز عنه ]  اغفر ِل

به طلب العافية من أمراض األبدان والقلوب .]  [ دعاء يراد فينوعالطريق اهلداية ]  وأرشدين[ أي دلين  واهديناملطلوب ] 
[ دعاء يراد به طلب الرزق وهذا يشمل ما يقوم به الدين من العلم واإلميان والعمل الصاحل ، وما يقوم به البدن من طعام  قينوارز 

[ دعاء باجلرب الذي حقيقته إصال  العبد ودفع مجيع املكاره عنه ، وهللا جيرب ضعف الضعفاء  واجربينوشراب ولباس وسكن . ] 
[ دعاء بطلب الرفعة ، وهذا شامل  وارفعينب املنكسرة من أجله ، اخلاضعة لعظمته وجالله . ] من عباده ، وجيرب كسر القلو 

 للرفعة يف الدنيا بعلو املنزلة والذكر احلسن ، والرفعة يف اآلخرة بعلو املنزلة يف اجلنة .
 . هذا الذكر من واجبات الصالة ، والواجب أن يقال مرة واحدة واألكمل ثالث مرات 
  لوالدي( يف دعاء اجللوس بني السجدتني } رب اغفر يل { ال أصل هلا.زيادة )و 

 .ُث َّ ي ْسج د  ا لثَّانري ة  ك اأْل وىل  م / 
--------------------------- 

 أي كالسجدة األوىل يف اهليئة والدعاء الوارد .
  ن يف التواضع ، وأفضل أركان الصالة الفعلية قال العلماء : إمنا شرع تكرار السجود يف كل ركعة دون غريه ، ألنه أبلغ ما يكو

 ، وسرها الذي شرعت له .
ه ض  م ك ربّر ا، ع ل ى ص د ورر ق د م ْيهر م /   .ُث َّ يـ نـْ

--------------------------- 
 .أي ينهض ويرفع رأسه من السجدة الثانية ] مكرباً [ دون رفع لليدين 

  ) ذا أنه ال جيلس جلسة االسرتاحةفيؤخذ من هقول املصنف )  على صدور قدميه . 

  وبعد للثانية  هي جلسة خفيفة يفرتش رجله اليسرى وينصب اليمىن بعد الركعة األوىل قبل أن ينهض: جلسة االسرتاحة ،
 . كعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعةالر 

 وقد اختلف العلماء يف حكمها على ثالثة أقوال :
 : أهنا مستحبة . القول األول
 هب الشافعي .وهذا مذ

مذهبنا الصحيح املشهور أهنا مستحبة ، وبه قال مالك بن احلويرث وأبو محيد وأبو قتادة ومجاعة من الصحابة ، ”:  قال النووي
 . “وأبو قالبة ، وغريه من التابعني

َهْض َحىتَّ َيْسَتِوَي قَاِعًدا ُيَصلِّي ، فَِإَذا َكاَن يف  أَنَُّه رََأى اَلنَّيبَّ )  َوَعْن َماِلِك ْبِن احلَُْوْيِرِث   ر و اه  ا ْلب خ ارريُّ .( ِوْتٍر ِمْن َصاَلتِِه ملَْ يـَنـْ
 .( صلوا كما رأيتموين أصلي  ):  ، وهو الذي قال له النيب 
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 : أهنا غري مشروعة . القول الثاين
 وهذا مذهب اجلمهور .

فع رأسه من السجود هنض ، حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود وقال كثريون أو األكثرون ال يستحب ، بل إذا ر ”:  قال النووي
 . “وابن عباس وأيب الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأمحد وإسحاق

 . “وأكثر األحاديث على هذا ”:  قال أمحد
 :  واستدلوا

 أهنا مل تذكر يف أكثر األحاديث .
 أنه ليس هلا ذكر خاص .

 حطمه الناس .إمنا فعلها عندما كرب و  أن النيب 
 : سنة عند احلاجة وإال فال . القول الثالث

 وهذا اختيار ابن قدامة والشيخ السعدي رمحه هللا والشيخ ابن عثيمني .
تركها عند عدم احلاجة أصح األقوال الثالثة يف جلسة االسرتاحة استحباهبا للحاجة إليها ، واستحباب ”:  قال الشيخ السعدي

 . “إليها 
 . “والراجح أهنا سنة مطلقاً  وهبذا القول جتتمع األدلة  .” : قال يف املغين

 . حكى بعض العلماء اإلمجاع على أهنا ليست بواجبة 
 . ) ليس هلا ذكر ، وصفة جلستها كاجللوس بني السجدتني ) افرتاش 

 .و ي ص لّري ا لرَّْكع ة  ا لثَّانري ة  ك اأْل وىل  م / 
--------------------------- 

يصلي الركعة الثانية كاألوىل يف القيام ، والركوع ، والسجود ، واجللوس ، وما يقال فيها ، حلديث املسىء يف صالته ،  أي : مث
 ملا وصف له الركعة األوىل قال ) مث افعل ذلك يف صالتك كلِّها ( . فإن النيب 

 ي :الركعة الثانية عن األوىل مل يذكرها املؤلف وه الكن هناك أشياء ختتلف فيه
 تح به الصالة .ت: فال يشرع يف الركعة الثانية ، ألن االستفتا  تف دعاء االستفتاح

 : أي تكبرية اإلحرام ، فال تعاد ، ألهنا للدخول يف الصالة ، وهو منتٍف هنا .والتحري 
 كان يطول يف األوىل ما ال يطول يف الثانية .  : ألن النيب  أن الركعة األوىل أطول من الثانية

الستعاذة : فال تشرع يف الثانية ، وإمنا يستعيذ يف الركعة األوىل فقط ورجحه ابن القيم ، قالوا : ألن الصالة مجلة واحدة ، مل ا
يتخلل القراءتني فيها سكوت ، فالقراءة فيها كالقراءة الواحدة ، وذهب بعض العلماء إىل أنه يتعوذ يف كل قراءة لعموم قوله تعاىل 

 ( واألول أرجح . َت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ فَِإَذا قـََرأْ )
 .ُث َّ جي ْلرس  لرلتَّش هُّدر ا أْل وَّلر م / 

--------------------------- 
 أي : بعد الركعتني جيلس للتشهد األول ويكون مفرتشاً .

 رواه البخاري (. ْلُيْسَرى َوَنَصَب اَْلُيْمىَن ا َجَلَس يف اَلرَّْكَعتَـنْيِ َجَلَس َعَلى رِْجِلِه اَ َوِإذَ قال ) -يف صفة صالة النيب –حلديث أيب مُحْيد 
  كيف تكون األصابع   –رمحه هللا  –مل يذكر املصنف 
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 يضع اليد اليمىن على فخذه اليمىن ، واليسرى على فخذه اليسرى .
 وأما األصابع :

 فأصابع اليد اليمىن هلا صفتان :
 واإلهبام مع الوسطى ويشري بالسبابة . : أن يقبض اخلنصر والبنصر لصفة األوىلا

 : قبض اخلنصر والبنصر والوسطى واإلهبام واإلشارة بالسبابة . الصفة الثانية
 ادات املتنوعة أن تفعل هذه مرة وهذه مرة .وسبق أن األفضل يف العب 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  َكاَن ِإَذا قـََعَد لِلتََّشهُِّد َوَضَع يََدُه اَْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبِتِه اَْلُيْسَرى ، َواْلُيْمىَن َعَلى   َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ )   -َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 َرَواُه ُمْسِلٌم   (اَْلُيْمىَن ، َوَعَقَد َثاَلثًَة َومَخِْسنَي ، َوَأَشاَر بِِإْصَبِعِه اَلسَّبَّابَِة 

بـَْهاَم  )ٍة لَُه : َويف رَِوايَ   . (َوقـََبَض َأَصاِبَعُه ُكلََّها ، َوَأَشاَر بِاَلَّيِت تَِلي َاإْلِ
[ إشارة إىل الثالثة ، وقبض  التحليق[ صورته أن يقبض اخلنصر والبنصر مث حيلق باإلهبام مع الوسطى ]  مخسني] عقد ثالثا  و 

اليت تقع بني الوسطى واإلهبام ، مسيت بذلك ألهنم كانوا يشريون هبا  [ اإلصبع السبابةاخلنصر والبنصر إشارة إىل اخلمسني ] 
 [ أي اليد اليمىن .  ] وقبض أصابعه كلهاعند املخاصمة والسب .

 : واها صفتانأما أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غري مفرجة ، وأطرافها إىل القبلة ، 
 : أن جيعل اليدين على الفخذين . الصفة األوىل

 في حديث ابن عمر : ) ... ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ( .ف
 : أن جيعل اليمىن على حرث الركبة اليمىن واليسرى جيعلها على الركبة اليسرى كالقابض . الصفة الثانية

 جاء يف حديث ابن الزبري : ) ... وأشار بإصبعه السبابة ... ويلقم كفه اليسرى على ركبته ( .كما 

 : العطف ، يعطف أصابع اليد اليسرى على ركبته . اماإللق
 . ويسن أيضاً أن يشري بسبابته يف التشهد 

 ) وأشار بأصبعه السبابة ( رواه مسلم . –السابق  –حلديث ابن الزبري 
 ويف حديث ابن عمر ) وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام ( رواه مسلم .

 : كل ذلك جائز .  وقيل، : ال حيركها  وقيل، : حيركها  فقيللكن هل حيركها ؟ اختلف العلماء يف ذلك 
آلثار ااختلفوا يف حتريك إصبع السبابة ، فمنهم من رأى حتريكها ، ومنهم من مل يره ، وكل ذلك مروي يف ”:  قال القرطيب

 . “واختاره الصنعاين،  ، ومجيعه مبا   الصحا  املسندة عن النيب 
 لكن دلت السنة على أنه يشري هبا عند الدعاء فقط ، ألن لفظ احلديث : ”:  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

احلديث نفي التحريك وإثبات التحريك ، واجلمع بينهما سهل ، فنفي التحريك يراد به التحريك يف ) حيركها يدعو هبا ( وقد ورد 
 .“الدائم ، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء 

 مىت يشري ؟
 : عند الدعاء ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني  وقيل، : عند قول ال إله إال هللا  وقيل، : عند لفظ اجلاللة  قيل
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ُّ و ر مْح ة  ا َّللَّر م /  م ع ل ْيك أ يُـّه ا ا لنَّيبر ، ا لسَّال  ، و الطَّيّرب ات  يَّات  َّللرَّر، و الصَّل و ات  ف ت ه : "ا لتَّحر ن ا و ع ل ى عرب ادر  و بـ ر ك ات ه ، ا لسَّال  و صر م  ع ل يـْ
 .ا َّللَّر ا لصَّاحلررني ، أ ْشه د  أ ْن ال  إرل ه  إرالَّ ا َّللَّ ، و أ ْشه د  أ نَّ حم  مَّد ا ع ْبد ه  و ر س ول ه "  

--------------------------- 
 .أي : إذا جلس املصلي بعد الركعتني ، فإنه يقول التشهد األول وهو ما ذكره املصنف 

َنا َرُسوُل َاَّللَِّ ) قَاَل  َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد حلديث  لتَِّحيَّاُت َّلِلَِّ ، َوالصََّلَواُت ، ا: َ  فـََقاَل : " ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْليَـُقلْ  اِْلتَـَفَت ِإلَيـْ
ُ ،َوالطَّيَِّباُت ، اَلسَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها اَلنَّيبُّ َوَرمْحََة َاَّللَِّ  َنا َوَعَلى ِعَباِد َاَّللَِّ اَلصَّاحِلِنَي ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ َاَّللَّ َوَأْشَهُد   َوبـَرََكاتُُه ، اَلسَّاَلُم َعَليـْ

 .  َعلََّمُه اَلتََّشهُّد ، َوأََمَرُه َأْن يـَُعلَِّمُه اَلنَّاَس  يبَّ َأنَّ اَلنَّ  ) َوأِلَمْحََد ، ، َواللَّْفُظ لِْلُبَخارِيِّ ُمتـََّفٌق َعَلْيِه ( َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه 
:  وقال اخلطاِب والبغوي.  “: العظمة  وقيل: التحية ،  وقيلمعناه السالم ،  ”:  قال احلافظ[ مجع حتية .  ] التحيات هلل

فعل فهو هلل ، وأما بالنسبة للعباد فإنه ال يقبل إال  [ كل ما طاب من قول أو ] والطيبات. “املراد بالتحيات أنواع التعظيمات”
[الدعاء للنيب بالسالمة من كل آفة ] السالم عليك أيها النيب الطيب كما يف احلديث : ) إن هللا طيب ال يقبل إال طيبًا ( .

دعاء حبصول كل أمر مرغوب [ دعاء له بالرمحة ، وهو يتضمن ال ] ورمحة هللاومكروه ، وهذا شامل من خماوف الدنيا واآلخرة .
 [ مجع بركة ، والربكة اخلري الكثري املستمر ، وبركات هللا على نبيه تشمل حال حياته وحال مماته . ] وبركاتهفيه .

 : املراد مجيع األمة احملمدية وهذا أقرب  وقيل: املصلون ومعهم املالئكة ،  وقيل[ أي علينا معشر املصلني ،  ] السالم علينا
األشهر يف تعريف الصاحل أنه القائم مبا جيب عليه من حقوق هللا ”:  قال ابن حجر[ هذا تعميم .  هللا الصاحلني ] عباد

 . “وحقوق عباده
 . والتشهد األول من واجبات الصالة كما سيأيت إن شاء هللا 

ترهر براْلف اَتر ةر يفر ك لّر ر ْكع ةٍ  ُث َّ ي ك ربّر .م /   .  و ي ص لّري ب اقري ص ال 
--------------------------- 

ا بالفاحتة فقط، فال يزيد عليها. ، لكن يقتصر فيهمويصلي الثالثة والرابعة كالثانية: يكرب للقيام من التشهد األول رافعًا يديه أي
 [ .يسن الزيادة أحياناً على الفاحتةوقد سبقت املسألة وأنه ]

 .ري  و ه و  ا ْلم ْذك ور   ُث َّ يـ ت ش هَّد  ا لتَّش هُّد  ا أْل خر م / 
--------------------------- 

 أي يقول التشهد األخري وهو ما سبق ) التحيات هلل والصلوات والطيبات .... ( .
يم  إرنَّك  مح ريٌد جم ريٌد، و ب اررْك ع ل ى و ي زريد  ع ل ى م ا تـ ق دَّم  ا للَّه مَّ ص لّر ع ل ى حم  مٍَّد و ع ل ى آلر حم  مٍَّد، ك م ا ص لَّْيت  ع ل ى آلر إربـْر اهر م / 

 .إرنَّك  مح ريٌد جم ريٌد  يفر الع ال مرني  ، حم  مٍَّد و ع ل ى آلر حم  مٍَّد، ك م ا ب ار ْكت  ع ل ى آلر إربـْر اهريم ، 
--------------------------- 

َنا َأنَّ النَّيِبَّ قال )ُعْجرََة َكْعُب ْبُن   ، حلديثخري يزيد الصالة على النيب يف التشهد األأي  ، فـَُقْلَنا: يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َخرََج َعَليـْ
ى ، َكَما َصلَّْيَت َعلَ ِل حُمَمَّدٍ : اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آَك: َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ فـََقاَل: ُقوُلواَقْد َعلََّمَنا اَّللَُّ َكْيَف ُنَسلُِّم َعَليْ 

يٌد جمَِيدٌ إبْـ  يٌد جمَِيدٌ  إنَّكَ ، َكَما بَارَْكَت َعَلى إبـْرَاِهيَم حُمَمٍَّد َوَعَلى آِل حُمَمَّدٍ ، َوبَارِْك َعَلى رَاِهيَم إنََّك محَِ  متفق عليه . (محَِ
ناء هللا عليه : قيل : الرمحة ، وهذا ضعيف . وقيل : أي ث معىن الصالة من هللا على النيب حممد ] اللهم صل على حممد [ 

آل النيب عليه الصالة والسالم هم قرابته املؤمنون به ،  [ ] آل حممدح .وهو الصحييف املأل األعلى ، كما قاله أبو العالية ، 
وقيل بأهنم أتباعه على دينه ، والصواب : أنه خيتلف باختالف الصيغ فإذا قيل : اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وعلى من 
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فيكون املراد بال آل هنا القرابة ، وإذا قيل اللهم صل على حممد وعلى آل حممد نقول املراد بال آل هنا أتباعه على صحبه وتبعه 
من  كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : أزواجه ألن أزواج النيب  دينه ، هذا هو الصواب ، ويدخل يف آل النيب 

مجع عامل ، وهو كل من سوى هللا ،  [ ] العاملنيد بإنزال الربكة على الرسول وعلى آله .: دعاء حملم [ ] وبارك على حممد.آله 
اجملد    [ ] جميد .احملمود الذي استحق احلمد بفعالهاحلميد هو ”: ] محيد [ قال اخلطاِبمسوا بذلك ألهنم علم على خالقهم .

 . “كمال العظمة والسلطان
  الصالة على النيب  ركن على مذهب احلنابلة خالفاً جلمهور العلماء .يف التشهد األخري 

ن  م/  ، و مرْن فرتـْ ن ةر ا ْلم ْحي ا و اْلم م اتر يحر ا لدَّجَّالر  أ ع وذ  برا َّللَّر مرْن ع ذ ابر ج ه نَّم ، و مرْن ع ذ ابر ا ْلق رْبر، و مرْن فرتـْ  .ةر ا ْلم سر
--------------------------- 

 عد التشهد األخري هذا الدعاء .أي يسن للمصلي أن يقول ب
: ) إذا تشهد أحدكم التشهد األخري فليستعذ باهلل من أربع : من عذاب جهنم ،  حلديث أيب هريرة قال : قال رسول هللا 

 ومن عذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن فتنة املسيح الدجال ( . متفق عليه
شمل أمرين : العذاب نفسه ، واألسباب االستعاذة من عذاب جهنم تاب جهنم [ ] من عذأي قرأ التشهد . ] إذا تشهد [ 
احمليا ما حيصل يف حياة اإلنسان من شبهات وشهوات ، واملمات : قيل ما يكون عند ] فتنة احمليا واملمات [ املوصلة إليها . 

 االحتضار ، وقيل ما حيصل بعد املوت من سؤال العبد يف قربه .
 ء إىل أن هذا الدعاء واجب ، وهو قول ابن حزم ، لألمر به بقوله ) فليستعذ ( واألمر للوجوب .ذهب بعض العلما 

: أسأل قال لرجل: )ما تقول يف صالتك؟( قال ، حلديث أيب هريرة أن رسول هللا مجاهري العلماء إىل أنه غري واجبوذهب 
       رواه أبو داود( : )حوهلا ندندن، فقال رسول هللا دنة معاذ ال أحسن دندنتك وال دن، أما إينذ به من النارهللا اجلنة وأعو 

 صوت ال يفهم معناه . []الدندنة
 : هناك أدعية تقال غري هذا الدعاء مل يذكرها املصنف 

دِّيِق : ما جاء َ  منها َلْمُت اَللَُّهمَّ ِإيّنِ ظَ يف َصاَليت . قَاَل ُقْل: " ِبهِ  َعلِّْميِن ُدَعاًء أَْدُعو أَنَُّه قَاَل لَِرُسوِل َاَّللَِّ ) َعْن َأيب َبْكٍر اَلصِّ
 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ   .(، ِإنََّك أَْنَت اَْلَغُفوُر اَلرَِّحيمُ ، َواْرمَحْيِن ًة ِمْن ِعْنِدكَ ، فَاْغِفْر يل َمْغِفرَ ِفُر اَلذُّنُوَب ِإالَّ أَْنتَ ، َواَل يـَغْ نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا

اَللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن اَْلُبْخِل هِبِنَّ ُدبـَُر اَلصَّاَلِة : " َكاَن يـَتَـَعوَّذُ   ِإنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ )قَاَل:  َعْن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاصٍ : ما جاء َ  ومنها
نـَْيا، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اَْلَقرْبِ َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َاجلُْْْبِ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن أَُردَّ ِإىَل أَْرَذِل اَْلُعُمِر، وَ  َنِة اَلدُّ  َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ  .(أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ

: اَللَُّهمَّ  أُوِصيَك يَا ُمَعاُذ : اَل َتَدَعنَّ ُدبـَُر ُكلِّ َصاَلٍة َأْن تـَُقولُ  قَاَل لَُه : أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  ) َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل : ما جاء َ  ومنها
 َرَواُه َأمْحَُد ، َوأَبُو َداُوَد ، َوالنََّساِئيُّ ِبَسَنٍد َقِويٍّ  . (أَِعينِّ َعَلى ذِْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك 

 شامل .قال ملعاذ فيه : إين أحبك ، وألنه دعاء جامع  وينبغي االعتناء هبذا الدعاء لثالثة أمور : ألنه وصية ، وألن النيب 
 رواه أمحدقول ) اللهم حاسبين حساباً يسرياً ( . ي أنه كان : ما جاء عن عائشة . عن النيب  ومنها

.م/   و ي ْدع و ا َّللَّ  ِبر ا أ ح بَّ
--------------- 

 أي ويدعو يف هناية التشهد مبا ورد يف الكتاب والسنة ، والوارد أفضل من غريه .
  ( هذا ويدعو ِبا أحب وقوله )فيه موافقة حلديث ابن مسعود فإنه فيه ) مث ليتخري من الدعاء أعجبه ، فيدعو ( . متفق عليه 

 “ .واسُتدل به على جواز الدعاء يف الصالة مبا اختاره املصلي من أمر الدنيا واآلخرة ”قال احلافظ ابن حجر : 
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 وملسلم : ) مث ليتخري بعُد من املسألة ما شاء أو أحب ( .
عاء بغري على جواز الدعاء حبوائج الدنيا واآلخرة ، وهو اختيار املصنف رمحه هللا ، فقول بعض العلماء ال جيوز الد ويف هذا دليل

 مسكناً واسعاً وحنو ذلك . ارزقينقول ضعيف ، فيجوز أن يكون اللهم ما ورد من أمور الدنيا 
م  م/   ع ل ْيك ْم و ر مْح ة  ا َّللَّر". ُث َّ ي س لّرم  ع ْن ْي رينرهر، و ع ْن ي س اررهر "ا لسَّال 

--------------------------- 
 أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن ميينه فيقول : السالم عليكم ورمحة هللا ، وكذا عن يساره .

 النيب  من أركان الصالة ، حلديث جابر أن وسيأيت إن شاء هللا أن السالم ركن  قال : ) جيزئ عن أحدكم أن يقول عن
 ينه ومشاله : السالم عليكم ( . رواه مسلم مي

 فقوله ) جيزئ ( هذا دال على أن ما دون التسليمتني ال حيصل هبما اإلجزاء .
 وصيغ السالم :

 السالم عليكم ورمحة هللا ، السالم عليكم ورمحة هللا .األوىل : 
ورمحة هللا ، حىت يرى بياض خده األمين ، وعن كان يسلم عن ميينه : السالم عليكم   حلديث ابن مسعود : ) أن رسول هللا 

 يساره : السالم عليكم ورمحة هللا ، حىت يرى بياض خده األيسر ( . رواه النسائي 
 وهذا أكثر ما نقل .

 : وبركاته عن األوىل [ . ة] بزياد السالم عليكم ورمحة هللا  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،الثانية : 
 ، وعن مشاله : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته فكان يسلم عن ميينه : ر قال : ) صليت مع النيب حلديث وائل بن حج

 ( رواه أبو داود  السالم عليكم ورمحة هللا 
 وقد اختلف العلماء يف زيادة : ) وبركاته ( :

 بأس .بعضهم ضعفها ، وبعضهم صححها ، وإن طبقها أحياناً من أجل من صححها من العلماء فال 
 السالم عليكم ، السالم عليكم .الثالثة : 

 رواه مسلم.: السالم عليكم ، السالم عليكم(فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا  صليت مع رسول هللا حلديث جابر بن مسرة قال: )

 مىت يبدأ التسليم ؟ 

 مع االلتفات . مستقبل القبلة ، فالتسليم يبدأ االلتفات ، وال يبدأ التسليم وهو يبدأ التسليم مع
 ويستحب أن يلتفت حىت يرى بياض خده ، للحديث الذي سبق .

 . و اأْل رْك ان  ا ْلق ْولريَّة  مرْن ا ْلم ْذك ور اتر م/ 
--------------------- 

 سيذكر املصنف رمحه هللا أركان الصالة ، واألركان منها أقوال ومنها أفعال ، فسيذكر اآلن األركان القولية .
 ان مجع ركن ، وهو يف اللغة جانب الشيء األقوى .واألرك

 أجزاؤها اليت ال تتم الصالة إال هبا .واملراد هنا : 
.م/  ْحر امر  ت ْكبرري ة  ا إْلر

--------------- 
 وهذه ركن باإلمجاع .
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 للمسيء يف صالته : ) إذا قمت إىل الصالة فكرب ( . متفق عليه لقوله 
  ( . رواه أبو داود: ) حترميها التكبري ولقوله 

 الشيء حمرماً ، مسيت بذلك لتحرميها األشياء املباحة قبل الشروع . والتحرمي جعل 

 .و قرر اء ة  ا ْلف اَتر ةر ع ل ى غ رْير م ْأم وٍم م/ 
--------------------- 

 هذا الركن الثاين من أركان الصالة ، وهي قراءة الفاحتة .
 : ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( متفق عليه ، أي ال صالة جمزئة .  حلديث عبادة قال : قال رسول هللا

  ( أي أن املأموم ال تلزمه قراءة الفاحتة ، وظاهر إطالقه أهنا ال تلزمه ال يف السرية وال يف اجلهرية ، حلديث لغري مأموم وقوله )
 ام له قراءة ( . : ) من كان له إمام فقراءة اإلم جابر قال : قال رسول هللا 

 وذهب بعض العلماء إىل أهنا واجبة يف السرية دون اجلهرية ، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
 واستدلوا حبديث جابر السابق : ) من كان له إمام ... ( .

 هذا أمر باالستماع واإلنصات ملن يقرأ القرآن.قالوا: ( ونَ )َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمحَُ وبقوله تعاىل : 
كيف يلزم املأموم بقراءة الفاحتة يف اجلهرية وقد مسعها من اإلمام وأّمن عليها ، والسامع املؤمن كالفاعل ، بدليل قوله وقالوا : 

نـَْيا رَبَـَّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك  )َوقَاَل ُموَسى رَبَـَّنا ِإنََّك آتـَْيَت ِفْرَعْونَ تعاىل يف قصة موسى وهارون :  َوَمأَلَُه زِيَنًة َوأَْمَوااًل يِف احْلََياِة الدُّ
َتِقيَما َوال تـَتَِّبَعانِّ قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاسْ .  رَبَـَّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواهلِِْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوهِبِْم َفال يـُْؤِمُنوا َحىتَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ 

 ومعلوم أن الداعي موسى بنص القرآن ، وهارون كان يؤّمن فجعل هللا دعوة موسى دعوة هلارون .َسِبيَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن( 
 أنه سكت ليمكن املأمومني من قراءة الفاحتة . وألنه مل يثبت عن النيب 

اجلهرية ، لإلمام واملنفرد ، وهذا مذهب الشافعي واختاره و صل ، يف السرية لكل مماء إىل وجوب قراءة الفاحتة وذهب بعض العل
 البخاري والشوكاين والشيخ ابن باز وابن عثيمني .

 حلديث عبادة السابق : ) ال صالة ملن مل يقرأ ... ( وهذا النفي نفي للصحة .
، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: أ رسول هللا يف صالة الفجر فقر  كنا خلف رسول هللا وحلديث عبادة أيضًا قال: )

  رواه أبو داود وأمحد. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، قال: ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ  هبا(
 ثالثاً غري متام ( . رواه مسلم : ) من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وعن أيب هريرة قال : قال رسول هللا 

 النقص .واخلداج : 
 وهذا القول هو الصحيح ، واجلواب عن أدلة القول السابق :

 أما اآلية فهي عامة وحديث عبادة خاص ، واخلاص يقضي على العام .
 “ .كل طرقه معلولة ” قال ابن حجر : وأما حديث جابر : ) من كان له إمام ... ( فحديث ال يثبت . 

 سقط الفاحتة يف حق املأموم إذا جاء واإلمام يف الركوع، فإنه يف هذه احلالة يكرب لإلحرام مث يركع، وتسقط عنه الفاحتة، ت
فقال: زادك هللا حرصاً  وهو راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف، فذكر ذلك للنيب  حلديث أيب بكرة: )أنه انتهى إىل النيب 

 اء الركعة ، فدل على أنه معذور، ألنه مل يدرك حمل القراءة وهو القيام.بقض وال تعد( ومل يأمره النيب 
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ري  م/   .و التَّش هُّد  ا أْل خر
-------------- 

 التشهد األخري ركن من أركان الصالة ، وهذا مذهب احلنابلة والشافعية .
 السالم على جربيل وميكائيل فقال رسول هللاحلديث ابن مسعود قال : ) كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السالم على 

: ال تقولوا هكذا ، فإن هللا هو السالم ، ولكن قولوا : التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة  هللا 
 ( . رواه النسائي  هللا ....... 

وجربه بسجود سهو ، علم بذلك  ل ملا تركه الرسول واألصل أن التشهدين ] األول والثاين [ كليهما فرض ، لكن التشهد األو 
 ويبقى التشهد األخري على فرضيته ركناً .’أنه من الواجبات ، 

  ، ومل يذكر املؤلف اجللوس من التشهد األخري ، فهذا أيضاً ركن من أركان الصالة ، فلو قرأ التشهد وهو قائم مل تصح صالته
 ألنه ترك ركناً .

م  م/   . و السَّال 
---------- 

 وهذا أحد أركان الصالة ، واملشهور من مذهب اإلمام أمحد أن كال التسليمتني ركن .
 واظب عليها وقال : ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . ألن النيب 

و خيتم بالتسليم ( . متفق عليه و ) ال ( فيه للعهد الذهين ، أي : التسليم املعهود ، وه ويف حديث عائشة قالت : ) كان 
 السالم عليكم ورمحة هللا ، عن اليمني ، السالم عليكم ورمحة هللا عن الشمال .

 أنه كان يسلم عن ميينه وعن مشاله . وحلديث : ) حتليلها التسليم ( فقالوا املقصود بالتسليم التسليم املعهود من فعل النيب 
يده على فخذه مث يسلم عن ميينه : السالم عليكم ورمحة قال : ) إمنا يكفي أحدكم أن يضع  وحلديث جابر بن مسرة أن النيب 

 هللا ، وعن مشاله : السالم عليكم ورمحة هللا ( . رواه مسلم
 ( دليل على أنه ال يكفي أقل من ذلك .يكفي فقوله ) 

لم تسليمة كان يس  وذهب مجهور العلماء إىل أن الواجب هو التسليمة األوىل دون الثانية ، حلديث عائشة : ) أن النيب 
على تسليمة واحدة فيه أحاديث ال تصح ، ضعفها ابن عبد الرب وابن القيم ،  واحدة ( رواه أبو داود ، لكن اقتصار النيب 

 لكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة .
 . و ب اقري أ فْـع ااهر ا: أ رْك اٌن ف عرْلي ةٌ م/ 

------------------ 
 أي الباقي سوى ما مضى أركان فعلية .

 لقيام يف الفرض ، وهو ركن باإلمجاع .كا
 وهذا أمر واألمر للوجوب .( ) َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنيَ لقوله تعاىل : 

 لعمران بن حصني : ) صل قائماً ، فإن مل تستطع فقاعداً ( رواه البخاري وقال 
 . ويسقط القيام عند العجز عنه ، أو يف النافلة 

 الركوع :
 له يف املغين .وهو ركن باإلمجاع ، قا
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 للمسيء يف صالته : ) ... مث اركع حىت تطمئن راكعاً ( . لقوله 
 الرفع منه :

 حلديث املسيء يف صالته قال له : ) ... مث ارفع حىت تطمئن قائماً ( .
 . يستثىن من هذا الركوع الثاين وما بعده يف صالة الكسوف فإنه سنة 

 السجود :
 وهو ركن باإلمجاع .

 سيء يف صالته : ) مث اسجد حىت تطمئن ساجداً ( .للم لقوله 
 اجللوس بني السجدتني :

 للمسيء يف صالته : ) مث ارفع حىت تطمئن جالساً ( . لقوله 
 الرتتيب : 
 علم املسيء يف صالته بقوله ) مث ( ومث تدل على الرتتيب . ألن الرسول 
 على هذا الرتتيب . وملواظبة النيب 

  : ب األركان : قيام ، مث رفع ، مث سجود ، ... .أي ترتيالرتتيب 

 وقد اختلف العلماء يف حكمها :[ يف التشهد األخري هل هي ركن أم ال ؟  مل يذكر املؤلف ] الصالة على النيب  مسألة :
 أهنا ركن .القول األول : 

 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .
م صلِّ : أمرنا هللا بالصالة عليك فكيف نصلي ؟ قال : قولوا الله لنيب حلديث ابن مسعود يف صحيح مسلم : ) أهنم قالوا ل

 لكن هذا ليس أمراً ابتدائياً وإمنا هو أمر لإلرشاد ؛ فال يقتضي الوجوب .على حممد ... ( وهذا أمر ، 
 أهنا واجبة .القول الثاين : 

 وهذا مذهب الشافعي .
 . “سعود وجابر بن زيد والشعيبإىل ذلك ذهب عمر وابنه وابن م”قال الشوكاين : 
 .( ماً )ِإنَّ اَّللََّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليلقوله تعاىل : 

، فقال :  ومل يصلِّ على النيب  رجاًل يدعو يف صالته ، مل حيمد هللا ، وحلديث فضالة بن عبيد قال : ) مسع رسول هللا 
َعِجَل هذا ، مث دعاه فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ، مث يصلي على النيب ، مث يدعو مبا شاء ( . رواه 

 أبو داود وأمحد
 أهنا سنة .القول الثالث : 

 ورجح هذا القول ابن املنذر والشوكاين .
 والراجح القول بالوجوب .، الوجوب لعدم الدليل الذي يدل على 

ةر  إرالَّ :م/  ب اتر ا لصَّال   . ا لتَّش هُّد  ا أْل وَّل  ، ف إرنَّه  مرْن و اجر
--------------------------- 

 سيذكر املؤلف هنا واجبات الصالة .
 فذكر أن التشهد األول من واجبات الصالة .
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هبم الظهر فقام يف الركعتني األوليني ومل جيلس ، فقام الناس معه ، حىت إذا قضى  صلى حلديث عبد هللا بن حبينة : ) أن النيب 
 صالته وانتظر الناس تسليمه ، كرب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن يسلم فسلم ( . متفق عليه

 ود السهو .ملا نسيه مل يـَُعد إليه وجربه بسجود السهو ، ولو كان ركناً مل ينجرب بسج أن الرسول وجه الداللة : 
.م/  ر  ت ْكبرري ةر ا إْلرْحر امر  و التَّْكبرري اتر غ يـْ

--------------------- 
 هذا الثاين من واجبات الصالة .

 وهو تكبريات االنتقال ، فهذه من واجبات الصالة .
 : ) وإذا كرب فكربوا ( . متفق عليه ، وهذا أمر واألمر للوجوب . لقوله 

 ركن إىل آخر . وألنه شعار االنتقال من
 : ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . كان يكرب يف كل خفض ورفع ، وقد قال   على ذلك ، فإنه  وملواظبة النيب 

 . يستثىن من ذلك تكبرية اإلحرام ، فإهنا ركن كما سبق

 زوائد يف العيد واالستسقاء فإهنا سنة .عنها بتكبرية اإلحرام ، وكذا ال مامه راكعاً فإهنا سنة ، لالجتزاءوتكبرية املسبوق إذا أدرك إ
ك وع .  ُ  م/ و ق ول س بح ان ر ِبر الع ظريم يفر الر 

--------------------------- 
 هذا من واجبات الصالة .

: اجعلوها يف ركوعكم ، وملا نزلت : سبح اسم  حلديث عقبة بن عامر قال : ) ملا نزلت : فسبح باسم ربك العظيم ، قال 
 : اجعلوها يف سجودكم ( . رواه أبو داود ى ، قال ربك األعل
 : ) وأما الركوع فعظموا فيه الرب ( . رواه مسلم  ولقوله 

 و "س ْبح ان  ر ِبّر ا أْل ْعل ى" م رَّة  يفر ا لسُّج ودر.م/ 
--------------------------- 
 هذا أيضاً من واجبات الصالة ، للحديث السابق .

تـ نْير م رَّة ، م رَّة ، و م ا ز اد  فـ ه و  م ْسن وٌن.و "ر بّر ارْغفر م/  " بـ نْي  ا لسَّْجد   ْر ِلر
--------------------------- 

 يل . يقول املصلي بني السجدتني رب اغفرهذا أيضاً من واجبات الصالة : أن 
 : ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . ، ولقوله  لفعل النيب 

 هو أكمل .والواجب مرة ، وما زاد ف
ف رردر م/  : "ام رع  ا َّللَّ  لرم ْن مح رد ه " لرْْلرم امر و اْلم نـْ . ،  و قـ ْول   و "ر بَـّن ا ل ك  ا حلْ ْمد " لرْلك لّر

--------------------------- 
 هذا أيضاً من واجبات الصالة ] التسميع والتحميد [ .

 لوا : ربنا ولك احلمد ( .: ) إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده ، فقو  لقوله 
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ب ات  ت ْسق ط  برالسَّْهور، و جي ْبـ ر ه ا س ج ود ه  ا  م/  ا براجلْ ْهلر فـ ه ذرهر ا ْلو اجر ، و ك ذ   .لسَّْهو 
--------------------------- 

 أراد املؤلف رمحه هللا أن يبني الفرق بني الواجبات واألركان ، فذكر أواًل الواجبات .
 قط بالسهو ، وجيربها بسجود سهو .فالواجبات تس

 جيربه بسجود سهو .و فلو أنه ترك التشهد األول ناسياً ، فإنه ال يلزمه أن يأيت به ، 
 وكذا لو ترك ] سبحان ريب العظيم [ يف الركوع ناسياً ، فإنه ال يلزمه أن يأيت به ، وجيربه بسجود سهو .

  ( مفهومه لو تركها عمداً فإتسقط بالسهو وقوله ). نه تبطل صالته

 لو ترك التشهد األول عمداً ، فإن صالته باطلة .مثال : 
 لو ترك سبحان ريب األعلى عمداً ، فإن صالته باطلة .

 و اأْل رْك ان  ال  ت ْسق ط  س ْهو ا و ال  ج ْهال  و ال  ع ْمد ا.م/ 
--------------------------- 

 ، بل ال بد أن يأيت هبا ويسجد للسهو . واألركان ال تسقط مطلقاً ال سهواً وال جهالً 
 وهذا هو الفرق بني الواجبات واألركان ، فاألركان ال بد أن يأيت هبا املصلي ال تسقط أبداً .

 إنسان ترك الركوع ناسياً ، فال بد أن يأيت بالركوع ويسجد للسهو ، ألن الركوع ركناً من أركان الصالة .مثال : 
 حتة ناسياً ، فإنه يلزمه أن يأيت هبا .لو ترك قراءة الفامثال : 

ِإْحَدى َصالََتِى اْلَعِشىِّ ِإمَّا الظُّْهَر َوِإمَّا اْلَعْصَر  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ  قال )ال تسقط حديث أيب هريرة  األركانوالدليل على أن 
َلِة اْلَمْسِجدِ  َها ُمْغَضبًا َوِِف اْلَقْوِم أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر فـََهابَا َأْن يـََتَكلََّما َوَخرََج َسَرَعاُن  َفَسلََّم ِِف رَْكَعتَـنْيِ مُثَّ أََتى ِجْذعًا ِِف ِقبـْ فَاْستَـَنَد ِإلَيـْ

َما يـَُقوُل » مَيِينًا َومِشَااًل فـََقاَل  النَِّبُّ النَّاِس ُقِصَرِت الصَّالَُة فـََقاَم ُذو اْلَيَدْيِن فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَُقِصَرِت الصَّالَُة أَْم َنِسيَت فـََنَظَر 
( َسَجَد مُثَّ َكبـََّر َورََفَع َرَفَع مُثَّ َكبـََّر وَ قَاُلوا َصَدَق ملَْ ُتَصلِّ ِإالَّ رَْكَعتَـنْيِ . َفَصلَّى رَْكَعتَـنْيِ َوَسلََّم مُثَّ َكبـََّر مُثَّ َسَجَد مُثَّ َكبـََّر فَـ « . ُذو اْلَيَدْيِن 

 سلم من ركعتني يف الظهر ، وأخرب بذلك ، قام وأيت بالركعتني وسجد للسهو بعد السالم . امل لنيب متفق عليه ، فا
ةر.م/   و اْلب اقري س ن ن  أ قْـو اٍل و أ فْـع اٍل م ْكمرٍل لرلصَّال 

--------------------------- 
 فعلية . أي : ما عدا األركان والواجبات فهو سنن ، وهي على نوعني ، سنن قولية وسنن

 يثاب فاعلها امتثاالً وال يعاقب تاركها .وحكمها : ، السنة ما أمر به الشارع ال على وجه اإللزام و 
قول آمني عند االنتهاء من قراءة الفاحتة ، قراءة سورة أو بعض سورة ستفتا  ، رفع اليدين ، البسملة ، والتعوذ ، دعاء االأمثلة :

يف التشهد األخري ، رفع اليدين  يف تسبيح الركوع والسجود ، الدعاء بعد الصالة على النيب  بعد الفاحتة ، ما زاد على الواحدة
 يف املواضع األربع اليت سبقت ، وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر .
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ْأنرين ة  يفر مج ريعر أ رْك اهنر ا. م/   و مرْن ا أْل رْك انر ا لطُّم 
َّ و ع ْن أ ِبر ه ر يـْر ة : أ   :  نَّ ا لنَّيبر ْ، ُث َّ ارقْـر ْأ م ا تـ ي سَّر  ) ق ال  ل ة  ف ك ربّر ةر ف أ ْسب غر ا ْلو ض وء ، ُث َّ ارْستـ ْقبرلر ا ْلقربـْ  م ع ك  إرذ ا ق ْمت  إرىل  ا لصَّال 

، ُث َّ اررْك ْع ح ىتَّ ت ْطم ئرنَّ ر اكرع ا، ُث َّ ارْرف ْع ح ىتَّ تـ ْعت درل   د ا، ُث َّ ارْرف ْع ح ىتَّ ت ْطم ئرنَّ   مرْن ا ْلق ْرآنر ق ائرم ا، ُث َّ ا ْسج ْد ح ىتَّ ت ْطم ئرنَّ س اجر
ترك  ك لّره ا د ا ُث َّ ارفْـع ْل ذ لرك  يفر ص ال   م تـَّف ٌق ع ل ْيهر  .   ( ج الرس ا، ُث َّ ا ْسج ْد ح ىتَّ ت ْطم ئرنَّ س اجر

--------------------------- 
 ويدل على ذلك :  ة : الطمأنينة .من أركان الصال

(. الذي ذكره املصنف : فإن النيب  هحديث املسيء يف صالت  أنكر على الصحايب سرعته ، وقال : )إنك مل تصلِّ
 رواه أمحد. تم ركوعها وال سجودها وال خشوعها(: )أسوأ الناس سرقة الذي يسرق يف صالته، ال يوحلديث أيب سعيد قال: قال 

لو مت و ) أنه رأى رجاًل ال يتم ركوعه وال سجوده ، فلما قضى صالته دعاه ، فقال له حذيفة : ما صليت ،  وعن حذيفة :
 عليها حممداً ( . رواه البخاري  .على غري الفطرة اليت فطر هللا 

 : واختلف العلماء يف مقدار الطمأنينة 

 السكون قليالً ، مقدار إذا ركع وسكن ، فهذه طمأنينة .فقيل : 
 بقدر الذكر الواجب ، وهذا الصحيح .يل : وق

 ليتمكن من اإلتيان به ، فيلبث يف الركوع لبثاً أقله تسبيحة ، وكذا يف السجود ، وكذا يف االعتدال .
 م تـَّف ٌق ع ل ْيهر    ( .ص لُّوا ك م ا ر أ يـْت م وينر أ ص لّري ) :  و ق ال  

--------------------------- 
، يف نفر من قومي )أتيت النيب عن مالك بن احلويرث قال  حديث مالك بن احلويرث وله قصة ، –ه هللا رمح –ذكر املصنف 

فأقمنا عنده عشرين ليلة ، وكان رحيمًا رفيقًا ، فلما رأى شوقنا إىل أهالينا ، قال : ارجعوا فكونوا فيهم ، وعلموهم ، وصلوا ، 
 ( . أكربكم يؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكمفإذا حضرت الصالة فل

  احلديث دليل على أنه ينبغي االقتداء بالنيب  فيما يفعله من الصالة ، وهذا احلديث يدل على استحباب االقتداء بالنيب
 . يف مجيع أفعال وأقوال الصالة ، فما دل الدليل على وجـوبه فيجب ، وما دل الدليل على استحبابه فيستحب 

  أقوال الصالة من النيب أن السنة تشريع ، ألن أكثر أفعال و . ال من القرآن 

  ال بد من دراسة صفة صالة النيب  ملن أراد االقتداء بالنيب . 

 . فضل الرحلة يف طلب العلم 

 . حرص الصحابة على التعلم 

  بيان ما كان عليه النيب  ْأَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه  من الشفقة واالهتمام بأمور الدين ، كما قال تعاىل : ) َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمن
 : ) أنا نيب الرمحة ( . َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيٌم ( . وقال 

 . وجوب تعليم العلم ونشره 

 م / فإذا فرغ من صالته :
--------------------------- 

 أي : إذا سلم من صالته املفروضة .
  األذكار اليت تقال عقب السالم من الصالة املفروضة . –رمحه هللا  –سيذكر املصنف 
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لر و اإْلرْكر امر م / استغفر ثالثا  وقال :  م  . تـ ب ار ْكت  ي ا ذ ا ا جلْ ال  م  و مرْنك  ا لسَّال   . ا للَّه مَّ أ ْنت  ا لسَّال 
--------------------------- 

ِإَذا اِْنَصَرَف ِمْن َصاَلتِِه ِاْستَـْغَفَر َاَّللََّ َثاَلثًا ، َوقَاَل : " اَللَُّهمَّ أَْنَت اَلسَّاَلُم َوِمْنَك  وُل َاَّللَِّ َكاَن َرسُ ) قَاَل  ثـَْوبَاَن  حلديث 
 َرَواُه ُمْسِلٌم  (اَلسَّاَلُم . تـََبارَْكَت يَا َذا َاجلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم 

ذا سلم مل يقعد إال مقدار ما يقول : استغفر هللا ثالثاً ، اللهم أنت السالم إ وحلديث عائشة يف صحيح مسلم : ) كان النيب 
 ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام ( .

ات ، املراد بالسالم هنا : السالمة من الشرور واآلف[  ومنك السالم] ، اسم من أمساء هللا ، ومعناه : الذي سلم من كل عيب ، وبرئ من كل آفة  [ السالم] 
 هو املستحق أن يكرم وأن جُيل .[  اإلكرام]  عظيم القدر .[  اجلالل] أي السالمة ترجى منك 

  ) مشروعية االستغفار بعد كل عبادة كما قال تعاىل ) فإذا أفضتم من عرفات .... ( وقال تعاىل ) واملستغفرين باألسحار
ا عليه من أعبائها فقال يف آخر سورة أنزلت عليه ) إذا جاء نصر هللا وأمر هللا نبيه باالستغفار بعد أداء الرسالة ، والقيام مب

والفتح . ورأيت الناس ... ( .

 م / ال إله إال هللا ، وحده ال شريك له ، له امللك ، وله احلمد ...... اخل .
--------------------------- 

 . مث يقول بعد االستغفار هذا الدعاء
اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه ) ُكلِّ َصالٍَة ِحنَي ُيَسلُِّم ُدبُِر   يفَكاَن اْبُن الزُّبـَرْيِ يـَُقوُل : اَل َأِِب الزُّبـَرْيِ قَ  حلديث

اَّللَُّ َواَل نـَْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه َلُه النِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه الثَـَّناُء احلََْسُن الَ  ٍء َقِديٌر اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ اَل إَِلَه ِإالَّ يْ احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَ 
 رواه مسلم (  يـَُهلُِّل هِبِنَّ ُدبـَُر ُكلِّ َصالَةٍ  َوقَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  (ْلَكاِفُروَن ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن َوَلْو َكرَِه ا

 ومما يقوله أيضاً :
اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُه لَُه )َكاَن ِإَذا فـَرََغ ِمَن الصَّالَِة َوَسلََّم قَاَل   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ْبُن ُشْعَبةَ  اْلُمِغريَةُ ما جاء يف حديث  

فَ يْ اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَ    رواه مسلم( ُع َذا اجلَْدِّ ِمْنَك اجلَْدُّ ــٍء َقِديٌر اللَُّهمَّ اَل َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َواَل ُمْعِطَى ِلَما َمنَـْعَت َواَل يـَنـْ

، وهو  هلل وهللا أكرب ثالثا  وثالثني ، ويقول : ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد م / سبحان هللا واحلمد
 على كل شيء قدير ، متام املائة .

--------------------------- 
 أي : مث بعد ذلك يقول : يسبح ويكرب وحيمد هللا ، وقد وردت على عدة صيغ :

 ، ومتام املائة : ال إله إال هللا .... اخل 33، وهللا أكرب  33هلل  ، واحلمد 33ما ذكرها املصنف : سبحان هللا  األوىل :
َد َاَّللَِّ َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي ، وََكبـََّر َاَّللَُّ ) قَاَل :  َعْن َرُسوِل َاَّللَِّ  َأيب ُهَريـْرََة ث حلدي  َمْن َسبََّح َاَّللََّ ُدبـَُر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي ، َومحَِ

ِماَئِة : اَل ِإلََه ِإالَّ َاَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، لَُه اَْلُمْلُك ، َوَلُه َاحلَْْمُد ، َوُهَو َعَلى  َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي ، فَِتْلَك ِتْسٌع َوِتْسُعوَن ، َوقَاَل مَتَاَم اَلْ 
 َرَواُه ُمْسِلٌم    . (ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، ُغِفَرْت لَُه َخطَايَاُه ، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد اَْلَبْحِر 

 . 34، وهللا أكرب  33هلل  واحلمد ، 33سبحان هللا الثانية : 
ُدبـَُر ُكلِّ َصالٍَة َمْكُتوبٍَة َثاَلٌث َوَثالَثُوَن  -أَْو فَاِعُلُهنَّ  -ُمَعقَِّباٌت الَ خيَِيُب قَائُِلُهنَّ ) قَاَل  َكْعِب ْبِن ُعْجرََة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ حلديث  

 ( رواه مسلم .ْربٌَع َوَثالَثُوَن َتْكِبريًَة َتْسِبيَحًة َوَثاَلٌث َوَثالَثُوَن حَتِْميَدًة َوأَ 
 . 10، وهللا أكرب  10هلل  ، واحلمد 10سبحان هللا الثالثة : 
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) خلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة ، أال ومها يسري ومن يعمل  هللا بن عمرو قال . قال رسول هللا  حلديث عبد
، وحيمده عشرًا ، ويكربه عشرًا ، قال رسول هللا : فتلك مخسون ومائة باللسان ، هبما قليل ، يسبح هللا دبر كل صالة عشرًا 
 وألف ومخسمائة يف امليزان ( رواه الرتمذي .

 . 25، ال إله إال هللا  25، وهللا أكرب  25هلل  ، واحلمد 25سبحان هللا الرابعة : 
ًً وثالثني وحنمده ث) أمرنا أن نسبح هللا دبر كل صالة ثال : حلديث زيد بن ثابت قال ، قال الث وثالثني ونكربه أربع وثالثونثَا

، قال :  33وتكربوا  33وحتمدوا  33: فرأى رجل من األنصار يف املنام ، فقال : أمركم رسول هللا أن تسبحوا يف دبر كل صالة 
 قال : افعلوا ( رواه الرتمذي .فحدثه ف نعم ، قال : فاجعلوها مخساً وعشرين ، واجعلوا التهليل معهن ، فغدا على النيب 

  ومما يقال بعد الصالة آية الكرسي. 
 (َمْن قـََرأَ آيََة اَْلُكْرِسيِّ ُدبـَُر ُكلِّ َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة ملَْ مَيْنَـْعُه ِمْن ُدُخوِل َاجْلَنَِّة ِإالَّ اَْلَمْوُت  : ) قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َعْن َأيب أَُماَمَة 

 واحلديث صحيح له طرق وشواهد .، اُه النََّساِئيُّ ، َوَصحََّحُه اِْبُن ِحبَّاَن َروَ   .
 : يعين أن املانع هو املوت . ْينعه: أي بعد السالم من الصالة ، ألن ما قبل السالم ليس حمالً للقراءة .مل  دبر
  ، أمرين رسول هللا ومما يقرأ املعوذتني ( : حلديث عقبة بن عامر أن أقرأ  . ) رواه أبو داود باملعوذتني دبر كل صالة 

م / والرواتب املؤكدة التابعة للمكتوبات عشر : وهي املذكورة يف حديث ابن عمر قال : حفظت عن رسول هللا  عشر 
بل ركعات : ركعتني قبل الظهر ، وركعتني بعدها ، وركعتني بعد املغرب يف بيته ، وركعتني بعد العشاء يف بيته ، وركعتني ق

 الفجر ( متفق عليه .
----------------- 

والقول الثاين : أن بأهنا عشر ،  –رمحه هللا  –هذا ما ذهب إليه املصنف  ،أي : والسنن الدائمة املصاحبة للفرائض عشر 
 -ِبيَبَة أُمِّ اَْلُمْؤِمِننَي أُمِّ حَ  حلديثالسنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة ، بزيادة ركعتني قبل الظهر فتكون أربعاً، وهذا القول هو الراجح 

َهارَ  ْعَت اَلنَّيبَّ قَاَلتْ  -ِضَي َاَّللَُّ َعنـْ َلٍة ُبيِنَ لَُه هِبِنَّ بـَْيٌت يف َاجْلَنَّةِ ): يـَُقولُ  : مسَِ . َرَواُه ُمْسِلٌم  (.َمْن َصلَّى اِثـَْنَتا َعْشَرَة رَْكَعًة يف يـَْوٍم َولَيـْ
ِْمِذيِّ حَنُْوُه ، َوزَاَد (  َتَطوًُّعا) يف رَِوايٍَة وَ   أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَدَها ، َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اَْلَمْغِرِب ، َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اَْلِعَشاءِ  )َولِلرتِّ

 ( .َورَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل َصاَلِة اَْلَفْجِر 
َها-َعاِئَشَة حلديث وَ   َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ .  (َكاَن اَل يَدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل اَْلَغَداِة   ) أَنَّ اَلنَّيبَّ :  -َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ

 . السنة أن مجيع النوافل األفضل أن تكون يف البيت 

 متفق عليه ( . ) صلوا أيها الناس يف بيوتكم ، فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة  لقوله 
 متفق عليه ) اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبوراً ( .  ولقوله 
) إذا قضى أحدكم صالته يف مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صالته ، فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خرياً ( .  ولقوله 
 رواه مسلم

من الرياء ، وأصون من احملبطات ، وليتربك البيت بذلك ، وتنزل فيه الرمحة لكونه أخفى وأبعد ”:  قال النووي مبينا  احلكمة
 . “واملالئكة ، وينفر منه الشيطان

  آكد هذه السنن راتبة الفجر ، لقول عائشة : ) مل يكن النيب  ( : وملسلم ، ) ... على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه
 ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ( .

 يف شيء من النوافل أسرع منه إىل الركعتني قبل الفجر ( .  رواية : ) ما رأيت رسول هللا ويف
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قال ابن قدامة : كل سنة قبل الصالة فوقتها من دخول وقتها إىل فعل الصالة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصالة فائدة : 
 إىل خروج وقتها .

، ان قبلها وبعدها ، وفاتته األوىل، فإنه يبدأ أواًل بالبعديةإذا كان للصالة سنت”:  هللاقال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه فائدة : 
 . “مث ما فاتته 

فإذا انتهت الصالة يصلي أواًل الركعتني اللتني بعد الصالة مث  –وهو مل يصّل راتبة الظهر  –: دخل واإلمام يصلي الظهر  مثال
 يقضي األربع اليت قبلها .

 
ود  
ُ
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ُ
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ُ
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َ
و   ب

ْ
ه
َّ
 َالس

 الغفلة عن شيء من الصالة .والسهو : أي السجود الذي سببه السهو ، 
 سجدتان يأيت هبما املصلي جلرب اخللل يف صالته سهواً بزيادة أو نقصان أو شك .وسجود السهو : 

  وحكمه واجب إذا حصل سببه ، لقوله دري كم : ) إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه ، حىت ال ي
 صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس ( . متفق عليه

: ) إذا شك أحدكم يف صالته فال يدري كم صلى ؟ ثالثًا أم أربعًا ؟ فليطر  الشك وليْب على ما استيقن مث يسجد  ولقوله 
 سجدتني قبل أن يسلم ... ( . رواه مسلم

أن اإلمام أو املنفرد إذا سهى يف الصالة ؛ فزاد أو نقص أو شك ؛ وجب عليه أن  فهذه النصوص وعريها تدل داللة صرحية على
 يأيت بسجديت السهو .

 . ال يشرع سجود السهو للعمد ، ألن ترك الركن أو الواجب عمداً مبطل للصالة 

 : ) ... فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني ( فعلق األمر بالسجود حبصول النسيان . ولقوله 
 هو سجدتان إمجاعاً .سجود الس 

 . أمجع العلماء على أنه يكرب فيه 

 . أمجع العلماء على أنه يستقبل القبلة 

ٍة ر ك وع ا أ ْو س ج ود ا أ ْو قري ام ا، أ ْو قـ ع ود ا، س ْهو ا. م/   و ه و  م ْشر وٌع إرذ ا: ز اد  ا إْلرْنس ان  يفر ص ال 
--------------------------- 

 ياماً أو ركوعاً سهواً ، فإن ذكر يف أثناء قيامه ؛ وجب عليه أن جيلس يف احلال ويسجد للسهو بعد السالم .فإذا زاد املصلي ق
 رجل قام إىل خامسة يف العشاء ، فتذكر ذلك وهو يف القيام أو هو راكع ؛ فإنه يرجع وجيلس فوراً ، ألن هذه زيادة .مثال : 

 ؛ فإنه يسجد للسهو بعد السالم . هإن علم بالزيادة بعد سالماحلالة الثالثة : 
 الصالة ذكر أنه صلى مخساً ، فهنا يسجد للسهو ، ويكون بعد السالم . رجل ملا سلم منمثال : 

مخسًا ، فقلنا : يا رسول هللا ، أزيد يف الصالة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا :  حلديث ابن مسعود قال : ) صلى بنا رسول هللا 
ا أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون ، وأنسى كما تنسون ، مث سجد سجدتني للسهو ( ويف رواية : ) صليت مخسًا ، قال : إمن
 بعد السالم والكالم ( .
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: م/  ْيئ ا مرْن ا ْلم ذْك ور اتر  .أ ت ى برهر و س ج د  لرلسَّْهور أ ْو نـ ق ص  ش 
--------------------------- 

 لصالة فإنه يأيت به ويسجد للسهو .أي لو أن املصلي ترك ركناً من أركان ا
رجل قام إىل الرابعة يف الظهر ، مث ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع يف القراءة ، فهنا يقال له : مثال : 

 تيب بني األركان .ارجع واجلس بني السجدتني واسجد مث أكمل ، وذلك ألن ما بعد الركن املرتوك يقع يف غري حمله الشرتاط الرت 
فإن وصل إىل حمله من الركعة الثانية ؛ فإنه ال يرجع ، ألن رجوعه ليس له فائدة ، ألنه إذا رجع فسريجع على نفس احملل ، فتكون 

 الركعة الثانية هي األوىل ، وتكون له ركعة ملفقة من األوىل ومن الثانية .
 : فإن علم بالركن املرتوك بعد السالم

 لى وملا فرغ من الصالة ذكر أنه مل يسجد .رجل صمثال : 
 فاملذهب أنه كرتك ركعة ، فيأيت بركعة كاملة .

ب اهتر ا س ْهو ام/  ب ا مرْن و اجر  ق ام  ع نر التَّش ه در األ ْولر و س ج د  . ، فـ ق ْد ثـ ب ت  أ نَّه   أ ْو تـ ر ك  و اجر
--------------------------- 

 ك الواجبات .املؤلف سيتكلم اآلن عن تر 
 فإن ترك واجباً من واجبات الصالة نسياناً فإنه يسجد للسهو ، ويكون قبل السالم ، للحديث الذي ذكره املؤلف .

صلى هبم الظهر ، فقام يف الركعتني األوليني ومل جيلس ، فقام الناس معه ، حىت إذا  ونصه : عن عبد هللا بن حبينة : ) أن النيب 
 الناس تسليمه ، كرب وهو جالس ، وسجد سجدتني قبل أن يسلم ، مث سلم ( . متفق عليه قضى الصالة ، وانتظر

فهذا احلديث دليل على أن من ترك التشهد األول ] وهو من واجبات الصالة ، ويقاس عليه باقي الواجبات [ فإنه يسقط وجيربه 
 بسجود السهو قبل السالم .

 أمثلة :
 القراءة ، فإنه ال يرجع إليه ، ويأيت بسجود السهو قبل السالم .رجل ترك التشهد األول حىت شرع يف 

 رجل صلى ونسي : سبحان ريب العظيم ، فإنه يسقط ، ويأيت بسجود سهو قبل السالم .
 قال العلماء :

 إن ترك التشهد األول ، وذكره بعد شروعه بالقراءة ، فهنا حيرم عليه الرجوع ] ويسجد للسهو [ .
 .[ول وذكره بعد قيامه وقبل شروعه بالقراءة ، فهنا يكره رجوعه ] ويسجد للسهو قبل السالم إن ترك التشهد األ

 ألنه انتقل إىل الركن الذي يليه .
 أما إذا ذكره قبل أن ينهض ، أي قبل أن يفارق فخذاه ساقيه ، فإنه جيلس ويتشهد وليس عليه شيء .

 .يفر زري اد ٍة أ ْو نـ ْقص اٍن  أ ْو ش كَّ م/ 
--------------------------- 

 هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو ، وهو الشك ، فإذا شك املصلي فإنه يسجد للسهو .
 إنسان يصلي العصر وشك هل هو يف الركعة الثالثة أو الرابعة .، فهنا يسجد للسهو لشكه هذا . :مثال 

؟ يدر كم صلى : أثالثًا أم أربعاً  ك املصلي يف صالته ، فلم: ) إذا شقال  لكن املصنف رمحه هللا ذكر حديث أيب سعيد 
 فليطر  الشك وليْب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم ( . رواه مسلم
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 فظاهر هذا احلديث أن املصلي إذا شك يسجد للسهو قبل السالم .
 الشك ينقسم إىل قسمني : وال أهل العلم أنلكن الراجح من أق

 أن ال يرتجح عنده شيء ، فهنا يعمل باألقل ويسجد للسهو قبل السالم . القسم األول :
رجل صلى وشك ؛ هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة ؟ ومل يرتجح عنده شيء ، فيجعلها هنا ثالثًا ويأيت برابعة ويسجد مثال : 

 للسهو قبل السالم .
 يسجد سجدتني قبل أن يسلم ( . للحديث السابق : ) ... فليطر  الشك وليْب على ما استيقن مث

 السالم . ء ، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعدإن ترجح عنده شيالقسم الثاين : 
 السالم . ه جيعلها الرابعة ويسجد للسهو بعدإنسان شك يف صالته ، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة ، فإنمثال : 

. ته فليتحر الصواب؛ فليتمَّ عليه، مث ليسجد سجدتني(حدكم يف صالإذا شك أ: )حلديث ابن مسعود قال : قال رسول هللا 
 متفق عليه

 وللبخاري : ) فليتمَّ مث يسلم مث يسجد ( .
مر أ ْو بـ ْعد ه  و ل ه  أ ْن ي ْسج د  قـ  م/   .ْبل  ا لسَّال 

--------------------------- 
سهو ، إن أحب سجد قبل السالم وإن أحب سجد بعده ، ود اليرى أن اإلنسان خمري بسج –رمحه هللا  –أي : أن املصنف 

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
 السجود للسهو حمله قبل السالم . القول األول :

 وهذا مذهب الشافعي .
 ترك التشهد األول وسجد للسهو قبل السالم ( . حلديث عبد هللا بن حبينة السابق ، الذي فيه : ) أن النيب 

 .مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم(، فلم يدر كم صلى ... م يف صالتهـإذا شك أحدكقال : ) وحلديث أيب سعيد أن النيب 
 : إن سجود السهو إمتام للصالة ، وجرب للنقص احلاصل هبا ، فكان قبل السالم ال بعده . وقالوا

 : أن سجود السهو كله بعد السالم . القول الثاين
 نيفة .وهذا مذهب أيب ح

 واستدلوا حبديث الباب .
 : ) إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب ... فليتم مث يسلم مث يسجد ( . وحلديث ابن مسعود يف قوله 

 : التفريق ، فما كان عن نقص قبل السالم ، وما كان عن زيادة فبعد السالم . القول الثالث
 وهذا مذهب مالك .

 . “: واستعمال األخبار على وجهها أوىل من ادعاء النسخ  وقالاستعمال اخلربين مجيعاً ،  وبه يصح ”:  قال ابن عبد الرب
 وهذا املشهور من املذهب .سلم قبل إمتامها فهو بعد السالم ،: أن سجود السهو قبل السالم إال إذا  القول الرابع
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 باب سجود التالوة
 أي الذي سببه التالوة .

 م/ و ي س نُّ .
--------- 

 حكمه سنة ، وال خالف يف مشروعيته وسنيته . بني املصنف رمحه هللا أن
حىت ما جيد  ميقرأ السورة اليت فيها السجدة وحنن عنده ، فيسجد ونسجد معه ، فنزدح حلديث ابن عمر قال : ) كان النيب 

 أحدنا جلبهته موضعاً يسجد عليه ( . متفق عليه
 “ .وة ، وقد أمجع العلماء عليه فيه إثبات سجود التال” قال النووي : 

 وقد اختلف العلماء يف وجوبه على قولني :
 أنه واجب ، وهذا مذهب احلنفية .القول األول : 
 .فذمهم على ترك السجود .( َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدونَ .  )َفَما هَلُْم ال يـُْؤِمُنونَ لقوله تعاىل : 

: ) إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول : يا ويلي : أمر ابن آدم  ال : قال رسول هللا وحلديث أيب هريرة ق
 بالسجود فسجد فله اجلنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ( . رواه مسلم

 فقوله : ) أمر ابن آدم ( واألمر للوجوب .
 أنه سنة غري واجب .القول الثاين : 

 العلماء .وهذا مذهب مجهور 
 النجم فلم يسجد هبا ( . متفق عليه حلديث زيد بن ثابت قال : ) قرأت على النيب 

ه ترك السجود ألن زيدًا هو جر ، وبه جزم الشافعي ، وحيتمل أنالسجود لبيان اجلواز ، ورجح هذا احلافظ ابن ح وترْكه 
 أبو داود والرتمذي .، وقد ذكر هذا اجلواب  القارئ ومل يسجد ، ولو سجد لسجد النيب 

: ) أنه قرأ يوم اجلمعة على املنرب سورة النحل حىت إذا جاء السجدة ؛ نزل فسجد وسجد الناس معه ، حىت  وصح أيضاً عن عمر
إذا كانت اجلمعة القابلة قرأها حىت إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، إنا منر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن مل 

 إمث عليه ، ومل يسجد عمر ( . يسجد فال
 “.من عمر يف هذا املوطن واجملمع العظيم ، دليل ظاهر يف إمجاعهم على أنه ليس بواجب وهذا الفعل والقول”قال النووي: 

 . لرْلق اررئر و اْلم ْست مرعر م/ 
--------------------------- 
 أي سجود التالوة سنة يف حق القارئ واملستمع .

 من يقرأ القرآن .هو القارئ : 
 هو الذي ينصت للقراءة .واملستمع : 

 دليل القارئ : 
 كان يسجد إذا مّر بآية سجدة .  أن النيب 

 ودليل املستمع : 
 . ألن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول هللا 
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  ، إليه . الذي يسمع الشيء دون أن ينصتوالسامع هو : ويفهم من كالم املؤلف رمحه هللا أن السامع ال يسجد 
ه ا م/  ةر و خ اررجر  .يفر ا لصَّال 

------------------- 
 . أي أن سجود التالوة سنة ملن يقرأ القرآن داخل الصالة وخارجها ، فإن كل ذلك ثبت عن النيب 

 خارج الصالة :
نده فيسجد ونسجد ) أنه يقرأ السورة اليت فيها سجدة وحنن ع –كما يف حديث ابن عمر الذي سبق   - فقد ثبت أن النيب 

 معه ... ( .
 داخل الصالة :

 رواه مسلم ( . قت، و: اقرأ باسم ربك الذي خلق: إذا السماء انشيف سجدت مع رسول هللا يف حديث أيب هريرة قال: )
  ( : قوله ) فهو حكم الصالة ، يكرب يف كل خفض ورفع ، ألن النيب  أما حكمه داخل الصالة :يف الصالة وخارجها  

 كرب يف كل خفض ورفع .كان ي

 وأما خارج الصالة : فقد اختلف العلماء :
 يكرب يف أوله .فقيل : 

 يقرأ علينا القرآن ، فإذا مّر بالسجدة كرب وسجد ... ( رواه أبو داود لكنه ضعيف  حلديث ابن عمر قال : ) كان النيب 
 واختار هذا القول الشيخ ابن باز رمحه هللا ، وهو قول احلنفية .

 قالوا :يكرب للسجود ويكرب للرفع منه . يل : وق
 ألنه سجود منفرد ، فشرع التكبري يف ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السالم .

 ال يشرع يف سجود التالوة تكبري مطلقاً .وقيل : 
 وهذا القول هو الراجح .

 كان يكرب حديث ضعيف كما سبق .   لعدم الدليل الصريح الصحيح يف حديث ، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النيب
 ومل يذكر املصنف ، ماذا يقول يف سجود التالوة ؟ 

 يقول : ) سبحان ريب األعلى ( كالصالة ، ألن هذا يشمل سجود الصالة وسجود التالوة .
 وإن زاد : ) سجد وجهي للذي شق مسعه وبصره حبوله وقوته ( .

 ( فحسن .ا من عبدك داود، وتقبلها مين كما تقبلتهراً، واجعلها يل عندك ذخراً ، واكتب يل هبا أج)اللهم أحطط هبا عين وزراً 
 :اختلف العلماء : هل يشرتط لسجود التالوة ما يشرتط لسجود الصالة من طهارة واستقبال مثله أم ال ، على قولني 

 هذا شرط .: أن  القول األول
 يدخل يف عمومه السجود .: ) ال يقبل هللا صالة بغري طهور ( . قالوا : ف لقوله 

 وقياساً على سجود السهو .
 أنه ال يشرتط .القول الثاين : 

 وهذا اختيار بعض احملققني ؛ كابن تيمية ، والشوكاين .
 سجد بالنجم وسجد معه املسلمون واملشركون من اجلن واإلنس ( . متفق عليه حلديث ابن عباس : ) أن النيب 
 .ومعلوم أن الكافر ال وضوء له 
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 سجود التالوة ليس بصالة ، ألن الصالة الشرعية هي اليت تفتتح بالتكبري وختتتم بالتسليم .
 وكان ابن عمر يسجد على غري وضوء .

 وهذا القول هو الراجح .
 

 باب سجود الشكر
 أي السجود الذي سببه شكر هللا تعاىل .

 . م / وكذا إذا جتددت له نعمة ، أو اندفعت عنه نقمة سجد هلل شكرا  
--------------------------- 

 هنا عن سجود الشكر . وحكمه كسجود التالوة : أنه سنة . –رمحه هللا  –سيتكلم املصنف 
ْمَسُة ِإالَّ النََّسائِ  . (َكاَن ِإَذا َجاَءُه أَْمٌر َيُسرُُّه َخرَّ َساِجداً َّلِلَِّ ) َأنَّ اَلنَّيبَّ  َعْن َأيب َبْكَرَة      يَّ َرَواُه َاخلَْ

عليك صليت عليه صلى أنه قال : ) إين لقيت جربيل عليه السالم ، فبشرين وقال : من  عبد الرمحن بن عوف عن النيب عن و 
 رواه احلاكم ( .  شكراً ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت هلل 

ُهَما-َوَعْن اَْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب   قَاَل : َفَكَتَب َعِليٌّ  -َفذََكَر َاحلَِْديَث  -بـََعَث َعِليًّا ِإىَل اَْلَيَمِن   َأنَّ اَلنَّيبَّ  ) -َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
    َوَأْصُلُه يِف اَْلُبَخارِيِّ   ، َرَواُه اَْلبَـيْـَهِقيُّ ( اَْلِكَتاَب َخرَّ َساِجًدا  بِِإْساَلِمِهْم ، فـََلمَّا قـََرأَ َرُسوُل َاَّللَِّ 

 لسلف :ونقل فعله عن كثري من ا

 رواه عبد الرزاق فقد روي عن أيب بكر أنه سجد ملا جاءه خرب فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب . 
 وروي أن أمري املؤمنني عمر ، سجد ملا جاءه خرب بعض الفتوحات يف عهده .

وبينهم ، ألنه عرف أنه  وسجد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب حني وجد ذا الثدية مع قتلى اخلوارج بعد وقعت النهروان بينه
أخرب عن اخلوارج أهنم شّر الناس ، وأن سيماهم أن منهم رجاًل ليس له ذراع ، وعلى رأس عضده مثل  على احلق ، ألن النيب 

 ملحة الثدي .

 وثبت أن كعب بن مالك سجد ملا جاءته البشرى بتوبة هللا عليه .

  اء كانت نقمة ، سو  ، فذكر أنه يشـرع عند جتد نعمة ، أو اندفاع مىت يشرع سجود الشكر –رمحه هللا  –وقد ذكر املصنف
، فإنه يشرع ة خاصة أو كانت عامة عن املسلمني، أم عامة جلميع املسلمني ، وكذلك اندفاع نقمهذه النعمة خاصة بالساجد

 السجود .
أو تندفـع نقمة عن املسلمني ، أو جيد أمثلة : كأن ينجو من حريق ، أو ينجو من حادث ، أو ينتصر املسلمون على املشركني ، 

 ضالته .
  ألن نعم هللا دائمة وال تنقطع  –كنعمة اإلسالم ، ونعمة العافية ، ونعمة الصحة ، وغريها   –ال يشرع السجود للنعم املستمرة

 ، فلو شرع السجود لذلك الستغرق اإلنسان عمره يف السجود ، وإمنا يكون شكر هذه النعم وغريها بالعبادة والطاعة هلل تعاىل ..

 م / وحكم سجود الشكر كسجود التالوة .
--------------------------- 

د الشكر سنة كسجود الشكر ، وسجود الشكر ال تشرتط هلا أي أن حكم سجود الشكر كحكم سجود التالوة ، فسجو 
 الطهارة كسجود التالوة على القول الراجح .
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 وهذا قول ابن جرير ، وابن حزم ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاين .
 لعدم الدليل .

مل  شكر ، تدل على أنه سجد فيها سجود ال أن ظاهر حديث أيب بكرة وغريه من األحاديث اليت روي فيها أن النيب 
 يكن يتطهر هلذا السجود .

وكانوا يسجدون عقبه ، ومل يؤمروا بوضوء ، ومل خيربوا أنه ال يفعل إال بوضوء ، ومعلوم أن هذه األمور تدهم : ” قال ابن القيم
 . “هارة ، فلو تركها لفاتت مصلحتهاالعبد وهو على غري ط

 ألمته . واجبة لبينها النيب لو كانت الطهارة وغريها من شروط الصالة 

، حىت يتوضأ، ويف تأخري السجود بعد وجود سببه ون من يريد السجود على غري طهارة، وقد يكيأيت فجأةأن سجود الشكر 
 زوال لسّر املعىن الذي شرع السجود ألجله .

جود يقصد به التقرب إىل هللا ، فشرط له أن السجود اجملرد صالة ، ألنه س قالوا : وذهب بعض العلماء إىل أنه تشرتط له الطهارة
 والراجح األول .الوضوء ، 

  ليس لسجود الشكر تكبري ال يف أوله وال يف آخره ، لعد ثبوت ذلك عن النيب . أو أحد من أصحابه 
  ينبغي أن يستكثر من ”:  قال الشوكاين ،ال جيب لسجود الشكر ذكر معني ، بل يستحب أن يأيت بذكر يناسب املقام
 . “كر هللا عز وجل ، ألن السجود سجود شكر ش
 ألن سبب السجود يف هذه احلالة ليس من الصالة ، وليس ر مبا يسره وهو يف أثناء الصالة ، ال جيوز السجود للشكر إذا بش

 له تعلق هبا ، خبالف سجود التالوة .

 باب مفسدات الصالة ومكروهاتها
 عمدا  أو سهوا  أو جهال  إذا مل يأت به .م / تبطل الصالة برتك ركن أو شرط وهو يقدر 
--------------------------- 

 يف الباب ما يبطل وما يكره فيها ، فذكر مما يبطل الصالة : –رمحه هللا  –سيذكر املصنف 
 إن ترك ركنا  عمدا  .
 .نه ترك ركناً من أركان الصالةصالته باطلة ، أل، فإن و الركوع أو قراءة الفاحتة عمداً السجود أفرتك فلو أن شخصاً يصلي 

 ترك شرطا  عمدا  . إن
العبادة ، ألن هذه من شروط الصالة ، و أو صلى لغري القبلة عمداً ، فصالته باطلة  داً ،فلو أن شخصًا صلى من غري وضوء عم

 تبطل إذا فقد شرطها .
 أو ترك ركنا  أو شرطا  نسيانا  أو جهال  ومل يأت به فإن الصالة تبطل .

ه سبق أن الركن البد أن يأيت به ) وسبق دليله وهو حديث ذي اليدين ( ، وكذلك الشرط إذا تركه نسيانًا ومل يأت به فإن ألن
 صالته باطلة .

 : شخص يصلي وترك الركوع نسياناً ومل يأت به ، فصالته باطلة ، ألن الركوع ركن من أركان الصالة . مثال
 مل يعد الصالة ، فصالته باطلة .: شخص صلى ونسي الوضوء ، و  مثال آخر
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 م / وبرتك واجب عمدا  .
-------------- 

 مثال : لو ترك التشهد األول عمداً ، فإن صالته باطلة .
 مثال آخر : لو ترك قول ) سبحان ريب األعلى ( يف السجود عمداً فصالته باطلة .

 وبالكالم عمدا  .
------------ 

 داً .أي : وتبطل الصالة بالكالم عم
  . “وشبهه مبطل للصالة حرميه بغري مصلحتها وبغري انقاذأمجع العلماء على أن الكالم فيها عامداً عاملاً بت” قال النووي :

أمجعوا على أن الكالم يف الصالة ، من عامل بالتحرمي عامد لغري مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل ” قال احلافظ ابن حجر :
 . “للصالة

: ) بينا أنا أصلي مع رسول هللا ، إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرمحك هللا ، فرماين  قال احلكم حلديث معاوية بن 
القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ! ما شأنكم تنظرون إيل ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم 

تونين ، لكين سكت ، فلما صلى رسول هللا ، بأيب هو وأمي ، ما رأيت معلمًا قبَله وال بعَده أحسن تعليمًا منه ، فوهللا ما   ُيَصمِّ
) إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس ، إمنا هو التسبيح ، والتكبري ، وقراءة  قالو كهرين وال ضربين وال شتمين 

 رواه مسلم القرآن ( . 
: أحدنا صاحبه يف حاجته، حىت نزلتيكلم  ة على عهد رسول هللا إن كنا لنتكلم يف الصال) وحلديث زيد بن أرقم أنه قال

 واللفظ ملسلم ، متفق عليه. نا بالسكوت، وهنينا عن الكالم(فأمر )َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنَي( 

 وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني :بطل ، قوله ) عمداً ( خنرج ما لو تكلم جاهاًل ، فإن صالته ال ت 
 : أن صالته صحيحة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية .
 .ره باإلعادة أم حلديث معاوية بن احلكم السابق  ، حيث تكلم معاوية يف الصالة جاهاًل ومل يرد أن النيب 

 ( .ذنا إن نسينا أو أخطأنا ولقوله تعاىل ) ربنا ال تؤاخ
 . “هبا ، فال يقضي ما مل يعلم وجوبهالشرائع ال تلزم إال بعد العلم ”:  قال شيخ اإلسالم

 : أن صالته باطلة . القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 والراجح القول األول .: ) إن يف الصالة شغالً ( ،  واستدلوا بقوله 
 وهذا مذهب الشافعي ، ومالك ، واجلمهور .ن صالته ال تبطل على القول الراجح ، وكذلك لو تكلم ناسياً ، فإ 

 . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  لقوله تعاىل : 
 رواه ابن ماجه: ) إن هللا عفا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( .  ولقوله 
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 م / وبالقهقهة .
----------- 
أما التبسم فال يبطل الصالة وأما إذا قهقه يف الصالة فإهنا تبطل الم ابن تيمية : شيخ اإلسقال لصالة بالقهقهة ، أي : وتبطل ا

 ، أذنب ذنباً  عند اجلمهور كمالك والشافعي وأمحد ؛ لكن يستحب له أن يتوضأ يف أقوى الوجهني لكونه وال ينتقض وضوءه
 . ض وضوؤه وهللا أعلموللخروج من اخلالف فإن مذهب أيب حنيفة ينتق

 ية لغري ضرورة .لم / وباحلركة الكثرية عرفا  ، املتوا
--------------------------- 

 لكن املؤلف قيدها بأمور :ومن مبطالت الصالة احلركة الكثرية ، أي ؛ 
 : لغري ضرورة . ثالثا  : املتوالية ،  ثانيا  : الكثرية عرفاً ،  أوال  

:  وقيلفما ُعّد يف العرف كثرياً فهو كثري ، وما عد قلياًل فهو قليل ، :  فقيلرفًا ، واختلف يف العرف ، : أن تكون كثرية عأوال  
املرجع ما خيل للناظر أنه ليس يف صالة ، واملعىن : إذا رأينا شخصًا يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس يف صالة ، فهذا هو 

 الضابط ، وهذا أرجح .
 لغري ضرورة ؛ فإن كانت لضرورة فال بأس .:  ثالثا  ،ة ؛ فإن كانت غري متوالية فال تبطل الصالة أن تكون متوالي:  ثانيا  

 : وقد قسم العلماء احلركات يف الصالة إىل أقسام
 هي اليت يتوقف عليها صحة الصالة ، هذا هو الضابط هلا والصور كثرية منها : : احلركة الواجبة . أوال  

الصالة إىل غري القبلة بعد أن اجتهد ، مث جاءه شخص وقال له القبلة على ميينك ، فهنا احلركة واجبة ،  لو أن رجاًل ابتدأ مثال :
 فيجب أن يتحرك إىل جهة اليمني .

 ولو ذكر أن يف غرتته جناسة وهو يصلي وجب عليه خلعها ، إلزالة النجاسة .
ابن عباس من ورائه إىل ميينه ملا وقف عن  ، وإدارة النيب ة إليها ملا أخربوا بتحويل القبل : استدارة الصحابة إىل الكعبةوالدليل
 يساره .

 هي اليت يتوقف عليها كمال الصالة ، وهلا صور عديدة منها : : احلركة املستحبة . ثانيا  
 لو تبني له أنه متقدم على جريانه يف الصف ، فتأخره سنة .مثال : 

 جة ، فاحلركة هنا سنة .ولو تقلص الصف حىت صار بينه وبني جاره فر 
 هي احلركة اليسرية للحاجة ، أو الكثرية للضرورة . : احلركة املباحة . ثالثا  
 : رجل يصلي يف الظل فأحس بربودة فتقدم ، أو تأخر ، أو تيامن ، أو تياسر من أجل الشمس ، فهذه مباحة . مثال

ي وهو حامل أمامة بنت زينب ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام يصل : كما يف حديث أيب قتادة قال ) كان رسول هللا  فاألوىل
 محلها ( متفق عليه .

من أداء الصالة على الوجه املطلوب ، فإهنم يصلون وهم مشاة على أرجلهم ، أو إذا مل يتمكنوا  كما يف حالة اخلوفوالثانية : 
 راكبون على خيوهلم ، قال تعاىل ) فإن خفتم فرجااًل أو ركباناً ( .

 .ن احلركة املباحة : أن حيك جسده أو يصلح إزاره إذا اسرتخى وم
هي اليسرية لغري حاجة ، وال يتوقف عليها كمال الصالة ، كما يوجد يف كثري من الناس اآلن كالنظر  : احلركة املكروهة . رابعا  

 إىل الساعة ، وأخذ القلم .
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 ورة .هي الكثرية املتوالية لغري ضر  : احلركة احملرمة . خامسا  
 مكروهات الصالة

 . أي : األمور اليت يكره للمصلي فعلها ، واملكروه : ما أمر الشارع برتكه ال على وجه اإللزام
 م / ويكره االلتفات يف الصالة .

--------------------------- 
 أي : ويكره للمصلي أن يلتفت يف صالته .

 اختالس خيتلسه عن االلتفات يف الصالة فقال : ) هو  قالت : سألت رسول هللا –رضي هللا عنها  –عائشة  حلديث 
 رواه البخاري الشيطان من صالة العبد ( . 

 [ املراد بالرأس أو العنق ] حتويل الوجه عن القبلة [ ، وأما االلتفات بالصدر حرام . االلتفات[ أي اختطاف بسرعة ، ]  ] اختالس
  ، لى ذلك :ومما يدل عإذا كان حلاجة فإنه ال بأس به 

قال ( يصلي وهو يلتفت إىل الشعب فجعل النيب  –يعين صالة الفجر  –ثوب يف الصالة لية قال: )حديث سهل بن احلنظ
  . “يلتفت إليه ويرتقب قدومه أرسل فارساً إىل الشعب حيرس ، فكان النيب  وكان النيب ”:  أبو داود

... فنظر إىل املسلمني وهم صفوف فتبسم  شف السرتالة الفجر وكوأنه خرج واملسلمون يف ص وحديث أنس يف مرض النيب 
 . فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر ... ونظر املسلمون إىل رسوهلم حىت كادوا أن يفتتنوا 

 فصليت وراءه وهو قاعد فالتفت فرآنا قياماً ... ( . ويف حديث جابر أنه قال : ) اشتكى النيب 
ومن ذلك لو كانت املرأة عندها صبيها وختشى عليه فصارت تلتفت إليه ، فإن هذا ” ه هللا :قال الشيخ حممد بن عثيمني رمح

 . “من احلاجة وال بأس به ، ألنه عمل يسري حيتاج إليه اإلنسان
 

 ألن فيه انصراف عن هللا . وال مانع من القولني . وقيل: ألنه ينايف اخلشوع .  قيل:  احلكمة من النهي عن اإللتفات : 
 مسي اإللتفات اختالسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة باملختلس ، ألن املصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعاىل ”:  القرطيب قال

 . “والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه ، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك احلالة 
 م / ويكره العبث .

--------------------------- 
 لعبث يف صالته ، ومعىن العبث : اللعب واحلركة اليت ليست هلا فائدة ، سواء كان العبث ره للمصلي اويكأي ؛ 
 ألن العبث ينايف اخلشوع واإلقبال على هللا .رِجل أو حلية أو ثوب أو غري ذلك ، بيد أو 

 م / ووضع اليد على اخلاصرة .
--------------------------- 

 مذي عن بعض أهل العلم ، وهذا داود ونقله الرت  وبذلك جزم أبو ،  يده على خاصرته أي : ويكره للمصلي أن يضع
 املشهور يف تفسريه .هو 

 متفق عليه واللفظ ملسلم أن يصلي الرجل خمتصراً ( .  قال : ) هنى رسول هللا  حلديث أيب هريرة 

 اختلف يف حكمة النهي :

 : ألن إبليس أهبط خمتصراً . قيل
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 (أن ذلك فعل اليهود يف صالهتمويف البخاري عن عائشة: ) ، اليهود تكثر من فعله ، فنهى عنه كراهة التشبه هبمألن :  وقيل

 .: ألنه فعل أهل املصائبوقيل: ألنه فعل املتكربين وقيل: ألنه صفة الزاجر حني ينشد ، وقيل،  : ألنه راحة أهل الناروقيل
 . “وال منافاة بني اجلميعوقول عائشة أعلى ما ورد ، ”:  قال ابن حجر

 م / وتشبيك أصابعه .
--------------------------- 

 أي : ويكره للمصلي تشبيك أصابعه ، ومعناه : إدخال بعضها يف بعض .
، فال يفعل  ) إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى املسجد كان يف صالة حىت يرجع حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 بك بني أصابعه ( رواه الدارمي واحلاكم .هكذا ، وش
وجه الداللة : أنه إذا كان قاصدًا املسجد للصالة منهيًا عن تشبيك األصابع ، فنهي املصلي حال الصالة من باب أوىل ، ألن 

 هذه اهليئة ال تالئم الصالة ، وال تشاكل حال املصلي .
 قعتها .م / وفر 

------------ 
 أصابعه ، ومعناه : شد األصابع أو يَلّ مفاصلها حىت ُتَصوِّت. أي : ويكره للمصلي فرقعة

 .وهذه مكروهة ألهنا عبث ال يليق باملصلي ، وهو دليل على عدم اخلشوع ، إذ لو خشع القلب خلشعت اجلوار  وسكنت 
قال : ال أمَّ لك وقد ورد عن شعبة موىل ابن عباس قال ) صليت إىل جنب ابن عباس ، ففقعت أصابعي ، فلما قضيت الصالة 

 ، تفقع أصابعك وأنت تصلي ( رواه ابن أيب شيبة .
 م / وأن جيلس فيها مقعيا  كإقعاء الكلب .

--------------------------- 
ينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على أي : ويكره للمصلي أن جيلس مقعيًا كإقعاء الكلب ، وهو أن يلصق أليتيه باألرض ، و 

 هنى عن إقعاٍء كإقعاء الكلب ( رواه أمحد .  هريرة . ) أن النيب حلديث أيباألرض ، 
 م / وأن يستقبل ما يلهيه .

--------------------------- 
 أي : ويكره للمصلي أن يصلي وأمامه شيء يلهيه .

اذهبوا خبميصيت هذه صلى يف مخيصة هلا أعالم ، فنظر إىل أعالمها نظرة ، فلما انصرف قال :  حلديث عائشة : ) أن النيب 
 فإهنا أهلتين آنفاً عن صاليت ( متفق عليه . إىل أيب جهم ، وأتوين بأنبجانية أيب جهم

 

: أميطي عّنا ِقرَامك هذا فإنه ال يزال  وعن أيب هريرة . قال  ) كان ِقرَاٌم لعائشة سرتت به جانب بيتها ، فقال هلا النيب 
 خاري رواه البتصاويره تعرض يل يف صاليت ( . 

[  كساء اإلنبجانية][ كساء مربع له أعالم .مخيصة][ تلو  .تعرض][ أزيلي .أميطي][ سرت رقيق من صوف ذو ألوان قرام]
 [ أي شغلتين . ] أاهتين. بإرسال اخلميصة ألنه كان أهداها للنيب  [ خصه  ] إىل أِب جهمغليظ ال علم له .

 ، وهلذا يكره تزويق املساجد وزخرفتها . فينبغي للمصلي أن يزيل كل ما يشغله عن صالته
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 م / وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل ِبدافعة األخبثني .
--------------------------- 

 أي : ويكره للمصلي أن يدخل يف صالته وهو يدافع أحد األخبثني ) البول أو الغائط ( .
 وال وهو يدافعه األخبثان ( رواه مسلم . ) ال صالة حبضرة طعامول يق عن عائشة قالت : مسعت رسول هللا 

 بطالهنا واألول أصح .إىل واجلمهور على أنه لو صلى فصالته صحيحة مكروهة ، وذهب بعض العلماء 
 واحلكمة : ألن ذلك مينع اخلشوع يف الصالة ، ومينع حضور القلب فيها .

 معذور . فإن خشي فوات اجلماعة ، فإنه يقضي حاجته ولو فاتته اجلماعة ، ألنه 
  لو كان اإلنسان حقن وليس عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقِض حاجتك وتيمم للصالة ، أو نقول : صلِّ وأنت مدافع

 لألخبثني ؟ 

: نقول : اقِض حاجتك وتيمم ، وال تصلِّ وأنت تدافع األخبثني ، وذلك ألن الصالة بالتيمم ال تكره باإلمجاع ،  فاجلواب
األخبثني منهيٌّ عنها مكروهة ، ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصالة ال تصح مع مدافعة األخبثني لقول  والصالة مع مدافعة

 ] قاله ابن عثيمني [ .: ) ال صالة حبضرة طعام ، وال وهو يدافعه األخبثان (  الرسول 
 املدافعة ، أو يتوضأ ويصلي ولو  لو كان حقنًا وخشي إذا قضى حاجته وتوضأ أن خيرج الوقت ؟ فهل يصلي يف الوقت مع

: يصلي ولو مع مدافعة األخبثني حفاظًا على الوقت ، وال جيوز له تأخريها ، وهذا قول  قيلخرج الوقت ؟ قوالن للعلماء : 
: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت ، وهذا قول ابن حزم ، وحكاه النووي عن بعض الشافعية ،  وقيلاجلمهور ، 
 وجيه .وهذا قول 

 م / أو ِبضرة طعام يشتهيه .
--------------------------- 

 أي : ويكره أن يصلي عند حضور الطعام .
 ) ال صالة حبضرة الطعام ( رواه مسلم . –السابق  –حلديث عائشة 

 ) إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة ، فابدؤا بالَعَشاء ( رواه مسلم . وحلديث أنس . قال : قال 
 رواه مسلم .(ء ، وال يعجلنَّ حىت يَفرَُغ منه، فابدؤا بالَعَشاِضع عشاُء أحدِكم وأقيمت الصالةإذا وُ ) : قال عمر قالوعن ابن 

هو أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب ، واحلاجة إىل الطعام تشغل القلب وحتول دون اخلشوع يف  احلكمة من هذا :
 الصالة .

 يف هذه احلال فصالته مكروهة وتصح ، وذهب بعض العلماء إىل بطالن الصالة يف هذه  مجهور العلماء على أنه لو صلى
 احلالة ، ومذهب اجلمهور أصح .

  أنه يقدم الطعام مطلقاً ، لكن مجهور العلماء اشرتطوا شروطاً لذلك ظاهر هذه احلديث: 
 ى تناوله شرعاً أو حساً .وأن يكون قادراً عل --وأن تكون نفسه تتوق إليه  --أن يكون الطعام حاضراً 

 .: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صالة العصر والرجل جائع جداً  الشرعي
 فنقول هنا : يصلي وال يؤخر الصالة .

 : كما لو قّدم له طعام حار وال يستطيع أن يتناوله ، فهنا نقول يصلي وال تكره صالته ألن انتظاره ال فائدة فيه .    احلسـّي
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. له أن يشبع ويدل لذلك رواية )... وال تعجلوا عن عشائكم( العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه والصحيح أن قال بعض
 ويف رواية ) وال يعجل حىت يفرغ منه ( .

أصحابنا على أنه   يف هذا دليل على أنه يأكل حاجته من األكل بكماله هذا هو الصواب ، وأما ما تأوله بعض” قال النووي :
  .“لقماً يكسر هبا شدة اجلوع فليس بصحيح وهذا احلديث صريح يف إبطاله  يأكل

 وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصالة فال يأتيها حىت يفرغ وأنه ليسمع قراءة اإلمام .

 أن يفرتش الرجل ذراعيه يف السجود . م / وهنى النيب 
--------------------------- 

 فرتش ذراعيه حال السجود .أي : ويكره للمصلي أن ي
 متفق عليه .) اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (  حلديث أنس قال : قال 

  ، تدل على الكسل والتهاون بالصالة ، وفيه تشبه بالكلب . األهناحلكمة من النهي عن ذلك 

 
  باب صالة التطوع 

 صالة التطوع : هي كل عبادة ليست واجبة .
 والتطوع له فوائد :

 : جرب ما يكون يف املفروضة من نقص . أوال  
انظروا يف صالة  –وهو أعلم  –: ) إن أول ما حياسب به الناس يوم القيامة الصالة ، قال : يقول ربنا عز وجل ملالئكته  قال 

، قال : انظروا ، هل لعبدي من تطوع ؟  عبدي ، أمتها أم نقصها ، فإن كانت تامة ، كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً 
 رواه أبو داودفإن كان له تطوع قال : أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ( . 

 : من أسباب حمبة هللا . ثانيا  
: ) قال هللا تعاىل : ... ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ، وبصره  قال 
 رواه البخاري يبصر به ، ولئن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنه ( . الذي 

 : من أسباب دخول اجلنة . ثالثا  
َر َذِلَك ؟ ، َسْل . فـَُقْلُت : َأْسأَُلَك ُمرَافـََقَتَك يف َاجْلَنَِّة . فـََقاَل : أََوغَ  قَاَل يل اَلنَّيبُّ  }قَاَل :  َعْن رَبِيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسَلِميِّ  يـْ

    َرَواُه ُمْسِلٌم  . {قـُْلُت : ُهَو َذاَك ، قَاَل : " فََأِعينِّ َعَلى نـَْفِسَك ِبَكثْـرَِة اَلسُُّجوِد 
 رواه مسلم وجاء يف رواية : ) عليك بكثرة السجود ، فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك هللا هبا درجة ( . 

 ليها .: احلصول على األجر املرتتب ع رابعا  
 : ترويض النفس على الطاعة ، وهتيئتها للفرائض . خامسا  
 : شغل الوقت بأفضل الطاعات . سادسا  
 . : اإلقتداء بالرسول  سابعا  
  التطوع ينقسم إىل قسمنيو : 

 وهو الذي مل يأِت به الشارع حبد .، أوال  : تطوع مطلق 



 60 

 ت ، ولك أن تتطوع بالصالة يف الليل والنهار مثىن مثىن .: صدقة التطوع ، لك أن تتربع يف سبيل هللا مبا شئ مثال
 : سنة الفجر . مثال، وهو ما حد له حد يف الشرع ، ثانيا  : التطوع املقيد 

 م / وآكدها : صالة الكسوف .
--------------------------- 
 أي : أن آكد صالة التطوع صالة الكسوف .

 ها وأمر هبا . وخرج وأمر منادياً ينادي ) الصالة جامعة ( .فعل أن النيب  –كما قال املصنف   –ألنه 
يـَْوَم َماَت ِإبـْرَاِهيُم، فـََقاَل اَلنَّاُس: اِْنَكَسَفِت اَلشَّْمُس  اِْنَكَسَفِت اَلشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل َاَّللَِّ ) قَالَ  َعِن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة 
يـُْتُمومُهَا، "ِإنَّ اَلشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت َاَّللَِّ اَل يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حِلََياتِِه، فَِإَذا رَأَ  َرُسوُل َاَّللَِّ ِلَمْوِت ِإبـْرَاِهيَم، فـََقاَل 

 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه  (  فَاْدُعوا َاَّللََّ َوَصلُّوا، َحىتَّ تـَْنَكِشفَ 
: َويف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِ   ( َفَصلُّوا َواْدُعوا َحىتَّ ُيْكَشَف َما ِبُكمْ )  َولِْلُبَخارِيِّ ِمْن َحِديِث َأيب َبْكرََة  (َحىَت تـَْنَجِلي)يِّ

  ويلي الكسوف يف اآلكدية الوتر ، ألن النيب  . داوم عليه ، وأمر به كما سيأيت 
 ة الكسوف سنة . وهذا مذهب مجهور العلماء وقدكسوف ، دليل على أن صالالوآكدها  –رمحه هللا  –املصنف  ويف قول 

 .سنة مؤكدة باإلمجاع  قال النووي : 
فقد قال أبو عوانة يف صحيحه يف ]بيان دعوى االتفاق منقوضة ،  : لكن ذهب بعض العلماء إىل وجوهبا ، قال الشيخ األلباين

 .: ) فصلوا ... ( [ مث ساق بعض األحاديث الصحيحة يف األمر هبا كقوله وجوب صالة الكسوف
 . “وصر  أبو عوانة يف صحيحه بوجوهبافاجلمهور على أهنا سنة مؤكدة ، ”قال ابن حجر : 

يف  إن القول بالسنية فقط فيه إهدار لألوامر الكثرية اليت جاءت عنه  وقال : ،  وهو األرجح دلياًل ” قال الشيخ األلباين :
 . “صلية أال وهو الوجوب هذه الصالة دون أي صارف هلا عن داللتها األ

 . “قوي إن القول بالوجوب قول”قال ابن القيم : 
 وهذا الصحيح أهنا واجبة ، لكن على الكفاية .

جهر يف صالة الكسوف يف قراءته ، فصلى أربع ركعات ، وأربع  م / وتصلى على صفة حديث عائشة ) أن النيب 
 سجدات ( متفق عليه .

--------------------- 
حديث عائشة املخرج يف الصحيحني والذي فيه صفة صالة الكسوف ، وما ورد يف حديث عائشة  –رمحه هللا  –ملصنف ذكر ا

 أصح ما ورد وأهنا ركعتني يف كل ركعة ركوعان .
 وهبذا قال أمحد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود .

 واختاره ابن تيمية والصنعاين والسعدي .
، ورواه بسنة رسول هللا ، لكن الذي استفاض عند أهل العلم روي يف صفة صالة الكسوف أنواعقد ”قال ابن تيمية : 
، أنه صلى هبم ركعتني يف كل ركعة أهل العلم كمالك والشافعي وأمحد ، وهو الذي استحبه أكثرمن غري وجه البخاري ومسلم

 .“ركوعان
الثابت يف الصحيحني ، أنه صلى يف كل ركعة بركوعني صالة الكسوف حديث عائشة  والصحيح ” وقال الشيخ السعدي : 

 “ .كما قال األئمة : اإلمام أمحد ، والبخاري ، وغريمها وسجودين ، وأما ما سواه من الصفات ، فإنه وْهم من بعضهم واٍه  
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أو ضعيف ،  وما خالف ذلك فمعلل، نه قال: أصح ما يف الباب ركوعانحكى النووي عن ابن عبد الرب أ” وقال الشوكاين :
 . “وكذا قال البيهقي

 ونقل ابن القيم والشافعي وأمحد والبخاري ، أهنم كانوا يعدون الزيادة على الركوعني يف كل ركعة غلطاً من بعض الرواة .
 يوم مات ابنه إبراهيم . مل يصل الكسوف إال مرة واحدة النيب ألن 
 أن احلكمة من الكسوف واخلسوف هو ختويف العباد . 
وُِّف اَّللَُّ ، خيَُ َر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اَّللَِّ إنَّ الشَّْمَس َواْلَقمَ ) : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَالَ  -رٍو األَْنَصارِيِّ اْلَبْدرِيِّ ُعْقَبَة ْبِن َعمْ -َأيب َمْسُعوٍد  َعنْ 

َها َشْيًئا َفَصلُّوافَِإَذا رَأَيْـ  .ِلَمْوِت َأَحٍد ِمْن النَّاسِ  ، َوِإنَـُّهَما ال يـَْنَخِسَفانِ هِبَِما ِعَباَدهُ   متفق عليه  .(مْ ىتَّ يـَْنَكِشَف َما ِبكُ ، َواْدُعوا حَ ُتْم ِمنـْ

 : يسن عند حصول الكسوف

: رابعا  ، (التكبري ، لقوله : )وكربوا ...ثالثا  : ، (، لقوله : )فادعوا ...الدعاءثانيا  : ، (: )فصلوا ... ، لقوله الصالةأوال  : 
 رواه البخاري. بالعتاقة يف كسوف الشمس( لقد أمر النيب العتاقة، عن أمساء قالت: ): خامسا  ، (لقوله: )وتصدقوا ...الصدقة، 

  وعليه لو تصلى عند رؤية الكسوف أو اخلسوف ، ( فيه دليل على أن صالة الكسوف  فإذا رأيتموها) يف احلديث قوله
فإنه ال يصلى ، ألنه ذهب وكذلك لو طلعت الشمس والقمر خاسف ،  أو قرت ومل تره ، فإنه ال يصلى ، حال دونه غيم

 وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه ال يصلى ، ألن سلطاهنا قد ذهب .سلطانه ، 

 . ) أن بداية صالة الكسوف من حدوث الكسوف إىل التجلي ، لقوله ) حىت ينجلي ما بكم 
  : وهذا القول هو يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح ، وقيل : مرة ثانية . يصلون فقيل : فإذا فرغ من الصالة قبل التجلي

 .الصحيح 
  وألن النيب ، سبب الذي شرعت له الصالة قد زال، ألن الالكسوف أثناء الصالة أمتها خفيفةفإن جتلى  قال: )صلوا حىت

 .ينكشف ما بكم(
  كسفت الشمس على عهد رسول هللا ال قويسن أن ينادى هلا الصالة جامعة ، حلديث عبد هللا بن عمرو (  : فنودي

 الصالة جامعة ( رواه البخاري .
 ( أن النيب ويف قول عائشة دليل علىجهر يف صالة الكسوف ) [ سواء كسوف أنه يسن اجلهر يف صالة الكسوف

 الشمس أو خسوف القمر [ وهذا مذهب احلنابلة وهو الصحيح .
 حضرا  وسفرا  وحث الناس عليها . عليها النيب  الوتر سنة مؤكدة ، داوم م / وصالة  

--------------------------- 
 صالة الوتر : هي الصالة املتَطوَّع هبا لتوتر صالة الليل .

 ومواظبته عليه حضراً وسفراً وحث الناس عليه . سنة مؤكدة ، لفعل النيب  –كما قال املصنف رمحه هللا   –وحكمها 
 ن تصبحوا ( وقال أبو هريرة ) أوصاين خليلي بثالث : وأن أوتر قبل أن أرقد ... ( .) أوتروا قبل أ لقول

 وذهب بعض العلماء إىل وجوبه وهو مذهب احلنفية .
وتَِر خِبَْمٍس فـَْليَـْفَعْل ، َوَمْن اَْلوِتْـُر َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ، َمْن َأَحبَّ َأْن يُ ) قَاَل  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َأيب أَيُّوَب َاأْلَْنَصارِيِّ  حلديث

ِْمِذيَّ ، َوَصحََّحُه اِْبُن ِحبَّاَن ، َوَرجََّح النََّساِئيُّ َوقْـَفُه  (َأَحبَّ َأْن يُوتَِر بَِثاَلٍث فـَْليَـْفَعْل ، َوَمْن َأَحبَّ َأْن يُوتَِر ِبَواِحَدٍة فـَْليَـْفَعْل   .َرَواُه اأَْلَْربـََعُة ِإالَّ اَلرتِّ

، َوَصحََّحُه َاحْلَاِكمُ  (.اَْلوِتْـُر َحقٌّ، َفَمْن ملَْ يُوتِْر فـََلْيَس ِمنَّا) : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن بـَُرْيَدةَ ْن َوعَ  ٍ    َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ِبَسَند َلنيِّ
 : واستدلوا ومجهور العلماء على أنه ليس بواجب 
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 بعث معاذ إىل اليمن ، وفيه : ) فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ... ( . حبديث
 . “بيسري وهذا من أحسن ما يستدل به ، ألن بعث معاذ كان قبل وفاته ”:  قال الشوكاين

 جاء رجل إىل رسول هللا ال: )ن من حديث طلحة بن عبيد هللا قومن األدلة الدالة على عدم الوجوب ما اتفق عليه الشيخا
                                                                                                                متفق عليه .(: مخس صلوات يف اليوم والليلة، قال: هل علي غريها: قال: ال، إال أن تطوع: قال همن أهل جند ... وفي

ِْمِذيُّ  ( لَْيَس اَْلوِتْـُر حِبَْتٍم َكَهْيَئِة اَْلَمْكُتوبَِة ، َوَلِكْن ُسنٌَّة َسنـََّها َرُسوُل َاَّللَِّ  )قَاَل  َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب حلديث وَ  َرَواُه النََّساِئيُّ َواَلرتِّ
َحُه  َنُه َواحْلَاِكُم َوَصحَّ      َوَحسَّ

يوتر على بعريه ( وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب ، إذ لو كان واجباً مل يصله على كان   وحلديث ابن عمر : ) أن النيب 
 الراحلة .

وأما األحاديث اليت احتجوا هبا فمحمولة على االستحباب والندب املتأكد ، وال بد من هذا التأويل للجمع ”:  قال النووي
 . “بينها وبني األحاديث اليت استدللنا هبا

 الصحيح . وهذا القول هو
 ركعة . ه  م / وأقل  

------------- 
 أي : أقل الوتر ركعة واحدة ، ألنه حيصل هبا الوتر .

 ) الوتر ركعة من آخر الليل ( رواه مسلم . حلديث ابن عمر . قال : قال 
ح صلى ركعة : صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم الصب عن صالة الليل ، فقال  وعنه ) أن رجاًل سأل النيب 

 واحدة توتر له ما قد صلى ( متفق عليه .
 تسع فاجلميع وتر خبمس أو سبع أو( هذا إذا كانت مفصولة ، فأما إذا اتصلت بغريها كما لو أوتر  الوتر ركعةوقوله ) 

 كما ثبت باألحاديث الصحيحة .
  ( دليل على أنه ال يكره أن يوتر بركعة ، وهذا مذهب اجلم ركعةأقله وقوله ) هور ، حلديث ابن عمر . قال : قال  ( :

من أحب أن يوتر ) الوتر حق ، ف خفت الصبح فأوتِر بركعة ( رواه مسلم ، وأيضًا حلديث أيب أيوب قال : قال  فإذا
 داود . .. ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ( رواه أبوخبمس فليفعل ، .

 ]قاله النووي[ .“واألحاديث الصحيحة ترد عليهون الركعة الواحدة صالة فقط،ال تكال يصح اإليتار بواحدة و ” :وقال أبو حنيفة
 

 م / وأكثره : إحدى عشرة ركعة .
--------------------------- 

َها قَاَلْت:  حلديث أي : أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة . َمَضاَن َواَل يف َغرْيِِه يَزِيُد يف رَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ  َما }َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 ( متفق عليه . َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعةً 

) صالة الليل مثىن مثىن ( متفق عليه وحلديث  واألفضل مثىن مثىن : أي يصليها اثنتني اثنتني ، حلديث ابن عمر . قال : قال 
ىل الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بني كل يصلي فيما بني أن يفرغ من صالة العشاء إ عائشة قالت ) كان رسول هللا 

 ركعتني ، ويوتر بواحدة ( رواه مسلم .
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 العشاء إىل طلوع الفجر . من صالةر  م / ووقت ه  
--------------------------- 

 ، فإذا طلع الفجر انتهى وقته . الفجر أي : ووقت الوتر من صالة العشاء إىل طلوع
ٌر َلُكْم ِمْن مُحُِر اَلنـََّعِم " قـُْلَنا: َوَما ِهيَ ) قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  قَاَل: َخارَِجَة ْبِن ُحَذاَفَة  حلديث يَا  ِإنَّ َاَّللََّ أََمدَُّكْم ِبَصاَلٍة ِهَي َخيـْ

ْمَسةُ .(اَْلوِتْـُر ، َما بـَنْيَ َصاَلِة اَْلِعَشاِء ِإىَل طُُلوِع اَْلَفْجرِ  َرُسوَل َاَّللَِّ ؟ قَاَل :    ِإالَّ النََّساِئيَّ َوَصحََّحُه احَْلَاِكُم  َرَواُه َاخلَْ
 . “أمجع أهل العلم على أن ما بني العشاء إىل طلوع الفجر وقت للوتر”:  قال ابن املنذر

 رواه مسلم ) أوتروا قبل أن تصبحوا ( .   قال 
 رواه مسلم) فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ، فأوترت له ما قد صلى ( .  وقال 
ف العلماء لو مجعت العشاء مع املغرب ، مىت يصلي الوتر ؟اختل

 وهذا مذهب احلنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم .بعد العشاء ولو مجعت مجع تقدمي ،  : يصليه فقيل
 والراجح األول .، : ال يدخل إال بعد وقت العشاء  وقيل

م ْن )  التركم بالليلر وترا  ( متفق عليه ، وقال ) اجعلوا آخر  ص ، كما قال  صالتهر  آخر   م / واألفضل أن يكون  
ر  ا للَّ  ر ه  فـ ْلي وترْر آخر رر ا للَّْيلر فـ ْلي وترْر أ وَّل ه ، و م ْن ط مرع  أ ْن يـ ق وم  آخر رر ا للَّْيلر خ اف  أ ْن ال  يـ ق وم  مرْن آخر ة  آخر ، ف إرنَّ ص ال  ْيلر

 م ْسلرٌم ر و اه  ( م ْشه ود ٌة، و ذ لرك  أ ْفض ل  
--------------------------- 

 ) اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً ( رواه مسلم . أي : أن األفضل أن يكون الوتر هو آخر صالته ، لقوله 
َمْن َطِمَع أَْن يـَُقوَم آِخرَُه َمْن َخاَف َأْن اَل يـَُقوَم ِمْن آِخِر اَللَّْيِل فـَْلُيوتِْر أَوََّلُه، وَ )  –رمحه هللا  –وحلديث جابر الذي ذكره املصنف 

 ( . فـَْلُيوتِْر آِخَر اَللَّْيِل، فَِإنَّ َصاَلَة آِخِر اَللَّْيِل َمْشُهوَدٌة، َوَذِلَك أَْفَضلُ 
 : وأما األفضل فله حالتانففي هذا احلديث بيان أن الوتر جيوز أول الليل ، وجيوز آخر الليل ، 

 الليل فاألفضل له أن يوتر أوله ، كما أوصى بذلك أبا هريرة . خر: أن من خيشى أن ال يقوم من آ األوىل
، الليل مشهودة، تشهدها املالئكة ، وذلك ألن صالة آخريل، فاألفضل أن جيعله آخر الليل: من طمع أن يقوم آخر الل الثانية

 وألن الصالة يف آخر الليل هي وقت النزول اإلهلي وإجابة الدعاء .
  ، ظ آخر الليل ، فله أن يتنفل على القول الراجح ، وال يعيد الوتر ألن النيب قمث نام ، واستيلو أوتر أول الليل  قال ) ال

 وتران يف ليلة ( ، وال ينقض الوتر ) نقضه يصلي ركعة تشفع لصالته ( .
 وقد اختلف العلماء فيمن نسي الوتر حىت طلع الفجر هل يقضيه أم ال على أقوال :

َمْن نَاَم َعْن اَْلوِْتِر أَْو َنِسَيُه  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث أيب سعيدوع الفجر ، وقبل صالة الصبح ، د طل: يصليه بع فقيل
ْمَسُة ِإالَّ النََّساِئيَّ .  (فـَْلُيَصلِّ ِإَذا َأْصَبَح أَْو ذََكَر   َرَواُه َاخلَْ

 قول اإلمام مالك . وهذا القول مروي عن مجاعة من الصحابة والتابعني ، وهو
نوم أو وجع عن قيـام الليل ، صلى من النهار ثنيت  إذا غلبه حلديث عائشة : ) كان رسول هللا : يقضيه شفعًا هنارًا ،  وقيل

 كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة .  عشرة ركعة ( .رواه مسلم ، والنيب 
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وألن القضاء حيكي األداء ،  (ْن اَْلوِْتِر أَْو َنِسَيُه فـَْلُيَصلِّ ِإَذا َأْصَبَح أَْو ذََكَر َمْن نَاَم عَ للحديث السابق ) : يقضيه هنارًا وترًا . وقيل
 وبه قال طاووس وجماهد والشعيب .

 : يقضيه إذا تركه نوماً أو نسياناً إذا استيقظ أو إذا ذكر يف أي وقت كان ، ليالً أو هناراً . وقيل
 ( .ْلوِْتِر أَْو َنِسَيُه فـَْلُيَصلِّ ِإَذا َأْصَبَح أَْو ذََكَر َمْن نَاَم َعْن اَ  للحديث السابق ) 

: ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( فهذا عام يدخل فيه كل صالة فرض أو نافلة ، وهو يف  ولعموم قوله 
 رض أمر فرض ، ويف النفل أمر ندب ، الف

 وهو الراجح .وهذا مذهب ابن حزم . 
 تسقاءصالة االس

 نزول املطر عند التضرر بفقده . : طلب االستسقاء
 وأما حكمها فقد قال املصنف رمحه هللا .

 املاء . لفقدر  الناس   طرّ م / وصالة االستسقاء سنة إذا اض  
--------------------------- 

 وهذا قول أكثر العلماء .وجدب الديار أي : أن صالة االستسقاء حكمها سنة عند وجود سببها وهو : تأخر نزول املطر 
فعلها وكذلك خلفاؤه ، وهذا قول سعيد  صالة االستسقاء سنة عند احلاجة إليها سنة مؤكدة ، ألن النيب ” قال ابن قدامة :

 .“ بن املسيب وداود ومالك والشافعي
قلب رداءه وصلى ركعتني( إىل املصلى يستسقي ، فاستسقى واستقبل القبلة ، و  عن عبد هللا بن زيد قال )خرج رسول هللا 

 متفق عليه .
ُهَما قَاَل:  اًل، ُمَتَضّرًِعا، َفَصلَّى رَْكَعتَـنْيِ، َكَما ُيَصلِّي  َخرََج اَلنَّيبُّ )َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ ًعا، ُمتَـَرسِّ ُمتَـَواِضًعا، ُمَتَبذِّاًل، ُمَتَخشِّ

ِْمِذيُّ، َوأَبُو َعَوانََة، َواْبُن ِحبَّانَ (ْم َهِذِه يف اَْلِعيِد، ملَْ خَيُْطْب ُخْطَبَتكُ   . َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه اَلرتِّ
 .“نرب يوم اجلمعة ومل خيرج ومل يصلاستسقى على امل ، ألن النيب صالة االستسقاء وال اخلروج إليهاال تسن ”: وقال أبو حنيفة

 صلى االستسقاء ركعتني . اديث يف الصحيحني وغريمها أن النيب فقد ثبتت األح،  وقول اجلمهور هو الصحيح
 م / وتفعل كصالة العيد يف الصحراء .

--------------------------- 
 أي : أن صالة االستسقاء صفتها كصالة العيد ، فتسن يف الصحراء .

َها قَاَلْت:  حلديث  ُقُحوَط اْلَمَطِر، فََأَمَر مبِْنرَبٍ، فـَُوِضَع َلُه يف اَْلُمَصلَّى، َوَوَعَد  َرُسوِل َاَّللَِّ  َشَكا اَلنَّاُس ِإىَل  )َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
، مُثَّ قَاَل: "ِإنَّ  اَلنَّاَس يـَْوًما خَيُْرُجوَن ِفيِه، َفَخرََج ِحنَي بََدا َحاِجُب اَلشَّْمِس، فـََقَعَد َعَلى اَْلِمْنرَبِ، َفَكبـََّر َومحَِدَ  ُكْم َشَكْومُتْ َجَدَب َاَّللََّ

 َربِّ اَْلَعاَلِمنَي، اَلرَّمْحَِن اَلرَِّحيِم، َماِلِك يـَْوِم اَلدِّيِن، ِديَارُِكْم، َوَقْد أََمرَُكْم َاَّللَُّ َأْن َتْدُعَوُه، َوَوَعدَُكْم َأْن َيْسَتِجيَب َلُكْم، مُثَّ قَاَل: َاحلَْْمُد َّلِلَِّ 
، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، أَْنَت اَْلَغيِنُّ َوحَنُْن اَْلُفَقرَاُء، أَْنزِْل عَ اَل ِإَلَه ِإالَّ َاَّللَُّ يـَْفعَ  َنا اْلَغْيَث، َواْجَعْل َما أَنـَْزْلَت قـُوًَّة ُل َما يُرِيُد، اَللَُّهمَّ أَْنَت َاَّللَُّ َليـْ

اُض ِإِبطَْيِه، مُثَّ َحوََّل ِإىَل اَلنَّاِس َظْهَرُه، َوقـََلَب رَِداَءُه، َوُهَو رَاِفٌع يََدْيِه، مُثَّ أَْقِبَل َوَباَلًغا ِإىَل ِحنٍي" مُثَّ َرَفَع يََدْيِه، فـََلْم يـََزْل َحىتَّ رُِئَي بـَيَ 
 اُوَد َرَواُه أَبُو دَ  (.َعَلى اَلنَّاِس َونـََزَل، َوَصلَّى رَْكَعتَـنْيِ، فَأَْنَشَأ َاَّللَُّ َسَحابًَة، فـََرَعَدْت، َوبـََرَقْت، مُثَّ أَْمَطَرْت 
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 م / وُيرج إليها متخشعا  متذلال  متضرعا  .
--------------------------- 

 أي : ويسن أن خيرج لصالة االستسقاء متخشعاً متذلاًل متضرعاً .
ُهَما قَالَ حلديث  ًعا، َخرََج اَلنَّيبُّ ) اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ اًل، ُمَتَضّرًِعا، َفَصلَّى رَْكَعتَـنْيِ، َكَما  ُمتَـَواِضًعا، ُمَتَبذِّاًل، ُمَتَخشِّ ُمتَـَرسِّ

 رواه أبوداود .. (ُيَصلِّي يف اَْلِعيِد، ملَْ خَيُْطْب ُخْطَبَتُكْم َهِذهِ 
[ التذلل اخلضوع والتذلل إىل هللا  متذلال  [ : التذلل ورمي البصر إىل األرض وخفض الصوت وسكون األعضاء ]  متخشعا  ] 

[ التضرع االبتهال إىل هللا يف الدعاء مع حضور القلب وامتالئه  متضرعا  وهو اهلوان ، وهو أشد من التواضع . ]  وإظهار الذل ،
 .باهليبة واخلوف من هللا 

 قهاء أن خيرج أهل الدين والشيوخ واستحب الفذلاًل ، ألنه يوم استكانة وخضوع ، أن يكون متواضعاً ، متخشعاً ، مت 
 م / فيصلي ركعتني .

-------------- 
 . بإمجاع املثبتني هلا  قال النووي :  أي أن صالة االستسقاء ركعتان ،

 . “ال نعلم بني القائلني بصالة االستسقاء خالفاً يف أهنا ركعتان”قال ابن قدامة : 
ًعا، ُمتَـ  َخرََج اَلنَّيِبُّ ) كما يف حديث ابن عباس السابق اًل، ُمَتَضّرًِعا، َفَصلَّى رَْكَعتَـنْيِ، َكَما ُيَصلِّي يِف ُمتَـَواِضًعا، ُمَتَبذِّاًل، ُمَتَخشِّ َرسِّ

 ( . ... اَْلِعيدِ 
، باألعلى، يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة ىل بعد التحرمية واالستفتا  ستاً، ويف الثانية مخساً ، يكرب يف األو وصفة الصالة كصالة العيد

 ويف الثانية بعد الفاحتة بالغاشية .
 واحدة . طبة  خ  م / ُث ُيطب 
------------------ 

 أفاد املؤلف أن اخلطبة بعد الصالة ، وأهنا خطبة واحدة ، وقد اختلف العلماء مىت اخلطبة على أقوال : 
 .أن اخلطبة قبل الصالة . ) كاجلمعة  (  القول األول : 

  .روي ذلك عن عمر ، وابن الزبري ، وعمر بن عبد العزيز ، وذهب إليه ابن عبد الرب
) ... فقعد على املنرب ، فكرب ومحد هللا ، مث قال : إنكم شكومت ... مث نزل فصلى ( فهو نص أنه خطب  حلديث عائشة السابق

 قبل الصالة .
 وحلديث عبد هللا بن زيد ، وفيه : ) ... فحول ظهره إىل الناس واستقبل القبلة يدعو مث حول رداءه مث صلى ركعتني ( .

 .اخلطبة بعد الصالة . ) كالعيد (  أنالقول الثاين : 
 . وبه قال اجلماهري قال النووي : ، وهذا مذهب اجلمهور  ، املالكية والشافعية واحلنابلة 

 حلديث ابن عباس وقد سبق : ) خرج متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد ( .
 مرين .لورود األخبار بكال األواختار هذا الشوكاين ، ري ، أنه خمالقول الثالث : 
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 م / ويكثر فيها : االستغفار ، وقراءة اآليات اليت فيها األمر به .
--------------------------- 

ألن فيقول : اللهم اغفر لنا ، اللهم إنا نستغفرك ، أي يسن أن يكثر يف اخلطبة من االستغفار ، ويقرأ اآليات اليت فيها األمر به ، 
 ربكات .االستغفار سبب حلصول اخلريات وال

َومُيِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت .  يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً  فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً )كما قال تعاىل 
 ( . َوجَيَْعْل َلُكْم أَنـَْهاراً 
 ( .ُتوبُوا ِإلَْيِه  اْستَـْغِفُروُه مُثَّ وقال تعاىل ) ف
 ( .َوأَِن اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه مُيَتِّْعُكْم َمَتاعاً َحَسناً ِإىَل َأَجٍل ُمَسّمًى وقال تعاىل ) 

 اإلجابة . ئويلح يف الدعاءر وال يستبطم / 
--------------------------- 
 يف الدعاء ، ألن اإلحلا  يف الدعاء سبب لالستجابة .أي : أنه يسن للخطيب أن يدعو يف خطبته ويلح 

 .، فلم ُيستجْب يل ( متفق عليهيب: قد دعوت ر جاب ألحدكم ما مل يـَْعَجل ، يقول) يست : قال حلديث أيب هريرة . قال
االستعجال ؟ قال : يقول : يا رسول هللا ! ما بإمث ... ، مامل يستعجل ، قيلويف رواية ملسلم ) ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدُع 

 : قد دعوُت ، وقد دعوُت ، فلم أر من َيستجْب يل ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ( 
 ) ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ، .. ليعزم املسألة فإن هللا ال ُمكرِه له ( متفق عليه . وعنه . قال : قال 

 اليت تدفع الشر وتنزل الرمحة كاالستغفار . م / وينبغي قبل  اخلروجر إليها ، فعل  األسباب
--------------------------- 

 أي : وينبغي قبل اخلروج لصالة االستسقاء أن حيرص املسلم على فعل األسباب اليت تدفع الشر وتنزل الرمحة كاالستغفار .
 كما سبق يف اآليات املاضية .

 م / والتوبة .
------------ 

شر وبالء إال بسبب الذنوب واملعاصي كما قال تعاىل من إىل هللا من املعاصي والذنوب ، فإن ما وقع  أي وينبغي له أن يتوب
 ( . يـَْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم )

 ( .ِض نَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَرْ َوَلْو أَ وقال تعاىل )
َناُهْم َماًء َغَدقاً وقال تعاىل )  ( . َوأَلَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيـْ

 م / واخلروج من املظامل .
---------------- 

 وهذا من عطف اخلاص على العام ، وذلك ألن اخلروج من املظامل من التوبة . أي : وترك املظامل ،
 ق هللا ، واملظلمة يف حق العباد .تشمل املظلمة يف ح واملظلمة

 : عدم إخراج الزكاة ، أو عدم إخراج كفارة عليه .مظامل يف حق هللا أمثلة  
موال الفقراء واملساكني والناس بأي طريق حمرم ، وعدم إعطاء وأكل أ: عدم إرجاع حقوق الناس ، مظامل يف حق العباد أمثلة 

 العمال أجورهم وغريها .
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خرج ليخرب بليلة القدر وإنه تالحى  وأيضًا ترك التشاحن فإن التشاحن سبب لرفع اخلري كما يف حديث عبادة ) أن النيب 
 فالن وفالن وإهنا رفعت وعسى أن يكون خرياً ..... ( .

 لق .واإلحسان إىل اخل
---------------- 

( ، واملراد بالصدقة هنا  ِإنَّ َرمْحََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ ألن اإلحسان إىل الناس كالصدقة سبب لرمحة هللا كما قال تعاىل ) 
ملنع القطر من  الصدقة املستحبة ، أما الصدقة الواجبة ) وهي الزكاة ( فهذه البد من إخراجها يف وقتها ، ألن منعها سبب

 ) وما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء (  السماء ، كما قال 
 

 مسائل :
 وهذا قول أكثر العلماء ، وبه قال املالكية والشافعية واحلنابلة .أن حيولوا أرديتهم يف االستسقاء ،يستحب لإلمام و للمأمومني 

 .لبه ظْهراً لبطن وحتول الناس معه(، وحول رداءه فقبن زيد: )... مث حتول إىل القبلة محد من حديث عبد هللافقد جاء يف مسند أ
 هذا إسناد حسن من أجل حممد بن إسحاق ، وقد صر  التحديث فانتفت شبهة تدليسه .

 وألن العلة واحدة وهي التفاؤل .ليل على اختصاصه ، ثبت يف حق غريه ما مل يقم د أن ما ثبت يف حقه 

 كأن العبد يعاهد ربه بأن يقلب حاله  –  التأسي بالنيب –من حتويل الرداء : التفاؤل بتغري احلال من قحط إىل مطر احلكمة 
 املعصية إىل الطاعة . من
 ألن النيب قول ضعيف ، وقول بعضهم يستحبال يستحب صيام ذلك اليوم ، حداث يف الدين، وهذا إيأمر بذلكمل.  

 أوقات النهي
هي عن النوافل املطلقة : من الفجر إىل أن ترتفع الشمس قيد رمح ، ومن صالة العصر إىل الغروب ، ومن وأوقات النم / 

 قيام الشمس يف كبد السماء إىل أن تزول .
--------------------------- 

 عن أوقات النهي عن الصالة . –رمحه هللا  –سيتكلم املصنف 
وافعلوا اخلري ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا  (لعموم قوله تعاىل  ،األصل يف صالة التطوع أهنا مشروعة دائمًا 

 لعلكم تفلحون ( .
سل . فقلت : أسألك مرافقتـك يف اجلنة ؟ قال : أو غري ذلك ؟ قلت :  قال ) قال يل رسول هللا  وعن ربيعة بن كعب 

 . مسلم رواههو ذاك . قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ( 
 وهي :، لكن هناك أوقاتاً هنى الشارع عن الصالة فيها 

 بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس قيد رمح . -أ 

 وعند قيامها حىت تزول . -ب 

 ومن بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس . -ج 

نـََهى َعْن  َأنَّ النَّيبَّ  -أَْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر وَ  -َشِهَد ِعْنِدي رَِجاٌل َمْرِضيُّوَن ) َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل حلديث 
 . الصَّالِة بـَْعَد الصُّْبِح َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ، َوبـَْعَد اْلَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب (

ىتَّ تـَْرَتِفَع الشَّْمُس ، َوال َصالَة بـَْعَد اْلَعْصِر ) ال َصالَة بـَْعَد الصُّْبِح حَ أَنَُّه قاَل  َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ  حلديثو 
 متفق عليه . َحىتَّ َتِغيَب الشَّْمُس (
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ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقرب فيهـن موتانا : حني تطلع  وحلديث عقبة بن عامر : ) ثالث ساعات كان رسول هللا  
 ضيف الشمس للغروب ( رواه مسلم .ـتزول الشمس ، وحني تتالشمس بازغة حىت ترتفع ، وحني يقوم قائم الظهرية حىت 

 وهذا مذهب اجلمهور ، وادعى النووي االتفاق على ذلك . وحكم الصالة يف هذه األوقات أهنا مكروهة
قالوا : أن أحاديث  . قال احلافظ : وبه قال داود وغريه من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم ، وقال بعض العلماء باجلواز 

 النهي منسوخة ، والراجح قول اجلمهور .
 مىت يبدأ وقت النهي ؟ هل يبدأ بعد دخول الوقت أو بعد الصالة ؟

 .حلديث أيب سعيد ) ال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس (  أما العصر فيبدأ بعد الصالة بال خالف ،
 وأما الفجر فقد اختلف العلماء : 

 رواه أبو داود . إال سجدتني( ال صالة بعد الفجرحلديث: )ر ،وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة ،جإن النهي يبدأ بطلوع الف فقيل :
فقد ثبت يف صحيح مسلم تعليق احلكم بنفس لفجر ، وهذا مذهب مجهور العلماء ، : أن النهي يبدأ بعد صالة االقول الثاين 

 الصالة : ) ال صالة بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس ( .
بن عبسة السلمي أنه قال : ) قلت : يا رسول هللا ، أي الليل أمسع ؟ قال : جوف الليل اآلخر فصّل ما شئت فإن  ور وعن عم
 فهذا نص يف أنه يصلي يف آخر الليل إىل أن يصلي الفجر .مشهودة مكتوبة حىت تصلي الصبح ( ، الصالة 

فيه سوى ركعيت الفجر وهلذا ال يشرع  ، لكنهنيمة ليس وقت ، وعليه فالوقت الذي بني األذان واإلقا وهذا القول هو الصحيح
 . خففهما النيب 

 النهي عن الصالة يف هذه األوقات :احلكمة من 
الصالة هلل يف ذلك الوقت  وكان من حكمة ذلك أهنا وقت سجود املشركني للشمس ، وكان النهي عن... ”  قال ابن القيم :

 .“ذريعة املشاركة الظاهرة سداً ل
 ليل على أن النوافل اليت هلا سبب ال تدخل حتت النهي ، وهذه املسألة اختلف فيها د(  النوافل املطلقةول املصنف ) وق

حتية املسجد ، صالة الكسوف ، سنة الوضوء ، صالة  العلماء ) هل تفعل الصلوات ذات السبب يف وقت النهي أم ال ،
 االستخارة ( على قولني :

 وز .: أنه ال جي القول األول
 وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد .

 ) ال صالة بعد الصبح .... ( ) ال صالة بعد العصر ... ( . لعموم األدلة اليت تنهى عن الصالة يف وقت النهي 
 : جيوز يف أوقات النهي فعل ماله سبب . القول الثاين

 . وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه كثري من احملققني كابن تيمية وابن القيم
قال له : حدثين بأرجى عمل عملته يف اإلسالم ، فإين مسعت دف نعليك أمامي يف اجلنة ؟ فقال  حلديث بالل : ) أن النيب 

بالل : ما عملت يف اإلسالم عماًل أرجى عندي من أين أتطهر طهورًا من ليل أو هنار إال صليت هبذا الطهور ما شاء هللا ( . 
 متفق عليه 

 ركعيت الوضوء يف أي وقت ، ومل ينكر عليه .فدل على أنه يصلي 
 . متفق عليهحديث ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني ( 

 

 أن أحاديث النهي عامة ، وأحاديث ذوات السبب خاصة ، واخلاص مقدم على العام .
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ركني ، ألن النهي عن الصالة قبل طلوع أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها االشتباه يف مشاهبة املش
 الشمس وقبل غروهبا لئال يتشبه املصلي املسلم باملشركني ، فإذا كانت الصالة هلا سبب معلوم ، كانت املشاهبة بعيدة .

 أن يف بعض ألفاظ أحاديث النهي : ) ال تتحروا الصالة ( .
 هذا القول هو الراجح .و ، والذي يصلي لسبب ال يقال أنه يتحرى ، بل يقال صلى لسبب 

 هناك صلوات تفعل يف أوقات النهي ؟ 
 كأن ينسى اإلنسان الصالة الفريضة ويتذكرها وقت النهي ، فإنه جيب أن يصليها .الفرائض ،  قضاء :  أوال  
 : ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( . لقوله 

 داؤه على الفور من حني أن يعلم به . وألن الفرائض من أوجب الواجبات ، وهي دين فوجب أ
 : إعادة اجلماعة . ثانيا  

 حبيث إذا أتى مسجد مجاعة ووجدهم يصلون وقد صلى ، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت هني .
 إذ هو برجلني مل يصليا فدعا صالة الصبح ، فلما صلى رسول هللا  حلديث يزيد بن األسود : ) أنه صلى مع رسول هللا 

هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما ، فقال هلما : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قاال : قد صلينا يف رحالنا ، قال : فال تفعال إذا 
 رواه أبو داود ا لكما نافلة ( . مام ومل يصلِّ فصليا معه ، فإهنصليتما يف رحالكما مث أدركتما اإل

 باب صالة اجلماعة واإلمامة
 يف هذا الباب األحكام املتعلقة بصالة اجلماعة وأحكام اإلمامة . –ه هللا رمح –سيذكر املصنف 

 .م / وهي فرض عني 
---------------- 

أهل هو القول الصحيح من أقوال  –رمحه هللا  –حكم صالة اجلماعة وأهنا فرض ، وما ذكره املصنف  –رمحه هللا  –بني املصنف 
 .ذهب احلنابلة ، ورجحه ابن خزمية ، وابن املنذر ، وابن حبان الة اجلماعة ، وهذا وهو مالعلم يف حكم ص

ُهْم َمَعك ( .  لقوله تعاىل ) َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة فـَْلتَـُقْم طَائَِفٌة ِمنـْ
ة كما يقول بعضهم لكان : أن هللا أمر بإقامة صالة اجلماعة وهم يف حالة احلرب واخلوف ، ولو كانت اجلماعة سن وجه الداللة

 جبت يف حال اخلوف ، ففي حال األمن من باب أوىل .عذار بسقوطها عند اخلوف ، وإذا و أوىل األ
بِالصَّاَلِة فـَيُـَؤذََّن  َواَلَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقْد مَهَْمُت أَْن آُمَر حِبََطٍب فـَُيْحَتَطَب، مُثَّ آُمرَ )  قَالَ  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َأيب ُهَريـْرََة حلديث وَ 

 .ُمتـََّفٌق َعَلْيِه (  ِهْم بـُُيوتـَُهمهَلَا، مُثَّ آُمَر َرُجاًل فـَيَـُؤمَّ اَلنَّاَس، مُثَّ ُأَخاِلُف ِإىَل رَِجاٍل اَل َيْشَهُدوَن اَلصَّاَلَة، فَُأَحّرَِق َعَليْ 
ذا احلديث ، فإنه إن قيل بأهنا فرض كفاية فقد كان فمن قال بأهنا واجبة على األعيان ، قد حيتج هب” : قال ابن دقيق العيد

ومن معه ، وإن قيل : إهنا سنة ، فال يقتل تارك السنن ، فيتعني أن تكون فرضًا على  هذا الفرض قائمًا بفعل رسول هللا 
 . “األعيان

! لَْيَس يل قَائٌِد يـَُقوُدين ِإىَل اَْلَمْسِجِد، فـََرخََّص َلُه، فـََلمَّا َرُجٌل أَْعَمى فـََقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ  أََتى اَلنَّيبَّ ) وحلديث أيب هريرة . قال 
 .   َرَواُه ُمْسِلم  {َوىلَّ َدَعاُه، فـََقاَل: "َهْل َتْسَمُع اَلنَِّداَء بِالصَّاَلِة؟" قَاَل: نـََعْم. قَاَل: "فََأِجْب" 

 . “ئداً ، فغريه من باب أوىلوإذا مل يرخص لألعمى الذي مل جيد قا” قال ابن قدامة :
ُهَما، َعْن اَلنَّيبِّ وحلديث  َع اَلنَِّداَء فـََلْم يَْأِت َفاَل َصاَلَة َلُه ِإالَّ ِمْن ُعْذٍر )  قَالَ  اِْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ َرَواُه اِْبُن َماَجْه،   (َمْن مسَِ

 .   ِكُم، َوِإْسَناُدُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َلِكْن َرجََّح بـَْعُضُهْم َوقْـَفهَواَلدَّاَرُقْطيِنُّ، َواْبُن ِحبَّاَن، َواحْلَا 
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وعن ابن مسعود قال : ) من سرّه أن يلقى هللا غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هلن ، فإن هللا شرع 
يف بيته ، لرتكتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لنبيكم سنن اهلدى ، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف 

لضللتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف 
 رواه مسلم الصف ( . 

 مات النفاق .فهذا الصحايب حيكي إمجاع الصحابة على أن ترك صالة اجلماعة يف املسجد من عال
 سنة ، وهو مذهب املالكية . إىل أهنا وذهب بعض العلماء :

 ) صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ( متفق عليه   حلديث ابن عمر . قال : قال رسول هللا 
ة املنفرد صحيحة ويثاب ألن احلديث فيه املفاضلة بني أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد ، فدل على أن صال وجه الداللة :

 عليها .
فرض كفاية ، واستدلوا بأدلة القائلني بالوجوب العيين ، وصرفها من فرض العني إىل فرض الكفاية حديث  وذهب بعضهم إىل أهنا

عشرين درجة ( . فإنه يفيد صحة صالة املنفرد ، فيبقى الوجوب املستفاد و ابن عمر : ) صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع 
 منها وجوباً كفائياً .

 والراجح القول األول ، أهنا فرض عني ، وأن من صلى يف بيته من غري عذر فصالته صحيحة مع اإلمث .
  والذي ندين هللا به أنه ال جيوز ألحـد التخلف عن اجلماعة يف املسجد إال من ” قال ابن القيم :، وجيب فعلها يف املسجد

 . “عذر ، وهللا أعلم بالصواب
هّم بتحريق املتخلفني عنها ومل  والصواب وجوب فعلها يف املسجد ، ألن املسجد شعارها ، وألنه ”:  ل الشيخ السعديوقا

يستفصل ، هل كانوا يصلون يف بيوهتم مجاعة أم ال ، وألنه لو جاز يف غري املسجد لغري حاجة ، لتمكن املتخلف عنها والتارك 
 . “هلا من الرتك ، وهذا حمذور عظيم

 وله ق  ( دليل على هل تسمع النداء يف حديث األعمى ) ، أنه إذا مل و أن من مسع النداء فعليه اإلجابة إذا كان منزله بعيدًا
 : ألمريناملعول عليه يف مساع النداء بدون مكرب الصوت ، ، يسمع النداء فله رخصة أن يصلي يف بيته 

 فريسل ملسافات بعيدة جداً .: أن مكرب الصوت ال ينضبط ، فقد يكون قوياً  األول
 : أنه لو علق األمر مبكرب الصوت ، حلصل للناس مشقة ، ألن مكرب الصوت ينادي من مسافة بعيدة . ثانيا  

 م / للصلوات اخلمس .
--------------- 

 ية دون غريها من السنن .نت مقضأي : أن اجلماعة واجبة للصلوات اخلمس ، حىت ولو كا

 لعموم األدلة .
ملا نام عن صالة الفجر هو وأصحابه يف سفر كما يف حديث أيب قتادة ، أمر بالاًل فأذن مث صلى سنة الفجر مث  النيب  وألن

 صلى الفجر كما يصليها عادة مجاعة ، وجهر بالقراءة .
 ادة متاماً .وعلى هذا فإذا نام قوم يف السفر ، ومل يستيقظوا إال بعد طلوع الشمس ، فإهنم يفعلون كما يفعلون يف الع

  حيث مسنونية اجلماعة هلا وعدم مسنونيتها قسمان :فال جتب اجلماعة للنوافل ، لكنها من 
 : ما تسن له اجلماعة ، وهي صالة الكسوف ، واالستسقاء ، والعيد . القسم األول



 71 

وافل املطلقة وهي ما يتطوع به يف : ما يفعل على االنفراد فهذا ال تسن له اجلماعة ، كالراتبة مع الفرائض ، والن القسم الثاين
 الليل والنهار .

 لكن ال بأس أن يفعلها يف مجاعة أحياناً ، لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادة .
 صلى مع ابن عباس ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وذلك يف قيام الليل . ألنه ثبت أن النيب 

 .على الرجال م / 
--------------- 

 جال ، فال جتب على النساء .ر واجب على ال أي : أن وجوب صالة اجلماعة
 : سنة ، وبه قال الشافعية واحلنابلة . فقيل لكن اختلفوا يف حكمها للمرأة :
كان يقول : ) انطلقوا إىل الشهيدة فزوروها ، وأمر أن يؤذن هلا وتقام وتؤم أهل دارها يف   حلديث أم ورقة : أن رسول هللا 

 رواه أبو داودالفرائض ( . 
 : مكروهة ، وهو قول احلنفية . لوقي

 والصحيح أهنا مباحة .ذا غري معهود يف أمهات املؤمنني ، : ألن املرأة ليست من أهل االجتماع ، وألن ه قالوا
 حضرا  وسفرا  .م / 

-------------- 
 أي : أن صالة اجلماعة واجبة حىت يف السفر ، وهذا هو املذهب .

، اجلهاد أن يقيم هلم الصالة مجاعةإذا كان فيهم يف  فأمر هللا نبيه قمت هلم الصالة ....( كنت فيهم فأ  لقوله تعاىل ) وإذا
 مل يقاتل إال يف سفر . ومن املعلوم أن رسول هللا 

 الدالة على وجوب اجلماعة ، فإهنا مل تفرق بني احلضر والسفر . األدلة ولعموم
 ول أرجح .وذهب بعض العلماء إىل عدم وجوهبا يف السفر ، واأل

 م / وأقلها إمام ومأموم .
----------------- 

 أي : أن أقل عدد حتصل به اجلماعة اثنان ، إمام ومأموم .
 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه   {َصاَلُة َاجلََْماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصاَلِة اَْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجًة )  حلديث ابن عمر . قال : قال رسول هللا 

 

 . “ال نعلم فيه خالفاً تنعقد اجلماعة باثنني فصاعداً ” : ال ابن قدامةق
 ابن عباس مرّة . وأّم حذيفة مرّة . وابن مسعود مرّة . وأّم 

 م / وكلما كان أكثر فهو أحب إىل هللا .
--------------------------- 

َصاَلُة اَلرَُّجِل َمَع اَلرَُّجِل أَزَْكى )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  ْعٍب ُأيبَِّ ْبِن كَ  حلديثوكلما كثر العدد كان أفضل وأحب إىل هللا أي : 
َد، َوالنََّساِئيُّ، َرَواُه أَبُو َداوُ  ( َأَحبُّ ِإىَل َاَّللَِّ ِمْن َصاَلتِِه َوْحَدُه، َوَصاَلتُُه َمَع اَلرَُّجَلنْيِ أَزَْكى ِمْن َصاَلتِِه َمَع اَلرَُّجِل، َوَما َكاَن َأْكثـََر فـَُهَو 

َحُه اِْبُن ِحبَّان َ   [  أكثر أجراً . أزكى]            َوَصحَّ
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ْبٍع و عرْشررين  د ر ج ة  م /  ةر ا ْلف ذّر برس  ة  ا جلْ م اع ةر أ ْفض ل  مرْن ص ال   . م تـَّف ٌق ع ل ْيهر . ص ال 
--------------------------- 

) املنفرد ( بسبع ماعة ، وأهنا تفضل على صالة الفذ بن عمر الدال على فضل صالة اجلحديث ا –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 وعشرين درجة .

: املراد مطلق اجلماعة يف أي  :فقيل[ اختلف يف املراد باجلماعة اجلماعة [ جزء ، مبعىن واحد .]  درجة[ املنفرد . ]  الفذ ]
 لبيوت ، وهذا أقرب .: بل املراد مجاعة املسجد ال مجاعة ا وقيلمكان ، 

 ذكر القليل ال ينايف ذكر الكثري : أن فقيل:  .جاء يف رواية ) خبمس وعشرين درجة ( واختلف العلماء يف اجلمع بينهما. 

 : أنه أخرب باخلمس وعشرين ، مث أعلمه هللا بزيادة الفضل بالسبع وعشرين ، وهذا أرجحها .  وقيل

: السبع وعشرين خمتصة بالفجر والعشاء  وقيلواخلمس وعشرين خمتصة بالسرية .  : السبع وعشرين خمتصة باجلهرية ، وقيل
 : الفرق حبال املصلي ، كأن يكون أعلم أو أخشع . وقيل: بإدراكها كلها أو بعضها .  وقيلواخلمس وعشرين بغريها . 

 رواه أهل السنن .لكم نافلة (  ) إذا صليتما يف رحالكما ، ُث أتيتما مسجد مجاعة ، فصليا معهم ، فإهنا م / وقال 
--------------------------- 

 َصاَلَة اَلصُّْبِح، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل َاَّللَِّ  أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  } يَزِيَد ْبِن َاأْلَْسَوِد  حديث –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
َنا يف َعا هِبَِما، َفِجيَء هِبَِما تـَْرَعُد فـَرَاِئُصُهَما، فـََقاَل هَلَُما: "َما َمنَـَعُكَما أَْن ُتَصلَِّيا َمَعَنا؟" قَااَل: َقدْ ِإَذا ُهَو ِبَرُجَلنْيِ ملَْ ُيَصلَِّيا، َفدَ   َصلَّيـْ

َماَم وملَْ يُ  ، َفَصلَِّيا َمَعُه، فَِإنَـَّها َلُكْم نَاِفَلٌة" رَِحالَِنا. قَاَل: "َفاَل تـَْفَعاَل، ِإَذا َصلَّْيُتَما يف رَِحاِلُكْم، مُثَّ أَْدرَْكُتْم َاإْلِ َرَواُه َأمْحَُد، َواللَّْفُظ  . {َصلِّ
ِْمِذيُّ، َواْبُن ِحبَّانَ     َلُه، َوالثَّاَلثَُة، َوَصحََّحُه اَلرتِّ

تز عند الفزع [ الفرائص مجع فريصة ، وهي اللحمة اليت بني اجلنب والكتف ، هت فرائصهما[ أي ترجتف وترتعد . ]  ترعد ]
 [ أي مل ينتهي من الصالة .ومل يصّل [ الرحل هو املنزل الذي ينزله اإلنسان ]  رحالناواخلوف . ] 

على أن من صلى يف مجاعة أو منفرداً ، مث دخل مسجد ووجدهم يصلون ، فإنه يسن  ليبني –رمحه هللا  –احلديث ذكره املصنف 
أنه قال أليب ذر حني أخربه عن األمراء الذين يؤخرون الصالة  ثبت عن النيب : ما  ويدل لذلكله أن يدخل معهم ويصلي ، 

،  رواه مسلمعن وقتها ، قال له : ) صّل الصالة لوقتها ، فإن أدركتك الصالة معهم فصّل وال تقل إين صليت فال أصلي ( . 
 واألمر يف احلديث لالستحباب .

  صـلوات : الفجر ، والظهر ، والعصر ، واملغرب ، والعشاء لعموم احلديث ، ... ( هذا يشمل مجيع ال فصليا معه) ... قوله
: ألن يف إعادهتا تصري  قالوالكن استثىن بعض العلماء صالة املغرب ، وقالوا : ال تعاد ، وهذا مذهب املالكية واحلنابلة ، 

أن املغرب تعاد كغريها من  والصحيح ف ،لكن هذا القول ضعي، شفعًا ، وهي إمنا شرعت لتوتر عدد ركعاهتا اليوم والليلة 
 لعموم حديث الباب ، فإنه مل يفرق بني صالة وصالة .هب عند الشافعية ، الصلوات ، وهذا املذ

: ألن املعادة نافلة ، والتنفل ال جيوز بعد  قالوا، وذهب بعض العلماء إىل أن الفجر والعصر ال تعاد ، وهذا مذهب احلنفية 
األخذ بعموم احلديث أن مجيع  والصحيح وهذا قول ضعيف ،هني ال يتنفل فيه ، لذا ال تعادان ، هو وقت الصبح والعصر ، إذ 

 الصلوات تعاد .
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: ق ال  ر س ول  ا َّللَّر  و ع ْن أ ِبر ه ر يـْر ة  م /  بـَّر  ف ك ربّر وا، و ال  ت  )  ق ال  م ام  لريـ ْؤَت َّ برهر، ف إرذ ا ك  ك ربّر وا ح ىتَّ ي ك ربّر ، و إرذ ا إرَّنَّ ا ج عرل  ا إْلر
بَـّن ا ل ك  ا حلْ ْمد ، و إرذ ا س ج د  ف اْسج د وا، و ال  ر ك ع  ف ارْك ع وا، و ال  تـ رْك ع وا ح ىتَّ يـ رْك ع ، و إرذ ا ق ال  ام رع  ا َّللَّ  لرم ْن مح رد ه ، فـ ق ول وا: ا للَّه مَّ ر  

ا ل ْفظ ه( ص لَّى ق ائرم ا ف ص لُّوا قري ام ا، و إرذ ا ص لَّى ق اعرد ا ف ص لُّوا قـ ع ود ا أ مْج عرني   ت ْسج د وا ح ىتَّ ي ْسج د ، و إرذ ا  ر و اه  أ ب و د او د ، و ه ذ 
  . يح نْي ر  .و أ ْصل ه  يفر ا لصَّحر

--------------------------- 
.]وسيأيت هرة ال النيات( واملراد االقتداء به باألفعال الظاعليه دي به، كما جاء عند البخاري: )فال ختتلفواأي يقت[  ليؤَت به ]

 شر  ذلك[ 
 أن نبادر بالتكبري بعده ( . –) ال نكرب قبله  [ أي بعد تكبريه ، كما قال : ) وال تكربوا حىت يكرب ( . كرب فكربوا  ]
 . احلديث فيه بيان احلكمة من اإلمام ، وهي االقتداء به 
  (  ليؤَت به قوله )به يف األفعال الظاهرة دون  ى: ليقتد وقيلبه يف األفعال والنيات ،  ى: ليقتد فقيل : ختلف يف املرادا

 الصحيح . وهذا هو النية ، وهذا مذهب الشافعي .
 لالقتداء . : ) فإذا ركعوا فاركعوا ... ( فهذا تفسري من النيب  : لقوله  أوال  
 الختالف يف النية بني اإلمام واملأموم ، ففي إحدى صيغ صالة اخلوف صلى النيب ا عن النيب  : أنه ثبت يف وقائع ثانيا  

 ، وهذا اختالف بالنية . بطائفة ركعتني ، مث ذهبت ، مث جاءت الطائفة األخرى اليت مل تصّل ، فصلى هبا النيب 
  واملأموم مع اإلمام له حاالت :، احلديث دليل على وجوب متابعة اإلمام 

 ملسابقة .األوىل : ا
 وهي أن يركع قبل إمامه ، أو يسجد قبل إمامه ، فهذه حرام باالتفاق .

 متفق عليه: ) أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار ( .  قال 
ومما  ”:  وقالالعيد ، : حيتمل أمر معنوي كالبالدة ، ورجحه ابن دقيق  وقيل: يقع على احلقيقة .  قوله : ) رأس محار ( : قيل

 . “يرجح هذا اجملاز بأن التحويل بالصورة مل يقع مع كثرة رفع املأمومني قبل اإلمام 
 : ) فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود ( . وقال 
 وهذا إن كان عامدا   فالصحيح أن صالته باطلةن ، كأن يركع قبله ، أو يسجد قبله فإن سبق إمامه إىل ركن من األركا ، 

 فإن سبق ناسياً أو جاهالً : فصالته صحيحة ، وعليه أن يرجع ليأيت به ومبا بعده .اختيار ابن تيمية ، 
  أما املسابقة باألقوال فال يضر إال بشيئني : بتكبرية اإلحرام مطلقاً، سواء كان عامداً أو ناسيًا أو جاهاًل ] فإن كرب قبل إمامه

ك التسليم ) فإن كان عمدًا بطلت صالته ، وإن مل يكن عمدًا مل تبطل ويلزمه أن يسلم لة اإلحرام مل تنعقد صالته [ وكذتكبري 
 بعد إمامه [ .

 كأن يركع معه ، أو يسجد معه ، فإن وافقه بتكبرية اإلحرام مل تصح صالته .الثانية : املوافقة .
ري ، فإنك تكون دخلت مع إمام مل يكن إماماً حىت ألن اإلمام ال يدخل يف الصالة إال بعد تكبرية اإلحرام ، فإن وافقته يف التكب

 اآلن ، فتكون صالته باطلة .
 أما يف غري تكبرية اإلحرام ، كأن يركع معه ، فهذه مكروهة عند الفقهاء .

 .مام من الركوع، مث يركع املأموم، حىت يرفع اإلأن يركع اإلمام وهو ال يزال واقفكأن يتأخر عن إمامه، ثالثا  : التخلف .
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كانقطاع مكرب الصوت ، فإنه يأيت مبا ختلف به ويتابع اإلمام ، إال أن يصل اإلمام إىل املكان الذي هو فيه ، فإنه   إن كان بعذر :
 ال يأيت به ، ويبقى مع اإلمام ، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعيت إمامه .

 أهنا تبطل صالته . فالصحيحإن كان بغري عذر : 
 ، وهذا هو السنة .أن يأيت بأفعال الصالة بعد إمامه وهي رابعا  : املتابعة .

  ( : استدل به من قال : ال ليؤَت به ...قوله ) وقد اختلف العلماء يف هذه املسالة ، هل جيوز أن يقتدي املفرتض باملتنفل ،
 جيوز أن يصلي املفرتض خلف املتنفل على قولني :

 أنه ال جيوز .القول األول : 
 ري والزهري ، وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة .وبه قال احلسن البص

 : ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه ( . لقوله 
هنى عن االختالف على اإلمام ، وكون املأموم مفرتض ، واإلمام متنفل ، اختالف بينهما فال  : أن النيب وجه االستدالل 

 جيوز .
 : أنه جيوز .القول الثاين 

 ه قال طاووس وعطاء واألوزاعي ، وهو مذهب الشافعي ، واختاره ابن قدامة وابن تيمية .وب
 العشاء اآلخرة ، مث يرجع فيؤم قومه ( . حلديث جابر قال ) كان معاذ يصلي مع النيب 

عند الدار قطين : )  العشاء ، مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم تلك الصالة .وقد جاء يف رواية فإن معاذاً كان يصلي مع النيب  
 هي له نافلة ، وهلم فريضة ( .

أنه كان يصلي بطائفة صالة تامة ويسلم هبم ، مث تأيت الطائفة صلى يف بعض أنواع صالة اخلوف ،  وألنه ثبت أن النيب 
 رواه النسائي الثانية فيصلي هبم ( . 

 فرضاً ، والثانية نفالً . وهنا تكون الصالة األوىل للرسول 
 القول هو الصحيح .  وهذا

لو أن رجاًل يريد أن يصلي السنة ركعتني ، فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر ، فصلى اإلمام السنة ، وصلى املأموم وعليه : 
 الفجر ، فإن هذا يصح .

ما سبق شرحه يف املقصود ال ختتلفوا عليه يف األفعال الظاهرة ال النيات ، كوأما اجلواب عن حديث : ) فال ختتلفوا عليه ( :
 حديث سبق .
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 باب اإلمامة
 . املراد باإلمامة هنا إمامة الصالة

ْن ك ان وا يفر ا لسُّنَّةر س و اء  يـ ؤ مُّ ا ْلق ْوم  أ قْـر ؤ ه ْم لركرت ابر ا َّللَّر، ف إرْن ك ان وا يفر ا ْلقرر اء ةر س و اء  ف أ ْعل م ه ْم برالسُّنَّةر، ف إر )  م / وقال 
ْلم ا ف   نًّا-أ ْقد م ه ْم هرْجر ة ، ف إرْن ك ان وا يفر ا اهْرْجر ةر س و اء  ف أ ْقد م ه ْم سر و ال  يـ ؤ مَّنَّ ا لرَّج ل  ا لرَّج ل  يفر س ْلط انرهر، و ال  يـ ْقع ْد  -و يفر ررو اي ٍة: سر

 ر و اه  م ْسلرم (  يفر بـ ْيترهر ع ل ى ت ْكررم ترهر إرالَّ برإرْذنرهر 
--------------------------- 

الذي رواه مسلم يف صحيحه  يف هذا الباب من األوىل باإلمامة ، وقد ذكر حديث أيب مسعود  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 وفيه من أوىل الناس باإلمامة .
مامة مسجد ، فإنه هبذه عند التنازع ، كأن حيضر مجاعة ليصلوا ، أو يتنازع عدة أشخاص يف إ وهذه املراتب اليت ذكرها النيب 

 املرجحات .
 . واختلف باملراد باألقرأ على قولني : فاحلديث دليل على أن أوىل الناس باإلمامة أقرؤهم لكتاب هللا 

 : أنه األكثر حفظاً . القول األول
سنني ( رواه البخاري موين وأنا ابن ست أو سبع مة : ) ... فنظروا فلم يكن أحدًا أكثر قرآنًا ميّن ، فقدحلديث عمرو بن سلَ 

كم أكثركم م) فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤ  وهذا إشارة إىل سبب تقدميهم له مع كوهنم أشرف منه ، ولقوله 
 قرآناً ( أخرجه البخاري .

 والصحيح األول .، : ألن هذا هو املوافق للغة  قالوا، : األحسن قراءة القول الثاين 
  يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ( واملراد يف أحكام الصالة .فإن كانوا سواء ، فاألفقه لقوله ) فإن كانوا يف القراءة 
 . فإن كانوا يف الفقه سواء فأقدمهم هجرة 

قال أصحابنا : يدخل فيه طائفتان : إحدامها : الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إىل دار اإلسالم ، فإن ”:  قال النووي
 . إىل يوم القيامة عندنا وعند مجاهري العلماءاهلجرة باقية 

، فإذا استوى اثنان يف الفقه والقراءة ، وأحدمها من أوالد من تقدمت هجرته ،  الطائفة الثانية : أوالد املهاجرين إىل رسول هللا 
 . “رت هجرته ، قدم األولواآلخر من أوالد من تأخ

 رب إىل معرفة الشرع ممن تأخر يف بالد الكفر .: ألنه أسبق إىل اخلري ، وأق قال بعض العلماء
  فإن استويا فاألكرب سنًا ، فابن الثالثني يقدم على ابن العشرين أو ابن مخس وعشرين ، ولقوله  ) وليؤمكم أكربكم ( ،

 فإن قيل : كيف قدم األكرب سناً هنا ؟
، والزموه عشرين ليلة ،  وا مجيعًا ، وصحبوا رسول هللا ألهنم كانوا متساوين يف باقي اخلصال ، ألهنم هاجروا مجيعًا ، وأسلم 

 فاستووا يف األخذ عنه ، ومل يبق ما تقدم به إال السن ، وقد جاء عند أيب داود :) وكنا متقاربني (.
 فهو  مث األقدم إسالمًا لقوله ) فأقدمهم ِسلمًا ( أي إسالمًا ، فيقدم على من بعده ، ألن تقدم اإلسالم فيه مزية وفضيلة ،

 أفضل وأقرب إىل معرفة دين هللا .

  صاحب البيت واجمللس وإمام املسجد أحق من غريه ، وإن كان ذلك الغري أفقه وأقرأ .أن احلديث دليل 

 عند أيب داود : ) أو يف بيته ( .ؤمّن الرجُل الرجَل يف سلطانه ( و : ) وال ي لقوله 
 ) وال يؤمّن الرجل ... ( وإمام املسجد سلطان يف مسجده .حلديث أقرأ . فإمام املسجد الراتب أحق من غريه ولو كان غريه
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 .ة إمام، وكان هلذا املسجد يف كل صالمسجد إمام راتب ، حلصل بذلك فوضىوألننا لو قلنا أن األقرأ أوىل حىت ولو كان لل
 م / وينبغي أن يتقدم اإلمام .

--------------------------- 
ال ميكن أن يقتدى به وألنه تقدمه تتميز إمامته ، ، وب مام قدام املأمومني ، ألن ذلك هو هدي النيب أن يكون اإل ينبغيأي : 

 إال بتقدمه .
  .م / وأن يرتاص املأمومون 

--------------------------- 
نَـَها، َوَحاُذوا ُرصُّو )  قَالَ  أََنٍس، َعْن اَلنَّيبِّ حديث وَ أي : وينبغي للمأمومني أن يرتاصوا فيما بينهم  ا ُصُفوَفُكْم، َوقَارِبُوا بـَيـْ

َحُه اِْبُن ِحبَّاَن .(  بِاأْلَْعَناقِ  ، َوَصحَّ  َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ
َيانٌ   من الرص ، يقال رص العنان يرصيه رصًا إذا ألصق بعضه ببعض ، ومنه قوله تعاىل : ] رصوا صفوفكم [   َكأَنَـُّهْم بـُنـْ

 [ أي بني الصفوف . ] وقاربوا بينهاومعناه تضاموا وتالصقوا حىت يتصل ما بينكم . وٌص َمْرصُ 
 : وقد اختلف العلماء يف حكم تسوية الصفوف على قولني 

 أنه واجب . القول األول :
 وهذا مذهب ابن حزم ، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمني .

 ي الوجوب .لقوله : ) رصوا ... ( وهذا أمر واألمر يقتض
 متفق عليه : ) سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من متام الصالة ( .  ولقوله 
يقال فيما فإن هذا التهديد ال ”:  قال األلباينمتفق عليه : ) لتسوون صفوفكم ، أو ليخالفن هللا بني وجوهكم ( .  ولقوله 

 . “ليس بواجب كما ال خيفى
 رواه البخاري صوا ، فإين أراكم من ورائي ظهري ( . : ) أقيموا صفوفكم وترا ولقوله 

 : أنه سنة مؤكدة غري واجب . القول الثاين
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

: ) ... فإن تسوية الصفوف من متام الصالة ( ويف رواية : ) من كمال الصالة ( وفوت الكمال ال يستلزم البطالن ،  لقوله 
 القول األول والراجح 

 األول .لون األول فمويكم / 
--------------------------- 

ويكملون الصف األول فاألول ، فال يصف يف الصف الثاين حىت يكتمل األول ، وال يصف يف الصف الثالث حىت يكتمل 
 الثاين وهكذا .
ف األول فاألول ( ) أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا ؟ .....احلديث وفيه : يتمون الص قال : قال حلديث جابر 
 رواه مسلم .

 م / ومن صلى فذا  ركعة خلف الصف لغري عذر أعاد صالته .
--------------------------- 

 أي أن من صلى فذاً ) منفرداً ( لوحده خلف الصف من غري عذر فصالته باطلة .
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 العلماء فيها على ثالثة أقوال : هو القول الصحيح يف هذه املسألة اليت اختلف –رمحه هللا  –وما ذهب إليه املصنف 
 أن صالته باطلة سواء وجد فرجة أم ال . القول األول :

وهذا مذهب اإلمام أمحد ، وبه قال إبراهيم النخعي ، واحلسن بن صاحل ، وأمحد ، وإسحاق بن راهوية ، وابن املنذر ، وابن 
 خزمية . واستدلوا :

َرَواُه (  رََأى َرُجاًل ُيَصلِّي َخْلَف اَلصَّفِّ َوْحَدُه، فََأَمَرُه أَْن يُِعيَد اَلصَّاَلةَ )  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  [ َاجلَُْهيِنِّ [َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد حبديث 
ِْمِذيُّ َوَحسََّنُه، َوَصحََّحُه اِْبُن ِحبَّاَن    َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد، َواَلرتِّ

، فلما قضى رسول هللا  صالته ، إذا  ، فصلينا خلف رسول هللا  ل هللا عن علي بن شيبان  قال : ) قدمنا على رسو و 
رجل فرد فوقف عليه نيب هللا  حىت قضى الرجل صالته ، مث قال له نيب هللا  : استقبل صالتك ، فإنه ال صالة ملنفرد خلف 

 .إسناده صحيح  :  قال البوصرييالصف ( . رواه ابن حبان ، وابن ماجه ، 
 حني أمر الرجل أن يعيد الصالة مل يستفصل هل وجد فرجة أم ال .  وألن النيب

 : تصح صالته بعذر أو بغري عذر . لثاينالقول ا
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

( والعجوز من ورائنا ( ، فدل احلديث على صحة وقوف املرأة  حلديث أنس قال ) فصففت أنا واليتيم وراءه ) أي النيب 
 لرجال ، فإذا جاز للمرأة أن تقف خلف الصف وحدها ، جاز للرجال كذلك .منفردة خلف صف ا
مؤمتًا به ، فأداره من خلفه حىت  أنه وقف عن يسار رسول هللا  -الذي سيذكره املصنف بعد قليل  –وحلديث ابن عباس 

 يف تلك اإلدارة ومل يؤمر باإلعادة . جعله عن ميينه ، فقد صار ابن عباس خلف رسول هللا 
أن صالته باطلة إال إذا كان لعذر ، كأن جيد الصفوف مكتملة ومل جيد مكاناً فإنه يصح  –رمحه هللا  –ما ذكره املصنف  والراجح

 هذه احلالة ، ألن الواجبات تسقط مع العجز .يف 
 “ واألظهر صحة صالته يف هذا املوضع ، ألن مجيع واجبات الصالة تسقط بالعجز ” : وقالورجحه ابن تيمية 

إن الرجل إذا مل جيد خلف الصف من يقوم معه ، وتعذر عليه الدخول يف الصف ، ووقف فذًا صحت ”:  وقال ابن القيم
 .“ صالته للحاجة ، وهذا هو القياس احملض ، فإن واجبات الصالة تسقط بالعجز عنها

 “ .ها وهذا القول هو املوافق ألصول الشريعة وقواعد” :  وقالواختاره الشيخ السعدي ، 
 أنه ال يشرع أن يسحب أحداً من الصف ألمور : والصحيح 

 أن احلديث الذي فيه األمر ملن مل جيد فرجة أن يسحب أحداً ، حديث ضعيف ال يصح . .1

 ظلم للرجل اجملذوب . .2

 : ) من قطع صفاً قطعه هللا ( . قطع الصف ، وقد قال النيب  .3

 التشويش على الصف . .4

  ( فيه أن الفذيركعة وقوله ) ة تكون إذا رفع اإلمام رأسه من الركوع ، ومل يدخل مع هذا الفذ أحد ، فإن دخل معه أحد قبل
 أن يرفع اإلمام رأسه فقد زالت فذيته .
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ه م ا ق ال  م /  ي  ا َّللَّ  ع نـْ ل ٍة، فـ ق ْمت  ع ْن ي س ا ص لَّْيت  م ع  ر س ولر ا َّللَّر )  و ع ْن ارْبنر ع بَّاٍس ر ضر  ررهر، ف أ خ ذ  ر س ول  ا َّللَّر ذ ات  ل يـْ
ي مرْن و ر ائري، ف ج ع ل ينر ع ْن ْي رينرهر   ُر  م تـَّف ٌق ع ل ْيه  (برر ْأسر

--------------------------- 
 ابن عباس ، ليستدل به على مسائل :ذكر حديث  –رمحه هللا  –املصنف 

 . فاحلديث دليل على أن املأموم الواحد يقف عن ميني اإلمام 

 . “وإذا كان املأموم واحداً ذكراً ، فالسنة أن يقف عن ميني اإلمام رجالً كان أو غالماً ”:  قال ابن قدامة
 .“ء كافةوأما الواحد فيقف عن ميني اإلمام عند العلما”:  وقال النووي

يساره ، فأخذ  ليصلي ، فجئت فقمت عن وحلديث جابر قال ) قام رسول هللا ديث ابن عباس الذي ذكره املصنف ، حل
 رواه مسلم بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه ، مث جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا مجيعاً فدفعنا حىت أقامنا خلفه ( . 

 : واختلف العلماء لو وقف املأموم عن يسار اإلمام ، هل تصح صالته أم ال ؟ على قولني 
 : ال تصح صالته ، وهذا املذهب . القول األول
أدار ابن عباس من يساره إىل ميينه ، فدل على أن اليسار غري موقف للمأموم الواحد ، فإذا  : أن النيب  قالوالباب ، حلديث ا

 وقف فيه بطلت صالته .
 : تصح صالته ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، ورجحه الشيخ السعدي . القول الثاين

 حلديث ابن عباس وجابر السابقني .
 .باستئناف الصالة  مل يأمرمها باستئناف الصالة ، ولو مل يكن موقفاً ألمرمها الرسول  لرسول أن اوجه الداللة : 
رّد جابر وجبار وابن عباس ، ال يدل على عدم الصحة ، بدليل رّد جابر وجبار إىل ورائه ، مع صحة صالهتما  وكون النيب 
 عن جانبه .

 ، فإنه يشرع له أن يتأخر املأموم قلياًل ليكون اإلمام متقدم ، لكن هذا القول  ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى مع اإلمام واحد
 ضعيف .

إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن ميني اإلمام ، والظاهر أنه يقف حماذيًا له ال يتقدم وال يتأخر ، ألنه لو كان ”قال األلباين : 
 . “من أفراد الصحابة قد تكرروقع شيء من ذلك لنقله الراوي ، ال سيما وأن االقتداء به 

 . أنه ال يشرتط لصحة اإلمامة أن ينوي اإلمام قبل الدخول يف الصالة أنه إمام 

 وهذا مذهب الشافعي .
اختذ حجرة من حصري يف رمضان ، فصلى فيها ليايل ، فصلى بصالته ناس من  حلديث زيد بن ثابت قال ) أن رسول هللا 

فخرج إليهم ، فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس يف بيوتكم ،  أصحابه فلما علم هبم جعل يقعد ،
 فإن أفضل ... ( .

 دخل يف صالته منفردًا ، مث دخل معه ابن عباس فصار إمامًا له من أثناء فالنيب وحلديث ابن عباس الذي ذكره املصنف ، 
 الصالة .

 وسبقت املسألة [  جواز صالة التطوع مجاعة إذا مل يتخذ عادة [ . 

 . أنه لو وقف املأموم الواحد عن يسار اإلمام ، فإنه يشرع أن جيعله عن ميينه 

 . السنة إذا أراد اإلمام أن حيرك من وقف عن يساره أن حيركه من ورائه ، وليس من األمام 
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ةر، و ع ل  )  م / وقال  ق ام ة  ف اْمش وا إرىل  ا لصَّال  ْعت ْم ا إْلر ْيك ْم ا لسَّكرين ة  و اْلو ق ار ، و ال  ت ْسررع وا، ف م ا أ ْدر ْكت ْم ف ص لُّوا، و م ا ف ات ك ْم إرذ ا ام ر
 م تـَّف ٌق ع ل ْيهر .  ( ف أ مترُّوا

--------------------------- 
قَاَمَة فَاْمُشوا ِإىَل اَلصَّ )حديث أيب هريرة  –رمحه هللا  –ذكر املصنف  ْعُتْم َاإْلِ ..... ( وقد سبق شرحه وما يتعلق بآداب  اَلةِ ِإَذا مسَِ

من قال : إن ما يدركه  هنا ليستدل به  على مسألة –رمحه هللا  –املشي إىل الصالة يف أول كتاب الصالة ، وذكره املصنف 
 الته أم آخرها ؟هو أول صالته ، وهذه مسألة خالفية : ما الذي يدركه املأموم مع اإلمام ، هل هو أول ص -مع إمامه  –املأموم 

 : أن ما يدركه املأموم مع إمامه هو أول صالته ، وما يقضي هو آخرها .القول األول 
 .“ ومجهور العلماء من السلف واخللف وهبذا قال الشافعي” :  قال النووي

 لقوله : ) فأمتوا ... ( فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صالته ، ألنه وصفه باإلمتام .
 مع اإلمام يف الركعة الثالثة فإنه يدخل وتصري له األوىل ، ويقرأ دعاء االستفتا  ، ويقرأ بعد الفاحتة سورة .دخل و وعليه : فل

 م / ويف الرتمذي ) إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال ، فليصنع كما يصنع اإلمام ( .

--------------------------- 
بن أرطاة ث الذي رواه الرتمذي عن علي ، واحلديث يف إسناده ضعف ، فإن فيه احلجاج هذا احلدي –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 بعضهم بأن ابن ليلى مل يسمع من معاذ . ، وأعله
 . احلديث يدل على أن املصلي إذا دخل املسجد ، ووجد اإلمام يصلي ، فإنه يدخل معه على حسب حاله 

إن أدركه و ل معه ويسكت ، وإن أدركه قائمًا ، أو راكعًا ، اعتد بتلك الركعة ، فإذا دخل ووجد اإلمام يقرأ الفاحتة ، فإنه يدخ
 قاعداً أو ساجداً ، مل يعتد به .

 : ) من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ( . ودليل احلالة األوىل قوله 
 ابن خزميةرواه : ) إذا جئت وحنن سجود فال تعتدها شيئاً ( .  ودليل احلالة الثانية قوله 

  خطأ ما يفعله بعض الناس ، أنه إذا جاء واإلمام ساجد انتظر حىت يقوم ، وهذا خطأ منتشر ، وما يدري اإلنسان رمبا تكون
 .هذه السجدة سبباً ملغفرة الذنوب 

 باب صالة أهل األعذار
 صالة املريض

 م / واملريض يعفى عنه حضور اجلماعة .
--------------------------- 

 أن من كان مريضاً فإنه جيوز له التخلف عن صالة اجلماعة يف املسجد ويدل هلذا :أي : 
 لقوله تعاىل )فاتقوا هللا ما استطعتم(.

 متفق عليه.« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: »وقال 
 . رواه مسلمقال ابن مسعود )ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض( و 

 . فيف كصداع يف الرأس يسري وحنوهاملقصود باملرض الذي يشق معه احلضور، خبالف املرض اخل
 



 80 

 م / وإذا كان القيام  يزيد  مرضه صلى جالسا  .
--------------------------- 

ًا إذا كان يستطيع أنه جيب أن يصلي قائم –رمحه هللا  –يف هذا الباب كيفية صالة املريض ، فذكر  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 القيام ركن يف الفريضة ، لقوله تعاىل : ) َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنَي ( .   ألن

 ولقوله يف حديث عمران  ) صّل قائماً ، فإن مل تستطع فصل جالساً ، فإن مل تستطع فعلى جنب ( رواه البخاري .
  ( أي إذا مل يستطع أن يصلي إذا كان القيام يزيد مرضهقوله )  قائماً ولو كهيئة الراكع ، أو كان معتمداً على عصا أو عمود

 أو جدار فإنه يصلي جالساً ، وكذلك إذا يلحقه بالقيام مشقة شديدة ، كأن يتأمل أملاً شديداً .
  ( مل يبني صفة القعود ، فدل على أنه كي صلى جالسا  وقوله ). ف قعد جاز ، سواء تربع أو افرتش 

 وهذا مروي عن ابن عمر وأنس ، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد .إىل أن الرتبع أفضل ، بعض العلماء وقد ذهب 
 َرَواُه النََّساِئيُّ ، َوَصحََّحُه اِْبُن ُخَزمْيَةَ  (ُيَصلِّي ُمتَـَربًِّعا  رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَِّ  )قَاَلْت  -رضي هللا عنها  –َعاِئَشَة  حلديث
 ، وهذا مذهب الشافعي .أن االفرتاش أفضل  وقيل :

:  قالوا: أنه خمري .وهذا مروي عن عروة وابن املسيب . وقيل جالساً ومل تذكر كيفية قعوده ،  ألن عائشة وصفت صالة النيب 
والراجح جالسًا ومل تذكر كيفية قعوده ،  أنه مل يثبت شيء يف ذلك ، فاإلنسان إذًا خمري ، وألن عائشة وصفت صالة النيب 

 .ألن يف الرتبع أريح وأطمن ، وليحصل التفريق بني قعود القيام والقعود الذي يف حمله ، األول 
 .يه ، ويف حال القيام جيلس مرتبعاً : يف حال التشهد واجللوس جيلس مفرتشاً إذا كان ال يشق عل فاخلالصة

 لى قائماً ، فأيهما أفضل ؟: إن ذهب للمسجد صلى قاعداً ، وإن صلى يف بيته ص اختلف العلماء إذا كان املريض 

 يصلي يف بيته قائماً ، ألن القيام ركن .: وقيلخيري بينهما ، :  قيل
 : بل يذهب للمسجد ، وإن استطاع القيام صلى قائماً وإال صلى جالساً . وقيل

 ال بأس هبا ألنه معذور .جالساً ألن اإلنسان مأمور حبضور اجلماعة ، وصالته 
 قد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني ( .ولقول ابن مسعود : ) ول
الشيخ السعدي حيث قال : أنه حيضر اجلماعة ويصلي جالساً ، ألن مصاحل حضور اجلماعة ، واختاره  حوهذا القول هو الصحي

لوسه يف حقه ال يوازيها شيء من املصاحل ، وأيضًا إذا وصل حمل اجلماعة وصار عاجزًا عن القيام مل يكن واجبًا عليه ، وكان ج
 مبنزلة القيام يف حق القادر ، فقد حّصل مصاحل اجلماعة ومل تفته مصلحة القيام .

 فإن مل ي طْق فعلى جنب ./ م 
--------------------------- 
فإن مل تستطع  ثة ، حلديث عمران السابق )...جنبه ، وهذه هي املرتبة الثالعلى أي : إذا مل يستطع أن يصلي جالسًا صلى 

 ( . صل جالساً ، فإن مل تستطع فعلى جنبف
  .وظاهر احلديث يدل على أنه خمري بني اجلنب األمين واأليسر، واألفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن تساويا فاألمين أفضل 
 . ويومئ برأسه إىل الصدر ، يومئ قلياًل يف الركوع ، ويومئ أكثر يف السجود 

  يصلي مستلقيًا ، ويكون على ظهره ورجاله إىل القبلة ، ألن فيه نوع استقبال ، فإن مل يستطع أن يصلي على جنب فإنه
 وألن هذا أقرب ما يكون إىل صفة القائم ، إذ لو قام تكون القبلة أمامه .
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  وتكون صالته باإلمياء ، فإذا صلى جالسًا واستطاع أن يسجد على األرض سجد وإال أومأ إمياًء ، فإن كان على جنبه أو
برأسه إىل صدره قليالً  ئًا فإن اإلمياء يكون بالرأس إىل الصدر ، ألن اإلمياء إىل األرض فيه نوع التفات عن القبلة ، فيوممستلقي

 أكثر للسجود . ئمو للركوع ، وي
  ه فتح ، فيغمض قلياًل للركوع ، فإذا قال : مسع هللا ملن محد : يومئ بالعني: فقيل اختلف العلماء إذا عجز عن اإلمياء برأسه

وهذا اختيار ابن تيمية وقال : هذا ، عنه الصالة ، لعجزه عنها : تسقط وقيلباقي ،  فإذا سجد أغمض أكثر ، ألن العقل طرفه
د ، القول أصح يف الدليل ، ألن اإلمياء بالعني ليس من أعمال الصالة ، وال يتميز فيه الركوع من السجود ، وال القيام من القعو

)تسقط عنه األفعال ألهنا هي اليت كان عاجزاً  :وقالورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني ،  دون األقوال : تسقط األفعالوقيل
عنها، وأما األقوال فإهنا ال تسقط عنه، ألنه قادر عليها وقد قال هللا } فاتقوا هللا ما استطعتم { فنقول: كرب واقرأ وانو الركوع 

 وقل: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث انو السجود.. إىل آخره(. فكرب وسبح تسبيح الركوع، مث انو القيام
  املرضى فليس بصحيح، وال أعلم له أصاًل من الكتاب والسنة  وأما اإلشارة باإلصبع كما يفعله بعض”: قال الشيخ ابن عثيمني

 . “أهل العلم وال من أقوال

 باب اجلمع
 والصالتان اليت يصح مجعهما )املغرب والعشاء، والظهر والعصر(. هو ضم إحدى الصالتني إىل األخرى. : اجلمع

 : واجلمع له أسباب كثرية منها ما ذكره املصنف وهو املرض إذا كان يشق عليه فعل كل صالة يف وقتها فقال 
 م / وإن شق عليه فعل  كل صالٍة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر ، وبني العشائني يف وقت إحدامها .

--------------------------- 
يتأثر  إما لشدة مرضه ، أو صعوبة الوضوء لكل صالة ، أو –أي : جيوز للمريض الذي يشق عليه أن يفعل كل صالة يف وقتها 

 أن جيمع بني الصلوات . – بالقيام والقعود إذا فرق بني الصالتني واملشقات متعددة

يف املدينة بني الظهر والعصر ، وبني املغرب  باس قال ) مجع رسول هللا ودليل ذلك : ما رواه سعيد بن جبري عن ابن ع
 والعشاء ، من غري خوف وال مطر ، فقال سعيد : سألت ابن عباس مل فعل ذلك ، قال : أراد أن ال حيرج أمته ( متفق عليه .

مومات الشريعة يف التيسري ورفع احلرج فهذا يدل على أن املكلف مىت حلقه حرج يف ترك اجلمع جاز له أن جيمع ، ويؤيد ذلك ع
 عن األمة .

 وإذا كان اجلمع جيوز للمسافر لتعب السفر ومؤونته ختفيفاً وتيسرياً عليه ، فاملريض أوىل بذلك .
  ( يدل على أن اجلمعة ال جتمع مع العصر ، ألن اجلمعة صالة مستقلة منفردة بأحكامها ، مل يرد  بني الظهر والعصروقوله )

 على مجعها مع العصر . ما يدل
  ( أي املغرب والعشاء ، وهو من باب التغليب كالقمرين والعمرين ، وأما الفجر فال جتمع ملا قبلها وال  بني العشاءينوقوله )

 ملا بعدها النفصال وقتها .
  ( أي : إما يف وقت الظهر  يف وقت إحدامهاوقوله )–  أخري ، واألفضل وهو مجع ت –أو يف وقت العصر  –وهو مجع تقدمي

 يفعل األرفق واألسهل به .
 : مث ذكر املصنف رمحه هللا السبب الثاين من أسباب اجلمع وهو السفر فقال 
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 م / وكذا املسافر جيوز له اجلمع .
-------------------- 

 أي : وجيوز للمسافر أن جيمع بني الظهر والعصر ، وبني املغرب والعشاء .
 جيمع بني املغرب والعشاء إذا جّد به السري ( متفق عليه . النيب  حلديث ابن عمر قال ) كان

 ] جد به السري [ أي اشتد به السري وأسرع لألمر الذي يريده .
( سري ، وجيمع بني املغرب والعشاء جيمع بني صالة الظهر والعصر إذا كان على ظهر كان رسول هللا : )وعن ابن عباس قال 

 رواه البخاري .
إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث نزل جيمع بينهما، فإذا  قال )كان رسول هللا   سحلديث أن

 زاغت قبل أن يرحل صلى مث ركب( متفق عليه.
يًعا يِف َغْزَوِة تـَُبوَك، َفَكاَن ُيَصلِّي اَلظُّْهَر َوالْ  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ : )  قَالَ  َوَعْن ُمَعاٍذ  يًعا، َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء مجَِ  ( َعْصَر مجَِ
 َرَواُه ُمْسِلٌم  

 : واجلمع قسمان 
 قسم متفق عليه بني العلماء ، وهو اجلمع بعرفة ومزدلفة .القسم األول : 
 اجلمع للسفر ، ومذهب مجهور العلماء على جوازه . خمتلف فيه ، وهوالقسم الثاين : 

 . “قول أكثر أهل العلم وهو” قال يف املغين : 
فهو  “.مجعنيأ اجلمع بني الصالتني بعذر السفر من األمور املشهورة املستعملة ما بني الصحابة والتابعني ”قال البيهقي : 

 باألحاديث املاضية .، واستدلوا قول الشافعي وأمحد ، 
 مجع يف عرفة ومزدلفة . وألن النيب 

: ما غري خوف وال مطر ، قيل البن عباس الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء باملدينة من مجع بني : ) أن النيب وعن ابن عباس
 رواه مسلمأراد بذلك ؟ قال : أراد أن ال حيرج أمته ( . 

 . ذهب بعض العلماء إىل أن اجلمع خاص مبن جّد به السري 

 جّد به السري ( .جيمع بني املغرب والعشاء إذا  حلديث ابن عمر ، وفيه : ) رأيت رسول هللا 
يف َغْزَوِة  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  ىل جوازه للجاّد بالسري واملقيم ، وهذا هو الصحيح حلديث معاذ السابق )وذهب األكثر إ

يًعا  يًعا، َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء مجَِ  ٌم  َرَواُه ُمْسلِ  ( تـَُبوَك، َفَكاَن ُيَصلِّي اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر مجَِ
لكن بالنسبة للنازل إن صلى كل صالة يف وقتها فهو أفضل إن مل يكن حمتاجًا للجمع ، فإن احتاج املسافر إىل النوم واالسرتاحة 
 أو األكل أو حنو ذلك ، فال بأس باجلمع ، ألن املسافر وإن كان نازالً قد يعرض له أحوال حيتاج معها إىل اجلمع بني الصالتني .

، ويف حق السائر  ، وإن مجع فال بأس زل أن ال جيمعاألفضل للمسافر النا”:   بن عثيمني رمحه هللا قال الشيخ حممد
 .“ مستحب

 (يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر  )لقوله تعاىل : ألرفق باملسافر من تقدمي وتأخري ، األفضل يف اجلمع فعل ا  . 
 فقاً باملكلف ، فما كان هو أرفق فهو أفضل .واجلمع إمنا شرع ر 

  فمن شروطهشروط اجلمع ،  –رمحه هللا  –مل يذكر املصنف : 
 أوال  : الرتتيب .
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 قال : ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . ألن النيب بأن يبدأ باألوىل مث الثانية ، 
 احملل الذي رتبها الشارع فيه .وألن الشرع جاء برتتيب األوقات والصلوات ، فوجب أن تكون كل صالة يف 

 ال بد أن ينوي عند افتتا  األوىل . بعض العلماء قال : يشرتط له النية ، أي 
 : دخل يف الصالة األوىل وهو ال ينوي اجلمع ، مث يف أثناء الصالة بدا له أن جيمع . مثال

 : إنسان صلى األوىل ، وبعدما سلم نوى اجلمع . مثال آخر
 وهذا هو الراجح ، ورجحه النووي وابن حجر .ال يشرتط للجمع نية ،  وقال بعض العلماء

ملا مجع بأصحابه مل يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول ، بل مل يكونوا يعلمون أنه سيجمع حىت قضى الصالة  ألن الرسول 
 األوىل .

ًا منهم بنية اجلمع والقصر ، بل خرج من ملا كان يصلي بأصحابه مجعًا وقصرًا مل يكن يأمر أحد إن النيب ”قال ابن تيمية : 
املدينة إىل مكة يصلي ركعتني من غري مجع ، مث صلى هبم الظهر بعرفة ومل يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ، مث صلى هبم 

 . “العصر ، ومل يكونوا نووا اجلمع ، وهذا مجع تقدمي
 ط هو وجود سبب اجلمع عند اجلمع ام األوىل ، والذي يشرت فهذا القول هو الراجح أنه ال يشرتط نية اجلمع عند إحر 

 ال يفرق بني الصالة تفريقاً كثرياً  ، بأن وبعض العلماء قال : يشرتط املواالة. 
فيجوز مثاًل أن يصلي الظهر ، مث يتوضأ ويسرتيح ، مث يصلي ال يشرتط ، واختاره ابن تيمية ،  وذهب بعض العلماء إىل أنه

 ع هو من باب ضم الصالة إىل األخرى يف الوقت ال يف الفعل ، فإذا جاز اجلمع صار الوقتان وقتاً واحداً .ألن اجلمر ، العص
 وهذا هو الراجح .

 أن الصالة اجلمع تصلى بأذان واحد وإقامتني . ] وسبقت املسألة [ فائدة : 
 وىل .رجل مسافر نوى مجع التأخري ، ولكنه قدم إىل بلده قبل خروج وقت األفائدة : 

 ال جيوز له أن جيمع األوىل إىل الثانية ، ألن العذر انقطع وزال ، فيجب أن يصليها يف وقتها .
 باب القصر

 . م / ويسن له القصر للصالة الرباعية إىل ركعتني
--------------------------- 

 . ة )الظهر والعصر والعشاء( إىل ركعتنيقصر الصلوات الرباعي عن قصر الصالة يف السفر ، وهو –رمحه هللا  –سيتكلم املصنف 
 اع .والقصر مشروع بالكتاب والسنة واإلمج 

  لَِّذيَن َكَفُرواَوِإَذا َضَربـُْتْم يف اأْلَْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  أَْن تـَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم اقال تعاىل ) 
قيد حبال اخلوف ، إال أن السنة بينت املراد من اآلية ، وهو أن القصر مشروع يف األمن واخلوف يف حال وظاهر اآلية أن القصر م

فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  أَْن تـَْقُصُروا ِمَن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن  )السفر ، ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال : ) قلت لعمر : 
عن ذلك فقال : صدقة تصدق  وقد أمن الناس ، فقال : عجبُت مما عجبَت منه ، فسألت رسول هللا  َفُروا (يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن كَ 

 رواه مسلم هللا هبا عليكم ، فاقبلوا صدقته ( . 
 متفق عليه  .(، وعثمان كذلككان ال يزيد يف السفر على ركعتني، وأبا بكر، وعمرف صحبت رسول هللا وعن ابن عمر قال: )
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، لم يزد على ركعتني حىت قبضه هللا، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتني حىت قبضه هللاف لفظ مسلم : ) صحبت النيب  ويف
مع و لم يزد على ركعتني حىت قبضه هللا( ويف رواية: )، مث صحبت عثمان فلم يزد على ركعتني حىت قبضه هللاوصحبت عمر ف

 ( .عثمان صدراً من خالفته مث أمت
 . هل العلم على مشروعية القصر يف السفر الطويلوأمجع أ

 ( دليل على أن القصر حكمه سنة ، وهذا قول أكثر العلماء ، أن القصر سنة مؤكدة لفعل النيب يسوقوله )  فإنه ،  
 كان يف أسفاره يقصر الرباعية وال يتمها .

 لوا إن نفي اجلنا  يفيد أنه رخصة .، قا (فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  أَْن تـَْقُصُروا  )لقوله تعاىل : 
 وحلديث عمر السابق : ) صدقة تصدق هللا هبا عليكم ( .

 وقال بعض العلماء : إن القصر واجب ، وهذا مذهب أيب حنيفة ، ونصره ابن حزم ، واختاره الصنعاين .
  . ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ  ( اَلسََّفِر َوأمتَّْت َصاَلُة َاحلََْضرِ  أَوَُّل َما فُرَِضْت اَلصَّاَلُة رَْكَعتَـنْيِ ، فَأُِقرَّْت َصاَلةُ ) لقول عائشة 
 :  فهذا يدل على أن صالة السفر مفروضة ركعتني . (مُثَّ َهاَجَر، فـَُفرَِضْت أَْربـًَعا، َوأُِقرَّْت َصاَلُة اَلسََّفِر َعَلى َاأْلَوَِّل  )َولِْلُبَخارِيِّ

جوب ، ألن صالة السفر إذا كانت مفروضة ركعتني ، مل جيز الزيادة عليها ، كما أهنا وهو دليل ناهض على الو ”قال الشوكاين : 
 . “ال جتوز الزيادة على أربع يف احلضر 

وحلديث يعلى ابن أمية السابق ، وفيه : ) صدقة تصدق هللا هبا عليكم ، فاقبلوا صدقته ( فقوله : ) فاقبلوا ( هذا أمر ، واألمر 
 يقتضي الوجوب .

 . “الدائم ، ألنه خالف هدي النيب  إن القصر سنة ، واإلمتام مكروه”فقال : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتوسط 
 .“ومل ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط مل يصّل يف السفر إال ركعتني، املسلمون نقلوا بالتواتر أن النيب ”قال ابن تيمية : 

  ، االت يتم ِبا املسافرفهناك حإذا علمنا أن القصر مشروع كما سبق : 

 إذا ذكر صالة حضر يف سفر .احلالة األوىل : 
 ، فإنه جيب أن يعيدها أربعاً .صلى الظهر يف بلده من غري وضوء  رجل مسافر ، ويف أثناء السفر تذكر أنهمثال : 

ربعًا ، فلم جيز له النقصان من باإلمجاع حكاه اإلمام أمحد ، وابن املنذر ، ألن الصالة تعني عليه فعلها أ”قال ابن قدامة : 
 . “عددها

 إذا صلى املسافر خلف املقيم .احلالة الثانية : 
 . “رك مجيع الصالة أو ركعة ، أو أقلاملسافر مىت ائتم مبقيم وجب عليه اإلمتام ، سواء أد”قال ابن قدامة : 

. ا ائتم مبقيم ؟ فقال: تلك السنة(، وأربعًا إذالنفرادافر يصلي ركعتني يف حال ا: ما بال املسملا روي عن ابن عباس : )أنه قيل له
، (، سنة أيب القاسم ت مبكة إذا مل أصلِّ مع اإلمام، فقال: ركعتنيكيف أصلي إذا كنوأصله يف مسلم بلفظ: )، رواه أمحد
 .يم ركعتني جيزيانرك من صالة املقوذهب بعض العلماء إىل أن املسافر إذا أد، يار الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاوهذا اخت

إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع العلماء ( فأكثر )وهذه مسألة خالفية، نوى اإلقامة أكثر من أربع أيام إذااحلالة الثالثة : 
 ترخصه .

 وهذا مذهب مجاهري العلماء ، وبه قال املالكية والشافعية واحلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز رمحه هللا .
قدم مكة صبيحة رابعة من ذي احلجة ، فأقام هبا الرابع واخلامس والسادس والسابع ، وصلى  ، حيث أن النيب  حلديث أنس

 الصبح يف يوم الثامن مث خرج إىل مىن .



 85 

باألبطح يف عام حجة الوداع  وإقامة النيب قالوا : ، وأن يقصر الصالة  فيجوز ملن كانت إقامته كإقامة النيب قالوا : 
 البداية والنهاية .معلومة 

 .وعلى هذا القول : لو سافر شخص للرياض وهو ينوي أن جيلس أسبوعاً ، فإنه ال يقصر وال يرتخص برخص السفر 
 أن مرجع ذلك إىل العرف ، فإنه يقصر ولو طالت املدة ما مل جيمع اإلقامة . : وذهب بعض العلماء

لمسافر القصر والفطر ما مل جيمع على اإلقامة واالستيطان ، والتمييز بني ل”وقال : ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، 
 . “نية أيام معلومة يقيمها ليس هو أمراً معلوماً ال بشرع وال عرفباملقيم واملسافر 
 ة .أن قول اجلمهور أحوط وأبرأ للذم وال شكقول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ، ورجح هذا ال

  مسألة :
 دة ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ا أقام وال يعرف مىت ينقضي عمله ، فإنه يقصر ولو طالت املأن املسافر إذ

 داود  رواه أمحد وأبو .(م بتبوك عشرين يوماً يقصر الصالةوأقا) .رواه البخاري عن ابن عباس( تسع عشرة يقصر الصالة أقام النيب )فقد 

 رواه البيهقي أشهر يصلي ركعتني ، وقد حال الثلج بينه وبني الدخول ( . وعن نافع قال : ) أقام ابن عمر بأذربيجان ستة 
 رواه عبد الرزاقوعن علي قال : ) إن قلت أخرج اليوم أو غداً ، فأصلي ركعتني ( . 

 وألن ذلك ال يعد لبثاً .
غري حمدودة النهاية ، أن له الفطر  أنه يصح ملن سافر وهو ال ينوي اإلقامة أصاًل ، مث اقتضت أحواله أن يقيم إقامةوعليه نقول : 

يف تبوك ، وعام الفتح ، فإهنا تعترب إقامة طارئة ، وغري مقصودة من قبل ، بل اقتضتها  ما أقام أبدًا ، كما هو فعل النيب 
اد ومنازلة همصاحل اجلهاد ، ومتطلبات الفتح ، فهي إقامة غري معلومة البداية وغري حمددة النهاية ، وألن هذا السفر من أجل اجل

 األعداء والكر والفر ) فال تعارض بينها وبني ما ورد يف حجة الوداع ، فإهنا إقامة مقصودة قاطعة للسفر ( .
 

  ( أي املسافر ، ويف هذا دليل  يسن لهوقوله )ليس للقصر إال سبب واحد وهو السفر: 
فقط وهو السفر، فغري املسافر ال يقصر، حىت املريض القصر ليس له إال سبب واحد : ” قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا

 . “قصر إال إذا كان يف غري بلدهأن ي مرضاً شديداً ال ميكن
  ويقصر املسافر إذا خرج من بنيان بلده.  

 .فيها بل مفارقته ال يكون ضارباً وال يكون ضارباً يف األرض حىت خيرج ، وق ( لقوله تعاىل ) َوِإَذا َضَربـُْتْم يف اأْلَْرضِ 
 إمنا كان يقصر إذا ارحتل . وألن النيب 

 متفق عليه الظهر باملدينة أربعاً ، وبذي احلليفة ركعتني ( .  قال أنس : ) صليت مع النيب 
قال النووي : ُمْسِلٌم  َرَواهُ  .(نْيِ أَْو فـَرَاِسَخ، َصلَّى رَْكَعتَـ  ِإَذا َخرََج َمِسريََة َثاَلثَِة أَْمَيال َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   )قَاَل:  أََنٍس حلديث و 
فتباعد ثالثة أميال ، بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طوياًل أن غاية سفره كانت ثالثة أميال وأما حديث أنس فليس معناه”

  .“قصر
دليل على أنه ال جيوز القصر حىت يفارق بنيان بلده . فهذا 

 مالك ، والشافعي ، وأمحد .وهذا مذهب مجاهري العلماء : أبو حنيفة ، و 
  ًاختلف العلماء يف املسافة اليت يعترب هبا املسافر إذا قطعها و، من شروط القصر أن يقطع املسافر املسافة اليت يعترب هبا مسافرا

 مسافراً على أقوال :
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 كيلو [  83أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسري اإلبل احململة . ] أربعة برد ، تقريباً :  القول األول
 فهذا مذهب أمحد والشافعي ومالك وإسحاق وأبو ثور .وهذا مذهب األكثر ، 

 رواه الدارقطين وهو ضعيف .حلديث ابن عباس حديث الباب : ) يا أهل مكة ال تقصروا الصالة يف أقل من أربعة برد ( 
رواه البيهقي يف أربعة برد فما فوق ذلك ( . وعن عطاء بن أيب ربا  : ) أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتني ، ويفطران 

 .“وذكره البخاري يف صحيحه معلقاً  “ .بإسناد صحيح ” :  قال النووي
 أنه ال حد للسفر باملسافة ، فكل ما عد سفراً فهو سفر .:  القول الثاين

 .واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ورجحه ابن قدامة يف املغين 
، بل األحكام اليت   ، ال أصل له يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا ريوالقصالفرق بني السفر الطويل ”:  قال ابن تيمية

   “ .علقها هللا بالسفر مطلقة

 دليل على أن اليت تقصر الصلوات الرباعية ، وقد نقل اإلمجاع يف ذلك ابن حزم يف احمللى ، وابن قدامة يف ) الرباعية (  وقوله
 اًل عن ابن املنذر .املغين نق

، تان فإنه إجحاف هبا بذهاب أكثرها، ولو قصرت ركعصرت منها ركعة مل يبق منها وتراً فاملغرب ال تقصر ألهنا وتر النهار ، فلو ق
 وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه ، ألن قصرها إىل واحدة إجحاف هبا .

َها قَاَلتْ  زَاَد   ،. ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ ( ُل َما فُرَِضْت اَلصَّاَلُة رَْكَعتَـنْيِ ، فَأُِقرَّْت َصاَلُة اَلسََّفِر َوأمتَّْت َصاَلُة َاحلََْضرِ أَوَّ )  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 .  (َءُة ِإالَّ اَْلَمْغِرَب فَِإنَـَّها وِتْـُر اَلنـََّهاِر، َوِإالَّ اَلصُّْبَح، فَِإنَـَّها َتُطوُل ِفيَها اَْلِقرَا )َأمْحَُد: 

  هل يقصر أم ال ؟إذا أذن املؤذن وهو يف البلد ، مث سافر ، فائدة : 
 نعم يقصر وجيمع ، ألن العربة بفعل الصالة ال بالوقت .اجلواب : 

 باب صالة اخلوف
أََقْمَت هَلُُم الصَّالَة فـَْلتَـُقْم َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَ الباب : كيفيتها ، واألصل يف مشروعيتها قوله تعاىل ) اخلوف ضد األمن ، واملراد هبذا

ُهْم َمَعَك   هي غزوة ُعسفان وكانت قبل خيرب . ( اآلية ، وأول غزوة صالها فيها رسول هللا ... طَائَِفٌة ِمنـْ
ومشروعية صالة اخلوف ختفيف من هللا تعاىل على عباده ورمحة هبم ، وحتصيل ملصلحيت الصالة يف وقتها مجاعة ، وأخذ احلذر 

 العدو ، وهذا يدل على أمهية صالة اجلماعة ، وكمال دين اإلسالم بأخذ احلذر وتفويت الفرصة على األعداء . من
 . م / وجتوز صالة اخلوف على كل صفة صالها النيب 
--------------------------- 

 محد وغريه .على صفات متعددة ، وهذا قول أصحاب احلديث كأ هذه قاعدة يف كل عبادة وردت عن النيب 
 م / فمنها .

--------------------------- 
 خاصة مبا إذا كان العدو يف غري جهة القبلة  –رمحه هللا  –أي : من صفاهتا ، وهذه الصفة اليت سيذكرها املصنف 
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: أ نَّ ط ائرف ة  ص لَّْت م ع ه  و ط ائرف ٌة  يـ ْوم  ذ اتر ا لرّرق اعر  ع مَّْن ص لَّى م ع  ر س ولر ا َّللَّر ) ص الرحر ْبنر خ وَّاٍت، حديث م /  ة  ا خْل ْوفر ص ال 
هرْم، ُث َّ ارْنص ر ف   وا ف ص فُّوا ورج اه  ا ْلع د وّر، و ج اء تر ا لطَّائرف ة  ورج اه  ا ْلع د وّر، ف ص لَّى برا لَّذرين  م ع ه  ر ْكع ة ، ُث َّ ثـ ب ت  ق ائرم ا و أ مت ُّوا ألر نـْف سر

هرْم، ُث َّ س لَّم  ِبررْم ا أْل خْ   م تـَّف ٌق ع ل ْيهر   (ر ى، ف ص لَّى ِبررْم ا لرَّْكع ة  ا لَّيتر ب قري ْت، ُث َّ ثـ ب ت  ج الرس ا و أ مت ُّوا ألر نـْف سر
--------------------------- 

هللا ألنه أشبه بكتاب هللا وأحوط وهذا احلديث اختاره اإلمام أمحد رمحه ، حديث صاحل بن خوات   -رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 بذات الرقاع . جبند هللا وأسلم للصالة من األفعال ، وهذه صالته 

يقسم اإلمام اجلند طائفتني ، طائفة تصلي معه ، وأخرى حترس املسلمني عن هجوم العدو ، فيصلي صفة هذه الصالة : 
ا ألنفسهم ) واإلمام قائم ( مث يذهبون ويقفون أمام العدو ، وتأيت الطائفة بالطائفة األوىل ركعة ، مث إذا قام إىل الركعة الثانية أمتو 

اليت كانت حترس وتدخل مع اإلمام يف الركعة الثانية ، فيصلي هبم الركعة اليت بقيت له ، مث جيلس للتشهد قبل أن يسلم اإلمام 
 هد فيسلم هبم .تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة اليت بقيت هلا وتدرك اإلمام يف التش

 هي الصفة املوافقة لظاهر القرآن ، لقوله تعاىل :هذه 
 ( أي : يف حال مواجهتهم الكفار يف القتال . إرذ ا ك ْنت  فريهرمْ و )

 ( أي : أردت أن تصلي هبم إماماً . ف أ ق ْمت  اه  م  الصَّالة  ) 
ه ْم م ع ك  )   نـْ  قائمة بإزاء العدو ، كما يدل عليه سياق اآليات .( أي : يصلون ، وطائفة  فـ ْلتـ ق ْم ط ائرف ٌة مر

تـ ه مْ )   ( أي : وليحملوها يف الصالة . و ْلي ْأخ ذ وا أ ْسلرح 
 ( أي : أكملوا صالهتم ، وعرب بالسجود عن الصالة ، ألنه ركن فيها ، بل هو أعظم أركاهنا ، وبه تنتهي الركعة . ف إرذ ا س ج د وا) 
 ( أي : من خلفكم جتاه العدو . ائرك مْ فـ ْلي ك ون وا مرْن و ر  ) 
ْ ي ص لُّوا)   ( أي : تدخل معك يف الصالة أواًل ، لكوهنم أمام العدو . و ْلت ْأتر ط ائرف ٌة أ ْخر ى مل 
 ( أي : ما بقي من صالتك ، وهو ركعة بعد انصراف الطائفة األوىل ، وهذا دليل على أن اإلمام يبقى  فـ ْلي ص لُّوا م ع ك  ) 
تـ ه مْ و  )  ْذر ه ْم و أ ْسلرح   ( أي : وليأخذوا تيقظهم واحرتازهم مع أسلحتهم ، ملا عسى أن حيدث من العدو . ْلي ْأخ ذ وا حر

 من شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة اليت يف ِوَجاه العدو قادرة على حفظ الطائفة اليت تصلي .

 خالفت هذه الصفة الصالة من أوجه :

 ة األوىل عن اإلمام قبل سالمه ، لكنه لعذر .انفراد الطائف -أ 

 الطائفة الثانية قضت ما فاهتا قبل سالم اإلمام . -ب 

:ولو فعل هذه الصفة والعدو اجتاه القبلة جلاز ، ولكن الصحيح أهنا ال جتوز ، ولذلك ألن الناس يرتكبون  قال بعض العلماء
 فيها ما ال جيوز بال ضرورة .

 ة إذا كان العدو يف جهة القبلة .مل يذكر املصنف كيفية الصال
َلِة،  َصاَلَة َاخْلَْوِف، َفَصفََّنا َصفَّنْيِ: َصفٌّ َخْلَف َرُسوِل َاَّللَِّ  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ )  َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  نَـَنا َوبـَنْيَ اَْلِقبـْ َواْلَعُدوُّ بـَيـْ
يًعا،  َفَكبـََّر اَلنَّيبُّ  يًعا، مُثَّ ِاحْنََدَر بِالسُُّجودِ وََكبـَّْرنَا مجَِ يًعا، مُثَّ َرَفَع رَْأَسُه ِمَن اَلرُُّكوِع َوَرفـَْعَنا مجَِ َوالصَّفُّ اَلَِّذي يَِليِه،  مُثَّ رََكَع َورََكْعَنا مجَِ

مُثَّ َسَجَد َوَسَجَد  )َفذََكَر َاحلَِْديَث. َويف رَِوايٍَة:  (لَِّذي يَِليِه... َوقَاَم اَلصَّفُّ اَْلُمَؤخَُّر يف حَنِْر اَْلَعُدوِّ، فـََلمَّا َقَضى اَلسُُّجوَد، قَاَم اَلصَّفُّ اَ 
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مُثَّ  )َويف آِخرِِه: َفذََكَر ِمثْـَلُه.   (اَلصَّفُّ اَلثَّاين...  َمَعُه اَلصَّفُّ َاأْلَوَُّل، فـََلمَّا قَاُموا َسَجَد اَلصَّفُّ اَلثَّاين، مُثَّ تََأخََّر اَلصَّفُّ َاأْلَوَِّل َوتـََقدَّمَ 
يًعا  َسلََّم اَلنَّيبُّ      َرَواُه ُمْسِلمٌ .  (َوَسلَّْمَنا مجَِ

 : وصفتهافهذه الصفة اليت يف هذا احلديث إذا كان العدو يف جهة القبلة ، 
ول وبقي الصف أن يصف القائد اجليش صفني فيصلي هبم مجيعًا يكرب ويركع ويرفع هبم مجيعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف األ

الثاين واقفًا حيرس ، فإذا قام اإلمام والصف األول من السجود سجد الصف الثاين ، فإذا قاموا من السجود تقدموا يف مكان 
الصف األول وتأخر الصف األول إىل مكاهنم فريكع اإلمام هبم مجيعًا ويرفع هبم مث يسجد هو والصف الذي يليه ، فإذا جلسوا 

 املتأخر مث سلم هبم مجيعاً .للتشهد سجد الصف 
 ولو صلى بكل طائفة صالة صح .

 رواه النسائي .  صلى بطائفة من أصحابه ركعتني مث سلم ، مث صلى بآخرين أيضاً ركعتني مث سلم ( حلديث جابر ) أن النيب 
  . م / وإذا اشتد اخلوف

--------------------------- 
 لضرب والكر والفر ومل ميكن تفريق القوم .أي : وإذا اشتد اخلوف وتواصل الطعن وا

 .صلوا رجاال  م / 
--------------------------- 

 أي : ماشني على أرجلهم .
 .وركبانا  م / 

--------------------------- 
 أي : على اخليل واإلبل وسائر املركوبات .

 
 م / إىل القبلة وإىل غريها .

--------------------------- 
 ( .فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَباناً يسقط االستقبال يف هذه احلالة كما قال تعاىل )أي : ف

ابن كثري للجمهور لآلية السابقة،  وهذا على قول من يقول ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها ، وهو قول أكثر العلماء ، ونسبه
 ومل ميكن املصلي أن يتدبر ما يقول ، واستدلوا بتأخري الرسول  وقال آخرون : جيوز تأخريها عن وقتها إذا اشتد اخلوف ،

الصالة يف غزوة اخلندق ، واجلمهور يستدلون بأن صالة اخلوف مل تكن مشروعة يف غزوة اخلندق ، ملا تقدم أهنا شرعت يف غزوة 
 .عسفان ، وهي بعد اخلندق 

 يومئون بالركوع والسجود .م/ 
--------------------------- 

أي : يومئون بالركوع والسجود ، إمياء على قدر طاقتهم ، ألهنم لو متموا الركوع والسجود كانوا هدفًا ألسلحة العدو ، ويكون 
 سجودهم أخفض من ركوعهم ، وال يلزمهم السجود على ظهر املركوب .
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 باب صالة اجلمعة
 م :اختلف يف سبب تسمية اجلمعة ِبذا االس، اجُلمعة بضم اجليم وامليم 

 ألن هللا تعاىل مجع فيه خلق آدم ، وقد جاء حديث عند أمحد ، ورجحه احلافظ ابن حجر والشوكاين .فقيل : 
 ألن هللا تعاىل مجع فيه آدم مع حواء يف األرض .وقيل : ، الجتماع الناس فيها يف املكان اجلامع لصالهتم وقيل : 
 ملا مجع فيه من اخلري .وقيل : 

) خري يوم طلعت فيه الشمس يوم  عند هللا تعاىل كما يف حديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا وهو من أفضل األيام 
 اجلمعة : فيه خلق آدم ، وفيه أدخل اجلنة ، وفيه أخرج منها ، وال تقوم الساعة إال يوم اجلمعة ( متفق عليه .

 م / كل من لزمته اجلماعة لزمته اجلمعة إذا كان مستوطنا  ببناء .
--------------------------- 

 وتلزم:من جتب عليهم اجلمعة ، وذكر أن كل من وجب عليه اجلماعة وجب عليه اجلمعة  –رمحه هللا  –سيذكر املصنف 
 ، فال جتب على الكافر باإلمجاع ، وال تصح منه ، وال تقبل منه . املسلم

ُهْم نَـ  )لقوله تعاىل :   .  (َفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنَـُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسولِِه َوَما َمنَـَعُهْم أَْن تـُْقَبَل ِمنـْ
 وال يلزمه قضاؤها إذا أسلم .

  .  (ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف  )لقوله تعاىل : 
 وحلديث : ) اإلسالم يهدم ما قبله ( .

 وألن يف قضائها مشقة عظيمة .
 فغري البالغ وغري العاقل ال تلزمه .كلف ) بالغ ، عاقل ( ، امل

 رواه أبو داود: ) رفع القلم عن ثالثة : عن اجملنون حىت يفيق ، وعن الصيب حىت يبلغ ... ( .  لقوله 
 وألهنما ليسا أهاًل للتكليف .

) مروا أبناءكم بالصالة  عموم قوله  سنني وضربه عليها لعشر لدخول اجلمعة يفب على ويل الصيب أمره هبا لسبع لكن جي
 لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ( رواه أبو داود .

 فاملرأة ال جتب عليها اجلمعة .الذكر ، 
 رواه أبو داود . : )اجلمعة حق واجب إال على أربعة: جمنون، أو امرأة، أو صيب، أو مريض(: قال رسول هللا حلديث طارق قال

 وألن املرأة ليست من أهل االجتماع .،  رواه أبو داودهلن ( .: ) وبيوهتن خري  وقال 
 . “أمجعوا على أنه ال مجعة على النساء ، وأمجعوا على أهنن إذا حضرن فصلني اجلمعة أن ذلك جيزئ عنهن”قال ابن املنذر : 

اجلمعة حق واجب على قال )  فال جتب على العبد ، وهذا مذهب مجهور العلماء حلديث طارق بن شهاب أن النيب  :حر 
 ، وألن العبد مشغول خبدمة سيده.داود  رواه أبوكل مسلم يف مجاعة إال أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صيب ، أو مريض ( 

 : وىل ، وهو داخل حتت قوله تعاىل قالوا ألن حق هللا أود الظاهري ، واختاره ابن تيمية ، وهو قول داجتب مطلقًا ، وقيل : 
 وهذا الراجح .، جتب إذا أذن سيده وقيل : َها الَِّذيَن آَمُنوا .. ( ، أَيُـّ يَا ) 
 فال جتب على مسافر .مستوطن ببناء ،   
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كان يسافر فال يصلي اجلمعة يف سفره ، وكان يف حجة الوداع يوم عرفة يوم مجعة فصلى الظهر   إن النيب ”قال ابن قدامة : 
ة ، واخللفاء الراشدون كانوا يسافرون يف احلج وغريه فلم يصلِّ أحد منهم اجلمعة يف سفره ، والعصر مجعًا بينهما ومل يصلِّ مجع

 . “ومن بعدهم وكذلك غريهم من أصحاب رسول هللا 
 ) أما إذا كان اإلنسان مستقراً يف بلد ويسمع نداء اجلمعة فيجب عليه أن جييب ويصلي ( .

 م  / ومن شروطها : فعلها يف وقتها .
--------------------------- 

( فال  ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتاً أي : يشرتط لصحة صالة اجلمعة شروطًا منها فعلها يف وقتها لقوله تعاىل )
 واختلفوا يف بداية وقتها ، مع اتفاقهم على أن آخر وقتها كالظهر :، تصح قبل الوقت وال بعدها 

 أن وقتها كالظهر ] بعد الزوال [ .األول : القول 
 وهذا مذهب اجلمهور .

، والشافعي ، ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني وممن بعدهم ، ال جتوز اجلمعة إال حنيفة  أبوو  قال مالك ،”قال النووي : 
 . “بعد زوال الشمس

 رواه البخارييل الشمس ( . كان يصلي اجلمعة حني مت  حلديث أنس بن مالك قال : ) إن النيب 
 إذا زالت الشمس ( . ع مع رسول هللا مّ وسلمة بن األكوع قال : ) كنا جنَ 

 وحلديث عائشة قالت : ) كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا إذا راحوا للجمعة راحوا يف هنيهم ، فقيل هلم : لو اغتسلتم ( .
 أن الروا  ما بعد الزوال .وجه الداللة : 

 جيوز قبل الزوال ) من ارتفاع الشمس قيد رمح ( .ثاين : القول ال
 وهذا من مفردات املذهب .

 حلديث سهل بن سعد : ) ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة ( .
 “.، ويف احلديث أهنم كانوا يصلون اجلمعة قبلهاوجه االستدالل به أن الغداء والقيلولة حملها قبل الزوال ”قال الشوكاين : 

 “ .ال يسمى غداء وال قائلة إال بعد الزوال ” قال ابن قتيبة : ، هو طعام أول النهار غداء : ال
 فكانوا يبدؤون بصالة اجلمعة قبل القيلولة .

وحلديث عبد هللا بن سبدان قال : ) شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار ، مث شهدهتا مع عمر 
بته على أن أقول انتصف النهار ، مث شهدهتا مع عثمان ، فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول زال النهار ، فكانت صالته وخط

 رواه الدارقطين ، فما رأيت أحداً عاب ذلك وال أنكره ( . 
 سلمرواه م. حىت تزول الشمس، يعين النواضح(، مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها كان يصلي اجلمعة  إن النيب ) وعن جابر قال 

 أن جابراً ذكر أهنم يصلون اجلمعة مث يذهبون إىل مجاهلم فريحيوهنا عند الزوال ، فدل على أهنم يصلون قبله .وجه الداللة : 
 أنه يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزوال بساعة .القول الثالث : 

 ثيمني .وهذه رواية عن أمحد ، اختارها ابن قدامة صاحب املغين ، واختارها الشيخ ابن ع
 خرج اإلمام حضرت املالئكة ..( حلديث أيب هريرة : ) من را  يف الساعة األوىل ... إىل أن قال : مث اخلامسة ، فإذا 

 “ .فيكون حضور اإلمام على مقتضى احلديث الساعة السادسة ” قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 
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 م / وأن تكون بقرية .
--------------------------- 

ي : أن تكون اجلمعة يف قرية ، فنخرج بذلك أهل اخليام وبيوت الشعر وحنوهم ، فال تصح منهم اجلمعة ، ألن ذلك مل يقصد أ
مل يأمر قبائل العرب حول املدينة بإقامة اجلمعة ، ألهنم ليسوا مستوطنني ، بل يتبعون املاء  لالستيطان غالبًا ، وألن النيب 

 .والكأل 
 بتان .م / وأن يتقدمها خط

--------------------------- 
 أي : ويقدم اإلمام قبل الصالة خطبتني ، فإن مل يقدم اإلمام خطبتني مل تصح ، وهذا مذهب الشافعي وأمحد .

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ لقوله تعاىل )  َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ
( فأمر هللا عباده املؤمنني إذا أُذَن لصالة اجلمعة أن يبادروا باملضي ) إىل ذكر هللا ( واملراد : اخلطبة والصالة على قول   تـَْعَلُمونَ 

 واجب . كثري من املفسرين ، واألمر بالسعي يدل على وجوبه إذ ال جيب السعي لغري
 واظب عليهما ، ومل ينقل أنه ترك خطبة اجلمعة . وألن النيب 
 أوجب اإلنصات هلما ، وحذر من الكالم واإلمام خيطب ، ووجوب اإلنصات يدل على وجوهبما . وألن النيب 

 ، وعزاه الشوكاين للجمهور . خطبة واحدة ئالعلماء إىل أنه جتز وذهب بعض 
ه م ا ق ال  و ع ْن ج ابررر ْبنر ع  /  م ي  ا َّللَّ  ع نـْ ن اه ، و ع ال  ص ْوت ه ، و اْشت دَّ  ك ان  ر س ول  ا َّللَّر )  ْبدر ا َّللَّر ر ضر ، امْح رَّْت ع يـْ إرذ ا خ ط ب 

ر   يـْ : "أ مَّا بـ ْعد ، ف إرنَّ خ  : ص بَّح ك ْم و م سَّاك ْم، و يـ ق ول  ر  ا اْه ْدير  غ ض ب ه ، ح ىتَّ ك أ نَّه  م ْنذرر  ج ْيٍش يـ ق ول  يـْ ا حلْ دريثر كرت اب  ا َّللَّر، و خ 
ل ٌة  ث اتـ ه ا، و ك لَّ برْدع ٍة ض ال  حم  مٍَّد، و ش رَّ ا أْل م ورر حم ْد   .( ه ْدي  

ّر  ، و ق ْد ع ال  ص ْوت ه  حي ْم د  ا َّللَّ  و يـ ْثينر ع ل ْيهر، ُث َّ يـ   ) يـ ْوم  ا جْل م ع ةر  و يفر ررو اي ٍة ل ه  ك ان ْت خ ْطب ة  ا لنَّيبر و يفر ررو اي ٍة ( ق ول  ع ل ى إرْثرر ذ لرك 
لَّ ل ه ، و م ْن ي ْضلرْل ف ال  ه ادري  ل ه   )ل ه :  ا َّللَّ  ف ال  م ضر  .( م ْن يـ ْهدره ر

--------------------------- 
كأنه قوي . ] ] اشتد غضبه [ ارتفع .عال صوته [ هذه حاالت تعرتي اخلطيب الناصح املتحمس .] ] امحرت عيناه [   

ضبط بضم اهلاء وفتح الدال ) ُهَدى ( [ ]هدينزل بكم العدو صباحًا .] صبحكم [ اإلنذار اإلخبار مع التخويف .منذر [  
 مجع] حمدثاهتا [ فيكون املعىن : الداللة واإلرشاد ، وضبط بفتح اهلاء وسكون الدال ) َهْدي ( فيكون املعىن أحسن الطرق .

 الضاللة ضد اهلداية .] ضاللة [ حمدثة ، واملراد كل ما أحدث يف الدين .
  فيه صفة اخلطيب وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء اخلطبة .ليبني احلديث هذا  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 فزع ، ألن تلك فيه أنه يستحب للخطيب أن يضخم أمر اخلطبة ويرفع صوته ، وحيرك كالمه ، ويظهر غاية الغضب والف
 ] قاله الشوكاين [ .“ .األوصاف إمنا تكون عند اشتدادمها 

  قاله الصنعاين [ ..دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع باخلطبة صوته   هفيو [ 
ة سنة من سنن اخلطبة، ب حسب الطاقوقد ذهب أصحاب األئمة األربعة إىل أن رفع الصوت باخلطبة زيادة على القدر الواج

خيطب يقول : ) أنذركم النار ، أنذركم النار ، حىت لو أن  وحلديث النعمان بن بشري قال : مسعت رسول هللا حلديث ، هلذا ا
 رواه أمحد رجالً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا ، قال : حىت وقعت مخيصة كانت على عاتقه عند رجليه ( . 

 قق املقصود هبا .وألن رفع الصوت باخلطبة أبلغ يف إعالم الناس ، فيتح
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  وكان هدي النيب باب قول : ) أما بعد ( يف اخلطب ، استحيف احلديث و . أن يقوهلا 
 أنه ينبغي أن يكون مضمون اخلطبة : الثناء على هللا ومحده ، وبيان العقيدة الصحيحة ، والتحذير من البدع ، والدعوة  هوفي

 إىل السنة ، وفيها الرتغيب والرتهيب .

  على استحباب محد هللا يف اخلطبة .دليل  يف احلديثو 

: ام رْعت  ر س ول  ا َّللَّر عن و  ه م ا ق ال  ي  ا َّللَّ  ع نـْ ٍر ر ضر :  ع مَّارر ْبنر ي اسر ، و قرص ر  خ ْطب ترهر م ئرنٌَّة مرْن  )يـ ق ول  ةر ا لرَّج لر إرنَّ ط ول  ص ال 
 ر و اه  م ْسلرٌم .  (فرْقهرهر 

--------------------------- 
لفظ احلديث : عن أيب وائل قال : ) خطبنا عمار حديث عمار بن ياسر ، الذي رواه مسلم ، و  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

يقول  فأوجز وأبلغ ، فلما نزل قلنا : يا أبا اليقظان ، لقد أبلغت وأوجزت ، فلو كنت تنفست ؟ فقال : إين مسعت رسول هللا 
 ته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصالة ، واقصروا اخلطبة ، وإن من البيان لسحراً ( .: إن طول صالة الرجل وقصر خطب

: من هنا  إن من البيان  : بفتح امليم ، مث مهزة مكسورة ، مث نون مشدودة ، أي عالمة . مئنة  : أي لو أطلت قلياًل . لو تنفست
 تبعيضية .

  بال نزاع ” قال يف اإلنصاف : ها ، ة قصر خطبة اجلمعة وعدم إطالتمشروعياحلديث دليل على. “ 
: ًَ  ومما يدل على ذلك أيضًا

 يطيل الصالة ويقصر اخلطبة ( . رواه النسائي حديث عبد هللا بن أيب أوِف قال : ) كان رسول هللا 
 أبو داود ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة ، وإمنا هّن كلمات يسريات ( . رواه وعن جابر بن مسرة قال : ) كان رسول هللا 

إمنا كان قصر اخلطبة عالمة على فقه الرجل ، ألن الفقيه هو املطلع على حقائق املعاين ، وجوامع األلفاظ ، و ” :ال الصنعاينق
 . “روا اخلطبة ... (ام هـذا احلديث : ) فأطيلوا الصالة واقصفيتمكن من التعبري بالعبارة اجلزلة املفيدة ، ولذلك كان من مت

 لة اخلطبة إصابة امللل للناس ، وامللل من أسباب إذهاب الفائدة من املوعظة .وأيضاً يف إطا
  : يث خمالفًا لألحاديث الصحيحة املشهورة ، واألمر بتخفيف وليس احلد” : ) فأطيلوا الصالة ( قال النووي قوله

ذي حنن فيه أن الصالة تكون طويلة يف الرواية األخرى : ) وكانت صالته قصداً ( ألن املراد باحلديث ال الصالة ، لقوله 
 بالنسبة إىل اخلطبة ال تطوياًل يشق على املأمومني ، وهي حينئٍذ قصد ، أي معتدلة ، واخلطبة قصد بالنسبة إىل وضعها .

  ينبغي أن يكون اخلطيب حكيماً ، يعرف سنة النيب . يف اخلطبة 

 ودوقد قال ابن مسع، تطويل يف املوعظة واإلكثار منهاذم ال( : كان رسول هللا  لنا باملوعظة خمافة السآمة علينايتخو . )
 متفق عليه

 م / ويستحب أن ُيطب على منرب .
--------------------------- 

َها قَاَلْت: حلديث يـَْقَرُؤَها ُكلَّ  َساِن َرُسوِل َاَّللَِّ َما َأَخْذُت: "ق َواْلُقْرآِن اَْلَمِجيِد"، ِإالَّ َعْن لِ )  أُمِّ ِهَشاٍم بِْنِت َحارِثََة َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 َرَواُه ُمْسِلٌم    .(مُجَُعٍة َعَلى اَْلِمْنرَبِ ِإَذا َخَطَب اَلنَّاَس 

 . “اذ املنرب ، وهو سنة جممع عليهافيه استحباب اخت”قال النووي : 
 واد منربه ... ( .يقول على أع وحلديث ابن عمر وأيب هريرة ، وقد سبق : ) أهنما مسعا من رسول هللا 

 . “حباب اختاذ املنربتفيه اس”قال عنه النووي : 
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 ، فلما وضع له املنرب مسعنا للجذع مثل أصوات العشار ، حىت نزل النيب  وحلديث جابر قال : ) كان جذع يقوم إليه النيب 
 رواه البخاريفوضع يده عليه ( . 

 رواه مسلم ملنرب يوم اجلمعة خيطب ... ( . خيطب على ا وحلديث جابر قال : ) جاء رجل والنيب 
 وألن اخلطبة على املنرب أبلغ يف إعالم احلاضرين الذي يتحقق به مقصود اخلطبة .
 وألن اإلمام إذا كان على منرب شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ يف وعظهم .

 م / فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم .
--------------------------- 

كان إذا صعد   الناس بوجهه وسلم عليهم ، حلديث جابر ) أن النيب على أي : ويستحب للخطيب إذا صعد على املنرب أقبل 
 املنرب سلم ( رواه ابن ماجه وفيه ضعف .

 ويسن أيضاً أن يسلم قبل صعوده املنرب ، لعموم األدلة اليت حتث على السالم .
 م / ُث جيلس ويؤذن املؤذن .

--------------------------- 
خيطب خطبتني ، كان جيلس إذا صعد  أي : ويستحب جلوس اخلطيب إىل فراغ األذان حلديث ابن عمر قال ) كان النيب 

 املنرب حىت يفرغ املؤذن مث يقوم فيخطب ، مث..... ( رواه أبوداود وفيه ضعف .
 لصالة .م / ُث يقوم فيخطب ُث جيلس ُث ُيطب اخلطبة الثانية ُث تقام ا

--------------------------- 
 أي :يستحب للخطيب بعد ذلك أن يقوم وخيطب مث جيلس بني اخلطبتني مث يقوم خيطب الثانية .

ُهَما َوَعنْ  َكاَن   أَنَّهُ أَنـَْبَأك  َفَمنْ ُب قَائًِما، خَيُْطُب قَائًِما، مُثَّ جَيِْلُس، مُثَّ يـَُقوُم فـََيْخطُ   اَلنَّيبَّ  انقال )كَّ  َجاِبِر ْبِن مَسَُرَة َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
   ُمْسِلم ْخَرَجهُ أ . (خَيُْطُب َجاِلًسا، فـََقْد َكَذَب 

 خيطب يوم اجلمعة قائماً مث جيلس مث يقوم ، كما تفعلون اليوم ( متفق عليه . وحلديث ابن عمر قال ) كان رسول هللا 
  هذه اجللسة على قولني : وقد اختلفوا يف حكمني ، استحباب اجللوس بني اخلطبت ففي هذه األحاديث 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .أنه سنة ، القول األول : 
 . “يست واجبة يف قول أكثر أهل العلمويستحب أن جتلس بني اخلطبتني جلسة خفيفة ول” قال يف املغين : 

 ، وهو واضح الداللة . لألحاديث السابقة 
 وهو قول الشافعي .،  أهنا واجبةالقول الثاين : 

 والراجح القول األول .، كان جيلسها وقد قال : ) صلوا كما رأيتموين أصلي (   ألن النيب 
 : واختلف العلماء يف مقدار اجللسة بني اخلطبتني 

، سجدتنيبقدر اجللسة بني ال: وقيل، بقدر قراءة ثالث آيات : وقيل، وبه قال الشافعية : بقدر قراءة سورة اإلخالص ، فقيل 
 ، وأنه ال تقدير هلا ، وأهنا جلسة خفيفة لالسرتاحة والفصل بني اخلطبتني .الراجح أن التقييد ليس عليه دليلو 
  افظ ابن حجر القول األولورجح احلللراحة ، : وقيل، للفصل بني اخلطبتني : قيل: احلكمة من اجللوس بني اخلطبتني. 
  وألن خطبته وهو قائم أشد يف وعظه، وأبلغ يف إيصال الكالم، ال طيب قائماً أن يكون اخل مشروعيةويف األحاديث السابقة ،

 وقد اختلف يف وجوبه :سيما عند عدم مكربات الصوت ، 
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 وهبذا قال أكثر املالكية .أنه واجب ، القول األول : 
 على القيام حال اخلطبة . ، فإنه يدل على مواظبة النيب  لألحاديث السابقة

 واستدلوا :وهبذا قال احلنفية واحلنابلة وبعض املالكية  ، أن القيام سنة ، : القول الثاين 
أن رجااًل أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا يف املنرب ممَّ عوده ؟ فسألوه ، فقال : ) إين ألعرف مما هو ، احلديث ... 

يعمل يل أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس  مري غالمك النجار أن –امرأة مساها سهل  –إىل فالنة  أرسل رسول هللا 
  متفق عليه... ( . 

 لكن حيتمل أن تكون اإلشارة إىل اجللوس أول ما يصعد ، وبني اخلطبتني .شاهد قوله : ) أجلس عليهن ... ( ، ال
وهذا ،  ه البخاريرواجلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله ... ( .  وحلديث أيب سعيد اخلدري قال : ) إن رسول هللا 

 جياب عنه أنه يف غري خطبة اجلمعة .
 م / ُث تقام الصالة فيصلي فيهم ركعتني .

--------------------------- 
 .وهذا باإلمجاع ، قال ابن املنذر : أمجع املسلمون على أن صالة اجلمعة ركعتان 

 نية بـ) الغاشية ( أو بـ) اجلمعة واملنافقني ( .يقرأ يف األوىل بـ) سبح ( ويف الثا، جيهر فيهما بالقراءة م / 
--------------------------- 

أي : يسن لإلمام أن يقرأ يف صالة اجلمعة يف الركعة األوىل ) سبح ( ويف الثانية ) الغاشية ( أو يف األوىل ) اجلمعة ( ويف الركعة 
 الثانية بـ) املنافقني ( .

: بسبح اسم ربك األعلى ، وهل أتاك حديث يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة  هللا  عن النعمان بن بشري قال )كان رسول
 الغاشية( رواه مسلم .

 يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني ( رواه مسلم . وعن ابن عباس قال ) كان النيب 
 ذلك من أحكامها ، وغري ذلك مما فيها اشتماهلا على وجوب اجلمعة وغري ”:  قال النووي،  احلكمة من قراءة سورة اجلمعة

 .  “من القواعد واحلث على التوكل والذكر وغري ذلك
وقراءة سورة املنافقني لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغري ذلك مما فيها من القواعد ، ألهنم ما كانوا جيتمون يف جملس 

 أكثر من اجتماعهم فيها .
 ما من التذكري بأحوال اآلخرة والوعد والوعيد وغري ذلك مما جاء فيهما .وأما سبح والغاشية فلما فيه

 م / ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل .
--------------------------- 

 أي : ويسن ملن أراد أن حيضر لصالة اجلمعة أن يغتسل .
 أخرجه السبعة كل حمتلم ( . قال : ) غسل يوم اجلمعة واجب على   أن رسول هللا  حلديث أيب سعيد اخلدري  

 متفق عليه : ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( .  وحلديث ابن عمر قال : قال رسول هللا 
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من )  قال: قال رسول هللا   حلديث سلمان الفارسيو 

بني اثنني مث يصلي ما كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني دهنه أو ميس من طيب بيته مث خيرج فال يفرق 
 . رواه البخاري(  اجلمعة األخرى
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من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ومل يركب، ودىن من اإلمام ومل يلغو، ) قال  أن رسول هللا   حلديث أوس بن أوسو 
 .رواه أبو داود ( يامهاواستمع، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وق

  واستدلوا على ، أن الغسل للجمعة سنة ليس بواجب ، وهذا مذهب مجاهري العلماء  –رمحه هللا  –وظاهر كالم املصنف
 :عدم وجوبه 

 ضعف . من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ( رواه أبوداود وفيه  حديث مسرة قال : قال 

 الغسل والوضوء يف أصل الفضل وعدم حتتيم الغسل . فدل على اشرتاك
: ) من توضأ مث أتى اجلمعة ، فاستمع وأنصت ، غفر له ... ( رواه مسلم  قال : قال رسول هللا  وحلديث أيب هريرة 

 وهذا أقوى ما استدلوا به .
 رواه مسلم مر ( . ) وحبديث الرجل الذي دخل ) وهو عثمان ( وعمر خيطب ، وقد ترك الغسل فأنكر عليه ع

 . “وأللزموه بهأقره عمر ومن حضر ذلك اجلمع وهم أهل احلل والعقد ، ولو كان واجباً ملا تركه و أن الرجل فعله ” : قال النووي
وحبديث عائشة قالت : ) كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل ، فيأتون يف العباءة ، فيصيبهم الغبار والعرق ، 

 : لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا ( متفق عليه . إنسان منهم وهو عندي ، فقال النيب  منهم الريح ، فأتى النيب  فيخرج
 وذهب بعض العلماء إىل وجوبه حلديث أيب سعيد وحديث ابن عمر ، قالوا : فهي دليل على الوجوب .

 : اختلف العلماء يف وقت االغتسال ؟  على ثالثة أقوال
، ويستحب الصالةد ـ، لكن ال جيزئ فعله بعيشرتط : ال وقيل، ، وإليه ذهب مالكاالتصال بني الغسل والروا : يشرتط قيل  

أنه  قيل :و ، ، واملقصود عدم تأذي اآلخرينن الغسل إلزالة الروائح الكريهة: أل قالوا، ، وهذا مذهب اجلمهورالذهاب تأخريه إىل
 والراجح، ، وإليه ذهب داود ونصره ابن حزمبل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه، معةال يشرتط تقدمي الغسل على صالة اجل

 وادعى ابن عبد الرب اإلمجاع على أن من اغتسل بعد الصالة مل يغتسل للجمعة .، (مذهب اجلمهورالقول الثاين )
 م / ويتطيب .
----------- 

 طيب .أي : ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يت
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه )  قال: قال رسول هللا   حلديث سلمان الفارسي

أو ميس من طيب بيته مث خيرج فال يفرق بني اثنني مث يصلي ما كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة 
 .رواه البخاري(  األخرى

 / ويلبس أحسن ثيابه . م
--------------- 

 .رواه أبو داوده ( ما على أحدكم إن وجدمت أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثويب مهنت)  لقوله 
 م / ويبكر إليها ماشيا  .

--------------------------- 
كر، ومشى ومل يركب، ودىن من اإلمام ومل يلغو، من غسل واغتسل وبكر وابت) قال  أن رسول هللا   حلديث أوس بن أوس

 . رواه أبو داود(  واستمع، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها
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يح نْير م / و ، فـ ق ْد ل غ ْوت   ) : يفر "ا لصَّحر م امر ُي ْط ب  ْت يـ ْوم  ا جْل م ع ةر و اإْلر : أ ْنصر برك   ( .إرذ ا قـ ْلت  لرص احر
--------------------------- 

 حديث أيب هريرة الذي يف الصحيحني ليبني فيه حكم الكالم أثناء خطبة اجلمعة . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
، وت عن مكاملة الناس دون ذكر هللااملراد باإلنصات السك”: قال ابن خزْية” : ال احلافظ ابن حجرق، أي اسكت: أنصت

 “ .، ومن فرق احتاج إىل دليل ل اخلطبة ، فالظاهر أن املراد السكوت مطلقاً وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حا
 “ .اتفقت أقوال املفسرين على أن اللغو ما ال حيسن من الكالم ” قال ابن املنري : أي وقعت يف اللغو ، فقد لغوت : 

 واملالكية واحلنابلة، وبه قال ابن حزممن احلنفية  ،ثناء اخلطبة، وهذا مذهب اجلمهوريف احلديث دليل على حترمي الكالم أ. 
، وهو  أنصت، ألنه إذا قال : ففي احلديث النهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة ، ونبه هبذا على ما سواه ”قال النووي : 

  . “يف األصل أمر مبعروف ، ومساه لغواً ، فغريه من باب أوىل
َماُم خَيُْطُب فـَُهَو َكَمَثِل َاحلَِْماِر حَيِْمُل  َاجلُُْمَعةِ َتَكلََّم يـَْوَم  َمنْ  ) َما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْهُ  حلديثوَ  َواإْلِ

 َأمْحَُد، بِِإْسَناٍد اَل بَْأَس ِبِه .    َرَواهُ   (، َواَلَِّذي يـَُقوُل َلُه: أَْنِصْت، لَْيَسْت لَُه مُجَُعٌة َأْسَفارًا
 وَتري الكالم من وجهني :

 أنه شبه املتكلم باحلمار ، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص ال يوصف هبا تارك الندب .األول : 
نفي أن يكون له مجعة ، وقد علمنا أهنا مجعة ، فلما استعار له لفظ نفي اإلجزاء وعدم الصحة ، دّل على تأكيد منعه الثاين : 

 وشدة حترميه .
 ( واإلمام ُيطب قوله يف احلديث )  مجلة حالية تدل على أن التحرمي حال اخلطبة فقط ، أما ما قبل اخلطبة وما بعدها وما

 بني اخلطبتني جائز .

ملا رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ) أهنم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب يصلون اجلمعة حىت خيرج عمر ، فإذا خرج وجلس على 
 بة : جلسنا نتحدث ، فإذا سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم مّنا أحد ( .املنرب وأذن املؤذن ، قال ثعل

وهذا يدل على شهرة األمر ” قال يف الغين : . ، فخروج اإلمام يقطع الصالة ، وكالمه يقطع الكالم ” قال ابن شهاب : 
 “ .بينهم 

 ، فيقتصر على حالة اخلطبة .وألن النهي عن الكالم إمنا هو ألجل اإلنصات واستماع اخلطبة 
 “.، لإلمجاع على إسقاط فرض الوقت عنهالعلماء: معناه ال مجعة له كاملة قال” قال الشوكاين:( ال مجعة له  : قوله ) فائدة

 شبه من مل ميسك عن الكالم باحلمار احلامل لإلسفار جبامع عدم االنتفاع( كمثل احلمار حيمل أسفارا    ) قوله . 
ُّ ، ا جْل م ع ةر  يـ ْوم   ر ج لٌ  د خ ل  وم /     . ع ل ْيهر  م تـَّف قٌ   (" ر ْكع تـ نْير  ف ص لّر  ق مْ : "ق ال  . ال  : ق ال  ؟" ص لَّْيت  : "فـ ق ال  .  ُي ْط ب    و النَّيبر

--------------------------- 
ركعتني عند دخول املسجد ة صالة البه على مسألحديث جابر الذي يف الصحيحني ليستدل  -رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 واخلطيب خيطب يوم اجلمعة .
  ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على احلديث دليل على مشروعية صالة ركعتني ملن دخل املسجد واإلمام خيطب

 قولني :

 وهذا مذهب الشافعي وأمحد .أن ذلك مشروع ، القول األول : 
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لة ملذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وفقهاء احملدثني ، أنه إذا دخل اجلامع يوم هذه األحاديث صرحية يف الدال”قال النووي : 
 ، فهو نص . جابرحلديث و  . “اجلمعة واإلمام خيطب ، له أن يصلي ركعتني حتية املسجد

 وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك .ال يشرع له ذلك ، القول الثاين : 
 رواه أبو داودخيطب ، فقال : اجلس فقد آذيت ( .  حلديث عبد هللا بن بسر : ) أن رجاًل دخل والنيب 

 ولألمر باإلنصات لإلمام .
 وأجابوا عن حديث الباب ، وأمره لسليك أن يقوم ويصلي ركعتني بأجوبة :

 بالقيام لرياه الناس ويتصدقوا عليه . أنه كان عرياناً ، فأمره النيب األول : 
: ) إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ، فلريكع ركعتني ( وهذا  وله وهذا تأويل باطل يرده صريح ق” قال النووي : 

 “ .نص ال يتطرق إليه تأويل ، وال أظن عاملاً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه 
 أن هذا خاص به ، ويدل عليه أنه جاء يف آخر احلديث : ) ال تعودّن ملثل هذا ( عند ابن حبان .الثاين : 

  “ .وكله مردود ، ألن األصل عدم اخلصوصية ” قال احلافظ : 
 وأما اجلواب عن حديث عبد هللا بن بسر : ) اجلس فقد آذيت ( :

وحيتمل أن يكون قوله له :) اجلس ( أي بشرطه ، وقد عرف ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها ، حيتمل أنه  فقد أجيب عنه :
 ىن قوله: ) اجلس ( أي ال تتخَط .قوله للداخل :) فال جيلس حىت يصلي ركعتني ( فمع

 أو ترك أمره بالتحية لبيان اجلواز ، فإهنا ليست واجبة .
 وحيتمل أنه صلى التحية يف مؤخر املسجد ، مث تقدم ليقرب من مساع اخلطبة .

  يستحب ختفيف هاتني الركعتني .لقوله . ) وليتجوز فيهما ... ( : 
 باب صالة العيدين

الشيء إىل سببه ، أي الصالة اليت سببها العيد ، واملراد بالعيد : عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من اإلضافة هنا من إضافة 
 ومسي كل منهما عيداً ، ألنه يعود ويتكرر كل عام .ضحى ، وهو العاشر من ذي احلجة ، شوال ، وعيد األ

ة  ا ْلم ْسلرمرني ، و يـ ْعت زرل  ا حْل يَّض  ا ْلع و اترق ، و احْل يَّ  الناس باخلروج إليها حىت أمر النيب م /  ر  و د ْعو  ْينر; ي ْشه ْدن  اخْل يـْ ض  يفر اْلعريد 
 م تـَّف ٌق ع ل ْيهر    (ا ْلم ص لَّى 

------------------ 
أُِمْرنَا َأْن خُنْرَِج اَْلَعَواِتَق،  ) تْ َعْن أُمِّ َعِطيََّة قَالَ :  حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري ومسلم ونصه –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

َر َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمنَي، َويـَْعَتزُِل َاحْلُيَُّض اَْلُمَصلَّى   ُمتـََّفٌق َعَلْيِه  .  (َواحْلُيََّض يف اْلِعيَدْيِن؛ َيْشَهْدَن اخْلَيـْ
مجع خدر ، وهو جيعل يف ناحية ] اخلدور [ .صاحبات ذوات [ مجع عاتق ، وهي األنثى اليت قاربت البلوغ .] العواتق [  ]

 مجع حائض ، واملراد اليت أصاهبا احليض .] احلّيض [ البيت للبكر تسترت به .
 

  ة هذا ، فإن فيه بلة أهنا فرض كفاية ، حلديث أم عطيليبني حكم صالة العيد ، ومذهب احلنا –رمحه هللا  –وذكره املصنف
أمر النساء فالرجال من باب أوىل ، لكنها ال تلزم  ر يقتضي الوجوب ، وإذا كان النيب األمر باخلروج لصالة العيد ، واألم

 لألدلة اليت تفيد أنه ال واجب إال الصلوات اخلمس : –فليست فرض عني على كل أحد  –مجيع أهل البلد 
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صلوات اخلمس ( فقال : هل ) ال عما جيب عليه من الصالة فأجابه  كحديث أنس يف قصة األعرايب ملا سأل رسول هللا 
 علي غريها ، قال : ال ، إال أن تطوع ( متفق وعليه .

عن اإلسالم ، فأخربه أن عليه مخس صلوات يف اليوم والليلة إال أن  أن أعرابيًا سأل النيب ) وكحديث طلحة بن عبيد هللا 
 تطوع ( .
 لوات اخلمس .ملا بعث معاذاً إىل اليمن سنة تسع مل يذكر له إال الص والنيب 

أم عطية حلديث ابن تيمية وابن القيم والشوكاين وهذا مذهب أيب حنيفة ورجحه ،  فرض عنيإىل أهنا وذهب بعض العلماء 
 واألمر يقتضي الوجوب .هبا فيه األمر فإن ،  السابق

، واألمر باخلروج إليها ، بل  لصالة العيد على جهة االستمرار وعدم إخالله هبا ألنه قد انضم إىل مالزمته قال الشوكاين : 
 لباب أن تلبس من ال جلباب هلا ..للعواتق واحليض وذوات اخلدور ، وبالغ يف ذلك حىت أمر من هلا ج باخلروج ثبت أمره 

 . نوافل ال تسقط الفرائض يف الغالبومن مقويات القول بأهنا فرض إسقاطها لصالة اجلمعة ، وال
 وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي وداود ومجاهري العلماء .، سنة مؤكدة أهنا إىل وذهب بعضهم 

يف اليوم والليلة إال أن عن اإلسالم ، فأخربه أن عليه مخس صلوات  واستدلوا حبديث طلحة السابق : ) أن أعرابيًا سأل النيب 
 : ) مخس صلوات كتبهن هللا على العبد يف اليوم والليلة ... ( . ولقوله تطوع ( ، 

عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ( ومل يذكر  له : ) ... فأخربهم أن هللا افرتضقال  ديث بعث معاذ ، فإن النيب وحل
 ها ملعاذ، والراجح قول احلنابلة.، فلو كانت واجبة لذكر  صالة العيد ، ومن املعلوم أن بعث معاذ كان يف آخر حياة النيب 

 د ألمر النيب يسن خروج النساء لصالة العيد ويتأك  لقوله فتنة غري متطيبات ، وال البسات ثياب زينة أو بذلك  : 
 ] تفالت [ أي غري متطيبات .      رواه أبو داود) وليخرجن تفالت ( . 

 ألسباب : –وهللا أعلم  –أمرهن باخلروج للعيد ، لعله ”:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 معة واجلماعة .: أنه يف السنة مرتني خبالف اجل أحدها 

 : أنه ليس له بدل خالف اجلمعة واجلماعة فإن صالهتا يف بيتها الظهر هو مجعتها . الثاين
 . “: أنه خروج إىل الصحراء لذكر هللا ، فهو شبيه باحلج من بعض الوجوه الثالث

 م / ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل الزوال .
--------------------------- 

 ت صالة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إىل الزوال .أي : ووق
 ،  وألن ما قبل ذلك وقت هني. ألن هذا فعل النيب 

 م / والسنة فعلها يف الصحراء .
--------------------------- 

 تكون قريبة من البلد حىت ال يشق على الناس .أن صالة العيد يف الصحراء ، وينبغي  أي : والسنة أن تصلى
خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصالة، مث  قال: )كان رسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري 

 ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم(.
ملصلى نصبت يغدو إىل املصلى يف يوم العيد والعنزة حتمل بني يديه، فإذا بلغ ا قال: )كان رسول  وعن عبد هللا بن عمر 

  رواه الشيخانبني يديه فيصلي، وذلك أن املصلى كان فضاء ليس فيه شيء يسترت فيه( 
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ى هذا هذا دليل ملن قال باستحباب اخلروج لصالة العيد إىل املصلى ، وأنه أفضل من فعلها يف املسجد ، وعل”قال النووي : 
 . “عمل الناس يف معظم األمصار

ل به على استحباب اخلروج إىل الصحراء لصالة العيد ، وأن ذلك أفضل من صالهتا يف واستد”قال احلافظ ابن حجر : 
 . “على ذلك مع فضل مسجده املسجد ملواظبة النيب 

 وألن ذلك أوقع هليبة اإلسالم وأظهر لشعائر الدين ، وال مشقة يف ذلك لعدم تكررها خبالف اجلمعة .
 هل املدينة اخلروج إىل املصلى .أن هذا احلكم حىت يف املدينة ، فإنه يشرع أل

األفضل مع  كان خيرج إىل املصلى ويدع مسجده ، وكذلك اخللفاء بعده ، وال يرتك النيب   ولنا أن النيب ”قال املوفق : 
جيوز أن  واالقتداء به ، وال قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، وال يشرع ألمته ترك الفضائل ، وألننا قد أمرنا باتباع النيب 

أنه صلى العيد مبسجده إال من عذر ، وألن هذا  يكون املأمور به هو الناقص ، واملنهي عنه هو الكامل ، ومل ينقل عن النيب 
إمجاع املسلمني ، فإن الناس يف كل عصر ومصر خيرجون إىل املصلى ، فيصلون العيد يف املصلى مع سعة املسجد وضيقه ، وكان 

 . “لى مع شرف مسجده ، وصالة النفل يف البيت أفضل منها يف املسجد مع شرفهيصلي يف املص النيب 
واحلكمة وهللا أعلم أن الصالة يف الصحراء يف مكة ضيقة فقالوا : تصلى يف املسجد احلرام ، استثىن مجهور العلماء مكة املكرمة ، 

 لعيد يف املسجد احلرام .، ألهنا جبال وأودية ، فيشق على الناس أن خيرجوا ، فلهذا كانت صالة ا
 / وتعجيل األضحى .م 

----------------- 
 ضاحيهم .ألجل أن يتمكن الناس من ذبح أصالة عيد األضحى واملبادرة هبا ،  أي : ويسن تعجيل

 

 م / وتأخري الفطر .
---------------- 

 ج صدقاهتم .أي : ويسن تأخري صالة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخرا 
 بتمرات وترا  . –يف الفطر خاصة قبل الصالة  –م / والفطر  

--------------------------- 
 أي : ويسن أن يأكل قبل الذهاب لصالة عيد الفطر مترات وتراً .

 .  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِيُّ   (وتراً اٍت اَل يـَْغُدو يـَْوَم اَْلِفْطِر َحىتَّ يَْأُكَل مَتَرَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   )  قَالَ  أََنٍس  حلديث 
 . رواه أمحد والرتمذي( . ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر ، وال يطعم يوم النحر حىت يصلي  وحلديث بريدة قال : ) كان النيب 

 اص يف عيد الفطر دون عيد األضحى ، فال يأكل حىت يأكل من أضحيته أن هذا احلكم خ. 

  م الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه ، فاستحب تعجيل الفطر إلظهار املبادرة إىل طاعة هللا احلكمة من ذلك :ألن يو
 تعاىل وامتثال أمره يف الفطر على خالف العادة .

  احلكمة من استحباب التمر فيه : ملا يف احللو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ، وألن احللو مما يوافق اإلميان ويعرب به
 ويرقق القلب ، وهلذا استحب أن يفطر الصائم على التمر . املنام

  ًاستناداً حلديث : ) من تصبح بسبع مترات مل يصبه سم وال سحر ( .:  احلكمة من جعلها سبعا 
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 وأن يتنظف ويتطيب اها ويلبس أحسن ثيابه .م / 
--------------------------- 
 طيب ويلبس أحسن ثيابه .أي : ويسن له إذا خرج لصالة العيد أن يتنظف ويت

فقال يا رسول هللا: ابتع هذه  ، فأخذها فأتى هبا رسول هللا )وجد عمر حلة من إستربق تباع يف السوق قال حلديث ابن عمر 
فهذا يدل على أن التجمل للعيد عندهم كان ،  متفق عليهإمنا هذه لباس من ال خالق له(  )فتجمل هبا للعيد والوفد، فقال: 

 . مشهوراً 
 روى ابن أيب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إىل ابن عمر)أنه كان يلبس أحسن ثيابه يف العيد(.” :وقد قال احلافظ ابن حجر

 . “وألنه يوم جيتمع فيه الناس ، فينبغي أن يكون املصلي على أحسن هيئة إظهاراً لنعمة هللا تعاىل على عبده
 م / ويذهب من طريق ويرجع من طريق .

--------------------------- 
 أي : ويسن عند ذهابه لصالة العيد أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق آخر .

 َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِيُّ  ( ِإَذا َكاَن يـَْوُم اَْلِعيِد َخاَلَف اَلطَّرِيَق  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   ) قَالَ  َجاِبٍر  حلديث
 واألول أصح .وذهب بعض العلماء أنه خاص باإلمام ، مذهب أكثر العلماء ، ا احلكم لإلمام واملأموم ، وهذا أن هذ 
 : وقيل : ليسوي بينهما يف املزية والفضل . وقيل : ليشهد له الطريقان . قيل :  اختلف ما احلكمة من مالفة الطريق

لريهبهم بكثرة من معه وقيل : ليهود . ليغيظ املنافقني أو اوقيل : إلظهار ذكر هللا . وقيل : إلظهار شعائر اإلسالم فيهما . 
كان وقيل : ليزور أقاربه . وقيل : ليصل رمحه . وقيل : حذراً من كيد الطائفتني أو إحدامها . وقيل : ، ورجحه ابن بطال . 

.  وهذا ضعيف جداً قال احلافظ : يف ذهابه يتصدق ، فإذا رجع مل يبق معه شيء فريجع يف طريق أخرى لئال يرد من سأله ، 
 ورجح ابن القيم : أنه يشمل اجلميع .لتخفيف الزحام ، وقيل : 

  ال يسن :  وقيل، قياسًا على العيد يسن ذلك ، :  قيل قوالن للعلماء :هل يسن فعل ذلك يف الذهاب لصالة اجلمعة ؟
 معة لنقل إلينا .ألن احلديث جاء يف العيد ومل يرد يف اجلمعة ، ولو كان يفعل ذلك يف اجلوهذا هو الصحيح ، ذلك ، 
 ، فلم حيدث له أمراً ، فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود عليه. أن كل شيء وجد سببه يف عهد الرسول والقاعدة : 

 .م / فيصلي ِبم ركعتني 
---------------- 

 أي : فيصلي اإلمام بالناس ركعتني ، وهذا باإلمجاع .
َلَها َواَل بـَْعَدَها  اَلنَّيبَّ  َأنَّ  )  اْبِن َعبَّاسٍ  حلديث َعُة  .  (َصلَّى يـَْوَم اَْلِعيِد رَْكَعتَـنْيِ، ملَْ ُيَصلِّ قـَبـْ  َأْخَرَجُه اَلسَّبـْ

 م / بال أذان وال إقامة .
--------------- 

 أي : ال يشرع لصالة العيد أذان وال إقامة .
 متفق عليه يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقامة ( رسول هللا بر بن عبد هللا قال : ) شهدت مع اديث جحل

 رواه مسلم العيد غري مرة وال مرتني ، بال أذان وال إقامة (  وعن جابر بن مسرة قال : ) صليت مع رسول هللا 
 .“ نعلم يف هذا خالفاً ممن يعتد به ال”قال يف املغين : 
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 وهذا مذهب الشافعية ينادى هلا بالصالة جامعة  قيل :: ادى هلا : الصالة جامعة ؟ على قولنيواختلف العلماء : هل ين ،
 وهذا مذهب املالكية .ال يشرع ذلك بل هو بدعة ،  وقيل :، قياساً على الكسوف واحلنابلة ، 

 ومل يفعله فرتكه سنة .  وأي شيء وقع يف عهد النيبت كثرية ومل يكن ينادى هلا ، مرا ألن العيد وقع يف عهد النيب 
وأما قول أصحاب القول األول : قياسًا على الكسوف ، فهذا قياس خطأ ، ألن الكسوف يأيت بغتة من غري أن يشعر الناس ، 

 خبالف العيد .
، وحيمد هللا م / يكرب يف األوىل : سبعا  بتكبرية اإلحرام ، ويف الثانية : مخسا  سوى تكبرية القيام ، يرفع يديه مع كل تكبرية 

 بني كل تكبريتني . ويصلي على النيب 
--------------------------- 

صفة صالة العيد ، وأنه يكرب يف األوىل سبعًا مع تكبرية اإلحرام ، ويف الثانية مخسًا سوى تكبرية  –رمحه هللا  –سيذكر املصنف 
 القيام ..... اخل .

اَلتَّْكِبرُي يف اَْلِفْطِر َسْبٌع يف َاأْلُوىَل َومَخٌْس يف َاآْلِخَرِة، َواْلِقرَاَءُة  ) َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َنيبُّ َاَّللَِّ  َعْمرِِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيهِ حلديث 
 .  َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   (بـَْعَدمُهَا ِكْلتَـْيِهَما 

ِْمِذيُّ َعِن اَْلُبَخارِيِّ َتْصِحيَحُه  صحح هذا احلديث مجع من احلفاظ ، كالبخاري وابن املديين ، وحسنه احلافظ ابن  ،َونـََقَل اَلرتِّ
 حجر والعراقي .

 ، ويف الثانية مخساً ( رواه أبوداود .كان يكرب يف الفطر واألضحى، يف األوىل سبع تكبريات  وعن عائشة ) أن رسول هللا 
والثانية مخسًا قبل  ن وراء أبو هريرة فكان يكرب األوىل سبعاً وروى مالك يف املوطأ بسند صحيح عن نافع قال : ) صليت العيدي

 ابن أيب شيبة وسنده صحيح . حنو هذا عن ابن عباس موقوفاً رواهوجاء أن يقرأ ( 
 ( يرفع يديه مع كل تكبريةوقوله)  رأيت رسول هللا( حلديث وائل بن حجر قال رواه أبوداود  يرفع يديه مع التكبري ) 

 ( ويصلي على النيب وحيمد هللاوقوله  بني كل تكبريتني  )هللا أكرب كبرياً، واحلمد هلل كثرياً، :  قال بعض العلماء: يقول
(، وهذا ذكر حيتاج إىل نقل، ألنه ذكر حمدد بعبادة ومل ينقل عن رسول هللا وسبحان هللا بكرة وأصيالً، وصلى هللا على حممد

  الشيخ ابن عثيمني [ ه] قالكرب فهو خري .  سكت فهو خري وإنأنه كان يقول ذلك، واألمر يف ذلك واسع إن 

 .ُث يقرأ الفاَتة وسورة م / 
------------------- 

مل يذكر هذه السورة ، لكن السنة أن تكون يف الركعة  –رمحه هللا  –أي : مث يقرأ اإلمام الفاحتة وسورة بعد الفاحتة ، واملصنف 
 ثانية الغاشية ، أو يقرأ ب) ق ( و ) اقرتبت الساعة ( .األوىل سبح ، ويف الركعة ال

 َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم (  يـَْقَرأُ يف َاأْلَْضَحى َواْلِفْطِر بِـ )ق(، َو )اقْـتَـَرَبْت( َكاَن اَلنَّيبُّ )  َأيب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ قَالَ  حلديثَ 
  العيدين ويف اجلمعة بـ ) سبح اسم ربك األعلى ( و يقرأ يف يف حديث النعمان بن بشري قال : ) كان رسول هللا و 

 .رواه مسلم  اجتمعا يف يوم واحد فقرأ هبما ( ) هل أتاك حديث الغاشية ( ورمبا 
 جيهر بالقراءة فيها . م / 
---------------- 

 .ال نعلم فيه خالفاً :  قال ابن قدامة
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 . م / فإذا سلم خطب ِبم خطبتني كخطبيت اجلمعة
--------------------------- 

 أي : سلم اإلمام من صالة العيد خطب هبم خطبتني ، ففيه أن صالة العيد تكون قبل اخلطبة .
 ُمتـََّفٌق َعَلْيِه    (َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر: ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن قـَْبَل َاخْلُْطَبِة  َكاَن اَلنَّيبُّ )  َوَعِن اْبِن ُعَمرَ 

 . “ال نعلم فيه خالفاً بني املسلمنيوخطبة العيد بعد الصالة  بن قدامة :قال ا
 . “وعليه مجيع فقهاء األمصار ، وعده بعضهم إمجاعاً ”:  وقال احلافظ ابن حجر

  ( خطبتنيقوله  ). هذا قول األكثر ، أن هلا خطبتني 
طبة ، بال أذان وال إقامة ، مث قام متوكئًا على بالل يوم العيد ، فبدأ بالصالة قبل اخل حلديث جابر قال : ) شهدت مع النيب 

 فأمر بتقوى هللا ، وحث على طاعته ووعظ الناس ، مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن ( .
أو أخرى ، وإمنا رمبا لبعد النساء ،  لكن هذا فيه نظر ، ألن وعظه للنساء ليست خطبةفظاهر هذا أنه خطب خطبتني ، قالوا : 

 ر ختصهن .تذكريهن بأمو 
مث قام ( .رواه ابن ماجه  قعدةً  طر أو أضحى ، فخطب قائمًا مث قعديوم ف واستدلوا حبديث جابر قال : ) خرج رسول هللا 

 قياساً على اجلمعة .وقالوا : ، وهو منكر يف إسناده إمساعيل بن مسلم ال حيتج به 
 أن خطبة العيد خطبة واحدة .والقول الثاين : 

 .فظاهره أهنا خطبة واحدة(َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر: ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن قـَْبَل َاخْلُْطَبةِ  َكاَن اَلنَّيبُّ ب)نها حديث البالظاهر النصوص وم
 إال أنه يذكر يف كل خطبة األحكام املناسبة للوقت . م /

--------------------------- 
يرغبهم يف األضحية وحيثهم عليها ففي عيد األضحى : ام املناسبة للوقت ، اخلطبة األحك أي : أن اإلمام يشرع له أن يذكر يف

 ويبني أحكامها .
وأما يف خطبة عيد الفطر : فقد قال بعض الفقهاء : يشرع أن تكون عن زكاة الفطر وأحكامها ، ويبني هلم ما خيرجون ، لكن 

يكون بيان ذلك يف آخر مجعة من رمضان حلصول الفائدة ، فاألوىل أن  وانتهى هذا القول ضعيف ، ألن وقت زكاة الفطر مضى 
. 

فاألفضل أن تشتمل اخلطبة على وعظ الناس وتذكريهم بأوامر هللا ونواهيه ، وحتذيرهم من املنكرات واحملدثات اليت انتشرت يف 
 بالد املسلمني .

يب املكتوبات من صالة فجر يوم عرفة م / ويستحب التكبري املطلق ليليت العيد ، ويف كل عشر ذي احلجة ، واملقيد : عق
 إىل عصر آخر أيام التشريق وصفته : هللا أكرب ، هللا أكرب ، هللا أكرب ، ال إله إال هللا ، وهللا أكرب ، وهلل احلمد .

--------------------------- 
 التكبري املطلق يكون يف موضعني :” قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :

 ة عيد الفطر ، من غروب الشمس إىل انقضاء صالة العيد .: ليل األول
: عشر ذي احلجة من دخول الشهر ، إىل فجر يوم عرفة ، والصحيح أنه ميتد إىل غروب الشمس من آخر يوم من أيام  الثاين

 التشريق .
 التكبري املطلق املقيد من انتهاء صالة عيد األضحى إىل عصر آخر أيام التشريق .



 103 

امع بني املطلق واملقيد من طلوع الفجر يوم عرفة إىل انتهاء صالة عيد األضحى ، والصحيح أنه إىل غروب الشمس التكبري اجل
 من آخر يوم من أيام التشريق .

والفرق بني التكبري املطلق والتكبري املقيد ، أن املطلق مشروع يف كل وقت ال يف أدبار الصلوات ، فمشروعيته مطلقة ، وهلذا مسي 
 . مطلقاً 

 [ . 266/  16] جمموع الفتاوى وأما املقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط .    
 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد

 الشيخ/ سليمان بن حممد اللهيميد


