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 ِ 

 
كَ ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ اْلِعَشاَء َفلَ  )أَنَُّو قَاَل  َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  ث ََّقِفيَّةَ ال زَيْ َنبوعن  -ٕٔٗ  ة ( . َطيَيَّْب طِْكَ  الكَّي ْ

 ( .ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ اْلَمْسِجَد َفلَ َتََسَّ ِطيًبا ويف رواية ) 
َا اْمَرَأٍة َأَصاَبْت ََبُورًا َفَل َطْشهَ )  اَّللَِّ قَاَل َرُسوُل  : َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة قَالَ و  -ٕٕٗ  ة ( .ْد َمَعَنا اْلِعَشاَء اآلِخرَ َأُّيم

---------- 
ًإذىا اٍستىٍأذىنىٍت ) قىاؿى   النًَّبَّ  ابن عمر . عن ً  عىنٍ خركج ا١ترأة للصبلة يف ا١تسجد ، كقد جاء :  اٟتديث دليل على جواز -ُ

ٍنػىٍعهىا أىحىدىكيمي اٍمرىأىتيوي   ( . ًإذلى اٍلمىٍسًجًد فىبلى ديى
 .لكن صبلة ا١ترأة يف بيتها أفضل 

 : ) ال ٘تنعوا نسائكم ا١تساجد ، كبيػوهتن خَت ٢تن ( ركاه أبو داكد   عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ركاه أٛتد .. كصبلتك يف دارؾ خَت لك من صبلتك يف مسجد قومك ( كجاء يف حديث آخر ) ..

 شركط خركج ا١ترأة للمسجد :-ِ

 أواًل : عدم التييب .
 ألحاديث الباب .

(. ركاه أبو داكد ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ رىسيوؿى هللًا كٟتديث أيب  ٍنػىعيوا ًإمىاءى هللًا مىسىاًجدى هللًا، كىلىًكٍن لًيىٍخريٍجنى كىىينَّ تىًفبلىته  قىاؿى )الى ٘تى

 تفبلت : غَت متطيبات .
ارًمًٌ كىميٍسًلمو  َل الن ََّوِويم قَا ا اٟتٍىًديًث رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ِبًًٍسنىادو صىًحيحو عىلىى شىٍرًط اٍلبيخى ته ًبفىٍتًح التَّاًء يف شىرًٍح اٍلميهىذًَّب: يف ىىذى ، كىتىًفبلى

رًكىاته الطًٌيبً   . اٍلميثػىنَّاًة فػىٍوؽى كىكىٍسًر اٍلفىاًء، أىٍم: َتى
 : ألنو حيرؾ شهوة الرجاؿ ، كيلحق بو حسن ا١تلبس كاٟتلي . عواحلكمة من ادلن

 شهوة الرجاؿ.  كفيو حرمة التطيب على مريدة ا٠تركج إذل ا١تسجد ١تا فيو من ٖتريك داعية قال ابن دقيق العيد :

كرٔتا يكوف سببا  فيلحق ابلطيب ما يف معناه فإف الطيب إمنا منع منو ١تا فيو من ٖتريك داعية الرجاؿ كشهوهتم كقاؿ : ...
قاؿ: "أديا امرأة أصابت ٓتورا فبل تشهد معنا  لتحريك شهوة ا١ترأة أيضا فما أكجب ىذا ا١تعٌت التحق بو كقد صح أف النب 

 .     كيلحق بو أيضا: حسن ا١تبلبس كلبس اٟتلى الذم يظهر أثره يف الزينة ،  العشاء اآلخرة
العلماء ما يف معناه كحسن ا١تلبس  ما فيو من ٖتريك داعية الشهوة كقد أٟتق بو كسبب ا١تنع منو كاضح كىو:  وجاء يف الفتح

 االختبلط ابلرجاؿ ، انظر " فتح البارم "  كاٟتلي الذم يظهر كالزينة الفاخرة ككذا
ا ا٠تٍيريكجي ًإذلى اٍلمىٍسًجًد ل أًلىنػَّهىا ٖتيىٌرًؾي شىٍهوىةى الٌرًجىاًؿ كىًإذىا عىًلٍمتى أىفَّ ىىًذًه اأٍلىحىاًديثى دىلٍَّت عىلىى أىفَّ اٍلميتىطىيًٌبىةى لىٍيسى ٢تىى  : قال الشنقييي

اًؿ كىالثًٌيىاًب اٍلفىاًخرىًة، كىااًلٍخًتبلى ًبرًيًح ًطيًبهىا، فىاٍعلىٍم أىفَّ أىٍىلى اٍلًعٍلًم أىٟتٍىقيوا اًبلطًٌيًب مىا يف مىٍعنىاهي كىالزًٌينىًة الظَّاًىرىًة، كىصىٍوتً  ًط  ا٠تٍىٍلخى
نىًة بًتىٍحرًيًك شىٍهوىًة الٌرًجىاًؿ، كىكىٍجهيوي ظىاىً   ره كىمىا تػىرىل.اًبلٌرًجىاًؿ، كىَنىًٍو ذىًلكى ًّتىاًمًع أىفَّ اٞتٍىًميعى سىبىبي اٍلًفتػٍ

رٛتو هللا: كيلحق ابلطيب ما يف معناهل ألف سبب ا١تنع منو ما فيو من ٖتريك داعية الشهوة كحسن ا١تلبس  ابن حجر وقال
 ٟتلي الذم يظهر كالزينة الفاخرة، ككذا االختبلط ابلرجاؿ، كفرؽ كثَت من الفقهاء ا١تالكية كغَتىم بُت الشابة كغَتىا كفيو نظر.كا

: كإمنا أمرف بذلك لئبل حيركن الرجاؿ بطيبهن، كيلحق ابلطيب ما يف معناه من احملركات لداعي الشهوة،  وجاء يف حاشية الروض
َنو ذلك، فإف رائحتها كزينتها كصورهتا كإبداء ٤تاسنها تدعو إذل ميل الرجاؿ، كتشوفهم إليها، فنهيت كحسن ا١تلبس، كالتحلي ك 

 .فتنة عن ذلك، سدا للذريعة، كٛتاية عن ال



 ّ 

 اثنياً : أالَّ طكون متجمكة متزينة .
 اثلثاً : إذن الزوج .

ٍنػىعيوا ًإمىاءى اَّللًَّ مىسىاًجدى   قاؿ : قاؿ  ٟتديث ابن عمر ( )الى ٘تى  متفق عليو . اَّللًَّ
ٍنػىعيوا النًٌسىاءى ًمنى ا٠تٍيريكًج ًإذلى اٍلمىسىاًجًد اًبللٍَّيًل(.  كيف ركاية )الى ٘تى

 أن اخلروج خاص ابلعجوز دون الشابة. رابعاً :
نىًة.  أًلىفَّ الشَّابٌةى مىًظنَّةي اٍلًفتػٍ

نىًة أىفَّ ٢تىىا ا٠تٍيريكجى ًإذلى اٍلمىٍسًجًد لً كىاأٍلىٍظهىري أىفَّ الشَّابَّةى ًإذىا خىرىجىٍت ميٍستىًتىةن غى  عيميوـً يػٍرى ميتىطىيًٌبىةو، كىالى ميتػىلىبًٌسىةو ًبشىٍيءو آخىرى ًمٍن أىٍسبىاًب اٍلًفتػٍ
 . النُّصيوًص اٍلميتػىقىدًٌمىةً 

 اشرتط بعضهم أن خترج ليًل ال هناراً. خامساً :
ٍنػىعيوا النًٌسى  -السابق  -ٟتديث ابن عمر   اءى ًمنى ا٠تٍيريكًج ًإذلى اٍلمىسىاًجًد اًبللٍَّيًل( حيث فيو التقييد ابلليل.)الى ٘تى

 كذىب بعض العلماء إذل أف ىذا ليس بشرط.
ـي التػٍَّقًييًد اًبللٍَّيًل، كىمىا أىشىارى لىوي اٍبني حىجىرو يف اٍلفىٍتًح. ؽي كىعىدى  ألف أكثر ركاايت حديث ابن عمر اإٍلًٍطبلى

ًة ال: اأٍلى قال الشنقييي ثٍػرىًة اأٍلىحىاًديًث الصًَّحيحى ـي التػٍَّقًييًد اًبللٍَّيًل ًلكى ًؽ كىعىدى ًت اإٍلًٍطبلى دَّالًَّة عىلىى حيضيوًر ٍظهىري ًعٍنًدم تػىٍقًد ُي رًكىاايى
ةى مىعىوي  الصٍُّبحى، كىًىيى  آنًفنا الدَّاؿًٌ عىلىى حيضيورًًىنَّ مىعىوي  يف غىٍَتً اللٍَّيًل، كىحىًديًث عىاًئشىةى اٍلميتًَّفًق عىلىٍيًو اٍلمىٍذكيورً  النًٌسىاًء الصَّبلى

ًة اللٍَّيًل، ًبسىبىًب كىٍوًِنًنَّ يػىٍرًجٍعنى لًبػيييوهًتًنَّ، الى  ، كىالى يىكيوفي ٢تىىا حيٍكمي صىبلى ةي نػىهىارو الى لىٍيلو يػيٍعرىٍفنى ًمنى اٍلغىلىًس ل أًلىفَّ ذىًلكى اٍلوىٍقتى ًمنى  صىبلى
ا  ًر قىٍطعنا، الى ًمنى اللٍَّيًل، كىكىٍونيوي ًمنى النػَّهىاًر مىانًعه ًمنى التػٍَّقًييًد اًبللٍَّيًل.النػَّهى

يعيهىا ًإذلى  ٍلمىٍرأىًة كىٍقتى  شىٍيءو كىاًحدو، كىىيوى كىٍوفي ااٍعلىٍم أىفَّ خيريكجى اٍلمىٍرأىًة ًإذلى اٍلمىٍسًجًد ييٍشتػىرىطي ًفيًو ًعٍندى أىٍىًل اٍلًعٍلًم شيريكطه يػىٍرًجعي ٚتًى
نىًة مىعى اأٍلىٍمًن ًمنى اٍلفىسىاًد.  خيريكًجهىا لًٍلمىٍسًجًد لىٍيسىٍت ميتػىلىبًٌسىةن ٔتىا يىٍدعيو ًإذلى اٍلًفتػٍ

ـً عىلىى قػىٍولًًو  قَاَل الن ََّوِويم  ( مىا نى  يًف شىرًٍح ميٍسًلمو يف اٍلكىبلى ٍنػىعيوا ًإمىاءى اَّللًَّ مىسىاًجدى اَّللًَّ صُّوي: ىىذىا كىمىا أىٍشبػىهىوي ًمٍن أىحىاًديًث اٍلبىاًب )الى ٘تى
ٍنىعي اٍلمىٍسًجدى، كىلىًكٍن ًبشيريكطو ذىكىرىىىا اٍلعيلىمىاءي مىٍأخيوذىةه ًمنى اأٍلىحىاًديًث، كىىً  يى أىالَّ تىكيوفى ميتىطىيًٌبىةن، كىالى ميتػىزىيًٌنىةن، كىالى ظىاًىره يف أىنػَّهىا الى ٘تي

ًخلى  ي ًبى  ذىاتى خىبلى ا، كىأىالَّ يىكيوفى يًف الطَّرًيًق مىا ييٍسمىعي صىٍوتػيهىا، كىالى ثًيىابو فىاًخرىةو، كىالى ٥تيٍتىًلطىةن اًبلٌرًجىاًؿ، كىالى شىابَّةن كىَنىٍوىىىا، ٦تٍَّن يػيٍفَتى
 خييىاؼي ًمٍنوي مىٍفسىدىةه كىَنىٍويىىا.

 األفضل للمرأة أف تصلي يف البيت ألنو أسلم للعنت .-ّ
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  -أ ، قىاؿى يػٍره ٢تىين( ركاه أبو داكد. عىًن اٍبًن عيمىرى ٍنػىعيوا ًنسىاءىكيمي اٍلمىسىاًجدى، كىبػيييوتػيهينَّ خى  )الى ٘تى

يػٍري مىسىاًجًد النًٌسىاًء قػىٍعري بػيييوهًتًٌن(. كىقىٍد رىكىل أىٍٛتىدي عىٍن أيٌـً سىلىمىةى عىٍنوي  -ب  )خى
 قىاؿى )صىبلىةي اٍلمىٍرأىًة يًف بػىٍيًتهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلىهًتىا يًف حيٍجرىهًتىا، كىصىبلىتػيهىا يًف ٥تىٍدىًعهىا أىٍفضىلي ًمنٍ  هللًا، عىًن النًَّبًٌ كعن عىٍبًد  -ج

 صىبلىهًتىا يًف بػىٍيًتهىا( ركاه أبو داكد.
 لك بعد كجود ما أحدث النساء من التربج.يف صبلة ا١ترأة يف بيتها األمن من الفتنة، فيكوف أفضل، كيتأكد ذ -د

ةو ًفيمىا  كىبًًو تػىٍعلىمي أىفَّ قػىٍولىوي  : كىلىٍو كىافى اٍلمىٍسًجدي مىٍسًجدى النًَّبًٌ قال الشنقييي يػٍره ًمٍن أىٍلًف صىبلى ةه يف مىٍسًجًدم ىىذىا خى )صىبلى
ـى( خىاصّّ اًبلٌرًجىاًؿ، أى  ًة يف اٞتٍىمىاعىًة يف اٍلمىٍسًجًد.ًسوىاهي ًإالَّ اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا يػٍره ٢تىينَّ ًمنى الصَّبلى تػيهينَّ يف بػيييوهًتًنَّ خى  مَّا النًٌسىاءي فىصىبلى

 كجاء يف حديث آخر ) ... كصبلتك يف دارؾ خَت لك من صبلتك يف مسجد قومك( ركاه أٛتد.
سجد ٚتاعة أفضل من صبلتو منفردان يف البيت، ٟتديث أيب ( اتفق الفقهاء على أف صبلة الرجل يف ا١تادلوسوعة الفقهيةجاء يف )



 ْ 

)صبلة اٞتماعة أفضل من صبلة أحدكم كحده ٓتمس كعشرين درجة( كيف ركاية: )بسبع  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ىريرة 
 كعشرين درجة(. متفق عليو

 لنساء قعر بيوهتن(. ركاه أٛتد.أما يف حق النساء فإف صبلهتن يف البيت أفضلل ٟتديث أـ سلمة مرفوعان: )خَت مساجد ا

 .يستثٌت من ذلك خركج ا١ترأة لصبلة العيد فإنو مستحب -ْ
 للنساء ْتضور صبلة العيد، مع أف صبلة ا١ترأة يف بيتها أفضل. فائدة: اٟتكمة من أمر النب 

ٍنػىعيوا إمىاءى اَّللًَّ مىسىاًجدى اَّللًَّ  إالَّ أىقػىلُّهينَّل أًلىفَّ  : مىا كىافى يىٍشهىدي اٞتٍيميعىةى كىاٞتٍىمىاعىةى ًمٍن النًٌسىاءً رٛتو هللا  ابن طيميةقال  قىاؿى )الى ٘تى
يػٍره ٢تىينَّ( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو.  كىبػيييوتػيهينَّ خى

تػيهىا يًف حيٍجرىهًتىا أىفٍ  هًتىا يف حيٍجرىهًتىا كىًصبلى ةي إٍحدىاكينَّ يف ٥تىٍدىًعهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى تػيهىا يًف كىقىاؿى )صىبلى هًتىا يًف دىارًىىا كىًصبلى ضىلي ًمٍن صىبلى
هًتىا مىًعي  تػيهىا يف مىٍسًجًد قػىٍوًمهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى هًتىا يًف مىٍسًجًد قػىٍوًمهىا كىًصبلى  خىٍلًفي(. رىكىاهي أىبيو دىاكيد -أىٍك قىاؿى -دىارًىىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى

تػىهينَّ يف اٍلبػيييوًت أىٍفضىلي ٢تىينَّ ًمٍن شيهيوًد اٞتٍيميعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة إالَّ "اٍلًعيدي" فىًإنَّوي أىمىرىىينَّ ابً  فػىقىٍد أىٍخبػىرى اٍلميٍؤًمنىاًت: أىفَّ   -٠تٍيريكًج ًفيًو كىلىعىلَّوي صىبلى
 أًلىٍسبىاًب: -كىاىَّللَّي أىٍعلىمي 

ؼً   اٞتٍيٍمعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة. أىحىديىىا: أىنَّوي يف السَّنىًة مىرَّتػىٍُتً فػىقيًبلى ًٓتًبلى
تػىهىا يًف بػىٍيًتهىا الظٍُّهري ىيوى ٚتيٍ  ؼى اٞتٍيميعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة فىًإفَّ صىبلى  عىتػيهىا.الثَّاِن: أىنَّوي لىٍيسى لىوي بىدىؿه ًخبلى

ًبيوه اًبٟتٍىجًٌ ًمنٍ  : أىنَّوي خيريكجه إذلى الصٍَّحرىاًء ًلذًٍكًر اَّللًَّ فػىهيوى شى بػىٍعًض اٍلويجيوًهل كى٢ًتىذىا كىافى اٍلًعيدي اأٍلىٍكبػىري يًف مىٍوًسًم اٟتٍىجًٌ موقفة  الثَّاًلثي
تػىهينَّ يًف بػيييوهًتًنَّ أىٍفضىلي دلٍى يػىتًَّفٍق أىكٍ  ابًيَّاًت إذىا عىًلٍمنى أىفَّ صىبلى ـي أىٍف ثػىريىينَّ عىلىى تػىٍرًؾ اأٍلىٍفضىًلل فىًإفَّ ذى لًٍلحىًجيًج كىمىٍعليوـه أىفَّ الصَّحى ًلكى يػىٍلزى

 يىكيوفى أىٍفضىلي اٍلقيريكًف عىلىى اٍلمىٍفضيوًؿ ًمٍن اأٍلىٍعمىاؿ.

 أف صبلة ا١ترأة يف بيتها أفضل حىت لو كانت يف ا١تدينة أك يف مكة .-ٓ
 فاستعماؿ ا١ترأة للطيب لو أحواؿ :ها ... حيـر على ا١ترأة أف تتطيب أذا علمت أف الرجاؿ سيجدكف رحي -ٔ

 . ستعمالو للزكج : األوىلاحلالة ا
بُت الزكجُت ، كأتكيد احملبة بينهما ، كذلك  فهو مستحب مندكب ، ألنو من حسن ا١تعاشرة اب١تعركؼ ، كىو أدعى لزايدة ا١تودة

 . اآلخر حُت يعتٍت كل منهما ٔتا حيبو
 . ـر ، بل من كبائر الذنوبكضع الطيب كا٠تركج بو بقصد أف جيد رحيىو الرجاؿي األجانبي فهذا ٤ت ة :احلالة الثاني

ا قىاؿى قػىٍوالن  قىاؿى : )ًإذىا اٍستػىٍعطىرىٍت اٍلمىٍرأىةي فىمىرٍَّت عىلىى عىٍن النًَّبًٌ  فعىٍن أىيب ميوسىى  ا اٍلقىٍوـً لًيىًجديكا رحيىهىا فىًهيى كىذىا كىكىذى  -شىًديدن
 .( ركاه أبو داكد كالًتمذم -يػىٍعًٍت : زىانًيىةن 
 . لًيىًجديكا رحيهىا ( : أىٍم أًلىٍجًل أىٍف يىشيمُّوا رًيح ًعٍطرىىا" انتهى د )ا١تعبو  قاؿ يف "عوف
داعيةه إذل طبلبو ، فسميت  ( أم : ىي بسبب ذلك متعٌرًضةه للزان ، ساعيةه يف أسبابو ،فهي زانية ير يف "فيض القد وقال ادلناوي

 ا . اٟتقيقي ، كمثل مركرىا ابلرجاؿ قعودىا يف طريقهم ليمركا بالزان لذلك زانيةن ٣تازا ....فرٔتا غلبت الشهوة ، فوقع
الرجاؿ من طيبها كرحيها ،  ف تصيب من الطيب كالعطر كٗترج ، كيغلب على ظنها أِنا ستمر ٔتجامع جيد فيهاة : أاحلالة الثالث

ما  فتنةه يف نفسو ، كقد جاء يف الشرع أيضا دل يكن ذلك يف نيتها ، ألف الفعل كإف دل تقصد فتنة الرجاؿ أك ان فهذا فعله ٤تـر أيض
 . يدؿ على ٖترديو كا١تنع منو
ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى  أىٍبصىارًًىنَّ كىحيىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ  كىقيل لًٌٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمنٍ يقوؿ هللا عز كجل : )

ء بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك أىبٍػنىائًًهنَّ أىٍك أىبٍػنىاء جيييوًبًنَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ أىكٍ  لىىًٓتيميرًًىنَّ عى  ئًًهنَّ أىٍك آابى بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك ًإٍخوىاًِنًنَّ أىٍك بىًٍت  آابى



 ٓ 

ٍربىًة ًمنى الٌرًجىاًؿ أىًك الطًٌٍفلً  مىا مىلىكىٍت أىدٍيىانػيهينَّ أىكً  أىخىوىاهًتًنَّ أىٍك ًنسىائًًهنَّ أىكٍ  ًإٍخوىاًِنًنَّ أىٍك بىًٍت  الًَّذينى دلٍى يىٍظهىريكا عىلىى  التَّاًبًعُتى غىٍَتً أيٍكرل اإٍلً
يعان أىيػُّهىا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيو  ًإذلى اَّللًَّ  ِبًىٍرجيًلًهنَّ لًيػيٍعلىمى مىا خييًٍفُتى ًمن زًينىًتًهنَّ كىتيوبيوا عىٍورىاًت النًٌسىاء كىالى يىٍضرًٍبنى  فنهى ا١ترأة عن  (فٚتًى

 . إبداء زينتها للرجاؿ األجانب ، كالطيب من زينتها كال شك ، فيدخل يف النهي كالتحر ُ
 .ًإٍحدىاكينَّ اٍلمىٍسًجدى فىبلى ٘تىىسَّ ًطيبنا (  ) ًإذىا شىًهدىتٍ كٟتديث الباب 

 الغالب أف الرجاؿ سيجدكف من رحيها بسبب قرب ا١تكاف كعدـ كج ا١ترأة إذل ا١تسجد ابلطيب ل ألفينهى عن خر  فإذا كاف 
الناس من مس الطيب ، إال أنو ال يعد  كالنساء ، فمن ابب أكذل أف ٘تنع ا١ترأة اليت ٗترج إذل األسواؽ ك٣تامع اٟتواجز بُت الرجاؿ

 . الظاىرة من الكبائر ، إمنا ىو من احملرمات
 جيد شيئا منو الرجاؿ ، أف تصيب من العطر كالطيب كيغلب على ظنها أف طيبها لن يصل ٣تامع الناس ، كلن:  ةلة الرابعاحلا

 . لزايرة أىلها ، أك ٗترج يف سيارة زكجها ألحد ٣تامع النساء ا٠تاصة كأف ٗترج يف سيارة زكجها يف رحلة يف مكاف خبلء ، أك
 :كالدليل على ذلك . ، لعدـ ٖتقق علة التحر ُ اليت ىي مظنة أف يصيب طيبها الرجاؿنهارج عليها من استعماؿ الطيب حيفبل ح

 . أف علة التحر ُ الظاىرة من األدلة السابقة غَت متحققة يف ىذه اٟتالة ، فليس ىناؾ فتنة ، كليس ىناؾ إاثرة للشهوة -أ
 . يما يغلب على ظنهن عدـ انتشاره بُت الرجاؿقد جاء يف السنة ما يدؿ على أف نساء الصحابة كن يستعملن الطيب ف-ب

يب نوع من الط"اٍلميطىيًَّب  ، فػىنيضىمًٌدي ًجبىاىىنىا اًبلسُّكًٌ مىكَّةى  ًإذلى  كينَّا َنىٍريجي مىعى النًَّبًٌ ت )فعن عىاًئشىةى أيَـّ اٍلميٍؤًمًنُتى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا قىالى 
ـً   ٍحرىا  كحسنو النوكم يف "اجملموع" ركاه أبو داكد (ايػىنػٍهىاىى  فىبلى  ٍت ًإٍحدىاانى سىاؿى عىلىى كىٍجًههىا، فػىيػىرىاهي النًَّبُّ ، فىًإذىا عىرًقى "ًعٍندى اإٍلً

مفصولة عن الرجاؿ ، أك تكوف ا١ترأة يف ىودجها ال  كىو ٤تموؿ على اٟتاؿ ا١تعركفة يف الزماف األكؿ ، حيث كانت قوافل النساء
 . أماكنهم يفٗتتلط ابلرجاؿ كال ٘تر 

 .٘تر يف الطريق على الرجاؿ جيوز ٢تا الطيب إذا كاف خركجها إذل ٣تمع نسائي ال  :رٛتو هللا  وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز

تظهر الريح عنده ، كستنزؿ  ما إذا كانت ا١ترأة سًتكب يف السيارة كال يظهر رحيها إال ١تن حيل لو أف: أ وقال الشيخ ابن عثيمني
 ، فهذا ال ِبس بو ، ألنو ليس يف ىذا ٤تذكر ، فهي يف سيارهتا كأِنا يف ٤تل عملها بدكف أف يكوف ىناؾ رجاؿ حو٢تا فورا إذل

 ب .بيتها ، أما إذا كانت ستمر إذل جانب الرجاؿ فبل حيل ٢تا أف تتطي
 طيب ا١ترأة ما ظهر لونو كخفي رحيو .-ٕ

 ( ركاه الًتمذم .ًطيبي الٌرًجىاًؿ مىا ظىهىرى رحييوي كىخىًفىى لىٍونيوي كىًطيبي النًٌسىاًء مىا ظىهىرى لىٍونيوي كىخىًفىى رحييوي )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 
بُت طيب الرجل كطيب ا١ترأة ، فبٌُت أف طيب الرجل ما تظهر رحيتو كخيفى لونو ، كأما طيب النساء  ففي ىذا اٟتديث فٌصل الرسوؿ 

 و ما يظهر لونو كٗتفى رائحتو .فه
 فا١ترأة ٦تنوعة من التطيب ٔتا تظهر رائحتو ١تا يؤدم من الفتنة با ، كىذا ٤تموؿ على حاؿ خركجها :

ٍرأىةي ًإذىا اٍستػىٍعطىرىٍت فىمىرٍَّت اًبٍلمىٍجًلًس فىهً   )قىاؿى    ٍن أىًِب ميوسىى عىًن النَّبعى  ا يػىٍعًٌت زىانًيىةن كى   يى كيلُّ عىٍُتو زىانًيىةه كىاٍلمى ا كىكىذى  ( ركاه الًتمذم .ذى
 كأما إذا دل ٗترج بل كانت يف بيتها فلها أف تتطيب ٔتا شاءت ، كيدؿ لذلك :

، عى  أىٍف تػيٍرًضي رىسيوؿى هللًا ، ىىٍل لىًك الىٍت صىًفيَّةي : ايى عىاًئشىةي ، فػىقى ةى بًٍنًت حييىيٌو يف شىٍيءو كىجىدى عىلىى صىًفيَّ  أىفَّ رىسيوؿى هللًا )عىٍن عىاًئشىةى  -أ ٍتًٌ
ٍنًب رىسيوؿي هللًا لًيػىفيوحى رحييوي  ، فػىرىشٍَّتوي اًبٍلمىاءً ٢تىىا مىٍصبيوغنا بًزىٍعفىرىافو  ، فىأىخىذىٍت ًٜتىارناكىلىًك يػىٍوًمي؟ قىالىٍت: نػىعىمٍ  ، فػىقىاؿى النًَّبُّ ، ُثيَّ قػىعىدىٍت ًإذلى جى

 ركاه أٛتد .، فػىرىًضيى عىنػٍهىاءي، فىأىٍخبػىرىٍتوي اًبألىٍمرً : ذىًلكى فىٍضلي هللًا يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىا، فػىقىالىتٍ ، إًنَّوي لىٍيسى يػىٍومىكً ٍتًٌ : ايى عىاًئشىةي، إًلىٍيًك عى ) 
عن البخور ، كإمنا منع من تبخر من  لنب ( ، فلم ينهى ا ةأىديُّىا اٍمرىأىةو أىصىابىٍت ٓتىيورنا فىبلى تىٍشهىٍد مىعىنىا اٍلًعشىاءى اآلًخرى ٟتديث الباب )ك  -ب

 النساء أف ٗترج ٟتضور صبلة العشاء ١تا يف ذلك من االفتتاف با .
 



 ٔ 

َواِت رَب ََّنا َلَ  احْلَْمُد ِمْلَء السَّمَ » ِإَذا رََفَع رَْأَسُو ِمَن الرمُكوِع قَاَل  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) قَاَل  يِّ َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ و  -ٖٕٗ
ْيَت َواَل ٍء بَ ْعُد َأْىَل الث ََّناِء َواْلَمْجِد َأَحقم َما قَاَل اْلَعْبُد وَُككمَنا َلَ  َعْبٌد الكَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعيَ يْ َواأَلْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن شَ 

َفُع َذا اْْلَدِّ ِمْنَ  اْْلَدم   ( .ُمْعِيَى ِلَما َمنَ ْعَت َواَل يَ ن ْ
---------- 

 ( ىذا إشارة إذل أف ٛتد هللا تعاذل ال منتهى لو كال حيصيو عاد ، كال جيمعو كتاب . َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَ ْعدُ  )
 ( الثناء : ىو ا١تدح ابألكصاؼ الكاملة . اَلث ََّناءِ َأْىَل ) 
 العظمة . ( اجملد : ىواْلَمْجدِ ك) 
 ( أم : أردت إعطاءه . َأْعيَْيتَ لكَُّهمَّ اَل َمانَِع ِلَما ) ا
: ىو ٘تثيل كتقريب ، فالكبلـ ال يقدر اب١تكاييل كال تسعو األكعية ، كا١تراد تكثَت  قال اخليايب( ِمْلَء اَلسََّمَواِت َوِمْلَء َاأْلَْرِض ) 

 القوؿ لو قدر ذلك أجسامان مؤل ذلك كلو .

 أجسامان ١تؤل السموات كاألرض  . : قاؿ العلماء : معناه : ٛتدان لو كاف  وقال النووي
 .و الصحيح أف ا١تعٌت : أف هللا ٤تمود على كل ٥تلوؽ خيلقو ، كعلى كل فعل يفعل: قال الشيخ ابن عثيمني 

َفُع َذا َاْْلَدِّ ِمْنَ  َاْْلَدم  )   : من : أم عند . من  : اٟتظ كالغٌت كالبخت . اْلَد(  َواَل يَ ن ْ
 لغٌت عندؾ غناه ، كال حظو ، كإمنا ينفعو العمل بطاعتك .كا١تعٌت : أم ال ينفع صاحب ا

 ىو قوؿ : ربنا كلك اٟتمد .اٟتديث دليل على أف الذكر الواجب يف الركوع -ُ
 ) فإذا قاؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، فقولوا : ربنا كلك اٟتمد ( . كقد سبق دليل كجوبو كىو قولو 

 األذكار ا١تستحبة يف ىذا الركن . بعض -ِ
ق ما ، أىحنىاًء كىاٍلمىٍجدً لى اىلثػَّ ػػػػػػػػػػ، أىىٍ دي ػػػػػػػػػػػمىا ًشٍئتى ًمٍن شىٍيءو بػىعٍ  ، كىًمٍلءى لسَّمىوىاًت كىًمٍلءى اىأٍلىٍرضً دي ًمٍلءى اى ػػػػػػػاىللَّهيمَّ رىبػَّنىا لىكى اىٟتٍىمٍ : ) اًل أو 

 .قاؿ ... ( 
 كما يف حديث الباب .

 ان كثَتان طيبان مباركان فيو ( .ربنا كلك اٟتمد ٛتد)  :اثنياً 
دىهي » فػىلىمَّا رىفىعى رىٍأسىوي ًمنى الرٍَّكعىًة قىاؿى   كينَّا يػىٍومان نيصىلًٌى كىرىاءى النًَّبًٌ ) قىاؿى  يًٌ رًفىاعىةى ٍبًن رىاًفعو الزُّرىقً  ٟتديث عى اَّللَّي ًلمىٍن ٛتًى قىاؿى « . ٝتًى

رىأىٍيتي ًبٍضعىةن  :قىاؿى أىانى . قىاؿى « . لًٌمي مىًن اٍلميتىكى » ٍمدي ، ٛتىٍدان كىًثَتان طىيًٌبان ميبىارىكان ًفيًو ، فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى قىاؿى رىجيله كىرىاءىهي رىبػَّنىا كىلىكى اٟتٍى 
تىًدريكنػىهىا ، أىيػُّهيٍم يىٍكتػيبػيهىا أىكَّ   ركاه البخارم .الن ( كىثىبلىًثُتى مىلىكان يػىبػٍ

 غَته خطأ ، كا١تشركع إطالة ىذا الركن ، كأنو بقدر الركوع ، ٓتبلؼ كثَت من الناس . تقصَت ىذا الركن أكثر من-ّ

: قاؿ شيخنا : إف تقصَت ىذين الركنُت ٦تا تصرؼ فيو أمراء بٍت أمية يف الصبلة ، كأحدثوا فيو كما أحدثوا غَت قال ابن القيم 
 نة .، كريب يف ذلك من ريب حىت ظن أنو من الس ذلك ٦تا خيالف ىديو 

يصلي بنا ، قاؿ اثبت : فكاف أنس  إِن ال آلو أصلي بكم كما كاف رسوؿ هللا  )فقد ثبت عند النسائي عن أنس قاؿ : 
يصنع شيئان ال أراكم تصنعونو ، كاف إذا رفع من الركوع انتصب قائمان يقوؿ القائل قد نسي ، كإذا رفع رأسو من السجود مكث 

 . (حىت يقوؿ القائل قد نسي 
 ركعية تعظيم هللا .مش-ْ



 ٕ 

 قالو النوكم . ، كاالعًتاؼ بكماؿ قدرتو كعظمتو كقهره كسلطانو كانفراده ابلوحدانية كتدبَت ٥تلوقاتوفيو كماؿ التفويض إذل هللا-ٓ

 ًن عىٍبدان( )ًإٍف كيلُّ مىٍن يًف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإالَّ آِت الرٍَّٛتى اعًتاؼ اٞتميع أننا عبيد هلل ، كما قاؿ تعاذل : -ٔ

 أف هللا إذا قضى قضاءن ال يرد .-ٕ

 أنو ينبغي للمسلم أف يعلق قلبو ابهلل .-ٖ

 أف أىل اٟتظ كا١تاؿ كالسلطاف ال تنفعهم ىذه من هللا .-ٗ

 أف الذم ينفع ىو العمل الصاحل .-َُ
 أف أمر هللا ال دينعو مانع ، كال يرده راد .-ُُ
َتارََة َوالنَّاُس ُصُفوٌف َخْكَف َأِِب َبْكٍر فَ َقاَل  َكَشَف َرُسوُل اَّللَِّ  )  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ و  -ٕٗٗ أَي مَها النَّاُس ِإنَُّو ََلْ يَ ْبَق » السِّ

ِة ِإالَّ الرمْؤََي الصَّاحِلَُة يَ َراَىا اْلُمْسِكُم َأْو طُ َرى َلُو َأاَل َوِإّنِ  َراِت الن مبُ وَّ َرَأ اْلُقْرآَن رَاِكًعا َأْو َساِجًدا فََأمَّا الرمُكوُع هُنِيُت َأْن َأق ْ  ِمْن ُمَبشِّ
 م ( .َأْن ُيْسَتَجاَب َلكُ  الدمَعاِء فَ َقِمنٌ  فَ َعظُِّموا ِفيِو الرَّبَّ َعزَّ َوَجلَّ َوَأمَّا السمُجوُد فَاْجَتِهُدوا يف 

 ( . َأْن َأقْ َرَأ رَاِكًعا َأْو َساِجًدا َرُسوُل اَّللَِّ  نَ َهاِن ) َعِكىَّ ْبَن َأِِب طَاِلٍب قَاَل وعن  -ٕ٘ٗ
---------- 

َتارَةَ  َكَشَف َرُسوُل اَّللَِّ )  تػٍري الذم يكوف على ابب البيت، أك الدار، يعٍت أنو (  السِّ كشف اٟتجاب الذم بينو كبُت  ا١تراد ىنا السًٌ
 . ل ليكٌلمهم ٔتا أيِت-رضي اَّللَّ عنهم-أصحابو 

، كر  كشف رسوؿ اَّللَّ األخرل )  ركاية المريضنا، كما بػيُتًٌ يف  لكوف النٌب ، ( يصلي بم  ْكَف َأِِب َبْكرٍ ) َوالنَّاُس ُصُفوٌف خَ  تػٍرى أسو السًٌ
، يف مرضو الذم مات في  و ( .معصوبه

َراِت الن مبُ وَِّة ِإالَّ الرمْؤََي الصَّاحِلَُة يَ َراَىا اْلُمْسِكمُ )  بضم الكاؼ، كسكوف الراء، بعدىا -أـ كرز  (  جاء عن  َأْو طُ َرى َلوُ  ِإنَُّو ََلْ يَ ْبَق ِمْن ُمَبشِّ
رات ذىىىبىت النبوة، كبقيت): يقوؿ ، قالت: ٝتعت النٌب -رضي اَّللَّ عنها-الكعبية  -زام جو، كصححو ابن أخرجو أٛتد، كابن ما (ا١تبشًٌ

رات إال الرؤاي دل) مرفوعنا -رضي اَّللَّ عنها-كألٛتد عن عائشة ،  خزدية، كابن حباف ، كلو، كللطرباٌِن، من حديث ( يبق بعدم من ا١تبشًٌ
رات) مرفوعنا حيذيفة بن أىًسيد  إف الرسالة كالنبوة قد انقطعت، كال )  رفعو كأليب يعلى، من حديث أنس ( ذىبت النبوة، كبقيت ا١تبشًٌ

 ة ( .اي ا١تسلمُت، جزء من أجزاء النبو "رؤ  نٌب، كال رسوؿ بعدم، كلكن بقيت ا١تبشرات"، قالوا: كما ا١تبشرات؟ قاؿ:
( و الرب ...فأما الركوع فعظموا فيِني ألمتو، إذ ليس ٥تتصان بو، بدليل قولو ) ، كِنيو أم: ِناِن هللا تعاذلت ( َأاَل َوِإّنِ هُنِي) 

 إذ معناه ال تقرءكا القرآف فيو ، بل عظموا هللا ابلتسبيح .
 ا١تيم أم : حقيق كجدير أف يستجب دعاؤكم .. بفتح القاؼ ككسر( فَ َقِمٌن  )
فليس بعده شيءه يىستدٌؿ بو الناس على األمور الغيبٌية إال الرؤاي اليت يراىا  ياف أف الوحي انقطع ٔتوت النٌب يف اٟتديث ب -ُ

 ا١تسلم، أك تيرل لو. 
قاؿ: ، ة قد انقطعت، فبل رسوؿ بعدم، كال نبٌ إف الرسالة كالنبو )  قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ  أخرج الًتمذٌم عن أنس بن مالك 

، كما ا١تبشرات؟ قاؿ: "رؤاي ا١تسلم، كىي جزء من أجزاء  فشٌق ذلك على الناس، فقاؿ: "لكن ا١تبشرات"، قالوا: اي رسوؿ اَّللَّ
 : ىذا حديث حسن صحيح.-رىًٛتىوي اَّللَّي -قاؿ الًتمذٌم  (النبوة

رات إال الرؤاي)  عنامرفو  -رضي اَّللَّ عنها-كألٛتد عن عائشة   . ( دل يبق بعدم من ا١تبشًٌ
 .راءة القرآف حاؿ الركوع كالسجود دليل على النهي عن ق ىذه األحاديث فيها -ِ

لسُّجيود التٍَّسًبيح كىالدُّعىاء ، ًفيًو النػٍَّهي عىٍن ًقرىاءىة اٍلقيٍرآف يف الرُّكيوع كىالسُّجيود ، كىًإمنَّىا كىًظيفىة الرُّكيوع التٍَّسًبيح ، كىكىًظيفىة ا:  قال النووي



 ٖ 

تو  )نوكم(.    فػىلىٍو قػىرىأى يًف ريكيوع أىٍك سيجيود غىٍَت اٍلفىاًٖتىة كىرًهى كىدلٍى تػىٍبطيل صىبلى
 ىذا على قولُت :اختلف العلماء يف  كىل ىذا النهي للكراىة أـ للتحر ُ ؟

 : أنو للكراىة . القول األول
 كىو مذىب اٞتمهور .

 : أنو للتحر ُ . نالقول الثا
 كىو قوؿ بعض أىل الظاىر .

 كىذا الظاىر .
 عن القراءة حاؿ الركوع كالسجود : من النهياٟتكمة  -ّ

ٍعلو يف  : ألىفَّ أىٍفضىل أىرٍكىاف الصَّبلة اٍلًقيىاـ كىأىٍفضىل قيل : ئىبل ييوًىم غىٍَته لً  األىذٍكىار اٍلقيٍرآف ، فىجىعىلى األىٍفضىل ًلؤلىٍفضىًل كىنػىهىى عىٍن جى
 ا١تعبود ( . عوفار .     ) وىائًًو مىعى بىًقيَّة األىذٍكى ًاٍستً 

 أم الصبلة أفضل ؟ قاؿ : طوؿ القنوت . كيؤيد ىذا القوؿ حديث جابر . قاؿ : سئل رسوؿ هللا 
فيهما ، كأنو كرًهى أف عن القراءة  ١تا كاف الركوع كالسجود كمها غاية الذؿ كا٠تضوع ٥تصوصُت ابلذكر كالتسبيح ِنى  وقيل :

مع بُت كبلـ هللا تعاذل كبُت كبلـ ا٠تلق يف موضع كاحد ، فيكوان على السواء . قالو الطيب .  جيي
كالسجود ذؿ كاَنفاض من العبد ، فمن األدب أف ال  : ألف القرآف أشرؼ الكبلـ ، إذ ىو كبلـ هللا ، كحالة الركوع وقيل

 ّّٖ/٣ٓتموع الفتاكل" )" . يقرأ كبلـ هللا يف ىاتُت اٟتالتُت

 ألف حاؿ الركوع كالسجود فيها نوع من التطامن كالتواضع من اإلنساف ، فبل يليق أف يكوف التارل :  قال الشيخ ابن عثيمني
 لو على ىذه اٟتاؿ .

امىنىا كىاٍنصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً بػَّنىا اٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًإٍسرىافػىنىا يف ر تاب هللا كقولو )لو دعا اإلنساف يف سجوده آبية من ك -ْ  أىٍمرانى كىثػىبًٌٍت أىٍقدى
رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم  لىقىٍد جىاءىكيمٍ جائز، ألنو دل يقصد قراءة القرآف، بل قصد الدعاء ابلقرآف، ٓتبلؼ ما لو قاؿ )فهذت ( اٍلكىاًفرًينى 

  ()ابن عثيمُت( فهذا يينهىى عنو .  ميٍؤًمًنُتى رىؤيكؼه رىًحيماًبلٍ عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم 
 ( كما يف حديث حذيفة .الرب ، كيكوف ابلصيغة الواردة )سبحاف ريب العظيم الذكر الواجب يف الركوع ىو تعظيم -ٓ

يٍػفىةى قىاؿى  عنفقد ركل مسلم يف صحيحو  لىةو فىافٍػتػى   صىلٍَّيتي مىعى النًَّبًٌ )حيذى . ُثيَّ مىضىى ٍلتي يػىرٍكىعي ًعٍندى اٍلًمائىةً تىحى اٍلبػىقىرىةى فػىقي ذىاتى لىيػٍ
بلن ًإذىا مىرَّ آًبيى فىمىضىى فػىقيٍلتي يػىرٍكىعي ًبىارىٍكعىةو  فػىقيٍلتي ييصىلًٌى ًبىا يًف  ةو ًفيهىا . ُثيَّ افٍػتػىتىحى النًٌسىاءى فػىقىرىأىىىا ُثيَّ افٍػتػىتىحى آؿى ًعٍمرىافى فػىقىرىأىىىا يػىٍقرىأي ميتػىرىسًٌ

ى اٍلعىًظيمً »ُثيَّ رىكىعى فىجىعىلى يػىقيوؿي تىٍسًبيحه سىبَّحى كىًإذىا مىرَّ ًبسيؤىاؿو سىأىؿى كىًإذىا مىرَّ بًتػىعىوُّذو تػىعىوَّذى  فىكىافى ريكيوعيوي َنىٍوان ًمٍن ًقيىاًمًو ُثيَّ « سيٍبحىافى رىِبًٌ
دىهي »قىاؿى  عى اَّللَّي ًلمىٍن ٛتًى ـى  «ٝتًى ى األىٍعلىى»ا رىكىعى ُثيَّ سىجىدى فػىقىاؿى وًيبلن قىرًيبان ٦تَّ طى  ُثيَّ قىا  ( .ٍن ًقيىاًموً فىكىافى سيجيوديهي قىرًيبان مً « سيٍبحىافى رىِبًٌ

 اختلف العلماء يف حكم ىذا الذكر على قولُت :ك  -ٔ
 : أنو كاجب . القول األول

 قاؿ النوكم : كأكجبو أٛتد كطائفة من أىل اٟتديث .
 ( كىذا أمر كاألمر للوجوب .ب ...فىأىمَّا اىلرُّكيوعي فػىعىظًٌميوا ًفيًو اىلرَّ لقولو )-أ

ى اٍلعىًظيًم  :ُثيَّ رىكىعى فىجىعىلى يػىقيوؿي كٟتديث حذيفة السابق )... -ب  )صلوا كما رأيتموِن أصلي(. ...( كقد قاؿ النب سيٍبحىافى رىِبًٌ
، فلما نزلت : اجعلوىا يف ركوعكم[ قاؿ رسوؿ هللا ماًبٍسًم رىبًٌكى اٍلعىًظي سىبًٌحٍ ف١تا نزلت ]كٟتديث عقبة بن عامر قاؿ ) -ج
 ركاه أبو داكد[ قاؿ: اجعلوىا يف سجودكم(. سىبًًٌح اٍسمى رىبًٌكى اأٍلىٍعلىى]



 ٗ 

 أف ذلك سنة . القول الثان :
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء كما قاؿ النوكم .
 دل يعلمو التسبيح ، كلو كاف كاجبان ألمره بو .  ٟتديث ا١تسيء يف صبلتو ، حيث إف الرسوؿ

 كهللا أعلم . ، الصحيح ىو كالقوؿ األكؿ
 كىو من مواطن الدعاء . اٟتديث دليل على استحباب الدعاء يف السجود ، -ٕ
 ... ( .كىأىمَّا اىلسُّجيودي فىاٍجتىًهديكا يف اىلدُّعىاًء ٟتديث الباب ) -أ

 ) أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد ، فأكثركا الدعاء ( ركاه مسلم . قاؿ كٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : -ب
 كإمنا كاف أقرب ألف السجود أعلى أنواع الذؿ كا٠تضوع ، ك٢تذا ١تا ذللت لربك كنزٌلت أعاليك  قال الشيخ ابن عثيمني :

 تعظيمان لو كذالن رفعك هللا ككنت أقرب ما يكوف منو يف حاؿ السجود .
عىاءً ) قولو -ٖ  يشمل الدعاء ِبمر دنيوم كأمر أخركم . ( ... كىأىمَّا اىلسُّجيودي فىاٍجتىًهديكا يف اىلدُّ

 مثاؿ أمر دنيوم : اللهم ارزقٍت بيتان كاسعان .
 كأما قوؿ بعض العلماء : إنو ال جيوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فقوؿ ضعيف .

 ح ( .َكِة َوالرمو ُسبموٌح ُقدموٌس َربم اْلَملَئِ » َكاَن يَ ُقوُل ِِف رُُكوِعِو َوُسُجوِدِه   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ )  . َعاِئَشةَ وعن  -ٕٙٗ
---------- 

 ا١تنزه عن كل سوء .سبوح ( ) 
 ا١تطهر من كل ما ال يليق اب٠تالق .) قدوس ( 
ًتًو كىريسيًلًو ) تعاذلقيل جربيل ، كيكوف ىذا من ابب عطف ا٠تاص على العاـ لشرفو كما قاؿ ) والروح (  ًٌ كىمىآلًئكى مىن كىافى عىديٌكان َّللًٌ

 ( كقيل : الركح ملك عظيم . كىًجرٍبًيلى كىًميكىاؿى فىًإفَّ اَّلٌلى عىديكّّ لًٌٍلكىاًفرًينى 
 اٟتديث دليل على استحباب قوؿ ىذا الدعاء يف الركوع كالسجود . -ُ
 اٟتديث دليل فضل جربيل عليو الصبلة كالسبلـ . -ِ
 إثبات اٝتُت من أٝتاء هللا : السبوح ، القدكس . -ّ
تيسىبًٌحي لىوي السَّمىاكىاتي السٍَّبعي كىاألىٍرضي كىمىن ًفيًهنَّ كىًإف مًٌن شىٍيءو ًإالَّ ) كجوب تسبيح هللا كتنزيهو عن كل عيب كما قاؿ تعاذل-ْ

ًه كىلىػًكن الَّ تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم ًإنَّ   ( .وي كىافى حىًليمان غىفيوران ييسىبًٌحي ًْتىٍمدى
 كجوب تقديس هللا عن كل عيب كعن مشابة ا١تخلوقُت . -ٓ

َكًة ِمَن اْلِفَراِش فَاْلَتَمْسُتُو فَ َوقَ َعْت َيِدى َعَكى َبْيِن َقَدَمْيِو َوُىَو ِِف اْلَمْسِجِد  فَ َقْدُت َرُسوَل اَّللَِّ ) قَاَلْت وعنها .  -ٕٚٗ لَي ْ
الكَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِيَ  َوِبَُعافَاِطَ  ِمْن ُعُقوبَِتَ  َوَأُعوُذ ِبَ  ِمْنَ  اَل ُأْحِصى ثَ َناًء » اِن َوُىَو يَ ُقوُل َوُُهَا َمْنُصوبَ تَ 

 ( .َعَكْيَ  أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَكى نَ ْفِسَ  
---------- 

َكةً  فَ َقْدُت َرُسوَل اَّللَِّ )   الليارل . ليلة من: أم (  لَي ْ
 ( .أم تطلبتو .كيف الركاية األخرل )فتحسست(  فَاْلَتَمْسُتوُ ) 
 كاٟتاؿ أف القدمُت قائمتاف .: أم ( اْلَمْسِجِد َوُُهَا َمْنُصوبَ َتانِ  فَ َوقَ َعْت يَِدى َعَكى َبْيِن َقَدَمْيِو َوُىَو يف )
 صن متوسبلن برضاؾ من فعل ما يوجب سخطك .أعتصم كأٖت: أم ( الكَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِيَ  ) 



 َُ 

 أعتصم بتجاكزؾ فضبلن منك كمٌنة عن تعذيبك إايم بسبب معاصي .: أم ( َوِبَُعافَاِطَ  ِمْن ُعُقوبَِتَ  ) 
 أعتصم بك ٦تا يؤدم إذل عذابك من ا١تخالفات .: أم ( َوَأُعوُذ ِبَ  ِمْنَ  ) 
 نو من مواطن اإلجابة .، ألث على استحباب الدعاء حاؿ السجوداٟتدي -ُ
إذ الظاىر أف ىذا ا١تس بدكف ( لقو٢تا )فوقعت يدم على بطن قدميواٟتديث دليل على أف مس ا١ترأة ال ينقض الوضوء  -ِ

 حائل .
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسالة على أقواؿ :

 : أنو ينقض الوضوء . القول األول
 كإذل ذلك ذىب ابن مسعود كابن عمر كالزىرم .

 كىو مذىب الشافعي . 
 ( .ءأك المستم النسالقولو تعاذل )

: اآلية صرحت ِبف اللمس من ٚتلة األحداث ا١توجبة للوضوء كىو حقيقة يف ١تس اليد ، كيؤيد بقاؤه على معناه اٟتقيقي قالوا 
 فإِنا ظاىرة يف ٣ترد اللمس من دكف ٚتاع . (أك ١تستم  )قراءة : 

 لوضوء .: أنو ال ينقض ا القول الثان
 كإليو ذىب علي كابن عباس كعطاء كطاككس .

 كىو مذىب أيب حنيفة .
 ٟتديث الباب .

 [ .يتوضأ ( أخرجو أبوداكد ]٥تتلف يف صحتو كٟتديث عائشة ) أف النب قٌبل بعض نسائو ُث خرج إذل الصبلـ كدل

 متفق عليو رجلها ( . كاف يصلي كىي يف قبلتو ، فإذا سجد غمزىا فقبضت   ديث عائشة : ) أف النب كٟت

كاف يصلي كىي معًتضة بينو كبُت القبلة اعًتاض اٞتنازة ، فإذا أراد أف يوتر مسها برجلو ( .   كعند النسائي عنها : ) أف النب 
 متفق عليو 

 : أنو ينقض إذا كاف لشهوة . القول الثالث
 كىذا مذىب مالك كأٛتد .

 ألنو مظنة خركج مذم أك كدم .
  ينقض مطلقان . كاإلجابة عن اآلية : أنو ال والراجح
 أِنا ٖتمل على اجملاز ، كىو ىنا ٖتمل ا١تبلمسة على اٞتماع .أكالن : 

 كالقرينة األحاديث اليت تدؿ على أف مس ا١ترأة ال ينقض الوضوء . ] كقد سبقت [ 
 أف حرب األمة ابن عباس صرح ِبف اللمس ا١تذكور يف اآلية ىو اٞتماع .اثنيان : 

 ( : ِّٔ/ُِاألقواؿ كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفتاكل )  قولو أنو ينقض ميكقاً فهذا أضعفأما 
كأما كجوب الوضوء من ٣ترد مس ا١ترأة لغَت شهوة فهو أضعف األقواؿ ، كال يعرؼ ىذا القوؿ عن أحد من الصحابة ، كال ”

مع أف ىذا األمر غالب ال يكاد يسلم فيو أحد يف عمـو  أنو أمر ا١تسلمُت أف يتوضئوا من ذلك ل ركل أحد عن النب 
األحواؿ ل فإف الرجل ال يزاؿ يناكؿ امرأتو شيئان كأتخذه بيدىا ، كأمثاؿ ذلك ٦تا يكثر ابتبلء الناس بو ، فلو كاف الوضوء من ذلك 

د ، فلما دل ينقل عنو أحد من أيمر بذلك مرة كيشيع ذلك ، كلو فعل لنقل ذلك عنو كلو ِبخبار اآلحا كاجبان لكاف النب 



 ُُ 

 . “لول بو ػ علم أف غَت ذلك غَت كاجبا١تسلمُت أنو أمر أحدان من ا١تسلمُت بشيء من ذلك ػ مع عمـو الب
 استحباب نصب القدمُت حاؿ السجود . -ّ
 مشركعية قياـ الليل . -ْ
 التعوذ من سخط هللا كعقوبتو . -ٓ
 ناء عليو .بياف عظمة هللا كعجز ا٠تلق عن أداء الث -ٔ
 غَتة الشديدة عند النساء .  -ٕ
 لربو . عبودية النب  -ٖ

ُ  ِبَعَمٍل َأْعَمُكُو يُْدِخُكِن  فَ ُقْكُت َأْخِِبِْن  َلِقيُت ثَ ْواَبَن َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ . قَاَل  يم َأِِب َطْكَحَة اْليَ ْعَمرِ  َمْعَدان ْبنوعن  -ٕٛٗ اَّللَّ
. َفَسَكَت ُثَّ َسأَْلُتُو َفَسَكَت ُثَّ َسأَْلُتُو الثَّالَِثَة فَ َقاَل َسأَلْ ِبِو اْْلَنََّة. َأْو قَا ُت َعْن َذِلَ  َرُسوَل اَّللَِّ َل قُ ْكُت ِبََِحبِّ اأَلْعَماِل ِإىَل اَّللَِّ

  قَاَل «. فَ َعَ  اَّللَُّ ِِبَا َدرََجًة َوَحطَّ َعْنَ  ِِبَا َخِييَئًة َعَكْيَ  ِبَكثْ َرِة السمُجوِد َّلِلَِّ فَِإنََّ  اَل َطْسُجُد َّلِلَِّ َسْجَدًة ِإالَّ رَ  )فَ َقاَل
ْرَداِء َفَسأَْلُتُو فَ َقاَل ِل   ( . ثَ ْواَبنُ  ِمْثَل َما قَاَل ِل  َمْعَداُن ُثَّ َلِقيُت َأاَب الدَّ

ُتُو ِبَوُضوئِِو َوَحاَجِتِو فَ َقاَل ِل   ُكْنُت أَبِيُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ) قَاَل  يّ رَبِيَعة ْبن َكْعب اأَلْسَكمِ  وعن -ٜٕٗ «. َسْل »  فَأَطَ ي ْ
َر َذِلَ   َأوَ » اْْلَنَِّة. قَاَل  فَ ُقْكُت َأْسأَُلَ  ُمَرافَ َقَتَ  يف   ( . نَ ْفِسَ  ِبَكثْ َرِة السمُجودِ  فََأِعّنِّ َعَكى» قُ ْكُت ُىَو َذاَك. قَاَل «. َغي ْ

---------- 
ا١تراد ابلسجود ىنا صبلة التطوع ، ألف السجود بغَت صبلة أك لغَت سبب غَت مرٌغب فيو على ( السمُجوِد َّلِلَِّ َعَكْيَ  ِبَكثْ َرِة ) 

انفراده ، كعرب عن الصبلة ىنا ابلسجود ، ألف السجود من أركاِنا ، كقد يعرٌب عن الشيء ٔتا ىو من أركاِنا كما قاؿ تعاذل 
 : صلوا مع ا١تصلُت .( أم  كىارٍكىعيوا مىعى الرَّاًكًعُتى )

 ة .فيو اٟتث على كثرة السجود كالًتغيب بو ، كا١تراد بو السجود يف الصبل قاؿ النوكم : 
، كأعظم األسباب لعلو الدرجات يف جنات ة التطوع ، كأِنا من أعظم الطاعات فضل اإلكثار من صبلدليل على  اٟتديث-ُ

 النعيم .
 بعض فوائد التطوع :-ِ
 وف يف ا١تفركضة من نقص .: جرب ما يك أوالً 
انظركا يف صبلة  -كىو أعلم-) إف أكؿ ما حياسب بو الناس يـو القيامة الصبلة ، قاؿ : يقوؿ ربنا عز كجل ١تبلئكتو  قاؿ 

عبدم ، أ٘تها أـ نقصها ، فإف كانت َتمة ، كتبت لو َتمة ، كإف كاف انتقص منها شيئان ، قاؿ : انظركا ، ىل لعبدم من تطوع ؟ 
 . ركاه أبو داكد أ٘توا لعبدم فريضتو من تطوعو ( كاف لو تطوع قاؿ :فإف  
 : من أسباب ٤تبة هللا . اثنياً 
: ) قاؿ هللا تعاذل : ... ال يزاؿ عبدم يتقرب إرل ابلنوافل حىت أحبو ، فإذا أحببتو كنت ٝتعو الذم يسمع بو ، كبصره  قاؿ 

 .ركاه البخارم  ذِن ألعيذنو (طينو ، كلئن استعاالذم يبصر بو ، كلئن سألٍت ألع
 : من أسباب دخوؿ اٞتنة . اثلثاً 

 . -حديث ربيعة-كما يف حديث الباب 
 : اٟتصوؿ على األجر ا١تًتتب عليها . رابعاً 
 : تركيض النفس على الطاعة ، كهتيئتها للفرائض . خامساً 



 ُِ 

 : شغل الوقت ِبفضل الطاعات . سادساً 
 . : اإلقتداء ابلرسوؿ  سابعاً 

 :لتطوع ينقسم إذل قسمُت ا-ّ

 تطوع مطلق .أواًل : 
 كىو الذم دل أيًت بو الشارع ْتد .

 : صدقة التطوع ، لك أف تتربع يف سبيل هللا ٔتا شئت ، كلك أف تتطوع ابلصبلة يف الليل كالنهار مثٌت مثٌت . مثال
 التطوع ا١تقيد .اثنياً : 

 كىو ما حد لو حد يف الشرع .
 : سنة الفجر . مثال

 على علو مهة ربيعة ، كىكذا ا١تسلم ينبغي أف يكوف عارل ا٢تمة . اٟتديث دليل-ْ

 كقد حث القرآف كالسنة على علو ا٢تمة :
 ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيم ( .سىاًبقيوا  ) قاؿ تعاذل

  ( .كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُت كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي ) كقاؿ تعاذل 

ا فػىٍليػىٍعمىًل اٍلعىاًمليو  ) كقاؿ تعاذل  ف ( .ًلًمٍثًل ىىذى
 ف ( .كىيًف ذىًلكى فػىٍليػىتػىنىافىًس اٍلميتػىنىاًفسيو  ) كقاؿ تعاذل

 ) لو يعلم الناس ما يف النداء كالصف األكؿ ُث دل جيدكا إال أف يستهموا عليو الستهموا ( . كقاؿ 

 ) لو يعلموف ما يف التهجَت الستبقوا إليو ( . قاؿ ك 

) ألعطُت الراية رجل حيب هللا كرسولو ، كحيبو هللا كرسولو ، يفتح هللا على يديو ، فبات الناس يدككوف أيهم يعطاىا ،  كقاؿ 
 حىت قاؿ عمر : ما أحببت اإلمارة إال يومئذ ( .

س : أال أريك امرأة من أىل اٞتنة ؟ قلت : بلى ، قاؿ : ىذه ا١ترأة السوداء ، كعن عطاء بن أيب رابح قاؿ : ) قاؿ رل ابن عبا
فقالت : إِن أصرع ، كإِن أتكشف ، فادع هللا رل ، قاؿ : إف شئت صربًت كلك اٞتنة ، كإف شئت دعوت هللا أف  أتت النب 

 و .متفق علي ( يعافيك ، قالت : أصرب ، قالت : إِن أتكشف ، فادع هللا أال أتكشف ، فدعا ٢تا

ك٦تا يدؿ على علو مهتهم كتسابقهم يف ا٠تَتات : ففي سنن أيب داكد : ) أف رجبلن قاؿ : اي رسوؿ هللا ، إف ا١تؤذنُت يفضلوننا ، 
 . ركاه أبو داكد يقولوف ، فإذا انتهيت فسل تعط (: قل كما  فقاؿ رسوؿ هللا 

 اختلف العلماء يف أفضل التطوعات على أقواؿ :-ٓ

 : اٞتهاد يف سبيل هللا . ل األولالقو 
 كىذا ا١تذىب .

 ال أعلم شيئان بعد الفرائض أفضل من اٞتهاد  . قاؿ أٛتد :
اٞتهاد أفضل ما تطوع بو اإلنساف ، ككاف ابتفاؽ العلماء أفضل من اٟتج كالعمرة ، كمن صبلة التطوع ، كالصـو  قاؿ ابن تيمية :

 التطوع ، كما دؿ عليو الكتاب كالسنة  .
 لؤلدلة الكثَتة يف فضل اٞتهاد :

 ) لغدكة يف سبيل هللا أك ركحة خَت من الدنيا كما فيها ( . كقولو 



 ُّ 

 : ) مثل اجملاىد يف سبيل هللا ، كالقائم الذم ال يفًت ، ككالصائم الذم ال يفطر ( . كغَته من األحاديث ، كقولو 

 : العلم كتعليمو . القول الثان
 الك .كىذا مذىب أيب حنيفة كم

 لنفعو ا١تتعدم .
 ركاه الًتمذم: ) فضل العادل على العابد كفضلي على أدانكم ( .  كلقولو 

 : أف أفضل ما تطوع بو الصبلة . القول الثالث
 كىذا مذىب الشافعي .

 ٟتديث الباب .
لتحقيق كافة كمالك للعلم: ضي بعد أف ذكر تفصيل أٛتد للجهاد، كالشافعي للصبلة، كأيب حنييف رده على الراف قال ابن طيمية

 .اجة كاٟتكخلفائو، ْتسب ا١تصلحة  ، كفعل النب أنو ال بد لكل من اآلخرين، كقد يكوف كل كاحد أفضل يف حاؿو 
 .ا ىو أنفع منو دل يكن ذلك صاٟتان ، فإذا كاف يىضيرُّه كدينعو ٦تكالعمل الصاحل ما كاف أطوع للرب كأنفع للعبد كأفضل اٞتهاد: وقال
كلكن خَت األعماؿ ما كاف هلل أطوع ، كلصاحبو أنفع ، كقد يكوف ذلك أيسر العملُت ، كقد يكوف أشدمها ، فليس كل  : وقال

شديد فاضبلن ، كال كل يسَت مفضوالن ، بل الشرع إذا أمران ِبمر شديد ، فإمنا أيمر بو ١تا فيو من ا١تنفعة ال جملرد تعذيب النفس ،  
بُّوا) كاٞتهاد الذم قاؿ فيو تعاذل : يػٍره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف ٖتًي ٍيئان كىىيوى خى ٍيئان  كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لىكيٍم كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا شى شى

 ( .ركىىيوى شى 
 ما األفضل كثرة السجود أـ طوؿ القياـ  على أقواؿ :اختلف العلماء : -ٔ

 ة العدد .: أف طوؿ القياـ أفضل من كثر  القول األول
 .كالشافعية  -يف قوؿ-ور اٟتنفية ، كا١تالكية ٚته كىذا قوؿ

فيقاؿ لو، فيقوؿ: أفبل أكوف عبدان  -ساقاه أك–يصلًٌي حىت تـر قدماه ليقـو ل إٍف كاف النب )قاؿ  ديث ا١تغَتة بن شعبة ٟت
 متفق عليو .( شكوران 

 : أف األفضل كثرة الركوع كالسجود . القول الثان
 ا١تالكية يف األظهر ، كىو كجو عند اٟتنابلة.  مذىبىذا ك  
 ٟتديث الباب .-أ

 ركاه مسلم . قاؿ ) أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد فأكثركا الدعاء( ديث أيب ىريرة أف رسوؿ هللا كٟت-ب
 أِنما سواء . القول الثالث :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند ا١تائة، ُث مضى، فقلت: يصلي با يف ركعة،  ذات صليت مع النب )حذيفة قاؿ ٟتديث 

إذا مر آبية فيها تسبيح سبَّح كإذا مر  ، ُث افتتح آؿ عمراف فقرأىا يقرأ مًتسبلن ، ُث افتتح النساء، فقرأىا: يركع بافمضى، فقلت
من قيامو، ُث قاؿ ٝتع هللا ١تن ٛتده،  ، فكاف ركوعو َنوان عظيممر بتعوذ تعوذ ُث ركع فجعل يقوؿ: سبحاف ريب ال بسؤاؿ سأؿ كإذا

 ركاه مسلم .(ان من قيامو، فكاف سجوده قريبُث سجد فقاؿ: سبحاف ريب األعلى ،ُث قاـ طويبلن قريبان ٦تا ركع
 كرجح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية القوؿ الثالث ، قاؿ رٛتو هللا :

أف  أصحها ؟ أـ كثرة الركوع كالسجود ؟ أك كبلمها سواء ؟ على ثبلثة أقواؿ :كقد تنازع الناس ، ىل األفضل طوؿ القياـ 



 ُْ 

كليهما سواء ، فإف القياـ اختص ابلقراءة ، كىي أفضل من الذكر كالدعاء ، كالسجود نفسو أفضل من القياـ ، فينبغي أنو إذا 
١تا  قيل لو : أم الصبلة أفضل ؟ فقاؿ :  لنب طوَّؿ القياـ أف يطيل الركوع كالسجود ، كىذا ىو طوؿ القنوت الذم أجاب بو ا

فإف القنوت ىو إدامة العبادة ، سواء كاف يف حاؿ القياـ ، أك الركوع أك السجود ، كما قاؿ تعاذل : ) أمن ىو  ،طوؿ القنوت 
 .و قانت آانء الليل ساجدان كقائمان ( ، فسمَّاه قانتان يف حاؿ سجوده ، كما ٝتَّاه قانتان يف حاؿ قيام

كقد تنازع العلماء : أديا أفضل : إطالة القياـ ؟ أـ تكثَت الركوع كالسجود ؟ أـ مها سواء ؟ على ثبلثة أقواؿ : كىي ثبلث  وقال :
ركاايت عن أٛتد ، كقد ثبت عنو يف الصحيح " أم الصبلة أفضل ؟ قاؿ : )طوؿ القنوت( " ، كثبت عنو أنو قاؿ : )إنك لن 

 با درجةل كحط عنك با خطيئة( ركاه مسلم ، كقاؿ لربيعة بن كعب: )أعٍتًٌ على نفسك بكثرة تسجد هلل سجدة إال رفعك هللا
كمعلـو أف السجود يف نفسو أفضل من القياـ ، كلكن ذكر القياـ أفضل ، كىو القراءة ، كٖتقيق األمر : ، السجود( ركاه مسلم 

يصلي ابلليل ، كما ركاه  يطيل الركوع كالسجود ، كما كاف النب  أف األفضل يف الصبلة أف تكوف معتدلة ، فإذا أطاؿ القياـ ،
حذيفة كغَته ، كىكذا كانت صبلتو الفريضة ، كصبلة الكسوؼ ، كغَتمها : كانت صبلتو معتدلة ، فإف فضَّل مفضًٌل إطالة 

عات : فهذاف متقارابف ، كقد يكوف القياـ كالركوع كالسجود مع تقليل الركعات ، كٗتفيف القياـ كالركوع كالسجود مع تكثَت الرك
ىذا أفضل يف حاؿ ، كما أنو ١تا صلى الضحى يـو الفتح صلَّى ٙتاِن ركعات خيففهن ، كدل يقتصر على ركعتُت طويلتُت ، ككما 

 ـ .فعل الصحابة يف قياـ رمضاف ١تا شق على ا١تأمومُت إطالة القيا
 يىاـً كىالٌسجيود أىيٌػهيمىا أىٍفضىلي ؟ كىقىٍد اٍختػىلىفى الٌناسي يف اٍلقً : وقال ابن القيم
ـى لًويجيوهو . فَ َرّجَحْت طَائَِفةٌ   اٍلًقيىا

 أىحىديىىا : أىٌف ذًٍكرىهي أىٍفضىلي اأٍلىذٍكىاًر فىكىافى ريٍكنيوي أىٍفضىلى اأٍلىرٍكىاًف .  
 ( .كىقيوميوا َّلًلًٌ قىانًًتُتى  )كىالثٌاِن : قػىٍوليوي تػىعىاذلى 

ًة طيوؿي اٍلقينيوًت . وي الثٌاًلثي قػىٍولي    أىٍفضىلي الٌصبلى
 .الٌسجيودي أىٍفضىلي  َوقَاَلْت طَائَِفةٌ  

 أىقٍػرىبي مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي ًمٍن رىبًٌو كىىيوى سىاًجده .  كىاٍحتىٌجٍت ًبقىٍولًًو 
فى مىٍوذلى رىسيوًؿ اَّللًٌ  فىعىًٍت ًبًو ؟ فػىقىاؿى   كىًْتىًديًث مىٍعدىافى ٍبًن أىيب طىٍلحىةى قىاؿى لىًقيتي ثػىٍوابى  :فػىقيٍلتي حىٌدثىًٍت ًْتىًديثو عىسىى اَّلٌلي أىٍف يػىنػٍ

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًٌ ، عىلىٍيكى اًبلٌسجيوًد   يػىقيوؿي مىا ًمٍن عىٍبدو يىٍسجيدي َّلًلًٌ سىٍجدىةن إاٌل رىفىعى اَّلٌلي لىوي ًبىا دىرىجىةن كىحىٌط عىٍنوي ًبىا خىًطيئىةن  فىًإٌِن ٝتًى
ٌ لىًقيتي أىابى الٌدٍردىاًء فىسىأىٍلتو فػىقىاؿى رل ًمٍثلى ذىًلكى .   قىاؿى مىٍعدىافي ُثي

 .(  ودً ػػػػػػػػػػأىًعٌٍت عىلىى نػىٍفًسكى ًبكىثٍػرىًة الٌسجي ) لًرىبًيعىةى ٍبًن كىٍعبو اأٍلىٍسلىًمي ٌ كىقىٍد سىأىلىوي ميرىافػىقىتىوي يف اٞتٍىٌنًة  كىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ  
 ( .كىاٍسجيٍد كىاقٍػًتىًٍب ) سيورىةي ) اقٍػرىٍأ ( عىلىى اأٍلىصىٌح كىخىتىمىهىا ًبقىٍولًًو  كىأىٌكؿي سيورىةو أيٍنزًلىٍت عىلىى رىسيوًؿ اَّللًٌ  
ِبًىٌف الٌسجيودى َّلًلًٌ يػىقىعي ًمٍن اٍلمىٍخليوقىاًت كيٌلهىا عيٍلوًيٌػهىا كىسيٍفًليٌػهىا    .كى

ِبًىٌف الٌساًجدى أىذىؿٌ  ًت اٍلعىٍبًد فىًلهىذىا كىافى أىقٍػرىبى مىا يىكيوفي ًمٍن رىبًٌو يف  كى  . ىىًذًه اٟتٍىالىًة مىا يىكيوفي لًرىبًٌو كىأىٍخضىعي لىوي كىذىًلكى أىٍشرىؼي حىاالى
ِبًىٌف الٌسجيودى ىيوى ًسٌر اٍلعيبيوًديًٌة فىًإٌف اٍلعيبيوًديٌةى ًىيى الٌذٌؿ كىا٠تٍيضيوعي يػيقىاؿي طىرًيقه  ـي كىكىطٌأىٍتوي كىأىذىٌؿ مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي كى ا ميعىٌبده أىٍم ذىلٌلىٍتوي اأٍلىٍقدى

ا  . كىأىٍخضىعي إذىا كىافى سىاًجدن
ـي أىٍفضىلي ًبذًٍكرًًه كىىيوى اٍلًقرىاءىةي كىالٌسجيودي أىٍفضىلي ًبى  يػٍ كىقىاؿى شىٍيخينىا : الٌصوىابي أىنٌػهيمىا سىوىاءه كىاٍلًقيىا ئىًتًو فػىهى ئىًة اٍلًقيىاـً يػٍ يػٍ ئىةي الٌسجيوًد أىٍفضىلي ًمٍن ىى

ـى أىطىاؿى الرٌكيوعى كىالٌسجيودى كىمىا فػىعىلى  كىذًٍكري اٍلًقيىاـً أىٍفضىلي ًمٍن ذًٍكًر الٌسجيوًد كىىىكىذىا كىافى ىىٍدمى رىسيوًؿ اَّللًٌ  فىًإنٌوي كىافى إذىا أىطىاؿى اٍلًقيىا
ًة اٍلكيسيوًؼ كىيًف صىبلى  ـى خىٌففى الرٌكيوعى كىالٌسجيودى كىكىذىًلكى كىافى يػىٍفعىلي يًف اٍلفىٍرًض كىمىا قىالىوي يف صىبلى اٍلبػىرىاءي  ًة الٌلٍيًل كىكىافى إذىا خىٌففى اٍلًقيىا



 ُٓ 

اليوي قىرًيبنا ًمٍن الٌسوىاًء كىاىَّلٌل أىٍعلىمي .  ) زاد ا١تعاد ( .        ٍبني عىاًزبو : كىافى ًقيىاميوي كىريكيوعيوي كىسيجيوديهي كىاٍعًتدى
 ال ديلك ألحد أف يدخلو اٞتنة . أف النب -ٕ

 يف اآلخرة . حرص الصحابة على الفوز ٔترافقة الرسوؿ -ٖ

 ، ال أف يساكيو يف ا١تنزلة . قولو ) مرافقتك ( ا١تراد القرب منو -ٗ

 يف إصبلح أصحابو كترتيبهم . اجتهاد النب -َُ

 دية .أف أفضل الطاعات ٖتقيق العبو -ُُ

 أف نظر الصحابة إذل اآلخرة .-ُِ

أف  أيتيو بوضوئو ، فأراد النب  ، ككاف يبيت عند النب  الصحايب ربيعة بن كعب أحد ا١تتشرفُت ٓتدمة النب -ُّ
 يكافئو على عملو كخدمتو .

 . : ) من صنع إليكم معركفان فكافئوه ( ٔتكافأة ىذا الصحايب ، كقد قاؿ  ففيو كـر النب -ُْ
 جواز استخداـ الرجل اٟتر .-ُٓ

 اٞتنة إمنا تناؿ ٔتجاىدة النفس يف الطاعة .-ُٔ

نَ ْفِسى  َأِجُد يف  قَاَل قُ ْكُت ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإّنِ «. ُأمَّ قَ ْوَم َ »قَاَل َلُو   َأنَّ النَّبَّ ) يّ ُعْثَمان ْبن َأِِب اْلَعاِص الث ََّقفِ وعن  -ٕٓ٘
ًئا. قَاَل  ُثَّ  يَّ بَ نْيَ َكِتفَ  يَظْهرِ  فَ َوَضَعَها يف «. ََتَوَّلْ »ُثَّ قَاَل  يَّ بَ نْيَ َثْديَ  يَصْدرِ  بَ نْيَ َيَدْيِو ُثَّ َوَضَع َكفَُّو يف  َفَجكََّسِن «. اْدنُوْ »َشي ْ

َمرِيَض َوِإنَّ ِفيِهُم الضَِّعيَف َوِإنَّ ِفيِهْم َذا احْلَاَجِة َوِإَذا ُأمَّ قَ ْوَمَ  َفَمْن َأمَّ قَ ْوًما فَ ْكُيَخفِّْف فَِإنَّ ِفيِهُم اْلَكِبرَي َوِإنَّ ِفيِهُم الْ »قَاَل 
 ( .ءْحَدُه فَ ْكُيَصلِّ َكْيَف َشاَصكَّى َأَحدُُكْم وَ 

 ( .ِإَذا َأََمَْت قَ ْوًما فََأِخفَّ ِِبُِم الصََّلَة  آِخُر َما َعِهَد ِإىَلَّ َرُسوُل اَّللَِّ وعنو قال : )  -ٕٔ٘
---------- 

 . ِنى عن نقرة الغراب أم القراءة كاألذكار ، ْتيث ال خيل ِبركاف الصبلة كسننها كآدابا ، ألف رسوؿ هللا  (فكيخفف ) 
 ٚتلة تعليلية ، أم ألف يف الناس ا١تؤ٘تُت بو .( فإن فيهم ) 

 أم يف السن . ) الكبري (
 قاؿ اٟتافظ : ا١تراد ابلضعيف ىنا ضعيف ا٠تلقة . ) والضعيف (

 ىذه اإلطالة مشركطة ِبف ال تؤدم إذل خركج الوقت ، كإال فبل . صل كيف يشاء (إذا صكى لوحده فكيف) 
كانت صبلتو أخف ، فبل تثقل على ا١تؤ٘تُت بو   أم مع ٘تاـ ، فػ) يف ( ٔتعٌت ) مع ( يعٍت أنو  ) أخف الناس صلة يف َتام (

 . ا ، كسننها ، كآدابا ، فبل يؤدم ٗتفيفو إذل أف خيل ببعض ما ذيكربسبب طو٢تا ، مع أنو يتمها ٔتراعاة أركاِنا ، ككاجباهت
علماء ىل ىو للوجوب أـ ، كقػد اختلف الأمر( ىذا قولو: )فليخففاٟتديث دليل على األمر ابلتخفيف ابلصبلة ل -ُ

 ؟ على قولُت :لبلستحباب

 : أنو للوجوب . القول األول
 كىذا مذىب ابن حـز .

 ( كىذا أمر كىو يقتض الوجوب . : ) فليخفف لقولو  -أ
يف  ، فما رأيت رسوؿ هللا خر عن صبلة الغداة ٦تا يطيل بنا، إِن ألأتاي رسوؿ هللا :كٟتديث أيب مسعود: )أف رجبلن قاؿ -ب

 متفق عليو. موعظة أشػد غضبان منو يومئذو، ُث قاؿ : إف منكم منفرين، فأيكم صلى ابلناس فليتجوز، فإف فيهم الضعيف ...(



 ُٔ 

 : أنو مستحب . القول الثان
 كىذا مذىب الشافعي .

 األكؿ .والراجح 
 ضابط التخفيف : -ِ

 ىن الكماؿ ] كىو ثبلث تسبيحات [ .: أف ال يزيد عن أد قيل
 : أف يراعي أضعفهم . وقيل 

 كرجحو ابن حـز كابن حجر .
 . بو داكدركاه ألعثماف بن أيب العاص : ) ... أنت إمامهم ، كاقتًد ِبضعفهم (  لقولو 

 ، لكن عليو أف يراعي أف ال يصل التخفيف إذل حد اإلخبلؿ ابلصبلة ، أك أف يسرع سرعة زائدة . وىذا ىو الصحيح
 يف صبلتو . كعليو أف حيرص أف يطبق سنة النب 

 ( . فقد قاؿ أنس : ) ما صليت كراء إماـ قط أخف صبلة كال أمت من النب 
 :فعلى اإلماـ أف جيمع بُت أمرين 

 اإل٘تاـ . –التخفيف 
 التخفيف البلـز الدائم .ما جاء يف حديث الباب من األمر ابلتخفيف ىو :  -ّ

 وىناك ختفيف عارض : 
 كىو أف يكوف ىناؾ سبب يقتضي اإلجياز عما جاءت بو السنة ، يعٍت خيفف أكثر ٦تا جاءت بو السنة .

يد أف أطيل فيها ، فأٝتع بكاء الصب ، فإٔتوز يف صبلِت ٦تا قاؿ : ) إِن ألدخل يف الصبلة كأان أر  أف النب  فعن أنس 
 متفق عليو أعلم من شدة كجل أمو من بكائو ( . 

 أف اٞتماعة إذا كانوا ٤تصورين ، كآثركا التطويل ، فبل ِبس ، النتفاء العلة اليت من أجلها أمر ابلتخفيف . -ْ

 قولو : ) فليخفف .. ( دليل على أف التطويل حراـ . -ٓ

 : ) فإف بم الضعيف ... ( أف اٟتكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان . و يف قول -ٔ

 أف اإلنساف إذا صلى لنفسو فليصل ما شاء ، بشرط أف ال خيرج الوقت ، ألنو ال يشق على أحد . -ٕ

 كجوب مراعاة العاجزين كأصحاب اٟتاجات . -ٖ

 ينبغي على اإلنساف أف يسهل على الناس طريق ا٠تَت كحيببو إليهم . -ٗ

ِإىَل اْلَمْسِجِد. َفَسَأَل  قَاِئٌد يَ ُقوُدِن  رَُجٌل َأْعَمى فَ َقاَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّو لَْيَس ِل   أََطى النَّبَّ ) ْن َأِِب ُىَريْ َرَة قَاَل وع-ٕٕ٘
َص لَُو فَ ُيَصكَِّى يف  َرُسوَل اَّللَِّ  فَ َقاَل نَ َعْم. «. َىْل َطْسَمُع النَِّداَء اِبلصََّلِة » اُه فَ َقاَل بَ ْيِتِو فَ َرخََّص لَُو فَ َكمَّا َوىلَّ َدعَ  َأْن يُ َرخِّ

 ( .فََأِجْب » قَاَل 
---------- 

، فقلت : اي رسوؿ هللا ، إِن  ) أف ابن أـ مكتـو قاؿ : سألت النب ( جاء يف ركاية عند أيب داكد رَُجٌل َأْعَمى  أََطى اَلنَِّبَّ ) 
، كرل قائد ال يبلئمٍت ، فهل ٕتد رل من رخصة أف أصلي يف بييت ؟ قاؿ : نعم ، فلما كليت ، دعاِن  ضرير البصر ، شاسع الدار

 فقاؿ : أتسمع النداء ؟ قلت : نعم ، قاؿ : ال أجد لك رخصة ( .

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :وب صبلة اٞتماعة ١تن ٝتع النداء ، كقد اٟتديث دليل على كج-ُ



 ُٕ 

 : أنو فرض عُت . ألولالقول ا
 ركم ىذا القوؿ عن ابن مسعود كأيب موسى .

 كىو مذىب اٟتنابلة ، كرجحو ابن خزدية ، كابن ا١تنذر ، كابن حباف .
 لقولو تعاذل ) كىًإذىا كيٍنتى ًفيًهٍم فىأىقىٍمتى ٢تىيمي الصَّبلةى فػىٍلتػىقيٍم طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم مىعىك ( .-أ

ِبقامة صبلة اٞتماعة كىم يف حالة اٟترب كا٠توؼ ، كلو كانت اٞتماعة سنة كما يقوؿ بعضهم لكاف  : أف هللا أمر وجو الداللة
 جبت يف حاؿ ا٠توؼ ، ففي حاؿ األمن من ابب أكذل .عذار بسقوطها عند ا٠توؼ ، كإذا ك أكذل األ

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كٟتديث -ب عىلىى اٍلمينىاًفًقُتى صىبلىةي اٍلًعشىاًء كىصىبلىةي اٍلفىٍجًر، كىلىٍو يػىٍعلىميوفى مىا  ًإفَّ أىثٍػقىلى صىبلىةو  ) أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
ىى ابً 

ـى ُثيَّ آميرى رىجيبلن فػىييصىلًٌ بػٍونا، كىلىقىٍد مهىىٍمتي أىٍف آميرى اًبلصَّبلىًة فػىتػيقىا هيٍم حيزىـه ًمٍن لنَّاًس ُثيَّ أىٍنطىًلقى مىًعي ًبرًجىاؿو مىعى ًفيًهمىا ألىتػىٍومهيىا كىلىٍو حى
 حىطىبو ًإذلى قػىٍوـو الى يىٍشهىديكفى الصَّبلىةى فىأيحىٌرًؽى عىلىٍيًهٍم بػيييوتػىهيٍم اًبلنَّاًر(.

: فمن قاؿ ِبِنا كاجبة على األعياف ، قد حيتج بذا اٟتديث ، فإنو إف قيل ِبِنا فرض كفاية فقد كاف ىذا  قال ابن دقيق العيد
 كمن معو ، كإف قيل : إِنا سنة ، فبل يقتل َترؾ السنن ، فيتعُت أف تكوف فرضان على األعياف   الفرض قائمان بفعل رسوؿ هللا

 . ، كمع ذلك دل يرخص لو رسوؿ هللا فإنو قاؿ : اي رسوؿ هللا، ليس رل قائد يقودِن إذل ا١تسجدالباب ، كٟتديث -ج
 أكذل يف عدـ تركها .فإذا دل يرخص لؤلعمى يف تركها ، فالبصَت كمن ال عذر لو من ابب 

 .:  كإذا دل يرخص لؤلعمى الذم دل جيد قائدان ، فغَته من ابب أكذل  قال ابن قدامة
 أيًت فبل صبلة لو إال من عذر ( ركاه ابن ماجو . ) من ٝتع النداء فلم  كٟتديث ابن عباس . قاؿ : قاؿ -د
افظ على ىؤالء الصلوات حيث ينادل ٢تن ، فإف هللا شرع ) من سرٌه أف يلقى هللا غدان مسلمان فليحقاؿ كعن ابن مسعود -ق

لنبيكم سنن ا٢تدل ، كلو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي ىذا ا١تتخلف يف بيتو ، لًتكتم سنة نبيكم ، كلو تركتم سنة نبيكم 
بُت الرجلُت حىت يقاـ يف  لضللتم ... كلقد رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ ، كلقد كاف الرجل يؤتى بو يهادل

 ركاه مسلم الصف (. 
 فهذا الصحايب حيكي إٚتاع الصحابة على أف من ترؾ صبلة اٞتماعة يف ا١تسجد من عبلمات النفاؽ .

 : أنو سنة . القول الثان
 كىو مذىب ا١تالكية .

 تفق عليو .ل صبلة الفذ بسبع كعشرين درجة ( م) صبلة اٞتماعة تفض  ٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ 
 .: فيو دليل على عدـ كجوبا قال الصنعان 
 .صبلة ا١تنفرد صحيحة كيثاب عليها ، فدؿ على أفأجر صبلة اٞتماعة كصبلة ا١تنفرد : ألف اٟتديث فيو ا١تفاضلة بُتوجو الداللة
 : فرض كفاية . القول الثالث

اٞتماعة تفضل إذل فرض الكفاية حديث ابن عمر ) صبلة  كاستدلوا ِبدلة القائلُت ابلوجوب العيٍت ، كصرفها من فرض العُت
 صبلة الفذ بسبع عشرين درجة ( . فإنو يفيد صحة صبلة ا١تنفرد ، فيبقى الوجوب ا١تستفاد منها كجوابن كفائيان .

 القوؿ األكؿ ، أِنا فرض عُت ، كأف من صلى يف بيتو من غَت عذر فصبلتو صحيحة مع اإلُث . والراجح
 ِبجوبة : الباب ) لقد مهمت أف آمر ... ( لوف بعدـ الوجوب العيٍت عن حديثأجاب القائ -ِ
 ديد كالزجر ، كحقيقتو غَت كاردة .: أف ا٠ترب كرد مورد الته قيل

 كىذا ضعيف . 



 ُٖ 

 ىٌم كدل يفعل ، كلو كانت فرض عُت ١تا تركهم . : أف الرسوؿ  وقيل
ال يهم إال ٔتا جيوز لو فعلو لو فعلو ، كأما الًتؾ فبل يدؿ على   : كىذا ضعيف ، ألنووطعقب ذل  ابن دقيق العيد بقولو 

 و .عدـ الوجوب الحتماؿ أف يكونوا انزجركا بذلك كتركوا التخلف الذم ذمهم بسبب
 : ا١تراد ابلتهديد قـو تركوا الصبلة رأسان ال ٣ترد اٞتماعة . وقيل

 أم ال حيضركف .) ال يشهدكف الصبلة ( و ضعيف ، فقد جاء يف ركاية مسلم كى
 كعند ابن ماجو : ) لينتهُت أقواـ عن تركهم اٞتماعات أك ألحرقٌن بيوهتم ( .

 : أف اٟتديث كرد يف حق ا١تنافقُت . وقيل
) ال  ، كقد قاؿ معرضان عنهم كعن عقوبتهم  ال يعاقب ا١تنافقُت على نفاقهم ، ككاف  كىذا ضعيف ، ألف النب 
 أصحابو ( . يتحدث الناس أف دمحمان يقتل

: كالذم يظهر رل أف اٟتديث كرد يف ا١تنافقُت ، لقولو يف اٟتديث : ) ليس  وقاللكن اٟتافظ ابن حجر رجح ىذا القوؿ ، 
) لو يعلم أحدىم ... ( ألف ىذا الوصف الئق اب١تنافقُت ال اب١تؤمن  صبلة أثقل على ا١تنافقُت من العشاء كالفجر ( كلقولو 

) ال يشهدكف العشاء اٞتميع ( أم اٞتماعة ، يف ركاية  بو نفاؽ ا١تعصية ال نفاؽ الكفر ، بدليل قولو الكامل ، لكن ا١تراد 
يف ركاية يزيد بن األصم عن أيب ىريرة عند أيب  يف حديث أسامة : ) ال يشهدكف اٞتماعة ( كأصرح من ذلك قولو  كقولو 

( فهذا يدؿ على أف نفاقهم نفاؽ معصية ال كفر ، ألف الكافر ال يصلي داكد : ) ُث آِت قومان يصلوف يف بيوهتم ليست بم علة 
 .يف بيتو كإمنا يصلي يف ا١تسجد رايء كٝتعة 

 : اختلف القائلوف بوجوب اٞتماعة ، ىل تصلى ٚتاعة يف أم مكاف أـ ال بد من ا١تسجد ؟ على قولُت-ّ

 : جيوز فعلها يف غَت ا١تسجد . القول األول
 كركاية عن أٛتد .، لشافعي كا، كىذا قوؿ مالك 
 .: كجيوز فعلها يف البيت كالصحراء  قال ابن قدامة

) أعطيت ٜتسان دل يعطهن ... ذكر منها : كجعلت رل األرض مسجدان كطهوران ، فأديا رجل من أميت أدركتو ٟتديث جابر مرفوعان 
 .متفق عليو  لصبلة فليصل (ا

 د .: ال جيوز فعلها إال يف ا١تسج القول الثان
 كرجح ىذا القوؿ ابن القيم .

 .: كالذم ندين هللا بو أنو ال جيوز ألحػد التخلف عن اٞتماعة يف ا١تسجد إال من عذر ، كهللا أعلم ابلصواب  قال رمحو هللا
ىٌم بتحريق ا١تتخلفُت عنها كدل  : كالصواب كجوب فعلها يف ا١تسجد ، ألف ا١تسجد شعارىا ، كألنو  وقال الشيخ السعدي

ستفصل ، ىل كانوا يصلوف يف بيوهتم ٚتاعة أـ ال ، كألنو لو جاز يف غَت ا١تسجد لغَت حاجة ، لتمكن ا١تتخلف عنها كالتارؾ ي
 .٢تا من الًتؾ ، كىذا ٤تذكر عظيم 

 .اٞتماعة كاجبة للصلوات ا٠تمس ، حىت كلو كانت مقضية -ْ
 لعمـو األدلة .-أ

كأصحابو يف سفر كما يف حديث أيب قتادة ، أمر ببلالن فأذف ُث صلى سنة الفجر ١تا انـ عن صبلة الفجر ىو  كألف النب -ب
 ُث صلى الفجر كما يصليها عادة ٚتاعة ، كجهر ابلقراءة .

 كعلى ىذا فإذا انـ قـو يف السفر ، كدل يستيقظوا إال بعد طلوع الشمس ، فإِنم يفعلوف كما يفعلوف يف العادة ٘تامان .



 ُٗ 

 النساء ؟الرجاؿ دكف على صبلة اٞتماعة كاجبة -ٓ
اعة كاجبة على الرجاؿ دكف النساء، كىذا دليل على أف صبلة اٞتمفهذا ( ...إذل رجاؿ  أف أخالف)يف اٟتديث  لقولو 

 ابإلٚتاع .

 لكن اختكفوا يف حكمها لكمرأة :
 : سنة . فقيل

 كاٟتنابلة .، كبو قاؿ الشافعية 
) انطلقوا إذل الشهيدة فزكركىا ، كأمر أف يؤذف ٢تا كتقاـ كتـؤ أىل دارىا يف  كاف يقوؿ :  ٟتديث أـ كرقة : أف رسوؿ هللا 

 . ركاه أبو داكدالفرائض ( 
 : مكركىة . وقيل

 كىو قوؿ اٟتنفية .
 : ألف ا١ترأة ليست من أىل االجتماع ، كألف ىذا غَت معهود يف أمهات ا١تؤمنُت . قالوا

 أِنا مباحة . والصحيح
 ألمرين :ا١تعترب يف ٝتاع النداء بدكف مكرب الصوت ،  لنداء () ىل تسمع ا قولو -ٔ

 : أف مكرب الصوت ال ينضبط ، فقد يكوف قواين فَتسل ١تسافات بعيدة جدان . األول
 : أنو لو علق األمر ٔتكرب الصوت ، ٟتصل للناس مشقة ، ألف مكرب الصوت ينادم من مسافة بعيدة . اثنياً 

يف سؤاؿ عن ٚتاعة خرجوا إذل ضواحي ا١تدينة للنزىة ، كٝتعوا األذاف من أطراؼ ا١تدينة ، فهل  قال الشيخ ابن عثيمني رمحو هللا
   ؟تلزمهم الصبلة يف ا١تسجد ، أك يصلوف يف مكاِنم 

: الظاىر أف ىؤالء ال تلزمهم صبلة اٞتماعة يف ا١تسجد إذا كانوا إمنا يسمعوف صوت ا١تؤذف بواسطة مكرب الصوت ، كأنو  قال
  ا١تكرب ما ٝتعوا ، ألف ىذا السماع غَت معتاد كال ضابط لو .لوال

 فائدة :
 : (فاألذا) كقد قاؿ العلماء يف ضابط ٝتاع النداء

فأما إذا كاف  صٌيتان ، ككاف ىو مستمعان ) أم ليس ِبصٌم ( ، كاألصوات ىادئة ، الريح ساكنة ، قاؿ الشافعي رٛتو هللا : إذا كاف ا١تنادم
  ُِِص/ ُاألـ ج/ . ت كالرجل غافل كاألصوات ظاىرة فقٌل من يسمع النداءا١تنادم غَت صيٌ 

ٝتع لزمو ، كإف  أف يقف ا١تؤذف يف طرؼ البلد كاألصوات ىادئة كالريح ساكنة ، كىو مستمع فإذا : كقاؿ النوكم : االعتبار يف ٝتاع النداء
  ّّٓص/ ْدل يسمع دل يلزمو ( اجملموع شرح ا١تهذب ج/

ىادئة ،  النداء يف الغالب ػ إذا كاف ا١تنادم صٌيتان ، يف موضع عاؿ ، الريح ساكنة ، كاألصوات مة : كا١توضع الذم ييسمع منوكقاؿ ابن قدا
  َُٕص/ ِكا١تستمع غَت ساه كال اله .. ا١تغٍت ج/

 أف من ٝتع النداء فعليو اإلجابة إذا كاف منزلو بعيدان .-ٕ

 يصلي يف بيتو .أنو إذا دل يسمع النداء فلو رخصة أف -ٖ

 إذا كاف يسمع النداء .عن اٞتماعة أف العمى ليس عذران ابلتخلف -ٗ

 ٢تذا األعمى ابلتخلف عنها مع قدرتو . أمهية صبلة اٞتماعة ، حيث دل يرخص النب -َُ

 حرص الصحابة على التفقو يف الدين .-ُُ



 َِ 

 أف صبلة اٞتماعة كاجبة يف ا١تسجد .-ُِ
 ؿ من يقوؿ : إف صبلة اٞتماعة فرض كفاية .اٟتديث دليل على ضعف قو -ُّ
 

 َلَقْد رَأَيْ تُ َنا َوَما يَ َتَخكَُّف َعِن الصََّلِة ِإالَّ ُمَناِفٌق َقْد ُعِكَم نَِفاقُُو َأْو َمرِيٌض ِإْن َكاَن اْلَمرِيضُ . قال ) اَّللَِّ  َعْبدعن  -ٖٕ٘
اْلَمْسِجِد  َعكََّمَنا ُسَنَن اذْلَُدى َوِإنَّ ِمْن ُسَنِن اذْلَُدى الصََّلَة يف  ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -قَالَ وَ -الصََّلَة  لََيْمِشى بَ نْيَ رَُجَكنْيِ َحَّتَّ َيَِْتَ 

 .(  الَِّذى يُ َؤذَُّن ِفيوِ 
 اَدى ِِبِنَّ فَِإنَّ اَّللََّ َشرََع لَِنِبيُِّكْم َمْن َسرَُّه َأْن يَ ْكَقى اَّللََّ َغًدا ُمْسِكًما فَ ْكُيَحاِفْظ َعَكى َىُؤاَلِء الصََّكَواِت َحْيُث يُ نَ ) ويف لفظ 

ُتْم يف  بَ ْيِتِو لَتَ رَْكُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم َوَلْو  بُ ُيوِطُكْم َكَما ُيَصكِّى َىَذا اْلُمَتَخكُِّف يف  ُسَنَن اذْلَُدى َوِإن َُّهنَّ ِمْن ُسَنِن اذْلَُدى َوَلْو أَنَُّكْم َصكَّي ْ
 ( . ِبيُِّكْم َلَضَكْكُتمْ طَ رَْكُتْم ُسنََّة نَ 

--------------- 
 َنن معاشر الصحابة .( َلَقْد رَأَيْ تُ َنا ) 
 أم : صبلة اٞتماعة يف ا١تساجد .(  َوَما يَ َتَخكَُّف َعِن الصََّلةِ ) 
ي النفاؽ)  كأليب داكد(  ِإالَّ ُمَناِفٌق َقْد ُعِكَم نَِفاقُوُ )   . أم ظاىر نفاقو(  بػىُتًٌ

١تعٌت: أنو ديشي بينهما، ديسكانو من جانبيو بعضديو، يػىٍعتىًمد عليهما، ا(  الصََّلةَ  نْيَ رَُجَكنْيِ َحَّتَّ َيَِْتَ اْلَمرِيُض لََيْمِشى ب َ ِإْن َكاَن 
( أم حىت يقيمو الرجبلف يف الصٌف، كيف ىذا كلو أتكيد أمر اٞتماعة، من ضعفو ك٘تايلول لشدة ا١ترض ـى يًف الصَّفًٌ  )حىىتَّ يػيقىا

 ا .هي التوصل إليها ينبغي أف حيضرىكٖتىىمُّل ا١تشقة يف حضورىا، كأنو إذا أمكن ا١تريضى كَنوى 
 أم : يـو القيامة .(  َمْن َسرَُّه َأْن يَ ْكَقى اَّللََّ َغًدا) 
ًإفَّ ) عٌت قولو تعاذل راد بو كماؿ اإلسبلـ ا١تتضمًٌن النقياد الباطن كالظاىر، ال ٣ترد االستسبلـ الظاىرٌم، فهو ٔتأ ( ُمْسِكًما) 

 ـ ( .اَّللًَّ اإٍلًٍسبلى  الدًٌينى ًعٍندى 
 ب .فليؤٌدىا مستوفيةى الشركط، كاألركاف، كاآلدا: أم ( فَ ْكُيَحاِفْظ َعَكى َىُؤالَِء الصََّكَواِت  )
 . ع اٞتماعةيف ا١تكاف الذم يؤذَّف فيو ٢تٌن، كىو ا١تسجد، كأراد بو أداءىٌن م: م أ( َحْيُث يُ َناَدى ِِبِنَّ ) 
 أم : طرائق ا٢تدل كالصواب .(  ُسَنَن اذْلَُدى فَِإنَّ اَّللََّ َشرََع لَِنِبيُِّكْم ) 
ُتْم يف )    . لو أديتم الصلوات ا١تكتوابت يف مساجد بيوتكم: أم  (بُ ُيوِطُكْم  َوَلْو أَنَُّكْم َصكَّي ْ

ا إال لو مسجد ييصٌلي فيو يف بيتو، فلو صٌليتم يف بيوتكم، كتركتم كإِن ال أحسب منكم أحدن )  كيف ركاية النسائيٌ كلو ابٞتماعة ، 
 م ( .مساجدكم لًتكتم سٌنة نبٌيك

 َتركنا الصبلةى ٚتاعةن يف ا١تساجد العاٌمة.(  بَ ْيِتوِ  َصكِّى َىَذا اْلُمَتَخكُِّف يف َكَما يُ ) 
 ر .من عذ ا١تساجد ِبصحابو ٚتاعةن، كال يصليها يف بيتو، إال حيث إنو كاف يصلي ا١تكتوابت يف ( لَتَ رَْكُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكمْ  )
 فيو دليل على كجوب صبلة اٞتماعة .(  َوَلْو طَ رَْكُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم َلَضَكْكُتمْ ) 
 اًفقه قىٍد عيًلمى نًفىاقيوي كىمىا يػىتىخىلَّفي عىًن الصَّبلىًة ًإالَّ مينى  لقولو :ة اٞتماعة كالتأكيد على حضورىا اٟتديث دليل على كجوب صبل -ُ

 . أنو جعل التخلف عن اٞتماعة من عبلمات ا١تنافقُت ا١تعلـو النفاؽ:  وجو الداللة
 كقد تقدمت ا١تسألة .



 ُِ 

،  أنو ال جيوز ألحد أف يتخلف عن صبلة اٞتماعة يف ا١تساجد إال لعذرل ألِنا من سنن ا٢تدل اليت جاء با رسوؿ اَّللَّ  -ِ
 اـ، كحٌث عليها أمتو.كقاـ با حٌق القي

 . أف التخلُّف عن صبلة اٞتماعة من عبلمات النفاؽ -ّ
قاؿ اٟتافظ ابن رجب: إسناده  كقد قاؿ ابن عمر )كنا إذا فقدان الرجل يف صبلة العشاء أك يف صبلة الفجر أسأان بو الظن(

 صحيح.
 كالصلوات كلها ثقيلة على ا١تنافقُت كخاصة العشاء كالفجر .

(  كما قاؿ تعاذل ًة قىاميوا كيسىاذلى  .)كىًإذىا قىاميوا إذلى الصَّبلى
 كأثقلها صبلة الفجر كالعشاء.

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  تػىٍومهيىا )ًإفَّ أىثٍػقىلى صىبلىةو عىلىى اٍلمينىاًفًقُتى صىبلىةي اٍلًعشىاًء كىصىبلىةي اٍلفىٍجًر، كىلىٍو يػىٍعلىميوفى مىا ًفيًهمىا ألى  عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
ونا بػٍ  ( . كىلىٍو حى

 صبلة الفجر كالعشاء أثقل من غَتىا من الصلوات على ا١تنافقُت، كذلك لسببُت:ك 
قاؿ ابن حجر: كإمنا كانت العشاء كالفجر أثقل عليهما من غَتمها لقوة الداعي إذل تركهما، ألف العشاء كقت السكوف كالراحة 

.  كالصبح كقت لذة النـو
 يهما مفقودة غالبان حيث ال يراىم الناس يف الظبلـ، فبل ييفقد ا١تتخلف عنهما.كألف ا١تراءاة ف-ب
 أف ا١ترض عذر لًتؾ اٞتماعة . -ْ

 قاؿ تعاذل )كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم يًف الدًٌيًن ًمٍن حىرىج(.
 صلى يف بيتو، كقاؿ: )مركا أاب بكر فليصٌل ابلناس(. ك١تا مرض 

 ا يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ أك مريض(.كقاؿ ابن مسعود )كلقد رأيتنا كم
 ( ركاه أبو داكد .ُث آِت قومان يصلوف يف بيوهتم ليست بم علة. ).. كقاؿ 

: ال خبلؼ يف ذلك.  قاؿ ابن حـز
 كا١تقصود اب١ترض الذم يشق معو اٟتضور، ٓتبلؼ ا١ترض ا٠تفيف، كصداع الرأس يسَتان كَنوه، فليس بعذر.

 
َا قَاَم ِنْصَف الكَّْيِل َوَمْن َصكَّى الصمْبَح يف  َمْن َصكَّى اْلِعَشاَء يف ) . قال : قال وعن عثمان  -ٕٗ٘ ََجَاَعٍة  ََجَاَعٍة َفَكَأَّنَّ
 ( .ا َصكَّى الكَّْيَل ُككَّوُ َفَكَأَّنََّ 
ِذمَِّة اَّللَِّ َفَل َيْيُكبَ نَُّكُم اَّللَُّ ِمْن ِذمَِّتِو  َح فَ ُهَو يف َمْن َصكَّى الصمبْ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قال : َب ْبَن َعْبِد اَّللَِّ ُجْندَ وعن  -ٕ٘٘
 ( .ََنِر َجَهنََّم  ٍء فَ ُيْدرَِكُو فَ َيُكبَُّو يف يْ ِبشَ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َة ْبِن ُرَؤيْ َبةَ ُعَمارَ وعن  -ٕٙ٘  (الشَّْمِس َوقَ ْبَل ُغُروِِبَا وعِ َلْن يَِكَج النَّاَر َأَحٌد َصكَّى قَ ْبَل طُكُ )يَ ُقوُل  قَاَل َسَِ
 يَ ْعِّن اْلَفْجَر َواْلَعْصَر.

---------- 
 ىذه األحاديث فيها فضل صبلة الصبح ٚتاعة . -ُ

 .من أسباب دخول اْلنة  اأن احملافظة عكيهأواًل : 
 متفق عليو . ( ةى مىٍن صىلَّى اٍلبػىٍردىٍيًن دىخىلى اٞتٍىنَّ ) قىاؿى  فَّ رىسيوؿى هللًا . أأىيب ميوسىى  عن



 ِِ 

صلياف يف بردم النهار كمها طرفاه حُت يطيب ا٢تواء كتذىب يألِنما  قاؿ ا٠تطايب :ا١تراد با صبلة الفجر كالعصر ، ( َمْن َصكَّى اْلبَ ْرَدْيِن ) 
 سورة اٟتر .

 يف كقت الربد .كقاؿ القرطب : قاؿ كثَت من العلماء ، الربداف : الفجر كالعصر ، كٝتيا بذلك ، ألِنما يفعبلف 
 اثنياً : أن احملافظة عكيها من أسباب رؤية هللا يف اْلنة .

لىةن  عىٍن جىرًيرو قىاؿى )كينَّا ًعٍندى النًَّبًٌ   ا اٍلقىمىرى الى »فػىقىاؿى  -يػىٍعًٌت اٍلبىٍدرى  -فػىنىظىرى ًإذلى اٍلقىمىًر لىيػٍ تػىرىٍكفى رىبَّكيٍم كىمىا تػىرىٍكفى ىىذى ًإنَّكيٍم سى
ُثيَّ قػىرىأى )كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى قػىٍبلى «. افٍػعىليوامُّوفى يف ريٍؤيىًتًو، فىًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف الى تػيٍغلىبيوا عىلىى صىبلىةو قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى غيريكًبىا فى تيضىا

 متفق عليو . تػىفيوتػىنَّكيٍم( طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى اٍلغيريكًب(. قىاؿى ًإٍٝتىاًعيلي افٍػعىليوا الى 
 : سبب لكنجاة من النار .لثاً اث

 . (لىٍن يىًلجى النَّارى أىحىده صىلَّى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى غيريكًبىا السابق )  ٟتديث عمارة
 : أن من حافظ عكيها يف ذمة هللا . رابعاً 

 . كما يف حديث جندب ) من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا (
 : ادللئكة جيتمعون يف ىاطني الصلطني . خامساً 

ًة اٍلعىٍصًر، قىاؿى )يػىتػىعىاقػىبيوفى ًفيكيٍم مىبلىًئكىةه اًبللٍَّيًل كىمىبلىًئكىةه اًبلنػَّهىاًر، كىجيىٍتىًمعيوفى يف صىبلىًة اٍلفىٍجًر كىصىبلى  عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 
تيوا ًفيكيٍم، فػىيىٍسأى٢تييٍم كىٍىوى أىٍعلىمي ًبًٍم كىٍيفى تػىرىٍكتيٍم ًعبىاًدم فػىيػىقيوليوفى تػىرىٍكنىاىيٍم كىىيٍم ييصى ُثيَّ يػىٍعريجي الَّ  نىاىيٍم كىىيٍم ييصىلُّوفى(.ًذينى ابى  لُّوفى، كىأىتػىيػٍ
 : أن احملافظة عكيها أمان من النفاق . سادساً 

 شاء كالفجر ( متفق عليو .) أثقل الصبلة على ا١تنافقُت صبلة الع قاؿ 
 : أن احملافظة عكيها فيو أجر كبري .سابعا 

 ) لو يعلموف ما يف العتمة كالصبح ألتومها كلو حبوان ( متفق عليو . قاؿ 
.يػىٍعًٌت اٍلفى  (لىٍن يىًلجى النَّارى أىحىده صىلَّى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى غيريكًبىا  فضل صبلة العصر لقولو ) -ِ  ٍجرى كىاٍلعىٍصرى

 : -غَت الفضائل السابقة مع الفجر–كمن فضائل صبلة العصر 
 خصصها هللا ابحملافظة عكيها.

ًة اٍلويٍسطى )قاؿ تعاذل   ( .ى كىقيوميوا َّللًًَّ قىانًًتُتى حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّبلى
 كالصبلة الوسطى ىي صبلة العصر كما ىو قوؿ ٚتاىَت العلماء.

 ء يف الرتىيب يف طركها ما َل يرد يف غريىا.جاو 
 متفق عليو . (قىاؿى )الًَّذم تػىفيوتيوي صىبلىةي اٍلعىٍصًر كىأىمنَّىا كيتًرى أىٍىلىوي كىمىالىوي  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 

 ركاه البخارم . (طى عىمىليوي )مىٍن تػىرىؾى صىبلىةى اٍلعىٍصًر فػىقىٍد حىبً   النًَّبٌ  . قاؿ : قاؿبػيرىٍيدىة  عن 
تفويت العصر  كحبوط العمل ال يتوعد بو إال على ما ىو من أعظم الكبائر، ككذلكل : يف الفتاك  -رٛتو هللا- قال ابن طيمية

كىى اليت فرضت على من كاف قبلنا ،  فإِنا الصبلة الوسطى ا١تخصوصة ابألمر ابحملافظة عليهاا ، أعظم من تفويت غَتى
 فعل اب٠تيل ما فعل. كىى اليت ١تا فاتت سليماف ،  فمن حافظ عليها، فلو األجر مرتُت فضيعوىا،

أنو قاؿ: ]من فاتتو صبلة العصر فكأمنا كىتًرى أىلو كمالو[. كا١توتور أىلو كمالو يبقى مسلوابن ليس لو ما  كىف الصحيح عن النب 
 ينتفع بو من األىل كا١تاؿ، كىو ٔتنزلة الذم حبط عملو.

 



 ِّ 

 فائدة :
 ) حبط عملو ( : قولو 
 : تركها جاحدان كجوبا . قيل
 : معناه كاد أف حيبط . وقيل
 : ا١تراد ْتبطاف العمل نقصاف العمل يف ذلك الوقت الذم ترفع فيو األعماؿ . وقيل
  [ َْ/ِالفتح ] ] كرجحو ابن حجر [ .       الزجر الشديد كظاىره غَت مراد . : أف ذلك خرج ٥ترج  وقيل

 
َشَغُكوََن َعِن الصََّلِة اْلُوْسَيى َصَلِة اْلَعْصِر َمأَل اَّللَُّ بُ ُيوطَ ُهْم  )يَ ْوَم اأَلْحَزاِب  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َعْن َعِكىٍّ قَاَل و  -ٕٚ٘

 ُثَّ َصلََّىا بَ نْيَ اْلِعَشاَءْيِن بَ نْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء. (َوقُ ُبورَُىْم ََنرًا 
---------- 

 من ا٢تجرة . ٓأم يف يـو من أايـ ا٠تندؽ ، ككانت عاـ ( يوم اخلندق ) 

 بطوِنم .( أجوافهم ) 
 ىذا اٟتديث فيو بياف ما ا١تراد ابلصبلة الوسطى اليت أمر هللا كخصها ابحملافظة فقاؿ تعاذل ) حافظوا على الصلوات كالصبلة -ُ

 ى ( .الوسط

على الصلوات يف أكقاهتا كحفظ حدكدىا كأدائها يف أكقاهتا ، كخص تعاذل من بينها ٔتزيد  أيمر تعاذل ابحملافظة قال ابن كثري :
 .التأكيد الصبلة الوسطى 

 كقد اختلف العلماء ما ا١تراد ابلصبلة الوسطى اليت خصها هللا ٔتزيد االىتماـ من بُت الصلوات على أقواؿ كثَتة :
 أصحها أِنا صبلة العصر .

 قتضيو األحاديث الصحيحة أِنا العصر كىو ا١تختار .كالذم ت قال النووي :
أف الصبلة الوسطى ىي العصر كىذا أمر ال يشك فيو من عرؼ  ثبت ابلنصوص الصحيحة عن النب  قال ابن طيمية :
 .األحاديث ا١تأثورة 
 .كىو ا١تذىب اٟتق  وقال الشوكان :

 ديث الباب : ) شغلوان عن الصبلة الوسطى صبلة العصر ( .ٟت
  م .ركاه الًتمذ : ) صبلة الوسطى صبلة العصر ( قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ديث ابن مسعود ٟتك 

 يف اٟتديث فضل صبلة العصر ، كقد تقدمت فضائلها .-ِ
 إثبات عذاب القرب .-ّ

 أف القرب قد ديلى انران على صاحبو .-ْ

 جواز الدعاء على الظادل .-ٓ

 صر إذل ما بعد الغركب .صبلة الع أخر يف اٟتديث أف النب -ٔ

 فاختكف العكماء :
 : أف ذلك قبل أف تشرع صبلة ا٠توؼ . فقيل
 : جيوز التأخَت لشدة ا٠توؼ ْتيث ال يتمكن اإلنساف من الصبلة بوجو من الوجوه ال بقلبو كال ّتوارحو . وقيل



 ِْ 

 . رمحو هللاوىذا ىو القول الصحيح ورجحو الشيخ ابن عثيمني 
 يدرم ما يقوؿ كال ما يفعل .ألنو لو صلى فإنو ال 

 كجوب قضاء الفوائت . -ٕ

 أف من ذىل أك نسي صبلة فوقتها إذا ذكرىا . -ٖ

 
الكَُّهمَّ أَْنَت السََّلُم َوِمْنَ  » ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصلَطِِو اْستَ ْغَفَر َثَلاًث َوقَاَل  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن ثَ ْواَبَن قَاَل و -ٕٛ٘

 ( .ارَْكَت َذا اْْلََلِل َواإِلْكَراِم السََّلُم طَ بَ 
الكَُّهمَّ أَْنَت السََّلُم َوِمْنَ  السََّلُم طَ َبارَْكَت » ِإَذا َسكََّم ََلْ يَ ْقُعْد ِإالَّ ِمْقَداَر َما يَ ُقوُل   َكاَن النَِّبم ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت و -ٜٕ٘

 ( .ََي َذا اْْلََلِل َواإِلْكَراِم » اْبِن َُّنرَْيٍ  َوِِف ِرَوايَةِ «. َذا اْْلََلِل َواإِلْكَراِم 

---------- 
إذا سلم دل يقعد إال مقدار ما يقوؿ : استغفر هللا ثبلاثن ، اللهم  ( أم : سلم منها ، ٟتديث عائشة ) كاف النب  ) إذا انصرف

 أنت السبلـ كمنك السبلـ تباركت اي ذا اٞتبلؿ كاإلكراـ ( .
 من أٝتاء هللا ، كمعناه : الذم سلم من كل عيب ، كبرئ من كل آفة . ( اسم ) السلم

 ( ا١تراد ابلسبلـ ىنا : السبلمة من الشركر كاآلفات ، أم السبلمة ترجى منك . ) ومن  السلم
 ( عظيم القدر . ) اْللل
ل . ) اإلكرام  ( ىو ا١تستحق أف يكـر كأف جيي

استغفر هللا ثبلاثن ، اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ يقوؿ أكؿ ما يسلم : اٟتديث دليل على أف ا١تستحب للمصلي أف -ُ
 تباركت اي ذا اٞتبلؿ كاإلكراـ ( ُث يتجو إذل ا١تأمومُت كما يف حديث عائشة السابق .

 ك٦تا يشرع أف يقوؿ أيضان بعد ذلك :
ًة مىٍكتيوبىةو :" كىافى  أىفَّ اىلنًَّبَّ  ) اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةو ما جاء يف حديث  اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَ  يػىقيوؿي يف ديبيًر كيلًٌ صىبلى

َفُع َذا  اَل ُمْعِيَي ِلَما َمنَ ْعَت , َواَل َلُو, َلُو اَْلُمْكُ  , َوَلُو َاحْلَْمُد , َوُىَو َعَكى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر , اَلكَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعيَْيَت , وَ  يَ ن ْ
 و .ميتػَّفىقه عىلىيٍ  ( َاْْلَدِّ ِمْنَ  َاْْلَدم 

اَل ِإلََو ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَ  َلُو لَُو » ديبيًر كيلًٌ صىبلىةو ًحُتى ييسىلًٌمي  كىافى اٍبني الزُّبػىٍَتً يػىقيوؿي يف ) الزُّبػىٍَتً قىاؿى  كما جاء يف حديث
ُه َلُو النِّْعَمةُ يْ َوُىَو َعَكى ُكلِّ شَ  اْلُمْكُ  َوَلُو احْلَْمدُ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإَيَّ  َوَلُو اْلَفْضُل ٍء َقِديٌر اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ

يَن َوَلْو   ة ( يػيهىلًٌلي ًبًنَّ ديبػيرى كيلًٌ صىبلى  كىقىاؿى كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ « .  َكرَِه اْلَكاِفُرونَ َوَلُو الث ََّناُء احْلََسُن اَل ِإلََو ِإالَّ اَّللَُّ ُُمِْكِصنَي لَُو الدِّ
 ركاه مسلم .

 االستغفار .بعد ِناية كل العبادة  اٟتديث دليل على أنو يشرع-ِ
 ككثَتان ما أيِت األمر ابالستغفار بعد االنتهاء من األعماؿ : 

( ففي ىذه اآلية أمر هللا كفده كحجاج بيتو ِبف  ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستػىٍغًفريكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه ُثيَّ أىًفيضيوا قاؿ تعاذل )
 ًإفَّ اَّللَّى ُثيَّ أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستػىٍغًفريكا اَّللَّى يستغفركه عقيب إفاضتهم من عرفات كىو أجل ا١تواقف كأفضلها ، فقاؿ )

 ( . غىفيوره رىًحيمه 
 ( . كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى اًبأٍلىٍسحىارً كقاؿ تعاذل ) 



 ِٓ 

 . ( . ..كاف إذا سلم من الصبلة استغفر ثبلاثن   كيف الصحيح ) أف النب 
كىرىأىٍيتى النَّاسى .  ري اَّللًَّ كىاٍلفىٍتحي ًإذىا جىاءى نىصٍ كأمره ابالستغفار بعد أداء الرسالة ، كاقًتاب أجلو ، فقاؿ يف آخر سورة أنزلت عليو ) 

 ( .   فىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى كىاٍستػىٍغًفٍرهي ًإنَّوي كىافى تػىوَّاابن .  يىٍدخيليوفى يف ًديًن اَّللًَّ أىفٍػوىاجان 
 يق ّتبللو ككربايئو .م فيها ، كتٍرؾ القياـ هلل با كما يلػػػػػػػودىم تقصَتىػػػػكاٟتكمة من ذلك : قاؿ ابن القيم : لشهػ

 كلعل من اًٟتكم : دفع العجب كرؤية النفس .
: ينبغي للعبد ، كلما فرغ من عبادة ، أف يستغفر هللا عن التقصَت ، كيشكره على التوفيق ، ال كمن يرل أنو قد  يقال السعد

كرد الفعل ، كما أف األكؿ ، حقيق  أكمل العبادة ، كمن با على ربو ، كجعلت لو ٤تبل كمنزلة رفيعة ، فهذا حقيق اب١تقت ،
 ابلقبوؿ كالتوفيق ألعماؿ أخر .

 اٞتهر ابلذكر بعد السبلـ  على أقواؿ :اختلف العلماء يف حكم -ّ
 : مستحب . ولالقول األ

 ، كاختاره الطربم ، كابن تيمية ، كابن حـز . كىذا قاؿ بو ٚتاعة من الفقهاء
 .متفق عليو  ابلتكبَت ( بلة رسوؿ هللا ) كنا نعرؼ انقضاء ص ٟتديث ابن عباس قاؿ 

 ) كاف رفع الصوت ابلذكر حُت ينصرؼ الناس من ا١تكتوبة على عهد رسوؿ هللا ( .كيف ركاية 
 ن .كقاؿ ابن حـز رٛتو هللا : " كرفع الصوت ابلتكبَت إثر كل صبلة حس

) قاؿ الشيخ ]أم ابن تيمية[ : ب اٞتهر: استحبا ( عن شيخ اإلسبلـ ابن تيميةّٔٔ/ُكنقل البهوِت يف "كشاؼ القناع" )
 ة .كالتكبَت عقب كل صبل كيستحب اٞتهر ابلتسبيح كالتحميد

 : ال يستحب .ثان القول ال
 كىو قوؿ الشافعي كاٞتمهور .

دعوف إنكم ال تاربعوا على أنفسكم ، :  ككانوا إذا علوا رفعوا أصواهتم ، فقاؿ النب  عن أيب موسى قاؿ : ) كنا مع النب 
 .متفق عليو  أصم كال غائبان ( 

 ؾ .دل يداـك عليو كإمنا فعلو للتعليم ُث تر  : إف النب عن حديث ابن عباس  واكقال

الصبلة ، كخيفياف الذكر إال أف يكوف إمامان  اؿ الشافعي رٛتو هللا : " كأختار لئلماـ كا١تأمـو أف يذكر هللا بعد االنصراؼ منق
تيعلم منو ، ُث يسر ل فإف هللا عز كجل يقوؿ ) كال ٕتهر بصبلتك كال ٗتافت با (  ر حىت يرل أنو قدجيب أف ييتعلم منو فيجه

  . نفسك : الدعاء ، ) كال ٕتهر ( ترفع ، ) كال ٗتافت ( حىت ال تيسمع -كهللا تعاذل أعلم  – يعٌت

قاؿ الشافعي : كأحسبو إمنا  -ما ركيناه ركل ابن عباس من تكبَته ك ، كما كأحسب ما ركل ابن الزبَت من هتليل النب 
التسليم هتليل ، كال  الناس منو ل كذلك ألف عامة الركاايت اليت كتبناىا مع ىذا كغَتىا ليس يذكر فيها بعد جهر قليبلن ليتعلم

ان ، كأحسبو كذكرٍت أـ سلمة مكثو كدل تذكر جهر ر ، قد يذكر أنو ذكر بعد الصبلة ٔتا كصفت كيذكر انصرافو ببل ذك ، تكبَت
 ر .ذكران غَت جه دل ديكث إال ليذكر

 ٙترات االستغفار :ك  فضائل-ْ

 : تكفَت السيئات كرفع الدرجات . أوالً 
ًد اَّللَّى غىفيو   ران رىًحيمان ( .قاؿ تعاذل : )كىمىٍن يػىٍعمىٍل سيوءان أىٍك يىٍظًلٍم نػىٍفسىوي ُثيَّ يىٍستػىٍغًفًر اَّللَّى جيًى

 هللا : من يستغفرِن فأغفر لو .. ( متفق عليو . كيف اٟتديث القدسي ) قاؿ



 ِٔ 

 كتقدـ قولو تعاذل يف اٟتديث القدسي ) فاستغفركِن أغفر لكم ( ركاه مسلم .
 : سبب لسعػة الرزؽ كاإلمداد اب١تاؿ كالبنُت . اثنياً 

ًٍددٍكيٍم ِبًىٍموىاؿو كىبىًنُتى .  يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران .  )فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران قاؿ تعاذل عن نوح أنو قاؿ لقومو  كىديي
 .كىجيىٍعىٍل لىكيٍم جىنَّاتو كىجيىٍعىٍل لىكيٍم أىنٍػهىاران( 

 : سبب ٟتصوؿ القوة يف البدف . اثلثاً 
 ٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلٍَّوا ٣تيٍرًًمُتى ( . قاؿ ىود لقومو: )كىايى قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ُثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػي 

 : سبب لدفع ا١تصائب كرفع الببلاي . رابعاً 
 .) كىمىا كىافى اَّللَّي ميعىذًٌبػىهيٍم كىىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى( قاؿ تعاذل 
 : سبب لبياض القلب . خامساً 

 ) إف ا١تؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبو ، فإف َتب كنزع كاستغفر صقل قلبو ( . ركاه أٛتد  ؿ قا
 إثبات اسم من أٝتاء هللا كىو السبلـ .-ٓ
 

َد اَّللََّ َثَلاًث َوَثلَِثنَي وََكب ََّر اَّللََّ ُدبُِر ُكلِّ َصَلٍة َثَلاًث َوَثلَِثنَي  َمْن َسبََّح اَّللََّ يف )  َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ و -ٕٓٙ َومحَِ
لَُو َلُو اْلُمْكُ  َوَلُو احْلَْمُد َوُىَو َعَكى ُكلِّ  َثَلاًث َوَثلَِثنَي فَِتْكَ  ِطْسَعٌة َوِطْسُعوَن َوقَاَل ََتَاَم اْلِماَئِة اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِي َ 

 ( .ِفَرْت َخيَاََيُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحِر ٍء َقِديٌر غُ يْ شَ 

ُدبُ َر ُكلِّ َصلٍَة َمْكُتوبٍَة  -َأْو فَاِعُكُهنَّ  -ُمَعقَِّباٌت اَل َيَِيُب قَائُِكُهنَّ ) قَاَل  َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ و -ٕٔٙ
 ( .ٌث َوَثلَثُوَن ََتِْميَدًة َوَأْرَبٌع َوَثلَثُوَن َطْكِبريًَة َثَلٌث َوَثلَثُوَن َطْسِبيَحًة َوَثلَ 

-------------- 
( أم بعد السبلـ من الصبلة . ) دبر

 بعد الصبلة .( تكبَتة ّّ، ٖتميدة ّّتسبيحة،  ّّل على أنو يستحب قوؿ ىذا الذكر )اٟتديث دلي -ُ
 كىناؾ صفات أخرل ستأِت إف شاء هللا .

 لكن ا١تراد بعد الصبلة ا١تفركضة .كل صبلة ،   كظاىره بعد -ِ
يبي قىائًليهينَّ ميعىقًٌبى ) قىاؿى  كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ   ٟتديث   ( . ديبػيرى كيلًٌ صىبلىةو مىٍكتيوبىةو  -أىٍك فىاًعليهينَّ -اته الى خيًى

 د الصبلة ؟بعض صفات التسبيح كالتحميد كالتكبَت الواردة اليت تقاؿ بع -ّ
 : ما يف حديث الباب . الصفة األوىل

 [ ك٘تاـ ا١تائة: ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، لو ا١تلك كلو اٟتمد ... .ّّ[ كهللا أكرب ]ّّد هلل ][ كاٟتمّّهللا ]سبحاف 
 [ .ّْ[ كهللا أكرب ]ّّ[ كاٟتمد هلل ]ّّ: سبحاف هللا ]الصفة الثانية 

 ًبَتىةن يف قىاؿى )ثىبلىثه كىثىبلىثيوفى تىٍسًبيحىةن كىثىبلىثه كىثىبلىثيوفى ٖتىًٍميدىةن كىأىٍربىعه كىثىبلىثيوفى تىكٍ  ٍجرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ حديث كىٍعًب ٍبًن عي كما يف 
 .( ديبيًر كيلًٌ صىبلىة
 [ .ّّ[ كهللا أكرب ]ّّ[ كاٟتمد هلل ]ّّ: سبحاف هللا ] الصفة الثالثة

... الثور من األمواؿ ابلدرجات العلى: ذىب أىل فقالوا أف فقراء ا١تهاجرين جاءكا إذل رسوؿ هللا ) ىريرة كما يف حديث أيب
؟ بُت ظهرانيو إال من عمل مثلو ، ككنتم خَت من أنتممن سبقكم ، كدل يدركم أحد بعدكم أال أخربكم ِبمر إف أخذمت بو أدركتم



 ِٕ 

 ركاه البخارم  ...(. صبلة ، ثبلاثن كثبلثُتتسبحوف هللا كتكربكف خلف كل 
 [  .ِٓ[ كال إلو إال هللا ]ِٓ[ كهللا أكرب ]ِٓ[ كاٟتمد هلل ]ِٓ: سبحاف هللا ] الصفة الرابعة

: نسبح دبر كل صبلة ثبلاثن كثبلثُت، كَنمده ثبلاثن كثبلثُت، قاؿ: فرأل رجل يف ا١تناـ فقاؿأيمران أف قاؿ ) عن زيد بن اثبت 
صبلة ثبلاثن كثبلثُت، كٖتمدكا هللا ثبلاثن كثبلثُت، كتكربكا أربعان كثبلثُت، قاؿ: نعم،  يف دبر كلأف تسبحوا  أمركم رسوؿ هللا 

 لًتمذم .ركاه ا فحدثو فقاؿ، افعلوا (  ، فغدا على النب جعلوا التهليل معهن، كاقاؿ: فاجعلوا ٜتسان كعشرين
 [ .َُ][ كهللا أكرب َُ[ كاٟتمد هلل ]َُ: سبحاف هللا ] الصفة اخلامسة

طسبح : )خصلتاف ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اٞتنة ، كمها يسَت كمن يعمل بما قليل ،  ٟتديث عبد هللا بن عمر قاؿ 
يعقدىا بيده ، فتلك ٜتسوف كمائة  قاؿ : فرأيت رسوؿ هللا  هللا يف دبر كل صلة عشرًا , وطكِبه عشرًا , وَتمده عشرًا ,

 .ركاه الًتمذم  (ا١تيزاف ف ، كألف كٜتسمائة يفابللسا
كذلك ألف بعد كل صبلة من الصلوات ا٠تمس ثبلثوف تسبيحة كٖتميدة كتكبَتة كبعد ٚتيع ٜتس الصلوات مائة كٜتسوف ، كقد صرح  ) فتك  مخسون ومائة ابلكسان ( قولو 

يسبح دبر كل صبلة عشران ، كيكرب عشران ، كحيمد عشران ، فذلك يف ٜتس بذا النسائي يف عمل اليـو كالليلة من حديث سعد بن أيب كقاص بلفظ : ) ما دينع أحدكم أف 
 صلوات ٜتسوف كمائة ( .

 كذلك ألف اٟتسنة بعشر أمثا٢تا ، فيحصل من تضعيف ا١تائة كا٠تمسُت عشر مرات ألف كٜتسمائة . قولو  ) وألف ومخسمائة يف ادليزان (
 .. ( ا١تراد الصغائر ..غفرت خطاايه  قولو )-ْ

 مذىب ٚتاىَت ، كأما الكبائر فبل بد من توبة . كىذا
  .(ات ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفر )الصلوات ا٠تمس، كاٞتمعة إذل اٞتمعة : قاؿ ٟتديث أيب ىريرة . قاؿ

اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَ  َلُو لَُو  : ُدبُِر ُكلِّ َصَلٍة ِحنَي ُيَسكِّمُ  َكاَن اْبُن الزمبَ رْيِ يَ ُقوُل يف ) َعْن َأِِب الزمبَ رْيِ قَاَل و -ٕٕٙ
ُه َلُو النِّْعَمُة َوَلُو اْلَفْضُل  ٍء َقِديٌر اَل َحْوَل َواَل قُ يْ اْلُمْكُ  َوَلُو احْلَْمُد َوُىَو َعَكى ُكلِّ شَ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإَيَّ وَّ

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن  ( .  يُ َهكُِّل ِِبِنَّ ُدبُ َر ُكلِّ َصَلةٍ  َوقَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َوَلُو الث ََّناُء احلََْسُن اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ ُُمِْكِصنَي َلُو الدِّ
 ت ( .َلِة َأِو الصََّكَواِر الصَّ ُدبُ  يَ ُقوُل ِإَذا َسكََّم يف  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) ويف رواية 

---------- 
 ( أم ملك ٚتيع األشياء . ) لو ادلك 
 ( الثناء ابللساف على اٞتميل على قصد التبجيل ، ك٢تذا فارؽ ا١تدح . ) احلمد

 اٟتديث يدؿ على استحباب ىذا الذكر بعد السبلـ من الصبلة ا١تكتوبة .-ُ
 ك٦تا كرد أيضان :

ًة مىٍكتيوبىةو :"كىافى يػىقيوؿي يف ديبي  أىفَّ اىلنًَّبَّ ) ًة ٍبًن شيٍعبىةو اىٍلميًغَتى  ما جاء يف حديث الى ًإلىوى ًإالَّ اىَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، ًر كيلًٌ صىبلى
، كىلىوي اىٟتٍىٍمدي لىوي اىلٍ  ، كىالى ميٍعًطيى ًلمىا مىنػىٍعتى الى مىانًعى لًمىا أىٍعطى  ، اىللَّهيمَّ ىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ، كى ميٍلكي  (ذىا اىٞتٍىدًٌ ًمٍنكى اىٞتٍىدُّ  ، كىالى يػىنػٍفىعي ٍيتى

 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو .
ًة مىٍكتيوبى ابلدبر يف قولو يف ىذا اٟتديث ) -ِ  ( ؟ة ...كىافى يػىقيوؿي يًف ديبيًر كيلًٌ صىبلى

، كحيتمل الدبر حيتمل أنو يكوف قبل السبلـليت كردت بلفظ ، كاألحاديث ابضم الداؿ، األصل أنو عقيب كل شيء كمؤخره الدمبُر
 [ ـ . ]كسيأِت البحث إف شاء هللابعد السبل
 ( .كسلم قاؿ : ال إلو إال هللا ... ) كاف إذا فرغ من الصبلة لركاية، ديث الباب فا١تراد ما بعد السبلـكأما يف ح

 ال يقولو إال مرة كاحدة .ظاىر اٟتديث أف ىذا الدعاء -ّ



 ِٖ 

 كن جاء يف ركاية عند النسائي كأٛتد ) ثبلث مرات ( لكن قاؿ اٟتافظ ابن رجب : ىذه زايدة غريبة .ل
 زايدات اليت جاءت يف حديث الباب :بعض ال -ْ

 زايدة ) حييي كدييت كىو حي ال ديوت بيده ا٠تَت ( بعد قولو ) كلو اٟتمد .. ( ، كىي الطرباِن ، كال تثبت ىذه الزايدة .
  راد ١تا قضيت ( بعد قولو ) ال مانع ١تا أعطيت ( ، عند الطرباِن يف الدعاء ، قاؿ الشيخ ابن ابز : ىذا سند جيد .زايدة ) كال

 إثبات ا١تلك هلل .-ٓ

 أف ٚتيع احملامد هلل .-ٔ

 إثبات قدرة هللا على كل شيء ، فبل يعجزه شيء سبحانو .-ٕ
 

ْعُت النَّبَّ  ُجْنَدبوعن -ٖٕٙ ِمْنُكْم َخِكيٌل فَِإنَّ  أَبْ َرُأ ِإىَل اَّللَِّ َأْن َيُكوَن ِل  ِإّنِ  )َأْن َُّيُوَت َبَْمٍس َوُىَو يَ ُقوُل  قَ ْبلَ   قَاَل َسَِ
اَب َبْكٍر َخِكيًل َأاَل َوِإنَّ َمْن َكاَن َخِكيًل َكَما اختَََّذ ِإبْ َراِىيَم َخِكيًل َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمْن ُأمََِّّت َخِكيًل اَلختََّْذُت أَ  اَّللََّ طَ َعاىَل َقِد اختَََّذِن 

َكُكْم َكانُوا يَ تَِّخُذوَن قُ ُبوَر أَْنِبَيائِِهْم َوَصاحِلِيِهْم َمَساِجَد َأاَل َفلَ طَ تَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَساِجدَ   ( .أَنْ َهاُكْم َعْن َذِلَ   ِإنّ  قَ ب ْ
------------- 

علم أنو  ، فكأنو  ٜتس لياؿ ، كىذا فيو بياف أف ىذا الكبلـ من أكاخر ما تكلم بو النب  أم :(  قَ ْبَل َأْن َُّيُوَت َبَْمسٍ ) 
 مرٖتل عن الدنيا بذلك ا١ترض ، فخاؼ على أمتو أف تعظم قربه ، كتقع 

 . ر ُ اٗتاذ القبور مساجد كىو كبَتة من كبائر الذنوباٟتديث دليل على ٖت-ُ
 : منهاو  ، كقد جاءت أحاديث كثَتة تدؿ على ٖتردي 

 حديث الباب .
ًبيبىةى كىأيَـّ سىلىمىةى ذىكىرىَتى كىًنيسىةن رىأىيٍػنػىهىا اًبٟتٍىبىشىًة ك  ًإفَّ أيكلىًئًك »  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  لًرىسيوًؿ اَّللًَّ  -ًفيهىا تىصىاًكيري  -عىٍن عىاًئشىةى أىفَّ أيَّ حى

 ( . يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً اًلحي فىمىاتى بػىنػىٍوا عىلىى قػىرٍبًًه مىٍسًجدان كىصىوَّريكا ًفيًو تًٍلًك الصُّوىرى أيكلىًئًك ًشرىاري ا٠تٍىٍلًق ًعٍندى اَّللًَّ ػػػػػػػػًإذىا كىافى ًفيًهمي الرَّجيلي الصَّ 
قىالىٍت « . النَّصىارىل اٗتَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجدى لىعىنى اَّللَّي اٍليػىهيودى كى  )مىرىًضًو الًَّذل دلٍى يػىقيٍم ًمٍنوي  يف  قىالىٍت قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كعنها 

بىةى كىلىوٍ  يػٍ  ( .الى ذىاؾى دلٍى يىٍذكيٍر قىالىٍت فػىلىٍوالى ذىاؾى أيٍبرًزى قػىبػٍريهي غىيػٍرى أىنَّوي خيًشىى أىٍف يػيتَّخىذى مىٍسًجدان . كىىًف رًكىايىًة اٍبًن أىًِب شى
 ( . قىاتىلى اَّللَّي اٍليػىهيودى اٗتَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجدى )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  أىيبى  عن

يصىةن لىوي عىلىى كىٍجًهًو فىًإذىا اٍغتىمَّ  لىمَّا نػىزىلىٍت ًبرىسيوًؿ اَّللًَّ ) عىاًئشىةى كىعىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عىبَّاسو قىاالى  عنك كىشىفىهىا عىٍن كىٍجًهًو   طىًفقى يىٍطرىحي ٜتًى
 ( . حييىذًٌري ًمٍثلى مىا صىنػىعيوا« . لىٍعنىةي اَّللًَّ عىلىى اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل اٗتَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجدى » فػىقىاؿى كىىيوى كىذىًلكى 

يف بيتو إال كىو سد   ذم من أجلو دفنوا النب( ىذا يدؿ داللة كاضحة على السبب الكيف قوؿ عائشة : قو٢تا )لوال ألبرز قربه
 الطريق على من عسى أف يبٍت عليو مسجد .

يقوؿ قبل أف ديوت ٓتمس : أال كإف من كاف قبلكم كانوا يتخذكف قبور أنبيائهم كصاٟتيهم  كعن اٟتارث قاؿ ) ٝتعت النب 
 أيب شيبة  .مساجد ، أفبل تتخذكا القبور مساجد فإِن أِناكم عن ذلك ( ركاه ابن 

 ركاه ابن خزدية  .(كىم أحياء كمن يتخذ القبور مساجد: إف من شرار الناس من تدركو الساعة قاؿ النب كعن أيب مسعود قاؿ )
 معٌت اٗتاذ القبور مساجد :-ِ

 أف يبٍت عليها مساجد ليقصد الصبلة با . -
 أف يتخذ مكاانن للصبلة عندىا كإف دل يبٍت مسجد . -



 ِٗ 

 ى القبور ٔتعٌت السجود عليها .الصبلة عل -
 حذر من اٗتاذ القبور مساجد ثبلث مرات : أف النب -ّ

 : يف سائر حياتو . أوالً 
 : قبل موتو ٓتمس . اثنياً 

 كما يف حديث الباب .
 : كىو يف سياؽ ا١توت . اثلثاً 

-ْ لىعىنى اَّللَّي اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل اٗتَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهمٍ  )ٍم ًمٍنوي مىرىًضًو الًَّذل دلٍى يػىقي  يف  رىسيوؿي اَّللًَّ  كما يف حديث عائشة قالت : قاؿ
 ىناؾ بعض الشبهات كسوؼ نرد عليها :

 الشبهة األوىل : أن قِب النب يف مسجده كما ىو موجود اليوم .
فإنو ١تا مات دفنوه يف حجرتو اليت كانت  : أف ىذا كإف كاف ىو ا١تشاىد اليـو فإنو دل يكن كذلك يف عهد الصحابة ، اْلواب

ىػ أمر الوليد بن عبد ُّٖتانب ا١تسجد ككاف يفصل بينهما جدار فيو ابب ، كاف الرسوؿ خيرج منو إذل ا١تسجد ، لكن يف عاـ 
 . ا١تلك بدـ ا١تسجد النبوم كإضافة حجرات زكجات النب إليو فأدخل فيو اٟتجرة النبوية فصار القرب بذلك يف ا١تسجد

 صكى يف مسجد اخليف وقد دفن فيو سبعني ميتاً .  الشبهة الثانية : أن النب
 : اٟتديث الوارد ) أنو دفن فيو سبعُت نبيان ( ال يصح ، ركاه الطرباِن  اْلواب

 لو فرض صحة اٟتديث فإف القبور اآلف غَت ظاىرة كمن ا١تعلـو أف الشريعة تبٍت أحكامها على الظاىر .
 ة : أن قِب إَساعيل يف احلجر يف ادلسجد احلرام .الشبهة الثالث
 : دل يثبت يف حديث مرفوع أف إٝتاعيل أك غَته من األنبياء دفنوا يف ا١تسجد اٟتراـ كدل يرد شيئان من ذلك . اْلواب

 ال جيوز الصبلة يف ا١تقابر ، كقد تقدمت ذلك .-ْ
 النهي األكيد كالتحر ُ الشديد من اٗتاذ القبور مساجد .-ٓ
 أف ىذا من فعل اليهود كالنصارل فمن فعلو فقد اقتفى أثرىم .-ٔ
 على ٛتاية جانب التوحيد . حرص النب -ٕ
 

َع طَاُوًسا يَ ُقوُل قُ ْكَنا اِلْبِن َعبَّاٍس يف ) الزمبَ رْيِ  َأيب وعن-ٕٗٙ ُو ِإَنَّ لَنَ َراُه السمنَُّة. فَ ُقْكَنا لَ  يَ اإِلقْ َعاِء َعَكى اْلَقَدَمنْيِ فَ َقاَل ىِ  أَنَُّو َسَِ
 ( . ُسنَُّة نَِبيَِّ   يَ َجَفاًء اِبلرَُّجِل. فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َبْل ىِ 

---------- 
: أف يلصق إليتيو ابألرض كينصب ساقيو كيضع يديو  أحدُها( قاؿ النوكم : أف اإلقعاء نوعاف :  اإِلقْ َعاِء َعَكى اْلَقَدَمنْيِ ) يف 

أف جيعل إليتيو على عقبيو بُت السجدتُت ،  والثان :، كىذا النوع ىو ا١تكركه الذم كرد فيو النهي . على األرض كإقعاء الكلب 
 . كىذا ىو مراد ابن عباس بقولو سنة نبيكم 

 جفاء : الغلظة .
 اٟتديث دليل على أف اإلقعاء على القدمُت من السنة ، كقد اختلف العلماء يف حكمو على قولُت : -ٔ

 نو سنة .أالقول األول : 
 كىذا مذىب الشافعي .



 َّ 

 ٟتديث الباب .
 .( على عقبيك بُت السجدتُت من السنة يف الصبلة أف تضع إليتيكاِن يف الكبَت عن ابن عباس قاؿ )الطرب  ككرد صرحيان عند

هقي كقاؿ ابن حجر صحيحة ركامها البي. اس كعبد هللا بن عمر كابن الزبَت( يقعوف"يعٍت عبد هللا بن عبة )قاؿ رأيت العبادل": طاككس كعن
 اإلسناد . 

 : أنو منسوخ . القول الثان
 كاختاره ا٠تطايب كابن عثيمُت .

 ما كرد من النهي عن اإلقعاء :  -ِ
 " ركاه أٛتد كالبيهقي .لكلبعن إقعاء كإقعاء ا كِناِن خليلي : " حديث أيب ىريرة 

 الشيطاف " مسلم حديث عائشة اهنع هللا يضر : " كاف ينهى عن عقبة كعقبة  
 ة اٞتمع بُت أحاديث النهي كالسنية :كيفي-ّ

كقد اختلف أىل العلم يف كيفية اٞتمع بُت ... ...  تكلم أكثر أىل العلم عن ىذا ك٦تن تكلم عنو الشوكاِن يف النيل فقاؿ : 
 ا١تتقدمة يف االستحباب( .  األحاديث الواردة ابلنهي .. كما ركم عن ابن عباس ... كعن ابن عمر .. كعن طاكس ) األحاديث

 فقاؿ ا٠تطايب كا١تاكردم : إف اإلقعاء منسوخ كأنكر القوؿ ابلنسخ ابن الصبلح كالنوكم . 
 كقاؿ البيهقي كالقاضي عياض كابن الصبلح كالنوكم كٚتاعة من احملققُت : 

 ا تقدـ من تفسَت أئمة اللغة . أنو جيمع بينهما ِبف اإلقعاء الذم كرد النهي عنو ىو الذم يكوف كأقعاء الكلب على م
كاإلقعاء الذم صرح بو ابن عباس ، كغَته أنو من السنة ىو كضع اإلليتُت على العقبُت بُت السجدتُت كالركبتاف على األرض " ُث 

عن  على العقبُت كأطراؼ األصابع ككرد ةرجح القوؿ الثاِن يف اٞتمع كقاؿ : أف األحاديث تدؿ على ذلك كحديث إقعاء العبادل
 ابن عباس أيضان أنو قاؿ : من السنة أف ٘تس عقبيك إليتيك . كأبطل القوؿ ابلنسخ كقاؿ أنو غفلة . 

 اإلقعاء ا١تسنوف يسن فعلو بُت السجدتُت فقط  ال كما يفعلو بعض أىل البلداف اجملاكرة من اإلقعاء يف كل جلسات الصبلة -ْ
 ... ك .. اخل .  فيقعوف بُت السجدتُت كيف التشهد األكؿ كالثاِن ك

يف  رد األلباِن يف صفة الصبلة على كبلـ ابن القيم حيث يقوؿ بعد أف ذكر االفًتاش بُت السجدتُت : ) كدل حيفظ عنو -ٓ
  .ىذا ا١توضع جلسة غَت ىذه ( 

 اإلقعاء ا١تنهي عنو قاؿ أحد العلماء يف حكمو ) مكركه ابتفاؽ العلماء ( كهللا أعلم. -ٔ
 

َع رَُجًل يَ ْنُشُد َضالًَّة يف )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ة . قال :َريْ رَ ىُ  َأيَب وعن -ٕ٘ٙ اْلَمْسِجِد فَ ْكيَ ُقْل اَل َردََّىا اَّللَُّ َعَكْيَ  فَِإنَّ  َمْن َسَِ
 ( .اْلَمَساِجَد ََلْ طُ ْْبَ ذِلََذا 

َا  َدَعا ِإىَل اْْلََمِل اأْلَمْحَِر ؟ فَ َقاَل النَِّبم  َأنَّ رَُجًل َنَشَد يف اْلَمْسِجِد فَ َقاَل : َمنْ )  بُ َرْيَدة  وعن -ٕٙٙ ) اَل َوَجْدَت ؛ ِإَّنَّ
 .و ( بُِنَيْت اْلَمَساِجُد ِلَما بُِنَيْت لَ 

---------- 

 ( أم يسأؿ عنها كيرفع صوتو يبحث عنها . يَ ْنُشدُ  )

 ( ىي الضائع من ا١تواشي . َضالَّةً  )
 ( دعاء بنقيض قصده ، كيف الركاية الثانية ) ال كجدٌت ( كيف ركاية أيب داكد ) ال أٌداىا هللا إليك ( .  َ اَل َردََّىا َاَّللَُّ َعَكيْ  )



 ُّ 

 ( أم : من كجد اٞتمل األٛتر . َمْن َدَعا ِإىَل اْْلََمِل اأْلَمْحَرِ ) 
 ( دعاء عليو ، أم : ال كجدت ضالتك  ) اَل َوَجْدتَ 

 ة يف ا١تسجد .إنشاد الضال اٟتديث دليل على ٖتر ُ -ُ
 عن ذلك ، كالنهي للتحر ُ .ِنى  الباب ، فالنب ألحاديث  -أ

 رأيتم منكإذا  ٕتارتك ، هللا إذا رأيتم من يبيع أك يبتاع يف ا١تسجد فقولوا : ال أربح)    هللا أف رسوؿ  أيب ىريرة كعن -ب
 يك ( ركاه الًتمذم .ينشد ضالة فقولوا : ال ردىا هللا عل

ا ، فػىهيوى عيقيوبىة لىوي عىلىى ٥تيىالىفىتو كىًعٍصيىانو كىيػى  قػىٍولو  قاؿ النوكم رٛتو هللا : اًمًعًو أىٍف ) الى كىجىٍدت ( كىأىمىرى أىٍف يػيقىاؿ ًمٍثل ىىذى بىًغي ًلسى نػٍ
ا . أىٍك يػىقيوؿمىسىاًجد دلىٍ : الى كىجىٍدت فىًإفَّ الٍ يػىقيوؿ  . : الى كىجىٍدت ًإمنَّىا بيًنيىٍت اٍلمىسىاًجد ًلمىا بيًنيىٍت لىوي . كىمىا قىالىوي رىسيوؿ اَّللَّ  تػيٍَنى ٢ًتىذى

و فيها كقد ذكر هللا تعاذل ا١تساجد ِبِنا بيوت أذف هللا أف ترفع كيذكر فيها اٝتو كأف يسبح ل:  كقد قاؿ ابن عبد الرب رٛتو هللا 
 و .ابلغدك كاآلصاؿ ، فلهذا بنيت ، فينبغي أف تنزه عن كل ما دل تَن ل

 أمران أف ندعو عليو ِبف ال جيد ضالتو عقوبة لو على صنيعو احملـر ىذا . ألف النب -د
 علل ) أف ا١تساجد دل تَنى ٢تذا ( . حيـر إنشاد اللقطة أيضان ، ألف النب ك  -ٕ
 :نشد الضواؿ  حكم تعليق أكراؽ إعبلانت فيها -ٖ

ا١تساجد دل تيَن لنشد الضواؿ أك البيع كالشراء ، كإمنا بنيت لعبادة هللا كطاعتو ابلصبلة كالذكر  رٛتو هللا : قال الشيخ ابن ابز
ككتابة كرقة كتعلق يف ا١تسجد فهذا إذا كاف يف اٞتدار ا٠تارجي فبل ِبس أك على الباب ا٠تارجي فبل ، كحلقات العلم كَنو ذلك 

 ، أما من الداخل فبل ينبغي ألف ىذا يشبو الكبلـ ، كألنو قد يشغل الناس ٔتراجعة الورقة كقراءهتا .ِبس 

فالذم يظهر لنا : أنو ال جيوز ، ألف تعليق أكراؽ يف ا١تسجد معناه نشد الضواؿ ، كلكن إذا كتب على اٞتدار ا٠تارجي من ظهر 
 ذا .   ) فتاكل نور على الدرب ( .ا١تسجد أك على الباب كتكوف خارج ا١تسجد فبل ِبس ب

 ؟جود ٤تاضرات أك دركس علم، أك اإلعبلف عن ك كاإلعبلف عن ٛتلة للحج أك للعمرة؟  حكم كضع بعض اإلعبلانت يف ا١تسجد -ٗ

 ، كا١تساجد بنيت لطاعة هللال ألف الطاعة ٦تا يقرب إذل هللاعن طاعة فبل ِبس بو أما ما كاف إعبلانن  : قال الشيخ ابن عثيمني
ٛتبلت  -، كلكن يعلن عنو على جدار ا١تسجد من ا٠تارج . فاٟتمبلت كأما ما كاف ألمور الدنيا، فإنو ال جيوز، سبحانو كتعاذل

 ، فبل نرل أف نعلن عنها يف الداخل . أمر دنيوم -اٟتج 

  .خَته ٤تض ، فبل ِبس أف يعلن عنها يف داخل ا١تسجد ل ألِنا خَت -كدكرات العلم   -كحلق الذكر 

 فإنو ال حيـر ، ألنو ليس من ا١تسجد . أنو لو خرج عند ابب ا١تسجد فنشد الضالةظاىر اٟتديث -ٓ

 دىا عليك ( يقاؿ جهران .) ال ر  ظاىر اٟتديث أف ىذا الدعاء -ٔ
 بياف كظيفة ا١تسجد ، كأِنا للذكر كقراءة القرآف كالصبلة .-ٕ

 ان .ىذا اٟتكم عامان سواء كاف حيواانن أك متاعان أك نقد-ٖ
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 ِّ 

 م ( ِإَذا َكانُوا َثلَثًَة فَ ْكيَ ُؤمَُّهْم َأَحُدُىْم َوَأَحقمُهْم اِبإِلَماَمِة َأقْ َرُؤىُ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل  يِّ َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ و -ٕٚٙ

اْلِقَراَءِة َسَواًء  اْلَقْوَم َأقْ َرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللَِّ فَِإْن َكانُوا يف  يَ ُؤمم )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل  يِّ َعْن َأِِب َمْسُعوٍد األَْنَصارِ و -ٕٛٙ
 -ويف رواية : سنًا  –اذلِْْجَرِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِسْكًما  السمنَِّة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِىْجَرًة فَِإْن َكانُوا يف  فََأْعَكُمُهْم اِبلسمنَِّة فَِإْن َكانُوا يف 

 .( ِرَوايَِتِو َمَكاَن ِسْكًما ِسنًّا قَاَل اأَلَشجم يف «. ِإالَّ ِبِِْذنِوِ  بَ ْيِتِو َعَكى َطْكرَِمِتوِ  ُعْد يف  ُسْكيَانِِو َواَل يَ قْ  ُل الرَُّجَل يف  َواَل يَ ُؤمَّنَّ الرَّجُ 

---------- 
 ؿ كخيص بو  .:  التكرمة الفراش ٦تا يبسط لصاحب ا١تنز  ) عكى طكرمتو ( قال العكماء

 . أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًَّ اٟتديث دليل على  أكذل الناس ابألمة يف الصبلة : -ُ
ُـّ اىٍلقىٍوـى أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًَّ )  لقولو   ( . يػىؤي
  ( على قولُت :أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللَّ  اختلف يف معٌت )وقد 

 . : أنو األكثر حفظان  القول األول
ـى اٍلميهىاًجريكفى األىكَّليوفى اٍلعيٍصبىةى ) اٍبًن عيمىرى قىاؿى ٟتديث  -أ كىافى يػىؤيمُّهيٍم سىادله مىٍوذلى   قػىٍبلى مىٍقدىـً رىسيوًؿ اَّللًَّ  -مىٍوًضعه ًبقيبىاءو  -لىمَّا قىًد

يٍػفىةى ، كىكىافى أىٍكثػىرىىيٍم قػيٍرآانن    ( ركاه البخارم .أىًِب حيذى
: أف سادل تقدـ على ىؤالء الصحابة بكونو أكثرىم قرآانن ، فيكوف ىذا اٟتديث مبينان ١تا أٚتل يف حديث أيب مسعود  كجو الداللة

ُـّ اىٍلقىٍوـى أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًَّ )  ( . يػىؤي
: قىاؿى أىيب: ٟتديث -ب تيكيٍم ًمٍن ًعٍنًد اىلنًَّبًٌ ) عىٍمرًك ٍبًن سىلىمىةى قىاؿى ةي فػىٍليػيؤىذًٌٍف أىحىديكيٍم، حىقِّ  ًجئػٍ : "فىًإذىا حىضىرىٍت اىلصَّبلى ا. قىاؿى

"كىٍليػىؤيمَّكيٍم أىٍكثػىريكيٍم قػي  ، فػىقىدَّميوِن، كىأىانى اً  ٍرآانن : فػىنىظىريكا فػىلىٍم يىكيٍن أىحىده أىٍكثػىرى قػيٍرآانن ًمٍتًٌ   بيو دىاكيدى رىكىاهي اىٍلبيخىارًمُّ، كىأى  .(ٍبني ًستٌو أىٍك سىٍبًع ًسًنُتى قىاؿى
 : األحسن قراءة .القول الثان 

 : ألف ىذا ىو ا١توافق للغة . قالوا
 األكؿ . والصحيح

 اختلف العلماء أيهم يقدـ األقرأ أـ األفقو على قولُت :-ِ
 : يقدـ األقرأ على األفقو . القول األول
 .كبعض أصحابنا ، كأٛتد ، : كىو مذىب أيب حنيفة  قال النووي

 اب .ديث البٟت-أ
، فكاف يؤمهم سادل موذل  قاؿ : ) ١تا قدـ ا١تهاجركف األكلوف نزلوا العصبة قبل مقدـ رسوؿ هللا  -السابق-كعن ابن عمر -ب

 ككاف منهم عمر ، كأبو سلمة .ركاه البخارم أيب حذيفة ككاف أكثرىم قرآانن ( . 
 : يقدـ األفقو على األقرأ . القول الثان
 .كالشافعي األفقو مقدـ على األقرأ مالك قاؿ : ك  قال النووي

 .متفق عليو ) مركا أاب بكر فليصٌل ابلناس (  لقولو 
: ) أقرؤكم أيب ( فدؿ على تقد ُ  أمر أاب بكر أف يصلي كفيو من ىو أقرأ منو ، كأيب بن كعب بقولو  : إف النب  قالوا

 األفقو .
ذم حيتاج إليو من الفقو غَت مضبوط ، كقد يعرض يف الصبلة أمر ال يقدر : ألف الذم حيتاج إليو من القراء مضبوط ، كال وقالوا

 على مراعاة الصواب فيو إال كامل الفقو .



 ّّ 

 كأجابوا عن حديث : ) يـؤ القـو أقرؤىم ... ( :
ن العلم ألف الصحابة كانوا ال يتعلموف عشر آايت حىت يتعلموىا كما فيها ماألقرأ من الصحابة كاف ىو األفقو، : ِبف  قالوا

 كالعمل .
 األكؿ .والراجح 

 : يف قولو ) فإف كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة ( دليل على تقد ُ األقرأ مطلقان  .قال النووي 
 اٟتديث دليل على أف الذم يقدـ بعد األقرأ األعلم ابلسنة .-ّ

 .(  هيٍم اًبلسُّنَّةً فىًإٍف كىانيوا يًف اىٍلًقرىاءىًة سىوىاءن فىأىٍعلىمي  ٟتديث الباب )...
 كمعٌت األعلم ابلسنة ، يعٍت ِبحكاـ الشريعة من صبلة ك صياـ كحج كغَتىا .

 بعد األعلم ابلسنة األقدـ ىجرة . اٟتديث دليل على أف الذم يقدـ-ْ
 . ( فىًإٍف كىانيوا يف اىلسُّنًَّة سىوىاءن فىأىٍقدىميهيٍم ًىٍجرىةن  ... ) لقولو 
 أكالن يقٌدـ على من ىاجر بعده . أف من ىاجر إذل رسوؿ هللا  :معّن األقدم ىجرة و 
 قاؿ بعض العلماء :  ألنو أسبق إذل ا٠تَت ، كأقرب إذل معرفة الشرع ٦تن أتخر يف ببلد الكفر  .: احلكمة من طقدُّيو و 
 لشافعية ، كاٟتنابلة .اكىو مذىب  ،األشرؼ مقدـ على األقدـ ىجرة ذىب بعض العلماء إذل أف -ٓ
قاؿ ) الناس  استدلوا ابألحاديث اليت جاءت ابألمر بتقد ُ القرشيُت على غَتىم يف ا٠تبلفة ، كحديث أيب ىريرة . أف النب ك 

 تبع لقريش ( متفق عليو .
 كحديث ) قدموا قريشان كال تقدموىا ( ركاه ا٠تطيب .

 كحديث ) األئمة من قريش ( ركاه أٛتد .
 إذا قدـ يف الوالية الكربل ابلنسب فالوالية الصغرل أكذل .قالوا : كإمامة الصبلة كالية ، ف

 أف األقدـ ىجرة مقدـ على األشرؼ لصحة ٟتديث الباب يف ذلك . لكن الصحيح
 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية .

ر ١تا دل يعتربه الشارع ، كإلغاء ١تا اعتربه رتب ا٠تصاؿ اليت يكوف ْتسبها ا١تفاضلة كدل يذكر منها الشرؼ ، فتقدديو اعتبا فالنب 
 من ا٢تجرة .

كأما األحاديث اليت استدؿ با أصحاب القوؿ األكؿ فيقاؿ : ِبف تقدديهم يف الوالية الكربل ال يلـز منو تقدديهم يف الوالية 
 الصغرل .

 سنان . األقدـ إسبلمان ، ُث األكرب اٟتديث دليل على أف الذم يقدـ بعد األقدـ ىجرة : -ٔ
 ان ( .ًسن:  كىيف رًكىايىةو -ًسٍلمنا فىًإٍف كىانيوا يف اى٢تًٍٍجرىًة سىوىاءن فىأىٍقدىميهيٍم  ) ... لقولو 

 ) كليؤمكم أكربكم ( . لقولو 
نىا رىسيوؿى اَّللًَّ  حديثما اٞتواب عن : فإن قيل  بػىبىةه ميتػىقى  مىاًلًك ٍبًن اٟتٍيوىٍيًرًث قىاؿى أىتػىيػٍ لىةن كىكىافى كىَنىٍني شى ارًبيوفى فىأىقىٍمنىا ًعٍندىهي ًعٍشرًينى لىيػٍ

هي فػىقى  رىسيوؿي اَّللًَّ  اٍرًجعيوا ًإذلى أىٍىًليكيٍم فىأىًقيميوا » اؿى رىًحيمنا رىًقيقنا فىظىنَّ أىانَّ قىًد اٍشتػىٍقنىا أىٍىلىنىا فىسىأىلىنىا عىٍن مىٍن تػىرىٍكنىا ًمٍن أىٍىًلنىا فىأىٍخبػىٍرانى
 حيث قدـ األكرب سنان ؟ .( ُثَّ ْليَ ُؤمَُّكْم َأْكبَ رُُكْم عىلًٌميوىيٍم كىميريكىيٍم فىًإذىا حىضىرىًت الصَّبلىةي فػىٍليػيؤىذًٌٍف لىكيٍم أىحىديكيٍم ًفيًهٍم كى 
وه عشرين ، كالزم : ألِنم كانوا متساكين يف ابقي ا٠تصاؿ ، ألِنم ىاجركا ٚتيعان ، كأسلموا ٚتيعان ، كصحبوا رسوؿ هللا  اْلواب

 ) ككنا متقاربُت (.ال السن ، كقد جاء عند أيب داكد ليلة ، فاستوكا يف األخذ عنو ، كدل يبق ما تقدـ بو إ



 ّْ 

 إذا تساككا يف ا١تراتب ا١تاضية كلها خيتار أحدمها ابلقرعة . -ٕ
ما يف النًٌداًء كالصَّفًٌ األكًؿ، ُث دل جيدكا إال أٍف  لو يػىٍعلىمي النَّاسي )  قىوؿي النَّبًٌ :  الدَّليلي على استعماؿ القيرعًة يف العباداتً ك 

 .ا ( يىٍستىًهموا عليو الٍستػىهىميو 
 فهذا نصّّ كاضحه يف أفَّ القيرعةى تدخيلي يف األذاًف كالصًَّف األكًؿ إذا تىشىاحُّوا فيهما.  

 ( . مىٍن قػىرىعى  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف ا١تمتع : ) ُثى 
م: إذا استول يف ىذه ا١تراتًب كلًٌها رىجيبلفل فإنَّنا يف ىذه اٟتاؿ نستعملي القيٍرعىةى، فمىن غىلىبى يف القيرعًة فهو أ(  ُث من قرع)  قولو

ـي، كنظران فإذا مها متساكايف يف ـي، كقاؿ الثاِن: أان أتقدَّ ، فإذا اجتمعى ٚتاعةه يريدكف الصَّبلةى، فقاؿ أحديىم: أان أتقدَّ كلًٌ   أحقُّ
ـي. كالقيٍرعىةي ليس ٢تا صورةه معينةه، بل ىي ْتسب األكصاًؼ فه ما نا نيقرًعي بينهما ما دل يتنازؿ أحًدمها عن طىلىًبًو، فىمىٍن قػىرىعى فهو اإًلما

: أعًط كيلَّ  ، كنعطيهما كاحدان، كنقوؿي يتًَّفقي الناسي عليو، فممكن أف نكتب بورقة )إماـ( كاألخرل )بيضاء(، كَنليطى بعضىهما ببعضو
.كاح  دو ًمن ىذين الرَّجيلُت كرقةن، فإذا كقعت بيد أحًدمها، )إماـ( فهو اإًلماـ، أك ما أشبو ذلك، فكيفما اقًتعوا جىازى
 كردت القيرعىةي يف القرآف يف موضعُت ًمن القرآف: كقد -ٖ

ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلىمىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي  ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى )  يف سورة آؿ عمراف: يف قولو تعاذل األول : كىمىا كيٍنتى لىدى
ٍيًهٍم ًإٍذ خيىٍتىًصميوفى   ( .مىٍر ُىى كىمىا كيٍنتى لىدى

 ( . ) الشرح ا١تمتع (فىسىاىىمى فىكىافى ًمنى اٍلميٍدحىًضُتى )  يف سورة الصافات: يف قولو تعاذلالثان : 
 البيت كاجمللس كإماـ ا١تسجد أحق من غَته ، كإف كاف ذلك الغَت أفقو كأقرأ .صاحب  اٟتديث دليل على أف-ٗ

 ) كال يؤمٌن الرجلي الرجلى يف سلطانو ( . لقولو 
 ) أك يف بيتو ( .عند أيب داكد 

 فإماـ ا١تسجد الراتب أحق من غَته كلو كاف غَته أقرأ .
 مسجده .ٟتديث : ) كال يؤمٌن الرجل ... ( كإماـ ا١تسجد سلطاف يف 

 كألننا لو قلنا أف األقرأ أكذل حىت كلو كاف للمسجد إماـ راتب ، ٟتصل بذلك فوضى ، ككاف ٢تذا ا١تسجد يف كل صبلة إماـ .
 فضل حفظ القرآف الكر ُ ، كأنو من أفضل العبادات ، كسبب للتقد ُ .اٟتديث دليل على  -َُ

 فائدة :
 من يقٌدـ مالك البيت أك ا١تستأجر ؟

 ( .) الشرح ا١تمتع  ت . و أحقُّ ابنتفاًعًو يف ىذا البيألفَّ ا١تستأجرى مالكي ا١تنفعًة، فه،  كذلأى ا١تستأجر 
 ٕفائدة : 

 ما حكم اٞتلوس على فراش صاحب ا١تنزؿ ؟
 ال جيوز القعود على فراش صاحب ا١تنزؿ إال ِبذنو .

 و ( .ٍذنً كىالى يػىٍقعيٍد يف بػىٍيًتًو عىلىى تىٍكرًمىًتًو ًإالَّ ِبًً  لقولو )...
 
 
 
 



 ّٓ 

 ا ( .ِد ِإىَل اَّللَِّ َأْسَواقُ هَ َأَحبم اْلِبَلِد ِإىَل اَّللَِّ َمَساِجُدَىا َوأَبْ َغُض اْلِبلَ  )قَاَل  َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ و -ٜٕٙ

---------- 
 بيوت الطاعات .  يف األرض ، كىيهللا ، فهي بيوت هللا اٟتديث دليل على فضل ا١تساجد ، كأِنا أحب البقاع إذل-ُ
 فضل ا١تساجد :-ِ

 . طعاىل ادلساجد أحب البقاع إىل هللاأوالً : 
 ٟتديث الباب .

، حىت  قاؿ : ال أدرم ؟ : أفى رجبل قاؿ : اي رسوؿ هللا ! أم البلداف أحب إذل هللا ؟ كأم البلداف أبغض إذل هللا جبَت بن مطعم  كعن
 أٛتد . ض البقاع إذل هللا األسواؽ ( ركاهػػػػػػػػػكأبغ , ا١تساجد يل ، فأخربه : أف أحسن البقاع إذل هللا، فأَته جرب  أسأؿ جربيل 

 ا .شأن ادلساجد واىتّم ِبا , وشهد ابإلُّيان دلن يعمرى -طبارك وطعاىل  –أعكى هللا اثنياً : 
ًإمنَّىا  شىاًىًدينى عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم اًبٍلكيٍفًر أيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم كىيف النَّاًر ىيٍم خىاًلديكفى * دى اَّللًَّ مىسىاجً  مىا كىافى لًٍلميٍشرًًكُتى أىٍف يػىٍعميريكا ) قاؿ هللا تعاذل

ةى كىآتىى الزَّكىاةى كىدلٍى خيىٍشى ًإالَّ  مىسىاًجدى اَّللًَّ  يػىٍعميري  ـى الصَّبلى  ( .اَّللَّى فػىعىسىى أيكلىًئكى أىٍف يىكيونيوا ًمنى اٍلميٍهتىًدينى  مىٍن آمىنى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىأىقىا
 .طشريفا وطكرُّيا ذلا ولشأن من يعمرىا  -سبحانو  –رفع هللا قدر ادلساجد , فأضاف اَسها إىل اَسو  اثلثاً :

ةى كىآتىى الزَّكىاةى كىدلٍى خيىٍشى ًإالَّ اَّللَّى فػىعىسىى أيكلىًئكى أىٍف يىكيونيوا ًمنى  مىٍن آمىنى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً  مىسىاًجدى اَّللًَّ  ًإمنَّىا يػىٍعميري  قاؿ تعاذل ) ـى الصَّبلى  كىأىقىا
 ن ( .اٍلميٍهتىًدي
 اً قبل أن يبَن بيت " ادلسجد النبوي طعاىل  بيت هلل اذلجرة النبوية : " ادلدينة ادلنورة " بدأ ببناء بدار وعندما حّل رسول هللا رابعًا : 
 و .لنفس

يبدك بناءن بسيطا جدا  أٚتعُت من جذكع النخل كاٟتجارة كالسقف من اٞتريد ، كىذا يف نظر الناس كصحبو الكراـ  بناه رسوؿ هللا 
 . يف أايمنا ا١تساجد مقارنة ٔتا ىي عليو

العلم كاإلدياف ، كتلقي الوحي كتبليغو ، فيو نعم ، لكن هللا جعل هللا فيو خَتا كثَتا ، فالصبلة فيو ِبلف صبلة ، كجعلو ركضة رحبة لنشر 
  . تعلم ا١تسلموف أمور دينهم

 .أمتو عكى بناء ادلساجد , وبنّي عظيم أجرىا  ث رسول هللا خامساً : ح
 ة ( متفق عليو .بٌت هللا لو بيتا يف اٞتن مسجدا ) من بٌت هلل قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عثماف عن 

 ، كا٠تداع ، كالراب ، كاألدياف الكاذبة .الببلد كاألماكن األسواؽ ، ألِنا ٤تل الغش  اٟتديث دليل على أف أبغض -ِ
 فيها طويبلن . ثفبل ينبغي ا١تك

ال تكونن إف استطعت أكؿ من يدخل السوؽ كال آخر من )  أنو قاؿ عن سلماف الفارسي  كركل مسلم يف صحيحو حديث 
 ( . يتوخيرج منها فإِنا معركة الشيطاف كبا ينصب را

اٟتديث موقوؼ كقد أكرده الربقاِن يف مستخرجو من طريق عاصم عن أيب عثماف عن سلماف  يف الفتح  ال احلافظ ابن حجرق 
 ان .  ) الفتح ( .مرفوع

ًة اأٍلىٍبطىاؿ بػىٍعضهمٍ :  قال النووي بػىٍعضنا ًفيهىا ، كىميصىارىعىتهٍم ، فىشىبَّوى  قىاؿى أىٍىل اللُّغىة : اٍلمىٍعرىكىة ًبفىٍتًح الرَّاء مىٍوًضع اٍلًقتىاؿ ًلميعىارىكى
ثٍػرىًة مىا يػىقىع ًفيهىا ًمٍن أىنٍػوىاع اٍلبىاطً  ل كىاٍلًغشًٌ كىا٠تًٍدىاع ، كىاأٍلىدٍيىاف ا٠تٍىائًنىة ، السُّوؽ كىًفٍعل الشٍَّيطىاف ِبًىٍىًلهىا كىنػىٍيلو ًمنػٍهيٍم اًبٍلمىٍعرىكىًة ل ًلكى

رىاء عىلىى ًشرىائًًو ، كىالسٍَّوـ عىلىى سىٍومو ، كىٓتىٍس اٍلًمٍكيىاؿ كىالٍ كىاٍلعيقيود اٍلفىاًسدىة ، كى   ًميزىاف .النٍَّجش ، كىاٍلبػىٍيع عىلىى بػىٍيع أىًخيًو ، كىالشًٌ
، ًذًه اٍلمىفىاًسد اٍلمىٍذكيورىة، كىٛتىًٍلًهٍم عىلىى ىى اسًو لًلتٍَّحرًيًش بػىٍُت النَّ ، كىاٍجًتمىاع أىٍعوىانو ًإلىيٍ ًإشىارىة ًإذلى ثػيبيوتو ىينىاؾى  (لو: )كىًبىا تػيٍنصىبي رىايىتوقػىوٍ 

 ، ٝتيًٌيىٍت ًبذىًلكى لًًقيىاـً النَّاس ًفيهىا عىلىى سيوقهٍم .كىالسُّوؽ تػيؤىنَّثي كىتيذىكَّري كىَنىٍوىىا ، فىًهيى مىٍوًضعيوي كىمىٍوًضعي أىٍعوىانو . 
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د ًإذلى اقػىٍولو : )قاؿ النوكم :  ٍعرىاض   (وىاقهىاَّللَّ أىسٍ كىأىبٍػغىض اٍلًببلى ؼ اٍلوىٍعد كىاإٍلً اًذبىة كىًإٍخبلى أًلىنػَّهىا ٤تىىٌل اٍلًغٌش كىا٠تًٍدىاع كىالٌرابى كىاأٍلىدٍيىاف اٍلكى
 ( )نوكم  كىاٍلمىسىاًجد ٤تىىٌل نػيزيكؿ الرٍَّٛتىة ، كىاأٍلىٍسوىاؽ ًضٌدىىا .، عىٍن ذًٍكر اَّللَّ كىغىٍَت ذىًلكى ٦تَّا يف مىٍعنىاهي 

 :من ا١تنازعات كا٠تصومات اليت تقع يف األسواؽ  كحٌذر رسوؿ هللا 
 لم .كاه مس ؽ (إايكم ىيشات األسوا)  فقاؿ 

 . كالفَت اليت فيها . اىػ : أم اختبلطها كا١تنازعة كا٠تصومات كارتفاع األصوات كاللغط قال النووي

 حييىدًٌثوف فىيٍكًذبوف، كى ليس قد أحلَّ اَّللي البيع ؟ قاؿ : بلى ، كلكنهمىم الفجار . قيل : اي رسوؿ هللا أ إف التجار ) كلذا قاؿ 
 . األلباِن ركاه اإلماـ أٛتد كغَته كصححو (كحيىًٍلفيوف كأيٙتوف 

 

َكاَن اَل يَ ُقوُم ِمْن , )  ا قَاَل نَ َعْم َكِثريً  َِسَاِك ْبِن َحْرٍب قَاَل قُ ْكُت ِْلَاِبِر ْبِن ََسَُرَة َأُكْنَت ُُتَاِلُس َرُسوَل اَّللَِّ  وعن -ٕٓٚ
َأْمِر  وا يَ َتَحدَّثُوَن فَ َيْأُخُذوَن يف ُمَصلَُّه الَِّذى ُيَصكِّى ِفيِو الصمْبَح َأِو اْلَغَداَة َحَّتَّ َطْيُكَع الشَّْمُس فَِإَذا َطَكَعِت الشَّْمُس قَاَم وََكانُ 

ْمُس َحَسًنا َكاَن ِإَذا َصكَّى اْلَفْجَر َجَكَس يف  أن النب ) ( ويف رواية  اْْلَاِىِكيَِّة فَ َيْضَحُكوَن َويَ تَ َبسَّمُ   ( . ُمَصلَُّه َحَّتَّ َطْيُكَع الشَّ

---------- 
 بن أكس بن خالد الذىلي .( َِسَاِك ْبِن َحْرٍب  ) وعن
 الصحايب ابن الصحايب ، مات ابلكوفة .( قَاَل قُ ْكُت ِْلَاِبِر ْبِن ََسَُرَة ) 
 أم : من موضع صبلتو ، كقولو ) كاف ( تدؿ على االستمرار غالبان . (وُم ِمْن ُمَصلَُّه َكاَن اَل يَ قُ )
 سنان ، ِبف ترتفع كخيرج كقت النهي .( أم : طلوعان ح حىسىنناكيف الركاية األخرل )( َحَّتَّ َطْيُكَع الشَّْمُس ) 

 إذا صلى الفجر تربع يف ٣تلسو ( . كعند أيب داكد ) كاف 
 كيف ركاية النسائي ) يذكركف حديث اٞتاىلية ( .( َأْمِر اْْلَاِىِكيَِّة  وا يَ َتَحدَّثُوَن فَ َيْأُخُذوَن يف وََكانُ ) 
 . اٟتديث دليل على فضل جلوس ا١تصلي يف ا١تسجد بعد صبلة الفجر حىت تطلع الشمس-ُ
 كما يف حديث الباب .  لفعلو  

اًبًر ٍبًن ٝتىيرىةى ،  كعند أيب داكد :  ( . كىافى النًَّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ًإذىا صىلَّى اٍلفىٍجرى تػىرىبَّعى يف ٣تىًٍلًسًو حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي حىٍسنىاءى ) قىاؿى عىٍن جى
يدٌؿ على استحباب لزـك موضع صبلة الصبح للذكر كالدعاء إذل طلوع الشمسل  : ىذا الفعل منو -رىًٛتىوي اَّللَّي - قال القرطبّ 

الوقت كقته ال ييصٌلى فيو، كىو بعد صبلةو مشهودةو، كأىشغاؿي اليـو بػىٍعدي دل أتًت، فيقع الذكر كالدعاء على فراغ قلبو  ألف ذلك
ٕتى فيو قبوؿ الدعاء، كٝتاع األذكار. ، فَتي  كحضور فػىٍهمو

 وَما جاء يف فضل ذل  : 
اةى يف ٚتىىاعىةو ُثيَّ قػىعىدى يىٍذكيري اَّللَّى حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي ُثيَّ صىلَّى   عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو هنع هللا يضر قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ك  ) مىٍن صىلَّى اٍلغىدى

مَّةو  :رىٍكعىتػىٍُتً كىانىٍت لىوي كىأىٍجًر حىجَّةو كىعيٍمرىةو قىاؿى  مَّةو َتى مَّةو َتى  (  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى َتى
 ا .كىذا يدؿ على فضل اٞتلوس يف ا١تسجد بعد الصبح ، كفضل صبلة ركعيت اإلشراؽ بعد طلوع الشمس كارتفاعه

 لكن حديث الًتمذم ضعيف ، كقد صححو بعضهم لشواىده .
  .النافعة  ماؿ الصاٟتة ، كالقرابتفبقاء اإلنساف يف ا١تسجد للذكر كالطاعة أك النتظار الصبلة ، كل ذلك من األع :وابْلمكة 

هي الًَّذم صىلَّى ًفيًو  قىاؿى  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كمسلم فقد ركل البخارم  ـى يف ميصىبلَّ ًئكىةي تيصىلًٌي عىلىى أىحىدًكيٍم مىا دىا ) اٍلمىبلى
 و ( .مىا دلٍى حييًٍدٍث تػىقيوؿي اللَّهيمَّ اٍغًفٍر لىوي اللَّهيمَّ اٍرٛتىٍ 
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( اختلف العلماء يف شرح ىذا اٟتديث، بياف ما إذا كاف يشًتط مكث ا١تصلي يف ا١تكاف الذم صلى  ما دام يف مصله قولو )
 فيو كال ينتقل عنو إذل أم موضع آخر يف ا١تسجد، أـ أف األجر يشمل كل من بقي يف ا١تسجد ينتظر الصبلة يف أم بقعة منو.

 ة :كإف انتقل من موضعو، كذلك ألدل كالذم يظهر أف األجر يشمل من بقي يف ا١تسجد
أف ا١تقصود إعمار ا١تساجد، كا١ترابطة فيها، كحبس النفس يف أماكن العبادة كقطعها عن ا١تشاغل الدنيوية، كذلك أمر  : أوالً 

 متحقق فيمن بقي يف ا١تسجد كانتقل من موضع صبلتو.
لك ا١تتعبد، فقد حيتاج إذل مصحف أك حضور درس علم أك أف االنتقاؿ عن موضع الصبلة داخل ا١تسجد فيو مصلحة لذ : اثنياً 

 ينتقل إذل مكاف خيلو فيو مع ربو، كمن ا١تستبعد أف ينقص األجر بسبب الوقوع يف أمر ىو من مصلحة العبادة.
 يعرؼ كاف جيلس يف مصبله بعد صبلة الفجر، كلكن بعد أف يغَت موضعو فيتوجو إذل أصحابو بوجهو، كال ُث إف النب  : اثلثاً 

أنو كاف حيرص على التزاـ مكانو كجلستو بعد الصبلة إذل الصبلة األخرل أك إذل طلوع الشمس، بل كاف ينصرؼ عن القبلة كي 
 ينصرؼ أصحابو من بعده.

 كقد نص غَت كاحد من أىل العلم على ترجيح ىذا االحتماؿ يف معٌت اٟتديث.
ا ًفيًو  رٛتو هللا: ىل ا١تراد بػ )ميصبله( نفس قال ابن رجب ا١توضع الًَّذم صلى ًفيًو، أك ا١تسجد الًَّذم صلى ًفيًو كلو مصلى لىوي؟ ىىذى

 تردد.
 كىافى إذا صلى الفجر جلس يف مصبله حىىتَّ تطلع الشمس حسناء(. كيف صحيح ميٍسًلم عىن جابر بن ٝترة )أف النًَّبٌ 

 ًذم يصلي ًفيًو الصبح أك الغداة حىىتَّ تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قاـ(ال يقـو من ميصبله الَّ  كيف رًكىايىة لىوي )كىافى النًَّبٌ 
دلٍى يكن جلوسو يف ا١توضع الًَّذم صلى ًفيًو، ألنو كىافى ينفتل إذل أصحابو عقب الصبلة كيقبل عليهم بوجهو ...  كمعلـو أىنَّوي 

 ًو(: ا١تسجد كلو.فهذا اٟتىًدٍيث يدؿ عىلىى أف ا١تراد بػ )مصبله الًَّذم جيلس ًفي
 )الفتح البن رجب(.         كإذل ىىذىا ذىب طائفة من العلماء، منهم: ابن بطة من أصحابنا كغَته. 

رٛتو هللا: ما ا١تراد ٔتصبله؟ ىل البقعة اليت صلى فيها من ا١تسجد حىت لو انتقل إذل بقعة أخرل  وقال اإلمام زين الدين العراقي
واب ا١تًتتب عليو، أك ا١تراد ٔتصبله ٚتيع ا١تسجد الذم صلى فيو؟ حيتمل كبل األمرين، كاالحتماؿ يف ا١تسجد دل يكن لو ىذا الث

 )طرح التثريب(.                           الثاِن أظهر كأرجح. 
رج الغالب، رٛتو هللا: قولو )يف مصبله( أم: يف ا١تكاف الذم أكقع فيو الصبلة من ا١تسجد، ككأنو خرج ٥ت وقال احلافظ ابن حجر

 )الفتح(.         كإال فلو قاـ إذل بقعة أخرل من ا١تسجد مستمران على نية انتظار الصبلة كاف كذلك.
رٛتو هللا: مصبله ىل ا١تعٌت: ما داـ يف صبلتو، أك ا١تعٌت: ما داـ يف مكاف صبلتو، ٔتعٌت: أنو انتهى من  وقال الشيخ ابن عثيمني

يف ا١تسجد الذم ىو أعم من مكاف صبلتو؟ كل ىذا ٤تتمل، كنرجو هللا سبحانو كتعاذل أف الصبلة كجلس، أك ا١تعٌت: ما داـ 
 )لقاءات الباب ا١تفتوح(.               يكوف األخَت، أم: ما داـ يف ا١تسجد، كفضل هللا كاسع. 

 ىذا الفضل يف اٟتديث حيصل بشركط : -ِ
 . أف يصلي الفجر يف ٚتاعة ، فبل يشمل من صلى منفردان  -أ

اةى  يف بيتو أك يف  ) يف ٚتاعة ( كصف مقيد ، خيرج بو مىن صلى الفجر كاألصل أف قولو .. ( يف ٚتىىاعىةو ، ُثيَّ قػىعىدى . لقولو )مٍن صىلَّى اٍلغىدى
 التامةاألجر كىذا الفضل ا٠تاص ، نعٍت أجر اٟتجة كالعمر  غَت ٚتاعة ا١تسجد ُث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس ، فبل يشملو ىذا

 ر .يشتغل اٞتالس يف ذلك الوقت ابلذكأف  -ب
لو يف تلك اٟتاؿ أف يقطع الذكر ، كأف  كا١تقصود بذلك غالب كقتو ، كإال قد يعرض للشخص ما يكوف سببا يف قطع ذكره ، كيستحب



 ّٖ 

 لصل بو تفويت الفضل الوارده ال حيأك أف خيرج من ا١تسجد لكي يتوضأ ، فهذا كلو كغَت  ،ر لرد السبلـ، أك لتشميت العاطسيقطع الذك
 . لكوف االنقطاع عن الذكر لعذر

ُث يعودي إليو بعد زكا٢تا ، منها : إذا  فصل يف أحواؿ تػىٍعًرضي للذاكر ييستحب لو قطعي الذكر بسببها ، "األذكار  " رٛتو هللا يف قال النووي
 . َشىَّتوي ُث عادى إذل الذكر " انتهىككذا إذا عطس عنده عاطسه  سيلًٌم عليو رٌد السبلـ ُث عاد إذل الذكر ،

من مكاـر األخبلؽ، كلُت جانبو، حيث كاف جيالس أصحابو، كيستمع إذل حديثهم كحكاايهتم اليت كانوا  بياف ما كاف عليو النٌب  -ّ
 . (كىإًنَّكى لىعىلىى خيليقو عىًظيمو )  يفعلوِنا يف جاىلٌيتهم، كيتبٌسم منها، كىذا مصداؽ قوؿ عزَّ كجلَّ 

 جواز اٟتديث، كذكر أايـ اٞتاىلية يف ا١تسجد. -ْ
ٍعرى كىيىٍضحىكيوفى ، كىيػىتػىبىسَّمي جاء يف ركاية النسائي )   – ٓ  ( . فػىيػىتىحىدَّثي أىٍصحىابيوي يىٍذكيريكفى حىًديثى اٞتٍىاًىًليًَّة ، كىيػيٍنًشديكفى الشًٌ

 اٞتواز :، ك٦تا يدؿ على  ز إنشاد الشعر ا١تباح يف ا١تسجدجواففيو :
عن سعيد بن ا١تسيًٌب، قاؿ: مىٌر عمر يف ا١تسجد، كحساف يػيٍنًشدي، فقاؿ: كنت أينًشد فيو، كفيو من ىو خَت منك، ُث التفت إذل أيب  -أ

، أٝتعت رسوؿ اَّللَّ  ىريرة، فقاؿ:  م ( متفق عليو .نعيقوؿ: "أجب عٍت، اللهم أيده بركح القدس"؟ ، قاؿ:  أنشدؾ ابَّللَّ
ـً كى قال النووي ٍعر يًف اٍلمىٍسًجد ًإذىا كىافى ميبىاحنا ، كىاٍسًتٍحبىابو ًإذىا كىافى يف ٦تىىاًدح اإٍلًٍسبلى  أىٍىًلًو.: ًفيًو جىوىاز إًٍنشىاد الشًٌ

بػىرنا يف  كعن عىاًئشىة قىالىٍت )كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  -ب أىٍك قىاؿى يػينىاًفحي عىٍن  فىاًخري عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ اٍلمىٍسًجًد يػىقيوـي عىلىٍيًو قىائًمنا يػي  يىضىعي ًٟتىسَّافى ًمنػٍ
 ركاه الًتمذم.(  رىسيوًؿ اَّللًَّ 

ابًًر ٍبًن ٝتىيرىةى قىاؿى )شىًهٍدت النًَّبَّ -ج ٍعرى كىأىٍشيىاءى ًمٍن أىٍمرً  كعن جى اٞتٍىاًىًليًَّة فػىرئتَّىا  أىٍكثػىرى ًمٍن ًمائىًة مىرَّةو يف اٍلمىٍسًجًد كىأىٍصحىابيوي يػىتىذىاكىريكفى الشًٌ
 تػىبىسَّمى مىعىهيم( ركاه الًتمذم.

على حساف، كىو يينشد الشعر يف ا١تسجد، فقاؿ:  كأخرج اإلماـ أٛتد ِبسناد صحيح، عن حيِت بن عبد الرٛتن، قاؿ: مىٌر عمر  -د
 تينشد الشعر؟ قاؿ: كنت أنشد، كفيو من ىو خَت منك. يف مسجد رسوؿ اَّللَّ 

، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه، عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  فإن قيل: )أىنَّوي نػىهىى عىٍن تػىنىاشيًد اأٍلىٍشعىاًر يف اٍلمىٍسًجًد،  ما اٞتواب عن حديث عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو
 كىعىٍن اٍلبػىٍيًع كىااًلٍشًتىاًء ًفيًو( ركاه الًتمذم.

 فاٞتواب :
 . اٞتواز : أحاديث النهي انسخة ألحاديثاْلواب األول

لى أىحىاًديث النػٍَّهًي كقد قاؿ بذا القوؿ كاحد من الفقهاء ذكره اٟتافظ ابن حجر يف )الفتح( فقاؿ: كىأىبٍػعىدى أىبيو عىٍبد اٍلمىًلك اٍلبػىٍوِنُّ فىأىٍعمى 
ٍ يػيوىاًفٍق عىلىى ذىًلكى حىكىاهي اًٍبني التًًٌُت عى  ٍذًف كىدلى  ٍنو.كىادَّعىى النٍَّسخى يًف حىًديًث اإٍلً

 : أحاديث اإلذف تدؿ على اٞتواز، كأحاديث النهي تدؿ على الكراىة، فيكوف إنشاد الشعر يف ا١تسجد جائز مع الكراىة.اْلواب الثان
: أف حيمل النهي على تناشد أشعار اٞتاىلية كا١تبطلُت، كا١تأذكف فيو ما سلم من ذلك، كقيل: ا١تنهي عنو ما إذا كاف التناشد اْلواب الثالث

 )الفتح( .  لبان على ا١تسجد حىت يتشاغل بو من فيوغا


