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 كتاُب الصالة  
 : مقدمة 

 أواًل : تعريف الصالة ؟
 الصالة لغة : الدعاء باخلري .

يِهْم ِِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم قال تعاىل ) ُرُهْم َوتُ زَكِ   ( أي : ادع ِلم . ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 ( رواه مسلم .َن َصائِماً فَ ْلُيَصلِ  َوِإْن َكاَن ُمْفِطراً فَ ْلَيْطَعْم َأَحدُُكْم فَ ْلُيِجْب فَِإْن َكا يَ ِإَذا ُدعِ  ) وقال 

 ] فليصل [ أي : فليدع ألهل الطعام باملغفرة والربكة .
 شرعاً : هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم .و

 .سراء واملعرا  ( قبل اِلجرة بثالث سنني ) ليلة اإلالصالة فرضت ثانياً : 
يصليها ركعتني ركعتني إال املغرب فثالث ركعات ، فلما هاجر إىل املدينة بقيت الركعتان للسفر ، وزيدت صالة  وكان النيب  

 املقيم إىل أربع ركعات ، إال الفجر فبقيت ركعتني .
) فََأْوَحى اَّللَُّ ِإََلَّ َما أَْوَحى قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ حديث اإلسراء املشهور ، وفيه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  روى البخاري ومسلم

َلٍة ، فَ نَ َزْلُت ِإىَل ُموَسى  ، َك؟ قُ ْلُت ََخِْسنَي َصاَلًة فَ َقاَل : َما فَ َرَض رَبَُّك َعَلى أُمَّتِ  فَ َفَرَض َعَليَّ ََخِْسنَي َصاَلًة ِِف ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
ِإن َُّهنَّ ! : يَا ُُمَمَُّد َحَّتَّ قَالَ  : فَ َلْم أََزْل أَْرِجُع بَ نْيَ َرّبِ  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َوبَ نْيَ ُموَسى ْسأَْلُه التَّْخِفيَف... قَالَ بِ َك فَاقَاَل اْرِجْع ِإىَل رَ 

َلٍة ، ِلُكلِ  َصاَلٍة َعْشٌر ، َفَذِلَك ََخُْسوَن َصاَلًة ( .  ََخُْس َصَلَواٍت ُكلَّ يَ ْوٍم َولَي ْ
 .وقد أمجع العلماء على أن الصلوات اخلمس مل تفرض إال ِف هذه الليلة 

الصلوات اخلمس ،  فلما كان ليلة اإلسراء قبل اِلجرة بسنة ونصف ، فرض هللا على رسوله  قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا :
 ( . ) تفسري ابن كثرياً . تعلق ِبا بعد ذلك ، شيئا فشيئوفصل شروطها وأركاهنا وما ي

 أوقات الصالة : وعلم النيب  مث نزل جربيل 
 فََأْخبَ رَُه أَنَّ اْلُمِغريََة َعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َأخََّر الصَّاَلَة يَ ْوًما ، َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَ رْيِ فروى البخاري ومسلم 

 َقْد َعِلْمَت َأنَّ ِجرْبِيَل َة يَ ْوًما َوُهَو بِاْلُكوَفِة َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارِيُّ فَ َقاَل : َما َهَذا يَا ُمِغريَُة ؟ أَلَْيسَ ْبَن ُشْعَبَة َأخََّر الصَّاَل 
، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  ، مُثَّ َصلَّى ، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  نَ َزَل َفَصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ 

  َِّمُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّلل ،  مُثَّ قَاَل : ) ِِبََذا أُِمْرت ( فَ َقاَل ُعَمُر لُِعْرَوَة : اْنُظْر َما ُُتَدِ ُث يَا ُعْرَوُة ؟ أََو ِإنَّ ِجرْبِيَل ، 
 َوْقَت الصَّاَلِة ؟ فَ َقاَل ُعْرَوُة : َكَذِلَك َكاَن َبِشرُي ْبُن َأّب َمْسُعوٍد ُُيَدِ ُث َعْن أَبِيِه .  ِل اَّللَِّ ُهَو أَقَاَم لَِرُسو 

لشَّْمُس فَ َقاَل : ُقْم ِحنَي زَاَلْت ا َجاَء ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم ِإىَل النَّيبِ  ) اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل  عن َجاِبر ْبن َعْبدِ وروى النسائي 
 ،ا ُُمَمَُّد َفَصلِ  اْلَعْصرَ : ُقْم يَ فَ َقالَ مُثَّ َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِفَُْء الرَُّجِل ِمثْ َلُه َجاَءُه لِْلَعْصِر  ،ْهَر ِحنَي َماَلْت الشَّْمسُ يَا ُُمَمَُّد َفَصلِ  الظُّ 

َها ِحنَي َغاَبْت الشَّْمُس َسَواًء ، مُثَّ َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا  ،َفَصلِ  اْلَمْغِرَب فَ َقاَل : ُقْم  مُثَّ َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا َغاَبْت الشَّْمُس َجاَءهُ  فَ َقاَم َفَصالَّ
َها ... احلديث ، َذْيِن َوْقٌت  ) َما بَ نْيَ هَ  -يعين جربيل  –وفيه : فَ َقاَل  َذَهَب الشََّفُق َجاَءُه فَ َقاَل : ُقْم َفَصلِ  اْلِعَشاَء . فَ َقاَم َفَصالَّ

 ُكلُُّه ( .
( أن ذلك كان صبيحة الليلة اليت فرضت 2/285ته ، كما ِف فتح الباري )وابن إسحاق ِف سري  (مصنفه)ى عبد الرزاق ِف ورو 

 فيها الصالة .
 ا .واقيتهالصالة وم هبط صبيحة ليلة اإلسراء عند الزوال فعلم النيب  ومل خيتلفوا ِف أن جربيل : هللاقال القرطيب رمحه  
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 (148/  4) شرح العمدة) . كان صبيحة ليلة اإلسراء وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : بيان جربيل للمواقيت  

 كافر إمجاعاً .  حكم تارك الصالة جاحداً لوجوِبا ، فهذا ثالثاً : 
 ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع املسلمني.

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدواىل ) قال تعا                                                                 ( .اَّللََّ خُمِْلِصنَي لَُه الدِ 
 ( متفق عليه . .....  ة: وإقامة الصال بين اإلسالم على َخس:  وذكر منها) ه قولل لرسول لكذب مو 

 .حكم تارك الصالة هتاوناً وكسالً  رابعاً :
 اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :

 : أنه كافر . القول األول 
 وهذا مذهب احلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني رحم هللا اجلميع .

 . رواه مسلم وبني الشرك والكفر ترك الصالة () بني الرجل  ديث جابر قال : قال حل-أ
 . رواه الرتمذيالة فمن تركها فقد كفر(  العهد الذي بيننا وبينهم الص ) قال :  قال رسول هللا  ديث بريدة وحل-ب
 رواه الرتمذي (. يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة مل يكن أصحاب ُممد بد هللا بن شقيق العقيلي قال )وعن ع- 

 أنه ال يكفر . القول الثاين :
 واملالكية ونسبه النووي لألكثر من السلف واخللف .، قال احلنفية  وبه

) أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصًا من قلبه (  قال : قال رسول هللا  ديث أّب هريرة حل-أ
 رواه البخاري .

 واه مسلم .إال هللا دخل اجلنة ( ر ) من مات وهو يعلم أنه ال إله   قوله ول-ب
 أن من قال ال إله إال هللا فقد استحق دخول اجلنة . فقد صرح النيب 

 . ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء ( ) لقوله تعاىل و - 
 القول األول أنه كافر . والراجح

 الدالة على كفر تارك الصالة على من تركها جاحدًا لوجوهبا ؟ قال قائل : أال جيوز أن حتمل النصوص ذافإ 
 قلنا : ال جيوز ذلك ألن فيه ُمذورين :

ورتب ، فإن الشارع علق احلكم بالكفر على الرتك دون اجلحود ، ذي اعتربه الشارع وعلق احلكم به : إلغاء الوصف الاألول 
:  ، ومل يقل النيب ا، فلم يقل هللا تعاىل: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصالةخوة ِف الدين على إقام الصالة دون اإلقرار بوجوِباأل

العهد الذي بيننا وبينهم اإلقرار بوجوب الصالة، فمن جحد وجوِبا  بني الرجل وبني الشرك والكفر جحد وجوب الصالة . أو
 فقد كفر.

َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك ) ذي جاء به القرآن الكرمي ، قال هللا تعاىل ولو كان هذا مراد هللا تعاىل ورسوله لكان العدول عنه خالف البيان ال
َياناً ِلُكلِ  َشْيءٍ  َ لِلنَّاِس َما نُ ز َِل ِإلَْيِهم )  . وقال تعاىل خماطباً نبيه(  اْلِكَتاَب تِب ْ  ( . َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لُِتبَ نيِ 

 للحكم : اعتبار وصف مل جيعله الشارع مناطاً  : الثاين
 فإن جحود وجوب الصلوات اخلمس موجب لكفر من ال يعذر جبهله فيه سواء صلى أم ترك .

فلو صلى شخص الصلوات اخلمس وأتى بكل ما يعترب ِلا من شروط ، وأركان ، وواجبات ، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوِبا 
 ني ( .) الشيخ ابن عثيم  بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه مل يرتكها .
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 فإن قال قائل:ما هو اجلواب عن األدلة اليت استدل هبا من ال يرى كفر تارك الصالة؟ 
قلنا : اجلواب : أن هذه األدلة مل يأت فيها أن تارك الصالة ال يكفر، أو أنه مؤمن ، أو أنه ال يدخل النار، أو أنه ِف اجلنة . 

 وحنو ذلك .
 :ر بأنه كافتعارض أدلة القائلني ال ومن تأملها وجدها 

 ما ال دليل فيه أصاًل للمسألة . : القسم األول
 ( . ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاء) مثل استدالل بعضهم بقوله تعاىل 

ذلك ، بدليل أن من كذب مبا أخرب هللا به  فإن معىن قوله تعاىل )َما ُدوَن َذِلَك( ما هو أقل من ذلك ، وليس معناه ما سوى 
َما ُدوَن َذِلَك( ما سوى ذلك ، لكان هذا من  ولو سلمنا أن معىن ). ، ..راً ال يغفر وليس ذنبه من الشرك ورسوله ، فهو كافر كف

ال يغفر وإن مل باب العام املخصوص بالنصوص الدالة على الكفر مبا سوى الشرك ، والكفر املخر  عن امللة من الذنب الذي 
 يكن شركاً .
 . عام خمصوص باألحاديث الدالة على كفر تارك الصالة : ينالقسم الثا
 (. رما من عبد يشهد أن ال إله إال هللا وأن ُممداً عبده ورسوله إال حرمه هللا على النا ) ِف حديث معاذ بن جبل مثل قوله 

 ماذا يرتتب على قولنا بأنه كافر ؟ 
 وإذا تبني أن تارك الصالة كافر كفر ردة فإنه يرتتب على كفره أحكام املرتدين ومنها : : بن عثيمنيقال الشيخ حممد 

 : أنه ال يصح أن يزو  ، فإن عقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل . أوالً 
 : أنه إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته . ثانياً 
 : ال يرث وال يورث . ثالثاً 
 فن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني .: إذا مات ال يغسل وال يك رابعاً 

 .: أنه ُيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأّب بن خلف  خامساً 
  اختلف العلماء القائلون بتكفري تارك الصالة هل يكفر برتك صالة واحدة؟ أو برتك صالتني؟ أو ثالث؟ أو بالرتك

 اذكر اخلالف ؟ الكلي، فال يسجد هلل سجدة ؟
 ز .اختاره الشيخ ابن باو : يكفر برتك صالة واحدة ،  األولالقول 

أن من ترك  وقد جاء عن عمر ، وعبد الرمحن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأّب هريرة ، وغريهم من الصحابة قال ابن حزم : 
 (  2/15): احمللى ) . حَّت خير  وقتها فهو كافر مرتد  اً صالة فرض واحدة متعمد

 .ال يكفر حَّت يرتك ثالث صلوات وتضايق وقت الرابعة  هأن القول الثاين :
 ، واختاره الشيخ ابن عثيمني .تارك الصالة، ال يكفر إال بالرتك الكلي  هأن القول الثالث :

 .( ، فمن كان يصلي أحياناً مل يصدق عليه أنه ترك الصالة  بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ) قال ألن النيب 
 على من جتب الصالة ؟: خامساً 

 :على الصالة جتب 
 ة ( .وهو من جاء بالشهاد. ) املسلم  -أ
فإن هم ،  هللا : شهادة أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسول فليكن أول ما تدعوهم إليهن ) اليمملا بعث معاذ إىل  لقول الرسول  

 م والليلة .... ( متفق عليه .أطاعوك لذلك فأخربهم أن هللا افرتض عليهم َخس صلوات ِف اليو 
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ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسولِِه تعاىل ) أما الكافر فال جتب عليه حال كفره لقوله و   ... ( .َوَما َمنَ َعُهْم أَْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
 .البالغ -ب
 . العاقل-ج

 ن .ب على اجملنو فال جت : العاقل ، فال جتب على الصغري : البالغ
  رواه الرتمذييق ( يف عن الصغري حَّت يبلغ، وعن اجملنون حَّت: القلم عن ثالثة)رفع  رسول هللا  قال :قال  حلديث علي-أ

 وألهنما ليسا أهاًل للتكليف.-ب
 هل يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضي الصالة ؟ 

 وذلك ألمور :الكافر إذا أسلم أن يقضيها ،  ال يلزم
 ( . ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر َِلُْم َما َقْد َسَلفَ  لقوله تعاىل ) أواًل :
 ) اإلسالُم يهدم ما قبَله ( رواه مسلم . لقوله  ثانياً :
 ) الشرح املمتع ( .  م .ألن ِف إلزامه بقضائها بعد إسالمه مشقة وتنفري عن اإلسال ثالثاً :

 ا بلغ الصيب ِف أثناء الوقت ؟حكم الصيب إذسادساً : 
 هذه املسألة تنقسم إىل حالتني :

 أن يبلغ الصيب ومل يكن قد صلى ، فهنا جيب عليه أن يصلي ، وهذا ال نزاع فيه . احلالة األوىل :
 ِف أثناء الصالة أو بعد الصالة . أن يبلغاحلالة الثانية : 

 :على قولني  فهنا اختلف العلماء هل يقضيها أم ال ؟
 : جيب عليه أن يعيدها .القول األول 

 د ، وداود .وأمح، ومالك ، وهذا مذهب أّب حنيفة 
 ة .أن الصالة اليت صالها قبل البلوغ نافلة ِف حقه فال جتزئ عن الفريض-أ

فكذا الصيب إذا  إذا نوى صالة نافلة مل جتزئه عن الفريضة ، –بالغاً أو غري بالغ  –وقالوا : القياس على النافلة ، فإن املصلي -ب
 صلى قبل البلوغ فصالته نافلة فال تنقلب فرضاً .

 : ال يلزمه إعادهتا . القول الثاين
 وهو قول الشافعي ، اختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني .

 ة ثانية .) مروا أبناءكم بالصالة لسبع ... ( قالوا : إن الصيب قد صلى كما أمر ، فال يؤمر بإعادة الصالة مر  لقوله -أ
 وقالوا : قياساً على الصيام إذا بلغ ِف أثنائه ، فكما ال يعيده كذلك ال يعيد الصالة إذا بلغ ِف أثنائها .-ب

 وهللا أعلم . الصحيحوهذا القول هو 
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 باُب املواقيت  
 املواقيت مجع ميقات ، واملراد به هنا : الزمن احملدد ألداء الصالة فيه .

 ألهنا سبب للوجوب ، وشرط لألداء ، فهي أهم شروط الصالة .،  اقيتوبدأ املصنف باملو 
ي  َواْْسُُه َسْعُد ْبُن إيَاٍس  -45 ُب َهذ ه  الدَّار   -َعْن َأِب  َعْمٍرو الشَّْيَباين  َوَأَشاَر ب َيد ه  إىَل َدار  َعْبد  اَّللَّ  ْبن   -قَاَل : َحدََّثِن  َصاح 

َّ  قَاَل : ) َسأَْلتُ  َمْسُعوٍد  َأيُّ اْلَعَمل  َأَحبُّ إىَل اَّللَّ  ؟ قَاَل : الصَّالُة َعَلى َوْقت َها . قُ ْلُت : ُثَّ َأيُّ ؟ قَاَل : ب رُّ :  النَِّب 
 . َلْو اْستَ َزْدتُُه َلَزاَدين  (وَ  : ُثَّ َأيُّ ؟ قَاَل : اجلْ َهاُد ِف  َسب يل  اَّللَّ  ، قَاَل : َحدََّثِن  هب  نَّ َرُسوُل اَّللَّ  ْلتُ اْلَوال َدْين  ، ق ُ 

---------- 
ي  )   الكوِف ، ثقة خمضرم . (َواْْسُُه َسْعُد ْبُن إيَاٍس  َعْن َأِب  َعْمٍرو الشَّْيَباين 
ُب َهذ ه  الدَّار   )  . لالصحاّب اجللي (َوَأَشاَر ب َيد ه  إىَل َدار  َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َمْسُعوٍد  -قَاَل : َحدََّثِن  َصاح 
َّ  :قَاَل  )  ( وِف الرواية األخرى ) قلت يا نيب هللا ، أي األعمال أقرب إىل اجلنة ( .َمل  َأَحبُّ إ ىَل اَّللَّ  اْلع يُّ أَ   َسأَْلُت النَِّب 

 واملراد باألعمال هنا األعمال البدني  ة .
هنا بالنظر إىل إرادة االستعالء على الوقت  ( على) عمال لفظة قال العيين: واستأي : ِف وقتها ، ( َلى َوْقت َها الصَّاَلُة عَ  :قَاَل ) 

 والتمكن من أدائها ِف أي  جزء من أجزائها.
 وجاء ِف رواية عند البيهقي ) الصالة ِف أول وقتها ( لكنها ضعيفة ال تصح كما قال النووي وغريه .

 ليهما ، وفعل اجلميل معهما ، وفعل ما يسرمها ، والرفق ِبما .أي : القيام حبقوقهما ، واإلحسان إ( ُثَّ ب رُّ اْلَوال َدْين  ) 
 أي : ُماربة الكفار إلعالء كلمة هللا تعاىل .(  َسب يل  اَّللَّ   اجلْ َهاُد ِف  ) 
 احلديث دليل على أن من أفضل األعمال الصالة على وقتها . -1

 وقد اختلف ِف معىن قوله ) على وقتها ( على قولني :
 ها .ل وقت: أي أو  فقيل

 قطين ) الصالة ِف أول وقتها ( لكنها ضعيفة . ألنه جاء ِف رواية عند الدار
 كان يبادر الصالة ِف أول وقتها .  ن النيب وأل

 : على وقتها أي أدائها ِف الوقت ، ال خارجه . وقيل
 وأما استحباب الصالة ِف أول وقتها فيؤخذ من أدلة أخرى . وهذا الصحيح ، 

 استحباب الصالة ِف أول وقتها : مما يدل علىف
 .. ( .. َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنَّةٍ قوله تعاىل )

 . ( ... َسابُِقوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَْرضِ وقوله تعاىل )
 ل وقتها ( عند من صححها .) الصالة ِف أو ِف رواية وحلديث الباب 

 ومما يدل تفضيل ذلك ، ما يعرض لآلدميني من األشغال والنسيان والعلل .
 كان يبادر بالصالة بعد األذان ، بعد وقت يتوضأ فيه املتوضئ ويتهيأ فيه .  والنيب 

 : وأما األدلة اخلاصة على استحباب الصالة ِف أول الوقت فعل النيب 
 صالة الفجر .ففي 
 كان يصليها بغلس كما سيأيت ِف احلديث القادم إن شاء هللا .  النيب  كان
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 صالة الظهر .وِف 
 رواه مسلم . ُيَصلِ ي الظُّْهر ِإَذا َدَحَضْت الشَّْمس ( َكاَن َرُسول اَّللَّ   عن جابر بن مسرة . قال )

 ُهَو ِبَفْتِح الدَّال َواحْلَاء َأْي ِإَذا زَاَلْت . ( َدَحَضْت ) 
 َوِفيِه : َدلِيل َعَلى ِاْسِتْحَباب تَ ْقِدميَها ، َوبِِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ َواجلُْْمُهوُر .النووي : قال 
 صالة العصر .وِف 

 اْلَعَواَلَ  فَ َيْأيت   اْلَعَواَل َكاَن ُيَصلِ ى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة َحيٌَّة فَ َيْذَهُب الذَّاِهُب ِإىَل   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ )  .ْبِن َماِلٍك َعْن أََنِس 
 ة ( رواه مسلم .َوالشَّْمُس ُمْرَتِفعَ 

 ( رواه مسلم .َعْمرِو ْبِن َعْوٍف فَ َيِجُدُهْم ُيَصلُّوَن اْلَعْصَر  ُكنَّا ُنَصلِ ى اْلَعْصَر مُثَّ خَيْرُُ  اإِلْنَساُن ِإىَل َبيِن ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل 
  .اْلُمرَاد ِِبَِذِه اأْلََحاِديث َوَما بَ ْعدَها اْلُمَباَدرَة ِلَصاَلِة اْلَعْصر أَوَّل َوْقتَها وَ قال النووي : 

 صالة املغرب .وِف 
 ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ (  ِلهِ َع نَ بْ  ُدنَا َوِإنَُّه لَُيْبِصُر َمَواقِ  فَ يَ ْنَصِرُف َأحَ  ُكنَّا ُنَصلِ ي اَْلَمْغِرَب َمَع اَلنَّيبِ  ) َخِديٍج قَالَ  رَاِفِع ْبن عن 

ْبل َعْن قَ ْوسه َويُ ْبِصر لِبَ َقاِء َمْعَناُه : أَنَُّه يُ َبكِ ر ِِبَا ِف أَوَّل َوْقتَها مبَُجرَِّد ُغُروب الشَّْمس ، َحَّتَّ نَ ْنَصِرف َويَ ْرِمي َأَحدنَا النَّ قال النووي : 
 ِرب تُ َعجَّل َعِقب ُغُروب الشَّْمس َوَهَذا ُُمَْمع َعَلْيِه .الضَّْوء . َوِِف َهَذْيِن احلَِْديثَ نْيِ َأنَّ اْلَمغْ 

 : عن أفضل وقت تؤدى فيه الصالة ؟ وهل أول الوقت هو األفضل ؟ ة الشيخ ابن عثيمنيسئل فضيل: فائدة 
ب إىل هللا ِف جواب من سأله أي العمل أح فأجاب قائاًل : األكمل أن تكون على وقتها املطلوب شرعًا ، وِلذا قال النيب 

ومل يقل ) الصالة ِف أول وقتها ( وذلك ألن الصلوات منها ما يسن تقدميه ، ومنها ما  (الصالة على وقتها ) عز وجل ؟ قال 
يسن تأخريه ، فصالة العشاء مثاًل يسن تأخريها إىل ثلث الليل ، وِلذا لو كانت امرأة ِف البيت وقالت أيهما أفضل َل أن أصلي 

 حني أذان العشاء أو أؤخرها إىل ثلث الليل ؟صالة العشاء من 
تأخر ذات ليلة حَّت قالوا : يا رسول هللا رقد النساء والصبيان . فخر   قلنا : األفضل أن تؤخرها إىل ثلث الليل ؛ ألن النيب 

ا .وكذلك لو فرض أن . فاألفضل للمرأة إذا كانت ِف بيتها أن تؤخره (إن هذا لوقتها لوال أن أشق على أميت  )وصلى ِبم وقال 
رجااًل ُمصورين ، يعين رجااًل معينني ِف سفر فقالوا : نؤخر الصالة أو نقدم ؟ فنقول : األفضل أن تؤخروا . وكذلك لو أن مجاعة 
خرجوا ِف نزهة وحان وقت العشاء فهل األفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها ؟ نقول:األفضل أن يؤخروها إال إذا كان ِف ذلك 

 ) ُمموع الفتاوى (.   .مشقة 
َعْن َمَواِقيِت  أَنَُّه أَتَاُه َساِئٌل َيْسأَلُهُ  والصالة ِف آخر وقتها جائزة ، ملا رواه مسلم  عن َأّب ُموَسى األشعري َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 

 ن ( .اْلَوْقُت بَ نْيَ َهَذيْ أول وقت كل صالة وآخره مث قال : ) . فبني له النيب الصَّالِة ..
لكن لو ترتب على تأخري الصالة تضييع الصالة مجاعة فيصليها ِف آخر وقتها منفردًا ، كان ذلك حرامًا من أجل ترك الصالة 

 . مجاعة . ما مل يكن معذوراً ِف ترك الصالة مع اجلماعة
فعلهما قريبًا من آخر واألفضل هو فعل الصالة ِف أول وقتها ، إال صالة العشاء ، وصالة الظهر عند اشتداد احلر فاألفضل 

 ت .الوق
 ُترمي تأخري الصالة عن وقتها . -2

 قال ابن قدامة : أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة ُمددة .
 ي .اتفق الفقهاء على ُترمي تأخري الصالة حَّت خير  وقتها بال عذر شرعة  ِف املوسوعة الفقهي جاء
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 .الَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً( ِإنَّ الصَّ قال تعاىل ) -أ
ُرونَ َها َعْن َوْقِتَها . ( الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن . فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِ نَي ) قَاَل تَ َعاىَل و -ب  قَاَل طَائَِفٌة ِمْن السََّلِف ُهْم الَِّذيَن يُ َؤخِ 
قَاَل طَائَِفٌة ِمْن السََّلِف : إَضاَعتُ َها تَْأِخريَُها َعْن ( ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت  َفَخَلفَ  )قَاَل تَ َعاىَل و - 

 َوْقِتَها ، َوَلْو تَ رَُكوَها َلَكانُوا ُكفَّارًا .
وقََّت أوقاَت الصَّالة،  وقتها حراٌم. وكذلك النَّيبُّ كانت مفروضًة ِف وقت معنيَّ فتأخريُها عن قال الشيخ ابن عثيمني : وإذا  

 وهذا يقتضي وجوَب فعلها ِف وقتها.
يه؛ يشَمُل تأخريها بالكلِ يَّة؛ أو تأخرَي بعضها، حبيث يؤخِ ر الصَّالة حَّتَّ إذا مل يبَق إالَّ مقداُر ركعٍة صلَّى، فإنَّه حراٌم علا وتأخريه

  الوقت.ألنَّ الواجَب أن تقع مجيُعها ِف
َر َصاَلَة اللَّْيِل إىَل الن َّهَ اَلَة الن ََّهاِر إىَل اللَّْيلَ اَل جَيُوُز أِلََحِد أَْن يُ َؤخِ َر صَ : قال ابن تيمية ، اَل حلَِْصِد َواَل اِر ِلُشْغِل ِمْن اأْلَْشَغالِ ، َواَل يُ َؤخِ 

؛ َبْل اْلُمْسِلُموَن ُكلُُّهْم ُمتَِّفُقوَن ِعٍب َواَل خِلِْدَمِة ُأْسَتاٍذ، َواَل َغرْيِ َذِلكَ اَل َصْيٍد َواَل َِلٍْو َواَل لَ . َواَل ََنَاَسٍة وَ  ِلَصَناَعٍة َواَل جِلََنابَةِ حلَِْرِث َواَل 
ُرَك َذِلكَ ، َواَل ي َ َفْجَر قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمسِ ، َوُيَصلِ َي الْ َر َواْلَعْصَر بِالن ََّهارِ ُيَصلِ َي الظُّهْ  َعَلى َأنَّ َعَلْيِه أَنْ  ، َواَل ِلَصَناَعٍة ِمْن الصِ َناَعاتِ  ت ْ

 ، َواَل لِْلُمْسَتْأِجِر َأْن مَيَْنَع اأْلَِجرَي ِمْن الصَّاَلِة ِِف َوْقِتَها .اِلِك َأْن مَيَْنَع مَمُْلوَكهُ لِلَّْهِو َواَل لَِغرْيِ َذِلَك ِمْن اأْلَْشَغاِل َولَْيَس لِْلمَ 
َوْقِت حِبََسِب َحالِِه ، وُز تَْأِخرُي الصَّاَلِة َعْن َوْقِتَها جِلََنابَِة َواَل َحَدٍث َواَل ََنَاَسٍة َواَل َغرْيِ َذِلَك ، بَْل ُيَصلِ ي ِف الْ َفاَل جيَُ وقال رمحه هللا : 

وََكَذِلَك اجْلُُنُب يَ تَ َيمَُّم َوُيَصلِ ي إَذا َعِدَم اْلَماَء أَْو َخاَف  ،فَِإْن َكاَن ُُمِْدثًا َوَقْد َعِدَم اْلَماَء أَْو َخاَف الضََّرَر بِاْسِتْعَمالِِه تَ َيمََّم َوَصلَّى 
َياِبِه . ُر الصَّاَلَة َحَّتَّ ُيَصلِ َي بَ ْعَد اْلَوْقِت ِف ثِ الضََّرَر بِاْسِتْعَمالِِه ِلَمَرِض أَْو لِبَ ْرِد . وََكَذِلَك اْلُعْريَاُن ُيَصلِ ي ِف اْلَوْقِت ُعْريَانَا ، َواَل يُ َؤخ ِ 

اْلَمرِيُض ُيَصلِ ي َعَلى َحَسِب َحالِِه ِِف وََكَذِلَك إَذا َكاَن َعَلْيِه ََنَاَسٌة اَل يَ ْقِدُر َأْن يُزِيَلَها فَ ُيَصلِ َي ِف اْلَوْقِت حِبََسِب َحالِِه . َوَهَكَذا 
فَاْلَمرِيُض  (ملَْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنبٍ  ًما ، فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا ، فَِإنْ َصلِ  قَائِ )لِِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيٍ :  اْلَوْقِت ، َكَما قَاَل النَّيبُّ 

قَائًِما . َوَهَذا    ُيَصلِ ي بَ ْعَد ُخُروِ  اْلَوْقتِ بِات َِفاِق اْلُعَلَماِء ُيَصلِ ي ِف اْلَوْقِت قَاِعًدا أَْو َعَلى َجْنٍب ، إَذا َكاَن اْلِقَياُم يَزِيُد ِف َمَرِضِه ، َواَل 
 ( . 30/  22) جمموع الفتاوى : .   َواْلَوْقُت َأوَْكُد فَ َرائ ض  الصَّاَلة  ،  ُكلُُّه أِلَنَّ ِفْعَل الصَّاَلِة ِِف َوْقِتَها فَ ْرضٌ 

 أن األعمال تتفاوت ِف فضلها ، وأن بعضها أفضل من بعض  . -3
 : وقد اختلف العلماء ِف أفضل األعمال 

 ة .فقيل : الصال
 وهذا مذهب اجلمهور . 

 حلديث الباب ولغريه من األحاديث األخرى اليت تدل على منزلة الصالة .
 وقيل : اجلهاد . 

 . متفق عليه) لغدوة ِف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها (  حلديث 
 وقيل : الصيام .
 الرب  ورجحه ابن  عبد

 . رواه النسائي هللا دلين على عمل ؟ فقال : عليك بالصيام فإنه ال عدل له ( قال : ) قلت يا رسول حلديث أّب أمامة 
 . رواه أمحد: ) الصيام جنة من النار (  قال : قال رسول هللا  وحلديث أّب هريرة 

 وقيل : العلم .
 للنصوص الواردة الكثرية ِف فضله ولنفعه املتعدي .
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لشخص : األفضل ِف حقك  باختالف الفاعل ، وباختالف الزمن ، فقد نقولوالصحيح أنه خيتلف  ابن عثيمني :قال الشيخ 
اجلهاد ، واآلخر : األفضل ِف حقك العلم ، فإذا كان شجاعاً قوياً نشيطاً ، وليس بذاك الذكي فاألفضل له اجلهاد ، ألنه أليق به 

 عل .. وإذا كان ذكياً حافظاً قوي احلجة ، فاألفضل له العلم ، وهذا باعتبار الفا
وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا ِف زمن تفشى فيه اجلهل والبدع ، وكثر من يفيت بال علم  ، فالعلم أفضل من اجلهاد ، وإن كنا ِف 
زمن كثر فيه العلماء ، واحتاجت الثغور إىل مرابطني يدافعون عن البالد اإلسالمية ، فهنا األفضل اجلهاد . فإن مل يكن مرجح ، 

 . ِلذا ، فاألفضل العلم  ال ِلذا وال

 ومن ذلك :عن أفضل األعمال ، فأجاب بإجابات متعددة خمتلفة ،  سئل النيب -4
   متفق عليهأي اإلسالم خري فقال : ) تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف (  سئل  - أ

، قال : اجلهاد ِف سبيل هللا ، قيل مث ماذا ، قال : أي العمل أفضل فقال : ) إميان باهلل ورسوله ، قيل مث ماذا  وسئل  - ب
 . متفق عليهحج مربور ( 

 . متفق عليهأي اإلسالم أفضل فقال : ) من سلم املسلمون من لسانه ويده (  وسئل  -  
 أجاب العلماء عن اختالف األجوبة مع اُتاد السؤال أن ذلك يرجع :

ون إليه أو مبا ِلم فيه رغبة أو مبا هو الئق       م كل قوم مبا ُيتاج  ، بأن أعل أن اجلواب خيتلف باختالف أحوال السائلني أواًل :
 معهم .
 أو كان االختالف باختالف األوقات بأن يكون العمل ِف ذلك الوقت أفضل من غريه . ثانياً :
 أو أن املراد ) من أفضل ( . ثالثاً :

 .فضل بر الوالدين -5
 يده سبحانه وهذا يدل على شدة تأكد اإلحسان إليهما وأنه بعد حق هللا  .فقد قرن سبحان بر الوالدين بتوح

 ( .ُقْل تَ َعاَلْوْا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً كما قال تعاىل )
 ( .ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َواْعُبُدوْا اَّللَ  َوالَ ُتْشرُِكوْا وقال تعاىل )

 ( . َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وقال تعاىل ) 
 : ًوأوصى تعاىل بالوالدين إحسانا 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً قال تعاىل ) َنا اإْلِ  ( .َوَوصَّي ْ
نَساَن ِبَوالَِدْيِه مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِف َعاَمنْيِ َوَوصَّ وقال تعاىل ) َنا اإْلِ  ( . ي ْ

 وحلديث الباب .
فاستأذنه ِف اجلهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما  نيب الوعن عبد هللا بن عمرو قال ) جاء رجل إىل 

 فجاهد ( متفق عليه .
 لم ) فارجع إىل والديك فأحسن صحبَتهما ( .وملس

قال: مث من ؟ قال: أمك . : أمك ؟ من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال حلديث أّب هريرة . ) أن رجاًل قال يا رسول هللا !و 
 ( .قال: مث من ؟ قال: أمك . قال: مث من ؟ قال: أبوك 

 :كيفية اإلحسان هلما :بالقول والفعل 
  والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع ِلما .ِف حياهتما : بالرب
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 بعد موهتما : الدعاء ِلما ، وإنفاذ عهدمها ، وإكرام صديقهما .
 هذا الرب ال خيتص باألبوين املسلمني ، بل ولو كانا على الشرك .

يِن وملَْ خيُْ قال تعاىل  َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِ  رُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ )ال يَ ن ْ
 ( اْلُمْقِسِطنيَ 

نْ َيا َمْعُرو وقال تعاىل  ُهَما ِف الدُّ  . (فاً )َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك ّب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
 أي بالعطاء .راغبة :  ( . ، أفأصلها ؟ قال : نعمن أمساء قالت ) قدمت أمي وهي راغبة وع

 ومن اإلحسان أال جياهد إال بإذهنما .
 للحديث السابق .

 يزور قرب أمه : وهذا حممد 
  رواه مسلم .(ا تذكر اآلخرةفزوروا القبور فإهن، فأذن َل، واستأذنته أن أزور قربها ر ِلا فلم يأذن َلاستأذنت رّب أن أستغف) قال 

 وهذا إبراهيم خليل الرمحن خياطب أباه بلطف وإشفاق :
 ( .يَا أََبِت ِإّن ِ َقْد َجاءّن ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعيِن أَْهِدَك ِصرَاطاً َسوِي اً )

 وهذا حيي يثِن عليه هللا بوصفه برًا بوالديه :
 ( .اِلَدْيِه وملَْ َيُكن َجبَّاراً َعِصي اً َوبَ ر اً ِبوَ قال تعاىل )

 وكذلك عيسى عليه السالم فيذكر هللا ِف كتابه قوله :
 ( .َوبَ ر اً ِبَواِلَديت وملَْ جَيَْعْليِن َجبَّاراً َشِقي اً )

 مناذج من سلف األمة :
 على خدي . عن ُممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األرض مث يقول ألمه : قومي ضعي قدمك

 وعن ابن عون املزّن : أن أمه نادته فأجاِبا ، فعال صوته صوهتا فأعتق رقبتني .
ما مشى معي هنارًا إال كان خلفي،  :؟ قال، أنه ملا مات ابنه قيل له : كيف كان بره بكابن اجلوزي: بلغنا عن عمر بن ذرقال 

 ، وال رقد على سطح أنا ُتته .وال ليالً إال كان أمامي
ورمحة هللا وبركاته ، فتقول :  –يا أماه  –أبو هريرة إذا أراد أن خير  من بيته وقف على باب أمِ ه فقال : السالم عليك  كان

 وعليك السالم يا ولدي ورمحة هللا وبركاته ، فيقول : رمِحَك هللا كما ربيتين صغرياً ، فتقول : رمحك هللا كما بررتين كبرياً .
، ل مع أمه، وكان أبرَّ الناس ِبا، فقيل له ِف ذلك ، فقال: أخاف أن آكل معهاسن بن علي ال يأك: كان احلوعن الزهري قال

 ، فأكون قد عققتها .يء من الطعام وأنا ال أدري فآكلهفتسبق عينها إىل ش
 ، وللجهاد ِف سبيل هللا فضائل :فضل اجلهاد ِف سبيل هللا -6

 نيا مبا فيها .: أن الروحة ِف سبيل هللا خري من الد أوالً 
 حلديث ) لغدوة ِف سبيل هللا أو روحة ِف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها ( متفق عليه .

 : أن هذا القدر من الثواب خري من الثواب الذي ُيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها ألنفقها ِف طاعة هللا تعاىل   معىن احلديث
 : أنه من أفضل األعمال . ثانياً 

 باب .حلديث ال
 .متفق عليه  باهلل ، واجلهاد ِف سبيل هللا (أّب ذر قال : ) قلت يا رسول هللا ، أي العمل أفضل؟ قال: اإلميان وحلديث 
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 : أن اجملاهد أفضل الناس . ثالثاً 
 متفق عليه  .(فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن جياهد بنفسه وماله ِف سبيل هللا عن أّب سعيد اخلدري قال: )أتى رجل رسول هللا 

  : اجلهاد ال يعدله شيء . رابعاً 
قال : ) قيل : يا رسول هللا ، ما يعدل اجلهاد ِف سبيل هللا ؟ قال : ال تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتني أو  عن أّب هريرة 

لقانت بآيات هللا ، ال يفرت من ثالثًا كل ذلك يقول : ال تستطيعونه ، مث قال : مثل اجملاهد ِف سبيل هللا كمثل الصائم القائم ، ا
 متفق عليه صيام وال صالة حَّت يرجع اجملاهد ِف سبيل هللا ( . 

 : للمجاهدين مائة درجة ِف اجلنة . خامساً 
 رواه البخاري: )إن ِف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين ِف سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض(  قال 

 اجلهاد سبب للنجاة من النار .:  سادساً 
 .رواه البخاري  عبد ِف سبيل هللا فتمسه النار (: ) ما اغربت قدما  قال 

للقدم ُيرم عليها النار ، ذا كان ُمرد مس  الغبار إوِف ذلك إشارة إىل عظم قدر التصرف ِف سبيل هللا ، فقال احلافظ ابن حجر : 
 . فكيف مبن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟

 : من أسباب دخول اجلنة . سابعاً 
 .َّللَِّ ( )ِإنَّ اَّللََّ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواَِلُْم بَِأنَّ َِلُُم اجْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اقال تعاىل : 

 : اجملاهد يكون هللا ِف عونه . ثامناً 
 رواه أمحد هد ِف سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف(. :)ثالثة حق على هللا عوهنم: اجملا قال 

 : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم . تاسعاً 
 : ) وذروة سنام اإلسالم اجلهاد ِف سبيل هللا ( . رواه الرتمذي  قال 

 ذروة الشيء : أعاله .
 وغري اجملاهدين . : نفى سبحانه التسوية بني املؤمنني اجملاهدين عاشراً 

ُر أُوَل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواِلِِمْ قال تعاىل :  َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اَّللَُّ  )ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغي ْ
ً َوَعَد اَّللَُّ احلُْْسىَن َوَفضََّل اَّللَُّ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِظيماً( اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواِلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن دَ   .َرَجًة وَُكال 

 : أن اجلهاد سبب ملغفرة الذنوب . احلادي عشر
( تُ ْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن ِف َسِبيِل 10َذاٍب أَلِيٍم )يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَارٍَة تُنِجيُكم مِ ْن عَ قال تعاىل : ) 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن )  ( يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن َُتِْتَها اأْلَنْ َهارُ 11اَّللَِّ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ
  ( .َوَمَساِكَن طَيِ َبًة ِف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

 قال العلماء : إمنا أخر اجلهاد عن بر الوالدين ألن اجلهاد ِف سبيل هللا متوقف على إذن الوالدين ] هذا إذا كان تطوعاً [ .-7
لت: هذه الثالثة أفضل األعمال بعد اإلميان، فمن َضيَّع إن قلت: ما احلكمة ِف ختصيص هذه األشياء الثالثة بالذكر، قف -8

الصالة اليت هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغريها من أمر الدين أشد تضييًعا، وأشد هتاونًا واستخفافًا، وكذا من ترك بر 
قدرته عليه عند تعينه عليه، فهو لغري والديه فهو لغري ذلك من حقوق الناس أشد ترًكا، وكذا اجلهاد ِف سبيل هللا؛ من تركه مع 

 ( . عمدة القارياً .    ) ِبا إىل هللا تعاىل أشد ترك ذلك من األعمال اليت يتقرب
الصرب على احملافظة على  : الذي يقتضيه النظر تقدمي اجلهاد على مجيع أعمال البدن ألن فيه بذل النفس، إال أن قال ابن بزيزة
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هتا، واحملافظة على بر الوالدين أمر الزم متكرر دائم، ال يصرب على مراقبة أمر هللا فيه إال الصديقون، وأدائها ِف أوقا،  الصلوات
 ح ( .الفت) وهللا أعلم. قاله ِف 

 إثبات احملبة هلل تعاىل إثباتاً يليق جبالله من غري ُتريف وال متثيل وال تشبيه وال تعطيل .-9
  ( .إن هللا ُيب احملسنني ) قال تعاىل

  ( .إن هللا ُيب املتقني ) وقال تعاىل
 ) ألعطني الراية رجالً ُيب هللا ورسوله وُيبه هللا ورسوله ( .:  وقال 

إىل هذا احلد خشية أن تكثر عليه األعمال فال يستطيع اإلتيان ِبا  حيث وقف عن سؤال رسول هللا فقه ابن مسعود  -10
 عليه ِف السؤال . حَّت ال يثقل أو أدباً مع الرسول  مجيعاً ،

 والتطبيق . ملجل العأالسؤال من  -11
 أن األعمال تتفاضل . -12
 أن هللا ُيب األعمال الصاحلة . -13
 الرفق بالعامل . -12
 االزدياد من العلم عند العلماء . -13
 ألمته وتعليمهم ما ُيتاجونه . نصح النيب  -14
 . والتوقف عن اإلكثار عليه خشية إمالله -15
 . والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد املسرتشدين ولو شق عليه ما كان عليه الصحابة من تعظيم النيب  -16
 وفيه أن اإلشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت ُمَعيِ نًة للمشار إليه مُمَيِ َزًة له عن غريه. -17
ُيَصلي ي اْلَفْجَر ، فَ َيْشَهُد َمَعُه ن َساٌء م ْن اْلُمْؤم َنات  ،  ُسوُل اَّللَّ  ) َلَقْد َكاَن رَ  َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلتْ  -46

ْعَن إىَل بُ ُيوِت  نَّ َما يَ ْعر فُ ُهنَّ َأَحٌد ، م ْن اْلَغَلس   ُُروط ه نَّ ُثَّ يَ ْرج   . (ُمتَ َلفي َعاٍت ِب 
 ( أي : متجلالت ومتلف فات . ُمتَ َلفي َعاتٍ ) 

---------- 
 ( مجع مرط ، وهو كساء خمطط يشبه العباءة . ُمُروط ه نَّ  ِف  ) 
 ( قيل : ما يعرفن أنساء هن أم رجال ] ورجحه النووي [ ، قيل : ما يعرف أعياهنن . َما يَ ْعر فُ ُهنَّ َأَحدٌ ) 
 ِنَساء ُهنَّ أَْم رَِجال .قَاَل الدَّاُوِدي  : َمْعَناُه َما يُ ْعَرْفَن أَ قال النووي : هو بقايا ظالم الليل ، (   من الغلس)  

 ر .الَغَلس : ظلمة آخر الليل ، كما ِف القاموس ، وهو أول الفجوقال ِف سبل السالم : 
 وقال الشيخ الفوزان : هو اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة .

تلف العلماء ِف هذا املسألة على ، وقد اخكان يصلي الصبح بغلس ) أي : يبكر فيها (   احلديث دليل على أن النيب -1
 قولني :

 : األفضل صالهتا بغلس . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور .

َر َواْبِن َأّب َبْكٍر َوُعمَ  َوأَمَّا َصالُة الصُّْبِح فَالت َّْغِليُس ِِبَا أَْفَضُل ، َوِِبََذا قَاَل َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ َوِإْسَحاُق . َوُرِوَي َعنْ  : قال ابن قدامة 
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 ك .ا يَُدلُّ َعَلى َذلِ َمْسُعوٍد َوَأّب ُموَسى َواْبِن الزُّبَ رْيِ َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز مَ 
ٌل أَْن يَ ت ْرُُكوا اأْلَْفَضَل ، َويَْأُتوا َوَعْن َأّب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن ، أَن َُّهْم َكانُوا يُ َغلِ ُسوَن ، َوُُمَا قَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَ رِ  : َصحَّ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 
 ) املغين ( .   الدُّوَن ، َوُهْم النِ َهايَُة ِِف إتْ َياِن اْلَفَضاِئِل .

 وقال النووي : وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد .
 حلديث الباب .-أ

 يصليها ] أي الصبح [ بغلس ( متفق عليه . قال ) كان النيب  ديث جابر حلو  -ب
 رواه مسلم .( قَّ اَْلَفْجُر، َوالنَّاُس اَل َيَكاُد يَ ْعِرُف بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا  فَأَقَاَم اَْلَفْجَر ِحنَي اِْنشَ ) أّب موسى وحلديث -ب

 أفضل .اإلسفار  أن القول الثاين :
 وهذا قول أّب حنيفة .

   .رواه أبو داود  جوركم (روا بالفجر فإنه أعظم أل) أسف قال رسول هللا  -رافع بن خديج قال حلديث 
 القول األول وأنه يستحب التغليس بصالة الفجر . والصحيح

 . ( بأجوبة :وأجابوا عن حديث ) أسفروا ..
 ُتقق طلوع الفجر .: أنه ُممول على أن املراد بذلك  اجلواب األول

 .الشافعي وأمحد وإسحاق ، واختاره الشيخ ابن باز وهذا حكاه الرتمذي عن  
رتمذي ِف جامعه : وقال الشافعي أمحد وإسحاق : معىن اإلسفار : أن يضح الفجر فال ُيشك فيه ، ومل يروا أن معىن قال ال

 اإلسفار تأخري الصالة .
ْسَفاُر اْلَمْذُكورُ وقال ابن قدامة :  َ طُُلوُع ا فََأمَّا اإْلِ ْلَفْجِر ، َويَ ْنَكِشَف يَِقيًنا ِمْن قَ ْوِلِِْم : ِِف َحِديِثِهْم ، فَاْلُمرَاُد بِِه تَْأِخريَُها َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ

 َأْسَفَرْت اْلَمْرأَُة ، إَذا َكَشَفْت َوْجَهَها .
وإمنا معناه عند مجهور أهل العلم : تأخري صالة الفجر إىل أن يتضح الفجر ، مث تؤدى قبل زوال الغلس ،   وقال الشيخ ابن باز :

 ا .يؤديه كما كان النيب 
 : أن املراد تطويل القراءة حَّت خير  من الصالة مسفراً . اجلواب الثاين

 وهذا قول الطحاوي .
وهذا خالف قول عائشة ، ألهنا حكت أن انصراف النساء كان وُهنَّ ال يعرفن من الغلس ولو قرأ :  ، فقالوهذا رده الشوكاّن 

 .ار جداً بالسور الطوال ما انصرف إال وهم قد أسفروا ودخلوا ِف اإلسف رسول هللا 
كان   : أنه شاذ ، ألنه خمالف لألحاديث الصحيحة املستفيضة املشهورة ِف الصحيحني وغريمها أن النيب  اجلواب الثالث

 يصلي الفجر بغلس .
ِْمِذيُّ َوَهَذا احلَِْديُث َلْو َكاَن ُمَعارًِضا ملَْ يُ َقاِوْمهَ قال ابن تيمية ) أسفروا بالصبح (  أِلَنَّ تِْلَك ِف الصَِّحيَحنْيِ  ،ا َوَقْد َصحََّحُه الرتِ 

 . َواخْلَبَ ُر اْلَواِحُد إَذا َخاَلَف اْلَمْشُهوَر اْلُمْسَتِفيَض َكاَن َشاذًّا،َوِهَي َمْشُهورٌَة ُمْسَتِفيَضٌة 
 : أنه منسوخ . اجلواب الرابع

 د .رواه أبو داو اإلسفار حَّت مات (غل س بالصبح ، مث أسفر ، مث مل يَ ُعد إىل  ) أن النيب  ويؤيده حديث أّب مسعود
 .  َوَقْد َيُكوُن َمْنُسوًخا ؛ أِلَنَّ الت َّْغِليَس ُهَو ِفْعُلُه َحَّتَّ َماَت َوِفْعُل اخْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن بَ ْعَدهُ قال ابن تيمية : 

 .جواز حضور النساء للمسجد على احلديث دليل -2
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 تأيت إن شاء هللا ِف حديث : ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا ( ) سويشرتط حلضور النساء املسجد عدة شروط 
 صالهتا ِف بيتها .للمرأة األفضل  -3

ٌر ِلَُ  اَل مَتْنَ ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجدَ )  َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   ن ( رواه أبو داود .، َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ
ُر َمَساِجدِ )  َعْن أُمِ  َسَلَمَة َعْنُه  َوَقْد َرَوى َأمْحَدُ   ( . النِ َساِء قَ ْعُر بُ ُيوهِتِن   َخي ْ

ٌر ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد )  َوِبِه تَ ْعَلُم َأنَّ قَ ْوَلُه  َوَلْو َكاَن اْلَمْسِجُد َمْسِجَد النَّيبِ   َصاَلٌة ِف َمْسِجِدي َهَذا َخي ْ
ٌر َِلُنَّ ِمَن الصَّاَلِة ِف اجلََْماَعِة ِِف ا ( حلَْرَامَ ا  ْلَمْسِجِد .َخاصٌّ بِالر َِجاِل ، أَمَّا النِ َساُء َفَصاَلتُ ُهنَّ ِِف بُ ُيوهِتِنَّ َخي ْ

 جواز إمامة الرجل للنساء .-4
 وهذه املسألة ال ختلو من أربع حاالت :

 مع الرجال ، فهذا جائز .أن يكون النساء ِف املسجد  احلالة األوىل :
 حلديث الباب .
 أن يؤم النساء ومعهن أحد ُمارمه أو رجل آخر فهذا جائز . احلالة الثانية :
 متفق عليه  ز من ورائنا فصلى لنا ركعتني ( وصففت أنا واليتيم وراءه والعجو  وسيأيت : وفيه ) فقام رسول هللا  –حلديث أنس 

 واحدة أجنبية منه ، فهذا ال جيوز .أن يؤم امرأة  احلالة الثالثة :
 : ) ال خيلون أحدكم بامرأة إال مع ذي ُمرم ( . متفق عليه   لقوله 

 أن يؤم نساء أجانب عنه وال رجل معهن غريه وال أحد ُمارمه . احلالة الرابعة :
 فهذه احلالة أختلف العلماء على قولني :

 قيل : يكره . وقيل : جيوز .
 أنه يكره . والراجح
 ُتت باب :حديث الباب  –رمحه هللا اري خالب ذكر املصنففائدة : 

 ليستدل به على لباس املرأة ِف الصالة .
فالواجب ِف لباس املرأة ِف الصالة : أن تصلي ِف الدرع واخلمار ، فالدرع وهو القميص يغطي بدهنا وقدميها ، واخلمار يغطي 

 رأسها .
 درع وَخار وملحفة . أن تصلي املرأة ِف :واألكمل واألفضل 

 ملا ورد عن ابن عمر قال : إذا صلت املرأة فلتصل ِف ثياِبا كلها : الدرع واخلمار وامللحفة . أخرجه ابن أّب شيبة .
رُْع َساِبًغا يُ َغطِ ي أَُتَصلِ ي اَْلَمْرأَُة ِف ِدرٍْع َوَِخَاٍر ، ِبَغرْيِ ِإزَاٍر ؟ قَ  ) ا َسأََلْت اَلنَّيبِ  ة ) أهنَعْن أُمِ  َسَلمَ وقد جاء َ  اَل : "ِإَذا َكاَن اَلدِ 

َها   َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوَصحََّح َاأْلَئِمَُّة َوقْ َفُه .  (ُظُهوَر َقَدَمي ْ
  سراويل .أي : ليس ُتت قميصها إزار وال( ب َغرْي  إ زَاٍر ) الدرع بكسر الدال وهو هنا قميص املرأة .( ُتَصلي ي اَْلَمْرَأُة ِف  د رٍْع ) َ 

 صحح األئمة وقفه . –رمحه هللا  –واحلديث ضعيف وال يصح ، وكما قال احلافظ ابن حجر 
 ومع ذلك اختلف ِف هذا املوقوف هل هو صحيح أم ضعيف .

 بعض العلماء ضعف هذا املوقوف ، ألن ِف اإلسناد امرأة ُمهولة ال تعرف .
 وبعضهم صححه ألمرين :

ِف  فانت ُمهولة؛ لكنها من التابعيات وقد مسعت من أم سلمة، وتقدم مرارًا أن اجملهول ال يُتكلأن هذه املرأة وإن ك:  األول
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 م .بعني لغلبة الثقات عليهاأمره إذا كان من الت
فتابعت ،  الفتوىهذه روت عن أم سلمة نفس ، أن هذه املرأة الفاضلة توبِعت من امرأٍة أخرى وهي أم احلسن البصري  : اً ثاني

 ة . ] الشيخ أمحد اخلليل [ .رأهذه امل
 أن املرأة إذا خرجت للصالة ِف املسجد ختر  متسرتة . -4
 أن املرأة إذا صلت املسجد فإهنا تبادر باخلرو  والرجوع للبيت وعدم االنتظار إذا انقضت من صالهتا . -5

َرة  ، َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَق يٌَّة َواْلَمْغر َب إَذا ُيَصلي   َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن  - 47 ي الظُّْهَر ب اهْلَاج 
ُّ َذا رَآُهْم أَْبطَُئوا َأخَّرَ َوَجَبْت ، َواْلع َشاَء َأْحَياناً َوَأْحَياناً إَذا رَآُهْم اْجَتَمُعوا َعجََّل . َوإ    .(ُيَصلي يَها ب َغَلٍس  ، َوالصُّْبُح َكاَن النَِّب 

َهال  َسيَّار  ْبن  َسالَمَة قَاَل ) َدَخْلُت أَنَا َوَأِب  َعَلى َأِب  بَ ْرزََة اأَلْسَلم يي  ، فَ َقاَل لَ  - 48 ن ْ ُّ َعْن َأِب  اْلم   ُه َأِب  : َكْيَف َكاَن النَِّب 
رَي  ُع  -وىَل الَّيت  َتْدُعونَ َها األُ  -ُيَصلي ي اْلَمْكُتوبََة ؟ فَ َقاَل : َكاَن ُيَصلي ي اهْلَج  نَي َتْدَحُض الشَّْمُس ، َوُيَصلي ي اْلَعْصَر ، ُثَّ يَ ْرج  ح 

يُت َما قَ  َر م ْن اْلع َشاء  الَّيت  اَل ِف  اْلَمْغر ب  . وََكاَن يَأَحُدنَا إىَل رَْحل ه  ِف  َأْقَصى اْلَمد يَنة  َوالشَّْمُس َحيٌَّة . َوَنس  ْسَتَحبُّ َأْن يُ َؤخي 
نَي ي َ َتْدُعونَ َها الْ  َفت ُل م ْن َصالة  اْلَغَداة  ح  َلَها ، َواحْلَد يُث بَ ْعَدَها . وََكاَن يَ ن ْ ْعر ُف الرَُّجَل َجل يَسُه . َعَتَمَة . وََكاَن َيْكَرُه الن َّْوَم قَ ب ْ

تي نَي إىَل اْلم اَئة    . (وََكاَن يَ ْقَرُأ ب السي 
---------- 

هذا نصف النهار بعد الزوال، مسيت ِبا ألن اِلجرة هي الرتك، والناس يرتكون التصرف حينئذ هي شدة احلر، واملراد ( َرة  ب اهْلَاج  ) 
 . لشدة احلر؛ ألجل القيلولة وغريها

زاد النسائي ) والشمس بيضاء ،  ، مل يدخلها بَ ْعُد صفرة، وال تغري. أفاده العيين خالصة صافيةأي :  (َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَق يٌَّة  )
 . نقية (

 . ، واملراد سقوط قرص الشمس ، وأصل الوجوب السقوط غابت: أي  (َواْلَمْغر َب إَذا َوَجَبْت ) 
 أي : رأى الصحابة .(  إَذا رَآُهمْ ) 
 ِف املسجد .( اْجَتَمُعوا  )

 صالة العشاء .( َعجََّل ) 
 . ( أي : تأخروا عن احلضورَوإ َذا رَآُهْم أَْبطَُئوا  )

 لعشاء .صالة ا( َأخََّر ) 
 تقدم معناها ِف احلديث السابق . (ب َغَلٍس ) 

َهال  َسيَّار  ْبن  َسالَمَة ) عَ  ن ْ َهال ( ْن َأِب  اْلم  بفتح السني وتشديد الياء من سيار، وفتح السني، وختفيف الالم من سالمة، أبو املن ْ
 .129الر ِياحي البصري، ثقة، توِف سنة 

 مة بتخفيف الالم .سالوأِب ( َدَخْلُت أَنَا : قَاَل ) 
 . َنْضَلُة بن ُعَبيد، صاحب النيب ( ى َأِب  بَ ْرزََة اأَلْسَلم يي  َعلَ  )

 ( ُّ  األوقات اليت كان يصلي فيها املكتوبة، ويداوم عليها.املراد ( ُيَصلي ي اْلَمْكُتوبََة ؟ َكْيَف َكاَن النَِّب 
نَي َتْدَحُض الشَّْمُس )   اء .أي : تزول عن وسط السم( ح 
ُع َأَحُدنَا إىَل رَْحل ه   )  أي : منزله ومسكنه .( َوُيَصلي ي اْلَعْصَر ، ُثَّ يَ ْرج 
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أي : بيضاء نقية حارة ، فحياهتا وصف مستعار لبقاء ضوئها وشدة حرارهتا ، وقد أخر  أبو داود بسنده عن ( َوالشَّْمُس َحيٌَّة ) 
 . خيثمة بن عبدالرمحن قال ) حياهتا أن جتد حرها (

َفت ُل )   أي : ينصرف .( وََكاَن يَ ن ْ
 ( أي : الفجر .م ْن َصالة  اْلَغَداة  ) 
 احلديث دليل على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس .-1
(  ا ملَْ َُيُْضْر اَْلَعْصرُ ْهِر ِإَذا زَاَلْت اَلشَّْمُس،  وََكاَن ِظلُّ اَلرَُّجِل َكُطولِِه  مَ  َوْقُت اَلظُّ )  حلديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال -أ

 رواه مسلم .
( متفق َخرََ  ِحنَي زَاَغِت الشَّْمُس َفَصلَّى الظُّْهَر ، فَ َقاَم َعَلى اْلِمْنرَبِ ، َفذََكَر السَّاَعَة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) أََنس ْبن َماِلٍك وعن  -ب

 عليه .
 .متفق عليه  زالت الشمس (  ان يصلي الظهر إذاك  وحلديث أّب هريرة ) أن النيب -ب
 .ملا زالت الشمس أمر بالالً فأذن مث أمره فأقام الصالة ( . رواه مسلم  وحلديث بريدة  ) أن النيب - 
 يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ( رواه مسلم . وعن جابر بن مسرة قال ) كان رسول هللا  -د
 ( متفق عليه . لِ ى الظُّْهَر ِإَذا زَاَلِت الشَّْمسُ ُيصَ  َ  َكاَن النَّيبُّ ) َعْن َأِِب بَ ْرزََة و  -ه 

َرْت قَالَُه اْبُن اْلُمْنِذِر ، َواْبُن َعْبِد اْلبَ رِ  َوَقْد َتظَاهَ ، َوَأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ أَوََّل َوْقِت الظُّْهِر : إَذا زَاَلْت الشَّْمُس قال ابن قدامة : 
 ) املغين ( . .اأْلَْخَباُر ِبَذِلَك 

َرة   َكاَن )قوله  -2  يصلي الظهر ِف أول وقتها ، ومما يدل على ذلك أيضاً : ( دليل على أن النيب  ُيَصلي ي الظُّْهَر ب اهْلَاج 
 ( .ِحنَي َتْدَحُض الشَّْمُس  -الَّيِت َتْدُعونَ َها اأُلوىَل  -َكاَن ُيَصلِ ي اِْلَِجرَي )  -أّب برزة  –حديث الباب -أ

 يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ( رواه مسلم . جابر بن مسرة قال ) كان رسول هللا حلديث و -ب
 َوِفيِه : َدلِيل َعَلى ِاْسِتْحَباب تَ ْقِدميَها ، َوبِِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ َواجلُْْمُهوُر .قال النووي : 

َنا َخْلَف ) أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل وعن  -   (بِالظََّهائِِر َفَسَجْدنَا َعَلى ثَِيابَِنا ات َِقاَء احلَْرِ   َرُسوِل اَّللَِّ ُكنَّا ِإَذا َصلَّي ْ
 فإن قال قائل : ما اجلواب عن حديث األمر باإلبراد ؟،  (َفَسَجْدنَا َعَلى ثَِيابَِنا ات َِقاَء احلَْرِ  قوله ) فائدة :

 ح ( .قيل : إن هذا لبيان اجلواز وإن كان اإلبراد أفضل .   ) الفت
ُع َأَحُدنَا إىَل رَْحل ه  ِف  َأْقَصى اْلَمد يَنة  ( وِف حديث أّب برزة )  َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَق يَّةٌ قوله )  -3 َوُيَصلي ي اْلَعْصَر ، ُثَّ يَ ْرج 

 تعجيل صالة العصر ِف أول وقتها .استحباب دليل على  (  َوالشَّْمُس َحيَّةٌ 
 مث يرجع الرجل إىل منزله ِف أقصى املدينة ، والشمس مل تزل ُتتفظ بضوئها وحرارهتا . مع النيب  ألن الصحابة كانوا يصلوهنا
 ومما يدل على ذلك أيضاً :

 فَ َيْأيت  ِإىَل اْلَعَواَل  َكاَن ُيَصلِ ى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة َحيٌَّة فَ َيْذَهُب الذَّاِهبُ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ما ورد -أ
 ] قال الزهري : وبعض العواَل من املدينة على أربعة أميال أو حنوه [ .( متفق عليه .  َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ  اْلَعَواَلَ 

 ( متفق عليه . تِيِهْم َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ ُكنَّا ُنَصلِ ى اْلَعْصَر مُثَّ يَْذَهُب الذَّاِهُب ِإىَل قُ َباٍء فَ َيأْ ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل و  -ب
يَ ْعىِن اْليَ ْوَمنْيِ فَ َلمَّا زَاَلِت «. َصلِ  َمَعَنا َهَذْيِن » َأنَّ َرُجاًل َسأََلُه َعْن َوْقِت الصَّالَِة فَ َقاَل لَُه )   َعِن النَّيب ِ . بُ َرْيَدة عن و  - 

 ( رواه مسلم . َوالشَّْمُس ُمْرَتف َعٌة بَ ْيَضاُء نَق يَّةٌ َمَرُه فَأَقَاَم الظُّْهَر مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم اْلَعْصَر الشَّْمُس أََمَر ِباَلالً فََأذََّن مُثَّ أَ 
 .رواه مسلم ( ُيَصلُّوَن اْلَعْصَر  َعْمرِو ْبِن َعْوٍف فَ َيِجُدُهمْ  ُكنَّا ُنَصلِ ى اْلَعْصَر مُثَّ خَيْرُُ  اإِلْنَساُن ِإىَل َبيِن ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل و  -د
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 يَْذَهب بَ ْعد َصاَلة اْلَعْصر َواْلُمرَاد ِِبَِذِه اأْلََحاِديث َوَما بَ ْعدَها اْلُمَباَدرَة ِلَصاَلِة اْلَعْصر أَوَّل َوْقتَها ؛ أِلَنَُّه اَل مُيِْكن َأنْ قال النووي : 
 ريَّ ِبُصْفَرٍة َوحَنْوَها ِإالَّ ِإَذا َصلَّى اْلَعْصر ِحني َصاَر ِظل  الشَّْيء ِمْثله ، َواَل َيَكاد َُيُْصل َهَذا ِإالَّ ِِف ِميَلنْيِ َوَثاَلثَة َوالشَّْمس بَ ْعُد ملَْ تَ تَ غَ 

ْنَسان ِإىَل َبيِن َعْمرو ْبن َعْوف ف َ   .ُيَصلُّوَن اْلَعْصر  َيِجدُهمْ اأْلَيَّام الطَّوِيَلة . َوقَ ْوله : ُكنَّا ُنَصلِ ي اْلَعْصر ، مُثَّ خَيْرُ  اإْلِ
 تَ ْعِجيل َصاَلة َرُسول اَّللَّ  قَاَل اْلُعَلَماء : َمَنازِل َبيِن َعْمرو ْبن َعْوف َعَلى ِميَلنْيِ ِمْن اْلَمِديَنة ، َوَهَذا يَُدل  َعَلى اْلُمَباَلَغة ِف 

ُكْن ِفيِه ُحجَّة ، َوَلَعلَّ تَْأِخري َبيِن َعْمرو ِلَكْوهِنِْم َكانُوا أَْهل أَْعَمال ِِف وََكاَنْت َصاَلة َبيِن َعْمرو ِف َوَسط اْلَوْقت ، َوَلْواَل َهَذا ملَْ يَ 
َسط ر َصاَلهتْم ِإىَل وَ ا مُثَّ ِاْجَتَمُعوا َِلَا ، فَ َتَتَأخَّ ُحُروثِِهْم َوُزُروِعِهْم َوَحَواِطيِهْم ، فَِإَذا فَ َرُغوا ِمْن أَْعَماِلْم تََأهَُّبوا لِلصَّاَلِة بِالطََّهارَِة َوَغرْيهَ 

  . ) شرح مسلم ( .اْلَوْقت ِِلََذا اْلَمْعىَن 
 . وقت أفضل، وبه قال مجهور العلماءوأما العصر فتقدميها ِف أول الوقال ِف اجملموع : 

 . تأخريها أفضل ما مل تتغري الشمسوقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه:  
 ( . لصَّاَلَة َطَرِفَِ الن ََّهارِ َوأَِقِم ا)  واحتجوا بقول هللا تعاىل 
 ( . فكان يؤخر العصر مادامت الشمس نقية َقِدْمُت على رسول هللا ل ) قا يث علي بن شيبان وحبد 
 (.بتأخري العصر أمر رسول هللا ل ) ِديج، عن أبيه رضي هللا عنه، قاوعن عبد الواحد بن نافع، عن ابن رافع بن خَ  
 وقت النافلة.وألهنا إذا أخرت اتسع   

 مث ذكر رمحه هللا اجلواب عن هذه األدلة فقال :
 وأما اجلواب عن احتجاجهم باآلية، فقال أصحابنا: قال أهل اللغة: الطََّرُف ما بعد النصف.

 . أنه باطل، ال يعرفوعن حديث علي بن شيبان: 
فه، ونقل البيهقي عن البخاري أنه ضعفه، ، وضعفاه، وبينا ضع ، والبيهقي وعن حديث رافع: أنه ضعيف، رواه الدارقطين 

 ، وأبو القاسم الاللكائي، وغريهم.  وضعفه أيًضا أبو زرعة الرازي
 ) اجملموع ( .  وعن قوِلم. يتسع وقت النافلة أجيب بأن هذه فائدة ال تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت. 

 املغرب يدخل إذا غربت الشمس . ( دليل على أن وقت صالة َواْلَمْغر َب إَذا َوَجَبتْ قوله )  -4
 قال ابن قدامة : أما دخول وقت املغرب بغروب الشمس ، فإمجاع أهل العلم ، ال نعلم بينهم خالفاً فيه .

: فأول وقت املغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروِبا ، وهذا ال خالف فيه ، نقل ابن املنذر وخالئق ال ُيصون  وقال النووي
 اإلمجاع فيه .

 .... ( ،  ُيَصلِ ي الظُّْهَر بِاِْلَاِجَرِة ، َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيٌَّة َواْلَمْغِرَب إَذا َوَجَبتْ  َكاَن ) -جابر  -الباب يث حلد-أ
 .رواه مسلم صلى املغرب حني وقعت الشمس (  وحلديث أّب موسى  ) أنه -ب
 األفضل ِف صالة املغرب التبكري .-5
كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت باحلجاب ( متفق عليه .                                  كوع ) أن رسول هللا حلديث سَلمة بن األ-أ

 ( .اللَّْفظَاِن مبَْعىًن ، َوَأَحدمهَا تَ ْفِسري ِلآْلَخِر قال النووي : ) 
 متفق عليه .(  فَ يَ ْنَصِرُف َأَحُدنَا َوِإنَُّه لَيُْبِصُر َمَواِقَع نَ ْبِلهِ  يبِ  ُكنَّا ُنَصلِ ي اَْلَمْغِرَب َمَع اَلنَّ ) وحلديث رافع بن خديج . قال -ب

ِصر ْبل َعْن قَ ْوسه َويُ بْ َمْعَناُه : أَنَُّه يُ َبكِ ر ِِبَا ِف أَوَّل َوْقتَها مبَُجرَِّد ُغُروب الشَّْمس ، َحَّتَّ نَ ْنَصِرف َويَ ْرِمي َأَحدنَا النَّ  : قال النووي
يَعة ِفيِه ، شَّْمس َوَهَذا ُُمَْمع َعَلْيهِ َوِف َهَذْيِن احلَِْديثَ نْيِ َأنَّ اْلَمْغِرب تُ َعجَّل َعِقب ُغُروب ال، لِبَ َقاِء الضَّْوء موقعه َوَقْد ُحِكَي َعْن الشِ 

،  ْت لِبَ َياِن َجَواز التَّْأِخريْلَمْغِرب ِإىَل َقرِيب ُسُقوط الشََّفق َفَكانَ . َوأَمَّا اأْلََحاِديث السَّاِبَقة ِف تَْأِخري اَفات ِإلَْيِه َواَل َأْصل لَهُ َشْيء اَل اِْلتِ 
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اْلُمَتَكر ِرَة الَّيِت َواَظَب  اَّللَّ َكَما َسَبَق ِإيَضاحه ؛ فَِإن ََّها َكاَنْت َجَواب َساِئل َعْن اْلَوْقت ، َوَهَذاِن احلَِْديثَاِن ِإْخَبار َعْن َعاَدة َرُسول 
َها إِ  َها َعَلي ْ  ) شرح مسلم ( ..   الَّ لُِعْذٍر فَااِلْعِتَماد َعَلي ْ

وقال ِف العمدة : معىن احلديث ، أنه يبك ر باملغرب ِف أول وقتها مبجرد غروب الشمس ، حَّت ينصرف أحدنا ، ويرمى النبل عن 
 قوسه ، ويبصر موقعه لبقاء الضوء .

املغرب، مث نرجع فنرتامى،  ر ، قالوا )كنا نصلي مع رسول هللا وروى أمحد من طريق علي بن بالل، عن ناس من األنصا - 
 حَّت نأيت ديارنا، فما خيفى علينا مواقع سهامنا( .

 قال احلافظ ابن حجر : ومقتضاه املبادرة باملغرب ِف أول وقتها ، حبيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق .
لصالة املغرب ، وِلذا كانت  ه يدل على شدة تعجيل النيب وهذا كلوقال ابن رجب بعد ذكره لعدة أحاديث ِف ذلك : 

حني جاء خرب أهل الطائف   النيب كنت مع  )كما خرجه اإلمام أمحد من رواية أّب طريف اِلذَل ، قال ،  تسمى صالة البصر 
 . بصر : هي صالة املغربقال اإلمام أمحد : صالة ال( الً رمي لرأى موقع نبله  ، فكان يصلي بنا صالة البصر ، حَّت لو أن رج

َر م ْن اْلع َشاء  الَّيت  َتْدُعونَ َها اْلَعَتَمَة )  قوله -6  دليل على أنه يستحب تأخري صالة العشاء . (وََكاَن ُيْسَتَحبُّ َأْن يُ َؤخي 
 وهذا مذهب مالك وأمحد وأّب حنيفة ، ونسبه الرتمذي ألكثر أهل العلم .

َر ِمْن اَْلِعَشاءوََكاَن َيْسَتحِ ) حلديث الباب -أ  ( . بُّ َأْن يُ َؤخِ 
 ذات ليلة بالعشاء حَّت ذهب عامة الليل ( . ) أعتم النيب  وحلديث ابن عباس  -ب
وألخرت العشاء  ،ميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة) لوال أن أشق على أ : قال رسول هللا وحلديث زيد بن خالد قال- 

 .رواه الرتمذي  إىل ثلث الليل (
 .هذا مقيد مبا مل يشق على الناس  لكن

 . ( َواْلِعَشاَء َأْحَيانًا َوَأْحَيانًا: ِإَذا َرآُهْم ِاْجَتَمُعوا َعجََّل، َوِإَذا َرآُهْم أَْبطَُئوا َأخَّرَ ) مقيد حبديث جابر و
ا رآهم أبطئوا تأخر كما ِف صالة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذ ولذلك الغالب من فعل النيب 
 ِف حديث جابر وقد سبق . 

َلٍة َحَّتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيِل َوَحَّتَّ نَاَم أَْهُل اْلَمْسِجِد مُثَّ َخرََ  َفَصلَّ   النَّيبُّ أَْعَتَم ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت  ِإنَُّه َلَوقْ تُ َها : ى فَ َقاَل َذاَت لَي ْ
 ( رواه مسلم . مَّيِت اَل أَْن َأُشقَّ َعَلى أُ َلوْ 
 أي : كثري الليل ال أكثره . [حَّت ذهب عامة الليل  ]، وقوله أي : الفاضل   [إنه لوقتها  ]قوله  

َلٍة نَ ْنَتِظُر َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر قَاَل  نَ  َمَكثْ َنا َذاَت لَي ْ ْو ا ِحنَي َذَهَب ثُ ُلُث اللَّْيِل أَ ِلَصالَِة اْلِعَشاِء اآلِخَرِة َفَخرََ  ِإلَي ْ
ُر َذِلَك فَ َقاَل ِحنَي خَ  ٌء َشَغَلُه ِف يْ بَ ْعَدُه َفاَل نَْدرِى َأشَ  رُُكْم َوَلوْ  :رََ  أَْهِلِه أَْو َغي ْ اَل أَْن ِإنَُّكْم لَتَ ْنَتِظُروَن َصالًَة َما يَ ْنَتِظُرَها أَْهُل ِديٍن َغي ْ

 ى ( رواه مسلم .مُثَّ أََمَر اْلُمَؤذِ َن فَأَقَاَم الصَّالََة َوَصلَّ  ،ْم َهِذِه السَّاَعَة ُت ِبِِ َلَصلَّيْ  يَ ثْ ُقَل َعَلى أُمَّيِت 
 … ( .وِف حديث ابن عباس ) أن عمر قال : يا رسول هللا رقد النساء والصبيان 

 تأخري العشاء أفضل ألمرين : -7

 ل ِف صالة ما انتظر الصالة ( .: أن فيه انتظاراً للصالة ، وِف احلديث ) وال يزا أوالً 
 : أن تأخريها يوافق سكون الناس وهذا أدعى إىل اخلشوع . ثانياً 

 وقت صالة العشاء : فائدة :
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 يبدأ وقتها من مغيب الشفق .
 وهذا بإمجاع املسلمني . 

 قال ابن قدامة : ال خالف ِف دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق .
 ام العشاء حني غاب الشفق ( رواه مسلم .أمر فأق حلديث أّب موسى ) أنه 

 مىت ينتهي وقتها ؟ 
 على قولني : اختلف العلماء ِف هنايته 

 : ينتهي إىل منتصف الليل . القول األول
 وهذا مذهب أّب حنيفة ورجحه الشيخ ابن عثيمني .

 ح .) ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل ( فهو نص صري  حلديث عبدهللا بن عمرو وفيه قوله 
 :  أنه ينتهي بطلوع الفجر . القول الثاين

 هذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
َا الت َّْفرِيُط َعَلى َمْن ملَْ ُيَصلِ  الصَّالََة َحَّتَّ جيَِ  أََما ِإنَُّه لَْيَس ِف )  أّب قتادة . قال : قال رسول هللا حلديث  َء يالن َّْوِم تَ ْفرِيٌط ِإمنَّ

 ... ( رواه مسلم .َرى َوْقُت الصَّالَِة اأُلخْ 
 القول األول .والراجح 

 ما اجلواب عن حديث أِب قتادة ؟ 
بيان إمث من يؤخر الصالة حَّت خيرجها عن وقتها  وال سيق من أجل ذلك ، وإمنا فيه أنه ليس فيه بيان أوقات الصالة ،اجلواب : 

 مثل الصبح مع الظهر .مطلقاً سواء كان يعقبها صالة أخرى ، مثل العصر مع املغرب ، أو ال ، 
o . فائدة اخلالف : لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القول الراجح ال تصلي العشاء ، وعلى القول األول تصلي العشاء 
 كيف معرفة منتصف الليل ؟ 

 من أجل معرفة نصف الليل : حنسب من مغيب الشمس إىل طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت صالة العشاء .
ُّ  وله )ق -8 دليل على أن األفضل ِف صالة الصبح التغليس ، وهذا مذهب اجلماهري ،  (ُيَصلي يَها ب َغَلٍس  َوالصُّْبُح َكاَن النَِّب 

 وتقدمت املسألة .
َلَها ، َواحْلَد يُث بَ ْعَدَها  قوله )-9  دليل على أنه يكره النوم قبل صالة العشاء . (وََكاَن َيْكَرُه الن َّْوَم قَ ب ْ

املختار  باستغراق النوم ، أو لفوات وقتها قال العلماء : وسبب كراهية النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها:  قال النووي
 لئال يتساهل الناس ِف ذلك فيناموا عن صالهتا مجاعة .و  واألفضل ،

 ( دليل على أنه يكره احلديث بعد صالة العشاء . َواحْلَد يُث بَ ْعَدَهاقوله )  -10
 ) نووي ( .ا ال العلماء : واملكروه من احلديث بعد العشاء هو ما كان ِف األمور اليت ال مصلحة فيهق

أنه يؤدي إىل السهر ، وخياف فيه غلبة النوم عن صالة الفجر ، أو قيام الليل ، وألن السهر بالليل سبب للكسل ِف والسبب : 
  .حل الدين النهار عما يتوجب من حقوق الوالدين من الطاعات ومصا

، ال كراهة فيه، كمدارسة العلم، وحكايات الصاحلني، وُمادثة الضيف، فما فيه مصلحة وخري يستثىن من ذلك شيء ،-11
 ]قاله النووي[ . .والعروس للتأنيس

 ] باب السهر ِف الفقه واخلري بعد العشاء [ . بوب البخاري  ولذلك
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 .فقال: أرأيتكم ليلتكم ...( لعشاء ِف آخر حياته فلما سلم قام النيب صالة ا صلى النيب مث ذكر حديث ابن عمر قال: )
 .] باب السهر مع الضيف واألهل [  وبوب أيضاً 

 وذكر حديث أّب بكر مع أضيافه .
 كان يسهر هو وأبو بكر ِف األمر من أمور املسلمني وأنا معهما ( .  ) أن النيب الرتمذي من حديث عمر وقد روى 
 . ( َواحلَِْديَث بَ ْعَدَها)   قولهفائدة : 

 املراد احلديث املباح ، ألن احملر م ال اختصاص لكراهته مبا بعد ص الة العشاء ، بل هو حرام ِف األوقات كلها .
تي نَي إ ىَل اَْلم اَئة  قوله ) -12  دليل على مشروعية القراءة ِف صالة الصبح .  (َويَ ْقَرُأ ب السي 

: أنه كاَن يقرأ بالستني إىل املائة ِف الركعتني كلتيهما ؛ فإنه كاَن ينصرف حني يعرف  -وهللا أعلم  -والظاهر قال ابن رجب 
 ] فتح الباري [ .  الرجل جليسه ، ولو كاَن يقرأ ِف كل ركعة مبائة آية مل ينصرف حَّت يقارب طلوع الشمس .

نَي يَ عْ  ه )قول-13 َفت ُل م ْن َصالة  اْلَغَداة  ح  فيه دليل على استحباب التعجيل بصالة الصبح، ألن ( ر ُف الرَُّجَل َجل يَسُه وََكاَن يَ ن ْ
 الصالة، ومن املعلوم من عادته  ابتداء معرفة اإلنسان وجه جليسه يكون ِف أواخر الغلس، وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ

 فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيه ُمَغلِ ًسا. ترتيل القراءة، وتعديل األركان،
ُيصل ي الفجر ، فيشهُد معه نساٌء من  لقد كان رسول هللا  )بني هذا احلديث وبني حديث عائشة هل هناك تعارض س : 

 ؟ (ما يَعرفُ ُهن  أحٌد من الَغَلِس املؤمنات متلفعاٌت مبُُروِطهن  ، مث يرجعن إىل بيوهتن ، 
الصالة بغلس ، فإذا أطال القراءة انصرفوا والرجل يعرف يفتتح  اجلواب : ال يوجد تعارض بني احلديثني ، فقد كان النيب 

 جليسه ، وإذا مل يُِطل القراءة انصرفوا وال يعرف أحد اآلخر من الغلس .
 هذا إخبار عن رؤية جليِسه ، وذلك إخبار عن رؤية النساء ِمن بُ ع د . اه  .أجاب ابن امللقن عن ذلك بقوله : و 

َر م ْن اْلع َشاء  الَّيت  َتْدُعونَ َها اْلَعَتَمةَ وََكاَن ُيْسَتَحبُّ أَ قوله )  -14  :تسمية العشاء بالعتمة على أقوال اختلف العلماء ِف ( ْن يُ َؤخي 
 اجلواز . القول األول :

 ) لو يعلمون ما ِف العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً ( متفق عليه . حلديث أّب هريرة . قال : قال 
 الكراهة . القول الثاين :

 ( رواه مسلم  الَِتُكْم َأالَ ِإن ََّها اْلِعَشاُء َوُهْم يُ ْعِتُموَن بِاإِلِبلِ    الَ تَ ْغِلبَ نَُّكُم اأَلْعرَاُب َعَلى اْسِم صَ )  . قال : قال حلديث ابن  ُعَمَر 
 ورجح هذا ابن القيم .، اجلواز بشرط عدم هجران االسم الشرعي وهو العشاء  القول الثالث :

: والتحقيق : كراهية هجر االسم املشروع وهو العشاء ، واالستبدال به اسم العتمة ، فأما إذا كان املستعمل هو  قيمقال ابن ال
 [ 99االسم الشرعي ومل يهجر ، وأطلق اآلخر أحياناً فال بأس وعلى هذا تتفق األحاديث  . ] ُتفة الودود 

ومنهم من أطلق جوازه نقله بن ، هه كابن عمر راوي احلديث واختلف السلف ِف ذلك فمنهم من كر قال احلافظ ابن حجر : 
املنذر عن  ومنهم من جعله خالف األوىل وهو الراجح وسيأيت للمصنف وكذلك نقله بن، أّب شيبة عن أّب بكر الصديق وغريه 

 ه .مالك والشافعي واختار 
بِاْلَعَتَمِة َكَحِديِث : ) َلْو يَ ْعَلُموَن َما ِف الصُّْبح َواْلَعَتَمة أَلَتَ ْومُهَا َوَلْو  َوَقْد َجاَء ِف اأْلََحاِديث الصَِّحيَحة َتْسِمَيتَهاوقال النووي : 

ًوا ( َوَغرْي َذِلَك . َواجلََْواب َعْنُه ِمْن َوْجَهنْيِ :  َحب ْ
 ْنزِيِه اَل لِلتَّْحرمِِي . أَنَُّه ُاْستُ ْعِمَل لِبَ َياِن اجلََْواز ، َوَأنَّ الن َّْهي َعْن اْلَعَتَمة لِلت َّ :  َأَحدمَها 

 ب.؛ أِلَنَُّه َأْشَهر ِعْند اْلَعرَ )اْلَعَتَمة( ، َواْستَ ْعَمَل َلْفظاء َفُخوِطَب مبَا يَ ْعرِفهُ   َ : َُيَْتِمل أَنَُّه ُخوِطَب بِاْلَعَتَمِة َمْن اَل يَ ْعِرف اْلِعشَوالثَّاين  
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واألعراب ، السم الذي ذكر هللا تعاىل ِف كتابه ِلذه الصالة اسم العشاء ا: أي ( اخل ...ال تغلبنكم األعراب وقال السندي : )
بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة ، فال تكثروا استعمال ذلك االسم ملا فيه من غلبة األعراب عليكم ، يسموهنا العتمة 

 . لتناِف بني أحاديث البابا يتوهم من افاندفع م ، اسم العتمة ال عن استعماله أصالً  إكثارفاملراد النهي عن ، للقرآن 
َّ  َعْن َعل يٍي  - 49  قَاَل يَ ْوَم اخْلَْنَدق  ) َمأَل اَّللَُّ قُ ُبورَُهْم َوبُ ُيوتَ ُهْم نَارًا ، َكَما َشَغُلونَا َعْن الصَّالة  اْلُوْسَطى َحىتَّ َأنَّ النَِّب 

 َغاَبْت الشَّْمُس ( . 
 . (ُثَّ َصالَها بَ نْيَ اْلَمْغر ب  َواْلع َشاء   -َصالة  اْلَعْصر   -ونَا َعْن الصَّالة  اْلُوْسَطى َوِف  َلْفٍظ ل ُمْسل ٍم ) َشَغلُ 

ْت ، َعن  اْلَعْصر  ، َحىتَّ امْحَرَّت  الشَّْمُس َأْو اْصَفرَّ  ) َحَبَس اْلُمْشر ُكوَن َرُسوَل اَّللَّ   َولَُه َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َمْسُعوٍد قَالَ  - 50
َمأَل اَّللَُّ َأْجَوافَ ُهْم َوقُ ُبورَُهْم نَارًا ، َأْو َحَشا اَّللَُّ َأْجَوافَ ُهْم  -َصالة  اْلَعْصر   -َشَغُلونَا َعْن الصَّالة  اْلُوْسَطى  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  

 . (َوقُ ُبورَُهْم نَارًا 
---------- 

 ه   .40: سنة  مات بن أّب طالب ابن عم النيب ( َعْن َعل يٍي ) 
 ( َّ يوم اخلندق وهو يوُم األحزاب، وكان ِف شوال سنة أربع من اِلجرة، كما قال موسى بن ُعْقَبَة،  (قَاَل يَ ْوَم اخْلَْنَدق   َأنَّ النَِّب 

 .واختاره البخاري، وقيل: سنة َخس، وعليه كثريون
، فإنه من مكائد الُفْرس َل املدينة َلمَّا أشار به سلماُن الفارسيُّ حو  مُسِ َيت الغزوُة باخلندق ألجل اخلندق الذي ُحِفَر بأمره 

بنفسه ترغيًبا للمسلمني، فإهنم قَاَسوا ِف َحْفرِِه شدائَد، منها شدُة اجلوع والربد، وكثرُة احلفر،  دون العرب، وعِمَل فيه النيبُّ 
 أو أربًعا وعشرين، أو أشهرًا، على أقوال.والتعب، وأقاموا ِف عمل احلفر عشرين ليلة، أو َخسة عشر يوًما، 

ومسيت باألحزاب الجتماع َطَواِئَف من املشركني، قريٍش، وغطفاَن، وبين أسد، وبين سليم، وبين سعد، واليهود على حرب 
 اً .أربعة وعشرين ألفاملسلمني، وهم كانوا ثالثة آالف، واملشركون عشرة آالف، وقيل: 

 م .دعاء عليه( ) َمأَل اَّللَُّ 
 دعاء عليهم بعذاب الدارين .( ُبورَُهْم َوبُ ُيوتَ ُهْم نَارًا ق ُ ) 
 أي : منعونا .( َكَما َشَغُلونَا   ) 
 العصر .( َعْن الصَّالة  اْلُوْسَطى ) 
 اية حلبسهم وشغلهم .غالشَّْمُس (  َحىتَّ َغاَبتْ ) 
 ليها هي صالة العصر .احلديث دليل على أن الصالة الوسطى اليت خصصها باهلل باحملافظة ع -1

 أصحها أهنا صالة العصر .وقد اختلف العلماء ِف ُتديد الوسطى على أقوال : 
 وهذا قول مجاهري العلماء .

ة : ِهَي اْلَعْصر ؛ َفَمْن بَ ْعدهْم ِِف الصَّاَلة اْلُوْسَطى اْلَمْذُكورَة ِِف اْلُقْرآن فَ َقاَل مَجَاعَ  ْختَ َلَف اْلُعَلَماء ِمْن الصََّحابَة قال النووي : اِ 
يد اخْلُْدرِيِ  َوأَبُو ُهَريْ َرة َوَعِبيَدة ممَّْن نُِقَل َهَذا َعْنُه : َعِلي  ْبن َأّب طَاِلب َواْبن َمْسُعود َوأَبُو أَيُّوب َواْبن ُعَمر َواْبن َعبَّاس َوأَبُو َسعِ 

.  َوقَ َتاَدة َوالضَّحَّاك َواْلَكْليب  َوُمَقاِتل َوأَبُو َحِنيَفة َوَأمْحَد َوَداُود َواْبن اْلُمْنِذر َوَغرْيهْم السَّْلَماّن  َواحلََْسن اْلَبْصرِي  َوِإبْ رَاِهيم النََّخِعيُّ 
ِْمِذي  : ُهَو قَ ْول َأْكَثر اْلُعَلَماء ِمْن الصََّحابَة َفَمْن بَ ْعدهْم   -َمْذَهب الشَّاِفِعي  . َوقَاَل اْلَماَوْرِدي  ِمْن َأْصَحابَنا : َهَذا  قَاَل الرتِ 

ُلغُه اأْلََحاِديث الصَّحِ  -َرمِحَُه اَّللَّ  َا َنصَّ َعَلى أَن ََّها الصُّْبح أِلَنَُّه ملَْ يَ ب ْ يَحة ِف اْلَعْصر َوَمْذَهبه اِت َِباع ِلِصحَِّة اأْلََحاِديث ِفيِه . قَاَل : َوِإمنَّ
 ) شرح مسلم ( .    احلَِْديث .
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 ني .مجهور التابع هو قولقال املاوردي : 

 ر .عبد الرب : هو قول أكثر أهل األثوقال ابن 
 ( .فتح الباري  )" انتهى من وبه قال من املالكية ابن حبيب وابن العرّب وابن عطية

 ع ( .اجملمو  ر .  )أهنا العصر ، وهو املختا ذي تقتضيه األحاديث الصحيحةال : وقال النووي رمحه هللا
 :فضل صالة العصر -2
 .اًل : أن احملافظة عليهما من أسباب دخول اجلنة أو 

 ) من صلى الربدين دخل اجلنة ( متفق عليه  حلديث أّب موسى . قال : قال 
 ثانياً : سبب للنجاة من النار .

 ( متفق عليه .يعين الفجر والعصر ، لى قبل طلوع الشمس وقبل غروِبا : ) لن يلج النار أحد ص قال 
 جيتمعون ِف هاتني الصالتني . ثالثاً : املالئكة

: ) يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ، وجيتمعون ِف صالة الصبح وصالة العصر ، مث يعر  الذين باتوا  قال 
 . متفق عليه م يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون (فيكم ، فيسأِلم هللا وهو أعلم ِبم ، كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وه

سم بعد صالة الصبح ، وأن األعمال ترفع آخر النهار ، فمن كان حينئذ ِف طاعة بورك ِف ققال احلافظ : وقد ورد أن الرزق يُ 
 رزقه ، وِف عمله .

 ( اختلف ِف املراد ِبؤالء املالئكة :َمالَِئَكٌة بِاللَّْيِل َوَمالَِئَكٌة بِالن ََّهاِر قوله )فائدة : 
 فظة .: املراد ِبم احل فقيل

 واحلافظ ابن حجر .، : بل غريهم ، ورجحه القرطيب وقيل 
 أن حفظة الليل غري حفظة النهارقال احلافظ ابن حجر : ويقو يه أنه مل يُنقل أن احلفظة يفارقون العبد ، وال 

 رابعاً : سبب لرؤية هللا ِف اآلخرة .
وع رؤيته ، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طل: ) إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ، ال تضامون ِف  قال 

 ه .متفق علي الشمس وقبل غروِبا فافعلوا (
 خامساً : خصصها هللا باحملافظة عليها .

ِة ٱلُوسَطىَٰ َوُقوُموْا َّلِلَِّ قََِٰنِتني ) قال تعاىل ِت َوٱلصََّلوَٰ ِفُظوْا َعَلى ٱلصََّلوََٰ   ( .حََٰ
 ما هو قول مجاهري العلماء .والصالة الوسطى هي صالة العصر ك

 سادساً : جاء ِف الرتهيب ِف تركها ما مل يرد ِف غريها .
 ( .َمْن تَ َرَك َصالََة اْلَعْصِر فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه  )قَاَل   النَّيِبَّ  . قال : قال بُ َرْيَدةَ  عن

 .«ا ُوتَِر أَْهَلُه َوَمالَهُ الَِّذي تَ ُفوتُُه َصاَلُة اْلَعْصِر، َفَكأمنََّ » وعن ابن عمر . قال : قال 
تفويت العصر  وحبوط العمل ال يتوعد به إال على ما هو من أعظم الكبائر، وكذلك:  ِف الفتاوى -هللا  رمحه -قال ابن تيمية 

 ا :أعظم من تفويت غريه
 .عليها فإهنا الصالة الوسطى املخصوصة باألمر باحملافظة

 .مرتني يعوها، فمن حافظ عليها، فله األجركان قبلنا فض وهى اليت فرضت على من

 .فعل باخليل ما فعل  وهى اليت ملا فاتت سليمان
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. واملوتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له  [وماله  من فاتته صالة العصر فكأمنا َوتَِر أهله ]أنه قال :  عن النيب  وىف الصحيح
 ه .عمل طوهو مبنزلة الذي حب ما ينتفع به من األهل واملال،

 وقد ذكر احلافظ الدمياطي بعض اخلصائص والفضائل اليت اختصت ِبا صالة العصر : 
 .ه(صالة العصر فكأمنا وتر أهل ومال : )من فاتتهغلظ املصيبة ِف فوهتا بذهاب األهل واملال ِف قوله  : أن رسول هللا فمنها
 . : حبوط عمل تاركهاومنها
 . فسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأمواِلم: أهنا كانت أحب إليهم من أنومنها
 . : أهنا أول صالة شرعت فيها صالة اخلوفومنها
 . إىل الكعبة : أهنا أول صالة توجه فيها النيب ومنها
: )ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف باهلل .. احلديث( . وقد عظم هللا األميان اليت ُيلف ِبا العباد بعد صالة  : قوله ومنها

 . عصرال
 . : أن سليمان عليه الصالة والسالم أتلف مااًل عظيماً من اخليل ملا شغله عرضها عن صالة العصر إىل أن غابت الشمسومنها

نَساَن َلِفي ُخسْ : ما جاء ِف قوله تعاىل : )َواْلَعْصِر ومنها   ر ( .* ِإنَّ اإْلِ
فكانت العصر هي الوسطى ِف  لفجر ، وآخرها العشاء ،: أهنا وسطى ِف الوجوب ، ألن أول الصلوات وجوبا كانت اومنها
 ى ( .كشف املغط "ب .             )الوجو 

 . عن العصر فقط يقتضي أن األحزاب َشَغُلوا النيب  حديث علي  -3
ل، وذلك عن الظهر والعصر واملغرب، وَصلَّوا بعد هوي  من اللي أهنم َشَغُلوه )  وأخر  أمحد والنسائي من حديث أّب سعيد 

 ( . فَرَِجااًل أَْو رُْكَبانًا) قبل أن يُ َنزَل هللُا ِف صالة اخلوف 
ندق حَّت ذهب من الليل ما شاء أهنم شغلوه عن أربع صلوات يوم اخل)  وأخر  الرتمذي والنسائي من حديث ابن مسعود 

  ( .هللا
 : كيف جُيَمُع بني هذا االختالف؟فإن قيل

 ر .بعض األيام، وذلك ِف بعضها اآلخ ن َوقْ َعة اخلَْنَدق دامت أياًما، فكان هذا ِفمَجََع النووي رمحه هللا بأ 
، ره أَنَُّه ملَْ يَ ُفْت َغرْيَها، َوظَاهِ ائَِتة َكاَنْت َصاَلة اْلَعْصرَلْم أَنَُّه َوَقَع ِف َهَذا احلَِْديث ُهَنا َوِف اْلُبَخارِي  أَنَّ الصَّاَلة اْلفَ قال النووي : واع

 .  َذَهَب َهِوي  ِمْن اللَّْيل، َوِف َغرْيه أَنَُّه َأخََّر أَْربَع َصَلَوات الظُّْهر َواْلَعْصر َواْلَمْغِرب َواْلِعَشاء َحَّتَّ أ أَن ََّها الظُّْهر َواْلَعْصر اْلُمَوطَّ َوِف 
 ) شرح مسلم ( .. اًما ، َفَكاَن َهَذا ِف بَ ْعض اأْلَيَّام َوَهَذا ِف بَ ْعضَهاَوَطرِيق اجلَْْمع بَ نْي َهِذِه الر َِوايَات َأنَّ َوقْ َعة اخْلَْنَدق بَِقَيْت أَيَّ 

 اختلف العلماء ِف حكم تأخري الصالة عن وقتها ِف شدة احلرب على قولني :-4
 أنه ال جيوز أن يؤخرها بل يصلي ِف وقتها . القول األول :

 وهذا قول اجلمهور .
َصاَلة اْلَعْصر َحَّتَّ َغَرَبْت الشَّْمس َفَكاَن قَ ْبل نُ ُزول َصاَلة اخْلَْوف . قَاَل اْلُعَلَماء : َُيَْتِمل أَنَُّه  نَّيِب  َوأَمَّا تَْأِخري القال النووي : 

َها َعْمًدا ِلاِلْشِتَغاِل بِاْلَعُدوِ  ، وََكاَن َهَذا رَ َأخََّرَها ِنْسَيانًا اَل َعْمًدا وََكاَن السََّبب ِف النِ ْسَيان ااِلْشِتَغال بَِأْمِر اْلَعُدو  ، َوَُيَْتِمل أَنَُّه َأخَّ 
ِبَسَبِب اْلَعُدو  َواْلِقَتال ، َبْل ُيَصلِ ي  ُعْذرًا ِف تَْأِخري الصَّاَلة قَ ْبل نُ ُزول َصاَلة اخْلَْوف ، َوأَمَّا اْليَ ْوم َفاَل َُيُوز تَْأِخري الصَّاَلة َعْن َوْقتَها

 . احْلَال َصاَلة اخْلَْوف َعَلى َحْسب
َفَما أَْمَكنَ ُهْم ؛ رَِجااًل َورُْكَبانًا ، إ ة :قال ابن قدامو  َلِة إْن أَْمَكنَ ُهْم ، إَذا اْشَتدَّ اخلَْْوُف ، َواْلَتَحَم اْلِقَتاُل ، فَ َلُهْم َأْن ُيَصلُّوا َكي ْ ىَل اْلِقب ْ
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ُهْم ، يُوِمُئوَن بِالرُُّكوِع وَ  السُُّجوِد َعَلى َقْدِر الطَّاقَِة ، َوجَيَْعُلوَن السُُّجوَد َأْخَفَض ِمْن الرُُّكوِع ، َويَ تَ َقدَُّموَن َوِإىَل َغرْيَِها إْن ملَْ مُيِْكن ْ
 م .اْلِعلْ  َهَذا قَ ْوُل َأْكثَِر أَْهلِ ه ، و ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقتِ َويَ َتَأخَُّروَن ، َوَيْضرِبُوَن َوَيْطَعُنوَن ، َوَيُكرُّوَن َويَِفرُّوَن ، َواَل يُ َؤخِ  

 : جيوز تأخريها عن وقتها . القول الثاين
 حلديث الباب .

 وهذا أصح .
خلوف له حاالت متنوعة ، وإذا اضطر إىل أن يؤخر الصالة عن وقتها : فالصواب أنه ال حر  ِف  : اقال الشيخ ابن باز رمحه هللا

أهنم ِف بعض األيام اليت القوا فيها العدو  ذكر أنس  يوم األحزاب، وقد فعله الصحابة ِف قتال الفرس ، كما ذلك ؛ لفعله 
الفرس عند فتح تسرت ، فتحوها عند طلوع الفجر ِف وقت صالة الفجر ، وشغل الناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار على 

ر ، فأخروها حَّت السور ، وبعضهم على األبواب ، وبعضهم نزلوا ِف البلد ، فاشتد القتال واحلصار ، فلم يتمكنوا من صالة الفج
ورة ، : فما أحب أن أعطى ِبا كذا وكذا ، يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي ، وحاجة شديدة وضر  صلوها ضحى ، قال أنس 

 ( . فتاوى نور على الدربح . ) فال حر  ِف هذا على الصحي
صلى املغرب ، وليس بصحيح بدليل املرتوكة بعد أن  اهر هذا أنه صلى العصرظ(  ) ُثَّ َصالَها بَ نْيَ اْلَمْغر ب  َواْلع َشاء   قوله -5

وهذا نص ، وإمنا أراد ( العصر بعد ما غربت الشمس ، مث صلى بعدها املغرب  فصلى رسول هللا ) ما ِف حديث جابر ، قال 
عها بعد الغروب قبل بني وقيت العشاءين ، فإن تأخريها كان منه إىل أن غربت الشمس ، مث توضأ ، مث أوق( بني العشاءين ) بقوله 

 ب .أن يصلي املغر 
 من فوات الصالة عن وقتها املختار . تأثر النيب -5
 الوقت املختار لصالة العصر قبل اصفرار الشمس .-6
 جواز الدعاء على املشركني .-7
 املبادرة بقضاء الفائتة . -8

 فائدة :
 ( . اْلُوْسَطى َوُقوُموْا َّلل ي  قَان ت نيَ  َحاف ُظوْا َعَلى الصََّلَوات  والصَّاَلة  تفسري قوله تعاىل ) 

 .أوقاهتا. وحفظ حدودها وآداِبا أمر هللا تعاىل عباده باحملافظة على الصلوات بأدائها ِف( ت َحاف ُظوا َعَلى الصََّلَوا( 
 .باجلر عطًفا على الصلوات، أي وحافظوا على أداء الصالة الُوْسَطى(  ىَوالصَّاَلة  اْلُوْسط) 

: فُ ْعَلى، مؤنثة األوسط، وهي من الوَسَط الذي هو اخلَِياُر، وليست من الَوَسط الذي معناه متوسط بني شيئني، ألن ْسطىوالوُ 
 فُ ْعلى معناها التفضيل، وال يُ ب ْىَن للتفضيل إال ما يَ ْقَبُل الزيادة والنقص، واَلوسط مبعين العدل واخليار يقبلها خبالف التوسط بني

 الشيئني، فإنه ال
خطاب جلميع األمة، واآلية أمر باحملافظة على إقامة الصلوات ِف أوقاهتا  (َحاف ُظوا)وقال العالمة القرطيب رمحه هللا: قوله تعاىل: 

 .جبميع شروطها. واحملافظة هي املداومة على الشيء، واملواظبة عليه
[، وقال 143]البقرة:  (وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا) والُوْسَطى تأنيث األوسط، وَوَسُط الشيء خريه وأعدله، ومنه قوله تعاىل:

 :( )من البسيط أعراّب ميدح النيب 
 يَا أْوَسَط النَّاِس طُرًّا ِِف َمَفاِخرِهْم ... وأْكَرَم النَّاِس أمًّا بَ ر ًة َوأبَا

 .وَوَسَط ُفالٌن القوَم َيِسُطُهم، أي صار ِف وسطهم



 24 

َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك )  الذكر وقد دخلت قبل ِف عموم الصلوات تشريًفا ِلا، كقوله تعاىلوأفرد الصالة الوسطى ب
 ( . ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوََنٌْل َورُمَّانٌ )  وقوله (  َوِمْن نُوحٍ 

ُّ  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َأْعَتمَ  - 51 ب اْلع َشاء  . َفَخَرَج ُعَمُر ، فَ َقاَل : الصَّالُة ، يَا َرُسوَل  النَِّب 
َياُن . َفَخَرَج َورَْأُسُه يَ ْقُطُر يَ ُقوُل : َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّيت   ب ْ َذ ه  الصَّالة   -َأْو َعَلى النَّاس   -اَّللَّ  . رََقَد الني َساُء َوالصي   أَلَمْرتُ ُهْم هب 

 . َهذ ه  السَّاَعة  (
---------- 

 ( ُّ  أَعتم : دخل ِف العَتَمِة وهي ظلمُة الليِل ، واملقصوُد أَنه َأخَر صالَة العشاِء بعَد َذهاِب الشََّفِق .( ب اْلع َشاء   َأْعَتَم النَِّب 
َيانُ )  ب ْ  إمنا تأخر عن الصالة ناسياً ِلا أو لوقتها . ظن أن النيب إمنا قال عمر ) نام النساء والصبيان ( ألنه  ( رََقَد الني َساُء َوالصي 
 التأخري .ِف صالة العشاء األفضل احلديث دليل على أن  -1
 وهذا مذهب مالك وأمحد وأّب حنيفة ، ونسبه الرتمذي ألكثر أهل العلم . 

 وقد تقدمت املسألة .
َر مِ )  وتقدم حديث أّب برزة  ( . ْن اَْلِعَشاءوََكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن يُ َؤخِ 

َلٍة َحَّتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيِل َوَحَّتَّ نَاَم أَْهُل اْلَمْسِجِد مُثَّ َخرََ  َفَصلَّ   النَّيبُّ أَْعَتَم ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت و  ِإنَُّه َلَوقْ تُ َها : ى فَ َقاَل َذاَت لَي ْ
 ( رواه مسلم . اَل أَْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت َلوْ 
 أي : كثري الليل ال أكثره . (حَّت ذهب عامة الليل  )، وقوله أي : الفاضل   (إنه لوقتها  ) قوله 
َلٍة نَ ْنَتِظُر َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر قَاَل و  َنا ِحنَي َذَهَب ثُ ُلُث اللَّ  َمَكثْ َنا َذاَت لَي ْ ْو ْيِل أَ ِلَصالَِة اْلِعَشاِء اآلِخَرِة َفَخرََ  ِإلَي ْ

ُر َذِلَك فَ َقاَل ِحنَي خَ  ٌء َشَغَلُه ِف يْ بَ ْعَدُه َفاَل نَْدرِى َأشَ  رُُكْم َوَلوْ  :رََ  أَْهِلِه أَْو َغي ْ اَل أَْن ِإنَُّكْم لَتَ ْنَتِظُروَن َصالًَة َما يَ ْنَتِظُرَها أَْهُل ِديٍن َغي ْ
 ى ( رواه مسلم .مُثَّ أََمَر اْلُمَؤذِ َن فَأَقَاَم الصَّالََة َوَصلَّ  ،َة ْم َهِذِه السَّاعَ َلَصلَّْيُت ِبِِ  يَ ثْ ُقَل َعَلى أُمَّيِت 

وألخرت العشاء إىل ثلث  ،ميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة) لوال أن أشق على أ : قال رسول هللا وعن زيد بن خالد قال
 .رواه الرتمذي  الليل (

َواْلِعَشاَء َأْحَيانًا َوَأْحَيانًا: ِإَذا رَآُهْم ِاْجَتَمُعوا َعجََّل، َوِإَذا َرآُهْم ) جابر  مقيد حبديثو، لكن هذا مقيد مبا مل يشق على الناس 
 . ( أَْبطَُئوا َأخَّرَ 

 م .ِف صالة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآه ولذلك الغالب من فعل النيب  
 ولذلك قال ِف هذا احلديث : لوال أن أشق على أميت بأمته ورأفته ِبم ، شفقة النيب  -2
فضل تأخري صالة العشاء ملن مل يشق  عليه ، ومل خيش غلبة النوم ، فإن كان منفردا فتأخريها أفضل ما مل يتجاوز نصف  -3

 الليل ، وإن كان إماماً راعى حال الناس .
 ء .صالة العشافيه دليل على جواز حضور النساء والصبيان للمساجد ، وحضور -4

 وقد جاءت عدة أحاديث تدل على حضور الصبيان املسجد .
 كحديث الباب .

أَلْدُخُل الصَّالََة أُرِيُد ِإطَالَتَ َها فََأمْسَُع ُبَكاَء الصَِّبِ  فَُأَخفِ ُف ِمْن ِشدَِّة َوْجِد أُمِ ِه  ِإّن ِ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َماِلك قَالَ  أََنس ْبنوحديث 
 ( متفق عليه . ِبهِ 

 َوأَنَّ الصَّيب  جَيُوز ِإْدَخاله اْلَمْسِجد َوِإْن َكاَن اأْلَْوىَل تَ ْنزِيه اْلَمْسِجد َعمَّْن اَل يُ ْؤَمن ِمْنُه َحَدث .. قال النووي  : ..
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 د .جواُز إدخال الصبياِن املساج  : فيهقال الشوكاّنو 
َوأَلِِب اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع فَِإَذا قَاَم  َكاَن ُيَصلِ ى َوُهَو َحاِمٌل أَُماَمَة بِْنَت زَيْ َنَب بِْنِت َرُسوِل اَّللَِّ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َأِِب قَ َتاَدَة و 

 ( متفق عليه .مَحََلَها َوِإَذا َسَجَد َوَضَعَها 
 د .واسُتِدل  به .. على جواز إدخال الصبيان إىل املساج :قال احلافظ 
وقال بعضهم: فيه نظر الحتمال أن يكون  .جواز إدخال الصيب ِف املسجد العيين رمحه هللا: استدل به بعضهم على قال القاضي

الظاهر أن الصيب ال يفارق أمه غالباً. وفيه داللة  الصيب كان خملفًا ِف بيت يقرب من املسجد. قلت: ليس هذا موضع النظر ألن
  .كمال شفقة النيب على أصحابه ومراعاة أحوال الكبري منهم والصغري اللة علىعلى جواز صالة النساء مع الرجال. وفيه د

صلى وهو  املساجد ، وال ُيرم ذلك ؛ فإن النيب  -الذين ال مييزون  -وقالوا : يكره إدخال اجملانني والصبيان وقال ابن رجب : 
 حامل أمامة ، وفعله لبيان اجلواز .

 ث ) جنبوا صبيانكم مساجدكم ( فضعيف .وال يصح ِف املنع حديث ، وأما حدي
وقد سئل اإلمام مالك رمحه هللا عن الصبيان يؤتى ِبم إىل املساجد ؟ فقال : "إن كان ال يعبث لصغره ، وُيَكُف إذا هُني فال أرى 

  .(1/195ِبذا بأسا ، وإن كان يعبث لصغره فال أرى أن يؤتى به إىل املسجد " انتهى من املدونة )
 ل رمحه هللا: هل جيوز إبعاد الصِب عن مكانه ِف الصف؟سئفائدة : 

 .فأجاب بقوله: الصحيح عدم جواز إبعاد الصيب عن مكانه ِف الصف 
 ه ( .لرجل ،الرجل من مقعده مث جيلس فيال يقيم اقال )  أن النيب  –رضي هللا عنهما  –حلديث ابن عمر 

 .، وزرعاً للبغضاء واحلقد ِف قلبه نفرياً له عن الصالة، وت ، وكسراً لقلبه فيه اعتداء على حق الصيب وألنه
وألننا لو قلنا جبواز تأخري الصبيان إىل آخر الصفوف الجتمعوا ِف صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث ِف الصالة، لكن ال 

 .بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم اللعب
 ض الوضوء ، وقد تقد مت هذه املسألة بشيء من التفصيل .فيه دليل على أن النوم اليسري ال ينق-5
 جواز حضور الصبيان للمسجد بشرط عدم األذية . -6
 . ِف احلق ، وهذا معروف ِف سريته  فيه اإلشارة إىل قوة عمر  -7

من حديث عمران فجعل ُيكربِ  ، كما ِف الصحيحني  مل جيرؤ أحد على إيقاظه ، حَّت استيقظ عمر  ولذلك ملا نام النيب 
 . بن حصني 

 مراسلة اإلمام إذا تأخر .-8
 فيه دليل على أن األصل ِف األمر الوجوب . -9

 أن املشقة جتلب التيسري . -10
52 -  َّ  ( .اء  اُء ، فَاْبَدُءوا ب اْلَعشَ قَاَل ) إَذا ُأق يَمْت الصَّالُة ، َوَحَضَر اْلَعشَ  َعْن عائ َشَة رضي هللا عنها : َأنَّ النَِّب 
 َوَعْن اْبن  ُعَمَر ََنُْوُه . - 53
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   - 54 َْضَرة  َطَعاٍم ، َوال َوُهَو يَُداف ُعُه  َول ُمْسل ٍم َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : ْسَ  يُقوُل ) ال َصالَة ِب 

 . (اأَلْخَبثَان  
----------- 
: وضعه  قال العراقي رمحه هللا: املراد حبضوره،  املد: الطعام يُ تَ َعشَّى به وقت الِعَشاء. قاله الفي وميبالفتح، و ( اُء َوَحَضَر اْلَعشَ ) 
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إذا )  ملتفق عليه، قال: قال رسول هللا ا ابني يدي اآلكل، ال استواؤه، وال َغْرفه ِف األوعية، حلديث ابن عمر رضي هللا عنهم
وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يوضع له  ( وا بالعشاء، وال يعجل حَّت يفرغ منهوضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة، فابدأ

 )ُتفة األحوذي ( .  الطعام، وتقام الصالة، فال يأهتا حَّت يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة اإِلمام. 
ِقيَمِت الصَّالَُة فَاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء َواَل يَ ْعَجَلنَّ َحَّتَّ يَ ْفرَُغ ِإَذا ُوِضَع َعَشاُء َأَحدُِكْم َوأُ ) ولفظه عندمها مرفوعًا ( َوَعْن اْبن  ُعَمَر ََنُْوُه  )

 زاد البخاري: وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصالة، فال يأتيها حَّت يفرغ، وإنه ليسمع قراءة اإلمام.( ِمْنُه 
ورد التصريح ِبما عند ابن حبان من حديث عائشة ولفظه ) ال يقوم أي : البول والغائط ، وقد ن ( َواَل ُهَو يَُداف ُعُه اأْلَْخَبثَا )

أحدكم إىل الصالة وهو حبضرة الطعام ، وال وهو يدافعه األخبثان الغائط والبول ( ، ومعىن يدافعه : أن يدفعهما عن اخلرو  ، 
 ومها يدفعانه عن الشغل بغريمها ليخرجا .

 ة ، وقد م العشاء ، فإنه يُبدأ بالعشاء .هذه األحاديث دليل على أنه إذا حضرت الصال-1
 إَذا أُِقيَمْت الصَّالُة ، َوَحَضَر اْلَعَشاُء ، فَاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء ( .) 

 ... ( . ) ال َصالَة حِبَْضَرِة َطَعامٍ 
َم اَْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا ِبِه قَ ْبلَ  )قَاَل  أََنس َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ ِف حديث و   ُمت ََّفٌق َعَلْيِه . (أَْن ُتَصلُّوا اَْلَمْغِرَب  ِإَذا ُقدِ 

 فتكره الصالة عند حضور الطعام لقوله ) ال صالة حبضرة طعام ... ( .
 وهذا مذهب اجلمهور ، أن الصالة مكروهة ، وأن املستحب أن يبدأ بالطعام .

 وأفرط ابن حزٍم فقال: تبطل الص الة.،  قوله )فابدءوا بالعشاء( محل اجلمهور هذا األمر على الن دبقال ابن حجر : 
م ، وجزم ببطالن الصالة :  وقد ذهب إىل األخذ بظاهر األحاديث ابن حزم الظاهري ، فقالوا : جيب تقدمي الطعا قال الشوكاّن
 إذا قدمت .

 الصحيح .ومذهب اجلمهور هو 
 . ه، وال َغْرفه ِف األوعيةوضعه بني يدي اآلكل، ال استواؤ ( املراد  َوَحَضَر اْلَعَشاءُ قوله )  -2
إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة، فابدأوا )  ملتفق عليه، قال: قال رسول هللا ا احلديث ابن عمر رضي هللا عنهم 

وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يوضع له الطعام، وتقام الصالة، فال يأهتا حَّت يفرغ منه،  ( بالعشاء، وال يعجل حَّت يفرغ منه
 )ُتفة األحوذي ( .  ليسمع قراءة اإِلمام. وإنه 

إذا قدم )  ويؤيد ما قاله العراقي عن أن املراد حبضوره: وضعه بني يدي اآلكل، حديث أنس رضي هللا عنه، عند البخاري بلفظ
، كما لو مل  نه مل يقرب لألكل، لك ، فال يناط احلكم مبا إذا حضر العشاء وعلى هذا (  إذا قرب العشاءم ) وملسل ( العشاء

 ( . الفتحب .    ) يقر 
 .... ( هل احلديث خاص بصالة املغرب ؟فَاْبَدُءوا ِبِه قَ ْبَل أَْن ُتَصلُّوا اَْلَمْغِرَب قوله ِف حديث أنس )-3

 . ويرتجح محله على املغرب. ( .. وأقيمت الصالةقال ابن دقيق العيد قوله ) 
 واحلديث يفسر بعضه بعًضا.  ( ن تصلوا املغربفابدؤوا به قبل أ)  لقوله ِف الرواية األخرى 

 رواه ابن حبان  .(إذا أقيمت الصالة، وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صالة املغرب، وال تعجلوا عن عشائكم) وِف رواية صحيحة

 خاصاً بصالة املغرب ، بل عام لكل الصلوات . أنه  ليس والصواب
 ة حبضرة طعام ( .ال صال)   حلديث عائشة . قال : قال -أ

 .( ِإَذا أُِقيَمِت الصَّالَُة َوَحَضَر اْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء  وحلديث الباب )-ب
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 ، وذهاب كمال اخلشوع ِف الصالة عند حضوره ، والصلوات متساوية ِف هذا. القلب بالطعاماشتغال  وللعلة ِف ذلك وهي- 
نكرة ِف سياق النفي، (  صالة)  عند مسلم وغريه، ولفظ(  ال صالة حلضرة طعام)  حديث.. قال الشوكاّن مرجحًا العموم : .

، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر املغرب من التنصيص على بعض أفراد العام،  ، وإلطالق الطعام وال شك أهنا من صيغ العموم
كالنووي وغريه لعدم االختصاص ببعض   وليس بتخصيص، على أن العلة اليت ذكرها شر اح احلديث لألمر بتقدمي الَعَشاء،

 الصلوات، فإهنم قالوا: إهنا اشتغال القلب بالطعام، وذهاب كمال اخلشوع عند حضوره، والصلوات متساوية اإلقدام ِف هذا.
 ظاهر احلديث أنه يقدم الطعام مطلقاً على الصالة ، لكن مجهور العلماء اشرتطوا شروطاً لذلك : -4
 ضراً .أن يكون الطعام حا -أ

 وأن تكون نفسه تتوق إليه . - ب

 وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً .- 
 كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صالة العصر والرجل جائع جداً ، فنقول هنا : يصلي وال يؤخر الصالة .فان  كان ممنوع منه شرعا : 
م له طعام حار وال يستطوان كان ممنوع منه حساً :   يع أن يتناوله ، فهنا نقول يصلي وال تكره صالته ألن انتظاره ال فائدة فيه .   كما لو قد 

 هل يأكل حَّت يشبع أو يأكل ما يسد رمقه ؟-5
 أن له أن يشبع ويدل لذلك : والصحيحقال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه ، 

 رواية ) ... وال تعجلوا عن عشائكم ( . 
 عجل حَّت يفرغ منه ( .وِف رواية ) ... وال ي 

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

 يفرغ وأنه ليسمع قراءة اإلمام . وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصالة فال يأتيها حَّت
على ختصيص ذلك مبن مل يشرع ِف (  فابدؤواه ) واستدل بعض الشافعية واحلنابلة بقول  ( إ َذا ُقدي َم اَْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا ب ه  قوله ) -6

 األكل، وأما من شرع، مث أقيمت الصالة، فال يتمادى، بل يقوم إىل الصالة.
صنيع ابن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإال فالنظر إىل املعىن قال النووي رمحه هللا: و 

يقتضي ما ذكروه؛ ألنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية رضي هللا عنه، قال: 
 ) الفتح ( . صالة، فقام، فطرح السكني، فصلى، ومل يتوضأ.يأكل ذراًعا ُيتز  منها، فدعي إىل ال -رأيت رسول هللا 

 .يمن بدأ باألكل، ومن مل يبدأ بهتعميم احلكم فوالراجح 
 ه ( .ا بالعشاء، وال يعجل حَّت يفرغ منإذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة، فابدؤو )  لقوله  
،  نص واضح فيمن بدأ فهذا ة (نه، وإن أقيمت الصاليقضي حاجته مإذا كان أحدكم على الطعام، فال يعجل حَّت )  وقوله 

 أ .ومن مل يبد
 قال ابن اجلوزي : ظن قوم أن هذا من باب تقدمي حق العبد على حق هللا ، وليس كذلك ، وإمنا هو صيانة حلق احلق ،-7

 ة .ليدخل اخللق ِف عبادته بقلوب مقبل
 :احلكمة من ذلك  -8

 قلب وُتول دون اخلشوع ِف الصالة .ب ، واحلاجة إىل الطعام تشغل الأن املطلوب ِف الصالة هو حضور القل
كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله، ملا فيه من ذهاب    -يعين أحاديث الباب-ال النووي رمحه هللا: ِف هذه األحاديث ق
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 كمال اخلشوع، ويلتحق به ما ِف معناه مما يشغل القلب. 
 يشغل املصلي عن اخلشوع . وعليه : ينبغي إبعاد كل ما

 وِف هذا دليل على أمهية اخلشوع .
 .(  َواْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة َوِإن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ )قال تعاىل 

 ن(.ْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدو يَرِثُوَن اْلفِ الَِّذيَن  ُهُم اْلَوارِثُونَ  أُولَِئكَ ...الَِّذيَن ُهْم ِف َصالهِتِْم َخاِشُعونَ  . َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ ) وقال تعاىل
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   - 54 َْضَرة  َطَعاٍم ، َوال َوُهَو يَُداف ُعُه  َول ُمْسل ٍم َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : ْسَ  يُقوُل ) ال َصالَة ِب 

 . (اأَلْخَبثَان  
---------- 

 . هذا النفي للكمال عند مجهور العلماء ، وأنه يكره أن يصلي ِف هذه احلال( ال َصالَة  )
 .أي : وضعه وتقدميه لألكل (  ْضَرة  َطَعامٍ ) ِب َ 

بغريمها أي : البول والغائط ، ومعىن يدافعه : أنه يدفعهما عن اخلرو  ، ومها يدفعانه عن الشغل  (َوال َوُهَو يَُداف ُعُه اأَلْخَبثَان  ) 
 ليخرجا .

 احلديث دليل على النهي عن الصالة حال حضور الطعام ، وقد تقدم ذلك . -1
 احلديث دليل على النهي عن الصالة حال مدافعة البول أو الغائط . -2

 ) إذا أراد أحدكم أن يذهب إىل اخلالء وأقيمت الصالة فليبدأ باخلالء ( . وقد قال 
 خبثان فصالته مكروهة عند أكثر العلماء .ولو صلى اإلنسان وهو يدافع األ

 وقال بعض العلماء ببطالهنا .
 . اختلفوا ِف صالة احلاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن قال ابن رشد :

 ة ( .حدكم الغائط فليبدأ به قبل الصالإذا أراد أ) : يقول ملا روي من حديث زيد بن أرقم قال: مسعت رسول هللا  
 يعين الغائط والبول. ( ال يصلي أحدكم حبضرة الطعام وال هو يدافعه األخبثان)  قال ملا روي عن عائشة عن النيب و  
 اً .ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضوملا  

 د .    ) بداية اجملتهد ( .قوم إىل أن صالته فاسدة وأنه يعيوذهب 
عن أهل الظاهر بطالهنا ا َوَمَذاِهِب اْلُعَلَماِء ِصحَُّة َصاَلتِِه َمَع اْلَكرَاَهِة َوَحَكى اْلَقاِضي ِعَياٌض َواْلَمْشُهوُر ِمْن َمْذَهِبنَ وقال النووي : 

 م .   ) اجملموع ( .وهللا أعل
 ) تيسري العالم ( .   وذهب مجهور العلماء إىل صحة الصالة مع كراهتها على هذه احلال.وقال البسام : 

 الة ِف هذا احلديث، نَفٌي لكماِلا، ال لصحتها.وقالوا: إن نَ ْفى الص
 :احلكمة من النهي عن ذلك  -3

 ألن مدافعة اإلنسان للحدث متنع حضور قلبه ِف الصالة وإقباله عليها .
وأيضًا متنع خشوعه فيها ، وجتعله مهتمًا بإهنائها بأسرع وقت حَّت يذهب لقضاء حاجته . فال يكون مقباًل على صالته ألنه 

 . مشغول

إذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح ، فإذا قضى حاجته مل يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل تقول : أقضي  -4
 حاجتك وتيمم للصالة ، أو تقول صل وأنت مدافع األخبثني ؟
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إلمجاع ، أما الصالة مع اجلواب نقول : أقضي حاجتك وتيمم وال تصل وأنت تدافع األخبثني ، ألن الصالة بالتيمم ال تكره با
 مدافعة األخبثني مكروهة ومن العلماء من حرمها .

ما احلكم إذا كان اإلنسان حاقن وخيشى إن قضى حاجته أن تفوته صالة اجلماعة، فهل يصلي حاقنًا ليدرك اجلماعة، أو  -5
 يقضي حاجته ولو فاتته اجلماعة ؟

 ألن هذا عذر .اجلواب : يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته اجلماعة ، 
 ترتب على قضاء حاجته خرو  الوقت على قولني :اختلف العلماء إذا  -6

 يصلي ولو مع مدافعة األخبثني . القول األول :
 وهذا قول اجلمهور .
 حفاظاً على الوقت .

التأخري، وحكى فإن ضاق صلَّى على حاله ُمافظة على حرمة الوقت، وال جيوز ،  وهذا إذا كان ِف الوقت سعةقال النووي : 
 املتوَل وجها أنه يبدأ باألكل، وإن خر  الوقت؛ ألن مقصود الصالة اخلشوع، فال يفوته. انتهى.

 :فَ َلْو َخاَف فَ ْوَت اْلَوْقِت فَ َوْجَهاِن . وقال ِف اجملموع : ..
 .ُُمَاَفظًَة َعَلى ُحْرَمِة اْلَوْقِت الصَِّحيُح الَِّذي َقَطَع ِبِه مَجَاِهرُي اأْلَْصَحاِب أَنَُّه ُيَصلِ ي َمَع اْلَعاِرِض 

 .َذا احلَِْديِث َوالثَّاّن َحَكاُه اْلُمتَ َوَلِ  أَنَُّه يُزِيُل اْلَعاِرَض فَ َيتَ َوضَّأُ َويَْأُكُل َوِإْن خر  الوقت مث يقضيها ِلظَاِهِر هَ 
ُشوُع فَ يَ ْنَبِغي َأْن ُُيَاِفَظ  َوأِلَنَّ اْلُمرَادَ   . َعَلْيهِ ِمْن الصَّاَلِة اخلُْ

 : أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خر  الوقت . القول الثاين
 وهذا قول ابن حزم .

 وهللا أعلم .
أحلق العلماء مبدافعة األخبثني كل ما يشغل بال املصلي من ريح ِف جوفه ، أو حر أو برد شديدين ، أو جوع أو عطش   -7

 كذلك .
 لقلب .ألن املعىن املراد موجود ِف اجلميع ، وهو حضور ا

49-  َّ يُّوَن َوَأْرَضاُهْم ع ْند ي ُعَمُر ) َأنَّ النَِّب  نَ َهى َعن  الصَّاَلة  بَ ْعَد الصُّْبح   وَعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل َشه َد ع ْند ي ر َجاٌل َمْرض 
 َحىتَّ َتْشُرَق الشَّْمُس َوبَ ْعَد اْلَعْصر  َحىتَّ تَ ْغُرَب ( .

ْعُت َرُسوَل هللا  قال ر ي َسع يٍد اخْلُدْ  وَعن أِب -50 اَل َصاَلَة بَ ْعَد الصُّْبح  َحىتَّ تَ ْرَتف َع الشَّْمُس ، َواَل َصالََة  )يَ ُقوُل  : ْسَ 
 ( . بَ ْعَد اْلَعْصر  َحىتَّ َتغ يَب الشَّْمسُ 

---------- 
يُّوَن َوَأْرَضاُهْم ع ْند ي ُعَمرُ )  محه هللا: مل يقع لنا تسمية الرجال الذين َحدَّثوا ابن عباس قال احلافظ ر  ( َشه َد ع ْند ي ر َجاٌل َمْرض 

: وِف الباب عن  وزعم أهنم املذكورون فيها عند قول مصنفها ، ، وبلغين أن بعض من تكلم على العمدة جتاسر ِبذا احلديث
  .، فال حول وال قوة إال باهلل ولقد أخطأ هذا املتجاسر خطأ بَ ي  ًنا ، فالن، وفالن

 س ( .َصالََة بَ ْعَد َصالَِة اْلَفْجِر َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّم َوالَ وعند مسلم ) ( َحىتَّ تَ ْرتَف َع الشَّْمُس  َة بَ ْعَد الصُّْبح  اَل َصالَ ) 
 ِف هذه األحاديث النهي عن الصالة ِف هذين الوقتني : بعد الفجر حَّت تطلع الشمس ، وبعد العصر حَّت تغرب الشمس . -1

 ثة باالختصار وَخسة بالبسطثال  وأوقات النهي
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 : من صالة الفجر إىل طلوع الشمس ، ومن طلوعها إىل ارتفاعها . أوالً 
 : من صالة العصر إىل غروب الشمس ، ومن غروِبا إىل أن يتم . الثاين

 : إذا قامت الشمس ِف وسط السماء . الثالث
 . توقد دلت األحاديث اليت ذكرها املصنف على هذه األوقا

َهانَا أَْن ُنَصلِ ي ِفيِهنَّ، َوأَْن  نَ ْقبُ َر ِفيِهنَّ َمْوتَانَا:  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ  ) . قال : قال  ْقَبة ْبن َعاِمرعُ وحديث  يَ ن ْ
 .( اَلشَّْمُس، َوِحنَي تَ َتَضيَُّف اَلشَّْمُس لِْلُغُروِب ِحنَي َتْطُلُع اَلشَّْمُس بَازَِغًة َحَّتَّ تَ ْرَتِفَع، َوِحنَي يَ ُقوُم قَائُِم اَلظَِّهريَِة َحَّتَّ تَ ُزوَل 

دل على األوقات القصرية )ومن طلوع الشمس إىل ارتفاعها . ومن غروب الشمس إىل أن يتم . وإذا قامت الشمس ِف وسط 
 السماء ( .

 األدلة على النهي عن الصالة ِف هذه األوقات . -2
ْعَت َرُسوَل َاَّللَِّ   َعْن َأّب َسِعيٍد َاخْلُْدرِي ِ  -أ  اَل َصاَلَة بَ ْعَد اَلصُّْبِح َحَّتَّ َتْطُلَع اَلشَّْمُس َواَل َصاَلَة بَ ْعَد اَْلَعْصرِ  )يَ ُقوُل  قَاَل: مسَِ

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِه. (َحَّتَّ َتِغيَب اَلشَّْمُس 
 س ( .الشَّْمُس َواَل َصالََة بَ ْعَد َصالَِة اْلَفْجِر َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّم الَ َصالََة بَ ْعَد َصالَِة اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ ْغُربَ ) م َوَلْفُظ ُمْسلِ 

َر َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ و  -ب ُهْم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب وََكاَن َأَحب َُّهْم ِإََلَّ  مسَِْعُت َغي ْ َأنَّ َرُسوَل )  ِمن ْ
  متفق عليه.  س (َهى َعِن الصَّالَِة بَ ْعَد اْلَفْجِر َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َوبَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّمْ ن َ  اَّللَِّ 
بَ ْعَد الصُّْبِح َحَّتَّ َتْطُلَع نَ َهى َعِن الصَّالَِة بَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّْمُس َوَعِن الصَّالَِة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة و - 

  متفق عليه.  س (الشَّمْ 
  متفق عليهن(. ْيطَاشَ  الَ َُتَرَّْوا ِبَصالَِتُكْم طُُلوَع الشَّْمِس َوالَ ُغُروبَ َها فَِإن ََّها َتْطُلُع ِبَقْرّنَْ ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ و  -د
َهانَا َأْن ُنَصلِ ي ِفيِهنَّ، َوَأْن  نَ ْقبُ َر ِفيِهنَّ َمْوتَانَا: ِحنَي َتْطُلُع اَلشَّْمُس  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ )ٍر: َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامِ و  -ه  يَ ن ْ

 . رواه مسلم. (ُف اَلشَّْمُس لِْلُغُروِب بَازَِغًة َحَّتَّ تَ ْرَتِفَع، َوِحنَي يَ ُقوُم قَائُِم اَلظَِّهريَِة َحَّتَّ تَ ُزوَل اَلشَّْمُس، َوِحنَي تَ َتَضيَّ 
  :أثبت ثالثة أوقات للنهي وهي حديث عقبة

  .وقت طلوع الشمس
 ل .وقت استواء الشمس قبل الزوا

  .وقت تضيف الشمس للغروب حَّت تغرب الشمس 
أثبت  الشمس ( لعال صالة بعد صالة العصر حَّت تغرب الشمس، وال صالة بعد صالة الصبح حَّت تط)حديث أِب سعيد و 

  :وقتني آخرين من أوقات النهي ومها
  .بعد صالة العصر حَّت الغروب 
  .بعد صالة الصبح حَّت طلوع الشمسو 
  عن صالة التطوع ِف هذه األوقات ، وهذا قول مجاهري العلماء .النهي ففي هذه األحاديث 

ن أحاديث قالوا : إ . الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم  قال احلافظ : وبه قال داود وغريه من أهل، وقال بعض العلماء باجلواز 
 النهي منسوخة ، والراجح قول اجلمهور .

 هل يبدأ بعد دخول الوقت أو بعد الصالة ؟، مَّت يبدأ النهي  -3
 أما العصر فيبدأ بعد الصالة بال خالف .
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 حلديث أّب سعيد ) ال صالة بعد صالة العصر حَّت تغرب الشمس ( .
رُُه .: َوالن َّْهُي َعْن الصَّاَلِة بَ ْعَد اْلَعْصِر ُمتَ َعلِ ٌق ِبِفْعِل الصَّاَلِة ، َفَمْن ملَْ ُيَصلِ  أُبِيَح لَُه الت َّنَ فُّلُ قال ابن قدامة    ، َوِإْن َصلَّى َغي ْ

  َهَذا ِخاَلفًا ِعْنَد َمْن مَيَْنُع الصَّاَلَة بَ ْعَد اْلَعْصِر .اَل نَ ْعَلُم ِف ، َوَمْن َصلَّى اْلَعْصَر فَ َلْيَس لَُه الت َّنَ فُُّل َوِإْن ملَْ ُيَصلِ  َأَحٌد ِسَواُه 
 وأما الفجر فقد اختلف العلماء :

 : أن النهي يبدأ بطلوع الفجر . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .
 لفجر إال سجدتني ( رواه أبو داود .ال صالة بعد ا)  حلديث ابن عمر . قال : قال 

 : أن النهي يبدأ بعد صالة الفجر .لثاين القول ا
 وهذا مذهب الشافعي .

اَل َصاَلِة بَ ْعَد َصاَلِة اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّْمُس ، َواَل َصاَلَة بَ ْعَد َصاَلِة اْلَفْجِر َحَّتَّ  )قَاَل  َسِعيٍد ، أَنَّ النَّيبَّ  َأّب حلديث  -أ
 .ٌم ْسلِ َرَواُه مُ ( َتْطُلَع الشَّْمُس 

 َرَواُه ُمْسِلٌم . (َصلِ  َصاَلَة الصُّْبِح مُثَّ أَْقِصْر َعْن الصَّاَلِة ، َكَذا ) َوِف َحِديِث َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة قَاَل  -ب
 .ْقِتَها ، َفَكَذِلَك اْلَفْجُر ِف اْلَعْصِر ُعلِ َق َعَلى الصَّاَلِة ُدوَن وَ  َوأِلَنَّ َلْفَظ النَّيبِ   - 
 نَُّه َوْقُت نَ ْهٍي بَ ْعَد َصاَلٍة ، فَ َيتَ َعلَُّق ِبِفْعِلَها ، َكبَ ْعِد اْلَعْصِر .َوأِلَ  -د

 لكن بني األذان واإلقامة ال يشرع سوى ركعيت الفجر . الصحيحوهذا القول هو 
 وقد ذكر النووي هذه املسألة وفصل فيها فقال :

َقْد َيْسَتِدل  ِبِه َمْن يَ ُقول : ُتْكَره الصَّاَلة ِمْن طُُلوع اْلَفْجر ِإالَّ ُسنَّة (   رَْكَعتَ نْي  َخف يَفتَ نْي َكاَن إ َذا َطَلَع اْلَفْجر اَل ُيَصلي ي إ الَّ ) له قوْ 
 الصُّْبح ، َوَما لَُه َسَبٌب ، َوأِلَْصَحابَِنا ِف اْلَمْسأَلَة َثاَلثَة أَْوُجه : 

 َواجلُْْمُهور .  َهَذا ، َونَ َقَلُه اْلَقاِضي َعْن َماِلكَأَحدَها : 
 اَل َتْدُخل اْلَكرَاَهة َحَّتَّ ُيَصلِ ي ُسنَّة الصُّْبح .َوالثَّاين  : 

ِديث َدلِيل ظَاِهر اَل َتْدُخل اْلَكرَاَهة َحَّتَّ ُيَصلِ ي َفرِيَضة الصُّْبح ، َوَهَذا ُهَو الصَِّحيح ِعْند َأْصَحابَنا ، َولَْيَس ِف َهَذا احلَْ  َوالثَّال ث : 
ْخَبار بِأَنَُّه َكاَن  َعَلى َا ِفيِه اإْلِ  ) شرح مسلم ( .  اَل ُيَصلِ ي َغرْي رَْكَعيَتْ السُّنَّة وملَْ يَ ْنَه َعْن َغرْيَها . اْلَكرَاَهة ِإمنَّ
أما ما بني : أن النهي يتعلَُّق بصالِة الفجِر نفِسَها ، و  القول الصحيحولكن  الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ِف الشرح املمتع :قال 

 األذان واإلقامة، فليس وقت ، لكن ال ُيشرع فيه سوى ركعيت الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح ؛ فما اجلواب عن
 ) ال صالة الفجر إال سجدتني ( ؟احلديث الذي استدلَّ به املؤلف 

 اجلواب عن ذلك من وجهني :
 : أنَّ احلديث ضعيف. أحدمها

على نفي املشروعية، أي: ال ُيشرع لإلنساِن  (ال صالَة بعَد طُلوع الفجِر  )احلديث صحيٌح ؛ ُُيمل قولُه:  : على تقدير أنَّ  الثاين
يت أْن يتطوََّع بنافلٍة بعد طُلوع الفجر إال ركعيت الفجر، وهذا حقٌّ ؛ فإنه ال ينبغي لإلنسان بعد طُلوِع الفجر أْن يتطوَّع بغري ركع

صلَّيَت ركعيت الفجر، ومل ُيَِْن وقُت الصَّالة وقلَت : سأتطوَُّع ؟ قلنا لك : ال تفعل ؛ ألنَّ هذا غرُي الفجر ، فلو دخلت املسجَد و 
إمنا كان ُيصلِ ي ركعتني خفيفتني بعد طُلوِع الفجِر.  مشروع ، لكن لو فعلَت مل تأمث ، وإمنا قلنا : غرُي مشروع ؛ ألنَّ الرسول 

 .  ) الشرح املمتع ( .روع ل حَّت تطويل الرَّكعتني ليس مبشوهي ُسنَُّة الفجِر فقط ، يعين: ب
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 احلكمة من النهي عن الصالة ِف هذه األوقات ؟-4
وكان من حكمة ذلك أهنا وقت سجود املشركني للشمس ، وكان النهي عن الصالة هلل ِف ذلك الوقت سداً ... قال ابن القيم :

 “ .للذريعة املشاركة الظاهرة 
قال : ) قلت : يا نيب هللا أخربّن عن الصالة ؟ قال : صل  صالة الصبح مث اقصر عن الصالة حَّت تطلع عن عمرو بن عبسة 

 .رواه مسلم الشمس وترتفع ، فإهنا تطلع حني تطلع بني قرّن شيطان وحينئٍذ يسجد ِلا الكفار ... ( 
، : غلبة أتباعه وانتشار فساده وقيل، ن: حزبه وأتباعهاد بقرّن الشيطاقيل املر :  قال النوويقوله ) فإهنا تطلع بني قرّن شيطان ( 

نه على ظاهره ، وقال : وهذا األقوى ، ومعناه : أنه يدّن رأسه إىل الشمس ِف هذه األوقات : القرنان ناحيتا الرأس وأ وقيل
 ينئٍذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر .ليكون الساجدون ِلا من الكفار كالساجدين له ِف الصورة ، وح

 هناك صلوات مستثناة تفعل ِف هذه األوقات ؟ -5
 أواًل : الفرائض .

 كأن ينسى اإلنسان الصالة الفريضة ويتذكرها وقت النهي ، فإنه جيب أن يصليها .
 متفق عليه .ها إذا ذكرها ( ) من نام عن صالة أو نسيها فليصل  لقوله -أ

 على الفور من حني أن يعلم به .  وألن الفرائض من أوجب الواجبات ، وهي دين فوجب أداؤه-ب
من أهل احلديث والفقه من نام عن  -وهو قول عامة العلماء  -قال ابن عبد الرب : وقال مالك والثوري والشافعي واألوزاعي 

 -صالة أو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه الفوت مث ذكرها عند طلوع الشمس واستوائها أو غروِبا أو بعد الصبح أو العصر 
 ا .ها أبداً مَّت ذكرهصال

 ثانياً : إعادة اجلماعة .
 حبيث إذا أتى مسجد مجاعة ووجدهم يصلون وقد صلى ، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت هني .

ملَْ ُيَصلِ َيا ِِف نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد ، َوُهَو ُغاَلٌم َشابٌّ ، فَ َلمَّا َصلَّى ِإَذا َرُجاَلِن  أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا  )ْبن اأَلْسَود يَزِيَد حلديث 
َنا ِف رَِحالَِنا ، فَ َقاَل : اَل تَ ْفَعُلوا ، ِإَذا َفَدَعا ِِبَِما َفِجَئ ِِبَِما تُ ْرَعُد فَ رَاِئُصُهَما ، فَ َقاَل : َما َمنَ َعُكَما أَْن ُتَصلِ َيا َمَعَنا ؟ قَااَل : َقْد صَ  لَّي ْ

 ة ( رواه أبو داود .َمَعُه فَِإن ََّها لَُه نَاِفلَ ِه مُثَّ أَْدَرَك اإِلَماَم وملَْ ُيَصلِ  ، فَ ْلُيَصلِ  َصلَّى َأَحدُُكْم ِف َرْحلِ 
 إذا مل يكن عند الطلوع وعند الغروب ( . يعين )تفعل ِف أوقات النهي الطويلة ،  ثالثاً : صالة اجلنازة

بَ ْعَد الصُّْبِح َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ، َوبَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ مَتِيَل لِْلُغُروِب ، َفاَل ِخاَلَف ِفيِه ،  أَمَّا الصَّاَلُة َعَلى اجْلَِنازَةِ قال ابن قدامة : 
َها ِف اأْلَْوقَاِت الثَّاَلثَِة الَّيِت ِِف لصَّاَلُة َعَلي ْ قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : إمْجَاُع اْلُمْسِلِمنَي ِف الصَّاَلِة َعَلى اجْلَِنازَِة بَ ْعَد اْلَعْصِر َوالصُّْبِح ، َوأَمَّا ا

 . ) املغين ( .  َحِديِث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َفاَل جَيُوزُ 
 . ركعتا الطوافرابعاً : 

ْيِت َوَصلَّى أَيََّة َساَعٍة َشاَء ، ِمْن لَْيٍل )يَا َبيِن َعْبِد َمَناٍف ، اَل مَتْنَ ُعوا َأَحًدا طَاَف ِِبََذا اْلب َ قَاَل  َأنَّ النَّيبَّ  َعْن ُجبَ رْيِ ْبِن ُمْطِعٍم  
 رواه الرتمذي .أَْو نَ َهاٍر( 

، ، َوممَّْن طَاَف بَ ْعَد الصُّْبِح َواْلَعْصِر َوَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ اْبُن ُعَمَر ، َواْبُن الزُّبَ رْيِ يَ ْعيِن ِِف أَْوقَاِت الن َّْهيِ ( )َويَ رَْكُع لِلطََّوافِ قال ابن قدامة : 
َوفَ َعَلُه ُعْرَوُة بَ ْعَد الصُّْبِح ، َوَهَذا  َوَعطَاٌء ، َوطَاُوٌس ، َوفَ َعَلُه اْبُن َعبَّاٍس ، َواحلََْسُن ، َواحلَُْسنْيُ ، َوُُمَاِهٌد ، َواْلَقاِسُم ْبُن ُُمَمٍَّد ،

 َمْذَهُب َعطَاٍء ، َوالشَّاِفِعيِ  ، َوَأّب ثَ ْوٍر .
ُهْم أَبُو َحِنيَفَة ، َوَماِلٌك .َوأَْنَكَرْت طَائَِفٌة َذلِ   َك ، ِمن ْ
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 َواْحَتجُّوا ِبُعُموِم َأَحاِديِث الن َّْهِي .
ُر ْبُن ُمْطِعٍم  َولََنا ، َما َأيِ  يَا َبيِن َعْبِد َمَناٍف ، اَل مَتْنَ ُعوا َأَحًدا طَاَف ِِبََذا اْلبَ ْيِت ، َوَصلَّى ِف  )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ . َرَوى ُجبَ ي ْ

ِْمِذيُّ ، َوقَاَل : َحِديٌث َصِحيٌح .( َساَعٍة َشاَء ، ِمْن لَْيٍل أَْو نَ َهاٍر   َرَواُه اأْلَثْ َرُم ، َوالرتِ 
َنا ِمْن الصََّحابَِة ، َوأِلَنَّ رَْكَعيَتْ الطََّواِف تَاِبَعٌة لَُه ، فَِإَذا أُبِيَح اْلمَ  ِغي أَْن يُ َباَح التََّبُع ، َوَحِديثُ ُهْم خَمُْصوٌص ْتُبوُع يَ ْنبَ َوأِلَنَُّه قَ ْوُل َمْن مَسَّي ْ

 ) املغين ( .  بِاْلَفَواِئِت ، َوَحِديثُ َنا اَل خَتِْصيَص ِفيِه ، فَ َيُكوُن أَْوىَل .
هل تفعل  ، والكسوف(لوات ذات السبب ِف أوقات النهي )كتحية املسجد، وصالة االستخارةالعلماء ِف فعل الص فاختل -6

 هي أم ال ؟ على قولني :ِف وقت الن
 : أنه ال جيوز التطوع مطلقاً ِف أوقات النهي . القول األول

 احلنفية واملالكية واحلنابلة .وهذا مذهب 
 .. ( األدلة  ) ال صالة بعد الصبح .. لعموم-أ

َهانَا أَْن ُنَصلِ ي فِ  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ  )وحديث عقبة بن عامر -ب يِهنَّ، َوأَْن  نَ ْقبُ َر ِفيِهنَّ َمْوتَانَا: ِحنَي َتْطُلُع اَلشَّْمُس يَ ن ْ
 ( . ... بَازَِغًة َحَّتَّ تَ ْرتَِفعَ 

 ففي هذه احلديث النهي عام عن مجيع الصلوات ، فتدخل ذوات األسباب ِف هذا العموم .
 وز ِف أوقات النهي فعل ماله سبب ، كتحية املسجد .: جي القول الثاين

 .والشيخ ابن عثيمني وابن باز ، وابن القيم ، مذهب الشافعي ، ورجحه كثري من احملققني كابن تيمية وهذا 
 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . حلديث أنس . قال : قال  -أ

من األوقات ، ومنه يعلم أن املراد  وجه الداللة : أن احلديث دليل على جواز قضاء الصالة املنسية أو الفائتة ِف أي وقت
 بالصالة املنهي عن أدائها ِف أوقات النهي إمنا هي التطوع املطلق دون ماله سبب كما ِف الصالة املقضية .

 ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حَّت يصلي ركعتني ( متفق عليه  حديث أّب قتادة . قال : قال -ب
ية املسجد عام فيشمل مجيع األوقات مبا فيها أوقات النهي ، ومنه يستفاد أن ذوات األسباب وجه الداللة : أن األمر بصالة ُت

 غري داخلة ِف عموم النهي عن الصالة ِف أوقات النهي .
عليك أمامي ِف اجلنة ؟ حدثين بأرجى عمل عملته ِف اإلسالم ، فإّن مسعت دف نقال له )  أن النيب حلديث بالل . - 

. ال صليت ِبذا الطهور ما شاء هللا(ملت ِف اإلسالم عماًل أرجى عندي من أّن أتطهر طهوراً من ليل أو هنار إ: ما عفقال بالل
 متفق عليه 

 فدل على أنه يصلي ركعيت الوضوء ِف أي وقت ، ومل ينكر عليه .
 رواه مسلم قال )ال ُتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروِبا( .  عن ابن عمر أن النيب  -د

االستدالل: أن النهي جاء عن ُتري الصالة، والتحري هو التعمد وقصد الصالة ِف هذا الوقت، وهذا ال يكون إال ِف  وجه
التطوع املطلق، وأما ماله سبب فلم يتحره املصلي بل فعله ألجل سببه، وهذا اللفظ املقيد ِف هذا احلديث يفسر سائر األلفاظ، 

 ( 23/211: ُمموع الفتاوى)صيص التحري فائدة، وكان احلكم قد علق بوصف عدمي التأثري. ولو كان النهي عن النوعني مل يكن لتخ
 أن أحاديث النهي عامة ، وأحاديث ذوات السبب خاصة ، واخلاص مقدم على العام .-ه 
ة قبل طلوع أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها االشتباه ِف مشاِبة املشركني ، ألن النهي عن الصال-و

 الشمس وقبل غروِبا لئال يتشبه املصلي املسلم باملشركني ، فإذا كانت الصالة ِلا سبب معلوم ، كانت املشاِبة بعيدة .
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استدلوا باإلمجاع على جواز الصالة على اجلنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا مل يكن عند الطلوع وعند الغروب ) وقد نقل -ك
 بن املنذر ، والنووي ، وابن قدامة ( .اإلمجاع : الشافعي ، وا

 وهذا القول هو الصحيح .
 اختلف العلماء هل هناك وقت هني قبل الزوال يوم اجلمعة أم ال على قولني :-7

 الزوال وقت هني إال يوم اجلمعة فتجوز الصالة فيه . : أن وقت القول األول
 ابن باز .وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ 

رواه  ) أنه كره الصالة نصف النهار إال يوم اجلمعة ، وقال : إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة ( حلديث أّب قتادة عن النيب -أ
 وفيه انقطاع .، فيه ليث بن أّب سليم ، وهو حديث ضعيف ، أبو داود 

لشمس إال يوم اجلمعة ( رواه الشافعي ، وهو هنى عن الصالة نصف النهار حَّت تزول ا وحلديث أّب هريرة ) أن النيب -ب
 حديث ضعيف ال يصح .

اَل يَ ْغَتِسُل َرُجٌل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ، َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع ِمْن ُطْهٍر ، َويَدَِّهُن ِمْن  )  قَاَل النَّيبُّ : قَاَل ي َسْلَمان اْلَفارِسِ  وحلديث- 
ُغِفَر لَُه َما  َما ُكِتَب لَُه ، مُثَّ يُ ْنِصُت ِإَذا َتَكلََّم اإِلَماُم ، ِإالَّ  يمُثَّ خَيْرُُ  ، َفاَل يُ َفر ُِق بَ نْيَ اثْ نَ نْيِ ، مُثَّ ُيَصل ِ  بَ ْيِتهِ  ُدْهِنِه ، أَْو مَيَسُّ ِمْن ِطيبِ 

َنُه َوبَ نْيَ اجلُُْمَعِة اأُلْخرَ   ى ( رواه اجلمعة .بَ ي ْ
 يدل على استمرار الصالة إىل الزوال .( ... ُكِتَب لَُه   َما يمُثَّ ُيَصل ِ ) فقولهوجه الداللة : 

رُ قال ابن القيم :  َماِم َوِِلََذا قَاَل َغي ْ َها إال  ِف َوْقِت ُخُروِ  اإْلِ ُهْم  فَ َنَدبَُه إىَل الص اَلِة َما ُكِتَب لَُه وملَْ مَيْنَ ْعُه َعن ْ َواِحٍد ِمْن الس َلِف ِمن ْ
َماِم مَيَْنُع الص اَلَة َوُخْطَبُتُه مَتَْنُع اْلَكاَلَم َوتَ  ُعَمُر ْبُن اخلَْط اِب  َماُم َأمْحَُد ْبُن َحْنَبٍل : ُخُروُ  اإْلِ َفَجَعُلوا اْلَمانَِع ِمْن ، ِبَعُه َعَلْيِه اإْلِ

َماِم اَل انِْتَصاَف الن  َهاِر .  ) زاد املعاد ( .  الص اَلِة ُخُروَ  اإْلِ
اَل يَْدرِي َيُكونُوَن ِف اْلَمْسِجِد َُتَْت الس ُقوِف َواَل َيْشُعُروَن ِبَوْقِت الز َواِل َوالر ُجُل َيُكوُن ُمَتَشاِغاًل بِالص اَلِة  فَِإن  الن اسَ : َوأَْيًضا  -د

 . ُيْشرَُع لَُه َذِلَك ِبَوْقِت الز َواِل َواَل مُيِْكُنُه أَْن خَيْرَُ  َويَ َتَخط ى رِقَاَب الن اِس َويَ ْنظَُر إىَل الش ْمِس َويَ ْرِجُع َواَل 
استدل بأن األحاديث الواردة ِف الباب واليت فيها استثناء يوم اجلمعة وإن كان فيها مقال ، لكن باجتماعها  بعض العلماء  -ه 

 يقوي بعضها بعضاً كما قال البيهقي ومن بعده احلافظ ابن حجر والشيخ ابن باز .
ابق: وِف إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة، إذا ضمت قوي قال احلافظ ابن حجر ِف حديث أّب قتادة الس

 اخلرب .
 : أن وقت الزوال وقت هني مطلقاً يوم اجلمعة كغريه . القول الثاين

 وهذا مذهب أّب حنيفة وأمحد ، وعزاه ابن حجر للجمهور .
َهانَا َأْن ُنَصلِ ي ِفيِهنَّ، َوأَْن  نَ ْقبُ َر ِفيِهنَّ َمْوتَانَا: ِحنَي َتْطُلُع  َّللَِّ َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اَ  ) قال ُعْقَبة ْبن َعاِمرحلديث -أ يَ ن ْ

 ... ( . اَلشَّْمُس بَازَِغًة َحَّتَّ تَ ْرَتِفَع، َوِحنَي يَ ُقوُم قَائُِم اَلظَِّهريَِة َحَّتَّ تَ ُزوَل اَلشَّْمسُ 
 َصلِ  َصالََة الصُّْبحِ  :اَل َعِن الصَّالَِة قَ  َأْخربّْن   ! حلديث عمرو بن َعَبسة قال ) قلت يا رسول هللاوَ  -ب

مُثَّ َصلِ  ، َشْيطَاٍن َوِحيَنِئٍذ َيْسُجُد َِلَا اْلُكفَّاُر  مُثَّ أَْقِصْر َعِن الصَّالَِة َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َحَّتَّ تَ ْرَتِفَع فَِإن ََّها َتْطُلُع ِحنَي َتْطُلُع بَ نْيَ قَ ْرّنَْ  
، َفَصلِ   يءُ َل اْلفَ فَِإَذا أَقْ بَ ، َنِئٍذ ُتْسَجُر َجَهنَُّم فَِإنَّ الصَّالََة َمْشُهوَدٌة َُمُْضورٌَة َحَّتَّ َيْسَتِقلَّ الظِ لُّ بِالرُّْمِح مُثَّ أَْقِصْر َعِن الصَّالَِة فَِإنَّ ِحي

َشْيطَاٍن َوِحيَنِئٍذ  َر مُثَّ أَْقِصْر َعِن الصَّالَِة َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّْمُس فَِإن ََّها تَ ْغُرُب بَ نْيَ قَ ْرّنَْ فَِإنَّ الصَّالََة َمْشُهوَدٌة َُمُْضورٌَة َحَّتَّ ُتَصلِ َى اْلَعصْ 
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 ( رواه مسلم .َيْسُجُد َِلَا اْلُكفَّاُر 
 وآخر . وجه الداللة من احلديثني : أن وقت الزوال معدود ِف األوقات املنهي عن الصالة فيها ، ومل يفرق بني يوم

 الصحيح . هذا القول هوو 
 أم ال ؟ فتصلى ِف وقت النهي اختلف العلماء ِف صالة االستخارة هل تعترب من ذوات األسباب  -8

ِف هذا : أن االستخارة إذا كانت ألمر يفوت حبيث ال ميكن من تأجيل الصالة فإهنا تصلى ِف وقت النهي ، كما لو  والصواب
ر ، وأما إن كانت ألمر ال يفوت حبيث ميكن تأجيل الصالة إىل ما بعد انتهاء وقت النهي فإهنا عرض له السفر بعد صالة العص

 ال تصلى ِف وقت النهي . 
وتقضى السنن الراتبة ، ويفعل ما له سبب ِف أوقات النهي ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، : ة قال شيخ اإلسالم ابن تيمي

 يفوت بالتأخري إىل وقت اإلباحة ويصلي صالة االستخارة وقت النهي ِف أمر  واختيار مجاعة من أصحابنا وغريهم ،
 ويستحب أن يصلي ركعتني عقب الوضوء ولو كان وقت النهي ، وقاله الشافعية " انتهى . 
 وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : هل يصلي اإلنسان صالة االستخارة ِف وقت النهي ؟ 

تأخر كانت ألمر مستعجل ال يتأخر حَّت يزول النهي فإهنا تفعل ، وإن كانت لسبب ميكن أن يفأجاب : صالة االستخارة إن  
 ( .14/275 : فتاوى ابن عثيمني) ر .           فإنه جيب أن تؤخ

 األصل أن صالة التطوع مشروعة ِف كل وقت . -9
َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن( .)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدو لعموم قوله تعاىل -أ  ا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْ َعُلوا اخْلَي ْ

سل . فقلت: أسألك مرافقت ك ِف اجلنة؟ قال: أو غري ذلك؟ قلت:  قال ) قال َل رسول هللا  وعن ربيعة بن كعب -ب
 هو ذاك . قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .

سيب ) أنه رأى رجاًل يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : عن سعيد بن املفائدة : 
 يا أبا ُممد ، يعذبين هللا على الصالة ، قال : ال ، ولكن يعذبك على خالف السنة ( رواه الدارقطين .

 : 1فائدة : 
 رْيَِها ِِف اْلَمْنِع ِمْن التََّطوُِّع ِف أَْوقَاِت الن َّْهِي .قال ابن قدامة : َفْصٌل : َواَل فَ ْرَق بَ نْيَ َمكََّة َوغَ 

 اَل مَتْنَ ُعوا َأَحًدا طَاَف ِِبََذا اْلبَ ْيِت َوَصلَّى ِف َأيِ  َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل أَْو نَ َهاٍر ( . َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ : اَل مُيَْنُع ِفيَها ، لَِقْوِل النَّيبِ  
) اَل ُيَصلِ نَيَّ َأَحٌد بَ ْعَد الصُّْبِح إىَل طُُلوِع الشَّْمِس ، َواَل بَ ْعَد اْلَعْصِر إىَل أَْن تَ ْغُرَب  َذرٍ  ، قَاَل : مسَِْعت َرُسوَل اَّللَِّ  َوَعْن َأّب 

 الشَّْمُس ، إالَّ مبَكََّة يَ ُقوُل : قَاَل َذِلَك َثاَلثًا ( َرَواُه الدَّاَرُقْطيِن  .
ُرَها ، َكاحْلَْيِض ، َوَحِديثُ ُهْم أَرَا َولََنا ُعُمومُ  َد ِبِه رَْكَعيَتْ الطََّواِف ، فَ َيْخَتصُّ الن َّْهِي ، َوأَنَُّه َمْعىًن مَيَْنُع الصَّاَلَة ، فَاْستَ َوْت ِفيِه َمكَُّة َوَغي ْ

 ، َوُهَو َضِعيٌف ، قَالَُه َُيََْي ْبُن َمِعنٍي .ِِبَِما ، َوَحِديُث َأّب َذرٍ  َضِعيٌف ، يَ ْرِويِه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اْلُمَؤمَِّل 
 : 2فائدة : 

جاء ِف فتاوى اللجنة الدائمة: نعم، جيوز سجود التالوة ِف أوقات النهي عن الصالة، على الصحيح من قوَل العلماء ؛ ألنه ليس 
األسباب ، كصالة الكسوف وركعيت  له حكم الصالة، ولو فرضنا أن له حكم الصالة جاز فعله ِف وقت النهي ؛ ألنه من ذوات

 الطواف ملن طاف ِف وقت النهي .
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 َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاب  َجاَء يَ ْوَم اخْلَْنَدق  بَ ْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قُ َرْيٍش قَالَ ) َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  هللا  و  -61
ُّ يَا َرُسوَل هللا  َما ك ْدُت  َواَّللَّ  َما َصلَّْيتُ َها فَ ُقْمَنا إ ىَل بُْطَحاَن فَ تَ َوضَّأَ  ُأَصلي ي اْلَعْصَر َحىتَّ َكاَدت  الشَّْمُس تَ ْغُرُب قَاَل النَِّب 

 . (  ل لصَّاَلة  َوتَ َوضَّْأنَا هَلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بَ ْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس ُثَّ َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغر بَ 
---------- 

أراد ب "يوم اخلندق" غزوة اخلندق، وتسمَّى "األحزاب"، فأما تسميتها باخلندق، فألجل اخلندق  الذي ُحفر  (يَ ْوَم اخْلَْنَدق  ) 
ما تسميتها ب "األحزاب" فالجتماع طوائَف من ، وأ وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي  حول املدينة بأمر النيب 

رب املسلمني، وهم قُريش، وَغَطَفان، واليهود، ومن تبعهم، وقد أنزل هللا تعاىل ِف هذه القص ة صدر سورة املشركني على ح
 ب .األحزا

رضي -وإمنا سب هم ألهنم كانوا السبَب ِف تأخريهم الصالة عن وقتها، إمنا املختار، كما وقع لعمر  (َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قُ َرْيٍش ) 
 .لقاً، كما وقع لغريه، وأما مط-هللا عنه

أي صالها ِبم مجاعًة، كما وقع التصريح بذلك ِف رواية  (فَ تَ َوضََّأ ل لصَّاَلة  َوتَ َوضَّْأنَا هَلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بَ ْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس ) 
 اإلمساعيلي  من طريق يزيد بن ُزريع، عن هشام، بلفظ: "فصل ى بنا العصر".

ي فاهتم من الصالة العصر ، وِف املوطأ أن الذي فاهتم الظهر والعصر ، وِف حديث أّب سعيد أنه الظهر وهذا يقتضي أن الذ
عن أربع صلوات  والعصر واملغرب ، وأهنم صلوا بعد هوي  من الليل ، وِف حديث ابن مسعود : أن املشركني شغلوا رسول هللا 

 يوم اخلندق ، حَّت ذهب من الليل ما شاء هللا .
) شغلونا  لعلماء من رجح أن الذي فاهتم صالة العصر ، ألنه الذي ِف الصحيحني ، ويؤيد هذا حديث علي ِف قوله فمن ا

 عن الصالة الوسطى صالة العصر ( .
 ندق كانت وقعته أياماً ، فكان ذلك ِف أوقات خمتلفة ِف تلك األيام .ومن العلماء من مجع بأن اخل

نَُّه ملَْ يَ ُفْت َغي ُْرَها ، َوَقَع ِف َهَذا احلَِْديِث ُهَنا َوِف اْلُبَخارِيِ  َأنَّ الصَّاَلَة اْلَفائَِتَة َكاَنْت َصاَلَة اْلَعْصِر ، َوظَاِهرُُه أَ  َواْعَلْم أَنَّهُ قال النووي : 
َر أَْرَبَع َصَلَوا ٍت الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َحَّتَّ َذَهَب ُهِوٌي ِمَن اللَّْيِل ، َوَطرِيُق َوِف اْلُمَوطَِّأ أَن ََّها الظُّْهُر َواْلَعْصُر ، َوِف َغرْيِِه أَنَُّه َأخَّ

 ا .َوَهَذا ِف بَ ْعِضهَ اجلَْْمِع بَ نْيَ َهِذِه الرِ َوايَاِت : َأنَّ َوقْ َعَة اخْلَْنَدِق بَِقَيْت أَيَّاًما َفَكاَن َهَذا ِف بَ ْعِض اأْلَيَّاِم ، 
 قال النووي : ظاهره أنه صالمها ِف مجاعة .(  َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغر بَ ُثَّ ) 
 احلديث دليل على عدم كراهة قول القائل : ما صليت .-1

 وروي عن ُممد بن سريين أنه كره قول الرجل : فاتتنا الصالة .
 والصواب اجلواز وعدم الكراهة .

 ا ... ( .ه: وهللا ما صليت فقال النيب ... حلديث الباب )
 .  وحلديث أّب قتادة ِف قصة نومهم عن الصالة ) فقلت يا رسول هللا فاتتنا الصالة ( ومل ينكر عليه النيب 

 الفتح  سهونا فلم نصل حَّت طلعت الشمس(. : يا رسول هللاث جندب ِف قصة النوم عن الصالة )فقالوا وعند الطرباّن من حدي
: كان عمداً  وقيل، عد أن يقع ذلك من اجلميع : كان نسيانًا ، واسُتبْ  فقيل، لك اليوم الصالة ذ تأخري النيب  اختلف ِف-2

 ) الفتح ( .   وهو أقرب .، لكوهنم شغلوه فلم ميكنوه من ذلك 
 وقد اختلف العلماء ِف تأخري الصالة عن وقتها ِف شدة احلرب ؟

 مطلقاً .ال جيوز  فقيل :
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 نزول صالة اخلوف .يوم اخلندق قبل  وأن ما حصل للنيب 
 وهذا قول أكثر العلماء .

َفَما أَْمَكنَ ُهْم ؛ رَِجااًل َورُْكَبانًا ، إ: قال ابن قدامة  َلِة إْن أَْمَكنَ ُهْم ، َوِإىَل إَذا اْشَتدَّ اخْلَْوُف ، َواْلَتَحَم اْلِقَتاُل ، فَ َلُهْم َأْن ُيَصلُّوا َكي ْ ىَل اْلِقب ْ
ُروَن ، ، يُوِمُئوَن بِالرُُّكوِع َوالسُُّجوِد َعَلى َقْدِر الطَّاَقِة ، َوجَيَْعُلوَن السُُّجوَد َأْخَفَض ِمْن الرُُّكوِع ، َويَ تَ قَ  َغرْيَِها إْن ملَْ مُيِْكن ُْهمْ  ُموَن َويَ َتَأخَّ دَّ

ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقِتهَ   ) املغين ( . م .َوَهَذا قَ ْوُل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعلْ ا ، َوَيْضرِبُوَن َوَيْطَعُنوَن ، َوَيُكرُّوَن َويَِفرُّوَن ، َواَل يُ َؤخِ 
َصاَلَة اْلَعْصِر َحَّتَّ َغرََبِت الشَّْمُس ، َفَكاَن قَ ْبَل نُ ُزوِل َصاَلِة اخْلَْوِف ، قَاَل اْلُعَلَماُء : َُيَْتِمُل  َوأَمَّا تَْأِخرُي النَّيبِ  : قال النووي رمحه هللا 

َرَها نِ  َرَهاأَنَُّه َأخَّ َعْمًدا ِلاِلْشِتَغاِل بِاْلَعُدوِ  ، وََكاَن َهَذا  ْسَيانًا اَل َعْمًدا ، وََكاَن السََّبُب ِف النِ ْسَياِن ااِلْشِتَغاُل بَِأْمِر اْلَعُدوِ  ، َوَُيَْتِمُل أَنَُّه َأخَّ
ْليَ ْوَم َفاَل جَيُوُز تَْأِخرُي الصَّاَلِة َعْن َوْقِتَها ِبَسَبِب اْلَعُدوِ  َواْلِقَتاِل ؛ َبْل ُيَصلِ ي َصاَلَة ُعْذًرا ِف تَْأِخرِي الصَّاَلِة قَ ْبَل نُ ُزوِل َصاَلِة اخْلَْوِف ، َوأَمَّا ا

 وهللا أعلم .   .ه اخْلَْوِف َعَلى َحَسِب احْلَاِل ، َوَِلَا أَنْ َواٌع َمْعُروَفٌة ِف ُكُتِب اْلِفقْ 
  يعقل ما يقول .جيوز تأخريها ِف شدة احلرب حبيث الوقيل : 

 ورجح هذا القول ابن عثيمني .
فالصحيح ، إذا كان اإلنسان ال يتمكن من الصالة بوجه من الوجوه ال بقلبه وال جبوارحه لشدة اخلوف قال الشيخ ابن عثيمني : 

، وقد ورد ذلك عن  ملوت، وألنه يدافع ا أنه جيوز له تأخري الصالة ِف هذه احلال، ألنه لو صلى فإنه ال يدري ما يقول وما يفعل
 .ِف فتح تسرت، فإهنم أخ روا الصالة عن وقتها إىل الضحى حَّت فتح هللا  بعض الصحابة رضي هللا عنهم كما ِف حديث أنس 

الصالة عن وقتها يوم اخلندق حينما ُشغل عن صالة العصر إىل أن غربت الشمس كما ِف حديث  وعليه ُُيمل تأخري النيب 
، وغزوة ذات الرقاع كانت ِف السنة الرابعة على املشهور، وقد صلى فيها صالة  ندق كانت ِف السنة اخلامسةجابر ، وغزوة اخل

 ) انتهى ( .  ف .اخلوف فتبني أنه أخرها ِف اخلندق لشدة اخلو 
أنه ال حر   وابفالصوقال الشيخ ابن باز رمحه هللا : اخلوف له حاالت متنوعة ، وإذا اضطر إىل أن يؤخر الصالة عن وقتها : 

أهنم ِف بعض األيام اليت القوا فيها  يوم األحزاب، وقد فعله الصحابة ِف قتال الفرس ، كما ذكر أنس  ِف ذلك ؛ لفعله 
العدو الفرس عند فتح تسرت ، فتحوها عند طلوع الفجر ِف وقت صالة الفجر ، وشغل الناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار 

األبواب ، وبعضهم نزلوا ِف البلد ، فاشتد القتال واحلصار ، فلم يتمكنوا من صالة الفجر ، فأخروها على السور ، وبعضهم على 
: فما أحب أن أعطى ِبا كذا وكذا ، يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي ، وحاجة شديدة  حَّت صلوها ضحى ، قال أنس 

 ح .  ) نور على الدرب ( .وضرورة ، فال حر  ِف هذا على الصحي
 .الصالة الفائتة حلديث دليل على وجوب قضاء ا -3
 : مباحث قضاء الفوائت 

 كالوتر ، أو فرضاً كالصلوات اخلمس .   الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفالً أواًل : 
 ومسي قضاًء ألنه فعل العبادة بعد خرو  وقتها .

 ثانياً : جيب قضاء الصالة الفائتة :  
 : ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . ل رسول هللا حلديث أنس قال : قا-أ

والالم لألمر واألمر للوجوب ، فدل على وجوب املبادرة بقضاء الصالة الفائتة . ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل ) وأقم الصالة 
 لذكري ( أي لتذكري .

 ا َغَرَبِت الشَّْمُس مُثَّ َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغِرَب ( .َفَصلَّى اْلَعْصَر بَ ْعَد مَ وحلديث الباب ) -ب
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 وألن هذا اإلنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته ِبا فوجب عليه قضاؤها ، ألهنا كانت ديناً عليه . - 
 قضى صالة الفجر حني نام عنها ِف السفر . والنيب -ه 

 .إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إمجاع  احلديثان يدالن على وجوب فعل الصالة:  قال الشوكاّن
 ثالثاً : الصالة الفائتة تقضى على صفتها .

 ألن القضاء ُيكي األداء .  
 . رواه مسلم قال ) فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم ( -والصحابة عن صالة الفجر  نوم النيب  –ففي حديث -أ

 ا ذكرها ( فقوله ) فليصلها ( يشمل فعل الصالة وكيفيتها .) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذ ولقوله -ب
 فإذا قضى صالة الليل ِف النهار جهر ِبا بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار ِف ليل أسر فيها بالقراءة .

 ا .ئَِتة َكِصَفِة أََدائِهَ ْوله : ) َكَما َكاَن َيْصَنع ُكل  يَ ْوم ( ِفيِه : ِإَشارَة ِإىَل َأنَّ ِصَفة َقَضاء اْلَفاق َ  قال النووي : 
 ل :لقراءة ِف قضاء الفوائت على أحواصفة ا فائدة :

 .كأن يصلي املغرب ِف وقت العشاء   أن يقضي فائتة الليل ِف وقت الليل ، احلال األوىل :
 . ففي هذه احلال : جيهر بالقراءة 

 .هر ِف وقت العصر ، كأن يصلي الظ أن يقضي فائتة النهار ِف وقت النهار احلال الثانية :
 . ففي هذه احلال : تكون قراءته ِف الصالة سراً  

 .أن يقضي فائتة الليل ِف النهار  أن يقضي فائتة النهار ِف الليل ، أو احلال الثالثة :
 م .فهذا ُمل خالف بني أهل العل 

إنه يسر بالقراءة ، وإذا صلى صالة سرية فمن أهل العلم من يرى أن العربة بوقت القضاء ، فإذا صلى صالة جهرية ِف النهار ، ف
 . ِف الليل ، فإنه جيهر بالقراءة

العربة بوقت الفوات ، فإذا كانت الصالة تصلى ِف وقتها جهرًا ، فإنه يصليها عند القضاء جهرًا ، وإذا كانت  ومنهم من قال :
  . ُتصلى ِف وقتها سراً ، فإنه يصليها عند القضاء سراً 

 : " وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل ، جهر بال خالف ، وإن قضى فائتة النهار بالنهار ، أسر بال قال النووي رمحه هللا
: ثاّنوالر بوقت القضاء ِف اإلسرار واجلهر، أن االعتباا أصحهم، فوجهان :  أو الليل هناراً  يالً خالف ، وإن قضى فائتة النهار ل

 وع ( ..  ) اجملم "تاالعتبار بوقت الفوا
، ول الثاّن ، فمن فاتته صالة سرية، كالظهر مثاًل، فإنه يقرأ ِف قضائها سراً، ولو كان القضاء ليالً الق –وهللا أعلم  – والراجح

  . ؛ وذلك ألن القضاء ُيكي األداءمثاًل، فإنه يقرأ ِف قضائها جهراً، ولو كان القضاء هناراً ومن فاتته صالة جهرية كاملغرب 
قال أبو قتادة وأصحابه عن صالة الفجر ِف السفر حَّت طلعت الشمس ،  ِف قصة نوم النيب  ك ما رواه مسلم ويدل على ذل

  :  مث أذن بالل بالصالة ، فصلى رسول هللا يوم .لغداة ، فصنع كما كان يصنع كل ركعتني ، مث صلى ا 
ارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها .. ، وقد ُيتج به وقوله : ) كما كان يصنع كل يوم ( فيه : إش قال النووي رمحه هللا :

من يقول : جيهر ِف الصبح اليت يقضيها بعد طلوع الشمس ، وهذا أحد الوجهني ألصحابنا ، وأصحهما : أنه يسر ِبا ، وُيمل 
 .     ) شرح مسلم ( .قوله : كما كان يصنع ، أي ِف األفعال 

 ه صالة الفجر ، فصالها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصالته أم جيهر ِبا ؟وقد سئل الشيخ ابن باز : من فاتت
، ملا نام هو أصحابه عن صالة الفجر ِف بعض  النيب  ،صالها بعد طلوع الشمس جيهر ِبا  جيهر ، إذافأجاب رمحه هللا : 
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م ، فالسنة اجلهر بالقراءة ، القضاء اللياَل ِف بعض األسفار صالها بعد ارتفاع الشمس ، وجهر بالقراءة عليه الصالة والسال
 ز .ن " فتاوى نور على الدرب البن باُيكي األداء " انتهى م

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : " وقوله : ) قضاء الفوائت ( يستفاد منه أنه يقضي الصالة الفائتة على صفتها ؛ ألن القضاء 
إذا قضى صالة ليل ِف النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار ِف  ُيكي األداء ، هذه القاعدة املعروفة ، فعلى هذا

والدليل على ذلك ما يلي : قول الرسول عليه الصالة والسالم : ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها ة ، ليل أسر فيها بالقراء
لصالة أيضًا ، ومن صفاهتا اجلهر بالقراءة إذا كانت إذا ذكرها ( ، فكما أن األمر عائد إىل ذات الصالة ، فهو عائد إىل صفة ا

 ( .الشرح املمتع )  إذا كانت الصالة هنارية ... الصالة ليلية ، واإلسرار بالقراءة
 رابعاً : جيب قضاء الفائتة مباشرة من حني أن يتذكرها .

 ذكر .حلديث أنس السابق  ) ... فليصلها إذا ذكرها ( ، فهذا يدل على أهنا تقضى فور ال
 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة :

أن من فاتته الصالة لعذر يقضيها على الرتاخي ويستحب أن يقضي  -الصحيح عند الشافعية  وهو –ذهب بعض العلماء ف
  .على الفور

 .وذهب اجلمهور إىل وجوب القضاء على الفور بكل حال إال أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر مبا ال ُيصل له به ضرر
والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما مل يتضرر ِف  ًا ،جيب قضاء الفوائت فور : أي ( حاشية الروض املربع ل ِف ) قا

بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص ِف بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب ألن 
مل يتضرر وال يؤخرها ليصلي  ما ًا ،جالسبال ضرر، واملريض يقضيها وإن كان النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إىل القدرة 

 .اً قائم
من نام )  أي جيب ِف أول اإلمكان حبيث يلحقه اإلمث بالتأخري عنه قضاء الفرائض الفوائت ما مل يلحقه ضرر، لقوله  وقال :

ة ِف األمر بالصالة عند الذكر واألمر يقتضي الوجوب، ولغريه من األحاديث املستفيض ا (عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكره
يصلها ِف املكان الذي مل  وحجة من رأى التأخري أن النيب .. . قول مجهور الفقهاء،فتجب املبادرة إىل فعلها على الفور وهو 

ل يفعله لتكميل الصالة، ومن ناموا فيه، وهو ال يدل إال على التأخري اليسري الذي ال يصري صاحبه مهماًل معرًضا عن القضاء، ب
 . ) احلاشية ( . اختيار بقعة

نام وأصحابه عن صالة الفجر ومل يستيقظوا إال بعد طلوع  : ما اجلواب عن احلديث الذي فيه : أن النيب  فإن قال قائل
) أمر باالرُتال وقال : مباشرة بل قال  ) ُتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ( وِف رواية :  الشمس ، فلم يصلها 

 فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( .

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

 ِف احلديث بيان السبب ، هو : ) أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ( .
قوله ) لزمه قضاؤها على الفور ( مقيد مبا إذا مل يتضرر ِف بدنه أو ِف معيشة ُيتاجها ؛ فإن تضرر بسبب ذلك : : قال املرداوي

 ة .سقطت الفوري
  ة .خامساً : جيب قضاء الفوائت مرتب      

 فإذا كان عليه َخس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، مث العصر ، مث املغرب ، مث العشاء ، مث الفجر .
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 ومجلة ذلك أن الرتتيب واجب ِف قضاء الفوائت . : مة قال ابن قدا
فة ، نص عليه أمحد ِف مواضع ... وحنوه عن النخعي ، والزهري ، وربيعة ، وُيَي األنصاري ، ومالك ، والليث ، وأّب حني

 وإسحاق . 
 وقال الشافعي : ال جيب ؛ ألن قضاء الفريضة فائتة ، فال جيب الرتتيب فيه ، كالصيام ...

 إذا ثبت هذا ، فإنه جيب الرتتيب فيها وإن كثرت ، وقد نص عليه أمحد .  
على ذلك يشق ، ويفضي إىل وقال مالك ، وأبو حنيفة : ال جيب الرتتيب ِف أكثر من صالة يوم وليلة ؛ وألن اعتباره فيما زاد 

 .                ) املغين ( .تيب ِف قضاء صيام رمضان الدخول ِف التكرار ، فسقط ، كالرت 
فتحصل من ذلك أن الرتتيب واجب عند اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة، إال أن احلنفية واملالكية ال يوجبونه إذا زادت 

  الفوائت على صلوات يوم وليلة .
 والدليل على وجوب ذلك :

حديث أنس السابق : ) ... فليصلها إذا ذكرها ( فهذا يشمل عني الصالة وكيفية الصالة ، وكذلك يشمل مكان الصالة ،  -أ
 وإذا مشل مكاهنا لزم أن يكون ِف موضعها الرتتييب ، فمثالً الظهر يصليها ما بني الفجر والعصر 

 ( . بَ ْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس مثَّ َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغِربَ  -مُثَّ َصلَّى ، يَ ْعيِن اْلَعْصَر فَ تَ َوضَّأَ  ) وحلديث الباب . -ب
 ِف اجلمع جيمع بني الصالتني ، فيبدأ باألوىل . وميكن أن يستدل حبديث ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( . وكان النيب  - 

 حلاضرة .سادساً : جيب الرتتيب بني الفوائت والصالة ا
اِت اْلَفائَِتِة ، مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِمَن احْلََنِفيَِّة َواْلَماِلِكيَِّة َواحْلََنابَِلِة قَاُلوا ِبُوُجوِب الت َّْرتِيِب بَ نْيَ الصََّلوَ : املوسوعة الفقهية الكويتية جاء ِف 

نَ َها َوبَ نْيَ الصَّالَِة اْلَوْقِتيَِّة ِإَذا اتََّسَع اْلَوقْ  ُت . َفَمْن فَاتَ ْتُه َصالٌَة أَْو َصَلَواٌت َوُهَو ِِف َوْقِت ُأْخَرى ، فَ َعَلْيِه أَْن يَ ْبَدَأ بَِقَضاِء اْلَفَواِئِت َوبَ ي ْ
ُمَها ، مُثَّ يَ ْقِضي اْلَفَواِئَت َعَلى ْكثَ َر ِمَن احْلَاِضرَ ْقُت َضيِ ًقا اَل يَ تَِّسُع ألِ ُمَرت ََّبًة ، مُثَّ يُ َؤدِ َي الصَّالََة اْلَوْقِتيََّة ، ِإالَّ ِإَذا َكاَن اْلوَ  ِة فَ يُ َقدِ 

 . َخرََ  َوقْ تُ َها َعَلى َأنَّ اْلَماِلِكيََّة يَ ُقولُوَن ِبُوُجوِب الت َّْرتِيِب ِف َقَضاِء َيِسرِي اْلَفَواِئِت َمَع َصالٍَة َحاِضَرٍة ، َوِإنْ ، الت َّْرتِيِب 
 ؟سابعاً : مىت يسقط الرتتيب 

 لة النسيان .ِف حاأواًل : 
 مثال : إنسان عليه قضاء صالة الظهر والعصر واملغرب ، فبدأ بالعصر نسياناً صح القضاء .

 . (ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  )لقوله تعاىل 
 .ه ابن ماجه ِإنَّ اَّللََّ جَتَاَوَز َعْن أُمَّيِت اخلَْطََأ َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه( روا ) ه لقولو 
 .وهو مذهب اإلمامني أّب حنيفة وأمحد رمحه هللا  

 اجلهل .ثانياً : 

 إنسان عليه عدة صلوات فائتة ، فبدأ بالظهر مث املغرب مث العصر مث العشاء مث الفجر جاهاًل بذلك فقضاؤه صحيح .مثال : 
 إذا خشي خروج وقت احلاضرة .ثالثاً : 

 وقد بقي على طلوع الشمس ما ال يتسع لصالة احلاضرة ]صالة الفجر [رجل ذكر أن عليه فائتة ، مثال : 
 فنقول له : قدم احلاضرة وهي الفجر . مث بعد ذلك صِل الفائتة .

: ألنك إذا قدمت الفائتة مل تستفد شيئًا ، بل تضررت ، ألنك إذا قدمت الفائتة صارت   رمحه هللاقال الشيخ ُممد بن عثيمني 
 وإذا بدأت باحلاضرة صارت احلاضرة أداء والثانية قضاء ، وهذا أوىل بال شك  . كلتا الصالتني قضاء ،
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 :ثامناً : حكم من نسي صالة ُث تذكرها وهو يصلي 
 : من نسي الصالة حَّت دخل وقت الصالة الثانية ، مث ذكرها فله ثالثة أحوال

جب عليه حينئٍذ أن يبدأ بالصالة الفائتة، مث ُيصلي الصالة أن يتذكر الصالة الفائتة قبل أن يبدأ ِف الصالة احلاضرة ، في :أواًل 
 . احلاضرة
أن يصلي الصالة احلاضرة ويتمها مث يتذكر أن عليه صالة فائتة مل يصلها ، فإن الصالة احلاضرة صحيحة ويصلي الصالة  ثانيًا :

 . الفائتة فقط . وهو معذور ِف عدم الرتتيب بالنسيان
 .(  الفائتة الصالة احلاضرة أنه مل يصلِ  الصالة السابقة )أن يتذكر أثناء  ثالثاً :

 فإنه يتم احلاضرة وتكون نفاًل، مث يصلي الفائتة ، مث يعيد بعدها احلاضرة ُمافظة على الرتتيب .
 وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا .  
 وهو قول عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما . 
ا َسلََّم ٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل : َمْن َنِسَي َصالًة فَ َلْم يَْذُكْرَها ِإال َوُهَو َمَع اإِلَماِم ، فَِإذَ َعْن نَافِ  روى مالك ِف املوطأ 

 اإِلَماُم فَ ْلُيَصلِ  الصَّالَة الَّيِت َنِسَي مُثَّ لُِيَصلِ  بَ ْعَدَها اأُلْخَرى . 
ذكر الفائتة ِف أثناء الصالة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو مل يذكر الفائتة حَّت  وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : ) ومَّت

 .فرغت احلاضرة فإن احلاضرة جتزئة عند مجهور العلماء كأّب حنيفة والشافعي وأمحد . . . ( 
 ( .ة الفائتة مث احلاضرة بعدها كان ذلك جائزاً وكونه يتم الصالة اليت هو فيها على سبيل االستحباب ال الوجوب ، فإذا قطعها مث صلى الصال) 

 .ادة احلاضرة مرة أخرى وذهب بعض العلماء إىل أنه يتم الصالة )احلاضرة( اليت هو فيها مث يصلي الفائتة ، وال يلزمه إع
 .وهو مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 

    وقتها . ة اليت خر روعية اجلماعة للصالة الفائتمش-4
 ف . ) اجملموع ( .َفايٍَة ، ِباَل ِخاَل اْلَمْقِضيَُّة ِمْن اْلَمْكُتوبَاِت : فَ َلْيَسْت اجلََْماَعُة ِفيَها فَ ْرَض َعنْيٍ ، َواَل كِ  :لنووي قال ا

اعة ، يوم اخلندق فاتته أربع صلوات فقضاهن ِف مج ويستحب قضاء الفوائت ِف مجاعة ؛ فإن النيب  :ل ابن قدامة وقا
 ة .يوم اخلندق عن صالة الفجر هو وأصحابه ، فصلى ِبم مجاع وحديث أّب قتادة وغريه ، حني قام رسول هللا 

 م .اعة ، وهو قول أكثر أهل العلوِف قصة اخلندق ونومهم ، استحباب قضاء الفوائت مج ع (حاشية الروض املرب) وجاء ِف 
 ذلك مصلحة دينية . جواز احللف من غري استحالف إذا ترتب على -5
 احلديث دليل على أن من فاتته صالة أو صلوات فإنه يبدأ ِبا مث يصلي احلاضرة .-6

 عليه من مكارم األخالق وحسن التأّن مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي االقتداء به ِف ذلك. وفيه ما كان النيب -7
 .أيضاً ليتأسى ويتسلى به بأنه مل يصليها هو ه تأخريها أخربه ، ألنه ملا شق عليتطييباً لقلب عمر : إمنا حلف فائدة : قيل

 باب فضل صالة اجلماع  ة
 ( .َصالَُة اجْلََماَعة  َأْفَضُل م ْن َصاَلة  اْلَفذي  ب َسْبٍع َوع ْشر يَن َدرََجًة  )قَاَل  َعن  اْبن  ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   -62

---------- 
 ، وصيغ على هذا الوزن لداللة على أن شيئني اشرتكا ِف صيغة وزاد أحدمها على اآلخر .( أفضل التفضيل  ) أفضل

 (  أي : صالة املنفرد الذي مل يصل مع اجلماعة . ) صالة الفذ
 ( جزء ، مبعىن واحد . ) درجة
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 احلديث دليل على فضل صالة اجلماعة ، وأهنا تفضل صالة املنفرد بسبع وعشرين درجة .-1
 املراد باجلماعة ِف احلديث ؟  اختلف ِف-2

 املراد مطلق اجلماعة ِف أي مكان .:  فقيل
 ألن اجلماعة وصٌف عل َق عليه احلكم ، فيؤخذ به .

 .: بل املراد مجاعة املسجد ال مجاعة البيوت  وقيل
 للحديث اآليت إن شاء هللا ) لقد مهمت أن آمر ... ( .-أ

 وحلديث األعمى وسيأيت .-ب
 . وذلك أنه إذا توضأ مث خر  إىل الصالة ال خيرجه ... ( .وحلديث ) ..- 

 ، وأنه البد من فعلها ِف املسجد ورجحه ابن القيم ، والسعدي .الصحيح وهذا القول هو 
)َخس  اجلمع بني رواييت )سبع وعشرين( ورواية( وقد اختلف العلماء ِف خِبَْمٍس َوِعْشرِيَن ُجْزًءا) َأّب ُهَريْ َرةَ  جاء ِف رواية عن -2

 :( وعشرين

 لكثرة رواهتا .تُ َقد م : رواية اخلمس وعشرين  قيلف
  من عدٍل حافظ .، ألن فيها زيادة تقدم : رواية السبع والعشرين  وقيل
 ن ذكر القليل ال يناِف ذكر الكثري .إ:  وقيل
 .  جحهاوهذا أر نه أخرب باخلمس وعشرين ، مث أعلمه هللا بزيادة الفضل بالسبع وعشرين ، إ:  وقيل
 : السبع وعشرين خمتصة باجلهرية ، واخلمس وعشرين خمتصة بالسرية .  وقيل
 : السبع وعشرين خمتصة بالفجر والعشاء واخلمس وعشرين بغريها .  وقيل
 : بإدراكها كلها أو بعضها . وقيل
 )فتح الباري ( .         : الفرق حبال املصلي ، كأن يكون أعلم أو أخشع . وقيل

 ديث الباب من قال : إن صالة اجلماعة سنة ، وهو قول أكثر املالكية .استدل حب -3

أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد ، فدل على أن صالة املنفرد صحيحة  وا : ألن احلديث فيه املفاضلة بني: قال ووجه الداللة
 ويثاب عليها .       ] وسيأيت اخلالف واجلواب عن هذا احلديث [ .

 على أن أقل اجلماعة اثنان : إمام ومأموم .احلديث دليل  -5

 .:  ال نعلم فيه خالفاً  قال ابن قدامة
 حلديث الباب .-أ

 وابن مسعود مر ة . ابن عباس مر ة ، وأم  حذيفة مر ة ، وأم  -ب
رواه  .(َرُجٌل يَ َتَصدَُّق َعَلى َهَذا، فَ ُيَصلِ َي َمَعهُ  َأال َل:ال ُيَصلِ ي َوْحَدُه فَ َقاأَْبَصَر َرجُ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َأّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  - 

 أبو داود .
 . ليحصل له ثواب اجلماعة ، فيكون كأنه أعطاه صدقة اه  (عون املعبود)قال ِف 

التِِه َوْحَدُه ، َوَصالُة الرَُّجِل َمَع )...َ َصالُة الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل أَزَْكى ِمْن صَ  قال أن رسول هللا  وَعْن ُأَّبِ  ْبِن َكْعٍب ،  -د
 رواه أبوداود.الرَُّجَلنْيِ أَزَْكى ِمْن َصالتِِه َمَع الرَُّجِل ، َوَما َكانُوا َأْكثَ َر فَ ُهَو َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ( 

ِإَذا قَاَل: ) َعْن النَّيبِ   ِلِك ْبِن احلَُْوْيِرِث مث روى فيه حديث َما (باب اثنان فما فوقهما مجاعة): قال اإلمام البخاري رمحه هللا 
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 .( بَ رُُكَماَحَضَرْت الصَّالُة فََأذِ نَا َوأَِقيَما مُثَّ لِيَ ُؤمَُّكَما َأكْ 
 .َوَرَد ِمْن طُُرق َضِعيَفة ( َهِذِه الت َّْرمَجَة َلْفظ َحِديث اِن َفَما فَ ْوقَ ُهَما مَجَاَعةبَاب اِثْ نَ بن حجر رمحه هللا : " قَ ْوله : )قال احلافظ ا

( َعَلى أَنَّ أََقلَّ اجلََْماَعة ِإَمام َوَمْأُموم ، ] وهو [ أََعمُّ ِمْن أَْن َيُكون َواْسُتِدلَّ بِِه )يعين حديث مالك بن احلوريث ًا : وقال أيض
 . اْلَمْأُموم َرُجاًل أَْو َصِبيًّا أَْو ِاْمَرأًَة . انتهى كالم احلافظ

ويغىن عنه . ، .. اً سناد ضعيف جدإاحلديث رواه ابن ماجه والبيهقي بهذا ( ي: حديث )اثنان فما فوقهما مجاعةقال النوو 
ذنا أعنده قال لنا إذا حضرت الصالة ف قفال منفلما أردنا اإل،  أنا وصاحب َل أتيت النيب )حديث مالك بن احلويرث قال 

 .    ) اجملموع ( .م رواه البخاري ومسلا ( كربكمأمث أقيما وليؤمكما 
َصاَلُة الرَُّجل  ِف  اجْلََماَعة  ُتَضعَُّف َعَلى َصالَت ه  ِف  بَ ْيت ه  َوِف  ُسوق ه  ََخًْسا )  : قَاَل َرُسوُل هللا   قالُهَريْ َرَة  َأَِب وعن  -63

ْعًفا ، َوَذل َك أَنَُّه إ َذا تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثَّ خَ  د  اَل خُيْر ُجُه إ الَّ الصَّاَلُة ملَْ خَيُْط َخْطَوًة إ الَّ رُف َعْت َوع ْشر يَن ض  َرَج إ ىَل اْلَمْسج 
َا َخط يَئٌة فَإ َذا َصلَّى ملَْ تَ َزل  اْلَمالَئ َكُة ُتَصلي ي َعَلْيه  َما َداَم ِف   َا َدرََجٌة َوُحطَّ َعْنُه هب  اللَُّهمَّ اْرمَحُْه ، ُمَصالَُّه اللَُّهمَّ َصلي  َعَلْيه  َلُه هب 

 ( . َواَل يَ َزاُل َأَحدُُكْم ِف  َصالٍَة َما انْ َتَظَر الصَّاَلةَ 
---------- 
 أي : ثواب صالته .) َصاَلُة الرَُّجل  ( 

 أي : معهم .) ِف مجاعٍة ( 
راد صالته ِف بيته وسوقه منفرداً، هذا هو الصواب ، : امل قال النووي) تزيُد َعَلى َصالَت ه  ِف ُسوق ه  َوبَ ْيت ه  بْضعًا وع ْشريَن َدرََجًة ( 

 وقيل فيه غري هذا ، وهو قول باطل ، نبهت عليه لئال يُغرت به .
الِبضع بكسر الباء، وهو من الثالثة إىل العشرة، وجاء ِف رواية حديث ابن عمر )صالة الرجل ِف ) بْضعًا وع ْشريَن َدرََجًة ( 

 ( .تعدل َخساً وعشرين من صالة الفذ الة اجلماعة صاً وعشرين( وِف حديث أّب هريرة )سبع اجلماعة ، تزيد على صالته وحده
َهُزُه إ الَّ الصَّاَلُة (   بفتح الياء واِلاء أي : خيرجه ويُنهضه .) ال يَ ن ْ

 الة من أمور الدنيا .( أي : إال إرادة الصالة املكتوبة ِف مجاعة ، يعين مل ينو خبروجه من بيته غري الص ) إ الَّ الصَّاَلةُ 
 سم ملا بني اخلطوتني .ا: اخلطوة (  ) خطوة

ا َدرجٌة (   أي : بتلك اخلطوة عند هللا .) مَلْ خَيُط ُخطَوًة إ الَّ رُف َع َلُه هب 
َا َخطيَئةٌ    ( أي ُمي عنه ذنب . ) َوُحطَّ َعْنُه هب 

 صالة متنعه عن اخلرو  من املسجد .( أي : مدة كون ال ) َما َكاَنت  الصَّالُة ه َي اليت حتب ُسهُ 
 ( أي : تدعو له باخلري  ) َواْلَمالئ َكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُكمْ 

( كأنه خر  خمر  الغالب ، وإال فلو قام إىل بقعة أخرى من املسجد مستمراً على نية انتظار  ) ما دام ِف جَمْل سه  الَّذي َصلَّى ف يه  
 الصالة كان كذلك .

 أي : ِف املسجد أي ما مل يصدر منه ما يتأذى به بنو آدم من قول أو فعل .يُ ْؤذ  ف يه  (  ) ما ملَْ  
: املراد باحلدث هنا أعم من ذلك، أي :  وقيل: املراد باحلدث احلدث الناقض للوضوء، مثل الريح،  قيل(  )  َما ملَْ حُيْد ْث ف يه  

 ( .فيه ما مل يؤذ( وِف رواية للبخاري )ما مل يؤذ فيه حبدث فيهُيدث سوءاً، ويؤيده رواية مسلم )ما مل ُيدث ما مل 
، من لذي صلى فيه أحدًا بقوله أو فعله، أو ُيدث فيه: ما مل يؤذ ِف ُملسه اواملعىن ؛ِف عود املعبود: ما مل يؤذ فيه وقال

 ه .حداث مبعىن احلدث ال من التحديث، أي: مامل يبطل وضوءاإل
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 َعْنُه ِِبَا  طَّ  َوًة ِإالَّ رُِفَع َلُه ِِبا َدرجٌة ، َوحُ  ملَْ خَيُط ُخط...اإلخالص ِف حصول هذا األجر ) احلديث دليل على اعتبار -1
 ( .... َخطيَئةٌ 

 احلديث دليل على فضل صالة اجلماعة على املنفرد بسبع وعشرين درجة .-2
صالته ِف بيته وسوقه ( يقتضي صحة صالته ) ... على  احلديث رد على من قال بشرطية صالة اجلماعة ، ألن قوله  -3

منفردًا ، القتضاء صيغة أفعل االشرتاك ِف أصل التفاضل ، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة ِف صالة املنفرد ، وما ال يصح ال 
 فضيلة له .

 ، وسيأيت ِف احلديث القادم حكمها إن شاء هللا .والصحيح أن صالة اجلماعة واجبة 
 إحسان الوضوء ، وهو إكماله وإمتامه ، وقد جاءت أحاديث ِف ذلك :ضل فاحلديث دليل على  -4
تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء   اَّللَِّ حديث مُحْرَاَن َمْوىَل ُعْثَماَن قَاَل تَ َوضََّأ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن يَ ْومًا ُوُضوءًا َحَسنًا مُثَّ قَاَل رَأَْيُت َرُسولَ  -أ

َهزُُه ِإالَّ الصَّالَُة ُغِفَر َلُه َما َخالَ ِمْن َذنِْبه ( رواه مسلَمْن ت َ » مُثَّ قَاَل   م .َوضََّأ َهَكَذا مُثَّ َخرََ  ِإىَل اْلَمْسِجِد اَل يَ ن ْ
َنا رَِعايَُة اإِلِبِل َفَجاَءْت نَ ْوَبيِت فَ َروَّْحتُ َها ِبَعِشيٍ  فََأْدَر -ب قَائِمًا ُُيَدِ ُث النَّاَس  ْكُت َرُسوَل اَّللَِّ وَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل َكاَنْت َعَلي ْ

 َعَلْيِهَما بَِقْلِبِه َوَوْجِهِه ِإالَّ َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة ( فََأْدرَْكُت ِمْن قَ ْولِِه ) َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ تَ َوضَُّأ فَ ُيْحِسُن ُوُضوَءُه مُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلِ ى رَْكَعتَ نْيِ ُمْقِبلٌ 
 .رواه مسلم 

ثْ ُتُكْم ِإّن ِ مسَِْعتُ -  ثَ نَُّكْم َحِديثاً َلْواَل آيٌَة ِف ِكَتاِب اَّللَِّ َما َحدَّ يَ ُقوُل ) اَل يَ تَ َوضَّأُ َرُجٌل   َرُسوَل اَّللَِّ وعن ُعْثَماَن قَاَل ) َواَّللَِّ أُلَحدِ 
َنُه َوبَ نْيَ الصَّالَِة الَّيِت تَِليَها ( رواه مسلم .ُمْسِلٌم فَ ُيْحِسُن اْلُوُضوَء فَ ُيَصلِ ى َصالًَة ِإالَّ َغَفَر اَّللَُّ لَ   ُه َما بَ ي ْ

َما ِمِن اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َُتُْضرُُه َصالٌَة َمْكُتوبٌَة فَ ُيْحِسُن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها يَ ُقول )  وعن ُعْثَماَن . قال :  مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ -د
َلَها ِمَن الذُّنُوِب َما ملَْ يُ ْؤِت َكِبريًَة َوَذِلَك الدَّْهَر ُكلَُّه ( رواه مسلم .َورُُكوَعَها ِإالَّ َكاَنْت َكفَّارَ   ًة ِلَما قَ ب ْ

 مشروط بأمرين :. ( أن هذا األجر ) مل خيط خطوة .. -5
 إحسان الوضوء . األول :
 أن يقصد صالة اجلماعة بنية خالصة . الثاين :

 بعض األحاديث ِف فضل املشي إىل املساجد .جد ، وقد جاءت احلديث دليل على فضل املشي إىل املسا-6
،  ت هللا ليقض فريضة من فرائض هللامن تطهر ِف بيته مث مشى إىل بيت من بيو : ) قال : قال رسول هللا  عن أّب هريرة -أ

 . رواه مسلمكانت خطواته إحدامها ُتط خطيئة واألخرى ترفع درجة ( 
: بلى يا رسول هللا قال  به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا:أال أدلكم على ما ميحوا هللا):  وعنه قال : قال رسول هللا  -ب

 . رواه مسلم( فذلكم الرباط فذلكم الرباط، لصالة وانتظار الصالة بعد ا، وكثرة اخلطا إىل املساجد ، إسباغ الوضوء على املكاره 
وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة(  ، ..المى من الناس عليه صدقةس )كل وعن أّب هريرة . قال: قال رسول هللا  - 

 متفق عليه .
 ) بشر املشائني بالظلم بالنور التام يوم القيامة ( رواه أبو داود . كما قال   ؛وخاصة بالظلم -د

 ويكتب له أجر ذهابه ورجوعه :
اجلماعة ، فخطوة متحو سيئة ، وخطوة تكتب له حسنة ) من راح إىل مسجد  عن عبد هللا بن عمرو . قال : قال رسول هللا 

 ذاهباً وراجعاً ( رواه أمحد .
ْسِجِد ِمْنُه ، وََكاَن اَل خُتِْطُئُه َصالٌة ، َفقيَل لَُه   )، قَاَل  أّب املنِذر ُأّبِ  بِن َكْعب  وِف حديث

َ
َكاَن َرُجٌل ال أْعَلُم َرجاًل أبْ َعَد ِمَن امل



 45 

سْ أَْو فَ ُقْلُت لَُه : لَ 
َ
ِجِد إّن ِ أريُد أْن ُيْكَتَب ِو اْشتَ َرْيَت مِحَاراً تَ رَْكُبُه ِف الظَْلَماء وِف الرَّْمَضاء ؟ فَ َقاَل : َما َيُسرُّّن أنَّ َمْنِزَل ِإىَل َجْنِب امل

ْسِجِد َوُرُجوِعي ِإَذا َرَجْعُت ِإىَل أْهِلي ، فَ َقاَل َرُسول هللا 
َ
 . رواه مسلم ( مَجََع هللاُ َلَك ذِلَك ُكلَُّه  َقدْ  ):  َل مَمَشاَي ِإىَل امل

 .وهذا يدل على أنه يثاب على املشي ِف رجوعه من املسجد إىل منزله 
 . وليس املعىن أن يتقصد أن يسكن ِف مكان بعيد عن املسجد ، وإمنا املعىن إذا صادف وكان املسجد بعيداً عنه 
 النيب  ال يستحب أن يقارب بني خطاياه ِف ذهابه ، ألن . مل يأمر بذلك 
ِف حديث الباب  ) ... مل خيط ُخطوة إال رفعت له ِبا درجة وُحط عنه ِبا خطيئة ( وظاهر هذا احلديث أن اخلطوة توجب  -7

 شيئني اثنني : رفعة الدرجة وحط اخلطيئة .
 َمَشى ِإىَل بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اَّللَِّ لِيَ ْقِضَى َفرِيَضًة قال ) َمْن َتَطهََّر ىِف بَ ْيِتِه مُثَّ  لكن جاء ِف مسلم من حديث أّب هريرة أن النيب 

 ِمْن فَ رَاِئِض اَّللَِّ َكاَنْت َخْطَوتَاُه ِإْحَدامُهَا َُتُطُّ َخِطيَئًة َواأُلْخَرى تَ ْرَفُع َدَرَجة ( .
 .ئة ( قال ) .. إال كتب له ِبا حسنة أو ُحط عنه ِبا خطي وفيه أيضاً من حديث عائشة أن الرسول 

 :وهذه األحاديث فيه إشكال 
إما أن تكون عليه خطيئة أو ال تكون عليه خطيئة ، فإذا  ، خطا خطوة ذا ا استظهر ابن حجر : أن العبد إهو م اجلمع بينها

 كانت عليه خطيئة ُميت تلك اخلطيئة ، وإن مل تكن عليه خطيئة كتب له ِبا حسنة توجب رفعة درجة .
 اجللوس ِف املسجد وانتظار الصالة وأن املالئكة تستغفر له وتدعو له . احلديث دليل على فضل -8

 فَِإَذا دخل اْلَمْسِجَد كاَن ِف الصَّالَِة َما َكاَنِت الصَّالُة ِهَي اليت ُتِبُسُه ... ( طال الوقت أو قصر .لقوله ) 
: ال يزال أحدكم ِف  نه معلوم أن قوله ، أللى فضل منتظر الصالة كفضل املصلي: ِف هذا احلديث دليل عقال ابن عبد الرب

. ، مل يرد به أن ينتظر الصالة قائم ، وال أنه راكع وساجد ، وإمنا أراد أن فضل انتظار الصالة بالقصد إىل ذلك وبالنية صالة ..
 فيه كفضل الصالة ، وأن منتظرها كاملصلي ِف الفضل .
ضل املنتظر للصالة ، ألن املالئكة تستغفر له ، وِف استغفارهم له دليل وقال رمحه هللا : هذا احلديث من أفضل ما يروى ِف ف

ألن املالئكة  –وهللا أعلم  –أال ترى أن طلب العلم من أفضل األعمال ، وإمنا صار كذلك  –إن شاء هللا  –على أنه يغفر له 
 ها له بالدعاء واالستغفار .تضع أجنحت

ك الصالة خاصة فهو ِف صالة حَّت يصلي ، ففي الصحيحني عن أنس . عن النيب واجلالس قبل الصالة ِف املسجد النتظار تل
 . ) أنه ملا أخر صالة العشاء اآلخرة مث خر  فصلى ِبم ، قال ِلم : إنكم مل تزالوا ِف صالة ما انتظرمت الصالة ( 

 وِف حديث الباب ) ... وال يزال أحدكم ِف صالة ما كانت الصالة ُتبسه ( .
 الة ينقسم إىل قسمني :وانتظار الص

 اجللوس النتظار صالة أخرى .و  ،اجللوس قبل الصالة النتظارها 
: وهذا ) أي : اجللوس النتظار صالة أخرى ( أفضل من اجللوس قبل الصالة النتظارها ، فإن اجلالس النتظار قال ابن رجب 

س ينتظر أخرى ، فإن مدته تطول ، فإن كان كلما الصالة ليؤديها مث يذهب تقصر مدة انتظاره ، خبالف من صلى ص الة مث جل
 صلى صالة جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة، وكان ذلك مبنزلة الرباط ِف سبيل هللا عز وجل .

يوطن رجل املساجد ال  مرفوعًا :ظيم، وِف حديث أّب هريرة وقال رمحه هللا : وباجلملة فاجللوس ِف املسجد للطاعات له فضل ع
  ة والذكر إال تبشبش هللا عز وجل كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم .للصال

 وقال سعيد بن املسيب: من جلس ِف املسجد فإمنا جيالس هللا عز وجل .
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حَّت  رجل قلبه معل ق باملسجد إذا خر  منهه : و  ِف ظل ه يوم ال ظل إال ظلوصح  عن النيب ) أنه عد  من السبعة الذين يظلهم هللا
  يعود ( .

ألن فيه ُماهدة للنفس، وكف اً ِلا عن أهوائها ، فإهنا ال متيل إال إىل االنتشار ِف األرض ، وإمنا كان مالزمة املسجد مكفراً للذنوب 
حبس  الناس وُمادثتهم ، أو للتنزه ِف الدور األنيقة واملساكن احلسنة ومواطن الن زه وحنو ذلك، فمن جملالسةالبتغاء الكسب ، أو 

 ل أنواع الصرب واجلهاد . وذلك من أفض، ، خمالف ِلواها  نفسه ِف املساجد على الطاعة فهو مرابط ِلا ِف سبيل هللا
 فضل التبكري إىل احلضور إىل املسجد . -9

الذي بيان ما إذا كان يشرتط مكث املصلي ِف املكان ،  العلماء ِف شرح هذا احلديث ( اختلف ما دام ِف مصالهقوله ) -10
ن األجر يشمل كل من بقي ِف املسجد ينتظر الصالة ِف أي بقعة أإىل أي موضع آخر ِف املسجد ، أم صلى فيه وال ينتقل عنه 

 منه .
 والذي يظهر أن األجر يشمل من بقي ِف املسجد وإن انتقل من موضعه ، وذلك ألدلة :

لنفس ِف أماكن العبادة وقطعها عن املشاغل الدنيوية ، وذلك أمر أن املقصود إعمار املساجد ، واملرابطة فيها ، وحبس ا أواًل :
 متحقق فيمن بقي ِف املسجد وانتقل من موضع صالته .

أن االنتقال عن موضع الصالة داخل املسجد فيه مصلحة لذلك املتعبد ، فقد ُيتا  إىل مصحف أو حضور درس علم  ثانيًا :
 املستبعد أن ينقص األجر بسبب الوقوع ِف أمر هو من مصلحة العبادة . أو ينتقل إىل مكان خيلو فيه مع ربه ، ومن 

كان جيلس ِف مصاله بعد صالة الفجر ، ولكن بعد أن يغري موضعه فيتوجه إىل أصحابه بوجهه ، وال    مث إن النيب : ثالثاً 
وع الشمس ، بل كان ينصرف عن يعرف أنه كان ُيرص على التزام مكانه وجلسته بعد الصالة إىل الصالة األخرى أو إىل طل

 القبلة كي ينصرف أصحابه من بعده .
 وقد نص غري واحد من أهل العلم على ترجيح هذا االحتمال ِف معىن احلديث . 

ا ذَ قال ابن رجب رمحه هللا : هل املراد ب  ) ُمصاله ( نفس املوضع الَِّذي صلى ِفيِه ، أو املسجد الَِّذي صلى ِفيِه كله مصلى لَُه ؟ هَ 
 ِفيِه تردد .

 . َكاَن إذا صلى الفجر جلس ِف مصاله َحَّتَّ تطلع الشمس حسناء ( وِف صحيح ُمْسِلم َعن جابر بن مسرة ) أن النَّيب  
 (امصبح أو الغداة َحَّتَّ تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قال يقوم من ُمصاله الَِّذي يصلي ِفيِه ال َكاَن النَّيب  ) وِف رَِوايَة لَُه 
 ألنه َكاَن ينفتل إىل أصحابه عقب الصالة ويقبل عليهم بوجهه ...، ِف املوضع الَِّذي صلى ِفيِه  ملَْ يكن جلوسه ومعلوم أَنَُّه 

 فهذا احَلِدْيث يدل َعَلى أن املراد ب  ) مصاله الَِّذي جيلس ِفيِه ( : املسجد كله .
 . ) الفتح البن رجب ( .طة من أصحابنا وغريه وإىل َهَذا ذهب طائفة من العلماء ، منهم : ابن ب

وقال اإلمام زين الدين العراقي رمحه هللا :  ما املراد مبصاله ؟ هل البقعة اليت صلى فيها من املسجد حَّت لو انتقل إىل بقعة أخرى 
ُيتمل كال األمرين ، ِف املسجد مل يكن له هذا الثواب املرتتب عليه ، أو املراد مبصاله مجيع املسجد الذي صلى فيه ؟ 

 ( .طرح التثريب  ح .  )واالحتمال الثاّن أظهر وأرج
قوله  ) ِف مصاله ( أي : ِف املكان الذي أوقع فيه الصالة من املسجد ، وكأنه خر  خمر   وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :

 ك .  ) الفتح ( .ة كان كذلعلى نية انتظار الصال اً م إىل بقعة أخرى من املسجد مستمر الغالب ، وإال فلو قا
مصاله هل املعىن : ما دام ِف صالته ، أو املعىن : ما دام ِف مكان صالته ، مبعىن : أنه انتهى  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :

وتعاىل  من الصالة وجلس ، أو املعىن : ما دام ِف املسجد الذي هو أعم من مكان صالته ؟ كل هذا ُمتمل ، ونرجو هللا سبحانه
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 ح ( .لقاءات الباب املفتو  ع .   )أن يكون األخري ، أي : ما دام ِف املسجد ، وفضل هللا واس
اإلحداث ِف املسجد يقطع األجر اخلاص ، ودعاء املالئكة ، إىل حني الوضوء ورفع  قوله ) ما مل ُيدث ( فيه بيان أن-11

مث دخل املسجد مرة أخرى رجع إىل  -ولو خار  املسجد  - احلدث مرة أخرى ، وذلك صريح احلديث الشريف ، فإذا توضأ
 عبادة انتظار الصالة ، وكان من املرابطني ِف سبيل هللا.

وعلى مجيع األحوال : فإن أجر اجللوس ِف املساجد بعد الصلوات أجر عظيم ، يناله العاكفون ِف املسجد كل حسب جلوسه ، 
 ) َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ ُذو بقدره ، قال تعاىل اً نال أجر  كامالً   اً ار بقدرها ، ومن جلس هن اً نال أجر  فمن جلس ساعة
 .اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ( 

 .ملشي إىل املسجد أفضل من الركوب احلديث دليل على أن ا -12
 وِلذا جاء ِف احلديث 

ِإْسَباُغ  ))قَالُوا : بَ َلى ، يَا رسوَل هللِا ، قَاَل :  ((مَيُْحو هللُا بِِه اخَلطَايَا َويَ ْرَفُع ِبِه الدََّرَجاِت ؟ أال أَُدلُُّكْم َعَلى َما  )):  قَاَل َرُسول هللا 
َكارِهِ 

َ
َساِجِد ، َوانِْتظَاُر الصَّالِة بَ ْعَد الصَّالِة َفذِلُكُم الر ِبَاُط  الُوُضوِء َعَلى امل

َ
 اه مسلم .رو  ((، وََكثْ رَُة اخلُطَا ِإىَل امل

 املشي على األقدام إىل اجلماعات وإىل اجُلمعات ( .… ِف حديث معاذ ) الكفارات : و 
) من غسل يوم اجلمعة واغتسل ، وبكر وابتكر ، ومشى ومل يركب ، ودنا من اإلمام ،  وِف حديث أوس . قال : قال 

 أبو داود .واستمع ومل يلغ ، كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها ( رواه 
 احلديث دليل على فضل الصالة على غريها من العبادات ، لدعاء املالئكة للمصلي .-13
 احلديث دليل على جواز الصالة ِف السوق . -14
 احلديث دليل على أن من عمل املالئكة الدعاء للمؤمنني .-15
 جد .أن احلدث األصغر وإن منع دعاء املالئكة ال مينع جواز اجللوس ِف املس-16
َوَلْو يَ ْعَلُموَن ، إ نَّ أَثْ َقَل َصاَلٍة َعَلى اْلُمَناف ق نَي َصاَلُة اْلع َشاء  َوَصاَلُة اْلَفْجر  )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة قَالَ و  -64

ًوا  ب ر َجاٍل َمَعُهْم  يتُ َقاَم ُثَّ آُمَر رَُجاًل فَ ُيَصلي َى ب النَّاس  ُثَّ أَْنَطل َق َمع  َوَلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر ب الصَّاَلة  ف َ ، َما ف يه َما ألَتَ ْومُهَا َوَلْو َحب ْ
 ( .ُحَزٌم م ْن َحَطٍب إ ىَل قَ ْوٍم اَل َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة فَُأَحري َق َعَلْيه ْم بُ ُيوتَ ُهْم ب النَّار  

---------- 
ًوا( ُة اْلَفْجر  الَ  الَُة اْلع َشاء  َوصَ  ى اْلُمَناف ق نَي صَ الٍَة َعلَ  َ  إ نَّ أَثْ َقَل صشرح قوله ) -1  :، َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ف يه َما ألَتَ ْومُهَا َوَلْو َحب ْ
 أي أشدمها ثقالً ، واملراد بثقل الصالة : شهودها مع اجلماعة .(  أَثْ َقلَ ) 

جاء ِف رواية ِف فضلهما مع اجلماعة ِف املسج د من الثواب والفضل ، وقد ( أي : علم يقني وإميان ما  َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ف يه َما )
 ) ولو علم أحدهم أنه جيد عظماً مسيناً لشهدها ( .

ًوا )  جاء عند ابن أّب شيبة ) ولو حبواً على املرافق ( أي : يزحفون إذا منعهم مانع من املشي كما يزحف الصغري ، وقد  َوَلْو َحب ْ
 والركب ( .

 ِف مجاعة .والفجر ديث دليل على فضل شهود العشاء احل -1
َا قَامَ  َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء ِِف  )يَ ُقوُل  مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  . قال :َعفَّاَن  ُعْثَمان ْبن : حديثأيضاً  هعلى فضل ويدل  مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ

َا َصلَّى اللَّْيَل ُكلَّ مَجَاَعٍة َفكَ  ِنْصَف اللَّْيِل َوَمْن َصلَّى الصُّْبَح ِف   ه ( رواه مسلم .َأمنَّ
 صالة الفجر والعشاء أثقل من غريها من الصلوات على املنافقني ، وذلك لسببني : -2
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وإمنا كانت العشاء والفجر أثقل عليهما من غريمها لقوة الداعي إىل تركهما ، ألن العشاء وقت السكون والراحة قال ابن حجر : 
 لنوم .والصبح وقت لذة ا

 وألن املراءاة فيهما مفقودة غالباً حيث ال يراهم الناس ِف الظالم ، فال يُفقد املتخلف عنهما .-ب
َا َكاَنْت َهاتَاِن الصَّاَلتَاِن ثَِقيَلتَ نْيِ َعَلى اْلُمَناِفِقنَي أِلَْمَرْيِن :وقال العراقي :   َوِإمنَّ

ِيِهْم َفاَل ُضوِر اْلَمَساِجِد ِفيِهَما ِمْن الظُّْلَمِة وََكْوِن َوْقِتِهَما َوْقَت رَاَحٍة أَْو َغَلَبَة نَ ْوٍم أَْو َخْلَوٍة بَِأَهالِ لِْلَمَشقَِّة اْلَمْوُجوَدِة ِِف حُ  :َأَحُدَها  
ُق فَ َيُشقُّ َعَلْيِه َذِلَك .يَ َتَجشَُّم تِْلَك اْلَمَشاقَّ إالَّ َمْن ُوفِ َق بِثَ َواِب اَّللَِّ تَ َعاىَل َواْلُمَناِفُق إمَّا َشاكٌّ ِف َذِلَك أَ   ْو اَل ُيَصدِ 

َا َخِفَي  (يُ رَاُءوَن النَّاَس َواَل يَْذُكُروَن اَّللََّ إالَّ قَِلياًل ) أَنَّ اْلُمَناِفِقنَي َكَما قَاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل :  َواْلَمْعىَن الثَّاين   َوَهاتَاِن الصَّاَلتَاِن ِِف لَْيٍل فَ ُرمبَّ
هُ   رِيَاُؤُه َُيُضُُّه َعَلى ُحُضورَِها َما َواْسَتتَ َر َحالُُه خِبِاَلِف بَاِقي الصََّلَواِت فَِإن ََّها حِبَْيُث يَ رَاُه النَّاُس َويَ تَ َفقَُّدوَن َغْيَبَتُه َفَكانَ َمْن َغاَب َعن ْ

َواَل َمانَِع َأْن َيُكوَن اأْلَْمرَاِن  (َوِإَذا قَاُموا إىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل  ) لِيَ رَاُه النَّاُس َواْلَمْعىَن اأْلَوَُّل َأْظَهُر لَِقْولِِه تَ َعاىَل ِف أَوَِّل اآْليَةِ 
  أَْعَلُم .اْلَمْذُكورَاِن ِف اآْليَِة ِكاَلمُهَا َحاِمٌل َِلُْم َعَلى تَ ْرِك اجلََْماَعِة ِف الصَّاَلتَ نْيِ اْلَمْذُكورَتَ نْيِ َوَاَّللَُّ 

 .صالة الفجر أسأنا به الظن ( ِف صالة العشاء أو ِف ا إذا فقدنا الرجل ) كنقد قال ابن عمر و 
 .:إسناده صحيح   قال احلافظ ابن رجب

وأثقلها صالة ( وا إىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل        َوِإَذا قَامُ  احلديث يدل على أن كل الص لوات ثقيلة على املنافقني كما قال تعاىل )-3
 .الفجر والعشاء 

 وقال ابن مسعود ) ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض ( .
إذا صلى الفجر قال: أحاضر فالن،  واملراد بالثقل: من حيث عدم احلضور للمسجد حلديث أّب بن كعب قال )كان النيب 

 قني صالة الفجر والعشاء ...( : إن أثقل الصالة على املنافقالوا: ال، أحاضر فالن؟ قالوا: ال، مث قال 
 احلديث دليل على أن احملافظة على الصلوات كلها  أمان من النفاق .-4
 احلديث دليل على أن التخلف عن صالة الفجر والعشاء من صفات املنافقني . -5
 :بعض صفات املنافقني  -6

 قلة ذكر هللا .أواًل : 

 ِة قَاُمواْ ُكَساىَلَٰ يُ رَاُءوَن ٱلنَّاَس َواَل يَذُكُروَن ٱَّللََّ ِإالَّ قَِلياًل ( .َوِإَذا قَاُموْا ِإىَل ٱلصََّلوَٰ قال تعاىل ) 
 التخلف عن صاليت الفجر والعشاء .ثانياً : 

 حلديث الباب .

 الكسل عن الصالة .ثالثاً : 

ِة قَاُمواْ ُكَساىَلَٰ قال تعاىل )   ( . َوِإَذا قَاُموْا ِإىَل ٱلصََّلوَٰ
 رياء .ال رابعاً :

 يُ رَاُءوَن ٱلنَّاَس َواَل يَذُكُروَن ٱَّللََّ ِإالَّ قَِلياًل ( . قال تعاىل )
 الكذب ، وإخالف الوعد .خامساً : 

 : ) آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان ( . قال : قال رسول هللا  حلديث أّب هريرة 

 . األمر باملنكر والنهي عن املعروفسادساً : 

 ف ( .املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعرو  ) قال تعاىل
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 التكذيب لوعد هللا ورسوله .سابعاً : 

ِفُقوَن َوٱلَِّذيَن ِف قُ ُلوِِبِم مََّرض مَّا َوَعَدنَا ٱَّللَُّ َوَرُسولُهُ قال تعاىل )  نََٰ
ُ
 ِإالَّ ُغُروراً ( . ۥَٓوِإذ يَ ُقوُل ٱمل

 . عدم الفقه ِف الدينمناً : ثا

ِفِقنَي اَل يَفَقُهون ( . قال تعاىل ) نََٰ
ُ
 َولََِٰكنَّ ٱمل

 التخذيل واالعرتاض على القدر .تاسعاً : 

 ا ( .َلو َأطَاُعونَا َما قُِتُلو  قال تعاىل عنهم )
 االهتمام بالظاهر وإمهال الباطن .عاشرًا : 

 َوِإن يَ ُقوُلوْا َتسَمع لَِقوِلِِم َكأَن َُّهم ُخُشب مَُّسنََّدة ( . َأجَساُمُهمَوِإَذا رَأَيتَ ُهم تُعِجُبَك قال تعاىل ) 
 أن ترك العمل عند عدم رؤية الناس من عالمات الرياء والنفاق .-7
 لوات ِف املساجد من عالمات النفاق وضعف اإلميانأن التكاسل عن الص -8
 من ذلك لقوله ) ولو حبواً ( .إذا متكن ِف املسجد أن يستحب للمريض حضور الصالة -9

 ( .وخرو  املريض إىل املسجد وُماملته أفضل ، كما خر  النَّيب  ) يهادى بَ نْي رجلني قال ابن رجب : 
 ( .ولقد َكاَن الرَُّجُل يهادي بَ نْي رجلني َحَّتَّ يقام ِف الصف ) وقد قَاَل ابن َمْسُعود 

ب ر َجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم م ْن َحَطٍب  يالصَّاَلة  فَ تُ َقاَم ُثَّ آُمَر رَُجاًل فَ ُيَصلي َى ب النَّاس  ُثَّ أَْنَطل َق َمع  َوَلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر ب  شرح قوله ) 
 ( .إ ىَل قَ ْوٍم اَل َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة فَُأَحري َق َعَلْيه ْم بُ ُيوتَ ُهْم ب النَّار  

ي ب َيد ه  )   العباد بيد هللا ، أي بتقديره وتدبريه . أي : نفوس ( َواَلَّذ ي نَ ْفس 
 اِلم العزم .( َلَقْد مَهَْمُت ) 
 أي : آتيهم من خلفهم .(  ُثَّ ُأَخال ُف إ ىَل ر َجالٍ  ) وِف الرواية الثانية(  إ ىَل قَ ْومٍ  )

سبب ذلك ، وهو أن العقوبة على  هذه اللفظة عند مسلم فقط ، واملعىن : ال ُيضرون ، وفيها بيان(  اَل َيْشَهُدوَن اَلصَّاَلةَ ) 
 ذنب ظاهر ، وهو ختلفهم عن الصالة ِف املسجد ال على أهنا لنفاقهم كما قيل .

ْرَماتَ نْي  َحَسنَ )  –رمحه هللا  –هناك زيادة مل يذكرها املصنف  يًنا َأْو م  ي ب َيد ه  َلْو يَ ْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه جيَ ُد َعْرقًا ْسَ  تَ نْي  َواَلَّذ ي نَ ْفس 
 . (َلَشه َد اَْلع َشاَء 

 ( بفتح العني وسكون الراء ، العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم . ) َعْرقاً 
ْرَماتَ نْي  َحَسَنتَ نْي  )  ، : سهمان يرمى ِبما وقيل، الشاة : ما بني ظلفي وقيل، : ظلف الشاة قيل، ( بكسر امليم من الرماة َأْو م 

 ذكر العرق معه .تفسري املرماة بالسهم ليس بوجيه ، ويدفعه  :  وقال لكن هذا ضعفه الزخمشري ،
 احلديث دليل على وجوب صالة اجلماعة ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال :-1

 : أنه فرض عني . القول األول
 روي هذا القول عن ابن مسعود وأّب موسى .
 ن املنذر ، وابن حبان .وهو مذهب احلنابلة ، ورجحه ابن خزمية ، واب

ُهْم َمَعك ( .-أ  لقوله تعاىل ) َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َِلُُم الصَّالَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ
: أن هللا أمر بإقامة صالة اجلماعة وهم ِف حالة احلرب واخلوف ، ولو كانت اجلماعة سنة كما يقول بعضهم لكان  وجه الداللة
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 جبت ِف حال اخلوف ، ففي حال األمن من باب أوىل .بسقوطها عند اخلوف ، وإذا و  عذارأوىل األ
 وحلديث الباب ) ... فأحرق عليهم بيوهتم ... ( .-ب

: فمن قال بأهنا واجبة على األعيان ، قد ُيتج ِبذا احلديث ، فإنه إن قيل بأهنا فرض كفاية فقد كان هذا  قال ابن دقيق العيد
 ومن معه ، وإن قيل : إهنا سنة ، فال يقتل تارك السنن ، فيتعني أن تكون فرضاً على األعيان . رسول هللا  الفرض قائماً بفعل

َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ ِإىَل اْلَمْسِجِد. فَ  قَائٌِد يَ ُقوُدّن  َرُجٌل أَْعَمى فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه لَْيَس َل  - أََتى النَّيبَّ ) َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل و  - 
  فََأِجْب » فَ َقاَل نَ َعْم. قَاَل «. َهْل َتْسَمُع النِ َداَء بِالصَّالَِة » بَ ْيِتِه فَ َرخََّص لَُه فَ َلمَّا َوىلَّ َدَعاُه فَ َقاَل  أَْن يُ َرخِ َص لَُه فَ ُيَصلِ َى ِِف )

 رواه مسلم .
 كها ، فالبصري ومن ال عذر له من باب أوىل ِف عدم تركها .فإذا مل يرخص لألعمى ِف تر مل يرخص له ،  فالرسول 

 .:  وإذا مل يرخص لألعمى الذي مل جيد قائداً ، فغريه من باب أوىل  قال ابن قدامة
 يأِت فال صالة له إال من عذر ( رواه ابن ماجه . ) من مسع النداء فلم  وحلديث ابن عباس . قال : قال رسول هللا -د
اَّللََّ َشرََع َمْن َسرَُّه أَْن يَ ْلَقى اَّللََّ َغًدا ُمْسِلًما فَ ْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤالَِء الصََّلَواِت َحْيُث يُ َناَدى ِِبِنَّ فَِإنَّ )اَل سعود . قَ ابن مَعْن و  -ه

بَ ْيِتِه لَتَ رَْكُتْم ُسنََّة نَِبيِ ُكْم  وِتُكْم َكَما ُيَصلِ ى َهَذا اْلُمَتَخلِ ُف ِف بُ يُ  ُسَنَن اِْلَُدى َوِإن َُّهنَّ ِمْن ُسَنِن اِْلَُدى َوَلْو أَنَُّكْم َصلَّْيُتْم ِف  لَِنِبيِ ُكْم 
َها ِإالَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوُم النِ َفاِق َوَلَقْد َكاَن الرَُّجلُ  ..، .َوَلْو تَ رَْكُتْم ُسنََّة نَِبيِ ُكْم َلَضَلْلُتْم  يُ ْؤَتى بِِه يُ َهاَدى بَ نْيَ  َوَلَقْد رَأَيْ تُ َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعن ْ

 م .رواه مسل(  الصَّف ِ  الرَُّجَلنْيِ َحَّتَّ يُ َقاَم ِف 
 فهذا الصحاّب ُيكي إمجاع الصحابة على أن من ترك صالة اجلماعة ِف املسجد من عالمات النفاق .

 : أنه سنة . القول الثاين
 وهو مذهب املالكية .

 تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ( . ) صالة اجلماعة حلديث ابن عمر السابق 
 .: فيه دليل على عدم وجوِبا  قال الصنعاّن
: ألن احلديث فيه املفاضلة بني أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد ، فدل على أن صالة املنفرد صحيحة ويثاب  وجه الداللة

 عليها .
 : فرض كفاية . القول الثالث

اجلماعة تفضل  إىل فرض الكفاية حديث ابن عمر ) صالة العيين ، وصرفها من فرض العنيواستدلوا بأدلة القائلني بالوجوب 
 صالة الفذ بسبع عشرين درجة ( . فإنه يفيد صحة صالة املنفرد ، فيبقى الوجوب املستفاد منها وجوباً كفائياً .

 حيحة مع اإلمث .القول األول ، أهنا فرض عني ، وأن من صلى ِف بيته من غري عذر فصالته ص والراجح
 لقد مهمت أن آمر ... ( ؟م الوجوب العيِن عن حديث الباب ماذا أجاب القائلون بعد ( 

 أجابوا بأجوبة :
 ديد والزجر ، وحقيقته غري واردة .: أن اخلرب ورد مورد الته قيل

 وهذا ضعيف . 
 هم  ومل يفعل ، ولو كانت فرض عني ملا تركهم . : أن الرسول  وقيل

ال يهم إال مبا جيوز له فعله لو فعله ، وأما الرتك فال يدل على  : وهذا ضعيف ، ألنه ابن دقيق العيد بقوله  وتعقب ذلك
 ه .عدم الوجوب الحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسبب
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 : املراد بالتهديد قوم تركوا الصالة رأساً ال ُمرد اجلماعة . وقيل
 ) ال يشهدون الصالة ( أي ال ُيضرون .جاء ِف رواية مسلم  و ضعيف ، فقدوه

 وعند ابن ماجه : ) لينتهني أقوام عن تركهم اجلماعات أو ألحرقن  بيوهتم ( .
 : أن احلديث ورد ِف حق املنافقني . وقيل

) ال  قد قال ، و معرضًا عنهم وعن عقوبتهم  ال يعاقب املنافقني على نفاقهم ، وكان  وهذا ضعيف ، ألن النيب 
 يتحدث الناس أن ُممداً يقتل أصحابه ( .
) ليس صالة  ِف املنافقني ، لقوله ِف احلديث : والذي يظهر َل أن احلديث ورد  وقاللكن احلافظ ابن حجر رجح هذا القول ، 

ملنافقني ال باملؤمن الكامل ) لو يعلم أحدهم ... ( ألن هذا الوصف الئق با  أثقل على املنافقني من العشاء والفجر ( ولقوله 
 ) ال يشهدون العشاء اجلميع ( أي اجلماعة ، وقوله ِف رواية  ، لكن املراد به نفاق املعصية ال نفاق الكفر ، بدليل قوله 

) مث  ألصم عن أّب هريرة عند أّب داود ِف رواية يزيد بن ا ِف حديث أسامة : ) ال يشهدون اجلماعة ( وأصرح من ذلك قوله 
آيت قومًا يصلون ِف بيوهتم ليست ِبم علة ( فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية ال كفر ، ألن الكافر ال يصلي ِف بيته وإمنا 

 .يصلي ِف املسجد رياء ومسعة 
 على قولني :اختلف القائلون بوجوب اجلماعة ، هل تصلى مجاعة ِف أي مكان أم ال بد من املسجد -2

 ها ِف غري املسجد .: جيوز فعل القول األول
 ورواية عن أمحد .، والشافعي ، وهذا قول مالك 

 .: وجيوز فعلها ِف البيت والصحراء  قال ابن قدامة
) أعطيت َخساً مل يعطهن ... ذكر منها : وجعلت َل األرض مسجداً وطهوراً ، فأميا رجل من أميت أدركته  حلديث جابر مرفوعاً 

 .متفق عليه  لصالة فليصل (ا
 : ال جيوز فعلها إال ِف املسجد . ول الثاينالق

 ورجح هذا القول ابن القيم .
 .: والذي ندين هللا به أنه ال جيوز ألح د التخلف عن اجلماعة ِف املسجد إال من عذر ، وهللا أعلم بالصواب  قال رمحه هللا

هم  بتحريق املتخلفني عنها ومل  ألنه : والصواب وجوب فعلها ِف املسجد ، ألن املسجد شعارها ، و  وقال الشيخ السعدي
يستفصل ، هل كانوا يصلون ِف بيوهتم مجاعة أم ال ، وألنه لو جاز ِف غري املسجد لغري حاجة ، لتمكن املتخلف عنها والتارك 

 .ِلا من الرتك ، وهذا ُمذور عظيم 
 .اجلماعة مشروعية للصلوات اخلمس ، حَّت ولو كانت مقضية -3
 لعموم األدلة .-أ

ملا نام عن صالة الفجر هو وأصحابه ِف سفر كما ِف حديث أّب قتادة ، أمر بالاًل فأذن مث صلى سنة الفجر  وألن النيب -ب
 مث صلى الفجر كما يصليها عادة مجاعة ، وجهر بالقراءة .

ِق بَ ْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قُ َرْيٍش أَنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َجاَء يَ ْوَم اخْلَْندَ ) َعْبِد هللِا  َجابِر ْبنوتقدم حديث  - 
َواَّللَِّ َما َصلَّْيتُ َها فَ ُقْمَنا ِإىَل بُْطَحاَن فَ تَ َوضَّأَ  قَاَل يَا َرُسوَل هللِا َما ِكْدُت ُأَصلِ ي اْلَعْصَر َحَّتَّ َكاَدِت الشَّْمُس تَ ْغُرُب قَاَل النَّيبُّ 

 ( . َوضَّْأنَا َِلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بَ ْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس مُثَّ َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغِربَ لِلصَّالَِة َوت َ 
 ظاهره أنه صالمها ِف مجاعة . ( مثَّ َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغِربَ قال النووي : قوله ) 
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 فإهنم يفعلون كما يفعلون ِف العادة متاماً . وعلى هذا فإذا نام قوم ِف السفر ، ومل يستيقظوا إال بعد طلوع الشمس ،
 ف . ) اجملموع ( .َفايٍَة ، ِباَل ِخاَل اْلَمْقِضيَُّة ِمْن اْلَمْكُتوبَاِت : فَ َلْيَسْت اجلََْماَعُة ِفيَها فَ ْرَض َعنْيٍ ، َواَل كِ  : قال النووي

ندق فاتته أربع صلوات فقضاهن ِف مجاعة ، يوم اخل ويستحب قضاء الفوائت ِف مجاعة ؛ فإن النيب  :ل ابن قدامة وقا
 ة .يوم اخلندق عن صالة الفجر هو وأصحابه ، فصلى ِبم مجاع وحديث أّب قتادة وغريه ، حني قام رسول هللا 

 م .اعة ، وهو قول أكثر أهل العلوِف قصة اخلندق ونومهم ، استحباب قضاء الفوائت مج ع (حاشية الروض املرب) وجاء ِف 
 ال جتب على النساء .جلماعة صالة ا -4

 دليل على أن صالة اجلماعة واجبة على الرجال دون النساء ، وهذا باإلمجاع .فهذا ) إىل رجال ( ِف احلديث  لقوله 

 لكن اختلفوا ِف حكمها للمرأة :
 : سنة . فقيل

 واحلنابلة .، وبه قال الشافعية 
قوا إىل الشهيدة فزوروها ، وأمر أن يؤذن ِلا وتقام وتؤم أهل دارها ِف كان يقول : ) انطل  حلديث أم ورقة : أن رسول هللا 

 . رواه أبو داودالفرائض ( 
 : مكروهة . وقيل

 وهو قول احلنفية .
 : ألن املرأة ليست من أهل االجتماع ، وألن هذا غري معهود ِف أمهات املؤمنني . قالوا

 أهنا مباحة . والصحيح
 اجلماعة للسنن . -5

 من حيث مسنونية اجلماعة ِلا وعدم مسنونيتها قسمان :النوافل 
 : ما تسن له اجلماعة . القسم األول

 وهي صالة الكسوف ، واالستسقاء ، والعيد .
 ال تسن له اجلماعة .: ما يفعل على االنفراد  القسم الثاين

 كالراتبة مع الفرائض ، والنوافل املطلقة وهي ما يتطوع به ِف الليل والنهار .
 ن ال بأس أن يفعلها ِف مجاعة أحياناً ، لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادة .لك

 صلى مع ابن عباس ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وذلك ِف قيام الليل . ألنه ثبت أن النيب 
 حديث ابن عباس :

َلِتَها ، َفَصلَّى النَّيبُّ  وََكاَن النَّيبُّ   قَاَل ) ِبتُّ ِِف بَ ْيِت َخاَليِت َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث َزْوِ  النَّيب ِ  .ابن عباس عن   ِعْنَدَها ِف لَي ْ
 . اْلِعَشاَء ، مُثَّ َجاَء ِإىَل َمْنزِلِِه ،  ... مُثَّ قَاَم فَ ُقْمُت َعْن َيَسارِِه ، َفَجَعَليِن َعْن مَيِيِنِه ( متفق عليه

 :وحديث ابن مسعود 
لَيَلًة ، فََأطَاَل الِقياَم َحَّتَّ مَهَْمُت بأْمِر ُسوٍء ! قيل : َوَما مَهَْمَت ِبِه ؟ قَاَل :  َمَع النَّيب   ، قَاَل : َصلَّْيتُ  عن ابن مسعود 

 مَهَْمُت أْن أْجِلَس َوأََدَعُه . ُمت ََّفٌق َعَليهِ 
 :حذيفة وحديث 

. فَ ُقْلُت: يَ رَْكُع ِعْنَد املَئِة، مُثَّ َمَضى ،لَيَلٍة فَافْ َتَتَح البَقَرةَ  تَ َذا : َصلَّْيُت َمَع النَّيب  يَفة بِن اليماِن رضي هللا عنهما، قَالَ ُحذَ عن 
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َذا َمرَّ بآية : إِ َتَح آَل ِعْمرَاَن فَ َقَرأََها، يَقَرأُ ُمتَ َرسِ الً ، مُثَّ افْ تَ فْ َتَتَح النِ َساَء فَ َقَرأََها، مُثَّ اِِبَا : يَ رَْكعُ ِِبَا ِف ركَعة َفَمَضى، فُقْلتُ : ُيَصلِ ي فَ ُقْلتُ 
َفَكاَن رُُكوُعُه حَنواً ِمْن  ((ُسْبَحاَن َرّبِ َ الَعِظيمِ )): مُثَّ رََكَع، َفَجَعَل يَ ُقولُ ، إَذا َمرَّ بتَ َعوٍُّذ تَ َعوَّذَ ، وَ ، َوإَذا َمرَّ بُسَؤاٍل َسَألَ ِفيَها َتسبيٌح َسبَّحَ 
َدهُ ))ِقَياِمِه ، مُثَّ قَاَل :  َفَكاَن  ((ُسْبَحاَن َرّبِ َ اأَلْعَلى)): َطوياًل َقريباً ممَّا رََكَع، مُثَّ َسَجَد، فَ َقالَ  مُثَّ قَامَ  ((رَب ََّنا َلَك احَلْمدُ  ،مسََِع هللُا ِلَمْن محَِ

 ُسُجوُدُه َقريباً ِمْن ِقَياِمِه . رواه مسلم .
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : صالة التطوع ِف مجاعة نوعان :

 .كما مضت به السنة   اً ضان ، فهذا يفعل ِف اجلماعة دائمما تسن له اجلماعة الراتبة كالكسوف واالستسقاء وقيام رم أحدمها : 
فهذا إذا فعل ما ال تسن له اجلماعة الراتبة كقيام الليل ، والسنن الرواتب ، وصالة الضحى ، وُتية املسجد وحنو ذلك .  الثاين : 

والصحابة والتابعني مل يكونوا  عة الراتبة ِف ذلك فغري مشروعة بل بدعة مكروهة ، فإن النيب وأما اجلما، مجاعة أحيانا جاز 
 ،فإنه كان يقوم الليل وحده ،  اً طوع ِف ذلك ِف مجاعة قليلة أحيانإمنا ت والنيب  ،الجتماع للرواتب على ما دون هذا يعتادون ا

لى معه حذيفة ، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود ، وكذلك صلى لكن ملا بات ابن عباس عنده صلى معه ، وليلة أخرى ص
عند عتبان بن مالك األنصاري ِف مكان يتخذه مصلى صلى معه ، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إمنا كان 

 اً .                         يصليها منفرد
صلي اجلماعة بعض النوافل مجاعة ، ولكن ال تكون هذه سنة راتبة كلما واحلاصل : أنه ال بأس أن يوقال الشيخ ابن عثيمني : 

 ع .صلوا السنة صلوها مجاعة ؛ ألن هذا غري مشرو 
 التعزير باملال ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني : استدل باحلديث من قال جبواز-6

 : جواز التعزير باملال . القول األول
 القيم .وهذا القول رجحه ابن 

وعن أصحابه بذلك  : وقد جاءت السنة بذلك عن النيب  فقالومن أصحابه ،  واستدل له بأدلة كثرية ومتنوعة من النيب 
 ِف مواضع :

 : أمره لعبد هللا بن عمر بأن ُيرق الثوبني املعصفرين . منها
 يوم خيرب بكسر القدور اليت طبخ فيها حلم احلمر اإلنسية . : أمره  ومنها

 : هدم مسجد الضرار . منهاو 
 : ُتريق متاع الغال . ومنها

 ومنها : أخذ شطر مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعاىل .
 ألنس بطرحه خامت الذهب ، فطرحه فلم يعرض له أحد . : أمره  ومنها
 : قطع َنل اليهود ، إغاظة ِلم . ومنها

 . : ُتريق عمر وعلي املكان الذي يباع فيه اخلمرومنها 
 : عدم جواز التعزير باملال . القول الثاين

 وهذا مذهب اجلمهور .
 : بأن التعزيرات املالية منسوخة . قالوا

 .الصواب عدم النسخ ، ألدلة كثرية ، منها حديث الباب ، وإمنا املنسوخ التعذيب بالنار فقط  : قال الشيخ ابن باز
 الصحيح . وهذا القول هو
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 وت هؤالء املتخلفني ؟مل ُيرق بي ملاذا النيب  -7
 : لوجود النساء والذرية . قيل

 وقد جاء ِف مسند أمحد : ) لوال ما فيها من النساء والذرية ( . وهي زيادة ضعيفة .
 : ألنه ال يعذب بالنار إال رب النار . وقيل

 .الصحيح وهذا القول هو 
من رفيع  ب به ، مع التفريط فيما ُيصل و ملعو ذم املتخلفني عن الصالة بوصفهم احلرص على الشيء احلقري من مطعوم أ -8

 الدرجات ومنازل الكرامة .

 به عن األعلى من العقوبة . يتقدمي الوعيد والتهديد على العقوبة ، ألن املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزجر اكتف -9

 ماعة .) ليست ِبم علة ( دليل على أن األعذار تبيح التخلف عن اجلِف قوله ِف رواية أّب داود  -10

 فيه الرخصة لإلمام أو نائبه ِف ترك اجلماعة ألجل إخرا  من يستخفي ِف بيته ويرتكها . -11
 إثبات صفة اليد هلل إثباتاً يليق جبالله . -12

 هو حديث ضعيف .، و  رواه الدار قطينحديث : ) ال صالة جلار املسجد إال ِف املسجد ( .  فائدة :
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   قَالَ  َعْبَد اَّللَّ  ْبن ُعَمر وعن -65 ْنَ ْعهَ إ َذا اْسَتْأَذَنْت َأَحدَُكُم اْمَرأَتُُه إ ىَل ) يَ ُقوُل  ْسَ  د  َفاَل ََ قَاَل ا ( ،  اْلَمْسج 

ثْ َلُه َقطُّ فََأقْ َبَل َعَلْيه  َعْبُد اَّللَّ  َفَسبَُّه َسبًّا َسيي ئً  :فَ َقاَل ب اَلُل ْبُن َعْبد  اَّللَّ  َواَّللَّ  َلَنْمنَ ُعُهنَّ. قَالَ  ْعُتُه َسبَُّه م  َُك َعْن  ؛ا َما ْسَ  َوقَاَل ُأْخرب 
 ( . َوتَ ُقوُل َواَّللَّ  لََنْمنَ ُعُهنَّ  َرُسول  اَّللَّ  

َد اَّللَّ  وِف لفظ ملسلم )   ( .الَ ََتْنَ ُعوا إ َماَء اَّللَّ  َمَساج 
---------- 

 طلب اإلذن . االستئذان(  إ َذا اْسَتْأَذَنتْ ) 
ْنَ ْعهَ  َفالَ )   أي : فال يردها .ا ( ََ
 هو أحد أبناء عبد هللا بن عمر .( قَاَل فَ َقاَل ب اَلُل ْبُن َعْبد  اَّللَّ  ) 
 .عن اخلرو  إىل املساجد  ( َواَّللَّ  لََنْمنَ ُعُهنَّ ) 

املضادة  هالكالم ظاهر ( وهذا  وهللا لنمنعهن ) يقول لوبال(  ال متنعوا)  يقول الرسول يقول ،  أقسم على ضد ما النيب 
  .فقصده أن مينعهن لفساد الناس وكثرة الفنت غري املتبادر من لفظه، لولكن قصد بال،  واملخالفة لكالم رسول هللا 

 يعين عبد هللا بن عمر .( قَاَل فََأقْ َبَل َعَلْيه  َعْبُد اَّللَّ  ) 
ثْ َلهُ )  ْعُتُه َسبَُّه م   . ألن ظاهر كالم بالل خمالفة أمر النيب (  َقطُّ  َفَسبَُّه َسبًّا َسيي ًئا َما ْسَ 
 احلديث دليل على أن املرأة ال ختر  للمسجد إال بإذن من زوجها . -1
 اَل مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ ( هني الرجل أن مينع امرأته إذا استأذنته باخلرو  للمسجد  ) ِف قوله  -2

 :لى قولنيد عِف إذِن الزوِ  لزوجِته إذا استأذنْته للخروِ  إىل املسجِ  اخَتلف أهُل الِعلمِ وقد 
منَ َعها مل ُيُرْم  ُيستحبُّ للزوِ  أن يأذَن لزوجِته إذا استأذنْته ِف اخلروِ  إىل املسجِد للصالِة إذا أُِمنِت الفتنُة، فإنْ  القول األوَّل:

 .   ) يكره منعها ( .  عليه منُعها
 ء .وُحكي أنَّه قوُل عامَّة العلما ة ،واحلنابلية ، والشافع،  ةكيوهو مذهُب املال 

َوَهَذا الن َّْهي َعْن  ء ...اَهَذا َوَشَبهه ِمْن َأَحاِديث اْلَباب ظَاِهر ِِف أَن ََّها اَل مُتَْنع اْلَمْسِجد َلِكْن ِبُشُروٍط ذََكَرَها اْلُعَلمَ قال النووي : 
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 ة .ُوِجَدْت الشُُّروط اْلَمْذُكورَ َعَلى َكرَاَهة الت َّْنزِيه ِإَذا َكاَنْت اْلَمْرأَة َذات َزْو  أَْو َسيِ د وَ  َمْنعهنَّ ِمْن اخْلُُرو  َُمُْمول
  ( .مَتْنعوا إماَء هللِا مساِجَد هللا حلديث الباب ) ال

 النهَي للتَّنزيه .و 
 :وذلك ل َما يلي

ا يتحقَّق إذا كان املستأذُن خمي َّرًا ِف اإلجابِة أو الرد  لو كان إذُن الزَّوِ  واجًبا النْتَفى معىن اال : أواًل   . ستئذاِن؛ ألنَّ ذلك إمنَّ
 ة .أنَّ حقَّ الزوِ  ِف مالزمِة املسكِن واجٌب؛ فال ترتكه للفضيل : ثانًيا
  .أَِب لو كان املنُع حراًما لكان من حقِ  الزوجِة أن خترَُ  إىل املسجِد دون إذِن َزوِجها، شاَء أو  : ثالثًا

 ة ، وُيرم منعها .جيُب على الزوِ  أْن يأذَن لزوجِته إذا استأذنْته إىل املسجِد للصالِة، إذا أُِمنت الفتن القول الثَّاين:
 ني .وابِن ُعثَيم ز ، وابِن با،  والشِ نقيطي    ،والشوكاّن م ،وابِن حز  رب ،وهو قوُل ابِن عبد ال 

قال: فأقْ َبَل عليه عبُد هللِا فَسبَّه سبًّا سيِ ًئا ما مسعُته سبَّ ِمثَله قطُّ، (  لنمنعهن   وهللاِ  حلديث الباب حينما قال بالل )  - أ
 ؟  وتقول: وهللِا لنمنعهن وقال: ُأخربُُك عن رسوِل هللِا 

 ع .ذا الِفعُل ِمن ابِن ُعمَر يدلُّ على ُترمِي املنهف

  .نَّ النَّهي ِف احلديِث للتحرمياقالوا :  ( هللا ال مَتنعوا إماَء هللِا مساجدَ وحلديث الباب أيضاً )  -ب
وقال بعُض العلماِء: إنَّ هذا احلديث هنٌي، واألصُل ِف النَّهِي التحرمُي، وعلى هذا؛ فيحرُم على الَوَِل أْن قال الشيخ ابن عثيمني : 

 هو الصَّحيُح. أرادت الذِ هاَب إىل املسجِد لتصلِ ي مع املسلمني، وهذا القول مينَع املرأَة إذا
أقبَل إليه عبُد هللا فسبَُّه سبًّا شديداً ،  ملا قال له ابُنه بالٌل حينما َحدََّث ِبذا احلديث: وهللِا لََنْمنَ ُعُهنَّ  ويدلُّ ِلذا: أنَّ ابَن ُعمَر 

فَ َهَجَرُه. ألنَّ هذا  (  هللا لََنْمنَ ُعُهنَّ و»وتقول: « ال متنعوا إماَء هللاِ : »ما سبَُّه مثَله قطُّ، وقال له: أقوُل لك: قال رسوُل هللِا 
 ( )الشرح املمتع وهذا أمٌر عظيٌم، وتعظيُم كالِم هللِا ورسولِِه عند السَّلِف ال مياثُله تعظيُم أحٍد ِمن اخلََلِف. مضادٌَّة لكالِم الرَّسوِل 

 كراهة منعها كما هو قول اجلمهور .  والراجح

 ل .فضلكن صالة املرأة ِف بيتها أ -3

ٌر ِلَُ  الَ مَتْنَ ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجدَ )  َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -أ  ن ( رواه أبو داود .، َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ
ُر َمَساِجدِ )  َوَقْد َرَوى َأمْحَُد َعْن أُمِ  َسَلَمَة َعْنُه  -ب  ( . النِ َساِء قَ ْعُر بُ ُيوهِتِن   َخي ْ
َصالَُة اْلَمْرأَِة ِف بَ ْيِتَها أَْفَضُل ِمْن َصاَلهِتَا ِِف ُحْجَرهِتَا ، َوَصالَتُ َها ِِف خَمَْدِعَها أَْفَضُل ِمْن  )قَاَل  َعْبِد هللِا ، َعِن النَّيِبِ   وعن - 

 ( رواه أبو داود . َصاَلهِتَا ِِف بَ ْيِتَها
 فيكون أفضل ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من الترب  .ِف صالة املرأة ِف بيتها األمن من الفتنة ،  -د

ٌر ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما )  َوِبِه تَ ْعَلُم أَنَّ قَ ْولَُه  َوَلْو َكاَن اْلَمْسِجُد َمْسِجَد النَّيبِ   قال الشنقيطي : َصاَلٌة ِف َمْسِجِدي َهَذا َخي ْ
ٌر َِلُنَّ ِمَن الصَّاَلِة ِف اجلََْماَعِة ِف ا ( ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَامَ   ْلَمْسِجِد .َخاصٌّ بِالر َِجاِل ، أَمَّا النِ َساُء َفَصاَلتُ ُهنَّ ِف بُ ُيوهِتِنَّ َخي ْ

 . رواه أمحد. وصالتك ِف دارك خري لك من صالتك ِف مسجد قومك ( وجاء ِف حديث آخر ) ..

لفقهاء على أن صالة الرجل ِف املسجد مجاعة أفضل من صالته منفرداً ِف البيت ، حلديث اتفق ا(  ةاملوسوعة الفقهي )ِف جاء 
الة أحدكم وحده خبمس وعشرين درجة( وِف رواية: )بسبع صالة اجلماعة أفضل من ص) قال : قال رسول هللا  أّب هريرة 

 متفق عليه  .(وعشرين درجة
 رواه أمحد  . (حلديث أم سلمة مرفوعاً : ) خري مساجد النساء قعر بيوهتن أما ِف حق النساء فإن صالهتن ِف البيت أفضل ؛ 
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 شروط خرو  املرأة للمسجد . -4
 : األمن من الفتنة عليهن أو ِبن . األول
 : عدم التزين والتطيب . الثاين

َا اْمَرأٍَة َأَصاَبْت خبَُ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَالَ  -أ  ( رواه مسلم .ورًا َفاَل َتْشَهْد َمَعَنا اْلِعَشاَء اآلِخَرَة أميُّ
 اً ( متفق عليه .ْلَمْسِجَد َفاَل مَتَسَّ ِطيبِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ ا)  َعْن زَيْ َنَب اْمَرأَِة َعْبِد اَّللَِّ قَاَلْت قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ و  -ب
 ( رواه أبو داود .                               اَل مَتْنَ ُعوا ِإَماَء هللِا َمَساِجَد هللِا ، َوَلِكْن لَِيْخُرْجَن َوُهنَّ َتِفاَلتٌ ) قَاَل  َرُسوَل هللِا  َعْن َأّب ُهَريْ َرَة ، َأنَّ و  - 

 .ت ( : غري متطيبا تفالت 
اُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َصِحيٍح َعَلى َشْرِط اْلُبَخارِيِ  َوُمْسِلٍم ، َوَتِفاَلٌت ِبَفْتِح التَّاِء ِف َهَذا احلَِْديِث َروَ  :قَاَل الن ََّوِويُّ ِف َشرِْح اْلُمَهذَِّب 

 . اْلُمثَ نَّاِة فَ ْوَق وََكْسِر اْلَفاِء ، َأْي : تَارَِكاٌت الطِ يبِ 
اْلُمَتطَيِ َبَة لَْيَس َِلَا اخْلُُروُ  ِإىَل اْلَمْسِجِد ؛ أِلَن ََّها ُُتَر ُِك َشْهَوَة الر َِجاِل  َوِإَذا َعِلْمَت َأنَّ َهِذِه اأْلََحاِديَث َدلَّْت َعَلى َأنَّ قال الشنقيطي : 

اْلَفاِخَرِة ، َوااِلْخِتاَلِط  الثِ َيابِ فَاْعَلْم َأنَّ أَْهَل اْلِعْلِم َأحلَُْقوا بِالطِ يِب َما ِف َمْعَناُه َكالز ِيَنِة الظَّاِهَرِة ، َوَصْوِت اخْلَْلَخاِل وَ ، ِبرِيِح ِطيِبَها 
َنِة بَِتْحرِيِك َشْهَوِة الر َِجاِل ، َوَوْجُهُه ظَا  ِهٌر َكَما تَ َرى .بِالر َِجاِل ، َوحَنِْو َذِلَك جِبَاِمِع َأنَّ اجلَِْميَع َسَبُب اْلِفت ْ

ما فيه من ُتريك داعية الشهوة كحسن : ويلحق بالطيب ما ِف معناه؛ ألن سبب املنع منه -رمحه هللا  -وقال احلافظ ابن حجر 
امللبس واحللي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا االختالط بالرجال، وفرق كثري من الفقهاء املالكية وغريهم بني الشابة وغريها وفيه 

 ر .نظ
 إذن الزو  . الثالث :

 ليه .( متفق عالَ مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ  ) حلديث الباب
 ( .الَ مَتْنَ ُعوا النِ َساَء ِمَن اخْلُُروِ  ِإىَل اْلَمَساِجِد بِاللَّْيِل وِف رواية ) 

 اخلرو  خاص بالعجوز دون الشابة .أن  الرابع :
َنةِ  ةَ أِلَنَّ الشَّاب    . َمِظنَُّة اْلِفت ْ

َر ُمَتطَي ِ  َنِة َأنَّ َِلَا اخْلُُروَ  ِإىَل اْلَمْسِجِد لُِعُموِم َواأْلَْظَهُر َأنَّ الشَّابََّة ِإَذا َخَرَجْت ُمْسَترتًَة َغي ْ َبٍة ، َواَل ُمتَ َلبِ َسٍة ِبَشْيٍء آَخَر ِمْن َأْسَباِب اْلِفت ْ
َمِة   .النُُّصوِص اْلُمتَ َقدِ 

 اشرتط بعضهم أن ختر  لياًل ال هناراً . اخلامس :
 ( حيث فيه التقييد بالليل .اخْلُُروِ  ِإىَل اْلَمَساِجِد بِاللَّْيِل  اَل مَتْنَ ُعوا النِ َساَء ِمنَ )  –السابق  –حلديث ابن عمر 

 وذهب بعض العلماء إىل أن هذا ليس بشرط .
ْطاَلُق َوَعَدُم الت َّْقِييِد بِاللَّْيِل ، َكَما َأَشاَر لَُه اْبُن َحَجٍر ِف اْلَفْتِح . ألن أكثر روايات حديث ابن عمر   اإْلِ

ْطاَلِق َوَعَدُم الت َّْقِييِد بِاللَّْيِل ِلَكثْ َرِة اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحِة الدَّ أْلَ ا قال الشنقيطي : الَِّة َعَلى ُحُضوِر ْظَهُر ِعْنِدي تَ ْقِدمُي رَِوايَاِت اإْلِ
الصُّْبَح ، َوِهَي  آنًِفا الدَّالِ  َعَلى ُحُضورِِهنَّ َمَعُه ِف َغرْيِ اللَّْيِل ، َكَحِديِث َعاِئَشَة اْلُمتَِّفِق َعَلْيِه اْلَمْذُكوِر  النِ َساِء الصَّاَلَة َمَعُه 

اَل يُ ْعَرْفَن ِمَن اْلَغَلِس ؛ أِلَنَّ َذِلَك اْلَوْقَت َصاَلُة نَ َهاٍر اَل لَْيٍل ، َواَل َيُكوُن َِلَا ُحْكُم َصاَلِة اللَّْيِل ، ِبَسَبِب َكْوهِنِنَّ يَ ْرِجْعَن لِبُ ُيوهِتِنَّ ، 
اْعَلْم َأنَّ ُخُروَ  اْلَمْرأَِة ِإىَل اْلَمْسِجِد ُيْشتَ َرُط ِفيِه ِعْنَد . ِمَن الت َّْقِييِد بِاللَّْيلِ َهاِر َقْطًعا ، اَل ِمَن اللَّْيِل ، وََكْونُُه ِمَن الن ََّهاِر َمانٌِع ِمَن الن َّ 

يُعَها ِإىَل َشْيٍء َواِحٍد ، َوُهَو كَ  َنِة َمَع أَْهِل اْلِعْلِم ُشُروٌط يَ ْرِجُع مجَِ ْوُن اْلَمْرأَِة َوْقَت ُخُروِجَها لِْلَمْسِجِد لَْيَسْت ُمتَ َلبِ َسًة مبَا يَْدُعو ِإىَل اْلِفت ْ
 اأْلَْمِن ِمَن اْلَفَساِد .
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: َهَذا َوَما َأْشبَ َهُه ِمْن َأَحاِديِث اْلَباِب َما َنصُّهُ ( اَل مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ ) قَاَل الن ََّوِويُّ ِف َشرِْح ُمْسِلٍم ِِف اْلَكاَلِم َعَلى قَ ْولِِه 
، َواَل َي َأالَّ َتُكوَن ُمَتطَيِ َبًة، َواَل ُمتَ َزي َِنةً ، َوهِ َذٌة ِمَن اأْلََحاِديثِ ، َوَلِكْن ِبُشُروٍط ذََكَرَها اْلُعَلَماُء َمْأُخو ن ََّها اَل مُتَْنُع اْلَمْسِجدَ ظَاِهٌر ِف أَ 

، َوَأالَّ َيُكوَن ِف الطَّرِيِق َما َواَل خُمَْتِلَطًة بِالر َِجاِل، َواَل َشابًَّة َوحَنَْوَها، ممَّْن يُ ْفنَتُ ِِبَا، تُ َها، َواَل ثَِياٍب فَاِخَرةٍ اَلِخَل ُيْسَمُع َصوْ َذاَت خَ 
 . ِمْنُه َمْفَسَدٌة َوحَنُْوَها خُيَافُ 

 الشدة على من عارض السنة .-5
  ممَّن عارض السُّ نة موقف سلف األمة

، وإنَُّه الَعُدوَّ  ، َواَل يَ ْنَكأُ إنَُّه اَل يَ ْقُتُل الصَّْيدَ )): ، وقالَ َعِن اخلَْذفِ  : نَ َهى َرُسول هللا قَالَ  عن َأّب سعيد عبد هللا بن ُمَغفٍَّل  -أ
 ُمت ََّفٌق َعَليِه . ((، َوَيْكِسُر السِ نَّ الَعنْيَ  يَ ْفَقأُ 

مُثَّ  ((إن ََّها اَل َتِصيُد َصيداً  ))نَ َهى َعن اخَلْذِف ، َوقَاَل :  َقريبًا الْبِن ُمَغفَّل َخَذَف فَ نَ َهاُه ، َوقاَل : إنَّ َرُسول هللا  وِف رواية : أنَّ 
ُثَك أنَّ رسوَل هللا   عليه . متفق(  ال ُأَكلي ُمَك أََبداً نَ َهى َعْنُه ، مُثَّ ُعْدَت خَتذُف !؟  عاَد ، فَ َقاَل : ُأَحدِ 

وأنه جيوز هجرانه دائمًا والنهى عن اِلجران فوق ثالثة ، فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم قال النووي : 
 وأما أهل البدع وحنوهم فهجراهنم دائماً.، أيام إمنا هو فيمن هجر حلظ نفسه ومعايش الدنيا 

ثَ َنا ِعْمرَاُن يَ ْوَمِئٍذ قَالَ  ْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيٍ ِِف ُكنَّا ِعْنَد عِ ) قَاَل  قَ َتاَدةَ ّب أَ عن  -ب ُر ْبُن َكْعٍب َفَحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َرْهٍط ِمنَّا َوِفيَنا ُبَشي ْ
  : ٌر ُكلُُّه ٌر » قَاَل أَْو قَاَل ، احْلََياُء َخي ْ ُر ْبُن َكْعٍب ِإنَّا لََنجِ «. احْلََياُء ُكلُُّه َخي ْ بَ ْعِض اْلُكُتِب أَِو احلِْْكَمِة َأنَّ ِمْنُه  ُد ِِف فَ َقاَل ُبَشي ْ

َناهُ َسِكيَنًة َوَوقَارًا َّلِلَِّ َوِمْنُه َضْعٌف. قَاَل  َب ع ْمَراُن َحىتَّ امْحَرَّتَا َعي ْ ُثَك َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َوقَاَل َأاَل أُرَاّن  فَ َغض  (  َوتُ َعاِرُض ِفيهِ  ُأَحدِ 
 رواه مسلم .

نَ َهى َعْن ِدْرمَهَنْيِ ِبِدْرَهٍم فَ َقاَل ُفاَلٌن َما أََرى ِِبََذا بَْأًسا يًَدا  َأنَّ النَّيبَّ  ذََكَر ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت  ) اْلُمَخارِِق قَاَل َعْن َأّب و  - 
 ( رواه الدارمي . اَل يُظ لُِّن  َوإ يَّاَك َسْقٌف أََبًداَواَّللَّ  َوتَ ُقوُل اَل أََرى بِِه بَْأًسا  بَِيٍد فَ َقاَل ُعَباَدُة أَُقوُل قَاَل النَّيبُّ 

ْعُتُه َسبَُّه ِمثْ َلُه َقطُّ َوقَاَل ُأْخربَُك َعْن َرُسوِل  َفَسبَُّه َسبًّا َسيي ًئافَأَقْ َبَل َعَلْيِه َعْبُد اَّللَِّ )وِف حديث الباب ، قال ابن عمر البنه  -د َما مسَِ
 ( . لََنْمنَ ُعُهنَّ  َوتَ ُقوُل َواَّللَِّ  اَّللَِّ 

 فيه تعزير املعرتض على السُّنة واملعارض ِلا برأيه . ي :قال النوو 
قال ابن حجر: ُأِخذ من إنكار عبد هللا على ولده تأديب املعرِتض على السُّنن برأيه، وجواز التأديب باِلجران، فقد وقع ِف رواية 

ُُيتمل أن يكون أحدمها مات عقب  –إن كان ُمفوظًا  –حَّت مات ( وهذا أّب َنيح عن ُماهد عند أمحد ) فما كلَّمه عبد هللا 
 هذه القصة بيسري .

ُثَك َعِن  َعْن قَ َتاَدَة قَاَل : َحدََّث اْبُن ِسريِيَن َرُجاًل حِبَِديٍث َعِن النَّيبِ  و  -د فَ َقاَل َرُجٌل قَاَل ُفاَلٌن َكَذا وََكَذا فَ َقاَل اْبُن ِسريِيَن ُأَحدِ 
 اَل ُأَكلي ُمَك أََبًدا.َوتَ ُقوُل قَاَل ُفاَلٌن  يبِ  النَّ 

برأٍي أو قياٍس أو     قال ابن القيم:  وقد كان السلف الطيب يشتدُّ نكريهم وغضبهم على من عارض حديث رسول هللا
ل، وال يسوغون غري استحساٍن أو قول أحٍد من الناس كائًنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من ُيضرب له األمثا

 االنقياد له والتسليم والتلقِ ي بالسمع والطاعة، وال خيطر بقلوِبم التوقف ِف قبوله .
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ُهَما ، قَاَل وع -66 َي اَّللَُّ َعن ْ الظُّْهر   رَْكَعتَ نْي  قَ ْبَل الظُّْهر  َورَْكَعتَ نْي  بَ ْعدَ  َصلَّْيُت َمَع َرُسول  هللا   )ْن َعْبد  هللا  ْبن  ُعَمَر ، َرض 
 ( . َورَْكَعتَ نْي  بَ ْعَد اجْلُُمَعة  َورَْكَعتَ نْي  بَ ْعَد اْلَمْغر ب  َورَْكَعتَ نْي  بَ ْعَد اْلع َشاء  

ي  وِف لفظ )   ( . بَ ْيت ه   ِف    فََأمَّا اْلَمْغر ُب َواْلع َشاُء َواجْلُُمَعُة َفَصلَّْيُت َمَع النَِّب 
َّ ) ْخيت  َحْفَصُة حدثتِن أ وِف لفٍظ للبخاري : أن ابن عمر قال : َكاَن ُيَصلي ي َسْجَدتَ نْي  َخف يَفتَ نْي  بَ ْعَد َما َيْطُلُع  َأنَّ النَِّب 

ي  اْلَفْجُر وََكاَنْت َساَعًة اَل َأْدُخُل َعَلى النَّ   ا ( .ف يهَ  ِب 
---------- 

 ذه املسألة على قولني :احلديث دليل على أن السنن عددها عشر ركعات ، وقد اختلف العلماء ِف ه-1
 : أهنا عشر . ) اخلالف ِف الركعتني قبل الظهر هل هي أربع أم اثنتني ( . القول األول

 وركعتني قبل الظهر ... ( . قال ) ... –حديث ابن عمر  –حلديث الباب 
 وهذا هو املشهور عند احلنابلة .ذا القول يكون قبل الظهر ركعتني ، فعلى ه

 السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة . ) بزيادة ركعتني قبل الظهر فتكون أربعاً ( . : أن القول الثاين
 واختاره ابن تيمية .،  وهذا قول احلنفية 

َلٍة ُبيِنَ َلُه ِبِِ ) يَ ُقوُل  أُم َحِبيَبة قَاَلْت : مسَِْعَت اَلنَّيبَّ  حلديث -أ َرَواُه   (نَّ بَ ْيٌت ِف َاجْلَنَِّة َمْن َصلَّى اِثْ َنَتا َعْشَرَة رَْكَعًة ِف يَ ْوٍم َولَي ْ
 ( . َتَطوًُّعا) ٍة . َوِف رَِوايَ ُمْسِلٌم 

 ( رواه البخاري .َكاَن اَل يَدَُع أَْربَ ًعا قَ ْبَل اَلظُّْهِر َورَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل اَْلَغَداِة  َأنَّ اَلنَّيبَّ  )وحلديث عائشة . قالت -ب 
 الصحيح .وهذا هو 

 ( . َكاَن اَل يَدَُع أَْربَ ًعا قَ ْبَل اَلظُّْهرِ )وِف حديث عائشة ....(  ْكَعتَ نْي  قَ ْبَل الظُّْهر  َورَْكَعتَ نْي  َر قوله )...  -2
وهو ُممول على أن كل  واحد منهما وصف ما رأى، قال: وُيتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتني من األربع. قال  قال احلافظ :

 االحتمال بعيد، واألوىل أن ُُيَْمل على حالني، فكان تارة يصلي ثنتني، وتارة يصلي أربًعا. : هذا-َرمِحَُه اَّللَُّ -احلافظ 
وقيل: هو ُممول على أنه كان ِف املسجد يقتصر على ركعتني، وِف بيته يصلي أربًعا، وُيتمل أن يكون يصلي إذا كان ِف بيته  

ما ِف املسجد، دون ما ِف بيته، واطلعت عائشة على األمرين، ركعتني، مث خير  إىل املسجد، فيصلي ركعتني، فرأى ابن عمر 
: "كان يصلي ِف بيته قبل الظهر أربًعا، مث خير ". -رضي اَّللَّ عنها  -ويقو ي األول ما رواه أمحد، وأبو داود من حديث عائشة 

 ا .ِف قليله : األربع كانت ِف كثري من أحواله، والركعتان-َرمِحَُه اَّللَُّ -قال أبو جعفر الطحاوي  
 ( دليل على أن راتبة الظهر البعدية ركعتان . رَْكَعتَ نْي  بَ ْعَد الظُّْهر  قوله ) َ  -3

 وذهب بعض العلماء إىل أهنا أربع ركعات .
رواه أبوداود ، لكنه ( َلى اَلنَّاِر َمْن َحاَفَظ َعَلى أَْربٍَع قَ ْبَل اَلظُّْهِر َوأَْربٍَع بَ ْعَدَها َحرََّمُه َاَّللَُّ عَ )  حلديث أم حبيبة . قالت : قال 

 حديث ضعيف .
 فتكون هاتني الركعتني غري مؤكدتني . وعلى فرض صحته :

 له بيت ِف اجلنة ، وأن ذلك من أسباب دخول اجلنة .بين ورد احلديث ِف فضل السنن الرواتب ، وأن من حافظ عليها  -3
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قالت .أُم َحِبيَبة عن  َلٍة ُبىِنَ لَُه ِِبِنَّ بَ ْيٌت ِف  َعْشَرَة رَْكَعًة ِف  َمْن َصلَّى اثْ َنيَتْ  )يَ ُقوُل  مسَِ  ( . اجْلَنَّةِ  يَ ْوٍم َولَي ْ

ْعتُ ُهنَّ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ    ( رواه مسلم .  قَاَلْت أُمُّ َحِبيَبَة َفَما تَ رَْكتُ ُهنَّ ُمْنُذ مسَِ
 فعلها بصفة دائمة ، أم كل يوم له أجره ؟ اختلف العلماء : هل هذا األجر ملن-4
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َلٍة ُبيِنَ لَُه ِِبِنَّ بَ ْيٌت ِِف اجْلَنَّةِ لفظ حديث أم حبيبة ) اتب االثنيت أن من صلى الرو ( أي :  َمْن َصلَّى اثْ َنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة ِف يَ ْوٍم َولَي ْ
اجلنة ، وأن من حافظ عليها أليام كثرية كان له من البيوت ِف اجلنة ِف  اً بىن هللا له بيت -من عمره  اً واحد اً ولو يوم -عشرة ركعة 

 .بعدد تلك األيام اليت حافظ عليها 

اجلنة(  من صلى أول النهار ثنيت عشرة ركعة بين له بيت ِفيبدو من قول عائشة رضي هللا عنها )واألخذ بظاهر هذا اللفظ هو ما 
 ( .املصنف ) رواه ابن أّب شيبة ِف 

( إال بين له بيت ِف اجلنة اً يصلي ِف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعما من عبد مسلم قال ) ما يظهر من قول أّب هريرة  وكذلك هو
 رواه أمحد .
 ( على هذا احلديث بقوله : 1/537ما يبدو من تبويب اإلمام الرتمذي رمحه هللا ِف جامعه ) وهو أيضاً 

  ( .لسنة ما له فيه من الفضل ركعة من ا باب ما جاء فيمن صلى ِف يوم وليلة ثنيت عشرة )

 ( بقوله : 6/204وبوب عليه ابن حبان ِف " صحيحه " )

 . ( يت عشرة ركعة سوى الفريضة ِف اجلنة ملن صلى ِف اليوم والليلة اثن اً ذكر بناء هللا جل وعال بيت ) 

احملافظة على هذه الرواتب ِف يوم  ا يدل على أنفكل هذه النقول جاءت بصيغة املطلق ) ِف يوم وليلة اثنيت عشرة ركعة (، وهذ
 واحد فقط كاف لبناء بيت ِف اجلنة.

سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :هل من صالها وداوم عليها ِف اليوم الذي يصلى فيه يبىن له هذا البيت ِف اجلنة ، أم أنه لو 
 صلى مثال ثالثة أيام يبىن له ثالثة بيوت ، أم ماذا ؟

 ه هللا :فأجاب رمح

ِف اجلنة على اجلميع ، فإذا حافظ عليها ، صار كلَّ يوم ميضي يُبىَن له ًا ِف يوم وليلة بىن هللا له بيت " َمن صلى اثنيت عشرة ركعة
 بيت ِف اجلنة " انتهى باختصار. 

واحداً : بىن هللا له  اً صالها يوم عات ، وأن اإلنسان إذاوظاهر احلديث أنه ال تشرتط احملافظة على هذه الرك:  رمحه هللا وقال أيضاً 
 .بيتاً ِف اجلنة 

َر َفرِيَضٍة ِإالَّ بَ ىَن اَّللَُّ  وجاء حديث أم حبية بلفظ آخر )  َلُه بَ ْيًتا ِِف َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِ ي َّلِلَِّ ُكلَّ يَ ْوٍم ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َتَطوًُّعا َغي ْ
  لَُه بَ ْيٌت ِِف اجْلَنَِّة ( اجْلَنَِّة أَْو ِإالَّ ُبيِنَ 

على اشرتاط احملافظة على هذه الرواتب االثنيت عشرة ركعة ِف كل يوم كي يثاب صاحبها عليها ببناء بيت واحد وهذا اللفظ يدل 
 .ِف اجلنة 

  .( َلُه بَ ْيًتا ِِف اجْلَنَّةِ ِمْن السُّنَِّة بَ ىَن اَّللَُّ  َمْن ثَابَ َر َعَلى ثِْنيَتْ َعْشرََة رَْكَعةً )قال  بل وأصرح منه حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

وقال: حديث غريب من هذا الوجه ، ومغرية بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وصحح  رواه الرتمذي
 احلديث الشيخ األلباّن ِف " صحيح الرتمذي ".

 ( حيث بوب عليه بقوله : 2/108)(  املصنف) ما يذهب إليه ابن أّب شيبة ِف  وهو ظاهر

 وع ( .اثين عشرة ركعة من التطعلى ِف ثواب من ثابر ) 

 والنسائي ِف " السنن الكربى "  حيث يقول : 

 . ( ف ألفاظ الناقلني ِف ذلك باب ثواب من ثابر على اثنيت عشرة ركعة ِف اليوم والليلة ، وذكر اختال) 

 وهللا أعلم .
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ي   َفَصلَّْيتُ قوله ) -5  على أن األفضل ِف السنن الرواتب وبقية التطوعات أن تفعل ِف البيت . دليل(  بَ ْيت ه   ِف    َمَع النَِّب 
 ومما يدل على ذلك :

 ْن َصالَتِِه فَِإنَّ اَّللََّ َجاِعٌل ِِف َمْسِجِدِه فَ ْلَيْجَعْل لِبَ ْيِتِه َنِصيًبا مِ  ِإَذا َقَضى َأَحدُُكُم الصَّالََة ِف )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعْن َجابٍِر قَالَ  -أ
رًا   ( رواه مسلم .بَ ْيِتِه ِمْن َصالَتِِه َخي ْ

َر َصالَِة اْلَمْرِء ِف  فَ َعَلْيُكْم بِالصَّالَِة ِف  ) ... . قال  َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت قَالَ و  -ب ( ة الَّ الصَّالََة اْلَمْكُتوبَ بَ ْيِتِه إِ  بُ ُيوِتُكْم فَِإنَّ َخي ْ
 متفق عليه .

 اً ( متفق عليه .ْم َواَل تَ تَِّخُذوَها قُ ُبور بُ ُيوِتكُ  اْجَعُلوا ِمْن َصالَِتُكْم ِف  قال )  َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَّيب ِ و  - 
مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صالته ( . وقال النووي : الصواب أن قال القرطيب : ) من ( للتبعيض ، واملراد النوافل بدليل حديث جابر ) إذا قضى أحدكم الصالة ِف ( م ْن َصالَت ُكْم ) 

ُذوَها قُ ُبورًا ) املراد النافلة ، ومجيع أحاديث الباب تقتضيه ، وال جيوز محله على الفريضة .  أي : ال تصريوها كالقبور اليت ليست فيها صالة .( َواَل تَ تَّخ 

 عن مكان راتبة الفجر وكذا الظهر. والعشاء األفضل أن تصلى ِف البيت ، وسكتأن راتبة اجلمعة واملغرب  لكن ظاهر احلديث
خفيفتني بعدما يطلع الفجر ،  كان يصلي سجدتني  لكن وقع ِف رواية للبخاري عن ابن عمر قال ) وحدثتين حفصة أن النيب 

 فيها ( . وكانت ساعة ال أدخل على النيب 
قال ) كان يصلي ِف بييت قبل الظهر أربعاً ، مث خير   ائشة ملا سئلت عن تطوع النيب وأما راتبة الظهر : فقد ورد ِف حديث ع

 فيصلي بالناس ...( رواه مسلم .
 باملدينة . هذا احلكم حَّت لو كان اإلنسان ِف مكة أو املدينة ، فاألفضل أن يصلي التطوع ِف بيته حَّت لو كان ِف مكة أو -6
 :البيت أفضل  احلكمة ِف أن صالة النافلة ِف -7

  مبيناً احلكمة :قال النووي 
 لكونه أخفى وأبعد من الرياء . -أ

 وأصون من احملبطات . -ب
 وليتربك البيت بذلك . - 
 وتنزل فيه الرمحة واملالئكة .-د
 . ) انتهى كالم النووي ( .وينفر منه الشيطان  -ه
 أن فعلها ِف املنزل خير  البيت عن كونه مقربة .-و
 . أمر الرسول امتثال -ز

د من الرياء ، وهو من عمل  الة ِف البيت أقرب إىل اإلخالص ، وأبع وألن الص… : والتطوع ِف البيت أفضل  قال ابن قدامة
 ( . 340/  3) املغين :        السر ، وفعله ِف املسجد عالنية والسر أفضل . 

 ،أم صالة السنة الراتبة ِف البيت، وبذلك يفوت  أيهما أفضل ِف األجر: التبكري إىل املسجد وحضور الصف األول
 الصف األول؟

الذي يظهر َل أن األفضل أن تصلي ِف البيت؛ ألن خماطبتك بالراتبة قبل خماطبتك بالصف، ويُبدأ باألول فاألول، فصلِ  الراتبة 
 ) الشيخ ابن عثيمني ( . ن .إىل املسجد، وكن حيثما جتد املكامث اذهب 

 تبة ؟وقت السنة الرا -8
كل سنة قبل الصالة فوقتها من دخول وقتها إىل فعل الصالة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصالة إىل : قال ابن قدامة 
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 .خرو  وقتها 
 ما احلكم إذا فاتته سنة الظهر القبلية ، فهل بعد الفريضة يبدأ بالبعدية أوالً أو الفائتة ؟-9

 .ة سنتان قبلها وبعدها ، وفاتته األوىل ، فإنه يبدأ أوالً بالبعدية ، مث ما فاتته إذا كان للصال : قال الشيخ ابن عثيمني

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

 رواتب تفعل ِف السفر أم ال على قولني :اختلف العلماء : هل هذه السنن ال-10
 : أهنا مستحبة ِف السفر . القول األول

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .
 لعموم األحاديث اليت ُتث عليها .-أ

 عشر ركعات ... ( . كحديث ابن عمر قال ) حفظت من رسول هللا 
 ) من صلى هلل ثنيت عشرة ركعة ... ( .يقول  وحديث أم حبيبة . قالت : مسعت رسول هللا 

 وجه الداللة : أن الرتغيب ِف هذه النوافل مطلق ، فيشمل احلضر والسفر .
القياس على النوافل املطلقة ، فكما استحب للمسافر صالهتا ، فإنه يستحب له صالة الرواتب ، جبامع الرتغيب الوارد ِف   -ب

 كل منهما .
 ر واملغرب والعشاء ال تفعل ، وتفعل مجيع التطوعات والنوافل ِف السفر .: أن راتبة الظه القول الثاين

 وهذا اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 . (كان لكم ِف رسول هللا أسوة حسنة  لقدفلم أره يسبح ِف السفر( وقال تعاىل ) صحبت النيب ) حلديث ابن عمر قال :-أ

 لو كنت مسبحاً ألمتمت ( .و  ) قول ابن عمر  -ب
: ومراد ابن عمر بقوله : ) لو كنت مسبحاً ألمتمت ( يعين أنه لو كان خمرياً بني اإلمتام وصالة الراتبة لكان اإلمتام  ال ابن حجرق

 ) مسبحاً ( املسبح هنا املتنفل .       .      أحب إليهم 
 أي : فإذا قصرت الفريضة ختفيفاً على املكلف ، فرتك التنفل بالرواتب من باب أوىل .

 الصحيح .وهذا القول هو 
الذي تبني لنا من السنة أن الذي يسقط ِف السفر ثالثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه، :  قال الشيخ ابن عثيمني

والثالث هي: سنة الظهر الراتبة، وراتبة املغرب، وراتبة العشاء، ثالثة، والباقي افعله كما تشاء، حَّت الظهر لو شئت أن تصلي 
عًا بدون راتبة فال بأس، إذاً: سنة الضحى مشروعة، التهجد ِف الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروعة، ُتية تطو 

العشاء، هذا الذي دلت عليه املسجد مشروعة، كل النوافل باقية على أصلها إال ثالث، هي: راتبة الظهر، وراتبة املغرب، وراتبة 
 ة .السن
 ا تفعل ِف السفر .فإهنبقية التطوعات أما -11

أنه صلى الضحى ِف سفر وكان  اتفق العلماء على استحباب النوافل املطلقة ِف السفر ، فقد ثبت عن النيب :  قال النووي 
 ه .يصلي الوتر على بعري 

 كان يصلي على راحلته ِف السفر حيث توجهت به ( متفق عليه .  عن ابن عمر ) أن رسول هللا 
 صلى ِف بيتها يوم الفتح مثان ركعات ( متفق عليه . ول هللا وعن أم هانئ ) أن رس
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 . الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوٍم فإهنا تُ ْقَضى-9
 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (. نيب لدخوِلا ِف عموم قول ال -أ

إهنم َصلَّوا الراتبة قبل وقام الصحابة معه فوقام  ، الصبح حَّت طلعت الشمس حني نام عن صالة وألن النيب صلى -ب
 ) قاله الشيخ ابن عثيمني ( .ة .                 الفريض
  : ما الفرق بني سنة الضحى فال تقضى ، والوتر والسنن الرواتب تقضى ؟فإن قيل 

مكتوبات صارت تقضى، لكن الرواتب ملا كانت تابعة لل ، فاتت؛ ألن سنة الضحى مقيدة ِبذا سنة الضحى إذا فات ُملها
 يقضى إذا غلبه النوم أو املرض ِف الليل صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة، فالوتر  وكذلك الوتر ملا ثبت ِف السنة أن النيب 

 ) قاله الشيخ ابن عثيمني ( .اً .    أيض
َهاَعْن َعاو  -67 ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُّ  ) قَاَلتْ  ئ َشَة ، َرض  ْنُه تَ َعاُهًدا َعَلى رَْكَعيتَ  اْلَفْجر  عَ  مَلْ َيُكن  النَِّب   ( . َلى َشْيٍء م َن الن ََّواف ل  َأَشدَّ م 

نْ َيا َوَما ف يهَ رَْكَعَتا اْلَفْجر  َخي ْ وِف لفٍظ ملسلم )  ا ( .ٌر م َن الدُّ
---------- 

 أي : سنة الفجر .(  رَْكَعَتا اْلَفْجر  ) 
نْ َيا َوَما ف يهَ َخي ْ )   . التَعبمنا كانتا خريًا منها، ألن الدنيا فانية، ونعيمها ال خيلو عن َكَدر النََّصب و إا ( ٌر م َن الدُّ
 احلديث دليل على فضل ركعيت سنة الفجر .-1

يًعا  )َشْأِن الرَّْكَعتَ نْيِ ِعْنَد طُُلوِع اْلَفْجِر  أَنَُّه قَاَل ِف  وقد جاء نْ َيا مجَِ  عليه .( متفق َِلَُما َأَحبُّ ِإىَلَّ ِمَن الدُّ
َها قَاَلْت   ( متفق عليه . َعَلى َشْيٍء ِمْن اَلن ََّواِفِل َأَشدَّ تَ َعاُهًدا ِمْنُه َعَلى رَْكَعيَتْ اَْلَفْجرِ  ملَْ َيُكْن اَلنَّيبُّ )َوَعن ْ

اَل مُجُْهور اْلُعَلَماء ، َوَحَكى اْلَقاِضي ِعَياض َعْن ِفيِه َدلِيل َعَلى ِعَظم َفْضلهَما ، َوأَن َُّهَما ُسنَّة لَْيَسَتا َواِجَبتَ نْيِ ، َوبِِه قَ قال النووي : 
: ) ََخْس  ، لَِقْوِِلَا : َعَلى َشْيء ِمْن الن ََّواِفل َمَع قَ ْوله . َوالصََّواب: َعَدم اْلُوُجوبُوُجوِبَما  - َرمِحَُهَما اَّللَّ تَ َعاىَل  -احلََْسن اْلَبْصرِي  

، ُسنَّة الصُّْبح َعَلى اْلوِْتر َها ؟ قَاَل : اَل ِإالَّ َأْن َتَطوََّع ( َوَقْد ُيْسَتَدل  ِبِه أِلََحِد اْلَقْوَلنْيِ ِعْندنَا ِف تَ ْرِجيحَصَلَوات ( قَاَل : َهْل َعَليَّ َغريْ 
ختتص راتبة الفجر عن بقية الرواتب  -2ِديث َفاَل يَ تَ َناَولُه َهَذا احلَْ  َلِكْن اَل َداَلَلة ِفيِه : أِلَنَّ اْلوِْتر َكاَن َواِجًبا َعَلى َرُسول اَّللَّ 

 خبصائص :
 أواًل : أنه أفضل الرواتب .

 لألحاديث السابقة .
 ثانياً : يسن ختفيفها .

 متفق عليه . يصلي ركعيت الفجر فيخفف حَّت أّن أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ( حلديث  عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 . رواه مسلم  (إذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتني خفيفتني  وعن حفصة قالت ) كان رسول هللا

 هلا قراءة خاصة . ثالثاً :
 ِف الركعة األوىل : الكافرون وِف الثانية : اإلخالص .

  رواه مسلمقرأ ِف ركعيت الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو هللا أحد (  ) أن رسول هللا  عن أّب هريرة 
 . رواه مسلم) قولوا آمنا باهلل ( و ) قل يا أهل الكتاب تعالوا (  أو يقرأ ِف األوىل 

 رابعاً : أهنا آكد السنن ، ولذلك تفعل حىت ِف السفر .
 يدعها ال حضراً وال سفراً . مل يكن النيب 
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 أنه ملا نام عن صالة الفجر ِف السفر مع أصحابه قضى سنة الفجر . وقد ثبت عن النيب 
 فإهنا ال تفعل ِف السفر . خبالف بقية الرواتب

 خامساً : يسن االضطجاع بعدمها .
 . رواه البخاريإذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين (  عن عائشة قالت ) كان النيب 

 دليل على أهنا من السنن وليست واجبة ... ( . َعَلى َشْيٍء م َن الن ََّواف ل   قوله ) -3
 جوِبا .وقد نقل عن بعض السلف القول بو 

 .وهو منقول عن احلسن البصري :  قال احلافظ ابن حجر
 . أي سفراً وحضراً رواه البخاري  داً ( ) ... ومل يكن يدعهما أبلقول عائشة   رضي هللا عنها 

 على شيء من النوافل ... ( . ) مل يكن النيب  أهنما غري واجبتني ، لقول عائشة وذهب اجلمهور إىل 
 .َوأَن َُّهَما ُسنَّة لَْيَسَتا َواِجَبتَ نْيِ ، َوبِِه قَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء دليل ...  : فيه قال النوويو 
 ُوُجوِبَما .  -َرمِحَُهَما اَّللَّ تَ َعاىَل  -َوَحَكى اْلَقاِضي ِعَياض َعْن احلََْسن اْلَبْصرِي   

 .َوالصََّواب : َعَدم اْلُوُجوب 
 ( .ن ََّواِفل َعَلى َشْيء ِمْن ال) لَِقْوِِلَا  

 .) ََخْس َصَلَوات ( قَاَل : َهْل َعَليَّ َغرْيَها ؟ قَاَل : اَل ِإالَّ أَْن َتَطوََّع (  َمَع قَ ْوله 
 على قولني :أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر اختلف العلماء -4

 : الوتر . القول األول
 عليه . حملافظة النيب -أ
 ) الوتر حق ( .  ولقوله -ب 

 : أن ركعيت الفجر أفضل . ل الثاينالقو 
 ) مل يدعهما أبداً ( . لقول عائشة -أ

 ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ( .  ولقوله -ب
ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول : سنة الفجر جتري ُمرى بداية العمل ، والوتر خامتته ، ولذلك   قال ابن القيم رمحه هللا :

فجر والوتر بسوريت اإلخالص ، ومها اجلامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد املعرفة واإلرادة ، وتوحيد يصلي سنة ال كان 
 . االعتقاد والقصد

 حقارة الدنيا . -5
 أن العمل الصاحل خري من الدنيا ، ألن العمل الصاحل يبقى والدنيا ومتاعها يزول . -6

ٌر أََمالً َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احلَْ قال تعاىل ) املاُل  ٌر ِعنَد رَبِ َك ثَ َوابًا َوَخي ْ نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخي ْ  ( .َياِة الدُّ
 بعض األعمال الصاحلة اليت هي خري من الدنيا وما فيها : -7
 حديث الباب  ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ( . -أ

ْعُت النَّيبَّ حديث -ب نْ َيا َوَما ِفيَها) يَ ُقوُل  َسْهٍل قَاَل : مسَِ ٌر ِمَن الدُّ  ( . َمْوِضُع َسْوٍط ِف اجْلَنَِّة َخي ْ
نْ َيا َوَما ِفيَها َ ) وعنه . قال : قال  -  ٌر ِمَن الدُّ  ( لََغْدَوٌة ِف َسِبيِل هللِا ، أَْو َرْوَحٌة َخي ْ
َها (قَ  َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِ   -د نْ َيا َوَما َعَلي ْ ٌر ِمن الدُّ  . اَل ) رِبَاُط يَ ْوٍم ِِف َسِبيِل هللِا َخي ْ
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 باب األذان
 . تعريف األذان 

 ... ( أي : إعالم من هللا ورسوله . َوأََذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِهِ : اإلعالم ، ومنه قوله تعاىل )  األذان لغة
 : إعالم حبلول فعل الصالة . وشرعاً 

 مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع . وهو 
 ( . َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّالِة اختََُّذوَها ُهُزواً قال تعاىل ) 
 ( . ْيعَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلب َ ) وقال تعاىل 

 أحاديث كثرية ستأيت إن شاء هللا .لسنة وا
 . ] قاله ابن قدامة [ .وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس 

 ملاذا هذا التعريف أوىل من التعريف بقولنا : اإلعالم بدخول وقت الصالة ؟ 
كان ِف   صحيح البخاري ) أن النيب ألنه إذا كانت الصالة مما يستحب تأخريها فإنه يؤ خر األذان ، دليل ذلك ما ثبت ِف 

( حَّت رأوا ِفء التلول ، مث أِذَن له ال ) أبرد ( مث قام ليؤذن فقال )أبردسفر ، فقام بالل ليؤذن ، فقال ) أبرد ( مث قام ليؤذن فق
 ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .فأذن . 

 مىت شرع األذان ؟ 
 كن قد ُشرع مبكة .الصحيح أنه شرع ِف املدينة ِف السنة األوىل ومل ي

ِِبَا َأَحٌد أَنَُّه قَاَل َكاَن اْلُمْسِلُموَن ِحنَي َقِدُموا اْلَمِديَنَة جَيَْتِمُعوَن فَ َيَتَحي َُّنوَن الصََّلَواِت َولَْيَس يُ َناِدى )  ُعَمر ْبنويدل لذلك : حديث ا
ُذوا نَاُقوسً  فَ َتَكلَُّموا يَ ْوًما ِف  ا ِمْثَل نَاُقوِس النََّصاَرى َوقَاَل بَ ْعُضُهْم قَ ْرنًا ِمْثَل قَ ْرِن اْليَ ُهوِد فَ َقاَل ُعَمُر أََوالَ َذِلَك فَ َقاَل بَ ْعُضُهُم اختَِّ

َعُثوَن َرُجالً يُ َناِدى بِالصَّالَِة قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ة ( متفق عليه .َناِد بِالصَّالَ يَا ِباَلُل ُقْم ف َ  : تَ ب ْ
 ان مشروًعا، ما فعل الصحابة ذلك .ألنَّه لو كيكن قد شرع ِف مكَّة قبل اِلجرة ، ان مل ذوهذا يدلُّ على: أنَّ األ

 ما حكم األذان واإلقامة ؟ 
 اختلف العلماء ِف حكم األذان واإلقامة  على قولني :

 : أنه سنة . القول األول
 وهو مذهب احلنفية والشافعية . واستدلوا :

أمر األعراّب باستكمال شروط وأركان الصالة وواجباهتا ، ومل يذكر معها األذان   ديث املسيء ِف صالته ، قالوا : فالنيبحب-أ
 واإلقامة .

فات الواجبات ، وإمنا هو من صفات وأن األذان ثبت عن مشورة حَّت تقرر برؤيا عبد هللا بن زيد ، وليس هذا من ص-ب
 املندوبات .
 : أهنا فرض كفاية . القول الثاين

 ية ، وهو اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية .وهذا مذهب بعض الشافع
 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ... ( وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .ملالك بن احلويرث  لقوله -أ

هم ) ما من ثالثة ِف قرية ال يَؤذَُّن وال تُقام فيِهم الصالة ، إال استحوذ علي وحلديث أّب الدرداء . قال : قال رسول هللا -ب
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 فرتك األذان استحواذ من الشيطان فيجب جتنبه . الشيطان ( رواه أبو داود .
َع أََذانًا أَْمَسَك َوِإالَّ أََغاَر  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل و -  يُِغرُي ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر وََكاَن َيْسَتِمُع اأَلَذاَن َفِإْن مسَِ

مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد أَْن اَل إِلََه « . َعَلى اْلِفْطَرِة »  اًل يَ ُقوُل اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َفَسِمَع َرجُ 
 ى ( رواه مسلم .ِإَذا ُهَو رَاِعى ِمْعزً ا فَ فَ َنَظُرو « . َخَرْجَت ِمَن النَّاِر »  ِإالَّ اَّللَُّ . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 فدل احلديث على أن األذان هو العالمة الدالة املفرقة بني دار اإلسالم ودار الكفر .
 ( .فإذا كانوا ِف بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم ِبم الكفاية ، فإن هذا يكفي ، وهو أنه فرض كفاية ، )  الصحيحوهذا القول هو 

: فإهنم كانوا مجاعة واحدة ، وإذا مل يكن ِف البلد أو الصحراء إال مجاعة واحدة فإن الكفاية ال تتحقق إال  لكوأما حديث ما
 أن يؤذن أحدهم .

 فضل األذان ؟ ِف اذكر بعض األحاديث 
 ة ( رواه مسلم .اقاً يَ ْوَم اْلِقَيامَ وَن َأْطَوُل النَّاِس أَْعنَ  ُ اْلُمَؤذِ ن)  يَ ُقولُ  مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ . قال : ُمَعاِويَُة عن -أ

ْعُت النَّيبَّ  َعنْ و -ب َع النِ َداَء بِالصَّالَِة َذَهَب َحَّتَّ َيُكوَن مَ )يَ ُقوُل   َجاِبٍر قَاَل مسَِ  ( متفق عليه.َكاَن الرَّْوَحاءِ ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِإَذا مسَِ
ِإالَّ أَْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه  النِ َداِء َوالصَّفِ  اأَلوَِّل مُثَّ ملَْ جيَُِدوا َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما ِف ) َل قَا أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ . ْن َأِِب ُهَريْ َرَة عو - 

 ا ( متفق عليه .اَلْستَ َهُمو 
بِالصَّالَِة فَاْرَفْع َصْوَتَك بِالنِ َداِء ، فَِإنَُّه الَ  َغَنِمَك أَْو بَاِديَِتَك فََأذَّْنتَ  فَِإَذا ُكْنَت ِف  ) ... . قال : قال  يَّ َسِعيٍد اخْلُْدرِ وعن أّب -د

 ي .( رواه البخار  ةٌء ِإالَّ َشِهَد لَُه يَ ْوَم اْلِقَيامَ يْ ِن ِجنٌّ َواَل ِإْنٌس َوالَ شَ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذ ِ 

 ( َأْطَوُل النَّاس  َأْعَناقاً يَ ْوَم اْلق َيامَ ما معىن قوله) ؟ ة 
 أكثر الناس تشوقاً إىل رمحة هللا . : قيل

 : إذا أجلم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناِلم ذلك الكرب والعرق . وقيل
 ] شرح النووي [ .ق . ساء والعرب تصف السادة بطول العنمعناه أهنم سادة ورؤ  :وقيل 

 ملاذا يهرب الشيطان عند ْساع األذان ؟ 
 إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة . : لئال يسمعه فيضطر قيل

 : إمنا يُدبر لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه . وقيل
 ] شرح النووي [ . : ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن بالتوحيد . وقيل
 ما حكم األذان للمنفرد ؟ 

  .ه للصالة املقضية ، ويؤتى به على صفته كامالً األذان للمنفرد سنة ، ويشرع فعل
َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ قَاَل لَُه: بَ َرُه أَنَّ أَبَا َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأّب َصْعَصَعَة اأْلَْنَصارِيِ  َعْن أَبِيِه أَنَُّه َأخْ  حلديث  -أ
 فَِإنَُّه اَل َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلَغَنَم َواْلَباِديََة فَِإَذا ُكْنَت ِِف َغَنِمَك أَْو بَاِديَِتَك فََأذَّْنَت بِالصَّاَلِة فَاْرَفْع َصْوَتَك بِالنِ َداءِ  ِإّن ِ أَرَاَك ُتُِبُّ )

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ ( قَاَل َشِهَد لَُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ اْلُمَؤذِ ِن ِجنٌّ َواَل ِإْنٌس َواَل َشْيٌء ِإالَّ   .أَبُو َسِعيٍد : مسَِ
ْعُت َرُسوَل هللِا . ُعْقَبة ْبن َعاِمر وحلديث  -ب يَ ْعَجُب رَبُُّكْم ِمْن رَاِعي َغَنٍم ِف رَْأِس َشِظيٍَّة جِبََبٍل ، يُ َؤذِ ُن  )يَ ُقوُل  قَاَل : مسَِ

ْبِدي َوأَْدَخْلُتُه َوَجلَّ : اْنظُُروا ِإىَل َعْبِدي َهَذا يُ َؤذِ ُن ، َويُِقيُم الصَّالََة ، خَيَاُف ِمينِ  ، َقْد َغَفْرُت لِعَ  بِالصَّالَِة ، َوُيَصلِ ي ، فَ يَ ُقوُل اَّللَُّ َعزَّ 
 ة ( رواه أبو داود .اجْلَنَّ 
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ان ، ولكن نظرًا ألن األذان واإلقامة للمنفرد سنة ، وليسا بواجب ؛ ألنه ليس لديه من يناديه باألذقال الشيخ ابن عثيمني : 
 ح .وة لنفسه إىل الصالة وإىل الفالاألذان ذكر هلل عز وجل ، وتعظيم ، ودع

 ما احلكمة من األذان ؟ 
، اعالم بدخول وقت الصالة ومبكاهنواإل، وكلمة التوحيد، اإلسالمظهار شعار : إشياء أر العلماء ِف حكمة األذان أربعة ذك

 وي [ .] شرح النو . والدعاء إىل اجلماعة 
 أيهما أفضل اإلمامة أو األذان ؟ 

 على قولني ؟ِف هذه املسألة اختلف العلماء 
 : أن األذان أفضل . القول األول

 ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني . وهو مذهب الشافعية واحلنابلة
 باألحاديث اليت سبقت واليت تدل على فضل األذان .واستدلوا  -أ

 األذان أشق .وألن -ب
 : أن اإلمامة أفضل . القول الثاين

 وهو مذهب احلنفية واملالكية .
 : ) فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ( . لقول النيب -أ

 توالها بنفسه ، وكذلك خلفاؤه ، ومل يتولوا األذان ، وال خيتارون إال األفضل . أن النيب -ب
 االً وأفضل .وألن اإلمامة خُيتار ِلا من هو أكمل ح- 
 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول الثاين ؟ 

مل يقم مبهمة األذان وال خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه ، النشغاِلم مبصاحل املسلمني  قالوا : كون النيب 
 . اليت ال يقوم ِبا غريهم ، فلم يتفرغوا لألذان ، ومراعاة أوقاته

 ) املوسوعة الفقهية ( .   : لوال اخلالفة ألذَّنُت . بن اخلطاب وقال عمر  
وخلفاؤه الراشدون ؛ ألهنم اشتغلوا بأهم من املهم ، ألن اإلمام يتعلق به  وإمنا مل يؤذن رسول هللا :  وقال الشيخ ابن عثيمني

 . مجيع الناس فلو تفرغ ملراقبة الوقت النشغل عن مهمات املسلمني
  هل أذن النِب  ؟ 

 : أذن مرة ِف السفر . قيل
ِف سفر فانتهوا إىل مضيق فحضرت الصالة فمطروا ، السماء من فوقهم والبلة  حلديث يعلى بن بسرة : ) أهنم كانوا مع النيب 

 رواه الرتمذي وهو على راحلته وأقام ... ( .  من أسفل منهم ، فأذن رسول هللا 
 : مل يباشر األذان . وقيل

 الصحيح . ووهذا القول ه
 ) فأمر املؤذن فأذن وأقام ( . صرة ، وقد جاءت رواية أخرى بلفظ وأما احلديث السابق فهي رواية خمت

 فعرف أن معىن قوله ) فأذن ( أمر به .
 
 



 67 

قَامَ ُأم َر ب اَلٌل َأْن َيْشَفَع اأَلذَ ) َعْن أََنٍس قَاَل  -68  ة ( .اَن ، َوَأْن يُوت َر اإل 
---------- 

 ( هو ابن رباح احلبشي ، أسلم مبكة قدمياً ، شهد بدراً وما بعدها ، وتوىل األذان ِف املدينة ِف مسجد رسول هللا ب اَلٌل  ) ُأم رَ  
 ه  . 20ومات بالشام عام  باجلنة ، ترك األذان بعد موت النيب  بالتناوب مع ابن أم مكتوم ، شهد له النيب 

  به مثىن . ( أي أن يأيت أن َيْشَفَع َاآْلَذانَ ) 
قَاَمةَ ) جاء ِف رواية البخاري   ( : يعين إال لفظ : قد قامت الصالة ، فإنه ال يوترها بل يثنيها . إ الَّ َاإْل 

 ، ويدل لذلك : قول أنس ) أِمَر بالل .. ( الذي أمره الرسول  -1
 ِباَلاًل ... ( . رواية النسائي ) أََمَر اَلنَّيبُّ -أ

 أمر ، أمرنا ، هنينا ( ِلا حكم الرفع .أن هذه الصيغة ) -ب
: هذا هو الصواب الذي عليه مجهور العلماء من الفقهاء وأصحاب األصول ومجيع احملدثني، وشذ بعضهم فقال:  قال النووي

، وهذا خطأ ، والصواب أنه مرفوع ، ألن إطالق ذلك  هذا اللفظ وشبهه موقوف الحتمال أن يكون اآلمر غري رسول هللا 
 ، ومثل هذا اللفظ قول الصحاّب : أمرنا بكذا وهنينا عن كذا . رف إىل صاحب األمر والنهي ، وهو رسول هللا ينص

 احلديث دليل على أن املشروع ِف النداء : هو أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة . -2
 ( أي أن يأيت به مثىن .  أن َيْشَفَع َاآْلَذانَ فقوله ) 

ف أن كلمة التوحيد اليت ِف آخره مفردة ، فيحمل قوله : مثىن ، على ما سواها ، فتكون أحاديث قال احلافظ : لكن مل خيتل
 تشفيع األذان وتثنيته خمصصة باألحاديث اليت ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد هللا بن زيد .

قَاَمةَ وقوله )  استثناء التكبري ِف اإلقامة فإنه يثىن كما ِف حديث عبد هللا بن ( أي يأيت ِبا وترًا . وقد استشكل: عدم  َويُوت َر َاإْل 
 : بأنه وتر بالنسبة إىل تكبري األذان ، فإن التكبري ِف أول األذان أربع . وأجيبزيد، 

 اختلف العلماء ِف عدد مجل األذان على أقوال : -3
 وهذا مذهب أمحد . مجلة . 15: أن ألفاظ األذان :  القول األول

بِالنَّاقُوِس يُ ْعَمُل لُِيْضَرَب بِِه لِلنَّاِس جلَِْمِع الصَّالَِة طَاَف ّب َوأَنَا نَائٌِم َرُجٌل  ْبِد هللِا ْبُن زَْيٍد ، قَاَل ) َلمَّا أََمَر َرُسوُل هللِا حلديث عَ 
: َوَما َتْصَنُع ِبِه ؟ فَ ُقْلُت : نَْدُعو ِبِه ِإىَل الصَّالَِة ، قَاَل : أََفالَ َُيِْمُل نَاُقوًسا ِف يَِدِه ، فَ ُقْلُت : يَا َعْبَد هللِا أَتَِبيُع النَّاُقوَس ؟ قَاَل 

ٌر ِمْن َذِلَك ؟ فَ ُقْلُت لَُه : بَ َلى ، قَاَل : فَ َقاَل : تَ ُقوُل : اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، اَّللَُّ  َأْشَهُد  َأْكبَ ُر ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر ،أَُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َخي ْ
َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّالَِة ، َحيَّ  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهدُ 

َر بَِعيدٍ َعَلى الصَّالَِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َعَلى   ، اْلَفاَلِح ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، قَاَل : مُثَّ اْسَتْأَخَر َعينِ  َغي ْ
 ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى َّللَُّ مُثَّ ، قَاَل : َوتَ ُقوُل : ِإَذا أََقْمَت الصَّالََة ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ ا

اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، فَ َلمَّا َأْصَبْحُت ، أَتَ ْيُت  الصَّالَِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َقْد قَاَمِت الصَّالَُة ، َقْد قَاَمِت الصَّالَُة ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ،
ِه َما رَأَْيَت ، فَ ْليُ َؤذِ ْن ِبِه ، فَِإنَُّه ، فََأْخبَ ْرتُُه ، مبَا رَأَْيُت فَ َقاَل : ِإن ََّها َلُرْؤيَا َحقٌّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ ، فَ ُقْم َمَع ِباَلٍل فَأَْلِق َعَليْ   َرُسوَل هللاِ 

، َويُ َؤذِ ُن بِِه ، قَاَل : َفَسِمَع َذِلَك ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب ، َوُهَو ِِف بَ ْيِتِه َفَخرََ   أَْنَدى َصْوتًا ِمْنَك فَ ُقْمُت َمَع ِباَلٍل ، َفَجَعْلُت أُْلِقيِه َعَلْيهِ 
 ْمد ( .: فَِللَِّه احلَْ  َرُسوُل هللِا جَيُرُّ رَِداَءُه ، َويَ ُقوُل : َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاحلَْقِ  يَا َرُسوَل هللِا ، َلَقْد رَأَْيُت ِمْثَل َما رََأى ، فَ َقاَل 

 أمر بالل أن يلقيه . مجلة يسمى أذان بالل ، ألن النيب  15فإن فيه األذان :  
 مجلة بالتكبري ِف أوله أربعاً مع الرتجيع . 19: أنه  القول الثاين
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َسْبَع َعْشَرَة َكِلَمًة : اأَلَذاُن: اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر، َعلََّمُه اأَلَذاَن ِتْسَع َعْشرََة َكِلَمًة، َواإِلقَاَمَة  حلديث أّب َُمُْذورََة ) أَنَّ َرُسوَل هللِا 
ًدا َرُسوُل هللِا ، ُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشهَ 

َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّالَِة  َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ،
ُ ِح َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، َواإِلقَاَمُة : اَّللَُّ َأْكبَ ُر َحيَّ َعَلى الصَّالَِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفالَ  اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، اَّللَّ

، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا، َحيَّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد أَْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ
، الَ َأْكبَ رُ   َأْكبَ ُر اَّللَُّ ، اَّللَُّ َفاَلِح َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َقْد قَاَمِت الصَّالَُة، َقْد قَاَمِت الصَّالَةُ ، َحيَّ َعَلى الْ ِة َحيَّ َعَلى الصَّالَةِ َعَلى الصَّالَ 

 ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ( رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظه ) برتبيع التكبري ِف أوله ( .
 وهذا مذهب مالك . مجلة . 17: أنه  القول الثالث

 التكبري مرتني ِف أوله مع الرتجيع . 
ا اأَلَذاَن ) اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه َعلََّمُه َهذَ  َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ  -عند مسلم  –حلديث َأِِب َُمُْذورََة 

ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  َأْشَهُد َأْن الَ  -مُثَّ يَ ُعوُد فَ يَ ُقوُل  -ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ 
زَاَد ِإْسَحاُق ، « . َمرَّتَ نْيِ  -َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح  -َمرَّتَ نْيِ  -َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ َحيَّ َعَلى الصَّالَِة 

ُ ( رواه مسلم .اَّللَُّ أَ   ْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَّ
 وألن التثنية عمل أهل املدينة وهم أعرف بالسنن .-ب

 أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن ِبذا مرة وِبذا مرة إن مل ُيصل تشويش . والراجح
 فيها :فالقاعدة : أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع ، ف

 حفظاً للسنة ، وحضوراً للقلب ، وحفظاً للشريعة .
 اختلف العلماء ِف عدد مجل اإلقامة على أقوال :-4

 .[، فهي مثىندا التكبري ِف أوِلا وآخرها وقول: قد قامت الصالةما ع]( أن عدد ألفاظ اإلقامة )إحدى عشرة مجلة :ول األولالق
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .

َر بَِعيٍد، مُثَّ  عبد هللا بن زيد ِف رؤيا األذان وفيه ) ... مُثَّ اْسَتْأَخرَ حلديث -أ ُ ، اَّللَُّ : َوتَ ُقوُل: ِإَذا أََقْمَت الصَّالَةَ ، قَالَ َعينِ  َغي ْ  َأْكبَ ُر اَّللَّ
، َقْد قَاَمِت اَلِح، َقْد قَاَمِت الصَّالَةُ ، َحيَّ َعَلى اْلفَ َعَلى الصَّالَةِ  َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا، َحيَّ  ، َأْشَهدُ َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهدُ َأْكبَ رُ 

ُ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ .. ( .  الصَّالَُة ، اَّللَّ
قَاَمَة ...( . ) حلديث الباب  -ب  أُِمَر ِباَلٌل أَْن َيْشَفَع َاآْلَذاَن، َويُوتَِر َاإْلِ
قَاَمَة ( معناه : يأيت ِبا وتراً وال يثين خبالف األذان .فق  وله ) َويُوتَِر َاإْلِ

 : أن عدد ألفاظها ) سبع عشرة مجلة ( ] التكبري ِف أوِلا أربعاً ، وبقية ألفاظها مثىن ما عدا : ال إله إال هللا [ .القول الثاين 
 وهذا قول احلنفية .

قَاَمَة َسْبَع عَ َذاَن ِتْسَع َعْشَرَة َكِلَمةً اأْلَ  يِن َرُسوُل اَّللَِّ َعلَّمَ عن َأّب َُمُْذورََة قَاَل ) ُ : اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ ْشَرَة َكِلَمةً ، َواإْلِ  َأْكبَ ُر اَّللَّ
، َحيَّ َعَلى ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ نَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ َهُد أَ ، َأشْ أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهدُ أَْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهدُ َأْكبَ رُ 
بَ ُر، اَل  َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأكْ ، اَّللَُّ اَلُة ، َقْد قَاَمْت الصَّاَلةُ ، َقْد قَاَمْت الصَّ اَلِة، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحالصَّ 

 ( رواه أبو داود .ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ 
 هذا مذهب مالك . ( . ] كلها مفردة ما عدا التكبري ِف أوِلا وآخرها [ . 10أن عدد ألفاظها )  القول الثالث :
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قَاَمة ... ( .  حلديث الباب )... َويُوتَِر َاإْلِ
 لصالة ( يكون مفرداً .فاحلديث صرح بأن اإلقامة وتر ، فدل على أن قول ) قد قامت ا

واجلواب عن هذا : بأن للحديث روايات أخرى صحيحة اشتملت على زيادة وهي قوله ) إال اإلقامة ( وهذا يدل على أهنا 
 مستثناة من اإليتار لكوهنا تثىن .

ى اإلباحة والتخيري،  أن يقال بأن القول األول والثاّن كالمها صحيح، وأن االختالف فيهما ُممول عل –وهللا أعلم  – والراجح
 كاالختالف ِف الرتجيع ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، والصنعاّن ، والشوكاّن .

 :احلكمة من إفراد اإلقامة وتثنية األذان -5
العلماء : ألن األذان إلعالم الغائبني، فيكرر ليكون أبلغ ِف إعالمهم، واإلقامة للحاضرين، فال حاجة إىل تكرارها، وِلذا قال  

 يكون رفع الصوت ِف اإلقامة دونه ِف األذان . ] قاله النووي [ .
: ومن مَثَّ استحب أن يكون األذان ِف مكان عال خبالف اإلقامة ، وأن يكون الصوت ِف األذان أرفع  قال احلافظ ابن حجر

 منه ِف اإلقامة ، وأن يكون األذان مرتاًل واإلقامة مسرعة .
 لفظ اإلقامة ) قد قامت الصالة ( ؟احلكمة من تكرار -6
 إمنا كرر لفظ اإلقامة خاصة ألنه مقصود اإلقامة . ] قاله النووي [ . 

 اختلف العلماء هل السنة أن يقرن ِف األذان بني التكبري بنَفس واحد ، أم يقول كل مجلة لوحدها ؟-7
 اختلفوا ِف ذلك على أقوال :

 ريتني ، فيصل كل تكبريتني بصوت واحد وبنفس واحد .: السنة أن يقرن بني التكب القول األول
 وهذا قول احلنفية الشافعية ورجحه األلباّن .

 أُِمَر ِباَلٌل َأْن َيْشَفَع َاآْلَذاَن ... ( . حلديث الباب )-أ
بَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ) ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ َأكْ  وحلديث ُعَمر ْبن  اخلَْطَّاب قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -ب

ُُمَمَّدًا َرُسوُل  نَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ . قَاَل َأْشَهُد أَنَّ . مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَ 
اَلِح . قَاَل اَل َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ . مُثَّ قَاَل اَّللَِّ . مُثَّ قَاَل َحيَّ َعَلى الصَّالَِة . قَاَل الَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ . مُثَّ قَاَل َحيَّ َعَلى اْلفَ 

ُ . ِمْن قَ ْلِبِه دَ  اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . قَالَ   َخَل اجْلَنَّة (. رواه مسلم اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَاَل الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ . قَاَل الَ ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ
 فهذا ظاهره أن املؤذن جيمع بني كل تكبريتني ، وأن السامع جييبه كذلك .

 ؤذن على كل تكبرية ويؤديها بنَ َفس واحد .: السنة أن يقف امل القول الثاين
 هذا مذهب احلنابلة .

 قال لبالل ) إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر ( رواه الرتمذي وهو ضعيف . حلديث جابر . أن رسول هللا -أ
 وجه الداللة : قالوا : إن الرتسل هو التأّن والتمهل ، وهذا ال يكون إال بالوقف بعد هناية كل مجلة .

التأذين هو بنفسه فقال قل : هللا أكرب ، هللا أكرب ، هللا أكرب ، هللا أكرب  وحلديث أّب ُمذورة قال ) ألقَى علي  رسول هللا -ب
 ... ( رواه أبو داود .

 : هللا أعلم . والراجح
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69-  َّ َفَة قَاَل ) أَتَ ْيُت النَِّب  َكََّة َوُهَو ب األَْبَطح  ِف    وعن َأِب  ُجَحي ْ َفَخَرَج ب اَلٌل ب َوُضوئ ه   -قَاَل  -قُ بٍَّة لَُه مَحَْراَء م ْن َأَدٍم  ِب 
ٍح  ُّ  -قَاَل  -َفم ْن نَائ ٍل َونَاض   -فَ تَ َوضََّأ َوَأذََّن ب اَلٌل  -قَاَل  -َعَلْيه  ُحلٌَّة مَحَْراُء َكَأّني  أَْنُظُر إ ىَل بَ َياض  َساقَ ْيه    َفَخَرَج النَِّب 

َااًل  -ْلُت أَتَ َتبَُّع فَاُه َها ُهَنا َوَها ُهَنا َفَجعَ  -قَاَل  ََ يًنا َوِش  ُثَّ  -قَاَل  -َعَلى اْلَفاَلح   يَّ َعَلى الصَّالَة  حَ  يَّ يَ ُقوُل حَ  -يَ ُقوُل 
 ( . ىتَّ رََجَع إ ىَل اْلَمد يَنة  رُك َزْت َلُه َعنَ َزٌة فَ تَ َقدََّم َفَصلَّى الظُّْهَر رَْكَعتَ نْي  ُثَّ مَلْ يَ َزْل ُيَصلي ى رَْكَعتَ نْي  حَ 

---------- 
َفةَ )   صحاّب معروف مشهور بكنيته، وَصِحَب علًيا ( وعن َأِب  ُجَحي ْ
 قال النووي : هو املوضع املعروف على باب مكة .  ( َوُهَو ب األَْبَطح  )  

 .( أي : آخذ من ذلك الوضوء  َفم ْن نَائ لٍ ) 
حٍ )   . صابه من يد صاحبه( أي : متمسح مبا أ َونَاض 
 عصا أقصر من الرمح ، وقيل : احلربة الصغرية .(  َعنَ َزةٌ ) 
 .احلديث استحباب االلتفات ِف احليعلتني مييناً ومشاالً  ِف-1

 وهذا قول مجاهري العلماء .
 ببدنه كله .باب احنراف املؤذن عند قوله : حي على الصالة ، حي على الفالح بفمه ال  فقال :وقد بوب له ابن خزمية 

 . (َلَوى ُعنُ َقُه، َلمَّا بَ َلَغ "َحيَّ َعَلى اَلصَّاَلِة " مَيِيًنا َومِشَاالً وملَْ َيْسَتِدْر  ) َوأِلَّب َداُودَ 
 ورواية أّب داود فيها فوائد :

 هنا ( وهو اليمني والشمال . هنا ها ألهنا بي نت املراد من قوله ) ها أواًل :
 ) حي على الصالة ، حي على الفالح ( . يموضع االلتفات وهوألهنا بي نت  ثانياً :
 : وكذلك بي نت أن االلتفات يكون بالرأس فقط لقوله ) لوى عنقه ( .ثالثاً 

اتفق مجهور الفقهاء والقائلون بسنية االلتفات ِف احليعلتني على أن املؤذن إذا التفت ِف احليعلتني جيعل وجهه ميينًا ومشااًل ، -2
 ِف كيفية ذلك على صيغتني :واختلفوا 

 : أنه يقول ) حي على الصالة ( مرتني عن ميينه ، مث يقول عن يساره مرتني ) حي على الفالح ( . األوىل
 وهذا مذهب احلنابلة .

 ] شرح مسلم [ .قال النووي : إنه قول اجلمهور ، وهو األصح عند الشافعية .  
 شرح العمدة [ . ]وقال ابن دقيق العيد : إنه األقرب عندي . 

 ( . َعَلى اْلَفاَلحِ  يَّ الَِة حَ  َ َعَلى الص   يَّ يَ ُقوُل حَ  االً  يَ ُقوُل مَيِيناً َومِشَ هذه الصيغة أقرب إىل لفظ احلديث لقوله ) و 
 .ارهمرة عن ميينه، مث مرة عن يس (: يقول عن ميينه )حي على الصالة( مرة، مث مرة عن يساره، مث يقول )حي على الفالح الثانية

 : ليكون لكل جهة نصيب منهما . قالوا 
 واألمر ِف ذلك واسع ، واملعمول به اآلن هو األول .

 اختلف العلماء هل يلتفت اآلن مع وجود مكربات الصوت ؟-3
 .ال يلتفت ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني  قيل :

 فض الصوت .ألن احلكمة من االلتفات إبالغ املدعوين ، ومع املكرفون رمبا لو التفت اَن 
، أنه ال يلتفت مييناً وال مشاالً، ال ِف حي على الصالة فالذي أرى ِف مسألة مكرب الصوت اآلنقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: 
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وال ِف حي على الفالح ، ويكون االلتفات اآلن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه جيعل مثاًل ِف املنارة مساعة على اليمني ومساعة 
 ) لقاء الباب املفتوح ( .ل .   شماعلى ال
 يلتفت . وقيل :

 وهذا قول من يقول : إن االلتفات سنة ِف األذان مطلقاً .
 وألنه رمبا يكون هناك مقاصد أخرى غري التبليغ .

 يستحب وضع اإلصبعني ِف األذن ِف األذان وهذا مذهب مجاهري العلماء .-4
 .يستحبون أن يُدخل املؤذن إصبعيه ِف أذنيه ِف األذان قال الرتمذي : وعليه العمل عند أهل العلم 

، يستحبون أن جيعل املؤذن إصبعيه ِف عن أمحد أنه جيعل إصبعه ِف أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم: املشهور وقال ابن قدامة
 أذنيه .

لي ِف اجملموع عن عامة أهل قله احملام، وهذا متفق عليه ، ونصماخي أذنيه السنة أن جيعل أصبعيه ِف: وقال النووي رمحه هللا
 . العلم

 قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى ، وهي أنه رمبا مل يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غريمها ، فيستدل بأصبعيه على أذانه . 
 فإن كان ِف إحدى يديه علة متنعه من ذلك ، جعل األصبع األخرى ِف صماخه . 

 ) اجملموع ( .ه . به الروياّن ِف احللية وغري  ذن ِف اإلقامة ، صرحوال يستحب وضع األصبع ِف األ
َفَة فقد جاء عند الرتمذي :  َرَواُه َأمْحَُد،  (رَأَْيُت ِباَلاًل يُ َؤذِ ُن َوأَتَ َتبَُّع فَاُه، َهاُهَنا َوَهاُهَنا، َوِإْصبَ َعاُه ِف أُُذنَ ْيِه  )قَاَل:  َعْن َأّب ُجَحي ْ

ِْمِذيُّ   .َوَصحََّحُه َواَلرتِ 
 .َواِلْبِن َماَجْه: َوَجَعَل ِإْصبَ َعْيِه ِف أُُذنَ ْيِه 

 احلكمة من جعل اإلصبعني ِف األذنني ، قال العلماء : ِف ذلك فائدتان :-5
 : أنه قد يكون أرفع لصوته . أحدمها
 : أنه عالمة للمؤذن ليعرف من رآه على بُ ْعد أو كان به صمم أنه يؤذن . ثانيهما

 مل يرد تعيني اإلصبع اليت يستحب وضعها ، وقد جزم النووي أهنا املسبحة وإطالق األصابع : قال ابن حجر باإلصبع ؟ املراد
 ُماز عن األمنلة .

 .[ ت بسائر بدنه فيزيل قدميه ويتحركهو أن يلتف ]املقصود باالستدارة:؟ اختلف العلماء هل للمؤذن أن يدور حال األذان أم ال -6
 أنه ال يدور إال أن يكون على منارة . : القول األول

 وهو قول احلنفية واملالكية .
ه ... ( وِف إسناده احلجا  فاست دار ِف أذان ة عند أمحد وابن ماجه ) ... فخر  بالل فأذن جاء ِف رواية ِف حديث أّب جحيف-أ

 بن أرطاة وهو ضعيف .
 بدوهنا إذا كانت املنارة غري متسعة .وألن االستدارة أبلغ ِف اإلعالم ، وقد ال ُيصل اإلعالم -ب

 : أنه ال يدور مطلقاً . القول الثاين
 وهو مذهب الشافعي .

 ( .َلَوى ُعنُ َقُه، َلمَّا بَ َلَغ "َحيَّ َعَلى اَلصَّاَلِة " مَيِيًنا َومِشَاالً وملَْ َيْسَتِدْر لرواية أّب داود )... 
مل ما ورد من االستدارة ) فاستدار ( على استدارة الرأس ، أي : االلتفات ، ُيو وهذا القول هو الصحيح وأنه ال يدور مطلقًا ، 
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 استدارة اجلسد . يِنَ عَ ومن نفاها 
 :اختلف العلماء ِف حكم الطهارة لألذان على أقوال  -7

 ر التصاِلا بالصالة . اتفق الفقهاء على أن الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب مطلوبة لألذان واإلقامة ، وتتأكد ِف اإلقامة أكث
 رواه الرتمذي وهو ضعيف . (اَل يُ َؤذِ ُن ِإالَّ ُمتَ َوضِ ٌئ  )قَاَل :  َأنَّ اَلنَّيِبَّ  َأّب ُهَريْ َرَة حلديث -أ

 د .داو رواه أبو ارة ( إّن كرهت أن أذكر هللا إال على طه)   : قال رسول هللا وحلديث املهاجر بن قنفذ قال-ب
 كر مشروع معظم ، فأداه مع الطهارة أقرب إىل التعظيم .ن األذان ذ وأل- 
 لكن لو أذن وهو ُمدث حدثاً أصغر هل يكره أم ال ؟ 

 اتفق الفقهاء على صحة األذان واإلقامة من احملدث حدثاً أصغر ، وقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن هبرية .
 واختلف ِف كراهة أذان احملدث حدثاً أصغر :

 : ال يكره . فقيل
 : يكره . لوقي

 حلديث )  إّن كرهت أن أذكر هللا على غري طهارة ( .
 وهذا هو الراجح .

 ما حكم أذان وإقامة اجلنب ؟-8

 اختلف العلماء ِف ذلك على ثالثة أقوال :
 : أنه يصح مع الكراهة . القول األول

 ثاً أصغر . واستدلوا :علماء ، واعتربوا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة احملدث حدوهذا مذهب مجهور ال
 أن األذان ذكر ، واجلنب ال مينع من األذكار اتفاقاً غري القرآن ، فكذا ال مينع من األذان . -أ

 أن املقصود من األذان اإلعالم ، وهو حاصل مع اجلنابة . -ب
 : ال يصح أذان وال إقامة اجلنب . القول الثاين

 ، ويعاد األذان دون اإلقامة .: ُيرم األذان واإلقامة للجنب القول الثالث 
 :للعنَزة  اختلف ِف  احلكمة من استصحاب النيب (  ُثَّ رُك َزْت َلُه َعنَ َزةٌ )  قوله-9

 : ليسترت ِبا عند احلاجة . فقيل
 : يركزها لتكون إشارة إىل منع من يروم املرور بقربه . وقيل
 أ صلى .: كان ُيملها ألنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توض وقيل

  . ورجحه النووي .  وهذا هو الصحيح
 ومن تراجم البخاري ِف صحيحه :  -10

بِاِْلَاِجَرِة َفَصلَّى بِاْلَبْطَحاِء الظُّْهَر َواْلَعْصَر  َخرََ  َرُسوُل هللِا  ، مث أورد ُتتها حديث أّب جحيفة قال ) باب السرتة مبكة وغريها
 ( . َعنَ َزًة َوتَ َوضََّأ َفَجَعَل النَّاُس يَ َتَمسَُّحوَن ِبَوُضوئِهِ  رَْكَعتَ نْيِ َوَنَصَب بَ نْيَ يََدْيهِ 

فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا احلديث وأن ال فرق بني مكة وغريها ِف مشروعية السرتة واستدل : ...  قال ابن حجر
فعية وأن ال فرق ِف منع املرور بني يدي على ذلك حبديث أّب جحيفة وقد قدمنا وجه الداللة منه وهذا هو املعروف عند الشا
 ة .عض احلنابلة جواز ذلك ِف مجيع مكاملصلي بني مكة وغريها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفني دون غريهم للضرورة وعن ب
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 مشروعية السرتة . -11
 جواز االستتار بعنزة . -12

 بالَعنَ زَة . استتاره  ثالثاً :
ا ( ي ْهَ يَ ْغُدو ِإىَل اْلُمَصلَّى ، َواْلَعنَ زَُة بَ نْيَ يََدْيِه ، ُُتَْمُل َوتُ ْنَصُب بِاْلُمَصلَّى بَ نْيَ يََدْيِه فَ ُيَصلِ ى ِإلَ   َكاَن النَّيِبُّ ) َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل و 

 رواه البخاري .
 يصلي إليها باملصلى يعين العنَ َزة ( رواه ابن خزمية . وعن أنس قال ) رأيت رسول هللا 

 ديث دليل على جواز لبس الثوب األمحر ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال :احل -13
 اجلواز . القول األول :

من الصحابة وعن سعيد بن  وهو مروي عن مجع من الصحابة جاء عن علي ، وطلحة ، وعبد هللا بن جعفر ، والرباء وغري واحد
 التابعني . ومجاعة من، وأّب وائل  ،وأّب قالبة ، والشعيب ، والنخعي ، املسيب 

 وهو قول املالكية ، والشافعية .
 ِف حلٍة محراء ما رأيت شيئاً أحسن منه ( متفق عليه . حلديث الرباء قال ) رأيت رسول هللا  -أ

 وحلديث الباب ) خر  رسول هللا ِف حلة محراء مث ركزت له عَنزة فتقدم ... ( .-ب
ن وما جاء ِف معنامها يدالن على جواز لبس ما كان أمحر اللون من اللباس ، إذ لو كان لبسه مكروهاً وجه الداللة : فهذا احلديثا

 . ملا لبسه النيب 
خر  ِف حلة محراء مشم رًا ، وصلى بالناس ، يدل على جواز الصالة ِف الثوب  قال ابن رجب : واملقصود هاهنا : أن النيب 

 جاز ِف غريها من باب أوىل . األمحر ، وإذا جاز لبسه ِف الصالة
 ه(. رواه أبو داود ، وعلٌي أمامه يُعربِ ُ عنخيطب على بغلة وعليه بُرٌد أمحر مبىن رأيت رسول هللا عن عامر بن عمرو . قال )- 

 ) يعرب عنه : أي يبلغ ويرد د عنه كالمه ليسمعه احلجيج ( .
نت ُمْصَمتة ) محراء كلها ( مشبَّعة باحلمرة أم ال ، وأما ما فيه لون آخر غري يكره للرجل لبس الثياب احلمراء إذا كاالقول الثاين : 

 األمحر من بياض وسواء وغريمها فال كراهة فيه .
 وهذا مذهب احلنابلة واحلنفية ، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

ع ( رواه ر، وخامت الذهب، وأن أقرأ وأنا راكهنيت عن الثوب األمح)  قال ابن عباس رضي هللا عنهما، أن النيب حلديث -أ
 النسائي .

( رواه أبو  رجل عليه ثوبان أمحران ، فسلم عليه فلم يرد عليه النيب  وحلديث عبد هللا بن عمرو قال ) مر على النيب  -ب
 داود ) قال احلافظ : وهو حديث ضعيف اإلسناد ( .

رواه الطرباّن ِف األوسط وهو  .ن الشيطان ُيب احلمرة ، فإياكم واحلمرة (قال ) إ عن رافع بن يزيد . أن رسول هللا  - 
 ضعيف

 وأجاب هؤالء عن أدلة اجلواز :
ُحلة محراء، واحللة: إزار ورداء، وال تكون احلُلة إال امسًا للثوبني معاً، وغلط من ظن أهنا كانت محراء  ولبس قال ابن القيم : 

حللُة احلمراء: بردان ميانيان منسوجان خبطوط محر مع األسود، كسائر الربود اليمنية، وهي معروفة ِبذا حبتًا ال خُيالطها غريه، وإمنا ا
( دداً من األدلة على املنع مث قالمث ساق ع) االسم باعتبار ما فيها من اخلطوط احلمر، وإال فاألمحر البحُت منهي عنه أشد النهي
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أنه لبس األمحر القاّن،   ها نظر. وأما كراهته، فشديدة جداً، فكيف يُظن بالنيب وِف جواز لبس األمحر من الثياب واجلوخ وغري 
 . كال لقد أعاذه هللُا منه، وإمنا وقعت الشبهُة ِمن لفظ احللة احلمراء

  اهته ، ورجح احلافظ ِف الفتح القول بكر وقد ذكر احلافظ ابن حجر األقوال ِف هذه املسألة وأوصلها إىل سبعة أو مثانية أقوال
إن كان للزينة والشهرة، وجوازه إن كان ِف البيوت واملهنة، ونسب هذا القول إىل ابن عباس رضي هللا عنهما، وكذا نسبه إىل 

 . اإلمام مالك رمحه هللا
 وأما الثوب األمحر الذي خالطه غريه فقد اتفق العلماء على جوازه . فائدة :

 ( . إ نَّ ب اَلاًل يُ َؤذي ُن ب َلْيٍل َفُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يُ َناد َي اْبُن ُأمي  َمْكُتومٍ  )اَل قَ  ، َأنَّ َرُسوَل هللا   وعن ابن عمر -70
---------- 

 وهو ابن رباح ، أسلم قدمياً .(  إ نَّ ب اَلالً ) 
 املعروف ِف الشرع . األذان(  يُ َؤذي ُن ب َلْيلٍ  )
 اب للصائمني .األمر لإلباحة واخلط(  َفُكُلوا َواْشَربُوا )

يكرمه ويستخلفه على  هو عمرو بن قيس القرشي العامري ، منسوب إىل أمه ، كان النيب  ( َحىتَّ يُ َناد َي اْبُن ُأمي  َمْكُتومٍ ) 
 ه  14املدينة ِف عامة غزواته يصلي بالناس ، شهد القادسية ِف خالفة عمر فاستشهد فيها سنة 

ذكر احلافظ أنه عمي بعد بدر بسنتني ، قال الشيخ ابن باز : هذا فيه نظر ، ألن ظاهر ( َمى وََكاَن رَُجاًل َأعْ وِف رواية ) ) 
 القرآن يدل على أنه عمي قبل اِلجرة ، ألن سورة عبس النازلة فيه مكية ، وقد وصفه هللا فيها بأنه أعمى .

وقت الصباح ، وهذا اجلملة مدرجة ، قيل : إهنا من الزهري  أي : دخلت ِف (  اَل يُ َناد ي َحىتَّ يُ َقاَل َلُه َأْصَبْحَت َأْصَبْحتَ ) 
كما روى ذلك الطحاوي ِف ) شرح املعاّن ( وغريه باإلسناد الصحيح ، وقيل : إن القائل هو ابن عمر ، كما جزم بذلك ابن 

 قدامة ِف املغين .
 .احلديث دليل على جواز كون املؤذن أعمى إذا وجد من خيربه بدخول وقت األذان -1

 . ( ُمَؤذِ نَاِن ِباَلٌل َواْبُن أُمِ  َمْكُتوٍم اأَلْعَمى َكاَن لَِرُسوِل اَّللَِّ ) اْبِن ُعَمَر قَاَل  ولذلك جاء ِف حديث
 . ( َوُهَو أَْعَمى َكاَن اْبُن أُمِ  َمْكُتوٍم يُ َؤذِ ُن لَِرُسوِل اَّللَِّ ) َعاِئَشَة قَاَلْت وِف حديث 

له ) باب أذان األعمى إذا كان له من خيربه ( ، وهذا ُمل اتفاق بني أهل العلم ، وقالت طائفة بقو  هناولذلك بوب البخاري 
 يكره أذان األعمى ، ولعل ذلك ُممول على ما إذا مل يكن معه من خيربه بالوقت .

 ومن املعقول :
 ى .أن اإلعالم ُيصل بصوت األعم

 ه .إلمكان الوقوف على املواقيت من قبل غريه ممن يثق به ويتثبت ِف أمر ؛ مأن قول األعمى مقبول ِف األمور الدينية فيكون ملز 

 ه .أن األعمى ال يوجد العيب ِف دينه، وإمنا العيب ِف عيني 

اختلف الفقهاء ِف كراهة أذان األعمى إذا مل يكن معه من خيربه بدخول األوقات، أو مل يكن مقل دًا لغريه من املؤذنني -2
  :وذلك على قولني -كما تقدم-على صحته املبصرين، مع اتفاقهم

 . أنه ال يكره  القول األول :
 ة .واملالكي، وهو قول احلنفية 
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استدل وا باألدل ة الدالَّة على صحة أذان األعمى، وعدم كراهته إذا كان معه من خيربه باألوقات أو أذ ن بعد أذان بصري كحديث و 
 ه .ابن عمر املتقدم وغري 

 . ه يكره أن:  القول الثاين
 ة .واحلنابل، وهو قول الشافعية 

 م ( .َما ُأِحبُّ َأن َيكوَن ُمَؤذِ نُوُكْم ُعْميانكُ )  أن ه قال-عنهرضي هللا -روي عن عبد هللا بن مسعودملا 

 ى .أنه كره إقامة األعم روي عن ابن عباسو 

 ى .كان يكره أن يؤذن املؤذ ن وهو أعم  روي أن ابن الزبري ما

  من املعقول: 
 ة .اهدة دخول الوقت، وهو ِف األصل مبين  على املشاهد       أن األعمى ال علم له بدخول الوقت لعدم قدرته على مش 

 ت .أنه رمبا غلط ِف الوق

 ك .أن األعمى يفو ت على الناس فضيلة أول الوقت وذلك الشتغاله مبعرفة دخول الوقت بسؤال غريه وحنو ذل

اذ ُمَؤذِ نَ نْي ِف مسجد واحد ، إذا أذن أحدمها ِف وقت ، واآلخر ِف وقت آخر ، وأما أذاهنما معاً احلديث دليل على جواز اخت-3
 بصوت واحد فهو من البدع .

اتفق الفقهاء على أنه يشرتط لصحة األذان واإلقامة دخول وقت الصالة املفروضة ، فال يصح األذان وال اإلقامة قبل دخول -4
 ه إذا أذ ن قبل وقت الصالة أعاد األذان بعد دخول الوقت .الوقت ، كما اتفقوا على أن

 ؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ( .. فإذا حضرت الصالة ، فليقال ) .. حلديث مالك بن احلويرث . أن النيب -أ
 األمر باألذان على حضور الصالة ، وحضورها يكون بدخول وقتها . فعلق النيب 

 وقت الصالة ، فال يشرع قبل الوقت ، لئال يذهب مقصوده .وألن األذان شرع لإلعالم ب-ب
 ذهب مجاهري العلماء . ] فتح الباري [ .      ذا م            وهللفجر ) الذي يكون قبل الوقت ( ،  األذان األول مشروعية-5

 أي : قبل طلوع الفجر . (...  ِإنَّ ِباَلاًل يُ َؤذِ ُن بَِلْيلٍ  فقوله )، حلديث الباب 
 إنه ال يشرع . ال بعض العلماء :وق

 وهذا مذهب احلنفية .
 ( . َأاَل ِإنَّ اَْلَعْبَد نَامَ : َع، فَ يُ َناِديَ  َأْن يَ ْرجِ  ِإنَّ ِباَلاًل أَذََّن قَ ْبَل اَْلَفْجِر، فََأَمَرُه اَلنَّيبُّ )  –ابن عمر  حلديث -أ

ت وعاتبه على ذلك ، ولو كان مشروعًا ملا أنكر عليه وال عاتبه ، وفيه أنكر على بالل األذان بالليل قبل الوق قالوا : إن النيب 
 داللة على أن عادهتم أهنم ال يعرفون أذاناً قبل الفجر .

 وقياساً على بقية الصلوات ، فكما أن سائر الصلوات ال ُيل األذان ِلا قبل دخول الوقت ، فكذلك الفجر . -ب
 ن خاصة .إنه مشروع ِف رمضا وقال بعض العلماء :

 م ( .َربُوا َحَّتَّ يُ َناِدَي اِْبُن أُمِ  َمْكُتو  َؤذِ ُن بَِلْيٍل، َفُكُلوا َواشْ  ِإنَّ ِباَلاًل يُ ) حلديث الباب 
قالوا : ظاهر احلديث يدل على أن األذان للصبح قبل الوقت مشروع ِف رمضان فقط، ألنه ذكر األكل والشرب والسحور، 

 واألصل أنه ِف رمضان .
 القول األول . جحوالرا
  اجلواب عن أدلة القول الثاين و:  
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 .( حديث ضعيف َأاَل ِإنَّ اَْلَعْبَد نَاَم :  فَ يُ َناِديَ . ) ..حديث ابن عمر  أواًل : جياب :
 وأما قياسهم على بقية الصلوات ، فهذا قياس فاسد االعتبار ، ألنه ِف مقابلة النص . ثانياً :
 ِف رمضان خاصة ( ؟ واجلواب عن دليل القول الثالث ( 

ليس ِف احلديث تصريح بأن ذلك ِف رمضان دون غريه ، فإن عدم منع األكل والشرب والسحور واقع ِف مجيع العام ملن أواًل : 
 أراد الصوم .

فناسب أن  أن احلاجة داعية إىل مشروعية هذا األذان قبل الفجر ِف رمضان وغريه ، إذ أن الصبح تأيت غالباً عقب النوم ،ثانيًا : 
 ينصب من يوقظ الناس قبل دخول الوقت ليتأهبوا للصالة .

 احلكمة من األذان األول .ْبِن َمْسُعوٍد اجاء ِف   -6
َع قَائ َمُكْم َول يُ َنبي َه ل   بَِلْيلٍ  -َسُحورِِه ، فَِإنَُّه يُ َؤذِ ُن ، أَْو يُ َناِدي  أََذاُن ِباَلٍل ِمن -مَيْنَ َعنَّ َأَحدَُكْم ، أَْو َأَحًدا ِمْنُكْم  الَ  ) قال  يَ ْرج 

 ( . نَائ َمُكمْ 
 م ( .َظ نَائَِمكُ       َع قَائَِمُكْم َويُوقِ       بَِلْيٍل لِيَ ْرجِ  يُ َناِدىلقوله ) احلكمة من األذان األول الذي قبل الفجر ِف احلديث 

َا يُ َؤذِ ن بَِلْيٍل لِيُ ْعِلَمُكْم بَِأنَّ اْلَفْجر لَْيَس بَِبِعيٍد ، فَ يَ ُرد  اْلَقائِم مَ ( قال النووي : َ  مَويُوِقَظ نَائَِمكُ ، لِيَ ْرِجَع قَائَِمُكْم ) قوله  ْعَناُه أَنَُّه ِإمنَّ
ْحَتاَ  ِإىَل َطَهارٍَة ُأْخَرى ، أَْو حَنْو لِيَ َناَم َغْفَوًة لُِيْصِبَح َنِشيطًا ، أَْو يُوتَِر ِإْن ملَْ َيُكْن أَْوتَ َر ، أَْو يَ َتَأهَّب لِلصُّْبِح ِإْن اِ  هرَاَحت اْلُمتَ َهجِ د ِإىَل 

 .َذِلَك ِمْن َمَصاحِله اْلُمتَ َرت َِبة َعَلى ِعْلمه ِبُقْرِب الصُّْبح 
ملَْ َيُكْن أَْوتَ َر ، أَْو َسُحور ِإْن  ) َويُوِقظ نَائَِمُكْم ( َأْي لَِيَتَأهَّب لِلصُّْبِح أَْيًضا ِبِفْعِل َما أَرَاَد ِمْن تَ َهجٍُّد قَِليٍل ، أَْو ِإيَتاٍر ِإنْ  َوقَ ْوله  

 وء أَْو َغرْي َذِلَك ممَّا ُُيَْتا  إِلَْيِه قَ ْبل اْلَفْجر . أَرَاَد الصَّْوم ، أَْو ِاْغِتَسال أَْو ُوضُ 
 اختلف العلماء هل جيزئ هذا األذان ) الذي قبل الفجر ( عن األذان عند طلوع الفجر ؟-7

 ذلك ألمور :و نه ال جيزئ ، وأنه جيب األذان عند طلوع الفجر ، الصحيح من أقوال أهل العلم أ
) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( وهذا عام ال يستثىن  أن األصل وجوب األذان عند دخول الوقت ، لقوله أواًل : 

 منه شيء .
 .لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم(...) ى جاء التصريح ِبا كما تقدم، بل حلكمة أخر أن األذان األول ليس للصالةثانياً: 

من أجل أن يتأهَّبوا لصالة الفجر، ؛ لذي يكون ِف آخر الليل ليس للفجر، ولكنه إليقاظ الن ُّوَّمِ األذان ا :ل الشيخ ابن عثيمني قا
 م .الذين يريدون الصِ يا ، وإلرجاع القائمنيوخيتموا صالة الليل بالوتر

 جواز العمل خبرب الواحد . -8
 األكل مع الشك بطلوع الفجر ، ألن األصل بقاء الليل .جواز  -9

 جواز ذكر الرجل مبا فيه من العاهة للتعريف وال يكون ذك غيبة . -10
 جواز نسبة الرجل ألمه إذا اشتهر بذلك . -11
ْعُتُم الني َداَء ف َ  )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   يي  َعْن َأِب  َسع يٍد اخْلُْدر  و  -71 ْثَل َما يَ ُقوُل اْلُمَؤذي  ُقوُلوا إ َذا ْسَ   ن ( .م 

---------- 
ْعُتُم الني َداَء  (  أي : صوت املؤذن باألذان . ) إ َذا ْسَ 

 ( أي : مثل كل مجلة يقوِلا ، واملراد : تلفظوا مبثل ما يتلفظ به املؤذن من أذكار األذان . ) فقولوا م ْثَل َما يَ ُقوُل اَْلُمَؤذي نُ 
 وقد اختلف العلماء ِف حكم إجابته على قولني :، واستحباب متابعة املؤن ِف أذانه على مشروعية  احلديث دليل -1
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 : أنه واجب . القول األول
 وهذا مذهب الظاهرية .

 . فقولوا ... ( ..حلديث الباب ) .-أ
ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثلَ  وحلديث عبد هللا بن عمرو. قال: قال  -ب َصالًَة  يَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعلَ  يَّ َما يَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعلَ  )ِإَذا مسَِ

 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ِِبَا َعْشراً مُثَّ َسُلوا َل الوسيلة ... ( رواه مسلم .
 فقوله  ) ... فقولوا ... ( هذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .

 أنه سنة غري واجب .  القول الثاين :
 هور العلماء .وهذا مذهب مج

 والصارف عن الوجوب :
َع أََذانًا أَْمَسَك َوِإالَّ أََغاَر َفَسِمَع َرُجالً  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  أََنسحلديث  -أ  يُِغرُي ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر وََكاَن َيْسَتِمُع اأَلَذاَن فَِإْن مسَِ

مُثَّ قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ . فَ َقاَل « . َعَلى اْلِفْطَرِة »  اَل َرُسوُل اَّللَِّ يَ ُقوُل اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ قَ 
 فَ َنَظُروا فَِإَذا ُهَو رَاِعى ِمْعًزى (  رواه مسلم  .« . َخَرْجَت ِمَن النَّاِر »  َرُسوُل اَّللَِّ 

 مل يتابع املؤذن . : إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب  قالوا 
 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( . ولقوله -ب

وجه الداللة : أن املقام مقام تعليم ، واحلاجة تدعوا إىل بيان كل ما ُيتا  إليه ، وهؤالء وفد قد ال يكون عندهم علم مبا قاله 
التنبيه على ذلك مع دعاء احلاجة إليه ، دلَّ على أن اإلجابة ليست واجبة .    ترك النيب  ِف متابعة املؤذن ، فلما النيب 

 ]الشرح املمتع [ .
أهنم كانوا ِف زمان عمر ه : أنه أخرب  القرظي ثعلبة بن أّب مالك عن ابن شهاب ِف املوطأ عن مالك عمل السلف، فقد روى - 

،  ثعلبة: جلسنا نتحدثعمر، فإذا خر  عمر وجلس على املنرب وأذن املؤذنون قال بن اخلطاب ُيَصلُّون يوم اجلمعة حَّت خير  
م يقطع الصالة وكالمه يقطع فخرو  اإلما ابن شهاب: قال،  خيطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد فإذا سكت املؤذنون وقام عمر

 م ( .الكال
ِف املسجد مجٌع من أكابر الصحابة، مث ال يقع من أمر منهم يتحدُث الناس حبضرته، واملؤذُن يؤذن و   عمر فهذا أمري املؤمنني 

 . نكرٌي على من يرتك متابعة املؤذن
، جلريان العمل ِف عهد عمر على التحدث  هذا األثر دليل على عدم وجوب إجابة املؤذنة : رمحه هللا ِف متام املن األلباّن قال 

 ا .وب ؟ فأجبت ِبذن الدليل الصارف لألمر بإجابة املؤذن عن الوجِف أثناء األذان، وسكوت عمر عليه، وكثريا ما سئلت ع
 الراجح . وهذا القول هو

  وأجاب أصحاب القول األول عن حديث صاحب املعزى: 
 قالوا : جياب عنه من وجهني :

 لقول الزائد .ليس ِف احلديث أنه مل يقل مثل ما قال، فقد يكون قاله ومل ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل ا األول :
 ُيتمل أن يكون األمر باإلجابة بعد هذه القض ية ، أو أن يك ون قاله لكن بصوت منخفض مل يسمع . الثاين:

 ) مثل ما يقول املؤذن ( .املؤذن ِف كل مجل األذان لقوله  ظاهر احلديث أن السامع جييب-2
 ِف احليعلتني فإنه يقول : ال حول وال قوة إال باهلل.لكن ذهب مجهور العلماء إىل أن اجمليب يقول كما يقول املؤذن إال 
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َل َأْشَهُد أَْن ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَا)  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  رحلديث عم-أ
. ُثَّ قَاَل َحيَّ  أَنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ . قَاَل َأْشَهدُ اَل ِإلََه ِإالَّ 

َة إ الَّ ب اَّللَّ  . ُثَّ قَ  َة إ الَّ ب اَّللَّ  َعَلى الصَّاَلة  . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ . مُثَّ قَاَل اَّللَُّ َأْكبَ ُر  اَل َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح  . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
ُ . قَاَل اَل ِإلََه ِإالَّ  ُ . ِمْن قَ ْلِبهاَّللَُّ َأْكبَ ُر . قَاَل اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَاَل الَ ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ  رواه مسلم (.  اَّللَّ

 وهذا احلديث صريح ِف القول مثل ما يقول املؤذن إىل آخر األذان ، إال عند احليعلة فال يق وِلا ، وإمنا ُيوقل .
وألن املعىن مناسب إلجابة احليعلة باحلوقلة ، فإن السامع جييب املؤذن مبثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على هللا ، وأما -ب

حضور الصالة ب ) حي على الصالة حي على الفالح ( فهذا دعاء ونداء ، فاملناسب أن يظهر العبد أنه عاجز عن ِف النداء إىل 
حضور اجلماعة والقيام ِبا إال إذا قو اه هللا تعاىل وأعانه ، فهو يقول : أنا أجيب هذا النداء وأحضر اجلماعة ولكن حبول هللا وقوته 

 وإعانته وتوفيقه .
 بدال احليعلة ب  ) ال حول وال قوة إال باهلل ( ؟ احلكمة من إ -3

) حي على الصالة ( نداء ودعاء من املؤذن للناس ، يعين : هلموا وتعالوا ، فناسب أن يقول املستمع : ال حول وال قوة إال  ألن
 باهلل ، يستعني باهلل تعاىل على إجابة هذا الدعاء . 

 :أدعية األذان -4
  كل مجلة يقوهلا :أواًل : متابعة املؤذن ِف

ْعُتْم اَلنِ َداَء، فَ ُقولُوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل اَْلُمَؤذِ ُن )   -حديث الباب –أّب سعيد حلديث -أ  . (ِإَذا مسَِ
َع النَّيِبَّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن وحلديث  -ب ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقولُ ) إِ يَ ُقوُل   اْلَعاِص أَنَُّه مسَِ وا ِمْثَل َما يَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َذا مسَِ

و أَْن ِإالَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ َوأَْرجُ  ياجْلَنَِّة اَل تَ ْنَبغِ  يَلَة فَِإن ََّها َمْنزَِلٌة ِف اْلَوسِ  َعْشرًا مُثَّ َسُلوا اَّللََّ َلَ َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ِِبَا 
 ة ( رواه مسلم اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشََّفاعَ  َأُكوَن أَنَا ُهَو َفَمْن َسَأَل َلَ 

 قول : ال حول وال قوة إال باهلل ، حلديث عمر وقد سبق .إال ِف احليعلتني فإنه ي
 ثانياً : الدعاء بعد الشهادتني بالدعاء الوارد .

، ال إله إال هللا وحده ال شريك لهال : ) من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ق عن رسول هللا  عن سعد بن أّب وقاص 
 رواه مسلم وأن ُممداً عبده ورسوله ، رضيت باهلل رباً ومبحمد رسوالً ، وباإلسالم ديناً ، غفر له ذنبه ( . 

 وِف رواية : ) وأنا أشهد ... ( .
 بعد األذان . ثالثاً : الصالة على النِب 

ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى ا) إِ  –السابق  –هللا بن عمرو حلديث عبد  َّللَُّ َذا مسَِ
 ... ( . َعَلْيِه ِِبَا َعْشراً 

 . رابعاً : قول : اللهم ربي  هذه الدعوة ... أخل
 َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع اَلنِ َداَء : اَللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه اَلدَّْعَوِة اَلتَّامَِّة ، َوالصَّاَلِة اَْلَقائَِمِة ، آتِ  )قَاَل :  َرُسوَل َاَّللَِّ  َأنَّ  َعْن َجاِبرٍ 

 رواه البخاري . (ْت لَُه َشَفاَعيِت يَ ْوَم اَْلِقَياَمِة ُُمَمًَّدا اَْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة ، َوابْ َعْثُه َمَقاًما َُمُْموًدا اَلَِّذي َوَعْدَتُه ، َحلَّ 
  قوله (  ظاهره أنه يقوله حال مساع النداء ، ولكن  ليس هذا مراداً ، بل  َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع اَلنِ َداَء : اَللَُّهمَّ َرب )... هذه

 يقول هذا الدعاء بعد إمتام النداء .
 لوا علي  ، مث سلوا َل الوسيلة ... ( رواه مسلم . فقولوا مثل ما يقول ، مث ص )... ِف قوله  عبد هللا عمروويؤيد هذا حديث 
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  : نستفيد من قوله فائدة  (  هذه َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع اَلنِ َداَء : اَللَُّهمَّ َرب ... )  أن من مل يسمع النداء ، فإنه ال يقول هذا
استيقظ من النوم بعد إكمال املؤذنني أذاهنم ، ودعا ِبذا الدعاء ، فإننا نقول : هذا ليس الدعاء ، يعين لو فرض أن إنسانًا 

 [ .]قاله ابن عثيمنيرتب هذا على من مسع النداء .  مبشروع ، ألنه مل يسمع النداء ، والنيب 
 ) شاذة ، لتفرد ُممد بن عوف عن بقية الرواة . زيادة ) إنك ال ختلف امليعاد 
  قال ابن حجر : وليس ِف شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة .درجة الرفيعة ( زيادة ) وال 
 فإنه جييب املؤذن . من كان ِف ذكر أو دعاء أو طواف يدخل ِف احلديث ) فقولوا مثل ما يقول ... (-5

 ألن إجابة املؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها ، خبالف القراءة والذكر والدعاء ، فإن وقتها ال يفوت .
 على ثالثة أقوال : صلي إذا مسع املؤذن جييبه أم الهل املاختلف العلماء  -6

 أنه ال جييبه سواء كانت الصالة فرضاً أم نفالً . القول األول :
 .واحلنابلة ، والشافعية ،  نفيةوهذا قول مجهور الفقهاء من احل

 ق عليه .قال ) إن ِف الصالة شغاًل ( متف حلديث ابن مسعود . أن رسول هللا 
 أنه جييبه إن كان ِف نافلة ، وال جييبه إن كان ِف فرض . القول الثاين :

 وهو قول املالكية .
 .قالوا : إن النافلة األمر فيها أخف من الفريضة -أ

 وألن النافلة جيوز فيها ما ال جيوز ِف الفريضة ، كالصالة على الراحلة إىل غري القبلة وحنوه .-ب
 جييبه ِف الفرض والنفل . : أنه القول الثالث

 وهو رأي لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .
 حلديث الباب ) فقولوا مثل ما يقول ( فاحلديث عام ، فُيجاب املؤذن ِف مجيع احلاالت من غري فرق بني املصلي وغريه .

 القول األول وأن املصلي ال جييب املؤذن . والراجح
 :سه جييب نفال املؤذن  الراجح : أن-6
 ) إذا مسعتم النداء ... ( فإنه يدل بظاهره على التفريق بني املؤذن والسامع ، فال يدخل املؤذن ِف ذلك . لقوله -أ

 وألن املؤذن أتى بألفاظ األذان ، فال معىن لكونه جييب نفسه ، ورجحه ابن رجب .-ب
وطة بسماع األذان ، فمن شاهد املؤذن ومل يسمعه فإنه أن متابعة املؤذن مشر ) إذا مسعتم املؤذن ... (  نستفيد من قوله  -7

 فإنه يتابعه لقوله ) إذا مسعتم ( فعلق األمر بالسماع . –كما ِف هذا الزمان   –ال يقول شيئاً ، ومن مسعه ومل يره 
املتابعة ؛ ألن املتابعة  قال النووي : َمن رأى املؤذن ، وعِلم أنه يؤذن ، ومل يسمعه ، لُبعد ، أو صمم : الظاهر أنه ال ُتشرع له

 معلقة بالسماع ، واحلديث مصرح باشرتاطه ، وقياساً على تشميت العاطس ، فإنه ال يشرع ملن يسمع ُتميده .   ) اجملموع ( 
 أم ال على قولني :هل جييب املقيم اختلف العلماء : -8

 احليعلة . : يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول املؤذن إال ِف القول األول
وهذا مذهب كثري من الفقهاء من احلنابلة والشافعية ، وقال به من املعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ 

 األلباّن .
( : وكذلك بالن سبة للمقيم فقد صر ح احلنفي ة والش افعي ة واحلنابلة أن يستحب  أن يقول ِف 18/250جاء ِف "املوسوعة الفقهية" )

 اإلقامة: مثل ما يقول ِف األذان" انتهى .



 80 

 قال الشريازي الشافعي رمحه هللا : ويستحب ملن مسع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .
وشرحه النووي رمحه هللا بقوله : واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته ِف اإلقامة كما قال املصنف ، إال الوجه الشاذ الذي 

 ط . ) اجملموع ( .قدمناه عن " البسي
 وقال ابن قدامة : ويستحب أن يقول ِف اإلقامة مثل ما يقول .

وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : السنَّة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألهنا أذان ثان ، فتجاب كما جياب 
 األذان .

 ل أذانني صالة ( فسماها أذاناً .أذاناً ِف قوله  ) بني ك ألنه نداء ، وقد مساه النيب -أ
: أقامها هللا وأدامها ،  وحلديث أّب أمامة ) أن بالاًل أخذ ِف اإلقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصالة ، قال النيب  -ب

 ديث ضعيف ال يصح .    وقال ِف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر ِف األذان ( رواه أبو داود وهو ح
  يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول .: أنه ال القول الثاين

 وهو ظاهر مذهب املالكية ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني .
 ألنه ال يوجد دليل صحيح يدل على ذلك ، واالستحباب حكم شرعي ُيتا  إىل دليل .-أ

يب، ورجحه الشيخ ُممد بن إبراهيم، ) بني كل أذانني صالة ( فسمى اإلقامة أذاناً، فهذا من باب التغل وأما قول النيب  -ب
 الصحيح . وهذا هو

 وقد سئل الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا عن املتابعة ِف اإلقامة .
 فأجاب : املتابعة ِف اإلقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف ال تقوم به احلجة ، والراجح : أنه ال يُتابع .

 ة .، وال يؤخر عن فراغه من الكلمكل كلمة عقب فراغ املؤذن منها ، وال يقارنه ِف   تكون متابعة املؤذن -9
 لقوله )إذا مسعتم املؤذن فقولوا ... ( والفاء تقتضي التعقيب .-أ

ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَاَل َأْشَهُد َأْن َذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكب َ ) إ -عند مسلم  –وحلديث عمر -ب
ُ . قَاَل َأْشَهُد أَْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ... ( .  اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ

 فدل هذا احلديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ املؤذن منها ، وال ينتظر فراغه من كل األذان .
 األذان ِف منتصفه ؟ ما احلكم إذا مسع-10

 . -ما مسع منه وما مل يسمعه  -يستحب له أن جييبه ِف مجيع األذان  قيل :
 يستحب له أن جييبه فيما مسع فقط . وقيل :

 لقوله ) إذا مسعتم ... ( .
 وألن ما فات قد مضى ُمله .

 األول . والراجح
 هل جييب من يسمع األذان ِف املذياع أو التلفاز ؟-11

 خيلو من حالني : األذان ال
) إذا مسعتم  أن يكون على اِلواء أي أن األذان كان لوقت الصالة من املؤذن ، فهذا جياب لعموم أمر النيب  احلال األوىل :

 املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( ، إال أن الفقهاء رمحهم هللا قالوا : إذا كان قد أدى الصالة اليت يؤذن ِلا فال جييب .
إذا كان األذان مسجاًل ، وليس أذانًا على الوقت ، فإنه ال جييبه ؛ ألن ه ذا ليس أذانًا حقيقيًا ، أي أن الرجل مل  لثانية :احلال ا
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يرفعه حني أمر برفعه ، وإمنا هو شيء مسموع ألذان سابق ، وإن كان لنا ُتفظ على كلمة : يرفع األذان ، ولذا نرى أن يقال 
 . ) فتاوى ابن عثيمني ( . أذن فالن ، ال رفَع األذان

 ماذا يقول املستمع إذا قال املؤذن ِف صالة الفجر ) الصالة خري من النوم ( ؟-12
 ظاهر احلديث ) فقولوا مثل ما يقول .. ( أنه جييبه مبثل ما يقول ، فيقول اجمليب ) الصالة خري من النوم ( .

 تني .فلم يرد ِف السنة استثناء من هذا العموم إال ِف احليعل
 وأما ما ذكره بعض علماء احلنابلة والشافعية وغريهم من أنه يقول ) صدقت وبررت ( فليس عليه دليل ، وال يصح .

 ما احلكم إذا دخلت املسجد واملؤذن يؤذن فهل األوىل أن أصلي ُتية املسجد أو أتابع املؤذن ؟ -13
هنا نقول : بادر بتحية املسجد،  ان الذي بني يدي اخلطيب، فها، إذا دخلت واملؤذن يؤذن لصالة اجلمعة، األذ هذا فيه تفصيل

وال تنتظر انتهاء املؤذن ؛ ألن تفرغك لسماع اخلطبة أوىل من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن استماع اخلطبة واجب، وإجابة املؤذن 
 غري واجبة . 

قائمًا حَّت جتيب املؤذن ، وتدعو بالدعاء املعروف  وأما إذا كان األذان لغري ذلك )يعين : لغري صالة اجلمعة( فاألفضل أن تبقى
اللهم صل على ُممد ، اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصالة القائمة ، آت ُممدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه  د األذان :بع

 ابن عثيمني ( .املقام احملمود الذي وعدته ، إنك ال ختلف امليعاد " ، مث بعد ذلك تأيت بتحية املسجد .  ) فتاوى 
  .إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن ، فأذن املؤذن ، فاألفضل ِف حقه أن يرتك القراءة ، ويشتغل مبتابعة املؤذن -14

ْعُتْم اْلُمَؤذِ َن ، فَ ُقولُوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل ( . لعموم قوله عليه الصالة والسالم وذلك امتثااًل -أ  ) ِإَذا مسَِ
 قته .وألن األذان يفوت و  -ب

ق قال اإلمام النووي رمحه هللا : ولو مسع املؤذن قطع القراءة وأجابه مبتابعته ِف ألفاظ األذان واإلقامة مث يعود إىل قراءته وهذا متف
 عليه عند أصحابنا .   ) التبيان ( .

، ه أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول: إذا أذن املؤذن واإلنسان يقرأ القرآن، فهل األفضل لشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللاسئل ال
 أم إن اشتغاله بالقرآن يعترب أفضل باعتبار تقدمي الفاضل على املفضول ؟

)إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث  السنة إذا كان يقرأ ومسع األذان : أن جييب املؤذن ؛ امتثااًل لقول النيب  فأجاب :
اجلميع . )ُمموع ، والقراءة ال تفوت، وقتها واسع، وفق هللا  تفوت إذا استمر ِف القراءة صلوا علي ...( وألن إجابة املؤذن سنة

 ز .فتاوى ابن با
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : قد يعرض للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل ، مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ، 

املؤذن يؤذن ، فهل األفضل أن يستمر ِف قراءته أو أن جييب املؤذن ؟ هنا نقول : والقرآن أفضل الذكر ، فلو كان رجل يقرأ ومسع 
إن األفضل أن جييب املؤذن ، وإن كان القرآن أفضل من الذكر ، لكن الذكر ِف مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ ألن قراءة القرآن 

 ؤذن .  ) لقاء الباب املفتوح ( .غري مقيدة بوقت مَّت شئت فاقرأ ، لكن إجابة املؤذن مربوطة بسماع امل
 هل يكفي تشغيل األذان عرب املسجل ِف مكرب الصوت عند دخول الوقت ؟-15

األذان الذي يذاع من املسجل : ال يكفي عن األذان الشرعي املشروع لإلعالم بدخول الوقت ؛ ألنه ليس أذانًا حقيقي ًا ، وإمنا 
 )إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى( . لقول النيب  ، عمل ونية بد فيها من هو صوت خمزون، واألذان عبادة ال

وعليه : فال بد من األذان عند دخول الوقت ِف املكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إىل مكرب الصوت ألجل إبالغ الناس 
 للحضور للصالة : فحسن .   ) فتاوى اللجنة ( .
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ني رمحه هللا : نقل األذان بواسطة التسجيل : ال جيزئ عن األذان الش رعي ؛ وذلك ألن األذان وقال الشيخ ُممد بن صاحل العثيم
الشرعي ذِكر وثناء على هللا ، وال بد فيه من عمل ، والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا مسعت املسجل ال يعين ذلك أن املسجل 

مبا يكون قد مات أيضًا ، فال جيزئ عن األذان الشرعي ، فال يعمل عبادة يتقرب ِبا إىل هللا ، وإمنا هو مساع صوت شخص ، ر 
بد من أذان شرعي يقوم به املكلف يكرب هللا ، ويشهد له بالوحدانية ، ولنبيه بالرسالة ، ويدعو إىل الصالة ، وإىل الفالح ، ال بد 

 شرع لإلنسان أن يتابعه ، لقول النيب من هذا ، وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع : فإنه ال تشرع إجابته ، أي : ال ي
 )إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( وحنن ِف احلقيقة مل نسمع املؤذن ، وإمنا مسعنا صوتاً مسجَّاًل سابقاً .

واء : فهو وأما قول السائل : ما الفرق بني ما نقل على اِلواء وما نقل بواسطة التسجيل : فالفرق ظاهر ؛ ألن ما نقل على اِل
صوت املؤذن الذي يؤذن األذان الشرعي ، فهذا جياب ، ويتابع ، ويدعو بعد املتابعة مبا وردت به السنَّة ، وأما األذان املسجل : 

 فليس أذاناً ِف الواقع ، كما أشرنا إليه . ) فتاوى نور على الدرب ( .
 فرتة ؟هل تعاد اإلقامة إذا أقام املؤذن وحصل عذر وتأخر اإلمام ل-16

 السنة : أن ُيرم اإلمام بالصالة بعد فراغ املؤذن وال يتأخر عن ذلك إال مبقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك .
فإن أقام املؤذن الصالة مث حصل عذر أدى إىل تأخري دخول اإلمام ِف الصالة فال حر  ِف ذلك ، وال ُيتا  إىل إعادة إقامة 

 الصالة .
 لى ذلك حديثان :وقد دل ع

فَ تَ َقدََّم َوُهَو ُجُنٌب ،  قال : ) أُِقيَمْت الصَّاَلُة ، َفَسوَّى النَّاُس ُصُفوفَ ُهْم ، َفَخرََ  َرُسوُل اَّللَِّ  احلديث األول : عن أّب هريرة 
 اًء َفَصلَّى ِِبِْم ( رواه البخاري .مُثَّ قَاَل : َعَلى َمَكاِنُكْم ، فَ َرَجَع فَاْغَتَسَل ، مُثَّ َخرََ  َورَْأُسُه يَ ْقطُُر مَ 

 فقال ) إّن كنت جنباً فنسيت أن أغتس ل ( . زاد الدار قطين ِف سننه  من وجه آخر عن أّب هريرة 
قال احلافظ ابن حجر: ِف احلديث جواز الفصل بني اإلقامة والصالة؛ ألن قوله )فصلى( ظاهر ِف أن اإلقامة مل تُعد ... )الفتح( 

دين العيين : فإن قلت : هل اقتصر على اإلقامة األوىل أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : مل يصح فيه نقل ، ولو فعله وقال بدر ال
 لنقل .   ) عمدة القاري ( .

وقال رمحه هللا أيضاً : ويستفاد من احلديث : أن اإلمام إذا أقام الصالة، مث ظهر أنه ُمدث ومضى ليزيل حدثه، أي حدث كان، 
 تا  إىل جتديد إقامة ثانية؛ ألن ظاهر احلديث مل يدل على هذا .وأتى ال ُي

يُ َناِجيِه ، َحَّتَّ نَاَم اْلَقْوُم أَْو  قَاَل: ) أُِقيَمْت َصاَلُة اْلِعَشاِء فَ َقاَل َرُجٌل : َل َحاَجٌة ، فَ َقاَم النَّيِبُّ  احلديث الثاّن : َعْن أََنٍس 
 متفق عليه .بَ ْعُض اْلَقْوِم، مُثَّ َصلَّْوا( 

قال الشيخ ابن عثيمني : ِف هذا احلديث : دليل على جواز مناجاة اإلمام بعد اإلقامة ، وأن طول املناجاة أيضًا ال يضر ، وأنه 
ناموا ، مث قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بني اإلقامة  الة بني اإلقامة والصالة ، ألن الصحابة اال تشرتط املو 
س به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصالة ، يعين : أنه ال يقيم ويعلم أنه لن يصلي إال بعد مدة ، والصالة ال بأ

 ولكن يقيم مث إذا حصل ما مينع أو ما يفصل بني اإلقامة والصالة   فهذا ال بأس به   ولو طال الفصل .
 ما احلكم لو مسع املؤذن ، مث مسع آخر ؟-17

 ) إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( . الثاّن ، لعموم قوله  جييب األول ، وجييب
 ولكن لو صلى مث مسع مؤذناً بعد الصالة فظاهر احلديث أنه جييب لعمومه .

وقال بعض العلماء : إنه ال جييب ألنه غري مدعو ِبذا األذان فال يتابعه ، وال ميكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصالة ، 
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وأنه ال تكرار ِف األذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم احلديث وقال : إنه ذِْكٌر وما  احلديث على املعهود ِف عهد النيب  فيحمل
 دام احلديث عاماً فال مانع من أن أذكر هللا عز وجل فهو على خري . ) فتاوى ابن عثيمني (  

 باب استقبال القبلة
 استقبال القبلة شرط من شروط الصالة .

 ة .اتفق املسلمون على أن التوجه حنو البيت شرط من شروط صحة الصال :ابن رشد  قال
 .وَهُكْم َشْطَرُه (  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوجُ لقوله تعاىل ) 

 متفق عليه الوضوء مث استقبل القبلة فكرب (الة فأسبغ للمسيء ِف صالته ) إذا قمت إىل الص وقال 
 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، وممن نقل اإلمجاع ابن عبد الرب ، والقرطيب .

 . والقبلة هي اجلهة اليت يستقبلها املصلي ، ومسيت قبلة إلقبال الناس عليها ، أو ألن املصلي يقابلها وهي تقابله 
  ( ه  . 2كانت القبلة أواًل إىل بيت املقدس ، مث نسخت إىل الكعبة  ، وكان ُتويل القبلة ِف شعبان ِف السنة ) و 

ُهَما  -72 َي اَّللَُّ َعن ْ َلت ه  َحْيُث َكاَن َوْجُهُه يُوم ُئ ب َرْأس   َأنَّ َرُسوَل هللا  ) َعن  اْبن  ُعَمَر ، َرض  ه  ، َكاَن ُيَسبي ُح َعَلى َظْهر  رَاح 
 ( . وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ْفَعُلهُ 

 وِف رواية ) كاَن يُوت ُر َعلى بعريه  ( .
َها اْلَمْكُتوبَةَ وملسلم )  َر أَنَُّه الَ ُيَصلي ى َعَلي ْ  ( . َغي ْ

 وللبخاري ) إال الفرائض ( .
---------- 

من باب قول : سبحان هللا ، فإذا أطلق على الصالة فهو أي يصلي النافلة ، والتسبيح حقيقة ِف  :  قال احلافظ ( َكاَن ُيَسبي حُ ) 
 ل .إطالق اسم البعض على الك

َلت ه  )  أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة الناقة اليت تصلح أن تُ َرحََّل، ومجعها  هي املركب من اإلبل ذكرًا كان (َعَلى َظْهر  رَاح 
 َرَواِحل. قاله ِف املصباح

 .اء أكان إىل القبلة أم إىل غريها، سو أي: إىل أي  جهت توجهت به دابته (حيث توجهت به)ِف رواية ِلما  ( َحْيُث َكاَن َوْجُههُ ) 
ه   )  وسيأيت التفريق بينهما .أي : يشري به للركوع والسجود ،  (يُوم ُئ ب َرْأس 
 قبال القبلة .احلديث دليل على جواز صالة النافلة على الراحلة ِف السفر حيث كان وجهه وال يلزم است -1
 حلديث الباب . -أ

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِه .  (ُيَصلِ ي َعَلى رَاِحَلِتِه َحْيُث تَ َوجََّهْت بِِه  رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَِّ  )قَاَل :  َوَعْن َعاِمر ْبن رَبِيَعَة  -ب
 . (َمْكُتوبَِة يُوِمُئ ِبَرْأِسِه ، وملَْ َيُكْن َيْصنَ ُعُه ِِف اَلْ  )زَاَد اَْلُبَخارِيُّ : 

َلةَ  َكاَن َرُسوُل هللِا   )َعْن َجاِبٍر ، قَاَل و  -  ( رواه  ُيَصلِ ي َعَلى رَاِحَلِتِه َحْيُث تَ َوجََّهْت فَِإَذا أَرَاَد اْلَفرِيَضَة نَ َزَل فَاْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ
 البخاري .

، وهو إمجاع كما قاله النووي  َل جهة مقصودة ،ِقبَ احلديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر :  قال الشوكاين
 .واحلافظ ، والعراقي 

  .ت به جائز بإمجاع املسلمنيجواز التنفل على الراحلة ِف السفر حيث توجه :  وقال النووي
 . اتفق الفقهاء على أنه جيوز للمسافر صالة النفل على الراحلة حيثما توجهت به ة (املوسوعة الفقهي) ِف جاء 
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 :كمة من هذا التخفيف احل -2

ن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة ِف السفر ُتصيل النوافل على العباد وتكثريها تعظيماً أك:  قال املباركفوري
 .ألجورهم رمحة من هللا ِبم 

 : حَّت ال ينقطع املسافر عن العبادة ، وال املتعبد عن السفر . فاحلكمة إذاً 
 لة ِف هذه احلالة : مشقة االستقبال ، ولعلة السفر .وسبب سقوط استقبال القب

 :كيفية صالة املسافر النافلة على راحلته   -3
 يومئ برأسه جيعل السجود أخفض من الركوع .

 ففي حديث الباب  ) يومئ برأسه ( .
 ويكون سجوده أخفض من ركوع  ه ألمرين :

 من الركوع ( . ) جيعل السجود أخفض عند الرتمذي جاء ِف رواية  األول : 
احلديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ، وال يلزمه وضع اجلبهة على :  قال الشوكاّن

 قدار يفرتق به السجود عن الركوع .االحنناء ، بل خيفض سجوده مبالسر  ، وال بذل غاية الوسع ِف 
 ) الصالة يكون السجود فيها أخفض من الركوع ( .صل . مع وضع الصالة ِف األأن هذا هو املتوافق  الثاين :

 اختلف العلماء : هل جيب أن يستقبل القبلة عند تكبرية اإلحرام أم ال على قولني :-4
 : جيب ذلك . القول األول

 وهذا مذهب احلنابلة .
َلِة ، َفَكب ََّر ، مُثَّ َصلَّى َحْيُث َكاَن َوْجَه  ِإَذا َسافَ َر فََأرَاَد َأْن يَ َتَطوََّع ِاْستَ ْقَبَل بَِناقَِتهِ َكاَن )حلديث  أنس   رواه أبو داود .(  رَِكابِهِ اَْلِقب ْ

 : أنه ال جيب . القول الثاين
 وهذا مذهب مجاهري العلماء . 

 قالوا : حديث أنس فعل ، والفعل يدل على االستحباب .
 فيحمل حديث أنس على االستحباب كما قال ابن قدامة ِف املغين .

على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي  : وِف احلديث نظر ، وسائر من وصف صالته  ال ابن القيم بعد ذكره حلديث أنسق
عليها قبل أي جهة توجهت به ، ومل يستثنوا من ذلك تكبرية اإلحرام ، وال غريها كعامر بن ربيعة ، وعبد هللا بن عمر ، وجابر بن 

 هذا . عبد هللا ، وحديثهم أصح من حديث أنس
َلِة ، َفَكب ََّر َكاَن فحديث أنس ) ... ( خمالف لألحاديث الصحيحة الواردة ِف ِإَذا َسافَ َر فََأرَاَد َأْن يَ َتَطوََّع ِاْستَ ْقَبَل بَِناقَِتِه اَْلِقب ْ

 الصحيحني ، فإن هذه األحاديث ليس فيه استثناء تكبرية اإلحرام وأهنا إىل القبلة ، كما قال ابن القيم .
احلال ِف السفر ، أم إن  هل جيوز الصالة ِف السيارة السائرة جالسًا لغري اجتاه القبلة ِف احلضر ، كما هوختلف العلماء : ا-5

 ل للمصلي ال تصلح إال ِف السفر  على قولني :تلك احلا
 عدم اجلواز . القول األول :

 وهو قول اجلمهور . 
 اجلواز. القول الثاين :

، الشافعية، وهو رواية عن اإلمام أمحد ، وأبو سعيد االصطخري منبو يوسف وُممد صاحبا أّب حنيفةأ وذهب إىل هذا القول 
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 ، وابن حزم .هو قول الطربي، واألوزاعيو 
أنه كان يصلِ ي على   الصحيح بل استفاض عن النيب  وأما الصالة على الراحلة : فقد ثبت ِفقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 

وهل يسوغ ذلك ِف احلضر ؟ فيه  يصلِ ي عليها املكتوبة ، أنه ال قَبل أي وجه توجهت به ، ويوتر عليها ، غريراحلته ِف السفر 
 وغريه  قوالن ِف مذهب أمحد

النووي والعراقي  واحلديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إمجاع كما قالوقال الشوكاّن :
وأبو سعيد االصطخري من أصحاب الشافعي وأهل  منا اخلالف ِف جواز ذلك ِف احلضر فجوزه أبو يوسفوإ، واحلافظ وغريهم 

 ر .الظاه

 –جالساً  –والنوافل  وغريها من الرواتب –جيوز ملن يركب السيارة السائرة ِف الشارع أن يصلي فيها الضحى  فعند هؤالء العلماء
 ِف سجوده أخفض من إميائه ِف ركوعه .إمياؤه  كوعه وسجوده ، ويكونويومئ املصلي ِف ر  -وال يفضَّل ذلك للسائق 

السائرة ، وِف  وهو أن صالة النافلة جالسًا ، ولغري القبلة ، إمنا هي ملن كان راكبًا على الراحلة واألظهر ِف ذلك قول اجلمهور ،
شيخان عبد العزيز بن باز والعثيمني رمحهما ما يرجحه من املعاصرين ال ، وهو السفر دون احلضر ، وهو الذي ثبت عن النيب 

 .) اإلسالم سؤال وجواب ( كثري .    هللا ، وغريمها
َها اْلَمْكُتوبَةَ ) قوله -6 َر أَنَُّه اَل ُيَصلي ى َعَلي ْ البد أن ينزل على أن تصلى الفريضة على الراحلة ، بل  ال جيوزدليل على أنه (  َغي ْ

 وذلك :األرض ويصليها ، 
 وألهنا آكد . النسبة إىل النافلة .لقلتها ب

ال جيوز للمسلم أن يصلي الفريضة على الدابة إال من عذر ، ألنه على الدابة سيرتك بعض أركان الصالة ، كالقيام والركوع ف
  .والسجود

 .ة(فاستقبل القبل كان يصلي على راحلته حنو املشرق، فإذا أراد أن يصلي املكتوبة نزل أن النيب : ) وعن جابر بن عبد هللا 
وألن أداء الفرائض على الدابة ،  الفريضة على الدابة من غري عذر : أمجع العلماء على أنه ال جيوز ألحد أن يصلي قال ابن بطال

مع القدرة على النزول ال جيوز. وألن شرط الفريضة املكتوبة أن يكون املصلي مستقبل القبلة مستقرًا ِف مجيعها، فال تصح من 
 ة ( .املوسوعة الفقهيل .      ) ب املخل بقيام أو استقبااكالر 

 فائدة : مَّت جتوز الفريضة على الراحلة :
شرط الفريضة املكتوبة أن يكون مصليًا مستقبل القبلة مستقرًا ِف مجيعها فال تصح إىل غري القبلة ِف غري  : قال النووي رمحه هللا

فلو استقبل القبلة وأمت األركان ،  من الراكب املخل بقيام أو استقبال بال خالفشدة اخلوف وال تصح من املاشي املستقبل وال 
شرح ) . .ِف هود  أو سرير أو حنومها على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان " أصحهما " تصح، وبه قطع األكثرون 

 ب ( .املهذ
ال جتوز إال لعذر؛ ألن شرط الفريضة املكتوبة أن يكون وإذا كانت صالة الفرض على الراحلة ( املوسوعة الفقهية ) وجاء ِف 

املصلي مستقبل القبلة مستقرًا ِف مجيعها ومستوفيًا شروطها وأركاهنا، فإن من أمكنه صالة الفريضة على الراحلة مع اإلتيان بكل 
  . ملعتمد عند املالكية " انتهىوهو الراجح ا -شروطها وأركاهنا، ولو بال عذر صحت صالته وذلك كما يقول الشافعية واحلنابلة 

 العلماء : فيما يصلي من النوافل ، على ثالثة أقوال : مشروعية التنفل ِف السفر ، وقد اختلفاحلديث دليل -7
 : املنع مطلقاً . القول األول
 : اجلواز مطلقاً . القول الثاين
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 واتب وغريها .ر : التفريق بني ال القول الثالث
 سافر يصلي مجيع الرواتب إال راتبة الظهر واملغرب والعشاء .أن امل الصحيح وهذا هو

 وهذا مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أّب شيبة بإسناد صحيح .
 األدلة على مشروعية الرواتب ِف السفر :ومن 

o  ثبت أن النيب  . كان يصلي الوتر على بعريه ِف السفر 
o  وثبت أن النيب . صلى عام الفتح سبحة الضحى 
o ه وثبت أن  . ًكان ال يدع سنة الفجر ال حضراً وال سفرا 
 حاالت أخرى يسقط فيها استقبال القبلة ؟ -8

 حالة  العاجز .
كأن يكون مريضًا ال يستطيع احلركة ، وليس عنده أحد يوجهه إىل القبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله املأسور 

 واملصلوب إىل غري القبلة .
 وا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتم ( .لقوله تعاىل ) فَات َّقُ 

 ولقوله تعاىل ) ال ُيَكلِ ُف اَّللَُّ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها ( .
 وحالة اخلائف .

 فإذا قاتل العدو ، أو هرب منه ، أو من سيل ، ووجهته إىل غري القبلة ، صلى حسب ما توجه .
 . لقوله تعاىل ) فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاالً أَْو رُْكَباناً (

 اً .ملا جاز راكب اً ، إذ لو كان واجب دليل على أن الوتر غري واجباحلديث  -8
 . وبه قال اجلمهور مالك، والشافعي، وأمحد 
 وهو مروي عن علي، وابن عمر، وعطاء بن أّب ربَاح، واحلسن البصري رضي هللا عنهم. 

 ِف الفرائض، وأحاديث الباب ترد عليهم وخالف ِف ذلك احلنفية، فقالوا: ال جيوز الوتر إال على األرض، كما
 املشقة جتلب التيسري .-9

 يسر الشريعة اإلسالمية .-10
 ل .جواز التنفل للراكب املسافر إىل غري القبلة ولو كان ِف ُمم-11
 حرص ابن عمر على تطبيق السنة . -12

 حكم استقبال القبلة أنواع : فائدة :
 : ِف الصالة . يكون شرطاً 
 : عند قضاء احلاجة . ويكون حمرماً 

 : للخطيب يوم اجلمعة ، وإطالة القعود لإلمام بعد السالم مستقبل القبلة . ويكون مكروهاً 
 : عند الدعاء ، وعند الذبح . ويكون مستحباً 

 ل .ويتجه ِف كل طاعة إال لدليوذكر بعضهم أنه يستحب عند فعل طاعة ، وقد قال صاحب الفروع : 
 ال تصح كحديث ) إن سيد اجملالس ما استقبل به القبلة ( . وقد جاء ِف ذلك أحاديث

 : فيما سوى ذلك . ويكون مباحاً 
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 2فائدة : 
أن  ابن عمر كان ُيصلِ ي على الر احلة  )قوله ) وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ْفَعُلُه ( ال يعارض ما رواه أمحد بإسناٍد صحيح عن سعيد بن جبري 

 ( . فأوتر على األرض تطو عاً، فإذا أراد أن يوتر نزل
 ألن ه ُممول على أن ه فعل ُكاًل من األمرين.

ا أنكر عليه   -مع كونه كان يفعله  -ويؤي د رواية الباب ما رواه البخاري ، أن ه أنكر على سعيد بن يسار نزوله األرض ليوتر ، وإمن 
 ألن ه أراد أن يبني  له أن  الن زول ليس حبتٍم.

 بن عمر على حالني:وُيتمل: أن يتنز ل فعل ا
 األوىل: حيث أوتر على الر احلة كان ُمد اً ِف الس ري.

 ) فتح الباري ( .   الثانية: حيث نزل فأوتر على األرض كان خبالف ذلك.
َنَما النَّاُس ِف  ) َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل  -73 َلةَ  َقدْ  َل اَّللَّ  َصاَلة  الصُّْبح  ب ُقَباٍء إ ْذ َجاَءُهْم آٍت فَ َقاَل إ نَّ َرُسو  بَ ي ْ  ، أُْنز َل َعَلْيه  اللَّي ْ

 ( . ْعَبة  َوَقْد ُأم َر َأْن َيْستَ ْقب َل اْلَكْعَبَة فَاْستَ ْقب ُلوَها. وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم إ ىَل الشَّام  فَاْسَتَداُروا إ ىَل اْلكَ 
----------- 

 . ميلني من جهة اجلَُنوب حنو موضع بقرب مدينة النيب  (ب ُقَباٍء ) 
ُهَما ، قَاَل  َعِن اْلبَ رَاء ْبن( وِف حديث الرباء أهنا صالة العصر ، ف َصالَة  الصُّْبح   ِف  )   َكاَن َرُسوُل هللِا   )َعاِزٍب ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

َعَة َعَشَر َشْهرًا ، وََكاَن َرُسوُل هللاِ  َقْد نَ َرى )ُيُِبُّ َأْن يُ َوجََّه ِإىَل اْلَكْعَبِة فَأَنْ َزَل اَّللَُّ :   َصلَّى حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر ، أَْو َسب ْ
 َرُجٌل مُثَّ َخرََ  بَ ْعَد َما َصلَّى َفَمرَّ َعَلى قَ ْوٍم ِمَن األَْنَصاِر ِِف   َفَصلَّى َمَع النَّيبِ  . .. فَ تَ َوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبِة  (تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماءِ 

َوأَنَُّه تَ َوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبِة فَ َتَحرََّف اْلَقْوُم َحَّتَّ تَ َوجَُّهوا   َصالَِة اْلَعْصِر حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس فَ َقاَل ُهَو َيْشَهُد أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا 
 ( . حَنَْو اْلَكْعَبةِ 

وقت العصر إىل من هو داخَل املدينة، وهم بنو حارثة، وذلك ِف حديث  واجلواب أنه ال منافاة بني اخلربين، ألن اخلرب وصل
، وهم بنو عمرو بن عوف، أهُل قباء، وذلك ِف حديث ابن عمر هذا.  الرباء، ووصل اخلرب وقت الصبح إىل من هو خارَ  املدينة

 أفاده ِف الفتح.
ليهم، وإن كان ابن طاهر وغريُه نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر، ألن قال ِف "الفتح": ومل ُيَسمَّ اآليت بذلك إ (إ ْذ َجاَءُهْم آٍت ) 

ذلك إمنا ورد ِف حق بين حارثة ِف صالة العصر، فإن كان ما نقلوا ُمفوظًا، فيحتمل أن يكون عباٌد أتى بين حارثة أوَّاًل ِف وقت 
ل على تعددمها أن مسلًما َرَوى من حديث أنس "أن إىل أهل قباء، فأعلمهم بذلك ِف وقت الصبح، ومما يد،  العصر، مث تَ َوجَّهَ 

، وهم راكعون ِف صالة الفجر" فهذا موافق لرواية ابن عمر ِف تعيني الصالة، وبنو َسِلَمَة غرُي بين حارث  ة.رجاًل من بين َسِلَمَة َمرَّ
لَ  َقدْ  فَ َقاَل إ نَّ َرُسوَل اَّللَّ  )  قال ِف الفتح: فيه (  قد أْنزَِل عليه الليلَة قرآن) عند البخاري  رىِف رواية أخو  ة (أُْنز َل َعَلْيه  اللَّي ْ

َقْد نَ َرى )  تعاىل إطالق الليلِة على بعض اليوم املاضي والليلة اليت تليه ُمازًا، والتنكرُي ِف قوله "قرآن" إلرادة البعضية، واملراد قوله
 ( .تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السََّماِء ...

َزَلة عليه:أي  ( َوَقْد ُأم رَ )   ُن ْ
 . أمره هللا ِف تلك اآليات امل

 . مُسِ َي البيت احلرام كعبة الرتفاعه، وقيل: لرتبيعه (َأْن َيْستَ ْقب َل اْلَكْعَبَة  )
بكسر الباء، وفتحها، والكسر أصح، وأشهر، وهو الذي يقتضيه متام  -قال النووي رمحه هللا: "فاستقبلوها" ( فَاْستَ ْقب ُلوَها) 

 لكالم بعده. اه .ا
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بصيغة األمر، ويأيت ِف ضمري "وجوههم"  -بكسر املوحدة-( فاستقبلوها) قال احلافظ رمحه هللا تعاىل: وِف رواية األصيلي 
االحتماالن املذكوران، وعوده إىل أهل قباء أظهر، ويرجح رواية الكسر أنه عند البخاري ِف التفسري من رواية سليمان بن بالل 

بن دينار ِف هذا احلديث بلفظ "وقد أِمَر أن يستقبَل الكعبَة، أال فاستقبُلوها"، فدخول حرف االستفتاح يشعر بأن عن عبد هللا 
 م .الذي بعده أمر، ال أنه بقية اخلرب الذي قبله. وهللا أعل

وقد وقع بيان كيفية (  َفَداُروا َكَما ُهْم ِقَبَل اْلبَ ْيتِ  وِف حديث الرباء )(  وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم إ ىَل الشَّام  فَاْسَتَداُروا إ ىَل اْلَكْعَبة  )  
التحويل ِف حديث تُ َويْلة بنت أسلم عند ابن أّب حامت، وفيه قالت: )فتحول النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، 

 فصلينا السجدتني الباقيتني إىل البيت احلرام ( .
ن مكانه ِف مَقدَّم املسجد إىل مؤخر املسجد ، ألن من استقبل الكعبة استدبر بيت قال احلافظ : وتصويره أن اإلمام ُتول م

املقدس، وهو لو دار كما هو ِف مكانه مل يكن خلفه مكان يسع الصفوف، وملا ُتول اإلمام ُتولت الرجال حَّت صاروا خلفه، 
ة ، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل ُترمي العمل وُتولت النساء حَّت ِصرَن خلف الرجال ، وهذا يستدعي عماًل كثريًا ِف الصال

الكثري ، كما كان قبل ُترمي الكالم ، وُيتمل أن يكون اغتفر العمل املذكور من أجل املصلحة املذكورة ، أو مل تتواىل اخلطا عند 
 ) الفتح ( .  التحويل ، بل وقعت مفرقة .

 دليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصالة .(  ْد ُأم َر َأْن َيْستَ ْقب َل اْلَكْعَبةَ وقَ قوله ) -1
 ة .اتفق املسلمون على أن التوجه حنو البيت شرط من شروط صحة الصال :قال ابن رشد 

 .َشْطَرُه (  وَهُكمْ  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوجُ لقوله تعاىل )  -أ
 وهذا أمر يفيد وجوب استقبال القبلة .

 ( . ْد أُِمَر أَْن َيْستَ ْقِبَل اْلَكْعَبةَ قَ و )وحلديث الباب  -ب
فقوله ) أِمر ( أمر يفيد وجوب االستقبال ، وكذا أهل قباء استداروا ِف صالهتم واستقبلوا القبلة ، وهذه حركة كثرية ، فلوال أن 

 ة الصالة ملا اغُتِفر ذلك .استقبال القبلة شرط لصح
 متفق عليه الوضوء مث استقبل القبلة فكرب (للمسيء ِف صالته ) إذا قمت إىل الصالة فأسبغ  وقال  - 

 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، وممن نقل اإلمجاع ابن عبد الرب ، والقرطيب .
   ظهر خطؤه فله حالتان:من اجتهد وبذل وسعه ِف معرفة القبلة مث-2

 ة .ن ظهر خطؤه وهو ِف الصالاألوىل : م
 ه .وقول للشافعية إىل أنه يستدير ويبين على ما مضى ِف صالت، واحلنابلة ، من احلنفية  فذهب مجهور أهل العلم

 ة .يقطع صالته ويعيدها الجتاه القبل،  والشافعية، وقال املالكية 
 . م القائل باالستدارة جلهة القبلة مع إمتام الصالةهو رأي مجهور أهل العلوالراجح 

 ه .وذلك ألنه ِف أول صالته قد أدى ما عليه واجتهد قدر وسعه فال تثريب عليه فيه فلما ظهر له الصواب أتى مبا علي -أ
َنَما النَّاُس ِف الباب ) ديث حلو  -ب  . ( ... َصالَِة الصُّْبِح ِبُقَباٍء ِإْذ َجاَءُهْم آتٍ  بَ ي ْ

 باإلعادة.  مل يأمرهم النيب وجه الداللة : 
 ة .ن ظهر خطؤه بعد أداء الصالالثانية : م

 ة .وقول للشافعية إىل أنه قد أدى ما عليه وليس عليه إعاد، واملالكية ، فذهب مجهور أهل العلم من احلنفية 

 ب .وقال املالكية يستحب له إعادهتا ِف الوقت وال جت 
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 اإلعادة وال تستحب ِف حقه؛ ألنه قد أدى الواجب عليه من االجتهاد.أنه ال تلزمه  والراجح
  ( .َوَّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه هللا ) ألنه داخل ِف عموم قول هللا تعاىل -أ

 . ألنه أتى مبا أمر به وهو ِف الصالة إىل جهة ُتريه ، فخر  من عهدته كاملصيب-ب
 أن استقبال القبلة شرط لصحة الصالة ِف حال القدرة ، فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها .- 

 : جيب أن يعيد مطلقاً ِف الوقت وبعده . وقيل
 وهذا مذهب الشافعي .

 أو ستارة . أنه بان له اخلطأ ِف شرط من شروط الصالة فلزمته اإلعادة ، كما لو بان له أن صلى قبل الوقت أو بغري طهارة -أ
أنه تعني له يقني اخلطأ فيمن يأمن مثله ِف الفعل مرة أخرى فلزمته اإلعادة ، كاحلاكم إذا حكم مث وجد النص خبالفه فيلزمه  -ب

 الرجوع إليه .
 يعيد ِف الوقت وال يعيد بعد الوقت . وقيل :

 وهذا مذهب مالك .
، الكمال استدراكًا ِف الوقت، كمن صلى منفردًا مث وجد مجاعة ى وجه، لكن يستحب له أن يأيت ِبا علقالوا : صالته صحيحة

 فإنه يصلي معهم ِف وقتها .
 القول األول .والراجح 

 ،عن القبلة ، فإن كان االحنراف قلياًل فإن هذا ال يضر وال تبطل به الصالة  اً إذا صلى اإلنسان مث تبني له أنه كان منحرف فائدة :
 .أن يكون اجتاهه إىل عني الكعبة  عن الكعبة أن يتجه إىل جهتها ، وال يشرتط ِف حقه اً ألن الواجب على من كان بعيد

َلٌة ( قال : قال رسول هللا  ملا رواه الرتمذي من حديث أّب هريرة    رواه الرتمذي . ) َما بَ نْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ِقب ْ
  .اجلهة ، ال العني ِف حق من تعذرت عليه العنيواحلديث دليل على أن الواجب استقبال : قال الصنعاّن 

[ ُماذاةأي : ] ةعن مسامت اً يسري  اً يصلي منحرف اً ، فلو رأينا شخصف أن األمر واسعوِبذا نعر : وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 ة .  ) الشرح املمتع ( .القبلة ، فإن ذلك ال يضر ، ألنه متجه إىل اجله

 علم بالقبلة أثناء الصالة ، فإنه جيب أن يتجه إليها وهو ِف الصالة . مناحلديث دليل على أن  -3
 حلديث الباب ، وهو واضح الداللة . -أ

ُهَما ، قَاَل  اْلبَ رَاء ْبنوحلديث  -ب َعةَ  َكاَن َرُسوُل هللِا )َعاِزٍب ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ َعَشَر  َصلَّى حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر ، أَْو َسب ْ
. .. فَ تَ َوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبِة  (َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِِف السََّماءِ )ُيُِبُّ َأْن يُ َوجََّه ِإىَل اْلَكْعَبِة فَأَنْ َزَل اَّللَُّ :  َشْهرًا ، وََكاَن َرُسوُل هللِا 

رَّ َعَلى قَ ْوٍم ِمَن األَْنَصاِر ِِف َصالَِة اْلَعْصِر حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس فَ َقاَل ُهَو َيْشَهُد َرُجٌل مُثَّ َخرََ  بَ ْعَد َما َصلَّى َفمَ   َفَصلَّى َمَع النَّيِبِ  
 ( .َوأَنَُّه تَ َوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبِة فَ َتَحرََّف اْلَقْوُم َحَّتَّ تَ َوجَُّهوا حَنَْو اْلَكْعَبةِ   أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا 

 ري أو سؤال ثقة مث بان له خطؤه :ري اجتهاد وال ُتمن صلى بغ -4
 فعليه أن يقطع صالته ويعيدها إىل جهة القبلة.:  ظهر خطؤه وهو ِف الصالة فإن

 .فإنه يعيدها إىل جهة القبلة الصحيحة؛ ألنه مفرط برتك االجتهاد والسؤال :  إن ظهر له اخلطأ بعد أداء الصالة وكذلك
أن صالته ، مث بان له أنه مل يستقبل جهتها ِف صالته ، ا أن من صلى من غري اجتهاد وال طلب للقبلة وأمجعو :  قال ابن عبد الرب

وِف هذا املعىن حكم من صلى إىل غري القبلة ِف مسجد ميكنه فيه طلب  ، غري طهارة يعيدها ِف الوقت وغريهفاسدة، كمن صلى ب
 ا .إىل غريه القبلة وعلمها ووجودها باحملراب وشبهه ومل يفعل وصلى
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 لكن لو أصاب القبلة فهل يعيد ؟
 .إذا صلى بغري اجتهاد وال تقليد ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب مل يُعد على الصحيح  :قال الشيخ ابن عثيمني 

 احلديث دليل على جواز احلركة ملصلحة الصالة . -5
 قسم بعض العلماء احلركة ِف الصالة إىل أقسام :وقد 

 لواجبة .: احلركة ا أوالً 
 هي اليت يتوقف عليها صحة الصالة ، هذا هو الضابط ِلا والصور كثرية :

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

 يصلي وجب عليه خلعها ، إلزالة النجاسة . ولو ذكر أن ِف غرتته َناسة وهو
 : احلركة املستحبة . ثانياً 

 هي اليت يتوقف عليها كمال الصالة ، وِلا صور عديدة :
 منها :لو تبني له أنه متقدم على جريانه ِف الصف ، فتأخره سنة .

 ومنها : ولو تقلص الصف حَّت صار بينه وبني جاره فرجة ، فاحلركة هنا سنة .
 : احلركة املباحة . ثالثاً 

 هي احلركة اليسرية للحاجة ، أو الكثرية للضرورة .
 : رجل يصلي ِف الظل فأحس بربودة فتقدم ، أو تأخر ، أو تيامن ، أو تياسر من أجل الشمس ، فهذه مباحة . مثال
 : احلركة املكروهة . رابعاً 

 ، وأخذ القلم. ِف كثري من الناس اآلن كالنظر إىل الساعة ،كما يوجد وال يتوقف عليها كمال الصالة ، هي اليسرية لغري حاجة
 : احلركة احملرمة . خامساً 

 هي الكثرية املتوالية لغري ضرورة .
 املشهور من مذهب احلنابلة أن من أخطاً ِف احلضر فإنه يعيد مطلقاً . -6

ألن ذلك ال يكون إال لتفريط، وإن كان مسافراً، وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ، وكان ِف احلضر، أعاد،  : ِف الكاِف املوفق قال
 .انتهى .مل يعده، ألنه أتى مبا أمر من غري تفريط فلم تلزمه إعادة

 ب .الصحيح من املذهب أن البصري إذا صلى ِف احلضر فأخطأ عليه اإلعادة مطلقا وعليه األصحا : قال ِف اإلنصافو 
 ه عند الشافعية واحلنابلة، سواء ذكر ِف الوقت أو بعده. فإن اإلعادة تلزممن صلى لغري القبلة ناسياً  -7

مل يضر  اً كراه وال نسيان، فلو استدبر ناسيوذكر الشافعية أنه ال يسقط استقباِلا جبهل وال غفلة وال إ جاء ِف املوسوعة الفقهية:
لة القول بأن من مبطالت .. وأطلق احلنابللسهو ألن تعمد االستدبار مبطل. لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد

اً أو سهو  اً ة على أن هذه الشروط ال تسقط عمدكما نصوا ِف باب شروط الصال،  دبار القبلة حيث شرط استقباِلا الصالة است
 انتهى. . أو جهالً 

 .رمحه هللا  أبو ُممد ابن حزم نص فقيه الظاهرية اً وعلى البطالن ولزوم اإلعادة أبد 
،  وقت، ويعيد ما كان ِف ال بطلت صالته اً أو ناسي اً ة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدإىل غري القبلفمن صلى  فقال ِف احمللى:

 . اً إن كان ناسي اً ويعيد أبد اً ،إن كان عامد
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 قبول خرب الواحد . -8
 احلديث دليل على جواز النسخ ِف األحكام الشرعية . -9

 د بلوغه .احلديث دليل أن احلكم ال يلزم املكلف إال بع -10
 فائدة :

 قال ابن عبد الرب : أمجع العلماء على أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن ، وأمجعوا أن ذلك كان باملدينة .
قال احلافظ : والتحويل كان ِف نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم اجلمهور ، ورواه احلاكم بسند صحيح 

 عن ابن عباس .
 اء ِف كيفية استقباله اختلف العلم : بيت املقدس على ثالثة أقوال 

 أنه كان باجتهاد منه ، وبه قال احلسن وعكرمة . األول :
 أنه كان خمرياً بينه وبني الكعبة ، فاختار القدس طمعاً ِف إميان اليهود ، قاله الطربي . الثاين :

 ذلك، وأمره أن ، مث نسخ هللابأمر هللا تعاىل ووحيه ال ُمالة تقباله، أنه وجب عليه اسما عليه اجلمهور، ابن عباس وغريه الثالث :
َها ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَ يْ ، واستدلوا بقوله تعاىل )يستقبل الكعبة َلَة الَّيِت ُكنَت َعَلي ْ ( ... هِ َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

 . وهذا القول هو الصحيح
ري ينوعن  -74 َارٍ ) قَاَل .  أََنس ْبن س  َناُه ب َعنْي  التَّْمر  فَ َرأَيْ ُتُه ُيَصلي ى َعَلى مح  نَي َقد َم الشَّاَم فَ تَ َلقَّي ْ َنا أََنَس ْبَن َمال ٍك ح   تَ َلقَّي ْ

َلة   -َوَوْجُهُه َذل َك اجْلَان َب  َلة . قَاَل َلْواَل َأّني  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ   فَ ُقْلُت َلهُ  -َوَأْوَمَأ مَهَّاٌم َعْن َيَسار  اْلق ب ْ  رَأَيْ ُتَك ُتَصلي ى ل َغرْي  اْلق ب ْ
 ( . يَ ْفَعُلُه مَلْ َأفْ َعْلهُ 

---------- 
نَي َقد َم الشَّا)    من ذلك ِف أوائل كتاب الصالة ،  اً ، وقد ذكرت طرف احلجا  يشكو من الشام قد توجه إىل أنسكان م ( ح 

 ابن فخر  الشام إمنا تلقاه ملا رجع من بن سريين أنس وغلطوه ألن " الشام حني قدم" مسلم رواية ووقع ِف
ُمرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك كما  الشام وميكن توجيهه بأن يكون املراد بقوله حني قدم ، ليتلقاه  البصرة من سريين

  . الشام يحة ومعناه تلقيناه ِف رجوعه حني قدمصح مسلم رواية : النووي تقول فعلت كذا ملا حججت ، قال
  خالد بن  بني أّب بكر وكانت به وقعة شهرية ِف آخر خالفة الشام مما يلي العراق هو موضع بطريقر ( ب َعنْي  التَّمْ ) 

 م .واألعاج الوليد
َار ( َا اْلَمْعُروف ِف َصاَلة النَّيِب  قَاَل الدَّارَُقْطيِنُّ َوَغرْيه : َهَذا َغَلط ِمْن َعمْ  ) ُيَصلي ي َعَلى مح  َعَلى  رو ْبن َُيََْي اْلَماِزّن  ، قَالُوا : َوِإمنَّ

ي  َذا ، َوِِلََذا ملَْ يَْذُكر اْلُبَخارِ رَاِحَلته أَْو َعَلى اْلَبِعري ، َوالصََّواب َأنَّ الصَّاَلة َعَلى احلَِْمار ِمْن ِفْعل أََنس َكَما ذََكرَُه ُمْسِلم بَ ْعد هَ 
ثَِقة نَ َقَل َشْيًئا ُُمَْتَماًل ، فَ َلَعلَُّه َكاَن َحِديث َعْمرو . َهَذا َكاَلم الدَّاَرُقْطيِنِ  َوُمَتاِبِعيِه ، َوِِف احلُْْكم بِتَ ْغِليِط رَِوايَة َعْمرو َنَظر ؛ أِلَنَُّه 

نَُّه َشاذ  فَِإنَُّه خُمَاِلف لِرَِوايَِة اجلُْْمُهور ِِف اْلَبِعري َوالرَّاِحَلة ، َوالشَّاذ  َمْرُدود ، َوُهَو احلَِْمار َمرَّة َواْلَبِعري َمرَّة أَْو َمرَّات ، َلِكْن َقْد يُ َقال : إِ 
 ) شرح مسلم ( .  . اْلُمَخاِلف لِْلَجَماَعِة ، َواَّللَُّ أَْعَلم

َلة  )  ا أنكر عدم ِف ذلك ، وإمن أنس احلمار وال غري ذلك من هيئة فيه إشعار بأنه مل ينكر الصالة على(  رَأَيْ ُتَك ُتَصلي ى ل َغرْي  اْلق ب ْ
 .استقبال القبلة فقط 

 . استقبال القبلة للمتنفل على الدابة يعين ترك( يفعله  لوال أّن رأيت النيب  س )أن وِف قول 
 .جواز الصالة على احلمار، ومثله سائر الدواب كاجلمل وحنوه  احلديث دليل على -1
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وهو يصلي على محار وهو  اً طأ عن ُيَي بن سعيد قال رأيت أنس ِف هذه الرواية كيفية صالة أنس وذكره ِف املو مل يبني:فائدة 
 ع جبهته على شيء .  ) الفتح ( .ة يركع ويسجد إمياء من غري أن يضمتوجه إىل غري القبل

َلة  قوله ) -2  . استقبال القبلة للمتنفل على الدابة يعين ترك(  فَ ُقْلُت لَُه رَأَيْ ُتَك ُتَصلي ى ل َغرْي  اْلق ب ْ
 .صلى على محار ؟ فيه احتمال  وهل يؤخذ منه أن النيب 

بلة ، فإفراد الرتمجة ِف احلمار من لغري الق اً تطوع اً راكب إمنا هو ِف صالة النيب  أنس فقال : خرب اإلمساعيلي وقد نازع ِف ذلك 
 جهة السنة ال وجه له عندي اه  .

 .إسناده حسن  خيرب يصلي على محار وهو ذاهب إىل أنه رأى النيب  أنس عن ُيَي بن سعيد من طريق السرا  وقد روى 
 وهو محار على يصلي  النيب رأيت ( ابن عمر  عنيسار  بن سعيد عن عمرو بن ُيَي املازّن من طريق مسلم وله شاهد عند 

 .  البخاري الذي أشار إليه فهذا يرجح االحتمال  ( خيرب إىل متوجه
ال ختلو من َناسة ولو على ألن الدابة ، الته صحيحة     أن من صلى على موضع فيه َناسة ال يباشرها بشيء منه أن ص -3

 ا .منفذه
 .كالرجوع إىل أقواله من غري عرضة لالعرتاض عليه   الة والسالمعليه الص وفيه الرجوع إىل أفعاله-4
 .وفيه تلقى املسافر -5
 .وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله واجلواب بالدليل -6
 .وفيه التلطف ِف السؤال  -7
 ( . من ذا اجلانب) والعمل باإلشارة لقوله -8

 باب الصفوف
 ( .َسوُّوا ُصُفوَفُكْم فَإ نَّ َتْسو يََة الصَّفي  م ْن ََتَام  الصَّاَلة  )  َرُسوُل اَّللَّ   قَالَ  : َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَالَ  -75
ري وعن -76 ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   الن ُّْعَمان ْبن َبش   م ( .لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخال َفنَّ اَّللَُّ بَ نْيَ ُوُجوه كُ  )يَ ُقوُل  قَاَل ْسَ 

َا اْلق َداَح َحىتَّ رََأى أَنَّا َقْد َعَقْلَنا َعْنُه ُثَّ َخَرَج يَ ْومً  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  وملسلم )   َا ُيَسوي ى هب  ا فَ َقاَم َحىتَّ  ُيَسوي ى ُصُفوفَ َنا َحىتَّ َكَأمنَّ
ُ فَ َرَأى رَُجالً بَاد يًا َصْدرُُه م َن الصَّفي  فَ َقاَل   م ( .لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخال َفنَّ اَّللَُّ بَ نْيَ ُوُجوه كُ ع َباَد اَّللَّ  » َكاَد ُيَكربي 

---------- 
وألن تقدم ، ألن التسوية للصفوف من شأن املالئكة ، أي : اعتدلوا ِف الصالة بأن تقوموا على مست واحد  (َسوُّوا ُصُفوَفُكْم ) 

( أي ال يتقدم بعضكم على بعض ِف  وال ختتلفوا إليه بقوله )البعض رمبا أوغر صدور الباقني وشوش خشوعهم كما أشار 
 فيض القدير ( .) ف .      الصفو 

 وِف حديث النعمان :
 وِف احلديث اآلخر ) أقيموا صفوفكم ( أي : سو وه ، وعد لوه ، وتراصوا فيه .(  لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكمْ ) 

 ف .ني ِبا على مست واحد ، أو يراد ِبا سد اخللل الذي ِف الصقال ابن عالن : املراد بتسوية الصفوف اعتدال القائم
أَِقيُموا )  من حديث أّب هريرة  بلفظ وعند مسلم من إقامة الصالة (وِف رواية ) ... ( فَإ نَّ َتْسو يََة الصَّفي  م ْن ََتَام  الصَّاَلة  )  

أَِقيُموا ُصُفوَفُكْم فَِإنَّ ِمْن ُحْسِن  ) أمحد من حديث أنس  بلفظوعند ( ، الصَّالَِة  صَّفِ  ِمْن ُحْسنِ الصَّالَِة فَِإنَّ ِإقَاَمَة ال الصَّفَّ ِف 
 ف ( .لصَّالَِة ِإقَاَمَة الصَّ ا

 ( اختلف ِف معناها . َأْو لَُيَخال َفنَّ اَّللَُّ بَ نْيَ ُوُجوه ُكم) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11839
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11839
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2034&idto=2035&bk_no=52&ID=713#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2034&idto=2035&bk_no=52&ID=713#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2034&idto=2035&bk_no=52&ID=713#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 : معناه ميسخها وُيوِلا عن صورها . قيلف
 . الصحيح وهذا هواوة والبغضاء واختالف القلوب ، : معناه يوقع بينكم العد وقيل

 ويؤيده رواية أّب داود  ) أو ليخالفن هللا بني قلوبكم ( .
، كما يقال تغري وجه فالن على أي ظهر َل من وجهه كراهة  قال النووي : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب

 ن .لظواهر سبب الختالف البواطفوف خمالفة ِف ظواهرهم، واختالف اَل، وتغري قلبه علي ألن خمالفتهم ِف الص
َا اْلق َداَح )  َا ُيَسوي ى هب  َهام ِحني تُ ْنَحت َوتُ ب َْرى، َواِحدَها )ِقْدح( ِبَكْسِر اْلَقافاْلِقَداح ِبَكْسِر اْلَقاف ِهَي َخَشب ا (َحىتَّ َكَأمنَّ ، لسِ 

َا يَ ُقوم ِِبَا السِ َهام ِلِشدَِّة ِاْسِتَوائَِها َواْعِتَداِلَا .َمْعَناُه يُ َباِلغ ِِف َتْسوِيَتَها َحَّتَّ    َتِصري َكَأمنَّ

 الصَّالَِة َويَ ُقوُل : اْستَ ُووا ( . مَيَْسُح َمَناِكبَ َنا ِِف   َكاَن َرُسوُل اَّللَّ )وِف حديث ابن مسعود 
لكرمية حَّت ال خير  بعضها عن بعض )ويقول( حال التسوية  ميسح مناكبنا ِف الصالة( أي يسوي ها بيده اقال ابن عالن : قوله )

كما هو ظاهر السياق )استووا وال ختتلفوا( بأن يتقدم منكب بعضكم على منكب بعض ، يؤخذ منه أن اإلمام إذا سو ى 
اديث أخر الصفوف باليد يسن له أن يقول ما ذكر، ومجعه بني الفعل والقول كما هنا، واقتصاره على القول فقط كما ِف أح

خمتلف باعتبار حال املخاطبني، فإذا علم اكتفاءهم بالقول لفقههم وسرعة امتثاِلم اقتصر عليه، وإال لكثرهتم أو الختالطهم 
 حبديثي اإلسالم ُمتاجني ملزيد العلم مجع بينهما .

 هذه األحاديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف وإقامتها وُتسينها . -1
 :ومن األحاديث أيضاً 

نَ َها َوَحاُذوا بِاأَلْعَناِق ، فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإّن ِ أَلَرى الشَّْيطَاَن يَ )  قَالَ  حديث  أََنس َعْن اَلنَّيبِ   ْدُخُل ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَارِبُوا بَ ي ْ
 . َرَواُه أَبُو َداُودَ  (  ِمْن َخَلِل الصَّفِ  َكأَن ََّها احلََْذفُ 

 .( غنم سود صغار حجازية  ) احلََذف( اخللل ما يكون بني االثنني من اتساع عند التزاحم . ) خلل( مجع عنق ، واملراد به الرقبة . اأْلَْعَناق  َوَحاُذوا ب  ) 
 ي ( متفق عليه .أَِقيُموا ُصُفوَفُكْم فَِإّن ِ أَرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهر  )قَاَل  َعِن النَّيبِ   وعنه .

ِمْنُكْم أُوُلو  يِن ياْستَ ُووا َواَل خَتَْتِلُفوا فَ َتْخَتِلَف قُ ُلوُبُكْم لَِيلِ  )الصَّالَِة َويَ ُقوُل  مَيَْسُح َمَناِكبَ َنا ِف  ْسُعوٍد قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َأِِب مَ و 
 أَبُو َمْسُعوٍد فَأَنْ ُتُم اْليَ ْوَم َأَشدُّ اْخِتالَفًا.قَاَل  (اأَلْحاَلِم َوالن َُّهى مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم 

 : ولتسوية الصفوف فضائل 

 : أهنا من تسوية الصالة وكماِلا . أوالً 
 ) سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة ( . قال 
 صلة هللا .: ثالثاً 

 . رواه أبو داود ) من وصل صفاً وصله هللا ( كما قال 
 على قولني : حكم تسويف الصفوف ف العلماء ِف وقد اختل -2

 : أهنا واجبة . القول األول
 والشيخ ابن عثيمني .، وهذا مذهب ابن حزم ، واختاره ابن تيمية 

 .(  ِإقَاَمِة الصَّالَةِ متام الصالة ( وِف رواية ) فَِإنَّ َتْسوِيََة الصُُّفوِف ِمْن  ... ) البابحلديث  -أ
 الصف إذا كان من إقامة الصالة، فهو فرض ، ألن إقامة الصالة فرض وما كان من الفرض ، فهو فرض .  قال ابن حزم : تسوية

 وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .) رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها (  حلديث أنس . قال : قال  -ب
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 ( .ُيَخالَِفنَّ اَّللَُّ بَ نْيَ ُوُجوِهُكمْ لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم ، أَْو لَ ) قال : قال  -النعمان  -وحلديث الباب  - 
 .:  فإن هذا التهديد ال يقال فيما ليس بواجب كما ال خيفى  قال األلباّن

 . ( ... اْستَ ُووا :الصَّالَِة َويَ ُقوُل  بَ َنا ِف مَيَْسُح َمَناكِ    َكاَن َرُسوُل اَّللَّ وحلديث أّب مسعود السابق قال ) -د
 . ( باب إمث من مل يتم الصفوف)  البخاري : قال ابن حجر ِف ترمجة

صلوا كما رأيتموّن )  ومن عموم قوله ( ، سووا صفوفكم ) وُيتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة األمر ِف قوله 
نكار قد وإن كان اإل، ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده ِبذه القرائن أن إنكار أنس إمنا وقع على ترك الواجب ( أصلي 

ويؤيد ذلك أن ، ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسو صحيحة الختالف اجلهتني ، يقع على ترك السنن 
 ة .أنسا مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصال

 : أنه سنة مؤكدة غري واجب . القول الثاين
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 .صفوف من متام الصالة ( وِف رواية : ) من كمال الصالة ( ) ... فإن تسوية ال  لقوله 
وجه الداللة : حيث مل يذكر احلديث أن تسوية الصفوف من أركان الصالة ، وال من واجباهتا ، وإمنا من متامها وحسنها ، وهذا 

 غايته االستحباب ليس إال .
ال خيفى ما فيه وال سيما وقد بينا أن الرواة مل يتفقوا على هذه وقد عق ب احلافظ ِف الفتح على كالم ابن حزم السابق ، بقوله : و 

العبارة ، ومتسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أّب هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال ألن حسن الشيء زيادة على متامه 
 وأورد عليه رواية من متام الصالة. 

يدل على أهنا لْيست بفرِض،ألن ذلك (  فإنه من ُحسن الصالة)  قولهفقال: دعوى ابن حزم ،  -رمحه هللا  -وردَّ البدر العيين 
 م .أمر زائد، فافه -أيضاً  -من متام كمال الصالة، وهو(  من متام الصالة)  أمر رائد على نفس الصالة، ومعىن قوله

 . والقول بالوجوب قوي 
 إذا مل تسو الصفوف هل تبطل الصالة ؟ -3

 ال : إهنا تبطل ، ألهنم تركوا الواجب ، ولكن احتمال عدم البطالن مع اإلمث أقوى .قال ابن عثيمني : قد يق
ويؤيد ذلك أن ، صحيحة الختالف اجلهتني  ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسوِ وقال احلافظ ابن حجر : 

 .  ) الفتح ( . النأنسا مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصالة وأفرط بن حزم فجزم بالبط
قَاَل : َما أَْنَكْرُت َشْيًئا ِإالَّ  أَنَُّه َقِدَم اْلَمِديَنَة َفِقيَل َلُه َما أَْنَكْرَت ِمنَّا ُمْنُذ يَ ْوِم َعِهْدَت َرُسوَل هللِا ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك فائدة : 

 ( رواه البخاري .أَنَُّكْم اَل تُِقيُموَن الصُُّفوَف 
وا ذلك بعده . انتهى جبقال ابن ر   : وِف هذا احلديث دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفًا ِف عهد النيب  وأن الناس غريَّ

 الساق، ليس هَو ِف ظهر القدم، كما قاله قوم . ِف أسفل ئوِف هذا احلديث: داللة على أن الكعب هَو العظم الناتوقال : 
من حيث إن أنسًا حصل منه اإلنكار على عدم إقامتهم الصفوف ، وإنكاره يدل على مطابقة هذا األثر للرتمجة :  وقال العيِن

 أنه يرى تسوية الصفوف واجبة ، فتارك الواجب آمث .
 وقد ذكر العلماء ِف معىن إقامة الصالة أمورًا::  العراقي قالفَِإنَّ َتْسوِيََة الصُُّفوِف ِمْن ِإقَاَمِة الصَّالَِة ( .) قوله  -3

 حصول االستقامة واالعتدال ظاهرًا كما هو املطلوب باطًنا . : أحدها
 لئال يتخللهم الشيطان ، فيفسد صالهتم بالوسوسة كما جاء ِف ذلك احلديث. : ثانيها
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 ما ِف ذلك من حسن اِليئة . ثالثها :
 ذا مل يفعلوا ذلك ضاق عنهم .أن ِف ذلك متكنهم من صالهتم مع كثرة مجعهم ، فإذا تراصوا وسع مجيعهم املسجد ، وإ : رابعها

أن ال يشغل بعضهم بعًضا بالنظر إىل ما يشغله منه إذا كانوا خمتلفني، وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض  : خامسها
 وكثري من حركاهتم وإمنا يلي بعضهم من بعض ظهورهم . انتهى

 :سوية الصَّفِ  تكون بالتساوي ، حبيث ال يتقدَّم أحٌد على أحد ت -4
 أسفل الَبَدن ال أطراف األصابع .ِف  املعترب املناكب ِف أعلى الَبَدن ، واألكُعبو 

  .وذلك ألن أطراف األصابع تتفاوت بِتفاوت طول الَقَدم ، بينما ال تتفاوت الكعوب وال األعقاب طوالً 
.باب ِإْلزَاِق اْلَمْنِكِب بِاْلَمْنِكِب َواْلَقَدِم بِالْ  -: قال اإلمام البخاري   َقَدِم ِف الصَّفِ 

 َوقَاَل الن ُّْعَماُن ْبُن َبِشرٍي رَأَْيُت الرَُّجَل ِمنَّا يُ ْلزُِق َكْعَبُه ِبَكْعِب َصاِحِبِه.
َصاِحِبِه َوَقَدَمُه  َبُه مبَْنِكبِ أَِقيُموا ُصُفوَفُكْم فَِإّن ِ أَرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهرِي ، وََكاَن َأَحُدنَا يُ ْلزُِق َمْنكِ  )قَاَل  ، َعِن النَّيبِ  َعْن أََنسٍ و 

 ه ( .ِبَقَدمِ 
ورواه  ه (فرأيت الرجل يُلزق َكْعبه ِبَكْعب َصاِحب: قال ) ظ :       رواه اإلمام أمحد بلف وما ذََكره البخاري عن النعمان بن بشري  

 . أبو داود بِنحوه
 م .الَقدَ فاملعترب هو اْلُمحاذاة بالَكْعب ، وهو العظم البارز ِف جنب  

وليس التساوي بأطراف األصابع بل باألكعب، أكرر ذلك ألّن رأيت كثريًا من الناس جيعلون مناط التسوية قال ابن عثيمني : 
 .رؤوس األصابع وهذا غلط

َواْستَ َوى ( أي :  : ) َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَُّه هللا تعاىل ، كما قالستواء مبعىن الكمال: االوهناك تسوية أخرى مبعىن الكمال؛ يعين -5
 بل يشَمل ِعدَّة أشياء :،  فإذا قلنا : استواُء الصَّفِ  مبعىن كماله ؛ مل يكن ذلك مقتصراً على تسوية احملاذاة َكُمَل ،

 . أواًل : تسويَة احملاذاة
 وهذه تقدمت وقد قال بعض العلماء بوجوِبا . 

اصَّ ِف ، وعدم جعل فرج .  ثانياً : الرتَّ  الصَّفي 

َنا َرُسوُل اَّللَِّ  فَ َقاَل قَاَل َخرََ  َعلَ ) َجاِبِر ْبِن مَسَُرَة َعْن  َا  :ي ْ فَ ُقْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَِّ وََكْيَف « . َأاَل َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمالَِئَكُة ِعْنَد َرِبِ 
َا قَاَل َتُصفُّ اْلَمالَ   ( رواه مسلم . فَويَ تَ َراصُّوَن ِف  الصَّ  يُت مُّوَن الصُُّفوَف اأُلَولَ  :ِئَكُة ِعْنَد َرِبِ 

َواَل َتَذُروا فُ ُرَجاٍت  ،يُموا الصُُّفوَف َوَحاُذوا بَ نْيَ اْلَمَناِكِب َوُسدُّوا اخْلََلَل َولِيُنوا بِأَْيِدي ِإْخَواِنُكْم ) أقِ  قال  : وعن ابن عمر . قال
  ( رواه أبوداود .َقَطَع َصفًّا َقَطَعُه اَّللَّ  َوَمنْ  َوَمْن َوَصَل َصفًّا َوَصَلُه اَّللَُّ ،،  ل لشَّْيطَان  

نَ َها َوَحاُذوا بِاأَلْعَناِق ، فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإّن ِ أَلَرى الشَّْيطَاَن يَ )  قَالَ  أََنس َعْن اَلنَّيِبِ  وعن  ْدُخُل ِمْن ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَارِبُوا بَ ي ْ
 . َرَواُه أَبُو َداُودَ  (  احلََْذفُ  َخَلِل الصَّفِ  َكأَن ََّها

 .( غنم سود صغار حجازية  ) احلََذف( اخللل ما يكون بني االثنني من اتساع عند التزاحم . ) خلل( مجع عنق ، واملراد به الرقبة . َوَحاُذوا ب اأْلَْعَناق  ) 
 قوله تعاىل ال يكون بينهم خلل، ومنه ( : الرتاص أن يلصق بعضهم ببعض حَّت1/161قال الكسائي كما ِف غريب احلديث )

 ص( .َكأَن َُّهم بُنَياٌن مَّْرُصو   ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِلِه َصف اً )
ا خصَّ اَّللَُّ به واعلْم أنَّ الصفوَف ِف الصالِة ممَّ ن ( َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّو  ) ِف تفسري قوله تعاىل -رمحه هللا تعاىل  -قال ابن رجب 

فإهنم أَشْبهوا بذلك ُصفوَف املالئكِة ِف السَّماِء، كما أخرب اَّلَلُ عنهم أنَّه قالوا: )َوِإنَّا لََنْحُن الصَّاُفوَن( ، ،  هذه األمَة وشرَّفها به
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 وأْقَسَم بالصاف اِت صفًّا، وُهم املالئكة.
 ... ( . على الناِس بثالٍث: ُجعلت ُصفوفُنا كصفوِف املالئكة ُفضلنا)  قال عِن حذيفَة عن النيبِ  م مسلوِف "صحيح 

ا؟ فقلنا: يا )  فقال عن جابِر بِن مَسُرَة، قال: خرََ  علينا رسول اَّللَِّ  -أيًضا  -وفيه  أال تصفون كما تصفُّ املالئكُة ِعنَد رِبِ 
ا؟ قال ، وكيف تصفُّ املالئكُة ِعنَد رِبِ   ف ( .الصَف األوىَل، ويرتاصُّون ِف يُتمُّون الصفو : رسول اَّللَّ

اص ِ  اص التَّزاحم ؛ ألن هناك ولكن املراد بالرتَّ اصِ  والتَّزاحم ؛ وِلذا ك أن ال يََدُعوا فُ َرجاً للشياطني ، وليس املراد بالرتَّ ان فَ ْرقاً بني الرتَّ
بينكم فُ رَ  تدخل منها  أي : ال يكون ،لشيطان أقيموا الصفوف ، وحاذوا بني املناكب ... وال تذروا فُ ُرَجات ل يقول : النيب 

 أن ُيشوِ شوا على املصلني صالهَتم .الصِ غاِر ؛ من أجل  الشياطني ؛ ألن الشياِطني يدخلون بني الصُّفوِف كأوالد الضأن

 .فاألول  إكماَل األول ثالثاً :
 لثالث حَّت َيكُمَل الثاّن وهكذا .ِف ا َيكُمَل الصَّفُّ األول ، وال ُيشرع فال ُيشرع ِف الصَّفِ  الثاّن حَّت 
ر ( الصَّفِ  اْلُمَؤخَّ  ْن ِف أمتُّوا الصَّفَّ اْلُمَقدََّم مُثَّ الَِّذى يَِليِه َفَما َكاَن ِمْن نَ ْقٍص فَ ْلَيكُ  )قَاَل   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  -أ 

َنا َرُسوُل اَّللَِّ ْن َجاِبِر ْبِن مَسَُرَة قَاَل َخرََ  عَ وع َا ) فَ َقاَل  َلي ْ فَ ُقْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَِّ وََكْيَف «. َأاَل َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمالَِئَكُة ِعْنَد َرِبِ 
َا قَاَل   لم .( رواه مس الصَّف ِ  َويَ تَ رَاصُّوَن ِف  يُت مُّوَن الصُُّفوَف اأُلَولَ  :َتُصفُّ اْلَمالَِئَكُة ِعْنَد َرِبِ 

الثَّاِلث َحَّتَّ يَِتم  الثَّاّن ، َواَل َوَمْعىَن ِإمْتَام الصُُّفوف اأْلَوَّل أَْن يَِتم  اأْلَوَّل َواَل َيْشرَع ِِف الثَّاّن َحَّتَّ يَِتم  اأْلَوَّل ، َواَل ِِف قال النووي : 
 ه .ثَّاِلث ، َوَهَكَذا ِإىَل آِخر ِف الرَّاِبع َحَّتَّ يَِتم  ال

مام :رابعاً   ؛ ألهنم مجاعٌة . التقارُب فيما بينها ، وفيما بينها وبني اإل 
نَ َهاللحديث السابق )   ( . ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَارِبُوا بَ ي ْ

 يعين اجعلوا صفوفكم يقرتب بعضها من بعض 
ها إىل بعض ، وقَ رَُبت إىل اإِلمام  فكلما قَ رَُبت الصُّفوُف بعض واجلماعُة مأخوذٌة ِمن االجتماع : وال اجتماع كامل مع التباعد ،

 .كان أفضل وأمجل 
 . الُقرب : أن يكون بينهما مقدار ما َيَسُع للسُّجوِد وزيادة يسرية وَحدُّ 

مام  . خامساً :  أن يدنَو اإل نساُن م ن اإل 
 . (يِن منكم أوُلو األْحالِم والن َُّهى يلَِيلِ )  لقول النيب  

 ث تلي صفوف الرجال ؟هل تؤخر صفوف الصبيان حبي – 5
 يرى بعض العلماء ذلك ، وأن ذلك من تسوية الصفوف .

ُثُكْم ِبَصالَِة النَّيبِ  حلديث أّب  فَأَقَاَم الصَّالََة ، َوَصفَّ الر َِجاَل َوَصفَّ َخْلَفُهُم اْلِغْلَماَن ، مُثَّ  )قَاَل  َماِلٍك اأَلْشَعرِيُّ : َأاَل ُأَحدِ 
 . ( رواه أبوداود ، ولكنه حديث ضعيف ...َصالَتَُه  ذََكرَ َصلَّى ِِبِْم فَ 

 وذهب بعض العلماء إىل وقوف الصبيان مع الرجال ، وأن من سبق من الصبيان إىل مكان فال يؤخر  .
 ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمني .

أهنم إذا  ا القول فيه نظر ، واألصحولكن هذقال ابن عثيمني : يرى بعض العلماء أن األوىل بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال ، 
تقدموا ال جيوز تأخريهم ، فإذا سبقوا إىل الصف األول أو إىل الصف الثاّن فال يقيمهم من جاء بعدهم ، ألهنم سبقوا إىل حق 

بقة إليها فال مل يسبق إليه غريهم فلم جيز تأخريهم لعموم األحاديث ِف ذلك ، ألن ِف تأخريهم تنفرياً ِلم من الصالة ، ومن املسا
  .يليق ذلك
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ا هو ِف ابتداِء األمِر، أما إذا َسَبَق املفضوُل إىل وقال رمحه هللا :  وهذا الذي ذكرنا ِف تقدمي الر ِجاِل، مث الصبيان، مث النساء، إمنَّ
الذي اختاره بعُض أهِل الِعلم   ومنهم  فإن القوَل الرَّاجحَ املكان الفاضِل؛ بأْن جاَء الصَّيبُّ مبكِ راً وتقدََّم وصار ِف الصَّفِ  األوِل، 

 . ه ال يُقاُم املفضوُل ِمن مكانِهَجدُّ شيِخ اإِلسالِم ابِن تيمية، وهو َُمُْد الدِ ين عبد السالم   أن
ستحقاُق النَّاِس وهذا العموُم يشَمُل كلَّ شيٍء اجتمع ا ه (سبْقُه إليه مسلٌم فهو لَمن َسَبَق إىل ما مل يَ )  وذلك لقوِل النَّيبِ   -أ 

 فيه، فإنَّ َمن َسَبَق إليه يكون أحقَّ به. 
 ( . ال يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمن ُمِلِسه مث جَيلُس فيه)  قال وألنَّ النَّيبَّ  -ب

 وألنَّ هذا عدوان عليه. -  
 د .هؤالء الصبيان بالنسبة للمسج ألنَّ فيه مفسدَة تنفريِ و  -د
أنَّ هذا الصَّيبَّ إذا أخرجه شخٌص بعينه فإنه ال يزال يَذكرُه بسوٍء، وكلَّما تذكَّره بسوٍء َحَقَد عليه، ألنَّ  وكذلك ِمن مفاسده -ه  

 ) الشرح للممتع ( .   الصَّغرَي عادًة ال يَنسى ما فُِعَل به.
 قوله : ) فإّن أراكم من ورائي ظهري ( . -8

من ورائه ، و لكن ينبغي أن  ، و هي رؤيته  احلديث معجزة ظاهرة للنيب  قال األلباّن : قوله ) أراكم من وراء ظهري ( ِف
 ِف الصالة ، إذ مل يرد ِف شيء من السنة ، أنه كان يرى كذلك خار  الصالة أيضاً . يعلم أهنا خاصة ِف حالة كونه 

 على الناس بوجهه فقال : أمتوا صفوفكم ... ( . جاء ِف رواية : ) أقبل رسول هللا -9
دليل على أن شروع اإلمام ِف تكبرية اإلحرام عند قول املؤذن : قد قامت الصالة بدعة ، ملخالفتها للسنة الصحيحة ، ألن 

 احلديث يدل على أن اإلمام بعد إقامة الصالة أمر الناس بتسوية الصف 
قَاَمة َوالدُُّخول ِِف الصَّاَلة ، َوَهَذا َمْذَهبَنا َوَمْذَهب مَجَاِهري ِفيِه احلَْث  َعَلى َتْسوِيَتَها ، َوِفيِه َجَواز اْلَكاَلم بَ نْي قال النووي :  -10  اإْلِ

 . رْيَِها أَْو اَل ِلَمْصَلَحةٍ اْلُعَلَماء ، َوَمنَ َعُه بَ ْعض اْلُعَلَماء ، َوالصََّواب اجلََْواز ، َوَسَواء َكاَن اْلَكاَلم ِلَمْصَلَحِة الصَّاَلة أَْو لِغَ 
 ن يسووا بني الصفوف ، فعلى اإلمام أن يتفقد الصف الذي يليه .ئمة أاألعلى  -11

يَ َتَخلَُّل الصَّفَّ ِمْن نَاِحَيٍة ِإىَل نَاِحَيٍة مَيَْسُح ُصُدورَنَا َوَمَناِكبَ َنا َويَ ُقوُل : اَل خَتَْتِلُفوا  َكاَن َرُسوُل هللِا   )َعِن اْلبَ رَاِء ْبِن َعاِزٍب ، قَاَل 
 ( . ُكمْ فَ َتْخَتِلَف قُ ُلوبُ 

 : أحاديث ضعيفة ِف هذا الباب : فائدة
 إن هللا ال ينظر إىل الصف األعو  .
 من عمر مياسر الصف فله أجران .

 إن هللا ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف .
َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  -77 ْنُه ُثَّ قَاَل ل َطَعاٍم َصنَ َعْتُه فَ  َأنَّ َجدَّ «. ُقوُموا فَُأَصلي َى َلُكْم » َأَكَل م 

َاٍء فَ َقاَم َعَليْ  رٍي لََنا َقد  اْسَودَّ م ْن ُطول  َما لُب َس فَ َنَضْحُتُه ِب  َوَصَفْفُت أَنَا  ه  َرُسوُل اَّللَّ  قَاَل أََنُس ْبُن َمال ٍك فَ ُقْمُت إ ىَل َحص 
 ( . رَْكَعتَ نْي  ُثَّ اْنَصَرفَ  ُز م ْن َورَائ َنا َفَصلَّى لََنا َرُسوُل اَّللَّ  َواْلَيت يُم َورَاَءُه َواْلَعُجو 

ََ ين ه  ، َوَأقَاَم اْلَمْرَأَة َخْلَفَنا ( . َول ُمْسل ٍم ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ    َصلَّى ب ه  َوب أُمي ه  فََأقَاَمِن  َعْن 
---------- 

والضمري ِف "جدته" يعود على إسحاق، كما جزم به ابن عبد الرب، وعبد احلق، وعياض، ،  بصيغة التصغري (َأنَّ َجدَّتَُه ُمَلْيَكَة ) 
 وصححه النووي.
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وجزم ابن سعد، وابن منده، وابن احلصار بأهنا جدة أنس، والدة أمه، أم سليم، وهو مقتضى كالم إمام احلرمني ِف "النهاية"، ومن 
 ة"، وهو ظاهر السياق.تبعه، وكالم عبد الغين ِف "العمد

قال احلافظ رمحه هللا: ويؤيده ما رويناه ِف فوائد العراقيني ألّب الشيخ من طريق القاسم بن ُيَي املقدمي، عن عبيد هللا بن عمر، 
 .... احلديث وامسها مليكة، فجاءنا، فحضرت الصالة أرسلتين جديت إىل النيب : عن إسحاق بن أّب طلحة، عن أنس، قال

ال ليصلي ِبم، ليتخذوا مكان  ، كان لذلك ألجل تناول طعام، قال احلافظ رمحه هللا: وهو مشعر بأن ُميئه: أي (  ملطعا) 
، وهنا  صالته ُمصل ى ِلم، كما ِف قصة عتبان بن مالك اآلتية، وهذا هو السر ِف كونه بدأ ِف قصة عتبان بالصالة قبل الطعام

 . ا بأصل ما دعي ألجله، فبدأ ِف كل منهم بالطعام قبل الصالة
 م .أي قوموا ألصلي إماماً لك (ُقوُموا فَُأَصلي َى َلُكْم  )

رٍي لََنا َقد  اْسَودَّ م ْن ُطول  َما لُب َس )   وهو كناية عن كثرة استعماله.،  من طول لبسهأي  (إ ىَل َحص 
َاٍء ()  لتليني احلصري، أو لتنظيفه .وهذا النضح ُيتمل أن يكون ،  من النضح، وهو الرش فَ َنَضْحُتُه ِب 
 احلديث دليل  على أنه إذا كان مع اإلمام اثنان أن يقفا خلف اإلمام .-1

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 ( . َوَصَفْفُت أَنَا َواْلَيِتيُم َورَاَءهُ  )لقول أنس -أ
 تقدم على أنس واليتيم ، فدل على أن االثنني موقفهما خلف اإلمام . فالرسول 

َعْن مَيِيِنِه مُثَّ َجاَء َجبَّاُر  َحَّتَّ أَقَاَميِن  فََأَداَرّن  يفََأَخَذ بَِيدِ  مُثَّ ِجْئُت َحَّتَّ ُقْمُت َعْن َيَساِر َرُسوِل اَّللَِّ وحلديث جابر ) ...  -ب
يًعا َفَدفَ َعَنا َحىتَّ َأقَاَمَنا َخْلَفهُ   فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ   ْبُن َصْخٍر فَ تَ َوضََّأ مُثَّ َجاَء فَ َقاَم َعْن َيَساِر َرُسوِل اَّللَِّ   رواه مسلم(.  ب َيَديْ َنا مجَ 

 أقام جابر وجبار خلفه ، فدل على أن موقف االثنني وراء اإلمام . فالرسول 
 وذهب بعض السلف إىل أن اإلمام يقف بينهما .

 وهو قول ابن مسعود .
نَ ُهَما َوَجَعَل َأَحَدمهَُ ) ِد َعْن ِإبْ رَاِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َواأَلْسوَ   ا َعْن أَن َُّهَما َدَخاَل َعَلى َعْبِد اَّللَِّ فَ َقاَل َأَصلَّى َمْن َخْلَفُكْم قَااَل نَ َعْم . فَ َقاَم بَ ي ْ

طَبََّق بَ نْيَ يََدْيِه مُثَّ َجَعَلُهَما بَ نْيَ َفِخَذْيِه فَ َلمَّا َصلَّى قَاَل  مَيِيِنِه َواآلَخَر َعْن مِشَالِِه مُثَّ رََكْعَنا فَ َوَضْعَنا أَْيِديَ َنا َعَلى رَُكِبَنا َفَضَرَب أَْيِديَ َنا مُثَّ 
 ( . َهَكَذا فَ َعَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 واجلواب عن فعل ابن مسعود :والصحيح األول ، 
 : أن هذا احلديث منسوخ . قيل

جابر وجبار باملدينة ، ألن جابر إمنا شهد املشاهد بعد  فخرب ابن مسعود مبكة ، ألن فيه التطبيق وقد نسخ باملدينة ، وحديث 
إال  بدر وحديث أنس بن مالك فإنه كان باملدينة ، وغاية ما فيه خفاية الناسخ على عبد هللا ، وليس ببعيد ، إذ مل يكن دأبه 

 بد هللا على خالف ما علمه .إمامة اجلمع الكثري إال ِف الندرة كهذه القصة وحديث أنس وهو ِف داخل بيت امرأة فلم يطلع ع
 .ئتمام ( ) انظر أحكام اإلمامة واالكما قاله إبراهيم النخعي وابن سريين .  : ُممول على ضيق املكان ،   وقيل

 . احلديث دليل على صحة مصافة الصيب ِف صالة النفل-2
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 . ( َءهُ َوَصَفْفُت أَنَا َواْلَيِتيُم َورَا... )لقول أنس 
 . واليتيم هو من مات أبوه وهو مل يبلغ ، وقد صف هذا اليتيم مع أنس خلف النيب 
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 على قولني :  مصافة الصيب ِف صالة الفرض  واختلف العلماء ِف حكم -3
 : ال تصح . القول األول

 وهذا املذهب .
 قالوا : ألن الصيب ال تصح إمامته فال تصح مصافته .-أ

 ن ال يكون متطهراً فيصري البالغ فذاً .وقالوا : خيشى أ -ب
 : تصح مصافته . القول الثاين

 هب املالكية ، واحلنفية ، والشافعية واختاره من احلنابلة ابن عقيل وصوبه البعلي وقال ابن مفلح وهو أظهر .وهذا مذ
 ( . فَ ُقْمُت َويَِتيٌم َخْلَفهُ حلديث الباب )  -أ

: أن ما ثبت ِف النفل ثبت ِف  والقاعدة،  صف مع أنس خلف النيب  -ذي مات أبوه ومل يبلغ وهو ال -وجه الداللة : أن اليتيم 
 الفرض إال بدليل يفرق ، وال دليل .

آنًا ، فَِإَذا َحَضَرِت الصَّالَُة ، فَ ْليُ َؤذِ ْن َأَحدُُكْم ، َوْليَ ُؤمَُّكْم َأْكثَ رُُكْم قُ رْ قال ألبيه )  وحلديث عمرو بن سِلمة . أن النيب  -ب
ن نيَ ْيِديِهْم ، فَ َنَظُروا فَ َلْم َيُكْن َأَحٌد َأْكثَ َر قُ ْرآنًا ِمينِ  ، ِلَما ُكْنُت أَتَ َلقَّى ِمَن الرُّْكَباِن ، فَ َقدَُّموّن بَ نْيَ أَ  تٍي ، َأْو َسْبع  س   ( . َوأَنَا اْبُن س 

 ته جازت مصافته من باب أوىل .وجه الداللة : أن احلديث دل على جواز إمامة الصيب ، فإذا جازت إمام
 علل ابن قدامة بقوله : أن الصيب مبنزلة املتنفل ، واملتنفل يصح أن يصاف املفرتض كذا ها هنا . - 

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ن الصيب ال تصح إمامته ، فهذا غري صحيح ، ألن السنة وردت قوِلم : إِف ما اجلواب عن تعليل أصحاب القول األول أ

 ، وأن الصيب تصح إمامته . خبالفه
 احلديث دليل أن املرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكون خلفهم ، سواء كانت لوحدها أو معها نساء ، وسواء كانت-4

 مع رجل من ُمارمها أو ال ، فموقفها خلف الرجال .

 ( . َواْلَعُجوُز ِمْن َورَائَِنالقول أنس ) ... 
 ملرأَة خلفنا ( رواه مسلم .وِف حديثه اآلخر ) وأقاَم ا

  تصح صالهتا وصالة الرجل .إذا وقفت ِف صف الرجال فوأما 
 وعند احلنفية تفسد صالة الرجل دون املرأة .

: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن هللا، واألمر ، حيث قال قائلهم: وهو عجيب، وِف توجيهه تعسف قال ابن لقيم
 .صالة الرجل، ألنه ترك ما أمر به من تأخريها، قال: وحكاية هذا تغين عن جوابه فإذا حاذت الرجل فسدت، للوجوب

 لو صلت املرأة مع مجاعة النساء، فالصحيح أهنا كالرجال مع مجاعة الرجال، يعين ال يصح أن تقف خلف صف النساء -5
 ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .منفردة، بل جيب عليها أن تكون ِف الصف

  [وسبق  ]جواز صالة النافلة مجاعة ، بشرط أال يتخذ ذلك عادة .  -6
 أكل طعام مث قام وصلى ومل يتوضأ فهذا يدل على أن الوضوء مما مست النار غري واجب .  أن النيب  -7

 ومما يدل على ذلك :
 متفق عليه .( ملَْ يَ تَ َوضَّأْ مُثَّ َصلَّى وَ  ،َأَكَل َكِتَف َشاةٍ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس . )َعْن عَ  

 متفق عليه  .(َفَصلَّى وملَْ يَ تَ َوضَّأْ  ، َفُدِعَي ِإىَل الصَّالَِة فَأَْلَقى السِ كِ نيَ َُيْتَ زُّ ِمْن َكِتِف َشاةٍ  أَنَُّه رََأى َرُسوَل اَّللَِّ وعن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة )
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َفَصلَّى اْلَعْصَر، مُثْ َدَعا  - َخْيبَ َر َوِهَى َأْدنَ  -، َحَّتَّ ِإَذا َكانُوا بِالصَّْهَباِء َعاَم َخْيبَ رَ نَُّه َخرََ  َمَع َرُسوِل اَّللَِّ أَ عن ُسَوْيد ْبَن الن ُّْعَماِن )و 
َصلَّى  ، مُثَّ َنا، مُثَّ قَاَم ِإىَل اْلَمْغِرِب، َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَناَوَأَكلْ  ، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ َلْم يُ ْؤَت ِإالَّ بِالسَّوِيِق، فََأَمَر ِبِه فَ ثُ ر ِىَ ، ف َ بِاأَلْزَوادِ 

 متفق عليه .( أْ وملَْ يَ تَ َوضَّ 
 متفق عليه .َأَكَل ِعْنَدَها َكِتفاً ، مُثَّ َصلَّى وملَْ يَ تَ َوضَّْأ (  وَعْن َمْيُمونََة ) َأنَّ النَّيبَّ 

َماء ِمْن السََّلف َواخْلََلف ِإىَل أَنَُّه اَل يُ ْنتَ َقض اْلُوُضوء بَِأْكِل َما َمسَّْتُه النَّار . ممَّْن َذَهَب ِإلَْيِه َذَهَب مَجَاِهري اْلُعلَ قال النووي : 
يق  ْرَداء، َمْسُعود،  ، َوَعْبد اَّللَّ ْبنَوُعَمر ْبن اخلَْطَّاب، َوُعْثَمان ْبن َعفَّاَن، َوَعِلي  ْبن َأّب طَاِلب أَبُو َبْكر الصِ دِ  َوأَبُو الدَّ

َّب  ْبن َكْعب ، َوأُ َجاِبر ْبن مَسُرَة، َوَزْيد ْبن ثَاِبت، َوأَبُو ُموَسى، َوأَبُو ُهَريْ رَة، وَ  ْبن ُعَمر َوأََنس ْبن َماِلك، َوَعْبد اَّللَّ َواْبن َعبَّاس
 .اَلِء ُكل هْم َصَحابَة َوَذَهَب ِإلَْيِه مَجَاِهري التَّابِِعنَي . َوَهؤُ  ، َوَعاِئَشة َوأَبُو طَْلَحة، َوَعاِمر ْبن َربِيَعة، َوأَبُو أَُماَمة

 .    ) شرح مسلم ( .ْبن رَاْهَوْيِه  َوُهَو َمْذَهب َماِلك ، َوَأّب َحِنيَفة . َوالشَّاِفِعي  ، َوَأمْحَد ، َوِإْسَحاق
 : َوَأَجابُوا َعْن َحِديث اْلُوُضوء ممَّا َمسَّْت النَّار جِبََوابَ نْيِ 

تَ ْرك اْلُوُضوء ممَّا َمسَّْت النَّار ، َوُهَو  قَاَل : َكاَن آِخر اأْلَْمَرْيِن ِمْن َرُسول اَّللَّ  أَنَُّه َمْنُسوخ حِبَِديِث َجاِبر  : َأَحدمهَا 
 .َحِديث َصِحيح َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنََّساِئي  َوَغرْيمهَا 

 . وِء َغْسل اْلَفم َواْلَكفَّنْيِ د بِاْلُوضُ َواجلََْواب الثَّاّن َأنَّ اْلُمرَا
َناُه َكاَن ِف الصَّْدر اأْلَوَّل ، مُثَّ َأمْجََع اْلُعَلَماء بَ ْعد َذِلَك َعَلى   ء بَِأْكِل َما أَنَُّه اَل جيَِب اْلُوُضو مُثَّ ِإنَّ َهَذا اخلِْاَلف الَِّذي َحَكي ْ

 ار .  ) شرح مسلم ( .َمسَّْتُه النَّ 
بعضهم إىل اجلمع بني األحاديث بأن أحاديث األمر بالوض وء ُممولة على االستحباب ، وهذا ما جنح إليه اخلطاّب ، وقد ذهب 

 واجملد ابن تيمية .
 . تواضع النيب -8
 مشروعية إجابة الدعوة، ولو مل تكن ُعْرساً، ولو كان الداعي امرأة.-9

 األكل من طعام الدعوة. -10
من حسن اخللق، والتواضع، حيث كان يزور أصحابه، ويصلي على البساط الذي عندهم، ولو كان  ما كان عليه النيب  -11

أحسن الناس ُخُلقاً، فرمبا ُتضر الصالة، وهو ِف  رسول هللا  أنه قال: كان  ممتهناً، وقد أخر  مسلم ِف صحيحه عن أنس
ونقوم خلفه، فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد  ول هللا بيتنا، فيأمر بالبساط الذي ُتته، فُيَكنس، مث يُنضح، مث يؤم رس

 .النخل 
 تأخري النساء عن صفوف الرجال.-12
 ومنها: أن بعضهم استدل به على جواز صالة املنفرد خلف الصف  وحده. وفيه نظر.-13
 . أن نافلة النهار يقتصر فيها على ركعتني، خالفاً ألّب حنيفة -13
ُّ اٍس رضي هللا عنهما : قَاَل ْبن  َعبَّ  َعْن َعْبد  اَّللَّ   - 78 ُيَصلي ي م ْن اللَّْيل  . فَ ُقْمُت  ) ب تُّ ع ْنَد َخاَليت  َمْيُمونََة . فَ َقاَم النَِّب 

ََ ين ه  َعْن َيَسار ه  . فََأَخَذ ب َرْأس    . (ي فَأَقَاَمِن  َعْن 
---------- 

 . ارث أم املؤمننيبنت احل (ُمونََة ب تُّ ع ْنَد َخاَليت  َميْ ) 
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 أي : لعدم علمه بالسنة ِف موقف املأموم الواحد .(  فَ ُقْمُت َعْن َيَسار ه  ) 
زاد ُمم د بن الوليد عن  (ارأسي، وأخذ بأذّن اليمىن يفتله يده اليمىن على فوضع رسول هللا )وِف رواية ِلما (  يفََأَخَذ ب َرْأس   )

ا ص)ابن نصر ِف روايته  فجعلت م )واية الض ح اك بن عثمان عند مسلوِف ر ( لذلك ليؤنسين بيده ِف ظلمة اللي نعفعرفت أن ه إمن 
 ( .إذا أغفيت أخذ بشحمة أذّن

 احلديث دليل على أن موقف املأموم الواحد عن ميني اإلمام . -1
 الماً .:  وإذا كان املأموم واحداً ذكراً فالسنة أن يقف عن ميني اإلمام رجالً كان أو غ قال ابن قدامة

مْجَاع ِفيِه ، َونَ َقَل اوقال النووي :  َمام ِعْند اْلُعَلَماء َكافَّة ، َونَ َقَل مَجَاَعة اإْلِ َرمِحَُه اَّللَّ  -ْلَقاِضي ِعَياض َوأَمَّا اْلَواِحد فَ َيِقف َعْن ميَِني اإْلِ
ُلغُه َحِديث اِْبن َعبَّاس ، وََكْيف َكاَن َعْن اِْبن اْلُمَسيِ ب أَنَُّه يَِقف َعْن َيَساره ، َواَل َأظُن   -تَ َعاىَل  ُه َيِصح  َعْنُه ، َوِإْن َصحَّ فَ َلَعلَُّه ملَْ يَ ب ْ

 ) شرح مسلم ( .    فَ ُهْم اْليَ ْوم ُُمِْمُعوَن َعَلى أَنَُّه يَِقف َعْن مَيِينه .
 ( . فََأَخَذ ِبَرْأِسي فَأَقَاَميِن َعْن مَيِيِنهِ ) حلديث الباب  -أ

َعْن  َحىتَّ َأقَاَمِن   فََأَداَرّن يفََأَخَذ بَِيدِ   ِجْئُت َحَّتَّ قُْمُت َعْن َيَساِر َرُسوِل اَّللَِّ .. مثَّ .قال ) -وقد تقدم  –ابر ديث جوحل -ب
 ( رواه مسلم . ََ ين ه  

 ، َوأَقَاَم اْلَمْرأََة َخْلَفَنا ( . ََ ين ه   فَأَقَاَمِن  َعنْ َصلَّى ِبِه َوبِأُمِ ِه  ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  قال -وقد تقدم  –وحلديث أنس  - 
 اختلف العلماء لو وقف املأموم الواحد عن يسار اإلمام  على قولني :-2

 : ال تصح صالته . القول األول

 وهذا املذهب .

 مأموم الواحد .أدار ابن عباس من يساره إىل ميينه ( ، فدل على أن اليسار غري موقف لل حلديث الباب قالوا ) إن النيب 
 : صالته صحيحة مع الكراهة . القول الثاين

 السعدي .، والشافعية واختاره واملالكية ، وهذا مذهب احلنفية 
 حلديثي ابن عباس وحديث جابر .

 .باستئناف الصالة  مل يأمرمها باستئناف الصالة ، ولو مل يكن موقفاً ألمرمها الرسول  أن الرسول وجه الداللة : 
 الراجح .القول هو  وهذا 

 استدل باحلديث من قال بصحة صالة املنفرد خلف الصف ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني : -3
 : تصح صالته بعذر أو بغري عذر . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
، فَ َقاَل َلُه اَلنَّيبُّ َوهُ  أَنَُّه اِنْ تَ َهى ِإىَل اَلنَّيِبِ   ) َأّب َبْكَرَة حلديث -أ زَاَدَك َاَّللَُّ ِحْرًصا  َو رَاِكٌع، فَ رََكَع قَ ْبَل َأْن َيِصَل ِإىَل اَلصَّفِ 

 َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ  (َواَل تَ ُعْد 
 باإلعادة ، مما يدل على صحة صالته . وجه الداللة : أن أبا بكرة أتى جبزء من الصالة خلف الصف ومل يأمره النيب 

 السابق  ) والعجوز من ورائنا ( .حلديث أنس و  -ب
 جو ز صالة املرأة منفردة خلف الصف ، فيقاس عليها الرجل . وجه الداللة : أن النيب 

 . (ي فَأَقَاَميِن َعْن مَيِيِنِه فَ ُقْمُت َعْن َيَسارِِه . فََأَخَذ ِبَرْأسِ )  ...   -حديث ابن عباس  –الباب وحلديث  - 
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ِف حال اإلدارة ، وذلك كحال املنفرد خلف الصف ، ومل يأمره باإلعادة ،  أن ابن عباس صار خلف النيب  وجه الداللة :
 فدل على صحة صالة املنفرد خلف الصف .

 : أن صالته باطلة سواء وجد فرجة أم ال . القول الثاين
ية ، وابن املنذر ، وابن ، وإسحاق بن راهو وهذا مذهب اإلمام أمحد ، وبه قال إبراهيم النخعي ، واحلسن بن صاحل ، وأمحد 

 خزمية .
َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو (  رََأى َرُجاًل ُيَصلِ ي َخْلَف اَلصَّفِ  َوْحَدُه، فََأَمَرُه أَْن يُِعيَد اَلصَّاَلةَ  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ )  َواِبَصة ْبِن َمْعَبدحلديث  -أ

ِْمِذيُّ َوَحسَّنَ   ُه، َوَصحََّحُه اِْبُن ِحبَّاَن .َداُوَد، َواَلرتِ 
 وحلديث علي بن شيبان ) ال صالة ملنفرد خلف الصف ( رواه أبو داود . -ب
 حني أمر الرجل أن يعيد الصالة مل يستفصل هل وجد فرجة أم ال . وألن النيب  - 

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ما احلكم لو وجد الصفوف مكتملة ؟-4

 الصفوف مكتملة ، فإنه جيوز أن يصلي وحده . إذا جاء ووجدأنه الراجح 
 واستدلوا على صحتها ِف حالة العذر بأدلة :

 ( . نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَهاال ُيَكلِ ُف اَّللَُّ ( وقوله تعاىل )ُقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ فَات َّ قوله تعاىل ) -أ
د من يصف معه ، فوقف وحده ، فإنه معذور قد أتى مبا ِف وجه الداللة من اآليتني : أن من مل جيد فرجة ِف الصف ، ومل جي
 وسعه ، فتصح صالته لعدم التكليف مبا ليس ِف الوسع والقدرة .

 أن واجبات الصالة تسقط بالعجز .-ب
رد ، ، فهذا فيه نزاع ، بني املبطلني لصالة املنفذلك أن ال جيد الرجل موقفًا إال خلف الصف  : ونظري وقال، ورجحه ابن تيمية

 مجيع واجبات الصالة تسقط بالعجز . واألظهر صحة صالته ِف هذا املوضع ، ألن
إن الرجل إذا مل جيد خلف الصف من يقوم معه ، وتعذر عليه الدخول ِف الصف ، ووقف فذاً صحت صالته :  وقال ابن القيم

 .للحاجة ، وهذا هو القياس احملض ، فإن واجبات الصالة تسقط بالعجز عنها 
 . وهذا القول هو املوافق ألصول الشريعة وقواعدها  :  وقالتاره الشيخ السعدي ، واخ

لى م إىل الصف فصلى وحده ، األرجح الصحة ، واألمر ُممول عضإذا مل يستطع الرجل أن ين:  وقالواختاره الشيخ األلباّن ، 
 . من مل يستطع القيام بواجب االنضمام 

وأن من صلى وحده خلف الصف فصالته  ، وِبذا تبني أن القول الراجح وجوب املصافة : اره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاواخت
أو بالعجز عنه عجزاً  ولكن هذا الواجب كغريه من الواجبات يسقط بفوات ُمله، لرتكه واجب املصافة، وعليه أن يعيدها؛ باطلة،
فيجب ( ،  بأمر فأتوا منه ما استطعتم )إذا أمرتكم وقول النيب (  ْسَتَطْعُتمحسيًا لقوله تعاىل: )فَات َُّقوا اَّللََّ َما ا أو عجزاً  شرعياً،

وكذلك إن مل يكن له مكان شرعًا فإنه  فإن مل جيد مكانًا سقط عنه هذا الواجب، أن يكون ِف الصف حيث وجد مكانًا فيه،
 . يسقط عنه الواجب

 :ة االنفراد املبطل للصَّال-5
أْن يرفَع اإِلماُم ِمن الركوِع ومل يدخل مع املسبوِق أحٌد، فإْن َدَخَل معه أحٌد قبل أن يرفَع اإِلماُم رأَسه ِمن  االنفراُد املبطُل للصَّالةِ 

 ) الشرح املمتع ( ة . ِف هذه احلاِل يزول عن الفرديَّ  الرُّكوِع، أو انفتح مكاٌن ِف الصَّفِ  فدخَل فيه قبل أن يرفَع اإِلماُم ِمن الركوِع، فإنَّه
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 اختلف العلماء : هل يشرع أن يسحب أحداً من الصف على قولني :-6
 : أنه يشرع أن جيذب من الصف من يقوم معه . القول األول

 وهو قول للشافعي ، وصححه ابن قدامة .
 . ضعيف اًل ؟ ( وهو حديثَأاَل َدَخْلَت َمَعُهْم أَْو ِاْجتَ َرْرَت َرجُ  ) ... -ِف رواية للطرباّن  – َواِبَصةَ  حلديث-أ

قال ) إن جاء فلم جيد أحدًا فليختلج إليه رجاًل من الصف فليقم معه فما أعظم  ن النيب أوحلديث مقاتل بن حيان .  -ب
 أجر املختلج ( وهو حديث ضعيف ال يصح .

 : أنه ال يشرع . القول الثاين
 وبه قال أبو حنيفة ومالك ، واختاره ابن تيمية ، وذلك ألمور :

 ديث ضعيف ال يصح .أن احلأواًل : 

 ظلم للرجل اجملذوب . ثانياً :

 ) من قطع صفاً قطعه هللا ( . قطع الصف ، وقد قال النيب  ثالثاً :

 التشويش على الصف . رابعاً :
 . الصحيحوهذا القول هو 

 هل يشرع أن يقف عن ميني اإلمام ؟-7
 ذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز أن يقف عن ميني اإلمام .

هو اإلمام ، وأبو بكر  ِف مرضه ، حني وجد ِف نفسه خفة ، خر  وصلى بالناس إماماً وأبو بكر ميينه ، فالنيب  نيب ألن ال
 ، والناس يصلون بصالة أّب بكر . يصلي بصالة الرسول 

 :  ألموروذهب بعض العلماء إىل أنه ال ينبغي ، 
 صفوف .أنه يؤدي إىل ختطي الرقاب ، وخاصة إذا كثرت الأواًل : 
 ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني .أن ِف ذلك خالف للسنة ِف انفراد اإلمام وحده ثانياً : 

احلديث دليل على أن املنفرد إذا صلى مع إمامه ، فإنه ال يشرع لإلمام أن يتقدم قلياًل ، لقوله كما جاء ِف رواية ) مث ذهبت  -8
 يتقدم قلياًل ليس بصحيح . فقمت إىل جنبه ( فقول بعض العلماء إنه يسن لإلمام أن

 .، ومل ينقل أنه أخ ره قلياًل (  رأسه من ورائه وجعله عن ميينه فإن ابن عباس رضي هللا عنهما ) أخذ النيب -أ
مث إن اإلمام واملأموم يعتربان صفًا ، فإذا اعتربنامها صفاً كان املشروع تسوية الصف ، وتسوية الصف تكون بالتساوي حبيث  -ب

 ( . 3انظر الشرح املمتع البن عثيمني  /)       أحد على أحد . ال يتقدم
َفَجَعَلِن  ، فََأَخَذ بَِيِدي َفَجرَّّن اللَّْيِل َفَصلَّْيُت َخْلَفهُ  ِمْن آِخرِ  أَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللَِّ )مسنده عن اْبَن َعبَّاٍس قَاَل وروى اإلمام أمحد ِف 

َذاَءهُ  َأْجَعُلَك ِحَذاِئي  َما َشْأّن َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل َل: )ف َ  ، َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َخَنْستُ  َعَلى َصالتِهِ  اَّللَِّ  ، فَ َلمَّا أَقْ َبَل َرُسولُ ح 
 .؟ اَك اَّللَُّ  الَِّذي أَْعطَ : أََو يَ ْنَبِغي أَلَحٍد َأْن ُيَصلِ َي ِحَذاَءَك َوأَْنَت َرُسوُل اَّللَِّ فَ َتْخِنُس؟( فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ 

 قال األلباّن رمحه هللا : وفيه فائدة فقهية هامة ...وهي : أن السنة أن يقتدي املصلِ ي مع اإلمام عن ميينه وحذاءه غري متقدِ م عليه 
عقيب اإلمام  ينبغي أن يََأخَّر عن اإلمام قلياًل ، حبيث جيعل أصابع رجليه حذاء نهأ، ه ، خالفاً ملا ِف بعض املذاهب وال متأخِ ر عن

 ترى خالف هذا احلديث الصحيح .أو حنوه ، وهذا كما 
 احلديث دليل على أنه ال يشرتط لصحة اإلمامة أن ينوي اإلمامة قبل الدخول ِف الصالة .-9
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 وقد اختلف العلماء ِف ذلك على قولني :  

 أنه ال يشرتط ذلك . القول األول :
 وهذا مذهب الشافعي .

 ُيَصلِ ي ِمَن اللَّْيِل ِف ُحْجَرتِِه َوِجَداُر احلُْْجَرِة َقِصرٌي فَ َرَأى النَّاُس َشْخَص النَّيِبِ   َكاَن َرُسوُل هللِا   )قَاَلْت  .َعاِئَشَة  حلديث  -أ
َلَة الثَّانَِيِة فَ َقاَم َمعَ  َلتَ نْيِ ، أَْو فَ َقاَم أُنَاٌس ُيَصلُّوَن ِبَصالَتِِه فََأْصَبُحوا فَ َتَحدَّثُوا ِبَذِلَك فَ َقاَم لَي ْ ُه أُنَاٌس ُيَصلُّوَن ِبَصالَتِِه َصنَ ُعوا َذِلَك لَي ْ

َب َعَلْيُكْم فَ َلْم خَيْرُْ  فَ َلمَّا َأْصَبَح ذََكَر َذِلَك النَّاُس فَ َقاَل ِإّن ِ َخِشيُت أَْن ُتْكتَ  َثالَثًَة َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بَ ْعَد َذِلَك َجَلَس َرُسوُل هللِا 
 رواه البخاري. ل (َصالَُة اللَّيْ 

 وحلديث الباب . -ب
،  أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أبصر رجاًل يصلي وحده فقال:  أن رسول هللا  )أّب سعيد اخلدري  وحلديث - 

  ه ( رواه أبو داود .فقام رجل فصلى مع

 . هم، ومل ينكر عليهم ينِو إمامتومل ووجه االستدالل ِف احلديث األول: أن الصحابة صلوا مع رسول هللا 
أثناء الصالة بعدما أحرم، ومل ينكر عليه، فدل ذلك على أن نية اإلمام  : أن ابن عباس قام يصلي مع النيب  واحلديث الثاّن

 اإلمامة غري مشروطة.
أحرم بالصالة،  ألن الذي قام معه قام بعد أن،  ة حيث أن الرجل مل ينِو اإلمامة: فهو واضح ِف الدالل وأما احلديث الثالث 

 والنية ال تكون إال قبل تكبرية اإلحرام.

 : أهنا تشرتط . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة .

؟ وجهان: أصحهما: ال يناِلا، ألنه مل  لكن هل تكون صالته صالة مجاعة إذا مل ينوها : ِف روضة الطالبنيقال النووي  فائدة:
داً، فاقتدى به مجع ومل يعلم ِبم، ينال فضيلة اجلماعة، ألهنم نالوها بسببه، وهذا  ينوها، وقال القاضي حسني: فيمن صلى منفر 

 . كالتوسط بني الوجهني
 احلديث دليل على جواز نوم  الصيب عند ُمارمه مثل خالته وعمته .-10
 . احلديث دليل على استحباب قيام الليل لفعل النيب  -11
حَّت انتصف الليل أو قبله أو  العشاء ، وقد جاء ِف رواية ) فنام رسول هللا احلديث دليل على استحباب النوم بعد  -12

 ( . بعده بقليل ، مث استيقظ رسول هللا 
 احلديث دليل على مراقبة من يُقتدى ِبم ِف أفعاِلم لتعلم أفعاِلم احلسنة .-13
 ن جيعله عن ميينه .أنه لو وقف املأموم الواحد عن يسار اإلمام فإنه يشرع أاحلديث دليل على -14

 السنة إذا أراد اإلمام أن ُيرك من وقف عن يساره أن ُيركه من وراءه وليس من األمام .-15
 جواز احلركة ِف الصالة ملصلحتها .-16
 مستمرة بل أحياناً . احلديث دليل على جواز صالة النافلة مجاعة لكن بشرط أال تتخذ ذلك عادة -17
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 باب اإلم   امة
ي   َأِب  ُهَريْ َرَة  َعنْ  - 79 َارٍ  َعْن النَِّب  َمام  َأْن حُيَوي َل اَّللَُّ رَْأَسُه رَْأَس مح  َأْو جَيَْعَل  قَاَل ) َأَما خَيَْشى الَّذ ي يَ ْرَفُع رَْأَسُه قَ ْبَل اإل 

َاٍر؟ (  . ُصورََتُه ُصورََة مح 
---------- 

لفظه  -وهو كما قال العالمة الصنعاّن رمحه هللا-مبعىن خياف،  ( خيشى) ، واالستفهام هنا للتوبيخ، واإلنكار ( َأَما خَيَْشى) 
 ي .خرب، ومعناه هن

َمام   ) الذي يرفع رأسه واإلمام ) وِف رواية أّب داود عن حفص بن عمر  ( ِف صالتهزاد مسلم )  ( الَّذ ي يَ ْرَفُع رَْأَسُه قَ ْبَل اإل 
 د .الرفع من السجو قال ِف "الفتح": فتبني أن املراد ( ،  ساجد

ا هو نصٌّ  ففيه تعق ٌب على َمن قال: إن  احلديث نصٌّ ِف املنع من تقد م املأموم على اإلمام ِف الر فع من الر كوع والس جود معاً  ، وإمن 
 الس جود، ويلتحق به الر كوع لكونه ِف معناه. ِف
َارٍ )  َاٍر؟ ( َأْو جَيَْعلَ  َأْن حُيَوي َل اَّللَُّ رَْأَسُه رَْأَس مح  بالشك، قال ِف "الفتح": الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي  ُصورََتُه ُصورََة مح 

عن محاد بن سلمة، وابن خزمية من رواية محاد بن زيد، ومسلٌم من رواية يونس بن عبيد، والربيع بن مسلم، كلهم عن ُممد بن 
ل: "صورة"، وأما الربيع، فقال: "وجه"، والظاهر أنه من تصرف زياد بغري تردد، فأما احلمادان، فقاال: "رأس"، وأما يونس فقا

 الرواة.
ومعظم الصورة فيه. قال احلافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيًضا، وأما  قال عياض: هذه الروايات متفقة؛ ألن الوجه ِف الرأس

 ل .وقعت اجلناية، وهي أمش ؛ ألن ِباالرأس فرواهتا أكثر، وهي أمشل، فهي املعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها
 احلديث دليل على ُترمي مسابقة اإلمام ِف الركوع والسجود وغريمها .-1

 قال ابن قدامة : وال جيوز أن يسبق إمامه .
 .أما مسابقة اإلمام فحرام باتفاق األئمة ال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه وال يرفع قبله وال يسجد قبله  : وقال ابن تيمية

وفيه : دليل صريح َعَلى ُترمي تعمد رفع املأموم رأسه قَ ْبَل اإلمام ِف ركوعه وسجوده ؛ فإنه توعد َعِليِه باملسخ ، ن رجب : وقال اب
 َوُهَو من أشد العقوبات .

 ومما يدل على ُترمي مسابقة اإلمام :
َنا ِبَوْجِهِه فَ َقاَل َذاَت يَ ْوٍم فَ َلمَّا َقَضى ا ْن أََنٍس قَاَل َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ ع  ِإَماُمُكْم َفاَل َتْسِبُقوّن  أَي َُّها النَّاُس ِإّن ِ  )لصَّالََة أَقْ َبَل َعَلي ْ

مٍَّد بَِيِدِه َلْو رَأَيْ ُتْم َما َوالَِّذى نَ ْفُس ُمَُ  -مُثَّ قَاَل  - يَوِمْن َخْلفِ  يأَرَاُكْم أََمامِ  بِالرُُّكوِع َواَل بِالسُُّجوِد َواَل بِاْلِقَياِم َواَل بِااِلْنِصرَاِف فَِإّن ِ 
 ( رواه مسلم .رَأَْيُت َلَضِحْكُتْم قَِلياًل َولََبَكْيُتْم َكِثريًا 

َراف  )  ْنص   ( أي : بالسالم . َوالَ ب اال 
 ، وهذه املسألة تنقسم إىل ثالثة أقسام :وقد اختلف العلماء ِف حكم صالة من سبق إمامه -2

 تكبرية اإلحرام .: أن يسبقه ب القسم األول
 فهذا ال تنعقد صالته .

 قال الشافعي : من أحرم قبل اإلمام فصالته باطلة .
 احلنابلة .ة ، الشافعيَّ ة ، و املالكي  ة ، و وهذا بات ِفاِق املذاهِب الفقهيَّة األربعة: احلنفي

َمام ِمن ْ قال النووي : ...  ْحَرام بَ ْعد فَ رَاغ اإْلِ َمام ِمن َْها مَلْ تَ ن َْعِقد َصاَلتفَ ُيَكربِ  َتْكِبريَة اإْلِ  ه .َها ، فَِإْن َشرََع ِفيَها قَ ْبل فَ رَاغ اإْلِ
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وا ( .)  لقوله -أ ا ُجِعَل اإلماُم ليؤمتَّ به، فإذا كربَّ فكربِ   إمنَّ
ربِ ِ اإلماُم، أو إذا مل ينتِه من التكبري؛ على أنَّ االئتماَم ال يتحقَّق إذا مل ُيك ه ( دل  ُجِعَل اإلماُم ليؤمتَّ ب ه ) إمناأنَّ قول: وجه  الداللة

  .أِلَنَُّه نَ َوى االْقِتداء مبَن مل َيِصْر إماًما بل مبَن سيصرُي إماًما إذا فرَغ ِمن التَّكِبري

وا (ولقوله ) ف-ب  م .يه أمُر املأموم بأن يكوَن تكبريُه عقَب تكبرِي اإلماف إذا كربَّ فكربِ 
 ل .هو البناء، ال يُتصوَّر هاهنا؛ ألنَّ البناَء على العدِم ُُماألنَّ معىن االقتداِء، و و  - 

 : أن يسبق اإلمام إىل ركن من األركان كالركوع والسجود عمداً عاملاً باحلكم . القسم الثاين
 فهذه اختلف العلماء ِف صحة الصالة على قولني :

 : أهنا باطلة . القول األول
 ورجحه الشيخ ابن عثيمني .أهل الظاهر ، محد ِف رواية عنه ، و قال ببطالهنا أ

 حلديث الباب ، فلو كانت له صالة لرجى له الثواب ومل خيف عليه العقاب أن ُيول هللا رأسه رأس محار . -أ
 .عمداً فإن الصالة تبطل بال ريب وداً فعل قبله ركوعاً أو سج ، كما لون هذا زاد ِف الصالة عمداً فتبطل: أعلل ابن تيمية -ب

 : تصح صالته مع اإلمث . ل الثاينالقو 
 وهذا قول اجلمهور .

 َوُهَو قَ ْوِل أكثر الفقهاء .:  قال ابن رجب
 اجلمهور على أن  فاعله يأمث وجتزئ صالته.:  وقال ابن حجر

 علل النووي ذلك بقوله : بأهنا خمالفة يسرية فال تبطل الصالة ِبا .
 األول . والراجح

 أو جاهالً . ساهياً  يسبق إمامه أنالقسم الثالث: 
 . فصالته صحيحة

 ه أم يستحب ؟جيب عليه أن يرجع ليأيت به بعدهل لكن  
 قوالن : أصحهما أنه جيب أن يرجع ليأيت به بعد اإلمام .

 وهذا مذهب املالكية ، واحلنابلة .
صلى قبل الوقت ، أو مبنزلة من كرب قبل  ألنه فعله ِف غري ُمله ، ألن ما قبل فعل اإلمام ليس وقتاً لفعل املأموم ، فصار مبنزلة من

 ) أحكام اإلمام واالئتمام ( .      تكبري اإلمام .    ) ابن تيمية ( . 
 حاالت املأموم مع إمامه :-3

 األوىل : املسابقة .
 وسبق أهنا حرام .
 الثانية : املتابعة .

 وهي أن يشرع اإلنسان ِف أفعال الصالة بعد إمامه مباشرة .
 لسنة .وهذه هي ا

 ) .... وإذا ركع فاركعوا ... ( أي : بعد ركوعه . لقوله 
 .الثالثة : املوافقة ) املقارنة ( 
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 وهذه تنقسم إىل قسمني :
 أن يوافقه ِف تكبرية اإلحرام . أواًل :

 مجهور  العلماء على أن من وافق اإلمام ِف تكبرية اإلحرام مل تنعقد صالته .
 .األول والصحيح ، تهوذهب احلنفية إىل انعقاد صال

 : أن يوافقه ِف غري تكبرية اإلحرام ، كأن يركع مع إمامه أو يسجد معه .الثاين 
 وهذه مكروهة .

 وهذا قول أكثر العلماء .
ُوا َحَّتَّ ُيَكربِ َ ( ) وقد جاء عند أّب داود زيادة ِف حديث ) فإذا ركع فاركعوا ...  ُوا َواَل ُتَكربِ  ، وََكَذا قَاَل ِف الرُُّكوِع « فَِإَذا َكب ََّر َفَكربِ 

 « .َواَل َتْسُجُدوا َحَّتَّ َيْسُجدَ »َوقَاَل ِف السُُّجوِد « َواَل تَ رَْكُعوا َحَّتَّ يَ رَْكعَ »
  َوفَائَِدُة َهِذِه الز ِيَاَدِة ِعْنَد َأّب َداُود نَ ْفُي اْحِتَماِل إرَاَدِة اْلُمَقارَنَةِ قال العراقي :  

اْحِتَماَل ِإرَاَدِة زَاَد أَبُو َداُوَد  )َواَل تَ رَْكُعوا َحَّتَّ يَ رَْكَع ، َواَل َتْسُجُدوا َحَّتَّ َيْسُجَد( َوِهَي زِيَاَدٌة َحَسَنٌة تَ ْنِفي   "هللا وقال ابن حجر رمحه
 وا .... ( .ِإَذا كرب فكرب  اْلُمَقارَنَِة ِمْن قَ ْولِِه )

 م .   ) الفتح ( .ٌة ِف انِْتَفاء الت ََّقدُِّم َواْلُمَقارَنَِة َواَّللَُّ أَْعلَ َلِكنَّ رَِوايََة َأّب َداُوَد َهِذِه َصرُيَ 
 ة .ورَِوايَة أّب َداُود تصرح بِانِْتَفاء الت ََّقدُّم واملقارن ي (عمدة القار ) وِف 

وضع ، بعد فراغ اإلمام منه ، املستحب أن يكون شروع املأموم ِف أفعال الصالة ؛ من الرفع وال : و قال ابن قدامة رمحه هللا تعاىل
 م .ويكره فعله معه ِف قول أكثر أهل العل

 .وافقُة ِف األفعاِل وهي مكروهٌة، وقيل: إهنا ِخالُف السُّنَِّة، ولكن األقرُب الكراهةُ  : املوقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
اِلوي هويَت أنت واإِلماُم سواء، فهذا مكروٌه؛ ألنَّ الرسوَل عليه  للرُّكوِع، وَشرََع ِف« هللا أكرب»مثال املوافقة: ملا قاَل اإِلماُم: 

وِف السُّجوِد ملا كب ََّر للسجوِد سجدَت، ووصلَت إىل األرِض أنت « إذا رَكع فاركعوا، وال تركعوا حَّت يركعَ »الصالة والسالم قال: 
إذا   قال الرباُء بن َعازب: كان النيب  «يسجدَ ال تسجدوا حَّت »هنى عنه، فقال:  وهو سواء، فهذا مكروٌه؛ ألن الرَّسول 

َده»قال:   ع ( .الشرح املمته . )َساجداً، مث نَ َقُع سجوداً بعدَ  مل َُيِْن أحٌد منَّا ظهَرُه حَّت يقَع النَّيبُّ « مسََِع هللُا ِلَمْن محَِ
ة ، ومبفهومه على جواز املقارنة ، وال شك ذا احلديث دال مبنطوقه على عدم املسابقِف شرح حديث الباب  : هقال ابن امللقن 

 ة .ن يكره ، ويفوت به فضيلة اجلماعفيه لك
 الرابعة : التخلف .

 ختلف بغري عذر . -2ختلف بعذر .                -1وهو ينقسم إىل قسمني :        
 إذا كان بعذر : -أ

كان الذي هو فيه فإنه ال يأيت به ويبقى مع اإلمام وتصب ح له ركعة فإنه يأيت مبا ختلف به ويتابع اإلمام ، إال أن يصل اإلمام إىل امل
 الركعة اليت وص ل إليها اإلمام وه و ِف مكانه ( . –ملفقة من ركعيت إمام ه ) الركعة اليت ختلف فيها 

 التخلف لغري عذر : -ب
 اختلف العلماء على قولني :

 .ال تبطل صالته  قيل :
 تبطل . وقيل :
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 ه ( .ُجِعَل اإلماُم ليؤمتَّ با ) إمن لقوله 
 ورجحه الشيخ ابن عثيمني ..  معناه: أنَّ االئتماَم يَقتضي متابعَة املأموِم إلماِمه؛ فال جيوُز له املقارنُة واملسابقُة واملخالفةُ و 

 . وع الثاّن : التخلُّف لغرِي ُعذرٍ قال الشيخ ابن عثيمني : الن
 . أو ختلُّفاً برُكنٍ إما أن يكون ختلُّفاً ِف الرُّكِن ، 

ماُم وقد بقَي فالتخلُُّف ِف الرُّكِن معناه : أن تتأخَّر عن املتابعِة ، لكن تدرُك اإِلماُم ِف الرُّكِن الذي انتقل إليه ، مثل : أن يركَع اإلِ 
ِف الرُّكوِع ، فالرَّكعُة هنا  عليك آيٌة أو آيتان ِمن السُّورِة ، وبقيَت قائمًا تكمُل ما بقي عليك ، لكنك ركعَت وأدركَت اإِلمامَ 

ف ؛ صحيحٌة ، لكن الفعَل خمالٌف للسُّنَِّة ؛ ألنَّ املشروَع أن َتْشرََع ِف الرُّكوِع من حني أن يصَل إمامك إىل الرُّكوِع ، وال تتخلَّ 
 ا ( .إذا رََكَع فاركعو )  لقول النيب 

 : إذا ختلَّفَت بالرُّكوعِ . فالفقهاُء رمحهم هللا يقولون: أن يرَكَع ويرفَع قبل أن تركعَ أيماَم يسبقك برُكٍن، : أنَّ اإلِ والتخلُُّف بالرُّكِن معناه
 . ؛ ألنه خَتلٌُّف برُكٍن غرِي الرُّكوعِ ُتك على ما قال الفقهاُء صحيحةٌ ، وإْن ختلَّفَت بالسُّجوِد فصالفصالُتك باطلٌة كما لو سبقته به

عنه برُكٍن لغرِي ُعذٍر فصالتُه باطلٌة ، سواٌء كان الرُّكُن ركوعاً أم غري ركوع . وعلى هذا ؛ لو أنَّ  أنَّه إذا ختلَّفَ  ولكن القوَل الراجحَ 
انيَة فصالتُه اإِلماَم َرَفَع ِمن السجدِة األوىل ، وكان هذا املأموُم يدعو هللَا ِف السُّجوِد فبقَي يدعو هللَا حَّت سجَد اإِلماُم السجدَة الث

 ٌف بركٍن ، وإذا سبقه اإِلماُم بركٍن فأين املتابعة ؟باطلٌة ؛ ألنه ختلُّ 
 . تضرُّ إال ِف تكبريِة اإِلحراِم والسالمِ ال املوافقُة ِف األقواِل  فائدة :

َت قبَل أن يُتمَّ اإِلماُم تكبريَة اإِلحرام مل تنعقْد صالُتك أصاًل؛ ألنه ال بُدَّ أن أيَت بتكبريِة ت أما ِف تكبريِة اإِلحراِم ؛ فإنك لو َكربَّ
 . اإِلحراِم بعد انتهاِء اإِلماِم منها هنائياً 
مَة األوىل بعَد ، وأما إذا سلَّمت التسلياِمك التسليمَة اأُلوىل والثانية: إنه ُيكره أن تسلِ َم مع إموأما املوافقُة بالسَّالم، فقال العلماءُ 

 . ل أن ال تسلِ َم إال بعد التسليمتني ، لكن األفضفإنَّ هذا ال بأس به الثانية بعد التسليمِة الثانية، ، والتسليمةَ التسليمة األوىل
ُد ، وسبقَته وأما بقيُة األقواِل : فال يؤث ُِر أن توافق اإِلماَم ، أو تتقدَّم عليه ، أو تتأخََّر عنه ، فلو فُِرَض أنك تسمُع اإِلماَم يتشهَّ 

اً لو سبقَته بالفاُتة قواِل ما عدا التَّحرميِة والتسَّليِم ليس مبؤثٍر وال يضرُّ ، وكذلك أيضأنت بالتشهُِّد ، فهذا ال يضرُّ ألن السَّْبَق باأل
ِف صالِة الظُّهِر مثاًل ، ألنه ُيشرُع لإِلماِم ِف صالِة الظُّهر والعصِر  ( اك نعبد وإياك نستعني إي)  وهو يقرأ(  وال الضالني) فقرأت 

 ) ابن عثيمني ( . . يفعلُ  كما كان الرسول   أن ُيسِمَع النَّاَس اآليَة أحياناً 
 ملا خص احلمار ؟ -4

احلمار من  ألن -وهللا أعلم  -حة املشهورة وإمنا اختص احلمار بالذكر دون سائر احليوانات َعَلى الرواية الصحيقال ابن رجب : 
) َمَثُل  العلم وال ينتفع بِِه ِِف قوله   السوء الذي ُيملأبلد احليوانات وأجهلها ، وبه يضرب املثل ِف اجلهل ؛ وِلذا مثل هللا بِِه عامل

 اً ( .ُل َأْسَفار الَِّذيَن مُحِ ُلوا الت َّْورَاَة مُثَّ ملَْ َُيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر َُيْمِ 
سه قَ ْبَل إمامه باحلمار ، فكذلك املتعبد باجلهل يشبه احلمار ، فإن احلمار ُيرك رأسه ويرفعه وخيفضه لغري معىن ، فشبه من يرفع رأ

 كاحلمار ِف املعىن . وهللا أعلم  وكذلك شبه من يتكلم وإمامه خيطب باحلمار ُيمل أسفاراً ؛ ألنه ملَْ ينتفع بسماع الذكر ، فصار
ُ رَْأَسُه رَْأَس مِحَا) قوله -5  اختلف العلماء ِف ذلك :ر ( َأْن ُُيَوِ َل اَّللَّ

 : قد يقع على احلقيقة . فقيل
: ُيتمل أمر معنوي كالبالدة ورجحه ابن دقيق العيد وقال : ومما يرجح هذا اجملاز أن التحويل بالصورة مل يقع مع كثرة رفع  وقيل

 املأمومني قبل اإلمام .
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  ُيول هللا رأسه رأس د ) أنمن وجه آخر عن ُممد بن زيا قال احلافظ رمحه هللا: ويقوي محله على ظاهره أن ِف رواية ابن حبان
ومما يبعده أيًضا إيراد الوعيد باألمر املستقبل، وباللفظ  ، سبة اليت ذكروها من بالدة احلمارفهذا يبعد اجملاز، النتفاء املنا ب (كل

وإمنا قلت ذلك؛ ألن ،  دة لقال مثاًل: فرأسه رأس محارعلى تغيري اِليئة احلاصلة، ولو أريد تشبيهه باحلمار ألجل البال الدال  
ورة، وهي البالدة حاصلة ِف فاعل ذلك عند فعله املذكور، فال ُيسن أن يقال له: خُيَشى إذا فعلت ذلك أن تصري الصفة املذك

 بليًدا، مع أن فعله املذكور إمنا نشأ عن البالدة.
ي   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  – 77 َماُم ل يُ ْؤََتَّ ب ه  . َفال ختَْ  َعْن النَِّب  َا ُجع َل اإل  ُوا ، َوإ َذا رََكَع قَاَل ) إمنَّ َتل ُفوا َعَلْيه  . فَإ َذا َكب ََّر َفَكربي 

َدُه ، فَ ُقوُلوا : رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمُد . َوإ َذا َسَجَد فَاْسجُ  َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  ُدوا . َوإ َذا َصلَّى َجال سًا َفَصلُّوا فَارَْكُعوا . َوإ َذا قَاَل : ْسَ 
 .ُجُلوساً َأمْجَُعوَن ( 

ِف  بَ ْيت ه  َوُهَو َشاٍك ، َصلَّى َجال ساً َوَصلَّى  َوَما ِف  َمْعَناُه م ْن َحد يث  َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   - 78
َا ُجع َل ا َماُم ل يُ ْؤََتَّ ب ه  ، فَإ َذا رََكَع فَارَْكُعوا ، َوإ َذا رََفَع َورَاَءُه قَ ْوٌم ق َيامًا ، فََأَشاَر إلَْيه ْم : َأْن اْجل ُسوا َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل إمنَّ إل 

َدُه فَ ُقوُلوا : رَب ََّنا َلَك احْلَْمُد ، َوإ َذا َصلَّى َجال ساً فَ  َع اَّللَُّ ل َمْن محَ   َصلُّوا ُجُلوساً َأمْجَُعوَن ( .فَاْرفَ ُعوا ، َوإ َذا قَاَل : ْسَ 
---------- 

) فال ختتلفوا عليه ( واملراد االقتداء به باألفعال الظاهرة ال النيات ) وسيأيت  به ، كما جاء عند البخاري  يقتدى ( أي ) ليؤَت به
 شرح ذلك ( .

 قال البيضاوي  وغريه: االئتمام االقتداء واالت باع. أي جعل اإلمام إماماً ليقتدى به ويت بع، ومن شأن الت ابع أن ال يسبق متبوعه وال
 وال يتقد م عليه ِف موقفه، بل يراقب أحواله ويأيت على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن ال خيالفه ِف شيء من األحوال.يساويه 

 ) وال تكربوا حَّت يكرب ( . ِف رواية أّب داودأي بعد تكبريه ، كما  ) كرب فكربوا (
َعْن فَ َرٍس َفُجِحَش ِشقُُّه األمَْيَُن   س ْبن َماِلك . قال ) َسَقَط النَّيبُّ أَنَ وِف حديث (  ِف  بَ ْيت ه  َوُهَو َشاكٍ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  )

َنا َورَاَءُه قُ ُعوًدا فَ َلمَّا َقَضى ا َا ُجِعَل اإِلَماُم لِيُ ؤْ » لصَّالََة قَاَل َفَدَخْلَنا َعَلْيِه نَ ُعوُدُه َفَحَضَرِت الصَّالَُة َفَصلَّى بَِنا قَاِعًدا َفَصلَّي ْ مَتَّ بِِه فَِإَذا  ِإمنَّ
َدُه. فَ ُقو  ُوا َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوِإَذا َرَفَع فَاْرفَ ُعوا َوِإَذا قَاَل مسََِع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ ا َفَصلُّوا ُلوا رَب ََّنا َوَلَك احلَْْمُد. َوِإَذا َصلَّى قَاِعدً َكب ََّر َفَكربِ 

 ن ( متفق عليه .قُ ُعوًدا َأمْجَعُ 
 س .سقط عن فر  بتخفيف الكاف بوزن قاٍض من الش كاية وهي املرض، وكان سبب ذلك ما ِف حديث أنس أنه(  كٍ ) َوُهَو َشا

 :باالقتداء على قولني ) ليؤمت به ( اختلف ِف املراد  قوله  -1
 : ليقتدى به ِف األفعال والنيات . فقيل

 وهذا مذهب أّب حنيفة .
 النية . : ليقتدى به ِف األفعال الظاهرة دون وقيل

 وهذا مذهب الشافعي .
 الصحيح . وهذا هو

 لالقتداء . ) فإذا ركعوا فاركعوا ... ( فهذا تفسري من النيب  : لقوله  أوالً 
 االختالف ِف النية بني اإلمام واملأموم : : أنه ثبت ِف وقائع عن النيب  ثانياً 

 ي بقومه .، مث يذهب ويصل حيث كان يصلي مع النيب ، حديث معاذ  منها :
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 اْلِعَشاَء اآلِخَرَة مُثَّ يَ ْرِجُع ِإىَل قَ ْوِمِه فَ ُيَصلِ ى ِِبِْم تِْلَك الصَّاَلةَ  َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َكاَن ُيَصلِ ى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ) َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ 
 ( متفق عليه ، وللدراقطين ) هي له تطوع وِلم فريضة ( .

بطائفة ركعتني ، مث ذهبت ، مث جاءت الطائفة األخرى اليت مل تصل  ،  ِف إحدى صيغ صالة اخلوف صلى النيب  ومنها :
 ، وهذا اختالف بالنية . فصلى ِبا النيب 

ِإَذا ُهَو ِبَرُجَلنْيِ ملَْ  وُل َاَّللَِّ َصاَلَة اَلصُّْبِح، فَ َلمَّا َصلَّى َرسُ  أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  حديث يزبد بن األسود السابق ) ومنها :
َنا ِف رَِحالَِنا. قَاَل: "َفاَل ُيَصلِ َيا، َفَدَعا ِِبَِما، َفِجيَء ِِبَِما تَ ْرَعُد فَ رَاِئُصُهَما، فَ َقاَل َِلَُما: "َما َمنَ َعُكَما َأْن ُتَصلِ َيا َمَعنَ  ا؟" قَااَل: َقْد َصلَّي ْ

َماَم وملَْ ُيَصلِ ، َفَصلِ َيا َمَعُه، فَِإن ََّها َلُكْم نَاِفَلة ( .تَ ْفَعاَل، ِإَذا َصلَّْيُتمَ   ا ِف رَِحاِلُكْم، مُثَّ أَْدرَْكُتْم َاإْلِ
َك نَاِفَلٌة ( ِف أئمة اجلْور الذين يؤخرون الصالة عن وقتها ) َصلِ  الصَّالََة ِلَوْقِتَها فَِإْن أَْدرَْكتَ َها َمَعُهْم َفَصلِ  فَِإن ََّها لَ  قوله  ومنها :

 متفق عليه .
ومتابعته ، وبناء على ذلك فإن املأموم منهي عن االختالف عليه ، احلكمة من اإلمام االقتداء به   احلديث دليل على أن-2

 ويكون ذلك بواحد من أمور ثالثة وهي :
 مسابقته ، أو موافقته ، أو التأخر عنه .   ) وقد تقدم ذلك ( .

 فيه أمر املأموم بأن يكون تكبريه عقب تكبري اإلمام، ويتضمن مسألتني:: قال النووي (  فِإذا كرب، فكربوا )قال النووي : قوله 
ِإحدامها: أنه ال يكرب قبله، وال معه، بل بعده، فلو شرع املأموم ِف تكبرية اإلحرام ناويًا االقتداء باإلمام، وقد بقي لإلمام منها 

 ف، ألنه نوى االقتداء مبن مل يصر إماًما، بل مبن سيصري إماًما إذا فرغ من التكبري.حرف، مل يصح إحرام املأموم بال خال
 والثانية: أنه يستحب كون تكبرية املأموم عقب تكبرية اإلمام، وال يتأخر، فلو تأخر جاز، وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبري. 

 ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :دليل على وجوب تكبريات االنتقال  قوله ) فإذا كرب فكربوا ( -3
 : أهنا واجبة . القول األول

 وهذا مذهب أمحد وفقهاء احلديث .
 والدليل على وجوِبا :

 ) ص لوا كما رأيتموّن أصلي ( . واظب عليها ، ومل ُيفظ عنه أنه ترك التكبري أبداً ، مع قوله  أن النيب -أ
 ( .) وإذا كرب فكربوا  وقال -ب
ل على أن الصالة ال ختلو من التكبري كما ال ختلو من ( فدإمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن ِف الصالة )   وقال- 

 ح .قراءة القرآن ، وكذلك التسبي
 وألهنا شعار االنتقال من ركن إىل ركن .-د

 : أهنا سنة وليست واجبة . القول الثاين
 نفية ، والشافعية ، واملالكية .وهذا قول مجهور العلماء من احل

قال ابن املنذر : وِبذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب واألوزاعي وسعيد 
 العزيز وعوام أهل العلم . بن عبد

 مل يأمر املسيء ِف صالته إال بتكبرية اإلحرام. واحتج أصحاب هذا القول بأن النيب  

 ة .األدل فمحمول على االستحباب مجعا بني وأما فعله ي : النوو قال  
 األول . والراجح
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  يستثىن من التكبريات: 
 تكبرية اإلحرام ، فهي ركن إمجاعاً .-أ 

 التكبريات الزوائد ِف صالة العيد واالستسقاء سنة . -ب 

 تكبريات اجلنازة ، فهي أركان . -  

 ، فإهنا سنة . تكبريات الركوع ملن دخل واإلمام راكعاً  -د 

 كمة من التكبري ِف كل خفض ورفع .احل-4
قيل : إن املكلف أِمر بالنية ِف أول الصالة مقرونة بالتكبري ، وكان من حقه أن يستصحب النية إىل آخر الصالة ، فأِمر أن جيدد 

 العهد ِف أثنائها بالتكبري الذي هو شعار النية .
تنبيه املصلي على أن هللا الذي قام بني يديه يناجيه أكرب من كل كبري ، وأعظم من كل  وقيل : احلكمة ِف شرعية تكرار التكبري ،

 عظيم ، فال ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من األشياء .

 تكبريات االنتقال تكون ما بني الركنني ، ال يبدأ ِبا قبل وال يؤخرها إىل ما بعد .-5
 ذلك مشقة ، فاملشرتط أن يكون هذا الذكر بني الركنني . ال يشرتط استيعاب ما بني الركنني ، ألنو 

َا ُجِعَل اإِلَماُم لِيُ ْؤمَتَّ ِبِه َفال خَتَْتِلُفوا َعَليْ  -6 ِف  ه ( دليل ملن قال ال جيوز اقتداء املفرتض باملتنفل ، وقد اختلف العلماءقوله ) إمنَّ
 هذه املسألة على قولني :

 : أنه ال جيوز . القول األول
 واحلنابلة .، واملالكية ، مذهب احلنفية ا وهذ

 ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه ( . لقوله 
 .هنى عن االختالف على اإلمام، وكون املأموم مفرتض، واإلمام متنفل، اختالف بينهما فال جيوز : أن النيب وجه االستدالل

 : أنه جيوز .القول الثاين 
 ء ، واألوزاعي .وبه قال طاووس ، وعطا

 وابن تيمية .، وهو مذهب الشافعي ، واختاره ابن قدامة  
َلًة َمَع النَّيب ِ  مُثَّ يَْأيت   َكاَن ُمَعاٌذ ُيَصلِ ى َمَع النَّيب ِ ...  حلديث جابر )-أ  . ( ...اْلِعَشاَء   فَ يَ ُؤمُّ قَ ْوَمُه َفَصلَّى لَي ْ

 له نافلة ، وِلم فريضة ( .وقد جاء ِف رواية عند الدار قطين : ) هي 
يت الطائفة أنه كان يصلي بطائفة صالة تامة ويسلم ِبم ، مث تأصلى ِف بعض أنواع صالة اخلوف ،  أن النيب )وألنه ثبت -ب

 .رواه النسائي  الثانية فيصلي ِبم (
 فرضاً ، والثانية نفالً . وهنا تكون الصالة األوىل للرسول 

قال ألبيه ) وليؤمكم أكثركم قرآناً ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنني أو سبع  أن النيب وحلديث عمرو بن سِلمة . - 
 سنني ( رواه البخاري .

وجه الداللة : أن احلديث يدل على جواز إمامة الصيب بالبالغني ، ومن املعلوم أن الصيب غري مكلف فتكون صالته نفاًل ، فدل 
 ل .على جواز اقتداء املفرتض باملتنف

لو أن رجاًل يريد أن يصلي السنة ركعتني ، فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر ، فصلى اإلمام السنة ، وصلى املأموم وعليه : 
 الفجر ، فإن هذا يصح .
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: والصحيح أنه جيوز ائتمام املفرتض خلف املتنفل لقصة معاذ ، وذلك صريح ِف املسألة ، وكذلك قصة عمرو بن قال السعدي 
اجَلرمي أنه كان إماماً لقومه وهو صيب ، دليل على صحة ائتمام املفرتض باملتنفل ، ودليل أيضاً على صحة إمامة الصيب ِف  سِلَمة

 الفرض والنفل .
 ِباذا أجاب اصحاب القول الثاين عن حديث ) فال ختتلفوا عليه ( ؟ 

 ا سبق شرحه ِف حديث سبق .املقصود ال ختتلفوا عليه ِف األفعال الظاهرة ال النيات ، كمأجابوا : 
 : وأما تعليل املانعني بأن املأموم إذا نوى صالته فرض واإلمام نواها نفاًل ، أن ذلك اختالف يدخل ُتت قوله  قال السعدي

 ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا ( فليس األمر كما ذكروا لوجهني :
باألفعال، كمسابقة اإلمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك خمالفته النية، باالختالف املكور خمالفٌة  : أن مراده أحدمها 

وبقية احلديث يوضحه جدًا ، فإنه قال فيه بعد قوله ) فال ختتلفوا علي ( : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد 
 فاسجدوا ... وهذا ظاهر .

 ، وهذا خمالفة ِف النية ، فدل على أن هذا املعىن غري معترب .: أهنم أجازوا النفل خلف الفرض  الوجه الثاين
 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث معاذ ، اذكر أجوبتهم مع الرد عليها ؟ 

 :أجابوا بأجوبة ضعيفة 
 مل يعلم بذلك . أن النيب  منها :

 من وجهني :على هذا اجلواب و 
 إن كان قد علم فهو املطلوب . أواًل :

) الشرح املمتع (   ره على فعله . ذا أمراً ال يرضاه هللا مل يق  ره ، ولو كان ه لم فأق وإن مل يعلم فإن هللا تعاىل قد ع : ثانياً 

 فريضة وُيتمل أنه يصلي نافلة ، وليس أحد االحتمالني أوىل من اآلخر . : أنه ُيتمل أن معاذاً كان يصلي مع النيب  ومنها
 واجلواب على هذا :

 : أن هذا خمالف لصريح الرواية ) هي له تطوع وِلم مكتوبة ( . أوالً 
وِف مسجده ، واجلمع الكثري  ثانيًا : أنه ال جيوز أن يظن  مبعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يرتك فعل فريضة مع رسول هللا 

 ستبدل ِبا نافلة .وعلى كبار املهاجرين واألنصار ويؤديها ِف موضع آخر ، وي املشتمل على رسول هللا 
 وهذه أجوبة ضعيفة غري ناهضة .

 قال النووي : وكل هذه التأويالت دعاوى ال أصل ِلا ، فال يرتك ظاهر احلديث ِبا .
 وقال ابن رجب : ومل يظهر عنه ) يعين حديث معاذ ( جواب قوي ، فاألقوى جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .

 فائدة : 
 فهي جائزة عند عامة أهل العلم . وأما اقتداء متنفل مبفرتض 

َماَم وملَْ ُيَصلِ ، َفَصلِ َيا َمَعُه، فَِإن ََّها َلُكْم ...إِ  ) الذي سبق ، حديث يزيد بن األسودللحديث -أ َذا َصلَّْيُتَما ِف رَِحاِلُكْم، مُثَّ أَْدرَْكُتْم َاإْلِ
 نَاِفَلة ( .

 ) أال رجل يتصدق على هذا ( . وحلديث -ب
املسألة على  استدل به من قال ال جيوز اقتداء مفرتض مبفرتض آخر ، وقد اختلف العلماء ِف هذه ه (َفال خَتَْتل ُفوا َعَليْ  قوله )-5

 قولني :
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 : أنه ال جيوز . القول األول
 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .
 حلديث الباب ) ... فال ختتلفوا عليه ( .

 . املفرتض خلف من يصلي فرضاً آخر هو اختالف عليه ، وقد هنى عنه النيب وجه الداللة : أن صالة 
 : جواز اقتداء املفرتض مبفرتض يصلي فرضاً غري فرضه . القول الثاين

 وهذا مذهب الشافعية ، واختاره ابن تيمية .
بالطائفة الثانية ِف صالة  إمامة النيب  واستدل هؤالء باألدلة اليت استدل ِبا القائلون جبواز إمامة املتنفل باملفرتض ، كما ِف

 . اخلوف ، وإمامة معاذ بقومه بعد صالته مع النيب 
وجه الداللة : أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل مبن يصلي الفرض ، فجواز إمامة من يصلي الفرض مبن يصلي فرضاً آخر من 

 باب أوىل .
 الراجح .وهذا القول هو 

َدُه ، فَ ُقوُلوا : رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمدُ ) َوإ َذا قَا قوله -6 َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  دليل ملن قال إن املأموم يقتصر على قول : ربنا ولك  ( َل : ْسَ 
 احلمد .

 هل جيمع بني التسميع والتحميد أم يقتصر على : ربنا ولك احلمد على قولني :اختلف العلماء ِف املأموم وقد 
 ع بينهما .: أنه جيم القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
ِإَذا قَاَم ِإىَل اَلصَّاَلِة ُيَكربِ ُ ِحنَي يَ ُقوُم ، مُثَّ ُيَكربِ ُ ِحنَي  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   ) قَاَل  َأّب ُهَريْ َرَة  كما ِف حديث  لفعل النيب -أ

َدُه" ِحنَي ي َ    ... ( متفق عليه . ْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن اَلرُُّكوِع ، مُثَّ يَ ُقوُل َوُهَو قَائٌِم : رَب ََّنا َوَلَك َاحلَْْمدُ يَ رَْكُع ، مُثَّ يَ ُقوُل: مسََِع َاَّللَُّ ِلَمْن محَِ
 ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل جيمع بينهما . وقد قال النيب 

 .وألنه ذْكٌر ُشرع لإلمام فُيشرع للمأمور كسائر األذكار -ب
 يقتصر على ربنا ولك احلمد .أنه  القول الثاين : 

 وهذا مذهب أمحد .
 . (وإذا قال : مسع هللا ملن محده ، فقولوا : ربنا ولك احلمد ) الباب  ديثحل

 الراجح .وهذا القول هو 
  ما اجلواب عن فعل النِب ؟ 

 خمصوص منه املأموم . اجلواب عنه : أنه يكون عام
  ( والتحميد ) ربنا ولك احلمد ( ؟ ْسع هللا ملن محدهسميع ) الت من الذي جيمع بني 

 وكذلك املنفرد .اإلمام حلديث الباب 
 إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه ؟ دليل ملن قال جبواز(  َوإ َذا َصلَّى َجال ساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأمْجَُعونَ )  قوله-7

 لني :وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قو 
 : جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه . القول األول



 114 

 وهذا قول مجهور العلماء ، واستدلوا :
 متفق عليه ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( .  قوله  -أ

َنا َورَاَءُه قُ ُعودًا فَ لَ ...  قال ) -السابق  -وحلديث حديث أنس  -ب َا ُجِعَل » مَّا َقَضى الصَّالََة قَاَل َفَصلَّى بَِنا قَاِعدًا َفَصلَّي ْ ِإمنَّ
ُوا َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوِإَذا َرَفَع فَاْرفَ ُعوا َوِإَذا قَاَل مسَِ  َدُه . فَ ُقوُلوا رَب ََّنا َوَلَك احلَْْمُد .اإِلَماُم لِيُ ْؤمَتَّ بِِه فَِإَذا َكب ََّر َفَكربِ  َوإ َذا  َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ

 ( متفق عليه .ن قَاع دًا َفَصلُّوا قُ ُعودًا َأمْجَُعو َصلَّى 
 لعموم ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ( رواه مسلم .و  - 
 وللقاعدة : من صحت صالته صحت إمامته . -د

 : أن الصالة ال تصح خلفه . القول الثاين
 وهذا مذهب مالك .

 لبيهقي وهو ضعيف .) ال يؤمن  أحد بعدي جالساً ( رواه ا عن الشعيب قال -أ
إمنا صلى ِبم قاعدًا ، ألنه ال يصح التقدم بني يديه لنهي هللا عن ذلك ، وألن األئمة شفعاء ، وال يكون  قالوا بأنه  -ب

 أحداً شافعاً له .
 األول . والصحيح

 واجلواب عن أدلة أصحاب القول الثاّن :
 : ألمرينال يصح ، ( ال يؤمن  أحد بعدي جالساً أما أثر الشعيب ) 

 : ألنه مرسل . أوالً 
 : ألنه من رواية جابر اجلعفي ال ُيتج به . ثانياً 

 نهي هللا عن ذلك .. ( .إمنا صلى ِبم قاعداً ، ألنه ال يصح التقدم بني يديه ل وأما قوِلم )
 خلف عبد الرمحن بن عوف ، وهو ثابت بال خالف . بصالته  فهذا متعقب

 كر .وصح أيضاً أنه صلى خلف أّب ب
 املراد مبنع التقدم بني يديه ِف غري اإلمامة .أن و 

 اختلف العلماء إذا صلى اإلمام جالساً ، فكيف يصلي من خلفه  على أقوال :  -8
 : أهنم يصلون وراءه قياماً . القول األول

  والشافعي .، وهذا مذهب أّب حنيفة 
َها ِِف ِقصَِّة صَ حلديث -أ َفَجاَء َحَّتَّ َجَلَس َعْن َيَساِر َأّب َبْكٍر، )بِالنَّاِس، َوُهَو َمرِيٌض قَاَلْت:  اَلِة َرُسوِل َاَّللَِّ َعاِئَشة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

 ُمت ََّفٌق َعَلْيه ( َبْكرٍ لنَّاُس ِبَصاَلِة َأّب َويَ ْقَتِدي اَ  َفَكاَن ُيَصلِ ي بِالنَّاِس َجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائًِما، يَ ْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصاَلِة اَلنَّيبِ  
 صلى قاعداً ، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً . فإن النيب  

 : ويدل على ذلك أمرين،  ة هو النيب ِف هذه القصواإلمام 
 وقف عن يسار أّب بكر ، وهذا موقف اإلمام . : أن النيب  األول
 ة أّب بكر ( .الناس بصال ، ويقتدي ) يقتدي أبو بكر بصالة النيب  : قوله  الثاين

 : ) صل  قائماً ... ( فالقيام ركن على القادر عليه ، وهؤالء قادرون على القيام ، فيكون القيام ِف حقهم ركن . قوله ول-ب
لَّى َورَاَءُه قَ ْوٌم ِقَياماً ِف بَ ْيِتِه َوُهَو َشاٍك ، َصلَّى َجاِلساً َوصَ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  ) باب ناسخ حلديث عائشةقالوا : إن حديث ال- 
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 ن ( .َوِإَذا َصلَّى َجاِلساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأمْجَُعو ... ، فََأَشاَر إلَْيِهْم : َأْن اْجِلُسوا 
 فهو ناسخ . فإن حديث الباب ِف مرض موته 

 : أهنم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام . القول الثاين
 وإسحاق .، واألوزاعي ، هرية وهذا مذهب الظا

 ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب . لقوله 
 : أن اإلمام إذا ابتدأ ِبم الصالة جالساً ، مث اعتل ِف أثنائها فجلس ، أمتوا خلفه قياماً .القول الثالث 

َلَس َعْن َيَساِر َأّب َبْكٍر، َفَكاَن ُيَصلِ ي بِالنَّاِس َجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائًِما، َفَجاَء َحَّتَّ جَ .. .)  عماًل حبديث عائشة  ِف مرض موته 
 َويَ ْقَتِدي اَلنَّاُس ِبَصاَلِة َأّب َبْكرٍ  يَ ْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصاَلِة اَلنَّيبِ  

 صلوا قعوداً ( .) وإذا صلى قاعداً فِبم الصالة قاعداً صلوا قعوداً ، حلديث  وإذا ابتدأ 
 ، ألن فيه مجعاً بني األدلة . الصحيحوهذا القول هو 
َنا َورَاَءُه َعْن فَ َرٍس َفُجِحَش ِشقُُّه اأَلمْيَُن َفَدَخْلَنا َعَلْيِه نَ ُعوُدُه َفَحَضَرِت الصَّالَُة َفَصلَّى بَِنا قَاِعداً َفَصلَّي ْ   َسَقَط النَّيبُّ فحديث أنس ) 

 ن ( متفق عليه .َوِإَذا َصلَّى قَاِعداً َفَصلُّوا قُ ُعوداً َأمْجَُعو  قال، ... مث  قُ ُعوداً 
 قد ابتدأ الصالة قاعداً . قاعداً وصلى من خلفه قعوداً ، وكان  ففي هذا احلديث صلى النيب 

لِ ي بِالنَّاِس َجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائًِما، َفَجاَء َحَّتَّ َجَلَس َعْن َيَساِر َأّب َبْكٍر، َفَكاَن ُيصَ ) ...  – ِف مرض موته  –وحديث عائشة 
 .ر ( ِدي اَلنَّاُس ِبَصاَلِة َأّب َبكْ  َويَ ْقتَ  يَ ْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصاَلِة اَلنَّيبِ  

صلوا فصلى ِبم من حيث انتهى أبو بكر ، فصلى قاعدًا والصحابة  فيه أن أبا بكر ابتدأ ِبم الصالة قائمًا ، مث جاء النيب 
 خلفه قياماً ، فدل على أن اإلمام إذا ابتدأ الصالة قائماً مث عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً .

 وهذا قول أمحد .
 ن .وابن حبا، وابن املنذر  ، : وقد قال بقول أمحد مجاعة من ُمدثي الشافعية ، كابن خزمية قال احلافظ

 عن القيام، خروجاً من خالف من يقول ببطالهنا.  فائدة : واألفضل أن ال يتقدمهم من يعجز
قال الشافعي واألصحاب: يستحب لإلمام إذا مل يستطع القيام استخالف من يصلي باجلماعة قائماً، كما :  قال النووي

 ة.صال؛ ألن القائم أكمل وأقرب إىل إكمال هيئات الالقتداء بالقاعد، وألن فيه خروجاً من خالف من منع ااستخلف النيب 
املستحب لإلمام إذا مرض، وعجز عن القيام ، أن يستخلف ؛ ألن الناس اختلفوا ِف صحة إمامته ، فيخر   : ةوقال ابن قدام

 ة .    ) املغين ( .ون اإلمام كامل الصال      م أكمل ، فيستحب أن يك        الة القائ       من اخلالف ، وألن ص
  قوله ؤمت به ... ( دليل على أنه جيب على اإلمام أن يرفع صوته بالتكبري ، ألنه ال يتم ائتمام ) ... إمنا جعل اإلمام لي

 املأمومني باإلمام إال بذلك ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
ُر َكُذوٍب َوُهَو  -قَاَل : َحدََّثِن  اْلبَ َراُء  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  يَز يَد اخلْ ْطم يي  األَْنَصار يي    -82  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  )  قَاَل  -َغي ْ

َدُه : مَلْ حَيْن  َأَحٌد م نَّا َظْهَرُه َحىتَّ يَ َقَع َرُسوُل اَّللَّ   َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  ًدا ، ُثَّ نَ َقُع ُسُجوًدا بَ ْعَدُه ( إَذا قَاَل : ْسَ   . َساج 
---------- 

هو عبد هللا بن يزيد اخلطمي األنصاري من األوس ، شهد بيعة الرضوان وهو  خلْ ْطم يي  األَْنَصار يي  () َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  يَز يَد ا
 صغري ، وكان كثري الصالة .

مثانية عشر سفراً ،   هو الرباء بن عازب بن احلارث األوسي ، شهد غزوة أحد وما بعدها ، وسافر مع النيب  ) اْلبَ َراُء (
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 ه  . 72سنه مات عام  ومل ُيضر بدراً لصغر
ُر َكُذوٍب )  ، َغرْي  ه َأنَّ َعْبد اَّللَّ ْبن يَزِيد: َوُمرَادالَ ( ُهَو أَبُو ِإْسَحاق قَ اَل َُيََْي ْبن َمِعني: اْلَقاِئل: )َوُهَو َغرْي َكُذوبق(  َوُهَو َغي ْ

. َوَهَذا الَِّذي قَالَُه اِْبن  َُيُْسن ِفيِه َهَذا اْلَقْول، َواَل اَل َُيَْتا  ِإىَل تَ زِْكَية ، أِلَنَّ اْلبَ رَاء َصَحاّب  ْلُمرَاد اْلبَ رَاء َغرْي َكُذوبَكُذوب َولَْيَس ا
ْعَناُه ، َومَ ده َأنَّ اْلبَ َراء َغرْي َكُذوب، َوُمَراْل الصََّواب َأنَّ اْلَقاِئل )َوُهَو َغرْي َكُذوب( ُهَو َعْبد اَّللَّ ْبن يَزِيد، بَ َلَماءَمِعني َخطَأ ِعْند اْلعُ 

ثَ َنا  ، َوَنِظريه قَ ْول اِْبن َعبَّاس ِف َمْشُكوك ِفيهِ تَ ْقوِيَة احلَِْديث َوتَ ْفِخيمه َواْلُمَباَلَغة ِف مَتِْكينه ِمْن الن َّْفس اَل الت َّزِْكَية الَّيِت َتُكون  َحدَّ
َوِف َصِحيح ُمْسِلم َعْن َأّب ُمْسِلم اخْلَْواَلّن ِ َحدََّثيِن احْلَِبيب اأْلَِمني  ،َوُهَو الصَّاِدق اْلَمْصُدوق، َوَعْن َأّب ُهَريْ َرة ِمْثله َرُسول اَّللَّ 

، َوَنظَائِره َكِثريَةَعْوف ْبن َماِلك اأْلَْشجَ  َثيِن اْلبَ رَاء َوُهَو َغرْي ُمت ََّهم َكَما َعِلْمُتْم فَ ِعي   ( )شرح مسلم .ِثُقوا مبَا ُأْخربُكْم َعْنهُ ، َفَمْعىَن اْلَكاَلم َحدَّ

َدهُ  :إَذا قَالَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ) َع اَّللَُّ ل َمْن محَ   .اً(مل نزل قيامفإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: "مسع هللا ملن محده" م )وملسل (ْسَ 
 مل يثِن . (مَلْ حَيْن ) 
 ( يصل إىل األرض . حىت يقع) 
ًدا َحىتَّ يَ َقَع َرُسوُل اَّللَّ  )  وحنوه ملسلٍم من رواية زهري عن أّب إسحق، ( حَّت  يضع جبهته على األرض  )للبخاري و (  َساج 

 جبهته ( . وِف الرواية الثانية ) حَّت يضع رسول هللا  ( .حَّت  يسجد مث  يسجدون  )وألمحد عن غندر عن شعبة 
فقه وال يتأخر عنه ، بل يفعل األمر عقب احلديث دليل على أن املشروع ِف حق املأموم أن يتابع إمامه ، فال يسبقه وال يوا-1

 ة .فعل إمامه مباشر 
وِف هذا احلديث هذا األدب من آداب الصالة ، وهو أن السنة أال ينحين املأموم للسجود حَّت يضع اإلمام جبهته :  قال النووي

 رض .على األ
أفعاله بعد أفعال اإلمام ؛ فإن الرباء أخرب أهنم كانوا  وِف احَلِدْيث : دليل َعَلى أن املأموم يتابع اإلمام ، وتكون:  وقال ابن رجب

 اجداً ، مُثَّ يسجدون بعده .س  هم ظهره َحَّتَّ يقع النَّيب إذا رفعوا من الركوع ملَْ ُين أحد من
أحدًا ُيين ظهره َحَّتَّ يضع  فإذا رفع رأسه من الركوع ملَْ نر  وا يصلون َمَع َرُسول هللاوِف رَِوايَة ملسلم ِِف َهَذا احَلِدْيث : أهنم كان

 جبهته َعَلى األرض ، مُثَّ َنر من ورائه سجداً .  َرُسول هللا
 .  وهذه صرُية ِف أهنم كانوا ال يشرعون ِف السجود َحَّتَّ ينهيه النَّيب  

املأمومني من ركوعهم وسجودهم إذا كرب فكربوا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا (  يدل َعَلى أن تكبري  )  وقول النَّيب 
 يكون عقيب تكبري اإلمام وركوعه وسجوده ، وال َمَعُه وال قبله .

 ) فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ، فتلك بتلك ( خرجه ُمْسِلم ، وقد سبق ذكره .  وِف َحِدْيث َأّب موسى ، َعن النَّيب 
اإلمام ، فريكع ويرفع ويسجد وجيلس بعد اإلمام ِف َذِلَك ، وكذلك َكاَن يفعل وأكثر العلماء َعَلى أن األفضل للمأموم أن يتابع 

 ) فتح الباري ( .   أبو قالبة وغريه من السلف .
واستدل به ابن اجلوزي على أن املأموم ال يشرع ِف الركن حَّت يتمه اإلمام وفيه نظر ألن اإلمام ي ( عمدة القار ) قال العيين ِف و 

شرع املأموم فيه ال يكون متابعا لإلمام وال يعتد مبا فعله ومعىن احلديث أن املأموم يشرع بعد شروع اإلمام ِف الركن  إذا أمت الركن مث
 ة .وقبل فراغه منه حَّت توجد املتابع

 واملتابعة له ِف الصالة . برسول هللا  االقتداءفيه ما كان عليه الصحابة من -2

 نتقلون من القيام إىل السجود حَّت يسجد .أهنم ال ي ومن متابعة رسول هللا -3
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َماُم فََأمي ُنوا ، فَإ نَُّه َمْن َواَفَق تَْأم يُنُه تَْأم نَي اْلَمالئ كَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 83  ة ( .قَاَل ) إَذا َأمََّن اإل 
---------- 

َماُم )   ( . ئ) إذا أم ن القار وِف رواية النسائي ( إَذا َأمََّن اإل 
استدل  به على تأخري تأمني املأموم عن تأمني اإلمام؛ ألنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم ِف اجلمع أي : فقولوا آمني ، ( فََأمي ُنوا ) 

 بني الروايتني أن املراد املقارنة، وبذلك قال اجلمهور.
 ه .الصالة غري  اإلمام ِف شيء من وقال أبو ُممد اجلويين: ال تستحب مقارنة

 .خص العلماء ذلك بالصغائر  ( ُغف َر لَُه َما تَ َقدََّم م ْن َذْنب ه  )  
 مشروعية تأمني اإلمام واجلهر بذلك . -1
 حلديث الباب ) إذا أمن اإلمام فأمن  وا ... ( . -أ

َرَواُه اَلدَّاَرُقْطيِنُّ َوَحسََّنُه ،  ( مِ  اَْلُقْرآِن َرَفَع َصْوَتُه َوقَاَل :آِمنيَ ِإَذا فَ رََغ ِمْن ِقرَاَءِة أُ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ ) قَاَل : وعن أّب هريرة .  -ب
 َواحْلَاِكُم َوَصحََّحُه . 

ِْمِذيِ  ِمْن َحِديِث َواِئِل ْبِن ُحْجٍر حَنُْوُه.    َوأِلَّب َداُوَد َواَلرتِ 
 اً .سنة لكل مصل  إماماً أو مأموم أن التأمني بعد الفاُتة  -2

 وهذا مذهب اجلمهور ، واختيار ابن عبد الرب .
 ( . ِإَذا فَ رََغ ِمْن ِقرَاَءِة أُمِ  اَْلُقْرآِن َرَفَع َصْوتَُه َوقَاَل :آِمنيَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ حلديث أّب هريرة السابق ) -أ

 ) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( . لقوله  -ب
 لة صرُية على قول اإلمام ) آمني ( وجيهر ِبا .وجه الداللة : ففي هذين احلديثني دال

 ذهب بعض العلماء إىل أنه ال يشرع لإلمام أن يؤمن . -3
 وهذا مذهب مالك .

 .( إذا قال اإلمام وال الضالني ، فقولوا : آمني ... )  واستدلوا بقوله 
 فقط .دليل على أن التأمني للمأموم  (إذا قال اإلمام وال الضالني ...  )فقوله :  

 . (إذا أمن اإلمام فأمنوا  )لكن هذا القول ضعيف ، ويدفعه رواية  
ليكون  ،  ، ألنه موضع تأمني اإلمام وإمنا قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول اإلمام وال الضالني : قال ابن قدامة

 ة .وقت واحد موافقا لتأمني املالئك تأمني اإلمام واملأمومني ِف
 علماء ِف اجلهر بالتأمني على أقوال :ختلف الا -4

 : يستحب اجلهر ِف الصالة اجلهرية لإلمام واملأموم . القول األول
 وأمحد .، وهذا مذهب الشافعي 

 . ( ِإَذا فَ رََغ ِمْن ِقرَاَءِة أُمِ  اَْلُقْرآِن َرَفَع َصْوتَُه َوقَاَل :آِمنيَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ حلديث أّب هريرة السابق )-أ
 فهو دليل على مشروعية تأمني اإلمام بعد قراءة الفاُتة ، ورفعه صوته ِبا .

فتعليقه تأمني املأموم على تأمني اإلمام دليل على أهنم يسمعونه وإال مل يكن لتعليقهم  (إذا أمن اإلمام فأمنوا  ) ولقوله  -ب
 عليه معىن .
 : السنة إخفاء التأمني . القول الثاين
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 حنيفة .  وهذا مذهب أّب
 : ألن آمني دعاء ، والسنة إخفاء الدعاء .قالوا 

 األول .والصحيح 
 : والقول الثاّن ضعيف ألمور 

 والصحابة . ألنه ثبت جهر النيب  أواًل :
 وقياسهم ِف مقابلة النص فهو باطل . ثانياً :
 فهي شاذة . (وخفض ِبا صوته  ) وأما رواية ثالثاً :

 آمني : اختلف العلماء مَّت يقول -5

 وكذلك املنفرد .بعد قوله : ) وال الضالني ( ، أما اإلمام فيقول آمني : 
 وأما املأموم فاختلفوا .

 : يقول آمني إذا فرغ اإلمام من قول آمني . قال بعض العلماء
 . ( .له ) إذا أم ن اإلمام فأمنوا ..واستدلوا بظاهر قو 

 .لكن هذا القول ضعيف 
 بعد قول اإلمام : وال الضالني .: أنه يقول آمني  والصحيح

ويكون  ( وا: آمنيفقول : غري املغضوب عليهم وال الضالني، )إذا قال اإلمام قال . قال نه جاء ِف احلديث عن أّب هريرة أل
 ال الضالني .: معىن ) إذا أم ن ( أي بلغ ما يؤمن عليه وهو 

فيه داللة ظاهرة ملا قاله أصحابنا وغريهم: إن  (فقولوا: آمني ( ْيِهْم َواَل الضَّالِ نيَ َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعلَ :وِإذا قال : قوله )  قال النووي
 . ون مع تأمني اإلمام ال بعدهتأمني املأموم يك
 .فمعناها : إذا أراد التأمني  (إذا أمن اإلمام فأمنوا  ) وأما رواية  وقال رمحه هللا :

 . ( فإن من وافق قوله قول املالئكة )قوله   -6

 .ويدل عليه قوله قبله )فإن املالئكة تؤمن( وهذا هو الصحيح، م ِف وقت التأمني فأمن مع تأمينهممعناه من وافقه: قال النووي
 فقهم ِف الصفة واخلشوع واإلخالص ، وإليه مال ابن حبان .: وا وقيل

 لفتح .واألول هو الذي رجحه األكثرون ، كالقرطيب ، وابن دقيق العيد ، واحلافظ ِف ا
ال قال ابن املنري : احلكمة ِف إيثار املوافقة ِف القول والزمان أن يكون املأموم على يقظة لإلتيان بالوظيفة ِف ُملها ، ألن املالئكة 

 غفلة عندهم ، فمن وافقهم كان متيقظاً .
 :اختلف العلماء ِف هؤالء املالئكة -7

 : هم احلفظة . فقيل
 . (فوافق قوله قول أهل السماء  )ة لقوله ِف رواي: غريهم ،  وقيل

قال احلافظ رمحه هللا: والذي يظهر أن املراد ِبم من يشهد تلك الصالة من املالئكة، ممن ِف األرض، أو ِف السماء، ففي رواية 
آمني،  ا قال أحدكم: آمني، وقالت املالئكة ِف السماء:إذل ) قا البخاري، من طريق األعر  عن أّب هريرة، أن رسول هللا 

وقد علق البخاري عن ُممد بن عمرو، عن أّب سلمة، عن أّب هريرة، عن  ( فوافقت إحدامها األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه
وحنوه لسهيل بن أّب صاحل، عن أبيه عند  ( فوافق ذلك قول أهل السماء)  ووصله أمحد، والدارمي، وابن خزمية، وفيه النيب 
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 األرض آمني ِف صفوف أهل األرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمني ِف)  عكرمة، قال مسلم، وروى عبد الرزاق، عن
 قال احلافظ: ومثله ال يقال بالرأي، فاملصري إليه أوىل. بد ( السماء غفر للع

وأشباهه  وقد خص العلماء هذا ظاهره غفران مجيع الذنوب املاضية كبائرها وصغائرها،  ُغِفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبِه (قوله ) -8
ِف غريها بتكفري الصغائر فقط، وقالوا: إمنا يكفر الكبائر التوبة، وكأهنم ملا رأوا التقييد ِف بعض ذلك بالصغائر محلوا ما أطلق 

 .ر(ائاجتنبت الكبالصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان كف ارات ملا بينهن ما )عليها، كاحلديث الصحيح 
 هل جتهر املرأة بالتأمني ؟ -9

 ِف صالة اجلهر ، وإن كان مَثَّ رجال ال جتهر ، إال أن يكونوا من ُمارمها فال بأس اه  .  -يعين املرأة–وجتهر  :قال ابن قدامة 

حِبَْضَرِة ِنَساٍء أَْو رَِجاٍل َُمَارَِم َجَهَرْت بِاْلِقَراَءِة ، َسَواٌء َأَصلَّْت  َوأَمَّا اْلَمْرأَُة فَ َقاَل َأْكثَ ُر َأْصَحابَِنا : إْن َكاَنْت ُتَصلِ ي َخالَِيًة أَوْ : قال النووي 
 ْت . ) اجملموع ( .بِِنْسَوٍة أَْم ُمن َْفرَِدًة ، َوِإْن َصلَّْت حِبَْضَرِة َأْجَنيبٍ  َأَسر  

 فضل التأمني : فائدة :
 من فضائله أنه يوجب إجابة الدعاء، وُمبة هللا لقائله.

، وإذا  ، فإذا كرب فكربوا إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، مث ليؤمكم أحدكم)  قال روى اإلمام مسلم ِف صحيحه أن رسول هللا 
 ومعىن جيبكم: جييب دعاءكم. ( وا: آمني، جيبكم هللاقال: غري املغضوب عليهم وال الضالني. فقول

  ( .: آمني جيبكم هللا وافقولل ) أنه قا وروى أبو داود والنسائي وأمحد عن النيب 
قال ابن ه ، م من ذنبإذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقد)   ًا : قولهومن فضائله أيض

 رواه البخاري ومسلم.(  يقول: آمني  شهاب: وكان
 رواه مسلم .(األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبهت إحدامها إذا قال أحدكم آمني، قالت املالئكة ِف السماء: آمني، فوافق) وِف لفظ 

رواه ابن (  على آمني، فأكثروا من قول آمني ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم)  ومما يدل على مزيته أيضاً: قوله  
 ماجه، وصححه العراقي وغريه.

 قولكم ِف الصالة وعقب الدعاء آمني.: ( أي  ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمني ) قال اإلمام املناوي 
كما ِف سنن أّب داود ) إن ختم بآمني   كما يستحب أن خيتم الدعاء بالتأمني، وأن يكثر منه فإنه من أسباب اإلجابة، لقوله   

 فقد أوجب ( .
وأما ما رواه البيهقي من حديث  أن املستحب االقتصار على التأمني عقب الفاُتة من غري زيادة عليه اتباًعا للحديث، فائدة :

قال: رب  (ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِ نَي )  حني قال وائل بن حجر أنه مسع رسول هللا 
 فإن ِف إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف.(  اغفر َل آمني

قَاَل ) إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ل لنَّاس  فَ ْلُيَخفي ْف فَإ نَّ ف يه ْم الضَّع يَف َوالسَّق يَم َوَذا  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 84
ه  فَ ْلُيَطوي ْل َما َشاَء (  احْلَاَجة  ، َوإ َذا َصلَّى َأَحدُُكْم ل نَ ْفس 

فَ َقاَل : إيني  ألَتََأخَُّر َعْن َصالة   قَاَل ) َجاَء رَُجٌل إىَل َرُسول  اَّللَّ   األَْنَصار يي   َوَما ِف  َمْعَناُه م ْن َحد يث  َأِب  َمْسُعودٍ  - 85
 َّ َب يَ ْوَمئ ٍذ ، الصُّْبح  م ْن َأْجل  ُفالٍن ، مم َّا يُط يُل ب َنا ، قَاَل : َفَما رَأَْيُت النَِّب  َب ِف  َمْوع َظٍة َقطُّ َأَشدَّ مم َّا َغض  فَ َقاَل : يَا  َغض 

 . ْز ، فَإ نَّ م ْن َورَائ ه  اْلَكب رَي َوالضَّع يَف َوَذا احْلَاَجة  ( أَي َُّها النَّاُس ، إنَّ م ْنُكْم ُمنَ في ر يَن ، فَأَيُُّكْم َأمَّ النَّاَس فَ ْلُيوج  
---------- 

 ك .أم ا املنفرد فال حجر عليه ِف ذلة، فعموم األمر بالت خفيف خمتص  باألئم  ( إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ل لنَّاس  ) 
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 أي القراءة والركوع والسجود وغري ذلك مما ال يصل إىل حد اإلخالل بالصالة . ( فَ ْلُيَخفي فْ ) 
وهو تعليل األمر املذكور، ومقتضاه أن ه مَّت مَل يكن فيهم مت صٌف بصفٍة من ( فإن  خلفه ) ِف رواية سفيان (  فَإ نَّ ف يه مْ ) 

 مَل يضر  الت طويل، وقد قد مت ما يرد  عليه ِف الباب الذي قبله من إمكان ُميء من يت صف بإحداها. اتاملذكور 
 ( وِف رواية مسلم ) واملريض ( ، فيكون معىن الضعيف ، أي : الضعيف ِف خلقِته كالنحيف والسمني . الضَّع يفَ  )

هنا ضعيف اخللقة ، وبالس قيم من به مرٌض، زاد مسلم من وجٍه ( املراد بالض عيف  الض عيف والس قيم قوله ) قال ابن حجر :
وله من حديث  (واحلامل واملرضع  )وزاد الط رباّن  من حديث عثمان بن أّب العاص  ( ، والص غري والكبري) آخر عن أّب الز ناد 

 أمشل األوصاف املذكورة.وهي ( وذا احلاجة  )وقوله ِف حديث أّب مسعود اآليت ( والعابر الس بيل ) عدي  بن حامت 
 ( وهذا من عطف العام على اخلاص ، ألن ذا احلاجة يعم الكبري والضعيف وغريمها . َوَذا َاحْلَاَجة  ) 
 قال احلافظ : مل أقف على امسه .(   َجاَء رَُجٌل إىَل َرُسول  اَّللَّ  )
( وِف لفظ للبخاري ) إّن ألتأخ ر عن صالة الغداة ( أي : أُْدرُِك الصَّالََة اَل َأَكاُد وِف رواية ) (  إيني  ألَتََأخَُّر َعْن َصالة  الصُّْبح  )

 . فال أحضرها مع اجلماعة ، ألجل التطويل
( قيل : أي ال أقُرب من الصالة ِف اجلماعة، بل أتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل،  اَل َأَكاُد أُْدرُِك الصَّالَةَ واختلف ِف معىن ) 

املراد أن الذي ألَفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن اجمليء ِف أول الوقت وثوقاً بتطويله ، خبالف ما إذا مل  وُيتمل أن يكون
 يكن يطول ، فإنه كان ُيتا  إىل املبادرة إليه أول الوقت .

سر اإلمام املبهم هنا مبعاذ ، بل املراد به قال احلافظ : املراد بفالن هنا هو : أّب  بن كعب ، ووِهَم من ف (ب َنا ُفاَلٌن  يلا يُطَ مم َّ )  
 أّب  بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن .

ْنُكْم ُمنَ في ر ينَ  )  قال احلافظ : قوله ) إن منكم منفرين ( فيه تفسري للمراد بالفتنة ِف قوله ِف حديث معاذ ) أفتان أنت ( . ( إنَّ م 
 ( وِف رواية ) فليوجز ( من اإلجياز وهو االختصار . َفَمْن َصلَّى ب النَّاس  فَ ْلُيَخفي فْ ) 
 احلديث دليل على أن اإلمام مأمور بأن خيفف الصالة بالناس مراعاة لذوي األعذار .-1

 على قولني : فف ( هل هو للوجوب أم لالستحباب قوله ) فليخ وقد اختلف العلماء ِف األمر ِف قوله 

 رام .: أنه للوجوب والتطويل ح القول األول
 وهذا مذهب ابن حزم .

 قال رمحه هللا : جيب على اإلمام التخفيف إذا أم  مجاعة ال يدري كيف طاقتهم .
 الوجوب . ي) فليخفف ( وهذا أمر وهو يقتض لقوله -أ

تََأخَُّر َعْن َصالِة فَ َقاَل : إّن ِ ألَ  َجاَء َرُجٌل إىَل َرُسوِل اَّللَِّ ...  من التطويل كما ِف حديث أّب مسعود ) وغضب النيب -ب
 ( . َغِضَب ِف َمْوِعظٍَة َقطُّ َأَشدَّ ممَّا َغِضَب يَ ْوَمِئذٍ  الصُّْبِح ِمْن َأْجِل ُفالٍن ، ممَّا يُِطيُل بَِنا ، قَاَل : َفَما رَأَْيُت النَّيبَّ 

أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ . أي منفر غضب غضبًا شديداً ملا أطال معاذ بأصحابه بالصالة، وقال : أيضًا  وألن النيب  - 
 عن الدين وصاد عنه . 

 : أنه مستحب . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعي .

 األول .والراجح 
 ماء ِف ضابط التخفيف املأمور به .اختلف العل-2



 121 

 : أن ال يزيد عن أدن الكمال ) وهو ثالث تسبيحات ( . قيل
 وابن حجر .، ن حزم ورجحه اب: أن يراعي أضعفهم ،  وقيل
 . رواه أبو داود أنت إمامهم ، واقتِد بأضعفهم ( ) ... لعثمان بن أّب العاص لقوله 

 قال ابن حجر : وأوىل ما أِخَذ حد التخفيف من احلديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أّب العاص أن النيب 
 أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ( . قال له )

 ، لكن عليه أن يراعي أن ال يصل التخفيف إىل حد اإلخالل بالصالة ، أو أن يسرع سرعة زائدة . الصحيح هووهذا 
 التخفيف مع اإلمتام . على ضوء ما سبق ، يلزم اإلمام -3
 ( . يُوِجُز الصَّالََة َوُيْكِمُلَها َكاَن النَّيِبُّ ) أََنٍس قَاَل  حلديث-أ

 ( . م قط أخف صالة وال أمت من النيب ) ما صليت وراء إما وقال -ب
 يأمرنا بالتخفيف ، ويؤمنا بالصافات ( متفق عليه . وعنه قال ) كان رسول هللا - 
 كان يُوِجز ِف الصالة ويُِتم ( رواه مسلم .  وِف رواية عنه قال ) أن النيب  -د 

 نهي َعْنُه .فأما إكمال الصالة وإمتام أركاهنا ، فليس بتطويل مقال ابن رجب : ...
( املراد باإلجي   از مع اإلكمال ، واإلتيان بأقل ما ميكن من األركان  يُوِجُز الصَّالََة َوُيْكِمُلَها َكاَن النَّيبُّ )وقال ابن حجر ِف قوله  

 واألبعاض .
 فالتخفيف هو ما وافق السنة وليس ما وافق أذواق الناس .

 بسورة اجلمعة واملنافقني فليس مطواًل ، ألنه موافق السنة . إذا قرأ اإلمام ِف صالة اجلمعةأمثلة : 
 وكذلك إذا قرأ ِف صالة الصبح من يوم اجلمعة ) السجدة ( و ) اإلنسان ( فإنه ال يعترب مطوالً ، ألنه موافق للسنة .

  ملعاذ ملا طو ل ) أفتان ... ( قوله -4

َهى َعْنُه َوِإْن   ذ () أَفَ تَّان أَْنَت يَا ُمَعا قَ ْوله قال النووي :  ْنَكار َعَلى َمْن ِاْرَتَكَب َما يُ ن ْ ين َوَصاد  َعْنُه . َفِفيِه اإْلِ َأْي ُمنَ فِ ر َعْن الدِ 
 . ) شرح مسلم ( . َكاَن َمْكُروًها َغرْي ُُمَرَّم

محلهم َعَلى الضالل . قَاَل والفتنة َعَلى وجوه ، ومعناها هاهنا : صرف النَّاس َعن الدين ، و وقال ابن رجب : قال اخلطاّب ، 
 أي : مضلني .( تعاىل ) َما أَنْ ُتْم َعَلْيِه بَِفاتِِننَي 

باإلضالل بعيد ، واألظهر : أن املراد بالفتنة هاهنا : الشغل َعن الصالة ؛ فإن من طول َعَلى من شق  -هاهنا  -وتفسريه الفتنة 
َها ، كما أن النَّيِب  َعِليِه التطويل ِف صالته ، فإنه يشغله َعن اخلشوع ِِف  ملا نظر إىل أعالم اخلميصة الَّيِتْ     صالته ، ويلهيه َعن ْ

 ( . كادت تفتنين ) َكاَنْت َعِليِه ِِف الصالة نزعها ، َوقَاَل 
 ( .ال يزال تصاويره تعرض َل ِِف صاليت  )وأمر َعاِئَشة أن متيط قرامها الَِّذي ِفيِه تصاوير ، َوقَاَل  

 ( .يفه ) الصالة ملا مسََِع بكاء الصيب خمافة أن تفتنت أمه ومنه : ختف
ماَل َهَذا  ومنه : قَ ْوِل َأّب طلحة ، ملا نظر إىل الطائر ِف صالته َوُهَو يصلي ِف حائطه َحَّتَّ اشتغل ِبِه َعن صالته : َلَقْد أصابين ِف 

 فتنة .
 إن شاء هللا تعاىل . -سيأيت قريباً  وقد سبق ذكر َذِلَك كله ، سوى َحِدْيث بكاء الصيب ؛ فإنه

 وسبق َحِدْيث آخر ِف الصالة َعَلى اخلمرة ِف َهَذا املعىن .
َها .  ) الفتح البن رجب ( .  والفتنة ِف هذه املواضع كلها ، ُهَو : االشتغال َعن الصالة ، وااللتهاء َعن ْ
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 التخفيف ينقسم إىل قسمني : -5
 . التخفيف الالزم الدائم األول :

 . وهو غالب فعل النيب 
 حلديث الباب .

 ختفيف عارض : الثاين : 
 وهو أن يكون هناك سبب يقتضي اإلجياز عما جاءت به السنة ، يعين خيفف أكثر مما جاءت به السنة .

( ْن ِشدَِّة َوْجِد أُمِ ِه بِهِ ا فََأمْسَُع ُبَكاَء الصَِّبِ  فَُأَخفِ ُف مِ أَلْدُخُل الصَّالََة أُرِيُد ِإطَالَتَ هَ  ِإّن ِ ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َماِلٍك قَالَ  َعْن أََنس ْبنف
 متفق عليه .

فاملعىن : أَنَُّه يريد إمتامها وإكماِلا َعَلى الوجه املعتاد ، وليس املراد : اإلطالة الَّيِتْ  ا (أريد أن أطول فيه قال ابن رجب : قوله ) ...
َها األئمة .  هنى َعن ْ

 لإلنسان إذا صلى لوحده أن يطول ، ألنه ال يشق على أحد ، لكن بشرط أن ال خير  الوقت . جيوز -6
 ما احلكم لو كان اجلماعة ُمصورين وآثروا التطويل ؟ -7

 النتفاء العلة اليت من أجلها أمر بالتخفيف .ال بأس أن يطو ل ِلم ، 
ته ، وهو كون املأمومني فيهم السقيم والضعيف والكبري ، فإن قال العراقي : هذا احلكم ، وهو األمر بالتخفيف مذكور مع عل

 انتفت هذه العلة ، فلم يكن ِف املأمومني أحد من هؤالء ، وكانوا ُمصورين ، ورُضوا بالتطويل طو ل .
ى جواز انتظار اإلمام للداخل ِف الركوع قدراً ال يشق َعلَ (  ِإّن ِ أَلْدُخُل ِف الصَّاَلِة َوأَنَا أُرِيُد ِإطَالَتَ َها)استدل اخلطاّب وغريه ِبذا احَلِدْيث  -8

 َعَلى بقية املأمومني ؛ ألنه مراعاة حلال أحد املأمومني .
فإن الداخل ملَْ يدخل بعد ِف االئتمام باإلمام ، وِف االنتظار تطويل َعَلى املأمومني ملراعاة من ليس مبؤمت ، فهذا ال ، وفيه نظر 

 ) فتح الباري البن رجب ( .  أم الصيب ، بل ُهَو عكسه ِِف املعىن . يشبه ختفيف الصالة ألجل
 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال :

 مستحب مامل يشق على املأمومني ، واختاره الشيخ ابن عثيمني . وقيل :مستحب ،  وقيل :مكروه   فقيل :
م وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصالة معه ، كان له أن ينتظره راكعاً قال اإلمام اخلطاّب ِف املعامل: فيه دليل على أن اإلما

ليدرك فضيلة الركعة ِف مجاعة ، ألنه إذا كان له أن ُيذف من طول الصالة حلاجة النساء ِف بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد 
 فيها لعبادة هللا تعاىل، بل هو أحق بذلك وأوىل. 

اإلمام إذا أحس بداخل وهو ِف ركوعه أو تشهده األخري ، له انتظار حلوقه راكعاً ليدرك الركعة، أو  وقال ِف فيض القدير: وفيه أن
 قاعدا ليدرك اجلماعة.

وقال اإلمام الشوكاّن : وقد حكى استحباب ذلك )انتظار الداخل ليدرك اجلماعة( ابن املنذر ، والشعيب ، والنخعي ونقل 
 افعي ِف اجلديد.االستحباب أبو الطيب الطربي عن الش

وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، واألوزاعي إىل كراهة االنتظار، واستحسنه ابن املنذر ، وشدد ِف ذلك بعضهم وقال: أخاف أن 
 يكون شركاً وهو قول ُممد بن احلسن .

يضر، ففيه اخلالف. وقال أمحد ، وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان االنتظار ال يضر باملأمومني، جاز، وإن كان مما 
 ) نيل األوطار ( .
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وقال ابن قدامة : إذا أحس بداخل ، وهو ِف الركوع ، يريد الصالة معه ، وكانت اجلماعة كثرية ، كره انتظاره ؛ ألنه يبعد أن 
عظم حرمة يكون فيهم من ال يشق عليه ، وإن كانت اجلماعة يسرية ، وكان انتظاره يشق عليهم ، كره أيضًا ؛ ألن الذين معه أ

 . من الداخل ، فال يشق عليهم لنفعه ، وإن مل يشق لكونه يسرياً ، فقد قال أمحد : ينتظره ما مل يشق على من خلفه
 . وهذا مذهب أّب ُملز ، والشعيب ، والنخعي ، وعبد الرمحن بن أّب ليلى ، وإسحاق ، وأّب ثور

 . ن انتظاره تشريك ِف العبادة ، فال يشرع ، كالرياءوقال األوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة : ال ينتظره ؛ أل
كان يطيل الركعة األوىل حَّت ال   ولنا ، أنه انتظار ينفع وال يشق ، فشرع ، كتطويل الركعة وختفيف الصالة ، وقد ثبت أن النيب 

 . يسمع وقع قدم
 ن أعجله ( .وأطال السجود حني ركب احلسن على ظهره ، وقال ) إن ابين هذا ارُتلين فكرهت أ

 وقال ) إّن ألمسع بكاء الصيب وأنا ِف الصالة فأخففها كراهة أن أشق على أمه ( .
 وقال ) من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبري والضعيف وذا احلاجة ( .

اجلماعة ، فقال ينتظر  وشرع االنتظار ِف صالة اخلوف لتدركه الطائفة الثانية ، وألن منتظر الصالة ِف صالة ، وقد كان النيب 
يصلي العشاء أحياناً ، وأحياناً إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ( وِبذا كله يبطل ما  جابر ) كان النيب 

 ذكروه من التشريك .              ) املغين ( .
 قوله : ) فليخفف .. ( دليل على أن التطويل حرام .-9

 لضعيف ... ( أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .: ) فإن ِبم ا ِف قوله -10

 وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب احلاجات .-11

 ينبغي على اإلنسان أن يسهل على الناس طريق اخلري وُيببه إليهم .-12

 جواز ال تأخر عن صالة اجلماعة إذا علم من عادة اإلمام التطويل الكثري . -13
 أمور الدين ، والغضب ِف املوعظ ة . جواز الغضب ملا يُنكر من -14
 اإلنكار على من ارتكب ما يُنهى عنه . -15
 أن من قصد ِف الصالة اإلتيان بشيء مستحب ال جيب عليه الوفاء به . ) الفتح ( .-16
 التخفيف أن ال خيل بشيء من أركان الصالة .-17

 .أن املأموم إذا اشتكى إمامه ال يعترب غيبة له فهي مستثناة -18

اعلم أن الغيبة وإن كانت ُمرمة فإهنا تباح ِف أحوال للمصلحة واجملوز ِلذا غرض صحيح  قال اإلمام النووي ِف األذكار  :
 وهو أحد ستة أسباب :شرعي ال ميكن الوصول إليه إال ِبا ، 

إنصافه من ظامله فيذكر أن  : فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي وغريمها ممن له والية أو له قدرة على التظلم -أ 
 فالناً ظلمين وفعل ّب كذا وأخذ َل كذا وحنو ذلك .

: فيقول ملن يرجوا قدرته على إزالة املنكر : فالن يعمل كذا فازجره عنه  االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إىل صوابه -ب 
 ن حراماً .وحنو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إىل إزالة املنكر فإن مل يقصد ذلك كا

: بأن يقول للمفيت : ظلمين أّب أو أخي أو فالن بكذا فهل له ذلك أم ال ؟ وما طريقيت ِف اخلالص منه وُتصيل  االستفتاء -  
 حقي ودفع الظلم عين ، وحنو ذلك .

 : وذلك من وجوه منها : حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم -د 
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 بإمجاع املسلمني بل واجب للحاجة . جرح اجملروحني من الرواة للحديث والشهود وذلك جائز
ومنها إذا استشارك إنسان ِف مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه ما تعلمه منه على جهة النصيحة فإن حصل الغرض مبجرد قولك ال 

صريح تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو ال تفعل هذا أو حنو ذلك مل جتزئه الزيادة بذكر املساوئ وإن مل ُيصل الغرض إال بالت
 بعينه فاذكره بصرُيه .

: كاجملاهر بشرب اخلمر أو مصادرة الناس وأخذ املكس وجباية األموال ظلماً وتوَل األمور  أن يكون جماهرًا بفسقه أو يدعته -ه 
 الباطلة فيجوز ذكره مبا جياهر به وُيرم ذكره بغريه من العيوب إال أن يكون جلوازه سبب آخر مما ذكرناه .

ان اإلنسان معروفًا بلقب كاألعمش واألعر  واألصم واألعمى واألحول واألفطس وغريهم جاز تعريفه : فإذا ك التعريف -و 
 بذلك بنية التعريف وُيرم إطالقه على جهة النقص ، ولو أمكن التعريف بغريه كان أوىل .

 . آ ه    “فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح ِبا الغيبة على ما ذكرناه 
 النِب  باب صفة صالة

َهًة قَ ْبَل َأْن يَ ْقَرَأ ، فَ ُقْلُت : يَا َرُسوَل اَّللَّ  ،  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  -86 إَذا َكب ََّر ِف  الصَّالة  َسَكَت ُهنَ ي ْ
ا تَ ُقوُل ؟ قَاَل : َأُقوُل : اللَُّهمَّ بَاع ْد بَ ْيِن  َوبَ نْيَ َخطَايَاَي َكَما ب َأِب  أَْنَت َوُأمي ي ، َأرَأَْيَت ُسُكوَتَك بَ نْيَ التَّْكب ري  َواْلق َراَءة  : مَ 

ْلِن  م ْن بَاَعْدَت بَ نْيَ اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  . اللَُّهمَّ نَ قي ِن  م ْن َخطَايَاَي َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب األَبْ َيُض م ْن الدَّ  َنس  . اللَُّهمَّ اْغس 
 . اْلَماء  َوالث َّْلج  َواْلبَ َرد  (َخطَايَاَي ب  

-------------- 
املقصود ِبا عدم اجلهر ، وإال فلم يكن يسكت مبعىن ال يتكلم البتة ، وإمنا كان يقرأ (  َأرَأَْيَت ُسُكوَتَك بَ نْيَ التَّْكب ري  َواْلق َراَءة   )

 ولكنه يسر .هذا الدعاء سراً ، ولذلك سأله أبو هريرة ما تقول ، فعرف أنه يقول 
 فيه دليل على أن املصلي يبدأ صالته بتكبرية اإلحرام .  ة (إَذا َكب ََّر ِف  الصَّال َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  قوله )   -1

 وتكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة .
َلَة ، َفَكربِ ْ ، مُثَّ اِقْ َرْأ َما تَ َيسََّر ِإَذا ُقْمُت ِإىَل اَلصَّاَلِة فََأْسِبِغ اَْلُوُضوَء  ) ِف حديث املسيء ِف صالته لقوله  -أ ، مُثَّ ِاْستَ ْقِبِل اَْلِقب ْ

 .... ( متفق عليه . َمَعَك ِمْن اَْلُقْرآنِ 
 ) وُترميها التكبري ( رواه أبو داود . ولقوله  -ب

ومذهب مالك وأمحد ومجهور مذهبنا  هذا ،اإلحرام ركن من أركان الصالة ال تصح إال ِبا  : فتكبرية قال النووي رمحه هللا
أنه قال : تنعقد الصالة مبجرد النية بال تكبري . قال ابن املنذر :  وحكى ابن املنذر وأصحابنا عن الزهري، السلف واخللف 

 ي .الزهر  ومل يقل به غري

مل تنعقد صالته ،  اً أو عمدًا فلو تركها اإلمام أو املأموم سهو  مث قال : قد ذكرنا أن تكبرية اإلحرام ال تصح الصالة إال ِبا ،
 ر . ) اجملموع ( .الركوع وال غريها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمحد وداود واجلمهو  وال جتزئ عنها تكبرية

 : مباحث 

 أواًل : هل جيزئ للمصلي أن يكرب بغري لفظ : هللا أكرب ؟
 لني :اختلف العلماء هل جيزئ أن يكرب  بغري لفظ هللا أكرب على قو 

 : ال بد من لفظ هللا أكرب . القول األول
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 وهذا مذهب اجلمهور .
 قال : ُترميها التكبري . : ولنا أن النيب  قال ابن قدامة

 وقال للمسيء ِف صالته : إذا قمت إىل الصالة فكرب . 
 تقبل القبلة فيقول : هللا أكرب .قال : ال يقبل هللا صالة امرئ حَّت يضع الوضوء مواضعه مث يس وِف حديث رفاعة : أن النيب  

 يفتتح الصالة بقوله : هللا أكرب . وكان النيب 
 ومل ينقل عنه عدول عن ذلك حَّت فارق الدنيا ، وهذا يدل على أنه ال جيوز العدول عنه . 

 : أهنا تنعقد بكل اسم هلل تعاىل على وجه التعظيم . القول الثاين
 وهذا مذهب أّب حنيفة .

 تعاىل على وجه التعظيم أشبه قوله هللا أكرب . ألنه ذكر هلل
 أصح .وقول اجلمهور 

 مجلة من النصوص واآلثار . ثانياً :  ورد ِف فضل من أدرك تكبرية اإلحرام مع اإلمام 
مَجَاَعٍة يُْدرُِك التَّْكِبريََة اأْلُوىَل ، ُكِتَبْت لَُه  )َمْن َصلَّى َّلِلَِّ أَْربَِعنَي يَ ْوًما ِِف  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ومن ذلك : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 

 رواه الرتمذي .بَ رَاَءتَاِن : بَ رَاَءٌة ِمْن النَّاِر ، َوبَ رَاَءٌة ِمْن النِ َفاِق( 

يخ ، وقد رجح الرتمذي والدارقطين وقفه ، واختار الش ، ومرفوعا إىل النيب  وهذا احلديث يروى موقوفا على أنس بن مالك 
 اً .األلباّن ُتسينه مرفوع

اجتهاداً من عند نفسه ، فالظاهر أنه علم  فله حكم الرفع ؛ ألن مثل هذا احلكم ال يقوله أنس  اً أو موقوف اً وسواء صح مرفوع
 . ذلك من النيب 

 وقد ورد ِف فضل إدراك تكبرية اإلحرام أحاديث أخرى مرفوعة ولكنها ال ختلو من ضعف .

 (.27/ 2( ، "التلخيص احلبري" )2/123وائد" )ينظر: "ُممع الز 

 وأما اآلثار عن السلف ِف احلرص على إدراك تكبرية اإلحرام فكثرية جداً ، ومنها :

قال البنه : أدركت الصالة معنا ؟ قال :  -اً شهد بدر   ال أعلمه إال ممن - عن ُماهد قال : مسعت رجال من أصحاب النيب 
 ق (مصنف عبد الرزا) قال : َلَما فاتك منها خري من مئة ناقة كلها سود العني .  قال : ال . األوىل ؟ قال : أدركت التكبرية،  نعم

 ( . حلية األولياء) قال سعيد بن املسيب : ما فاتتين التكبرية األوىل منذ َخسني سنة . و 

) من سنتني، فما رأيته يقضي ركعة . اً إليه قريبقال وكيع : كان األعمش قريبا من سبعني سنة، مل تفته التكبرية األوىل، واختلفت و 
 عد ( .مسند ابن اجل

 ء ( .حلية األوليا) وعن إبراهيم قال: إذا رأيت الرجل يتهاون ِف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه ]يعين : ال خري فيه[ .

 . ) شعب اإلميان ( .ه( قال ُيَي بن معني : مسعت وكيعاً ، يقول  )من مل يدرك التكبرية األوىل فال تر  خري و 

ُقوُل َعْن السََّلِف ِف َفْضِل التَّْكِبريَِة اأْلُوىَل آثَاٌر َكِثريٌَة " .    ( .التلخيص احلبري) قال ابن حجر:  َواْلَمن ْ

 ) اإلسالم سؤال وجواب ( .          فينبغي احلرص على إدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام .

 م فضل تكبرية اإلحرام؟ ِباذا يدرك املأمو ثالثاً : 

 للعلماء ِف ذلك عدة أقوال:

 : أن املأموم يدرك فضلها حبضوره تكبرية إحرام إمامه ، وتكبريه بعده دون تأخري . األول
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 : أنه يدركها ما مل يشرع اإلمام ِف الفاُتة .  الثاين

وكيع حيث سئل عن حد التكبرية األوىل ، فقال : ما : يدركها إذا أدرك اإلمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاُتة ، وهو قول  الثالث
 ( .3/219)( طبقات احملدثني" لألصبهاّن )  مل خيتم اإلمام بفاُتة الكتاب  . 

 ك القيام مع اإلمام ألنه ُمل تكبرية اإلحرام . ا: أهنا ُتدرك بإدر  الرابع

 ية .: أهنا ُتصل بإدراك الركوع األول مع اإلمام ، وهو مذهب احلنف اخلامس

 ( .206/ 4( ، " اجملموع " )11/ 3( ، " الفتاوى اِلندية " )4/131ينظر: "رد احملتار" )

 والقول األول هو األقرب ، وهو مذهب مجهور العلماء من الشافعية واحلنابلة وغريهم .

أصحها بأن يشهد تكبرية اإلمام قال النووي :  يستحب احملافظة على إدراك التكبرية األوىل مع اإلمام ، وفيما يدركها به أوجه : 
 ا .ويشتغل عقبها بعقد صالته ، فإن أخر مل يدركه

يدرك التكبرية  وقال ابن رجب : " ونص ]اإلمام[ أمحد ِف رَِوايَة إِبْ رَاِهْيم ْبن احلارث َعَلى أَنَُّه إذا ملَْ يدرك التكبرية َمَع اإلمام ملَْ 
  .األوىل

 أدرك آمني مع إمامه فقد أدرك معه فضيلة تكبرية اإلحرام. وقال أيضاً : " وقد قال وكيع : من

 وأنكر اإلمام أمحد ذلك ، وقال : ال ُتدرك فضيلة تكبرية اإلحرام إال بإدراكها مع اإلمام " .

َماِم . "الفروع" البن مفلح )وقال ابن مفلح رمحه هللا: قَاَل مَجَاَعٌة: َوَفِضيَلُة التَّْكِبريَِة اأْلُوىَل اَل َُتُْصُل إالَّ ِبُشُهوِد َُتْرِ    )1/521مِي اإْلِ

وقال احلجاوي : " وإدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فضيلة، وإمنا ُتصل باالشتغال بالتحرم عقب ُترم إمامه مع حضوره تكبرية 
 ( .151/  1إحرامه". " اإلقناع " )

أنه  رب حَّت تدرك فضل تكبرية اإلحرام ، وقد ثبت عن النيب وقال الشيخ ابن عثيمني : " السنة : إذا كرب اإلمام أن تبادر وتك
قال : ) إذا كرب فكربوا ( والفاء تدل على الرتتيب والتعقيب ، يعين : من حني أن يكرب وينقطع صوته من الراء بقوله : ) هللا أكرب 

لقاء ) م .ليك إدراك فضل تكبرية اإلحرا( فكرب أنت وال تشتغل ال بدعاء وال بتسوك وال مبخاطبة من جبانبك ، فإن هذا يفوت ع
 ح( الباب املفتو 

 ) اإلسالم سؤال وجواب ( . م .وِف "امللخص الفقهي للشيخ صاحل الفوزان : وال ُتصل فضيلتها املنصوصة إال بشهود ُترمي اإلما

َهًة قَ ْبَل َأْن يَ ْقَرأَ ) قوله  -2  سكنة خفيفة لقراءة دعاء االستفتاح .( فيه دليل على أن يشرع لإلمام أن يسكت  َسَكَت ُهنَ ي ْ
 : السكتات املشروعة ثالثة : قال بعض العلماء

 بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة . .1
 بعد الفاُتة ليتمكن املأموم من قراءة الفاُتة . .2

 بعد القراءة وقيل الركوع ، سكتة يسرية يرد إليه نفسه . .3

 تتان :: إىل أن السكتات املشروعة سك وذهب بعض العلماء
 بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة . .1
 بعد القراءة ، وقبل الركوع . .2

 وأما السكتة من أجل أن يقرأ املأموم الفاُتة فليست مشروعة .

 احلديث دليل على مشروعية دعاء االستفتاح .-3

 قال ِف املغين :  وهو من سنن الصالة ِف قول أكثر أهل العلم  .
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 تاح غري مشروع .وقال مالك : إن دعاء االستف

 يستفتح القراءة باحلمد هلل رب العاملني ( . حلديث عائشة قالت  ) كان رسول هللا 
 واألحاديث ترد عليه .

 وأما قول : ) يستفتح القراءة ... ( أي القراءة اجلهرية .
 احلديث دليل على أن دعاء االستفتاح يقال سراً . -4
 .مل جيهر به ألن النيب  قال ِف املغين : وعليه عامة أهل العلم 

 احلديث دليل على دعاء االستفتاح يكون ِف الركعة األوىل فقط .-5
 : ختتلف الركعة األوىل عن الثانية بأمور فائدة : 

 : االستفتاح ِف الركعة األوىل . أوالً 
 : تكبرية اإلحرام ِف الركعة األوىل . ثانياً 
 الراجح . : التعوذ ِف الركعة األوىل على القول ثالثاً 
 : القراءة ِف الركعة األوىل أطول من الركعة الثانية . رابعاً 

 دعاء االستفتاح يكون ِف الفرض والنفل .-6
 ورد عدة أدعية لالستفتاح . -7

 : حديث علي :  أوالً 
َفَطَر السََّمَواِت َواألَْرَض  يَوجَّْهُت َوْجِهَى لِلَّذِ  :قَاَل  أَنَُّه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّالَةِ )  َعْن َعِلىِ  ْبِن َأِِب طَاِلٍب َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 
َّلِلِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  َومَمَايت  يَ َوَُمَْيا يَوُنُسكِ  َحِنيفًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِإنَّ َصاَليت 

يعاً ِإنَُّه اَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب  ُذنُوّب  فَاْغِفْر َل  مَّ أَْنَت اْلَمِلُك اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت . أَْنَت َرِبِ  َوأَنَا َعْبُدَك ظََلْمُت نَ ْفِسى َواْعتَ َرْفُت ِبَذْنيب اللَّهُ  مجَِ
ِإالَّ أَْنَت َواْصِرْف َعىنِ  َسيِ ئَ َها اَل َيْصِرُف َعىنِ  َسيِ ئَ َها ِإالَّ أَْنَت لَب َّْيَك  أَلْحَسِن اأَلْخاَلِق اَل يَ ْهِدى أَلْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت َواْهِدّن 

ُر ُكلُُّه ِف   اه مسلم .ك ( رو يََدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيَك أَنَا ِبَك َوإِلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَيْ  َوَسْعَدْيَك َواخْلَي ْ
 ) اللهم باعد بيين وبني خطاياي ... ( متفق عليه .-حديث الباب  –: حديث أّب هريرة  ثانياً 

ُركَ  ثالثاً : حديث عمر )   ( رواه مسلم . ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك ، تَ َباَرَك ِامْسَُك ، َوتَ َعاىَل َجدَُّك ، َواَل ِإَلُه َغي ْ
 . ُر َكِبرياً َواحلَْْمُد َّلِلَِّ َكِثرياً َوُسْبَحاَن اَّللَِّ ُبْكَرًة َوَأِصيالً اَّللَُّ َأْكب َ :  رابعاً 

َنَما حَنُْن ُنَصلِ ى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  َن اَّللَِّ ُبْكَرًة اَّللَُّ َأْكبَ ُر َكِبريًا َواحلَْْمُد َّلِلَِّ َكِثريًا َوُسْبَحا: ِإْذ قَاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل بَ ي ْ
َعِجْبُت َِلَا فُِتَحْت » قَاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم أَنَا يَا َرُسوَل اَّللَِّ . قَاَل « . َمِن اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا وََكَذا »  َوَأِصياًل . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 ( رواه مسلم .َِلَا أَبْ َواُب السََّماءِ 
 .  مَحْداً َكِثرياً طَيِ باً ُمَبارَكاً ِفيهِ احلَْْمُد َّلِلَِّ :  خامساً 

  ِفيِه . فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َأنَّ َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّفَّ َوَقْد َحَفَزُه الن ََّفُس فَ َقاَل احلَْْمُد َّلِلَِّ مَحْدًا َكِثريًا طَيِ بًا ُمَبارَكاً ) َعْن أََنٍس 
فَ َقاَل َرُجٌل ِجْئُت َوَقْد « . أَيُُّكُم اْلُمَتَكلِ ُم ِِبَا فَِإنَُّه ملَْ يَ ُقْل بَْأسًا » فََأَرمَّ اْلَقْوُم فَ َقاَل « . اْلُمَتَكلِ ُم بِاْلَكِلَماِت  أَيُُّكمُ » َصالََتُه قَاَل 

 ( رواه مسلم . َها أَي ُُّهْم يَ ْرفَ ُعَهاَلَقْد رَأَْيُت اثْ ىَنْ َعَشَر َمَلكاً يَ ْبَتِدُرون َ » الن ََّفُس فَ ُقْلتُ َها . فَ َقاَل  َحَفَزّن 
رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيَل فَاِطَر السََّمَواِت َواأَلْرِض َعامِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة أَ  : سادساً  ْنَت َُتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا اللَُّهمَّ َربَّ ِجب ْ

 . اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن احلَْقِ  بِِإْذِنَك ِإنََّك تَ ْهِدى َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ ِلَما  ِفيِه خَيَْتِلُفوَن اْهِدّن 
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رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيَل فَاِطَر السَّ ) عن َعاِئَشة . قَاَلْت  َواأَلْرِض َعامِلَ  َمَواتِ َكاَن ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل افْ َتَتَح َصالَتَُه : اللَُّهمَّ َربَّ ِجب ْ
ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن احلَْقِ  ِبِإْذِنَك ِإنََّك تَ ْهِدى َمْن َتَشاُء ِإىَل  اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت َُتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن اْهِدّن 

 م ( رواه مسلم .ِصرَاٍط ُمْسَتِقي
 .وهذا ِف صالة الليل 

 اختلف العلماء ما األفضل ِف هذه األدعية ؟ -8
 اختار بعض العلماء دعاء  ) سبحانك اللهم ... ( .

 .من االستفتاح لكان حسناً  : أما أنا فأذهب إىل ما روي عن عمر، ولو أن رجاًل استفتح ببعض ما روي عن النيب قال أمحد
 جه :: وإمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أو  قال ابن القيم

 : جهر عمر به يعلمه الصحابة . منها
 : اشتماله على أفضل الكالم بعد القرآن ، وأفضل الكالم بعد القرآن : سبحان هللا واحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب  ومنها
 : أنه استفتاح أخلص للثناء على هللا ، وغريه يتضمن للدعاء ، والثناء أفضل من الدعاء . ومنها

 : دعاء : اللهم باعد بيين وبني خطاياي .ختار بعض العلماء وا
أوىل باإليثار واالختيار ، وأصح ما روي ِف االستفتاح حديث أّب هريرة مث  :  وال خيفى أن ما صح عن النيب  قال الشوكاين
 .حديث علي 

 : وِف ذلك فوائدة ، واختار شيخ اإلسالم أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مر 
 حفظ السنة فال هتجر .  -أ 

 أحضر للقلب .  -ب 

 . متام التأسي بالنيب   -  

 احلديث دليل على دعاء االستفتاح يكون بني التكبري والقراءة . -9
 ( .ِإَذا َكب ََّر لِلصَّاَلِة َسَكَت ُهنَ يًَّة ، قَ ْبِل أَْن يَ ْقَرأَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   لقوله )

 اجلهر بدعاء االستفتاح . ال يشرع -10
 ( .ِإَذا َكب ََّر لِلصَّاَلِة َسَكَت ُهنَ يًَّة ، قَ ْبِل أَْن يَ ْقَرأَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   لقوله )

 هل جيمع بني أكثر من دعاء استفتاح ِف صالة واحدة ؟ -11
 ال يشرع أن جيمع بني أكثر من دعاء من أدعية االستفتاح ِف صالة واحدة .

 لف العلماء هل يشرع دعاء االستفتاح ِف صالة اجلنازة أم ال على قولني :اخت -12
 .: أن دعاء االستفتاح ال يسن ِف صالة اجلنازة  القول األول

 واحلنابلة .، والشافعية ، وهو قول اجلمهور من املالكية  
 أنه استفتح ِف صالة اجلنازة . مل يرد عن النيب ألنه -أ

 ازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك االستفتاح فيها .قالوا : إن صالة اجلن-ب
 .َوأَمَّا ُدَعاُء ااِلْسِتْفَتاِح َفِفيِه َوْجَهاِن ، واتفق األصحاب على َأنَّ اْلُمْسَتَحبَّ تَ رُْكُه  :قال النووي 

 .: ) أسرعوا باجلنازة (  بقول النيب  أما االستفتاح فال بأس بفعله وال بأس برتكه ، وتركه أفضل أخذا وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا :
 وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : هل يشرع دعاء االستفتاح ِف الصالة على اجلنازة ؟
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فأجاب :  ذكر العلماء أنه ال يستحب ، وعللوا ذلك بأن صالة اجلنازة مبناها على التخفيف ، وإذا كان مبناها على التخفيف ، 
 ح .فإنه ال استفتا 

 .: أن دعاء االستفتاح يسن ِف صالة اجلنازة لقول الثاين ا
 وهو قول األحناف . 

 عللوا : بأهنا صالة ، فيستفتح ِلا ، كما يستفتح لسائر الصلوات .
 أنه ال استفتاح ِلا .  –كالطحاوي رمحه هللا   –واختار بعض األحناف 

، وألهنا مبناها على التخفيف ، وِلذا ال ركوع  وده عن النيب لعدم ور ، واألقرب : عدم مشروعية االستفتاح ِف صالة اجلنازة 
 فيها وال سجود ، وال يقرأ فيها سوى الفاُتة .

اَللَُّهمَّ بَاِعْد بَ ْييِن َوبَ نْيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَ نْيَ اَْلَمْشرِِق يشرع لإلنسان أن يدعو ربه أن يباعد بينه وبني اخلطايا لقوله )  -13
 ( .َمْغِرِب َوالْ 

 ( . َواْجُنْبيِن َوَبيِنَّ َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَنامَ  وقال تعاىل عن إبراهيم )
َن َأُكْن مِ قَاَل َربِ  السِ ْجُن َأَحبُّ ِإََلَّ ممَّا يَْدُعوَنيِن ِإلَْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِ  َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ وَ وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم )

 ( . اجْلَاِهِلنيَ 
  قال ابن تيمية : فيه عربتان :

 : اختيار السجن والبالء على الذنوب واملعاصي . إحدامها
: طلب سؤال هللا ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إىل طاعته ، وإال فإذا مل يثبت القلب وإال صبا إىل اآلمرين  والثانية 

 بالذنوب وصار من اجلاهلني .     
َيْستَ ْفت ُح الصَّالَة ب التَّْكب ري  ، َواْلق َراَءَة ب  " احْلَْمُد َّلل َّ  َربي   َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   - 87

ْص رَْأَسُه َومَلْ ُيَصوي ْبُه َوَلك ْن بَ نْيَ َذل َك ،  وََكاَن إَذا رََفَع رَْأَسُه م ْن الرُُّكوع  مَلْ َيْسُجْد َحىتَّ َيْسَتو َي اْلَعاَلم نَي " وََكاَن إَذا رََكَع مَلْ ُيْشخ 
يََّة ، وََكاَن يَ ْفر ُ  قَائ مًا ، وََكاَن إَذا رََفَع رَْأَسُه م ْن السَّْجَدة  ملَْ َيْسُجْد ، َحىتَّ َيْسَتو َي قَاع دًا ، وََكاَن يَ ُقوُل ِف  ُكلي    رَْكَعتَ نْي  التَّح 

َهى َأْن يَ ْفرَت َ  الرَّجُ ر ْجلَ  َهى َعْن ُعْقَبة  الشَّْيطَان  ، َويَ ن ْ ُب ر ْجَلُه اْلُيْمىَن ، وََكاَن يَ ن ْ َاَ  السَُّبع  ، ُه اْلُيْسَرى َويَ ْنص  ُل ذ رَاَعْيه  اْفرت 
 م ( .وََكاَن خَيْت ُم الصَّالَة ب التَّْسل ي

---------- 
 ( هو : هللا أكرب . ) بالتكبري 
ْص رَْأَسهُ  إ َذا)  (  أي :مل يرفْعه . رََكَع مَلْ ُيْشخ 

 ( أي : مل خيفضه ومل يُنك ْسه . َومَلْ ُيَصوي ْبهُ  )
 (  أي التشهد األول . ) ِف كل ركعتني التحية 

 فائدة : احلديث من أفراد مسلم دون البخاري ، ومل خيرجه له البخاري لعلة فيه .
 لتكبري .تبدأ بااحلديث دليل على أن الصالة -1

 ( . َيْستَ ْفِتُح اَلصَّاَلَة بِالتَّْكِبريِ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ لقوِلا )
ِف من ال يعرف األذكار إال بلغته ، هل يأيت ِبا بلغته ، أو ُيكلَّف أن يتعلمها بالعربية ؟  –رمحهم هللا  –اختلف العلماء فائدة : 

 يعلم لغة كل قوم . ) ابن عثيمني ( .والصواب جواز أن يأيت ِبا بلغته ، وهللا عز وجل 
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 أي : اجله     ر بذلك ، وليس معىن ذلك أنه ال يقول االستفتاح وال البسملة . َواْلق َراَءَة : ب   )َاحْلَْمُد َّلل َّ  َربي  اَْلَعاَلم نَي ( قوهلا ) -2
على أنه ال يشرع اجلهر بالبسملة . )وستأيت   َربِ  اَْلَعاَلِمنَي(، َواْلِقرَاَءَة: بِ  )َاحلَْْمُد َّلِلَِّ )... استدل بعض العلماء بقول عائشة -3

 املسألة إن شاء الل ( .
ْص رَْأَسُه ، َومَلْ ُيَصوي ْبُه ، َوَلك ْن بَ نْيَ َذل  قوهلا )  -4 (  أي :مل يرفْعه ،  ِإَذا رََكَع ملَْ ُيْشِخْص رَْأَسهُ أي ) ك ( وََكاَن إ َذا رََكَع مَلْ ُيْشخ 
ك ( أي : بني التصويب واإلشخاص ، حبيث يستوي ظهره وعنقه  َوَلِكْن بَ نْيَ َذلِ ) ( أي : مل خيفضه ومل يُنك ْسه ملَْ ُيَصو ِْبهُ وَ  )

 كالصفحة الواحدة .
نستفيد أنه ال يسن اجلهر بي  اَْلَعاَلم نَي ( َيْستَ ْفت ُح اَلصَّاَلَة ب التَّْكب ري  ، َواْلق َراَءَة ب   )َاحْلَْمُد َّلل َّ  رَ   اَن َرُسوُل َاَّللَّ قوهلا ) كَ -5

 بالتعوذ وال باالستفتاح .
يَّ قوهلا ) -6  كان يتشهد ِف كل ركعتني بقوله ) التحيات هلل ... ( .  املعىن : أنه ( ة وََكاَن يَ ُقوُل ِف  ُكلي  رَْكَعتَ نْي  اَلتَّح 

 احلسن ، وتشهداً : الشتماله على الشهادتني .ومسي هذا الذكر ُتية ، الشتماله على التحية ، وهو الثناء 
 احلديث دليل على مشروعية التشهد ِف كل ركعتني ، وقد واختلف العلماء ِف حكم التشهد األول :-7

 : أنه واجب . القول األول
 وهذا املذهب .

 جربه بسجود سهو ملا تركه ومل يأت به ، فعلم أنه واجب وليس بركن . ألن النيب 
 : أنه سنة . ينالقول الثا

 وهذا مذهب األكثر .
 مل يعلمه املسيء ِف صالته . ألن النيب 

 الراجح . والقول األول هو
ُب ر ْجَلُه اْلُيْمىَن (  -8 أن السنة ِف اجللوس ِف الصالة هو االفرتاش : أن  دليل علىقوهلا ) وََكاَن يَ ْفر ُ  ر ْجَلُه اْلُيْسَرى َويَ ْنص 

 اليمىن ، وهذا يشمل التشهد األول ، واجللوس بني السجدتني . يفرش رجله اليسرى وينصب
 وقد اختلف العلماء ِف صفة اجللوس ِف التشهد ِف الصالة  على أقوال :

 : التورك ِف التشهدين . القول األول
 وهذا مذهب مالك .

ة جعل رجله اليسرى بني فخذه وساقه كان إذا قعد ِف الصال  واستدلوا حبديث عبد هللا بن الزبري ِف صحيح مسلم  ) أن النيب 
 وفرش اليمىن ( . قوله : ) للتشهد ( أي التشهد الثاّن .

 : االفرتاش ِف التشهدين . القول الثاين
 وهذا مذهب أّب حنيفة .

 .حلديث الباب ) وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمىن ( 
 رتشاً وِف التشهد الثاّن متوركاً .: التفصيل : جيلس املصلي ِف التشهد األول مف القول الثالث

 وهذا مذهب أمحد والشافعي وأهل احلديث .
َوِإَذا َجَلَس ِف اَلرَّْكَعتَ نْيِ َجَلَس َعَلى ... ِإَذا َكب ََّر َجَعَل يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه ،  رَأَْيُت اَلنَّيبَّ  )قَاَل  َأّب مُحَْيد اَلسَّاِعِديِ   حلديث
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َأْخَرَجُه  (َرى ، َوقَ َعَد َعَلى َمْقَعَدتِِه ْلُيْسَرى َوَنَصَب اَْلُيْمىَن ، َوِإَذا َجَلَس ِف اَلرَّْكَعِة َاأْلَِخريَِة َقدََّم رِْجَلُه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب َاأْلُخْ رِْجِلِه اَ 
 ي .اَْلُبَخارِ 

 فهو حديث صريح ِف التفريق بني التشهدين .
 ؟ هدينما احلكمة من التفريق بني التش 

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

 كان إذا جلس ِف التشهد األول فكأنه على الرضف ( وهي احلجارة احملمية .  وجاء ِف حديث فيه نظر ) أن النيب 
 : أن التشهد األول يعقبه حركة . وقيل

 تلف العلماء ِف كيفية اجللوس ِف التشهد إذا كانت الصالة ذات تشهد واحد كاجلمعة والعيد والنوافل  على قولني : اخ-9
 : يتورك . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
 ... ( . َوِإَذا َجَلَس ِف اَلرَّْكَعِة َاأْلَِخريَِة َقدََّم رِْجَلهُ لعموم حديث أّب محيد السابق  ) -أ

 ) ِف الرَّْكَعة َواْسَتَدلَّ ِبِه الشَّاِفِعي  أَْيًضا َعَلى َأنَّ َتَشهُّد الصُّْبح َكالتََّشهُِّد اأْلَِخري ِمْن َغرْيه ؛ لُِعُموِم قَ ْولُهُ : بن حجر رمحه هللا قال ا
 ة ( .اأْلَِخري 

َشهُِّد اأْلَوَِّل ُمْفرَتًِشا َوِف الثَّاّن ُمتَ َور ًِكا ، فَِإْن َكاَنْت الصَّاَلُة رَْكَعتَ نْيِ َمْذَهبُ َنا أَنَُّه ُيْسَتَحبُّ َأْن جَيِْلَس ِف التَّ  :وقال النووي رمحه هللا 
 اً .   ) اجملموع ( .َجَلَس ُمتَ َور ِكً 

 وألنه يسن تطويله .-ب
 : ال يشرع التورك بل جيلس مفرتشاً . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنابلة .
)  وََكاَن يَ ْفِرُش رِْجَلُه اْلُيْسَرى َويَ ْنِصُب رِْجَلُه اْلُيْمىَن ( يدل على أن األصل ِف اجللوس ِف  –اب حديث الب –ألن حديث عائشة 

 .التشهد ِف الصالة هو االفرتاش ، وأخرجنا التشهد األخري حلديث أّب محيد 
 الصحيح .وهذا هو 

يُع َجَلَساِت الصَّاَلِة اَل ي ُ : قال ابن قدامة رمحه هللا  َلمَّا   تَ َورَُّك ِفيَها إالَّ ِِف َتَشهٍُّد ثَاٍن . حَلِديُث َوائِِل ْبِن ُحْجٍر ) أَنَّ النَّيبَّ مجَِ
 ِه َوَما اَل ُيَسلِ ُم . َجَلَس لِلتََّشهُِّد افْ تَ َرَش رِْجَلُه اْلُيْسَرى ، َوَنَصَب رِْجَلُه اْلُيْمىَن(. وملَْ يُ َفر ِْق بَ نْيَ َما ُيَسلِ ُم ِفي

 يَ ُقوُل ِف ُكلِ  رَْكَعتَ نْيِ التَِّحيََّة ، وََكاَن يَ ْفِرُش رِْجَلُه اْلُيْسَرى َويَ ْنِصُب اْلُيْمىَن ( َرَواُه ُمْسِلٌم . قَاَلْت َعاِئَشُة : ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ وَ 
َقى ِفيَما َعَداُه َعَلى َقِضيَِّة  َوَهَذاِن يَ ْقِضَياِن َعَلى ُكلِ  َتَشهٍُّد بِااِلْفرتَاِش ، إالَّ َما َخرََ  ِمْنهُ  ، حلَِِديِث َأّب مُحَْيٍد ِف التََّشهُِّد الثَّاّن ، فَ َيب ْ

َا تَ َورََّك ِفياأْلَْصِل ، َوأِلَنَّ َهَذا لَْيَس بَِتَشهٍُّد ثَاٍن ، َفاَل يَ تَ َورَُّك ِفيِه َكاأْلَوَِّل ، َوَهَذا أِلَنَّ التََّشهَُّد ال ِه لِْلَفْرِق بَ نْيَ التََّشهَُّدْيِن ، ثَّاّنَ ، إمنَّ
 ق .    ) املغين ( .َوَما لَْيَس ِفيِه إالَّ َتَشهٌُّد َواِحٌد اَل اْشِتَباَه ِفيِه ، َفاَل َحاَجَة إىَل اْلَفر 

  أن يفرش رجله اليسرى وجيلس عليها وجيعل اليمىن منصوبة . االفرتا : 
 ات :صفة التورك ِف الصالة ، ورد له عدة صف -10

 ( .ِإَذا َجَلَس ِف اَلرَّْكَعِة َاأْلَِخريَِة َقدََّم رِْجَلُه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب اأَْلُْخَرى ، َوقَ َعَد َعَلى َمْقَعَدتِِه ) : ما ورد ِف حديث أّب محْيد  األوىل
 رواه أبو داود .: أن يفرش القدمني مجيعاً ، وخيرجهما من اجلانب األمين .  الثانية
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، لكن الصواب رواية أّب داود ) ُتت رواه مسلم : أن يفرش اليمىن ، ويدخل اليسرى من بني فخذ وساق الرجل اليمىن .  الثالثة
 فخذه وساقه ( .

َهى َعْن ُعْقَبة  اَلشَّْيطَان   ) قوِلا-11  اختلف العلماء ِف تفسري االقعاء .( واملراد به االقعاء ، وقد  وََكاَن يَ ن ْ
 ه ، فيجعل ظهورمها حنو األرض وجيلس على عقبيه .: أنه يفرش قدمي قيل

: أن عقبة الشيطان هي اإلقعاء ، وهي أن جيلس اإلنسان على إليتيه باألرض وينصب فخذيه وساقيه ، ويضع يديه على  وقيل
 األرض ، وهذا من معاّن اإلقعاء ، وهذا تفسري أهل اللغة .

 وهذا التفسري ذكره النووي ِف شرحه على مسلم .
 فسري أهل اللغة متفق على كراهته .وت

 قال ابن قدامة بعد أن ذكر تفسري أهل اللغة : وال أعلم أحداً قال باستحباب اإلقعاء على هذه الصفة .
 وقيل ِف تفسري اإلقعاء : أن جيعل إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على األرض .

 عقبيه ، وهذا موضع خالف بني العلماء على قولني :: أن ينصب قدميه وجيلس على  االقعاء الذي وقع فيه خالف هو
 : أنه مكروه . القول األول

 وِبذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ِف رواية ، وأمحد بن حنبل .
  رواه ابن ماجه وهو ضعيف)إذا رفعت رأسك من السجود فال تقع كما يقعي الكلب( .  عن أنس قال: قال َل رسول هللا -أ

 هنى عن اإلقعاء والتورك ِف الصالة ( رواه البيهقي . ) وفيه ضعف ( . أن النيب وعنه ) -ب
 ) يا علي ال تقع إقعاء الكلب ( رواه ابن ماجه . ) وهو ضعيف ( . وعن علي قال : قال النيب  - 
َهى َعْن ُعْقَبِة اَلشَّْيطَانِ وحلديث الباب )  -د  . ( وََكاَن يَ ن ْ

  أنه سنة . القول الثاين :
 وقال به : ابن عباس ، وابن الزبري ، وهو قول للشافعي ِف اجللوس بني السجدتني ، اختاره النووي ، وابن الصالح .

الرَُّجِل . فَ َقاَل اْبُن السُّنَُّة . فَ ُقْلَنا لَُه ِإنَّا لَنَ رَاُه َجَفاًء بِ  يَ اإِلقْ َعاِء َعَلى اْلَقَدَمنْيِ فَ َقاَل هِ  عن طَاُوس قال )  قُ ْلَنا اِلْبِن َعبَّاٍس ِِف -أ
 ( رواه مسلم . ُسنَُّة نَِبيِ ك  يَ َعبَّاٍس َبْل هِ 

 أنه ورد عن مجاعة من الصحابة أهنم فعلوه .-ب
من أنه يفرتش رجله اليسرى وينصب  وذهب أصحاب القول األول إىل أنه منسوخ باألحاديث الثابتة ِف صفة صالة النيب 

 اليمىن .
 يفرتش أو يتورك ، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني . ابن عباس مل يعلم أنه منس      وخ من كون النيب  لعلقال ابن عثيمني : 

قْ َعاء َوَرَد ِفيِه َحِديثَاِن : َفِفي َهَذا احلَِْديث أَنَُّه ُسنَّة ، َوِف َحِديث آَخر الن َّْهي َعْنهُ قال النووي :  ِْمذِ  ِاْعَلْم َأنَّ اإْلِ ي  َوَغرْيه ، َرَواُه الرتِ 
َهِقي  ِمْن رَِوايَة  -َرمِحَُه اَّللَّ تَ َعاىَل  -ِمْن رَِوايَة َعِلي  ، َواْبن َماَجْه ِمْن رَِوايَة أََنس ، َوَأمْحَد ْبن َحْنَبل  ِمْن رَِوايَة مَسُرَة َوَأّب ُهَريْ رَة ، َواْلبَ ي ْ

قْ َعاء َوِف تَ ْفِسريه ِاْخِتاَلفًا َكِثريًا ِِلَِذِه اأْلََحاِديث ، مَسَُرة َوأََنس ، َوَأَسانِيدَها ُكل َها َضِعيَفة . َوَقْد اِ  ْختَ َلَف اْلُعَلَماء ِف ُحْكم اإْلِ
قْ َعاء نَ ْوَعاِن . َوالصََّواب الَّذ ي اَل َمْعد ل َعْنهُ   أَنَّ اإْلِ

 .ع يََدْيِه َعَلى اأْلَْرض َكِإقْ َعاِء اْلَكْلب َأْن يُ ْلِصق أَْلَيتَ ْيِه بِاأْلَْرِض ، َويَ ْنِصب َساقَ ْيِه ، َوَيضَ  :َأَحدمَها  
اللَُّغة ، َوَهَذا الن َّْوع ُهَو اْلَمْكُروه َهَكَذا َفسَّرَُه أَبُو ُعبَ ْيَدة َمْعَمر ْبن اْلُمثَ ىنَّ َوَصاِحبه أَبُو ُعبَ ْيد اْلَقاِسم ْبن َساَلم َوآَخُروَن ِمْن أَْهل  

 . الَِّذي َوَرَد ِفيِه الن َّْهي
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 .: أَْن جَيَْعل أَْلَيتَ ْيِه َعَلى َعِقبَ ْيِه بَ نْي السَّْجَدتَ نْيِ  ن َّْوع الثَّاين  َوال
 . م َوَهَذا ُهَو ُمرَاد اِْبن َعبَّاس ِبَقْولِِه : ُسنَّة نَِبي ك 

ْماَلء َعَلى ِاْسِتْحَبابه ِف اجْلُُلوس بَ نْي ال َوَقْد َنصَّ الشَّاِفِعي   َرِضَي اَّللَّ  -سَّْجَدتَ نْيِ ، َومَحََل َحِديث اِْبن َعبَّاس ِِف اْلبُ َوْيِطي  َواإْلِ
ُهَما  َهِقيُّ َواْلَقاِضي ِعَياض َوآَخُروَن َرمِحَُهْم اَّللَّ تَ َعاىَل .  -َعن ْ ُهْم اْلبَ ي ْ  َعَلْيِه مَجَاَعات ِمْن اْلُمَحقِ ِقنَي ِمن ْ

َرِضَي  -ابَة َوالسََّلف أَن َُّهْم َكانُوا يَ ْفَعُلونَُه ، قَاَل : وََكَذا َجاَء ُمَفسَّرًا َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل اْلَقاِضي : َوَقْد ُرِوَي َعْن مَجَاَعة ِمْن الصَّحَ 
ُهَما  ري َحد يث ا ْبن َعبَّاسِمْن السُّنَّة َأْن مَتَس  َعِقبَ ْيك أَْليَ ْيَك ، َهَذا  -اَّللَّ َعن ْ  نَّ الشَّاِفِعي  . َوَقْد ذََكْرنَا أَ  ُهَو الصََّواب ِف  تَ ْفس 

اش ، َوَحاِصله أَن َُّهَما ُسنََّتاِن ، َوأَي هَما َعَلى ِاْسِتْحَبابه ِف اجْلُُلوس بَ نْي السَّْجَدتَ نْيِ ، َولَُه َنصٌّ آَخر َوُهَو اأْلَْشَهر : َأنَّ السُّنَّة ِفيِه ااِلْفرتَِ 
 ن .   ) شرح مسلم ( .أَْفَضل ؟ ِفيِه قَ ْواَل 

 ]فرع[ ِف اإلقعاء: وع ( ) اجملموقال ِف 
قد ذكرنا أن األحاديث الواردة ِف النهي عنه مع كثرهتا ليس فيها شيء ثابت، وبيَ ن ا رواهتا، وثبت عن طاوس، قال: قلنا البن 

رواه مسلم ِف  ك .عباس ِف اإلقعاء على القدمني، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبي
 . "صحيحه"

  ( .من سنة الصالة أن مَتسَّ أليتاك عقبيك بني السجدتني)  ، قال-رضي هللا عنهما  -وِف رواية للبيهقي عن ابن عباس 
أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة األوىل يقعد  -رضي هللا عنهما  -وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا، مث روى عن ابن عمر 

أهنما كانا يُقعيان، مث روى عن طاوس أنه كان  السنة، مث روى عن ابن عمر وابن عباس  على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من
 . يُقعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن الزبري 

عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على قال البيهقي: فهذا اإلقعاء املرضي فيه واملسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن 
 ) اجملموع ( .    األرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على األرض.

 احلديث دليل على النهي عن افرتاش الذراعني أثناء السجود ، وقد اختلف العلماء ِف حكمه على قولني :-12
 : أنه مكروه . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 حلديث الباب .

 ) اعتدلوا ِف السجود وال يبسط أحدكم ذراعية انبساط الكلب ( متفق عليه . وحلديث أنس . قال : قال 
 : أنه ُمرم . القول الثاين

 وإليه ذهب ابن حزم .
 لظاهر النص ) وال يبسط ... ( .

 والراجح األول . 
 احلكمة من النهي من افرتاش الذراعني : -13

احلكمة ِف هذا أنه أشبه بالتواضع ، وأبلغ ِف متكني اجلبهة واألنف من األرض ، وأبعد من هيئات الكساىل فإن : و  قال النووي
 املنبسط كشبه الكالب ، ويشعر حاله بالتهاون بالصالة وقلة االعتناء ِبا واإلقبال عليها 

َصلُّوا َكَما رَأَيْ ُتُموّن : التَّْسِليم فَِإنَُّه ثَ َبَت َهَذا َمَع قَ ْوله ِفيِه َدلِيل َعَلى ُوُجوب قوِلا ) وكان خيتم بالتسليم ( قال النووي : -14
 . ُأَصلِ ي 
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 :َواْختَ َلَف اْلُعَلَماء ِفيِه 
 فَ َقاَل َماِلك َوالشَّاِفِعي  َوَأمْحَد َرمِحَُهْم اَّللَّ تَ َعاىَل َومُجُْهور اْلُعَلَماء ِمْن السََّلف َواخْلََلف : 
 .ض َواَل َتِصح  الصَّاَلة ِإالَّ ِبِه السَّاَلم فَ رْ  
 : ُهَو ُسنَّة َلْو تَ رََكُه َصحَّْت َصاَلته . قَاَل أَبُو َحِنيَفة َوالث َّْورِي  َواأْلَْوزَاِعي   و
 .َها َصحَّْت َصاَلته قَاَل أَبُو َحِنيَفة َرمِحَُه اَّللَّ تَ َعاىَل : َلْو فَ َعَل ُمَناِفًيا لِلصَّاَلِة ِمْن َحَدث أَْو َغرْيه ِف آِخر  
 .ملَْ يُ َعلِ مُه اأْلَْعرَاّبَّ ِف َواِجَبات الصَّاَلة ِحني َعلََّمُه َواِجَبات الصَّاَلة  َواْحَتجَّ بَِأنَّ النَّيب   
ِْمِذي  " مِ    م .ْفَتاح الصَّاَلة الطَُّهور َوَُتِْليلَها التَّْسِليَواْحَتجَّ اجلُْْمُهور مبَا ذََكْرنَاُه َوبِاحلَِْديِث اآْلَخر ِف ُسَنن َأّب َداُوَد َوالرتِ 

 اخلالصة : خالف العلماء ِف حكم التسليم :
 : أن التسليم غري واجب . القول األول

 وهذا مذهب أّب حنيفة .
 . حلديث املسيء ِف صالته ، حيث مل يذكره النيب -أ

تشهد ِف الصالة ، مث قال : إذا قلت هذا ، وفعلت هذا ، فقد أخذ بيده فعلمه ال وحلديث ابن مسعود  ) أن رسول هللا -ب
 قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فقعد ( رواه أبو أمحد وداود . 

 لكن قوله ) إذا فعلت هذا فقد قضيت ... ( الصواب أنه موقوف على ابن مسعود .
 .كما قال ابن القيم ِف زاد املعاد حديث باطل  حديث : ) ... من أحدث قبل أن يسلم فقد متت صالته (- 

 : األوىل واجبة دون الثانية . القول الثاين
 وهذا مذهب األكثر .

 قال ابن املنذر : أمجع كل من حنفظ من أهل العلم أن صالة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة  .
كلهم . قال ابن املنذر : أمجع  وبه قال مجهور العلماء أوقال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة ، وال جتب الثانية و 

العلماء على أن صالة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن احلسن بن 
 ختصار .، وهي رواية عن أمحد وِبما قال بعض أصحاب مالك وهللا أعلم " انتهى بااً صاحل أنه أوجب التسليمتني مجيع

 كان يسلم تسليمة واحدة ( رواه أبو داود .  حلديث عائشة  ) أن النيب -أ
 وكذلك حديث أنس ِف االقتصار على تسليمة واحدة ، وغريمها . -ب
 ) مفتاح الصالة الطهور ، ُتليلها التسليم ( . ولقوله - 
 لتسليمة األوىل .: هذا مطلق ، وُيصل با فقالواخيتم بالتسليم (  وحديث عائشة ) كان -د

 وألنه ورد عن بعض الصحابة االقتصار على تسليمة واحدة .-ه   
 : أنه ال بد من التسليمتني . القول الثالث

 :  واستدلواوهي رواية عن أمحد واختارها الشيخ ابن باز ، ابن عثيمني .
 وكان يسلم عن ميينه وعن مشاله . ن فعل النيب ) وُتليلها التسليم ( فقالوا املقصود بالتسليم التسليم املعهود م لقوله  -أ

قال : ) إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم عن ميينه : السالم عليكم  وحلديث جابر بن مسرة أن النيب -ب
 ورمحة هللا ، وعن مشاله : السالم عليكم ورمحة هللا ( رواه مسلم .

 ل من ذلك .قوله : ) يكفي ( دليل على أنه ال يكفي أق
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 على التسليمتني حضراً وسفراً . ُمافظة النيب - 
 : ) وُتليلها التسليم ( ( ِف بيان أركان الصالة : الثالث عشر : ) التسليمتان ( لقوله 1/388قال ِف "كشاف القناع" )
يمة واحدة ، وإال ِف نافلة خيتم صالته بالتسليم ( ... ، إال ِف صالة جنازة فيخر  منها بتسل وقالت عائشة ) كان النيب 

 تسليمة واحدة على ما اختاره مجع منهم اجملد عبد السالم بن تيمية .  ئفتجز 
 ة .قال ِف املغين والشرح : ال خالف أنه خير  من النفل بتسليمة واحد

 وعلى هذا القول فال جيوز للمسبوق أن يقوم إال بعد تسليم اإلمام التسليمة الثانية .
( : وإن قام املسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ومل يرجع انقلبت نفاًل ، لرتكه العود الواجب 1/119لسبيل" )قال ِف "منار ا

 ملتابعة إمامه بال عذر ، فيخرح عن االئتمام ويبطل فرضه .
أو ناسًيا ،  ( :  لرتكه الواجب بال عذر يبيح املفارقة ، ففسد فرضه بذلك ، ذاكًرا2/277وقال ِف "حاشية الروض املربع" )

 .عامًدا أو جاهاًل ، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية ِف الفرض 
 مذهب اجلمهور ، واألحوط أن يسلم تسليمتني .والراجح 

 بعض صيغ التسليم الواردة :  -15

 : السالم عليكم ورمحة هللا ، السالم عليكم ورمحة هللا . الصيغة األوىل
كان يسلم عن ميينه وعن يساره : السالم عليكم ورمحة هللا ، السالم عليكم ورمحة هللا ، حَّت   عن ابن مسعود : ) أن النيب 

 يرى بياض خده (  رواه أمحد والرتمذي .
 وهذا أكثر ما نقل .

 وقال ابن القيم : هذا كان فعله وقد رواه عنه َخسة عشر صحابياً .
 ) وبركاته ( ِف األوىل .  زيادة السالم عليكم ورمحة هللا . ، وبركاته: السالم عليكم ورمحة هللا  الصيغة الثانية

 وقد اختلف العلماء فيها : 
 : األفضل عدم زيادهتا . فقيل

 وهذا مذهب احلنابلة .
 ألن أكثر الرواة مل يذكروها .

 : ال بأس بزيادهتا أحياناً . وقيل
 حلديث وائل بن حجر عند أّب داود .

 واألظهر شذوذها .
 : السالم عليكم ، والسالم عليكم . لثةالصيغة الثا

فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السالم عليكم ، السالم  وقد جاء ِف مسلم عن جابر بن مسرة قال : ) صليت مع رسول هللا 
 عليكم ... ( .
 : االقتصار على تسليمة واحدة .الصيغة الثالثة 

 عفها مجع من احملققني : ابن القيم ، وابن عبد الرب ، وغريهم .هذا جاء ِف أحاديث عن عائشة ، وسهل بن سعد ، لكن ض
 لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة .
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 واألحوط أال يفعل ذلك .
 مل يأت التشبه باحليوانات إال ِف مقام الذم . -16

 ( . َُيِْمُل َأْسَفاراً َمَثُل الَِّذيَن مُحِ ُلوا الت َّْورَاَة مُثَّ ملَْ َُيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر قال تعاىل )
َنا َلَرفَ ْعَناُه ِِبَا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن ُتَْ وقال تعاىل )و   ( .ِمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث أَْو تَ ت ْرُْكُه يَ ْلَهثْ َلْو ِشئ ْ

 أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ( متفق عليه .وقال تعاىل ) اعتدلوا ِف السجود وال يبسط 
 ) ال يربك أحدكم كربوك البعري ( رواه أبو داود . وقال 
 ) مثل الذي يتكلم اإلمام خيطب كاحلمار ُيمل أسفاراً ( رواه أمحد . وقال 

 عن التفات كالتفات الثعلب ( . ) وهنى 
 
 

َّ  َأنَّ  ُعَمَر رضي هللا عنهما ) ْبن  َعْبد  اَّللَّ   َعنْ -88  َكب َّرَ يَ ْرَفُع َيَدْيه  َحْذَو َمْنك بَ ْيه  إَذا افْ َتَتَح الصَّالَة ، َوإ َذا   َكانَ  النَِّب 
َدُه ، رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمُد . وَ  َكَذل كَ ل لرُُّكوع  ، َوإ َذا رََفَع رَْأَسُه م ْن الرُُّكوع  رَفَ َعُهَما   َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  َكاَن ال يَ ْفَعُل َذل َك ِف  ، َوقَاَل : ْسَ 

 السُُّجود  ( .
---------- 

 احلديث دليل على أنه يستحب رفع اليدين ِف الصالة ِف هذه املواضع : -1

 : عند تكبرية اإلحرام . املوضع األول
 وهذا مستحب عند اجلميع .

 .أمجعت األمة على ذلك عند تكبرية اإلحرام :  قال النووي
 اء بالوجوب ، كداود وابن حزم ومجاعة ( .) لكن قال بعض العلم
 : عند الركوع وعند الرفع منه .  املوضع الثاين والثالث

 حلديث الباب ، فهو واضح الداللة على ذلك ، وهذا قول مجاهري العلماء .
 إىل أنه ال يشرع رفع اليدين فيهما ِف غري تكبرية اإلحرام .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب أّب حنيفة .

 رواه أبو داود .إذا افتتح الص        الة رف        ع يديه إىل قريب أذنيه مث مل يعد (  حلديث الرباء بن عازب قال ) رأيت رس    ول هللا -أ
 وهو من رواية يزيد بن أّب زياد عن عبد الرمحن بن أّب ليلى ، وقد اتفق احلفاظ أن قوله ) مل يعد ( مدرجًا ِف اخلرب من قول يزيد

 بن أّب زياد .
، والدارمي ، وُيَي بن معني ، وأمحد بن حنبل ، واحلميدي شيخ البخاري ، والشافعي ، سفيان بن عيينة واحلديث ضعفه : 

 والبخاري وغريهم .

 رواه أبو داود .... فلم يرفع يديه إال مرة واحدة (   وحلديث ابن مسعود قال ) ألصلني لكم صالة رسول هللا  -ب
 يث حسنه الرتمذي وصححه ابن حزم .وهذا احلد

 ) اجملموع ( . . واحلديث ضعفه : عبد هللا بن املبارك ، وأمحد بن حنبل ، والبخاري ، والبيهقي ، والدارقطين وغريهم

لكن عارض هذا التحسني والتصحيح قول ابن املبارك : مل يثبت عندي ، وقول ابن أّب حامت : هذا :  ولذلك قال الشوكاين
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 .أ ، وتضعيف أمحد ، وتصريح أّب داود بأنه ليس بصحيح ، وقول الدار قطين : أنه مل يثبت حديث خط
 الصحيح . والقول األول هو

 هناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين ، وهو عند القيام من التشهد األول .-2
 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :

 : يشرع ذلك . القول األول
 هذا القول ابن املنذر ، والنووي ، والبيهقي ، ورجحه ابن تيمية ، وهو مذهب أمري املؤمنني ِف احلديث البخاري . واختار

َدُه . َرَفَع يََدْيِه،  الصَّالَِة َكب ََّر َوَرَفَع يََدْيِه، َوِإَذا رََكَع َرَفَع يََدْيِه ، َوِإَذا قَاَل مسَِعَ  أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ِإَذا َدَخَل ِف ) َعْن نَاِفٍع -أ اَّللَُّ ِلَمْن محَِ
 ( رواه البخاري .  اَّللَّ  َوِإَذا قَاَم ِمَن الرَّْكَعتَ نْيِ َرَفَع يََدْيِه . َوَرَفَع َذِلَك اْبُن ُعَمَر ِإىَل َنيب ِ 

يََدْيِه َحَّتَّ ُُيَاِذَي ِِبَِما َمْنِكبَ ْيِه َكَما َكب ََّر ِعْنَد  ِإَذا قَاَم ِمَن الرَّْكَعتَ نْيِ َكب ََّر َوَرَفعَ  جاء عند أّب داود من حديث أّب محيد قال )-ب
 ( رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح . اْفِتَتاِح الصَّالَةِ 

ب ََّر َوَرَفَع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه ، أَنَُّه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّالَِة اْلَمْكُتوبَِة كَ )  ، َعْن َرُسوِل هللِا  ْن َعِليِ  ْبِن َأّب طَاِلٍب عَ  -  
ْرَفُع يََدْيِه ِف َشْيٍء ِمْن َصالَتِِه َوُهَو قَاِعٌد ، َوِإَذا َوَيْصَنُع ِمْثَل َذِلَك ِإَذا َقَضى ِقرَاَءَتُه َوأَرَاَد َأْن يَ رَْكَع ، َوَيْصنَ ُعُه ِإَذا رََفَع ِمَن الرُُّكوِع َواَل ي َ 

 ( رواه أبو داود والرتمذي وقال : حسن صحيح . َدتَ نْيِ َرَفَع يََدْيِه َكَذِلَك وََكربَّ قَاَم ِمَن السَّجْ 
أنه كان يفعله ، رواه البخاري ، وصح  عن النيب وهذا القول هو الصواب ، فقد صح ِف حديث ابن عمر : قال النووي 

 صحيحة . أيضاً من حديث أّب محيد الساعدي ، رواه أبو داود ، والرتمذي بأسانيد
 .ثبت الرفع عند القيام من الركعتني : قال  ابن دقيق العيد 

 : أنه ال يشرع . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة .

ِإَذا َكب ََّر لِلرُُّكوِع ، َوِإَذا رََفَع َكاَن يَ ْرَفُع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه ِإَذا اِفْ َتَتَح اَلصَّاَلَة ، وَ  أَنَّ اَلنَّيبَّ )  –حديث الباب  –حلديث ابن عمر 
 ( . رَْأَسُه ِمْن اَلرُُّكوعِ 

 وجه الداللة : أنه صريح ِف رفع اليدين ِف ثالثة مواضع فقط وهي : عند تكبرية اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه .
 القول األول . والراجح

 لفعلية .رفع اليدين ِف هذه املواضع سنة من سنن الصالة ا-3
 اختلف العلماء  هل ترفع األيدي حال السجود أم ال ؟ على قولني : -4

 : أهنا ترفع . القول األول
 وهذا القول قول ابن حزم ، ورجحه ابن املنذر ومجاعة ، واختاره األلباّن .

ِه ، َوِإَذا رََكَع ، َوِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع ، َوِإَذا َسَجَد ، َوِإَذا رََفَع َرَفَع يََدْيِه ِِف َصالَتِ  أَنَُّه رََأى النَّيبَّ ) َعْن َماِلِك ْبِن احلَُْوْيِرِث 
 ه ( رواه النسائي .رَْأَسُه ِمَن السُُّجوِد َحَّتَّ ُُيَاِذَي ِِبَِما فُ ُروَع أُُذنَ يْ 

 : ال يستحب . القول الثاين
 وهذا مذهب اجلماهري .

 ) وال يفعل ذلك ِف السجود ( . -حديث الباب  –حلديث ابن عمر 
 الصحيح .وهذا القول هو 
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 ل .وِف الباب أحاديث عن مجاعة من الصحابة وال خيلو شيء منها من مقا وقد قال احلافظ ابن حجر : 
 إىل أين ترفع األيدي ؟-5

 ِف حديث ابن عمر  ) إىل حذو منكبيه ( .
 وِبذا قال مجهور العلماء .

 وع أذنيه ( .وِف حديث مالك  ) إىل فر 
ا َكاَن ِإَذا َكب ََّر َرَفَع يََدْيِه َحَّتَّ ُُيَاِذَى ِِبَِما أُُذنَ ْيِه َوِإَذا رََكَع َرَفَع يََدْيِه َحَّتَّ ُُيَاِذَى ِِبِمَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َماِلِك ْبِن احلَُْوْيِرِث 

َدُه »  أُُذنَ ْيِه َوِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع فَ َقالَ   ( رواه مسلم . فَ َعَل ِمْثَل َذِلكَ «. مسََِع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ
 ( . َحَّتَّ ُُيَاِذَى ِِبَِما فُ ُروَع أُُذنَ ْيهِ وِف رواية ) 

 وهذا مذهب أّب حنيفة .
 وكال الصفتني من العبادات اليت تفعل هذه مرة وهذه مرة .

 احلكمة من رفع اليدين : -6

 باع لرسوله .: إعظام هلل ، وات قيل
 : استكانة وانقياد . وقيل
 : هو إشارة إىل استعظام ما دخل فيه . وقيل
 : إشارة إىل طرح أمور الدنيا واإلقبال بكليته على صالته ومناجاته ربه . وقيل

 .وِف أكثرها نظر :  قال النووي
 : قيل : فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله ) هللا أكرب ( لفعله . وقال القرطِب

 . قال ابن عبد الرب : معىن رفع اليدين عند االفتتاح وغريه خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم هلل واتباع لسنة رسول هللا و 
 هل هذه السنة خاصة بالرجال دون النساء أم عامة ؟-7

والنساء ِف األحكام إال  ا ، واألصل تساوي الرجالهذه السنة تشرتك فيها الرجال والنساء ومل يرد ما يدل على الفرق بينهما فيه
 ما دل الدليل عليه .

 ورد الرفع مع التكبري ، وورد قبله ، وورد بعده . -8

 ، كحديث ابن عمر  ) رفع يديه حَّت يكونا حبذو منكبيه ، مث كرب ( . ورد قبله
 ، كما ِف حديث مالك بن احلويرث عند مسلم بلفظ  ) كرب مث رفع يديه ( . وورد بعد الرفع

 ، كحديث ابن عمر  ) كان إذا دخل ِف الصالة كرب مث رفع يديه ( . يدل على املقارنةوورد ما 
 : فائدة 

جيوز إذا كان اإلمام معروفاً بعلمه ودينه وتطبيقه للسنة ، فإنه ينظر إليه ليقتدي به ، لكن بشرط أن ال يؤدي ذلك إىل االلتفات ،  
  الصالة مكروه .كأن يكون اإلمام بعيداً ، ألن األصل ِف االلتفات ِف

 ومما يدل على اجلواز :
الظُّْهِر َواْلَعْصِر قَاَل نَ َعْم . قُ ْلَنا ِِبَ ُكْنُتْم تَ ْعرُِفوَن َذاَك قَاَل بِاْضِطَراِب  يَ ْقَرُأ ِف  قُ ْلَنا خِلَبَّاٍب َأَكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن َأِِب َمْعَمٍر قَاَل 

 رواه البخاري .(  حِلَْيِتهِ 
ُم  أُرِيُد َأْن آُخَذ ِقْطفًا ِمَن اجْلَنَِّة ِحنَي رَأَيْ ُتُموّن  َلَقْد رَأَيْ ُتيِن )  –كما ِف صالة الكسوف   - وقوله   يُّ َوقَاَل اْلُمَرادِ  -َجَعْلُت أَُقدِ 
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 .رواه مسلم (  تََأخَّْرتُ  َوَلَقْد رَأَْيُت َجَهنََّم َُيِْطُم بَ ْعُضَها بَ ْعضاً ِحنَي رَأَيْ ُتُموّن  -أَتَ َقدَُّم 
 ( رواه مسلم ، َولِتَ َعلَُّموا َصاَليت  َصنَ ْعُت َهَذا لَِتْأمَتُّوا ّب  يَا أُي َُّها النَّاُس ِإّن ِ حينما صلى على املنرب أول ما ُصنع قال )  وقال النيب 

 وهذا يدل على أهنم ينظرون إليه .   ) ابن عثيمني ( .
َهة   قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َعْن اْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما  - 89 َعة  َأْعُظٍم : َعَلى اجْلَب ْ  -) ُأم ْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسب ْ

 . َواْلَيَدْين  ، َوالرُّْكَبتَ نْي  ، َوَأْطَراف  اْلَقَدَمنْي  ( -َوَأَشاَر ب َيد ه  إىَل أَْنف ه  
----------  

 ( .أمرنا ) وهو أمر ألمته ، وقد جاء ِف رواية  ،  هذا أمر من هللا لرسوله (  ُأم ْرتُ ) 
َعة  َأْعُظمٍ )  إمجااًل ، مث فصلها ليكون أبلغ ِف حفظها وأشوق إىل  وِف رواية للبخاري ) أعضاء ( ، وقد ذكرها النيب (  َسب ْ

 تلقيها .
َهة    (  ومل يقل : واألنف .ه َوَأَشاَر ب َيد ه  إىَل أَْنف   -) َعَلى اجْلَب ْ

ك إشارة إىل أنه ليس عضوًا مستقاًل ، بل تابع للجبهة وأهنما عضو واحد ، وإال لكانت األعضاء مثانية ، وقد ورد ِف قال ذل
 حديث العباس بن عبد املطلب عند مسلم ) اجلبهة واألنف ( .

 املراد باليدين : أي الكفني ، لثالثة أمور :  َواْلَيَدْين () 

 م ) إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف : وجهه وكفاه ، ...( .أنه جاء ِف رواية عند مسل األول :

 أن اليد إذا أطلقت فاملراد ِبا الكف ، والدليل قوله تعاىل ) السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...(  والثاين :

 : أنه هنى عن افرتاش الذراع حال السجود .والثالث 

ء السبعة واجب ، وأنه ال بد من السجود عليها مجيعًا فال جيزئ السجود احلديث دليل على أن السجود  على هذه األعضا-1
 على بعضها .

 وهذا مذهب احلنابلة .
 بذلك ، واألمر يقتضي الوجوب ، واألمة تبع له ِف هذا ، ويؤيده رواية ) أُمْرنا ( . ألن هللا تعاىل أمر نبيه 

َها ملَْ َتصِ  قال النووي   . ح  َصالته: َلْو َأَخلَّ ِبُعْضٍو ِمن ْ
َعةِ ق  ألن النيب،  ال جيوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة : وقال الشيخ ابن عثيمني  ال )أُِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسب ْ

َهِة َوَأَشاَر بَِيِدِه َعَلى أَْنِفِه َواْلَيَدْينِ  رفع رجليه أو إحدامها، أو يديه أو إحدامها، أو  ( فإنَوالرُّْكَبتَ نْيِ َوَأْطرَاِف اْلَقَدَمنْيِ  أَْعُظٍم َعَلى اجْلَب ْ
 ) لقاء الباب املفتوح ( . سجوده يبطل وال يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صالته تبطل جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن

 وذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز السجود على اجلبهة دون األنف .
  وهذا مذهب الشافعي ومجاعة .

 ذا هو السجود اللغوي ) السجود ِف اللغة : هو وضع اجلبهة على األرض ( .أن ه-أ
 وهو ضعيف . (كان يسجد على أعلى اجلبهة   أن النيب  )وجاء ِف حديث : -ب
 ِف دعاء السجود ) سجد لك وجهي ... ( رواه مسلم . قول النيب  - 

 وذهب أبو حنيفة إىل أنه جيزئ السجود على األنف فقط .
 .املنذر رداً عليه : وهو قول خيالف احلديث الصحيح  قال ابن

 من رفع أحد أعضاء السجود عن األرض مجيع السجود ، ومل يسجد عليه ، مل تصح صالته .فوعلى هذا ، 
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 وأما من رفعه وقتاً يسرياً فصالته صحيحة إن شاء هللا تعاىل .
 اء السجود هل تبطل صالته وهو ساجد؟وقد سئل الشيخ ُممد بن عثيمني رمحه هللا :إنسان رفع أحد أعض

فسجوده باطل، وإذا بطل  -أي: ما زال ساجدًا وهو رافٌع أحد األعضاء  - فأجاب: الظاهر أنه إن رفع ِف مجيع السجود
السجود بطلت الصالة، وأما إذا كان رفعه ملدة يسرية مثل أن ُيك رجله باألخرى مث أعادها فأرجو أال يكون عليه بأس . ) لقاء 

 الباب املفتوح ( .
 .الكمال أن يستوعب ِف سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله -2
َلَة . رواه البخاري  ألن النيب    .كان إذا سجد اْستَ ْقَبَل بَِأْطرَاِف َأَصاِبِع رِْجَلْيِه الِقب ْ

ذا سجدت فمكن لسجودك ( أنه قال للمسيء صالته ) وإ عن النيب  وملا رواه أبو داود  من حديث رفاعة بن رافع 
 واستيعاب العضو ِف السجود من متكني السجود .

 وجيزئ السجود على بعض العضو املأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية واحلنابلة .
االسم  السجود علي اجلبهة واجب بال خالف عندنا، واألوىل أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر علي ما يقع عليه: قال النووي

 ) اجملموع (   .نص عليه الشافعي ِف األم وقطع به مجهور األصحاب  يمنها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذ

 جُيْزُِئ السُُّجوُد َعَلى بَ ْعِض اْلُعْضِو ، َعَلى الصَِّحيِح ِمْن اْلَمْذَهِب ، قَاَل اْبُن مَتِيٍم : َوجَيُوُز : وقال املرداوي 

، َوَلْو َعَلى َظْهرِِه أَْو َأْطرَاِف َأَصاِبِعِه، وََكَذا َعَلى بَ ْعِض َأْطرَاِف َأَصاِبِع َقدَ  َهةِ السُُّجوُد بِبَ ْعِض اْلَكفِ   )اإلنصاف(  . َمْيِه، َوبَ ْعِض اجْلَب ْ

ألعضاء السجود وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمس  ببعض أطراف أصابعه األرض فصالته صحيحة ، والسنة : أن ميكن 
 .على قدر استطاعته 

احلكمة من السجود على هذه األعضاء ألجل أن يشمل السجود أعاَل اجلسد وأسافله ، وأعضاء كسبه وسعيه ، فيكمل ذل -3
 العبد وعبادته هلل تعاىل ، ألن السجود عليها إذالل هلل رب العاملني .

 قيتها .إذا عجز عن السجود عن بعض األعضاء فإنه يسجد على ب-4
 ( .فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم لقوله تعاىل )

 ) ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ( متفق عليه . ولقوله 
 السجود على حايل : -5

 السجود على حائل ينقسم إىل قسمني :
 : أن يسجد على حايل منفصل منه ، فهذا جائز . األول

 كأن يسجد على فرشة أو سجادة .
 . (يسجد على اخلمرة  كان رسول هللا   )ديث ميمونة قالت حل

 اخلمرة : هي السجادة ، ومسيت َخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه .
 : أن يسجد على حائل متصل به ، فهذا يكره إال حلاجة . الثاين

 كأن يسجد على مشاغه أو ثوبه .
َهَتُه ِمَن اأَلْرِض : َبَسَط  َرُسوِل اَّللَِّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ) ُكنَّا ُنَصلِ ي َمَع  ِف ِشدَِّة احلَْرِ  . فَِإَذا ملَْ َيْسَتِطْع َأَحُدنَا أَْن مُيَكِ َن َجب ْ

 متفق عليه . ثَ ْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيِه (
 دليل على أهنم ال يفعلون ذلك مع االستطاعة . (فإذا مل يستطع أحدنا  )فقوله : 
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 من هذه األعضاء إذا كان مستوراً ) كأن يكون مستوراً بشراب اليدين ( ؟ هل جيب كشف شيء-6
 ال جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلني، 

 : ألمرين

 : أن مسمى السجود ُيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها . األول
: يعِن (ويداه ِف كمه –القلنسوة  –كان القوم يسجدون على العمامة )كره البخاري ِف صحيحه عن احلسن قال: : ما ذ  الثاين

 ال يباشر األرض ِف كمه .
 فائدة : حكم السجود ملن عليه نظ     ارة :

الذي ُيمل  إن كانت متنع من وصول طرف األنف إىل األرض فإن السجود ال جيزئ ، وذلك ألن قال الشيخ ابن عثيمني :
الوجه مها النظارتان ، ومها ليستا على طرف األنف بل مها حبذاء العينني وعلى هذا فال يصح السجود ، وجيب على من عليه 

 د .نظارة متنعه من وصول أنفه إىل مكان السجود أن ينزعها ِف حال السجو 
نَي يَ رَْكُع ،  ُثَّ يَ ُقوُل : إَذا قَ  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 90 ُ ح  نَي يَ ُقوُم ، ُثَّ ُيَكربي  ُ ح  اَم إىَل الصَّالة  ُيَكربي 

نَي يَ ْرَفُع ُصْلَبُه م ْن الرَّْكَعة  ، ُثَّ يَ ُقوُل َوُهَو قَائ ٌم : رَب ََّنا َوَلَك احلَْ  َدُه ، ح  َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  نَي يَ هْ ْسَ  ُ ح  ُ ْمُد ، ُثَّ ُيَكربي  و ي ، ُثَّ ُيَكربي 
نَي يَ ْرَفع رَْأَسُه ، ُثَّ يَ ْفَعُل َذل َك ِف   ُ ح  نَي َيْسُجُد ، ُثَّ ُيَكربي  ُ ح  نَي يَ ْرَفُع رَْأَسُه ، ُثَّ ُيَكربي  ُ  ح  يَ َها ، َوُيَكربي  َصالت ه  ُكلي َها ، َحىتَّ يَ ْقض 

نَي يَ ُقوُم م ْن الثي ْنتَ نْي  بَ ْعَد اجْلُُلوس  ( .  ح 
اَن إَذا َسَجَد َكب ََّر َوإ َذا َعْن ُمَطري ف  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  قَاَل ) َصلَّْيُت أَنَا َوع ْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َخْلَف َعل يي  ْبن  َأِب  طَال ٍب . َفكَ  - 91

َة َأَخَذ ب َيد ي ع ْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ ، َوقَاَل : َقْد ذَكََّرين  َهَذا رََفَع رَْأَسُه َكب ََّر ، َوإ َذا نَ َهَض م ْن الرَّْكَعتَ نْي  َكب ََّر ، فَ َلمَّا َقَضى الصَّال
 . ( َأْو قَاَل : َصلَّى ب َنا َصالَة حُمَمٍَّد  - َصالَة حُمَمٍَّد 

---------- 
نَي يَ ُقو )  ُ ح   أي يقول : هللا أكرب ، حني قيامه للصالة . م (ُيَكربي 

 جاب هللا ملن محده .( أي : است ) ْسع هللا ملن محده
نَي يَ ُقوُم م ْن ا ثْ َنتَ نْي  بَ ْعَد َاجْلُُلو )  ُ ح   .  أي : لقراءة التشهد األولس ( َوُيَكربي 
 ( . ِإَذا قَاَم ِإىَل اَلصَّاَلِة ُيَكربِ ُ ِحنَي يَ ُقومُ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ احلديث دليل على أن الصالة تبدأ بتكبرية اإلحرام لقوله )  -1
 د سبق أهنا ركن من أركان الصالة .وق

 َفاِت اْلَكَمال َوَاَّللَّ أَْعَلم .َواحلِْْكَمة ِِف اِبِْتَداء الصَّاَلة بِالتَّْكِبرِي اِْفِتَتاحَها بِالت َّْنزِيِه َوالت َّْعِظيم َّلِلَِّ تَ َعاىَل َونَ ْعته ِبصِ :  قال النووي
 ة للقادر .احلديث دليل على أن القيام ركن ِف الصالة الفريض-2

 لعمران بن حصني ) صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً ... ( رواه البخاري . وقد قال 

 كان يقوِلا وواظب عليها .  احلديث دليل على مشروعية تكبريات االنتقال ، وأن النيب -3
 وقد اختلف العلماء ِف حكمها : على قولني :

 كها فال صالة له ، ومن نسيها جرب ذلك بسجود السهود( .: أهنا واجبة . )يعين من تعمد تر  القول األول
 وهذا مذهب أمحد وفقهاء احلديث .

 والدليل على وجوِبا :
 ) ص لوا كما رأيتموّن أصلي ( . واظب عليها ، ومل ُيفظ عنه أنه ترك التكبري أبداً ، مع قوله  أن النيب -أ
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 ) وإذا كرب فكربوا ( . وقال -ب
ل على أن الصالة ال ختلو من التكبري كما ال ختلو من ( فدإمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن )  ِف الصالة وقال - 

 ح .قراءة القرآن ، وكذلك التسبي
 وألهنا شعار االنتقال من ركن إىل ركن .-د

 أهنا ليست بواجبة بل مستحبة . القول الثاين :
 ، واملالكية . وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية ، والشافعية

قال ابن املنذر : وِبذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب واألوزاعي وسعيد 
 العزيز وعوام أهل العلم . بن عبد

 مل يأمر املسيء ِف صالته إال بتكبرية اإلحرام. واحتج أصحاب هذا القول بأن النيب  

 ة .األدل بني فمحمول على االستحباب مجعاً  ا فعله وأمي : قال النوو  
 األول . والراجح

 ماذا يستثىن من التكبريات ؟ 
 يستثىن :

 تكبرية اإلحرام ، فهي ركن إمجاعاً . -ه 

 التكبريات الزوائد ِف صالة العيد واالستسقاء سنة . -و 

 تكبريات اجلنازة ، فهي أركان . -ز 

 ، فإهنا سنة . تكبريات الركوع ملن دخل واإلمام راكعاً  -ح 

 احلكمة من التكبري ِف كل خفض ورفع . -4
قيل : إن املكلف أِمر بالنية ِف أول الصالة مقرونة بالتكبري ، وكان من حقه أن يستصحب النية إىل آخر الصالة ، فأِمر أن جيدد 

 العهد ِف أثنائها بالتكبري الذي هو شعار النية .
، تنبيه املصلي على أن هللا الذي قام بني يديه يناجيه أكرب من كل كبري ، وأعظم من كل وقيل : احلكمة ِف شرعية تكرار التكبري 

 عظيم ، فال ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من األشياء .

 تكبريات االنتقال تكون ما بني الركنني ، ال يبدأ ِبا قبل وال يؤخرها إىل ما بعد .-5
 ن ذلك مشقة ، فاملشرتط أن يكون هذا الذكر بني الركنني .ال يشرتط استيعاب ما بني الركنني ، أل-6
 احلديث دليل على أن اإلمام جيمع بني  التسميع ) مسع هللا ملن محده ( والتحميد ) ربنا ولك احلمد ( ، وِف حكمه املنفرد .-7
 اختلف العلماء ِف املأموم هل جيمع بينهما أم يقتصر على : ربنا ولك احلمد على قولني :و
 : أنه جيمع بينهما . لقول األولا

 وهذا مذهب الشافعي .
َدُه" ِحنَي يَ ْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن اَلرُُّكوِع ، مُثَّ يَ ُقوُل َوُهَو قَائٌِم : رَ كما ِف حديث الباب )   لفعل النيب -أ ب ََّنا مُثَّ يَ ُقوُل : مسََِع َاَّللَُّ ِلَمْن محَِ

 د ( .َوَلَك َاحلَْمْ 
 صلوا كما رأيتموّن أصلي ( فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل جيمع بينهما . ) وقد قال النيب 

 وألنه ذْكٌر ُشرع لإلمام فُيشرع للمأمور كسائر األذكار .-ب
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 أنه يقتصر على ربنا ولك احلمد . القول الثاين : 
 وهذا مذهب أمحد .

 . (د وإذا قال : مسع هللا ملن محده ، فقولوا : ربنا ولك احلم)  لقوله 
 الراجح .وهذا القول هو 

  ما اجلواب عن فعل النِب ؟ 
 اجلواب عنه : أنه يكون عام خمصوص منه املأموم .

 جيب على اإلمام أن يسمع من خلفه بالتكبري .-8

 . لفعل النيب -أ
 . وألنه ال يتم اقتداء املأمومني باإلمام إال بسماع التكبري ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب-ب
 الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع :  ربنا ولك احلمد . -9

 وحكمه : هذا واجب .

 . (وإذا قال : مسع هللا ملن محده ، فقولوا : ربنا ولك احلمد  ):  لقوله 
 وقد وردت على عدة صيغ :

o . ربنا ولك احلمد . ِف الصحيحني كما هنا 
o ند مسلم عن أّب سعيد .ربنا لك احلمد . عند البخاري عن أّب هريرة ، وع 

o . اللهم ربنا ولك احلمد . عند البخاري 

o اللهم ربنا لك احلمد . ِف الصحيحني 
َدُه" ِحنَي يَ ْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن اَلرُُّكو نستفيد من قوله ) -10  ع (  أن التسميع ذكر القيام من الركوع .مُثَّ يَ ُقوُل : "مسََِع َاَّللَُّ ِلَمْن محَِ
 د ( أن التحميد ذكر االعتدال .مُثَّ يَ ُقوُل َوُهَو قَائٌِم : رَب ََّنا َوَلَك َاحلَْمْ  .. )ه نستفيد من قول-11
( أنه َيشرَع ِف التكبري حني َيشرع ِف القيام من التشهد َويَُكربِ ُ ِحنَي يَ ُقوُم ِمْن اِثْ َنتَ نْيِ بَ ْعَد َاجْلُُلوِس نستفيد من قوله ) ... -12

ء كافة ، إال ما روي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك : أنه ال يكرب للقيام من الركعتني حَّت األول ، وهو مذهب العلما
 يستوي قائماً ، ودليل اجلمهور ظاهر هذا احلديث . ) قاله النووي ( .

ُت ق َياَمُه ، فَ رَْكَعَتُه فَاْعت َداَلُه بَ ْعَد فَ َوَجدْ  َعْن اْلبَ َراء  ْبن  َعاز ٍب رضي هللا عنهما قَاَل ) رََمْقُت الصَّالَة َمَع حُمَمٍَّد  - 92
رَ  ْلَسَتُه َما بَ نْيَ التَّْسل يم  َواالْنص  ْلَسَتُه بَ نْيَ السَّْجَدتَ نْي  ، َفَسْجَدتَُه َفج  َوِف   .اف  : َقر يبًا م ْن السََّواء  (رُُكوع ه  ، َفَسْجَدَتُه ، َفج 

 َياَم َواْلُقُعوَد َقر يباً م ْن السََّواء  ( .ر َوايَة  اْلُبَخار يي  ) َما َخال اْلق  
---------- 

 ( أي : نظرهتا نظر تعرف ، وإخبار جلملتها وتفصيلها . َمْقُت الصَّالةَ ر  قال الصنعاّن : )(  رََمْقُت الصَّالةَ ) 
 . وقال ابن امللقن : معىن ) رمقت ( هنا املبالغة ِف النظر ، وشدة التتبع ألفعاله وأقواله 

 املراد به الركوع .( فَ رَْكَعَتُه ) 
قيل : املراد بالقيام االعتدال ، وبالقعود اجللوس بني السحدتني ، وجزم به بعضهم ، ومتسك به ِف ان ( َما َخاَل اْلق َياَم َواْلُقُعوَد ) 

 سوء فهم من قائله .) الفتح ( االعتدال واجللوس بني السجدتني ال يطو الن ، ورده ابن القيم على حاشية السنن ، فقال : هذا 
 واجللوس للت شه د ، ألن  القيام للقراءة أطول من مجيع األركان ِف الغالب.، القيام للقراءة : أي  املراد بالقيام والقعود وقيل:
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 فأخرب أن قيامه وركوعه واعتداله بعد ركوعه وكذلك سجوده وجلوسه للتشهد كلها يصف الرباء بن عازب صالة النيب -1
 متقاربة .

فَ َوَجْدُت ِقَياَمُه ، فَ رَْكَعَتُه فَاْعِتَدالَُه  َرَمْقُت الصَّالَة َمَع ُُمَمٍَّد  )َعْن اْلبَ رَاِء ْبِن َعاِزٍب رضي هللا عنهما قَاَل وقد جاء عند مسلم 
 . ْلَسَتُه َما بَ نْيَ التَّْسِليِم َواالْنِصرَاِف : َقرِيباً ِمْن السََّواِء (بَ ْعَد رُُكوِعِه ، َفَسْجَدَتُه ، َفِجْلَسَتُه بَ نْيَ السَّْجَدتَ نْيِ ، َفَسْجَدَتُه َفجِ 

 فاختلف العلماء ِف املراد باحلديث :
 : أنه ُممول على بعض األحوال . فقال بعضهم

َبَتْت اأْلََحاِديث السَّاِبَقة بَِتْطوِيِل اْلِقَيام َوأَنَُّه اْعَلْم أَنَّ َهَذا احلَِْديث َُمُْمول َعَلى بَ ْعض اأْلَْحَوال َوِإالَّ فَ َقْد ث َ :  وقالورجحه النووي؛ 
  تِ نَي ِإىَل اْلِماَئة ، َوِف الظُّْهر بِ  امل تَ ْنزِيل السَّْجَدة ، َوأَنَُّه َكاَن تُ َقا م الصَّاَلة فَ َيْذَهب الذَّاِهب ِإىَل اْلَبِقيع َكاَن يَ ْقَرأ ِف الصُّْبح بِالسِ 

، َحَّتَّ بَ َلَغ ذََكَر ُموَسى َوَهاُرون ه مُثَّ يَ ْرِجع فَ َيتَ َوضَّأ مُثَّ يَْأيت اْلَمْسِجد فَ ُيْدرِك الرَّْكَعة اأْلُوىَل، َوأَنَُّه قَ َرأَ ُسورَة اْلُمْؤِمِننَي فَ يَ ْقِضي َحاَجت
َكاَنْت لَُه ِف ِإطَاَلة اْلِقَيام   ْعرَاِف َوَأْشَباه َهَذا ، وَُكل ه يَُدل  َعَلى أَنَُّه َوأَنَُّه قَ رََأ ِف اْلَمْغِرب بِالطُّوِر َوبِاْلُمْرَساَلِت ، َوِف اْلُبَخارِي  بِاأْلَ 

 . َأْحَوال حِبََسِب اأْلَْوقَات َوَهَذا احلَِْديث الَِّذي حَنُْن ِفيِه َجَرى ِف بَ ْعض اأْلَْوقَات
 والسجود مناسباً لطول القيام .: أن املراد أهنا متناسبة متقاربة فيكون طول الركوع  القول الثاين

 أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود ، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود ، وهذا ما رجحه ابن القيم ِف زاد املعاد .
ام أن كل ركن قريب من مثله فالقي( من السواء  اً قريب) قال بعض شيوخ شيوخنا معىن قوله :  قال ابن حجرالقول الثالث : 

األول قريب من الثاّن والركوع ِف األوىل قريب من الثانية واملراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا االعتدال واجللوس بني السجدتني 
 . وال خيفى تكلفه

 أن املشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود واجللوس بني السجدتني ِف الطول والقصر .-2

  مجلتها متناسبة .املستحب أن تكون الصالة ِف-3
:  أن االعتدال ركن طويل كالركوع، خالفا للمرجح عند أصحاب الشافعي من أنه ركن قصري، بل قالوا احلديث دليل على  -4

 إن تعمد تطويله بطلت صالته.
يعين قوله:  قال احلافظ: قال ابن دقيق العيد رمحه هللا تعاىل: هذا احلديث يدل على أن االعتدال ركن طويل، وحديث أنس 

أصرح ِف الداللة على ذلك، بل هو نص فيه، فال ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف،  -"فإذا رفع رأسه قام حَّت نقول: قد نسي"
فالذكر  ووجه ضعفه أنه قياس ِف مقابلة النص، وهو فاسد، وأيضا ، وهو قوِلم: مل يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود

طول من الذكر املشروع ِف الركوع، فتكرير "سبحان رّب العظيم" ثالثا جييء قدَر قوله: "اللَّهم ربنا ولك املشروع ِف االعتدال أ
فيه، وقد شرع ِف االعتدال ذكر أطول، كما أخرجه مسلم من حديث عبد هللا بن أّب أوىف"، وأّب  اً مبارك اً طيبًا كثري   اً احلمد، محد

وله: "محدا كثريا طيبا" ملء السموات، وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد ق سعيد اخلدري، وعبد هللا بن عباس 
بيض من بعد". زاد ِف رواية ابن أّب أوىف: "اللَّهم طهرّن بالثلج، والربد، واملاء البارد، اللَّهم طهرّن من الذنوب كما يُ نَ قَّى الثوب األ

 الوسخ"، وزاد ِف حديث اآلخرين: "أهل الثناء واجملد" اخل.
جواز تطويل الركن  -رمحه هللا-على من زاد ِف االعتدال ذكرا غري مأثور، ومن مث اختار النووي  قد تقدم ترك إنكار النيب و  

 القصري بالذكر، خالفا للمرجح ِف املذهب.
بعد أن قال: "ربنا قرأ ِف ركعة بالبقرة، أو غريها، مث ركع حنوا مما قرأ، مث قام  حبديث حذيفة ِف مسلم أنه  واستدل لذلك أيضاً 

 لك احلمد" قياما طوياًل قريبا مما ركع، قال النووي: اجلواب عن هذا احلديث صعب، واألقوى جواز اإلطالة بالذكر. انتهى.
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ي  َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  - 93 ُيَصلي ي ب َنا قَاَل   قَاَل ) إيني  ال آُلو َأْن ُأَصلي َي ب ُكْم َكَما َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   َعْن ثَاب ٍت اْلبُ َناين 
ائ مًا َحىتَّ يَ ُقوَل اْلَقائ ُل : َقْد ثَاب ٌت َفَكاَن أََنٌس َيْصَنُع َشْيئًا ال َأرَاُكْم َتْصنَ ُعونَُه . َكاَن إَذا رََفَع رَْأَسُه م ْن الرُُّكوع  : انْ َتَصَب قَ 

َي ، َوإ َذا رََفَع رَْأَسُه م ْن السَّْجَدة  : َمَكَث ، حَ  َي (َنس   . ىتَّ يَ ُقوَل اْلَقائ ُل : َقْد َنس 
---------- 

 ر .ِبمزٍة ممدودة بعد حرف الن في والم مضمومة بعدها واو خفيفة ، أي: ال أقص  (  إيني  ال آُلو)  
 نس ينَعت لنا صالة النيب كان أ  )وللبخاري من رواية شعبة عن ثابت (  ُيَصلي ي ب َنا َأْن ُأَصلي َي ب ُكْم َكَما َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ) 

 وينعت: بفتح املهملة، أي يصف.( فكان يصلي .. 
 ، فيه إشعار بأن  من خاطبهم كانوا ال يطيلون اجللوس بني الس جدتني ( قَاَل ثَاب ٌت َفَكاَن أََنٌس َيْصَنُع َشْيئاً ال َأرَاُكْم َتْصنَ ُعونَهُ ) 

 مبخالفة من خالفها.ولكن  الس ن ة إذا ثبتت ال يباَل من متس ك ِبا 
يَ )    أي: نسي وجوب اِلوي  إىل الس جود ، قاله الكرماّن .(  َقْد َنس 

وُيتمل: أن يكون املراد أن ه نسي أن ه ِف صالة، أو ظن  أن ه وقت القنوت حيث كان معتداًل ، أو وقت الت شه د حيث كان 
 جالساً.

 .قلنا: قد نسي من طول القيام. أي: ألجل طول قيامه  ووقع عند اإلمساعيلي  من طريق غندر عن شعبة عن ثابت ،
 .احلديث دليل على أن املشروع إطالة ركن الرفع من الركوع وأنه يكون بقدر الركوع ، وكذلك ركن اجللوس بني السجدتني -1

 .يدل على مشروعية تطويل االعتدال من الركوع واجللسة بني السجدتني  : قال الشوكاين
وما ، بأن طوِلما ينفي املواالة  اً فعية إىل بطالن الصالة بتطويل االعتدال واجللوس بني السجدتني ُمتجوقد ذهب بعض الشا

 وعن حديث الرباء املتفق عليه ) أنه كان ركوعه ، وعن حديث حذيفة اآليت بعده  ،أدري ما يكون جوابه عن حديث الباب 
لسواء ( ولفظ مسلم ) وجدت قيامه فركعته فاعتداله ( احلديث . وِف وسجوده وإذا رفع من الركوع وبني السجدتني قريبا من ا

(.  وسجوده وبني السجدتني وإذا رفع رأسه من الركوع ما خال القيام والقعود قريبا من السواء لفظ للبخاري: ) كان ركوع النيب 
 ) نيل األوطار ( .

 يعين قوله ث يدل على أن االعتدال ركن طويل، وحديث أنس قال ابن دقيق العيد رمحه هللا تعاىل: هذا احلدي قال احلافظ:و 
أصرح ِف الداللة على ذلك، بل هو نص فيه، فال ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف،  ( فإذا رفع رأسه قام حَّت نقول: قد نسي) 

هو فاسد، وأيضا فالذكر وهو قوِلم: مل يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس ِف مقابلة النص، و 
 . ) انتهى ( . املشروع ِف االعتدال أطول من الذكر املشروع ِف الركوع

فتطويل اجللسة بني السجدتني بالذكر، وكذا تطويل االعتدال بعد الركوع بالذكر منعه كثري من الشافعية وذهبوا إىل أن هذه 
وهو من كبار ُمققي الشافعية كما هو معلوم جواز تطويل هذه  ويلنو ا األركان أركان قصرية يبطل تعمد تطويلها الصالة، ورجح

 .رمحه هللا هو املوافق للدليل النووي األركان بالذكر، وأن تعمد ذلك ال تبطل به الصالة، وما رجحه
 أن السرعة ِف هذين الركنني خالف املشروع ، فكثري من املصلني ال يطمئنون ِف هذين الركنني .-2

إن تقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية ِف الصالة وأحدثوه فيه كما أحدثوا فيها ترك إمتام التكبري :  قال ابن القيم
 وُرَّب ِف ذلك من رّب  حَّت ظن أنه من السنة .  وكما أحدثوا التأخري الشديد كما أحدثوا غري ذلك مما خيالف هديه 

إطالة هذا الركن بقدر السجود وهكذا الثابت عنه   : وكان هديه  جدتني قالوقال رمحه هللا عن إطالة ركن اجللوس بني الس
يقعد بني السجدتني حَّت تقول قد وهم ، وهذه السنة تركها أكثر الناس  ِف مجيع األحاديث ، وِف الصحيح  كان رسول هللا 
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صنعونه ميكث بني السجدتني حَّت نقول من بعد انقراض عصر الصحابة ، وِلذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئًا ال أراكم ت
 قد نسي أو قد وهم ، وأما من حك م الس نة ومل يلتفت إىل أنه خالفها فإنه ال يعبأ مبا خالف هذا اِلدي .

يفعل ، ليدل السامعني على التحفظ واالهتمام به ولتحقق املراقبة  إمنا قدم أنس هذا القول على روايته ملا رأى رسول هللا -3
 أفعاله .التباع 

 فضل إحياء السنن إذا أميتت ، واإلنكار على خمالفة السنة .-4

 فيه البيان بالفعل ، والتنبيه عليه بالقول .-5
 . ( قَاَل ) َما َصلَّْيُت َخْلَف إَماٍم َقطُّ َأَخفَّ َصالًة َوال َأََتَّ صيالًة م َن النَِّبي   َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  -94

---------- 
 حلديث دليل على أنه يلزم اإلمام التخفيف مع اإلمتام واإلكمال .ا -1

 ( متفق عليه . الصَّالَِة َويُِتمُّ  َكاَن يُوِجُز ِف   َأنَّ النَّيِبَّ ) َعْن أََنٍس 
 ( متفق عليه . مَتَامٍ  َكاَن ِمْن َأَخفِ  النَّاِس َصالًَة ِِف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  وعنه ) 

 ( . يُوِجُز الصَّالََة َوُيْكِمُلَها َكاَن النَّيبُّ ) قَاَل  وللبخاري عنه .
 املراد باإلجياز مع اإلكمال اإلتيان بأقل ما ميكن من األركان واألبعاض.:  قال احلافظ ابن حجر

نَ ُهَما .واإلكمال : ُهَو إمتام أركاهنا من الركوع والسجود واال، اإلجياز : ُهَو التخفيف واالختصار  وقال ابن رجب :  نتصاب بَ ي ْ
َعِليِه زيادة  وإدخال َهَذا احَلِدْيث ِف َهَذا الباب ، فائدته : أَنَُّه بَ نْي ِبِه قدر التخفيف املأمور ِبِه ، وأنه إمنا يشكى اإلمام إذا زاد

 ) الفتح ( .   فاحشة ، فأما إكمال الصالة وإمتام أركاهنا ، فليس بتطويل منهي َعْنُه .
 مام أن جيمع ِف صالته بالناس :على اإل فينبغي

 : التخفيف الذي به راحة املصلني . أوالً 
 : اإلمتام الذي به كمال الصالة . ثانياً 

 ينبغي على اإلمام أن جيعل ص الته على التمام ألنه يتصرف لغريه ، والواجب على من تصرف لغريه أن يفعل ما هو أحسن .-2

 عن السنة فإنه حينئذ خيفف ألن هذا من السنة .إذا حصل عارض يقتضي التخفيف الزائد -3

 : )إّن ألدخل ِف الصالة فأمسع بكاء الصيب فأخفف خمافة أن أشق على أمه(.  قال : قال رسول هللا  عن أّب قتادة 
 ، ختتص حبال اإلمامة ، وأما حال اإلنفراد فإنه يطول .  أن الصفة املذكورة ِف احلديث من صالته -4

د نَاَعْن أَ  - 95 َهَذا ، فَ َقاَل : إيني   ِب  ق البََة َعْبد  اَّللَّ  ْبن  زَْيٍد اجْلَْرم يي  اْلَبْصر يي  قَاَل ) َجاَءنَا َمال ُك ْبُن احْلَُوْير ث  ِف  َمْسج 
ُت أَلِب  ق البََة : َكْيَف َكاَن ُيَصلي ي ؟ فَ َقاَل : ُيَصلي ي ، فَ ُقلْ  أُلَصلي ي ب ُكْم ، َوَما ُأر يُد الصَّالَة ، ُأَصلي ي َكْيَف رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  

همْ  َهَض ( . َأراَد بشيخ  َنا َهَذا ، وََكاَن جَيْل ُس إَذا رََفَع رَْأَسُه م ْن السُُّجود  قَ ْبَل َأْن يَ ن ْ ْثَل َصالة  َشْيخ   ، أَبا يزيَد ، َعمَرو بَن م 
 َسَلَمة اجلَْرميَّ .

---------- 
هو عبد هللا بن زيد بن عمرو اجلرمي البصري ثقة فاضل ص احل من التابعني توِف ِف الشام هاربًا من القضاء ( بََة َعْن َأِب  ق ال) 

 ه  .104سنة 

وهو متجهز لتبوك وكانوا شببة متقاربون فأقاموا عنده عشرين   الليثي قدم مع نفر من قومه على النيب  ( َمال ُك ْبُن احْلَُوْير ث  ) 
رحيماً رفيقاً حَّت رأى أن ا قد اشتقنا إىل أهلنا وسألنا عمن تركنا ِف أهلنا فأخربناه قال : ارجعوا إىل  وكان رسول هللا ليلة قال : 
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 ه  .94أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموّن أصلي ، سكن البصرة مات سنة 
 ؟ نفي هذه اإلرادة ِلَما يلزم عليها من وجود صالة غري قربٍة. ومثلها ال يصح  استشكل ( إيني  أُلَصلي ي ب ُكْم ، َوَما ُأر يُد الصَّالَة ) 

ا أراد بيان الس بب الباعث له على الص الة ِف غري وقت صالة معي نة مجاعًة، وكأن ه قال: لي س وأجيب: بأن ه مَل يرد نفي القربة ، وإمن 
ا الباعث َل عليه قصد الت عليم، وكأن ه كان  ، ادة أو غري ذلكالباعث َل على هذا الفعل حضور صالة معي نٍة من أداء أو إع وإمن 

ورأى أن  الت عليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل  (صل وا كما رأيتموّن أصلي  )تعني  عليه حينئٍذ ألن ه أحد من خوطب بقوله 
 ) الفتح ( .   على جواز مثل ذلك ، وأن ه ليس من باب الت شريك ِف العبادة.

َنا َهَذا ) ْثَل َصالة  َشْيخ   .  هو عمرو بن سلمة اجلرمي وهو الذي كان يؤم قومه ِف عهد النيب  ( م 
َهضَ  ) وللبخاري من رواية خالد احلذاء عن أّب قالبة عن مالك بن (  وََكاَن جَيْل ُس إَذا رََفَع رَْأَسُه م ْن السُُّجود  قَ ْبَل َأْن يَ ن ْ

 اً ( .ُيصلِ ي، فإذا كان ِف وتر من صالته مَل ينهض حَّت  يستوي قاعد أنه رأى النيب )  احلويرث 
 احلديث مل يروه مسلم ، بل انفرد بإخراجه البخاري . فائدة :

 احلديث دليل على استحباب جلسة االسرتاحة .-1
، وبعد الركعة للثانية  ضهي جلسة خفيفة يفرتش رجله اليسرى وينصب اليمىن بعد الركعة األوىل قبل أن ينه: وجلسة االسرتاحة 

 . الثالثة قبل أن ينهض للرابعة

 وقد اختلف العلماء ِف حكمها على أقوال :
 : أهنا مستحبة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
: مذهبنا الصحيح املشهور أهنا مستحبة، وبه قال مالك بن احلويرث ، وأبو محيد ، وأبو قتادة ، ومجاعة من  قال النووي

 ة، وأبو قالبة، وغريه من التابعني .الصحاب
فذكرها، وهو الذي قال  ورجحه الشيخ ابن باز، واأللباّن . حلديث الباب ، حيث أن مالك بن احلويرث وصف صالة النيب 

 .( صلوا كما رأيتموّن أصلي ) له النيب 
 : أهنا غري مشروعة . القول الثاين

 وهذا مذهب اجلمهور .
ون أو األكثرون ال يستحب ، بل إذا رفع رأسه من السجود هنض ، حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود ،  : وقال كثري  قال النووي

 وابن عباس ، وأّب الزناد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأمحد ، وإسحاق .
 .: وأكثر األحاديث على هذا  قال أمحد

 ألهنا مل تذكر ِف أكثر األحاديث .-أ
 خاص .أنه ليس ِلا ذكر -ب
 إمنا فعلها عندما كرب وحطمه الناس . أن النيب - 

 : سنة عند احلاجة وإال فال . القول الثالث
 وهذا اختيار ابن قدامة ، والشيخ السعدي رمحه هللا ، والشيخ ابن عثيمني .

 عند عدم احلاجة إليها .تركها أصح األقوال الثالثة ِف جلسة االسرتاحة استحباِبا للحاجة إليها ، واستحباب  : قال السعدي
 :  وِبذا القول جتتمع األدلة . قال ابن قدامة 
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 ويؤيد القول باستحباِبا أمران :
 .أنه كان يفعلها تشريعاً لُيقتدي به  أن األصل ِف فعل النيب  أحدمها :

ناد جيد ، وفيه وصف صالة ِف ثبوت هذه اجللسة ِف حديث أّب محيد الساعدي الذي رواه أمحد وأبو داود بإس واألمر الثاين :
 فصدقوه ِف ذلك . ِف عشرة من الصحابة  النيب 

وأم ا قول بعضهم: لو كانت سن ة لذكرها كل  من وصف صالته، فيقو ي أن ه فعلها للحاجة ففيه نظٌر، فائدة : قال ابن حجر : 
ا أخذ ُمموع  ها عن ُمموعهم.فإن  الس نن املت فق عليها مَل يستوعبها كل  واحد مم ن وصف، وإمن 

بأن  األصل عدم العلة ، وبأن  مالك بن احلويرث هو راوي حديث " صل وا   فعلها لعلة ، قال  وقال ِف رده على من قال إنه 
 ة .كما رأيتموّن أصلي " فحكايته لصفات صال

هل جلوس املأموم ِف هذه لالسرتاحة أم ال؟ وسبب اخلالف ِف املسألة هو :  اختلف العلماء هل األفضل للمأموم أن جيلس-2
  ال ؟ أم عن اإلمام يناِف املتابعة اليت أمر ِبا النيب  احلال وتأخره
  . اإلمام ، وتأخر املأم     وم ِف هذه احلال يسري ال يضر : أن املأموم جيلس لالسرتاحة ولو مل جيلسها القول األول
 َيِسريٌَة . اْلَمْأُموُم ، قَاَل َأْصَحابُ َنا )يعين الشافعية( : أَلنَّ اْلُمَخاَلَفَة ِفيَها َحِة أََتى ِِبَاَوِإْن تَ َرَك اإِلَماُم جْلَسَة االْسرتَا قال النووي :
  . : أنه ال جيلسها القول الثاين

 واختار هذا الشيخ ابن عثيمني .
هذا اجللوس  أن جيلس إذا كان يرى وقال الشيخ ابن عثيمني ِف ) الشرح املمتع (مسألة : إذا كان اإلنسان مأمومًا فهل ُيسن له

  سنة أو متابعة اإلمام أفضل؟
األول ، ويفعل الزائد كما لو أدرك اإلمام ِف الركعة الثانية فإنه  اجلواب : أن متابعة اإلمام أفضل ، وِلذا يرتك الواجب وهو التشهد

اإلمام ، فقد قال  إلنسان الركن من أجل متابعةركعة فيأيت بتشهد زائد من أجل متابعة اإلمام ، بل يرتك ا سوف يتشهد ِف أول
)فيرتك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس ِف موضع القيام، ويومئ ِف موضع الركوع،   : )إذا صلى قاعدًا فصلوا قعوداً  النيب 

  . هذا من أجل متابعة اإلمام كل
  . فإن قال قائل : هذه اجللسة يسرية ال ُيصل ِبا ختلف عن اإلمام

وإذا سجد فاسجدوا وإذا كرب  فكربوا ( فأتى بالفاء الدالة على الرتتيب والتعقيب  قال : ) إذا ركع فاركعوا اب : أن النيب فاجلو 
يبادر باملتابعة، فال يوافق ، وال  مهلة ، وهذا يدل على أن األفضل ِف حق املأموم أال يتأخر عن اإلمام ولو يسريًا ، بل بدون

 ه .ا. ذا هو حقيقة االئتمام يسابق ، وال يتأخر ، وه
مأمومًا وجيلس بني الركعات جلسة االسرتاحة  ( عن رجل يصلي1/135سئل شيخ اإلسالم كما ِف "الفتاوى الكربى" ) فائدة :

  ومل يفعل ذلك اإلمام فهل جيوز ذلك له ؟
ذلك من كرب السن للحاجة أو  جلسها لكن تردد العلماء هل فعل فأجاب : جلسة االسرتاحة قد ثبت ِف الصحيح أن النيب 

قال باألول مل  الصالة ؟ فمن قال بالثاّن استحبها ، كقول الشافعي وأمحد ِف إحدى الروايتني ، ومن فعل ذلك ألنه من سنة
األخرى . ومن فعلها مل ينكر عليه وإن كان مأمومًا ، لكون  يستحبها إال عند احلاجة كقول أّب حنيفة ومالك وأمحد ِف الرواية

قد تعارض  عنه عند من يقول باستحباِبا . وهل هذا إال فعل ِف ُمل اجتهاد ؟ فإنه يالتخلف املنه لتأخر مبقدارها ليس هو منا
لكنه يسري ، فصار مثلما إذا قام من التشهد األول  فعل هذه السنة عنده واملبادرة إىل موافقة اإلمام ، فإن ذلك أوىل من التخلف

ومثل  يرى أنه مستحب ، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسري من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟ واملأمومقبل أن يكمله املأموم ، 
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    ه .ا . لفعل مستحب وهللا أعلم هذه املسائل هي من مسائل االجتهاد واألقوى أن متابعة اإلمام أوىل من التخلف
 حكى بعض العلماء اإلمجاع على أهنا ليست بواجبة . -3

 جلسة االسرتاحة ِف حديث املسيء ِف صالته ِف بعض روايات البخاري ، لكنها شاذة .جاء ذكر -4

 هذه اجللسة ليس ِلا ذكر خاص وليس ِلا تكبري .-5
 جواز التعلم بالفعل ، ليكون أنقى ِف ذهن املتعلم .-6
 جواز فعل العبادة ألجل التعلم .-7

نَ  - 96 َّ  َة َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َمال ٍك ْبن  ُِبَي ْ  . َكاَن إَذا َصلَّى فَ رََّج بَ نْيَ َيَدْيه  ، َحىتَّ يَ ْبُدَو بَ َياُض إْبطَْيه  (  :) َأنَّ النَِّب 
---------- 

نَ )  وهو  -بكسر القاف وسكون املعجمة بعدها موح دٌة  -وهو عبد هللا بن مالك بن القشب ة ( َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َمال ٍك ْبن  ُِبَي ْ
 وامسه جندب بن نضلة بن عبد هللا.لقب ، 

فحالف بين املط لب بن عبد مناٍف ، وتزو   حبينة بنت احلارث  -يعين ِف اجلاهلي ة  -قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مك ة 
 بن املط لب وامسها عبدة، وحبينة لقٌب، وأدركْت حبينة اإلسالم فأسلمْت وصِحَبْت، وأسلم ابنها عبد هللا قدمياً.

 ى ابن عبد الرب . اختالفاً ِف حبينة. هل هي أم  عبد هللا ، أو أم  مالك؟وحك
ا أم  عبد هللا، فينبغي أن يكتب ابن حبينة بزيادة ألف ، ويعرب إعراب عبد هللا كما ِف عبد هللا بن أّب  بن سلوٍل  والص واب أهن 

 ) الفتح ( .ة .    وُمم د بن علي  ابن احلنفي  
 أي : إذا سجد . (ى َكاَن إ َذا َصلَّ )  

 أي: حن ى كل  يد عن اجلنب الذي يليها.( فَ رََّج بَ نْيَ َيَدْيه  ) 
 أي : حَّت يظهر .( َحىتَّ يَ ْبُدَو بَ َياُض إ ب طَْيه  )  

 عن األرض .(  َواْرَفْع م ْرفَ َقْيكَ ) 
 بعض صفات السجود املوافقة للسنة : -1

 د العضدين عن اجلنبني ، واملبالغة ِف ذلك .: ما جاء ِف حديث الباب : إبعا الصفة األوىل
 حلديث الباب .

 . (لو أن ِبمة شاءت أن متر ملرت  )وجاء عن ميمونة قالت  
  ما احلكمة من هذه الصفة ؟ 

 ألجل أن تنال اليدان حظهما من االعتماد واالعتدال ِف السجود . أواًل :

 أن يبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور . ثانياً :

 أن السجود على هذه اِليئة دليل على النشاط والقوة . الثاً :ث
خيف  ِبا اعتماده عن وجهه وال يتأث ر أنفه وال جبهته، وال  أن هد : : احلكمة ِف استحباب هذه اِليئة ِف الس جو  قال القرطِبي 

 يتأذ ى مبالقاة األرض.
 مع مغايرته ِليئة الكسالن.،  من األرضوقال غريه: هو أشبه بالت واضع وأبلغ ِف متكني اجلبهة واألنف 

وقال ناصر الد ين بن املنري ِف احلاشية: احلكمة فيه أن يظهر كل  عضو بنفسه ويتمي ز حَّت  يكون اإلنسان الواحد ِف سجوده كأن ه 
 عدد، ومقتضى هذا أن يستقل  كل  عضو بنفسه ، وال يعتمد بعض األعضاء على بعض ِف سجوده، وهذا ضد  ما ورد ِف
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م جسد واحد. ُصلِ ني حَّت  كأهن 
اد بني امل  الص فوف من التصاق بعضهم ببعٍض ألن  املقصود هناك إظهار االُت 

 : وضع الكفني على األرض . الصفة الثانية
ُهَما-اَْلبَ رَاء ْبِن َعاِزٍب حلديث  ُ َعن ْ  م .َرَواُه ُمْسلِ ( فَّْيَك ، َواْرَفْع ِمْرفَ َقْيَك ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع كَ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -َرِضَي َاَّللَّ

 وهذه واجبة كما سبق .
 . (ِف حديث ابن عباس : ) أمرت أن اسجد ... 

 : رفع الذراعني عن األرض . الصفة الثالثة
 . (وارفع مرفقيك  )حلديث الرباء  السابق -أ

 . (د وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب اعتدلوا ِف السجو  ):  وِف حديث أنس قال : قال رسول هللا -ب
 ألن هذه الصفة صفة الكسالن ، وتشبه باحليوان .

 أن يضع كفيه على األرض مبسوطتني . مضمومتني األصابع . الصفة الرابعة :
 م .َرَواُه َاحْلَاكِ  (ا َسَجَد َضمَّ َأَصاِبَعُه َكاَن ِإَذا رََكَع فَ رََّ  بَ نْيَ َأَصاِبِعِه ، َوِإذَ  َأنَّ اَلنَّيبَّ  ) َواِئل ْبِن ُحْجر حلديث 

 احلكمة من هذه الصفة ِف السجود: ليحصل بذلك متام االستقبال للقبلة، وألن ذلك أعون على ُتملها ِف أثناء السجود .-2
 يستثىن من مسألة إبعاد العضدين  مسألتني :-3

 ى اجملافاة ، فهنا يعتمد على ركبتيه .: إذا طال السجود ومل يستطع اإلنسان أن يستمر عل األوىل
مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا،  إىل رسول هللا  شكى أصحاب النيب  )روى أبو داود ِف سننه من حديث أّب هريرة قال 

 . (: استعينوا بالركب  فقال ِلم النيب 
 : يعين باعدوا العضدين عن اجلنبني . تفرجوا

 .  (أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود  ):  قال ابن عجالن أحد رواة احلديث
 ولعموم ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( .

 . إذا كان ِف صالة مجاعة وخشي أن يؤذي غريه ، فهنا ال يستحب فعلها ، ملا ُيصل فيها من اإليذاء ملن جبانبهالثانية : 
َّ  قوله ) -4  ( . هنْيَ َيَديْ َكاَن إَذا َصلَّى فَ رََّج ب َ   َأنَّ النَِّب 

 ك ( . ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّْيَك ، َواْرَفْع ِمْرفَ َقيْ وحديث الرباء السابق ) 
جياِف يديه، فلو أن  ِبيمة أرادت أن متر  َلمر ت " مع  هذه األحاديث ، مع حديث ميمونة عند مسلم: كان الن يب  قال احلافظ :

 املذكور. حديث ابن حبينة ، ظاهرها وجوب الت فريج
له مشق ة الس جود عليهم إذا  لكن أخر  أبو داود ما يدل  على أن ه لالستحباب ، وهو حديث أّب هريرة: شكا أصحاب الن يب  

 انفرجوا، فقال: استعينوا بالر كب. وترجم له " الر خصة ِف ذلك " أي: ِف ترك الت فريج.
 بتيه إذا طال الس جود وأْعيا.قال ابن عجالن أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على رك

مذي  احلديث املذكور ، ومَل يقع ِف روايته " إذا انفرجوا " فرتجم له " ما جاء ِف االعتماد إذا قام من الس جود ".  وقد أخر  الرت 
 فجعل ُمل  االستعانة بالر كب ملن يرفع من الس جود طالباً للقيام.

 ) الفتح ( .   خرجها أبو داود تعني  املراد.واللفظ ُمتمل ما قال، لكن  الز يادة اليت أ
 اختلف العلماء هل املرأة كالرجل ِف هذا الصفة أم ال ؟ على قولني :-5

 : أن املرأة ليست كالرجل ِف هذه الصفة فإهنا تضم نفسها حال السجود . القول األول
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 وهذا مذهب احلنابلة 
 ألن املطلوب منها التجمع والتصون .

 أن املرأة كالرجل ِف كل شيء .:  القول الثاين
 وهذا قول إبراهيم النخعي .

: ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( وهذا خطاب   ألنه مل يرد ِف السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك وخاصة قوله 
 عام للرجال والنساء .

 وهذا القول هو الصحيح .
 والغالب أن املرأة تصلي لوحدها . 

 إظهار كل ما يدعوا إىل الرغبة ِف العبادة .أنه يستحب -6

97 -  ُّ  ُيَصلي ي ِف  نَ ْعَلْيه  ؟ قَاَل : نَ َعْم ( . َعْن َأِب  َمْسَلَمَة َسع يد  ْبن  يَز يَد قَاَل ) َسأَْلُت أََنَس ْبَن َمال ٍك : َأَكاَن النَِّب 
---------- 

 لف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :احلديث دليل على استحباب الصالة بالنعال ، وقد اخت-1
 : أنه سنة .القول األول 

 وهذا ورد عن مجاعة من الصحابة منهم : ابن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وأنس ، وسلمة .
 وورد عن مجاعة من التابعني منهم : شريح القاضي ، واألسود بن يزيد ، والنخعي ، والقاسم بن ُممد .

 اء .وهو قول أكثر العلم
 م ( . نَ ْعَلْيِه ؟ قَاَل : نَ عَ ُيَصلِ ي ِف  َأَكاَن النَّيبُّ  حلديث الباب )-أ

 رواه أبو داود م( . َخالُِفوا اْليَ ُهوَد فَِإن َُّهْم اَل ُيَصلُّوَن ِف نَِعاِِلِْم، َوالَ ِخَفاِفهِ ) َشدَّاِد ْبِن أَْوٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا وحلديث  -ب
َنَما َرُسوُل هللِا ث وحلدي -  ُيَصلِ ي بَِأْصَحابِِه ِإْذ َخَلَع نَ ْعَلْيِه فَ َوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه ، فَ َلمَّا رََأى  َأّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  ، قَاَل ) بَ ي ْ

َلُكْم َعَلى ِإْلَقاِء نَِعاِلُكْم ، قَاُلوا: رَأَيْ َناَك أَْلَقْيَت نَ ْعَلْيَك َصالَتَُه ، قَاَل: َما محََ  َذِلَك اْلَقْوُم أَْلَقْوا نَِعاَِلُْم ، فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل هللِا 
َنا نَِعالََنا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا   َوقَاَل : ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل -أَْو قَاَل : أًَذى  -أَتَاّن فََأْخبَ َرّن َأنَّ ِفيِهَما َقَذرًا  : ِإنَّ ِجرْبِيَل  فَأَْلَقي ْ

 رواه أبو داود .اْلَمْسِجِد فَ ْليَ ْنظُْر : فَِإْن رََأى ِف نَ ْعَلْيِه َقَذرًا أَْو أًَذى فَ ْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِ  ِفيِهَما ( 
 فهذا احلديث يدل على أن الصالة بالنعال أمر مشهور معروف .

 : أنه مباح . القول الثاين
 .وذهب إليه بعض العلماء ، ورجحه ابن دقيق العيد 

 كان يصلي أحياناً حافياً .  واستدلوا باألحاديث الدالة على أن النيب 
 رواه النسائي .صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره (  كحديث عبد هللا بن السائب : ) أن رسول هللا 

 . القول األولوالصحيح 
  و اجلواب عن صالة النِب  أن صالة النيب أحيانًا حافيًا ؟  حافيًا مع حثه على الصالة بالنعال بعض األحيان

 وأمره به ، ال يدل على عدم استحباب ذلك العمل ، بل ليبني عدم وجوبه .
 جيب عند الصالة بالنعال مراعاة ما يلي :-2

 تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصالة ِبما، حَّت ال يصلي ِبما وعليهما َناسة . -أ 
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 حلديث أّب سعيد السابق . 

 ا ِف املساجد املفروشة .أن ال يصلي ِبم -ب 

 أن ال يؤدي صالته ِف نعليه أو خفيه إىل مفسدة وفتنة . -  

 فوائد بالنعال :
وورد ِف كون الص الة ِف الن عال من الز ينة املأمور بأخذها ِف اآلية حديث ضعيف جد اً. أورده ابن عديٍ  قال ابن حجر :  أواًل :

 حديث أّب هريرة ، والعقيلي  من حديث أنس.ِف " الكامل " وابن مردويه ِف " تفسريه " من 
 ي .َأْن يَ ْنَتِعَل الرَُّجُل َوُهَو قَائٌِم( رواه الرتمذ قال : )نَ َهى َرُسوُل اَّللَِّ  عن أّب هريرة  ثانياً :

ورمبا كان ذلك رمحه هللا : يشبه أن يكون إمنا هنى عن لبس النعل قائمًا ؛ ألن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له  قال اخلطاِب
 م .   ) معامل السنن ( .سبباً النقالبه إذا لبسها قائماً ، فأمر بالقعود له واالستعانة باليد ليأمن غائلته . وهللا أعل

رمحه هللا : " واألمر لإلرشاد؛ ألن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن ومنه أخذ الطييب وغريه ختصيص النهي مبا ِف لبسه  وقال املناوي
 ر ( فيض القديف .  ) كاخل  قائماً تعب

رمحه هللا     ِف النهي عن االنتعال قائمًا     : هذا ِف نعل ُيتا  إىل معاجلة ِف إدخاله ِف الرجل؛ ألن  وقال الشيخ ابن عثيمني
فال بأس أن ينتعل  اإلنسان لو انتعل قائماً والنعل ُيتا  إىل معاجلة فرمبا يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال املعروفة اآلن

 ق .اإلنسان وهو قائم وال يدخل ذلك ِف النهي؛ ألن نعالنا املوجودة يسهل خلعها ولبسها وهللا املوف
يًعا، أَْو لِيُ ْنعِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأّب ُهَريْ َرَة  ثالثاً : يعقَاَل )اَل مَيِْشي َأَحدُُكْم ِف نَ ْعٍل َواِحَدٍة، لُِيْحِفِهَما مجَِ  متفق عليه اً(. ْلُهَما مجَِ

)َمْن انْ َقَطَع ِشْسُع نَ ْعِلِه َفاَل مَيِْش ِِف نَ ْعٍل َواِحَدٍة َحَّتَّ ُيْصِلَح ِشْسَعُه ، َواَل  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  وروى مسلم َعْن َجاِبٍر 
  .ر ِجل من النعلوالشسع : السري الذي يوضع فيه أصبع ال( .      مَيِْش ِف ُخفٍ  َواِحدٍ 

 ومجهور العلماء على كراهة املشي بنعل واحدة .
 اختلف ِف احلكمة من النهي :

:  قَاَل اخلَْطَّاّبُّ : احلِْْكَمة ِف الن َّْهي : َأنَّ الن َّْعل ُشرَِعْت ِلِوقَايَِة الر ِْجل َعمَّا َيُكون ِِف  قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا ِف الفتح 
 يَ تَ َوقَّى ِلأْلُْخَرى ، فَ َيْخرُ  َشْوك أَْو حَنْوه ، فَِإَذا اِنْ َفَرَدْت ِإْحَدى الر ِْجَلنْيِ ِاْحَتاَ  اْلَماِشي أَْن يَ تَ َوقَّى إِلِْحَدى رِْجَلْيِه َما اَل اأْلَْرض ِمْن 

  . ِبَذِلَك َعْن َسِجيَّة َمْشيه ، َواَل يَْأَمن َمَع َذِلَك ِمْن اْلِعثَار
َا ُنِسَب فَاِعل َذِلَك ِإىَل ِاْخِتاَلل الرَّْأي أَْو َضْعفهَوِقيَل : أِلَنَّ    . ُه ملَْ يَ ْعِدل بَ نْي َجَوارِحه ، َوُرمبَّ

َهِقيُّ َوقَاَل اِْبن اْلَعَرّب : ِقيَل: اْلِعلَّة ِفيَها أَن ََّها ِمْشَية الشَّْيطَان، َوِقيَل: أِلَن ََّها َخارَِجة َعْن ااِلْعِتدَ  : اْلَكرَاَهة ِفيِه لِلشُّْهرَِة ال. َوقَاَل اْلبَ ي ْ
 )الفتح( ب.َصاِحبه ُشْهَرة َفَحق ه َأْن جَيَْتنِ  فَ َتْمَتد  اأْلَْبَصار ِلَمْن تَ َرى َذِلَك ِمْنُه، َوَقْد َوَرَد الن َّْهي َعْن الشُّْهَرة ِف اللِ َباس، َفُكل  َشْيء َصي َّرَ 

ة أَْو ُخف  َواِحَدة أَْو َمَداس َواِحد اَل لُِعْذٍر ، َوَدلِيله َهِذِه اأْلََحاِديث الَّيِت ذََكَرَها ُمْسِلم . ُيْكَره اْلَمْشي ِف نَ ْعل َواِحدَ وقال النووي : 
َا َكاَن  ع ِمْن اأْلُْخَرىقَاَل اْلُعَلَماء : َوَسَببه َأنَّ َذِلَك َتْشوِيه َوِمْثله ، َوخُمَاِلف لِْلَوقَاِر ، َوأِلَنَّ اْلُمْنَتِعَلة َتِصري أَْرفَ  ، فَ يَ ْعُسر َمْشيه ، َوُرمبَّ

 .َسَبًبا لِْلِعثَاِر 
 أخرجه الطحاوي ة(. إن الشيطان ميشي ِف النعل الواحدل )قا عن أّب هريرة أن رسول هللا ة( السلسلة الصحيح)قال األلباّن ِف و 

 ادي و هو ثقة .املر  قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري الربيع بن سليمان
، و احلديث ِف "الصحيحني "و غريمها من طريق أّب الزناد عن األعر  به بلفظ" ال ميش أحدكم ِف نعل واحدة ، لينعلهما مجيعاً 

 أو ليخلعهما مجيعا " .
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 .( و غريمها 322/  3( وأمحد )154/  6أخرجه مسلم )( ال متش ِف نعل واحدة  )وله شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ 
الطحاوي هذا لتضمنه علة النهي ،  قلت : فاحلديث ِف النهي عن املشي ِف نعل واحدة صحيح مشهور ، و إمنا خرجت حديث

 .... فذكر ما تقدم من الفتح ، مث قال األلباّن : ُتديدها ، فجاء ِف " الفتح " من األقوال اليت قيلت ِف اً واحد فهو يرجح قوالً 
وتصديره إياه بقوله : " قيل " مما يشعر ، ال ، هو الذي حكاه ابن العرّب أهنا مشية الشيطان فأقول : الصحيح من هذه األقو 

به .  هذا احلديث الصحيح املؤيد ِلذا " القيل " ، و لو وقف عليه ملا وسعه إال اجلزم بتضعيفه ، و ذلك معناه أنه مل يقف على
طريقته ِف مجع األحاديث وذكر أطرافها املناسبة  ، و إال لذكره على اً وكذلك سكوت احلافظ عليه يشعرنا أنه مل يقف عليه أيض

 العلة و ُتديدها سواه . للباب ، السيما و ليس ِف تعيني
إىل اإلمام أّب جعفر الطحاوي ، فهو الذي حفظها  فخذها فائدة نفيسة عزيزة رمبا ال تراها ِف غري هذا املكان ، يعود الفضل فيها

 ) السلسلة الصحيحة ( .   عشرات الكتب األخرى لغريه . ابه دونلنا بإسناد صحيح ِف كت
 : ) تنبيه (

 ( .ِف نعل واحدة  رمبا مشى النيب  )قالت .  أما احلديث الذي رواه ليث عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
 ي .أخرجه الرتمذ، فهو ضعيف ال ُيتج به 

َوأَلِب   َكاَن ُيَصلي ي َوُهَو َحام ٌل ُأَماَمَة ب ْنَت زَيْ َنَب ب ْنت  َرُسول  اَّللَّ    ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ    َعْن َأِب  قَ َتاَدَة األَْنَصار يي   – 98
 . اْلَعاص  ْبن  الرَّب يع  ْبن  َعْبد  َِشٍْس ، فَإ َذا َسَجَد َوَضَعَها ، َوإ َذا قَاَم مَحََلَها (

---------- 
 صالة الفريضة كما ِف رواية مسلم ، وقد جاء عند أّب داود ) صالة الظ هر أو العصر ( . أي :(  َكاَن ُيَصلي ي) 

( وهي بنت أّب العاص بن الربيع ، وقد جاء عند أّب داود ) بينما حنن ِف املسجد جلوساً خر  علينا رسول  ُهَو َحام ٌل ُأَماَمةَ ) وَ 
 ُيمل أمامة ... وهي صبية ( . هللا 

، وقيل: ألن أباها كان مشركًا آنذاك ، وزينب هي ابنة رسول  ( نسبها إىل أمها لشرف نسبها إىل رسول هللا  بَ ب ْنت  زَيْ نَ )  
 كربى بناته .  هللا 
... ( جاء عند أّب داود ) حَّت إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ، مث ركع وسجد ، حَّت إذا فرغ من  فَإ َذا َسَجَد َوَضَعَها) 

 أخذها فردها ِف مكاهنا ... ( .سجوده مث قام ، 
 احلديث دليل على أنه جيوز محل الصيب والصبية ِف الصالة ، وهذا الفعل ال يبطل الصالة ، ألنه قليل وحلاجة .-1

 ومحل أكثر أهل العلم هذا احلديث على أن ه عمٌل غري متواٍل لوجود الط مأنينة ِف أركان صالته.:  قال ابن حجر
 ل الصيب ِف الفريضة ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :وقد أنكر املالكية مح

 قالوا : إن هذا ِف النفل .اجلواب األول : 
 وهذا التأويل فاسد ، ألن قوله : يؤم الناس ، صريح أو كالصريح ِف أنه كان ِف الفريضة .  :  قال النووي

 فريضة. فإن  ظاهر األحاديث أن ه كان ِف،  وهو تأويٌل بعيدٌ :  وقال القرطِب
 ه ( .يؤم  الن اس. وأمامة على عاتق رأيت الن يب  م ) وسبقه إىل استبعاد ذلك املازري  وعياض، ِلَما ثبت ِف مسل

ِف الظ هر أو العصر ، وقد  بينما حنن ننتظر رسول هللا ) وألّب داود ،  : إمامته بالن اس ِف الن افلة ليست مبعهودةٍ  قال املازري  
نا وهي ِف مكاهنادعاه بالل إىل الص    ( . الة إذ خر  علينا وأمامة على عاتقه ، فقام ِف مصاله فقمنا خلفه ، فكرب  فكرب 

 نه منسوخ .إ قالوا :اجلواب الثاين : 
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 وهذا قول ضعيف ، ألن النسخ ال يثبت باالحتمال .
" إن  ِف الص الة لشغاًل "؛ ألن   عد قوله وتُعق ب: بأن  الن سخ ال يثبت باالحتمال ، وبأن  هذه القص ة كانت بقال ابن حجر : 

 ذلك كان قبل اِلجرة، وهذه القص ة كانت بعد اِلجرة قطعاً مبد ٍة مديدٍة.
 قالوا : هي اليت تعلقت به .اجلواب الثالث : 

 ا ( .سجد وضعها ، وإذا قام محلها ( وعند أّب داود  ) مث أخذها فردها ِف مكاهن إذاوهذا غري صحيح ، ففي احلديث  ) 
، وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة ال دليل عليها  :  وادعى بعضهم أنه خاص بالنيب  قال النووي

وال ضرورة إليها ، بل احلديث صحيح صريح ِف جواز ذلك ، وليس فيه ما خيالف قواعد الشرع ، ألن اآلدمي طاهر وما ِف جوفه 
 ِف معدته . من النجاسة معفو عنه لكونه

حَّت  إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها مث  ركع وسجد، حَّت   )وألّب داود من طريق املقربي  عن عمرو بن سليم : وقال ابن حجر
وهذا صريح ِف أن  فعل احلمل والوضع كان منه ال منها خبالف ما أو له  ا (إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فرد ها ِف مكاهن

 . اخلط اّب  
 ع احلركة ِف الصالة :أنوا -2

 أواًل : حركة واجبة .
 وهي اليت تتوقف عليها صحة الصالة .

: لو أن رجاًل ابتدأ الصالة لغري القبلة بعد أن اجتهد مث جاءه شخص وأخربه أن القبلة على ميينه ، فهنا جيب أن يستدير  مثال
 ويتحرك ناحية القبلة .

 إنه جيب عليه أن خيلعه إلزالة النجاسة .وكذلك لو ذكر أن ِف مشاغه َناسة وهو يصلي ف
 ثانياً : حركة مستحبة .

 وهي اليت تتوقف عليها كمال الصالة .
 : لو تبني أنه متقدم على جريانه ِف الصالة ، فتأخره هنا سنة . مثال

 ثالثاً : احلركة املباحة .
 وهي احلركة اليسرية للحاجة ، أو الكثرية للضرورة .

 الظل فأحس بربودة فتقدم أو تأخر من أجل الشمس فهذه مباحة .: رجل يصلي ِف  مثال
 رابعاً : احلركة احملرمة .

 الكثرية ، لغري ضرورة ، متوالية 
 فإذا اجتمعت هذه الشروط الثالثة ِف الفعل صار ُمرماً مبطاًل للصالة .

 أن الفعل القليل ال يبطل الصالة .-3

 ومالطفتهم . مع الصبيان وسائر الضعفة تواضع النيب -4

 جواز إدخال الصبيان ِف املساجد ، وقد تقدم حبث ذلك ، ومل يثبت هني ِف منعهم من املساجد .-5

 .  حسن تواضع النيب -6

  . حسن خلق النيب -7
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ي   َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  - 99  ذ رَاَعْيه  اْنب َساَط اْلَكْلب  (.قَاَل ) اْعَتد ُلوا ِف  السُُّجود  َوال يَ ْبُسْط َأَحدُُكْم  َعْن النَِّب 
---------- 

، قال ابن دقيق العيد : لعل االعتدال هنا ُممول على أمر كونوا فيه على العدل واالستقامة   ( أي :اعتدلوا ِف السجود ) 
 معنوي ، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع .

بساط والفراش ، والذراع من اإلنسان من طرف املرفق إىل طرف : ال جيعل ذراعيه على األرض كالأن ( ذراعيه ...وال يبسط ) 
 اإلصبع الوسطى .

 احلديث دليل على النهي أن يبسط املصلي ذراعيه أثناء السجود ، وقد اختلف العلماء ِف حكمه على قولني : -1
 : أنه مكروه . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
َهاَرِضَي َاَّللَُّ -َعاِئَشة حلديث -أ َيْستَ ْفِتُح اَلصَّاَلَة بِالتَّْكِبرِي، َواْلِقرَاَءَة: بِ  )َاحلَْْمُد َّلِلَِّ َربِ  اَْلَعاَلِمنَي(  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ )قَاَلْت  - َعن ْ

َهى َأْن يَ ْفرَت َ  اَلرَُّجُل ، وََكاَن ِإَذا رََكَع ملَْ ُيْشِخْص رَْأَسُه ، وملَْ ُيَصو ِْبُه  َاَ  اَلسَُّبع  رَ ذَويَ ن ْ  ( رواه مسلم . اَعْيه  ا ْفرت 
 وحلديث الباب ) وال يبسط أحدكم ذراعية انبساط الكلب ( . -ب

 : أنه ُمرم . القول الثاين
 وإليه ذهب ابن حزم .

 لظاهر النص ) وال يبسط ... ( .
 والراجح األول . 

 احلكمة من النهي عن افرتاش الذراعني :-2

 هذا أنه أشبه بالتواضع ، وأبلغ ِف متكني اجلبهة واألنف من األرض ، وأبعد من هيئات الكساىل فإن : واحلكمة ِف قال النووي
 املنبسط كشبه الكالب ، ويشعر حاله بالتهاون بالصالة وقلة االعتناء ِبا واإلقبال عليها .

بيه باألشياء اخلسيسة يناسب تركه ِف الص الة. ، فإن  الت ش قد ذكر احلكَم هنا مقرونًا بعلتهابن دقيق العيد: قال : وقال ابن حجر
 انتهى.

 ) الفتح ( .     واِليئة املنهي  عنها أيضاً مشعرة بالت هاون وقلة االعتناء بالص الة.
 السنة ِف السجود رفع املرفقني : -3

 ) إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك ( رواه مسلم . كما قال 
 ويدل لذلك :ة احليوانات خصوصاً ِف أداء العبادات ، يستفاد من احلديث كراهة مشاِب-4

 : قياس األوىل .  أوالً 
وذلك أنه قد ورد النهي عن التشبه ببعض اآلدميني كاألعراب ، واألعاجم ِف خصائصهم ، لكون ذلك تشبهًا فيما يستلزم 

 ومنهياً عنه . النقص ويدعو إليه ، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أوىل أن يكون مذموماً 
 : القياس على مسألة تشبه الرجال بالنساء ، والعكس .  ثانياً 

بل هو  –فإذا كان كل واحد منهما قد هُني عن التشبه باآلخر فيما خيتص به اآلخر برغم القدر املشرتك الكبري بينهما فكذلك 
 أن يُنهى اإلنسان عن التشبه بالبهائم . –من باب أوىل 

رد ذم أهل اجلفاء كالكالبني ، واجلمالني ، وذلك ملا اكتسبوه من صفات مذمومة ِلذه احليوانات ، وهذا يستلزم : أنه قد و  ثالثاً 
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 .النهي عن مشاِبة احليوانات نفسها ِف هذه الصفات املذمومة 
 بعض األمور اليت هني عن فعلها ألنه تشبه باحليوان :-5

 ه انبساط الكلب ( .: حديث الباب ) ... وال يبسط أحدكم ذراعي أوالً 
عن ثالث : نقر كنقر الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب(  : عن أّب هريرة قال )هنى رسول هللا  ثانياً 

 . رواه أمحد
 . متفق عليه) العائد ِف هبته كالكلب يقئ مث يعود ِف قيئه (  : قوله  ثالثاً 
وأن يوطن املكان كما يوطن ، وافرتاش السبع ، عن نقر كنقر الغراب  هنى رسول هللا  : عن عبد الرمحن بن شبل قال ) رابعاً 

 البعري ( رواه أبو داود .
 ) الذي يتكلم واإلمام خيطب كمثل احلمار ُيمل أسفاراً ( رواه أمحد . : قال  خامساً 

 ) ال يربك أحدكم كما يربك البعري ( . قال  سادساً :
 الركوع والسجود باب وجوب الطمأنينة ِف

َّ  َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 100 ي   ) َأنَّ النَِّب  َد ، َفَدَخَل رَُجٌل َفَصلَّى ، ُثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّب  فَ َقاَل :  َدَخَل اْلَمْسج 
ْع َفَصلي  ، فَإ نَّك ملَْ ُتَصلي  . فَ َرَجَع َفَصلَّى َكَما َصلَّى ، ُثَّ َجاَء َفسَ  ي  اْرج  ْع َفَصلي  ، فَإ نَّك ملَْ ُتَصلي   لََّم َعَلى النَِّب  فَ َقاَل : اْرج 

َرُه ، فَ َعلي ْمِن  ، فَ َقاَل : إَذا ُقْمَت إىَل الصَّالة  َفَكربي ْ  -َثالثًا  - ُن َغي ْ ، ُثَّ اقْ َرْأ َما تَ َيسََّر  فَ َقاَل : َواَلَّذ ي بَ َعَثَك ب احْلَقي  ال ُأْحس 
دًا، ُثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمئ نَّ آن  ، ُثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمئ نَّ  رَاك عًا ، ُثَّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعَتد َل قَائ مًا ، ُثَّ ُاْسُجْد َحىتَّ َتْطَمئ نَّ م ْن اْلُقرْ   َساج 

 ا ( .َجال ساً . َوافْ َعْل َذل َك ِف  َصالت َك ُكلي هَ 
---------- 

جالس ِف ناحية املسجد ( وللنسائى من رواية إسحاق بن أّب طلحة ) بينما  ِف رواية ) ورسول هللا جاء (  َفَدَخَل رَُجلٌ ) 
 .جالس، وحنن حوله ( ، وهذا الرجل هو خالد بن رافع كما عند ابن أّب شيبة  رسول هللا 

 . األقرب أهنا ُتية املسجد زاد النسائي : ركعتني ، وفيه إشعار بأنه صلى نفاًل ، قال احلافظ : و (  َفَصلَّى ) 
وِف رواية خ ، وهي أوىل، ألنه مل يكن بني صالته وُميئه ترا م ( فجاء فسل) وِف رواية أّب أسامة (   ُثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّب  ) 

 للبخاري ومسلم ) فقال : وعليك السالم ( .
نَ ريِ  حيث قال: فيه أ ابن حجر :قال 

ُ
ن املوعظة ِف وقت احلاجة أهم من رد  السالم، وألَنه لعله مل يرد عليه وفيه رد  على ابن امل

 السالم تأديًبا على جهله، فيؤخذ منه التأديب باِلجر وترك السالم. اه .
قال احلافظ: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحني ثبوت الرد ِف هذا املوضع وغريه، إال الذي ِف األميان والنذور، وقد ساق 

فلعل ابن املنري اعتمد على النسخة اليت اعتمد عليها ،  احب "العمدة" بلفظ الباب إال أنه حذف منه "فرد النيب احلديث ص
 صاحب "العمدة". انتهى.

ْع َفَصلي   )  ( وِف رواية ) أعد صالتك ( .اْرج 
، فهو نفي للحقيقة، النتفاء الطمأنينة اليت هي لفاء للتعليل؛ أي ألنك مل تصل، أي مل تُوِجْد حقيقة الصالة( ا فَإ نَّك ملَْ ُتَصلي   )

ركن من أركاهنا، أو أن املراد مل تصح صالتك، فيكون النفي راجًعا للصفة، خالفًا ملن قال: إنه نفي للكمال، ألن النفي يتوجه 
 ل .   ) الفتح ( .للحقيقة إن أمكن، كما هنا، وإال يتوجه ألقرب صفة للحقيقة، كالصحة، ال الكما

َرُه ، فَ َعلي ْمِن  ف َ )  ُن َغي ْ والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت، )  ِف حديث رفاعة و  ( َقاَل : َواَلَّذ ي بَ َعَثَك ب احْلَقي  ال ُأْحس 
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والذي أكرمك يا رسول هللا، لقد جهدت، )  وِف رواية ( قد جهدت، وَحَرصُت، فأرّن، وعلمين) ل وِف لفظ ( فعلمين، وأرّن
 ل ( .. فقال: أجئفقال الرجل: فأرّن وعلمين، فإمنا أَنا بشر أصيب وأخط)  ةوِف رواي ( فعلمين

َلَة ، َفَكربِ ْ ( وِف رواية )  إَذا ُقْمَت إىَل الصَّالة  َفَكربي ْ )   ( . ِإَذا ُقْمُت ِإىَل اَلصَّاَلِة فََأْسِبِغ اَْلُوُضوَء ، مُثَّ ِاْستَ ْقِبِل اَْلِقب ْ
( وعند أّب داود  من حديث رفاعة ) مث اقرأ بأم الكتاب ( والبن حبان ) مث اقرأ بأم القرآن ، مث  م ْن اْلُقْرآن   ُثَّ اقْ َرْأ َما تَ َيسَّرَ ) 

 اقرأ مبا شئت ( فهذه الروايات تبني أن معىن : ما تيسر : أي الفاُتة .
 . (  راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومتكن لركوعك فإذا ركعت، فاجعل) ِف رواية أمحد ( و  ُثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمئ نَّ  رَاك عاً ) 
أخرجه ابن أّب شيبة عنه، وقد أخر   ( حَّت تطمئن قائًما)  رواية ابن منري عند ابن ماجه( وِف  ُثَّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعَتد َل قَائ ماً ) 

سحاق بن راهويه ِف مسنده، عن أّب مسلم إسناده بعينه ِف هذا احلديث لكن مل يسق لفظه، فهو على شرطه، وكذا أخرجه إ
 أسامة، وهو ِف "مستخر  أّب نعيم" من طريقه، وكذا أخرجه السر ا  عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أّب أسامة.

قال احلافظ رمحه هللا بعد ذكر ما تقدم: فثبت ذكر الطمأنينة ِف االعتدال على شرط الشيخني، ومثله ِف حديث رفاعة عند 
وعرف ِبذا أن قول إمام احلرمني: ِف القلب (  فأقم صلبك حَّت ترجع العظام إىل مفاصلها)  وابن حبان، وِف لفظ ألمحدأمحد، 

شيء ألهنا مل تذكر ِف حديث املسيء صالته، دال  على أنه مل يقف على هذه  -أي الطمأنينة ِف الرفع من الركوع-من إجياِبا 
  .ه هللا تعاىلالطرق الصحيحة. انتهى كالم احلافظ رمح

فإذا )  وِف حديث رفاعة (  مث اصنع ذلك ِف كل ركعة وسجدة) وِف رواية ُممد بن عمروَوافْ َعْل َذل َك ِف  َصالت َك ُكلي َها (  )
فإذا أمتمت صالتك على ة ) وِف رواي ( صنعت ذلك، فقد قضيت صالتك، وما انتقصت من ذلك، فإمنا تنقصه من صالتك

 ك ( .انتقصت من هذا فإمنا تنتقصه من صالتهذا، فقد متت، وما 
 احلديث دليل على وجوب  الطمأنينة ِف الصالة ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة  على قولني :-1

 : أهنا ركن . القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 وأخربه بأنه مل يصِل مع أنه كان جاهالً . أنكر على الصحاّب سرعته وقال ) إنك مل تصل  ( وأمره باإلعادة ألن النيب -أ
 رواه أمحد .: )أسوأ الناس سرقة الذي يسرق ِف صالته ال يتم ركوعها وال سجودها وال خشوعها ( وحلديث أّب مسعود قال -ب

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

 زاد أمحد  بعد قوله : ) فقال له حذيفة منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعني سنة ( .
 : أهنا سنة . القول الثاين

 وهذا مذهب أّب حنيفة .
 فهذا أمر مبطلق الركوع والسجود .وا ( )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجدُ لقوله تعاىل : 

 وأما اآلية فهي مطلقة بينت السنة املراد ِبا . ، والصحيح األول
 اختلف العلماء ِف حد االطمئنان املطلوب على قولني :  -2

 هي  استقراٌر بقدر اإلتيان بالواجب . القول األول :
 مثال : ِف الركوع يطمئن بقدر سبحان رّب العظيم .

 : أهنا السكون وإن قل .لثاين القول ا
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 األول . والصحيح 
 فيه دليل على وجوب القيام ِف صالة الفرض ، وهو ركن من أركان الصالة .( إَذا ُقْمَت إىَل الصَّالة  )  قوله -3
 وهذا دليل على وجوب استقبال القبلة ِف الصالة ، وتقدم ذلك .) ُث استقبل القبلة (  جاء ِف رواية -4
ْ  ) قوله-5  دليل على أن تكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة . (َفَكربي 
 ( . ... َفَكربِ ْ لقوله )...  -أ

 ) وُترميها التكبري ( رواه أبو داود . ولقوله  -ب
لف مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجهور الس اإلحرام ركن من أركان الصالة ال تصح إال ِبا . هذا  : فتكبريةقال النووي رمحه هللا

أنه قال : تنعقد الصالة مبجرد النية بال تكبري . قال ابن املنذر : ومل يقل به  وحكى ابن املنذر وأصحابنا عن الزهري، واخللف 
 ي .الزهر  غري

 فلو تركها اإلمام أو املأموم سهوا أو عمدا مل تنعقد صالته ، وال مث قال : قد ذكرنا أن تكبرية اإلحرام ال تصح الصالة إال ِبا ،
 ر . ) اجملموع ( .الركوع وال غريها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمحد وداود واجلمهو  جتزئ عنها تكبرية

 استدل بقوله : ) مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن ( احلنفية على عدم وجوب قراءة الفاُتة ، والرد عليهم : -6
 لقرآن ( هو قراءة الفاُتة .أن املراد بقوله ) مث اقرأ مبا تيسر معك من ا 

 لرواية أّب داود  ) مث اقرأ بأم الكتاب ( .
 والبن حبان ) مث اقرأ بأم القرآن ، مث اقرأ مبا شئت ( .
 فهذه الروايات تبني أن معىن : ما تيسر : أي الفاُتة .

 أركان الصالة .-7
 :القيام 

 ( .ُوُضوَء ِإَذا ُقْمُت ِإىَل اَلصَّاَلِة فََأْسِبِغ اَلْ لقوله )  
 واملراد القيام ِف الفرض مع القدرة ، أما القيام ِف النفل فسنة .

 :تكبرية اإلحرام 
 ( .َفَكربِ ْ لقوله )  

 قراءة الفاحتة :
)ال  –إن شاء هللا  –( وِف رواية أّب داود )مث اقرأ بأم القرآن( . وحلديث عبادة وسيأيت مُثَّ اِقْ َرْأ َما تَ َيسََّر َمَعَك ِمْن اَْلُقْرآنِ لقوله ) 

 صالة ملن مل يقرأ بأم الكتاب( .
 الركوع :

 ( .مُثَّ ِارَْكْع لقوله )  
 الطمأنينة :

 ( .َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا لقوله )  
 :  الرفع من الركوع

 ( .مُثَّ ِاْرَفْع َحَّتَّ تَ ْعَتِدَل قَائًِما  لقوله )
  السجود :
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 ( .َمِئنَّ َساِجًدا مُثَّ ُاْسُجْد َحَّتَّ َتطْ  لقوله )
 اجللسة بني السجدتني :

 . ( مُثَّ ِاْرَفْع َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا لقوله )  
  الرتتيب :
 ذكرها مرتبة وقال ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( . ألن النيب 

 قرأ بقلبه مل يصح ، ألنه مل يقرأ . نستفيد من قوله ) مث اقرأ ... ( أنه البد من قراءة ، يعين البد من النطق ، وعلى هذا فلو-8
 لكن  هل يشرتط ِف القراءة أن يسمع نفسه أم يكفي أن يبني احلروف ؟ 

 البد أن يسِمع نفَسه . قيل :
 الصواب .وهذا هو ال يشرتط بذلك ، بل يكفي أن ينطق باحلروف ،  وقيل :

 احلديث دليل على أن األحكام ال تثبت إال بعد العلم .-9
 . اَل يَ ْثُبُت اخلِْطَاُب إالَّ بَ ْعَد اْلَباَلغِ ية : قال ابن تيم
 غ ( .أِلُْنِذرَُكْم بِِه َوَمْن بَ لَ )  لَِقْولِِه تَ َعاىَل 

َعَث َرُسوالً لقوله تعاىل ) وَ  ِبنَي َحَّتَّ نَ ب ْ   ( .َوَما ُكنَّا ُمَعذِ 
 ل ( .ْعَد الرُّسُ لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة ب َ تعاىل )  َولَِقْولِهِ 

َ ُسْبَحانَُه أَنَُّه اَل يُ َعاِقُب َأَحًدا َحَّتَّ يُ بَ لِ َغُه َما َجاَء بِهِ  ٌد، بَ نيَّ   الرَُّسوُل.َوِمْثُل َهَذا ِف اْلُقْرآِن ُمتَ َعدِ 
 اْلُمْسَتِفيَضِة َعْنُه ِِف أَْمثَاِل َذِلَك. َوَهِذِه ُسنَُّة َرُسوِل اَّللَِّ 

ُهَو احْلَْبُل اأْلَبْ َيُض ِمْن  (اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمْن اخْلَْيِط اأْلَْسَودِ )أَنَّ طَائَِفًة ِمْن َأْصَحابِِه ظَنُّوا أَنَّ قَ ْوله تَ َعاىَل: ) َبَت ِِف الصِ َحاِح فَِإنَُّه َقْد ث َ 
َ النَّيبُّ  مُثَّ يَْأُكلُ ،  َفَكاَن َأَحُدُهْم يَ ْرِبُط ِف رِْجِلِه َحْباًل ، احْلَْبِل اأْلَْسَودِ  َ َهَذا ِمْن َهَذا فَ بَ نيَّ أَنَّ اْلُمرَاَد بَ َياُض الن ََّهاِر،  َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ

َعاَدِة.  َوَسَواُد اللَّْيِل، وملَْ يَْأُمْرُهْم بِاإْلِ
اَء ؛ َوَظنَّ َعمَّاٌر َأنَّ الت ُّرَاَب َيِصُل إىَل َحْيُث َيِصُل اْلَماُء ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َوَعمَّاٌر َأْجَنَبا، فَ َلْم ُيَصلِ  ُعَمُر َحَّتَّ أَْدَرَك اْلمَ ) وََكَذِلَك 

ُهْم بِاْلَقَضاءِ   ( . فَ َتَمرََّغ َكَما مَتَرَُّغ الدَّابَُّة وملَْ يَْأُمْر َواِحًدا ِمن ْ
 ِء، َبْل أََمَرُه بِالت ََّيمُِّم ِف اْلُمْستَ ْقَبِل.وََكَذِلَك أَبُو َذرٍ  بَِقَي ُمدًَّة ُجُنًبا ملَْ ُيَصلِ ، وملَْ يَْأُمْرُه بِاْلَقَضا 

وملَْ (  َمَن َدِم ااِلْسِتَحاَضةِ اْلُمْسَتَحاَضُة قَاَلْت: إّن ِ ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َشِديَدًة مَتْنَ ُعيِن الصَّاَلَة َوالصَّْوَم، فََأَمَرَها بِالصَّاَلِة زَ ) وََكَذِلَك 
 يَْأُمْرَها بِاْلَقَضاِء.

نَّ َصاَلتَ َنا َهِذِه َتَكلََّم ُمَعاِويَُة ْبُن احلََْكِم السَُّلِميُّ ِف الصَّاَلِة بَ ْعَد التَّْحرمِِي َجاِهاًل بِالتَّْحرمِِي، فَ َقاَل َلُه: إ)َلمَّا َحُرَم اْلَكاَلُم ِف الصَّاَلِة وَ 
 ْرُه بِِإَعاَدِة الصَّاَلِة.وملَْ يَْأمُ  (اَل َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم اآْلَدِميِ نيَ 

كََّة، َوبَِأْرِض احْلََبَشِة ُيَصلُّوَن رَْكَعتَ نْيِ، وملَْ َوَلمَّا زِيَد ِف َصاَلِة احلََْضِر ِحنَي َهاَجَر إىَل اْلَمِديَنِة، َكاَن َمْن َكاَن بَِعيًدا َعْنُه ِمْثُل َمْن َكاَن مبَِ 
 اَلِة.يَْأُمْرُهْم النَّيبُّ بِِإَعاَدِة الصَّ 

ُلْغ اخْلَبَ ُر إىَل ِمْن َكاَن بَِأرْ  ِض احْلََبَشِة ِمْن اْلُمْسِلِمنَي، َحَّتَّ فَاَت َذِلَك َوَلمَّا فُِرَض َشْهُر َرَمَضاَن ِف السََّنِة الثَّانَِيِة ِمْن اِلِْْجَرِة، وملَْ يَ ب ْ
 الشَّْهُر، ملَْ يَْأُمْرُهْم بِِإَعاَدِة الصِ َياِم.

فَ َقاَل: َواَلَِّذي بَ َعَثك  -َمرَّتَ نْيِ أَْو َثاَلثًا  -قَاَل ِلأْلَْعرَاّبِ  اْلُمِسيِء ِِف َصاَلتِِه: َصلِ  فَِإنَّك ملَْ ُتَصلِ  ) ُه ِف الصَِّحيَحنْيِ أَنَُّه َوثَ َبَت َعنْ 
َر َهَذا، فَ َعلِ ْميِن َما جُيْزِييِن ِف الصَّاَلةِ   وملَْ يَْأُمْرُه بِِإَعاَدٍة َما َصلَّى قَ ْبَل َذِلَك. (َمُه الصَّاَلَة اْلُمْجزِيَةَ فَ َعلَّ  بِاحلَْقِ  َما ُأْحِسُن َغي ْ
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َا أََمرَُه أَْن يُِعيَد تِْلَك الصَّاَلَة ؛ أِلَنَّ َوقْ تَ َها بَاٍق، فَ ُهوَ  َر َهَذا، َوِإمنَّ َها ملَْ  َمَع قَ ْولِِه َما ُأْحِسُن َغي ْ مَُّة، خُمَاَطٌب ِِبَا، َواَلَّيِت َصالَّ رَْأ ِِبَا الذِ  تَ ب ْ
 َوَوْقُت الصَّاَلِة بَاٍق.

أخر البيان ِلذا الرجل ثالث مرات ، وأرجعه ثالث مرات حَّت يعرف  تأخري البيان عن وقته إذا كان حلاجة ، فالنيب -10
 الرجل خطاه بنفسه .

 لى السالم .أقر هذا الرجل ع مشروعية السالم وتكراره ، ولو مل يطل الفصل ، ألن النيب -11

 أن من ترك شيئاً من الواجبات جاهاًل فال إعادة عليه إال إذا كان وقت يطالب به .-12
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -13
 عامله بالرفق فيما أمره به، وحسن التعليم بغري تعنيف، وإيضاح الرفق ِف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن النيب  -14

 املسألة .
 طلب املتعلم من العامل أن يعلمه ما جيهله من أمر دينه، والسيما الصالة. -15
 جلوس اإلمام ِف املسجد، وجلوس أصحابه معه. -16

  ملاذا النِب مل يعلمه أواًل ؟ 
 قال النووي : وإمنا مل يعلمه أوالً ليكون أبلغ ِف تعريفه ، وتعريف غريه بصفة الصالة اجملزئة .

 : ُيتمل أن يكون ترديده لتفخيم األمر ، وتعظيمه عليه ، ورأى الوقت مل يفته .وقال ابن اجلوزي 
 باُب القراءة  ِف الصَّالة  

َة  اْلك َتاب    َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن ُعَباَدَة ْبن  الصَّام ت   - 101  ( .قَاَل ) ال َصالَة ل َمْن مَلْ يَ ْقَرْأ ب َفاحت 
---------- 

 أي : ال صالة صحيحة .( ال َصالَة ) 
َة  اْلك َتا )  .اسم من أمساء الفاُتة ، مسيت بذلك ألن القرآن افتتح ِبا ، وألن القراءة ِف الصالة تفتتح ِبا ب ( ب َفاحت 
 قوال ؟اختلف العلماء ِف هذه املسألة اختالفاً كثرياً على ثالثة أ، وقد احلديث دليل على أنه البد من قراءة الفاُت  ة ِف الصالة -1

 : ال جتب مطلقاً ال ِف السرية وال اجلهرية . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية . 

 .) فَاقْ َرأُوا َما تَ َيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن ( لقوله تعاىل  -أ
 متفق عليه .للمسيء ِف صالته ) مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن (  ولقوله -ب

 جلهرية .: أنه واجب ِف السرية وا القول الثاين
 وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، واختاره البخاري ، والشوكاّن . 

 ب ( .َرْأ ِبَفاُِتَِة اْلِكَتاال َصالَة ِلَمْن ملَْ يَ قْ حلديث الباب ) -أ
 ( .اَل جَتْزِي َصاَلٌة اَل يُ ْقَرأُ ِفيَها بَِفاُِتَِة اَْلِكَتاِب  وعند ابن حبان والدار قطين )

، فَ ثَ ُقَلْت َعَلْيِه  ِِف َصالَِة اْلَفْجِر فَ َقرََأ َرُسوُل هللِا  ُكنَّا َخْلَف َرُسوِل هللِا   )قَاَل  آلخر عند أّب داود .وحلديث عبادة ا-ب
َل : اَل تَ ْفَعُلوا ِإالَّ بَِفاُِتَِة اْلِكَتاِب فَِإنَُّه الَ قَا اْلِقرَاَءُة ، فَ َلمَّا فَ رََغ قَاَل : َلَعلَُّكْم تَ ْقَرُءوَن َخْلَف ِإَماِمُكْم قُ ْلَنا : نَ َعْم َهذًّا يَا َرُسوَل هللِا ،

 ( رواه أبوداود . َصالََة ِلَمْن ملَْ يَ ْقَرْأ ِِبَا
 كان ِف صالة جهرية ، مث ملا انتهى قال: ال تفعلوا إال بفاُتة الكتاب، فإنه ال صالة..(.  فإن النيب 
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 رواه مسلم .كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدا  ( )  وحلديث أّب هريرة قال : قال رسول هللا -جد

 أي ناقصة ، واخلدا  ِف اللغة النقصان ، يقال : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غري تام . 
 : واجبة ِف السرية دون اجلهرية . القول الثالث

 م ابن تيمية . وهذا قول اإلمام مالك ، وهو قول سعيد بن املسيب والزهري ، ورجحه شيخ اإلسال
 .)َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن( لقوله تعاىل : -أ

 قالوا : هذا أمر باالستماع واإلنصات ملن يق      رأ القرآن ، وقد ذكر اإلمام أمحد اإلمجاع على أهنا نزلت ِف الصالة .
 .رواه ابن ماجه وأمحد ) من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة (  هللا وعن جابر قال : قال رسول -ب

 قال البخاري : هذا خرب مل يثبت عند أهل العلم .
 وقال ابن حجر : كل طرقه معلولة . 

لفاعل ، بدليل قوله قالوا : كيف يلزم املأموم بقراءة الفاُتة ِف اجلهرية وقد مسعها من اإلمام وأم ن عليها ، والسامع املؤمن كا -  
تعاىل ِف قصة موسى وهارون ) ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأموااًل ِف احلياة الدنيا ... قد أجيبت دعوتكما ( ومعلوم أن 

 الداعي موسى بنص القرآن ، وهارون كان يؤم ن ، فجعل هللا دعوة موسى دعوة ِلارون .
 : اجلواب عن أدلة احلنفية 
 فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. ( فهذا عام ، وجاء احلديث الذي يأمر بقراءة الفاُتة فخصص .قوله تعاىل )  أما

 مل يعلمها املسيء ِف ص        الته ، نقول : جاء ِف رواية عند أّب داود ) مث اقرأ بأم القرآن ... ( . قوِلم : أن النيب  وأما
 السرية دون اجلهرية ( ؟ وأما اجلواب عن أدلة القول الثالث ) أهنا واجبة ِف 

 اآلية فهي عامة ، وحديث عبادة األمر بالفاُتة خاص ، واخلاص يقضي على العام . اجلواب : أما
 حديث ) من كان له إمام فقراءة اإلمام ... ( فهذا حديث ال يصح . وأما
 ها مث ينصت .قوِلم إن ذلك عبث ، نقول : ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاُتة فيلزم أن يقرأ وأما
 ِباذا أجاب أصحاب الثالث عن أدلة القائلني بالوجوب مطلقاً ؟ 

 أجابوا : أما حديث عبادة ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاُتة الكتاب ( فهذا ُممول على الصالة السرية .

 وأما حديث عبادة الثاّن ) لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ... ( فقالوا هو ضعيف .
 علم كاإلمام أمحد ، وابن املديين ، وابن عبد الرب ، وابن حبان ، وابن تيمية ، وابن رجب .ضعفه مجاعة من أهل ال

 ورجح كثري من العلماء أنه موقوف على عبادة .
وِف رواية أهنا  –انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة  ومنهم من قال : إنه منسوخ ، وناسخه حديث أّب هريرة ) أن النيب 

ل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟ فقال رجل : نعم ، أنا يا رسول هللا ، فقال : إّن أقول ماَل أنازع القرآن . قال فقال : ه –الصبح 
رواه بالقراءة حني مسعوا ذلك من رسول هللا (  فيما جهر فيه رسول هللا  أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول هللا 

 أبو داود .
 سبوق إذا أدرك إمامه راكعاً .تسقط الفاُتة ِف حق امل-2

فقال : زادك هللا  وهو راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف ، فذكر ذلك إىل النيب  حلديث أّب بكرة ) أنه انتهى إىل النيب 
 بقضاء الركعة . ومل يأمره النيب رواه البخاري ،  حرصاً وال تعد ( 

ُمل قراءة الفاُتة ، فسقط عنه الذكر لسقوط ُمله ، كما يسقط غسل اليد ومن النظر : أن هذا الرجل مل يدرك القيام الذي هو 
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 ِف الوضوء إذا قطعت يده من املرفق لفوات احملل . ) ابن عثيمني ( .
 هل البد من الفاُتة ِف كل ركعة ؟-3

 للمسيء ِف صالته ) مث افعل ذلك ِف صالتك كلها ( . نعم ، ال بد من الفاُتة ِف كل ركعة ، لقوله 
ِلأْلَْعرَاّبِ  " مُثَّ اِفْ َعْل  َوالصَِّحيح الَِّذي َعَلْيِه مُجُْهور اْلُعَلَماء ِمْن السََّلف َواخْلََلف ُوُجوب اْلَفاُِتَة ِِف ُكل  رَْكَعة لَِقْولِِه :  قال النووي

 ا .َذِلَك ِف َصاَلتك ُكل هَ 
 أن للفاُتة أمساء :-4

 . فاحتة الكتاب -
 ن كتابة وقراءة .ألنه يفتتح ِبا القرآ

 . أم القرآن -

 ألنه مجع فيها مجيع القرآن .
 . الصالة -

 . ”قسمت الصالة بيين وبني عبدي ...  “قال تعاىل  ِف احلديث القدسي : 
 . السبع املثاين -

 . ”أم القرآن هي السبع املثاّن والقرآن العظيم  “حلديث : 
 . الرقية -

 ألن أبا سعيد رقا ِبا .
 األمساء يدل على شرف املسمى .قال العلماء : كثرة 

َة  اْلك َتاب    ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   قَالَ  َعْن َأِب  قَ َتاَدَة األَْنَصار يي   -102 يَ ْقَرُأ ِف  الرَّْكَعتَ نْي  اأُلولَيَ نْي  م ْن َصالة  الظُّْهر  ب َفاحت 
ُر ِف  الثَّا َة  اْلك َتاب  َوُسورَتَ نْي  يَُطوي ُل َوُسورَتَ نْي  ، يَُطوي ُل ِف  اأُلوىَل ، َويُ َقصي  ن َية  ، َوُيْسم ُع اآليََة َأْحَيانًا ، وََكاَن يَ ْقَرُأ ِف  اْلَعْصر  ب َفاحت 

ُر ِف  الثَّان َية  َوِف  الرَّْكَعتَ نْي  اأُلْخَريَ نْي  ب أُمي  اْلك َتاب  . وََكاَن ُيَطوي ُل ِف  ا ُر لرَّْكَعة  اِف  اأُلوىَل ، َويُ َقصي  أُلوىَل م ْن َصالة  الصُّْبح  ، َويُ َقصي 
 . ِف  الثَّان َية  (

---------- 
 املراد الركعة األوىل والثانية . ( ِف  اَلرَّْكَعتَ نْي  َاأْلُولَيَ نْي  ) 
َة  اَْلك َتاب  َوُسورَتَ نْي  ) اب وس ورة سورة( ومسيت  أي: ِف الركعتني، ِف كل ركعة سورة، وقد جاء ِف البخاري )بفاُتة الكت( ب َفاحت 

 سورة، النفصاِلا عن أختها، وقيل: لشرفها وارتفاعها، كما يقال ملا ارتفع من األرض سورة، وقيل: ألهنا قطعة من القرآن.
ُعَنا َاآْليََة َأْحَيان)  أي : جيهر ِبا حَّت ُيسمعها من خلفه .اً ( َوُيْسم 
  الركعتني األوليني من صالة الظهر والعصر .احلديث دليل على استحباب القراءة بعد الفاُتة ِف-1

 ( .يَ ْقَرأُ ِف الرَّْكَعتَ نْيِ اأُلولَيَ نْيِ ِمْن َصالِة الظُّْهِر ِبَفاُِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورَتَ نْيِ ..  لقوله )
 ة .ال نعلم خالفاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاُتة ِف الركعتني األوليني من كل صالقال ابن قدامة  : 

 احلديث دليل على استحباب  تطويل الركعة األوىل أطول من الثانية .-2
  ( .َويَُطوِ ُل اَلرَّْكَعَة َاأْلُوىَل لقوله ) 

 .َوُيْسَتَحبُّ َأْن يُِطيَل الرَّْكَعَة اأْلُوىَل ِمْن ُكلِ  َصاَلٍة ؛ لِيَ ْلَحَقُه اْلَقاِصُد لِلصَّاَلِة :  قال ابن قدامة
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ِِف الرَّْكَعتَ نْيِ اأْلُولَيَ نْيِ ِمْن الظُّْهِر َقْدَر  َحَزْرنَا ِقَياَم َرُسوِل اَّللَِّ  ): َيُكوُن اأْلُولََياِن ُمَتَساِويَ نْيِ ؛ حلَِِديِث َأّب َسِعيٍد  َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ 
 ( .الثَّاَلِثنَي آيًَة 

 . َوأِلَنَّ اأْلُْخَريَ نْيِ ُمَتَساِويَ َتاِن َفَكَذِلَك اأْلُولََيانِ  
 ، َكاَن يَ ْقَرُأ ِِف الرَّْكَعتَ نْيِ اأْلُولَيَ نْيِ ِمْن الظُّْهِر ِبَفاُِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورَتَ نْيِ ، يَُطوِ ُل ِف اأْلُوىَل )  َولََنا ، َما َرَوى أَبُو قَ َتاَدَة ، َأنَّ النَّيبَّ 

ىَل وََكاَن يَ ْقرَُأ ِف اْلَعْصِر ِف الرَّْكَعتَ نْيِ اأْلُولَيَ نْيِ ِبَفاُِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورَتَ نْيِ ، يَُطوِ ُل ِف اأْلُو َويُ َقصِ ُر ِِف الثَّانَِيِة ، َوُيْسِمُع اآْليََة َأْحَيانًا ، 
 ( . ةِ َويُ َقصِ ُر ِف الثَّانَِيِة ، وََكاَن يَُطوِ ُل ِف الرَّْكَعِة اأْلُوىَل ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح ، َويُ َقصِ ُر ِف الثَّانِيَ 

 النَّاُس الرَّْكَعَة اأْلُوىَل .ُمت ََّفٌق َعَلْيِه َوَرَوى أَبُو َداُود َهَذا احلَِْديَث ، َوِفيِه قَاَل : َفظَنَ نَّا أَنَُّه يُرِيُد ِبَذِلَك َأْن يُْدرَِك 
 ( .اأْلُوىَل ِمْن َصاَلِة الظُّْهِر َحَّتَّ اَل ُيْسَمَع َوْقُع َقَدٍم َكاَن يَ ُقوُم ِِف الرَّْكَعِة  َأنَّ النَّيبَّ  )َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأّب أَْوىَف 

 َوَحِديُث َأّب َسِعيٍد َقْد َرَواُه اْبُن َماَجْه : َوِف الرَّْكَعِة اأْلُْخَرى َقْدَر النِ ْصِف ِمْن َذِلَك . 
َلْو َقدَّْرنَا الت ََّعاُرَض َوَجَب تَ ْقِدمُي َحِديِث َأّب قَ َتاَدَة؛ أِلَنَُّه َأَصحُّ، َويَ َتَضمَُّن زِيَاَدًة،  َوَهَذا أَْوىَل ؛ أِلَنَُّه يُ َواِفُق اأْلََحاِديَث الصَِّحيَحَة، مُثَّ 

 َوِهَي َضْبُط الت َّْفرِيِق بَ نْيَ الرَّْكَعتَ نْيِ .
َماِم يَُطوِ ُل ِف الثَّانَِيِة ، يَ ْعيِن   َأْكثَ َر ِمْن اأْلُوىَل : يُ َقاُل لَُه ِِف َهَذا تَ َعلٌُّم .قَاَل َأمْحَُد ، َرمِحَُه اَّللَُّ ، ِِف اإْلِ

َماِم يُ َقصِ ُر ِِف   ) املغين ( .  اأْلُوىَل َويَُطوِ ُل ِف اآْلِخَرِة : اَل يَ ْنَبِغي َهَذا ، يُ َقاُل َلُه ، َويُ ْؤَمُر . َوقَاَل أَْيًضا، ِِف اإْلِ
َهَذا ممَّا ِاْختَ َلَف اْلُعَلَماء ِف اْلَعَمل ِبظَاِهرِِه َومُهَا َوْجَهاِن  ْكَعة اأْلُوىَل َويَ ْقُصر الثَّانَِية (َوقَ ْوله ) وََكاَن يَُطوِ ل الرَّ وقال النووي : 

ِلَسَماِع ُدُخول َداِخل ِف الصَّاَلة  وُّذ ، أَوْ أِلَْصَحابَِنا َأْشَهرمهَا ِعْندهْم اَل يَُطوِ ل ، َواحلَِْديث ُمَتَأوِ ل َعَلى أَنَُّه ُطول ِبُدَعاِء ااِلْفِتَتاح َوالت َّعَ 
يح اْلُمْخَتار اْلُمَواِفق ِلظَاِهِر السُّنَّة ، َوَمْن َوحَنْوه اَل ِف اْلِقرَاَءة ، َوالثَّاّن أَنَُّه ُيْسَتَحب  َتْطوِيل اْلِقَراَءة ِف اأْلُوىَل َقْصًدا َهَذا َوُهَو الصَّحِ 

َها ِف اأْلُولَيَ نْيِ قَاَل ِبِقرَاَءِة السُّورَة ِف اأْلُ   .) شرح مسلم ( .ْخَريَ نْيِ اِت ََّفُقوا َعَلى أَن ََّها َأَخف  ِمن ْ
: والصحيح استحباب تطويل األوىل كما قاله القاضي أبو الطيب  ِف اجملموع بعد أن ذكر اخلالف ِف املسألة رمحه هللا قالو 

 ا .    ) اجملموع ( .ِف هذاً البيهقي وحسبك به معتمد ونقله وقد وافقه غريه، وممن قال به احلافظ الفقيه أبو بكر
 :احلكمة ِف مشروعية تطويل الركعة األوىل عن الثانية  -3

 إن املصلي يكون ِف أول الصالة نشيطاً مقباًل على صالته . قيل :
 حَّت يدرك الناس الركعة الثانية . وقيل :

َا طَاَلْت َعَلى الثَّانَِية بِالز ِيَاَدِة ِف الت َّْرتِيل ِفيَها َمَع ِاْسِتَواء اْلَمْقُروء ِفيِهَما . َوقَ  َوادََّعى اِْبن ِحبَّان َأنَّ (  عون املعبودقال ِف )  ْد اأْلُوىَل ِإمنَّ
َها . ذََكرَُه ا  َرَوى ُمْسِلم ِمْن َحِديث َحْفَصة أَنَُّه   . حْلَاِفظَكاَن يُ َرتِ ل السُّورَة َحَّتَّ َتُكون َأْطَول ِمْن َأْطَول ِمن ْ

 احلديث دليل على أن األفضل قراءة سورة كاملة ِف الركعة .-4
 بفاُتة الكتاب وسورة سورة ( ، ففيه أن قراءة سورة كاملة ِف الركعة أفضل من قراءة ما يعادِلا من سورة أخرى طويلة . )لقوله 

وزاد البغوي : ولو قصرت ،  لٍة ، قاله الن ووي  واستدل به على أن  قراءة سورٍة أفضل من قراءة قدرها من طوي:  قال ابن حجر
ا تدل  على الد وام أو الغالب.  الس ورة عن املقروء، كأن ه مأخوٌذ من قوله كان يفعل؛ ألهن 

 ما احلكم لو خالف وقرأ مقدار ما يعادِلا من سورة طويلة ؟ -5
 يكره ذلك .. قيل :

 لكن الصواب أهنا غري مكروهة .
 .) فَاقْ َرأُوا َما تَ َيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن ( لعموم قوله تعاىل  -أ
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 للمسيء ِف صالته  ) مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ( . وقال -ب
َنا كان يقرأ ِف راتبة الفجر ِف الركعة األوىل   ) أن رسول هللا   وملا رواه مسلم عن أّب هريرة -  )ُقوُلوا آَمنَّا بِاَّللَِّ َوَما أُْنزَِل ِإلَي ْ
َنُكْم  اَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة سَ  ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تَ عَ  )... البقرة ( وِف الركعة الثانية ا أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َومَ  نَ َنا َوبَ ي ْ ... آل َواٍء بَ ي ْ

 عمران ( وما ثبت ِف النفل ثبت ِف الفرض إال بدليل .
 ام أن يسمع اآلية أحياناً ِف قراءة الظهر والعصر .احلديث دليل على أنه ينبغي لإلم -6

 .(  َوُيْسِمُعَنا َاآْليََة َأْحَيانًالقوله ) 
  كن ا ُنصلِ ي خلف الن يب    ) وللن سائي  من حديث الرباء (ويسمعنا  )( ِف رواية ِلما  وُيسمع اآلية أحياناً  قوله )قال ابن حجر : 

والبن خزمية من حديث أنس حنوه ، لكن قال: بسب ح اسم رب ك  (من سورة لقمان والذ اريات  الظ هر ، فنسمع منه اآلية بعد اآلية
 األعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية.

واستدل به على جواز اجلهر ِف الس ر ي ة ، وأن ه ال سجود على من فعل ذلك ، خالفًا ِلَمن قال ذلك من احلنفي ة وغريهم ، سواء 
 لبيان اجلواز ، أو بغري قصٍد لالستغراق ِف الت دب ر. قلنا كان يفعل ذلك عمداً 

َة  اَْلك َتا قوله )-7 على أنه يقتصر على الفاُتة ِف الركعتني األخريني من الظهر والعصر وثالثة  ( دليل بَويَ ْقَرُأ ِف  َاأْلُْخَريَ نْي  ب َفاحت 
 املغرب .

ِف اَلظُّْهِر َواْلَعْصِر ، َفَحَزْرنَا ِقَياَمُه ِِف  ُكنَّا حَنُْزُر ِقَياَم َرُسوِل َاَّللَِّ )  قَالَ ما اجلمع بني هذا احلديث وحديث أّب سعيد  فإن قيل :
ولَيَ نْيِ ِمْن اَْلَعْصِر َعَلى َقْدِر ْصِف ِمْن َذِلَك . َوِف َاأْلُ اَلرَّْكَعتَ نْيِ َاأْلُولَيَ نْيِ ِمْن اَلظُّْهِر َقْدَر : )امل تَ ْنزِيُل( اَلسَّْجَدِة . َوِف اأَْلُْخَريَ نْيِ َقْدَر اَلن ِ 

 بفتح النون وسكون احلاء وضم الزاي ، ومعناه َنرص ونقدر ونقيس ( .كنا َنزر : )   َرَواُه ُمْسِلٌم . (َاأْلُْخَريَ نْيِ ِمْن اَلظُّْهِر ، َواأْلُْخَريَ نْيِ ِمْن اَلظُّْهِر 
آية ، إذًا بقدر سورة الفاُتة ومعها  [ 15 ]ِف الركعتني األخريني مقدار :  آية ، إذًا ظاهره أنه يقرأ [ 30 ]ومعلوم أن السجدة 

 سورة قدر مثان آيات .
 أجاب العلماء باجلمع من أوجه : 

 :بعض العلماء رجح حديث أّب قتادة على حديث أّب سعيد اجلمع األول : 
 .ألنه ِف الصحيحني ، وحديث أّب سعيد ِف صحيح مسلم -أ

قتادة جاء بصيغة اجلزم ، وحديث أّب سعيد قال ) حزرنا قيامه ( وفرق بني اجلزم بالشيء وبني حزره وألن حديث أّب -ب
 وتقديره .

 بعض العلماء ذهب إىل أن قراءة سورة بعد الفاُتة ِف الركعتني األخريني سنة ، وهذا مذهب الشافعي .اجلمع الثاين :
وهذا الصحيح يفعل هذا أحيانًا ويفعل هذا أحيانًا ،  وهو أن الرسول من مجع بني احلديثني ؛ ومن العلماء :اجلمع الثالث 

 :ألمرين 
 أن القاعدة ِف األصول أنه مَّت أمكن اجلمع بني الدليلني فهو أوىل من الرتجيح ، ألن اجلمع عمل بكال الدليلني . أواًل :

ن أقواِلا وأفعاِلا ، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا أن الصالة تتكرر ِف اليوم والليلة َخس مرات ، وقد تنوعت كثري مثانيًا : 
 الباب .

 وسنته . أن ما ذكر ِف حديث أّب قتادة هو عادة النيب -8

 استحباب تطويل صالة الظهر وقراءهتا ، على صالة العصر وقراءهتا .-9

 ( فيه جواز تسمية الص الة بوقتها. صالة الظ هر قوله )-10
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َّ  قَالَ  ن  ُمْطع ٍم َعْن ُجبَ رْي  بْ  - 103 ْعُت النَِّب   . يَ ْقَرأُ ِف  اْلَمْغر ب  ب الطُّور  ( ) ْسَ 
---------- 

 ( .قرأ  )كذا ِف رواية ابن عساكر " يقرأ " وكذا هو ِف املوط أ وعند مسلم ، وللبخاري ِف رواية  يَ ْقَرُأ ِف  اْلَمْغر ب  ب الطُّور  () 
والبن حب ان من طريق ُمم د بن عمرو عن  (وكان جاء ِف أسارى بدر  )عمرو عن الز هري  وزاد البخاري من طريق ُمم د بن 

 ك ( .وهو يومئٍذ مشر  )وزاد اإلمساعيلي  من طريق معمر  (ِف فداء أهل بدر  )الز هري  
من رواية أسامة بن زيد عن وللط رباّن  ( وذلك أو ل ما وقر اإلميان ِف قليب  ) وللبخاري أيضًا من طريق معمر أيضًا ِف آخره قال

ا صدع قليب حني مسعت  ) هشيٍم عن الز هري   ولسعيد بن منصور عن( فأخذّن من قراءته الكرب ) الز هري  حنوه. وزاد  فكأمن 
 ( . القرآن

 احلديث دليل على أنه يسن أحياناً أن يقرأ باملغرب بطوال املفصل .-1
 رأ بقصار املفصل ، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء .أن السنة ِف القراءة ِف صالة املغرب أن يق -2
 ويدل لذلك : 
 اَْلُمَفصَِّل قَاَل : ) َكاَن ُفاَلٍن يُِطيُل َاأْلُولَيَ نْيِ ِمْن اَلظُّْهِر، َوخُيَفِ ُف اَْلَعْصَر، َويَ ْقَرأُ ِف اَْلَمْغِرِب ِبِقَصارِ  حديث ُسَلْيَمان ْبن َيَسار -أ

ِمْن َهَذا( َأْخَرَجُه  ِه َوِف اَلصُّْبِح ِبُطولِِه . فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة : "َما َصلَّْيُت َورَاِء َأَحٍد َأْشَبَه َصاَلِة ِبَرُسوِل َاَّللَِّ َوِف اَْلِعَشاِء ِبَوَسطِ 
 النََّساِئيُّ بِِإْسَناٍد َصِحيٍح .

 ق عليه .متفحديث رافع بن خديج : ) ... مث ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله ( -ب
 لكن يسن أحياناً أن يقرأ فيها من أواسط املفصل وطواله .

  فقد ثبت عنه . أنه قرأ بالطور ، كما ِف حديث الباب ، وهي من طوال املفصل 
 . وثبت عنه أنه قرأ باملرسالت ، وهي من طوال املفصل 

ِبِقرَاَءِتَك َهِذِه  َعْتُه َوُهَو يَ ْقَرُأ ) َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا( فَ َقاَلْت يَا بُ ىَنَّ َلَقْد ذَكَّْرَتيِن ِإنَّ أُمَّ اْلَفْضِل بِْنَت احْلَاِرِث مسَِ ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل 
 ( متفق عليه . اْلَمْغِربِ  يَ ْقَرأُ ِِبَا ِف  السُّورََة ِإن ََّها آلِخُر َما مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ 

 . وثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ باألعراف 
كان يطيل القراءة ِف صالة املغرب إما لبيان اجلواز وإما لعلمه بعدم   : وطريق اجلمع بني هذه األحاديث أنه  قال ابن حجر

 املشقة على املأمومني .
: أما املداومة على قصار املفصل دائمًا فهو من فعل مروان بن احلكم ، وِلذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال : ما  قال ابن القيم

 .يق  رأ ِف املغرب بط وىل الطوليني األعراف  ك تقرأ بقصار املفصل ، وقد رأيت رسول هللا ل
 إىل الناس على القول الصحيح . [ق  ]املفصل هو من املراد ب -3

 عم . -طواله : من ق 
 الضحى . -وأواسطه : من عم 

 الناس . -وقصاره : من الضحى  
 ملاذا ْسي باملفصل ؟ 

 .ي بذلك لقصر سوره ، وقرب انفصال بعضه من بعض قال النووي :  مس
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا : أول املفصل من ق إىل آخر القرآن على الصحيح ، ومسي مفصال لكثرة الفصل بني سوره و 
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 ح .بالبسملة على الصحي

  ة       ، وردت به أحاديث كثرية منوع بني الصحابة اً شائع اً فقد كان هذا االسم معلوم ،) املفصل ( أصل ِف السنة وهذا االسم
 عن عدد من الصحابة . 

ْعِر ؟! َلَقْد َعَرْفُت النَّظَائَِر الَّيِت َكاَن  قَ َرْأُت اْلُمَفصَّلَ َجاَء َرُجٌل ِإىَل اْبِن َمْسُعوٍد فَ َقاَل : -أ َلَة ِِف رَْكَعٍة ؟ فَ َقاَل : َهذًّا َكَهذِ  الشِ  اللَّي ْ
نَ ُهنَّ ؛ َفذََكَر ِعْشرِيَن ُسورًَة ِمْن اْلُمَفصَِّل ، ُسورَتَ نْيِ ِف ُكلِ  رَْكعَ يَ ْقُرُن  النَّيبُّ   ة .رواه البخاري ومسلم .بَ ي ْ

، َفَصلَّى اْلِعَشاَء  مُثَّ يَ ْرِجُع فَ يَ ُؤمُّ قَ ْوَمهُ  وعن َجابِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ُيَصلِ ي َمَع النَّيِبِ   -ب
فَ َقاَل  ) فَ تَّاٌن ، فَ تَّاٌن ، فَ تَّاٌن ( َثاَلَث ِمرَاٍر ، َوأََمرَُه  فَ َقَرَأ بِاْلبَ َقَرِة ، فَاْنَصَرَف الرَُّجُل ، َفَكَأنَّ ُمَعاًذا تَ َناَوَل ِمْنُه . فَ بَ َلَغ النَّيبَّ 

 ْمٌرو   راوي احلديث   : اَل َأْحَفُظُهَما ( رواه البخاري ومسلم .ِبُسورَتَ نْيِ ِمْن أَْوَسِط اْلُمَفصَِّل . قَاَل عَ 
 واستدل به على صح ة أداء ما ُتم له الر اوي ِف حال الكفر، وكذا الفسق إذا أد اه ِف حال العدالة.-4
 اجلهر بالقراءة ِف املغرب والعشاء مع الفجر ، وهذا إمجاع . -5

الباب املاضي تدل على اجلهر بالقراءة ِف املغرب ؛ فإن عامة من روى عن النَّيب  ) القراءة واألحاديث املذكورة ِف قال ابن رجب : 
 يقرأ ِبا ، وِف َذِلَك دليل اجلهر . ِف ] املغرب [ بسورة ذكر أنه مسعه

 بهم ) حَّت اآلن .مل يزل املسلمون يتداولونه بينهم ، من عهد ني،واجلهر بالقراءة ِف املغرب إمجاع  املسلمني  رأياً وعمال به 
 ) فتح الباري ( .  وأدن اجلهر : أن يسمع من يليه ، هذا قول أصحابنا والشافعية وغريهم .

104-  َّ َرَة ، فَ َقَرَأ ِف  إْحَدى الرَّْكَعتَ نْي    َعْن اْلبَ َراء  ْبن  َعاز ٍب رضي هللا عنهما ) َأنَّ النَِّب   َكاَن ِف  َسَفٍر ، َفَصلَّى اْلع َشاَء اآلخ 
ْعُت َأَحداً َأْحَسَن َصْوتاً َأْو ق َراَءًة م ْنُه ( .  ب التي ني  َوالزَّيْ ُتون  َفَما ْسَ 

105-  َّ قَاَل ل ُمَعاٍذ ) فَ َلْوال َصلَّْيَت ب َسبي ح  اْسَم رَبي َك اأَلْعَلى ،  َعْن َجاب ر  بن  عبد  هللا  رضي هللا عنهما : َأنَّ النَِّب 
 ة ( .َها َواللَّْيل  إَذا يَ ْغَشى ؟ فَإ نَُّه ُيَصلي ي َورَاَءَك اْلَكب رُي َوالضَّع يُف َوُذو احْلَاجَ َوالشَّْمس  َوُضَحا

---------- 
 احلديث دليل على ما يقرأ ِف صالة العشاء ، وأنه يقرأ بأواسط املفصل . -1
 حلديث الباب . -أ

َكاَن ُفاَلٍن يُِطيُل َاأْلُولَيَ نْيِ ِمْن اَلظُّْهِر، َوخُيَفِ ُف اَْلَعْصَر، َويَ ْقَرُأ ِف اَْلَمْغِرِب ) قَاَل :   -السابق  –ار ُسَلْيَمان ْبن َيسَ  وحلديث -ب
 ... ( .ِبِقَصاِر اَْلُمَفصَِّل َوِف اَْلِعَشاِء ِبَوَسِطِه َوِف اَلصُّْبِح ِبُطولِِه 

 وأما بقية الصلوات :
 يقرأ بأواسط املفصل .صالة الظهر : 

 هب احلنابلة .وهذا مذ
كان يقرأ ِف الظهر والعصر ) والسماء والطارق ( و ) والسماء ذات الربو  ( وحنومها   حلديث جابر بن مسرة ) أن رسول هللا 

 من السور ( رواه أبو داود .
 : بل يقرأ بطوال املفصل .وقيل 

 وهذا قول اجلمهور .
 الركعتني األوليني ِف كل ركعة قدر ثالثني آية ، وِف األخريني قدر كان يقرأ ِف صالة الظهر ِف  حلديث أّب سعيد ) أن النيب 

 َخس عشرة آية ( رواه مسلم .
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ِف  وعنه قال ) لقد كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقضي حاجته ، مث يتوضأ ، مث يأيت ورسول هللا 
 الركعة األوىل مما يطيلها ( رواه مسلم .

يطيل الركعة األوىل من صالة الظهر حبيث يذهب الذاهب إىل البقيع فيقضي حاجته مث يتوضأ  ن النيب ففي هذا احلديث أ
 ويدركها معه ، وهذا يدل على أنه كان يطيل القراءة فيها ، فيقرأ بطوال املفصل .

 يقرأ فيها بأواسط املفصل .صالة العصر : 
 وهذا قول احلنفية والشافعية واحلنابلة .

كان يقرأ ِف الظهر والعصر ) والسماء والطارق ( و ) والسماء ذات الربو  ( وحنومها   بن مسرة ) أن رسول هللا  حلديث جابر
 من السور ( رواه أبو داود .

 يقرأ فيه بطوال املفصل .صالة الفجر : 
 ( . َوِِف اَلصُّْبِح ِبُطولِهِ  للحديث السابق )-أ

 ا بالستني إىل املائة ( .وحلديث أّب برزة : ) ... وكان يقرأ فيه-ب
 بالتني والزيتون فيها ِف السفر . جواز أن يقرأ بالعشاء من قصار املفصل ، حيث قرأ النيب  -2

: أي منفر عن الدين  قال النوويقال ملعاذ : ) أفتان يا معاذ ( .  ُترمي تطويل اإلمام بالناس ِف الصالة ، ألن النيب -3
 وصاد عنه .

 أن يراعي من خلفه . أنه يشرع لإلمام-4

 ، حيث يقرن احلكم بعلته ليعرف وجه احلكمة ويزداد املؤمن طمأنينة . حسن تعليم النيب -5

 استحباب ُتسني الصوت ِف القراءة .-6

 الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم . -7
َصاَلِت  ْم فَ َيْخت ُم ب  )ُقْل ُهَو اَّللَُّ  َن يَ ْقَرُأ أَلْصَحاب ه  ِف  بَ َعَث رَُجاًل َعَلى َسر يٍَّة وََكا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن َعائ َشَة و  -108

َفُة الرَّمْحَن  فَأَنَا «. ٍء َيْصَنُع َذل َك يْ َسُلوُه أَلىي  شَ » فَ َقاَل  َأَحٌد( فَ َلمَّا رََجُعوا ذُك َر َذل َك ل َرُسول  اَّللَّ   َفَسأَُلوُه فَ َقاَل ألَن ََّها ص 
بُّ َأْن أَ  َا. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  ُأح  ُوُه َأنَّ اَّللََّ حيُ بُّ :  قْ َرَأ هب   ه ( .َأْخرب 

---------- 
ال يعرف امسه ، قال ابن حجر : وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدًا ، فإن ِف  (بَ َعَث رَُجاًل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) 

 ددها ، ليس فيه أنه أم  ِبا ، ال ِف سفر وال ِف حضر ، وال أنه سئل عن ذلك ، وال ُبش ر .قصة قتادة أنه كان يقرؤها ِف الليل ير 
، مسو بذلك : قيل : لكوهنم خالصة العسكر  40السرية : الطائفة اليت يبعثها اإلمام من اجليش يبلغ أقصاها (  َعَلى َسر يَّةٍ ) 

 بعثون سر اً وخفية .وخياره ، مأخوذ من التسري وهو النفيس . وقيل : ألهنم ي
 أي : حني يصلي ِبم إماماً .(  َصاَلِت  مْ  وََكاَن يَ ْقَرُأ أَلْصَحاب ه  ِف  ) 
 من غزوهم .( فَ َلمَّا رََجُعوا ) 
 ة .ما يفعله أمريهم من ختم قراءته ِبذه السور  : أي ( ذُك َر َذل َك ل َرُسول  اَّللَّ  ) 
َفُة الرَّمْحَن   )   إمنا أفعل ذلك ألهنا صفة الرمحن عز وجل.: أي  ( فَ َقاَل ألَن ََّها ص 

 ه :وقال غري ،  قال ِف "الفتح": قال ابن التني: إمنا قال: إهنا صفة الرمحن، ألن فيها أمساءه وصفاته، وأمساؤه مشتقة من صفاته
 إما بطريق االستنباط.، إما بطريق النصوصية، و أن يكون الصحاّب املذكور، قال ذلك مستنًدا لشيء مسعه من النيب  ُيتمل
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فقالوا:  أن اليهود أتوا النيب ا ) وقد أخر  البيهقي ِف "كتاب األمساء والصفات" بسند حسن عن ابن عباس رضي هللا عنهم
 ل .إىل آخرها، فقال: هذه صفة رّب عز وج ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ ) أنزل هللا َعزَّ َوَجلَّ فصف لنا ربك الذي تعبده، 

 انسب لنا ربك، فنزلت "سورة اإلخالص" ... احلديث.:  بن كعب رضي هللا عنه، قال: قال املشركون للنيب  وعن أّب 
وهو عند ابن خزمية ِف "كتاب التوحيد"، وصححه احلاكم. وفيه: أنه ليس شيء يولد إال ميوت، وليس شيء ميوت إال يورث، 

 يس كمثله شيء.وهللا ال ميوت، وال يورث، ومل يكن له شبه وال عدل، ول
ُيتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرمحن، كما لو ذكر وصف،  ( ألهنا صفة الرمحن)  وقال ابن دقيق العيد رمحه هللا: قوله

فعرب عن الذكر بأنه الوصف، وإن مل يكن نفس الوصف. وُيتمل غري ذلك، إال أنه ال خيتص ذلك ِبذه السورة، لكن لعل 
 س فيها إال صفات هللا سبحانه وتعاىل، فاختصت بذلك دون غريها. ختصيصها بذلك ألنه لي

َا)  بُّ َأْن َأقْ َرَأ هب   ل .أقرأ هذه السورة اليت هي صفة الرمحن عز وج: أي (  فَأَنَا ُأح 
ُوُه َأنَّ اَّللََّ حيُ بُّ :  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  )  كون سبب ُمبة هللا له ُمبته ِلذه قال ابن دقيق العيد رمحه هللا: ُيتمل أن يه ( َأْخرب 

 .أن يكون ملا دل عليه كالمه؛ ألن ُمبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده: السورة، وُيتمل 
 اختلف ِف معىن قوله : ) فيختم ب  : قل هو هللا أحد ( على معنيني :-1

 أنه خيتم قراءة كل ركعة . املعىن األول :
 اءة الصالة عموماً .أنه خيتم قر  املعىن الثاين :

 قال ابن دقيق العيد رمحه هللا: هذا يدل  على أنه كان يقرأ بغريها، مث يقرؤها ِف كل ركعة، وهذا هو الظاهر.
وُيتمل أن يكون املراد أنه خيتم ِبا آخر قراءته، فيختص بالركعة األخرية، وعلى األول فيؤخذ منه جواز اجلمع بني سورتني ِف  

 حكام ( .) إحكام األركعة. 
فعلى االحتمال األول إذا كانت الصالة رباعية ، فإنه يقرأ قل هو هللا أحد أربع مرات ، وعلى االحتمال الثاّن يقرؤها مرة واحدة 

 احلديث دليل على جواز مجع سورتني فأكثر ِف الركعة الواحدة . فعلى القول األول :

 ومما يدل لذلك أيضاً :
َلٍة فَافْ َتَتَح اْلبَ َقَرَة فَ ُقْلُت يَ رَْكُع ِعْنَد اْلِماَئِة. مُثَّ َمَضى فَ ُقْلُت ُيَصلِ ى ِِبَا ِف   ُت َمَع النَّيب ِ قَاَل )َصلَّيْ حديث حذيفة  -أ رَْكَعٍة  َذاَت لَي ْ

اًل ِإَذا َمرَّ بِآيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبَّح(َفَمَضى فَ ُقْلُت يَ رَْكُع ِِبَا. مُثَّ افْ َتَتَح النِ َساَء فَ َقَرأََها مُثَّ افْ َتَتَح آَل ِعْمرَاَن فَ َقَرأَ   م .رواه مسل َها يَ ْقرَأُ ُمتَ َرسِ 

الصَّالَِة ممَّا  َكاَن َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر يَ ُؤمُُّهْم ِف َمْسِجِد قُ َباٍء ، وََكاَن ُكلََّما افْ َتَتَح ُسورًَة يَ ْقَرأُ ِِبَا َِلُْم ِف قال )   أََنس وحديث  -ب
َها مُثَّ يَ ْقَرُأ ُسورًَة ُأْخَرى َمَعَها ، وََكاَن َيْصَنُع َذِلَك ِِف ُكلِ  رَْكَعٍة َفَكلََّمُه  ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ )  –ُأ ِبِه افْ َتَتَح ِب يَ ْقرَ  َحَّتَّ يَ ْفرَُغ ِمن ْ

ا جُتْزُِئَك َحَّتَّ تَ ْقرَأَ بُِأْخَرى فَِإمَّا أَْن تَ ْقرَأَ ِِبَا َوِإمَّا أَْن َتَدَعَها َوتَ ْقَرأَ بُِأْخَرى فَ َقاَل مُثَّ اَل تَ َرى أَن َّهَ  َأْصَحابُُه فَ َقالُوا ِإنََّك تَ ْفَتِتُح ِِبَِذِه السُّورَةِ 
رُُه فَ َلمَّا أَنَُّه مِ  َما أَنَا بَِتارِِكَها ِإْن َأْحَبْبُتْم َأْن أَُؤمَُّكْم ِبَذِلَك فَ َعْلُت َوِإْن َكرِْهُتْم تَ رَْكُتُكْم وََكانُوا يَ َرْونَ  ْن أَْفَضِلِهْم وََكرُِهوا َأْن يَ ُؤمَُّهْم َغي ْ

لُُزوِم َهِذِه السُّورَِة ِف ُكلِ   َأْخبَ ُروُه اخْلَبَ َر فَ َقاَل يَا ُفاَلُن َما مَيْنَ ُعَك َأْن تَ ْفَعَل َما يَْأُمُرَك ِبِه َأْصَحاُبَك َوَما َُيِْمُلَك َعَلى أَتَاُهُم النَّيبُّ 
 ة ( رواه البخاري .فَ َقاَل ِإّن ِ ُأِحب َُّها فَ َقاَل ُحبَُّك ِإيَّاَها أَْدَخَلَك اجْلَنَّ  رَْكَعةٍ 

 وما جاز ِف النفل جاز ِف الفرض إال بدليل خيصص .
وقد جاء ِف األحاديث  (النظائر ) كثري من الصلوات ، ومسيت هذه السور ب   قراءة سورتني بعد الفاُتة ِف وقد ثبت عن النيب 

  . ذِكرها وبياهنا صحيحةال
فقال : قرأُت املفصَّل الليلة ِف ركعة ، فقال : َهذًّا كهذِ   عن عمرو بن مرة قال : مسعت أبا وائل قال : جاء رجل إىل ابن مسعود
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 يه .ة . متفق علاملفصَّل سورتني ِف كل ركع يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من النظائر اليت كان النيب  الشعر ؟ لقد عرفت
  . وبوَّب عليه البخاري بقوله : باب اجلمع بني السورتني ِف الركعة

  . واِلذ  : سرعة القراءة
كنثر الدقل ؟   املفصل ِف ركعة ، فقال: أهذ ًا كهذ الشعر ونثراً  أتى ابَن مسعود رجٌل فقال: إّن أقرأ : وعن علقمة واألسود قاال

واحلاقة ِف ركعة ، والطور والذاريات ِف ركعة  كعة : النجم والرمحن ِف ركعة ، واقرتبتكان يقرأ النظائر السورتني ِف ر  لكن النيب 
 والنازعات ِف ركعة ، وويل للمطففني وعبس ِف ركعة ، واملدثر واملزمل ِف ركعة ، وهل ، وإذا وقعت ونون ِف ركعة ، وسأل سائل

 ة. رواه أبو داود .وإذا الشمس كورت ِف ركع ِف ركعة ، والدخانأتى وال أقسم بيوم القيامة ِف ركعة ، وعم يتساءلون واملرسالت 
  . والدقل : رديء التمر

يقتصر على سورة واحدة ، أو  وجيوز لإلنسان أن يقرأ بعد الفاُتة سورتني ، أو ثالثًا ، وله أن : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
) مث اقرأ ما تيسر  ولقول النيب  ن (اقْ َرأُوا َما تَ َيسََّر ِمَن اْلُقْرآ) ف يقسم السورة إىل نصفني ، وكل ذلك جائز لعموم قوله تعاىل

 آن ( .معك من القر 
مل يفعله ، ومل يداوم عليه ، وخري  وهذا احلديث : يدل على جواز هذا الفعل ، وأما االستحباب فال يستحب ، ألن النيب 

  . اِلدي هدي ُممد 
خالص؛ حيث كان ُمبتها موجًبا حملبة هللا سبحانه وتعاىل اليت هي أمنية كل قاصد، ورغبة  فضل سورة اإل احلديث دليل على -2

 راغب . فمن فضائلها : كل
ا صفة الرمحن   . أهنَّ

 كما ِف حديث الباب .
 . ومنها: أن حبها يوجب حمبة هللا

 حلديث الباب .
  .ومنه قول ابن مسعود: "من كان ُيبُّ القرآن فهو ُيبُّ هللا

 . ا: أن حبها يوجب دخول اجلنةومنه
 ة ( رواه البخاريفَ َقاَل ِإّن ِ ُأِحب َُّها فَ َقاَل ُحبَُّك ِإيَّاَها أَْدَخَلَك اجْلَنَّ حلديث أنس السابق )... 

أن رجاًل قال: يا رسول هللا، إّن أحب  هذه السورة: "قل هو هللا أحد" فَ َقاَل: ِإنَّ حبك إياها ) عن أنس  :خر جه الرتمذي و 
 ة ( .أدخلك اجلن

 .ومنها: أهنا تعدل ثلث القرآن 
َنا َرُسوُل اَّللَِّ )َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل  (  فَ َقَرَأ )ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد اَّللَُّ الصََّمُد( َحَّتَّ َخَتَمَها«. أَقْ َرأُ َعَلْيُكْم ثُ ُلَث اْلُقْرآنِ »فَ َقاَل  َخرََ  ِإلَي ْ

 رواه مسلم .
َفذََكَر َذِلَك لَُه  يُ َردِ ُدَها فَ َلمَّا َأْصَبَح َجاَء ِإىَل َرُسوِل هللِا  ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ ) أَنَّ َرُجاًل مسََِع َرُجاًل يَ ْقَرأُ ) َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ   َعْن َأّب و  

 ( رواه البخاري . ِه ِإن ََّها لَتَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآنَوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيدِ :  وََكَأنَّ الرَُّجَل يَ تَ َقاِلَُّا ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا 
ْرَداِء َعِن النَّيب ِ و  َلٍة ثُ ُلَث اْلُقْرآِن  أَيَ ْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يَ ْقَرَأ ِِف ) قَاَل   َعْن َأِِب الدَّ )ُقْل ُهَو » قَاُلوا وََكْيَف يَ ْقَرأُ ثُ ُلَث اْلُقْرآِن قَاَل «. لَي ْ

 ن ( رواه مسلم .( يَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآاَّللَُّ َأَحدٌ 
 ب .ومنها: أن الدعاء هبا مستجا
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مسع رجاًل يصلي يدعو يقول: اللهم إّن أسالك بأّن أشهد أن ال إله إال أنت األحد الصمد الَِّذي مل  أن النيب بريدة . ) عن  
ه بامسه األعظم، الَِّذي إذا ُسئل به أعطى، وإذا ُدعي به قال: والذي نفسي بيده، لقد سأل،  يلد ومل يولد، ومل يكن له كفًوا أحد

 ب ( رواه أبو داود .أجا
 واختلف ِف معىن ) تعدل ثلث القرآن ( :

 : ألن القرآن ثالثة : توحيد ، وقصص ، وأحكام ، وهذه السورة صفة الرمحن فيها التوحيد وحده . قال العلماء
 وهذا اختيار ابن تيمية .

َوأَن ََّها تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآِن ِمْن َأَصحِ  اأْلََحاِديِث  (ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ )ِِف َفْضِل  أْلََحاِديُث اْلَمْأثُورَُة َعْن النَّيبِ  قال رمحه هللا : ا
ُسورٍَة ِمْن اْلُقْرآِن َأْكثَ ُر ممَّا َصحَّ َعْنُه ِف َفْضِل  ِف َفْضلِ  َوَأْشَهرَِها َحَّتَّ قَاَل طَائَِفٌة ِمْن احْلُفَّاِظ كالدارقطين: ملَْ َيِصحَّ َعْن النَّيبِ  

أَْثاَلٍث: ثُ ُلٌث تَ ْوِحيٌد َوأَمَّا تَ ْوِجيُه َذِلَك: فَ َقْد قَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم: إنَّ اْلُقْرآَن بِاْعِتَباِر َمَعانِيِه َثاَلثَُة ( ... ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ )
َنٌة ثُ ُلَث اْلُقْرآنِ ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ ) َقَصٌص َوثُ ُلٌث أَْمٌر َونَ ْهٌي. و  َوثُ ُلثٌ   . ِهَي ِصَفُة الرَّمْحَِن َوَنَسُبُه َوِهَي ُمَتَضمِ 

 قوله : ) تعدل ثلث القرآن ( أي من قرأها فله أجر من قرأ ثلث القرآن ، وليس معناه أهنا تغين عن قراءة القرآن .فائدة : 
 . ِلا جزاء قراءة ثلث القرآن ، ال أهنا جتزئ عن قراءة ثلث القرآن (قل هو هللا أحد ) قراءة ف

ألهنا تعدل ثلث القرآن ِف اجلزاء والثواب ال ِف  (قل هو هللا أحد  )أن يقرأ ثلث القرآن ، فال جيزئه قراءة  –مثاًل  –فمن نذر 
 . اإلجزاء واإلغناء عن قراءة ثلث القرآن

اإلخالل برتتيب السُّور ِف املصحف حال القراءة ِف الصالة وِف خارجها ، حيث إن دليل على أنه جيوز   احلديث -3
 من يقرأ وخيتم ب  " ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد " سوف خُيل  بالرتتيب ، سواء ِف الركعة نفسها أو ِف الركعة اليت تليها 

 على أقوال : ر القرآن  كأن يقرأ ِف الركعة األوىل : اإلخالص ، وِف الثانية : الناس (التنكيس ِف سو ) وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة 
 : جيوز بال كراهة . القول األول

 وبه قال الشافعي ، واختار هذا القول املوفق ، وابن تيمية ، وابن باز .
عند املائة ، مث مضى ، فقلت : يصلي  ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع قال  ) صليت مع النيب  حلديث حذيفة 

ِبا ِف ركعة ، فمضى ، فقلت : يركع ِبا ، مث افتتح النساء فقرأها ، مث افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مرتساًل ، إذا مر  بآية فيها 
ركوعه حنوًا من  تسبيح سبح ، وإذا مر  بسؤال سأل ، وإذا مر  بتعوذ تعوذ ، مث ركع فجعل يقول : سبحان رّب العظيم ، فكان

قيامه ، مث قال : مسع هللا ملن محده ، مث قام طوياًل ، قريبًا مما ركع ، مث سجد فقال : سبحان رّب األعلى ، فكان سجوده قريباً 
 من قيامه ( . 

 البقرة مث النساء مث آل عمران . حيث قرأ النيب 
 : يكره . القول الثاين

 بن عثيمني .وبه قال مالك ، وأمحد ، ورجحه الشيخ ا
 ألن ذلك خالف ترتيب املصحف الذي وضعوه الصحابة .

 .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ، وقال عن حديث حذيفة : لعله قبل العرضة األخرية 
 يكره التنكيس ِف صالة الفرض وال يكره ِف صالة النفل . القول الثالث :

 القول األول . –وهللا أعلم  – والراجح
 احلديث دليل على إثبات الصفات هلل تعاىل .-4
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 احلديث دليل على صفة احملبة هلل تعاىل ، إثباتاً يليق جبالله سبحانه وتعاىل .-5
 َتَضمُّن هذه السورة لصفات هللا عز وجل .-6
 على ذلك. ، وقد أقر هم النيب وِف احلديث دليل ألهل السنة على إثبات صفات هللا عز وجل، وأنه مذهب الصحابة  -7
فيه االستفصال قبل اإلنكار فيما يسوغ فيه اخلالف " َسُلوُه أَليِ  َشْيٍء َيصَنع َذِلَك ؟ " وهذا ِف املسائل اليت يسوغ فيها  -8

 اخلالف ، وليس ِف إنكار املنكر .
 غري القصة اليت جاءت ِف حديث أنس عند البخاري . –حديث الباب  –القصة ِف هذا احلديث  فائدة :

الصَّالَِة ممَّا يَ ْقَرُأ بِِه  َكاَن َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر يَ ُؤمُُّهْم ِف َمْسِجِد قُ َباٍء ، وََكاَن ُكلََّما افْ َتَتَح ُسورًَة يَ ْقَرُأ ِِبَا َِلُْم ِِف قال )   أََنس ن ع
َها مُثَّ يَ ْقرَأُ  ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ )  –افْ َتَتَح ِب   ... ( . ُسورًَة ُأْخَرى َمَعَها ، وََكاَن َيْصَنُع َذِلَك ِِف ُكلِ  رَْكَعٍة  َحَّتَّ يَ ْفرَُغ ِمن ْ

 : وعلى هذا فالذي كان يؤم ِف مسجد قباء غري أمري السرية ويدل على تغايرمهاقال ابن حجر : 
 .أنه كان يبدأ بقل هو هللا أحد وأمري السرية كان خيتم ِبا ) حديث أنس ( أن ِف رواية الباب  

 . هذا أنه كان يصنع ذلك ِف كل ركعة ومل يصرح بذلك ِف قصة اآلخر وِف
 .وأمري السرية أمر أصحابه أن يسألوه ، سأله  وِف هذا أن النيب 

 .وأمري السرية قال إهنا صفة الرمحن فبشره بان هللا ، وِف هذا إنه قال إنه ُيبها فبشره باجلنة 
يم  باب ترك اجلهر ب  ب ْسم  اَّللَّ  الرَّمحَْ   ن  الرَّح 

احْلَْمُد َّلل َّ  َربي  ) وأبا بكٍر وعمَر رضي هللا عنهما: كانوا يفتت ُحوَن الصَّالَة ب :  أن النِبَّ  ) عن أنس بن مالك  - 110
 ( . اْلَعاَلم نيَ 

يم  ب ْسم  اَّللَّ  الرَّ ) صلَّيُت مع أِب بكر وعمَر وُعثماَن، فلم أْسْع أحًدا منهم يقرأ:  ) وِف رواية -  ( . مْحَن  الرَّح 
)  ال يذكرون ( احْلَْمُد َّلل َّ  َربي  اْلَعاَلم نيَ )  وأِب بكٍر وعمَر وعثماَن، فكانوا يستفتُحوَن ب  صليت خلَف النِب )  وملسلمٍ  -

يم    ا ( .ِف أول قراءٍة، وال آخر ه(  ب ْسم  اَّللَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
---------- 

 ه ال يشرع اجلهر بالبسملة ِف الصالة ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :احلديث دليل على أن -1
 السنة اإلسرار . القول األول :
 وهذا املذهب .
 وال خيتلف الرواية عن أمحد أن اجلهر ِبا غري مسنون . قال ِف املغِن :

 : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم . قال الرتمذي
 عن ابن مسعود ، وابن الزبري ، وعمار ، وأصحاب الرأي . وذكره ابن املنذر

 ( . احلَْْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ ) كانوا يفتِتُحوَن الصَّالَة ب : حلديث الباب ) ...  -أ
 يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هلل رب  العاملني ( رواه مسلم . وحلديث عائشة قالت ) كان رسول هللا -ب

َعيِن ) َعِن اْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل قَاَل و  -  بُ ىَنَّ ُُمَْدٌث ِإيَّاَك  يْ أَ  الصَّالَِة أَُقوُل )ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم( فَ َقاَل َل  َأِِب َوأَنَا ِف  مسَِ
ُهْم يَ ُقوُِلَا َفاَل تَ ُقْلَها ِإَذا أَْنَت َوَمَع َأِِب بَ   َوَقْد َصلَّْيُت َمَع النَّيب ِ : قَاَل ...  َواحلََْدثَ  ْكٍر َوَمَع ُعَمَر َوَمَع ُعْثَماَن فَ َلْم َأمْسَْع َأَحًدا ِمن ْ

 (  رواه الرتمذي . َصلَّْيَت فَ ُقِل )احلَْْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي (
ُهْم أَبُو َبْكٍر   . َواْلَعَمُل َعَلْيِه ِعْنَد َأْكَثِر أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيب ِ قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل َحِديٌث َحَسنٌ  ِمن ْ
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ُرُهْم َوَمْن بَ ْعَدُهْم ِمَن التَّاِبِعنَي َوِبِه يَ ُقوُل ُسْفَياُن الث َّْورِ  َوِإْسَحاُق اَل يَ َرْوَن َأْن جَيَْهَر ِب  َواْبُن اْلُمَباَرِك َوَأمْحَدُ  يُّ َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعِلىٌّ َوَغي ْ
 نَ ْفِسِه. )ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم( قَاُلوا َويَ ُقوُِلَا ِِف 

 يتعوذ جهراً ، بل قال ابن قدامة :  ُيَسرُّ التعوذ ، ال أعلم فيه خالفاً . أن البسملة تقاس على التعوذ ،مل يثبت أنه كان -د

 املستحب اجلهر ِبا . : أن القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعي .

َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ :  َصلَّْيُت َورَاَء َأّب ُهَريْ َرَة فَ َقَرَأ : )ِبْسِم َاَّللَِّ اَلرَّمْحَِن اَلرَِّحيِم( . مُثَّ قَ َرَأ بِأُمِ  اَْلُقْرآِن ، )قَاَل  نُ َعْيم اَْلُمَجمِ ِر  حلديث-أ
َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه ِإّن ِ َل : "آِمنَي" َويَ ُقوُل ُكلََّما َسَجَد ، َوِإَذا قَاَم ِمْن َاجْلُُلوِس : َاَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ يَ ُقوُل ِإَذا َسلََّم : )َواَل اَلضَّالِ نَي( ، قَا

 . َرَواُه النََّساِئيُّ َواْبُن ُخَزمْيَةَ (   أَلَْشبَ ُهُكْم َصاَلًة ِبَرُسوِل َاَّللَِّ 
 حجر : هو أصح حديث ورد ِف الباب . قال ابن

 ونقل النووي ِف اجملموع تصحيحه وثبوته عن الدار قطين ، وابن خزمية ، واحلاكم ، والبيهقي .
 جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم ( رواه احلاكم وهو ضعيف . وحلديث ابن عباس قال ) كان النيب -ب
 رواه احلاكم احلمد هلل رب العاملني(  -مث يسكت-ول: بسم هللا الرمحن الرحيم كان يقطع قراءته يق  وعن أم سلمة: )أن النيب - 

 لكن ال بأس أن جيهر ِبا أحياناً .،  القول األولوالصحيح 
: كان جيهر ب  : بسم هللا الرمحن الرحيم ، تارة وخيفيها تارة أكثر مما جيهر ِبا ، وال ريب أنه مل يكن جيهر ِبا دائماً  قال ابن القيم

ِف كل يوم وليلة َخس مرات حضرًا وسفرًا ، وخيفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى مجهور أصحابه أهل بلده ِف األعصار 
 .الفاضلة ، هذا من أُمل احملال 

 .، واألحاديث املصرحة ِف اجلهر كلها موضوعة  : املداومة على اجلهر ِبا بدعة خمالفة لسنة رس ول هللا  قال ابن تيمية
   اب عن حديث نعْيم اجملمر عن أِب هريرة ؟اجلو 
 شاذة . قيل : أن لفظة ) بسم هللا الرمحن الرحيم (-أ

وقيل : إن احلديث ليس صرُيًا باجلهر ، ألنه قال ) قرأ ...( فقد يكون جهر أحيانًا ، فإن اإلمام ال بأس أن جيهر بالقراءة -ب
 أحياناً .

ست عادته الدائمة ، وإمنا جهر ليعلم الناس شرعيتها بالصالة ، وِلذا أقسم ِف وقيل : أنه لو فرض أنه جهر ، فإن هذه لي- 
 . آخر احلديث أنه أشبه الناس صالة بصالة رسول هللا 

ومع هذا : فالصواب : أن ما ال جُيهر به ، قد يشرع اجلهر به ملصلحة راجحة ، فيشرع : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية فائدة :
أن يرتك اإلنسان  اً ، ويسوغ أيض اً ملثل تعليم املأمومني ، ويسوغ للمصلني أن جيهروا بالكلمات اليسرية أحيان - اً أحيان -لإلمام 

بناء البيت على قواعد إبراهيم ؛  األفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة ، خوفًا من التنفري عما يصلح ، كما ترك النيب 
ي تنفريهم بذلك ، ورأى أن مصلحة االجتماع واالئتالف مقدمة على مصلحة لكون قريش كانوا حديثي عهد باجلاهلية ، وخش

البناء على قواعد إبراهيم ، وقال ابن مسعود ، ملا أكمل الصالة خلف عثمان وأنكر عليه ، فقيل له ِف ذلك ، فقال :  اخلالف 
ك مما فيه العدول عن األفضل إىل اجلائز وِلذا نص األئمة كأمحد وغريه على ذلك بالبسملة ، وِف وصل الوتر ، وغري ذل، شر 

 .املفضول ؛ مراعاة ائتالف املأمومني أو لتعريفهم السنَّة وأمثال ذلك 
فرتك األفضل عنده لئال ينفر الناس ، وكذلك لو كان رجل يرى اجلهر بالبسملة فأمَّ بقوم ال  -أيضًا  –رمحه هللا  -وقال 

 ى ( .ُمموع الفتاو ن .     ) يستحبونه أو بالعكس ووافقهم : كان قد أحس
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 ما حكم اجلهر بالبسملة ؟ . -رمحه هللا  -وسئل الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني  -
فأجاب :  الراجح : أن اجلهر بالبسملة ال ينبغي ، وأن السنَّة اإلسرار ِبا ؛ ألهنا ليست من الفاُتة ، ولكن لو جهر ِبا أحياناً : 

ولكن ، أنه كان جيهر ِبا  :قد روي عنه  علم :  إنه ينبغي أن جيهر ِبا أحياناً ؛ ألن النيب فال حر  ؛ بل قد قال بعض أهل ال
ولكن لو جهر ِبا تأليفاً لقوم مذهبهم اجلهر : فأرجو أن ، وهذا هو األوىل : أن ال جيهر ِبا   أنه كان ال جيهر ِبا الثابت عنه 

 س .ال يكون به بأ
 باب سجود السهو

ري يَن ، َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة قَاَل  َعن  اْبن   – 111 يي   َصلَّى ب َنا َرُسوُل هللا  ) س  ري يَن َْسَّاَها أَبُو  -إ ْحَدى َصاَلَتَ  اْلَعش  قَاَل اْبُن س 
يُت أَنَا َها َكأَنَُّه َغْضَباُن  قَاَل َفَصلَّى ب َنا رَْكَعتَ نْي  ُثَّ َسلََّم فَ َقاَم إ ىَل َخَشَبٍة َمْعُروَضةٍ  -ُهَريْ َرَة َوَلك ْن َنس  د  فَاتََّكَأ َعَلي ْ ِف  اْلَمْسج 

ََن َعَلى َظْهر  َكفي ه  اْلُيْسَرى َوَخَرجَ  َوَوَضَع َيَدهُ  ت  السََّرَعاُن م ْن أَبْ َواب  اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى َوَشبََّك بَ نْيَ َأَصاب ع ه  َوَوَضَع َخدَُّه اأَلَْ
د  فَ َقاُلوا َقصُ  َقاُل َلُه ُذو اْلَيَدْين  َرت  الصَّاَلُة َوِف  اْلَقْوم  أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر فَ َهابَا َأْن يَُكلي َماُه َوِف  اْلَقْوم  رَُجٌل ِف  َيَدْيه  ُطوٌل ي ُ اْلَمْسج 

يَت َأْم َقُصَرت  الصَّاَلُة قَاَل مَلْ أَْنَس َومَلْ تُ ْقَصْر فَ َقاَل َأكَ  َما يَ ُقوُل ُذو اْلَيَدْين  فَ َقاُلوا نَ َعْم فَ تَ َقدََّم َفَصلَّى َما قَاَل يَا َرُسوَل هللا  أََنس 
ْثَل ُسُجود ه  ، َأْو َأْطَوَل ُثَّ رََفَع رَْأَسهُ تَ َرَك ُثَّ َسلََّم ُثَّ َكب ََّر َوَسَجَد م ْثَل ُسُجود ه  ، َأْو َأْطَوَل ُثَّ رََفَع رَْأَسُه وََكب ََّر ُثَّ َكب ََّر وَ   َسَجَد م 

َا َسأَُلوُه ُثَّ َسلََّم فَ يَ ُقوُل نُ بي ْئُت َأنَّ ع ْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ قَاَل ُثَّ َسلَّ ، وََكب ََّر   م ( .فَ ُرِبَّ
---------- 

 ، قال األزهري : العشي عند العرب ما بني زوال الشمس وغروِبا .هو بفتح العني وكسر الشني  ) العشي ( قال النووي : 
د  فَ َقاَم إ ىَل )   ( جاء ِف رواية ملسلم: )ِف عتبة املسجد( وِف رواية: )مث أتى جذعاً ِف قبلة املسجد(.  َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة ِف  اْلَمْسج 
َها َكأَنَُّه َغْضَبانُ )  ( املراد من قول الراوي : كأنه غضبان : انقباضه وتشوش فكره ، والظاهر أن السبب ِف ذلك أنه  فَاتََّكَأ َعَلي ْ

 ل انقضاء الصالة .سلم قب
( بفتح السني والراء، ومنهم من يسكن الراء ، واملراد ِبم أول الناس خروجًا من املسجد، وهم أهل َوَخَرَجت  السََّرَعانُ )  

 احلاجات غالباً .
بواب املسجد ، اعتقدوا ذلك ألهنم ِف زمن الوحي ، وِف رواية للبخاري )وخرجت السرعان من أ(  فَ َقاُلوا َقُصَرت  الصَّاَلةُ ) 

 فقالوا : ُقِصرْت الصالة ( .
 ( امسه : اخلرباق بن عمرو . َوِف  اْلَقْوم  رَُجٌل ِف  َيَدْيه  ُطوٌل يُ َقاُل َلُه ُذو اْلَيَدْين  ) 
يَت َأْم َقُصَرت  الصَّاَلةُ )  وعمر فغلب  ( هذا سؤال ذي اليدين ، تكلم حلرصه على تعلم الصالة والعناية ِبا ، وأما أبو بكر أََنس 

 واحرتامه ، مع اعتقادمها أن األمر سيبني . عليهما مهابة النيب 
( نفي النسيان بناء على ظنه ، ومل تقصر بناء على يقينه أن الصالة مل ُيدث فيها تغيري ، فلما انتفى القصر   أَْنَس َومَلْ تُ ْقَصرْ ) ملَْ 

 ِف رواية : ) أصدق ذو اليدين ( فقالوا : نعم . تعني النسيان ، ولذلك قال ذو اليدين : بلى نسيت ، وجاء
  مل يأخذ النِب  : بقول ذي اليدين 

 ألن قوله يعارض ما كان يظنه من متام صالته .
 ما هي الصالة اليت وقعت فيها القصة املذكورة ِف احلديث ؟ 

 الظهر أو العصر ( . ) صلى بنا النيب   جاء ِف الصحيحني من حديث أّب هريرة 
 الظهر ركعتني ( . ِف رواية عند البخاري من طريق ُممد بن سريين عن أّب هريرة قال ) صلى بنا النيب  وجاء
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 صالة العصر (  من غري شك . وعند مسلم قال ) صلى لنا النيب 
 والظاهر أن االختالف  فيه من الرواة . قال ِف الفتح : 

بل روى النسائي من طريق ابن عوف عن ابن سريين : أن الشك فيه  مث قال  وأبعد من قال ُيمل على أن القصة وقعت مرتني
 إحدى صاليت العشي قال أبو هريرة : لكين نسيت .  من أّب هريرة ، والقصة : صلى 

ِف هذا احلكم حكم من سلم قبل إمتام الصالة ناسيًا ، وأنه جيب أن يأيت مبا ترك ويسجد للسهو بعد السالم كما ِف  -1
 حديث الباب .

 أحوال من سلم قبل إمتام صالته ناسياً :-2
 : أن يسلم عامداً فصالته باطلة . أوالً 
 : أن يسلم ناسياً ، فإن ذكر قريباً ، فإنه يأيت مبا تركه مث يسجد للسهو بعد السالم . ثانياً 
 : أن يسلم ناسياً ، ويتذكر بعد فاصل طويل ، فهنا يعيد الصالة كاملة . ثالثاً 
 ري والطويل ، هذا يرجع للعرف .مثال الفصل القص 

، فإنه قام واتكأ وتراجع مع الناس ، وخر   مثال الفصل القصري : أن يكون طول الفصل كطول الفصل ِف صالة الرسول 
 سرعان الناس ، فما كان مثل هذا كثالث دقائق أو أربع دقائق ، فهذا ال مينع من بناء بعضها على بعض .

ساعتني ، أو خرجوا من املسجد ، فإن هذا يعترب فاصاًل طوياًل ، فهنا جيب عليهم إعادة الصالة  مثال طول الفصل : كساعة أو
 من أوِلا .  ) الشيخ ابن عثيمني ( .

ملا سلم من ركعتني ،  احلديث دليل على أن سجود السهو إذا سلم املصلي قبل إمتام صالته يكون بعد السالم ، فإن النيب -3
 مث سلم مث سجد للسهو مث سلم .قام وجاء بالركعتني 

 إذا سلم اإلمام من صالته قبل إمتامها ناسياً ؟ فهل يتابعه املأموم ؟-4
اجلواب : إذا تيقن املأموم أن اإلمام قد سها وأن الصالة مل تتم ، فإنه يبقى ِف ُمل اجللوس ، وال يتكلم وال ينصرف ، كما لو زاد 

 بعونه ِف الزيادة .اإلمام ونبهوه ومل يرجع ، فإهنم ال يتا
ون : بني أن جيلسوا وينتظرون حَّت يسلم ِبم ، أو يسلمون قبله ، واالنتظار أحسن كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  مث هم خمري 

 وسلموا معه ؟ ملاذا الصحابة تابعوا النيب  فإن قال قائل :
يري ِف احلكم ، فلذا سلموا معه وخر  من خر  ، ألن فاجلواب : أن الصحابة التبس عليهم األمر فخشوا أن يكون قد جاء تغ
 الزمان زمان وحي ونسخ ، وأما اآلن فقد انتهى األمر فلم يبق إال السهو .

 ِف حديث الباب سهو عن زيادة : زيادة السالم . السهو الذي وقع من النيب -5
  ال جتتمع زيادتان ِف الصالة .قال بعض العلماء : ومن احلكمة أن يكون السجود للزيادة بعد السالم ، حَّت

 إذا تكلم بعد سالمه ناسياً ، فإن هذا الكالم ال يبطل الصالة ، ألنه ال يعتقد أنه ِف صالة ، فهو مل يتعمد الكالم .-6
 وذهب بعض العلماء إىل تقسيم الكالم :

 : مثال: أن يتكلم لغري مصلحة الصالة ، فهنا صالته تبطل بكل حال .  أوالً 
 بعد أن يسلم ناسياً : يا فالن ، أغلق املكيف . أن يقول

حني قال : أصدق ذو اليدين ، فهذا ال تبطل صالته ، ألنه  : أن يتكلم ملصلحة الصالة بكالم يسري ، كفعل الرسول  ثانياً 
 يسري ملصلحة الصالة .
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 : أن يكون كثرياً ملصلحة الصالة ، فهنا تبطل . ثالثاً 
 طلقاً ، وهذا اختيار الشيخ السعدي .أهنا ال تبطل مالصحيح  لكن

 ألن هذا املتكلم ال يعتقد أنه ِف صالة . 
 وقد قال تعاىل ) َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأمُتْ ِبِه َوَلِكْن َما تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكم ( .

 دث ال ميكن معه بناء بعض الصالة على حالة احلدث، ألن احل احلالة الوحيدة اليت تبطل هبا الصالة ِف هذه احلالة، هي
 بعض .

 اختلف العلماء ِف موقع سجود السهو ، هل يكون قبل السالم أم بعده على أقوال :-7
 السجود للسهو ُمله قبل السالم . القول األول : 

 وِبذا قال : مكحول ، والزهري ، وابن املسيب ، وهذا مذهب الشافعي .
 ترك التش هد األول وسجد للسهو قبل السالم ( . ، الذي فيه : ) أن النيب  -اآليت  –حلديث عبد هللا بن حبينة -أ

قال : ) إذا شك أحدكم ِف صالته ، فلم يدر كم صلى ... فليطرح الشك ولينِب على ما  وحلديث أّب سعيد أن النيب -ب
 استيقن ، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم ( .

 لصالة ، وجرب للنقص احلاصل ِبا ، فكان قبل السالم ال بعده .وقالوا : إن سجود السهو إمتام ل- 
 : أن سجود السهو كله بعد السالم . القول الثاين

 وِبذا قال : احلسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وهذا مذهب أّب حنيفة .
م مث سجد للسهو وسلم ( فكل سهو مثله سه ا فسلم قبل متام الصالة ، فأمتها مث سل واستدلوا حبديث الباب ) حيث أنه -أ

 يكون سجوده بعد السالم من الصالة .
 : ) إذا شك أحدكم ِف صالته فليتحر الصواب ... فليتم مث يسلم مث يسجد ( . وحلديث ابن مسعود ِف قوله -ب
 والنووي وابن تيمية . ) لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ( رواه أبو داود ، وضعفه البيهقي وحلديث ثوبان . قال : قال - 

 : أنه كله قبل السالم إال إذا سلم قبل متام الصالة . القول الثالث
 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .

 من الصالة قبل إمتامها ، فأمتها وسجد للسهو بعد السالم . حلديث الباب ِف قصة ذي اليدين ، حيث سلم النيب 
هذه الصورة وهي السالم قبل متام الصالة ، ويبقى ما عداها من الصور على األصل ،  قالوا : فيقتصر السجود بعد السالم على

 وهو السجود قبل السالم .
 التفريق ، فما كان عن نقص قبل السالم ، وما كان عن زيادة فبعد السالم . القول الرابع :

 وهذا مذهب مالك .
 .: واستعمال األخبار على وجهها أوىل من ادعاء النسخ  الوق: وبه يصح استعمال اخلربين مجيعاً ،  قال ابن عبد الرب

 أدلتهم على سجود السهو من زيادة يكون بعد السالم :
سلم من ركعتني ، فلما ذكره ذو اليدين أمت صالته مث سلم مث سجد للسهو  حديث الباب ِف قصة ذي اليدين ، فإن النيب -أ

 مث سلم .
 حيث سلم قبل متامها ، والسالم قبل متام الصالة من الزيادة فيها .زاد ِف الصالة  وجه الداللة : أنه 

 صلى الظهر َخساً ، فسجد سجدتني بعدما سلم ( رواه مسلم . حديث ابن مسعود ) أن النيب  -ب
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 وجه الداللة : أنه نص صريح ِف أن من زاد ِف صالته سهواً ، فإنه يسجد له بعد السالم .
 من نقص يكون قبل السالم :وأدلتهم على أن سجود السهو 

 التشهد األول نسياناً سجد للسهو قبل السالم ( . حديث عبد هللا بن حبْينة ) ملا ترك النيب  -أ
 وجه الداللة : أنه نص صحيح صريح ِف أن من نقص ِف صالته فإنه يسجد للسهو قبل السالم .

مواضع : إذا زاد ِف صالته ، أو سلم قبل متامها ، أو شك  : أن ُمل السجود للسهو قبل السالم إال ِف ثالثة القول اخلامس
 فبىن على غالب ظنه .

 وِبذا قال ابن املنذر ، واختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني .
 مجعاً بني األحاديث .

 وهذا القول هو الراجح .
 اختلف العلماء : هل يرجع إذا سبح به ثقة واحد أم ال بد من ثقتني ؟-8

 يرجع إال لقول ثقتني وعلى هذا لو أنه سبح به ثقة من املأمومني فإنه ال يرجع .ال  قيل :
 وهذا املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا .

 مل يرجع إىل قول ذي اليدين حَّت سأل الصحابة واستدلوا حبديث الباب ، حيث إن النيب  
 : إنه يرجع إىل قول ثقة واحد .وقيل 

بانفراده به ، كون الصحابة مع النيب عليه الصالة والسالم ومع  قول ذي اليدين ، وإمنا شك النيب  رجع إىل ألن النيب  
شيء من الشك فسأل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهما ، وهذا هو  ذلك مل ينبه إال ذي اليدين ، هذا حصل عند النيب 

 الصواب .
 السهو أصالً باطل لوجوه :  ل من يقول : إنه ال جيوز على النيب السهو ، فقو  احلديث دليل على أنه جيوز على النيب -9

 صرح عن نفس     ه بالنسيان ، فقال ِف حديث ابن مسعود ) إمنا أنا بش ر أنسى كما تنس ون ... ( . : أنه  أوالً 
 : أن األفعال العمدية تبطل الصالة . ثانياً 
 تعمد الفعل .: أن البيان كاٍف بالقول ، فال ضرورة إىل  ثالثاً 
) مل أنس ( ، وهذا على ظاهره وحقيقته وأنه كان تعمداً لذلك ليقع منه التشريع بالفعل   : ويدل على عدم نسيانه قوله  قالوا

 لكونه أبلغ من القول .
 : ) إّن ال أنسى ولكن أنس ى ألسن ( ، فهذا يدل على عدم صدور النسيان منه  بعضهم استدل بقوله فائدة : 

مبا قاله احلافظ ابن حجر : أن هذا احلديث ال أصل له ، فإنه من بالغات مالك اليت مل توجد موصولة بعد  على هذا والرد
 .البحث الشديد 

 جواز السهو ِف األفعال على األنبياء . -10
 : ) نسي آدم فنسيت ذريته ( . أن النسيان ال يعصم فيه أحد ، نبياً كان أم غري نيب ، قال -11
 نية اخلرو  من الصالة وقطعها إذا كانت بناء على ظن  التمام ، ال يوجب بطالهنا .أن -12
 أن كالم الناسي ال يبطلها .-13

 أن سجود السهو سجدتان كسجود الصالة .-14

 أن التكبري ِف سجود السهو كما ِف سجود الصالة .-15
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 وهيبته ِف قلوب أصحابه . عظمة النيب -16

 لقبه إذا كان ال يكرهه .جواز ذكر اإلنسان ب-17

َنَة  عن -112 ي   -َعْبَد هللا  اْبن ُِبَي ْ َّ )  - وََكاَن م ْن َأْصَحاب  النَِّب  َصلَّى هب  ُم الظُّْهَر فَ َقاَم ِف  الرَّْكَعتَ نْي  اأُلولَيَ نْي   َأنَّ النَِّب 
َوانْ َتَظَر النَّاُس َتْسل يَمُه َكب ََّر َوْهَو َجال ٌس َفَسَجَد َسْجَدتَ نْي  قَ ْبَل َأْن ُيَسلي َم ُثَّ ملَْ جَيْل ْس فَ َقاَم النَّاُس َمَعُه َحىتَّ إ َذا َقَضى الصَّاَلَة 

 ( . َسلَّمَ 
---------- 

 . عند ابن خزمية ) فسبح       وا به فمضى حَّت قضى من صالته (( جاء فَ َقاَم ِف  اَلرَّْكَعتَ نْي  َاأْلُولَيَ نْي  ، َومَلْ جَيْل ْس ) 
 . ( أي : إىل الثالثة ، اتباعاً لفعله  فَ َقاَم اَلنَّاُس َمَعهُ ) 
 لظنهم أنه ال يسجد للسهو ، لعدم تقدم علمهم بذلك .( َر اَلنَّاُس َتْسل يَمُه    َحىتَّ إ َذا َقَضى اَلصَّاَلَة ، َوانْ َتظَ ) 
 التشهد . أي : للسهو بعد ( َكب ََّر َوُهَو َجال ٌس . َوَسَجَد َسْجَدتَ نْي ) 

احلديث دليل على أن املصلي إذا ترك التشهد األول ناسيًا فإنه جيربه بسجود السهو ، ويكون سجوده للسهو قبل السالم ، -1
 حلديث الباب .

صلى ِبم صالة الظهر فنسي التشهد األول ، وقام على الثالثة ، وقد سبح  ففي هذا احلديث خيرب عبد هللا بن حبينة أن النيب 
ناس ولكنه مضى ِف صالته، مث أمتها وسجد سجدتني للسهو قبل أن يسلم جرباً للنقص الذي حصل برتك التشهد األول مث به ال

 سلم .

 اإلمام إذا ترك التشهد األول ، فإنه ال خيلو من حالتني : -2

 مل يشرع .: أن يستتم قائماً فال يرجع ، وجيربه بسجود السهو قبل السالم سواء شرع بالقراءة أو  األوىل
 ألنه إذا استتم قائماً فإنه يصدق عليه أنه انتقل من ركن إىل ركن ، فال يرجع .

فإنه جيلس ويتشهد وليس عليه سجود ِف هذه احلالة ألنه  [أي قبل أن تنفصل فخذيه عن ساقيه  ]: إن ذكر قبل أن يقوم  الثانية
 مل ُيصل فيه قيام .

 األول حىت قام إىل الثالثة ؟ ُث رجع  ( ؟ لكن : ما احلكم إن رجع ) سها عن التشهد
 فلو تعمد ورجع بعد تلبسه بالركن :  -كما تقدم   –إذا سها وقام إىل الثالثة فإنه ال يرجع  

 تبطل صالته ، وهذا مذهب الشافعي . قيل :
 ال تبطل صالته ، وهذا مذهب اجلمهور . وقيل :

) كمن ترك سبحان رّب العظيم ِف الركوع نسياناً ، أو سبحان رّب األعلى ِف يقاس على التشهد األول بقية الواجبات نسياناً  -3
 السجود نسياناً ( .

احلديث دليل على أن سجود السهو ملن ترك التشهد األول ناسيًا يكون قبل السالم ، وهكذا ِف مجيع ترك واجبات الصالة -4
 يكون السجود قبل السالم . 

 ِف الظهر أو العصر أو العشاء نسياناً ؟ –مثالً  –مام إىل خامسة هل مثل هذا احلكم ، لو قام اإل-5
 ال ، ألن هذه زيادة ، فال جيوز للمأمومني متابعته ، وجيب على اإلمام إذا عِلم وهو ِف هذه الركعة الزائدة أنه يرجع مباشرة .

 حكم سجود السهو واجب عند وجود سببه . -6

 ) وإذا نسيت فذكروّن ( . لقوله -أ
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إذا شك أحدكم ِف صالته فلم يدِر كم صلى ، ثالثًا أم أربعًا ) فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد  ولقوله -ب
 سجدتني قبل أن يسلم ( رواه مسلم عن أّب سعيد .

) إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلَبَس عليه ، حَّت ال يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم  ولقوله - 
 يسجد سجدتني وهو جالس ( رواه البخاري ومسلم عن أّب هريرة .فل
 قوله ِف رواية مسلم  ) ... مكان ما نسي من اجللوس ( دليل على أن سجود السهو يشرع للسهو ال للعمد .-7
 احلديث دليل على أنه يكرب لسجود السهو ،  وهذا باإلمجاع .-8

 حلديث الباب .
 وألن حكمه حكم سجود الصالة .

 احلديث دليل على أن اإلمام إذا قام عن التشهد األول ، فإنه جيب على املأموم متابعته ، وإن مل يكن املأموم ناسياً .-9
 احلديث دليل على أنه جيب أن يسلم بعد سجديت السهو .-10

 حلديث الباب ) ... فسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم ( .

 ن التشهد األول من واجبات الصالة . استدل ِبا احلديث بعض العلماء على أ-11

 ملا تركه جربه بسجود السهو ، ولو كان ركناً ألتى به ، ولو كان سنة مل يسجد له . وجه ذلك :أن النيب 
 احلديث دليل على أن املأموم يسجد للسهو مع إمامه وإن مل يسُه املأموم ، ونقل ابن حزم فيه اإلمجاع .-12
 ة النفل كما يشرع ِف الفرض .يشرع سجود السهو ِف صال-13

 وهذا قول أكثر أهل العلم .
 ) إذا سها أحدكم فليسجد سجدتني ( وهذا يشمل ما إذا سها ِف الفرض أو سها ِف النفل . لعموم األدلة  كقول النيب -أ

ض أو كان ِف ) فإذا زاد الرجل أو نقص ِف صالته فليسجد سجدتني ( وهذا يشمل ما إذا كان ِف صالة الفر  ولقوله -ب
 صالة النفل .

 ولقاعدة : ما ثبت ِف الفرض ثبت ِف النفل إال بدليل .- 
 هل يستثىن من ذلك شيء ؟ 

ِف صالة  نعم ، يستثىن من ذلك صالة اجلنازة ، فصالة اجلنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثاًل الصالة على النيب 
لك ، فال نقول بأنه يسجد للسهو ، ألن صالة اجلنازة صالة مبنية على التخفيف اجلنازة أو نسي تكبرية من التكبريات وحنو ذ

 ليس فيها ركوع وال سجود ، هي شفاعة للميت فقط ، فال يشرع فيها سجود للسهو .
 فإن قال : كيف توجبون شيئاً ِف صالة نفل ، وصالة النفل أصاًل غري واجبة ؟ 

 ِبا على وفق الشريعة .  ) الشرح املمتع ( . نقول : إنه ملا تلبس ِبا وجب عليه أن يأيت
 فائدة : حكم إذا ترك املصلي ركناً من أركان الصالة نسياناً وتذكر بعد السالم :

 إذا ترك ركناً من أركان الصالة ناسياً وتذكره بعد السالم فهذا ال خيلو من أمرين :
 أن يكون املرتوك ِف غري الركعة األخرية . األمر األول :

 حكمه : كرتك ركعة ، فيأيت بركعة . فهنا
 أن يكون ِف الركعة األخرية . األمر الثاين :

 فهنا ال نقول يأيت بركعة وإمنا نقول يأيت به ومبا بعده ما مل يطل الفصل .
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ر بعده مثال ذلك : إنسان نسي الركوع مث سل م مث تذكر فنقول : ارجع وأيت بالركوع وما بعده ، لكي ُيصل الرتتيب وألن ما صا
 هذا ِف غري موضعه ويسجد للسهو بعد السالم .

 . هذا مقيد مبا مل يطل الفصل ِف األمرين لكن إذا طال الفصل يستأنف الصالة من أوِلا 
شخص نسي السجدة الثانية من إحدى الركعات، ومل يعلم بذلك إال بعد أن تفرق الناس، وخرجوا من املسجد، وُتدثوا  مثال:

ِلم ذلك وأخربوا اإلمام، فهنا  ي وقت طويل، وذكر بعضهم لبعض أهنم نسوا سجدة من الصالة، فتأكدمضخار  املسجد بعد 
 يعيد الصالة كلها، وخيرب مجاعة املسجد ِف وقت الحق ليعيدوا صالهتم.

 : حكم إذا ترك املصلي ركناً من أركان الصالة نسياناً أثناء الصالة : 2فائدة 
 ة فله حالتان :إذا ترك ركناً من أركان الصال

 إن تذكره قبل أن يصل إىل موضعه من الركعة اليت تليها فإنه يرجع . األوىل :
 وإن تذكره بعد أن وصل إىل موضعه من الركعة اليت تليها فإنه ال يرجع وتقوم اليت تليها مقام اليت قبلها . الثانية : 

ة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع ِف القراءة ، فهنا يقال له : رجل قام إىل الرابعة ِف الظهر ، مث ذكر أنه نسي السجدمثال : 
 ارجع واجلس بني السجدتني واسجد مث أكمل ، وذلك ألن ما بعد الركن املرتوك يقع ِف غري ُمله الشرتاط الرتتيب بني األركان .

ة ، ألنه إذا رجع فسريجع على نفس احملل ، فتكون فإن وصل إىل ُمله من الركعة الثانية ؛ فإنه ال يرجع ، ألن رجوعه ليس له فائد
 الركعة الثانية هي األوىل ، وتكون له ركعة ملفقة من األوىل ومن الثانية .

ِف الصالة من متام نعمة هللا على أمته، وإكمال دينهم ، ليقتدوا به فيما يشرعه ِلم  قال ابن القيم: كان سهوه  : 3فائدة 
 عند السهو .

 يشرع سجود السهو حلديث النفس . : ال 4فائدة 
 لعدم ورود السجود له . - أ

 وألنه مما ال ميكن التحرز منه . - ب

 وال تكاد ختلو منه صالة . - ت
 باب املرور بني يدي املصلي

 هي ما جيعله املصلي بني يديه ملنع املار .تعريف السرتة : 
 واحلكمة منها :

 . االقتداء بالنيب  -أ
 يصل إىل سرتة ( ..) فل امتثال أمره النيب -ب
 عالمة على أن هذا الشخص يصلي .- 
 أهنا متنع روغان بصر املصلي . -د
 أهنا متنع قطع الصالة أو نقصاهنا . -ه 
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مَّة  األَْنَصار يي   - 113 نْيَ َيَدْي اْلُمَصلي ي ) َلْو يَ ْعَلُم اْلَمارُّ ب َ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُجَهْيم  ْبن  احْلَار ث  ْبن  الصي 
ُرَّ بَ نْيَ َيَدْيه  ( . ًرا لَُه م ْن َأْن ََ  َماَذا َعَلْيه  م ْن اإل ُثْ  ؟ َلَكاَن َأْن يَق َف َأْربَع نَي َخي ْ

 قَاَل أَبُو النَّْضر  : ال َأْدر ي : قَاَل َأْربَع نَي يَ ْوماً َأْو َشْهرًا َأْو َسَنًة . 
----------- 

وعرب باليدين لكون أكثر الشغل يقع ِبما، ، أي أمامه بالقرب منه( قال ِف عون املعبود:  ُم اَْلَمارُّ بَ نْيَ َيَدي  اَْلُمَصلي يَلْو يَ ْعلَ  )
 :واختلف ِف ُتديد ذلك 

 ر. بينه وبني قدر رمية حبج: وقيل، ينه وبني قدر ثالثة أذرع: وقيلإذا مر بينه وبني مقدار سجوده، : فقيل
 ( أي من اإلمث والعقوبة . ) ماذا عليه

قال احلافظ ابن حجر : ليست هذه الزيادة ِف شيء من الروايات عند غريه ، وقد عزاها احملب الطربي ِف األحكام (  م ْن َاإْل ُثْ  )
 للبخاري وأطلق ، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة ِف اهتامه أهنا ِف الصحيحني 

 يعين أن املار لو علم مقدار اإلمث الذي يلحقه ، لكان أن يقف أربعني خرياً له من أن مير . ( َأْربَع نيَ  َلَكاَن َأْن يَق فَ ) 
 احلديث دليل على  ُترمي املرور بني يدي املصلي .-1

 َوَمْعىَن احلَِْديث الن َّْهي اأْلَِكيد َواْلَوِعيد الشَِّديد ِف َذِلَك .قال النووي : 
املرور بني يدي املصلي من الكبائر املوجبة للنار ، وظاهره عدم الفرق بني صالة الفريضة  احلديث يدل على أنوقال الشوكاين : 

 والنافلة .
 مىت حيرم ذلك ؟ 

وهنا ال فرق بني أن إذا مر  بني يدي املصلي ، فالتحرمي مقيد فيما إذا مر بني يديه ) يعين ِف املنطقة اليت بني سجوده ووقوفه ( ، 
 له سرتة . يكون له سرتة أو ال يكون

 هذه ِلا حاالن :فاملنطقة اليت من بعد موضع سجوده ، إن م ر  ِف  -2
 .أن يكون املصلي يتخذ سرتة ، فهنا جيوز املرور من خلف السرتة  األوىل :

مث ال  اً ، فإن مل جيد فلينصب عصا ، فإن مل يكن فليخط خط اً إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئ)  لقول النيب  -أ
 رواه أمحد .ره من مر بني يديه ( يض
إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يباَل من مر وراء ذلك( ) قال : قال رسول هللا  وعن طلحة  -ب

 رواه مسلم .
أن جيتاز أن مير  أن ال يتخذ سرتة ، فهنا ليس له إال موضع سجوده ، وهذا األقرب من أقوال أهل العلم ، وجيوز ملن أراد الثانية :

فيما يلي موضع سجوده ، وذلك ألن النهي الوارد ِف احلديث إمنا هو ِف املرور بني يدي املصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس 
 بني يدي املصلي .

 ... ( اختلف ِف معناه :بَ نْيَ يََدِي اَْلُمَصلِ ي )  قوله -3
 فقيل : املراد من قدميه إىل منتهى موضع سجوده .

 : إىل ثالثة أذرع . لوقي
 : إذا بعد عرفاً ، حبيث ال ميكن دفعه إال بالتقدم . وقيل

 ، ألن هذا هو الذي ُيتاجه املصلي . واألقرب األول
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 وهذا إذا مل يتخذ املصلي سرتة ، فإن اختذ سرتة فإنه مير وراءها وال حر  .
مل بني يدي اإلمام واملنفرد واملأموم ، لكن دلت السنة على أن ... ( ظاهر احلديث يش بَ نْيَ يََدِي اَْلُمَصلِ ي ... قوله ) -4

 املأموم مستثىن ، وأن النهي خاص باإلمام واملنفرد .

اِس مبِىًن َفَمَرْرُت ُيَصلِ ى بِالنَّ  أَقْ بَ ْلُت رَاِكبًا َعَلى أَتَاٍن َوأَنَا يَ ْوَمِئٍذ َقْد نَاَهْزُت ااِلْحِتاَلَم َوَرُسوُل اَّللَِّ )  قَال.  اْبِن َعبَّاس حلديث-أ
 د ( متفق عليه .الصَّفِ  فَ َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَلىَّ َأحَ  الصَّفِ  فَ نَ َزْلُت فََأْرَسْلُت األَتَاَن تَ ْرَتُع َوَدَخْلُت ِف  يِ بَ نْيَ يَدَ 

 ألن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه .-ب
 الس أو الواقف ( ال يضر .نستفيد من قوله ) لو يعلم املار ... ( أن غري املار ) اجل-5

ورجالي ِف قبلته ، فإذا سجد غمزّن ،  قالت ) كنت أنام بني يدي رسول هللا  -اآليت  –ويدل لذلك حديث عائشة 
 فقبضت رجلي ، وإذا قام بسطتهما ( .

 جيوز أن جيعل إنساناً سرتة له .-6
 قبلته ... ( .ورجالي ِف  حلديث عائشة السابق  ) كنت أنام بني يدي رسول هللا 

َرةِ  قال ابن قدامة:  َوَقْد ُرِوَي َعْن مُحَْيٍد ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: رََأى ُعَمُر ْبُن ، فَِإْن اْسَتتَ َر بِِإْنَساٍن َفاَل بَْأَس، فَِإنَُّه يَ ُقوُم َمَقاَم َغرْيِِه ِمْن السُّت ْ
ُه َظْهَرُه، َوقَاَل بِثَ ْوِبِه َهَكَذا، َوَبَسَط يََدْيِه َهَكَذااخلَْطَّاِب َرُجاًل ُيَصلِ ي، َوالنَّاُس مَيُرُّوَن بَ نْيَ يَدَ   َوقَاَل: َصلِ ، َواَل تُ َعجِ ْل .؛ ْيِه، فَ َوالَّ

 يِن َظْهَرَك .َوَعْن نَاِفٍع ، قَاَل : َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا ملَْ جيَِْد َسِبياًل إىَل َسارِيٍَة ِمْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد ، قَاَل : َول ِ 
 َرَوامُهَا النَّجَّاُد بِِإْسَناِدِه .

 اختلف العلماء : هل ُيرم املرور بني يدي املصلي ِف احلرم أم ال  على قولني :-7
 : أنه حرام حَّت ِف املسجد احلرام . القول األول

 وهذا مذهب الشافعية .
 لعموم حديث الباب ، وليس هناك دليل خيص مكة أو املسجد احلرام . -أ

 ملا صلى ركعيت الطواف جعل املقام بينه وبني البيت ( .  حديث جابر ) أن النيب وقد ثبت ِف
 َخرََ  َرُسوُل هللِا  ومن تراجم البخاري ِف صحيحه : باب السرتة مبكة وغريها ، مث أورد ُتتها حديث أّب جحيفة قال )

 ( . تَ نْيِ َوَنَصَب بَ نْيَ يََدْيِه َعنَ َزًة َوتَ َوضََّأ َفَجَعَل النَّاُس يَ َتَمسَُّحوَن ِبَوُضوئِهِ بِاِْلَاِجَرِة َفَصلَّى بِاْلَبْطَحاِء الظُّْهَر َواْلَعْصَر رَْكعَ 
واستدل ، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا احلديث وأن ال فرق بني مكة وغريها ِف مشروعية السرتة : ...  قال ابن حجر

لة منه وهذا هو املعروف عند الشافعية وأن ال فرق ِف منع املرور بني يدي على ذلك حبديث أّب جحيفة وقد قدمنا وجه الدال
وعن بعض احلنابلة جواز ذلك ِف مجيع ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفني دون غريهم للضرورة ، املصلي بني مكة وغريها 

 ة .مك
 أن احلرم مستثىن . القول الثاين :

سرتة ( رواه أبو  –أي الناس  –ِف املسجد احلرام ليس بينه وبينهم  يت رسول هللا حلديث املطلب بن أّب وداعة بلفظ ) رأ-أ
 داود وهو ضعيف ، ضعفه ابن حجر ونقل تضعيفه عن البخاري .

 وللمشقة الشديدة من الزحام . -ب
 وال بأس أن يصلي مبكة إىل غري سرتة ، وروي ذلك عن ابن الزبري وعطاء وُماهد . :قال ابن قدامة 

أنه صلى مث ليس بينه وبني  األثرم : قيل ألمحد : الرجل يصلي مبكة ، وال يسترت بشيء ؟ فقال : قد روي عن النيب  قال 
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 .  ة.ة ليست كغريها ، كأن  مكة خمصوص الطُّوَّاف سرتة . قال أمحد : ألن مك
متر املرأة بني يديه ، فينتظرها حَّت متر ، مث يضع  وقال ابن أّب عمار : رأيت ابن الزبري جاء يصلي ، والطُّوَّاف بينه وبني القبلة ،

 جبهته ِف موضع قدمها . رواه حنبل ِف كتاب "املناسك" . 
فيمر بني يديه الرجل واملرأة ؟ فإذا هو يرى أن ِلذا البلد حاال ليس  -يعين مبكة  -وقال املعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي 

ثرون مبكة ألجل قضاء نسكهم ، ويزدمحون فيها ، فلو َمَنع املصلي من جيتاز بني يديه لغريه من البلدان ، وذلك ألن الناس يك
 س .لضاق على النا

 أصح .واألول 
 اختلف العلماء ِف مقدار املساقة بني املصلي وسرتته على أقوال :-8

 : أن املسافة تكون مبقدار ممر شاة . القول األول
 ا ( .اْلَمْسِجِد ِعْنَد اْلِمْنرَبِ َما َكاَدِت الشَّاُة جَتُوُزهَ َكاَن ِجَداُر ) َعْن َسَلَمَة قَاَل  

يَ ْعيِن بِاْلُمَصلَّى : َمْوِضع السُُّجود ، َوِفيِه   اة (َوبَ نْي اجلَِْدار مَمَر  الشَّ   قال النووي رمحه هللا : قَ ْوله : ) َكاَن بَ نْي ُمَصلَّى َرُسول اَّللَّ 
رَتقُ ْرب اْلُمَصلَّ  َأنَّ السُّنَّة  ه .ى ِمْن ُست ْ

 إىل ثالثة أذرع من قدمي املصلي . القول الثاين :
ُهما ) َكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَكْعَبَة َمَشى ِقَبَل َوْجِههِ  عن نَاِفٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َرِضيَ  يملا روى البخار  ِحنَي يَْدُخُل َوَجَعَل  هللُا َعن ْ

َنُه َوبَ نْيَ اجلَِْداِر الَِّذي ِقَبَل َوْجِهِه َقرِيًبا َمَشى َحَّتَّ اْلَباَب ِقَبَل َظْهرِِه ، فَ  َأْخبَ َرُه  ِمْن َثاَلثَِة أَْذرٍُع ، َصلَّى يَ تَ َوخَّى اْلَمَكاَن الَِّذي َيُكوَن بَ ي ْ
 ه ( .َصلَّى ِفي ِبِه ِباَلٌل َأنَّ النَّيبَّ 

يقرب منها حنو ثالثة أذرع من قدميه ، وال يزيد  أن يصلي إىل سرتة أن( : يسن ملن أراد 24/184جاء ِف "املوسوعة الفقهية" )
عند احلنفية والشافعية واحلنابلة ، وهو  صلى ِف الكعبة وبينه وبني اجلدار ثالثة أذرع( ، وهذا  أن النيب على ذلك ؛ حلديث )

 ه .ُيتاجه لقيامه وركوعه وسجود الفاصل بني املصلي ، والسرتة يكون مبقدار ما املفهوم من كالم املالكية ؛ ألن
ثالثة  مجيعًا ، فحمل حديث ابن عمر ) من العلماء من مجع بني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد  القول الثالث :

 ، على حال السجود .  ( ممر الشاة ( ، على حال القيام ، وحديث سهل ) أذرع

 من السرتة ، فكان بينه وبني اجلدار ثالثة أذرع ، و بني يقف قريباً  وكان ( صفة الصالة) قال الشيخ األلباّن رمحه هللا ِف 

 . موضع سجوده ، واجلدار ممر شاة " انتهى
 إىل منتهى موضع سجوده . القول الرابع :

 ألن هذا هو الذي ُيتاجه املصلي .
 يستحب الدنو من السرتة . -9

 شيطان مير  بينه وبينها ( رواه ابن حبان .: ) إذا صلى أحدكم إىل سرتة ، فليدن منها فإن ال لقوله 
 :  والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السرتة  . قال البغوي

 ) إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليدن منها ، ال يقطع الشيطان عليه صالته ( رواه أبو داود . وقد ورد احلكمة من ذلك ِف قوله 
دنو منها ، وفيه بيان احلكمة ِف ذلك ، وهو ما رواه أبو داود وغريه من حديث سهل بن أّب : وقد ورد األمر بال قال احلافظ

 حثمة مرفوعاً ) إذا صلى أح دكم إىل سرتة فليدن منها ال يقط ع الشيطان عليه صالته ( .
 : واحلكمة ِف األمر بالدنو أن ال يقطع الشيطان عليه صالته . وقال الشوكاين
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من قوله ) لو يعلم ( أن اإلمث خيتص مبن يعلم بالنهي وارتكبه ، قال احلافظ : وأْخذه من ذلك فيه بُعد ، استنبط ابن بطال -10
 لكن هو معروف من أدلة أخرى .

ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأِب  َسع يٍد اخْلُْدر يي   - 114 م ْن النَّاس  ،  يَ ُقوُل ) إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم إىَل َشْيٍء َيْستُ ُرهُ  قَاَل : ْسَ 
َا ُهَو َشْيطَاٌن ( .  فََأرَاَد َأَحٌد َأْن جَيَْتاَز بَ نْيَ َيَدْيه  فَ ْلَيْدفَ ْعُه . فَإ ْن َأَِب فَ ْليُ َقات ْلُه . فَإ منَّ

---------- 
 أي : جعل شيئاً أمامه ِف صالته ُيول بينه وبني الناس . (إ َذا َصلَّى َأَحدُُكْم إ ىَل َشْيٍء ) 
 أي : قريباً منه بينه وبني سرتته . (َتاَز بَ نْيَ َيَدْيه  َأْن جيَْ ) 
 وعند مسلم ) فليدفع ِف حنره ( . (فَ ْلَيْدفَ ْعُه ) 
َا ُهَو َشْيطَانٌ  ) أي : فعله شيطان ، ألنه عات ومتمرد ، فكل شيطان من كل جنس فهو متمرده (  فَإ ْن َأَِب فَ ْليُ َقات ْلُه ، فَإ منَّ

 ) القرين ( أي احلامل له على املرور هو القرين ، هو الذي ُيثه ويؤزه .وعاتيه وِف رواية 
 احلديث دليل على مشروعية دفع املار بني يدي املصلي وبني سرتته، وقد اختلف العلماء ِف حكم دفع املار على ثالثة أقوال:-1

 : أنه مستحب ال واجب . القول األول
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

األمر بالدفع أمر ندب متأكد ، وال أعلم أحدًا من العلماء أوجبه ، بل صرح أصحابنا وغريهم بأنه مندوب غري :  قال النووي
 واجب .

 : أنه واجب . القول الثاين
 وهو قول أهل الظاهر ، ورجحه الشوكاّن .

 قال احلافظ ابن حجر بعد أن نقل كالم النووي السابق : وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر  .
حق واجب على املصلي لظاهر احلديث ، فإنه أمر  –إن أِب  –بن حزم : ودفع املار بني يدي املصلي وسرتته ومقاتلته قال ا

 واألمر يقتضي الوجوب .
 وقال الشوكاّن : وظاهر احلديث مع من أوجب الدفع .

 : التفريق بني ما يقطع الصالة وبني ما ال يقطعها . القول الثالث
 مني .ورجحه الشيخ ابن عثي

 القول بالوجوب .والراجح 
نقل القاضي عياض ، والقرطيب ، وابن عبد الرب اإلمجاع على أن املقاتلة ِف قوله ) فليقاتله ( ال تكون ( ، فَ ْليُ َقات ْلُه  )  قوله-2

 االشتغال ِبا .بالسيف وال بالسالح وال باخلطاب ، وال يبلغ به املصلي مبلغاً يفسد به صالته ملخالفة ذلك لقاعدة الصالة و 
ي ع َياضقال  ا َُيُوز فَ َهَلَك ِمْن َذِلَك : َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه اَل يَ ْلَزمُه ُمَقاتَ َلته بِالسِ اَلِح ، َواَل َما يُ َؤدِ ي ِإىَل َهاَلكه ، فَِإْن َدفَ َعُه مبَِ  اْلَقاض 

 .  ) شرح مسلم ( . َفاَل قَ َود َعَلْيِه بِات َِفاِق اْلُعَلَماء
 : اختلفوا ِف معىن )فليقاتله( واجلمهور على أن معناه الدفع بالقهر ال جواز القتل، واملقصود املبالغة ِف كراهة املرور . ال العيِنوق

 : املراد من املقاتلة الدفع بالعنف ال القتل ، فإنه يروى ِف حديث أّب سعيد ) وليدرءه ما استطاع ( . وقال البغوي
 ظاهر املقاتلة باإلمجاع على أنه ال جيوز املقاتلة اليت تفسد صالته .: ويعدل عن  وقال الباجي



 184 

 احلكمة من دفع املار :-3

:  وقد اختلف ِف احلكمة املقتضية لألمر بالدفع ، فقيل : لدفع اإلمث عن املار ، وقيل : لدفع اخللل الواقع باملرور  قال الصنعاين
 م من دفعه اإلمث عن غريه .ِف الصالة ، ألن عناية املصلي بصيانة صالته أه

 : وقد روى ابن أّب شيبة عن ابن مسعود ) أن املرور بني يدي املصلي يقطع نصف صالته ( . قال احلافظ ابن حجر
وروى أبو نعيم عن عمر ) لو يعلم املصلي ما ينقص من صالته باملرور بني يديه ما صلى إال إىل شيء يس   رته من الناس ( . 

تضامها أن الدفع خللل يتعلق بصالة املصلي ، وال خيتص باملار ، ومها وإن كانا موقوفني لفظًا فحكمهما حكم فهذان األثران مق
 الرفع ، ألن مثلهما ال يقال بالرأي .    ) الفتح ( .

 كيفية دفع املار :  -4
 ا ِف رواية مسلم ) فليدفعه ِف حنره ( .يشرع دفع املار باألسهل فاألسهل ، باإلشارة ولطيف املنع ، أو بوضع اليد ِف حنر املار كم

 ذهب مجهور العلماء إىل أنه إذا مر  ومل يدفعه فال ينبغي له أن يرده ، ألن فيه إعادة للمرور .-5

 ذهب بعض العلماء إىل أن الدفع مقيد بوضع السرتة ، فإن فرط ومل يضع سرتة فليس له دفع املار .-6

نووي ، وابن القيم ، والصنعاّن ، والشوكاّن ، بل حكى النووي االتفاق على ذلك ، فقال : منهم اإلمام اخلطاّب ، والبغوي ، وال
 واتفقوا على أن هذا كله ملن مل يفرط ِف صالته ، بل احتاط وصلى إىل سرتة أو ِف مكان يأمن املرور بني يديه .

 واستدلوا مبفهوم  ) إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته ( .
  أنه يشرع رد املار مطلقاً .وذهب بعض العلماء إىل

لعموم حديث ابن عمر ) إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدًا مير ... ( .فهذا احلديث مطلق ومل يقيد بوضع السرتة ، واختاره 
 الشيخ ابن باز .

َاٍر أَ  - 115 تَاٍن ، َوأَنَا يَ ْوَمئ ٍذ َقْد نَاَهْزُت االْحت الَم ، َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َأقْ بَ ْلُت رَاك بًا َعَلى مح 
َداٍر . َمَرْرُت بَ نْيَ َيَدْي بَ ْعض  الصَّفي  فَ نَ َزْلُت ، فََأْرَسْلُت األَتَاَن  َوَرُسوُل اَّللَّ   تَ ْرَتُع . َوَدَخْلُت ُيَصلي ي ب النَّاس  ِب  ىًن إىَل َغرْي  ج 

 ل َك َعَليَّ َأَحٌد ( .ِف  الصَّفي  ، فَ َلْم يُ ْنك ْر ذَ 
---------- 

َاٍر أَتَانٍ )   ( وهي األنثى من احلمري . مح 
 ( أي : قاربت البلوغ الشرعي . َوأَنَا يَ ْوَمئ ٍذ َقْد نَاَهْزُت اال ْحت الَمَ ) 
م من رواية ابن عيينة ) بعرفة ( ( كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ، ووقع عند مسل ُيَصلي ي ب النَّاس  ِب  ىًن  َوَرُسوُل اَّللَّ  ) 

قال النووي : ُيمل ذلك على أهنما قضيتان ، وتعقب بأن األصل عدم التعدد ال سيما مع اختاذ خمر  احلديث ، فاحلق أن قول 
 ابن عيينة ) بعرفة ( شاذة .

َدارٍ )  ن ابن عباس أورده ِف معرض االستدالل ( أي: إىل غري سرتة، قاله الشافعي ، وسياق الكالم يدل على ذلك، أل إ ىَل َغرْي  ج 
 يصلي املكتوبة ليس لشيء يسرته( . على أن املرور بني يدي املصلي ال يقطع صالته، ويؤيده رواية البزار بلفظ )والنيب 

 زاد البخاري ِف احلج ) حَّت سرت بني يدي بعض الصف األول (.( َفَمَرْرُت بَ نْيَ َيَدْي بَ ْعض  الصَّفي  ) 
 فيه أن ترك اإلنكار حجة .(  يُ ْنك ْر َذل َك َعَليَّ َأَحدٌ فَ َلْم ) 
 احلديث دليل على أن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه . -1

، فال يسن للمأموم أن يتخذ فإن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه ، نص عليه أمحد ، وهو قول أكثر أهل العلم :  قال ابن قدامة
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 ومل يتخذ أحد منهم شيء . نيب سرتة ، ألن الصحابة كانوا يصلون مع ال
 باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه. :  وقد بوب البخاري

 مث ذكر ثالثة أحاديث :
نَّاِس مبِىًن ِإىَل ُيَصلِ ي بِال أَقْ بَ ْلُت رَاِكًبا َعَلى مِحَاٍر أَتَاٍن َوأَنَا يَ ْوَمِئٍذ َقْد نَاَهْزُت ااِلْحِتاَلَم َوَرُسوُل هللِا ) َعبَّاٍس أَنَُّه قَاَل  حديث ابن

 ( . َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَليَّ َأَحدٌ َغرْيِ ِجَداٍر َفَمَرْرُت بَ نْيَ يََدْي بَ ْعِض الصَّفِ  فَ نَ َزْلُت َوأَْرَسْلُت األَتَاَن تَ ْرَتُع َوَدَخْلُت ِف الصَّفِ  ف َ 
َها َوالنَّاُس َورَاَءُه ، وََكاَن َكاَن ِإَذا َخرََ  يَ ْوَم اْلعِ   أَنَّ َرُسوَل هللِا )  ُعَمر ابن وحديث يِد أََمَر بِاحلَْْربَِة فَ ُتوَضُع بَ نْيَ يََدْيِه فَ ُيَصلِ ي ِإلَي ْ

 ( . يَ ْفَعُل َذِلَك ِف السََّفِر َفِمْن مَثَّ اختَََّذَها األَُمرَاءُ 
َفَة  وحديث  الظُّْهَر رَْكَعتَ نْيِ َواْلَعْصَر رَْكَعتَ نْيِ مَتُرُّ بَ نْيَ يََدْيِه اْلَمْرأَُة  - يََدْيِه َعنَ َزٌة َوبَ نْيَ  -َصلَّى ِِبِْم بِاْلَبْطَحاِء  أَنَّ النَّيبَّ  )َأّب ُجَحي ْ

 ( . َواحلَِْمارُ 
مل يأمر  الثاّن والثالث منها مطابقان للرتمجة لكونه ، ثالثة أحاديث ) أي البخاري ( أورد فيه قال احلافظ ابن حجر : 

صلى إىل  ألنه ليس فيه أنه ، وأما األول وهو حديث بن عباس ففي االستدالل به نظر ، ة غري سرتته أصحابه أن يتخذوا سرت 
وقد تقدم ِف كتاب العلم ِف الكالم على هذا احلديث ِف باب ، باب من صلى إىل غري سرتة : وقد بوب عليه البيهقي ، سرتة 

وذكرنا تأييد ذلك من رواية ، إىل غري سرتة : اس إىل غري جدار أي مَّت يصح مساع الصغري قول الشافعي أن املراد بقول بن عب
 .  ) الفتح ( .البزار 
 لكن هل سرتهتم سرتة اإلمام أم سرتهتم اإلمام نفسه ؟ 

 إن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه من املأمومني . فقيل :
 إن اإلمام سرتة للمأمومني . وقيل :

 واألول قول األكثر .
من يقول إن سرتة اإلمام سرتة من خلفه يضر  الذي نقله عياض فيما لو مر بني يدي اإلمام أحد فعلى قولويظهر أثر اخلالف 

 م .صالته وصالهتم معا وعلى قول من يقول أن اإلمام نفسه سرتة من خلفه يضر صالته وال يضر صالهت
 اختلف العلماء هل السرتة واجبة أم ال على قولني :( استدل ِبا من قال بعدم وجوب السرتة ، وقد إىَل َغرْيِ ِجَداٍر قوله )  -2

 : أهنا واجبة . القول األول
 وهذا مذهب ابن خزمية ، ورجحه ابن حزم ، والشوكاّن .

َرَة ْبِن َمْعَبٍد َاجلَُْهيِنِ  -أ  . َأْخَرَجُه َاحْلَاِكمُ ٍم ( ) لَِيْسَترتْ َأَحدُُكْم ِف َصاَلتِِه َوَلْو ِبَسهْ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َعْن َسب ْ
 رواه أبو داود .) إذا صلى أحدكم فليصل  إىل سرتة وليدن منها (  وحلديث أّب سعيد قال : قال رسول هللا  -ب

 : فيه أن اختاذ السرتة واجب . قال الشوكاين
 ورجحه األلباّن ، وقال : القول باالستحباب يناِف األمر بالسرتة ِف عدة أحاديث .

 رواه ابن خزمية .) إذا صلى أحدكم فليسترت (   عن سهل بن سعد قال : قال رسول هللا و  - 
 : أهنا غري واجبة . القول الثاين

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 إىل َغرِي ِجدار ( .ُيَصلِ ى بِالنَّاِس مبِىًن  َوَرُسوُل اَّللَِّ الباب )  حلديث -أ

ر ( قال احلافظ ابن حجر :  أي إىل غري سرتة ، قاله الشافعي ، وسياق الكالم يدل على وجه الداللة : قوله ) إىل غري جدا
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  ظ ذلك ، ألن ابن عباس أورده ِف معرض االستدالل على أن املرور بني يدي املصلي ال يقط      ع صالته ، ويؤي      ده رواية البزار بلف  
 يصلي املكتوبة ليس لشيء يسرته ( . ) والنيب 

 ) إذا صلى أحدك م إىل شيء يس رته من الناس فأراد أن جيتاز بني يديه ... ( . -السابق  -وحلديث أّب سعيد  -ب
 فقوله ) إذا صلى أحدكم ... ( يدل على أن املصلي قد يصلي إىل شيء يسرته وقد ال يصلي .

 الراجح . وهذا القول هو
 للشيء دليل على جوازه . أن إقرار النيب -3

 رور بني صفوف املصلني ، ألن سرتة إمامهم سرتة ِلم .جواز امل-4
َلت ه   ُكْنُت أَنَاُم بَ نْيَ يََدْي َرُسول  اَّللَّ  ت )  َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَالَ  - 110 فَإ َذا َسَجَد َغَمَزين  ،  -َور ْجالَي ِف  ق ب ْ

 . ُيوُت يَ ْوَمئ ٍذ لَْيَس ف يَها َمَصاب يُح (فَ َقَبْضُت ر ْجَليَّ . فَإ َذا قَاَم َبَسْطتُ ُهَما . َواْلب ُ 
----------  

َلت ه   ُكْنُت أَنَاُم بَ نْيَ يََدْي َرُسول  اَّللَّ  )  : ِف مكان سجوده، ويتبني  ذلك من الر واية األخرى ِف ( أي  َور ْجالَي ِف  ق ب ْ
لِ ي ، وهي بينه وبني القبلة على فراش أهله اعرتاض كان ُيص أنَّ رسول هللا  ) الصحيحني من رواية الزهري عن عروة عنها ،

 ( .فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت ) زادا ِف رواية ِلما (  اجلنازة
 ء .اسُتدل به على أن  ملس املرأة ال ينقض الوضو  (فَإ َذا َسَجَد َغَمَزين  ) 
ا أرادت َواْلبُ ُيوُت يَ ْوَمئ ٍذ لَْيَس ف يَها َمَصاب يُح ( )  به االعتذار عن نومها على تلك الص فة.كأهن 

م صاروا بعد ذلك يستصبحون. انتهى.  قال ابن بط اٍل: وفيه إشعاٌر بأهن 
استدل باحلديث من قال : إن مرور املرأة بني يدي املصلي ال يقطع الصالة ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة ، هل  -1

 يقطع الصالة شيء أم ال على أقوال :
 : يقطع الصالة هذه األشياء الثالثة : املرأة البالغ ، واحلمار ، والكلب األسود . ولالقول األ

 واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم ، وابن املنذر ، والشوكاّن ، واأللباّن .
ْستُ رُُه ِإَذا َكاَن بَ نْيَ يََدْيِه ِمْثُل آِخرَِة الرَّْحِل فَِإَذا ملَْ َيُكْن ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِ ى فَِإنَُّه يَ ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َأِِب َذر قَالَ حلديث  -أ

ِمَن اْلَكْلِب  . قُ ْلُت يَا أَبَا َذرٍ  َما بَاُل اْلَكْلِب اأَلْسَودِ  (بَ نْيَ يََدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل فَِإنَُّه يَ ْقَطُع َصالََتُه احلَِْماُر َواْلَمْرأَُة َواْلَكْلُب اأَلْسَودُ 
 ( رواه مسلم .اْلَكْلُب اأَلْسَوُد َشْيطَانٌ )فَ َقاَل  َكَما َسأَْلَتيِن   َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ  ياأَلمْحَِر ِمَن اْلَكْلِب اأَلْصَفِر قَاَل يَا اْبَن َأخِ 

 ( رواه مسلم .َذِلَك ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّْحِل  يْرأَُة َواحلَِْماُر َواْلَكْلُب َويَقِ يَ ْقَطُع الصَّالََة اْلمَ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل  -ب
 ( رواه أبو داود . يَ ْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة احْلَاِئُض َواْلَكْلبُ )  قال : قال َعِن اْبِن َعبَّاٍس و  - 

وهو ...  مار واملرأة، فظاهر خرب عبد هللا بن الصامت عن أّب ذروأما حجة من قال يقطع الصالة الكلب واحل: قال ابن املنذر 
إال التسليم له وحد ك أن ُيمل على قياس أو  خرب صحيح ال علة له ، فالقول بظاهره جيب ، وليس مما يثبت عن رسول هللا 

 نظر .
نهم : أبو هريرة ، وأنس ، وابن عباس ، املراد بقطع الصالة إبطاِلا ، وقد ذهب إىل ذلك مجاعة من الصحابة م : وقال الشوكاين

ِف رواية عنه ... وممن قال به من التابعني يقطع الثالثة املذكورة : احلسن البصري ، وأبو األحوص صاحب ابن مسعود ، ومن 
 األئمة : أمحد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري  .

 : أنه ال يقطع الصالة شيء . القول الثاين
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 اهري العلماء .وهذا مذهب مج
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور العلماء من السلف واخللف ، ال تبطل الصالة مبرور شيء من هؤالء وال قال النووي : 

 .من غريهم 
 .رواه أبو داود وهو ضعيف ) ال يقطع الصالة شيء (  حلديث أّب سعيد قال : قال رسول هللا -أ

العصر ، ومها  عباسًا ِف بادية لنا ، ولنا كلبة ومحار يرعى ، فصلى النيب  ) زار النيب حلديث الفضيل بن عباس قال  -ب
 بني يديه ، فلم يؤخرا ومل يزجرا ( رواه أبو داود ، وهو ضعيف .

 رواه مسلم ورجالي ِف قبلته ، فإذا سجد غمزّن(.  ) كنت أنام بني يدي رسول هللا   -حديث الباب  –وحلديث عائشة  - 
ُيَصلِ ى بِالنَّاِس  أَقْ بَ ْلُت رَاِكبًا َعَلى أَتَاٍن َوأَنَا يَ ْوَمِئٍذ َقْد نَاَهْزُت ااِلْحِتاَلَم َوَرُسوُل اَّللَِّ ) قَال -الذي تقدم- اْبِن َعبَّاس وحلديث -د

 متفق عليه د( الصَّفِ  فَ َلْم يُ ْنِكْر َذِلَك َعَلىَّ َأحَ  ْرَتُع َوَدَخْلُت ِف الصَّفِ  فَ نَ َزْلُت فََأْرَسْلُت األَتَاَن ت َ  يِ َفَمَرْرُت بَ نْيَ يَدَ إىل َغرِي ِجدار، مبِىًن 

 أنه يقطع الصالة الكلب األسود خاصة .القول الثالث : 
 وهذا قول أمحد وإسحاق .

 رة .وحجة هذا القول : أن الكلب مل جييء ِف الرتخيص فيه شيء يعارض األحاديث املذكورة وهي حديث أّب ذر وأّب هري
 وأما املرأة فقد ورد عن عائشة أهنا قالت ) شبهتمونا بالكالب واحلمري ( .

 ورجالي ِف قبلته ، فإذا سجد غمزّن ( . وقالت )كنت أنام بني يدي رسول هللا 
 َقْد نَاَهْزُت االْحِتالَم ، َوَرُسوُل اَّللَِّ  أَقْ بَ ْلُت رَاِكباً َعَلى مِحَاٍر أَتَاٍن ، َوأَنَا يَ ْوَمِئذٍ ) قَاَل وأما احلمار فقد ورد فيه حديث ابن عباس 

تَ ْرَتُع . َوَدَخْلُت ِف الصَّفِ  ، فَ َلْم  ُيَصلِ ي بِالنَّاِس مبِىًن إىَل َغرْيِ ِجَداٍر . َمَرْرُت بَ نْيَ يََدْي  بَ ْعِض الصَّفِ  فَ نَ زَْلُت ، فََأْرَسْلُت األَتَانَ 
 فق عليه .مت  يُ ْنِكْر َذِلَك َعَليَّ َأَحٌد (

 القول األول ، وأنه يقطع الصالة هذه األشياء الثالثة املذكورة باحلديث .والراجح 
َرٌة فَِإن ُه َصح  َعْنُه أَن ُه يَ ْقَطُع َصاَلَتُه " اْلَمْرأَُة َواحلَِْماُر َواْلَكْلُب اأْلَْسَودُ قال ابن القيم : ...  ْنُه ِمْن " . َوثَ َبَت َذِلَك عَ  فَِإْن ملَْ َيُكْن ُست ْ

ُر َصرِيٍح َوَصرِيٌح َغي ُْر رَِوايَِة َأّب َذر  َوَأّب ُهَريْ رَةَ  َواْبِن َعب اٍس َوَعْبِد اَّللِ  ْبِن ُمَغف ٍل . َوُمَعاِرُض َهِذِه اأْلََحاِديِث ِقسْ  َماِن َصِحيٌح َغي ْ
َرُك اْلَعَمُل ِِبَا ِلُمَعاِرٍض َهَذا َشْأنُُه .  َصِحيٍح َفاَل يُ ت ْ

 اجلمهور عن األحاديث اليت فيها قطع الصالة بأجوبه : أجاب -
 قالوا إن املراد بالقطع نقص الصالة .  -أ

قال النووي : وتأول هؤالء حديث القطع على أن املراد به ينقص الصالة لشغل القلب ِبذه األشياء ، وليس املراد إبطاِلا . )شرح 
 مسلم( .

 أنه منسوخ .  -ب
 :احتجوا ِبا فمن وجهني  حاديث الصحيحة اليتب عن األما اجلواأو :  قال النووي

ن املراد بالقطع القطع عن اخلشوع : أواحملققون من الفقهاء واحملدثني  جاب به الشافعي واخلطاّبأما : حسنهما أصحهما و أ
صحابنا وغريهم من أيدعيه ما ما أو ، نعتمده  يفهذا اجلواب هو الذ، هنا تفسد الصالة أال ، والذكر للشغل ِبا وااللتفات إليها 

يكون  أن مروال يلزم من كون حديث ابن عباس ِف حجة الوداع وهى ِف آخر األ، إذ ال دليل عليه ، النسخ فليس مبقبول 
نه لو احتمل أمع  اً ن مثل هذا ال يكون ناسخ، أصول وقد علم وتقرر ِف األ، حاديث القطع بعده أإذ ميكن كون ،  اً ناسخ

 ة .     ) اجملموع ( .قاعدة معروف اً يضأوهذه ، منها  يءإذ ليس فيه رد ش، عليه  اً حاديث مقدمبني األ النسخ لكان اجلمع
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 ال الط حاوي  وغريه إىل أن  حديث أّب ذرٍ  وما وافقه ، منسوخ حبديث عائشة وغريها.م : وقال ابن حجر
 جلمع، والت اريخ هنا مَل يتحق ق ، واجلمع مَل يتعذ ر.وتعق ب: بأن  الن سخ ال يصار إليه إالَّ إذا علم الت اريخ وتعذ ر ا

 : ) اجلواب عن أدلة القول الثاين ) وهم اجلمهور 
 أّب سعيد ) ال يقطع الصالة شيء ( فحديث ضعيف فال حجة فيه .  أما حديث

 ضعفه ابن حزم ِف احمللي ، وقال النووي : هو ضعيف ، وضعفه ابن قدامة ِف املغين ، وابن حجر .
من قطع املرأة واحلمار والكلب األسود ، فتخص هذه الثالثة من عموم هذا  صح فهو عام خمصوص مبا ثبت عن النيب  ولو

 احلديث .
عباسًا ... ( فحديث ضعيف ، فقد ضعفه ابن حزم ِف احمللى ، مث مل يبني لون  الفضيل ابن عباس ) زار النيب  وأما حديث

 أسود ، وال يقطع الصالة من الكالب إال األسود .هذه الكليبة ، فقد يكون لوهنا ليس 
 يقول إذا مر  ، وفرق بني املرور واالضطجاع . عائشة ، فهذا ليس مبرور ، والنيب  وأما حديث

يصلي وعائشة نائمة ِف قبلته ، وكأن ذلك ليس كاملار ، فإن الرجل ُمر م عليه املرور بني  وكان رسول هللا قال ابن القيم : 
 صلي وال يكره له أن يكون البثاً بني يديه ، وهكذا املرأة يقطع مرورها الصالة دون لبثها .يدي امل

... ( فهو غري صريح ِف املسألة ، فال حجة فيه ، إذ ليس فيه إال أن أَقْ بَ ْلُت رَاِكبًا َعَلى أَتَاٍن )  قَالابن عباس ) وأما حديث
 إذ سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه .احلمار مر  بني يدي بعض الصف ، وهذا ال يؤثر ، 

مرور املرأة من أمام املرأة يقطع الصالة كالرجل ؟ ألنه ال فرق بني الرجال والنساء ِف األحكام إال ما دل  الدليل على -2
 ختصيص     ه .

 .توح ( ) لقاء الباب املف. املرأة تقطع صالة املرأة كما تقطع صالة الرجل   قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :
) نقاًل من موقع ة . الصالة تنقطع ولو كانت املصلية امرأة واملارة امرأة ؛ ألن اخلطاب جلميع األم وقال الشيخ األلباّن رمحه هللا :

 اإلسالم سؤال وجواب ( .
 فائدة : 

ُموِم احلَِْديِث ِف ُكلِ  َصاَلٍة ، َوأِلَنَّ ُمْبِطاَلِت الصَّاَلِة يَ َتَساَوى َواَل فَ ْرَق ِف بُْطاَلِن الصَّاَلِة بَ نْيَ اْلَفْرِض َوالتََّطوُِّع ؛ لِعُ  قال ابن قدامة :
 .ِفيَها اْلَفْرُض َوالتََّطوُُّع ِِف َغرْيِ َهَذا ، َفَكَذِلَك َهَذا 

 املراد باملرأة اليت تقطع الصالة ، املرأة البالغة ألمرين :-3
 أة احلائض ... ( .حلديث ابن عباس فيه التقييد ) .. املر  األول :
 وألن غري البالغة ال يصدق عليها أهنا امرأة . والثاين :

 اختلف ِف املراد باحلمار الذي يقطع الصالة ؟-4
 يشمل مجيع احلمري األهلي والوحشي . فقيل :

 .. ( فيشمل مجيع احلمري . يَ ْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة َواحلَِْماُر َواْلَكْلبُ لظاهر احلديث )
 املراد احلمار األهلي .يل : وق

 قالوا : ألن اسم احلمار إذا أطلق ينصرف إىل املعهود املألوف ِف االستعمال وهو األهلي .
 أرجح .واألول 

 املراد بالكلب الذي يقطع الصالة ، األسود .-5
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ملطلق على املقيد ، فال فقد جاء ِف حديث أّب ذر تقييده باألسود ، وجاء ِف حديث أّب هريرة مطلق غري مقيد ، فيحمل ا
قُ ْلُت يَا أَبَا َذرٍ  َما بَاُل اْلَكْلِب اأَلْسَوِد ِمَن اْلَكْلِب اأَلمْحَِر يقطع الصالة إال الكلب األسود ، بدليل حديث أّب ذر السابق ) ... 

 ( رواه مسلم .اْلَكْلُب اأَلْسَوُد َشْيطَاٌن » فَ َقاَل  َكَما َسأَْلَتيِن   َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ  يِمَن اْلَكْلِب اأَلْصَفِر قَاَل يَا اْبَن َأخِ 
 لو مر أحد هذه الثالثة أمام املأموم ، فإهنا ال تقطع صالته ، ألن سرتة اإلمام تعترب سرتة ملن خلفه ، ويدل لذلك : -6

يصلي بالناس مبىن  هللا أقبلت على محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم ، ورسول )  -وقد تقدم  -حديث ابن عباس  
 ) وقد تقدم ذلك ( . متفق عليه .إىل غري جدار ، فمررت بني يدي بعض الصف ومل ينكر ذلك علي أحد ( 

لو مر أحد هذه الثالثة بني اإلمام وسرتته ، قطعت صالته وصالة املأمومني ، وهذه هي املسألة الوحيدة اليت تبطل فيها  -7
 مام .صالة املأموم ببطالن صالة اإل

 اختلف العلماء ِف  حكم الصالة إىل النائم على قولني :-8
 : أنه مكروه . القول األول

 وذهب إليه ُماهد ، وطاووس ، ومالك ، كما ذكر ذلك الشوكاّن ، خشية ما يبدو منه مما يلهي املصلي عن صالته .
 .طرقه كلها ضعيفة رواه أبو داود وقال : ( .  ) ال تصلوا خلف النائم املتحدث وحلديث ابن عباس قال : قال رسول هللا 

 : أنه ال يكره . القول الثاين
 مث ذكر حديث عائشة . .: باب الصالة خلف النائم  قالوهو ظاهر تبويب البخاري ، حيث ، 

 الصحيح .وهذا القول هو 
 رور املمنوع .احلديث دليل على جواز اعرتاض املرأة بني املصلي وبني القبلة ، وأن ذلك ليس من امل-9

َها لَِغرْيِ النَّيب  قال النووي :  ُهْم الصَّاَلة ِإلَي ْ َها ، وََكرَِه اْلُعَلَماء أَْو مَجَاَعة ِمن ْ َنة ِِبَا َوَتذَكُّرَها ،  َوِفيِه َجَواز َصاَلته ِإلَي ْ خِلَْوِف اْلِفت ْ
َها ، َوأَمَّا النَّيب   َفُمنَ زَّه َعْن َهَذا ُكل ه َوَصاَلته َمَع أَنَُّه َكاَن ِِف اللَّْيل ، َواْلبُ ُيوت يَ ْومِئٍذ لَْيَس ِفيَها   َوِإْشَغال اْلَقْلب ِِبَا بِالنََّظِر ِإلَي ْ

 ) نووي ( . َمَصابِيح .
 اجلواز . والصحيح

 احلديث دليل على أنه جيوز للمصلي أن جيعل إنساناً أمامه سرتة له .-10
 موليه ظهره فال بأس من اختاذه سرتة، إذا كان ال يشوش عليه بصوت أو حركة. اً جالسفإذا صلى وأمامه إنسان جالس: فإن كان 

 ك .قال الشيخ ابن باز رمحه هللا لو صلى إنسان إىل إنسان قدامه جالس أو مضطجع مل يضره ذل
َرِة فَِإْن اْسَتتَ َر بِِإْنَساٍن َفاَل بَْأَس ، فَِإنَُّه يَ ُقوُم َمَقاَم َغريِْ  وقال ابن قدامة :  َوَقْد ُرِوَي َعْن مُحَْيٍد ْبِن ِهاَلٍل ، قَاَل : رََأى ، ِه ِمْن السُّت ْ

ُه َظْهَرُه ، َوقَاَل بِثَ ْوبِِه هَ   َكَذا ، َوَبَسَط يََدْيِه َهَكَذا .ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َرُجاًل ُيَصلِ ي ، َوالنَّاُس مَيُرُّوَن بَ نْيَ يََدْيِه ، فَ َوالَّ
 ، َواَل تُ َعجِ ْل . َوقَاَل : َصل ِ 

 يِن َظْهَرَك .َوَعْن نَاِفٍع ، قَاَل : َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا ملَْ جيَِْد َسِبياًل إىَل َسارِيٍَة ِمْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد ، قَاَل : َول ِ 
 َرَوامُهَا النَّجَّاُد بِِإْسَناِدِه .

  له اختاذ سرتة أخرى بعيدة عنه . أما إذا كان مستقبل وجهه فيكره له الصالة إليه ، ويستحب و 
َكاَن ُيَصلِ ي   النَّيِبَّ يُْكَرُه أَْن ُيَصلِ َي ُمْستَ ْقِباًل َوْجَه إْنَساٍن ؛ أِلَنَّ ُعَمَر أَدََّب َعَلى َذِلَك . َوِف َحِديِث َعاِئَشَة )َأنَّ : قال ابن قدامة 

َنهُ  َلِة، َتُكوُن َل احْلَاَجُة فََأْكَرُه أَْن أَُقوَم فََأْستَ ْقِبَلُه ، فَأَْنَسلَّ اْنِساَلاًل(. ُمت ََّفٌق عَ  ِحَذاَء َوَسِط السَّرِيِر، َوأَنَا ُمْضَطِجَعٌة بَ ي ْ  َلْيهِ َوبَ نْيَ اْلِقب ْ
 . ) املغين ( . َوأِلَنَُّه ِشْبُه السُُّجوِد ِلَذِلَك الشَّْخصِ 
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َا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َلِة فَ َتُكوُن َل احْلَاَجُة فَأَْنَسلُّ ِمْن ِقَبِل يُ  وِف لفظ عند أمحد ) ُرمبَّ َنُه َوبَ نْيَ اْلِقب ْ َصلِ ي بِاللَّْيِل َوأَنَا َعَلى السَّرِيِر بَ ي ْ
 رِْجِل السَّرِيِر َكرَاِهَيَة َأْن َأْستَ ْقِبَلُه ِبَوْجِهي ( . 

،  قبله أحد بوجهه وهو يصلي ، وكان ذلك ليالً كان يكره أن يست  وهذا يدل على أهنا كانت تعلم أن النيب :  قال ابن رجب
 ن .ومل يكن ِف البيوت مصابيح ، كما صرحت به عائشة ِف حديثها اآلخر ، فدل على كراهة استقبال املصلي وجه إنسا

ْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد ، قَاَل َل : َولِ يِن وروى ابن أّب شيبة بسند حسن َعْن نَاِفٍع قَاَل ) َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا ملَْ جيَِْد َسِبياًل إىَل َسارِيٍَة مِ 
 َظْهَرك ( .

 ه .وقال ابن بطال رمحه هللا: ذهبت طائفة من العلماء إىل أن الرجل يسرت الرجل إذا صلى، إال أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجه
ْلَماِلِكيَّة َواحْلََنابَِلُة ، َوُهَو قَ ْوٌل ِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة ِإىَل ِصحَِّة ااِلْسِتَتاِر َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء : احْلََنِفيَُّة َوا(  املوسوعة الفقهية) وجاء ِف 

 .بِاآْلَدِميِ  ِف الصَّالَِة ، َوَذِلَك ِف اجلُْْمَلِة ، َلِكن َُّهُم اْختَ َلُفوا ِف الت ََّفاِصيل 
 . ْنَد اجلَِْميعِ َوأَمَّا الصَّالَُة ِإىَل َوْجِه اإْلْنَساِن فَ ُتْكَرُه عِ 

احلديث دليل على أن مس املرأة ال ينقض الوضوء ، لقوِلا ) فإذا سجد غمزّن .. ( وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة -11
 على ثالثة أقوال :

 : أنه ينقض الوضوء . القول األول
 وإىل ذلك ذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، والزهري ، وهو مذهب الشافعي .

 ( .أَْو الَمْسُتُم النِ َساَء ىل ) لقوله تعا-أ
: اآلية صرحت بأن اللمس من مجلة األحداث املوجبة للوضوء وهو حقيقة ِف ملس اليد ، ويؤيد بقاؤه على معناه احلقيقي  قالوا 

 قراءة ) أو ملستم ( فإهنا ظاهرة ِف ُمرد اللمس من دون مجاع .
ملاعز  ِف األحاديث استعمال اللمس مبعىن ملس اليد ، كما ِف قول النيب  وقد جاء، واألصل ِف معىن اللمس أنه اللمس باليد 

  َلَعلََّك قَ ب َّْلَت أَْو َلَمْسَت ( رواه أمحد ( :. 
 .) َواْلَيُد زِنَاَها اللَّْمُس ( رواه أمحد  وقوله 

 : أنه ال ينقض الوضوء . القول الثاين
 ذهب أّب حنيفة . وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس ، وهو م

 ي َأْخَرَجُه َأمْحَُد، َوَضعََّفُه اَْلُبَخارِ  (قَ بََّل بَ ْعَض ِنَسائِِه، مُثَّ َخرََ  ِإىَل اَلصَّاَلِة وملَْ يَ تَ َوضَّأْ  َأنَّ اَلنَّيبَّ ) َعاِئَشة َرِضَي َاَّللَُّ َعن َْها حلديث-أ
 . ( .وحلديث الباب قالت )... فإذا سجد غمزّن، فقبضت وصلى..-ب

كان يصلي وهي معرتض ة بينه وبني القبلة اعرتاض اجلنازة ، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله (   وعند النسائي عنها ) أن النيب 
 متفق عليه .

يومًا ، فخرجت تلتمسه وكانت شديدة احلب له ... فذهبت تلتمسه فوجدته ِف  وعنها أيضاً قالت  ) فقدت رسول هللا - 
و ساجد ، وقدماه منصوبتان ، قالت : فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول : اللهم إّن أعوذ برضاك املسجد يصلي وه

 من سخطك ... ( . رواه مسلم .
وهي عند  َساِجٌد ..( وِف رواية للبيهقي بإسناد صحيح ) َفَجَعْلُت َأْطُلُبُه بَِيِدي فَ َوقَ َعْت يَِدي َعَلى َقَدَمْيِه َومُهَا َمْنُصوبَ َتاِن َوُهوَ 

 اً .النسائي أيض
من صالته النتقاض  وهو ِف الصالة ، ولو كان املس ينقض الوضوء ، خلر  النيب  وجه الداللة : ملس عائشة لقدمي النيب 
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 ِف الصالة، بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء مبجرد مس املرأة. وضوئه مبجرد مس عائشة لقدميه، فاستمراره 

 : أنه ينقض إذا كان لشهوة . ثالقول الثال
 وهذا مذهب مالك وأمحد .

وهؤالء حاولوا اجلمع بني النصوص ، اآلية  ) أَْو اَلَمْسُتُم النِ َساء ( وهي دالة على نقض الوضوء مبس املرأة عندهم ، واألحاديث 
 اليت استدل ِبا من رأى عدم النقض . 

ولكن الصحيح ِف معىن اآلية : أن  -كما ذهبوا إليه   -لوضوء مبطلق املس وهذا املسلك صحيح لو كانت اآلية دالة على نقض ا
مقدم على تفسريه غريه ،  املراد ِبا اجلماع ، كذا فسرها عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ، واختاره ابن جرير ، وتفسريه 

      البخاري ، وصححه األلباّن ِف ُتقيق الطحاوية . ) اللهم فق هه ِف الدين وعلم ه التأويل ( رواه أمحد وأصله ِف  لدعاء النيب 
 ) اإلسالم سؤال وجواب ( .

  أنه ال ينقض مطلقاً .والراجح 
  ( ؟َأْو الَمْسُتُم الني َساَء ما اجلواب عن اآلية ) 

 وأما اآلية فاملراد ِبا اجلماع ، فقد ذهب إىل ذلك كثري من السلف .
 اع .فقد صح عن ابن عباس أنه فسرها باجلم

 قال ابن كثري : وقد صح من غري وجه عن عبد هللا بن عباس أنه قال ذلك .
 وذهب إليه أيضاً علي بن أّب طالب كما رواه عبد الرزاق ِف املصنف وابن جرير ِف التفسري .

أَْو الَمْسُتُم ه ) وقد رجح ذلك أيضًا ابن جرير فقال ِف تفسريه : وأوىل القولني ِف ذلك بالصواب قول من قال : عىن هللا بقول
 ( اجلماع دون غريه .النِ َساَء 

( املراد به اجلماع كما قاله ابن عباس وغريه من العرب ، وهو يروى عن علي وغريه أَْو الَمْسُتُم النِ َساءَ وقال ابن تيمية : قوله تعاىل )
 نة .وهو الصحيح ِف معىن اآلية ، وليس ِف نقض الوضوء من مس النساء ، ال كتاب وال س

  قول بعض العلماء ِف قول عائشة ) ... فإذا سجد غمزين ( حيتمل أنه ِبائل أو خاص به  غري صحيح ومْحل قول
 متكلف .

قال الزيلعي : واخلصوم ُيملون هذا احلديث على أن املس وقع حبائل ، وهذا التأويل مع شدة بُ ْعده يدفعه بعض ألفاظه ، ... مث 
 ساق بعضاً من ألفاظ احلديث .

مبا ذكره ابن حجر ِف ) الفتح ( من أن اللمس ُيتمل أنه كان  وقال الشوكاّن : واالعتذار عن حديث عائشة ِف ملسها لقدمه 
 حبائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ، وخمالفة للظاهر .

األقوال ، وال يعرف هذا (: وأما وجوب الوضوء من ُمرد مس املرأة لغري شهوة فهو أضعف  21/236قال رمحه هللا ِف الفتاوى ) 
أنه أمر املسلمني أن يتوضئوا من ذلك ؛ مع أن هذا األمر غالب ال  القول عن أحد من الصحابة ، وال روى أحد عن النيب 

يكاد يسلم فيه أحد ِف عموم األحوال ؛ فإن الرجل ال يزال يناول امرأته شيئًا وتأخذه بيدها ، وأمثال ذلك مما يكثر ابتالء الناس 
يأمر بذلك مرة ويشيع ذلك ، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار اآلحاد ،  ، فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النيب  به

 فلما مل ينقل عنه أحد من املسلمني أنه أمر أحداً من املسلمني بشيء من ذلك   مع عموم البلوى به   علم أن ذلك غري واجب .
 عض جسد املرأة .صحة صالة الرجل إذا أصابه ب-12
 م .احلديث دليل على أن العامل قد خيفاه بعض العل -13
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 باٌب جامعٌ 
َد َفال جَيْل ْس َحىتَّ ُيَصلي َي )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل  َعْن َأِب  قَ َتاَدَة ْبن  ر ْبع يٍي األَْنَصار يي   - 111 إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسج 

 . رَْكَعتَ نْي  (
---------- 

دَ )   ( احلديث له قصة ِف أوِلا ، ذكرها مسلم عن أّب قتادة قال : )دخلت املسجد ورسول هللا  إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسج 
: ما منعك أن ترك      ع ركعتني قبل أن جتلس، قال: فقلت: يا رسول جالس بني ظهراّن الناس قال : فجلست فقال رسول هللا 

 ناس جلوس ... فذكره ... ( . هللا، رأيتك جالساً وال
 احلديث دليل على مشروعية ُتية املسجد ، وقد اختلف العلماء هل هي واجبة أم ال على قولني :-1

 : أهنا واجبة . القول األول
 ونسب لداود الظاهري ، ورجحه الشوكاّن واأللباّن .

 ي الوجوب .حلديث الباب ، وجاء ِف رواية : ) فلريكع ( وهذا أمر ، واألمر يقتض-أ
يَا ُسَلْيُك ُقْم فَارَْكْع » خَيُْطُب َفَجَلَس فَ َقاَل َلُه  يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َوَرُسوُل اَّللَِّ  َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاّنُّ ) َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل -ب

 ( رواه مسلم .يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َواإِلَماُم خَيُْطُب فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ نْيِ َوْلَيَتَجوَّْز ِفيِهَما  ِإَذا َجاَء َأَحدُُكمْ  -مُثَّ قَاَل  -رَْكَعتَ نْيِ َوجَتَوَّْز ِفيِهَما 

 : أهنا سنة غري واجبة . القول الثاين 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 .: وعليه إمجاع املسلمني بل قال النووي 
ب ُتية املسجد ، ويكره أن جيلس من غري ُتية بال عذر؛ حلديث أّب قتادة قال النووي رمحه هللا : أمجع العلماء على استحبا

 ( . 3/544املصرح بالنهي..." انتهى من "اجملموع" )

َوى َعَلى َأنَّ اأْلَْمر ِف َذِلَك لِلنَّْدِب، َونَ َقَل اِْبن َبطَّ  الظَّاِهر  اٍل َعْن َأْهلوقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا:  َوات ََّفَق أَِئمَّة اْلَفت ْ
 . اْلُوُجوب، َواَلَِّذي َصرََّح ِبِه اِْبن َحْزم َعَدمه

 بأن عليه َخس صلوات ، فقال : هل علي  غريها ؟ قال : ) ال إال أن تطوع ( . حلديث األعراّب ملا أخربه النيب -أ
 .رواه أبو داود ذيت وآنيت ( يعظ الناس فقال : ) اجلس فقد آ حديث عبد هللا بن بسر : أن رجالً دخل املسجد والنيب -ب

 حديث ابن عباس ِف بعث معاذ إىل اليمن ، وهو ِف الصحيحني .- 

 ِف حلقة جالس مع أصحابه ، فإن أحدهم جلس ِف احللقة ، وأما الثاّن فجلس  وبقصة الثالثة الذين جاؤوا والنيب -د
 خلفهم ... ( متفق عليه .

 الصحيح . وهذا القول هو
س ( نص على اجللوس ، فهو يشمل من دخل املسجد بنية اجللوس فيه ، ومن باب أوىل من دخل املسجد قوله ) فال جيل -2

 للنوم .

 ظاهره ال يتناول من مل يرد اجللوس ، كمن دخل ماراً باملسجد ، أو دخل ليعمل عماًل وهو واقف .وأيضاً : 

 احلرام .قوله ) إذا دخل أحدكم .. ( عام يشمل مجيع املساجد حَّت املسجد  -3

لكن يستثىن املسجد احلرام ِف حالة واحدة : فإن ُتيته الطواف ملن أراد أن يطوف ، أما إذا دخل املسجد احلرام للصالة أو 
 لغرض آخر غري الطواف ، فإن له ُتية  كغريه من املساجد .
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 ) أما حديث : ُتية البيت الطواف ، فإنه ال يصح ( .
اآلمرة بالتحية دون ختصيص مسجد عن آخر،  ام هي ركعتان كغريه من املساجد لعموم األدلةُتية املسجد احلر :  قال األلباين

أما من دخل  د ،فإنه يصلي ركعيت املسج آنالصالة أو حلضور درس أو لقراءة القر  رفمن دخل املسجد احلرام وأراد القعود النتظا
بأن ُتية املسجد احلرام الطواف  لتضمنه الركعتني ، وأما القولاحلرام يريد الطواف فإنه يطوف وجيزئ الطواف عن التحية  املسجد

 لكل داخل ففيه نظر :
 ر .عفه ابن حجف ( ضمن أتى البيت فليحييه بالطواوهو )لضعف احلديث الوارد  أواًل : 
 ج .واحل املسلمني السيما إذا تكرر دخول املسجد وخصوًصا أيام املواسم كرمضان ملا فيه من حر  عظيم على : اً ثاني 

، ولكن ُتية الطواف ملن  اشتهر عند كثري من الناس أن ُتية املسجد احلرام الطواف، وليس كذلك:  وقال الشيخ ابن عثيمني
أراد أن يطوف، فإذا دخلت املسجد احلرام تريد الطواف فإن طوافك يغين عن ُتية املسجد، لكن إذا دخلت املسجد احلرام بنية 

إذا دخل ) ُملس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن ُتيته أن تصلي ركعتني كغريه من املساجد لقول النيب انتظار الصالة، أو حضور 
وهذا يشمل املسجد احلرام، وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغين عن  ( أحدكم املسجد فال جيلس حَّت يصلي ركعتني

 .ة دخل املسجد احلرام للطواف فلم يصل التحي التحية؛ ألن النيب 

ظاهر احلديث أنك تصلي ركعتني حَّت ولو ِف وقت هني ، وهذه مسألة خالفية ، وقد سبق أن الصلوات ذات السبب تفعل -4
 ِف وقت النهي .

 حكم ُتية املسجد إذا تكرر دخوله :-5
 تستحب لكل مرة إذا تكرر دخوله . قيل :

 قال النووي : وهو األقوى واألقرب لظاهر احلديث .
 إذا عاد للمسجد من قرب .ال تكرر  وقيل :

أما الذي خير  من املسجد ويعود عن قرب فال يصلي ُتية املسجد؛ ألنه مل خير  خروجًا منقطعاً، : ... قال الشيخ ابن عثيمني
أنه كان إذا خر  لبيته حلاجة وهو معتكف مث عاد أنه كان يصلي ركعتني، وأيضاً فإن هذا اخلرو   وِلذا مل ينقل عن رسول هللا 

 يعد خروجاً، بدليل أنه ال يقطع اعتكاف املعتكف، ولو كان خروجه يعترب مفارقة للمسجد لقطع االعتكاف به، وِلذا لو ال
خر  شخص من املسجد على نية أنه لن يرجع إال ِف وقت الفرض التاَل، وبعد أن خطا خطوة رجع إىل املسجد ليتحدث مع 

 ؛ ألنه خر  بنية اخلرو  املنقطع.شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي ركعتني
  ما احلكم إذا جلس ومل يصل حتية املسجد وطال جلوسه ؟1فائدة : 

 ا .وكذلك ُتية املسجد إذا جلس اإلنسان وطال اجللوس فإنه ال يقضيها ألهنا فاتت عن وقتهقال الشيخ ابن عثيمني : ... 
  عن حتية املسجد ؟ ئزة ، فصلى معهم فهل جتز ما احلكم لو دخل املسجد ووجدهم يصلون صالة اجلنا: 2فائدة 

قال الشيخ ابن عثيمني : ال جيلس حَّت يصلي ركعتني ؛ ألن صالة اجلنازة ليست من جنس صالة الركعتني ، فال جتزئه عن 
 ( .17/156ُمموع فتاوى ابن عثيمني" )             ُتية املسجد .

  لوتر ركعة ، فهل ئ عن حتية املسجد أم ال ؟: ما حكم من دخل املسجد بعد العشاء وصلى ا3فائدة 
 .عليه مجهور الفقهاء أن التحية ال تسقط بفعل ركعة واحدة الذي 

 . ه عدم إجزاء الواحدةمو هركعتني ( فمف فال جيلس حَّت يصلي ركعتني ) ألن احلديث نص على
تلف ِف أقله ، والصحيح اعتباره ، فال تتأدى قال احلافظ ابن حجر قوله ) ركعتني ( هذا العدد ال مفهوم ألكثره باتفاق ، واخ
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 هذه السنة بأقل من ركعتني .

َبُه ، َوُهَو إىَل َجْنب ه  ِف   - 112 الصَّالة  ، َحىتَّ نَ َزَلْت "  َعْن زَْيد  ْبن  َأْرَقَم قَاَل ) ُكنَّا نَ َتَكلَُّم ِف  الصَّالة  ، ُيَكلي ُم الرَُّجُل َصاح 
 . نَي " فَأُم ْرنَا ب السُُّكوت  َوهنُ يَنا َعْن اْلَكالم  (َوُقوُموا َّلل َّ  قَان ت  

----------- 
 . أي : خلف النيب  (إ ْن ُكنَّا لََنَتَكلَُّم ِف  اَلصَّاَلة  ) 
َاَجت ه  )  َبُه ِب  إمنا يقتصرون تفسري لقوله ) نتكلم ( والذي يظهر أهنم كانوا ال يتكلم ون فيها بكل شيء ، و  (ُيَكلي ُم َأَحُدنَا َصاح 

 على احلاجة ، من رد  السالم وحنوه .
 أي : عن الكالم املتقدم ذكره ال مطلقاً، فإن الصالة ليس ِف حال سكوت حقيقة . (فَأُم ْرنَا ب السُُّكوت  ) 
 القنوت له معان كثرية : منها الطاعة، ومنها القيام، ومنها الصمت واالطمئنان كما هو هنا. ( قَان ت نيَ ) 
 ديث دليل على ُترمي الكالم ِف الصالة .احل-1

 والكالم ِف الصالة ينقسم إىل أقسام :

 أن يتكلم عامداً عاملاً لغري مصلحة الصالة ، فهنا تبطل صالته .القسم األول : 
 .بطل للصالة : أمجع العلماء على أن الكالم فيها عامداً عاملاً بتحرميه بغري مصلحتها ، وبغري انقاذها ، وشبهه ، م قال النووي

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

 ديث الباب .حل-أ
َنا أَنَا ُأَصل ِ ) قَاَل  ي ِ ُمَعاِويََة ْبِن احلََْكِم السَُّلمِ عن  -ب  َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم فَ ُقْلُت يَ ْرمَحَُك اَّللَُّ . فَ َرَماّن  ِإْذ َعَطسَ  َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  يبَ ي ْ

ُتوَنيِن اْلَقْوُم بِأَْبَصارِِهْم فَ ُقْلُت َواُثْكَل أُمِ َياْه َما َشْأُنُكْم تَ ْنظُُروَن ِإىَلَّ . َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَن بِأَْيِدي  ينِ  َلكِ  ِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم فَ َلمَّا رَأَيْ تُ ُهْم ُيَصمِ 
َلُه َواَل بَ ْعَدُه َأْحَسَن تَ ْعِليماً ِمْنهُ  يُهَو َوأُم ِ  فَِبَأّب  َسَكتُّ فَ َلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  َوالَ  َواَل َضَرَبيِن  فَ َواَّللَِّ َما َكَهَرّن  ،َما رَأَْيُت ُمَعلِ مًا قَ ب ْ

َا ُهَو التَّْسب يُح َوالتَّْكب رُي َوق َراَءُة اْلُقْرآن  يْ ا شَ إ نَّ َهذ ه  الصَّاَلَة الَ َيْصُلُح ف يهَ  :قَاَل  َشَتَميِن   رواه مسلم ...(  ٌء م ْن َكاَلم  النَّاس  إ منَّ
 أن يتكلم وهو جاهل أن الكالم يبطل الصالة .القسم الثاين : 

 اختلف العلماء على قولني :
 : أن صالته صحيحة . القول األول

 سالم ابن تيمية .وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ اإل
 أمره باإلعادة . حلديث معاوية السابق ، حيث تكلم معاوية ِف الصالة جاهاًل ومل يرد أن النيب -أ

 ولقوله تعاىل ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( .-ب
 الشرائع ال تلزم إال بعد العلم ِبا ، فال يقضي ما مل يعلم وجوبه . :  قال شيخ اإلسالم

 : أن صالته باطلة . لثاينالقول ا
 وهذا مذهب أّب حنيفة .

 : ) إن ِف الصالة شغالً ( . واستدلوا بقوله 
 القول األول .والراجح 

 أن يتكلم ِف الصالة ناسياً . القسم الثالث :
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 اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :
 : أهنا تبطل . القول األول

 وهذا مذهب أّب حنيفة .
 : ال تبطل . القول الثاين

 وهذا مذهب الشافعي ، ومالك ، واجلمهور .
 لقوله تعاىل ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( .-أ

 رواه ابن ماجه .: ) إن هللا عفا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( .  ولقوله -ب
 :  فهنا، أن يتكلم ملصلحة الصالة ، مثل أن يرتبك اإلمام  القسم الرابع :

 لكن هل تبطل صالته ؟أواًل : ينبهه بالقرآن ، بأن ينوي لفظ القرآن ، فيقول ) واركعوا ..( فإن مل ميكن فحينئذ يتكلم ، 
 : ال تبطل صالته . فقيل
 وهو األحوط .الصحيح  هذاو: تبطل ،  وقيل

 : أن يتكلم وهو نائم .القسم اخلامس 
 النائم حَّت م : وذكر منه:  رفع القلم عن ثالثة)   ، لقوله جح قوَل العلماءأر  من تكلم وهو نائم ال تبطل صالته ِف

 ظ ...( .يستيق
القلم مرفوع عنه، وال حكم  أن ينام فيتكلم، فتوقف أمحد عن اجلواب فيه، وينبغي أن ال تبطل صالته، ألنة : قدام قال ابن

 .لك ذ عتق، مل يلزمه حكمألكالمه، فإنه لو طلَّق، أو أقر، أو 

 ُيرم  تشميت العاطس ِف الصالة ، ألنه من كالم الناس الذي ُيرم ِف الصالة .-2
 يستحب للعاطس ِف الصالة أن ُيمد هللا .لكن 

 لكن اختلفوا هل جيهر بذلك أم يسر ؟ 
 : جيهر به . قيل

 وهو قول ابن عمر والنخعي وأمحد . ] قاله النووي [ 
 : يسر به . وقيل

 ورجحه النووي . وهو مذهب الشافعي ومالك
 بعض الفوائد العامة من حديث معاوية بن احلكم السابق : -3
o . جواز الفعل القليل ِف الصالة وأنه ال تبطل به الصالة وأنه ال كراهة فيه إذا كان حلاجة 

o  بيان ما كان عليه . من عظيم اخللق 

o . الرفق باجلاهل وحسن تعليمه من اللطف به وتقريب الصواب إىل فهمه 

o الكالم ِف أول اإلسالم كان مباحاً . أن 

o . جواز التسبيح ِف األحكام الشرعية 

o . ) أن القرآن منزل من عند هللا ، لقوله ) حَّت نزلت 

دََّة احْلَري  أَنَُّه قَاَل ) إَذا اْشَتدَّ احْلَرُّ فَأَْبر ُدوا ب   َعْن َرُسول  اَّللَّ   َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر َوَأِب  ُهَريْ َرَة  - 113 الصَّالة  . فَإ نَّ ش 
 . م ْن فَ ْيح  َجَهنََّم (
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---------- 
 أي : قوي ، واحلر ضد الربد .(  إَذا اْشَتدَّ احْلَرُّ ) 
ْي : أي : أخروها حَّت يربد اجلو ، قال اخلطاّب : اإلبراد : انكسار شدة حر الظهرية ، قال النووي : أَ  ( فَأَْبر ُدوا ب الصَّاَلة  )
 خِ ُروَها ِإىَل اْلبَ ْرد َواْطُلُبوا اْلبَ ْرد َِلَا .أَ 
 مجلة تعليلية ملشروعية التأخري املذكور، وفيح جهنم : أي من وه ج حرها وسعة انتشارها . (م ْن فَ ْيح  َجَهنََّم ) 

 احلديث دليل على استحباب اإلبراد بصالة الظهر ِف شدة احلر .-1
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 م ( .فَأَْبرُِدوا بِالصَّاَلِة، فَِإنَّ ِشدََّة َاحلَْرِ  ِمْن فَ ْيِح َجَهنَّ  ِإَذا ِاْشَتدَّ َاحلَْرُّ لباب ) حلديث ا
 ذهب بعض العلماء إىل أنه ال يستحب اإلبراد ، استدالاًل باألدلة العامة اليت ُتث على التبكري .و

 تها ، أْخذاً من بْرد النهار ، وهو أوله .وقالوا : عن حديث الباب : أن معناها : صلوها ِف أول وق
 واجلواب عن ذلك : 
 أن األحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة ، وحديث اإلبراد خاص أو مقيد . 

 وقالوا .
رد النهار ، فقد خر  من وأما تأويلهم حلديث الباب على بْرد النهار ، فتأويل بعيد ، قال اخلطاّب : ومن تأول احلديث على ب

 مجلة قول األئمة .
بذلك يدل على أن املطلوب  من فيح جهنم ( إذ التعليل شدة احلر قوله ) فإن وقال احلافظ ابن حجر : وهو تأويل بعيد ، ويرده

 اآليت صريح ِف ذلك حيث قال : انتظر انتظر . أّب ذر التأخري ، وحديث
قال الشيخ ابن عثيمني: اإلبراد ال يتحقق إال إذا ُأخ رْت صالة الظهر إىل قريب من صالة العصر،  ( فَأَْبر ُدوا ب الصَّاَلة  قوله ) -2

ألنه حينئذ ُيصل اإلبراد، أما ما يفعله الناس من كوهنم يربدون ِبا فيؤخ روهنا بعد األذان بنصف ساعة أو إىل ساعة أحياناً، فهذا 
 ليس بإبراد .

 املراد صالة الظهر .(  اَلةِ فَأَْبرُِدوا بِالصَّ قوله )  -3
 ألهنا الصالة اليت يشتد احلر غالباً ِف أول وقتها . -أ

 وقد ورد صرُياً ِف حديث أّب سعيد ) أبردوا بالظهر ، فإن شدة احلر من فيح جهنم ( رواه البخاري .-ب
 ال يشرع اإلبراد ِف صالة العصر . -4

بْ رَاد ِإمنََّ قال النووي :  ع ا ُيْشرَع ِف الظُّْهر ، َواَل ُيْشرَع ِف اْلَعْصر ِعْند َأَحد ِمْن اْلُعَلَماء ِإالَّ َأْشَهب اْلَماِلِكي  ، َواَل ُيْشرَ َواْعَلْم َأنَّ اإْلِ
 ِف َصاَلة اجلُُْمَعة ِعْند اجلُْْمُهور . َوقَاَل بَ ْعض َأْصَحابَنا : ُيْشرَع ِفيَها . 

 ملغرب ، وال ِف الصبح ، لضيق وقتهما . وقال احلافظ ابن حجر : ومل يقل أحد به ِف ا
 ما معىن : شدة احلر  من فيح جهنم ؟-5

 : إن ِف الكالم تشبيهاً ، واملعىن أن شدة احلر تشبه نار جهنم ، وهذا ضعيف . قيل
 : إن الشمس هي شعلة من النار أخرجها هللا منها شرارة مث استقرت ِف املكان الذي هي فيه ملصلحة العباد . وقيل

 إن لشدة احلر سببني : سبب شرعي : فهو من حر جهنم ، وسبب طبيعي : من الشمس . قيل :و 
 وهذا هو الصحيح وأنه على ظاهره .
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َا فَ َقاَلْت يَا َربِ  َأَكَل بَ ْعضِ )  ويؤيد هذا قوله  َتا بَ ْعضًا . فََأِذَن َِلَا بِنَ َفَسنْيِ نَ َفٍس ِِف  ياْشَتَكِت النَّاُر ِإىَل َرِبِ   ِء َونَ َفٍس ِِف الشِ 
 ( متفق عليه .الصَّْيِف فَ ُهَو َأَشدُّ َما جتَُِدوَن ِمَن احلَْرِ  َوَأَشدُّ َما جتَُِدوَن ِمَن الزَّْمَهرِيِر 

 ( .ري فتح البا ة . ) واملراد بالزمهرير : شدة الربد ، واستشكل وجوده ِف النار ، وال إشكال ؛ ألن املراد بالنار: ُملها ، وفيها طبقة زمهريري

  فائدة :
تَ قوله ِف احلديث السابق )  اء ِاْشَتَكْت النَّار ِإىَل رَب  َها فَ َقاَلْت : يَا َرب  َأَكَل بَ ْعِضي بَ ْعًضا ، فََأِذَن َِلَا بِنَ َفَسنْيِ ، نَ َفس ِِف الشِ 

 هل كان كالم النار ، وشكوهتا ، بلسان املقال أم بلسان احلال ؟ َونَ َفس ِف الصَّْيف (
 على أنه كان بلسان املقال . - وهو الصواب بال ريب -ر العلماء أكث 

 ه .هو الصواب ، ألنه ظاهر احلديث وال مانع من محله على حقيقت:  قال النووي
قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا :وأما قوله ِف هذا احلديث )اشتكت النار إىل رِبا فقالت : يا رب ، أكل بعضي بعضًا .... 

 .فإن قوماً محلوه على احلقيقة ، وأهنا أنطقها الذي أنطق كل شيء (  احلديث
، وبقوله : )َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِ ُح حِبَْمِدِه(  ( ، واحتجوا بقول هللا عز وجل )يَ ْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتُ ُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم

وبقوله  )يَ ْوَم نَ ُقوُل جلََِهنََّم َهِل اْمَتأْلِت ، ْشرَاِق( أي : سبِ حي معه ، وقال  )ُيَسبِ ْحَن بِاْلَعِشيِ  َواإْلِ  ،َعُه( وبقوله  )يَا ِجَباُل أَوِ ّب مَ 
 وما كان من مثل هذا ، وهو ِف القرآن كثري ، محلوا ذلك كله على احلقيقة ، ال على اجملاز ، وكذلك قالوا، َوتَ ُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد( 

ُعوا َِلَا تَ َغيُّظاً َوَزِفرياً(   وما كان مثل هذا كله . ،و )تَكاُد مَتَي َُّز ِمَن اْلَغْيِظ(  ،ِف قوله عز وجل )ِإَذا رَأَتْ ُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ
ُعوا َِلَا تَ َغيُّظًا َوَزِفرياً( و )تَكاُد مَتَي َُّز ِمَن اْلَغْيظِ  ( : هذا تعظيم لشأهنا ، ومثل ذلك قوله عز وقال آخرون ِف قوله عز وجل : )مسَِ

 ) فأضاف إليه اإلرادة ُمازاً ، وجعلوا ذلك من باب اجملاز ، والتمثيل ِف كل ما تقدم ذكره ، على  ،وجل : )ِجَداراً يُرِيُد َأْن يَ ن َْقضَّ
 معىن أن هذه األشياء لو كانت مما تنطق ، أو تعقل : لكان هذا نطقها وفعلها .

النار وشكواها على هذا : احتج مبا وصفنا ، ومن محل ذلك على احلقيقة : قال : جائز أن يُنطقها هللا ، كما  فَمن محل قول
ُقوُل َهْل تنطق األيدي ، واجللود ، واألرجل يوم القيامة ، وهو الظاهر من قول هللا عز وجل : )يَ ْوَم نَ ُقوُل جلََِهنََّم َهِل اْمَتأْلِت َوت َ 

وقال : قوله عز  ، و)قَاَلْت مَنَْلٌة يَا أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم( ،ْمِدِه(  ُح حِبَ  ِ ن قوله : )َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسب  وم ، ِمْن َمزِيٍد(
وجل : )ِإَذا رَأَتْ ُهْم وجل : )َتَكاُد مَتَي َُّز ِمَن اْلَغْيِظ( : أي : تتقطع عليهم غيظًا ، كما تقول : فالن يتقد عليك غيظًا ، وقال عز 

ُعوا َِلَا تَ َغيُّظاً َوَزِفرياً(  فأضاف إليها الرؤية، والتغيظ، إضافة حقيقية، وكذلك كل ما ِف القرآن من مثل ذلك . ،ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ
َوختَِرُّ اجْلَِباُل   اَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَ ْنَشقُّ اأْلَْرضُ و)َتَكاُد السَّمَ  ،ومن هذا الباب عندهم قوله : )َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواأْلَْرُض( 

َنا طَائِِعنَي(  ، َهد اً( َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ  ) ،و)قَالََتا أَتَ ي ْ قالوا : وجائز أن تكون للجلود إرادة ال تشبه إرادتنا ،   ،(  َوِإنَّ ِمن ْ
 سبيحنا ، وللجبال ، والشجر سجود وليس كسجودنا .كما للجمادات تسبيح وليس كت

على احلقيقة : أوىل بذوي  واالحتجا  لكال القولني يطول ، وليس هذا موضع ذِكره ، ومْحل كالم هللا تعاىل ، وكالم نبيه 
 .  ) التمهيد ( . الدِ ين ، واحلق ؛ ألنه يقص احلق ، وقوله احلق ، تبارك وتعاىل علو اً كبرياً 

( حقيقة ، بلسان املقال ، كما رجحه من فحول الرجال : ابن عبد الرب ،  أن النار اشتكت إىل رِبا لزرقاّن رمحه هللا )وقال ا
 ل .وعياض ، والقرطيب ، والنووي ، وابن املنري ، والتوربشيت ، وال مانع منه سوى ما خيطر للواهم من اخليا

 احلكمة من اإلبراد ِف شدة احلر :-6
 اختلف ِف السبب الذي من أجله أمر باإلبراد : ِف شرح البخاري : قال ابن رجب 

 فمنهم من قال : هو حصول اخلشوع فيها ، فال فرق بني من يصلي وحده أو ِف مجاعة .
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 ومنهم من قال : هو خشية املشقة على من بَ ُعَد من املسجد مبشيه ِف احلر  .
 يصلي وحده أو مجاعة . ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم ، فال فرق بني من

 .لكوهنا قد تسلب اخلشوع ، دفع املشقة ورجح احلافظ ابن حجر : أن احلكمة 
( تعليل ملشروعي ة الت أخري املذكور.: ق قال ابن حجر  له: )فإن  شد ة احلر 

 وهذا أظهر.؟  وهل احلكمة فيه دفع املشق ة لكوهنا قد تسلب اخلشوع
العذاب؟ ويؤي ده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له: أقصر عن الص الة عند استواء أو كوهنا احلالة اليت ينتشر فيها 

ا ساعة تسج ر فيها جهن م.  ) الفتح ( .  الش مس ، فإهن 
 يصلي الظهر باِلاجرة ( : اجلمع بني حديث اإلبراد وحديث جابر ) كان النيب  -7

صليها أواًل باِلاجرة مث أمر باإلبراد بعد ذلك ، وهذا جواب اإلمام أمحد، كان ي  أجيب عنه بأجوبة لعل من أظهرها، أن النيب 
 ( . فإنه قال ) هذا آخر األمرين من رسول هللا 

: أبردوا بالصالة ، فإن  صالة الظهر باِلاجرة ، فقال لنا  ويدل لذلك حديث املغرية بن شعبة قال ) كنا نصلي مع النيب 
 شدة احلر من فيح جهنم ( .

حر  الرمضاء ِف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ،  اختلف العلماء ِف اجلواب عن حديث خباب قال  ) شكونا إىل رسول هللا -8
 رواه مسلم . أي مل يعذرنا ومل يزل شكوانا (

 والطحاوي .، إنه منسوخ ، وهذا ذهب إليه األثرم  فقيل  :
احلديث (  الظهر باِلاجرة ، مث قال لنا أبردوا بالصالة النيب  قال ) كنا نصلي مع بن شعبة املغرية حبديث الطحاوي واستدل له

من  أنه قال : هذا آخر األمرين أمحد عن اخلالل ونقل . ابن حبان حهوصح وابن ماجه أمحد ثقات رواه وهو حديث رجاله
 ) الفتح ( .   . رسول هللا 

 اإلبراد . ومما يدل على النسخ حديث املغرية : كان آخر األمرين من رسول هللا 

 اإلبراد . فلم يشكنا ( أي فلم ُيوجنا إىل شكوى بل أذن لنا ِف إن قوله ) وقيل :
 ن حديث خباب ُممول على أهنم طلبوا تأخرياً زائداً على وقت اإلبراد .وقيل : إ

 اجلواز . إن اإلبراد أفضل ، وحديث خباب يدل على وقيل :
َي َصالًة فَ ْلُيَصلي َها إَذا ذََكرَها ، َوال َكفَّارََة هَلَا إالَّ َذل َك " َأق ْم  َمنْ )  َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   - 114 َنس 

 . الصَّالَة ل ذ ْكر ي (
َها . َفَكفَّارَتُ َها : َأْن ُيَصلي يَ َها إَذا ذََكَرَها ( َي َصالًة ، َأْو نَاَم َعن ْ  . َول ُمْسل ٍم ) َمْن َنس 

-----------  
 ى وجوب قضاء الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان . احلديث دليل عل -1

 قال الشوكاّن : أمجع العلماء على وجوب قضاء الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان .  

 حلديث الباب ) من نام عن صالة . . . ( . -أ
 قضى صالة الفجر ملا نام عنها ِف السفر . وألن النيب -ب

قفل من غزوة خيرب سار ليلة حَّت إذا أدركه الكرى قال لبالل : اكأل لنا الليل حني  ) أن رسول هللا  وعن أّب هريرة - 
وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بالل إىل راحلته مواجه الفجر فغلبت بالاًل عيناه  فصلى بالل ما قدر له ونام رسول هللا 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
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وفيه : قال  -َّت ضربتهم الشمس ... احلديث وال بالل وال أحد من أصحابه ح  وهو مستند إىل راحلته فلم يستيقظ رسول 
وأمر بالاًل فأقام الصالة فصلى الصبح فلما قضى الصالة  اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئًا مث توضأ رسول هللا  رسول هللا 

 قال: من نسي الصالة فليصليها إذا ذكرها ( .
منزل حضرنا فيه الشيطان ، قال ففعلنا مث دعا باملاء فتوضأ مث  : ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا وِف رواية ) فقال النيب 

 سجد سجدتني . مث أقيمت الصالة فصلى الغداة ( .
 ملا أستيقظ أمرهم أن يرحتلوا من مكاهنم إىل مكان آخر ؟  فائدة : إن قال قائل : أليس النِب 

 ، فال ينبغي أن يصلى ِف أماكن حضور الشياطني .علل بقوله ) هذا منزل حضرنا فيه الشيطان (  أن النيب فاجلواب : 
: أخذ ِبذا بعض العلماء فقال : من انتبه من نوم عن صالة فائتة ِف سفر ، فليتحول عن موضعه ، وإن كان وادياً  قال القرطِب

 فيخر  عنه ، وقيل : إمنا يلزم ِف ذلك الوادي بعينه . 
كان استحب له التحول عنه ، ومنه أمر الناعس ِف مساع اخلطبة يوم اجلمعة : يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة ِف م وقال غريه

 بالتحول من مكانه إىل مكان آخر .
 احلديث دليل على أنه جيب قضاء الفوائت مرتبة .-2

 ولقوله ) فليصلها ( وهذا أمر يشمل قضاء الصالة ، ويشمل أيضاً مكاهنا .-أ
  املغرب ( .حلديث جابر ) حديث عمر حيث صلى العصر مث-ب
 إذا مجع بني الصالتني يبدأ باألوىل مث الثانية . وكان - 

 إنسان فاتته صالة الظهر والعصر واملغرب ، فإنه جيب عليه أن يقضيها مرتبة ، يبدأ بالظهر مث العصر مث املغرب  مثال : 

 مَّت يسقط الرتتيب ؟-3

 أواًل : ِف حالة النسيان .

 . (ا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ال تؤاخذن )لقوله تعاىل 
 مثال : إنسان عليه قضاء صالة الظهر والعصر واملغرب ، فبدأ بالعصر نسياناً صح القضاء .

 ثانياً : اجلهل .

 إنسان عليه عدة صلوات فائتة ، فبدأ بالظهر مث املغرب مث العصر مث العشاء مث الفجر جاهاًل بذلك فقضاؤه صحيح .مثال : 
 وج وقت احلاضرة .ثالثاً : إذا خشي خر 

 [صالة الفجر ]رجل ذكر أن عليه فائتة ، وقد بقي على طلوع الشمس ما ال يتسع لصالة احلاضرة مثال : 
 فنقول له : قدم احلاضرة وهي الفجر . مث بعد ذلك صِل الفائتة .

ألنك إذا قدمت الفائتة صارت   : ألنك إذا قدمت الفائتة مل تستفد شيئًا ، بل تضررت ، رمحه هللاقال الشيخ حممد بن عثيمني 
 كلتا الصالتني قضاء ، وإذا بدأت باحلاضرة صارت احلاضرة أداء والثانية قضاء ، وهذا أوىل بال شك  .

 اختلف العلماء لو فاتت الصالة بغري عذر ؛ هل تقضى أم ال مع اتفاق أنه آمث ؟ على قولني :-4

 : أنه يقضيها . القول األول
 ، منهم األئمة األربعة ، وحكي إمجاعاً ورده ابن رجب وابن القيم . وبه قال أكثر العلماء

 ) من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ( . لقوله -أ
كنوم ونسيان أم بغري عذر ، وإمنا قيد ِف احلديث بالنسيان فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر   :  قال النووي
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 القضاء على املعذور ، فغريه أوىل بالوجوب ، وهو من باب التنبيه باألدن على األعلى . خلروجه على سبب ، ألنه إذا وجب
 ) َخس صلوات افرتضهن هللا ... ( . قوله تعاىل ) وأقم الصالة لذكري ( وقوله تعاىل ) وأقيموا الصالة ( وقوله  -ب

 ، فال جيوز إسقاطها إال بربهان نص أو إمجاع .وجه الداللة : أن هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الصالة 
أمر من أفطر باجلماع ِف رمضان عمداً أن يقضي يومًا مكانه )كما عند أّب داود( ويقاس عليه الصالة، جبامع  أن النيب  - 

 لآلخر وال فرق. أن كالً منهما أخ ر عبادة عظيمة من أركان اإلسالم عن وقتها احملدد عمداً، فإذا جاز القضاء ألحدمها جاز 
مع  -أمر بالصالة خلف األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، مما يدل على أن صالهتم صحيحة ُمزئة  أن النيب  -د

 عن قتاِلم ما أقاموا الصالة، فسمى صالهتم صالة. وإن كانوا آمثني بالتأخري، وقد هنى النيب  -إيقاعهم للصالة ِف غري وقتها 
 أنه ال يقضي .:  القول الثاين

وبه قال بعض السلف ، وهو مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمني ، ومال إليه ابن 
 رجب وابن القيم .

 ( .الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن . فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِ نَي لقوله تعاىل )  -أ
 ( .َف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَخلَ  )تَ َعاىَل  هلولقو  -ب

وجه الداللة : أن تأخريها عن وقتها من السهو عنها ، وهو أيضًا من إضاعتها ، فتوعد هللا سبحانه من فو ت الصالة عن وقتها 
قتها ملا كان له الويل ، وال لقي الغي  ، كما ال ويل وال غي ملن بوعيد تاركها ، ولو كان العامد لرتك الصالة مدركاً ِلا بعد خرو  و 

 أخرها إىل آخر وقتها الذي يكون مدركاً ِلا .
 ) من ترك صالة العصر فقد حبط عمله ( رواه البخاري . قوله  - 
 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . قوله  -د

فيكون مردودًا ، وإذا ثبت أن هذه الصالة  عن وقتها إحداث عمل ليس عليه أمر الرسول وجه الداللة : أن تأخري الصالة 
 مردودة فليست بصحيحة وال مقبولة .

القياس على من صالها قبل الوقت ، إذ ال فرق بني من صالها قبل الوقت وبني من صالها بعده ، فكالمها صلى ِف غري  -ه 
 ) الصالة ما بني هذين الوقتني ( .        وهللا أعلم . ده ، لقوله الوقت ، فكما ال تصح قبله ال تصح بع

 اختلف العلماء  يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسياناً على أقوال :-5
 يشرع قضاء مجيع النوافل . القول األول :

 لعموم احلديث السابق ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( .-أ
) صالة ( نكرة فهي تقيد العموم، فيشمل هذا اللفظ السَنن الرَّواتب فهي داخلة ِف عموم هذا  قوله  أنَّ وجه الداللة : 

 احلديث اآلِمر بالقضاء، فإنَّ السَنن الرَّواتب ِلا وقت ُمدَّد، فال تسُقط بفوات هذا الوقت إىل غري بَدل كالفرائض .
يث أّب هريرة )... قال ففعلنا مث دعا باملاء فتوضأ مث سجد سجدتني. ففي حدصلى الراتبة مث صلى الفريضة،  وألن النيب -ب

 مث أقيمت الصالة فصلى الغداة( .
 وهذا القول هو الراجح ، لكن يشرتط أن تكون النافلة فاتت لعذر .

 .قال الشيخ ابن عثيمني : َمن فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه ُيسنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر 
 أن راتبة الفجر ، وركعيت الظهر هي اليت تقضى فقط . القول الثاين :

 وهو قول عند احلنابلة .
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 أن راتبة الفجر تقضى فقط . القول الثالث :
 وهذا قول احلنفية واملالكية .

 أهنا ال تقضى . القول الرابع :
 القضاء ُيكي األداء ،  فالفائتة تقضى على صفتها . -6

 عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( فقوله ) فليصلها ( يشمل فعل الصالة وكيفيتها . ) من نام لقوله 
 ( .رَْكَعتَ نْيِ مُثَّ َصلَّى اْلَغَداَة َفَصَنَع َكَما َكاَن َيْصَنُع ُكلَّ يَ ْوٍم  وِف حديث أّب قتادة )...مُثَّ أَذََّن ِباَلٌل بِالصَّالَِة َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ 

 قضى صالة الليل ِف النهار جهر ِبا بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار ِف ليل أسر فيها بالقراءة . فإذا
 ائَِها .قال النووي :  قَ ْوله : ) َكَما َكاَن َيْصَنع ُكل  يَ ْوم ( ِفيِه : ِإَشارَة ِإىَل َأنَّ ِصَفة َقَضاء اْلَفائَِتة َكِصَفِة أَدَ 

 فائدة :
 و ب عليه البخاري " باب من نسي صالة فليصل  إذا ذكرها وال يعيد إالَّ تلك الصالة ".واحلديث بقال ابن حجر : 

قال علي  بن املنري: صر ح البخاري  بإثبات هذا احلكم مع كونه مم ا اختلف فيه لقو ة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب 
، ولكونه على مقتضى ظاهر اخلطاب لقول الش ارع " فليصلها " َخس صلوات ال أكثر فمن قضى الفائتة كم ل العدد املأمور به

ومَل يذكر زيادة. وقال أيضًا " ال كف ارة ِلا إالَّ ذلك " فاستفيد من هذا احلصر أن ال جيب غري إعادهتا. وذهب مالك إىل أن  من 
تيب. انتهى.ذكر بعد أن صلَّى صالة أن ه مَل يصلِ  اليت قبلها ، فإن ه ُيصلِ ي اليت ذكر مث  يُ   صلِ ي اليت كان صالها مراعاًة للرت 

إىل تضعيف ما وقع ِف بعض طرق حديث أّب قتادة عند (  وال يعيد إالَّ تلك الصيالة )وُيتمل: أن يكون البخاري  أشار بقوله 
ظاهره إعادة املقضي ة  فإن  بعضهم زعم: أن   (فإذا كان الغد فليصلِ ها عند وقتها  )مسلم ِف قص ة الن وم عن الص الة حيث قال 

 مر تني عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت اآليت.
ال أن ه يريد ،  عند وقتها. أي: الص الة اليت ُتضر (فليصلها ) ولكن  اللفظ املذكور ليس نص اً ِف ذلك ، ألن ه ُيتمل أن يريد بقوله 

 أن يعيد اليت صالها بعد خرو  وقتها.
من أدرك منكم صالة الغداة من غٍد صاحلًا ، فليقض ) القص ة  حديث عمران بن حصنٍي ِف هذهلكن ِف رواية أّب داود من 

 ( .معها مثلها 
ال أعلم أحدًا قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون األمر فيه لالستحباب ليحوز فضيلة الوقت ِف القضاء. :  قال اخلط اّب  

 انتهى.
مذي  وغريه عن البخاري .ومَل يقل أحٌد من الس لف باستحباب ذ  لك أيضاً، بل عد وا احلديث غلطاً من راويه. وحكى ذلك الرت 

م قالوا: يا رسوَل هللا : أال نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال  ،ويؤي د ذلك ما رواه الن سائي  من حديث عمران بن حصنٍي أيضاً، أهن 
 ( . م .         ) الفتحال ينهاكم هللا عن الر با ويأخذه منك

ُع إىَل قَ ْوم ه  ،  َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  ) َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل : َكاَن ُيَصلي ي َمَع َرُسول  هللا   - 115 َرة  . ُثَّ يَ ْرج  ع َشاَء اآلخ 
 . فَ ُيَصلي ي هب  ْم ت ْلَك الصَّالَة (

----------- 
 ِف رواية عند الدار قطين ) هي له نافلة ، وِلم فريضة ( .جاء   فَ ُيَصلي ي هب  ْم ت ْلَك الصَّالَة () 
 اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :احلديث دليل على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل ، وقد -1

 : أنه ال جيوز . القول األول
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 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة .
 فال ختتلفوا عليه ( .) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به  لقوله 

 هنى عن االختالف على اإلمام، وكون املأموم مفرتض، واإلمام متنفل، اختالف بينهما فال جيوز. : أن النيب وجه االستدالل
 : أنه جيوز .القول الثاين 

 وبه قال طاووس ، وعطاء ، واألوزاعي .
 وهو مذهب الشافعي ، واختاره ابن قدامة ، وابن تيمية . 
 العشاء ، مث يرجع إىل قومه فيصلي ِبم تلك الصالة ( . الباب ) فإن معاذاً كان يصلي مع النيب  حلديث-أ

 وقد جاء ِف رواية عند الدار قطين : ) هي له نافلة ، وِلم فريضة ( .
أيت الطائفة أنه كان يصلي بطائفة صالة تامة ويسلم ِبم ، مث تصلى ِف بعض أنواع صالة اخلوف ،  وألنه ثبت )أن النيب -ب

 .رواه النسائي الثانية فيصلي ِبم ( 
 فرضاً ، والثانية نفالً . وهنا تكون الصالة األوىل للرسول 

قال ألبيه ) وليؤمكم أكثركم قرآناً ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنني أو سبع  وحلديث عمرو بن سِلمة . أن النيب - 
 سنني ( رواه البخاري .

احلديث يدل على جواز إمامة الصيب بالبالغني ، ومن املعلوم أن الصيب غري مكلف فتكون صالته نفاًل ، فدل  وجه الداللة : أن
 على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .

لو أن رجاًل يريد أن يصلي السنة ركعتني ، فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر ، فصلى اإلمام السنة ، وصلى املأموم وعليه : 
 فإن هذا يصح .الفجر ، 

: والصحيح أنه جيوز ائتمام املفرتض خلف املتنفل لقصة معاذ ، وذلك صريح ِف املسألة ، وكذلك قصة عمرو بن قال السعدي 
سِلَمة اجَلرمي أنه كان إماماً لقومه وهو صيب ، دليل على صحة ائتمام املفرتض باملتنفل ، ودليل أيضاً على صحة إمامة الصيب ِف 

 . الفرض والنفل
 املقصود ال ختتلفوا عليه ِف األفعال الظاهرة ال النيات ،   أصحاب القول الثاّن عن حديث ) فال ختتلفوا عليه ( ، أن وأجاب

 كما سبق شرحه ِف حديث سبق .
  : وأما تعليل املانعني بأن املأموم إذا نوى صالته فرض واإلمام نواها نفاًل ، أن ذلك اختالف يدخل ُتت قوله قال السعدي

 ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا ( فليس األمر كما ذكروا لوجهني :
باالختالف املذكور خمالفٌة باألفعال، كمسابقة اإلمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك خمالفته النية،  : أن مراده أحدمها 

ه( قال:)فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد وبقية احلديث يوضحه جدًا ، فإنه قال فيه بعد قوله )فال ختتلفوا علي
 فاسجدوا ...( وهذا ظاهر .

 : أهنم أجازوا النفل خلف الفرض ، وهذا خمالفة ِف النية ، فدل على أن هذا املعىن غري معترب . الوجه الثاين
 أصحاب القول األول عن حديث معاذ بأجوبة ضعيفة : وأجاب 

 علم بذلك . واجلواب على هذا من وجهني :مل ي أن النيب  منها :
 إن كان قد علم فهو املطلوب . أواًل :
) الشرح املمتع ( وإن مل يعلم فإن هللا تعاىل قد ع لم فأق ره ، ولو كان ه  ذا أمراً ال يرضاه هللا مل يق ره على فعله .   ثانياً :
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 تمل أنه يصلي نافلة ، وليس أحد االحتمالني أوىل من اآلخر .فريضة وُي : أنه ُيتمل أن معاذاً كان يصلي مع النيب  ومنها
 واجلواب على هذا :

 أن هذا خمالف لصريح الرواية ) هي له تطوع وِلم مكتوبة ( . أواًل :
ري وِف مسجده ، واجلمع الكث أنه ال جيوز أن يظن  مبعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يرتك فعل فريضة مع رسول هللا  ثانيًا :

 وعلى كبار املهاجرين واألنصار ويؤديها ِف موضع آخر ، ويستبدل ِبا نافلة . املشتمل على رسول هللا 
 وهذه أجوبة ضعيفة غري ناهضة .

 قال النووي : وكل هذه التأويالت دعاوى ال أصل ِلا ، فال يرتك ظاهر احلديث ِبا .
 قوي ، فاألقوى جواز اقتداء املفرتض باملتنفل . وقال ابن رجب : ومل يظهر عنه ) يعين حديث معاذ ( جواب

 وأما اقتداء متنفل مبفرتض فهي جائزة عند عامة أهل العلم .  فائدة :
للحديث الذي سبق ، حديث يزيد بن األسود ) ... إذا صليتما ِف رحالكما ، مث أدركتما مسجد مجاعة ... ( وحلديث : ) أال 

 رجل يتصدق على هذا ( .
 ماء ِف حكم اقتداء مفرتض مبفرتض آخر  على قولني :اختلف العل-2

 : أنه ال جيوز . القول األول
 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .

 حلديث ) ... فال ختتلفوا عليه ( .
 . وجه الداللة : أن صالة املفرتض خلف من يصلي فرضاً آخر هو اختالف عليه ، وقد هنى عنه النيب 

 : جواز اقتداء املفرتض مبفرتض يصلي فرضاً غري فرضه . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعية ، واختاره ابن تيمية .

بالطائفة الثانية ِف صالة  واستدل هؤالء باألدلة اليت استدل ِبا القائلون جبواز إمامة املتنفل باملفرتض ، كما ِف إمامة النيب 
 . يب اخلوف ، وإمامة معاذ بقومه بعد صالته مع الن

وجه الداللة : أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل مبن يصلي الفرض ، فجواز إمامة من يصلي الفرض مبن يصلي فرضاً آخر من 
 باب أوىل .

 الراجح .وهذا القول هو 
 جيوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه إذا كان لعذر ، وإال فال جيوز . -3

أَلْصَحابِِه اْلِعَشاَء َفَطوََّل َعَلْيِهْم فَاْنَصَرَف َرُجٌل ِمنَّا َفَصلَّى فَُأْخربَ ُمَعاٌذ َعْنُه  يُّ ُن َجَبٍل األَْنَصارِ َصلَّى ُمَعاُذ بْ ) َجاِبر قَاَل حلديث 
أَتُرِيُد َأْن َتُكوَن فَ تَّاناً يَا »   َقاَل لَُه النَّيبُّ فََأْخبَ َرُه َما قَاَل ُمَعاٌذ ف َ  فَ َقاَل ِإنَُّه ُمَناِفٌق . فَ َلمَّا بَ َلَغ َذِلَك الرَُّجَل َدَخَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ 

 ى ( .َك . َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغشَ ُمَعاُذ ِإَذا أمََمَْت النَّاَس فَاقْ َرْأ بِالشَّْمِس َوُضَحاَها . َوَسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأَلْعَلى . َواقْ َرْأ بِاْسِم رَب ِ 
، ، وهذا يُ َعربَّ عنه باالنتقال من ائتمام إىل انفراد(َوِإْن انْ َفَرَد ُمْؤمَتٌّ بال ُعْذٍر َبطَلتْ متع: قوله )قال الشيخ ابن عثيمني ِف الشرح امل

 وِف هذا تفصيل: إن كان هناك ُعْذر جاز، وإن مل يكن ُعْذر مل جَيُْز.
صالته منفرداً، فنقول: إذا كان لُعذر فصحيح،  : دخل املأموم مع اإلمام ِف الصَّالة؛ مث طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأمتَّ  مثال ذلك

 ح .وإن كان لغري ُعْذٍر فغري صحي
 . مثال الُعْذر: تطويل اإلمام تطوياًل زائداً على السُّنَّة، فإنه جيوز للمأموم أن ينفرد
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جع إىل قومه فُيصلِ ي ِبم تلك العشاَء، مث ير  وكان معاذ ُيصلِ ي مع النيبِ   ودليل ذلك: قصَّة الرَُّجل الذي َصلَّى مع معاذ 
قال: إنه قد  فانفرد َرُجٌل وَصلَّى وحده، فلما َعِلَم به معاذ « البقرة»الصَّالة، فدخل ذات ليلة ِف الصَّالة فابتدأ ُسورًة طويلة 

ريُد أْن تكون فتَّاناً أت)  ملعاذ فقال النيبُّ  نافق، يعين: حيث خر  عن مجاعة املسلمني، ولكن الرَُّجل شكا ذلك إىل النيبِ  
َفدلَّ هذا على جواز انفراد املأموم؛ لتطويل اإلمام، لكن بشرط أن يكون تطوياًل خارجاً عن السُّنَّة؛ ال  ، ومل يوبِ ِخ الرَُّجلَ  ( يا ُمَعاذُ 

 خارجاً عن العادة.
يبقى حَّت يكمل اإلمام؛ فيخفِ ف ِف الصَّالة ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ على اإلنسان قَ ْيٌئ ِف أثناء الصَّالة؛ ال يستطيع أن 

 وينصرف.
 َيُشقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد وخيفِ ف وينصرف.« رياح ِف بطنه»ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ على اإلنسان غازاٌت 

 ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتباُس البول أو الغائط فُيحصر ببول أو غائط.
اً: أن تكون صالة املأموم أقلَّ من صالة اإلمام، مثل: أن ُيصلِ ي املغرب خلف من يصلِ ي العشاء على القول ومن األعذار أيض

باجلواز؛ فإنه ِف هذه احلال له أن ينفرد ويقرأ التشهد وُيَسلِ َم وينصرف، أو يدخل مع اإلمام إذا كان يريد أن جيمع مع اإلمام فيما 
 بعد سالمه. وهذا القوُل رواية عن اإلمام أمحد رمحه هللا.بقي من صالة العشاء، مث يُتمُّ 

 جواز إعادة الفريضة لغرض صحيح . -4
 فضيلة معاذ حلرصه على العلم . -5

 فائدة : االنتقاالت :
 :أن ينتقل املنفرد إىل إمامةأواًل :  جيوز 

 : شخص صلى منفرداً مث حضر شخص أو أكثر فصلوا معه فهذا يصح ِف الفرض والنفل.مثال
 يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النيب   فقام النيب  ديث ابن عباس )أنه بات ليلة عند النيب حل

 برأسه من ورائه فجعله عن ميينه(. متفق عليه.
 .أن ما ثبت ِف النفل ثبت ِف الفرض إال ما دل الدليل على إخراجه  وهذا ِف النفل ، والقاعدة:

 ل من معني إىل معني : فهذا ال يصح .ثانياً : أن ينتق
لو أن إنسانًا دخل ِف صالة العصر مث ذكر أنه صلى الظهر بال وضوء، ففي أثناء الصالة قلب العصر ظهرًا فهذا ال يصح، فال 

 تصح العصر ألنه قطع نيته بانتقاله إىل الظهر، وال تصح الظهر ألنه مل ينوها من أوِلا.
 إىل معني : فهذا أيضاً ال يصح .ثالثاً : أن ينتقل من مطلق 

رجل قام يصلي ركعتني تطوعاً هلل تعاىل، مث ذكر أنه مل يصل الفجر، فنواها عن صالة الفجر، فال يصح ألنه انتقل من مطلق إىل 
 معني، واملعني ال بد أن ينويه من أوله.

 رابعاً : أن ينتقل من معني إىل مطلق ، فهذا يصح .
 [(2/239فتاوى احلرم للشيخ ابن عثيمني)] ، مث بدا له أن جيعلها سنة مطلقة، فهذا يصح.رجل دخل يصلي بنية الفجر

 جيوز أن يقلب املنفرد فرضه نفاًل .فائدة : 
 : دخل رجل ِف صالة الظهر منفرد ، وِف أثناء الصالة قلب الفرض إىل نفل . مثال

 هذا العمل جائز بشرط :
ضيقًا حبيث مل يبق منه إال مقدار أربع ركعات ، فإن هذا االنتقال ال يصح ، ألن  أن يكون الوقت متسعًا للصالة ، فإن كان
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 الوقت الباقي تعني للفريضة ، وإذا تعني للفريضة مل يصح أن يشغله بغريها .
 لكن هل هذا العلم مستحب أو مكروه ؟

، ففي هذه احلال يستحب له أن يقطعها مستحب ِف بعض األمور ، وذلك فيما إذا شرع ِف الفريضة منفرداً ، مث حضرت مجاعة 
 ألجل أن ُيص ل اجلماعة .
 فإن قيل: هل قَ ْلُب الفرض إىل نَ ْفل، مستحبٌّ أم مكروه؟ أم مستوي الطرفني؟قال الشيخ ابن عثيمني : 

ل هو بني أمور فاجلواب: أنه مستحبٌّ ِف بعض الصُّور، وذلك فيما إذا َشرَع ِف الفريضة منفردًا مث حضر مجاعة؛ ففي هذه احلا
ماعة، ثالثة: إمَّا أن يستمرَّ ِف صالته يؤدِ يها فريضة منفرداً، وال ُيصلِ ي مع اجلماعة الذين حضروا، وإمَّا أن يقطعها وُيصلِ ي مع اجل

على نافلة، مث وإما أن يقلبها نَ ْفاًل فيكمل ركعتني، وإن كان َصلَّى ركعتني، وهو ِف التشهد األوَّل فإنه يتمُّه وُيسلِ م، وُيُصل 
خاف أن  ، فإنيدخل مع اجلماعة، فهنا االنتقال من الفرض إىل الن َّْفل مستحبٌّ من أجل ُتصيل اجلماعة، مع إمتام الصالة نَ ْفالً 

 تفوته اجلماعة فاألفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك اجلماعة.
 وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل ِف فريضة، وقطع الفريضة حرام؟

 ه .ول: هو حراٌم إذا قطعها ليرتَُكَها، أما إذا قطعها لينتقل إىل أفضل، فإنه ال يكون حراماً، بل قد يكون مأموراً بفنق
دَّة  احْلَري  . فَإ َذا ملَْ َيْسَتط ْع َأَحُدنَا َأْن ََُكي   َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل ) ُكنَّا ُنَصلي ي َمَع َرُسول  اَّللَّ   - 116 َهَتُه م َن ِف  ش  َن َجب ْ

 اأَلْرض  : َبَسَط ثَ ْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيه  ( .
---------- 

وله من طريق خالد بن  (فيضع أحدنا طرف الث وب ) للبخاري من رواية بشر بن املفضل عن غالب َبَسَط ثَ ْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيه  ( ) 
 ( . سجدنا على ثيابنا ات قاء احلر  )  عبد الر محن عن غالب

 والث وب ِف األصل يطلق على غري املخيط. وقد يطلق على املخيط ُمازاً.
احلديث دليل على جواز السجود على الثياب وغريها ِف احليلولة بني املصلي وبني األرض ، التقائه بذلك حر األرض وكذا  -1

 بردها .
 سجود املصلي على حائل ينقسم إىل أقسام : -2

 . صالً باملصلِ ي: أن يكون متَّ القسم األول
 . فهذا ُيكره أن يسجَد عليه إال ِمْن َحاجٍة مثل: الثَّوب امللبوس، واملشلح امللبوس، والغرتة، وما أشبهها 
 ( . فإذا مل يستطع أحُدنا أن مُيكِ َن جبهَته ِمن األرض؛ َبَسَط ثوبَه َفَسَجَد عليهحلديث الباب  ) ...  

م ال يفعلون ذلك مع االستطاعة(  كِ نَ إذا مل يستطع أحُدنا أن ميُ ه ) فقول  . َدلَّ على أهنَّ
 يدلُّ على أنه مكروه، ال يُفعل إال عند احلاجة.(  إذا مل يستطع)  مث التعبري ب  

 . : أن يكون منفصالً القسم الثاين
 . ) الشرح املمتع ( . فهذا ال بأس به وال كراهة

 ودليل اجلواز من غري كراهة :
 على اخلمرة ، وعلى احلصري ، وعلى الفراش . لنيب ما تقدم من سجود ا

 متفق عليه . (يسجد على اخلمرة  كان رسول هللا   )عن ميمونة قالت 
 اخلمرة : هي السجادة ، ومسيت َخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه .
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 م .شابه ِفْعَل الرافضة ِف صالهتِ وعلَّلوا ذلك: بأن هذا ي، ولكن قال أهل الِعلم: ُيكره أن خيصَّ جبهته فقط مبا يسجد عليه
 الصحيحة الفرق بني احلائل ِف السجود، وهي ثالثة: قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي: ومن الفروققال الشيخ عبد هللا البسام: 

 فال جيزئ . إن كان من أعضاء السجود ، األول :

 إن كان حائال منفصالً ، فال بأس به . الثاين :
 يتصل باملصلي ، فيكره إال لعذر من حر وشوك وحنومها . حائل مما إن كان على الثالث :

 ِف احلديث إشارة إىل أن مباشرة األرض عند السجود هو األصل ، ألنه علق بس   ط الثوب بعدم االستطاعة . -3
باجلباه، وعند احلاجة    االختيار كانوا يباشرون االرض  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : فاألحاديث واآلثار تدل على أهنم ِف حال

 ِبم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ، وِلذا كان أعدل االقوال ِف هذه املسألة أنه يرخص ِف كاحلر وحنوه ، يتقون مبا يتصل

 وتفصيل ليس هذا موضعه . ذلك عند احلاجة ، ويكره السجود على العمامة وحنوها عند عدم احلاجة ، وِف املسالة نزاع
 قليل ِف الصالة .جواز العمل ال -4
 هل جيب كشف شيء من هذه األعضاء إذا كان مستوراً ) كأن يكون مستوراً بشراب اليدين ( ؟-5

 :ألمرينال جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلني 

 ألرض دون كشفها .: أن مسمى السجود ُيصل بوضع األعضاء على ا األول
: يعِن (ويداه ِف كمه –القلنسوة  –كان القوم يسجدون على العمامة ): ما ذكره البخاري ِف صحيحه عن احلسن قال:  الثاين

 ال يباشر األرض ِف كمه .
 حكم السجود ملن عليه نظ     ارة :فائدة : 

فإن السجود ال جيزئ ، وذلك ألن الذي ُيمل  إن كانت متنع من وصول طرف األنف إىل األرض قال الشيخ ابن عثيمني :
الوجه مها النظارتان ، ومها ليستا على طرف األنف بل مها حبذاء العينني وعلى هذا فال يصح السجود ، وجيب على من عليه 

 د .نظارة متنعه من وصول أنفه إىل مكان السجود أن ينزعها ِف حال السجو 
ْنُه َشْيٌء            ال ُيَصلي ي َأحَ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   قَاَل : َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 117 د  ، لَْيَس َعَلى َعات ق ه  م  دُُكْم ِف  الث َّْوب  اْلَواح 

) . 
---------- 

اإلزار الذي يكسوا أسفل جسم اإلنسان ، أو الرداء الذي يكسو املراد بالثوب :  ) ال يصلي أحدكم ِف الثوب الواحد ... (
، ليس املراد به القميص . أعاله

ْنهُ )    العاتق : ما بني املنكب والعنق .شيء (  لَْيَس َعَلى َعات ق ه  م 
 احلديث دليل على مشروعية سرت العاتق ِف الصالة . -1

 حترير حمل اخلالف :
 املصلي .ال خالف بينهم ِف مشروعية سرت العاتقني ِف الصالة ، وأن ذلك هو األكمل واألفضل ِف حق أواًل : 
 وإمنا اخلالف بينهم ِف حكم سرت العاتقني داخل الصالة .ثانياً : 

 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال : 
 أنه جيب أن يضع املصلي على عاتقه شيئاً من اللباس فرضاً كانت الصالة أم نفاًل .القول األول : 

جح هذا القول مجع من العلماء : ابن املنذر، والبخاري، وابن بطال، وابن حجر، وهذا ذهب إليه املالكية ، واحلنابلة ِف رواية ، ور 
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 وابن رجب ، وابن قدامة . 
 حلديث الباب ) ال يصلي أحدكم ِف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( .

ياً مؤكداً ، واألصل ِف النهي هنى عن الصالة ِف الث وب الواحد إذا مل يكن على العاتق منه شيء هن :أن النيب  وجه االستدالل
 التحرمي ، فدل على وجوب سرت العاتق ِف الصالة .

 احلديث عام ، فيشمل الفرض والنفل ، ألنه ما ثبت ِف الفرض ثبت ِف النفل إال بدليل .و قالوا : 
 أنه جيب ِف الفرض .القول الثاين : 

 وهذا املذهب ، وذكر بعض احلنابلة أهنا من املفردات . 
 ديث الباب . )ال يصلي أحدكم ِف الثوب ... ( .حل-أ
 قالوا : هذا ُممول على صالة الفريضة ، ألن الفرض هو املكلف به .  

 صلى ِف ثوب واحد بعضه علي ( رواه أبو داود .  وحلديث عائشة : ) أن النيب  -ب
 قالوا : ظاهر هذا احلديث أنه كان ِف صالة نفل . 

 مبناها على التخفيف .وقالوا : إن صالة النفل  - 
 أنه مستحب ال واجب .القول الثالث : 

 وإليه ذهب مجهور العلماء : احلنفية ، وأكثر املالكية ، والشافعية .
 واستدلوا على االستحباب حبديث الباب ) ال يصلي أحدكم ِف الثوب الواحد ... ( . 
فاتزر به ( فدل ذلك على أن الصالة بإزار واحد مع إعراء  واستدلوا على عدم الوجوب : حبديث جابر : ) ... وإذا كان ضيقاً  

 املنكبني صحيحة . 
 واستدلوا بالقياس : وهو أن العاتقني ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن .
 .  [وهذا اإلمجاع فيه نظر  ]واستدلوا : باإلمجاع احملكي على جواز الصالة مع ترك سرت العاتقني 

 . ويكون حديث جابر جتتمع به األدلة قول قوي ، أحد العاتقني ِف الصالة إن تيسر : القول بوجوب سرت والراجح
 . ال خالف بني العلماء ِف جواز كشف الرجل عاتقيه خار  الصالة

  ق [ ] وإمنا اخلالف ِف الوجوب كما سبال خالف بينهم ِف مشروعية سرت العاتقني ِف الصالة ، وأن ذلك هو األكمل واألفضل ِف حق املصلي

 ما هي عورة الرجل ِف الصالة ؟ 
 ال خالف بني العلماء ِف أن ما فوق سرة الرجل وما ُتت ركبتيه ليس بعورة . : أوالً 

 ال خالف بينهم ِف أن القبل والدبر عورة .ثانياً : 
 وإمنا اخلالف فيما عدا الفرجني مما ُتت السرة وفوق الركبة .ثالثاً : 

 اختلف العلماء على أقوال :
 أن عورة الرجل من السرة إىل الركبة .قول األول : ال

 وهذا مذهب أكثر العلماء : من املالكية ، واحلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .    
 رواه أبو داود والرتمذي : )غط فخذك فإهنا من العورة(.مر  به وهو كاشف عن فخذه، فقال النيب  عن جرهد األسلمي أن النيب -أ

على مْعمر وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ) يا معمر ، غط فخذيك  -وأنا معه  - ن جحش قال : مر  النيب وعن ُممد ب-ب
 رواه أمحد والبخاري تعليقاً فإن الفخذين عورة ( . 
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 وهذه األحاديث صححها مجع من العلماء : كابن حبان ، واحلاكم ، والذهيب ، وابن حجر ، واأللباّن .
 رواه أبو داود قال : ) ال تربز فخذك ، وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت ( .   أن رسول هللا وعن علي - 

 أن عورة الرجل الفرجان فقط . : القول الثاين
 وهذا مذهب الظاهرية .

... فأجرى نيب هللا ِف زقاق  غزا خيرب فصليا عندها صالة الغداة بغلس ، فركب نيب هللا  حلديث أنس : ) أن رسول هللا 
       متفق عليه وإن ركبيت لتمس فخذ نيب هللا ، مث حسر اإلزار عن فخذه حَّت إّن ألنظر إىل بياض فخذ نيب هللا ... ( .  مكة ،

 .    أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كانت عورة ما كشفها رسول هللا وجه الداللة : 
 : واجلواب عنه  

تعمد كشفه ، بل انكشف لضرورة اإلغارة واجلري  ، ال أن النيب أن احلديث ُممول على أن اإلزار انكشف واحنسر بنفسه 
 والزحام ، وعلى هذا تدل رواية مسلم : ) فاحنسر اإلزار ( .  

 والرد على هذا :   
ال فرق بني الروايتني : ) حسر ، واحنسر ( ِف الداللة على احلكم ، فعلى التسليم يكون قد احنسر بنفسه فإن   : قال ابن حجر

، وملا أقرَّ عليه ، ولنبه عليه كما كان يفعل ،  مكشوفاً يدل على أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كان كذلك ملا تركه النيب  بقاءه
 .فاستوى احلال ِف كون اإلزار احنسر بنفسه أو بفعله 

محد وغريه ، أن العورة وطريق اجلمع بني هذه األحاديث ، ما ذكر غري واحد من أصحاب أقال : وهناك مجع آخر البن القيم ، 
عورتان : خمففة، ومغلظة، فاملغلظة السوأتان، واملخففة الفخذان، وال تناِف بني األمر بغض البصر عن الفخذين، لكوهنا عورة، 

 عورة خمففة .لكوهنا ، وبني كشفها 
أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر، مضطجعاً ِف بييت كاشفاً عن فخذيه  حبديث عائشة قالت: ) كان رسول هللا واستدلوا أيضًا : 

فأذن له وهو على تلك احلال فتحدث ، مث استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ، مث استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه 
 .     رواه مسلم فدخل ... ( . 

 بعورة .ألّب بكر وعمر بالدخول عليه وفخذه مكشوفة ، يدل على أن الفخذ ليست  أن إذن النيب  : وجه الداللة
 واجلواب عن هذا احلديث :

أن هذا احلديث ال حجة فيه ، مشكوك ِف املكشوف هل مها الساقان أو الفخذان ، حيث جاء ِف رواية مسلم الرتدد ِف كون 
 كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، والساق ليس بعورة إمجاعاً .  النيب 

 : هل السرة والركبة من العورة ؟1فائدة 
 السرة والركبة : اختلف العلماء ِف

 مها من العورة . : فقيل
 أهنما ليسا من العورة ، وهو مذهب مجهور الصحابة والتابعني ومن بعدهم ، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة . : وقيل
 الركبة من العورة دون السرة . : وقيل

 وهو مذهب احلنفية .
 السرة من العورة دون الركبة . : وقيل

 ور على أن الركبة ليست من العورة :استدل اجلمه
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 رواه البخاري .كان قاعداً ِف مكان فيه، قد انكشف عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها(  مبا رواه أبو موسى: )أن النيب -أ
ومبا رواه علي ِف قصة محزة : ) ملا شرب اخلمر قبل أن ينزل التحرمي األبدي واعتدى على ناقة رجل من األنصار ، وهو -ب

ومعه علي وزيد بن حارثة ، حَّت جاء البيت الذي فيه َخره ،  بذلك ، فانطلق النيب  سكران ال يشعر مبا يفعل ، فعلم النيب 
، مث صع د النظر ،  يلوم محزة ... فإذا محزة مثل ُممر عيناه ، فنظر محزة إىل النيب  فاستأذن عليه فأذن له ، فطفق النيب 

 رواه البخاري .د النظر إىل سرته ، مث صع د النظر إىل وجهه ، مث قال محزة : وهل أنتم إال عبيد أّب (فنظر إىل ركبتيه ، مث صع  
إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه ، حَّت أبدى عن ركبتيه ، فقال  وما رواه أبو الدرداء قال : ) كنت جالسًا عند النيب - 

 .رواه البخاري : أما صاحبكم فقد غامر (   النيب 
 صححه األلباّن .: ) ما بني السرة والركبة عورة (  وقال -د

 أدلة من قال بأهنا من العورة :
 استدلوا بأدلة ال تصح .

 رواه البيهقي وهو ال يصح : ) الركبة من العورة ( .  كقوله 
 وهو ضعيف: ) السرة من العورة ( .  وكقوله 

 أهنما ليسا من العورة .والراجح 
 ألفضل تغطية الرأس ِف الصالة أم ال ؟: هل ا2فائدة 
( فإن  يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ قال تعاىل ) قال رمحه هللا:حسب عرف البلد، واختاره الشيخ ابن عثيمني،  قيل :

قوم ال يهتمون ِبذا وال جيعلون كان من قوم ال يتم أخذ زينتهم إال بغطاء الرأس ، قلنا : غطاء الرأس مستحب ، وإذا كان من 
 . ] الشيخ ابن عثيمني [ .غطاء الرأس من الزينة ، قلنا : ال يستحب ، ألن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

والذي أراه ِف هذه املسألة أن الصالة حاسر  قال رمحه هللا :يكره الصالة حاسر الرأس ، وهذا اختيار األلباّن رمحه هللا ،  وقيل :
استحباب دخول املسلم ِف الصالة ِف أكمل هيئة إسالمية للحديث املتقدم ِف الكتاب :  لرأس مكروهة ذلك أنه من املسلم بها

الرأس والسري كذلك ِف الطرقات والدخول   فإن هللا أحق أن يتزين له ، وليس من اِليئة احلسنة ِف عرف السلف اعتياد حسر
 تسربت إىل كثري من البالد اإلسالمية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداهتم أجنبيةكذلك ِف أماكن العبادات بل هذه عادة 

 الفاسدة .
ي   - 118 أَنَُّه قَاَل ) َمْن َأَكَل ثُومًا َأْو َبَصاًل . فَ ْليَ ْعَتز ْلَنا َأْو ل يَ ْعَتز ْل  َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  رضي هللا عنهما َعن  النَِّب 
َراٌت م ْن بُ ُقوٍل . فَ َوَجَد هَلَا ر حياً، َفَسَأَل؟ فَُأْخرب َ َمْسج   َ ب ق ْدٍر ف يه  َخض  َا ف يَها م ْن اْلبُ ُقول  . فَ َقاَل: َدنَا ، َوْليَ ْقُعْد ِف  بَ ْيت ه  . َوُأَت   ِب 

ي ( .قَ ري بُوَها إىَل بَ ْعض  َأْصَحاِب  . فَ َلمَّا رَآُه َكر َه َأْكَلَها . قَاَل : ُكْل . فَ  ي َمْن ال تُ َناج   إ يني  أُنَاج 
119 -  َّ َدنَا ،  َعْن َجاب ر  بن  عبد  هللا  رضي هللُا عنهما َأنَّ النَِّب  قَاَل ) َمْن َأَكَل الثُّوَم َواْلَبَصَل َواْلُكرَّاَث َفال يَ ْقَرَبنَّ َمْسج 

نْ  ْنُه اإل   . َساُن ( . وِف روايٍة ) بِن آدَم (فَإ نَّ اْلَمالئ َكَة تَ َتَأذَّى مم َّا يَ َتَأذَّى م 
----------  

َ ب ق ْدرٍ  )  بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه .(  ُأَت 
 املراد الريح الكريهة .(  فَ َوَجَد هَلَا ر حًيا) 
 ا جاء ِف مسلم .قال احلافظ : املراد بالبعض أبو أيوب األنصاري كم(  فَ َقاَل قَ ري بُوَها إ ىَل بَ ْعض  َأْصَحاب ه  َكاَن َمَعهُ ) 
 أي : ألّن .(  ُكْل فَإ يني  ) 
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ي ) ي َمْن الَ تُ َناج   ُأسار من ال ُتسار ، وهم املالئكة .(  أُنَاج 
 النهي عن إتيان املسجد ملن أكل ثوماً أو بصاًل أو كراثاً ، وهل هذا النهي للتحرمي أو للكراهة ؟ ِف هذه األحاديث  -1 

إليذاء املصلني وكذلك املالئكة، فإن  اً للمسجد عما يستقذر ودرء اً نهي للكراهة التنزيهية صونذهب مجهور الفقهاء إىل أن هذا ال
 م .املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آد

 . وذهب بعض أهل العلم إىل أن النهي للتحرمي 
 . الراجحوهذا هو القول 

إذا وجد رُيها من الرجل ِف املسجد  ت النيب لقد رأي ) قال ويدل عليه ما راه مسلم ِف صحيحه أن عمر بن اخلطاب 
 ع ( .أمر به فأخر  إىل البقي

 وممن أفَّت بذلك من املعاصرين الشيخ ابن باز رمحه هللا.، إذ األصل فيه املنع والتحرمي عن ظاهر هنيه  هذا فضالً 
 . أن يدخل املساجد وعلى ذلك فال جيوز ملن أكلهما أو أحدمها أو ما شاِبهما مما له رائحة مؤذية وكريهة

 ألنه يؤذي الناس بذلك والنيب  قال الشيخ ابن باز : من يأكل الثوم أو البصل أو الكراث ال جيوز له الذهاب إىل املسجد؛
أمر بإخرا  من  أو بصاًل فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وليقعد ِف بيته(، وثبت أنه  )من أكل ثوماً  هنى عن ذلك، وقال 

، فال جيوز للمسلم أن يتعاطى الكراث أو (  بنو آدم إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه ور عن املسجد، وقال )تعاطى هذه األم
 ألنه يؤذيهم بذلك . الثوم أو البصل أن يصلي مع املسلمني

) مسجدنا ( لكن الصحيح أنه عام ِف كل  ، لقوله ذهب بعض العلماء إىل أن النهي خاص مبسجد رسول هللا -2
 د.مسج

 ويؤيده رواية أمحد ) فال يقربن املساجد ( .
َهى َمْن َأَكَل الث َّْوم َوحَنْوه َعْن  َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرة يَ ْعيِن الث َّْوم َفاَل يَ ْقَرَبنَّ اْلَمَساِجد (: قوله )  قال النووي َهَذا َتْصرِيح يَ ن ْ

َكافَّة ِإالَّ َما َحَكاُه اْلَقاِضي ِعَياض َعْن بَ ْعض اْلُعَلَماء : أَنَّ الن َّْهي َخاص  ِِف َمْسِجد   ُدُخول ُكل  َمْسِجد ، َوَهَذا َمْذَهب اْلُعَلَماء
 . َوُحجَّة اجلُْْمُهور : ) َفاَل يَ ْقَرَبنَّ اْلَمَساِجد (( ِف بَ ْعض رَِوايَات ُمْسِلم  ) َفاَل يَ ْقَرَبنَّ َمْسِجدنَا  لَِقْولِِه  النَّيب  

ورمبا يتأكد ذلك بأنه كان ، تعلق به بعضهم ِف أن هذا النهي خمصوص مبسجد الرسولا( مسجدن)قوله ن دقيق العيد: وقال اب
ويكون مسجدنا للجنس ( مساجدنا)وأنه عام ملا جاء ِف بعض الروايات ، والصحيح املشهور خالف ذلك، مهبط امللك بالوحي

 ا.وذلك يوجد ِف املساجد كله، بتأذي اآلدميني أو بتأذي املالئكة احلاضرينذا النهي معلل: إما       فإن ه، أو لضرب املثال
 قوله لبعض أصحابه  ) كل فإّن أناجي من ال تناجي ( املراد املالئكة .-3

 قال ) أستحي من مالئكة هللا وليس مبحرم ( . وقد جاء عند ابن خزمية وابن حبان أن النيب 
 إّن أخاف أن أوذي صاحيب ( . وِف رواية  ) فإّن لست كأحد منكم ،

أن العلة ِف النهي عن إتيان املسجد ملن أكل من هذه األشياء ، الرائحة الكريهة اليت تصدر عنها ، فإن فيها إيذاء للمصلني -4
 واملالئكة تتأذى مما يتأذى منه املصلون ، كما ِف الرواية األخرى .

 -َوقَاَل َمرًَّة َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاثَ -َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه اْلبَ ْقَلِة الثُّوِم )قَاَل   نَّيب ِ كما ِف حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعِن ال
 ( .َفاَل يَ ْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا فَِإنَّ اْلَمالَِئَكَة تَ َتَأذَّى ممَّا يَ َتَأذَّى ِمْنُه بَ ُنو آَدمَ 

أِلَنَُّه َُمَل   -َوِإْن َكاَن َخالًِيا  -َلَماء : َوِف َهَذا احلَِْديث َدلِيل َعَلى َمْنع آِكل الث َّْوم َوحَنْوه ِمْن ُدُخول اْلَمْسِجد قَاَل اْلعُ قال النووي : 
 اْلَماَلِئَكة ، َولُِعُموِم اأْلََحاِديث .
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 .  َل ، َوَلِكن ََّها َشَجرَة َأْكَرُه رُيَها () أَي  َها النَّاس ِإنَُّه لَْيَس َل َُتْرمي َما َأَحلَّ اَّللَّ  قَ ْوله -5
َحابَنا ِِف الث َّْوم َهْل َكاَن ِفيِه َدلِيل َعَلى َأنَّ الث َّْوم لَْيَس حِبَرَاٍم ، َوُهَو ِإمْجَاع َمْن يُ ْعَتدُّ بِِه َكَما َسَبَق ، َوَقْد ِاْختَ َلَف َأصْ قال النووي : 

َوَمْن قَاَل بِالتَّْحرمِِي يَ ُقول : اْلُمرَاد لَْيَس  َكاَن يَ ت ْرُكُه تَ نَ زًُّها؟ َوظَاِهر َهَذا احلَِْديث أَنَُّه لَْيَس مبَُحرٍَّم َعَلْيِه   أَمْ  َحرَاًما َعَلى َرُسول اَّللَّ 
 ) نووي ( . َل َأْن ُأَحر ِم َعَلى أُمَّيِت َما َأَحلَّ اَّللَّ َِلَا .

 ) من أكل ثوماً أو بصاًل ... ( . لقوله 

 ِف احلديث  ) ... وليس مبحرم ... ( . ولقوله 

 لبعض أصحابه ) كل فإّن أناجي من ال تناجي ( . ولقوله 

م ِف َكاَل ) َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرة اخْلَِبيَثة (مَسَّاَها َخِبيَثة لُِقْبِح رَاِئَحتَها . قَاَل أَْهل اللَُّغة : اخْلَِبيث  قَ ْوله قال النووي :  -6
 اْلَعَرب اْلَمْكُروه ِمْن قَ ْول أَْو ِفْعل أَْو َمال أَْو َطَعام أَْو َشرَاب أَْو َشْخص .

 يلحق ِبذه األشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون .-7
صل ِف بيته ( وثبت عنه أنه قال ) من أكل ثومًا أو بصاًل فال يقربن مسجدنا ولي ثبت عن رسول هللا قال الشيخ ابن باز : 

  أنه قال : ) إن املالئكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو اإلنسان ( وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ، كشارب
الدخان ومن له رائحة كريهة ِف إبطه أو غريمها مما يؤذي جليسه . فإنه يكره له أن يصلي مع اجلماعة . وينهى عن ذلك حَّت 

ا يزيل هذه الرائحة وجيب عليه أن يفعل ذلك مع االستطاعة حَّت يؤدي ما أوجب هللا عليه من الصالة ِف اجلماعة ، يستعمل م
 أما التدخني فهو ُمرم مطلقاً وجيب عليه تركه ِف مجيع األوقات ملا فيه من املضار الكثرية ِف الدين والبدن واملال . 

وبوب عليه  اً(من أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا ثالث)خزمية وقع ِف حديث حذيفة عند بن قال ابن حجر:  -8
بل  اً(ثالث)أي قال ذلك ، يتعلق بالقولاً( ثالث)ون قوله      الحتمال أن يك، توقيت النهى عن إتيان اجلماعة آلكل الثوم وفيه نظر

 . ةهذا هو الظاهر ألن علة املنع وجود الرائحة وهي ال تستمر هذه املد

 أن من أكل البصل أو الثوم ال ُيضر اجلماعة ، دفعاً ألذيته .-9

فالفرق بينه وبني املريض الذي ال يستطيع أن ُيضر ، أن املريض معذور ويكتب له أجر اجلماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع 
 دفعاً ألذيته .اجلماعة ، وأما آكل البصل والثوم فال يكتب له أجر اجلماعة ، ألنه ال ُيضر للجماعة 

إذا وجد رُيها ِف املسجد أمر بإخرا  من  ولذلك كان ، حكم رحبة املسجد وما قرب منها حكمه قال احلافظ :  -10
 . وجدت منه إىل البقيع كما ثبت ِف مسلم عن عمر 

ِإَذا  ِإالَّ َخِبيثَتَ نْيِ َهَذا اْلَبَصَل َوالثُّوَم َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ مُثَّ ِإنَُّكْم أَي َُّها النَّاُس تَْأُكُلوَن َشَجَرتَ نْيِ اَل أَرَامُهَا . عن عمر قال ) ..
ُهَما طَْبخاً  َوَجَد رَُِيُهَما ِمَن الرَُّجِل ِف   ( .اْلَمْسِجِد أََمَر ِبِه فَُأْخرَِ  ِإىَل اْلَبِقيِع َفَمْن َأَكَلُهَما فَ ْلُيِمت ْ

 ( . الشََّجَرِة َفالَ يَ ْقَربْ َنا ، أَْو الَ ُيَصلِ نَيَّ َمَعَنا َمْن َأَكَل ِمْن َهِذهِ قوله ) -11
ِمْنُه الن َّْهي َعْن ِفيِه : نَ ْهي َمْن َأَكَل الث َّْوم َوحَنْوه َعْن ُحُضور َُمَْمع اْلُمَصلِ نَي ، َوِإْن َكانُوا ِف َغرْي َمْسِجد ، َويُ ْؤَخذ قال النووي : 

 َوحَنْوَها َكَما َسَبَق .َسائِر َُمَاِمع اْلِعَباَدات 
أكل َمن  يدل على أن ُمتمع الناس حيث كان لصالة أو غريها ؛ كمجالس العلم والوالئم وما أشبهها ، ال يقرِباوقال القرطيب : 

 ر .الثوم وما ِف معناه ؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس ، ولذلك مجع بني الثوم والبصل والكراث ِف حديث جاب
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 شهدباب الت

َكَما يُ َعلي ُمِن  السُّورََة م ْن   -َكفي ي بَ نْيَ َكفَّْيه    -التََّشهَُّد  قَاَل ) َعلََّمِن  َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َعْبد  اَّللَّ  بن  َمْسُعوٍد  - 120
يَّاُت َّلل َّ  ، َوالصََّلَواُت َوالطَّيي َباُت ، السَّالُم َعَلْيَك أَي َُّها َنا َوَعَلى ع َباد  اَّللَّ   اْلُقْرآن  : التَّح  ُّ َوَرمْحَُة اَّللَّ  َوبَ رََكاتُُه . السَّالُم َعَلي ْ النَِّب 

ُقْل : ا قَ َعَد َأَحدُُكْم ِف  الصَّالة  فَ ْلي َ الصَّاحل  نَي . َأْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه (( َوِف  َلْفٍظ : )) إذَ 
يَّاُت هلل    -َوف يه   -َوف يه  : فَإ نَُّكْم إَذا فَ َعْلُتْم َذل َك فَ َقْد َسلَّْمُتْم َعَلى ُكلي  َعْبٍد َصال ٍح ِف  السََّماء  َواأَلْرض   -َوذََكَرُه  -التَّح 

 . فَ ْلَيَتَخي َّْر م ْن اْلَمْسأََلة  َما َشاَء ((
---------- 

ُكَنا )َولِلنََّسائيِ  ( َعلََّمُه التََّشهَُّد، َوأََمَرُه َأْن يُ َعلِ َمُه النَّاسَ  أَنَّ النَّيبَّ ) َوألمْحَدَ (  َكفي ي بَ نْيَ َكفَّْيه    -التََّشهَُّد   َعلََّمِن  َرُسوُل اَّللَّ  ) 
َنا التََّشهُّدُ   ...( . ُقِل: التَِّحيَّاُت هللِ إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَ ْلي َ ( وِف رواية )نَ ُقوُل قَ ْبَل َأْن يُ ْفَرَض َعَلي ْ

كنا ال ندري ما نقول ِف كل ركعتني وأن ) وللنسائي من طريق أّب األحوص عن عبد هللا  فليقل ...  ( إَذا َصلَّى َأَحدُُكمْ وقوله )
ولوا ِف كل         فق )وله من طريق األسود عن عبد هللا ( إذا قعدمت ِف كل ركعتني فقولوا : علم فواتح اخلري وخوامته فقال  اً ُممد

وزاد ( التشهد ِف وسط الصالة وِف آخرها  علمين رسول هللا ) والبن خزمية من وجه آخر عن األسود عن عبد هللا ( جلسة 
وللمصنف ِف االستئذان من طريق ( ولقننيه كلمة كلمة  وأخذت التشهد من ِف رسول هللا ) الطحاوي من هذا الوجه ِف أوله 

 ( . التشهد وكفى بني كفيه كما يعلمين السورة من القرآن علمين رسول هللا ) ن مسعود أّب معمر عن ب
يَّاُت َّلل َّ  )  وقال اخلطاّب والبغوي : املراد  ،( مجع ُتية . قال احلافظ :  معناه السالم ، وقيل : التحية ، وقيل : العظمة  التَّح 

 .بالتحيات أنواع التعظيمات 
 ي: مجيع الصلوات هلل تعاىل ال أحد يستحقها، فرضها ونفلها.( أ َوالصََّلَواتُ ) 

أي: مجيع األقوال واألفعال له تعاىل، وكل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت هلل تعاىل، ألن هللا طيب (  ) والطيبات
 اً ( .ال يقبل هللا إال طيب)  قال النيب  وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة، وله   أيضاً   من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، كما

 ( الدعاء للنيب بالسالمة من كل آفة ومكروه ، وهذا شامل من خماوف الدنيا واآلخرة .) السالم عليك أيها النِب  
 ( دعاء له بالرمحة ، وهو يتضمن الدعاء حبصول كل أمر مرغوب فيه . ) ورمحة هللا

 ري الكثري املستمر ، وبركات هللا على نبيه تشمل حال حياته وحال مماته .( مجع بركة ، والربكة اخل ) وبركاته
 ( أي علينا معشر املصلني ، وقيل : املصلون ومعهم املالئكة ، وقيل : املراد مجيع األمة احملمدية وهذا أقرب . ) السالم علينا

احل أنه القائم مبا جيب عليه من حقوق هللا وحقوق : األشهر ِف تعريف الص قال ابن حجر( هذا تعميم .  ) عباد هللا الصاحلني
 .عباده 

 ( أي : ليتخري من الدعاء ما ُيب . ) أعجبه إليه
 فوق قدره . ( رد على من رفع النيب  ) عبده

 ( رد على من كذب بالرسول . ) ورسوله
 وأنه ركن . حلديث دليل على وجوب التشهد ِف آخر الصالة-1
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 ... ( . َأَحدُُكْم فَ ْليَ ُقلْ ِإَذا َصلَّى ) لقوله -أ
 ) كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ... ( . ولقوله   -ب
 علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس . وألن النيب  - 

 لكن استثين من ذلك التشهد األول فليس بركن .
أيت به وال يكفي أن جيرب بسجود سهو ، فلذلك كان ملا تركه جربه بسجود السهو ، ومعلوم أن الركن ال بد أن ي ألن النيب 

 التشهد األول واجباً .
 وقد ذهب بعض العلماء إىل أن التشهد األول سنة ، وهذا مذهب مالك والشافعي .

 تركه ومل يرجع إليه . قالوا : ألن النيب 
 مل يعلمه املسيء ِف صالته . وألن النيب 
 مذهب احلنابلة . والصحيح

 سنة عدة صيغ للتشهد .ورد ِف ال-2
 : ما جاء ِف حديث الباب ) حديث ابن مسعود ( . الصيغة األوىل

 وقد اختار هذا التشهد أمحد ، وأّب حنيفة ، والثوري .
 .قال الرتمذي :  عليه العمل عند أكثر أهل العلم والصحابة والتابعني 

 .قال البزار :  إنه متفق عليه 
يعلمنا التشهد : التحيات ، املباركات الصلوات  ، كما عند مسلم قال ) كان رسول هللا : تشهد ابن عباس الصفة الثانية 

 الطيبات هلل ... ( .
 : تشهد عمر ، ولفظه : ) التحيات هلل ... ( . الصفة الثالثة

وقد اختلف العلماء ما أفضل هذه التشهدات :

 تشهد ابن عباس . فقيل :
 ك .وهذا مذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مال

 لزيادة لفظ ) املباركات ( فيه .
 تشهد ابن مسعود . وقيل : 

 وبه قال أبو حنيفة ، وأمحد ، ومجهور الفقهاء وأهل احلديث .
 .قال البزار :  هو أصح حديث ِف التشهد ، وقد روي من نيف وعشرين طريقاً 

 .وقال مسلم :  إمنا أمجع الناس على تشهد ابن مسعود 
 ه .وهو متفق عليه دون غري 

وأن رواته مل خيتلفوا ِف حرف فيه ، بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة .

 . تشهد عمروقيل : 
 وهو قول مالك .

 .ألنه علمه الناس على املنرب ومل ينازعه أحد 
 واتفق العلماء على جوازها كلها ، يعين التشهدات الثابتة من وجه صحيح  قال النووي  :. 
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بالعبودية ِف أعلى املواقع : عبودية ، وقد وصف النيب فضل أن يوصف اإلنسان بال-3

 .)ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ( :  عند اإلسراء
 ... ( .)َوِإْن ُكْنُتْم ِف رَْيٍب ممَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا :  وعند التحدي
 .ْدُعوُه ( )َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَِّ يَ  : وعند الدعوة

 .الرد على من كذب رسالة النيب -4

 فوق قدره . الرد على من رفع النيب -5
 .حسن تعلم النيب -6

وجوب تعلم العلم ونشره .-7

أن هللا ال يقبل من األعمال إال أطيبها .-8

 م فلوه ... ( .: ) إذا تصدق أحدكم بعدل مترة من كسب طيب ، فإن هللا يربيها له كما يرّب أحدك كما قال 
 جيب إخالص العبادة هلل .-9

ِف التشهد األول أم ال على قولني : اختلف العلماء هل يصلى على النيب -10

 ِف التشهد األول . : أنه يصلى على النيب القول األول 
 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن باز رمحه هللا .

 .  لعموم أحاديث األمر بالصالة على النيب-أ
 . وألنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصالة على النيب -ب

 : ال تشرع . القول الثاين
 وهذا مذهب أّب حنيفة ، وحكي عن عطاء ، والشعيب ، والنخعي ، والثوري ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني .

 . حلديث ابن مسعود املتقدم ِف التشهد األول ، وليس فيه ذكر الصالة على النيب 
 أيدوا هذا بأمرين :و 

: رواية جاءت ِف املسند : ) ... مث إن كان ِف وسط الصالة هنض حني يفرغ من تشهده ، وإن كان ِف آخرها دعا بعد  األول
 تشهده مبا شاء هللا أن يدعو مث يسلم ( . رواه أمحد وسنده صحيح 

 يل .: أن التشهد األول مبين على التخفيف ، والثاّن مبين على التطو  الثاين
 :ويؤيد هذابدليل أنه كان ال يدعو .  إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه ال يصلي على النيب  فإذا كان الرسول 

 كان خيفف التشهد األول حَّت كأنه على الرضف ، وهي احلجارة احملماة .  أن النيب 
 أنه على الرضف . رواه أمحد وهذا احلديث وإن كان فيه من ضعف ، لكن جاء عن أّب بكر أنه كان جيلس ك

 أهنا مشروعة ِف التشهد األول ، لكن آكديتها ِف الثاّن أكثر . والظاهر
وال يسكت كما يفعل  : املأموم إذا فرغ من التشهد األول ومل يقم إمامه ، فإنه ينبغي له أن يأيت بالصالة على النيب  فائدة

 بعض العامة ، ألن الصالة ال سكوت فيها .
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َلى قَاَل ) َلق َيِن  َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة فَ َقاَل َأال ُأْهد ي َلَك َهد يًَّة ؟ َأنَّ  - 121 َّ  َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َأِب  لَي ْ َنا ،  النَِّب  َخَرَج َعَلي ْ
ُنَصلي ي َعَلْيَك ؟ فَ َقاَل : ُقوُلوا : اللَُّهمَّ َصلي  َعَلى حُمَمٍَّد  فَ ُقْلَنا : يَا َرُسوَل اَّللَّ  ، َقْد َعلََّمَنا اَّللَُّ َكْيَف ُنَسلي ُم َعَلْيَك : َفَكْيفَ 

يٌد جمَ يٌد ، َوبَار ْك َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آل  حمَُ  مٍَّد ، َكَما بَارَْكَت َعَلى إبْ َراه يَم َوَعَلى آل  حُمَمٍَّد ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى إبْ َراه يَم إنََّك محَ 
يٌد   . جمَ يٌد (إنََّك محَ 

---------- 
َنا َعَلْيَك ِف َصالَتَِنا؟جاء عند ابن خزمية ) (  َفَكْيَف ُنَصلي ي َعَلْيكَ )   ( . َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيَك، إَذا حَنُُن َصلَّي ْ

! أَمَ )قَاَل  َأّب َمْسُعود َاأْلَْنَصارِيِ  وِف حديث  َرنَا َاَّللَُّ َأْن ُنَصلِ َي َعَلْيَك، َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيَك؟ قَاَل َبِشرُي ْبُن َسْعٍد: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ
يَم، َوبَارِْك َعَلى ُُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل َفَسَكَت، مُثَّ قَاَل: "ُقوُلوا: اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل ُُمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ رَاهِ 

يٌد ُمَِيٌد. َوالسَّاَلُم َكَما َعلَّْمُتُكمْ ُُمَمٍَّد، َكَما   َرَواُه ُمْسِلٌم .  (بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ رَاِهيَم ِف اَْلَعاَلِمنَي ِإنََّك محَِ
 اخُتِلَف ِف املراد بقوله: "كيف"، فقيل: املراد السؤال عن معىن الصالة املأمور ِبا بأي  لفظ فقوله )َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيَك ؟(

 يُ َؤدَّى. وقيل: عن صفتها.
ورج ح الباجي  أن السؤال إمنا وقع عن صفتها، ال عن جنسها. قال ِف "الفتح": وهو األظهر، ألن لفظ "كيف" ظاهر ِف الصفة، 

وا وأما اجلنس، فُيسأل عنه بلفظ "ما"، وبه جزم القرطيب، فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفي ة ما ُفهم أصُلُه، وذلك أهنم عرف
 ا .املراد بالصالة، فسألوا عن الصفة اليت تليق ِبا، ليستعملوه

واحلامل ِلم على ذلك أن السالم مل ا تقد م بلفظ خمصوص، وهو "السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته" فهموا منه أن الصالة 
، والسي   أيضًا تقع بلفظ خمصوص، وعَدلُوا ما ِف ألفاظ األذكار، فإهنا جتيء خارجَة عن عن القياس إلمكان الوقوف على النص 

 ا .القياس غالباً، فوقع األمر كما فهمو 
 . أي : أثن عليه بالذكر اجلميل ِف املأل األعلى( اَللَُّهمَّ َصلي  َعَلى حُمَمٍَّد ) 

صحاّب . قال النووي ِف ( هم أتباعه الذين على دينه ، وهذا قول الثوري ، ورواه البيهقي عن جابر بن عبد هللا ال )آل حممد
 : أزواجه وعشريته ممن آمن . وقيل: أهل بيته ،  وقيل، : وهو أظهرها  شرح مسلم

 أثبت له، وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة، وزده من الكماالت ما يليق بك وبه.: أي (  ) وبارك على حممد
، وقيل: التطهري من العيوب والتزكية، وقيل: املراد إثبات ذلك، قال ِف "الفتح": املراد بالربكة هنا الزيادة من اخلري والكرامة

 إلقامة املاء فيها. -بكسر أوله، وسكون ثانيه-واستمراره، من قوِلم: بركت اإلبل: أي ثبتت على األرض، وبه مس يت ِبرَْكة املاء 
 ماً. واحلاصل أن املطلوب أن يُ ْعَطْوا من اخلري أَْوفَاه، وأن يثبت ذلك، ويستمر  دائ

 ( مجع عامل ، وهو كل من سوى هللا ، مسوا بذلك ألهنم علم على خالقهم . ) العاملني 
 قال اخلطاّب : احلميد هو احملمود الذي استحق احلمد بفعاله .) محيد ( 

 ( اجملد كمال العظمة والسلطان . ) جميد
، وثناؤه عليه، والتنويه به، وزيادة تقريبه، وذلك اىل لنبيه ومناسبة ختم الدعاء ِبذين االمسني العظيمني أن املطلوب تكرمي هللا تع

مما يستلزم طلب احلمد واجملد، ففي ذلك إشارة إىل أهنما كالتعليل املطلوب، أو هو كالتذييل له، واملعىن: إنك فاعل ما تستوجب 
 ." به احلمد من النعم املرتادفة، كرمٌي بكثرة اإلحسان إىل مجيع عبادك. قاله ِف "الفتح
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قال النووي رمحه هللا تعاىل: معناه قد أمركم هللا تعاىل بالصالة والسالم علي ، (  َوالسَّاَلُم َكَما َعلَّْمُتُكمْ  وِف حديث أّب مسعود )
 فأما الصالة فهذه صفتها، وأما السالم فكما علمتم ِف التشهد، وهو قوِلم: "السالم عليك أيها النيب  ورمحة هللا وبركاته".

 لف العلماء ِف حكم الصالة على النيب ِف التشهد األخري على ثالثة أقوال : اخت-1
 : أهنا واجبة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي وإسحاق .
 .: إىل ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعيب  قال الشوكاين

 واختاره ابن العرّب ، واأللباّن ، والصنعاّن .
 .(  اً ِإنَّ اَّللََّ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليم ) لقوله تعاىل -أ

 ، وأمره املطلق يقيد الوجوب . وجه الداللة : أن هللا سبحانه أمر املؤمنني بالصالة والتسليم على رسوله 
: اللهم صل  على ُممد ... ( وهذا أمر ، واألمر للوجوب . حديث الباب : ) قولوا-ب

) إذا أنتم صليتم علي  فقولوا : اللهم صل  على ُممد ... ( .  ولقوله - 

فَ َقاَل :  َصلِ  َعَلى اَلنَّيبِ  رْجاًل يَْدُعو ِف َصاَلتِِه ، ملَْ َُيَْمِد  َاَّللََّ ، وملَْ يُ  مسََِع َرُسوُل َاَّللَِّ  )َفَضالَة ْبِن ُعبَ ْيد قَاَل  وحلديث -د
( مُثَّ يَْدُعو مبَا َشاَء    ُيَصلِ ي َعَلى اَلنَّيبِ  َعِجَل َهَذا " مُثَّ َدَعاُه ، فَ َقاَل : ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَ ْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد . رَبِ ِه َوالث ََّناِء َعَلْيِه ، مُثَّ 

. ةُ َرَواُه َأمْحَُد ، َوالثَّاَلثَ 

:  إن ِف حديث فضالة حجة ملن ال يرى الصالة عليه فرضاً حيث مل يأمر تاركها باإلعادة  وقال الشوكاين

: ال يتم االستدالل على وجوب الصالة بعد التشهد ِلذه  فقال رمحه هللاوقد رد الشوكاّن على كل أدلة من يقول بالوجوب ، 
 ، وهو يقتضي الوجوب ِف اجلملة بإيقاع فروضها خار  الصالة . النصوص ، ألن غايتها األمر مبطلق الصالة عليه

 : أهنا سنة وليست بواجبة . القول الثاين
 .قال الشوكاّن : وذهب اجلمهور إىل عدم الوجوب 

 ورجحه الشوكاّن ، وابن املنذر .
 لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب .-أ

فَ َقاَل :  رْجاًل يَْدُعو ِف َصاَلتِِه ، ملَْ َُيَْمِد  َاَّللََّ ، وملَْ ُيَصلِ  َعَلى اَلنَّيبِ   َع َرُسوُل َاَّللَِّ مسَِ  )َفَضالَة ْبِن ُعبَ ْيد قَاَل : حلديث وَ -ب
( مُثَّ يَْدُعو مبَا َشاَء   َصلِ ي َعَلى اَلنَّيبِ   يُ َعِجَل َهَذا " مُثَّ َدَعاُه ، فَ َقاَل : ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَ ْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد . رَبِ ِه َوالث ََّناِء َعَلْيِه ، مُثَّ 

ِْمِذيُّ   .َرَواُه َأمْحَُد ، َوالثَّاَلثَُة ، َوَصحََّحُه اَلرتِ 
 بإعادة الصالة . ومل يأمره النيب  حيث مل يصل على النيب 

: مث ليتخري من الدعاء أعجبه ، ولو  التشهد مث قال  وحلديث ابن مسعود املتقدم ِف بيان التشهد ، حيث علمهم النيب  - 
 بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها ، ومل يرتكهم حَّت يسألوا عنها . كانت الصالة عليه 

 ِبا . وحلديث املسيء ِف صالته حيث مل يأمره النيب -د
 : أهنا ركن . القول الثالث

 وهذا مذهب احلنابلة 
 األول وهللا أعلم .والراجح 

 س ِف حديث الباب ) قولوا : اللهم صل على حممد ... ( دليل على الوجوب ، ألن هذا أمر ِبطلق فإن قال قائل : لي
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 الصالة عليه ، وهو يقتضي الوجوب ِف اجلملة ، فيحص ل االمتثال ولو خارج الصالة ؟
 . واجلواب : بأن رواية ابن خزمية املذكورة تعني  فيها ُمل الصالة عليه 

 ة ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد ؟ فإن قال قائل : إن رواية  ابن خَز
ِف التشهد ،  أجاب عن ذلك البيهقي فقال : قوله ِف احلديث : قد علمنا كيف نسلم عليك ، إشارة إىل السالم على النيب 

 فقوله ) كيف نصلي عليك ، أيضاً يكون املراد به ِف القعود للتشهد ( .
 وكذا قال ابن القيم .

أحاديث اشتملت على صيغ متنوعة، فإن أمكن للمصلي أن يأيت ِبذه  ِف الصالة  كيفية الصالة على النيب ورد ِف   -2
الصيغ وينوع ِف صالته فيأيت ِبذه الصفة تارة وبغريها تارة أخرى فهذا أفضل، ملا تقدم ِف قاعدة العبادات الواردة على وجوه 

على املسلم أن يتقيد بالوارد دون زيادة أو نقصان، وقد نقل ابن القيم  متعددة، وإن اقتصر على صيغة واحدة فال بأس، لكن
 ا .هو أهم مواطن الصالة وآكدهل : ِف التشهد األخري، وقا إمجاع املسلمني على مشروعية الصالة على النيب 

َأُعوُذ ب َك م ْن َعَذاب  اْلَقرْب  ، َوَعَذاب  النَّار  ، َوم ْن َيْدُعو : اللَُّهمَّ إيني   قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 122
يح  الدَّجَّال  ( . َنة  اْلَمس  َنة  اْلَمْحَيا َواْلَمَمات  ، َوم ْن ف ت ْ  ف ت ْ

 . إيني  َأُعوُذ ب َك م ْن َعَذاب  َجَهنََّم ( َوِف  َلْفٍظ ل ُمْسل ٍم ) إَذا َتَشهََّد َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتع ْذ ب َاَّللَّ  م ْن َأْرَبٍع ، يَ ُقوُل : اللَُّهمَّ 
---------- 

( أي قرأ التشهد . ) إذا تشهد

 ( يطلب العوذ من أربع ، وأصل العوذ التحصن وااللتجاء . ) أعوذ
 ( اسم من أمساء النار ، ومسيت بذلك لبعد قعرها ، وقيل : لغلظ أمرها . ) جهنم

 ما بني املوت وقيام الساعة . نيب ( مدفن امليت ، ومراد ال ) والقرب 
َنة  اْلَمْحَيا َواْلَمَمات   )  ( احمليا : ما ُيصل ِف حياة اإلنسان من شهوات وشبهات ،  املمات : قيل : ما يكون عند  َوم ْن ف ت ْ

 االحتضار . وقيل : ما ُيصل بعد املوت من سؤال العبد ِف قربه .
:  وقيلنه ميسح األرض بسرعة، ألنه إذا خر  فإنه كالسحاب إذا استدبرته الريح . : ألقيل(  مسي املسيح:  ) املسيح الدجال

 ألنه ممسوح العني اليمىن ، كما ثبت ِف الصحيحني .
 : الكذاب . الدجال

 احلديث دليل على مشروعية الدعاء ِبذا الدعاء ِف الصالة .-1
 ... ( .َغ َأَحدُُكْم ِمْن اَلتََّشهُِّد َاأْلَِخرِي ِإَذا فَ رَ  ويكون ِف التشهد األخري قبل السالم لرواية مسلم )

 وقد اختلف العلماء ِف حكمه على قولني :
 : أنه واجب . القول األول

 وهذا مذهب الظاهرية . 
 ) فليستعذ ... ( وهذا أمر ، واألمر يقتضي الوجوب . لقوله 

 : سنة غري واجب . القول الثاين
 وهذا مذهب اجلماهري .

قال لرجل : ) ما تقول ِف صالتك ؟ قال : أسأل هللا اجلنة ، وأعوذ به من النار ، أما إّن  هريرة . أن رسول هللا حلديث أّب 
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 .رواه أبو داود : حوِلا ندندن (  ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ، فقال رسول هللا 
 : صوت ال يفهم معناه ( . الدندنة)    

رمحه هللا تعاىل أمر ابنه حني مل يدع ِبذا الدعاء فيها بإعادة الصالة ، هذا كله يدل على  وساً وإن طا -رمحه هللا  – قال النووي
تأكيد هذا الدعاء ، والتعوذ ، واحلث الشديد عليه ، وظاهر كالم طاوس رمحه هللا تعاىل أنه محل األمر به على الوجوب ، 

 ي ( شرح النوو  .     )ه مستحب ، ليس بواجب واته ، ومجهور العلماء على أن      فأوجب إعادة الصالة لف

بل قد ذهب طائفة من السلف ، واخللف ، إىل أن الدعاء ِف آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قرب ومن آخر الصالة بقوله : ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب ال الذي أمر به النيب 

فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال ( رواه مسلم ، وغريه ، وكان طاووس يأمر من مل يدع به أن يعيد الصالة ، وهو قول 
 اوى ( ُمموع الفت د . )بعض أصحاب أمح

ث إن أمره على توكيد هذا االستحباب ؛ حي –إن صح عنه  –واألرجح هو قول اجلمهور ، وُُيمل فعل طاوس رمحه هللا 
باإلعادة كان البنه ِف سياق تعليمه ، ال لعامة املصلني ، وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطيب ، وارتضاه مجع من األئمة ، 

وُيتمل : أن يكون ذلك إمنا أمره باإلعادة تغليظًا عليه ؛ لئال يتهاون بتلك الدعوات ، فيرتكها ، فُيْحَرم فائدهتا ،  حيث قال :
 ) املفهم ( .    .وثواِبا 

 احلديث دليل على مشروعية االستعاذة من جهنم ، وهذا من صفات عباد الرمحن .-2
 قال تعاىل ) َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغرَاماً ( . 

 .) اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ( رواه مسلم  وقال 
 ) من استعاذ باهلل من النار ثالثاً ، قالت النار : اللهم أعذه من النار ( رواه الرتمذي .  وقال 

 واالستعاذة من جهنم تشمل أمرين  : العذاب نفسه ، واألسباب املوصلة إليها .
 احلديث دليل على ثبوت عذاب القرب ، وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .-3

َها ُغُدو اً َوَعِشي اً ( . قال تعاىل ) النَّ   اُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
 ) استعيذوا باهلل من عذاب القرب ( .  وقال 
) إن العبد إذا وضع ِف قربه وتوىل عنه أصحابه حَّت إنه ليسمع قرع نعاِلم ، أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له : ما كنت  وقال 

عبد هللا ورسوله ، فيقال : انظر إىل مقعدك من النار ، أبدله هللا به مقعداً من ؟ فيقول : أشهد أنه  تقول ِف هذا الرجل ُممد 
اجلنة ، وأما الكافر أو املنافق فيقول : ال أدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه ، 

 متفق عليهفيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلني ( . 
 متفق عليهعن القرب ؟ قال : ) نعم ، عذاب القرب حق ( .  ا سألت رسول وعن عائشة أهن

على قربين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان ِف كبري ، أما أحدمها  قال : مر  النيب  –رضي هللا عنهما  –وعن ابن عباس 
 متفق عليهفكان ميشي بالنميمة ، وأما اآلخر فكان ال يستنزه من البول ( . 

كان يعلمهم هذا الدع اء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : ) اللهم   أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –بن عباس وعن ا 
إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القرب ، ونعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ، ونعوذ بك من فتنة احمليا 

 متفق عليهواملمات ( . 
 رواه مسلم .: ) لوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب .. (  ل : قال رسول هللا قا وعن أّب أيوب 
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 وأمجع املسلمون على ثبوته .
 ) تعوذوا باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن ( . احلديث دليل على مشروعية التعوذ من الفنت ، وقد قال -4
 ل ؟أسباب النجاة من فتنة املسيح الدجا-5

 االستعاذة منه ِف الصالة .أواًل : 
كما ِف حديث الباب .

قراءة فواتح سورة الكهف . ثانياً :

 ) من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال ( . لقوله 
 ) .. فواتح سورة الكهف ( رواه مسلم . وقال 

اِلروب منه .ثالثاً : 

 ) من مسع بالدجال فلينأ عنه ( . قال 
سكىن مكة واملدينة .عاً : راب

 : ) إن الدجال ال يدخل مكة واملدينة ( . قال 
 وقد جاء ما يدل على شدة فتنة املسيح الدجال .

 ) ما بعث هللا نبياً إال وأنذر أمته األعور الكذاب ، أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ( . متفق عليه  قال 
 فتنة على وجه األرض منذ ذرأ هللا ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال ( . رواه ابن ماجه) يا أيها الناس ، إهنا مل تكن  وقال 

التحذير من فنت الشهوات والشبهات .-6

وجوب االلتجاء إىل هللا ِف النجاة من الفنت .-7

خطورة فتنة املسيح الدجال .-8

مشروعية االستعاذة من هذه الفتنة .-9

دي يق   َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن   - 123 َعلي ْمِن  ُدَعاًء َأْدُعو ب ه  ِف   أَنَُّه قَاَل ل َرُسول  اَّللَّ   َعْمر و ْبن  اْلَعاص  َعْن َأِب  َبْكٍر الصي 
ي ظُْلمًا َكث ريًَا . َوال يَ ْغف ُر الذُّنُوَب إالَّ أَْنَت . فَاْغف ْر ل  ) َصالَت  . قَاَل : ُقْل   َمْغف َرًة م ْن ع ْند َك . اللَُّهمَّ إيني  َظَلْمُت نَ ْفس 

يُم (  . َواْرمَحِْن  ، إنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَّح 
---------- 

( أي أرشدّن . َعلي ْمِن  )  

ي)   : أي مبالبسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص احلظ . ( قال ابن حجر َظَلْمُت نَ ْفس 
 بالعدد ، ورواية كبرياً ، أي بالغلظة .( وِف رواية : كبرياً . رواية كثرياً ، يعين  َكث ريًا) 
: اإلشارة إىل التوحيد املذكور ، كأنه قال ال يفعل هذا إال أنت ،  أحدمها( قال ابن دقيق العيد : ُيتمل وجهني :  م ْن ع ْند كَ ) 

عبد من عمل حسن أنه إشارة إىل طلب املغفرة متفضل ِبا ال يقتضيها سبب من ال –وهو أحسن  -:  والثاينفافعله َل أنت . 
 : املعىن هب َل املغفرة تفضالً ، وإن مل أكن أهالً بعملي  . فقالوال غريه ، وِبذا الثاّن جزم ابن اجلوزي ، 

 احلديث يدل على أنه يستحب قول الدعاء ِف الصالة .-1
ء أدعو به ِف صاليت ( مل ُيدد اختلف العلماء ِف موضع هذا الدعاء ، مَّت يقال ِف الصالة ، ألن أبا بكر قال ) علمين دعاوقد 

 املكان .
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 عقب التشهد وقبل السالم . فقيل : 
 وهذا ظاهر صنيع احلافظ ابن حجر ِف البلوغ . 

 باب  الدعاء قبل السالم  ، مث ذكر حديث أّب بكر هذا .وإىل ذلك جنح البخاري ِف صحيحه فقال : 
 من ربه وهو ساجد ( .) أقرب ما يكون العبد  : يقال ِف السجود ، لقوله  وقيل

 أنه يقال إما ِف السجود أو بعد التشهد . والصحيح
 بعض األدعية األخرى اليت تقال قبل السالم ؟ 

َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت  اللَُّهمَّ اْغف ْر ل  عن علي قال ) ... وكان آخر ما يقول بني التشهد والتسليم : 
ُر اَل إ َلَه إ الَّ أَنْ َومَ   ( رواه مسلم . تا َأْسَرْفُت َوَما أَْنَت َأْعَلُم ب ه  م ىني  أَْنَت اْلُمَقدي ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخي 

يح  الدَّجَّال  َأُعوُذ ب َك م ْن َعَذاب  اْلَقرْب  َوَأُعوُذ ب َك  اللَُّهمَّ إ يني   )الصَّالَِة  َكاَن يَْدُعو ِف    أَنَّ النَّيبَّ وعن عائشة  َنة  اْلَمس  م ْن ف ت ْ
َنة  اْلَمْحَيا َواْلَمَمات  اللَُّهمَّ إ يني   قَاَلْت فَ َقاَل َلُه قَاِئٌل َما َأْكثَ َر َما َتْسَتِعيُذ ِمَن « .  َأُعوُذ ب َك م َن اْلَمْأُثَ  َواْلَمْغَرم   َوَأُعوُذ ب َك م ْن ف ت ْ

 ف ( متفق عليه .ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغرَِم َحدََّث َفَكَذَب َوَوَعَد فََأْخلَ » اَل اْلَمْغَرِم يَا َرُسوَل اَّللَِّ . فَ قَ 
اللهم إين أسألك اجلنة ، وأعوذ قال لرجل : كيف تقول ِف صالتك ؟ قال : أتشهد وأقول :  وعن أّب هريرة ) أن رسول هللا 

 : حوَِلا ندندن ( رواه أبو داود . قال النيب ، أما إّن ال أحسن دندنَ َتك وال دندنَة معاذ ، ف بك من النار
 ( . رواه أمحد اللهم حاسبِن حساباً يسرياً )  وقال 

: اللهم أعِن على قال له  ) يا معاذ ، إّن أحبك ِف هللا ، فال تدعن دبر كل ص الة مكتوبة أن تقول  عن معاذ أن رسول هللا 
 ( . رواه أبو داود ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 اك موضع آخر يستحب قول هذا الدعاء فيه ، وهو البيت ، فقد جاء ِف رواية ملسلم  ) ِف صاليت وبييت ( .هن-2
 وهذا الدعاء شأنه عظيم ؛ ألنه مجع أنواعاً من التوسل :-3

 : االعرتاف بالذنب العظيم . أوالً 
 : معرفة أنه ال يغفر الذنوب إال هللا . ثانياً 
 ائه احلسىن .: توسل إىل هللا بأمس ثالثاً 

 قوله : ) وال يغفر الذنوب إال أنت ( فيه إقرار بالوحدانية ، واستجالب للمغفرة .-4

 استحباب طلب التعليم من العامل .-5

 . حرص الصديق -6
 هذا الدعاء من أمجع األدعية ، ألنه من االعرتاف بالذنب ، وإظهار االفتقار إىل هللا ، والثناء على هللا .-7
 ني من أمساء هللا : الغفور ، والرحيم .إثبات امس-8

إالَّ  (إَذا َجاَء َنْصُر اَّللَّ  َواْلَفْتُح ) بَ ْعَد َأْن نَ َزَلْت َعَلْيه   َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) َما َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  -124
َْمد َك ، اللَُّهمَّ اغْ   ف ْر ل  ( .يَ ُقوُل ف يَها : ُسْبَحاَنَك رَب ََّنا َوِب 

َْمد َك ، اللَُّهمَّ اْغف ْر ل  ( َوِف  َلْفٍظ ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ    ُيْكث ُر َأْن يَ ُقوَل ِف  رُُكوع ه  َوُسُجود ه  : ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِب 
---------- 

 نب والتجاوز عنه .( أي : يا هللا اغفر َل ، واملغفرة هي سرت الذ اَللَُّهمَّ ا ْغف ْر ل  ) 
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« . ُسْبَحاَنَك َوحِبَْمِدَك َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك » ُيْكِثُر أَْن يَ ُقوَل قَ ْبَل أَْن مَيُوَت  قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ وجاء ِف لفظ للحديث : 
ِإَذا رَأَيْ تُ َها قُ ْلتُ َها ِإَذا َجاَء  أُمَّيِت  َعاَلَمٌة ِف  ُجِعَلْت َل : َدثْ تَ َها تَ ُقوُِلَا قَاَل أَرَاَك َأحْ  قَاَلْت قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ َما َهِذِه اْلَكِلَماُت الَّيِت 

 رواه مسلم . ِإىَل آِخِر السُّورَِة .( َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح 
 احلديث دليل على أنه يشرع هذا الدعاء ِف الركوع والسجود .-1

ملا نزلت )فسبح باسم ربك األعلى(  مذهب احلنابلة، لقول ذا هفهو: سبحان رّب األعلى، و  أما الذكر الواجب ِف السجود
 قال: اجعلوها ِف سجودكم .

 وقد وردت  بعض األدعية املستحبة اليت تقال ِف السجود :
َْمد َك ، اَللَُّهمَّ ا ْغف رْ ]ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ ما جاء ِف حديث الباب ) -أ  ( . ل   رَب ََّنا[  َوِب 

 ( رواه مسلم  سبوح قدوس رب املالئكة والروحكان يقول )   ما جاء ِف حديث عائشة . أن النيب -ب
لَُّه َوَأوََّلُه   َذْنِب   اللَُّهمَّ اْغف ْر ل   )ُسُجوِدِه  َكاَن يَ ُقوُل ِف   َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ما جاء ِف حديث -  َرُه ُكلَُّه د قَُّه َوج  َوآخ 

رَُّه   ( رواه مسلم .َوَعالَن َيَتُه َوس 
َلًة ، فَ َقاَم فَ َقَرَأ ُسورََة اْلبَ َقَرِة ، َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأَلْشَجِعيِ  ، قَاَل : ُقْمُت َمَع َرُسوِل هللِا  ما جاء ِف حديث-د يَ ُقوُل ِف ... لَي ْ

 ( رواه أبو داود .، مُثَّ َسَجَد مُثَّ قَاَل ِِف ُسُجوِدِه ِمْثَل َذِلكَ َواْلك رْب يَاء  َواْلَعَظَمة   ُسْبَحاَن ذ ي اجْلَبَ ُروت  َواْلَمَلُكوت  رُُكوِعِه : 
 يل لَّذ   ياللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت َوب َك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجه   :َوِإَذا َسَجَد قَاَل ما جاء ِف حديث علي قال ) ...  -ه 

 ( رواه مسلم . وَّرَُه َوَشقَّ َْسَْعُه َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن اخْلَال ق نيَخَلَقُه َوصَ 
 احلديث دليل على استحباب قول هذا الذكر ِف الركوع أيضاً .-2

 ، ويكون بالصيغة الواردة ) سبحان رّب العظيم ( كما ِف حديث حذيفة . أما الذكر الواجب هو : سبحان رّب العظيم
َلٍة فَافْ َتَتَح اْلبَ َقَرَة فَ ُقْلُت يَ رَْكُع ِعْنَد اْلِماَئِة . مُثَّ َمَضى   َصلَّْيُت َمَع النَّيب ِ ) ُحَذيْ َفَة قَاَل  روى مسلم ِف صحيحه عنفقد  َذاَت لَي ْ

َقَرأََها مُثَّ افْ َتَتَح آَل ِعْمرَاَن فَ َقَرأََها يَ ْقرَأُ ُمتَ َرسِ اًل ِإَذا َمرَّ ِبآيٍَة ِفيَها رَْكَعٍة َفَمَضى فَ ُقْلُت يَ رَْكُع ِِبَا . مُثَّ افْ َتَتَح النِ َساَء ف َ  فَ ُقْلُت ُيَصلِ ى ِِبَا ِِف 
اَن رُُكوُعُه حَنْواً ِمْن ِقَياِمِه َفكَ « . ُسْبَحاَن َرِبِ َ اْلَعِظيِم » َتْسِبيٌح َسبََّح َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَأَل َوِإَذا َمرَّ بِتَ َعوٍُّذ تَ َعوََّذ مُثَّ رََكَع َفَجَعَل يَ ُقوُل 

َدُه » مُثَّ قَاَل  َفَكاَن ُسُجوُدُه َقرِيبًا ِمْن « . ُسْبَحاَن َرِبِ َ اأَلْعَلى » َطوِياًل َقرِيبًا ممَّا رََكَع مُثَّ َسَجَد فَ َقاَل  مُثَّ قَامَ « . مسََِع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ
 ( .ِقَياِمِه 

 ) سبحان رّب العظيم ( ِف الركوع  على قولني : وقد اختلف العلماء ِف  قول
 : أنه واجب . القول األول

 قال النووي : وأوجبه أمحد وطائفة من أهل احلديث .
 ب ... ( وهذا أمر واألمر للوجوب .فََأمَّا اَلرُُّكوُع فَ َعظِ ُموا ِفيِه اَلرَّ   ) لقوله -أ

 )صلوا كما رأيتموّن أصلي(. ...( وقد قال النيب ُسْبَحاَن َرِبِ َ اْلَعِظيِم  :يَ ُقولُ  مُثَّ رََكَع َفَجَعلَ وحلديث حذيفة السابق )... -ب
: اجعلوها ِف ركوعكم ، فلما نزلت  م [ قال رسول هللا َسبِ ْح بِاْسِم رَبِ َك اْلَعِظيوحلديث عقبة بن عامر قال ) ملا نزلت ] ف - 
 علوها ِف سجودكم ( رواه أبو داود .[ قال : اج َسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأْلَْعَلى]

 أن ذلك سنة . القول الثاين :
 وهذا مذهب مجاهري العلماء كما قال النووي .

 مل يعلمه التسبيح ، ولو كان واجباً ألمره به . حلديث املسيء ِف صالته ، حيث إن الرسول 
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 ، وهللا أعلم الصحيح والقول األول هو
 ليت تقال ِف الركوع :وقد وردت بعض األدعية املستحبة ا

  .رَب ََّنا[  َوحِبَْمِدَك ، اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر َل ]ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ -أ
 سبوح قدوس رب املالئكة والروح . -ب
 يَوَبَصر   يَْسْع   اللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت َوب َك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلكَ  :َوِإَذا رََكَع قَاَل  قال )...ما جاء ِف حديث علي  - 

 ( رواه مسلم . ِبَوَعصَ  يَوَعْظم   يَوُمي  
َلًة ، فَ َقاَم فَ َقَرَأ ُسورََة اْلبَ َقَرِة ، َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأَلْشَجِعيِ  ، قَاَل : ُقْمُت َمَع َرُسوِل هللِا  ما جاء ِف حديث-د يَ ُقوُل ِِف ...  لَي ْ

 ( رواه أبو داود .، مُثَّ َسَجَد مُثَّ قَاَل ِِف ُسُجوِدِه ِمْثَل َذِلكَ َواْلَمَلُكوت  َواْلك رْب يَاء  َواْلَعَظَمة  ُسْبَحاَن ذ ي اجْلَبَ ُروت  رُُكوِعِه : 
تَ َقدََّم  لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللَُّ َما.  ِإنَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتحًا ُمِبيناً من ربه املغفرة مع أن هللا أنزل على نبيه )  فإن قيل : كيف طلب النيب -3

 ( ؟ ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيكَ 
 إن هذا من باب تأكيد املغفرة .قيل : 

 ُمض عبادة . إن هذا االستغفار منه وقيل : 
 إن هذا من تواضعه .وقيل : 

 . لربه ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني : إن هذا من باب كمال التذلل من رسول هللا وقيل 
 ما رأيك ِبن يقول : إن هذا من باب تعليم األمة ؟ 

 )ابن عثيمني( شيئاً ِف صالته من أجل التعليم مع أنه ميكن أن يعلم الناس بالقول .  هذا جواب ضعيف، إذ كيف يشرع النيب 
: كل ما يناِف كمال  وهي قد يقع منه ما ُيتا  إىل املغفرة ، لكن هناك ذنوبًا ال ميكن أن تقع من النيب  أن النيب -4

 ] كالكذب ، واخليانة [ .أو كمال الرسالة ] كالزنا ، واللواط ، والسرقة وما أشبه ذلك [  املروءة 

 لربه . عبودية النيب -5

 فضل تسبيح هللا .-6

 استحباب طلب املغفرة .-7

 قال تعاىل عن نوح ) َربِ  اْغِفْر َل َوِلَواِلَدي ( . 

 ) قَاال رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن( .  وقال تعاىل عن األبوين

 وقال تعاىل عن موسى ) قَاَل َربِ  ِإّن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر َل فَ َغَفَر لَُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ( . 

 اود أنه ) فَاْستَ ْغَفَر رَبَُّه َوَخرَّ رَاِكعاً َوأَنَاَب ( . وذكر عن نبيه د

 َت اْلَوهَّاب ( .وذكر تعاىل عن نبيه سليمان أنه قال ) قَاَل َربِ  اْغِفْر َل َوَهْب َل ُمْلكاً ال يَ ْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن بَ ْعِدي ِإنََّك أَنْ 
 آخر العمر . احلديث دليل على مشروعية االستغفار واإلنابة ِف -8

 وقد أمر هللا باالستغفار ِف خواتيم األعمال .
مُثَّ  أمر هللا وفده وحجا  بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل املواقف وأفضلها ، فقال )قال ابن القيم : 

 َرِحيٌم ( . أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَ ْغِفُروا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َغُفورٌ 
 وقال تعاىل )َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاأْلَْسَحاِر ( . 

 كان إذا سلم من الصالة استغفر ثالثاً ... ( .  وِف الصحيح ) أن النيب 
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َورَأَْيَت النَّاَس وأمره باالستغفار بعد أداء الرسالة ، واقرتاب أجله ، فقال ِف آخر سورة أنزلت عليه )ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح .  
 يَْدُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ أَفْ َواجاً . َفَسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تَ وَّاباً ( .

لشهودهم تقصريهم فيها ، وتْرك القيام هلل ِبا كما يليق جبالله ُث قال ابن القيم مبينًا سبب ذلك االستغفار بعد الطاعات : 
 ئه . وكربيا

: وهكذا ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادة، أن يستغفر هللا عن التقصري، ويشكره على التوفيق، ال كمن يرى أنه  وقال السعدي
قد أكمل العبادة، وَمنَّ ِبا على ربه، وجعلت له ُماًل ومنزلة رفيعة ، فهذا حقيق باملقت، ورد الفعل. كما أن األول، حقيق 

 ال أخر .بالقبول والتوفيق ألعم
؛ كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة يرجى له أن  : كان السلف يرون : أن من مات عقب عمل صاحل وقال ابن رجب

 الصحة ِف األعمال الصاحلة جيددون التوبة واالستغفار عند املوت وخيتمون أعماِلم يدخل اجلنة ، وكانوا مع اجتهادهم ِف
 باالستغفار وكلمة التوحيد .

كنت وهللا أحبُّ أن أستقبل املوت بتوبة قالوا : فافعل رمحك هللا  : العالء بن زياد بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال ملا احتضر 
 مث دعا بثوب جديد فلبسه مث استقبل القبلة فأومأ برأسه مرتني أو حنو ذلك مث اضطجع ومات . فدعا بطهور فتطهر

اللهم إّن أستغفرك من تقصريي وتفريطي وأتوب  : ذا املصرع فليعمل العاملونوملا احتضر عامر بن عبد هللا بكى وقال: ملثل ه 
 مث مل يزل يرددها حَّت مات رمحه هللا . إليك من مجيع ذنوّب ال إله إال هللا

 مات .   حَّت اللهم أمرتنا فعصينا وهنيتنا فركبنا وال يسعنا إال عفوك ال إله إال هللا مث رددها : عند موته وقال عمرو بن العاص  
 ) لطائف املعارف ( .

ال خيص هذا الذكر ِف الصالة فقط ، ويؤيد  ُيكِثُر أْن يَ ُقوَل قَبَل أْن مَيُوَت ( هذا يدل على أنه  قوِلا )َكاَن َرُسول هللا -9
يذهب ، وال ِف آخر أمره ال يقوم ، وال يقعد ، وال  هذا ما أخرجه ابن جرير الطربي عن أم سلمة قالت ) كان رسول هللا 

جييء ، إال قال : سبحان هللا وحبمده ، فقلت : يا رسول هللا ! رأيتك تكثر من سبحان هللا وحبمده ، ال تذهب وال جتيء وال 
 تقوم وال تقعد إال قلت : سبحان هللا وحبمده ، قال : أّن أِمرُت ِبا ، فقال ) إذا جاء نصر هللا والفتح ( إىل آخر السورة .

 فائدة :
 اإلكثار من الدعاء ِف السجود :يستحب 

ْو تُ َرى َلُه َأاَل ) أَي َُّها النَّاُس ِإنَُّه ملَْ يَ ْبَق ِمْن ُمَبشِ رَاِت النُّبُ وَِّة ِإالَّ الرُّْؤيَا الصَّاحلَُِة يَ رَاَها اْلُمْسِلُم أَ  قال رسول هللا َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : 
الدَُّعاِء فَ َقِمٌن َأْن  آَن رَاِكعًا أَْو َساِجدًا فََأمَّا الرُُّكوُع فَ َعظِ ُموا ِفيِه الرَّبَّ َعزَّ َوَجلَّ َوأَمَّا السُُّجوُد فَاْجَتِهُدوا ِف هُنِيُت أَْن أَقْ َرَأ اْلُقرْ  َوِإّن ِ 

 ُيْسَتَجاَب َلُكم ( رواه مسلم .
 ( رواه مسلم .ُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَبِ ِه َوُهَو َساِجٌد فََأْكِثُروا الدَُّعاَء أَقْ َرُب َما يَ  )قَاَل  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -26

 باب الوتر
125 -  َّ َما تَ َرى ِف  َصالة  اللَّْيل  ؟  -َوُهَو َعَلى اْلم ْنرَب   َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َسَأَل رَُجٌل النَِّب 

َدًة . فََأْوتَ َرْت َلُه َما َصلَّى . َوإ نَُّه َكاَن يَ ُقوُل : اقَاَل: َمثْ ىَن  َي َأَحدُُكْم الصُّْبَح َصلَّى َواح  َر ، َمثْ ىَن . فَإ َذا َخش  ْجَعُلوا آخ 
 . َصالت ُكْم ب اللَّْيل  و ْترًا (

---------- 
 ( أي كيف صالة الليل .) صالة الليل 
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 م من كل ركعتني .( أي اثنتني اثنتني يسلمثىن مثىن )  
 احلديث دليل على أن األفضل ِف صالة الليل أن تكون مثىن مثىن ، أي يسلم من كل ركعتني ، وهذا قول اجلمهور .-1

 حبديث الباب من قال: يتعني الفصل بني كل ركعتني من صالة الليل.بعض العلماء استدل وقد 
 وأجاب اجلمهور:

 خبالفه.  أن ذلك لبيان األفضل، ملا صح من فعله-أ
أو أن يكون لإلرشاد إىل األخف، إذ السالم بني كل ركعتني أخف على املصلي من األربع فما فوقها، ملا فيه من الراحة غالباً -ب

 وقضاء ما يعرض من أمر مهم.
 اختلف العلماء : هل صالة النهار كصالة الليل تكون ركعتني ركعتني على قولني : -2

 كون أربعاً .: األفضل أن ت القول األول
 وهذا مذهب إسحاق ، وأّب حنيفة ، واختيار ابن قدامة ، والصنعاّن .

 ملفهوم احلديث . -أ
 ولفعل ابن عمر أنه كان يصلي أربعاً .    -ب

 : أن صالة النهار كالليل . ) مثىن مثىن ( . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة .

 لزيادة  ) والنهار ( .-أ
 . ل النيب وهذا الغالب من فع-ب

 فائدة :
 ، اختلف العلماء ِف صحتها . والنهار: زيادة 

 واأللباّن. ، ، وابن حبان ، وابن خزمية صحهها: كالبخاري فبعضهم
 كاإلمام أمحد، والدار قطين، واحلاكم، وابن معني، والطحاوي، وابن تيمية، وهذا الراجح.ضعفها :   بعضهم

مر[، وقد روى احلديث عن ابن عمر أكثر من عشرة، ومنهم احلفاظ، كنافع، وسامل، وعبد ألنه انفرد به: ]علي البارقي عن ابن ع
 هللا بن دينار، ومل يذكروها.

 . وألنه ال تتناسب مع احلديث، ألن احلديث يقول )فإذا خشي أحدكم الصبح ... (
عدا الوتر .استدل حبديث الباب على أنه ال جيوز االقتصار على أقل من ركعتني ِف النافلة ما -3

 فال جيوز أن يتطوع بركعة واحدة ِف غري الوتر .
احلديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر .-4

 قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن ما بني العشاء إىل طلوع الفجر وقت للوتر.
 ( رواه مسلم. أوتروا قبل أن تصبحوا ) قال -أ

 ( رواه مسلم. ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صلى مثىن)صالة الليل مثىن  وقال -ب
 : فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، وألنه صالة ختتم به صالة الليل فال تكون بعد انتهائه" اه  قال الشيخ ابن عثيمني

 ( رواه مسلم. بَاِدُروا الصُّْبَح بِاْلوِْتر ) وقال  - 
 ( رواه مسلم. اْلوِتْ ُر رَْكَعٌة ِمْن آِخِر اللَّْيل ) وقال  -د
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 ( رواه الرتمذي. ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر فَ َقْد َذَهَب ُكلُّ َصاَلِة اللَّْيِل َواْلوِتْ ُر، فََأْوتُِروا قَ ْبَل طُُلوِع اْلَفْجر ) وقال -ه
إن هللا زادكم صالة، وهي  قال ) دثين أن النيب وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم مجعة فقال: إن أبا بصرة ح-و 

 د .وقال عنه ابن رجب: إسناده جي ، الوتر، فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الفجر ... ( إسناده صحيح
ٌر َلُكْم ِمْن مُحُِر اَلن ََّعِم " قُ ْلَنا: َوَما ِهَي يَا ِإنَّ َاَّللََّ أََمدَُّكْم ِبَصاَلٍة هِ  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن َخارَِجَة ْبِن ُحَذاَفَة -ز َي َخي ْ

 أبو داود .َرُسوَل َاَّللَِّ ؟ قَاَل: " اَْلوِتْ ُر ، َما بَ نْيَ َصاَلِة اَْلِعَشاِء ِإىَل طُُلوِع اَْلَفْجِر( َرَواُه 
كان يأمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد    وعن ابن عمر قال ) من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وتراً فإن رسول هللا -ك

 ذهب كل صالة الليل والوتر ( رواه أبو داود .
 إىل أن هناية وقته ميتد إىل صالة الصبح. وقد ذهب بعض العلماء

 وهو قول املالكية.
 واستدلوا بآثار عن السلف من الصحابة أهنم أوتروا بعد طلوع الفجر كابن عباس وابن عمر وعبادة.

من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا  ) ه كما ِف احلديث قال     آلثار لعلها ُممولة على من نام عن وتره أو نسيلكن هذه ا
 .(  ذكره

 على قولني : لو مجعت العشاء مع املغرب، مَّت يصلي الوتر واختلف العلماء  -5
 : يصليه بعد العشاء ولو مجعت مجع تقدمي. القول األول

 والشافعية ورجحه ابن حزم. وهذا مذهب احلنابلة
 ال يدخل إال بعد وقت العشاء. القول الثاّن :

 . األولوالراجح 
( استدل به على أنه ال صالة بعد الوتر . قوله ) اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً -6

، مث يصلي  يصلي ثالث عشرة ركعة ، يصلي مثان ركعات مث يوتر لكن جاء عند مسلم عن عائشة قالت : ) كان النيب 
 ركعتني وهو جالس ( .

 وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة :
 : فعل ذلك بياناً جلواز الصالة بعد الوتر . فقيل

بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصالة بعد الوتر ، وبيان جواز  :  الصواب أن هاتني الركعتني فعلهما  وقالورجح هذا النووي ، 
ى ذلك ، بل فعله مرة أو مرتني أو مرات قليلة ، ... مث قال : وإمنا تأولنا حديث الركعتني جالساً ، النفل جالساً ، ومل يواظب عل

ألن الروايات املشهورة ِف الصحيحني وغريمها عن عائشة ، مع روايات خالئق من الصحابة ِف الصحيحني ، مصرحة بأن آخر 
حاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتني بعد الوتر وجيعلهما مع هذه األ ِف الليل كان وترًا ... فكيف يظن به  صالته 

 .آخر صالة الليل 
وذهب بعض العلماء إىل العمل باحلديث ، وجعلوا األمر ِف قوله : ) اجعلوا آخر صالتكم من الليل وترًا ( خمتصًا مبن أوتر آخر 

 الليل .
 وأنكر مالك هاتني الركعتني .

عتني جتريان ُمرى السنة ، وتكميل الوتر ، فإن الوتر عبادة مستقلة ، وال سيما إن قيل بوجوبه ، : إن هاتني الرك وقال ابن القيم
 فتجري الركعتان بعده ُمرى سنة املغرب ، فإهنا وتر النهار ، والركعتان بعدها تكميل ِلا ، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل .
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ر ه  . َوانْ تَ َهى  ُكلي  اللَّْيل  َأْوتَ َر َرُسوُل اَّللَّ    َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) م نْ  - 126 م ْن َأوَّل  اللَّْيل  ، َوَأْوَسط ه  ، َوآخ 
 . و تْ ُرُه إىَل السََّحر  (
---------- 

 احلديث دليل على أنه جيوز أن يوتر ِف أي  وقت من الليل ، فالليل كله وقت للوتر .-1
 تان:فله حال: ما األفضل ؟  فإن قيل

 أن من خيشى أن ال يقوم من آخر الليل فاألفضل له أن يوتر أوله. : األوىل
 من طمع أن يقوم آخر الليل، فاألفضل أن جيعله آخر الليل. : الثانية

، َوَمْن َطِمَع َأْن يَ ُقوَم آِخَرُه فَ ْلُيوتِْر آِخَر َمْن َخاَف َأْن اَل يَ ُقوَم ِمْن آِخِر اَللَّْيِل فَ ْلُيوتِْر أَوََّلهُ  ) َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ 
 ( َرَواُه ُمْسِلٌم. اَللَّْيِل، فَِإنَّ َصاَلَة آِخِر اَللَّْيِل َمْشُهوَدٌة، َوَذِلَك أَْفَضلُ 

ألن  األو ل  (وانتهى وتره إىل الس حر)وال معارضة بني وصي ة أّب هريرة بالوتر قبل الن وم وبني قول عائشة ...  قال ابن حجر :
إلرادة االحتياط، واآلخر ملن علم من نفسه قو ة، كما ورد ِف حديث جابر عند مسلم ولفظه: من َطِمع منكم أن يقوم آخر الليل 

 ومن خاف منكم أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر من أو له.، وذلك أفضل،  صالة آخر الليل مشهودة فليوتر من آخره، فإن  
 )الفتح( 

 ن طمع أن يقوم آخر الليل أفضل ألمور:الوتر ملف
 ألن صالة آخر الليل مشهودة، تشهدها املالئكة. : أوالً 
 . أن الصالة ِف آخر الليل هي وقت النزول اإلِلي وإجابة الدعاء : ثانياً 
اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك  وألن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكره هللا تعاىل ِف كتابه الكرمي كما قال تعاىل )َوِمنَ  : ثالثاً 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً َُمُْموداً(، قال ابن كثري: التهجد: ما كان بعد نوم.  َعَسى َأْن يَ ب ْ
 وقال تعاىل )ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً َوأَقْ َوُم ِقيالً( وناشئة الليل: قيام الليل.

تيمية: ناشئة الليل عند أكثر العلماء، هو إذا قام الرجل بعد نوم، وليس هو أول الليل، وهذا هو الصواب،  قال شيخ اإلسالم ابن
 هكذا كان يفعل. ألن النيب 

مذي   إىل الس حر) ...  قوله -2  وُيتمل: أن يكون اختالف وقت الوتر باختالف األحوال.( حني مات ) ( زاد أبو داود والرت 
 ه لعله كان وجعاً.فحيث أوتر ِف أو ل

 وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً.
 ) الفتح ( .وأم ا وتره ِف آخره ، فكأن ه كان غالب أحواله ِلَما عرف من مواظبته على الص الة ِف أكثر الليل. 

 قُبيل الص بح.:  والس حر
 اختلف العلماء ِف حكم الوتر على قولني:احلديث دليل على مشروعية الوتر ، وقد  -3

 : أنه واجب.القول األول
 وهذا مذهب أّب حنيفة.

اَْلوِتْ ُر َحقٌّ َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم ، َمْن َأَحبَّ َأْن يُوتَِر خِبَْمٍس فَ ْليَ ْفَعْل ،  قَاَل ) َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َأّب أَيُّوَب َاأْلَْنَصارِيِ   حلديث -أ
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 ... ( رواه أبو داود وأعل بالوقف .َعْل َوَمْن َأَحبَّ َأْن يُوتَِر بَِثاَلٍث فَ ْليَ فْ 
 . اَْلوِتْ ُر َحقٌّ، َفَمْن ملَْ يُوتِْر فَ َلْيَس ِمنَّا( َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ِبَسَند َلنيِ  )  قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ :  قَالَ  َوَعْن بُ َرْيَدة -ب

 أنه سنة غري وجب. القول الثاين:
 . وهذا مذهب مجاهري العلماء

ِمْن أَْهِل ََنٍْد ثَائُِر الرَّْأِس َنْسَمُع َدِوىَّ َصْوتِِه َواَل نَ ْفَقُه َما يَ ُقوُل  َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  قال )طَْلَحة ْبن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ث حلدي -أ
َلِة  ََخُْس َصَلَواٍت ِف :  َّللَِّ فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْسالَِم فَ َقاَل َرُسوُل ا َحَّتَّ َدنَا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  فَ َقاَل َهْل َعَلىَّ «. اْليَ ْوِم َواللَّي ْ

ُرُهنَّ قَاَل   ... ( متفق عليه .اَل. ِإالَّ أَْن َتطَّوََّع » َغي ْ
( وهو دال على أن ما عدا اخلمس  إال أن تطوع وجوب غري الصلوات اخلمس، مث أكد النفي بقوله ) ففي هذا احلديث نفى 

 دود ِف التطوع ومنه الوتر.مع
 ة .، ولو كان الوتر فرضاً ألخربه به ِف موطن احلاج أخربه بأن الصلوات املفروضة َخس ِف اليوم والليلةاً : وأيض

 وحلديث بعث معاذ إىل اليمن، وفيه )... فإن أطاعوك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم َخس صلوات ِف اليوم والليلة ...(.-ب
 بيسري. : وهذا من أحسن ما يستدل به، ألن بعث معاذ كان قبل وفاته  قال الشوكاين

َرَواُه النََّسائِيُّ ( .  لَْيَس اَْلوِتْ ُر حِبَْتٍم َكَهْيَئِة اَْلَمْكُتوبَِة ، َوَلِكْن ُسنٌَّة َسن ََّها َرُسوُل َاَّللَِّ  قَاَل ) َوَعْن َعِليِ  ْبِن َأّب طَاِلٍب  - 
ِْمِذيُّ   َوَحسََّنُه َواحْلَاِكُم َوَصحََّحُه.َواَلرتِ 

 ه ( متفق عليه .كان يوتر على بعري  وحلديث ابن عمر: )أن النيب -د
 إذ لو كان واجباً مل يصله على الراحلة. ة : وجه الدالل

 هو الصحيح.وهذا القول 
  جبوابني: من قال بالوجوبأجاب اجلمهور عن أدلة و 
، وال بد من هذا التأويل للجمع بينها  حتجوا ِبا فمحمولة على االستحباب والندب املتأكدقال النووي: وأما األحاديث اليت ا-أ

 وبني األحاديث اليت استدللنا ِبا.
 بأن أكثرها ضعيف، وبقيتها ال يثبت ِبا املطلوب. -ب
 على قولني : هل جيوز اإليتار بركعة إذا مل يتقدمها صالةاختلف العلماء : -4

 ه .يز غري مكرو أنه جا القول األول:
مثىن مثىن، والوتر ركعة من آخر الليل( : عن صالة الليل فقال حلديث ابن عمر )أن رجاًل من أهل البادية سأل رسول هللا  -أ

 رواه النسائي.
 ( رواه مسلم. الوتر ركعة من آخر الليل)  وعنه قال: قال رسول هللا  -ب
 ة ( رواه النسائي .، والوتر ركعة واحد ىن مثىنصالة الليل مث ) وعنه قال: قال رسول هللا  - 
اَْلوِتْ ُر َحقٌّ َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم ، َمْن َأَحبَّ أَْن يُوتَِر خِبَْمٍس فَ ْليَ ْفَعْل ،  قَاَل ) أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َأّب أَيُّوَب َاأْلَْنَصارِيِ   وحلديث-د

 َوَرجََّح النََّساِئيُّ َوقْ َفُه. أبوداود ،( َرَواُه  َعْل ، َوَمْن َأَحبَّ أَْن يُوتَِر ِبَواِحَدٍة فَ ْليَ ْفَعلْ َوَمْن َأَحبَّ َأْن يُوتَِر بَِثاَلٍث فَ ْليَ فْ 
 وثبت عن بعض الصحابة أهنم أوتروا بركعة واحدة مل يتقدمها صالة. -ه

 ال جيوز الوتر بركعة واحدة مل يتقدمها صالة. : القول الثاين
 .وِبذا قال أبو حنيفة
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لكن الصحيح أنه موقوف ، ( رواه الدارقطين  وتر الليل ثالث كوتر النهار، صالة املغرب) ال حلديث ابن مسعود قال: قال -أ
 وليس مبرفوع.

( رواه ابن عبد الرب ِف التمهيد  هنى عن البترياء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر ِبا وحلديث أّب سعيد )أن رسول هللا -ب
 وال يصح.

 األول. اجحوالر 
َها ِبَواِحَدةٍ  قال النووي: قول عائشة ) ( َدلِيل َعَلى َأنَّ أََقل  اْلوِْتر رَْكَعة، َوَأنَّ الرَّْكَعة اْلَفْرَدة َصاَلة َصِحيَحة، َوُهَو َمْذَهبَنا  َويُوتِر ِمن ْ

يَتار ِبَواِحَدٍة  َواَل َتُكون الرَّْكَعة اْلَواِحَدة َصاَلة َقطُّ، َواأْلََحاِديث الصَِّحيَحة تَ ُرد  َوَمْذَهب اجلُْْمُهور، َوقَاَل أَبُو َحِنيَفة: اَل َيِصح  اإْلِ
 َعَلْيِه.

 كيفية اإليتار بثالث : -5
، واألصل اجلواز، لكن ملا  قال الشيخ األلباّن: أما صالة الثالث بقعود بني كل ركعتني بدون تسليم، فلم َنده ثابتًا عن النيب 

 عن اإليتار بثالث، وعلل ذلك بقوله )وال تشبهوا بصالة املغرب( رواه الدار قطين قد هنى كان النيب 
 فحينئذ ال بد ملن صلى الوتر ثالثاً اخلرو  عن هذه املشاِبة، وذلك يكون بوجهني:

 التسليم بني الشفع والوتر، وهو األقوى واألفضل. األول :
 أن ال يقعد بني الشفع والوتر. الثاين :

ْعَت َرُسوَل َاَّللَِّ  طَْلق ْبِن َعِليث جاء ِف حدي-6 َلٍة( َرَواُه  قَاَل: مسَِ  أبو داود .يَ ُقوُل: )اَل ِوتْ رَاِن ِف لَي ْ
 أن الوتر ال يتكرر، وأن من أوتر فإنه ال يعيد وتره مرة أخرى، وال ينقض وتره. فهذا احلديث : فيه

 وإىل ذلك ذهب أكثر العلماء.
 الصالة بعد ذلك ال ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً. : أن من أوتر وأراد وقالوا

 وذهب بعض العلماء إىل نقض الوتر.
 وقالوا: يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له، مث يوتر ِف آخره.

أوترت قبل أن أنام، مث أردت أن أصلي الليل،  أنه كان إذا سئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو واستدلوا مبا جاء عن ابن عمر )
أمرنا أن َنعل آخر  ت بواحدة ما ينقض وتري، مث صليت مثىن مثىن، فإذا قضيت صاليت أوترت بواحدة، ألن رسول هللا شفع

 صالة الليل الوتر( رواه أمحد.
 ، ويدل عليه:هو الصحيحواألول 

 صلى بعد وتره ركعتني. حديث أن النيب 
 رواه الرتمذي كان يركع ركعتني بعد الوتر(. وحبديث أم سلمة: )أن النيب 

َْمٍس ،  َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   - 127 ُيَصلي ي م ْن اللَّْيل  َثالَث َعْشَرَة رَْكَعًة يُوت ُر م ْن َذل َك ِب 
ر َها ( ال  . جَيْل ُس ِف  َشْيٍء إالَّ ِف  آخ 

---------- 
ِف الليل ، بأنه يصلي ثالث عشرة ركعة ، فيصل  الثمان األول ركعتني ركعتني  نيب ِف هذا احلديث تصف عائشة صالة ال -1

 ، مث َخساً ِف سالم واحد .  ) تيسري العالم ( .
ِف  اختلفت الروايات عن عائشة ِف كيفية صالة النيب (  ُيَصلِ ي ِمْن اللَّْيِل َثالَث َعْشرََة رَْكَعةً  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ قوِلا )   -2
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 وإحدى عشرة، وثالث عشرة، وغري ذلك.  اً ،فقد روى: سبعاً، وتسعالليل ، 
 ( .ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة ) وروي عنها ِف الصحيحني أنه 

، وقد يزيد وقد ينقص، حسب  وأحسن ما جيمع بينهن، أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو األغلب من صالته 
 أو لقصد التعليم وبيان اجلواز. النشاط وعدمه،

 فمن هذه األحاديث :
ُيَصلِ ي  عَلى إْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة،يَزِيُد ِِف َرَمَضاَن َواَل ِِف َغرْيِِه  َما َكاَن َرُسوُل هللا )  َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلتْ  حديث-أ

ُيَصلِ ي أَْربَعاً، َفاَل َتْسَأْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوطُوِلِِنَّ، مثَّ ُيَصلِ ي َثالَثاً، قَاَلْت َعاِئَشُة: فُقْلُت: يَا  أْربَعاً، َفاَل َتْسَأْل عْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوِلِِنَّ، مثَّ 
يَنَّ تَ َناَماِن َواَل يَ َناُم قَ ْليب »َرُسوَل هللِا، أَتَ َناُم قَ ْبَل أَْن ُتوتَِر؟ قَاَل:   ْيِه.ُمت ََّفٌق َعلَ «. يَا َعاِئَشُة، إنَّ َعي ْ

 ( متفق عليه  َكاَن ُيَصلِ ي ِمَن الليل َعْشَر رََكَعاٍت، َويُوتُِر ِبَسْجَدٍة، َويرَْكُع رَْكَعيَت اْلَفْجِر، فَِتْلَك َثاَلَث َعْشَرةَ وعنها : قالت )   -ب
ا أضافت إىل صالة الليل ركعيت ال يعارض قوِلا املتقدم: )ما كان يزيد على إحدى عشرة...(، ألهن(  فَت ْلَك َثاَلَث َعْشَرةَ فقوِلا ) 

 ر .الفج
َع النِ َداَء بِالصُّْبِح رَْكَعتَ نْيِ َخِفيَفتَ نْيِ  َكاَن َرُسوُل هللِا ) قَاَلْت  وعنها-  ( رواه  ُيَصلِ ي بِاللَّْيِل َثاَلَث َعْشرََة رَْكَعًة مُثَّ ُيَصلِ ي ِإَذا مسَِ

 البخاري .
 ، ... مث ذكرت الركعتني اخلفيفتني ( . عشرة ركعةثالث : لقوِلا ) يصلي  وهذا فيه إشكال

 . لعلها ذكرت الركعتني اللتني كان يفتتح ِبما صالة الليلأنه  واجلواب :
ِبرَْكَعتَ نْيِ  ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل لُِيَصلِ َى افْ َتَتَح َصالََتهُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   )  َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ م : لقوِلا كما ِف حديثها عند مسل 

 ( . َخِفيَفتَ نْيِ 
 ي .وهذا ُممل قو 

كان ُيصلِ ي بالليل ثالث عشرة ركعة، مث  ُيصلِ ي إذا مسع الن داء بالص بح ركعتني   )أم ا ما رواه الز هري  عن عروة عنها  قال ابن حجر
  ( .خفيفتني

 يها ِف بيته.فيحتمل: أن تكون أضافت إىل صالة الليل سن ة العشاء ، لكونه كان ُيصل ِ 
 أو: ما كان يفتتح به صالة الليل ، فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها ، أن ه كان يفتتحها بركعتني خفيفتني.

، ألن  رواية أّب سلمة اليت دلَّت على احلصر ِف إحدى عشرة جاء ِف صفتها عند البخاري وغريه: ُيصلِ ي  وهذا أرجح ِف نظري
ا مَل تتعر ض للر كعتني اخلفيفتني ، وتعر ضت ِلما ِف رواية الز هري  ،  مث  ثالثاً  أربعاً مث  أربعاً  والز يادة من احلافظ مقبولة، ،  فدلَّ على أهن 

 ت .               ) الفتح ( .وِبذا جيمع بني الر وايا
مَثَاَن رََكَعاٍت مُثَّ يُوتُِر مُثَّ ُيَصلِ ى رَْكَعتَ نْيِ َوُهَو َجاِلٌس فَِإَذا أَرَاَد َأْن َكاَن ُيَصلِ ى َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة ُيَصلِ ى   . قالت ) َعاِئَشَة وعنها  -د

 ح ( رواه مسلم .يَ رَْكَع قَاَم فَ رََكَع مُثَّ ُيَصلِ ى رَْكَعتَ نْيِ بَ نْيَ النِ َداِء َواإِلقَاَمِة ِمْن َصالَِة الصُّبْ 
 ر .لوتالركعتني اللتني بعد ا ِف هذا احلديث ذكرت

 ة .وأكثر اآلثار على أن صالته كانت إحدى عشرة ركع-رمحه هللا-ال ابن عبد الرب ق

ع ِف صالة الليل ثالث عشرة ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صالته بالليل تس وقال الرتمذي: وأكثر ما روي عن النيب 
 ركعات .

بِاللَّْيِل َسْبع َوِتْسع . َوذََكَر اْلُبَخارِي  َوُمْسِلم بَ ْعد  َخارِي  : َأنَّ َصاَلته نْ َها ِف اْلبُ وقال النووي : قال القاضي عياض : ورد عنها 
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ِمْن اللَّْيل َثاَلث َعْشَرة رَْكَعة ، َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعد اْلَفْجر : ُسنَّة الصُّْبح ، َوِف َحِديث زَْيد ْبن  َهَذا ِمْن َحِديث اِْبن َعبَّاس َأنَّ َصاَلته 
 اْلَقاِضي : قَاَل َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ َخِفيَفتَ نْيِ مُثَّ َطوِيَلتَ نْيِ َوذََكَر احلَِْديث ، َوقَاَل ِف آِخره : فَِتْلَك َثاَلث َعْشَرة . قَالَ  د أَنَُّه َخالِ 

ا َشاَهَدُه . َوأَمَّا ااِلْخِتاَلف ِِف َحِديث َعاِئَشة َفِقيَل : اْلُعَلَماء ِف َهِذِه اأْلََحاِديث ِإْخَبار ُكل  َواِحد ِمْن اِْبن َعبَّاس َوزَْيد َوَعاِئَشة مبَِ 
َها ، فَ َيْحَتِمل َأنَّ ِإْخَبارَها بَِأَحد َعْشَرة ُهَو اأْلَْغَلب ، َوبَاِقي رِ  َها ، َوِقيَل : ِمْن الرَُّواة َعن ْ َها مبَا َكاَن يَ َقع نَاِدرًا ُهَو ِمن ْ َوايَاهتَا ِإْخَبار ِمن ْ

َساع اْلَوْقت أَْو ِضيقه اأْلَْوقَات ، فََأْكَثره ََخْس َعْشَرة ِبرَْكَعيَتْ اْلَفْجر ، َوأَقَ ل ه َسْبع ، َوَذِلَك حِبَْسب َما َكاَن َُيُْصل ِمْن اِت ِ  ِف بَ ْعض
َغرْيه أَْو ِف بَ ْعض اأْلَْوقَات ِعْند ِكرَب السِ ن  َكَما  ِبُطوِل ِقَراَءة ، َكَما َجاَء ِف َحِديث ُحَذيْ َفة َواْبن َمْسُعود ، أَْو لِنَ ْوٍم أَْو ُعْذر َمَرض أَوْ 

اللَّْيل ، َكَما َرَواُه زَْيد ْبن َخاِلد ، َوَرَوتْ َها قَاَلْت : ) فَ َلمَّا َأَسنَّ َصلَّى َسْبع رََكَعات ( ، أَْو تَارَة تَ ُعد  الرَّْكَعتَ نْيِ اخْلَِفيَفتَ نْيِ ِف أَوَّل ِقَيام 
َعدَّْت رَاتَِبة اْلِعَشاء َمَع َذِلَك  دَها ، َهَذا ِف ُمْسِلم ، َوتَ ُعد  رَْكَعيَتْ اْلَفْجر تَارَة َوَُتِْذفُهَما تَارَة أَْو تَ ُعد  ِإْحَدامُهَا ، َوَقْد َتُكونَعاِئَشة بَ عْ 

َها تَارَة . قَاَل اْلَقاِضي : َواَل ِخاَلف أَنَُّه لَْيَس ِِف َذِلَك َحد   اَل يُ زَاد َعَلْيِه َواَل يَ ن ُْقص ِمْنُه ، َوَأنَّ َصاَلة اللَّْيل ِمْن الطَّاَعات  تَارَة َوَحَذفَ ت ْ
َا اخلِْاَلف ِف ِفْعل النَّيِب    َوَما ِاْخَتارَُه لِنَ ْفِسِه . َواَّللَُّ أَْعَلُم . الَّيِت ُكلََّما زَاَد ِفيَها زَاَد اأْلَْجر ، َوِإمنَّ

ا يتم  لو  أْشكَلْت روايا : قال القرطِبي و  ت عائشة على كثري من أهل العلم ، حَّت  نسب بعضهم حديثها إىل االضطراب، وهذا إمن 
كان الر اوي عنها واحدًا أو أخربت عن وقت واحد: والص واب أن  كل  شيء ذكرته من ذلك ُممول على أوقات متعد دة وأحوال 

 لم .خمتلفة حبسب الن شاط وبيان اجلواز. وهللا أع
 على عدة صفات : لنيب ورد وتر ا-3

 أن يوتر بثالث . -أ
 : فإن أوتر بثالث فله صفتان كلتامها مشروعة

 : أن يسرد الثالث بتشهد واحد .  األوىل
ال يسل م ِف ركعيت الوتر "، وِف لفظ " كان يوتر بثالث ال يقعد إال ِف  كان النيب ) حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت 

 .رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اه  :قال النووي ِف اجملموع  ،البيهقي آخرهن " رواه النسائي  و 
 أن يسل م من ركعتني مث يوتر بواحدة . الثانية :

كان يفعل ذلك . رواه ابن   ملا ورد عن ابن عمر رضي هللا عنهما : أنه كان يفصل بني شفعه ووتره بتسليمة ، وأخرب أن النيب  
 إسناده قوي .  : وقال ابن حجر ِف الفتح ، حبان

 أن يوتر خبمس ، فيسردها سرداً ال يتشهد إال ِف آخرها . -ب
 كما ِف حديث الباب .

 أن يوتر بسبع فيسردها سرداً ال يتشهد إال ِف آخرها . - 
وقال  ،رواه أمحد  (الم يوتر خبمس وبسبع وال يفصل بينهن بسالم وال ك كان النيب ت )  أم سلمة رضي هللا عنها قال عن 

 وصححه األلباّن ِف صحيح النسائي، النووي : سنده جيد 
 أن يوتر بتسع ، فيسردها سرداً لكن يتشهد بعد الثامنة وال يسلم ، مث يصلي التاسعة ويسلم . -د

ِإال ِِف الثَّاِمَنِة فَ َيْذُكُر اَّللََّ َوَُيَْمُدُه َويَْدُعوُه كانَ ُيَصلِ ي ِتْسَع رََكَعاٍت ال جَيِْلُس ِفيَها   عن  عائشة رضي هللا عنها قالت )  أن النيب 
َهُض َوال ُيَسلِ ُم مُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلِ  التَّاِسَعَة مُثَّ يَ ْقُعُد فَ َيْذُكُر اَّللََّ َوَُيَْمُدُه َويَْدُعوهُ   ا ( رواه مسلم .مُثَّ ُيَسلِ ُم َتْسِليًما ُيْسِمُعن مُثَّ يَ ن ْ

 بإحدى عشرة ركعة ، فيسلم من كل ركعتني ، ويوتر بواحدة .أن يوتر  -ه 
 



 231 

 
 

 باُب الذكر  َعق َب الصَّالة  
نَي يَ ْنَصر ُف النَّاُس م ْن اْلمَ  - 128 ْكُتوبَة  َكاَن َعَلى َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما :) َأنَّ رَْفَع الصَّْوت  ب الذي ْكر  ، ح 

 ( .  َعْهد  َرُسول  اَّللَّ  
ْعُتُه .  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس :  ُكْنُت َأْعَلُم إَذا اْنَصَرُفوا ب َذل َك إَذا ْسَ 

  .ب التَّْكب ريإال  َما ُكنَّا نَ ْعر ُف اْنق َضاَء َصالة  َرُسول  اَّللَّ   :َوِف  َلْفٍظ 
----------  

عند البخاري  ُُيكم له بالر فع خالفًا ملن شذ  ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم فيه أن  مثل هذا (  ) َكاَن َعَلى َعْهد  َرُسول  اَّللَّ  
 واجلمهور على ذلك.

 احلديث دليل على استحباب الذكر والتسبيح عقب الصالة .-1
 وقد كثرة األحاديث ِف ذلك .

 ومن ذلك :
تِِه ِاْستَ ْغَفَر َاَّللََّ َثاَلثًا ، َوقَاَل : اَللَُّهمَّ أَْنَت اَلسَّاَلُم َوِمْنَك اَلسَّاَلُم . ِإَذا اِْنَصَرَف ِمْن َصاَل  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   )قَاَل :  َعْن ثَ ْوبَاَن 

 َرَواُه ُمْسِلٌم .  (تَ َبارَْكَت يَا َذا َاجلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم 
 اختلف العلماء ِف حكم اجلهر بالذكر بعد السالم من الصالة على قولني :-2

 مستحب .:  القول األول
 وهذا قال به مجاعة من الفقهاء ، واختاره الطربي ، وابن تيمية ، وابن حزم .

 ة .وفيه دليل على جواز اجلهر بالذ كر عقب الص القال ابن حجر : 
 م .لو قال " شرعية اجلهر " لكان أصح. وهللا أعل قال الشيخ ابن باز معلقاً : 

 .متفق عليه بالتكبري (  هللا حلديث الباب  ) كنا نعرف انقضاء صالة رسول 
 ن .قال ابن حزم رمحه هللا : ورفع الصوت بالتكبري إثر كل صالة حس

استحباب اجلهر: ) قال الشيخ ]أي ابن تيمية[ :  ( عن شيخ اإلسالم ابن تيمية1/366ونقل البهويت ِف "كشاف القناع" )
 ة .والتكبري عقب كل صال ويستحب اجلهر بالتسبيح والتحميد

 : ال يستحب اجلهر .ول الثاين الق
 وهو قول الشافعي واجلمهور .

اربعوا على أنفسكم ، إنكم ال تدعون أصم :  وكانوا إذا علوا رفعوا أصواهتم ، فقال النيب  عن أّب موسى قال ) كنا مع النيب 
 .متفق عليه وال غائباً (  

 ك .فعله للتعليم مث تر  مل يداوم عليه وإمنا : إن النيب عن حديث ابن عباس  واوقال
ْفع الصَّْوت بِالذ ِْكِر َونَ َقَل اِْبن َبطَّال َوآَخُروَن َأنَّ َأْصَحاب اْلَمَذاِهب اْلَمْتُبوَعة َوَغرْيهْم ُمتَِّفُقوَن َعَلى َعَدم ِاْسِتْحَباب رَ قال النووي : 

َذا احلَِْديث َعَلى أَنَُّه َجَهَر َوقْ ًتا َيِسريًا َحَّتَّ يُ ْعِلمُهْم ِصَفة الذ ِْكر ، اَل أَن َُّهْم َجَهُروا هَ  -َرمِحَُه اَّللَّ تَ َعاىَل  -َوالتَّْكِبري ، َومَحََل الشَّاِفِعي  
َماِم َواْلَمْأُموم َأْن يَْذُكرَا اَّللَّ تَ َعاىَل بَ ْعد اْلَفرَاغ ِمْن الصَّاَلة َوخُيِْفيَ  َأْن َيُكون ِإَماًما يُرِيد َأْن يُ تَ َعلَّم  اِن َذِلَك ، ِإالَّ َدائًِما قَاَل : فَاْخَتاَر ِلإْلِ
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َل احلَِْديث َعَلى َهَذا .  ِمْنُه فَ َيْجَهر َحَّتَّ يَ ْعَلم أَنَُّه َقْد تُ ُعلِ َم ِمْنُه ، مُثَّ ُيِسرُّ ، َومحُِ
، ف ِف عهد النيب وِلذا يشرع اجلهر بالذكر بعد الصالة املكتوبة؛ ألن هذا هو املعرو ورجح ابن عثيمني استحباب اجلهر فقال: 

وأما قول بعض أهل العلم: إن اإلسرار به أفضل، وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم فإن فيه نظراً، وذلك ألن 
تسبحون وُتمدون ) قد علم فقراء املهاجرين ماذا يقولونه دبر الصالة، قال  التعليم ُيصل بدون هذا، فإن الرسول 

ِف كل صالة، أو  مث إن التعليم ُيصل باملرة الواحدة، ال بأن ُيافظ عليه النيب  (ثًا وثالثنيوتكربون دبر كل صالة ثال
مث نقول: سلمنا أنه للتعليم، فهو ِف التعليم ِف أصل الذكر وِف صفته، مبعىن:  ،ِف كل صالة ُيافظون عليه ِف عهد الرسول 

وات، وما كيفية تالوة هذا الذكر واإلتيان به أنه يكون جهراً، وهذا هو أن الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال ِف أدبار الصل
 ي .القول الذي يؤيده حديث ابن عباس املذكور، وهو ِف صحيح البخار 

 فوائد :
 خيص من هذا اجلهر آية الكرسي ، فإهنا تكون سراً باالتفاق ، فإن القائلني باجلهر يرون قراءة آية الكرسي تكون سراً .-أ

 ر ما مل يؤذ أحد يصلي جبنبه إذا كان يصلي ، فإنه يسر .جيه -ب
 الذكر اجلماعي بدع  ة .- 
صيغة احلصر كذا أخرجه مسلم ، وللبخاري: كنت أعرف ب ( ب التَّْكب ريإال  َما ُكنَّا نَ ْعر ُف اْنق َضاَء َصالة  َرُسول  اَّللَّ  ) قوله  -2

 بالت كبري. انقضاء صالة الن يب  
 .ون ابن عب اٍس قال ذلكاختلف ِف كو 

فقال عياض: الظ اهر أن ه مَل يكن ُيضر اجلماعة ، ألن ه كان صغريًا مم ن ال يواظب على ذلك وال يلزم به، فكان يعرف انقضاء 
 الص الة مبا ذكر.

ا كان يعرفه  بالت كبري. وقال غريه: ُيتمل أن يكون حاضراً ِف أواخر الص فوف ، فكان ال يعرف انقضاءها بالت سليم، وإمن 
 ) الفتح ( .    وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أن ه مَل يكن هناك مبلِ غ جهري الص وت ُيسمع من بُعد.

 ( دليل على أن هذه األذكار خاصة بالفريضة دون النافلة . ِمْن اْلَمْكُتوبَةِ قوله ) -3
َّ َعْن َورَّاٍد َمْوىَل اْلُمغ ريَة  ْبن  ُشْعَبَة قَاَل : أَ  - 129 َكاَن يَ ُقوُل   ْمَلى َعَليَّ اْلُمغ ريَُة ْبُن ُشْعَبَة م ْن ك َتاٍب إىَل ُمَعاو يََة ) إنَّ النَِّب 

َقد يٍر . اللَُّهمَّ ال ُهَو َعَلى ُكلي  َشْيٍء ِف  ُدبُر  ُكلي  َصالٍة َمْكُتوبٍَة : " ال إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه ال َشر يَك لَُه ، لَُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد ، وَ 
َفُع َذا اجْلَدي  م ْنَك اجْلَدُّ ( . ُثَّ َوَفْدُت بَ ْعَد  ْعُتُه يَْأُمُر َمان َع ل َما َأْعطَْيَت َوال ُمْعط َي ل َما َمنَ ْعَت ، َوال يَ ن ْ َذل َك َعَلى ُمَعاو يََة َفَسم 

 النَّاَس ب َذل َك .
َهى َعْن ق يَل  َهى َعْن ُعُقوق  األُمََّهات  ، َوَوْأد  اْلبَ َنات  ، َوِف  َلْفٍظ ) َكاَن يَ ن ْ َوقَاَل ، َوإ َضاَعة  اْلَمال  ، وََكثْ َرة  السَُّؤال  وََكاَن يَ ن ْ

 . َوَمْنٍع َوَهات  (
---------- 

على الكوفة من ِقَبل معاوية ، وللبخاري من وجه كان املغرية إذ ذاك أمرياً (  َأْمَلى َعَليَّ اْلُمغ ريَُة ْبُن ُشْعَبَة م ْن ك َتاٍب إىَل ُمَعاو يَةَ  )
وللبخاري ِف القدر ،  آخر عن ور اد بيان الس بب ِف ذلك، وهو أن  معاوية كتب إليه: اكتب َل حبديٍث مسعته من رسول هللا 

قد قي دها  ( خلف الص الة يقول كتب معاوية إىل املغرية: اكتب إَل  ما مسعت الن يب    )من رواية عبدة بن أّب لبابة عن ور اد قال
 الس ؤال. ِف رواية الباب باملكتوبة ، فكأن  املغرية فهم ذلك من قرينة ِف

ا أراد استثبات املغرية.   وزعم بعضهم: أن  معاوية كان قد مسع احلديث املذكور، وإمن 
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ية بن عبد مشس، أسلم قبل الفتح، وأسلم وامسه صخر ، ويكىن أيضاً أبا حنظلة بن حرب بن أم،  أي ابن أّب سفيان(  ُمَعاو يَةَ ) 
 أبواه بعده.

وكتب له. ووَل إمرَة دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أّب سفيان سنة تسع عشرة ، واستمر عليها بعد  وصحب النيب 
ت سنة ستني. خالفة عثمان، مث زمان ُماربته لعلي وللحسن، مث اجتمع عليه الناس ِف سنة إحدى وأربعني إىل أن ما ذلك إىل

 فكانت واليته بني إمارة وُماربة ومملكة أكثر من أربعني سنة متوالية.
 ( َّ  جاء ِف رواية ملسلم  ) كان إذا فرغ من الصالة وسلم ... ( .(  َكاَن يَ ُقوُل ِف  ُدبُر  ُكلي  َصاَلة  َمْكُتوبَةٍ  َأنَّ اَلنَِّب 

 ( أي ملك مجيع األشياء . ) له امللك
 لثناء باللسان على اجلميل على قصد التبجيل ، وِلذا فارق املدح .( ا ) احلمد

َفُع َذا اجْلَدي  م ْنَك اجْلَدُّ )   اجَلد: احلظ والغىن والبخت. منك: من: أي عند.(  َوال يَ ن ْ
 واملعىن: أي ال ينفع صاحب الغىن عندك غناه، وال حظه، وإمنا ينفعه العمل بطاعتك.

ن ْ َوالصَِّحيح ا:  قال النووي َفع َذا احلَْظ  ِف الدُّ َيا بِاْلَماِل ْلَمْشُهور اجلَْد  بِاْلَفْتِح َوُهَو احلَْظ  َواْلِغىَن َواْلَعَظَمة َوالسُّْلطَان ، َأْي اَل يَ ن ْ
َفعُه َويُ ْنِجيه الْ  َا يَ ن ْ َعَمل الصَّاِلح ، َكَقْولِِه تَ َعاىَل : } اْلَمال َواْلَوَلد َواْلَعَظَمة َوالسُّْلطَان ِمْنك َحظ ه َأْي اَل يُ ْنِجيه َحظ ه ِمْنك َوِإمنَّ

نْ َيا َواْلَباِقَيات الصَّاحِلَات َخرْي ِعْند رَب ك { َوَاَّللَّ تَ َعاىَل أَْعلَ   م .َواْلبَ ُنوَن زِيَنة احْلََياة الدُّ
 احلديث دليل على استحباب هذا الذكر بعد السالم من الصالة املكتوبة .-1
  ا احلديث ما بعد السالم ، بدليل رواية مسلم ) كان إذا فرغ من الصالة وسلم قال : ال إله إال هللا ... ( املراد بالدبر ِف هذ 
 ظاهر احلديث أن هذا الذكر يقال مرة واحدة .-2

 لكن جاء ِف رواية عند النسائي وأمحد ) ثالث مرات ( لكن قال احلافظ ابن رجب : هذه زيادة غريبة .
ة ( نستفيد أن هذا الدعاء يقال عقب الصالة املفروضة وال يقال عقب الصالة ُل ِِف ُدبُِر ُكلِ  َصاَلِة َمْكُتوبَ َكاَن يَ ُقو قوله ) -3

 النافلة .
 هناك ذكر آخر يقال مع هذا الذكر :-4

اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو  )ُدبُِر ُكلِ  َصالٍَة ِحنَي ُيَسلِ ُم  َعْن َأِِب الزُّبَ رْيِ قَاَل َكاَن اْبُن الزُّبَ رْيِ يَ ُقوُل ِف 
ُ   َوَلُه اْلَفْضُل َوَلهُ ٍء َقِديٌر اَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه َلُه النِ ْعَمةُ يْ َعَلى ُكلِ  شَ  الث ََّناُء احلََْسُن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن   ( رواه مسلم . يُ َهلِ ُل ِِبِنَّ ُدبُ َر ُكلِ  َصالَةٍ  َوقَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ( خُمِْلِصنَي لَُه الدِ 
 اذكر بعض الزيادات اليت جاءت ِف حديث الباب ؟ 

 و حي ال ميوت بيده اخلري ( بعد قوله ) وله احلمد ... ( وهي الطرباّن ، وال تثبت هذه الزيادة .زيادة ) ُييي ومييت وه
 زيادة ) وال راد ملا قضيت ( بعد قوله ) ال مانع ملا أعطيت ( عند الطرباّن ِف الدعاء ، قال الشيخ ابن باز : هذا سند جيد .
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) َأنَّ فُ َقَراَء  ْبن  َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  احْلَار ث  ْبن  ه َشاٍم َعْن َأِب  َصال ٍح السَّمَّان  َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة َعْن ُْسَيٍي َمْوىَل َأِب  َبْكر   - 130
النَّع يم  اْلُمق يم  . قَاَل : َوَما فَ َقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللَّ  ، َقْد َذَهَب َأْهُل الدُّثُور  ب الدَّرََجات  اْلُعَلى وَ  اْلُمْسل م نَي أَتَ ْوا َرُسوَل اَّللَّ  

َوال نُ ْعت ُق . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  َذاَك ؟ قَاُلوا : ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلي ي ، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم ، َويَ َتَصدَُّقوَن َوال نَ َتَصدَُّق . َويُ ْعت ُقوَن 
  : َْثَل َما َأَفال ُأَعلي ُمُكْم َشْيًئا ُتْدر ُكوَن ب ه  م ْنُكْم ، إالَّ َمْن َصَنَع م  ْن َسبَ َقُكْم ، َوَتْسب ُقوَن َمْن بَ ْعدَُكْم . َوال َيُكوُن َأَحٌد َأْفَضَل م 

ُوَن َوحَتَْمُدوَن ُدبُ َر ُكلي  َصالٍة :  ث نَي َمرًَّة . قَاَل أَبُو َثالثًا َوَثالَصنَ ْعُتْم ؟ قَاُلوا : بَ َلى ، يَا َرُسوَل اَّللَّ  . قَاَل : ُتَسبي ُحوَن َوُتَكربي 
َا فَ َعْلَنا ، فَ َفَعُلوا َع إْخَوانُ َنا َأْهُل اأَلْمَوال  ِب  ر يَن ، فَ َقاُلوا : ْسَ  ثْ َلُه . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ   َصال ٍح : فَ َرَجَع فُ َقَراُء اْلُمَهاج  َذل َك :  م 

 َفْضُل اَّللَّ  يُ ْؤت يه  َمْن َيَشاُء ( .
---------- 

 .بلفظ التصغري. وأبو بكر أحد الفقهاء السبعة بضم أوله(  ْن ُْسَيٍي َمْوىَل َأِب  َبْكر  ْبن  َعْبد  الرَّمْحَن  عَ ) 
 هو ذكوان السمان.(  َعْن َأِب  َصال ٍح السَّمَّان  ) 
أّب عائشة عن أّب هريرة. أبو ذر  الغفاري . أخرجه أبو مُسِ َي منهم ِف رواية ُمم د بن (  َأنَّ فُ َقَراَء اْلُمْسل م نَي أَتَ ْوا َرُسوَل اَّللَّ  )  

داود ، وأخرجه جعفر الفرياّب  ِف كتاب " الذ كر " له من حديث أّب ذر  نفسه، ومُسِ َي منهم أبو الد رداء عند الن سائي  وغريه من 
م قالوا: يا ،  طرق عنه رسوَل هللا. فذكر احلديث، والظ اهر أن  أبا وملسلٍم من رواية سهيل بن أّب صاحل عن أبيه عن أّب هريرة أهن 

وِف رواية الن سائي  عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسب ح. احلديث كما سيأيت لفظه، وهذا ميكن أن يقال فيه إن  ،  هريرة منهم
" لكون زيد بن ثابت  زيد بن ثابت كان منهم، وال يعارضه قوله ِف رواية ابن عجالن عن مسيٍ  عند مسلم " جاء فقراء املهاجرين

 من األنصار الحتمال الت غليب.
 مجع دثر ) بفتح مث سكون ( هو املال الكثري .( َذَهَب َأْهُل الدُّثُور  ) 
ضم  العني مجع العلياء وهي تأنيث األعلى، وُيتمل: أن تكون حس ي ة، واملراد درجات اجلن ات، أو معنوي ة ، ب(  ب الدَّرََجات  اْلُعالَ ) 

 د علو  القدر عند هللا.واملرا
وِف رواية ، فإنه قل ما يصفو وإن صفا فهو بصدد الزوال ، وصفه باإلقامة إشارة إىل ضده وهو النعيم العاجل  ( َوالنَّع يم  اْلُمق يم   

 ر .وكذا ملسلم من حديث أّب ذر ( جو ذهب أصحاب الدثور باأل) ُممد بن أّب عائشة املذكورة 
صدَّقوا ) وللبز ار من حديث ابن عمر  ( ،ويذكرون كما نذكر ) زاد ِف حديث أّب الد رداء املذكور (  ُصومُ َوَيُصوُموَن َكَما نَ ) 

 ا ( .تصديقنا، وآمنوا إميانن
وللبخاري " فقال: أال أحد ثكم مبا إن أخذمت به " ، ِف رواية األصيلي  " بأمٍر إن أخذمت " ، وكذا  ( َأَفال ُأَعلي ُمُكْم َشْيًئا) 
.لإل  مساعيلي 

والسبقية هنا ، من أهل األموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة : أي  ... (ُتْدر ُكوَن ب ه  َمْن َسبَ َقُكْم ، َوَتْسب ُقوَن َمْن بَ ْعدَُكْم  )
 . قال الشيخ تقى الدين واألول أقرب، وأن تكون حسية ، ُيتمل أن تكون معنوية 

 . بفتح الن ون وسكون الت حتاّن   (وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيهم  )وللبخاري (  مْ َوال َيُكوُن َأَحٌد َأْفَضَل م ْنكُ ) 
املراد بعد الصالة املفروضة، لرواية مسلم حيث بي نت أنه بعد الفريضة، ففي حديث كعب بن عجرة قال : (  ُدبُ َر ُكلي  َصالةٍ )  
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 . ( .) معقبات ال خييب قائلهن بعد كل فريضة ..  قال رسول هللا 
فإذا وز ع كان لكل واحد إحدى عشرة، وهو الذي فهمه سهيل بن أّب ،  ُيتمل: أن يكون اجملموع للجميع (َثالثاً َوَثالث نَي َمرًَّة ) 

 صاحل. كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه.
عشرة إالَّ ِف حديث ابن عمر عند  لكن مَل يتابع سهيل على ذلك، بل مَل أر ِف شيء من طرق احلديث كل ها الت صريح بإحدى

 البز ار. وإسناده ضعيف.
فعلى هذا ففيه تنازع أفعال ِف ظرف ومصدر ، والت قدير تسب حون خلف كل  صالة  ، أن  املراد أن  اجملموع لكل فرد فرد واألظهر:

ون كذلك. ثالثاً وثالثني وُتمدون وتكرب 

 ة قول هذا الذكر .احلديث دليل على أنه يشرع بعد السالم من الصال-1
 بعض صفات التسبيح والتحميد والتكبري الواردة اليت تقال بعد الصالة :

[ ومتام املائة: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله 33[ وهللا أكرب ]33[ واحلمد هلل ]33سبحان هللا ]الصفة األوىل : 
 احلمد ... .

َد َاَّللَِّ َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي ، وََكب ََّر َاَّللَُّ  )قَاَل :  َاَّللَِّ  َعْن َرُسولِ  َأّب ُهَريْ َرَة حلديث   َمْن َسبََّح َاَّللََّ ُدبُ َر ُكلِ  َصاَلٍة َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي ، َومحَِ
 َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، لَُه اَْلُمْلُك ، َوَلُه َاحلَْْمُد ، َوُهَو َعَلى  َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي ، فَِتْلَك ِتْسٌع َوِتْسُعوَن ، َوقَاَل مَتَاَم اَْلِماَئِة : اَل ِإلََه ِإالَّ َاَّللَُّ 

 رواه مسلم . (ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ، ُغِفَرْت لَُه َخطَايَاُه ، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد اَْلَبْحِر 
 [ .34[ وهللا أكرب ]33[ واحلمد هلل ]33: سبحان هللا ]الصفة الثانية 

َثاَلٌث َوَثالَثُوَن َتْسِبيَحًة  -أَْو فَاِعُلُهنَّ  -قَاَل ) ُمَعقِ َباٌت اَل خيَِيُب قَائُِلُهنَّ  حديث َكْعِب ْبِن ُعْجرََة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ ما ِف ك
 ه مسلم .ُدبُِر ُكلِ  َصالَة ( روا َوَثاَلٌث َوَثالَثُوَن َُتِْميَدًة َوأَْربٌَع َوَثالَثُوَن َتْكِبريًَة ِف 

 [ .33[ وهللا أكرب ]33[ واحلمد هلل ]33: سبحان هللا ] الصفة الثالثة
فقالوا: ذهب أهل الثور من األموال بالدرجات العلى... أال أخربكم  كما ِف حديث أن فقراء املهاجرين جاءوا إىل رسول هللا 

من أنتم بني ظهرانيه إال من عمل مثله ؟ تسبحون هللا  بأمر إن أخذمت به أدركتم من سبقكم ، ومل يدركم أحد بعدكم ، وكنتم خري
 رواه البخاري وتكربون خلف كل صالة ، ثالثاً وثالثني ... (  

 [  .25[ وال إله إال هللا ]25[ وهللا أكرب ]25[ واحلمد هلل ]25: سبحان هللا ] الصفة الرابعة
الثني، وحنمده ثالثًا وثالثني، قال: فرأى رجل ِف املنام فقال: قال )أُمرنا أن نسبح دبر كل صالة ثالثًا وث عن زيد بن ثابت 
أن تسبحوا ِف دبر كل صالة ثالثًا وثالثني، وُتمدوا هللا ثالثًا وثالثني، وتكربوا أربعًا وثالثني، قال: نعم،  أمركم رسول هللا 

 رواه الرتمذي .ال، افعلوا (  فحدثه فق قال: فاجعلوا َخساً وعشرين، واجعلوا التهليل معهن، فغدا على النيب 
 [ .10[ وهللا أكرب ]10[ واحلمد هلل ]10: سبحان هللا ] الصفة اخلامسة

: ) خصلتان ال ُيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة ، ومها يسري ومن يعمل ِبما قليل ،  حلديث عبد هللا بن عمر قال 
يعقدها بيده ، فتلك َخسون  قال : فرأيت رسول هللا  عشرًا ،تسبح هللا ِف دبر كل صالة عشرًا ، وتكربه عشرًا ، وحتمده 

 .رواه الرتمذي ومائة باللسان ، وألف وَخسمائة ِف امليزان ( 
د صرح وذلك ألن بعد كل صالة من الصلوات اخلمس ثالثون تسبيحة وُتميدة وتكبرية وبعد مجيع َخس الصلوات مائة وَخسون ، وق قوله  ) فتلك َخسون ومائة باللسان (

مد عشرًا ، فذلك ِف َخس ِبذا النسائي ِف عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أّب وقاص بلفظ : ) ما مينع أحدكم أن يسبح دبر كل صالة عشرًا ، ويكرب عشرًا ، وُي
 صلوات َخسون ومائة ( .

 ف املائة واخلمسني عشر مرات ألف وَخسمائة .وذلك ألن احلسنة بعشر أمثاِلا ، فيحصل من تضعي قوله  ) وألف وَخسمائة ِف امليزان (
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وبينوا  الشديدة ِف اخلري ، وتنافسهم باألعمال الصاحلة ، ففي هذا احلديث أن الفقراء جاءوا إىل النيب  رغبة الصحابة -2
ويتصدقون له أن إخواهنم األغنياء قد سبقوهم ببعض األعمال الصاحلة ، وذلك أن عندهم فضل من مال ، فيحجون ويعتمرون 

 وجياهدون ، وهم ال يستطيعون ذلك ، فما السبيل للحاق ِبم ؟ 

 وهذا هو التنافس الشريف .
 قال تعاىل ) وِف ذلك فليتنافس املتنافسون ( .

 وقال تعاىل ) ملثل هذا فليعمل العاملون ( .
ض باشرتاكهم فيه ، بل ُيض يتنافسون ِف اخلري ويفرح بعضهم ببع : ... كما كان أصحاب رسول هللا  قال ابن القيم

 سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض . بعضهم بعضاً ، وهي نوع من املسابقة ، وقد قال تعاىل : 
 احلزن على ما فات من األعمال الصاحلة ، وهذا كان دأب الصحابة رضوان هللا عليهم .-3

 أمثلة تدل على ذلك :
 لباب : حيث كان الفقراء ُيزنون على ما يتعذر عليهم فعله من اخلري مما يقدر عليه غريهم .: ما جاء ِف حديث ا أوالً 
 : احلزن على التخلف عن اخلرو  ِف اجلهاد لعدم القدرة على آلته . ثانياً 

ع حزنًا أال كما قال تعاىل ) وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم
 جيدوا ما ينفقون ( .

 : التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً 
فإن ابن عمر ملا بلغ ه حديث ) من شهد اجلنازة حَّت تدفن فله قرياط ، ومن شهدها حَّت يصلى عليها فله قرياطان ( قال : لقد 

 فرطنا ِف قراريط كثرية .
 حلات .ينبغي على املسلم املسارعة إىل اخلريات واألعمال الصا-4

 وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ( . )كما قال تعاىل 
 وقال تعاىل ) فاستبقوا اخلريات ( .

 وقال تعاىل ) يسارعون ِف اخلريات وهم ِلا سابقون ( .
 أمحد . ) إذا قامت الساعة وِف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حَّت يغرسها فليغرسها ( رواه وقال 

 احلث على علو اِلمة .-5
 ) إن هللا ُيب معاَل األمور ويكره سفسافها ( رواه الطرباّن . قال 

 ) لو يعلم الناس ما ِف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ( متفق عليه . وقال 
 حبان . ) إذا سأل أحدكم فليكثر ، فإمنا يسأل ربه ( رواه ابن وقال 
 ) إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس األعلى ( رواه البخاري . وقال 
) ألعطني الراية غدًا رجاًل ُيب هللا ورسوله وُيبه هللا ورسوله ، يفتح هللا على يديه ، قال عمر : ما أحببت اإلمارة إال  وقال 

 يومئذ ( رواه البخاري .
فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال َل : سلين ، فقلت : أسألك مرافقتك  هللا  وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول

 ِف اجلنة ، قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .
َوانُ َنا أَْهُل اأَلْمَواِل مبَا فَ َعْلَنا فَ َقالُوا مسََِع ِإخْ  قَاَل أَبُو َصاِلٍح فَ َرَجَع فُ َقرَاُء اْلُمَهاِجرِيَن ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ....  جاء ِف رواية مسلم ) -5
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 (( .َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء )  : فَ َفَعُلوا ِمثْ َلُه . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 استدل ِبذا من قال إن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر ، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولني :

 : أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر . لالقول األو 
 حلديث السابق ) ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ( .

 : الفقري الصابر . القول الثاين
 ) يدخل الفقراء قبل األغنياء خبمسمائة عام ( . لقوله 

 ) اطلعت ِف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ( رواه مسلم . ولقوله 
 م ابن تيمية أن من كان تقياً فه  و أفضل .واختار شيخ اإلسال

 سعة فضل هللا ورمحته حيث جعل أبواب اخلري كثرية . -6
 فضل الصدقة باملال . -7

 ) كل معروف صدقة ( . أن العمل الصاحل صدقة ، وقد قال  -8

، وإرشادك الرجل ِف وجاء ِف روايات للحديث ) تبسمك ِف وجه أخيك صدقة ، وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة 
 أرض الضالل لك صدقة ، وإماطتك احلجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلو أخيك لك صدقة ( .

وعند ابن حبان ) ليس من نفس ابن آدم إال عليها صدقة ، ِف كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل : يا رسول هللا : ومن أين لنا 
ن أبواب اجلنة لكثرية ، التسبيح والتحميد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومتيط األذى عن صدقة نتصدق ِبا ؟ قال : إ

الطريق ، وتسمع األصم ، وهتدي األعمى ، وتدل املستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث ، وُتمل 
 بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك ( .

 والصدقة بغري املال نوعان : ”:  بن رجب رمحه هللاقال ا
 : ما فيه تعدية اإلحسان إىل اخللق فتكون صدقة عليهم ، ورمبا كان أفضل من الصدقة باملال . أحدمها

 وهذا كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ، فإنه دعا إىل طاعة هللا ، وكف عن معاصيه ، وذلك خري  من النفع باملال ، وكذلك
 تعليم العلم النافع ، وإقراء القرآن ، وإزالة األذى عن الطريق ، والسعي ِف جلب النفع للناس ، ودفع األذى عنهم .

 : من الصدقة اليت ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله ، كأنواع الذكر من التكبري والتحميد والتهليل واالستغفار .  الثاين
 نفس .فضل ذكر هللا وأنه صدقة على ال-9

 فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) وستأيت مباحثه إن شاء هللا ( .-10

131 -  َّ يَصٍة هَلَا َأْعالٌم . فَ َنَظَر إىَل َأْعالم َها َنْظَرًة . فَ َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل:  َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ النَِّب  َصلَّى ِف  َخَ 
َم يَصيت     ( .َهذ ه  إىَل َأِب  َجْهٍم ، َوْأُتوين  ب أَْنب َجان يَّة  َأِب  َجْهٍم . فَإ ن ََّها َأهْلَْتِن  آن ًفا َعْن َصالَت   اْذَهُبوا ِب 

---------- 
يَصٍة )    اخلميصة : ثوب خمطط من حرير أو صوف.( ِف  َخَ 
  األعالم : نقوش وزخارف.( هَلَا َأْعالٌم ) 
 جانية : كساء غليظ ال نقوش فيه وال تطريز.األنب( ب أَْنب َجان يَّة  ) 
 . بإرسال اخلميصة ألنه كان أهداها للنيب  ( خصه  إىل أِب جهم)  

 ( وِف رواية ِلما ) شغلتين ( . أهلتِن) 
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 أي : قريباً .( آن ًفا  )
عروة عن أبيه عن عائشة قال النيب والط ريق اليت علَّقها البخاري عقب احلديث ، وقال هشام بن قال ابن حجر :  ( َعْن َصالَت  ) 
  (كنت أنظر إىل عِلمها، وأنا ِف الصالة فأخاف أن تفتنين )  ا خشي أن يقع تدل  على أن ه مَل يقع له شيء من ذلك ، وإمن 

 فلتؤو ل الر واية األوىل.( فكاد ) وكذا ِف رواية مالك  (فأخاف ) لقوله 
 ل كل ما يشغله عن صالته .ينبغي للمصلي أن يزياحلديث دليل على أنه -1

َها-وقد جاء ِف البخاري عنها أهنا قالت ) َكاَن ِقرَاٌم لَِعاِئَشَة  أَِميِطي َعنَّا  َستَ َرْت ِبِه َجاِنَب بَ ْيِتَها فَ َقاَل اَلنَّيبُّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
 يت ( َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ .ِقرَاَمِك َهَذا ، فَِإنَُّه اَل تَ زَاُل َتَصاوِيرُُه تَ ْعِرُض َل ِف َصاَل 

 . أي : تلوح وتظهر  ( تَ ْعر ُض ل  ِف  َصاَلَت   )أي : أزيلي .(  َأم يط ي) الِقرام : سرت رقيق من صوف ذو ألوان .( َكاَن ق َراٌم ل َعائ َشَة ) 
 كل ما يشغل املصلي ِف صالته .  احلديث دليل على مشروعية اخلشوع ِف الصالة ، وفعل األسباب اجلالبة له ، واالبتعاد عن-2

 احلديث دليل على أن األفضل للمصلي أن يقصد األماكن اليت ال يكون ِبا ما يلهيه أو يشغله عن صالته .-3
 أن يذهبوا باخلميصة ألّب جهم ؟ ملاذا أمر النيب -4

ِف املوطأ عن عائشة قالت  ) أهدى  كما رواه مالك  أن يذهبوا باخلميصة ألّب جهم ، ألنه كان أهداها للنيب  أمر النيب 
 َخيصة ِلا أعالم ، فشهد فيها الصالة ... ( . أبو جهم بن حذيفة إىل رسول هللا 

 : إمنا طلب منه ثوباً غريها ليعلمه أنه مل يرد عليه هديته استخفافاً به . قال ابن بطالأن يأتوه باألنبجانية ،  وطلب 

 ميصة ألّب جهم أال ميكن أن تشغله وتلهيه ؟باخل إذا قال قائل : ملاذا بعث -5

 فاجلواب :  
 أنه ال يلزم أن يستعملها ِف الصالة .أواًل : 

 : وُيتمل أن يكون ذلك من باب قوله ) كل فإّن أناجي من ال تناجي ( . ثانياً 

 رعاية اإلنسان حلال أصحابه وخواطرهم .-6
خرفة أو كتابة شيء من اآليات أو تعليق الساعات وحنو ذلك مما وجوب صيانة املساجد عما يشوش على املصلني من الز -7

 يكون ِف قبلة املصلي .
 باُب قصر  الصالة ِف السفر  

ْبُت َرُسوَل اَّللَّ  -133  َفَكاَن ال يَز يُد ِف  السََّفر  َعَلى رَْكَعتَ نْي  ، َوأَبَا َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل : ) َصح 
 ك ( .َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َكَذل  

---------- 
 احلديث دليل على مشروعية قصر الصالة ِف السفر .-1

 ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع :وقصر الصالة ِف السفر 
 ِإْن ِخْفُتْم أَْن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا ( . قال تعاىل ) َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ -أ

وظاهر اآلية أن القصر مقيد حبال اخلوف ، إال أن السنة بينت املراد من اآلية ، وهو أن القصر مشروع ِف األمن واخلوف ِف حال 
 السفر .

ٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن يَ ْفِتَنُكُم ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال : ) قلت لعمر ) فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنا 
عن ذلك فقال : صدقة تصدق هللا ِبا  الَِّذيَن َكَفُروا ( وقد أمن الناس ، فقال : عجبُت مما عجبَت منه ، فسألت رسول هللا 
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 عليكم ، فاقبلوا صدقته ( . رواه مسلم 
فكان ال يزيد ِف السفر على ركعتني، وأبا بكر، وعمر، وعثمان   رسول هللا وعن ابن عمر قال )صحبت حديث الباب  -ب

 ك ( .كذل
السََّفِر فَ َلْم يَزِْد َعَلى رَْكَعتَ نْيِ َحَّتَّ قَ َبَضُه اَّللَُّ َوَصِحْبُت أَبَا َبْكٍر فَ َلْم  ِف  َصِحْبُت َرُسوَل اَّللَِّ عن ابن عمر قال ) وِف لفظ مسلم 

َماَن فَ َلْم يَزِْد َعَلى رَْكَعتَ نْيِ َحَّتَّ تَ نْيِ َحَّتَّ قَ َبَضُه اَّللَُّ َوَصِحْبُت ُعَمَر فَ َلْم يَزِْد َعَلى رَْكَعتَ نْيِ َحَّتَّ قَ َبَضُه اَّللَُّ مُثَّ َصِحْبُت ُعثْ يَزِْد َعَلى رَْكعَ 
 ٌة َحَسَنٌة (.َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسوَ  قَ َبَضُه اَّللَُّ َوَقْد قَاَل اَّللَُّ )َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف 

ْثَماَن مبِىًن رَْكَعتَ نْيِ َوأَبُو َبْكٍر بَ ْعَدُه َوُعَمُر بَ ْعَد َأِِب َبْكٍر َوُعْثَماُن َصْدرًا ِمْن ِخالَفَِتِه مُثَّ ِإنَّ عُ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ ) قَاَل  وعنه - 
 ( رواه مسلم . َماِم َصلَّى أَْربَ ًعا َوِإَذا َصالََّها َوْحَدُه َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ َصلَّى بَ ْعُد أَْربَ ًعا. َفَكاَن اْبُن ُعَمَر ِإَذا َصلَّى َمَع اإلِ 

 مل يتم ِف سفره قط . والنيب 
قريبًا من ثالثني سفرة، وكان يصلي ركعتني ِف أسفاره، ومل  قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: وأما ِف السفر فقد سافر رسول هللا 

لعلم أنه صلى ِف السفر أربعًا قط، حَّت ِف حجة الوداع، وهي آخر أسفاره كان يصلي باملسلمني مبىن ينقل عنه أحد من أهل ا
 ركعتني ركعتني، وهذا من العلم العام املستفيض املتواتر الذي اتفق على نقله مجيع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم .

ركعتني ِمن حني خيرُ  مسافرًا إىل أن يرجع إىل املدينة، ومل يثُبت عنه أنه  وقال ابن القيم رمحه هللا : وكان يَقُصر الرُّبَاعية، فيصليها
 أمتَّ الرُّباعية ِف سفره البتة .

 وأمجع أهل العلم على مشروعية القصر ِف السفر الطويل .
 على أقوال :ِف حكم القصر هل هو واجب أم ال  اختلف العلماء-2

 أنه واجب .القول األول : 
 نيفة ، ونصره ابن حزم ، واختاره الصنعاّن .وهذا مذهب أّب ح

َها ) أَوَُّل َما فُرَِضِت اَلصَّاَلُة رَْكَعتَ نْيِ ، فَأُِقرَّْت َصاَلُة اَلسََّفِر َوأمتَّ -أ ُ َعن ْ  ْت َصاَلُة َاحلََْضِر ( ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  .لقول َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَّ
 رَِضْت أَْربَ ًعا، َوأُِقرَّْت َصاَلُة اَلسََّفِر َعَلى َاأْلَوَِّل ( .َولِْلُبَخارِيِ  ) مُثَّ َهاَجَر، فَ فُ 

 فهذا يدل على أن صالة السفر مفروضة ركعتني.
وهو دليل ناهض على الوجوب ، ألن صالة السفر إذا كانت مفروضة ركعتني ، مل جيز الزيادة عليها ، كما أهنا  : قال الشوكاين

 احلضر .ال جتوز الزيادة على أربع ِف 
وحلديث يعلى ابن أمية السابق ، وفيه ) صدقة تصدق هللا ِبا عليكم ، فاقبلوا صدقته ( فقوله ) فاقبلوا ( هذا أمر ، واألمر  -ب

 يقتضي الوجوب .
، َوَصِحْبُت أَبَا َبْكٍر فَ َلْم  السََّفِر فَ َلْم يَزِْد َعَلى رَْكَعتَ نْيِ َحَّتَّ قَ َبَضهُ  ِف  ) َصِحْبُت َرُسوَل اَّللَِّ السابق وحلديث ابن عمر  -  اَّللَُّ

 ... ( . يَزِْد َعَلى رَْكَعتَ نْيِ َحَّتَّ قَ َبَضُه اَّللَُّ 
 على قصر الصالة ِف السفر ، فلم ينقل عنه أنه أمت ِف سفره ، فمداومته دليل على الوجوب . وجه الداللة : مداومة النيب 

 رواه مسلم ( َعَلى اْلُمَساِفِر رَْكَعتَ نْيِ َوَعَلى اْلُمِقيِم أَْربَ ًعا َوىِف اخْلَْوِف رَْكَعةً  الصَّالََة َعَلى ِلَساِن نَِبيِ ُكْم ِإنَّ اَّللََّ فَ َرَض )َعبَّاٍس ولقول ابن -د

فهذا الصحاّب اجلليل ، قد حكى عن هللا عز وجل أنه فرض صالة السفر ركعتني ، وهو أتقى وأخشى من أن قال الشوكاين : 
  فرض ذلك بال برهان .ُيكي أن هللا

 أن القصر سنة مؤكدة غري واجب .القول الثاين : 
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 وهذا قول اجلمهور : مالك ، والشافعي ، وأمحد .
 لقوله تعاىل ) فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ( . -أ
 وجه الداللة : قالوا : إن نفي اجلناح يفيد أنه رخصة . 

قَاَل قُ ْلُت لُِعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب ) لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّالَِة ِإْن ِخْفُتْم أَْن  -السابق  –يَّة يَ ْعَلى ْبن أُمَ  ثوحلدي -ب
ُ » َعْن َذِلَك. فَ َقاَل   يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا( فَ َقْد أَِمَن النَّاُس فَ َقاَل َعِجْبُت ممَّا َعِجْبَت ِمْنُه َفَسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ  َصَدقٌَة َتَصدََّق اَّللَّ

 «.ِِبَا َعَلْيُكْم فَاقْ بَ ُلوا َصَدقَ َتُه 
 وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزمية ، وأمت عثمان ِف آخر حياته وصلى معه الصحابة ، ومل ينكر .:  قال ابن قدامة

 كروه .أن قصر الرباعية سنة مؤكدة وأن اإلمتام مالقول الثالث : 
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .

 الدائم . قال رمحه هللا : إن القصر سنة ، واإلمتام مكروه ، ألنه خالف هدي النيب 
 مل يصل  ِف السفر إال ركعتني ، ومل ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط . املسلمون نقلوا بالتواتر أن النيب وقال ابن تيمية : 

 لراجح .اوهذا القول هو 
 الرباعية فقط . هيالصلوات اليت تقصر  -3

 وقد نقل اإلمجاع ِف ذلك ابن حزم ِف احمللى ، وابن قدامة ِف املغين نقاًل عن ابن املنذر .
فاملغرب ال تقصر ألهنا وتر النهار ، فلو قصرت منها ركعة مل يبق منها وترًا ، ولو قصرت ركعتان فإنه إجح     اف ِبا بذهاب 

 ، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه ، ألن قصرها إىل واحدة إجحاف ِبا .أكثرها 
 :هناك حاالت يتم ِبا املسافر  -4

 إذا ذكر صالة حضر ِف سفر .احلالة األوىل : 
 رجل مسافر ، وِف أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر ِف بلده من غري وضوء ، فإنه جيب أن يعيدها أربعاً .مثال : 

 باإلمجاع حكاه اإلمام أمحد، وابن املنذر، ألن الص الة تعني عليه فعلها أربعاً، فلم جيز له النقصان من عددها.امة : قال ابن قد
 ما احلكم لو نسي صالة سفر فذكرها ِف حضر ؟فائدة : 
 رجل مسافر ، وصلى الظهر ركعتني ، فلما وصل إىل بلده ، ذكر أنه صالها بغري وضوء .مثال : 

 املذهب أنه جيب أن يعيدها أربعاً ، وهو قول الشافعي . فاملشهور من
 قالوا : ألن القصر رخصة من رخص السفر ، يبطل بزواله . -أ

 وألهنا وجبت عليه ِف احلضر .-ب
 وذهب بعض العلماء إىل أنه يصليها ركعتني .

 وهو قول احلنفية ، واملالكية .
 قالوا : ألن القضاء ُيكي األداء .

 ، واألول أحوط . الصحيحوهذا هو 
 إذا صلى املسافر خلف املقيم .احلالة الثانية : 

 املسافر مَّت ائتم مبقيم وجب عليه اإلمتام ، سواء أدرك مجيع الصالة أو ركعة ، أو أقل  . قال ابن قدامة :
إذا ائتم مبقيم ؟ فقال : تلك ملا روي عن ابن عباس : ) أنه قيل له : ما بال املسافر يصلي ركعتني ِف حال االنفراد ، وأربعًا  -أ
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السنة ( . رواه أمحد ، وأصله ِف مسلم بلفظ : ) كيف أصلي إذا كنت مبكة إذا مل أصلِ  مع اإلمام ، فقال : ركعتني ، سنة أّب 
 ( . القاسم 

 لى ركعتني .وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أنه كان إذا صلى مع اإلمام صلى أربعاً، وإذا صالها وحده ص -ب
 ألن : هذه صالة مردودة من أربع إىل ركعتني فال يصليها خلف من يصلي األربع كاجلمعة . - 
 ألنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم ِبا ِف السفر مث أقام . -د

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ( ، وألن  إذا صلى خلف مقيم أن يتم ، لعموم قوله  فقال رمحه هللا : الواجب على املسافر

 الصحابة كانوا يصلون خلف أمري املؤمنني عثمان ِف احلج ِف مين ، فكان يصلي ِبم أربعاً فيصلون معه أربعاً .
األخريتني فهل يسلم؛ ألنه صلى ركعتني  وهذا واضح إذا ما دخل املسافر مع اإلمام من أول الصالة، لكن لو أدرك معه الركعتني

) فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا (؛ وألن  وفرضه ركعتان أو يأيت مبا بقي؟ نقول: يأيت مبا بقي، فيتم أربعًا لعموم قوله 
 املأموم ِف هذه احلال ارتبطت صالته باإلمام فلزم أن يتابعه حَّت فيما فاته . ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 : يتم املسافر الصالة خلف املقيم إذا أدرك من صالته ركعة فأكثر ، ويقصر إذا أدرك معه  أقل من ركعة . ول الثاينالق
 وهو قول احلسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، وقول لألوزاعي ، وهو مذهب مالك .

 رواه عبد الرزاق بصالهتم، فإن أدركهم جلوساً صلى ركعتني. عن الزهري وقتادة ِف مسافر يدرك من صالة املقيمني ركعة، قاال: يصلي 

 رواه عبد الرزاق وقال احلسن ِف مسافر أدرك ركعة من صالة املقيمني ِف الظهر قال: يزيد إليها ثالثاً، وإن أدركهم جلوساً صلى ركعتني . 

 ) من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك ( . لقوله -أ
ن أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة، أي: حكمها ووقتها وفضلها، فدلَّ ذلك على أن من دلَّ هذا احلديث على أن م

 أدرك أقل من ركعة مل يدرك شيئاً من ذلك، وأن الركعة حد أدن إلدراك تلك الفضائل .
 وألن من أدرك من اجلمعة ركعة أمتها مجعة ، ومن أدرك أقل من ذلك ال يلزمه فرضها .-ب
إذا مل يدرك ركعة من الصالة كاملة فهو ِف حكم من مل يدرك شيئًا منها ، وإذا مل يدرك شيئًا من صالة املقيم أن املسافر - 

 صلى ركعتني بإمجاع .
 : املسافر يقصر الصالة سواء خلف مقيم أو غريه . القول الثالث

 وهو قول إسحاق ، والشعيب ، وطاووس ، وهو مذهب الظاهرية .
 َما فُرَِضْت اَلصَّاَلُة رَْكَعتَ نْيِ ، فَأُِقرَّْت َصاَلُة اَلسََّفِر َوأمتَّْت َصاَلُة َاحلََْضِر ... ( . ) أَوَّلُ  عائشةحلديث 

 فدل هذا احلديث على أن صالة السفر هي األصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فال يتغري حكمها باالئتمام .
 ثر من أربع أيام .إذا نوى اإلقامة أكاحلالة الثالثة : 

 ) وهذه مسألة خالفية سيأيت ذكر اخلالف فيها إن شاء هللا ( .
 أم ال على قولني :جيوز القصر ِف سفر املعصية اختلف العلماء : هل -5

 جيوز له القصر .القول األول : 
 وهذا مذهب أّب حنيفة ، واختاره ابن تيمية .
 زاعي ، واملزّن من أصحاب الشافعي جبواز القصر ِف سفر املعصية وغريه .قال النووي : وذهب احلنفية ، والثوري ، واألو 

 ألن فرض السفر ركعتان ، وألنه داخل ُتت النصوص املطلقة .: قالوا 



 242 

 ال جيوز له القصر .القول الثاين : 
 وهذا مذهب اجلمهور : مالك ، والشافعي ، وأمحد .

ح توصالً للمصلحة ، فلو شرع هنا لشرع إعانة على احملر م ُتصيالً للمفسدة ، ألن الرتخيص شرع لإلعانة على ُتصيل املقصد املبا 
 والشرع منزه عن هذا .

 ف .فإن الرخصة سهولة من هللا لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره ال يناسب حاله التخفي قال السعدي:
 . القول األولوالراجح 

 اليت يعترب ِبا املسافر إذا قطعها مسافراً على أقوال : اختلف العلماء ِف ما املسافة-6
 ثالثة أميال .القول األول : 

 وهذا مذهب الظاهرية .
 م .َرَواُه ُمْسلِ  ِإَذا َخرََ  َمِسريََة َثاَلثَِة أَْمَيالٍ أَْو فَ رَاِسَخ، َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ( قَاَل )  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث أََنٍس 

 ميل واحد .الثاين :  القول
 وهذا مذهب ابن حزم .

 واحتج له بإطالق السفر ِف كتاب هللا تعاىل ، كقوله ) َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف اأْلَْرض ( .-أ
 مل خيص هللا وال رسوله وال املسلمون بأمجعهم سفراً من سفر . -ب
 وثبت ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أّب شيبة .- 

 [كيلو   83أربعة برد ، تقريباً  ]أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسري اإلبل احململة . ثالث : القول ال
 وهذا مذهب األكثر .

 فهو قول املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 ة برد .واستدلوا باآلثار املروية عن بعض الصحابة ِف ُتديد السفر الذي تقصر فيه الصالة ، وأنه ما كان على مسافة أربع

فعن عطاء ) أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتني ويفطران ِف أربعة برد فما فوق .( رواه البخاري تعليقًا والبيهقي ، قال 
 النووي : بإسناد صحيح .

لطائف وعنه قال ) قلت البن عباس : أأقصر إىل عرفة ؟ فقال : ال ، قلت : أأقصر إىل مىن ؟ قال : ال ، قلت : أأقصر إىل ا
وابن أّب شيبة ، قال احلافظ ِف التلخيص : ، وإىل عسفان ؟ قال : نعم ، وذلك مثانية ، أربعون مياًل وعقده بيده ( رواه البيهقي 

 إسناده صحيح .
 أن أقل مدة تقصر فيها الصالة هي ثالثة أيام .القول الرابع : 

 وهذا مذهب أّب حنيفة .
 ال تسافر املرأة ف وق ثالثة أيام ولياليهن إال ومعها زوجها أو ذو ُمرم منها( متفق عليه .قال ) حلديث ابن عمر . أن النيب  -أ

ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ( وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ، وألن الثالثة  وحلديث علي قال ) جعل رسول هللا  -ب
 متفق عليها وليس ِف أقل من ذلك توقيف وال اتفاق .

 أنه ال حد للسفر باملسافة ، فكل ما عد سفراً فهو سفر . س : القول اخلام
 واختار هذا ابن تيمية ، وابن قدامة ِف املغين .

َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف اأْلَْرض ( فاهلل علق مشروعية قصر الصالة على مطلق الضرب ِف األرض ، فيصدق ذلك على كل لقوله تعاىل )-أ



 243 

  ، وحيث ال دليل يدل على تقييد هذا املطلق فيجب العمل به على إطالقه .مسافر ، قصرياً كان سفره أو طويالً 
 أن التقدير بابه التوقيف فال جيوز املصري إليه برأي ُمرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه وال نظري يقاس عليه  -ب

حابة متعارضة خمتلفة ، وال حجة فيها مع قال ابن قدامة بعد ذكره األقوال : وال أرى ملا صار إليه األئمة حجة ، ألن أقوال الص
 لوجهني :االختالف ، وإذا مل تثبت أقواِلم ، امتنع احلصر إىل التقدير الذي ذكروه ، 

 اليت رويناها ، ولظاهر القرآن ، فإن ظاهره إباحة القصر ملن ضرب ِف األرض  أنه خمالف لسنة النيب األول : 
ال جيوز املصري إليه برأي ُمرد سيما وال أصل يرد إليه ، وال نظري يقاس عليه ، واحلجة مع من أن التقدير بابه التوقيف ، فالثاين : 

 أباح القصر لكل مسافر إال أن ينعقد اإلمجاع على خالفه .
قها ، بل األحكام اليت عل قال ابن تيمية : الفرق بني السفر الطويل والقصر ، ال أصل له ِف كتاب هللا وال ِف سنة رسول هللا 

  هللا بالسفر مطلقة .
 قول اجلمهور . واألحوط

  ) ... فائدة ما معىن قوله ِف حديث أنس السابق  ) كان إذا خرج ثالثة أميال: 
وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثالثة أميال ، بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويالً فقيل : قال النووي : 

 .  [اجلمهور  ]صر فتباعد ثالثة أميال ق
 إىل هذه املسافة قصر الصالة . إذا خر  رسول هللا وقيل : 

 فعلى هذا القول الثالثة فراسخ هي كل املسافة .
 وقد أخذ ِبذا الظاهرية ، فقالوا : أن أقل مسافة القصر ثالثة أميال .

  يبدأ املسافر بالقصر إذا فارق عمران بلده . -7
 : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأمحد .وهذا مذهب مجاهري العلماء 

 قال ابن املنذر: أمجعوا على أن املريد للسفر أن يقصر إذا خر  من مجيع القرية اليت خير  منها .
 وقال احلافظ : وهذا مذهب مجهور أهل العلم، أن املسافر إذا أراد سفراً تقصر ِف مثله الصالة ال يقصر حَّت يفارق مجيع البيوت.

 ، وال يكون ضارباً ِف األرض حَّت خير  ، وقبل مفارقته ال يكون ضارباً فيها .له تعاىل ) َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف اأْلَْرض ( لقو  -أ
 .إمنا كان يقصر إذا ارُتل  وألن النيب -ب
 ه .متفق عليالظهر باملدينة أربعاً ، وبذي احلليفة ركعتني (  وِف حديث أنس قال ) صليت مع النيب - 
عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه كان إذا خر  حاجاً، أو معتمراً قصر الصالة بذي وى مالك بإسناد صحيح ور 

 احلليفة .
 ومن املعقول : فإنه ال يطلق على الشخص مسافراً إال إذا باشر السفر وفعله ، وال يكون ذلك إال خبروجه من بلده .-د

افر ال يعد مسافراً إال إذا فارق العمران ، لكن ليس املراد املفارقة بالرؤية ، بل املفارقة بالبدن حَّت لو  قال الشيخ ابن عثيمني : املس
 كان بينه وبني البلد ذراعاً واحداً، فله أن يرتخص برخص السفر.

لم أحدًا وافقه ، وعن عطاء قال النووي : وقال ُماهد ال يقصر املسافر هنارًا حَّت يدخل الليل ، قال ابن املنذر : ال نع فائدة :
 : فهذان املذهبان فاسدانأنه قال إذا جاوز حيطان داره فله القصر ، 

احلليفة حني خر  من املدينة ، ومذهب عطاء وموافقيه منابذ  يبذ فمذهب ُماهد منابذ لألحاديث الصحيحة ِف قصر النيب 
 .   ) اجملموع شرح املهذب ( .السم السفر 
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 فقط .السفر  هو سبب قصر الصالة -8
 قال تعاىل ) َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّالِة ... ( .

 ما احلكم ِف رجل دخل عليه وقت صالة الظهر وسافر فهل له القصر؟ -9
 إذا دخل عليه وقت الصالة وخر  من البلد فإنه يصلي صالة مسافر .

 قول اجلمهور كأّب حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ورواية عن اإلمام أمحد .وهو 
 ألن احلكم للمكان ال للزمان . 

 وقيل : ليس له القصر .
 ألهنا وجبت عليه ِف احلضر فلزمه إمتامها وهذا أحد القولني ِف مذهب اإلمام أمحد .

ومل يصل حَّت رجع إىل بلده فإنه يصلي صالة مقيم عند  وهذا القول فيه ضعف ، وينتقض مبا لو دخل عليه الوقت ِف السفر
احلنابلة وغريهم ، فبان أن احلكم للمكان ال للزمان ، فحيثما صلى اعترب مكانه ، فإن صلى ِف السفر فإنه يصلي صالة مسافر 

 .وإن صلى ِف احلضر صلى صالة مقيم 
ِف مسريه ، فإنه يقصر صالته كما أنه لو دخل عليه  : إذا سافر اإلنسان بعد دخول الوقت وصلى قال الشيخ ابن عثيمني

،  ، فمَّت فعل الصالة ِف السفر قصرها الوقت وهو ِف السفر مث وصل بلده فإنه يتم الصالة؛ ألن العربة بفعل الصالة ال بوقتها
 ومَّت فعلها ِف احلضر أمت .

 ؟ على أقوال كثرية : اختلف العلماء ، ما هي املدة اليت إذا أقامها املسافر يعترب مقيماً -10
 أن أقل مدة اإلقامة أربعة أيام ، فإذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع ترخصه .القول األول : 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء ، وبه قال املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز رمحه هللا .
حة رابعة من ذي احلجة ، فأقام ِبا الرابع واخلامس والسادس والسابع ، قدم مكة صبي حلديث أنس ، حيث أن النيب -أ

 وصلى الصبح ِف يوم الثامن مث خر  إىل مىن .
 أن يقصر الصالة . قالوا : فيجوز ملن كانت إقامته كإقامة النيب 

 باألبطح ِف عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية . قالوا : وإقامة النيب 
مبكة عام الفتح وبتبوك ، وبني إقامته مبكة عام حجة الوداع ، ويظ      هر الفرق من  هناك فرقًا كبريًا بني إقامته  وقالوا : إن

 : وجهني
عام الفتح ، وِف إقامة تبوك إقامة طارئة ، وغري مقصودة من قبل ، بل اقتضتها مصاحل اجلهاد  إن إقامة النيب أواًل : 

غري معلومة البداية ، وغري ُمددة النهاية ، ألن هذا السفر من أجل اجلهاد ومنازلة األعداء والكر  ومتطلبات الفتح ، فهي إقامة
والفر ، ال من أجل املكث واإلقامة ، ومن املعلوم أن من كانت هذه حاله ، فإنه ال يدري ما سيواجهه من أوضاع ، لذا فإنه ال 

الرحيل ، حَّت تكون النهاية معلومة إذ لو فعله لنقل إلينا ، وعدم نقله  يصح أن يقال قد بيت اإلقامة ، أو أنه قد حدد موعد
 دليل على عدم فعله .

 عام الفتح ، وِف عام تبوك ملا علم من معرفة النيب  مبكة عام حجة الوداع ختتلف عن إقامته  إن إقامة النيب ثانيًا : 
قد طرقه قبل اِلجرة وبعدها ، كما أنه طريق قريش إىل  مكة ، ألنه  بعدد األيام اليت ُيتاجها من أراد الرحلة من املدينة إىل

رحلة الصيف ، مث إنه كان طريقًا آمنًا عام حجة الوداع ، كما أن اليوم الذي يبدأ به احلج معلوم ملا عرف من أن مشروعية احلج  
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 كانت ِف السنة التاسعة فمشروعيته سابقة على حجة الوداع .
 باألبطح قبل احلج إقامة مقصودة ، وهي معلومة البداية والنهاية . إن إقامته ِلذه األسباب كلها ف

 م .رواه مسل) ميكث املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثاً (  واستدلوا بقوله -ب
 يستنبط من ذلك أن إقامة ثالثة أيام ال ختر  صاحبها من حكم املسافر .:  قال ابن حجر

ة عشر يومًا ، فإذا نوى إقامة َخسة عشر يومًا فأكثر امتنع عليه الرتخص ، وإن نوى دون أن مدة اإلقامة َخسالقول الثاين : 
 ذلك ترخص .

 وهذا مذهب احلنفية .
ملا روي عن ابن عباس وابن عمر أهنما قاال ) إذا قدمت بلدة وأنت مسافر ، وِف نفسك أن تقيم َخسة عشر يومًا ، أكمل 

 رواه الطحاوي . عن فاقصرها ( الصالة ِبا ، وإن كنت ال تدري مَّت تظ
 أنه ال حجة ِف أقوال الصحابة ِف املسائل اليت لالجتهاد فيها مسرح ، وهذه منها .:  ويرد عليهم

 وأيضاً فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر خالف ما حكي عنهم .
 . أن مرجع ذلك إىل العرف ، فإنه يقصر ولو طالت املدة ما مل جيمع اإلقامةالقول الثالث : 

 ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واختاره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
للمسافر القصر والفطر ما مل جيمع على اإلقامة واالستيطان ، والتمييز بني املقيم واملسافر نية أيام معلومة يقيمها  قال رمحه هللا : 

 ليس هو أمراً معلوماً ال بشرع وال عرف .
 .مذهب اجلمهور  واألحوط

 عائشة ، وعثمان .أمت ِف السفر : فائدة 
فقد روى البيهقي عن عروة عن عائشة )أهنا كانت تصلي ِف السفر أربعاً، فقلت ِلا: لو صليت ركعتني ؟ فقالت: يا أما عائشة ، 

 ابن أخيت، إنه ال يشق علي ( وسنده صحيح .
 ام ملن ال يشق عليه أفضل .وهو دال على أهنا تأولت أن القصر رخصة ، وأن اإلمت:  قال احلافظ

 فقد أمت ِف آخر خالفته ست سنوات .أما عثمان ، 
ْثَماَن مبِىًن رَْكَعتَ نْيِ َوأَبُو َبْكٍر بَ ْعَدُه َوُعَمُر بَ ْعَد َأِِب َبْكٍر َوُعْثَماُن َصْدرًا ِمْن ِخالَفَِتِه مُثَّ ِإنَّ عُ  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل ) َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ 

 ْكَعتَ نْي ( رواه مسلم .لَّى بَ ْعُد أَْربَعاً . َفَكاَن اْبُن ُعَمَر ِإَذا َصلَّى َمَع اإِلَماِم َصلَّى أَْربَعاً َوِإَذا َصالََّها َوْحَدُه َصلَّى َر صَ 
  بعض األسباب اليت قيلت ِف سبب إَتام عثمان: 

 اختلف العلماء ِف سبب إمتام عثمان :
 تلك السنة ، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصالة أربع ، لئال يتومه      وا أهنا ركعتان ِف احلضر أن األعراب قد حجوا ِففقيل : 
 والسفر .

، فكانوا حديثي عهد باإلسالم ، والعهد بالصالة قريب ، ومع هذا فلم  بأهنم كانوا أحرى بذلك ِف حج النيب ورد هذا : 
 . يُ َربِ ع ِبم النيب 

 لناس ، واإلمام حيث نزل فهو عمله وُمل واليته .إنه كان إماماً لوقيل : 
 كان هو أوىل بذلك ومل يرب ع .  بأن إمام اخلالئق على اإلطالق رسول هللا ورد هذا : 

 إنه كان قد عزم على اإلقامة واالستيطان مبىن ، واختاذها داراً للخالفة .وقيل : 
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املهاجرين من اإِلقامة مبكة بعد نسكهم،  جرين األولني، وقد َمنع من املها وهذا التأويل أيضًا مما ال يقوى، فإن عثماَن 
من ذلك، وإمنا رَخص فيها ثالثًا وذلك ألهنم  ورخَّص ِلم فيها ثالثة أيام فقط، فلم يكن ُعثماُن لِيقيم ِبا، وقد منع النيبُّ 

، فإنه ال يُعاد فيه، وال ُيسرتجع ، وما تُرَِك َّلل   . تركوها َّلل 
 كان قد تأهل مبىن ، واملسافر إذا أقام ِف موضع ، وتزو  فيه ، أو كان له به زوجة ، أمت ، ورجح هذا ابن القيم.  إنهوقيل : 

 لورود حديث ِف ذلك عند أمحد ) من تأهل ببلدة ، فإنه يصلي صالة مقيم ( .
 ورجح هذا ابن القيم وقال : وهذا أحسن ما اعُتِذر به عن عثمان.

فهذا احلديث ال يصح ، ألنه منقطع ، وِف رواته من ال ُيتج به ، ويرده قول عروة : إن فقال : ر ، ورد هذا احلافظ ابن حج
 عائشة تأولت ما تأول عثمان .

أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان  -وهللا تعاىل أعلم  -الذي يظهر َل  والراجح ما قاله الشنقيطي ِف أضواء البيان ، حيث قال :
السفر ، أهنما فهما من بعض النصوص أن القصر ِف السفر رخصة ، كما ثبت ِف صحيح مسلم ، أنه وعائشة ِف اإلمتام ِف 

 .صدقة تصدق هللا ِبا ، وأنه ال بأس باإلمتام ملن ال يشق عليه ذلك كالصوم ِف السفر 
 باُب اجلمع  بني الصالتني ِف السفر  

 يصح مجعهما : الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء .هو ضم إحدى الصالتني إىل األخرى ، والصالتني اليت : اجلمع 
جَيَْمُع ِف  السََّفر  بَ نْيَ َصالة  الظُّْهر  َواْلَعْصر  ، إَذا    َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  -132

 ء ( .اْلع َشاَكاَن َعَلى َظْهر  َسرْيٍ ، َوجَيَْمُع بَ نْيَ اْلَمْغر ب  وَ 
---------- 

 احلديث دليل على جواز اجلمع بني صاليت الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء ِف السفر . -1
 ني :قسمينقسم إىل اجلمع و

 قسم متفق عليه بني العلماء ، وهو اجلمع بعرفة ومزدلفة .القسم األول : 
 تني بعرفة ومزدلفة .قال ابن عبد الرب : وقد أمجع املسلمون على اجلمع بني الصال

 خمتلف فيه ، وهو اجلمع للسفر .القسم الثاين : 
 وقد اختلف العلماء فيه :

 ال جيوز اجلمع مطلقاً ِف غري عرفات ومزدلفة .القول األول : 
 وهذا قول أّب حنيفة .

 أّب حنيفة وصاحبيه .قال احلافظ : وقال قوم ال جيوز اجلمع مطلقاً إال بعرفة ومزدلفة، وهو قول احلسن، والنخعي، و 
يه ، وانتهاء فال لقوله تعاىل ) ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا ( أي ِلا وقت معني له ابتداء فال جيوز التقدم عل-أ

 جيوز التأخر عنه .
 ولقوله تعاىل ) َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَوات ( أي ِف أوقاهتا .-ب

، وهو أنه أخر املغرب مثاًل إىل آخر وقتها ، وعجل العشاء ِف أول  ايات اليت فيها اجلمع ِف السفر على اجلمع الصوريومحلوا الرو 
 وقتها .

 جواز اجلمع تقدمياً وتأخرياً .القول الثاين : 
 م .وهو قول أكثر أهل العل:  قال ِف املغين
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ني ِف وقت إحدامها، إن شاء قدم العصر، وإن شاء أخر الظهر على وقال اخلطاّب: وقال كثري من أهل العلم: جيمع بني الصالت
ظاهر األخبار املروية ِف هذا الباب، وهذا قول ابن عباس، وعطاء بن أّب رباح، وسامل بن عبد هللا، وطاوس، وُماهد، وبه قال 

 الفقهاء: الشافعي، وإسحاق ابن راهويه، وقال أمحد بن حنبل: وإن فعل مل يكن به بأس .
 ال البغوي : فذهب كثري من أهل العلم إىل جوازه .وق

 ذهب إىل جوازه كثري من الصحابة والتابعني .: قال ِف نيل األوطار 
 أمجعني . اجلمع بني الصالتني بعذر السفر من األمور املشهورة املستعملة ما بني الصحابة والتابعني  وقال البيهقي:

 فهو قول الشافعي وأمحد . 
نَ ُهمَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ قال ) سأَنَ حلديث -أ ا، )ِإَذا ِاْرَُتََل قَ ْبَل َأْن َتزِيَغ اَلشَّْمُس َأخََّر اَلظُّْهَر ِإىَل َوْقِت اَْلَعْصِر، مُثَّ نَ َزَل َفَجَمَع بَ ي ْ

 ْيِه.فَِإْن زَاَغْت اَلشَّْمُس قَ ْبَل أَْن يَ ْرُتََِل َصلَّى اَلظُّْهَر، مُثَّ رَِكَب ( ُمت ََّفٌق َعلَ 
يًعا (  قَاَل ) َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  ْن ُمَعاٍذ وع -ب يًعا، َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء مجَِ ِف َغْزَوِة تَ ُبوَك، َفَكاَن ُيَصلِ ي اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر مجَِ

 َرَواُه ُمْسِلٌم . 
 مجع ِف عرفة ومزدلفة . وألن النيب - 
مجع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر، قيل البن عباس:  النيب وعن ابن عباس : ) أن -د

 ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن ال ُير  أمته ( رواه مسلم .
 أنه جيوز مجع التأخري دون التقدمي .القول الثالث : 

 وهذا مذهب مالك ، واختاره ابن حزم .
 السابق .حلديث أنس 

 ع التقدمي فلم يصح فيه حديث .وأما مج
 مذهب اجلمهور ، وهو جواز اجلمع تقدمياً وتأخرياً . الراجح والقول

 .ما اجلواب عن أدلة أصحاب القول األول وأ
بأن اجلمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من اإلتيان بكل صالة ِف وقتها ، ألن أوائل :  قال اخلطاّبفقد 

 واخرها مما ال يدركه أكثر اخلاصة فضاًل عن العامة .األوقات وأ
وأيضًا فإن األخبار جاءت صرُية باجلمع ِف وقت إحدى الصالتني ، وذلك هو املتبادر :  وقال ِف الفتح مؤيدًا ملا قاله اخلطاّب

 إىل الفهم من لفظ اجلمع .
 : ( ) مل يصح حديث ِف مجع التقدميوأما اجلواب عن أصحاب القول الثالث : 

أنه صح التقدمي ِف عرفات كما ِف صحيح مسلم ، وصح أيضًا ِف احلضر كما ِف حديث ابن عباس السابق ) مجع فاجلواب : 
 بني ... من غري خوف وال مطر ( وإذا صح مجع التقدمي ِف احلضر ففي السفر من باب أوىل .

 ذهب بعض العلماء إىل أن اجلمع خاص مبن جد  به السري . -2
 جيمع بني املغرب والعشاء إذا جد  به السري ( . ن عمر ، وفيه ) رأيت رسول هللا حلديث اب

 وذهب األكثر إىل جوازه للجاد  بالسري واملقيم .
 قال الشيخ ابن عثيمني : األفضل للمسافر النازل أن ال جيمع ، وإن مجع فال بأس ، وِف حق السائر مستحب 

 فر من تقدمي وتأخري .األفضل ِف اجلمع فعل األرفق باملسا -3
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 لقوله تعاىل ) يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر ( .-أ
 واجلمع إمنا شرع رفقاً باملكلف ، فما كان هو أرفق فهو أفضل .-ب

 ل؟ما احلكم إذا تساوى األمران عند اإلنسان أي تساوى عنده مجع التقدمي والتأخري فأيهما أفضفائدة : 
 األفضل هنا التأخري ،ألن التأخري غاية ما فيه تأخري األوىل عن وقتها، والصالة بعد وقتها جائزة ُمزئة.

 أما التقدمي ففيه صالة الثانية قبل دخول وقتها، والصالة قبل دخول الوقت ال تصح ولو جهالً .
 للجمع بني الصالتني شروطاً ذكرها العلماء :-4

 الشرط األول : الرتتيب .

 بأن يبدأ باألوىل مث الثانية .
 قال : ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( . ألن النيب -أ

 وألن الشرع جاء برتتيب األوقات والصلوات ، فوجب أن تكون كل صالة ِف احملل الذي رتبها الشارع فيه .-ب
 الشرط الثاين : النية .

 قالوا : ال بد أن ينوي عند افتتاح األوىل .
 الصالة األوىل وهو ال ينوي اجلمع ، مث ِف أثناء الصالة بدا له أن جيمع .: دخل ِف  مثال

 : إنسان صلى األوىل ، وبعدما سلم نوى اجلمع .اختلف العلماء ، هل يصح أم ال ؟ مثال آخر
 ال يصح اجلمع .القول األول : 

 وهذا مذهب املالكية ، واحلنابلة فال بد من نية اجلمع .
 منا األعمال بالنيات ( .) إ حلديث عمر . قال 

 وجه الداللة : إن الصالة الثانية تفعل ِف وقت األوىل مجعاً ، وقد تفعل سهواً فال بد من نية متيزها .
 ال يشرتط للجمع نية .القول الثاين : 

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، ورجحه النووي وابن حجر .
مل يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول ، بل مل يكونوا يعلمون أنه سيجمع حَّت قضى الصالة ملا مجع بأصحابه  ألن الرسول 

 األوىل .
ملا كان يصلي بأصحابه مجعًا وقصرًا مل يكن يأمر أحدًا منهم بنية اجلمع والقصر ، بل خر  من  إن النيب قال ابن تيمية : 

ظهر بعرفة ومل يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ، مث صلى ِبم املدينة إىل مكة يصلي ركعتني من غري مجع ، مث صلى ِبم ال
 العصر ، ومل يكونوا نووا اجلمع ، وهذا مجع تقدمي  .

 أنه ال يشرتط نية اجلمع عند إحرام األوىل ، والذي يشرتط هو وجود سبب اجلمع عند اجلمع . الراجح فهذا القول هو
 ثالثاً : املواالة .

 صالة تفريقاً كثرياً .بأن ال يفرق بني ال
 واختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :

 أنه يشرتط املواالة بني الصالتني ِف مجع التقدمي . القول األول :
 وهذا قول املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

، كما ال جيوز التفريق بني ركعات الصالة  قالوا : بأن اجلمع يصري  الصالتني اجملموعتني كالصالة الواحدة ، فال جيوز التفريق بينهما
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 الواحدة .
 ال يشرتط .القول الثاين : 

 واختاره ابن تيمية . 
 فيجوز مثاًل أن يصلي الظهر ، مث يتوضأ ويسرتيح ، مث يصلي العصر .

 ان وقتاً واحداً .قالوا : ألن اجلمع هو من باب ضم الصالة إىل األخرى ِف الوقت ال ِف الفعل ، فإذا جاز اجلمع صار الوقت
 واألحوط القول األول .

 ال جيمع إال بني الظهرين أو بني العشاءين .:  1فائدة 
أمجع املسلمون أنه ليس ملسافر وال مريض وال ِف حال املطر ، جيمع بني الصبح والظهر ، وال بني العصر قال ابن عبد الرب : 

 صاليت الظهر والعصر ، وبني صاليت املغرب والعشاء .واملغرب ، وال بني العشاء والصبح ، وإمنا اجلمع بني 
 أن الصالة ِف اجلمع تصلى بأذان واحد وإقامتني . ] وسبقت املسألة [ :  2فائدة 
 رجل مسافر نوى مجع التأخري ، ولكنه قدم إىل بلده قبل خرو  وقت األوىل .:  3فائدة 

 طع وزال ، فيجب أن يصليها ِف وقتها .ال جيوز له أن جيمع األوىل إىل الثانية ، ألن العذر انق
بني الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال سفر ،  عن ابن عباس قال : ) مجع رسول هللا :  4فائدة 

 قال سعيد بن جبري : ) قلت البن عباس : مل فعل ذلك ؟ قال : أراد أن ال ُير  أمته ( .
 ف العلماء ، ما سبب اجلمع ِف هذا ؟وِف رواية : ) وال مطر ( اختل

 مجع بعذر املطر .قيل : 
 وهذا ضعيف بالرواية األخرى : ) من غري خوف وال مطر ( .قال النووي : 

 إنه كان ِف غيم ، فصلى الظهر مث انكشف الغيم وبان وقت العصر دخل فصالها .وقيل : 
 تمال ِف الظهر والعصر ، ال احتمال فيه ِف املغرب والعشاء .وهذا أيضاً باطل ، ألنه وإن كان فيه أدن احقال النووي : 

: على تأخري األوىل إىل آخر وقتها فصالها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصالها ، فصارت صالته صورة  ومنهم من تأوله
 مجع .

 وهذا أيضاً ضعيف أو باطل ، ألنه خمالف للظاهر خمالفة ال ُتتمل  .قال النووي : 
وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطيب ، ورجحه قبله إمام احلرمني ، وجزم به من القدماء ابن املاجشون احلافظ ابن حجر :  قال

 والطحاوي ، وقواه ابن سيد الناس .
 ورجحه احلافظ ابن حجر .

 هو ُممول على اجلمع بعذر املرض أو حنوه مما هو ِف معناه من األعذار . وقيل : 
 حنبل ، واختاره اخلطاّب ، وهو املختار ِف تأويله لظاهر احلديث . وهذا قول أمحد بن

 باُب اجلُُمعة  
 اختلف ِف سبب تسمية اجلمعة هبذا االسم :

 ألن هللا تعاىل مجع فيه خلق آدم ، وقد جاء حديث عند أمحد ، ورجحه احلافظ ابن حجر والشوكاّن .فقيل : 
 لصالهتم . الجتماع الناس فيها ِف املكان اجلامعوقيل : 
 ألن هللا تعاىل مجع فيه آدم مع حواء ِف األرض .وقيل : 
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 ملا مجع فيه من اخلري .وقيل : 
 قال احلافظ : باالتفاق أنه كان يسمى ِف اجلاهلية الَعُروبة .

 . ذهب مجهور العلماء إىل أن اجلمعة إمنا فرضت باملدينة 
َن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ ( ، ألن هذه السورة واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل )يَا أَي َُّها الَِّذي

 كان يصلي اجلمعة مبكة قبل اِلجرة .  مدنية ، وأنه مل يثبت أن النيب 
 واجلمعة فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع :

ٌر َلُكمْ قال تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ -أ ِإْن ُكْنُتْم  وا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ
 تَ ْعَلُمون ( .

َعا َرُسوَل َاَّللَِّ  وَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َوَأّب ُهَريْ رََة -ب ) لَيَ ْنَتِهنَيَّ أَقْ َواٌم َعْن َوْدِعِهُم  -َعَلى أَْعَواِد ِمْنرَبِهِ -وُل يَ قُ  أَن َُّهَما مسَِ
 م .َاجلُُْمَعاِت، أَْو لََيْخِتَمنَّ َاَّللَُّ َعَلى قُ ُلوِِبِْم، مُثَّ لََيُكونُنَّ ِمَن اَْلَغاِفِلنَي ( َرَواُه ُمْسلِ 

ُقوُل ) حَنُْن اآلِخُروَن السَّاِبُقوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة بَ ْيَد أَن َُّهْم أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَنا مُثَّ َهَذا ي َ  أَنَُّه مسََِع َرُسوَل هللِا  عن َأَّب ُهَريْ َرَة  - 
     اَرى بَ ْعَد َغٍد ( متفق عليه .النََّص يَ ْوُمُهُم الَِّذي فُِرَض َعَلْيِهْم فَاْختَ َلُفوا ِفيِه فَ َهَدانَا اَّللَُّ فَالنَّاُس لََنا ِفيِه تَ َبٌع اْليَ ُهوُد َغًدا وَ 

 قَاَل لَِقْوٍم يَ َتَخلَُّفوَن َعِن اجلُُْمَعِة ) َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر َرُجاًل ُيَصلِ ى بِالنَّاِس مُثَّ ُأَحر َِق َعَلى وحلديث ابن مسعود . َأنَّ النَّيبَّ -د
 اه مسلم .رَِجاٍل يَ َتَخلَُّفوَن َعِن اجلُُْمَعِة بُ ُيوتَ ُهم ( رو 

قال ) اجلمعة حق واجب على كل مسلم ِف مجاعة إال أربعة : عبد مملوك ، أو  وحلديث طارق بن شهاب . عن النيب  -ه 
 امرأة ، أو صيب ، أو مريض ( رواه أبو داود .

 قال ) رواح اجلمعة واجب على كل ُمتلم ( رواه أبو داود . وحلديث حفصة . عن النيب  -و
 أمجع املسلمون على وجوب صالة اجلمعة .  قال ابن قدامة :

 وحكى اإلمجاع أيضاً ابن املنذر . 
ْنرَب  . ُثَّ رََفَع  َعْن َسْهل  ْبن  َسْعٍد السَّاع د يي  قَاَل ) رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  قَاَم -134 َفَكب ََّر وََكب ََّر النَّاُس َورَاَءُه ، َوُهَو َعَلى اْلم 

ر  َصالت ه  . ُثَّ َأقْ َبَل َعَلى النَّاس  ، ف َ فَ نَ َزَل اْلَقْهَقرَ  ْنرَب  ، ُثَّ َعاَد َحىتَّ فَ َرَغ م ْن آخ  َقاَل : أَي َُّها النَّاُس ى ، َحىتَّ َسَجَد ِف  َأْصل  اْلم 
َا َصنَ ْعُت َهَذا ل َتْأَتُّوا ِب  ، َول تَ ْعَلُموا َصالَت   َها . ُثَّ  -َوِف  َلْفٍظ  -، إمنَّ َها ، فَ نَ َزَل َصلَّى َعَلي ْ َها . ُثَّ رََكَع َوُهَو َعَلي ْ  َكب ََّر َعَلي ْ

 ى ( .اْلَقْهَقرَ 
----------- 

 احلديث مل يذكره املصنف كامالً ، ولفظه كامالً :(  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  قَاَم  :َعْن َسْهل  ْبن  َسْعٍد السَّاع د يي  قَاَل )  
فَ َقاَل َواَّللَِّ ِإّن ِ  نَّ رَِجااًل أَتَ ْوا َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ َوَقِد اْمتَ َرْوا ِف اْلِمْنرَبِ ِممَّ ُعوُدُه َفَسأَُلوُه َعْن َذِلكَ أَ  ) َحازِم ْبن ِديَنار َأّبعن 

اْمَرأٍَة َقْد مَسَّاَها  -ِإىَل ُفالَنََة  أَْرَسَل َرُسوُل هللِا  ُل هللِا أَلْعِرُف ممَّا ُهَو ، َوَلَقْد رَأَيْ ُتُه أَوََّل يَ ْوٍم ُوِضَع َوأَوََّل يَ ْوٍم َجَلَس َعَلْيِه َرُسو 
ا ا ِمْن َطْرفَاِء اْلَغابَِة مُثَّ َجاَء ِبَِ ُمرِي ُغاَلَمِك النَّجَّاَر أَْن يَ ْعَمَل َل أَْعَواًدا َأْجِلُس َعَلْيِهنَّ ِإَذا َكلَّْمُت النَّاَس فََأَمَرْتُه فَ َعِمَلهَ  -َسْهٌل 

َها مُثَّ  فََأَمَر ِِبَا فَ ُوِضَعْت َهاُهَنا مُثَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللِا  فََأْرَسَلْت ِإىَل َرُسوِل هللِا  َها مُثَّ رََكَع َوْهَو َعَلي ْ َها وََكب ََّر َوْهَو َعَلي ْ َصلَّى َعَلي ْ
َا َصنَ ْعُت َهَذا لَِتْأمَتُّوا َولِتَ َعلَُّموا َصاَليت نَ َزَل اْلَقْهَقَرى َفَسَجَد ِف َأْصِل اْلِمْنرَبِ مُثَّ َعاَد فَ َلمَّ   (.ا فَ رََغ أَقْ َبَل َعَلى النَّاِس فَ َقاَل أَي َُّها النَّاُس ِإمنَّ

 قال ابن حجر : مل أقف على أمسائهم . (َأنَّ ر َجاالً أَتَ ْوا َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاع د يَّ ) 
ْنرَب  )   . جتادلوا: فإن معناه ( أن متاروا ) عند مسلم ، وجاء  من املماراة وهي اجملادلة (َوَقد  اْمتَ َرْوا ِف  اْلم 
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 وِف رواية مسلم ) من أيِ  عوٍد هو ؟ ( أي : من أي شيء عود ذلك املنرب .(  م مَّ ُعوُدهُ ) 
 . فيه القسم على الشيء إلرادة تأكيده للسامع (فَ َقاَل َواَّللَّ  إ يني  أَلْعر ُف مم َّا ُهَو ) 
َع َوَأوََّل يَ ْوٍم َجَلَس َعَلْيه  )  زيادة على السؤال لكن فائدته إعالمهم بقوة معرفته مبا سألوه عنه وقد هذا  (َوَلَقْد رَأَيْ ُتُه َأوََّل يَ ْوٍم ُوض 

 . تقدم ِف باب الصالة على املنرب أن سهال قال ما بقي أحد أعلم به مين
َهَكَذا َرَواُه ُسَهْيل ْبن َسْعد ، َوِف رَِوايَة قال النووي : من األنصار ، ( اْمَرَأٍة َقْد َْسَّاَها َسْهٌل  -نََة إ ىَل ُفالَ  َأْرَسَل َرُسوُل هللا   (

َل ُغاَلًما ََنَّارًا ؟ قَاَل : ِإْن  ِه ، فَِإنَّ َجاِبر ِف َصِحيح اْلُبَخارِي  َوَغرْيه َأنَّ اْلَمْرأَة قَاَلْت : يَا َرُسول اَّللَّ َأاَل َأْجَعل َلك َشْيًئا تَ ْقُعد َعَليْ 
 اْلَمْرأَة َعَرَضْت َهَذا أَوَّاًل َعَلى َرُسول اَّللَّ ِشْئت ؛ فَ َعِمَلْت اْلِمْنرَب . َوَهِذِه الر َِوايَة ِف ظَاِهرَها خُمَالَِفة لِرَِوايَِة ُسَهْيل ، َواجلَْْمع بَ ْينهَما َأنَّ 

   َها النَّيب  َيْطُلب تَ ْنِجيز َذِلَك .  ، مُثَّ بَ َعَث ِإلَي ْ
َلَها م ْن َطْرفَاء  اْلَغابَة  )   كما تقدم ِف أوائل الصالة وال مغايرة بينهما فإن (من أثلة الغابة  ) ِف رواية سفيان عن أّب حازم ( فَ َعم 

عواَل املدينة جهة الشام  موضع من: باملعجمة وختفيف املوحدة : األثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة 
 . وأصلها كل شجر ملتف اً وهي اسم قرية بالبحرين أيض

َا فََأْرَسَلْت إ ىَل َرُسول  هللا   ) َعتْ  ُثَّ َجاَء هب  َا فَ ُوض  َا وِف رواية مسلم ) فعمل له هذا الدرجات الثالث ( ) (  فََأَمَر هب  (  فََأَمَر هب 
 نرب .أي : بتلك األعواد املصنوع منها امل

َها َهاُهَنا ُثَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللا  )    أي : على األعواد . ( َصلَّى َعَلي ْ
َها ُثَّ نَ َزَل اْلَقْهَقَرى )   َها ُثَّ رََكَع َوْهَو َعَلي ْ مل يذكر القيام بعد الركوع ِف هذه الرواية وكذا مل يذكر القراءة بعد  (وََكب ََّر َوْهَو َعَلي ْ

والقهقرى بالقصر ( مث رفع رأسه مث رجع القهقري  كرب فقرأ وركع)  بني ذلك ِف رواية سفيان عن أّب حازم ولفظه التكبرية وقد ت
 ة .واحلامل عليه احملافظة على استقبال القبل ، املشي إىل خلف

ْنرَب  )   . على األرض إىل جنب الدرجة السفلى منه: أي  (َفَسَجَد ِف  َأْصل  اْلم 
أن احلكمة ِف صالته ِف أعلى املنرب : وعرف منه (  لتتعلموا: ) بكسر الالم وفتح املثناة وتشديد الالم أي (  وا َصاَلَت  َول تَ َعلَّمُ ) 

 . لرياه من قد خيفى عليه رؤيته إذا صلى على األرض
 احلديث دليل  على مشروعية أن تكون اخلطبة على منرب ، وقد جاءت نصوص كثرية تدل على ذلك :-1
 الباب . حديث -أ

يَ ْقَرُؤَها   َوَما َأَخْذُت ) ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد ( ِإالَّ َعْن ِلَساِن َرُسوِل اَّللَِّ  ) أُمِ  ِهَشاٍم بِْنِت َحارِثََة ْبِن الن ُّْعَماِن قَاَلتْ  وحلديث -ب
 ( متفق عليه . ُكلَّ يَ ْوِم مُجَُعٍة َعَلى اْلِمْنرَبِ ِإَذا َخَطَب النَّاسَ 

 . فيه استحباب اختاذ املنرب ، وهو سنة ُممع عليهاووي : قال الن
يقول على أعواد منربه، لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات ..(  وحلديث ابن عمر وأّب هريرة )أهنما مسعا من رسول هللا  - 

 رواه مسلم .
 .حباب اختاذ املنرب تفيه اسقال عنه النووي : 

 خيطب على املنرب يوم اجلمعة خيطب ... ( . رواه مسلم . لنيب وحلديث جابر قال : ) جاء رجل وا -د
ْعَنا لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر َحَّتَّ  َكاَن ِجذٌْع يَ ُقوُم ِإلَْيِه النَّيبُّ   )َجاِبر ْبن َعْبِد هللِا ، قَاَل عن  و-ه فَ َلمَّا ُوِضَع َلُه اْلِمْنبَ ُر مسَِ

 ( رواه البخاري . َضَع يََدُه َعَلْيهِ فَ وَ  نَ َزَل النَّيبُّ 
 وألن اخلطبة على املنرب أبلغ ِف إعالم احلاضرين الذي يتحقق به مقصود اخلطبة .
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 وألن اإلمام إذا كان على منرب شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ ِف وعظهم .
 لماء ِف هذه املسألة على قولني :جواز علو اإلمام على املأمومني وخاصة إذا كانت حلاجة ، وقد اختلف الع-2

 يكره علو اإلمام على املأمومني إال حلاجة .القول األول : 
 وبه قال الشافعي .

 رواه أبو داود .: ) إذا أم الرجل القوم فال يقومن ِف مكان أرفع من مقامهم (  حلديث حذيفة قال : قال رسول هللا 
 وجيوز للتعليم ، حلديث الباب .

 يكره مطلقاً .:  القول الثاين
 وهذا مذهب األكثر .

 واستدلوا حبديث حذيفة السابق . 
وعللوا ذلك بأن املأموم ُيتا  أن يقتدي بإمامه ، فينظر ركوعه وسجوده ، فإذا كان أعلى منه احتا  أن يرفع بصره إليه ليشاهده 

 ، وذلك منهي عنه ِف الصالة .
 القول األول .والراجح 

  الصالة للمصلحة .جواز العمل اليسري ِف-3

 على تعليم أمته وتبليغها الشرع . حرص النيب -4

 تباحث التابعني ِف العلم وأدِبم ِف الرجوع إىل العلماء الذين أخذوه من قبلهم .-5

 إن من فعل شيئاً خيالف العادة أن يبني حكمته ألصحابه .-6

 .جواز قصد تعليم املأمومني أفعال الصالة بالفعل -7

 . سم على الش يء إلرادة تأكيده للس امعفيه الق-8
زيادة على الس ؤال، لكن  فائدته إعالمهم بقو ة معرفته مبا سألوه  (ولقد رأيته أو ل يوم وضع، وأو ل يوم جلس عليه )  قوله ِف-9

  .عنه، وللبخاري أن  سهالً قال: ما بقي أحد أعلم به مين  
ْعَنا لِلْ قوله ِف حديث جابر )  :1فائدة   ... ( .ِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت اْلِعَشاِر َحَّتَّ نَ َزَل مسَِ

خَيُْطُب ِإىَل ِجذٍْع فَ َلمَّا اختَََّذ اْلِمْنبَ َر َُتَوََّل ِإلَْيِه ، َفَحنَّ اجلِْذُْع فَأَتَاُه   َكاَن النَّيبُّ  )  –عند البخاري  –وِف حديث ابن عمر 
 ه ( .َفَمَسَح يََدُه َعَليْ 

  صَِّبِ  ، مُثَّ نَ َزَل النَّيِبُّ ... َفَجَعُلوا َلُه ِمْنرَباً ، فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوُم اجلُُْمَعِة ُدِفَع ِإىَل اْلِمْنرَبِ ، َفَصاَحِت النَّْخَلُة ِصَياَح ال وِف حديث جابر )
 . َلى َما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن الذ ِْكِر ِعْنَدَها (َكاَنْت تَ ْبِكى عَ » َفَضمَُّه ِإلَْيِه تَِئنُّ أَِننَي الصَِّبِ  ، الَِّذى ُيَسكَُّن ، قَاَل 

َها ، فَ َلمَّا ُصِنَع لَُه اْلِمْنبَ ُر ،   وِف رواية ) َكاَن اْلَمْسِجُد َمْسُقوفًا َعَلى ُجُذوٍع ِمْن ََنٍْل َفَكاَن النَّيبُّ  ِإَذا َخَطَب يَ ُقوُم ِإىَل ِجذٍْع ِمن ْ
َها َفَسَكنَ   َك اجلِْذِْع َصْوتاً َكَصْوِت اْلِعَشاِر ، َحَّتَّ َجاَء النَّيبُّ وََكاَن َعَلْيِه َفَسِمْعَنا ِلَذلِ   ت ( .فَ َوَضَع يََدُه َعَلي ْ

 ( .لو مل أحتضنه حلن إىل يوم القيامة ) ِف حديث بن عباس عند الدارمي بلفظ و 
ه ملا زال هكذا إىل يوم القيامة حزنا على رسول والذي نفسي بيده لو مل ألتزم) وألّب عوانة وبن خزمية وأّب نعيم ِف حديث أنس 

 ( .مث أمر به فدفن  هللا 
كان احلسن إذا حدث ِبذا احلديث يقول يا معشر ) ووقع ِف حديث احلسن عن أنس ، وأصله ِف الرتمذي دون الزيادة 

 (. إىل لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه اً شوق املسلمني اخلشبة ُتن إىل رسول هللا 
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 ( .فأمر به أن ُيفر له ويدفن ) ِف حديث أّب سعيد عند الدارمي و  
فقال أال تعجبون من حنني هذه اخلشبة فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حَّت  ) وِف حديث سهل بن سعد عند أّب نعيم 

 م ( .كثر بكاؤه
َا ُهَو َثاَلُث َدَرَجاٍت  َكاَن ِمْنبَ ُر النَّيبِ  ) روى أمحد  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قال : 2فائدة   (َقِصريًا ، ِإمنَّ

 ( .مُثَّ َصِعَد ِمْنبَ ًرا َصِغريًا  - يعين النيب  –َفَصلَّى الظُّْهَر ) وروى مسلم من حديث جرير 

 . م ِف رَِوايَتهَقاَل اْلُعَلَماء : َكاَن اْلِمْنرَب اْلَكِرمي َثاَلث َدَرَجات ، َكَما َصرََّح ِبِه ُمْسلِ  وقال النووي رمحه هللا :
ْنُكْم اجْلُُمَعَة فَ ْليَ ْغَتس   َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر رضي هللا عنهما َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   -135  ل ( .قَاَل ) َمْن َجاَء م 

---------- 
ْنُكُم اجْلُُمَعةَ )  إذا جاء أحدكم اجلمعة ر ) فع عن ابن عموللبخاري من رواية ناأي : من أراد اجمليء أيها املسلمون ، (  َمْن َجاَء م 

 ل ( .فليغتس
لْ  )  الغسل تعميم اجلسد باملاء .(  فَ ْليَ ْغَتس 

ا الت قدير إذا أراد أحدكم.قال ابن حجر :   الفاء للت عقيب، وظاهره أن  الغسل يعقب اجمليء، وليس ذلك املراد وإمن 
 لفظه " إذا أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة فليغتسل "وقد جاء مصر حاً به ِف رواية الليث عن نافع عند مسلم. و 

 ونظري ذلك قوله تعاىل )إذا ناجيتم الر سول فقد موا بني يدي َنواكم صدقًة( ، فإن  املعىن إذا أردمت املناجاة بال خالف.
 تأخري الر واح عن الغسل، فهو صريح ِف ح ( من اغتسل يوم اجلمعة مث  را ظ ) ويقو ي رواية الليث حديث أّب هريرة اآليت قريباً بلف

 وعرف ِبذا فساد قول من محله على ظاهره.
 احلديث دليل على مشروعية االغتسال للجمعة -1

 وقد اختلف العلماء ِف حكم الغسل للجم عة ؟ على ثالثة أقوال :
 : أنه واجب .القول األول 

 أّب هريرة وعمار . أدلتهم  وهو قول طائفة من السلف ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه ابن املنذر عن
 ( متفق عليه .اْلُغْسُل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِ  ُُمَْتِلٍم ) قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ي ِ َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ حلديث  -أ

 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( .  –ابن عمر  -وحلديث الباب  -ب
َعِة أَيَّاٍم يَ ْغِسُل رَْأَسُه َوَجَسدَ   َحقٌّ َّلِلَِّ َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم َأْن يَ ْغَتِسَل ِِف )قَاَل   َة َعِن النَّيب ِ َأِِب ُهَريْ رَ وحلديث  -   متفق عليه ه(. ُكلِ  َسب ْ

ل وجه االستدالل ِبذه األحاديث : أن ِف بعضها التصريح بلفظ الوجوب ، وِف بعضها األمر به ، وِف بعضها أنه حق على ك
 مسلم ، والوجوب يثبت بأقل من هذا .

 : أنه مستحب غري واجب . القول الثاين
 وهذا مذهب مجهور العلماء من السلف واخللف .

 واستدلوا بعدم الوجوب :
أفضل ( ) من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل   قال : قال رسول هللا  حبديث مسرة بن جندب  -أ

 سنه الرتمذي رواه اخلمسة وح
 فدل على اشرتاك الغسل والوضوء ِف أصل الفضل وعدم ُتتيم الغسل .

) من توض أ مث أتى اجلم عة ، فاست مع وأنصت ، غفر له ... ( رواه مسلم  ،  وحبديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب
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 وهذا أقوى ما استدلوا به .
َنَما  ) ُهَريْ َرَة قَالَ  َأُّب عن و  -   َما ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب خَيُْطُب النَّاَس يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ِإْذ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فَ َعرََّض ِبِه ُعَمُر فَ َقالَ بَ ي ْ

ْعُت الن ِ  َداَء َأْن تَ َوضَّْأُت مُثَّ أَقْ بَ ْلُت . فَ َقاَل ُعَمُر بَاُل رَِجاٍل يَ َتَأخَُّروَن بَ ْعَد النِ َداِء . فَ َقاَل ُعْثَماُن يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َما زِْدُت ِحنَي مسَِ
 ل ( متفق عليه .ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل اجلُُْمَعِة فَ ْليَ ْغَتسِ » يَ ُقوُل  َواْلُوُضوَء أَْيضاً أملَْ َتْسَمُعوا َرُسوَل اَّللَِّ 

 .احلل والعقد ، ولو كان واجباً ملا تركه وأللزموه به أقره عمر ومن حضر ذلك اجلمع وهم أهل و أن الرجل فعله :  قال النووي
بالغسل يوم اجلمعة ليس بفرض واجب ، أن عمر ِف هذا احلديث  : ومن الدليل على أن أمر رسول هللا وقال ابن عبد الرب 

للجمعة ما أجزأت مل يأمر عثمان باالنصراف للغسل ، وال انصرف عثمان حني ذكره عمر بذلك ، ولو كان الغسل واجبًا فرضًا 
 اجلمعة إال به .

وعلى هذا اجلواب عو ل أكثر املصن فني ِف هذه املسألة. كابن خزمية والط ربي  والط حاوي  وابن حب ان وابن عبد الرب  قال ابن حجر : 
 وهلم  جر اً.

ل ليس شرطاً ِف صح ة الص الة وزاد بعضهم فيه: أن  من حضر من الص حابة وافقومها على ذلك فكان إمجاعاً منهم. على أن  الغس
 ) الفتح ( .   ، وهو استدالل قوي .

ُهُم الر ِيُح  فَ َيْأُتوَن ِِف  َكاَن النَّاُس يَ ْنَتابُوَن اجلُُْمَعَة ِمْن َمَنازِلِِْم ِمَن اْلَعَواَل   ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ و  -د اْلَعَباِء َوُيِصيبُ ُهُم اْلُغَباُر فَ َتْخرُُ  ِمن ْ
ُهْم َوُهَو ِعْندِ  َرُسوَل اَّللَِّ فَأََتى   ( متفق عليه . َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ لِيَ ْوِمُكْم َهَذا»  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  يِإْنَساٌن ِمن ْ

وحبديث ) غسل يوم اجلمعة واجب على كل ُمتلم وأن يسنت وأن ميس طيبًا ( قال القرطيب : ظاهره وجوب االستنان  -ه
رمها بالعاطف ، فالتقدير الغسل واجب واالستنان والطيب كذلك ، قال : وليسا بواجبني اتفاقًا ، فدل على أن والطيب لذك

 الغسل ليس بواجب ، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد .
 وقد سبق إىل ذلك الط ربي  والط حاوي .قال ابن حجر : 
 ى من له عرق أو ريح يتأذى به الناس .أن غسل اجلمعة واجب عل القول الثالث :

 وهذا اختيار ابن تيمية .
ُهُم  فَ َيْأُتوَن ِف  َكاَن النَّاُس يَ ْنَتابُوَن اجلُُْمَعَة ِمْن َمَنازِلِِْم ِمَن اْلَعَواَل ) -السابق  –حلديث عائشة  اْلَعَباِء َوُيِصيبُ ُهُم اْلُغَباُر فَ َتْخرُُ  ِمن ْ

ُهْم َوُهَو ِعْندِ  اَّللَِّ  الر ِيُح فَأََتى َرُسولَ   ( . َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ لِيَ ْوِمُكْم َهَذا»  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  يِإْنَساٌن ِمن ْ
 وجه الداللة : أن األمر الدال على وجوب االغتسال للجمعة على كل ُمتلم إمنا هو ملن كان به عرق وحنوه بدليل هذا احلديث .

 هور أنه سنة مؤكدة .قول اجلم والراجح
 : وأجاب أصحاب القول األول عن أدلة اجلمهور 

 أما حديث مسرة فضعيف .
قال: )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن  وأما ما روي عن مسرة بن جندب أن النيب  قال الشيخ حممد بن عثيمني:

هم، وهو حديث أّب سعيد الذي ذكرناه آنفاً: اغتسل فالغسل أفضل( فهذا احلديث ال يقاوم ما أخرجه األئمة السبعة وغري 
)غسل اجلمعة واجب على كل ُمتلم( مث إن احلديث من حيث السند ضعيف، ألن كثرياً من علماء احلديث يقولون: إنه مل يصح 

قة ليس مساع احلسن عن مسرة إال ِف حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا ِف املصطلح: أنه مَّت ثبت مساع الراوي من شيخه ، وكان ث
معروفًا بالتدليس، فإنه ُيمل على السماع، على أن احلسن رمحه هللا رماه بعض العلماء بالتدليس، مث إن هذا احلديث من حيث 
املنت إذا تأملته وجدته ركيكاً ليس كاألسلوب الذي خير  من مشكاة النبوة: )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت( )ِبا( أين مرجع 
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 . ن الركاكة أي: الضعف ِف البالغة )ومن اغتسل فالغسل أفضل( فيظهر عليه أنه من كالم غري النيب الضمري؟ ففيه شيء م
 فقد ورد بلفظ آخر ِف الصحيح بلفظ )من اغتسل ...( . )من توضأ يوم اجلمعة ...(وأما حديث أِب هريرة 

 الذي دخل وعمر خيطب فأنكر عليه .وأما حديث الرجل 
 الوجوب ، ألنه قطع اخلطبة منكراً على عثمان ترك الغسل . فهذا نوقش بأنه يدل على

فما أراه إال حجة على القائل باالستحباب ال له، ألن إنكار عمر على رأس املنرب ِف ذلك اجلمع على مثل :  قال الشوكاين
بأن أعظم األدلة القاضية ذلك الصحاّب اجلليل وتقرير مجيع احلاضرين الذين هم مجهور الصحابة ملا وقع من ذلك اإلنكار، من 

 .الوجوب كان معلوماً عند الصحابة 
 وأيضاً : إمنا مل يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت ، إذ لو فعل لفاتته اجلمعة .

 : وأجاب اجلمهور عن أصحاب القول الثاين 
 أما حديث ) غسل يوم اجلمعة واجب على ... ( .أواًل : 

) والسواك ، وأن ميس من الطيب ما يقدر عليه ( والسواك والطيب غري واجبني  فقد جاء ِف بعض ألفاظ احلديث زيادة وهي
 باإلمجاع ، فاقرتان الغسل ِبما يدل على عدم الوجوب ، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد .

سنية كما يقال : حقك أو وقالوا : إن معىن ) واجب ( أي : وجوب اختيار ال وجوب إلزام ، إذ هو ُممول على تأكيد ال
 إكرامك علي  واجب .

 : وأما حديث ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( .ثانياً 
 فهذا مصروف عن الوجوب إىل االستحباب باألدلة األخرى اليت سبقت ِف أدلة القول الثاّن .

 فائدة :
ه أقوى من وجوب الوتر ، وقراءة البسملة ِف الصالة ، : األمر باالغتسال ِف يومها ، وهو أمر مؤكٌد جداً ، ووجوب قال ابن القيم

ووجوب الوضوء من مس النساء ، ووجوب الوضوء من مس الذكر ، ووجوب الوضوء من القهقهة ِف الصالة ، ووجوب الوضوء 
 .ِف التشهد األخري ، ووجوب القراءة على املأموم  من الرُّعاف ، واحلجامة والقيء ، ووجوب الصالة على النيب 

 اختلف العلماء ِف وقت االغتسال ؟  على ثالثة أقوال :-2
 : يشرتط االتصال بني الغسل والرواح .القول األول 

 وإليه ذهب مالك .
 ) من اغتسل مث راح ِف الساعة األوىل ( . حلديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 : عدم االشرتاط .  القول الثاين
 ة ، ويستحب تأخريه على الذهاب .لكن ال جيزئ فعله بعد الصال

 وهذا مذهب اجلمهور .
 قالوا : ألن الغسل إلزالة الروائح الكريهة ، واملقصود عدم تأذي اآلخرين .

 : أنه ال يشرتط تقدمي الغسل على صالة اجلمعة ، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه . القول الثالث
 وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم .

 ول الثاّن ) مذهب اجلمهور ( .القوالراجح 
 وادعى ابن عبد الرب اإلمجاع على أن من اغتسل بعد الصالة مل يغتسل للجمع
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 ، ويدل لذلك :احلديث دليل على االغتسال للصالة  -3
 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( . قوله  -أ

َنا ُهَو خَيْطُ  -ب فَ َناَداُه ُعَمُر  ُب النَّاَس يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َدَخَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ عن ابن عمر ) َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب بَ ي ْ
ْعُت النِ َداَء فَ َلْم أَ  ُعَمُر َواْلُوُضوَء  زِْد َعَلى أَْن تَ َوضَّْأُت . قَالَ أَيَُّة َساَعٍة َهِذِه فَ َقاَل ِإّن ِ ُشِغْلُت اْليَ ْوَم فَ َلْم أَنْ َقِلْب ِإىَل أَْهِلي َحَّتَّ مسَِ

 َكاَن يَْأُمُر بِاْلُغْسِل ( متفق عليه .  أَْيضاً َوَقْد َعِلْمَت أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
وجه الداللة: حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه اجلمعة مقتصراً على الوضوء وتاركاً للغسل، ولو كان وقت الغسل مل يذهب بعد، مل يكن 

 ميكن لعثمان أن يغتسل بعد اجلمعة، فدل هذا على أن الغسل حلضور الصالة وليس لذات اليوم .اإلنكار ِف ُمله ، فكان 
 قال ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، مث راح فكأمنا قرب بدن ة ( متفق عليه . وحلديث أّب هريرة . أن رسول هللا  - 

 دليل على الرتتيب ، فكان الغسل قبل الرواح . وجه الداللة : قوله ) من اغتسل مث راح ( فالتعبري ب ) مث (
رمحه هللا : لو اغتسل للجمعة قبل الفجر مل جتزئه على الصحيح من مذهبنا ، وبه قال مجاهري العلماء . وقال  قال النووي

ُماهد والنخعي األوزاعي : جيزئه ، ولو اغتسل ِلا بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند اجلمهور ، حكاه ابن املنذر عن احلسن و 
 والثوري وأمحد وإسحاق وأّب ثور .

 ، وعليه فال غسل على امرأة أو صيب أو مسافر ال ُيضر .احلديث دليل على أن الغسل خاص مبن أراد اجمليء للجمعة -4
 ويدل لذلك :

 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة ... (  لقوله 
 . ( فقوله ) مث راح .. ( دليل أن الغسل قبل الرواح .) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، مث راح .. ولقوله 

 فال يشرع للمرأة وغريها ممن ال يريد حضور اجلمعة .
واستدل من مفهوم احلديث على أن  الغسل ال يشرع ملن مَل ُيضر اجلمعة، وقد تقد م الت صريح مبقتضاه ِف آخر :  قال ابن حجر

 عند الش افعي ة، وبه قال اجلمهور خالفاً ألكثر احلنفي ة. رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو األصح  
 . لكن إن حضرت املرأة اجلمعة شرع ِلا االغتسال ألجلها والتأدب بآداِبا 

مث ساق حديث  ) ذكر االستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها ( وقد بوب ابن حبان ِف صحيحه بقوله :
 )من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ( .  ع عن ابن عمر قال : قال رسول هللا عثمان بن واقد العمري عن ناف

واحلديث متفق عليه دون زيادة ) من الرجال والنساء ( وهذه الزيادة رواها ابن خزمية وابن حبان والبيهقي ِف السنن ، وقد اختلف 
 ِف صحتها :

 (.649 /4)  وابن امللقن ِف البدر املنري . ( ،405/ 4فصححها النووي رمحه هللا ِف اجملموع )
َفِفي رَِوايَة ُعْثَمان ْبن َواِقد َعْن نَاِفع ِعْند َأّب َعَوانَة َواْبن ُخَزمْيََة َواْبن ِحبَّان   ( :358 /2قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا ِف الفتح )

النِ َساء فَ ْليَ ْغَتِسْل ، َوَمْن ملَْ يَْأهِتَا فَ َلْيَس َعَلْيِه ُغْسل ( َورَِجاله ثَِقات ، َلِكْن قَاَل ِف ِصَحاحهْم بَِلْفِظ ) َمْن أََتى اجلُُْمَعة ِمْن الر َِجال وَ 
 اْلبَ زَّار : َأْخَشى َأْن َيُكون ُعْثَمان ْبن َواِقد َوِهَم ِفيِه " . 

  وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رمحه هللا .
قال أبو عبيد اآلجري : سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت ألّب داود : إن عباس بن ُممد ُيكي عن ُيَي بن معني أنه 

قال  ) من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ( ، وال نعلم أن أحداً  ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النيب 
 ( . 19/505( ) قال هذا غريه .    ) هتذيب الكمال
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 (.430 /8وجزم األلباّن رمحه هللا بشذوذ هذه الزيادة وضعفها ، كما ِف ) السلسلة الضعيفة ( )
 ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة :

ما رواه ابن أّب شيبة ِف مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت: مسعت ابن عمر وابنة سعد بن أّب وقاص يقوالن : من جاء منكن  
 وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم اجلمعة . جلمعة فلتغتسل. وروى عن طاوس مبثله،ا

 واالغتسال للجمعة معقول املعىن، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة املؤذية للحاضرين، وِلذا تدعى املرأة إليه إن أرادت احلضور.
وفيمن  وغسل اجلمعة سنة، وليس بواجب وجوبا يعصى برتكه بال خالف عندنا، : (405 قال النووي رمحه هللا ِف )اجملموع /

يسن له أربعة أوجه : الصحيح املنصوص ، وبه قطع املصنف واجلمهور : يسن لكل من أراد حضور اجلمعة ، سواء الرجل واملرأة 
وهم ِف هذا سواء . وال يسن ملن مل يرد احلضور،  والصيب واملسافر والعبد وغريهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر، وألن املراد النظافة،

قال : ) من أتى اجلمعة من  وإن كان من أهل اجلمعة ، ملفهوم احلديث ، والنتفاء املقصود ، وحلديث ابن عمر أن النيب 
 اد صحيح .الرجال والنساء فليغتسل ، ومن مل يأهتا فليس عليه غسل من الرجال والنساء ( رواه البيهقي ِبذا اللفظ بإسن

) من جاء منكم اجلمعة ... ( يدل على أن األمر باالغتسال ملن أتى اجلمعة ، فال معىن  قال ابن املنذر : ظاهر قوله 
 الغتسال من ال يأيت اجلمعة من املسافرين وسائر من ُرخ ص له ِف التخلف عن إتيان اجلمعة .

 حكم فيمن أحدث بعد االغتسال .-5
 لفوا ِف الرجل يغتسل للجمعة ، مث ُُيدث ، فاستحب طائفة أن يعيد االغتسال له .قال ابن املنذر : واخت

 وبه قال طاوس والزهري وقتادة وُييي بن أّب كثري . 
 وقالت طائفة : جيزيه الوضوء ، قال مالك واألوزاعي : جيزيه الوضوء ، قال ابن املنذر : وكذلك نقول . 

سل يوم اجلمعة واجب على كل ُمتلم( وقد أتى من أحدث بعد االغتسال بالغسل، أنه قال )غ حلديث أّب سعيد عن النيب 
 . الراجحوهذا 
 هل غسل اجلمعة جيزئ عن الوضوء ؟ 

.   إن توضأ اإلنسان قبله بنية رفع احلدث، فقد حصل رفع احلدث بالوضوء، وإن مل يتوضأ فإنه ال جيزئ؛ ألن هذا ليس عن حدث
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 م إذا نوى بغسل اجلنابة عن غسل اجلمعة ؟ما حك 
 إذا نوى بغسل اجلنابة كفى عن غسل اجلمعة، كما تكفي الفريضة عن ُتية املسجد . 
وإذا نوى غسل اجلمعة مل جيزئ عن اجلنابة؛ ألن غسل اجلمعة ليس عن حدث وغسل اجلنابة عن حدث، وِلذا لو تعمد ترك  

ن لو تعمد ترك غسل اجلنابة أو مل يتعمد وصلى اجلمعة وهو عليه اجلنابة فإن غسل اجلمعة وصلى اجلمعة صحت صالته، لك
 .   ) الشيخ ابن عثيمني ( .صالته ال تصح 

 قال الشافعي : ما تركت غسل اجلمعة ِف حر وال برد .فائدة : 
136-  ُّ خَيُْطُب النَّاَس يَ ْوَم اجْلُُمَعة  . فَ َقاَل : َصلَّْيَت يَا  َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  رضي هللا عنهما قَاَل ) َجاَء رَُجٌل َوالنَِّب 

  ( .ُفالُن ؟ قَاَل : ال . قَاَل : ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَ نْي  . َوِف  ر َوايٍَة َفَصلي  رَْكَعتَ نْي 
---------- 

 بن عبد هللا األنصاري .) َوَعْن َجاب ٍر ( 
قائم على املنرب ، فقعد سليك قبل  ) جاء سليك الغطفاّن يوم اجلمعة ورسول هللا  جاء ِف رواية مسلم تسميته)َجاَء رَُجٌل( 
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 أن يصلي .. ( .
 ( وِف أخرى ) أركعت ركعتني؟ ( . ؟وِف رواية ) أصليت يا فالن) فَ َقاَل : َصلَّْيَت ؟ ( 

 ام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز ِبما ( .جاء ِف رواية مسلم ) إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلم ) ُقْم َفَصلي  رَْكَعتَ نْي  (
 احلديث يدل على مشروعية صالة ركعتني ملن دخل املسجد واإلمام خيطب .-1

 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :
 وهذا مذهب الشافعي ، وأمحد . أن ذلك مشروع .القول األول : 
الشافعي وأمحد وإسحاق وفقهاء احملدثني ، أنه إذا دخل اجلامع يوم  هذه األحاديث صرُية ِف الداللة ملذهبقال النووي : 

 اجلمعة واإلمام خيطب ، له أن يصلي ركعتني ُتية املسجد .
 حلديث الباب ، فهو نص .

 وهذا مذهب أّب حنيفة ، ومالك . ال يشرع له ذلك .القول الثاين : 
  رواه أبو داود. فقال : اجلس فقد آذيت ( خيطب ، حلديث عبد هللا بن بسر ) أن رجالً دخل والنيب -أ

 ولألمر باإلنصات لإلمام .-ب
 القول األول . والراجح

  أجاب هؤالء عن حديث الباب ، وأمره و  أجابوا بأجوبة : ،لسليك أن يقوم ويأيت بركعتني 
 بالقيام لرياه الناس ويتصدقوا عليه . أنه كان عرياناً ، فأمره النيب األول : 
: ) إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ، فلريكع ركعتني ( وهذا نص  وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله ي : قال النوو 

 ال يتطرق إليه تأويل ، وال أظن عاملاً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه .
 عند ابن حبان . أن هذا خاص به ، ويدل عليه أنه جاء ِف آخر احلديث : ) ال تعودن  ملثل هذا (الثاين : 

 وكله مردود ، ألن األصل عدم اخلصوصية  . قال احلافظ : 
  أجابوا بأجوبة :، أجاب أصحاب القول األول عن حديث عبد هللا بن بسر : ) اجلس فقد آذيت ( و 

 ُيتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها . األول :
، وقد عرف قوله للداخل ) فال جيلس حَّت يصلي ركعتني ( فمعىن قوله: وُيتمل أن يكون قوله له ) اجلس ( أي بشرطه  الثاين :

 ) اجلس ( أي ال تتخَط .
 أو ترك أمره بالتحية لبيان اجلواز ، فإهنا ليست واجبة . الثالث :
 وُيتمل أنه صلى التحية ِف مؤخر املسجد ، مث تقدم ليقرب من مساع اخلطبة . الرابع :

 ) ... وليتجوز فيهما ( .  ختفيفهما ، لقوله  املستحب ِف هاتني الركعتني -2
 جواز الكالم أثناء اخلطبة ، للخطيب وغريه .-3
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، واإلرشاد إىل املصاحل ، ِف كل حال وموطن .-4
 أن أقل التطوع ركعتان .-5
 أن ُتية املسجد ركعتان .-6

ُُلو  ُل اَّللَّ  ) َكاَن َرُسو  قَالَ  َعْن َجاب رٍ و  -137 نَ ُهَما ِب  ُل بَ ي ْ  س ( .خَيُْطُب ُخْطَبتَ نْي  َوُهَو قَائ ٌم ، يَ ْفص 
---------- 
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 .. ( لفظ الصحيحني :  خَيُْطُب ُخْطَبتَ نْي  َوُهَو قَائ مٌ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ) 
م ( رواه البخاري قال: كما يفعلون اليو خيطب يوم اجلمعة قائماً، مث جيلس، مث يقوم.  كان رسول هللا عن ابن عمر قال )  

 للنسائي . –رمحه هللا  –ا ( . واللفظ الذي ذكره املصنف كان خيطب خطبتني يقعد بينهمي )  واللفظ ملسلم. وللبخار  ومسلم ،
 مشروعية اجللوس بني اخلطبتني ، وقد اختلف العلماء ِف حكم هذه اجللسة على قولني : احلديث دليل على-1

 أنه سنة .ل : القول األو 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 ويستحب أن جيلس بني اخلطبتني جلسة خفيفة وليست واجبة ِف قول أكثر أهل العلم  .:  قال ِف املغين
 حلديث الباب ، وهو واضح الداللة .

 أهنا واجبة .القول الثاين : 
 وهو قول الشافعي .

 يتموّن أصلي ( .كان جيلسها وقد قال ) صلوا كما رأ  ألن النيب 
 القول األول . والراجح

 على قولني :مقدار هذه اجللسة  اختلف العلماء ِف -2
 : بقدر قراءة سورة اإلخالص .قيل ف

 وبه قال الشافعية .
 بقدر قراءة ثالث آيات .وقيل : 
 بقدر اجللسة بني السجدتني .وقيل : 

 ، وأهنا جلسة خفيفة لالسرتاحة والفصل بني اخلطبتني .أن التقييد ليس عليه دليل ، وأنه ال تقدير ِلا والراجح 
 :احلكمة من اجللوس بني اخلطبتني اختلف العلماء ِف -3
 للفصل بني اخلطبتني .قيل : ف

 للراحة .وقيل : 
 ورجح احلافظ ابن حجر القول األول .

 واختلف ِف حكمتها.:  قال ابن حجر
 . فقيل: للفصل بني اخلطبتني

 للر احة. ل :وقي 
 ا .يكفي الس كوت بقدره -وهو األظهر  -وعلى األو ل 

 احلديث دليل على مشروعية أن يكون اخلطيب قائماً . -4
 وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء األمصار .قال ابن املنذر : 

 وقد اختلف ِف وجوبه على قولني :
 أنه واجب .القول األول : 

 وِبذا قال أكثر املالكية .
 .لباب حلديث ا-أ
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ُهَما ) أَنَّ اَلنَّيبَّ  -ب َكاَن خَيُْطُب قَائًِما، مُثَّ جَيِْلُس، مُثَّ يَ ُقوُم فَ َيْخُطُب قَائًِما، َفَمْن أَنْ َبَأكَ    َوحلديث َجاِبر ْبِن مَسَُرَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
 أَنَُّه َكاَن خَيُْطُب َجاِلًسا، فَ َقْد َكَذَب ( َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ .

 على القيام حال اخلطبة . يدل على مواظبة النيب  ذاهف
 متفق عليه .كان خيطب قائماً يوم اجلمعة فجاءت عري ... (   وحلديث جابر ) أن النيب - 

على القيام ، ومبشروعية اجللوس بني اخلطبتني ،  ومبواظبة النيب  ِف معرض استدالله ِبذه األدلة وتوجيهها : ابن حجر :قال 
 القعود مشروعاً ِف اخلطبتني ما احتيج إىل الفصل إىل اجللوس.فلو كان 

 أن القيام سنة .القول الثاين : 
 وِبذا قال احلنفية ، واحلنابلة ، وبعض املالكية .

أن رجااًل أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا ِف املنرب ممَّ عوده ؟ فسألوه ، فقال : ) إّن ألعرف مما هو ، احلديث ...  -أ
مري غالمك النجار أن يعمل َل أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس  –امرأة مساها سهل  –إىل فالنة  أرسل رسول هللا 

 متفق عليه ... ( . 
 الشاهد قوله : ) أجلس عليهن ... ( .

 لكن ُيتمل أن تكون اإلشارة إىل اجللوس أول ما يصعد ، وبني اخلطبتني .
 رواه البخاريجلس ذات ي وم على املنرب وجلسنا حوله ... ( .  قال : ) إن رس ول هللا وحلديث أّب سعيد اخلدري  -ب

 وهذا جياب عنه أنه ِف غري خطبة اجلمعة .
 الراجح . وهذا القول هو

 كان خيطب (  دليل على أنه ال بد من خطبة اجلمعة .  إن النيب  ِف قوله ) -5
 .وقد ذهب مجاهري العلماء إىل أن اخلطبة شرط 

 ومجلة ذلك أن اخلطبة شرط ِف اجلمعة ال تصح بدوهنا ... وال نعلم فيه خمالفاً إال احلسن .قال ِف املغِن : 
 ( .لقوله تعاىل ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَّ -أ

 راد بذكر هللا على قولني :وقد اختلف السلف ِف امل
 الصالة .ومنهم قال : اخلطبة . فمنهم قال : 

 ورجح ابن العرّب أهنا تشمل اجلميع .
 فعلى القول بأن املراد اخلطبة تدل على وجوهبا من وجوه :

 أنه أمر بالسعي إليها ، واألصل ِف األمر الوجوب .أواًل : 
 ِلا ، أي أن البيع ُيرم ِف ذلك الوقت ، فتحرميها للبيع دليل على وجوِبا .أن هللا أمر برتك البيع عند النداء ثانياً : 

 فإن اخلطبة من الصالة .وعلى القول بأن املراد الصالة : 
َها َوتَ رَُكوَك قَائِمًا ( فاهلل تعاىل ذمهم على االنفضاض-ب ك اخلطبة ، والواجب وتر  قوله تعاىل ) َوِإَذا رَأَْوا جِتَارًَة أَْو َِلْوًا انْ َفضُّوا ِإلَي ْ

 هو الذي يذم تاركه شرعاً .
 ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( . وحلديث الباب ، مع قوله - 

وعلى هذا فإن شرطية اخلطبة لصحة صالة اجلمعة إمنا هي ِف اجلملة وليست خبصوص كل واحد ، أي أن صالة اجلمعة من 
وجدت ومل يدركها بعض املصلني ، لكنهم أدركوا الصالة فقط حيث هي يشرتط لصحتها اخلطبة ، فال تصح بدوهنا ، فإذا 
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 صحت صالهتم .
 أنه ال بد من خطبتني . دليل علىقوله : ) كان خيطب مث جيلس مث يقوم خيطب ( ِف  -6

 وقد اختلف العلماء : هل يشرتط خطبتني ، أم تكفي خطبة واحدة ؟ على قولني :
 أنه يشرتط خطبتان .القول األول : 

 ب الشافعية  ، واحلنابلة ، وبعض املالكية .وهو مذه
 حلديث الباب .-أ

 كان خيطب خطبتني وهو قائم ، يفصل بينهما جبلوس ( متفق عليه .  وحلديث ابن عمر ) أن النيب  -ب
 ( .) صلوا كما رأيتموّن أصلي  كان خيطب للجمع ة خطبتني ، وقد قال   وجه الداللة من احلديثني :  أن فيهما أن النيب 

أن اخلطبتني أقيمتا مقام الركعتني من صالة الظهر ، فكل خطبة مكان ركعة ، فاإلخالل بإحدامها كاإلخالل بإحدى  - 
 الركعتني .

 أنه ال يشرتط خطبتان ، بل جتزئ خطبة واحدة .القول الثاين : 
 وِبذا قال احلنفية .

واحدة ، فلما أسن جعلها خطبتني جيلس جلسة ( لكن هذا كان خيطب قائمًا خطبة   حلديث جابر بن مسرة ) أن رسول هللا 
 احلديث ال يعرف .

 القول األول . والراجح
 احلديث دليل على أن اخلطبة مقدمة على الصالة ، وأهنا لو أخرت عن الصالة فإهنا ال تصح .-7

 وهذا مذهب األئمة األربعة .
َماُم خَيُْطُب  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  -138 ْت يَ ْوَم اجْلُُمَعة  َواإل  ب َك : أَْنص  فَ َقْد  -قَاَل ) إَذا قُ ْلَت ل َصاح 

 ت ( .َلَغوْ 
---------- 

ب ك ( لفظ النسائي ) من قال لصاحبه .. ( واملراد بالصاحب هو الذي خياطبه إذ ذاك أو جليسه ، وإمنا ذكر  ) إ َذا قُ ْلَت ل َصاح 
 .الصاحب لكونه الغالب 

ْت (   .أي : اسكت ) أَْنص 
قال احلافظ ابن حجر : قال ابن خزمية : املراد باإلنصات السكوت عن مكاملة الناس دون ذكر هللا ، وتعقب بأنه يلزم منه جواز 

 القراءة والذكر حال اخلطبة ، فالظاهر أن املراد الس كوت مطلقاً ، ومن فرق احتا  إىل دليل .
 : تقصد إدراك الصوت .واالستماع إىل كالم املتكلم ،   االصغاء اإلنصات :فائدة : 

َمام  خَيُْطُب (   أي : حال اإلمام خيطب .) َواإْل 
 اتفقت أقوال املفسرين على أن اللغو ما ال ُيسن من الكالم . قال ابن املنري : أي وقعت ِف اللغو ، (  فَ َقْد َلَغْوتَ )
على  [كالم احلاضر للخطبة إذا كان يسمعها]اختلف العلماء ِف هذه املسألة ، وقد بة الكالم أثناء اخلط احلديث دليل على ُترمي -1

 قولني :
 ُيرم الكالم وجيب اإلنصات .القول األول : 

 وهذا مذهب اجلمهور ، من احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، وبه قال ابن حزم .
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 حلديث الباب .-أ
أنواع الكالم حال اخلطبة ، ونبه ِبذا على ما سواه ، ألنه إذا قال : أنصت ، وهو ِف ففي احلديث النهي عن مجيع :  قال النووي

 األصل أمر مبعروف ، ومساه لغواً ، فغريه من باب أوىل . 
َماُم خَيُْطُب فَ ُهَو َكَمَثلِ  وحلديث ابن عباس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ -ب َاحلَِْماِر َُيِْمُل َأْسَفارًا، َواَلَِّذي  ) َمْن َتَكلََّم يَ ْوَم َاجلُُْمَعِة َواإْلِ

 . يَ ُقوُل َلُه: أَْنِصْت، لَْيَسْت لَُه مُجَُعٌة ( َرَواُه َأمْحَد
 فإنه يدل على وجوب اإلنصات .

 وجه الداللة من وجهني :
 أنه شبه املتكلم باحلمار ، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص ال يوصف ِبا تارك الندب .األول : 

نفي أن يكون له مجعة ، وقد علمنا أهنا مجعة ، فلما استعار له لفظ نفي اإلجزاء وعدم الصحة ، دل  على تأكيد منعه : الثاين 
 وشدة ُترميه .

 ال ُيرم الكالم ، ولكن يستحب اإلنصات .القول الثاين : 
 وهذا مذهب الشافعي .

 ي ِلم .من أجل أن يستق واستدلوا حبديث األعراّب الذي قام وكلم النيب 
 ، ولو حرم عليه ألنكره . أن األعراّب تكلم أثناء اخلطبة ومل ينكر عليه النيب قالوا : 

 القول األول . والراجح
وجه الشبه بني احلمار الذي ُيمل أسفارًا ، وبني املتكلم  ( ، فَ ُهَو َكَمَثِل َاحلَِْماِر َُيِْمُل َأْسَفارًاِف حديث ابن عباس السابق )-2

 طب يوم اجلمعة جبامع عدم االنتفاع .واإلمام خي
 على قولني :حكم كالم احلاضر للخطبة إذا كان ال يسمعها لبعد أو غريه اختلف العلماء ِف -3

 ُيرم عليه الكالم .القول األول : 
 وهو مذهب املالكية، ومذهب احلنابلة ، وبه قال ابن حزم .

ل على ُترمي الكالم أثناء اخلطبة ، فقالوا هي عامة تشمل من يسمع اخلطبة واستدلوا بعموم ما تقدم من األدلة السابقة اليت تد
 ومن ال يسمعها .

واستدل به على منع مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة، وبه قال اجلمهور ِف حق  من مسعها، وكذا احلكم ِف حق  :  قال ابن حجر
 ليجعله باإلشارة.من ال يسمعها عند األكثر. قالوا: وإذا أراد األمر باملعروف ف

 جيوز له الكالم .القول الثاين : 
 وبه قال احلنفية ، وهو مذهب الشافعية .

واستدلوا مبا استدلوا به ِف األمر السابق على جواز الكالم ِف اخلطبة للسامع ، فقالوا : إذا كان جيوز مع السماع فمع عدمه من 
 باب أوىل .

اصة عموم األدلة ، وألنه يؤدي إىل التشويش ، وقد جير إىل كالم مكروه أو ُيرم ِف األول ، لقوة ما استدلوا به ، وخ والراجح
 املسجد .

 .رد السالم وتشميت العاطس أثناء اخلطبة الراجح أنه ُيرم -4
 حلديث الباب ) إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ( .
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مر مطلوب شرعًا ، وفيه فائدة متعدية لآلخرين وهي منع مسى األمر باملعروف أثناء اخلطبة لغوًا مع أنه أ معىن هذا أن النيب 
 التشويش عليهم ، فكذلك رد  السالم وتشميت العاطس ، بل هو أوىل .

 على قولني :إذا ذكره اخلطيب ِف خطبته  حكم الصالة على النيب اختلف العلماء ِف -5
 جيوز سراً .القول األول : 

 مية .وهذا مذهب احلنابلة ، وهو اختيار ابن تي
 سراً ال تشغل عن مساع اخلطبة ، ففي فعله إحرازاً للفضيلتني : الصالة واالستماع . ألن الصالة على النيب -أ

 وألن اخلطيب إذا قال ) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ... ( فهو يبلغ احلاضرين أمراً ، فيجب امتثاله . -ب
 ال جتوز الصالة عليه .القول الثاين : 

 احلنفية .وبه قال 
 األول .والراجح 

نستفيد من قوله ) ...واإلمام خيطب ... ( أن التحرمي حال اخلطبة فقط ، أما ما قبل اخلطبة وما بعدها وما بني اخلطبتني -6
 جائز .

س ملا رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ) أهنم كانوا ِف زمان عمر بن اخلطاب يصلون اجلمعة حَّت خير  عمر ، فإذا خر  وجل-أ
 على املنرب وأذن املؤذن ، قال ثعلبة : جلسنا نتحدث ، فإذا سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم من ا أحد ( .

 فخرو  اإلمام يقطع الصالة ، وكالمه يقطع الكالم  . قال ابن شهاب : 
 وهذا يدل على شهرة األمر بينهم  . قال ِف الغِن : 

 هو ألجل اإلنصات واستماع اخلطبة ، فيقتصر على حالة اخلطبة . وألن النهي عن الكالم إمنا-ب
إىل الر د  على من جعل (  باب االنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب )( أشار البخاري ِف ترمجته  واإلمام خيطب )قال ابن حجر : قوله 

ة ، خير  ما قبل خطبته من حني خروجه مجلة حالي  ب ( واإلمام خيط) وجوب اإلنصات من خرو  اإلمام، ألن  قوله ِف احلديث 
 وما بعده إىل أن يشرع ِف اخلطبة ، ألنَّ االستماع ال يتجه إالَّ إذا تكلم: نعم األوىل أن ينصت.

 وقالت احلنفية: ُيرم الكالم من ابتداء خرو  اإلمام. وورد فيه حديث ضعيف. 
علماء فيه قولني. بناًء على أن ه غري خاطب، أو أن  زمن سكوته فحكى صاحب " املغين " عن ال،  وأم ا حال اجللوس بني اخلطبتني

 س .قليل فأشبه الس كوت للت نف  
 .) ... فال مجعة له ( ِف حديث ابن عباس  قوله -7

 قال العلماء : معناه ال مجعة له كاملة ، لإلمجاع على إسقاط فرض الوقت عنه .قال الشوكاين : 
 إعادهتا ِف الوقت ، ألنه مل يصلها . وقال ابن حزم : معناه بطلت وعليه

) .. ومن لغا وختطى رقاب الناس كانت له ظهرًا ( رواه  األول ويؤيده حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال  والصحيح
 أبوداود .

اء عند بعض أنه ال جيب اإلنصات لغري خطبة اجلمعة ، كالعيد واالستسق ة (نستفيد من قوله ) ... واإلمام خيطب يوم اجلمع-8
 العلماء .
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َا قَ رََّب َبَدنًَة  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 139 قَاَل ) َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعة  ، ُثَّ رَاَح ِف الساَعة  اأُلوىل َفَكَأمنَّ
َا قَ رََّب بَ َقرَ  َا قَ رََّب َكْبًشا َأقْ َرَن . َوَمْن رَاَح ِف  السَّاَعة  . َوَمْن رَاَح ِف  السَّاَعة  الثَّان َية  َفَكَأمنَّ ًة . َوَمْن رَاَح ِف  السَّاَعة  الثَّال َثة  َفَكَأمنَّ

َا قَ رََّب بَ ْيَضًة . فَإ ذَ  َا قَ رََّب َدَجاَجًة . َوَمْن رَاَح ِف  السَّاَعة  اخْلَام َسة  َفَكَأمنَّ َماالرَّاب َعة  َفَكَأمنَّ ُم َحَضَرت  اْلَمالئ َكُة ا َخَرَج اإل 
 . َيْسَمُعوَن الذي ْكَر (

---------- 
أي : غساًل كغسل اجلنابة ، وِف رواية ابن جريج عن مُسي عند عبد الرزاق ) فاغتسل أحدكم كما (  َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعة  ) 

 كم ، وهو قول األكثر.وظاهره أن  الت شبيه للكيفي ة ال للح : قال ابن حجريغتسل من اجلنابة ( 
 املراد بالرواح الذهاب أول النهار .:  قال النووي(  ُثَّ رَاحَ ) 
َا قَ رََّب َبَدنَةً )   أي : تصدق ِبا متقرباً إىل هللا تعاىل ، واملراد بالبدنة هنا الناقة بال خالف .(  َفَكَأمنَّ
َا قَ رََّب بَ َقَرًة )   مسيت بقرة ، ألهنا تبقر األرض ، أي : تشقها باحلراث  ة ، والبْقر الشق .( ِف  السَّاَعة  الثَّان َية  َفَكَأمنَّ
َا قَ رََّب َكْبًشا َأقْ َرنَ )   ( ألنه أكمل ، وأحسن صورة . َفَكَأمنَّ
َماُم )   أي : من مكانه .( فَإ َذا َخَرَج اإل 
ية الزهري ) فإذا جلس اإلمام طَووا الصحف ، وجاءوا يستمعون أي : اخلطبة ، وِف روار ( َحَضَرت  اْلَمالَئ َكُة َيْسَتم ُعوَن الذي كْ ) 

 الذكر ( وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خرو  اإلمام ، وانتهاءه جبلوس على املنرب ، وهو أول مساعهم للذكر .
 احلديث دليل على فضل التبكري لصالة اجلمعة  . -1

 نة ومن راح ِف الساعة الثانية ... ( .) من راح ِف الساعة األوىل فكأمنا قرب بد لقوله 
ْعُت َرُسوَل هللِا . قال : أَْوس ْبن أَْوٍس الث ََّقِفيُّ وحلديث  َمْن َغسََّل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َواْغَتَسَل ، مُثَّ َبكََّر َوابْ َتَكَر ، َوَمَشى ومََلْ  )يَ ُقوُل  مسَِ

 ( رواه أبو داود . َوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها     يَ ْلُغ َكاَن لَُه ِبُكلِ  ُخطْ يَ رَْكْب ، َوَدنَا ِمَن اإِلَماِم فَاْسَتَمَع وملَْ 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

َها أَوَّل الن ََّهار ، َوَمْذَهب الشَّاِفِعي  َومَجَاِهري َأْصَحابه َواْبن َحِبيب اْلَماِلِكي  َومَجَاِهري اْلُعَلَماء ِاْسِتْحَباب ال:  قال النووي تَّْبِكري ِإلَي ْ
 . ) شرح مسلم ( .َوالسَّاَعات ِعْندهْم ِمْن أَوَّل الن ََّهار 

 وذهب املالكية إىل أنه ال يستحب التبكري .
 :َوَمَداُر إْنَكاِر الت ْبِكرِي أَو ُل الن  َهاِر َعَلى َثاَلثَِة أُُموٍر  مبيناً أدلتهم : قال ابن القيم

 .َعَلى َلْفَظِة الر َواِح َوِإن  َها اَل َتُكوُن إال  بَ ْعَد الز َواِل  َأَحُدَها :
َا َتُكوُن بِاِْلَاِجَرِة َوْقَت ِشد ِة احلَْر    .َوالث اّن : َلْفَظُة الت  ْهِجرِي َوِهَي إمن 

 الن  َهاِر.َعَمُل أَْهِل اْلَمِديَنِة فَِإن  ُهْم ملَْ َيُكونُوا يَْأُتوَن ِمْن أَو ِل : َوالث اِلُث 
َا َيُكوُن ِف اأْلَْكثَ  ُغُدو َها ) ِر إَذا قُرَِنْت بِاْلُغُدو  َكَقْولِِه تَ َعاىَل فََأم ا َلْفَظُة الر َواِح َفاَل رَْيَب أَن  َها ُتْطَلُق َعَلى اْلُمِضي  بَ ْعَد الز َواِل َوَهَذا إمن 

َوقَ ْوُل الش اِعِر . نَ ُروُح (  اْلَمْسِجِد َورَاَح أََعد  اَّللُ  لَُه نُ ُزاًل ِِف اجْلَن ِة ُكل َما َغَدا أَْو رَاَح َمْن َغَدا إىَل )  َوقَ ْولُُه  (َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر 
َقضِ   ي .َونَ ْغُدو حِلَاَجاتَِنا َوَحاَجُة َمْن َعاَش اَل تَ ن ْ

َا جيَِ   يُء إَذا َكاَنْت ُُمَر َدًة َعْن ااِلْقرتَاِن بِاْلُغُدو  َوَقْد يُْطَلُق الر َواُح مبَْعىَن الذ َهاِب َواْلُمِضي  َوَهَذا إمن 
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 اْلَكاَلُم ِف َلْفِظ الت  ْهِجرِي َكاْلَكاَلِم ِف َلْفِظ الر َواِح فَِإن ُه يُْطَلُق َويُ رَاُد ِبِه الت ْبِكرُي .و 
و َل الن  َهاِر فَ َهَذا َغايَُة َعَمِلِهْم ِف َزَماِن َماِلٍك َرمِحَُه اَّللُ  َوَهَذا لَْيَس حِبُج ٍة َواَل َوأَم ا َكْوُن أَْهِل اْلَمِديَنِة ملَْ َيُكونُوا يَ ُروُحوَن إىَل اجلُُْمَعِة أَ 

ٌز بِالض ُرورَِة . َوَقْد َيُكوُن الن  َهاِر َوَهَذا َجائِ  ِعْنَد َمْن يَ ُقوُل إمْجَاُع اْلَمِديَنِة ُحج ٌة فَِإن  َهَذا لَْيَس ِفيِه إال  تَ ْرُك الر َواِح إىَل اجلُُْمَعِة ِمْن أَو لِ 
 . ِمْن َرَواِحِه إىَل اجلُُْمَعِة ِمْن أَو ِل الن  َهارِ اْشِتَغاُل الر ُجِل مبََصاحِلِِه َوَمَصاِلِح أَْهِلِه َوَمَعاِشِه َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن أُُموِر ِديِنِه َوُدنْ َياُه أَْفَضَل 

  اح قصد اجلمعة و توجه إليها مبكراً قبل الزوال .ِف شرح هذا احلديث :  معىن ر  وقال اخلطاِب
 قال : و إمنا تأولناه هكذا ألنه ال يتصور أن يبقى بعد الزوال َخس ساعات ِف وقت اجلمعة .

 .قال : و هذا شائع الكالم ، تقول : راح فالن مبعىن قصد ، و إن كان حقيقة الرواح بعد الزوال 
بالزوال ، وكذلك مجيع األئمة  كان خير  إىل اجلمعة متصالً  علوم أن النيب قول مالك : وم ِف الرد على رمحه هللا قال النوويو 

على أنه ال شيء من اِلدي والفضيلة ملن جاء بعد الزوال ، وال  ِف مجيع األمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل
والرتغيب ِف فضيلة  إمنا كان للحث على التبكري إليهاألنه جاء بعد طي الصحف ؛ وألن ذكر الساعات  يكتب له شيء أصاًل ؛

والذ ِكر وحنوه ، وهذا كله ال ُيصل بالذهاب بعد الزوال شيء  السبق وُتصيل فضيلة الصف األول وانتظارها واالشتغال بالتنفل
 ه .بعد الزوال ؛ ألن النداء يكون حينئذ وُيرم التأخري عن منه ، وال فضيلة للمجيء

يبكر ِبا،  الزوال، وكان النيب  أما قول مالك فمخالف لآلثار؛ ألن اجلمعة ُيستحب فعلها عند : و رمحه هللا ةوقال ابن قدام
 ؟   فلم ُيكتب من أتى اجلمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة ِلذا ومَّت خر  اإلمام طويت الصحف ،

  : أقوال اختلف العلماء ِف ُتديد هذه الساعة على ثالثةقوله ) ... ِف الساعة ... ( -2
  . أهنا تبدأ من طلوع الفجر األول :
  . أهنا تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأمحد وغريمها والثاين :

  . مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية أهنا ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو والثالث :
  : والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثريون

على حسب الوقت بني طلوع الشمس إىل األذان  والصواب هو القول الثاّن وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم
  . املقصود بال  " الساعة " اليت ِف احلديث الثاّن َخسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو

  يوم اجلمعة ؟مَّت تبدأ الساعة األوىل من  : سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا
راح ِف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح ِف الساعة الثانية  َخس: فقال: )من الساعات اليت ذكرها الرسول ب: فأجا

قرب دجاجة، ومن راح ِف  فكأمنا قرب بقرة، ومن راح ِف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً، ومن راح ِف الساعة الرابعة فكأمنا
الشمس إىل ُميء اإلمام َخسة أقسام، فقد يكون كل قسم مبقدار  سة فكأمنا قرب بيضة( فقسَّم الزمن من طلوعالساعة اخلام

اإلمام  تكون الساعة أقل أو أكثر؛ ألن الوقت يتغري، فالساعات َخس ما بني طلوع الشمس وُميء الساعة املعروفة، وقد
ر.  ما قبل طلوع الشمس وقت لصالة الفج واألول أرجح؛ ألنللصالة، وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، 

 )الفتاوى( 
 استدل بعض العلماء بقوله ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة .. ( على استحباب اجلماع يوم اجلمعة .-3

ية عند عبد الرزاق نه ليس فيه دلياًل على ذلك، ألن املراد باحلديث أي كغسل اجلنابة، بدليل أنه جاء ِف روالكن الصحيح أ
 )فاغتسل أحدكم كما يغتسل من اجلنابة( وهذا قول األكثر .

َمْعَناُه : ُغْساًل َكُغْسِل اجْلََنابَة ِف الصِ َفات . َهَذا ُهَو اْلَمْشُهور ِف تَ ْفِسريه ، قال النووي )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة .. ( 
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 ِفْقه : اْلُمرَاد ُغْسل اجْلََنابَة َحِقيَقة ، قَالُوا :َوقَاَل بَ ْعض َأْصَحابَنا ِف ُكُتب الْ 
ْمَناُه .َوُيْسَتَحب  لَُه ُمَواقَ َعة َزْوَجته لَِيُكوَن أََغضَّ لِْلَبَصِر َوَأْسَكَن لِنَ ْفِسِه ، َوَهَذا َضِعيف أَْو بَاِطل ، َوالصَّ   َواب َما َقدَّ

، وما يفعله بعض أئمة  قت اخلطبة مث يدخل ، هذا هو فعل النيب أن السنة لإلمام أن يكون خار  املسجد حَّت ُيني و -4
اجلمعة الذين يريدون اخلري فيتقدمون ليحصلوا على أجر التبكري ، فهؤالء يثابون على نياهتم وال يثابون على أعماِلم ، ألنه 

 . ، ولو كان هذا من اخلري لكان أول فاعل له هو رسول هللا  خالف هدي النيب 
 ن جاء بعد خرو  اإلمام مل يكتب له شيء من أجر التقدم ، ولذلك جاء ِف رواية ) وطويت الصحف ( .أن م-5

 .أي صحف الفضل ، فأما صحف الفرض فإهنا ال تطوى ، ألن الفرض يسقط بعد ذلك  قال ابن القيم :
ث ) من تصدق بعدل مترة فإن هللا أن الصدقة مقبولة وإن قلت ، حيث جعل إهداء البيضة مقياسًا ِف الثواب ، وِف احلدي-6

 يريبها كما يرّب أحدكم فلوه ( .
 أن املالئكة على أبواب املساجد يكتبون القادمني األول فاألول ِف اجمليء إىل صالة اجلمعة .-7
 ب .أن فضل الناس مرتب على أعماِلم ِف اجلمعة وغريها ، قال تعاىل ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( فال حسب وال نس-8
 إثبات املالئكة .-9

 أن للمالئكة وظائف يقومون ِبا .-10
 ( معناه : َمْن َغسََّل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َواْغَتَسلَ ) قوله  فائدة :

)غسل واغتسل( روي َغَسَل بتخفيف السني، َوَغسََّل بتشديدها، روايتان مشهورتان؛ واألرجح  قال النووي رمحه هللا: ِف قوله 
 .بالتخفيفعند احملققني 

 ة :فعلى رواية التخفيف ِف معناه هذه األوجه الثالث
 .أحدها: اجلماع قاله األزهري ؛ قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها

 .والثاّن: غسل رأسه وثيابه
  والثالث: توضأ .

ة ألّب داود ِف هذا احلديث من واملختار ما اختاره البيهقي وغريه من احملققني أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه ، ويؤيده رواي 
 غسل رأسه يوم اجلمعة واغتسل .

  . وروى أبو داود ِف سننه والبيهقي هذا التفسري عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز 
وإمنا أفرد الرأس بالذكر؛ ألهنم كانوا جيعلون فيه الدهن  عن النيب  قال البيهقي: وهو بني ِف رواية أّب هريرة وابن عباس 

  . مي وحنومها وكانوا يغسلونه أواًل مث يغتسلونواخلط
 ر ( .َوَبكََّر َوابْ َتكَ )  وأما قوله 

 :فاختلف أهل العلم ِف معناه على أقوال
  .فقيل: أي: راح ِف الساعة األوىل و" ابتكر ": أدرك باكورة اخلطبة، وهي أوِلا

 ا .بالصدقة فإن البالء ال يتخطاهوقيل: "بكر" أي : تصدق قبل خروجه، وتأول فيه احلديث " باكروا 
  .وقيل : معنامها واحد كرره للتأكيد واملبالغة ، وليس املخالفة بني اللفظني الختالف املعنيني

 ة.قال املبارك فوري رمحه هللا: "والراجح   كما صرح به العراقي، أن "بكر" مبعىن راح ِف أول الوقت، "وابتكر" مبعىن أدرك أول اخلطب
َا قَ رََّب بََدنًَة َوَمْن رَاَح ِِف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  رواه أبو هريرة ويؤيده ما  قَاَل ) َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجلُُْمَعِة ُغْسَل اجْلََنابَِة مُثَّ رَاَح َفَكَأمنَّ
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َا قَ رََّب بَ َقرًَة َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّالِثَةِ  َا قَ رََّب َدَجاَجًة  السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأمنَّ َا قَ رََّب َكْبًشا أَقْ َرَن َوَمْن رَاَح ِِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َفَكَأمنَّ َفَكَأمنَّ
َماُم َحَضَرْت اْلَماَلِئَكُة َيسْ  َا قَ رََّب بَ ْيَضًة فَِإَذا َخرََ  اإْلِ  . (َتِمُعوَن الذِ ْكَر َوَمْن رَاَح ِف السَّاَعِة اخْلَاِمَسِة َفَكَأمنَّ

 "من "فتح الباريقال احلافظ رمحه هللا : " قَ ْولُُه : ) مُثَّ رَاَح ( زَاَد َأْصَحاب اْلُمَوطَّأ َعْن َماِلك " ِِف السَّاَعة اأْلُوىَل " انتهى 
  "وقال النووي رمحه هللا: " اْلُمرَاد بِ   "الرََّواِح": الذََّهاب أَوَّل الن ََّهار " انتهى من "شرح مسلم

 ب ( .ومشى ومل يرك)  له وأما قو 
 . قال النووي رمحه هللا : " حكى اخلطاّب عن األثرم أنه للتأكيد ، وأهنما مبعىن

 : واملختار أنه احرتاز من شيئني
 اً .نفي توهم محل املشي على املضي والذهاب ، وإن كان راكبا : أحدمه
حتمل أن املراد وجود شيء من املشي ولو ِف بعض الطريق ، نفي الركوب بالكلية ؛ ألنه لو اقتصر على " مشى " ال : والثاّن

 . فنفى ذلك االحتمال ، وبني أن املراد مشى مجيع الطريق ، ومل يركب ِف شيء منها
ًا . فهما شيئان خمتلفان، وقد يستمع وال يدنو من اخلطبة، وقد يدنو وال يستمع فندب إليهما مجيع( ودنا واستمع) وأما قوله 

 ( )شرح املهذب
 ر.وقال املبارك فوري رمحه هللا: وفيه أنه ال بد من األمرين مجيعاً، فلو استمع وهو بعيد، أو قرب ومل يستمع، مل ُيصل له هذا األج

 ا .معناه ومل يتكلم ؛ ألن الكالم حال اخلطبة لغو، قال األزهري : " معناه استمع اخلطبة ومل يشتغل بغريه( ومل يلغ )  وقوله 
اجْلُُمَعَة ، ُثَّ   قَاَل ) ُكنَّا ُنَصلي ي َمَع َرُسول  اَّللَّ    -وََكاَن م ْن َأْصَحاب  الشََّجَرة   -َلَمَة ْبن  اأَلْكَوع  َعْن سَ -140

يطَان  ظ لٌّ َنْسَتظ لُّ ب    ه ( .نَ ْنَصر ُف . َولَْيَس ل ْلح 
ُع فَ َنَتَتبَُّع اْلَفيْ إَذا زَا َوِف  َلْفٍظ ) ُكنَّا ُُنَمي ُع َمَع َرُسول  اَّللَّ    ء ( .َلْت الشَّْمُس ، ُثَّ نَ ْرج 

 . َن مِ ع : نقيم اجلمعة
---------- 

 بعد الصالة .إىل بيوتنا أي : (  ُثَّ نَ ْنَصر فُ  )
يطَان  ظ لٌّ  ) نفي الظل  أي : ليس للجدران ظل نتقي به الشمس ، وإمنا ظلها قصري ال يقي الشمس ، ) فليس املراد(  َولَْيَس ل ْلح 

 مطلقاً ، وإمنا املراد نفي ظل طويل يستظل به ، بسبب صالهتم اجلمعة ِف أول وقتها قبل أن يستطيل الظل ( .
 استدل به ملن يقول بأن  صالة اجلمعة جتزئ قبل الز وال، ألن  الش مس إذا زالت ظهرت الظ الل.قال ابن حجر : 

ا تسلط على وجود ظلٍ   يستظل  به ال على وجود الظ ل مطلقاً، والظ ل  الذي يستظل  به ال يتهي أ ال بعد وأجيب: بأن  الن في إمن 
 الز وال مبقداٍر خيتلف ِف الش تاء والص يف.

 أي نصلي اجلمعة .) ُُنميع ( : 
 هو الظل بعد زوال الشمس .) نتبع الفيء ( 

 ها على أقوال :واختلفوا ِف بداية وقت، كالظهر   اجلمعة  اتفق العلماء على أن آخر وقت-1
 أن وقتها كالظهر ] بعد الزوال [ .القول األول : 

 وهذا مذهب اجلمهور .
قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني وممن بعدهم ، ال جتوز اجلمعة إال قال النووي : 

 بعد زوال الشمس .
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 . رواه البخاري ( َكاَن ُيَصلِ ي اجلُُْمَعَة ِحنَي مَتِيُل الشَّْمسُ  َأنَّ النَّيبَّ  ) حلديث أنس بن مالك -أ
 س ( .إَذا زَاَلْت الشَّمْ  ُكنَّا َُنَمِ ُع َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  قال ) -سلمة بن األكوع  -حلديث الباب و -ب

 وكل من احلديثني واضح الداللة .
 . ( ُفِسِهْم وََكانُوا ِإَذا رَاُحوا ِإىَل اجلُُْمَعِة رَاُحوا ِف َهْيَئِتِهْم َفِقيَل َِلُْم َلِو اْغَتَسْلُتمْ َكاَن النَّاُس َمْهَنَة أَن ْ ) . قالت وعن عائشة  - 

وجه الداللة : أن املقصود بالرواح ِف احلديث ما بعد الزوال ، ودليل ذلك أهنم كان يصيبهم العرق والغبار وحنومها ، وذلك بعد 
 هم من العواَل ، وذلك ال يكون إال بعد الزوال .اشتداد احلر ِف وقت ُميئ

 آثار عن الصحابة . -د
 ما روي أن أبا بكر كان يصلي إذا زالت الشمس . ذكره ابن حجر وعزاه البن أّب شيبة وقال : إسناده قوي .
 : إسناده صحيح.ما روي أن علي بن أّب طالب كان يصلي اجلمعة بعد ما تزول الشمس. أخرجه ابن أّب شيبة وقال ابن حجر

 جيوز قبل الزوال ) من ارتفاع الشمس قيد رمح ( .القول الثاين : 
 وهذا من مفردات املذهب .

 هو طعام أول النهار ( .) الغداء :     حلديث سهل بن سعد : ) ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة ( .-أ
 ها قبل الزوال ، وِف احلديث أهنم كانوا يصلون اجلمعة قبلها .وجه االستدالل به أن الغداء والقيلولة ُملقال الشوكاين : 
 ال يسمى غداء وال قائلة إال بعد الزوال .قال ابن قتيبة : 

 فكانوا يبدؤون بصالة اجلمعة قبل القيلولة .
 رواه مسلمح(. كان يصلي اجلمعة، مث نذهب إىل مجالنا فنرُيها حَّت تزول الشمس، يعين النواض  وعن جابر قال: )إن النيب -ب

 أن جابراً ذكر أهنم يصلون اجلمعة مث يذهبون إىل مجاِلم فريُيوهنا عند الزوال ، فدل على أهنم يصلون قبله .وجه الداللة : 
شهدهتا مع مث وحلديث عبد هللا بن سيدان قال : ) شهدت اجلمعة مع أّب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار ، - 

خطبته على أن أقول انتصف النهار ، مث شهدهتا مع عثمان ، فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول زال عمر ، فكانت صالته و 
 .رواه الدارقطين النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك وال أنكره ( 

 أنه يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزوال بساعة .القول الثالث : 
 املغين ، واختارها الشيخ ابن عثيمني . وهذه رواية عن أمحد ، اختارها ابن قدامة صاحب

 حلديث أّب هريرة : ) من راح ِف الساعة األوىل ... إىل أن قال : مث اخلامسة ، فإذا خر  اإلمام حضرت املالئكة ... ( .
 فيكون حضور اإلمام على مقتضى احلديث الساعة السادسة .قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 

  اجلواز أجاب اجلمهور عن أدلة: 
قال النووي : ومحل اجلمهور هذه األحاديث على املبالغة ِف تعجيلها وأهنم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة ِف هذا اليوم إىل ما بعد 

 صالة اجلمعة ألهنم ندبوا إىل التبكري إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوهتا أو فوت التبكري إليها .
 ضل أن تفعل بعد الزوال .لكن األف :1 فائدة

يفعلها فيه ِف  قال ابن قدامة : فاألوىل أن ال تصلى إال بعد الزوال ليخر  من اخلالف وبفعلها ِف الوقت الذي كان النيب 
كان يعجلها بدليل األخبار اليت رويناها، وألن الناس   أكثر أوقاته ويعجلها ِف أول وقتها ِف الشتاء والصيف ألن النيب 

 ن ِلا ِف أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها فلو انتظر اإلبراد ِبا لشق على احلاضرين .جيتمعو 
أهنا ال جتوز ملا ذكره أكثر أهل العلم وألن التوقيت ال يثبت إال بدليل  فالصحيحوقال رمحه هللا : وأما ِف أول النهار  :2فائدة 
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فائه أهنم صلوها ِف أول النهار، وألن مقتضى الدليل كون وقتها وال عن خل من نص أو ما يقوم مقامه وما ثبت عن النيب 
وقت الظهر وإمنا جاز تقدميها عليه مبا ذكرنا من الدليل وهو خمتص بالساعة السادسة فلم جيز تقدميها عليها وهللا أعلم، وألهنا لو 

منا يأتيها ضحى أحاد من الناس وعدد يسري  صليت ِف أول النهار لفاتت أكثر املصلني فإن العادة اجتماعهم ِلا عند الزوال وإ
 كما روي عن ابن مسعود أنه أتى اجلمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد .

 :  3فائدة 
واعلم أن األحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صالة اجلمعة وقت الزوال كحديث قال الشوكاين : 

إذا زالت الشمس ( وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال   بن األكوع ِف الصحيحني ) قال كنا َنمع مع رسول هللا سلمة 
كان يصلي اجلمعة مث يذهبون إَل مجاِلم فريُيوهنا حني تزول الشمس (   كما ِف حديث جابر عند مسلم وغريه ) أن النيب 

حاله كما ِف حديث سهل بن سعد ِف الصحيحني قال ) ما كنا نقيل وال نتغدى إال وبعضها ُمتمل إليقاع الصالة قبل الزوال و 
اجلمعة مث نرجع إَل القائلة فنقيل ( وُمموع  بعد اجلمعة ( وكما ِف حديث أنس عند البخاري وغريه قال ) كنا نصلي مع النيب 

 أويل بعضها .هذه األحاديث يدل على أن وقت صالة اجلمعة حال الزوال وقبله وال موجب لت
ُّ  َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة -141 يَ ْقَرُأ ِف  َصالة  اْلَفْجر  يَ ْوَم اجْلُُمَعة  : امل تَ ْنز يُل السَّْجَدَة َو : َهْل أََتى َعَلى  قَاَل ) َكاَن النَِّب 
ْنَسا  ن ( .اإل 

----------- 
  ، واإلنسان ِف الركعة الثانية من صالة الفجر يوم اجلمع     ة احلديث دليل على أنه يشرع قراءة سوريت السجدة ِف الركعة األوىل -1

: وممن كان يقوله من الصحابة : ابن عباس ، ومن التابعني : إبراهيم بن عبد هللا بن عوف ، وهو مذهب الشافعي  قال العراقي
 .وأمحد وأصحاب احلديث 

 وكرهه مالك وآخرون .
 الصحيحة الصرُية املروية من طرق . : وهم ُمجوجون ِبذه األحاديث قال النووي

وفيه دليل على استحباب قراءة هاتني الس ورتني ِف هذه الص الة من هذا اليوم. ِلَما تشعر الص يغة به من مواظبته :  قال ابن حجر
 .على ذلك أو إكثاره منه 

" يدمي ذلك " ، وأصله ِف ابن ماجه على ذلك، أخرجه الط رباّن  ولفظه  بل ورد من حديث ابن مسعود الت صريح مبداومته 
 هذه الز يادة ورجاله ثقات، لكن صو ب أبو حامت إرساله. بدون

وكأن  ابن دقيق العيد مَل يقف عليه ، فقال ِف الكالم على حديث الباب: ليس ِف احلديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء 
 قوي اً.

 ليست نص اً ِف املداومة ، لكن  الز يادة اليت ذكرناها نص  ِف ذلك. وهو كما قال بالن سبة حلديث الباب، فإن  الص يغة
 اختلف القائلون باالستحباب ، ما علة قراءة هذه السورة ؟-2

 : لوجود سجدة فيها . فقيل
 :  كان يستحب أن يقرأ يوم اجلمعة بسورة فيها سجدة . قالروى ابن أّب شيبة عن إبراهيم النخعي ، 

 . أعلم به بأساً : ال وقال ابن سريسني
 لكن أكثر العلماء على أنه ال يستحب أن يتعمد أن يقرأ سورة فيها سجدة إال سورة السجدة .

ألهنما تضمنتا ما كان ويكون ِف يومها فإهنا اشتملت على خلق آدم وذكر املعاد واحلشر للعباد، وذلك يكون يوم  وقيل : العلة،
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  ) قاله ابن تيمية (تذكري لألمة مبا يكون فيه ويكون، ليعتربوا مبا كان ويكون، فيستعدوا . اجلمعة، وكان ِف قراءهتما ِف هذا اليوم 
فالسجدة جاءت تبعًا ليست مقصودة، فال يسن أن يقرأ ِف فجر اجلمعة بسورة فيها سجدة أخرى، ألن استحباب قراءة )أمل( 

 لسورتني كما تقدم .السجدة، و )هل أتى( ليس ألجل السجدة، بل ألجل ما جاء ِف هاتني ا
يقرأ ِف فجره بسوريت ) آمل تنزيل ( و ) هل أتى على اإلنسان ( ويظن كثري ممن ال علم عنده أن  كان : و قال ابن القيم 

املراد ختصيص هذه الصالة بسجدة زائدة ويسموهنا سجدة اجلمعة ، وإذا مل يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة 
 ة .أخرى فيها سجد

ما يفعله بعض األئمة ِف أهنم يقسمون سورة السجدة بني الركعتني ، أو يقرأ جزءًا من السجدة ِف األوىل ، وجزءًا من  -3
 اإلنسان ِف الثانية ، هذا خالف السنة .

 فاملستحب قراءة هاتني السورتني مجيعاً : السجدة ِف الركعة األوىل ، واإلنسان ِف الركعة الثانية .
: من أخطاء بعض األئمة: أن بعضهم يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة اإلنسان، وكل هذا من يمنيقال الشيخ ابن عث

 اجلهل .
 باُب صالة  العيدين  

 العيد : اسم ملا يعود ويتكرر .
 قال النووي :ومسى عيداً لعوده وتكرره .

 وقيل لعود السرور فيه .
  خروجها تفاؤال لقفوِلا ساملة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة .وقيل تفاؤال بعوده على من أدركه كما مسيت القافلة حني

o . جعل هللا تعاىل للمؤمنني ثالثة أيام عيداً : اجلمعة والفطر واألضحى 
142- ُّ  ة ( .َل اخْلُْطبَ َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر ُيَصلُّوَن اْلع يَدْين  قَ بْ  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن النَِّب 

---------- 
 احلديث دليل على أن خطبة العيد تكون بعد الصالة .-1

 ِف ذلك .وحديث الباب نص 
 وخطبة العيد بعد الصالة ال نعلم فيه خالفاً بني املسلمني .:  قال ابن قدامة

 وعليه مجيع فقهاء األمصار ، وعده بعضهم إمجاعاً  . وقال احلافظ ابن حجر :
 لو خطب قبل الصالة ؟ ما احلكم 

 مل يعتد ِبا على الصحيح من املذهب ، ونسبه بعضهم إىل أكثر العلماء .
 أول من خطب قبل الصالة ؟هو من اختلف العلماء :  -2

مل  قال العراقي : إن تقدمي الصالة على اخلطبة قول العلماء كافة ، وقال : ما روي عن عمر وعثمان وابن الزبريقال الشوكاين : 
 ح عنهم .يص

أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أّب شيبة ) أنه ملا كان عمر وكثر الناس ِف زمانه ، فكان إذا ذهب ليخطب الناس ذهب أكثر 
الناس ، فلما رأى ذلك بدأ باخلطبة وختم بالصالة ( قال : وهذا األثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ خمالف ملا ثبت ِف 

 ة ابنه وابن عباس وروايتهما عنه أوىل .الصحيحني عن عمر من رواي
 قال : وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد ِلا إسناداً  .
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 قال ابن قدامة : ومل يصح عن عثمان  .
 يقال إن أول من قدمها عثمان ، وهو كذب ال يلتفت إليه  .:  وقال القاضي أبو بكر بن العرّب

ر عن عثمان بإسناد صحيح إىل احلسن البصري ، وقال : أول من خطب الناس إنه روى ذلك ابن املنذ  قال احلافظ ابن حجر :
 قبل الصالة عثمان  .

 وُيتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً  .:  قال احلافظ
 يقال أول من خطب قبل الصالة مروان بن احلكم . قال الرتمذي :

 )أول من بدأ باخلطبة ي       وم الع     يد قبل الصالة مروان( .وقد جاء ِف صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أّب سعيد قال 
 أو من فعل ذلك معاوية .وقيل : 
 أول من فعل ذلك زياد ِف البصرة ِف خالفة معاوية .وقيل : 

: ومل الصواب أن أول من فعله مروان باملدينة ِف خالفة معاوية كما ثبت ذلك ِف الصحيحني عن أّب سعيد ، قال  قال العراقي :
 يصح فعله عن أحد من الصحابة ال عمر وال عثمان وال معاوية وال ابن الزبري  .

 وقد عرفت حجة بعض ذلك ، فاملصري إىل اجلمع أوىل . قال الشوكاّن :
 ) قبل اخلطبة ( نستفيد :  أن صالة العيد ِلا خطبة واحدة .قوله -3

 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة :
 ِلا خطبتني . أنالقول األول : 

 وهذا قول األكثر ، بل نقل ابن حزم اإلمجاع على ذلك .
يوم العيد ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ، بال أذان وال إقامة ، مث قام متوكئاً على بالل  حلديث جابر قال ) شهدت مع النيب -أ

 ( . فأمر بتقوى هللا ، وحث على طاعته ووعظ الناس ، مث مضى حَّت أتى النساء فوعظهن
 فظاهر هذا أنه خطب خطبتني . قالوا :

 لكن هذا فيه نظر ، ألن وعظ          ته للنساء ليست خطبة أخرى ، وإمنا رمبا لبعد النساء ، أو تذكريهن بأمور ختصهن .
بن يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائمًا مث قعد قعده مث قام ( رواه ا واستدلوا حبديث جابر قال : ) خر  رسول هللا  -ب

 ماجه وهو منكر ِف إسناده إمساعيل بن مسلم ال ُيتج به .
 قال النووي ِف اخلالصة: ومل يثبت ِف تكرير اخلطبة شيء .

 وقالوا : قياساً على اجلمعة .- 
العيد خطبتني يفصل بينهما جبلوس، ضعيف  قال النووي ِف ) اخلالصة ( وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن خيطب ِف

 ) نقله الز يلعي ِف  نصب الر اية ( .متصل ومل يثُبت ِف تكرير اخلطبة شيء ، ولكن  املعتمد فيه القياس على اجلمعة . غري 
 أن خطبة العيد خطبة واحدة .والقول الثاين : 

 لظاهر النصوص .
 واختاره الشيخ ابن عثيمني .

 والراجح األول وهو ظاهر فعل املسلمني قدمياً وحديثاً .
 مبا تفتتح خطبة العيد على قولني :العلماء  اختلف-4

أن السنة افتتاح خطبة العيدين بالتكبري ، وذلك بأن يكرب ِف اخلطبة األوىل تسع تكبريات متوالية ، وِف الثانية  القول األول :
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 سبع تكبريات متوالية .
 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

ن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال : السنة أن تفتتح اخلطبة بتسع تكبريات ترتى ، والثانية بسبع تكبريات واستدلوا مبا جاء ع
 ترتى .رواه البيهقي .

 أهنا تفتتح باحلمد هلل . القول الثاين :
 وهذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ السعدي ، والشيخ ُممد بن إبراهيم .

 أنه افتتح خطبه بغريه .  ) قاله ابن تيمية ( . عن النيب ألنه مل ينقل  -أ
 ) كل أمر ذي بال ال يُبدأ فيه باحلمد فهو أقطع ( رواه أبو داود . حلديث أّب هريرة . قال : قال  -ب

َا  قال ابن القيم : وََكاَن يَ ْفَتِتُح ُخطََبُه ُكل َها بِاحلَْْمِد َّلِلِ  وملَْ ُُيَْفْظ َعْنُه ِف َحِديثٍ  َواِحٍد أَن ُه َكاَن يَ ْفَتِتُح ُخْطَبيَتْ اْلِعيَدْيِن بِالت ْكِبرِي ، َوِإمن 
ْطَبيَتْ ) أَن ُه َكاَن ُيْكِثُر الت ْكِبرَي بَ نْيَ َأْضَعاِف اخْلُْطَبِة َوُيْكِثُر الت ْكِبرَي ِِف خُ  َرَوى اْبُن َماَجْه ِِف " ُسَنِنِه " َعْن َسْعٍد اْلَقَرِظ ُمَؤذ ِن الن يب  

ِعيَدْيِن َوااِلْسِتْسَقاِء َفِقيَل يُ ْفَتَتَحاِن اْلِعيَدْيِن ( َوَهَذا اَل يَُدل  َعَلى أَن ُه َكاَن يَ ْفَتِتُحَها بِِه ، َوَقْد اْختَ َلَف الن اُس ِِف اْفِتَتاِح ُخْطَبِة الْ 
قَاَل   َفاِر َوِقيَل يُ ْفَتَتَحاِن بِاحلَْْمِد . قَاَل َشْيُخ اْبُن تَ ْيِمي َة : َوُهَو الص َواُب أِلَن  الن يِب  بِالت ْكِبرِي َوِقيَل تُ ْفَتَتُح ُخْطَبُة ااِلْسِتْسَقاِء بِااِلْسِتغْ 

 ( .  . ) زاد املعادَكل  أَْمٍر ِذي بَاٍل اَل يُ ْبَدأُ ِفيِه حِبَْمِد اَّللِ  فَ ُهَو َأْجَذُم وََكاَن يَ ْفَتِتُح ُخطََبُه ُكل َها بِاحلَْْمِد َّلِل  
ُّ ل ) قَال َعْن اْلبَ َراء  ْبن  َعاز ٍب  -143 يَ ْوَم اأَلْضَحى بَ ْعَد الصَّالة  ، فَ َقاَل : َمْن َصلَّى َصالتَ َنا َوَنَسَك  َخطَبَ َنا النَِّب 

يَا  -َخاُل اْلبَ َراء  ْبن  َعاز ٍب  -َة ْبُن ن َياٍر ُنُسَكَنا فَ َقْد َأَصاَب النُُّسَك ، َوَمْن َنَسَك قَ ْبَل الصَّالة  َفال ُنُسَك َلُه . فَ َقاَل أَبُو بُ ْردَ 
ْن َتُكوَن َشاَت  َأوََّل َما يُْذَبُح ِف  َرُسوَل اَّللَّ  ، إيني  َنَسْكُت َشاَت  قَ ْبَل الصَّالة  . َوَعَرْفُت َأنَّ اْليَ ْوَم يَ ْوُم َأْكٍل َوُشْرٍب . َوَأْحَبْبُت أَ 

َ الصَّالَة . فَ َقاَل : َشاُتَك َشاُة حلٍَْم . قَاَل : يَا َرُسوَل اَّللَّ  ، فَإ نَّ ع ْنَدنَا ع نَ بَ ْييت  . َفَذَِبُْت َشاَت  ، َوت َ  اقًا ه َي َغذَّْيُت قَ ْبَل َأْن آَت 
 ك ( .َأَحبُّ إَلَّ م ْن َشاتَ نْي  َأفَ ُتْجز ي َعِني  ؟ قَاَل : نَ َعْم ، َوَلْن جَتْز َي َعْن َأَحٍد بَ ْعدَ 

 . لذبح . والنسيكة : الذَّبيحةالنُُّسك : ا
 . عناقاً : الَعناق : األُنثى من ولد املعز ، مل تتم احلول

ُّ  َعْن ُجْنُدب  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  اْلَبَجل يي  -144 يَ ْوَم النَّْحر  . ُثَّ َخَطَب . ُثَّ َذَبَح َوقَاَل : َمْن َذَبَح قَ ْبَل َأْن  قَاَل ) َصلَّى النَِّب 
  ( .َي فَ ْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكانَ َها ، َوَمْن مَلْ َيْذَبْح فَ ْلَيْذَبْح ب اْسم  اَّللي ُيَصلي  

---------- 
 ا )وِف رواية ِلمف ( من صلَّى صالتنا واستقبل قبلتنا ، فال يذبح حَّت ينصر ) وللبخاري (  َوَنَسَك ُنُسَكَنا َمْن َصلَّى َصالتَ َنا) 

 ع فننحر ( .أن ُنصلِ ي ، مث  نرجأو ل ما نبدأ به ِف يومنا هذا 
من ضحَّى قبل الصالة، فإمنا ا ) ِف رواية ِلم(  َوَنَسَك ُنُسَكَنا فَ َقْد َأَصاَب النُُّسَك ، َوَمْن َنَسَك قَ ْبَل الصَّالة  َفال ُنُسَك لَهُ ) 

 .  (ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه، وأصاب سنة املسلمني
ك، د به الذ بيحة، ويستعمل ِف نوع خاص  من الد ماء املراقة، ويستعمل مبعىن العبادة وهو أعم ، يقال فالن ناسوالن سك يطلق ويرا

أي: ( من نسك قبل الص الة فال نسك له)أي: عابد، وقد استعمل ِف حديث الرباء باملعىن الث الث وباملعىن األو ل أيضًا ِف قوله 
 .ال يقع عن األضحي ةمن ذبح قبل الص الة فال ذبح له. أي: 

وهو بكسر الن ون وختفيف الياء املثن اة من ُتت وآخره راء. وامسه هانئ، (  -َخاُل اْلبَ َراء  ْبن  َعاز ٍب  -فَ َقاَل أَبُو بُ ْرَدَة ْبُن ن َياٍر ) 
لك بن هبرية. واألو ل واسم جد ه عمرو بن عبيد وهو بلوي  من حلفاء األنصار، وقد قيل: إن  امسه احلارث بن عمرو ، وقيل: ما
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 .هو األصح  
 ود .وأبو بُ ْردة مم ن شهد العقبة وبدراً واملشاهد ، وعاش إىل سنة اثنتني ، وقيل: َخس وأربعني، وله ِف البخاري  حديث ِف احلد

ا هو  )أي: ليست أضحي ة بل هو حلم ينتفع به كما وقع ِف رواية زبيد (  فَ َقاَل : َشاُتَك َشاُة حلَْمٍ )  ، وِف ( حلم يقد مه ألهله فإمن 
 ك ( .ذاك شيء عج لته ألهل )  رواية فراس عن الشعيب عن الرباء عند مسلم ، قال

 اللغة . والعناق. بفتح العني وختفيف الن ون األنثى من ولد املعز عند أهلاً ( إ نَّ ع ْنَدنَا ع َناق) ف
أعد نسكًا ، فقال: إن  م )وملسل ك (قال: اذحبها ، وال تصلح لغري  )ِف رواية ِلما ك ( قَاَل : نَ َعْم ، َوَلْن جَتْز َي َعْن َأَحٍد بَ ْعدَ ) 

 ك ( .عندي عناَق لنب هي خري من شايَت حلم. قال: هي خري نسيكتيك. وال جتزي جذعة عن أحد بعد
ا مكاهنا ، ولن جتزي عن اجعله)  وله أيضًا ك ( أأذحبها؟ قال: نعم، مث  ال جتزي عن أحد بعد ي ) ِف رواية فراس عند البخار 

 ( .وليست فيها رخصة ألحٍد بعدك ) وِف حديث سهل بن أّب حثمة  ك ( أحد بعد
 .وهو القول األول: أن  اجلذع من املعز ال جيزي. وهو قول اجلمهورث ، وِف احلديقال ابن حجر : 

 احلديث دليل أن اخلطبة يوم العيد تكون بعد الصالة .-1
 يشرع أن تكون اخلطبة ِف عيد األضحى عن األضحية وأحكامها .احلديث دليل على أنه -2
 احلديث دليل على مشروعية األضحية . -3

  .ما يذبح من ِبيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد تقرباً إىل هللا واألضحية :
 وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع: 

 ر ( .َفَصلِ  لَِربِ َك َواحنَْ )  قال تعاىل
 ا .الصحيح أن املراد بالنحر ذبح املناسك ، وهو ذبح البدن وحنوه : كثري  قال ابن

( املنسك املراد به هنا هو الذبح الذي  َوِلُكلِ  أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكًا لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن َِبِيَمِة اأْلَنْ َعامِ وقال تعاىل )
 .يتقرب به إىل هللا تعاىل 

 وقد ذكر ابن كثري عند هذه اآلية أن هذه اآلية تدل على أن ذبح املناسك مشروعة ِف مجيع امللل .
 وأما السنة :

 فاألحاديث كثرية وسيأيت بعضها ِف الشرح ومنها :
، فقال: من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب يوم األضحى بعد الصالة )خطبنا رسول هللا  قال  الرباء حديث
 ، ومن نسك قبل الصالة فال نسك له( . متفق عليه النسك

 . “ أمجع املسلمون على مشروعية األضحية ”: قال ِف املغِنوأمجع املسلمون على مشروعيتها . 
 . “ مل يكن يدع األضحية فإنه  ” قال ابن القيم:

 احلكمة من مشروعيتها : 
 لدماء بنية األضحية هذا من تعظيم هللا ( .تعظيم هللا بذبح األضاحي تقرباً إليه . ) اراقة ا أواًل :
 إظهار شعائر هللا تعاىل . ثانياً :
 التوسعة على األهل والفقراء واإلهداء للجريان واألقرباء . ثالثاً :

 بعد أن أمجع املسلمون على مشروعية األضحية ] كما سبق [ اختلفوا ِف وجوهبا على قولني :-4
 : أهنا واجبة . القول األول
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 ا مذهب أِب حنيفة واختيار ابن تيمية رمحه هللا .وهذ 
 بالنحر ، واألمر يفيد الوجوب . ( أن هللا أمر نبيه  َفَصلِ  لَِربِ َك َواحْنَرْ لقوله تعاىل )  -أ

 ) من كان له سعة ومل يضح فال يقربن مصالنا ( رواه أمحد . وحلديث أّب هريرة . قال : قال  -ب
خمر  الوعيد على ترك األضحية ، والوعيد إمنا يكون على ترك الواجب ، مما يدل على أن األضحية  : أنه قد خر  وجه الداللة

 واجبة .
) من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكاهنا ، ومن مل يكن يذبح فليذبح على  قال : قال  -جندب  -وحلديث الباب - 

 بإعادة الذبح ملن ذبح قبل الصالة . النيب اسم هللا ( متفق عليه ، فلو مل تكن األضحية واجبة ملا أمر 
 أهنا غري واجبة .القول الثاّن : 

 وهذا مذهب اجلمهور . ] وقد قال كثري من أصحاب القول يقولون : يكره للقادر تركها [ .
 . أكثر أهل العلم، يرون األضحية سنة مؤكدة، غري واجبةقال ابن قدامة : 

 رواه مسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره(. قال ) حلديث أم سلمة أن النيب  -أ
 )وأراد( فجعله مفوضًا إىل إرادته ولو كان واجبًا لقال  قال اإلمام الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله 

 .  )فال ميس من شعره وبشره حَّت يضحي(
 

اإلرادة، والواجب ال يعلق على اإلرادة، فلو كانت واجبة القتصر على قوله ) إذا دخل العشر فال  علقه على : قال ابن قدامة 
 ميس من شعره وبشره شيئاً ( .

عيد األضحى فلما انصرف أيت بكبش فذحبه و قال : بسم هللا وهللا أكرب ،  قال ) صليت مع رسول هللا  عن جابر  -ب
  ( اللهم هذا عين وعمن مل يضح من أميت

 ضحى عن أمته فهي جتزئ عمن متكن منها ومن مل يتمكن منها . فالنيب 
أهنما كانا ال يضحيان السنة والسنتني خمافة أن يرى ذلك واجباً، مما يدل على  ما أخرجه البيهقي عن أّب بكر وعمر  - 

 أهنما مل يكونا يريان الوجوب .
،  فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى( رواه أمحد والبيهقي قال)ثالث هن عليَّ  عن ابن عباس أن رسول هللا -د

 ي .واحلديث ضعيف كما قال اإلمام النوو 
 مذهب اجلمهور .والراجح  

 وأما أدلة أصحاب القول األول :
سلم أن املقصود أما اآلية فهي ُمتملة لوجوب النحر يوم العيد ، وُتتمل معىن آخر كوضع اليدين عند النحر ِف الصالة ، ولو 

 بالنحر الذبح فاآلية تدل على وقت النحر ال وجوبه .
 بالنحر له ال لغريه . : املراد باآلية ختصيص الرب  وقيل

) غسل  ضعفه أصحاب احلديث ، ولو صح فيحمل على تأكيد االستحباب كقوله  ”:  فقال عنه ابن قدامةوأما احلديث ، 
 .“اجلمعة واجب على كل ُمتلم ( 

احلديث اآلخر فال يدل على وجوب األضحية ابتداء ، بل يدل على وجوب األضحية إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصالة  أما
 فقد انقلب التطوع إىل فرض .

 فبهذا يظهر رجحان مذهب اجلمهور .
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 احلديث دليل على أن وقت ذبح األضحية يكون بعد صالة العيد .-5
 . ت احملدد هلا ، وهو بعد صالة العيدأن تكون ِف الوقفمن شروط األضحية : 

  واألفضل أن يؤخر حَّت تنتهي اخلطبة.
 ( متفق عليه . َمْن َذَبَح قَ ْبَل اَلصَّاَلِة فَ ْلَيْذَبْح َشاًة َمَكانَ َها )  ففي حديث جندب بن سفيان . قال : قال  -أ

َوَنَسَك ُنُسَكَنا فَ َقْد َأَصاَب النُُّسَك ، َوَمْن َنَسَك قَ ْبَل الصَّالِة فَ َقاَل : َمْن َصلَّى َصالتَ َنا ) ...  –الرباء  –وِف حديث الباب  -ب
 ه ( .َفال ُنُسَك لَ 

 ( . َمْن َذَبَح قَ ْبَل َأْن ُيَصلِ َي فَ ْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكانَ َها ، َوَمْن ملَْ يَْذَبْح فَ ْلَيْذَبْح بِاْسِم هللاِ ) ... ْن ُجْنَدٍب قَاَل وع - 
 لماء مىت ينتهي وقت الذبح على أقوال :واختلف الع

 أن النحر خاص بيوم العيد .القول األول :
 وهو قول ابن سريين .

 أن النحر ينتهي بانتهاء اليوم الثاّن من أيام التشريق ، فتكون أيامه ثالثة .القول الثاين : 
 . وهذا قول اجلمهور من احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة

 عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث . هنى أن النيب  -أ
وجه الداللة : أنه ال جيوز الذبح ِف وقت ال جيوز ادخار اإلضحية إليه ، فمن ذبح ِف اليوم الرابع وقع ِف هذا احملظور حبصول 

 اللحم زمن النهي عن أكله .
 أن اليوم الرابع ال جيب فيه الرمي فيه ، فلم جتز األضحية فيه كالذي بعده . -ب
 نه قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأّب هريرة وأنس .أ - 

 . أيام النحر ثالثة ، عن غري واحد من أصحاب رسول هللا  قال اإلمام أمحد :
  .وِف رواية أخرى عنه قال : َخسة من أصحاب رسول هللا

 ا .، وقد روي عنه مثل مذهبن وال خمالف ِلم إال رواية عن علي  ة :قال ابن قدام
 أن أيام الذبح أربعة ، يوم العيد ، وأيام التشريق الثالثة .ل الثالث : القو 

 من ذي احلجة . 13وهو قول الشافعية ، واختيار ابن تيمية ، فينتهي بغروب مشس اليوم 
احلسن ، بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة  أياموثالثة  : وقد قال علي بن أّب طالب: أيام النحر: يوم األضحى،قال ابن القيم

، وإمام أهل الشام األوزاعي ، وإمام فقهاء أهل احلديث الشافعي ، واختاره ابن املنذر،  رباحوإمام أهل الكوفة عطاء بن أّب 
وألن الثالثة ختتص بكوهنا: أيام مىن، وأيام النحر، وأيام التشريق، وُيرم صيامها، فهي إخوة ِف هذه األحكام، فكيف تفرتق ِف 

 [ 2/291]زاد املعاد ع .ا نص وال إمج جواز الذبح بغري

 صحته.( لكن خمتلف ِف  كل أيام التشريق ذبح جاء ِف حديث ) -أ
 ) أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل ( رواه مسلم . حديث نبْيشة . قال : قال -ب

 الراجح .وهذا 
 بدأ فيما ميضي من قدر صالة العيدذا كان املضحي ِف مكان ال ُيصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت األضحية يإ . 

 قوله ) من ذبح قبل الصالة ... ( نستفيد أنه ال يشرتط أن يكون الذبح بعد خطبة اإلمام ، وإمنا العربة بالصالة . -6
 احلديث دليل على أن من شروط األضحية أن تبلغ السن املعتربة ، فال جيزئ من املعز إال ما مت له سنة .-7
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 . بأن يكون ثنياً إن كان من اإلبل أو البقر أو املعز، وجذعاً إن كان من الضأن ة : أن تبلغ السن املعتربة .فمن شروط األضحي
 الثين من اإلبل : ما مت له َخس سنني . -
 الثين من البقر : ما مت له سنتان . -

 الثين من الغنم : ما مت له سنة . -

 اجلذع : ما مت له ستة أشهر . -

 مَرَواُه ُمْسلِ (  اَل َتْذحَبُوا ِإالَّ ُمِسنًَّة، ِإالَّ َأْن يَ ْعُسَر َعَلْيُكْم فَ َتْذحَبُوا َجَذَعًة ِمَن اَلضَّْأنِ )  اَل َرُسوُل َاَّللَِّ قَاَل: قَ  َعْن َجاِبر 

نية من الشرط الثاّن : أن تبلغ سن التضحية ، بأن تكون ثنية أو فوق الثة :ِف ذكر شروط األضحي ( املوسوعة الفقهية) جاء ِف 
اإلبل والبقر واملعز ، وجذعة أو فوق اجلذعة من الضأن ، فال جتزئ التضحية مبا دون الثنية من غري الضأن ، وال مبا دون اجلذعة 

 . من الضأن ... وهذا الشرط متفق عليه بني الفقهاء ، ولكنهم اختلفوا ِف تفسري الثنية واجلذعة " انتهى
أن اجلذع من املعز ومن كل شيء يضحى به غري الضأن ال جيوز ، وإمنا جيوز من ذلك كله  ال أعلم خالفاً : قال ابن عبد الرب 

 ة .الثين فصاعداً ، وجيوز اجلذع من الضأن بالسنة املسنون
قال النووي : أمجعت األمة على أنه ال جيزئ من اإلبل والبقر واملعز إال الثين ، وال من الضأن إال اجلذع ، وأنه جيزئ هذه و 

ورات إال ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : ال جيزئ اجلذع من الضأن . وعن عطاء واألوزاعي أنه جيزئ املذك
 أن .      ) اجملموع ( .اجلذع من اإلبل والبقر واملعز والض

ينئذ ثين ... وأما البقرة ونقل ابن قدامة عن أئمة اللغة : إذا مضت اخلامسة على البعري ودخل ِف السادسة وألقى ثنيته فهو ح
 ن .قال ) ال تذحبوا إال مسنة ( ومسنة البقر اليت ِلا سنتا فهي اليت ِلا سنتان ألن النيب 

قال العلماء املسنة هي الثنية من كل شيء من اإلبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه ال جيوز  ي :وقال اإلمام النوو 
 ه .   ) شرح مسلم ( .ن األحوال وهذا ُممع علياجلذع من غري الضأن ِف حال م

الثين من اإلبل : ما مت له َخس سنني ، والثين من البقر : ما مت له ة ( فأحكام األضحي) وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ِف 
لثين من اإلبل والبقر واملعز سنتان . والثين من الغنم : ما مت له سنة ، واجلذع : ما مت له نصف سنة ، فال تصح التضحية مبا دون ا

 . ، وال مبا دون اجلذع من الضأن " انتهى
 وقد اختلف العلماء ِف حكم التسمية  على ثالثة أقوال :استدل باحلديث من قال بوجوب التسمية على الذبيحة ، -8

 : أهنا شرط ال تسقط مطلقاً ، حَّت لو تركها نسياناً أو جاهالً فال ُتل . القول األول
اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقال : وهذا أظهر األقوال ، فإن الكتاب والسنة قد علقا احلل بذكر اسم هللا عليه وهذا 

 ِف غري موضع .
 ( . َوال تَْأُكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوِإنَُّه لَِفْسقٌ لقوله تعاىل ) -أ

 هي عن األكل مما مل يذكر اسم هللا عليه ، وتسميته فسقاً .قالوا : وهذا عام ، ففيه الن
 ) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ( متفق عليه . وحلديث رافع بن خديج . قال : قال  -ب

ذبيحة ، فقرن بني إهنار الدم وذكر اسم هللا على الذبيحة ِف شرط احلل ، فكما أنه لو مل ينهر الدم ناسيًا أو جاهاًل مل ُتل ال
 ِف مجلة واحدة ، فال ميكن التفريق بينهما إال بدليل . فكذلك إذا مل يسم ، ألهنما شرطان قرن بينهما النيب 

 : أهنا واجبة ِف حال الذكر دون حال النسيان . القول الثاين
 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، واملشهور ِف مذهب احلنابلة .
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 اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجه . ) إن هللا وضع عن أميت لقوله 
 : أهنا سنة مطلقاً . القول الثالث

 وهذا مذهب الشافعي .
 .) ِإالَّ َما ذَكَّْيُتْم ( لقوله تعاىل   -أ

 . فأباح التذكي من غري اشرتاط التسمية  قال النووي : 
 وهم ال يسمون .َب ِحلٌّ َلُكْم ( ) َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاولقوله تعاىل  -ب

 بأن املراد ) إال ما ذكيتم ( وذكرمت اسم هللا عليه ، ملا ثبت من األدلة األخرى على األمر بالتسمية واجلواب عن اآلية : 
 سلمني وأما آية ) وطعام الذين أوتوا الكتاب ... ( أن املراد بذبائح أهل الكتاب املباحة هي ما ذحبوها بشرطها كذبائح امل

 وحلديث ) ذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر اسم هللا ( وهو حديث ضعيف . - 
 وأهنا ال تسقط مطلقاً ، واختاره ابن عثيمني رمحه هللا . والصحيح األول

 . يشرتط أن يكون بلفظ : بسم هللا 
 فلو قال : بسم الرمحن أو باسم رب العاملني :

 ال جيزئ .فقيل : 
 واحلنابلة . وهذا قول الشافعية ، 

 ألن إطالق التسمية ينصرف إىل : بسم هللا .
 جيزئ .وقيل : 

 وهذا مذهب احلنفية واملالكية . 
 وهذا الراجح .املراد بالتسمية ذكر هللا من حيث هو ، ال خصوص : بسم هللا ، قالوا : 

و مسى على شاة مث تركها إىل غريها أعاد : ويعترب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه ، فل قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 . التسمية ، وأما تغيري اآللة فال يضر ، فلو مسى وبيده سكني مث ألقاها وذبح بغريها فال بأس

 لو مسى على صيد فأصاب غريه حل ، مثال : أرسل كلبه على أرنب ، مث إن الكلب صاد غزااًل فإنه ُيل .،  أما ِف الصيد
 باب الصيد تقع على اآللة ، والتسمية ِف باب الذكاة تقع على عني املذبوح . : أن التسمية ِف والفرق

ا هو إىل الن يب   -9  .، وأن ه قد خيص  بعض أم ته حبكٍم ومينع غريه منه ولو كان بغري عذرأن  املرجع ِف األحكام إمن 
ن  الس ياق يشعر بأن  قوله ألّب بُ ْردة ضح  به. أي: وفيه أن  خطابه للواحد يعم  مجيع املكلفني حَّت  يظهر دليل اخلصوصي ة، أل-10

 ." باجلذع، ولو كان يفهم منه ختصيصه بذلك َلَما احتا  إىل أن يقول له " ولن جتزي عن أحد بعدك
 .وُيتمل: أن تكون فائدة ذلك قطع إحلاق غريه به ِف احلكم املذكور. ال أن  ذلك مأخوذ من ُمر د اللفظ ، وهو قوي  

بقوله " اذبح مكاهنا أخرى " وِف لفظ " أعد نسكاً " وِف لفظ " ضح  ِبا " وغري ذلك من األلفاظ املصر حة باألمر واستدل -11
 .باألضحي ة على وجوب األضحي ة

 ر .وفيه أن  اإلمام يعلم الن اس ِف خطبة العيد أحكام الن ح-12
 مَل يصح  إالَّ إذا وقع على وفق الش رع. -ني ة حسنة  وإن وافق -قال الش يخ أبو ُمم د بن أّب مجرة: وفيه أن  العمل -13
ا هو حلم قد مه ألهله ". -14  وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غري حلم األضحي ة لقوله " إمن 
ثبت وفيه كرم الر ب  سبحانه وتعاىل لكونه شرع لعبيده األضحي ة مع ما ِلم فيها من الش هوة باألكل واالد خار. ومع ذلك فأ -15
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  .     ) فتح الباري ( .ِلم األجر ِف الذ بح، مث  من تصد ق أثيب وإال مَل يأمث
 

ي   َعْن َجاب ٍر  -145 يَ ْوَم اْلع يد  . فَ َبَدَأ ب الصَّالة  قَ ْبَل اخْلُْطَبة  ، ب ال َأَذاٍن َوال إقَاَمٍة . ُثَّ قَاَم  قَاَل ) َشه ْدُت َمَع النَِّب 
أََتى الني َساَء فَ َوَعَظُهنَّ  ب الٍل ، فََأَمَر ب تَ ْقَوى اَّللَّ  تَ َعاىَل ، َوَحثَّ َعَلى طَاَعت ه  ، َوَوَعَظ النَّاَس َوذَكََّرُهْم ، ُثَّ َمَضى َحىتَّ ُمتَ وَكي ًئا َعَلى 

َطة  الني َساء  ، َسْفَعاُء اخْلَدَّْين  َوذَكََّرُهنَّ ، َوقَاَل : يَا َمْعَشَر الني َساء  ، َتَصدَّْقَن . فَإ نَُّكنَّ َأْكثَ ُر َحَطب  َجهَ  نََّم ، فَ َقاَمْت اْمَرَأٌة م ْن س 
رَي . قَاَل : َفَجَعلْ  َن يَ َتَصدَّْقَن م ْن ُحل يي ه نَّ يُ ْلق نَي ِف  فَ َقاَلْت : مل َ يَا َرُسوَل اَّللَّ  فَ َقاَل : ألَنَُّكنَّ ُتْكث ْرَن الشََّكاَة ، َوَتْكُفْرَن اْلَعش 

 ن ( .ب الٍل م ْن َأقْ َراط ه نَّ َوَخَوات يم ه   ثَ ْوب  
---------- 

ِف رواية ِلما ، قال ابن جريج: قلت لعطاء: أحقًا على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني (  َحىتَّ أََتى الني َساَء فَ َوَعَظُهنَّ َوذَكََّرُهنَّ )  
 م ال يفعلون ذلك؟.يفرغ فيذكرهن؟ قال: ِإْي، لعمري إنِ  ذلك حلق عليهم، وما ِل

ظاهره أن  عطاًء كان يرى وجوب ذلك، وِلذا قال عياٌض: مَل يقل بذلك غريه. وأم ا الن ووي  فحمله على االستحباب. وقال: ال 
 مانع من القول به، إذا مَل يرتت ب على ذلك مفسدٌة.

 فقري ابتغاء وجه هللا تعاىل .( أمر ِلم بالصدقة ، وهي دفع مال ل يَا َمْعَشَر الني َساء  ، َتَصدَّْقنَ ) 
 ( اسم من أمساء النار ، مسيت بذلك لبعد قعرها ، وقيل : لغلظ أمرها . ) جهنم

ناصيته ، وعن األصمعي : محرٌة يعلوها سواٌد ،  قال إبراهيم احلرّب : هو سواٌد ِف الوجه ، ومنه سفعة الفرس سواد ( َسْفَعاُء اخْلَدَّْين   )
 واٌد مع لوٍن آخر. وقال بن قتيبة: لوٌن خيالف لون الوجه.وقيل: صفرٌة ، وقيل: س

وكل ها متقاربٌة. وحاصلها أن  بوجهها موضعًا على غري لونه األصلي  ، وكأن  االختالف حبسب اللون األصلي  ، فإن كان أمحر 
 سواٌد. فالس فعة سواٌد صرٌف ، وإن كان أبيض فالس فعة صفرٌة ، وإن كان أمسر فالس فعة محرٌة يعلوها

 : الشكاية وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته . الشكاة
ريَ تكْ  ) بقوله ) لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئًا قالت : ما  املراد بالعشري هنا الزو  . وقد فسره النيب  ( ُفْرَن اْلَعش 

 رأيت منك خرياً قط ( .
فبسط بالل ثوبه، مث قال: هلم ، لكنَّ فدا أّب وأمي ، ) وللبخاري (  يُ ْلق نَي ِف  ثَ ْوب  ب اللٍ  َفَجَعْلَن يَ َتَصدَّْقَن م ْن ُحل يي ه نَّ )  

 القائل هو بالٌل. (فيلقني الفتخ واخلواتيم ِف ثوب بالل 
و فض ة ، ِصرفًا أو : ما ُُيلَّى به األذن ذهبًا كان أ-بضم  القاف وسكون الر اء بعدها طاء مهملة  -مجع قرط (   م ْن َأقْ َراط ه نَّ ) 

 مع لؤلؤ وغريه ، ويعل ق غالباً على شحمتها.
بالص دقة، فرأيتهن  يهوين إىل آذاهنن  وحلوقهن  " ، ومعىن اإلهواء: اإلمياء باليد إىل  وللبخاري عن ابن عب اس قال: أمرهن  الن يب  

 . الش يء ليؤخذ، وقد ظهر أن ه ِف اآلذان إشارة إىل احللق
ا توضع ِف العنق وإن كان ُمل ها إذا تدلت الص در.وأم ا ِف احلل  وق. فالذي يظهر أن  املراد القالئد فإهن 

 احلديث دليل أن املشروع ِف يوم العيد البدء بالصالة مث اخلطبة .-1
 احلديث دليل على أنه ليس لصالة العيد أذان وإقام ة .-2

 : ال نعلم ِف هذا خالفاً ممن يعتد به . قال ِف املغِن
 ( .أََذاٍن َوال إقَاَمٍة فَ َبَدأَ بِالصَّالِة قَ ْبَل اخْلُْطَبِة ، ِبال ... حلديث الباب ) -أ
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 د .َصلَّى اَْلِعيَد ِباَل أََذاٍن، َواَل ِإقَاَمٍة ( َأْخَرَجُه أَبُو َداوُ  َوَعْن ابن عباس  ) َأنَّ اَلنَّيبَّ  -ب
  تفق عليهمة(. يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقام  وعن جرب بن عبد هللا قال: )شهدت مع رسول هللا - 
  مرواه مسل .العيد غري مرة وال مرتني، بال أذان وال إقامة( وعن جابر بن مسرة قال : )صليت مع رسول هللا - 
 اختلف العلماء هل ينادى ِلا بالصالة جامعة أم ال على قولني :و-3

 ِلا بالصالة جامعة .ينادى القول األول :  
 وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة .

 قياساً على الكسوف .-أ
وال ألّب بكر وال عمر وال عثمان ِف العيدين حَّت أحدث  وجاء حديث ال يصح عن الزهري قال : )مل يكن يؤذن للنيب -ب

 لصالة جامعة ( . وهو ضعيف .يأمر ِف العيدين املؤذن فيقول : ا وكان النيب وقال الزهري : ذلك معاوية ... 
 ال يشرع ذلك بل هو بدعة .القول الثاين : 

 وهذا مذهب املالكية .
 ومل يفعله فرتكه سنة . مرات كثرية ومل يكن ينادى ِلا ، وأي شيء وقع ِف عهد النيب  ألن العيد وقع ِف عهد النيب 

خطأ ، ألن الكسوف يأيت بغتة من غري أن يشعر الناس ، فهذا قياس ، وأما قول أصحاب القول األول : قياسًا على الكسوف 
 خبالف العيد .

أن هذه اخلطبة ِف عيد الفطر كما جاء ِف رواية أخرى ، وعليه فاملستحب ِف خطبة عيد الفطر أن يعظ الناس ويذكرهم - 4
 ويأمرهم بتقوى هللا .

كام زكاة الفطر وما يتعلق ِبا ، فهذا قول ضعيف ألن وأما قول بعض الفقهاء " إن السنة أن يكون موضوع خطبة عيد الفطر أح
 الناس قد أدوا زكاة الفطر .

  احلديث دليل على أنه جيوز للمرأة أن تتصرف ِف ماِلا من غري إذن زوجها ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال :-5
 حلق فيما دون ذلك .: إن الزو  له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له ا القول األول

 وبه قال املالكية واحلنابلة على إحدى الروايتني .
: " ال جَيُوُز لِْلَمْرأَِة ِف َماِِلَا ِإال بِِإْذِن َزْوِجَها حبلي ِلا فقال ِلا النيب   ملا ورد أن خرية امرأة كعب بن مالك أتت النيب -أ

َرَة أَْن تَ َتَصدََّق حِبُِليِ َها فَ َقال  َث َرُسوُل اَّللَِّ فَ َهْل اْسَتْأَذْنِت َكْعًبا قَاَلْت نَ َعْم فَ بَ عَ  ِإىَل َكْعِب ْبِن َماِلٍك َزْوِجَها فَ َقاَل َهْل أَِذْنَت خِلَي ْ
َها ( رواه ابن ماجه ، وِف إسناده عبد هللا ابن ُيَي وأبوه ُمهوالن . نَ َعْم فَ َقِبَلُه َرُسوُل اَّللَِّ   ِمن ْ

ِه؛ َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  وحلديث َعْمرِو ْبنِ  -2 ْمَرأٍَة َعِطيٌَّة ِإالَّ بِِإْذِن َزْوِجهَ  ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ   رواه الرتمذي ا(. قَاَل )اَل جَيُوُز اِلِ
بالوصية  قي د هؤالء املنع مبا زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن املالك له حق التصرف ِف ماله ِف الثلث وما دونه

وليس له ذلك ِف ما زاد على الثلث إال بإجازة الورثة كما ِف قصة سعد بن أّب وقاص املشهورة حينما سأل النيب هل يتصدق 
 جبميع ماله قال ال قال فبالثلثني قال ال قال فبالشطر قال ال قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثري . متفق عليه .

)تنكح املرأة ملاِلا ومجاِلا ودينها( أخرجه السبعة، والعادة  حق الزو  متعلق مباِلا بدليل قوله وأما استدالِلم بالقياس فهو أن 
أن الزو  يزيد ِف مهرها من أجل ماِلا وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك ُمرى حقوق الورثة املتعلقة 

 مبال املريض . 
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 مطلقاً إال بإذن زوجها .: للزو  منع زوجته  القول الثاين
 وبه قال طاوس .

 . سابققال ابن حجر ِف الفتح : واحتج طاوس حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. مث ذكر حديث ال
 .: للمرأة التصرف ِف ماِلا مطلقاً سواء كان بعوض أو بغري عوض أكان ذلك مباِلا كله أو بعضه  القول الثالث

 وابن املنذر .، واحلنابلة ِف املذهب ، والشافعية ، نفية وبه قال اجلمهور ومنهم احل
 لقوله تعاىل ) وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ( . -أ

 فأباح هللا للزو  ما طابت له به نفس امرأته . 
صدقتهن ، ومل يسأل عن إذن أزواجهن ِلن  َواخْلَامَتَ ، ... ( وقِبل النيب  ).. َفَجَعَلِت اْلَمْرأَُة تُ ْلِقى اْلُقْرطَ  البابوحلديث  -ب

 ِف الصدقة ، فدل على أنه ال يشرتط .
ِذي يَُدوُر ، فَ َلمَّا َكاَن يَ ْوُمَها الَّ  ) أَن ََّها أَْعتَ َقْت َولِيَدًة وملَْ َتْسَتْأِذِن النَّيبَّ  –رضى هللا عنها  -وعن َمْيُمونََة بِْنَت احْلَاِرِث - 

َها ِفيِه قَاَلْت َأَشَعْرَت يَا َرُسوَل اَّللَِّ َأّن ِ أَْعتَ ْقُت َولِيَديت قَاَل  أََما ِإنَِّك َلْو أَْعطَْيِتيَها َأْخَواَلِك  »قَاَلْت نَ َعْم . قَاَل « . فَ َعْلتِ  أَوَ »َعَلي ْ
 رواه البخاري ومسلم .« َكاَن أَْعَظَم أَلْجرِك

 ، ومل يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إىل ما هو أوىل ِلا .ونة أعتقت ومل تستأذن النيب وجه الداللة: أن ميم
 الصحيح . وهذا القول هو

 قال ِف الفتح : وأدلة اجلمهور من الكتاب والسنة كثرية .
  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق بأجوبة :أجاب مجهور العلماء عن حديث و 

 ُممول على األدب وحسن العشرة وحلق ه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله .: بأن  ذلك  اجلواب األول
 قال السندي ِف شرحه على النسائي ِف احلديث املذكور : وهو عند أكثر العلماء على معىن حسن العشرة واستطابة نفس الزو  

 : تضعيف احلديث . اجلواب الثاين
به والقرآن يدل على خالفه مث السنة مث األثر مث املعقول .. وقد أعتقت ونقل عن الشافعي أن احلديث ليس بثابت وكيف نقول 

ميمونة قبل أن يعلم النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غريه على أن هذا احلديث إن ثبت فهو 
 ُممول على األدب واالختيار ..

 النجاة النار .احلديث دليل على فضل الصدقة ، وأهنا من أسباب  -5
 ومما يدل على ذلك أيضاً : 

 ) اتقوا النار ولو بشق مترة ( . قوله 
 ) ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق مترة ( رواه أمحد . وقال 

 رواه أمحد  )يا عائشة! استرتي من النار ولو بشق مترة، فإهنا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان(  وعن عائشة . قالت : قال 

 شروعية وعظ النساء .م-6

 أن النساء تكون بعيدات عن الرجال حَّت ِف املسجد .-7

 السبب ِف ذلك : أن النساء أكثر أهل النار ، وقد بني النيب -8

 : كفران حق الزو  . السبب األول
 : اللعن والشكاية . السبب الثاين
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 فيه بيان خطر اللسان .-9
 ينبغي شكر من أسدى إليك معروفاً .-10
 أن النار موجودة .-11
 على أمته . شفقة النيب -12
 السؤال عما أشكل .-13
 تذكري الناس باحملرمات اليت انتشرت بينهم .-14
وفيه داللٌة على االكتفاء ِف اجلواب بنعم. وتنزيلها منزلة اإلقرار، وأن  جواب الواحد عن اجلماعة كاٍف إذا مَل ينكروا ، ومَل -15

 .مينع مانٌع من إنكارهم
استحباب وعظ الن ساء وتعليمهن  أحكام اإلسالم وتذكريهن  مبا جيب عليهن ، ويستحب  حث هن  على الص دقة وختصيصهن  -16

 .ُملٍس منفرٍد، وُمل  ذلك كله إذا أمن الفتنة واملفسدة بذلك ِف
من تدعو احلاجة إليه من شاهٍد وحنوه،  أن ال ُيضر من الر جال إالَّ ،  وفيه أن  األدب ِف خماطبة الن ساء ِف املوعظة أو احلكم-17

 .ومتوَل قبض الص دقة ألن  بالالً كان خادم الن يب  
 .وفيه خرو  الن ساء إىل املصلى كما سيأيت ِف احلديث الذي بعده-18
 .وفيه جواز طلب الص دقة من األغنياء للمحتاجني ، ولو كان الط الب غري ُمتا ٍ -19
ىل الص دقة مبا يعز  عليهن  من حلي هن  مع ضيق احلال ِف ذلك الوقت. داللٌة على رفيع مقامهن  ِف وِف مبادرة تلك الن سوة إ-20

 .ورضي عنهن   الد ين وحرصهن  على امتثال أمر الر سول 
اْلع يَدْين  اْلَعَوات َق َوَذَوات  اخْلُُدور  ، َوَأَمَر  َأْن ُُنْر َج ِف   قَاَلْت ) َأَمَرنَا َرُسوُل اَّللَّ   -ُنَسْيَبَة األَْنَصار يَّة   -َعْن ُأمي  َعط يََّة -146

  ( .احْلُيََّض َأْن يَ ْعَتز ْلَن ُمَصلَّى اْلُمْسل م ني
ْدر َها ، َحىتَّ خَتُْرَج احْلُيَُّض ، فَ ُيكَ   ظ )َوِف  َلفْ  َن ب َتْكب ري ه ْم َوَيْدُعوَن ربي ْ ُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن َُنُْرَج يَ ْوَم اْلع يد  ، َحىتَّ ُُنْر َج اْلب ْكَر م ْن خ 

 ه ( .ب ُدَعائ ه ْم ، يَ ْرُجوَن بَ رََكَة َذل َك اْليَ ْوم  َوُطْهَرتَ 
 . تبلغ العواتق : مجع "عاتق" املرَأة الشابة َأول ما

---------- 
 ُنسْيبة بنت كعب .) َعْن ُأمي  َعط يََّة ( 

 . جلارية البالغة( مجع عاتق، وهي ا) َأْن ُُنْر َج اَْلَعَوات َق  
ن، ( مجع ِخدر سرت يُتخذ ِف البيت تقعد األبكار وراءه صيانة ِل اخلدور ( أي: النساء صواحبات اخلدور، و)َوَذَوات  اخْلُُدور   ) 

 ( مجع حائض ، واملراد اليت أصاِبا احليض . ) َواحْلُيََّض ِف اْلِعيَدْينِ وِف رواية 
 على الرجال على أقوال : صالة العيدحكم  اختلف العلماء ِف-1

 أهنا فرض عني .القول األول : 
 وهذا مذهب أّب حنيفة ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاّن .

أمر النساء حبضور صالة العيد وإخرا  العواتق وذوات اخلدور ،  حلديث الباب ) كنا نؤمر باخلرو  ِف العيدين .. ( فالنيب  -أ
 ن تُلبس من ال جلباب ِلا ، وإذا ثبت هذا ِف حق النساء فالرجال من باب أوىل .بل أمر من ِلا جلباب أ

 عليها . مواظبة النيب -ب
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لصالة العيد على جهة االستمرار وعدم إخالله ِبا ، واألمر باخلرو  إليها ، بل  ألنه قد انضم إىل مالزمته  قال الشوكاين : 
اخلدور ، وبالغ ِف ذلك حَّت أمر من ِلا جلباب أن تلبس من ال جلباب ِلا ... باخلرو  للعواتق واحليض وذوات  ثبت أمره 

 ومن مقويات القول بأهنا فرض إسقاطها لصالة اجلمعة ، والنوافل ال تسقط الفرائض ِف الغالب .
 أهنا فرض كفاية .القول الثاين : 

 وهذا مذهب احلنابلة .
 الباب فإنه يدل على الوجوب . واستدلوا بنفس أدلة القول األول ، ومنها حديث-أ

عن اإلسالم ، فأخربه أن عليه َخس صلوات ِف اليوم  لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي حلديث طلحة ) أن أعرابيًا سأل النيب 
 والليلة ( .

 وألن صالة العيد من أعالم الدين الظاهرة ، فكانت فرض كفاية كاجلهاد .-ب
 أهنا سنة مؤكدة .القول الثالث : 

 ه قال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وداود ومجاهري العلماء .وب
عن اإلسالم ، فأخربه أن عليه َخس صلوات ِف اليوم والليلة إال أن  حلديث طلحة بن عبيد هللا ) أن أعرابيًا سأل النيب  -أ

 تطوع ( متفق عليه .
 ... ( .: ) َخس صلوات كتبهن هللا على العبد ِف اليوم والليلة  ولقوله -ب
قال له ) ... فأخربهم أن هللا افرتض عليهم َخس صلوات ِف اليوم والليلة ( ومل يذكر  وحلديث بعث معاذ ، فإن النيب - 

 ، فلو كانت واجبة لذكرها ملعاذ . صالة العيد ، ومن املعلوم أن بعث معاذ كان ِف آخر حياة النيب 
 القول الثاّن . والراجح

 اختلف العلماء ِف ذلك على أقوال :، وقد النساء لصالة العيد  حباب شهوداحلديث دليل على است-2
 : يستحب ِلن شهود العيد . القول األول

 حلديث الباب .
 قال ابن حجر : فيه استحباب خرو  النساء إىل شهود العيدين سواء كن شواب أم ال وذوات هيئات أم ال .

 ملستحسنات .يستحب ِف غري ذوي اِليئات واالقول الثاين :  
 ألن ِف خروجهن سبب للفتنة ، والفتنة حرام ، وما أدى إىل احلرام فهو حرام .

 يكره خرو  النساء .القول الثالث : 
 وكرهه النخعي وُيي األنصاري ، وكرهه سفيان وابن املبارك . 

 يكره للشابة دون غريها .القول الرابع : 
 الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن وعليهن بدون تفريق بني شابة أو عجوز. االستحباب للجميع، لظاهر احلديث دون والصحيح

 ة .ثياب زينة أو شهر  ووال البسة لصالة العيد أن تكون غري متطيب رأةضور امليشرتط حل-3
 أي غري متطيبات ( .) ) وليخرجن تفالت ( رواه أبو داود .       لقوله 

 ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ اْلَمْسِجَد َفاَل مَتَسَّ ِطيباً ( رواه مسلم .»  اَلْت قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ وَعْن زَيْ َنَب اْمَرأَِة َعْبِد اَّللَِّ قَ 
َا اْمَرأٍَة َأَصاَبْت خَبُوراً َفاَل َتْشَهْد َمَعَنا اْلِعَشاَء اآلِخَرة ( روا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :وَعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَالَ   ه مسلم .) أميُّ

 وقد تقدم شروط ذلك بالتفصيل عند حديث ) ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا ( .
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 ألمور :للنساء باخلرو  لصالة العيد ال يدل على الوجوب  ر النيب مْ أ-4
 أن من مجلة من أمر بذلك من ليس مبكلف ، وهن احليض . أواًل :
 اجح كما مر ، فال جتب على النساء من باب أوىل .أن صالة العيد ال جتب على الرجال على الر  ثانياً :

 .للنساء حبضور صالة العيد ، مع أن صالة املرأة ِف بيتها أفضل  احلكمة من أمر النيب -5
) اَل مَتْنَ ُعوا إَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ قَاَل  َما َكاَن َيْشَهُد اجلُُْمَعَة َواجلََْماَعَة ِمْن النِ َساِء إالَّ أَقَ لُُّهنَّ ؛ أِلَنَّ النَّيبَّ قال ابن تيمية : 

ٌر َِلُنَّ ( ُمت ََّفٌق َعَلْيِه .  َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ
ا َوِصاَلتُ َها ِف ِمْن َصاَلهِتَا ِِف َدارِهَ َوقَاَل ) َصاَلُة إْحَداُكنَّ ِف خَمَْدِعَها أَْفَضُل ِمْن َصاَلهِتَا ِِف ُحْجَرهِتَا َوِصاَلتُ َها ِِف ُحْجَرهِتَا أَْفَضُل  

َخْلِفي ( َرَواُه أَبُو َداُود  –أَْو قَاَل  -َدارَِها أَْفَضُل ِمْن َصاَلهِتَا ِِف َمْسِجِد قَ ْوِمَها َوِصاَلتُ َها ِف َمْسِجِد قَ ْوِمَها أَْفَضُل ِمْن َصاَلهِتَا َمِعي 
أَْفَضُل َِلُنَّ ِمْن ُشُهوِد اجلُُْمَعِة َواجلََْماَعِة إالَّ " اْلِعيُد " فَِإنَُّه أََمَرُهنَّ بِاخْلُُروِ  ِفيِه  . فَ َقْد َأْخبَ َر اْلُمْؤِمَناِت : َأنَّ َصاَلتَ ُهنَّ ِف اْلبُ ُيوتِ 

 أِلَْسَباِب : -َوَاَّللَُّ أَْعَلُم  -َوَلَعلَُّه 
 َعِة .أَنَُّه ِف السََّنِة َمرَّتَ نْيِ فَ ُقِبَل خِبِاَلِف اجلُْْمَعِة َواجلََْما َأَحُدَها :
 أَنَُّه لَْيَس َلُه بََدٌل ِخاَلَف اجلُُْمَعِة َواجلََْماَعِة فَِإنَّ َصاَلتَ َها ِف بَ ْيِتَها الظُّْهُر ُهَو مُجَْعتُ َها . الثَّاين  :

؛ َوِِلََذا َكاَن اْلِعيُد اأْلَْكبَ ُر ِف َمْوِسِم احلَْجِ  موقفة أَنَُّه ُخُروٌ  إىَل الصَّْحرَاِء ِلذِْكِر اَّللَِّ فَ ُهَو َشِبيٌه بِاحلَْجِ  ِمْن بَ ْعِض اْلُوُجوِه  الثَّال ُث :
 ثَ ُرُهنَّ َعَلى تَ ْرِك اأْلَْفَضِل ؛ فَِإنَّ َذِلَك يَ ْلَزُم أَنْ لِْلَحِجيِج َوَمْعُلوٌم َأنَّ الصََّحابِيَّاِت إَذا َعِلْمَن َأنَّ َصاَلتَ ُهنَّ ِف بُ ُيوهِتِنَّ أَْفَضُل ملَْ يَ تَِّفْق َأكْ 

 َيُكوَن أَْفَضُل اْلُقُروِن َعَلى اْلَمْفُضوِل ِمْن اأْلَْعَمال .
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 باُب صالة  الُكُسوف  
 الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه .

 ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه .:  واخلسوف
 ة رهبة وهذه صالة رغبة .قال ابن القيم : فر ق الفقهاء بني صالة الكسوف وصالة االستسقاء بأن هذه صال 
 : وللكسوف سببان 

 سبب شرعي وهو ختويف العباد وزجرهم عن الذنوب ودفعهم إىل التوبة . السبب األول :
بالصالة والذكر  وكما قال ابن املنري : أنه مبنزلة اإلعالم بقرب وقوع عقوبة ، فعلى الناس أن يبادروا بالتوبة وِلذا أمر النيب 

 غري ذلك مما يدفع أسباب العقوبات .والصدقة والعتق و 
 ) إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكن خيوف هللا ِبما عباده (. ويدل لذلك قوله 

 : سبب كوّن : بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بني الشمس وبني األرض . السبب الثاين
 يلولة األرض بني الشمس .وأما بالنسبة للقمر فهي ح

) إنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتان   قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ    -ُعْقَبَة ْبن  َعْمٍرو األَْنَصار يي  اْلَبْدر يي   -َعْن َأِب  َمْسُعوٍد -147
َها َشْيًئا َفَصلُّوا ، َواْدُعوا م ْن آيَات  اَّللَّ  ، خُيَوي ُف اَّللَُّ هب  َما ع َباَدُه ، َوإ ن َُّهَما ال يَ ْنخَ  ن ْ َفان  ل َمْوت  َأَحٍد م ْن النَّاس  . فَإ َذا رَأَيْ ُتْم م  س 

َف َما ب ك  م ( .َحىتَّ يَ ْنَكش 
َعٌة . فَ بَ َعَث ُمَناد يًا يُ َناد ي : الصَّ  َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهد  َرُسول  اَّللَّ  -148 الُة َجام 

 ت ( .فَاْجَتَمُعوا . َوتَ َقدََّم ، َفَكب ََّر َوَصلَّى َأْرَبَع رََكَعاٍت ِف  رَْكَعتَ نْي  ، َوَأْرَبَع َسَجَدا
ب النَّاس  .   َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها أَن ََّها قَاَلْت ) َخَسَفت  الشَّْمُس َعَلى َعْهد  َرُسول  اَّللَّ   -149

َوُهَو  -ُثَّ رََكَع ، فََأطَاَل الرُُّكوَع  -َوُهَو ُدوَن اْلق َيام  اأَلوَّل   -فََأطَاَل اْلق َياَم ، ُثَّ رََكَع ، فََأطَاَل الرُُّكوَع ، ُثَّ قَاَم ، فََأطَاَل اْلق َياَم 
ْثَل َما فَ َعَل ِف  الرَّْكَعة  اأُلوىَل ، ُثَّ اْنَصَرَف ، ُثَّ َسَجَد ، فََأطَاَل السُّجُ  -ُدوَن الرُُّكوع  اأَلوَّل   وَد ، ُثَّ فَ َعَل ِف  الرَّْكَعة  اأُلْخَرى م 

اَّللَّ  ، ال  َر آيَ َتان  م ْن آيَات  َوَقْد جَتَلَّْت الشَّْمُس ، َفَخَطَب النَّاَس ، َفَحم َد اَّللََّ َوأَثْ ىَن َعَلْيه  ، ُثَّ قَاَل : إنَّ الشَّْمَس َواْلَقمَ 
ُوا ، َوَصلُّوا َوَتَصدَّقُ  ََيات ه  ، فَإ َذا رَأَيْ ُتْم َذل َك فَاْدُعوا اَّللََّ وََكربي  َفان  ل َمْوت  َأَحٍد َوال حل  وا ، ُثَّ قَاَل : يَا ُأمََّة حُمَمٍَّد ، َوَاَّللَّ  َما م ْن خَيْس 

َ َعْبُدُه ، ْكُتْم قَل ياًل َولََبَكْيُتمْ  َأَحٍد َأْغيَ ُر م ْن اَّللَّ  َأْن يَ ْزين  َ َأَمُتُه ، يَا ُأمََّة حُمَمٍَّد ، َوَاَّللَّ  َلْو تَ ْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضح   اً ( . َكث ري َأْو تَ ْزين 
 ات ( .اْسَتْكَمَل َأْرَبَع رََكَعاٍت َوَأْرَبَع َسَجدَ ) فَ  َوِف  َلْفظٍ 

---------- 
 ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه .واخلسوف : وف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه . ( الكس) ا ْنَكَسَفت  اَلشَّْمُس 

 جاء ِف رواية  ) فقام جير رداءه ( .
، وقد ذكر مجهور أهل السري أنه مات ِف السنة العاشرة من اِلجرة ، وكانت وفاته  يعين ابن النيب ) يَ ْوَم َماَت إ بْ َراه يُم ( 

 باملدينة .
 المتان .( ع) آيَ َتان  
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 أي : الدالة على وحدانية هللا وعظم قدرته ، وقد جاء ِف حديث أّب مسعود ) خيوف هللا ِبما عباده ( .) م ْن آيَات  َاَّللَّ  ( 
ََيات ه  (   استشكلت هذه الزيادة ، ألن السياق إمنا ورد ِف حق من ظن أن ذلك ملوت إبراهيم ومل يذكر احلياة ؟) َواَل حل 

فائدة ذكر احلياة ، دفع توهم من يقول ال يلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن يكون سببًا لإلجياد ، فعمم الشارع  واجلواب : أن 
 النفي لدفع هذا التوهم .

 سنة مؤكدة عند مجاهري العلماء .، وهي صالة الكسوف  احلديث دليل على مشروعية -1
 سنة مؤكدة باإلمجاع  .  وقد قال النووي :

 فاجلمهور على أهنا سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة ِف صحيحه بوجوِبا  . :  قال ابن حجر
مث ساق بعض  [بيان وجوب صالة الكسوف]دعوى االتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة ِف صحيحه ِف  قال الشيخ األلباّن :

 األحاديث الصحيحة ِف األمر ِبا كقوله : ) فصلوا ... ( .
 األرجح دلياًل .وهو قال الشيخ األلباين : 

ِف هذه الصالة دون أي صارف ِلا عن داللتها  إن القول بالسنية فقط فيه إهدار لألوامر الكثرية اليت جاءت عنه  وقال : 
 األصلية أال وهو الوجوب  .

 إن القول بالوجوب قوي قوي .  قال ابن القيم :
 ، لكن على الكفاية . الصحيح أهنا واجبةوهذا 

 الركعة األوىل تكون أطول من الثانية.،  ل القراءة ِف صالة الكسوفمشروعية تطوي -2
 قال النووي: واتفقوا على أن القيام الثاّن وركوعه فيها أقصر من القيام األول وركوعه فيها.

 واختلفوا ِف القيام األول من الثانية وركوعه، هل مها أقصر من القيام األول من األوىل وركوعه، أو يكونان سواء؟
وسبب هذا اخلالف فهم معىن قوله )وهو دون القيام األول( هل املراد به األول من الثانية، أو يرجع إىل اجلميع فيكون كل قيام 

 دون الذي قبله؟
 الراجح. والثاّن هو

  : ما احلكم فيمن فاته الركوع األول من صالة الكسوف ؟فائدة 
 كعة أخرى بركوعني .أنه ال يعتد ِبذه الركعة ، وعليه أن يقضي مكاهنا ر 

استدل به من قال مبشروعية اخلطبة بعد صالة الكسوف ، وقد َفَخَطَب النَّاَس ، َفَحم َد اَّللََّ َوأَثْ ىَن َعَلْيه ... (  قوله ) ... -3
 اختلف العلماء هل يشرع لصالة الكسوف خطبة أم ال على قولني :

 أهنا مستحبة .القول األول : 
 إىل استحباب اخلطبة بعد صالة الكسوف ، وهو مذهب اإلمام الشافعي وأحد القولني لإلمام أمحد . وِلذا ذهب مجهور السلف 

قال النووي رمحه هللا ِف ) اجملموع ( عن القول باستحباب اخلطبة بعد الصالة : وبه قال مجهور السلف ، ونقله ابن املنذر عن 
 اجلمهور .

 سحاق وأكثر أصحاب احلديث .قال احلافظ ابن حجر : فاستحبها الشافعي وإو 
 .خطب بعد صالة الكسوف ، فإنه ) قام ومحد هللا وأثىن عليه مث قال : أما بعد ... (  ألنه ثبت أن النيب 

 . واألصل التأسي بالنيب 
 .أن املستحب أن خيطب خطبتني جيلس بينهما جلسة يسرية ، كما يفعل ِف خطبة اجلمعة  القول الثاين :
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 مام الشافعي رمحه هللا . وهذا مذهب اإل 
 .أنه ال خطبة ِلا القول الثالث : 

 وهذا مذهب اجلمهور : مالك ، وأبو حنيفة ، وأمحد . 
 بعد الصالة ليعلمهم حكمها ، وهذا خمتص به . أمر بالصالة دون اخلطبة ، وإمنا خطب النيب  ألن النيب  قالوا :

 وإمنا أراد أن يبني ِلم الرد على من يعتقد أن الكسوف ملوت بعض الناس .مل يقصد اخلطبة خبصوصها ،  إنه وقال بعضهم : 
 األول ، أهنا تشرع ِلا خطبة . والصحيح

وقد أجاب ابن دقيق العيد رمحه هللا على املذهبني فقال ِف شرح حديث عائشة السابق : ظاهر ِف الداللة على أن لصالة 
 ، قال بعض أتباع مالك : وال خطبة ، ولكن يستقبلهم ويذكرهم .  الكسوف خطبة ، ومل ير ذلك مالك وال أبو حنيفة

 وهذا خالف الظاهر من احلديث ، ال سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ مبا تبتدأ به اخلطبة من محد هللا والثناء عليه . 
: أن الشمس والقمر آيتان والذي ذُكر من العذر عن خمالفة هذا الظاهر : ضعيف ، مثل قوِلم : إن املقصود إمنا كان اإلخبار 

من آيات هللا ، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ، للرد على من قال ذلك ِف موت إبراهيم . واإلخبار مبا رآه من اجلنة والنار ، 
 وذلك خيصه . 

 ثناء واملوعظة . وإمنا استضعفناه ألن اخلطبة ال تنحصر مقاصدها ِف شيء معني بعد اإلتيان مبا هو املطلوب منها من احلمد وال
وقد يكون بعض هذه األمور داخاًل ِف مقاصدها، مثل ذكر اجلنة والنار، وكوهنما من آيات هللا، بل هو كذلك جزماً. )إحكام 

 . األحكام(
وتُعقب مبا ِف األحاديث الصحيحة من التصريح ِبا ، وحكاية شرائطها من  راداً على أدلة من قال ال خطبة ِلا :قال الشوكاين و 

احلمد والثناء وغري ذلك مما تتضمنته األحاديث ، فلم يقتصر على اإلعالم بسبب الكسوف ، واألصل مشروعية االتباع ، 
 واخلصائص ال تثبت إال بدليل  .

رواية البخاري ) فحمد هللا وأثىن عليه ( وِف رواية ) أنه عبده ورسوله ( وِف رواية للبخاري ) أنه ذكر أحوال  : وقال الصنعاين
اجلنة والنار وغري ذلك ( وهذه مقاصد اخلطبة ، وِف لفظ مسلم من حديث فاطمة عن إسحاق قالت ) فخطب الناس فحمد 
هللا وأثىن عليه مث قال : أما بعد : ما من شيء مل أكن أريته إال وقد رأيته ِف مقامي هذا حَّت اجلنة والنار ، وأنه قد أوحي إَل  

 مثل فتنة املسيح الدجال ... ( . أنكم تفتنون ِف القبور قريباً أو
 تشرع صالة الكسوف عند رؤية الكسوف .-4

 لقوله ) ... فَِإَذا رَأَيْ ُتُمومُهَا، فَاْدُعوا َاَّللََّ َوَصلُّوا، َحَّتَّ تَ ْنَكِشف ( .
 ما احلكم لو أخربنا بالكسوف لكن مل نره لوجود السحب ؟ 

 احلكم : أننا ال نصلي صالة الكسوف .
 عت الشمس والقمر خاسف ، فإنه ال يصلى ، ألنه ذهب سلطانه .وكذلك لو طل

 وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه ال يصلى ، ألن سلطاهنا قد ذهب .
 عباد .الختويف ، وهو احلكمة من الكسوف  ِف حديث أّب مسعود بيان -5
 ( . اَّللَُّ هب  َما ع َباَدهُ  خُيَوي فُ  إنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آيَاِت اَّللَِّ ،)  -أ

فَ َقاَم َفزِعًا خَيَْشى َأْن َتُكوَن السَّاَعُة َحَّتَّ أََتى اْلَمْسِجَد فَ َقاَم ُيَصلِ ى  َزَمِن النَّيبِ   َعْن َأِِب ُموَسى قَاَل ) َخَسَفِت الشَّْمُس ِف -ب
يُ ْرِسُل اَّللَُّ اَل َتُكوُن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حِلََياتِِه  َصالٍَة َقطُّ مُثَّ قَاَل  ِإنَّ َهِذِه اآليَاِت الَّيِت  ِف  بَِأْطَوِل ِقَياٍم َورُُكوٍع َوُسُجوٍد َما رَأَيْ ُتُه يَ ْفَعُلهُ 
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َا ع َباَدهُ َوَلِكنَّ اَّللََّ يُ ْرِسُلَها  َها َشْيئاً فَافْ َزُعوا ِإىَل ذِْكرِِه َوُدَعائِِه  خُيَوي ُف هب   َواْسِتْغَفارِِه ( متفق عليه .فَِإَذا رَأَيْ ُتْم ِمن ْ
فَ َقاَم ِقَيامًا َشِديداً يَ ُقوُم قَائِماً مُثَّ يَ رَْكُع مُثَّ يَ ُقوُم مُثَّ يَ رَْكُع مُثَّ يَ ُقوُم  وعن َعاِئَشَة ) َأنَّ الشَّْمَس اْنَكَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ -ب

مُثَّ يَ رَْكُع َوِإَذا َرَفَع « . اَّللَُّ َأْكبَ ُر » ٍت َوأَْربَِع َسَجَداٍت فَاْنَصَرَف َوَقْد جَتَلَِّت الشَّْمُس وََكاَن ِإَذا رََكَع قَاَل َثاَلِث رََكَعا مُثَّ يَ رَْكُع رَْكَعتَ نْيِ ِف 
َدُه ، فَ َقاَم َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثْ ىَن َعَلْيِه مُثَّ قَاَل  الشَّْمَس َواْلَقَمَر اَل َيْكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حِلََياتِِه  ِإنَّ » رَْأَسُه قَاَل : مسََِع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ

 فَِإَذا رَأَيْ ُتْم ُكُسوفاً فَاذُْكُروا اَّللََّ َحَّتَّ يَ ْنَجِلَيا ( رواه مسلم . خُيَوي ُف اَّللَُّ هب  َما ع َباَدهُ َوَلِكن َُّهَما ِمْن آيَاِت اَّللَِّ 
 :الكسوف  عندفعلها يسن بعض األمور اليت -6

 ) فصلوا ... ( .  الصالة ، لقوله أواًل : 
 الدعاء ، لقوله  ) فادعوا ... ( .ثانياً : 
 التكبري ، لقوله  ) وكربوا ... ( .ثالثاً : 
 الصدقة ، لقوله  ) وتصدقوا ... ( .رابعاً : 

 رواه البخاري ( . بالعتاقة ِف كسوف الشمس  العتاقة ، عن أمساء قالت : ) لقد أمر النيب خامساً : 
 من حدوث الكسوف إىل التجلي .صالة الكسوف تبدأ -7
فع ويزول ما حل لقوله ) فَِإَذا رَأَيْ ُتُمومُهَا، فَاْدُعوا َاَّللََّ َوَصلُّوا، َحَّتَّ تَ ْنَكِشَف ( والذي ِف مسلم مثبت ) حَّت ينكشف ( أي : يرت-أ

 بكم من الكسوف .
ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آيَاِت اَّللَِّ ، اَل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حِلََياتِِه ، فَِإَذا ة ) وِف رواية البخاري من حديث املغري -ب

 رَأَيْ ُتُمومُهَا فَاْدُعوا اَّللََّ َوَصلُّوا َحَّتَّ يَ ْنَجِلَي ( .
جَيُرُّ رَِداَءُه َحَّتَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد،  فَاْنَكَسَفِت الشَّْمُس ، فَ َقاَم النَّيبُّ  اَّللَِّ  َعْن َأِِب َبْكَرَة قَاَل ) ُكنَّا ِعْنَد َرُسولِ وِف البخاري - 

أَيْ ُتُمومُهَا َفَصلُّوا، : ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر اَل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد، فَِإَذا رَ  َفَدَخْلَنا َفَصلَّى بَِنا رَْكَعتَ نْيِ، َحَّتَّ اَْنََلِت الشَّْمُس فَ َقاَل 
 َواْدُعوا ، َحَّتَّ ُيْكَشَف َما ِبُكم ( .

 ألمرين :فإهنم يتموهنا خفيفة لو جتلى الكسوف أثناء الصالة   -8
 ألن السبب الذي شرعت له الصالة قد زال . أواًل :
 قال ) صلوا حَّت ينكشف ما بكم ( . وألن النيب  :ثانياً 

 صالة قبل التجلي ؟ما احلكم لو فرَِغ من ال -9
 يصلون مرة ثانية . فقيل :  

 الصحيح .يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح ، وهذا القول هو وقيل : 
 مل يزد على ركعتني . : إن فرغ من الصالة والكسوف قائم : مل يَزِْد ، واشتغل بالذكر والدعاء ؛ ألن النيب  قال ابن قدامة

فهل له استفتاح صالة الكسوف مرة أخرى ؟ فيه وجهان ،  -والكسوف باق  -كسوف : لو سلم من صالة ال النوويوقال 
  خرجهما األصحاب على جواز زيادة الركوع ، والصحيح املنع من الزيادة والنقص ، ومن استفتاح الصالة ثانيًا . وهللا أعلم .            

 )  اجملموع ( .
ند أهل العلم أن صالة الكسوف ال تكرر، ولكن ينبغي لإلمام أن يالحظ مدة رمحه هللا : املشهور ع وقال الشيخ ابن عثيمني

الكسوف فيجعل الصالة مناسبة ، فإن كانت قصرية قص ر الصالة ، ويعلم هذا مبا نسمع عنه اآلن مما يقرر قبل حدوث 
فينبغي لإلمام أن يالحظ ذلك.  الكسوف؛ بأن الكسوف سيبدأ ِف الدقيقة كذا من الساعة كذا إىل الدقيقة كذا ِف الساعة كذا،
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 ي .وإذا فرغت الصالة قبل اَنالء الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حَّت ينجل
وقال رمحه هللا : ال تكرر صالة الكسوف إذا انتهت قبل االَنالء ، وإمنا يصلي نوافل كالنوافل املعتادة ، أو يدعو ويستغفر 

 ويشتغل بالذكر حَّت ينجلي .
  : تصلى حَّت ِف أوقات النهي ، وقد تقدمت املسألة وشرحها . أن صالة الكسوف ح الصحيفائدة 

دليل على أنه يسن أن ينادى لصالة الكسوف  ... ( فَ بَ َعَث ُمَناِديًا يُ َناِدي : الصَّالُة َجاِمَعةٌ قوله ِف حديث عائشة ) ... -10
 بالصالة جامعة .

 ة  .ويسن أن ينادى ِلا الصالة جامع:  قال ابن قدامة
باب النداء بالصالة جامعة ِف الكسوف  مث أورد قول عبد هللا بن عمر قال )كسفت الشمس فقال : وبوب البخاري لذلك  

 ( متفق عليه . فنودي : إن الصالة جامعة على عهد رسول هللا 
« . الصَّالََة َجاِمَعًة » فَ بَ َعَث ُمَناِديًا  ) أَنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ  –حديث الباب  –وِف حديث عائشة 

 رَْكَعتَ نْيِ َوأَْربََع َسَجَدات ( . فَاْجَتَمُعوا َوتَ َقدََّم َفَكب ََّر . َوَصلَّى أَْربََع رََكَعاٍت ِف 
 :إقامة وال يشرع ِلا أذان ال -11

 صالها بغري أذان وال إقامة . ألن النيب -أ
 مس فأشبهت النوافل .وألهنا من غري الصلوات اخل -ب

 هل جيهر ِف صالة الكسوف واخلسوف أم ال على قولني :اختلف العلماء : -12
 أنه جيهر ِف الكسوف واخلسوف .القول األول : 

 وهذا مذهب احلنابلة .
َها  ُسوِف ِبِقرَاَءتِهِ  َجَهَر النَّيبُّ قالت ) َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ  ... ( رواه البخاري . ِف َصالَِة اخلُْ

 وهو نص ِف الباب .
 ال جيهر ِف صالة الكسوف وجيهر ِف صالة اخلسوف ، ألهنا ليلية .القول الثاين : 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي .
 فقام طوياًل حنواً من سورة البقرة ...( متفق عليه . حلديث ابن عباس  قال ) اَنسفت الشمس على عهد النيب -أ

 ا دليل على أنه مل يسمعه ، ألنه لو مسعه مل يقدره بغريه .هذ قالوا :
 ِف كسوف ال نسمع له صوتاً ... ( رواه الرتمذي . وعن مسرة قال : ) صلى بنا رسول هللا -ب

 القول األول وهو اجلهر بالكسوف واخلسوف . والراجح
 وأما اإلجابة عن أدلة القول الثاين :

 ة بن عباد .حديث مسرة حديث ضعيف من أجل ثعلب
 وعلى فرض صحته فاملثبت مقدم على املنفي .

 وأما حديث ابن عباس ، فاجلواب عنه من وجوه :
 أنه جهر ومل يسمعه ابن عباس .أواًل : 
 أنه مسع ومل ُيفظ ما قرأ به ، فقدره بسورة البقرة .ثانياً : 
 ، وحنن نرى الرجل ينسى ما قرأ به اإلمام ِف صالة يومه . أن يكون نسي ما قرأ به ، وحفظ قدر قراءته ، فقدرها بالبقرةثالثاً : 



 289 

 احلافظ ابن حجر ، والشوكاّن ، وابن حزم ، وابن العرّب وغريهم .: وقد رجح اجلهر 
 :صفة صالة الكسوف -13

 احلديث دليل على أن صفة صالة الكسوف ركعتان ِف كل ركعة ركوعان ، وهذا أصح ما ورد .
 عباس أصح ما ورد . فحديث عائشة ، وحديث ابن

 وِبذا قال أمحد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود.
 واختاره ابن تيمية والصنعاّن والسعدي.

واختلفوا ِف صفتها فاملشهور ِف مذهب الشافعي أهنا ركعتان ِف كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود  : قال النووي
 دى الكسوف أم ال، وِبذا قال مالك، والليث، وأمحد، وأبو ثور، ومجهور علماء احلجاز وغريهم.فسجدتان كغريمها وسواء متا

ن عمرو بن العاص أهنا ركعتان ِف كل ركعة ابو ، بن عباس او ، وحجة اجلمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر 
 ان .ركوعان وسجدت
ورواه البخاري  أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول هللا : قد روي ِف صفة صالة الكسوف وقال ابن تيمية

 ومسلم من غري وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأمحد، أنه صلى ِبم ركعتني ِف كل ركعة ركوعان.
إبراهيم، وقد بني ذلك الشافعي، وهو  والصواب أنه مل يصل إال بركوعني، وأنه مل يصل الكسوف إال مرة واحدة يوم ماتوقال : 

قول البخاري، وأمحد بن حنبل ِف إحدى الروايتني عنه، واألحاديث اليت فيها الثالث واألربع فيها أنه صالها يوم مات إبراهيم، 
 ومعلوم أنه مل ميت ِف يومي كسوف وال كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب.

إذا تقرر لك أن القصة واحدة، عرفت أنه ال يصح ها هنا أن يقال كما قيل ِف صالة اخلوف، إنه يأخذ بأي   وقال الشوكاين:
الصفات شاء، بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد، وهو ركوعان ِف كل ركعة، ملا ِف اجلمع بني هذه الروايات من 

 التكلف البالغ.
حديث عائشة الثابت ِف الصحيحني، أنه صلى ِف كل ركعة بركوعني وسجودين،  : والصحيح ِف صالة الكسوفوقال السعدي

 وأما ما سواه من الصفات، فإنه وْهم من بعضهم كما قال األئمة: اإلمام أمحد، والبخاري، وغريمها.
 التحذير من غضب هللا .-14
 أن هللا خيوف عباده لعلهم يرجعون ويتوبون .-15
 والذكر عند حصول العذاب . الفزع إىل الصالة والدعاء-16
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 وجوب الرد على االعتقادات الباطلة .-18
 أنه جيب على طلبة العلم والعلماء إذا رأوا خطًأ أو أمر منكر أن يبادروا بإنكاره وتوضيح الصواب للناس .-19
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فَ َقاَم َفز عًا ، َوخَيَْشى َأْن َتُكوَن  َخَسَفت  الشَّْمُس َعَلى زََمان  َرُسول  اَّللَّ   )قَاَل  َعْن َأِب  ُموَسى اأَلْشَعر يي   -150
َد . فَ َقاَم ، َفَصلَّى ب َأْطَول   ق َياٍم َوُسُجوٍد ، َما رَأَيْ ُتُه يَ ْفَعُلُه ِف  َصالت ه  َقطُّ ، ُثَّ قَاَل : إنَّ َهذ ه  اآليَات   السَّاَعُة ، َحىتَّ أََتى اْلَمْسج 

ُلَها خُيَوي   ََيات ه  . َوَلك نَّ اَّللََّ يُ ْرس  ُلَها اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ : ال َتُكوُن ل َمْوت  َأَحٍد َوال حل  َا ع َباَدُه ، فَإ  الَّيت  يُ ْرس  َها َشْيئاً ُف هب  ن ْ َذا رَأَيْ ُتْم م 
 . فَافْ َزُعوا إىَل ذ ْكر  اَّللَّ  َوُدَعائ ه  َواْست ْغَفار ه  (

---------- 
 أن تكون الساعة مع أن الساعة ِلا مقدمات : استشكل خشية النيب  ( فَ َقاَم َفز عاً ، َوخَيَْشى َأْن َتُكوَن السَّاَعةُ )قوله  -1

 ِبذه العالمات . لكسوف وقعت قبل إعالم النيب : ُيتمل أن تكون قصة ا قيل
 أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض املقدمات .

 أو أن الراوي ظن أن اخلشية لذلك وكانت لغريه .
 أو أن املراد بالساعة غري يوم القيامة ، أي الساعة اليت جعلت عالمة على أمر من األمور .

فيه نظر ، ألن قصة الكسوف متأخرة جدًا ، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان ِف أما األول فقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا : 
 بكثري من األشراط واحلوادث قبل ذلك . السنة العاشرة كما اتفق عليه أهل األخبار ، وقد أخرب النيب 

 وأما الثالث ، فتحسني الظن بالصحاّب يقتضي أنه ال جيزم بذلك إال بتوثيق .
 بعده . وأما الرابع فال خيفى

 وأقرِبا الثاّن ، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض األشراط كطلوع الشمس من مغرِبا .
 احلديث دليل على مشروعية صالة الكسوف . -2
 احلديث دليل مشروعية اإلطالة ِف صالة الكسوف .-3
 . اجلماعة ِف صالة الكسوف تسن-4

 ومجهور العلماء إىل أن صالة الكسوف واخلسوف تسن اجلماعة فيهما.قال الشوكاّن: وقد ذهب مالك، والشافعي، وأمحد 
 بالناس ... ( متفق عليه. فصلى رسول هللا  عائشة قالت )خسفت الشمس ِف عهد رسول هللا  ففي حديث 

 . فقد ثبت أن عائشة وأمساء صلتا مع النيب  ، يشرع حضور النساء لصالة الكسوفو  -5
ِحنَي َخَسَفِت الشَّْمُس، فَِإَذا النَّاُس ِقَياٌم ُيَصلُّوَن، َوِإَذا ِهَي قَائَِمٌة   َبْكٍر قَاَلْت )أَتَ ْيُت َعاِئَشَة َزْوَ  النَّيبِ  فعن َأمْسَاَء بِْنِت َأِِب 

. فَ ُقْلُت آيَ  ٌة فََأَشاَرْت َأْي نَ َعْم. فَ ُقْمُت َحَّتَّ جَتَالَّّن اْلَغْشُي، ُتَصلِ ى فَ ُقْلُت َما لِلنَّاِس فََأَشاَرْت بَِيِدَها حَنَْو السََّماِء َوقَاَلْت ُسْبَحاَن اَّللَِّ
َد اَّللََّ َوأَثْ ىَن َعَلْيِه، مُثَّ قَاَل  َوَجَعْلُت َأُصبُّ فَ ْوَق رَْأِسي َماًء، فَ َلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّ  َما ِمْن َشْيٍء ُكْنُت ملَْ أَرَُه ِإالَّ َقْد رَأَيْ ُتُه »محَِ

َنِة ... ( رواه البخار  َهَذا َحَّتَّ اجْلَنَِّة َوالنَّاِر، َوَلَقْد أُوِحَى ِإىَلَّ أَنَُّكْم تُ ْفتَ ُنوَن ِف  يَمَقامِ  ِف   ي .اْلُقُبوِر ِمْثَل أَْو َقرِيباً ِمْن ِفت ْ
 على قولني :اختلف العلماء : هل تشرع  الصالة لآليات غري الكسوف واخلسوف -6

 لغري الكسوف واخلسوف . ال يصلىالقول األول : 
 وهذا قول مالك ، والشافعي .

 مل يصل  لغري الكسوف ، وقد كان ِف عصره بعض هذه اآليات ، وكذلك خلفاؤه . ألن النيب 
 وحدثت الزلزلة ِف عهد عمر فلم يصلوا .
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 يصلى لكل آية .القول الثاين : 
 فة .وهذا مذهب احلنابلة ، واختاره ابن تيمية ، وهو مذهب أّب حني

 .علل الكسوف بأنه آية من آيات هللا خيوف ِبا عباده  ألن النيب 
َهِقيُّ .َوقد جاء عن ابن عباس ) أَنَُّه َصلَّى ِف زَْلَزلٍَة ِستَّ رََكَعاٍت، َوأَْربََع َسَجَداٍت، َوقَاَل: َهَكَذا َصاَلُة َاآْليَا  ِت ( َرَواُه اَْلبَ ي ْ

، فسجد ، فقيل: مل تسجد ِف : )قيل البن عباس: ماتت فالنة، إحدى زوجات النيب وقد جاء عند أّب داود عن عكرمة قال
 . (: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النيب هذه الساعة، فقال: قال رسول هللا 

 ء .الن دب إىل االستغفار عند الكسوف وغريه ألن ه مم ا يدفع به البال-7
 اً(.ولكن هللا يرسلها خيو ف ِبا عباده( موافق لقوله تعاىل )وما نرسل باآليات إالَّ ختويف آليات اليت يرسل هللا..)إنَّ هذه ا قوله-8

 ما احلكم إذا كسفت الشمس يوم اجلمع   ة ؟فائدة : 
ف ِف إذا كسفت الشمس يوم اجلمعة ، فإن كان ذلك قبل اجلمعة بوقت يسع صالة الكسوف املعتادة ، كما لو كان الكسو 

الضحى أو قريبًا منه ، بدئ بالكسوف ، مث صليت اجلمعة ِف وقتها ، وإن وقع الكسوف ِف وقت اجلمعة ، فإن خيف فوات 
 اجلمعة ، قدمت اتفاقاً . 

 وإن أمن فواهتا ، فاجلمهور على تقدمي الكسوف .
دء بالكسوف يفضي إىل املشقة ، ويقتضي حبس وذهب احلنابلة ِف قول اختاره ابن قدامة رمحه هللا إىل تقدمي اجلمعة ؛ ألن الب 

 الناس ألجله وإلزامهم بصالته ، وهي غري واجبة ِف األصل . 
رمحه هللا : وإذا اجتمع صالتان ، كالكسوف مع غريه من اجلمعة ، أو العيد ، أو صالة مكتوبة ، أو الوتر ، بدأ  قال ابن قدامة

الواجبة ، وإن مل يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو الرتاويح ، بدأ بآكدمها ،   بأخوفهما فوتاً ، فإن خيف فوهتما بدأ بالصالة
 كالكسوف والوتر ، بدأ بالكسوف ؛ ألنه آكد ، وِلذا تسن له اجلماعة ، وألن الوتر يقضى ، وصالة الكسوف ال تقضى .

، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة اليت فإن اجتمعت الرتاويح والكسوف ، فبأيهما يبدأ ؟ فيه وجهان ، هذا قول أصحابنا 
تصلى ِف اجلماعة مقدمة على الكسوف بكل حال ؛ ألن تقدمي الكسوف عليها يفضي إىل املشقة ، إللزام احلاضرين بفعلها مع  

بتخفيف  كوهنا ليست واجبة عليهم ، وانتظارهم للصالة الواجبة ، مع أن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة ، وقد أمر النيب 
الصالة الواجبة ، كي ال يشق على املأمومني ، فإحلاق املشقة ِبذه الصالة الطويلة الشاقة ، مع أهنا غري واجبة ، أوىل ، وكذلك 
احلكم إذا اجتمعت مع الرتاويح ، قدمت الرتاويح لذلك ، وإن اجتمعت مع الوتر ِف أول وقت الوتر قدمت ؛ ألن الوتر ال 

لوتر قدم ؛ ألنه يسري ميكن فعله وإدراك وقت الكسوف ، وإن مل يبق إال قدر الوتر ، فال حاجة يفوت ، وإن خيف فوات ا
بالتلبس بصالة الكسوف ؛ ألهنا إمنا تقع ِف وقت النهي ، وإن اجتمع الكسوف وصالة اجلنازة ، قدمت اجلنازة وجها واحدًا ؛ 

 ( . ألن امليت خياف عليه ، وهللا أعلم .              ) املغين
رمحه هللا: قال الشافعي واألصحاب رمحهم هللا: إذا اجتمع صالتان ِف وقت واحد قدم ما خياف فوته، مث األوكد،  وقال النووي

فإذا اجتمع عيد وكسوف، أو مجعة وكسوف وخيف فوت العيد أو اجلمعة لضيق الوقت قدم العيد واجلمعة؛ ألهنما أوكد من 
يق  دم الكسوف، ألنه خياف ف وته.                            واألكثرون: [أبو إسحاق الشريازي]ح وبه قطع املصنف الكس وف وإن مل خيف فوهتما فاألص

 ) اجملموع ( 
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 باُب االستسقاء  
 أي : باب الصالة ألجل االستسقاء ، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة خمصوصة .

 من الغري للنفس أو للغري .قال ِف الفتح : االستسقاء لغة طلب سقي املاء 
 وشرعاً : طلبه من هللا تعاىل عند حصول اجلدب على وجٍه خمصوص .

ي  -151 ٍم اْلَماز ين  ُّ  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  زَْيد  ْبن  َعاص  َلة  َيْدُعو ، َوَحوََّل ر َداَءُه  قَاَل ) َخَرَج النَِّب  َيْسَتْسق ي ، فَ تَ َوجََّه إىَل اْلق ب ْ
 " َوِف  َلْفٍظ " إىَل اْلُمَصلَّى   َصلَّى رَْكَعتَ نْي  ، َجَهَر ف يه َما ب اْلق َراَءة  (، ُثَّ 

---------- 
 صالة االستسقاء عند وجود سببها . احلديث على مشروعية-1

هذا قول سعيد فعلها وكذلك خلفاؤه ، و  صالة االستسقاء سنة عند احلاجة إليها سنة مؤكدة ، ألن النيب قال ابن قدامة : 
 بن املسيب وداود ومالك والشافعي  .

 استسقى على املنرب يوم اجلمعة ومل خير  ومل يصل. ال تسن صالة االستسقاء وال اخلرو  إليها ، ألن النيب وقال أبو حنيفة: 
 الصحيح . وقول اجلمهور هو

  .صلى االستسقاء ركعتني فقد ثبتت األحاديث ِف الصحيحني وغريمها أن النيب 
 . خر  إىل املصلى فاستسقى وصلى ركعتني ( متفق عليه كحديث عباد بن متيم عن عمه عبد هللا بن زيد  ) أن النيب 

 يستسقي فتوجه إىل القبلة يدعو ، وحول رداءه مث صلى ركعتني جهر فيهما بالقراءة ( . وِف رواية للبخاري ) خر  النيب 
ُهَما قَاَل ) َخرََ  اَلنَّيبُّ وحديث اْبِن َعبَّاس َرِضَي َاَّللَُّ  ًعا، ُمتَ َرسِ اًل، ُمَتَضر ًِعا، َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ، َكَما  َعن ْ اًل، ُمَتَخشِ  ُمتَ َواِضًعا، ُمَتَبذِ 

 ة .ُيَصلِ ي ِف اَْلِعيِد، ملَْ خَيُْطْب ُخْطَبَتُكْم َهِذِه ( َرَواُه َاخْلَْمسَ 
 .حوط املطر ... فخطب مث أقبل على الناس ... ( شكوا إليه ق وحديث عائشة ) أن النيب 

 تشرع صالة االستسقاء  عند وجود سببها ، وهي قحوط املطر .-2
َها قَاَلْت ) َشَكا اَلنَّاُس ِإىَل َرُسوِل َاَّللَِّ  َصلَّى، َوَوَعَد اَلنَّاَس ُقُحوَط اْلَمَطِر، فََأَمَر مبِْنرَبٍ، فَ ُوِضَع َلُه ِف اَْلمُ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

، َد َاَّللََّ مُثَّ قَاَل: "ِإنَُّكْم َشَكْومُتْ َجَدَب ِديَارُِكْم،  يَ ْوًما خَيُْرُجوَن ِفيِه، َفَخرََ  ِحنَي بََدا َحاِجُب اَلشَّْمِس، فَ َقَعَد َعَلى اَْلِمْنرَبِ، َفَكب ََّر َومحَِ
 رواه أبو داود . (...  َوَقْد أََمرَُكْم َاَّللَُّ َأْن َتْدُعَوهُ 

 كعتان . وصفتها  -3
 بإمجاع املثبتني ِلا .:  قال النووي

 ال نعلم بني القائلني بصالة االستسقاء خالفاً ِف أهنا ركعتان  .:  وقال ابن قدامة
 ( . مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ، َجَهَر ِفيِهَما بِاْلِقرَاَءةِ ...  حلديث الباب )

َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ، َكَما ُيَصلِ ي ِف اَْلِعيِد، ملَْ خَيُْطْب ابن عباس السابق وفيه ) يد ، كما ِف حديث أما بقية صفتها : كصالة الع
 . ُخْطَبَتُكْم َهِذِه (

 يعين يكرب األوىل سبعاً ، وِف الثانية َخساً .
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خشعاً ، متذلاًل ، ألنه يوم استكانة أن يكون متواضعاً ، مت: صفة اخلرو  إىل صالة االستسقاء  ِف حديث ابن عباس السابق -4
 وخضوع .

 واستحب الفقهاء أن خير  أهل الدين والشيوخ .
  : قال بعض الفقهاء : إن اإلنسان إذا خر  لالستسقاء ال يتطيب .فائدة 

 ألن هذه الصالة يشرع فيها االستكانة واخلضوع .
 الطيب ال مينع االستكانة واخلضوع هلل تعاىل . : الصحيح أنه ال ينكر على من تطيب ، ألن قال الشيخ ابن عثيمني

 .ُتويل الرداء ِف صالة االستسقاء  ( دليل على استحبابَوَحوََّل رَِداَءُه  قوله ) ..-5
 قال ابن قدامة رمحه هللا :  يستحب ُتويل الرداء لإلمام واملأموم ، ِف قول أكثر أهل العلم . 

 فال يستحب ُتويل الرداء فيه ، كسائر األدعية . وقال أبو حنيفة : ال يسن ؛ ألنه دعاء ، 
 أحق أن تتبع .  وسنة رسول هللا 

وحكي عن سعيد بن املسيب ، وعروة ، والثوري ، أن ُتويل الرداء خمتص باإلمام دون املأموم . وهو قول الليث ، وأّب يوسف ، 
 دون أصحابه .  وُممد بن احلسن ، ألنه نقل عن النيب 

ثبت ِف حق غريه ، ما مل يقم على اختصاصه به دليل ، كيف وقد ُعِقل املعىن ِف ذلك ، وهو التفاؤل  له النيب ولنا أن ما فع
 بقلب الرداء ، ليقلب هللا ما ِبم من اجلدب إىل اخلصب ، وقد جاء ذلك ِف بعض احلديث . ) املغين ( .

 ى قولني :هل التحويل خاص باإلمام أو حَّت للمأمومني علاختلف العلماء : -6
 يستحب للمأمومني أن ُيولوا أرديتهم ِف االستسقاء كما ُيو ل اإلمام .القول األول : 

 وهذا قول أكثر العلماء ، وبه قال املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
لبطن وُتول الناس  فقد جاء ِف مسند أمحد من حديث عبد هللا بن زيد : ) ... مث ُتول إىل القبلة ، وحول رداءه فقلبه ظْهراً -أ

 معه ( وهذا إسناد حسن من أجل ُممد بن إسحاق ، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه .
 ثبت ِف حق غريه ما مل يقم دليل على اختصاصه . أن ما ثبت ِف حقه -ب
 وألن العلة واحدة وهي التفاؤل .- 

 م دون املأمومني .أن سنة ُتويل الرداء ِف االستسقاء خاصة باإلماالقول الثاين : 
 وإليه ذهب مجاعة من السلف منهم : سعيد بن املسيب ، وعروة بن الزبري ، وهو مذهب احلنفية .

دون أصحابه الذين صلوا معه االستسقاء ، فدل ذلك على اختصاص التحويل  إن ُتويل الرداء إمنا نقل عن النيب قالوا : 
 باإلمام دون املأمومني .

 األول . والراجح
 ختلف أهل العلم القائلني باستحباب ُتويل األردية ِف االستسقاء ِف هيئة التحويل على قولني :ا-7

أن ُتويل الرداء يكون بقلبه فقط ، وذلك جبعل ما كان من الرداء على اليمني على اليسار ، وما على اليسار القول األول : 
 على اليمني .

 وهذا مذهب اجلمهور .
بأصحابه لالستسقاء وفيه  ) وحول رداءه ، فجعل عطافه األمين على عاتقه  د ِف خرب خرو  النيب حلديث عبد هللا بن زي-أ

 األيسر ، وجعل عطافه األيسر على عاتقه األمين ، مث دعا هللا ( رواه أمحد .



 294 

لة رافعاً يديه ، مث يومًا يستسقي ، فصلى بنا ركعتني ... وحول وجهه حنو القب وحلديث أّب هريرة قال ) خر  رسول هللا  -ب
 قلب رداءه ، فجعل األمين على األيسر واأليسر على األمين ( رواه ابن ماجه ، وِف إسناده النعمان بن راشد فيه ضعف . 

 يستحب مع قلب الرداء تنكيسه ، بأن جيعل أعاله أسفله .القول الثاين : 
 وهذا مذهب الشافعي .

 ظهراً لبطن وُتول الناس معه ( . واستدلوا باحلديث الذي سبق : ) ... فقلبه
 ألن األحاديث فيه أصرح .،  القول األولوالراجح 

 .احلكمة من التحويل  -8
 التحويل شرع تفاؤالً بتغري احلال من القحط إىل نزول الغيث واخلصب ، ومن ضيق احلال إىل سعته . -أ

 . وتأسياً بالنيب  -ب
  عمل صاحل ، ألن األعمال لباس .وكأن الرجل التزم أن يغري عمله السيئ إىل- 

 هل يقديم التحويل أم الدعاء ؟فائدة : 
 يقدم الدعاء مث التحويل .

 وهذا ظاهر حديث الباب أنه دعا مث حو ل رداءه .
 وكذلك حديث عبد هللا بن زيد .

 ليس ِلا وقت معني ، لكن األفضل وقت صالة العيد .، وقت صالة االستسقاء  -9
ليس لصالة االستسقاء وقت معني ، إال أهنا ال تفعل ِف وقت النهي بغري خالف ؛ ألن وقتها متسع ، فال قال ابن قدامة : و 

 حاجة إىل فعلها ِف وقت النهي ، واألوىل فعلها ِف وقت العيد .
 خر  حني بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . ملا روت عائشة ، أن رسول هللا  -أ

 الصفة ، فكذلك ِف الوقت ، إال أن وقتها ال يفوت بزوال الشمس ، ألهنا ليس ِلا يوم معني ، وألهنا تشبهها ِف املوضع و  -ب
 فال يكون ِلا وقت معني .                    ) املغين ( .

 وقال النووي رمحه هللا : ِف وقت صالة االستسقاء ثالثة أوجه :
 : وقتها وقت صالة العيد ... أحدها 

 صالة العيد وميتد إىل أن يصلي العصر ... أول وقت الوجه الثاين:
وهو الصحيح ، بل الصواب : أهنا ال ختتص بوقت ، بل جتوز وتصح ِف كل وقت من ليل وهنار ، إال أوقات الكراهة  والثالث:

 على أحد الوجهني . وهذا هو املنصوص للشافعي ، وبه قطع اجلمهور وصححه احملققون .      ) اجملموع ( .
 مَّت تكون اخلطبة ِف صالة االستسقاء ، قبل الصالة أم بعدها أقوال :لعلماء : اختلف ا-10

 أن اخلطبة قبل الصالة . ) خبالف العيد ( القول األول : 
 روي ذلك عن عمر ، وابن الزبري ، وعمر بن عبد العزيز ، وذهب إليه ابن عبد الرب .

د هللا ، مث قال : إنكم شكومت ... مث نزل فصلى ( فهو نص أنه ) ... فقعد على املنرب ، فكرب ومح عائشة السابقحلديث -أ
 خطب قبل الصالة .

 وحلديث عبد هللا بن زيد ، وفيه : ) ... فحول ظهره إىل الناس واستقبل القبلة يدعو مث حول رداءه مث صلى ركعتني ( .-ب
 أن اخلطبة بعد الصالة . ) كالعيد ( القول الثاين : 
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 ، املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .وهذا مذهب اجلمهور  
 وبه قال اجلماهري .قال النووي : 

 حلديث ابن عباس وقد سبق ) خر  متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد ( . -أ
 مث خطبنا ( رواه ابن ماجه . وحلديث أّب هريرة قال ) صلى بنا رسول هللا  -ب
م خر  يستسقي ، فحول ظهره إىل الناس ، واستقبل القبلة يدعو ، مث حول يو  وحلديث عبد هللا بن زيد قال ) رأيت النيب - 

 رداءه ، مث صلى ركعتني ، جهر فيهما بالقراءة ( متفق عليه .
 أنه خمري .القول الثالث : 

 واختار هذا الشوكاّن .
 لورود األخبار بكال األمرين .

 وهللا أعلم .
 .صالة االستسقاء جهرية  -11

َلِة يَْدُعو ، َوَحوََّل رَِداَءُه ، مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ َجَهَر ِفيِهَما  ن زيد قال ) َخرََ  النَّيبُّ حلديث عبد هللا ب َيْسَتْسِقى فَ تَ َوجََّه ِإىَل اْلِقب ْ
 بِاْلِقرَاَءة ( رواه البخاري ورواه مسلم دون اجلهر بالقراءة .

 مجاع على استحباب اجلهر ابن بطال .أمجعوا على استحبابه ، وكذلك نقل اإلقال النووي : 
 ستحب أن تصلى صالة االستسقاء  ِف املصلى .ي -12
 هل يشرع الصوم ِف يوم االستسقاء ؟-13

 قال بذلك بعض العلماء .
: لكنه ليس ِف هذا سنة ، لكن من كان يعتاد أن يصوم االثنني فهذا طيب، يصوم االثنني وجيمع بني  وقال الشيخ ابن عثيمني

 وهذا .هذا 
 :يشرع النداء لصالة االستسقاء ال -14

 ألنه مل ينقل ) وقد تقدمت املسألة ( .
 .املستحب ِف حق اإلمام إذا أراد اخلرو  لالستسقاء أن يعد الناس يوماً خيرجون فيه  -15

 لقول عائشة السابق ) ووعد الناس يوماً خيرجون فيه ( . 
 قاء  على أقوال :اختلف العلماء مبا تستفتح خطبة االستس -16

 : أن السنة افتتاح خطبة االستسقاء باالستغفار . القول األول
 وهذا قول املالكية  والشافعية .

 قالوا : ألن االستغفار أليق باحلال ، وأخص باالستسقاء ، ألنه حال طلب ودعاء .
 : أن السنة افتتاح خطبة االستسقاء بالتكبري . القول الثاين

 .وهذا قول احلنابلة 
ُمتَ َواِضًعا، ُمَتَبذِ اًل، ُمَتَخشِ ًعا، ُمتَ َرسِ اًل، ُمَتَضر ًِعا، َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ، َكَما ُيَصلِ ي ِف  َخرََ  اَلنَّيبُّ ) –السابق  –حلديث ابن عباس 

 ( . اَْلِعيدِ 
 : أن السنة افتتاح خطبة االستسقاء باحلمد . القول الثالث
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 وهذا قول ابن تيمية .
 قال ) كل امرئ ذي بال ال يُبدأ فيه باحلمد أقطع ( رواه أبو داود . ديث أّب هريرة . أن النيب حل-أ

 أنه افتتح خطبه بغري احلمد ال خطبة عيد وال استسقاء .  قال ابن تيمية :مل ينقل عن أحد عن النيب  -ب
 . الصحيح وهذا القول هو

طبة العيدين واالستسقاء ، فقيل: يُفتتحان بالتكبري، وقيل تفتتح خطبة االستسقاء قال ابن القيم : وقد اختلف الناُس ِف افتتاح خُ 
قال : كلُّ أَْمٍر ذي باٍل اَل يُ ْبَدأ  باالستغفار، وقيل: يُفتتحان باحلمد ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وهو الصواب، ألن النيب 

 كلَّها باحلمد هلل.فيِه حِبَْمِد هللا، فَ ُهَو َأْجَذم ، وكان يفتتح خطَبه  
 يستحب ِف االستسقاء التصدق .-17

جاء ِف )املوسوعة الفقهية(: ات فقت املذاهب على استحباب الص دقة قبل االستسقاء، ولكن هم اختلفوا ِف أمر اإلمام ِبا، قال 
د طاقتهم، وقال بعض املالكي ة: ال يأمرهم الش افعي ة، واحلنابلة، واحلنفي ة، وهو املعتمد عند املالكي ة: يأمرهم اإلمام بالص دقة ِف حدو 

 ِبا، بل يرتك هذا للن اس بدون أمٍر؛ ألن ه أرجى لإلجابة، حيث تكون صدقتهم بدافٍع من أنفسهم، ال بأمٍر من اإلمام. انتهى
 -ستسقاءأي: قبل اال-قوله: "والصدقة " أي: ويأمرهم أيضًا بالصدقة  : -رمحه هللا-وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

 والصدقة قد يقال : إهنا مناسبة ؛ ألن الصدقة إحسان إىل الغري ، واإلحسان سبب للرمحة ؛ لقول هللا تعاىل : ) ِإنَّ َرمْحََت اَّللَِّ 
وا َويَ ْنُشُر َرمْحََتُه ( والصدقة هنا َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي ( والغيث رمحة ؛ لقول هللا تعاىل : ) َوُهَو الَِّذي يُ نَ ز ُِل اْلَغْيَث ِمْن بَ ْعِد َما قَ َنطُ 

ِف  ليست الصدقة الواجبة، بل املستحبة ، أما الصدقة الواجبة فإن مْنعها سبب ملنع القطر من السماء كما قال النيب 
 احلديث املروي عنه: وما منع قوم زكاة أمواِلم إال منعوا القطر من السماء .    ) الشرح املمتع ( .

َد يَ ْوَم اجْلُُمَعة  م ْن بَاٍب َكاَن ََنَْو َدار  اْلَقَضاء  ، َوَرُسوُل اَّللَّ   س  ْبن  َمال ٍك َعْن أَنَ و  -152 قَائ ٌم  ) َأنَّ رَُجالً َدَخَل اْلَمْسج 
َوانْ َقَطَعْت السُُّبُل فَادُْع اَّللََّ تَ َعاىَل يُغ يثُ َنا ،  قَائ ًما ، ُثَّ قَاَل : يَا َرُسوَل اَّللَّ  ، َهَلَكْت اأَلْمَواُل ، خَيُْطُب ، فَاْستَ ْقَبَل َرُسوَل اَّللَّ  

ا نَ َرى ِف  السََّماء  َيَدْيه  ُثَّ قَاَل : اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا ، اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا ، اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا . قَاَل أََنٌس : َفال َوَاَّللَّ  مَ  قَاَل : فَ َرَفَع َرُسوُل اَّللَّ  
ْثُل م ْن َسَحا نَ َنا َوبَ نْيَ َسْلٍع م ْن بَ ْيٍت َوال َداٍر قَاَل : َفَطَلَعْت م ْن َورَائ ه  َسَحابٌَة م  الت ُّْرس  . فَ َلمَّا تَ َوسََّطْت ٍب َوال قَ َزَعٍة ، َوَما بَ ي ْ

، قَاَل : ُثَّ َدَخَل رَُجٌل م ْن َذل َك اْلَباب  ِف  اجْلُُمَعة  السََّماَء انْ َتَشَرْت ُثَّ َأْمَطَرْت ، قَاَل : َفال َوَاَّللَّ  َما رَأَيْ َنا الشَّْمَس َسْبتًا 
لسُُّبُل قَائ ٌم خَيُْطُب النَّاَس ، فَاْستَ ْقبَ َلُه قَائ مًا ، فَ َقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَّ  ، َهَلَكْت اأَلْمَواُل ، َوانْ َقَطَعْت ا اْلُمْقب َلة  ، َوَرُسوُل اَّللَّ  

َكَها َعنَّا ، قَاَل : فَ َرَفَع َرُسوُل اَّللَّ  ، فَادُْع اَّللََّ أَ  َنا ، اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكام   ْن َُْس  َنا َوال َعَلي ْ يََدْيه  ُثَّ قَاَل : اللَُّهمَّ َحَوالَي ْ
ي ِف   الشَّْمس  . قَاَل َشر يٌك : َفَسأَْلُت أََنَس ْبَن  َوالظي َراب  َوُبُطون  اأَلْود يَة  َوَمَناب ت  الشََّجر  ، قَاَل : فََأقْ َلَعْت ، َوَخَرْجَنا مَنْش 

 ي ( .َمال ٍك : َأُهَو الرَُّجُل اأَلوَُّل قَاَل : ال َأْدر 
---------- 

 ال يعرف .) َأنَّ رَُجاًل َدَخَل ( 
عمر بن اخلطاب ،  ( فسره بعضهم القضاء بأهنا دار اإلمامة ، قال ِف الفتح : وليس كذلك ، وإمنا هي دارَدار  اْلَقَضاء   ) 

 ومسيت دار القضاء ألهنا بيعت ِف قضاء دينه فكان يقال ِلا دار قضاء دين عمر . 
 زاد ِف رواية قتادة عن أنس ِف البخاري " باملدينة "( قَائ ٌم خَيُْطُب ) 
با سفيان ، فإن ه حني سؤاله لذلك كان مَل ( هذا يدل  على أن  الس ائل كان مسلماً ، فانتفى أن يكون أ ُثَّ قَاَل : يَا َرُسوَل اَّللَّ   ) 

 د .يسلم كما ِف حديث عبد هللا بن مسعو 
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وهو ( هلك الكراع  )وهو املراد باألموال هنا ال الص امت، وِف رواية له بلفظ ( املواشي  )ِف رواية للبخاري  ( ) َهَلَكت  َاأْلَْمَوالُ 
 بضم  الكاف يطلق على اخليل وغريها.

. (هلكت املاشية، هلك العيال، هلك الن اس ) ن سعيد أيضاً وِف رواية ُيَي ب  وهو من ذكر العام  بعد اخلاص 
 واملراد ِبالكهم عدم وجود ما يعيشون به من األقوات املفقودة حببس املطر.

 الكأل ما يعلف .( املراد بذلك اإلبل ، ضعفت لقلة القوت عن السفر لكوهنا ال جتد ِف طريقها من  ) َوانْ َقَطَعت  اَلسُُّبلُ  
 ك ( .فاستسق رب   )وله ِف األدب  (فادع هللا أن يسقينا  )ووقع ِف رواية قتادة عند البخاري ( فَادُْع اَّللََّ تَ َعاىَل يُغ يثُ َنا ) 
 مع رسول هللا ورفع الن اس أيديهم  )زاد الن سائي   ِف رواية سعيد عن ُيَي بن سعيد عن أنس (  َيَدْيه   فَ َرَفَع َرُسوُل اَّللَّ  ) 

 ( .حَّت  رأيت بياض إبطيه ) والبن خزمية من رواية محيٍد عن أنس ( حذاء وجهه ) وزاد ِف رواية شريك  (يدعون 
نس عند ووقع ِف رواية ثابت عن أ(  اللهم  اسقنا. أعاده ثالثاً ) وللبخاري فقال (  اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا ، اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا ، اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا) 

 مر تني. (اللهم  اسقنا ) البخاري 
 كان إذا دعا دعا ثالثاً. واألخذ بالز يادة أوىل، ويرج حها ما أخرجه مسلم عن أنس ، أن ه 

 ُمتمع .(  م ْن َسَحابٍ ) 
 سحاب متفرق .، بفتح القاف والزاء أي  ( َوال قَ َزَعةٍ  )
نَ َنا َوبَ نْيَ َسْلعٍ  )  جبل معروف باملدينة .، ن الالم ( بفتح السني وسكو  َوَما بَ ي ْ

 أي: ُيجبنا عن رؤيته، وأشار بذلك إىل أن  الس حاب كان مفقوداً ال مسترتاً ببيٍت وال غريه. ( م ْن بَ ْيٍت َوال َدارٍ ) 
ووقع ِف رواية ثابت عند البخاري قال: قال أنس: وإن  الس ماء لفي مثل الز جاجة. أي: لشد ة صفائها، وذلك مشعر بعدم 

 س حاب أيضاً.ال
 ( أي: ظهرت.َفَطَلَعتْ ) 
ا نشأت من جهة البحر ، ألن  وضع سلٍع يقتضي ذلك.( م ْن َورَائ ه  )   أي: سلٍع، وكأهن 
ْثُل الت ُّْرس  )  ا مثله ِف القدر ، ألن  ِف رواية حفص بن عبيد هللا عن أنس عند أّب عوانة " فنشأْت ( م  أي: مستديرة، ومَل يرد أهن 

ا كانت صغرية.سحابة مثل ر   جل الط ائر ، وأنا أنظر إليها " فهذا يشعر بأهن 
 (.فنشأ الس حاب بعضه إىل بعض)وِف رواية قتادة ِف البخاري  (فهاجت ريح أنشأت سحاباً مث  اجتمع)وِف رواية ثابت املذكورة 

مث  مَل ينزل عن  )أي: لكثرته، وفيه ( حَّت  ثار الس حاب أمثال اجلبال ) وِف رواية إسحاق بن أّب طلحة عن أنس عند البخاري 
 وهذا يدل  على أن  الس قف وََكَف لكونه كان من جريد الن خل. (منربه حَّت  رأينا املطر يتحادر على حليته 

ا استمر ت مستديرة حَّت  انتهت إىل األفق فانبسطت حينئٍذ، وكأن   (فَ َلمَّا تَ َوسََّطْت السََّماَء انْ َتَشَرْت )  فائدته  هذا يشعر بأهن 
 تعميم األرض باملطر.

وهذا ِف الغالب، وإال فقد يستمر  املطر والش مس بادية، ر ، كناية عن استمرار الغيم املاط (َفال َوَاَّللَّ  َما رَأَيْ َنا الشَّْمَس َسْبتًا ) 
 وقد ُتجب الش مس بغري مطر.

الغد ومن بعد الغد والذي يليه ، حَّت  اجلمعة  فمطرنا يومنا ذلك ومن) وأصرح من ذلك رواية إسحاق عند البخاري بلفظ 
 ى ( .األخر 

 ظاهره أن ه غري األو ل، ألن  الن كرة إذا تكر رت دلت على الت عد د، وقد قالة ( ُثَّ َدَخَل رَُجٌل م ْن َذل َك اْلَباب  ِف  اجْلُُمَعة  اْلُمْقب لَ  )
 و ل؟ قال: ال أدري.شريك ِف آخر هذا احلديث هنا: سألت أنساً: أهو الر جل األ
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 وهذا يقتضي أن ه مَل جيزم بالت غاير، فالظ اهر أن  القاعدة املذكورة ُممولة على الغالب ، ألن  أنساً من أهل اللسان وقد تعد دت.
وللبخاري من رواية إسحاق عن أنس " فقام ذلك الر جل أو غريه " ، وكذا لقتادة ِف البخاري، وللبخاري ِف اجلمعة من وجه 

 كذلك، وهذا يقتضي أن ه كان يشك  فيه.  آخر
فهلكت ، : بسبب غري الس بب األو ل، واملراد أن  كثرة املاء انقطع املرعى بسببها ( أي َهَلَكْت اأَلْمَواُل ، َوانْ َقَطَعْت السُُّبلُ ) 

من كثرة  )يك عند الن سائي  املواشي من عدم الر عي. أو لعدم ما يكن ها من املطر، ويدل  على ذلك قوله ِف رواية سعيد عن شر 
 ( .املاء 

وِف رواية مالك عن  (واحتبس الر كبان)وِف رواية محيٍد عند ابن خزمية ، وأم ا انقطاع الس بل، فلتعذ ر سلوك الط رق من كثرة املاء
بشق )ند البخاري وِف رواية ُيَي بن سعيد ع( هدم البناء وغرق املال)وِف رواية إسحاق عند البخاري  (هتد مت البيوت)شريك 

 ( .املسافر ومنع الطريق
 : هي اجلبل الصغري . وقيل: هي اِلضبة الضخمة ،  قيل( اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكام  ) 
وقال القز از: هو اجلبل املنبسط ليس بالعاَل، ،  بكسر املعجمة وآخره موح دة ، مجع ظِرب بكسر الر اء. وقد تسكن (َوالظي َراب  ) 

 الر ابية الص غرية.وقال اجلوهري : 
 ل ( .ورءوس اجلبا )وزاد مالك ِف روايته  (َوبُُطون  اأَلْود يَة  ) 
 ثالث   ة : أن        واع االستقساء اليت وردت عن النيب احلديث دليل على أنه يش      رع االستسقاء ِف خطبة اجلمعة ، و -1

 استسقى يوم اجلمعة وهو خيطب . أواًل :
 . كما ِف حديث الباب

 السؤال من كل واحد من الناس . ثانياً :
استسقى فقال ) اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئاً  بدون صالة ، كما ورد ِف حديث ابن عباس أن النيب  وقد استسقى النيب 

 غدقاً طبقاً عاجالً ... ( رواه ابن ماجه .
 خر  ِبم إىل املصلى واستسقى ِبم . ثالثاً :

 سقاء ، وقد تقدمت .كما ِف أحاديث االست
 احلديث دليل على أنه يسن رفع اليدين إذا استسقي ِف خطبة اجلمعة .-2 

 احلديث دليل على أنه ال يشرع رفع اليدين ِف الدعاء ِف خطبة اجلمعة ِف غري االستسقاء . -3
اْلِمْنرَبِ، رَاِفًعا َيَدْيِه: ) فَ َقاَل : قَ بََّح اَّللَُّ َهاتَ نْيِ اْلَيَدْيِن،  أنه َرَأى ِبْشَر ْبَن َمْرَواَن َعَلى)  وقد روى مسلم َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُرَؤيْ َبَة 

 َما يَزِيُد َعَلى َأْن يَ ُقوَل بَِيِدِه َهَكَذا ، َوَأَشاَر بِِإْصَبِعِه اْلُمَسبِ َحِة ( . َلَقْد َرأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ 
َأنَّ السُّنَّة َأْن اَل يَ ْرَفع اْلَيد ِف اخْلُْطَبة َوُهَو قَ ْول َماِلك َوَأْصَحابَنا َوَغرْيهْم .  رمحه هللا ِف شرح مسلم :  َهَذا ِفيهِ  قال النووي

َرَفَع َيَدْيِه ِف ُخْطَبة اجلُُْمَعة ِحني ِاْسَتْسَقى ،  َوَحَكى اْلَقاِضي َعْن بَ ْعض السََّلف َوبَ ْعض اْلَماِلِكيَّة ِإبَاَحته ؛ أِلَنَّ النَّيب  
 ض .َأَجاَب اأْلَوَُّلوَن بَِأنَّ َهَذا الرَّْفع َكاَن لَِعار وَ 

 وسئل الشيخ ابن باز: ما حكم من يرفع يديه واخلطيب يدعو للمسلمني ِف اخلطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم هللا ؟
وإمنا املشروع اإلنصات رفع اليدين غري مشروع ِف خطبة اجلمعة وال ِف خطبة العيد ال لإلمام وال للمأمومني ،  فأجاب :

مل يكن يرفع  للخطيب والتأمني على دعائه بينه وبني نفسه من دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فال يشرع ؛ ألن النيب 
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يديه ِف خطبة اجلمعة وال ِف خطبة األعياد ، وملا رأى بعض الصحابة بعض األمراء يرفع يديه ِف خطبة اجلمعة أنكر عليه 
 يرفعهما . كان النيب   ذلك ، وقال : ما

كان  ألن النيب  -أي طلب نزول املطر-نعم، إذا كان يستغيث ِف خطبة اجلمعة لالستسقاء، فإنه يرفع يديه حال االستغاثة 
 . يرفع يديه ِف هذه احلالة، فإذا استسقى ِف خطبة اجلمعة أو ِف خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنيب 

  أما إذا دعا اإلمام ِف اخلطبة فإنه ال يسن لإلمام وال للمأمومني أن يرفعوا أيديهم إال ِف حالني.:  خ ابن عثيمنيوقال الشي
 . االستسقاء إذا دعا خطيب اجلمعة باالستسقاء أي بطلب نزول املطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم :احلال األوىل 

، كما ثبت ِف  ب اجلمعة بالصحو وأن هللا يبعد املطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلكاالستصحاء يعين إذا دعا خطي: الثاين  
ِف االستسقاء : في هذين املوضعني يرفع اخلطيب يديه ِف الدعاء ف -مث ذكر حديث الباب  –الصحيحني عن أنس 

حينما رفع يديه بالدعاء حال  أنكروا على بشر بن مروان وأما ِف غري ذلك فال يرفع يديه ألن الصحابة ، واالستصحاء 
فإذا مل ، فهم تبٌع إلمامهم ، ألن ذلك ليس مشروعًا ِلم ، يرفعون أيديهم ِف خطبة يوم اجلمعة  وكذلك الناس ال، اخلطبة 

 فإن املستمعني كذلك ال يشرع ِلم رفع اليدين ِف حال اخلطبة. ،  يكن مشروعاً لإلمام اخلطيب
طلب الدعاء من الرجل الصاحل احلي احلاضر ، وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على  استدل باحلديث من قال جبواز  -4

 قولني :
 : اجلواز . القول األول 
 حلديث الباب . -أ

 رواه مسلم ) أن عمر طلب من أويس القرّن أن يستغفر له (. -ب
 العام ؟ قال : نعم ، قالت : فادع هللا لنا خبري ( .وقالت أم الدرداء لزو  ابنها صفوان بن عبد هللا بن صفوان  ) أتريد احلج - 
 وقال اجلبار لسارة  ) ادعي هللا َل وال أضرك ( .-د

 وقال تعاىل ) قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك ( . -ه   
 : أنه مذموم إال إذا قصد به نفع الداعي . القول الثاين

 .وهذا اختيار ابن تيمية 
وقصده أن ينتفع ذلك املأمور بالدعاء وينتفع  هو أيضاً بأمره ويفعل  -أو لنا-ن قال لغريه من الناس : ادع َل قال رمحه هللا : وم

، وأما إن مل يكن مقصوده إال طلب حاجته مل يقصد نفع ذلك  ذلك املأمور به كما يأمره بسائر فعل اخلري فهو مقتد بالنيب 
رسول املؤمتني به ِف ذلك ، بل هذا من الس ؤال املرج وح الذي ت ركه إىل الرغ ب ة إىل هللا واإلحسان إليه ، فهذا ليس من املقتدين بال

 ورس وله أفض   ل من الرغبة إىل املخلوق وسؤاله .
 وهللا أعلم .

 ينقسم إىل ثالثة أقسام : ، والتوسل بالنيب  احلديث دليل على جواز التوسل بدعاء النيب  -5
 حياته وبعد مماته .: جيوز ِف  القسم األول

 كأن يتوسل هلل بطاعته وباإلميان به ، كأن يقول : يا رب بإمياّن برسولك وطاعته اغفر َل .
 : جيوز ِف حياته وُيرم بعد وفاته . القسم الثاين

لصحابة وهو طلب منه الدعاء مباشرة، فيجوز ِف حال حياته كما ِف حديث الباب، وأما بعد مماته فال جيوز، ولذلك ملا قحط ا
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 رواه البخاري َعمِ  نَِبيِ َنا فَاْسِقَنا. قَاَل فَ ُيْسَقْوَن. ُعَمر ْبن اخلَْطَّاب: اللَُّهمَّ ِإنَّا ُكنَّا نَ تَ َوسَُّل إِلَْيَك بَِنِبيِ َنا فَ َتْسِقيَنا َوِإنَّا نَ تَ َوسَُّل ِإلَْيَك بِ  قال
 : حرام ِف حياته وبعد وفاته . القسم الثالث

 هه وذاته .وهو التوسل جبا
 وذاته لكن ليس فيه دليل . قد يستدل بعضهم بقول ) كنا نتوسل بنبيك ...( على جواز التوسل جباه النيب  تنبيه :

 لفظ الوسيلة له ثالث معان خيتلف باختالف املتكلم به . فائدة :
 رات وترك املنهيات .: إذا كان هللا هو املتكلم به ، فمعناها امتثال األوامر ، بفعل املأمو  املعىن األول

 ، فيكون املراد ِبا املنزلة اليت ِف اجلنة . إذا كان املتكلم ِبا النيب  املعىن الثاين :
 ) ... مث سلوا َل الوسيلة فإهنا منزلة ِف اجلنة ( .  كما ِف حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال 

  الوسيلة طلب الدعاء من املتوسل به .إذا كان املتكلم ِبا الصحاّب ، فيكون معىن املعىن الثالث :
 احلديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصاحل . -6
 : أنواع التوسل اجلائز 

 أن يتوسل بعمله الصاحل . أواًل :
 لثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، فدعا كل واحد بصاحل عمله .كما ِف حديث ا

ْعَنا ْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِ ْر َعنَّا َسيِ َئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع اأْلَبْ رَاِر (  ُمَناِديًا يُ َناِدي ِلإْلِميَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربِ ُكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا فَاْغفِ  وقال تعاىل )رَب ََّنا ِإن ََّنا مسَِ
 فتوسل هؤالء بإمياهنم برِبم .

 التوسل بأمساء هللا وصفاته . ثانياً :
 اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه ِِبَا ( . قال تعاىل )َوَّلِلَِّ 

 التوسل إىل هللا بدعاء رجل صاحل ترجى إجابته . ثالثاً :
يقول )يدخل اجلنة من أميت زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر .  قال: مسعت رسول هللا  عن أّب هريرة 

 م .رواه البخاري ومسلهللا أن جيعلين منهم ، فقال: اللهم اجعله منهم ..(فقام عك اشة بن ُمصن ... قال: ادع هللا َل يا رسول 
وعن أنس . ) أن عمر كان إذا ُقحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب ، وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا ، 

 وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فُيسقْون ( رواه البخاري .
 يكون ِف حياة الداعي ال بعد موته . وشرط هذا أن

 جواز تكلم اخلطيب يوم اجلمع ة للحاج ة .-6
 مشروعية اإلحلاح ِف الدعاء .-7
 استحباب رفع اليدين حال الدعاء .-8

 ) إن هللا ليستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردمها صفراً ( رواه أبو داود . وقد قال 
 أغرب ميد يديه ... ( رواه مسلم .) ... الرجل يطيل السفر أشعث  وقال 

 ظهور قدرة هللا الباهرة ِف إنزال املطر وإمساكه .-9
 جواز تعدد النقم اليت ُتل باملسلم إذا مل يقصد بذلك التسخط من تدبري هللا .-10
 يستحب أن يدعوا ِبذا الدعاء : اللهم حوالينا وال علينا ... إذا كثر املطر وخيف منه .-11

 



 301 

 
 
 اخلوف   باُب صالة  

 صالة اخلوف مشروعة بالكتاب والسنة .
 صالة اخلوف ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع .قال ابن قدامة : 

 أما الكتاب : فقوله تعاىل ) َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َِلُُم الصَّالَة ( .
 كان يصلي صالة اخلوف .  أما السنة : فثبت أن النيب 

، وهو قول أبو يوسف واملزّن ، لقوله تعاىل  ) َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت  الة اخلوف خاصة بالنيب إن صقال بعض العلماء : 
ُهْم َمَعَك ( حيث وجه اخلطاب إىل النيب   . َِلُُم الصَّالَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ

 . إىل أن حكمها باق بعد النيب وذهب مجهور العلماء : 
ثبت ِف حق  ، وقالوا : أن ما ثبت ِف حقه  هور الفقهاء متفقون على أن حكمها باٍق بعد الرسول مجقال ابن قدامة : 

أمته ما مل يقم دليل على اختصاصه ، وال يكفي ختصيصه باخلطاب لتخصيصه باحلكم ، إذ أن أحكامًا كثرية خص فيها النيب 
 ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة( ، وكما ثبت أن الصحابة : ) باخلطاب ، واحلكم عام له وألمته ، كما ِف قوله تعاىل  صلوها بعد

 يصليها عليها . على هذه الكيفية اليت كان النيب  النيب 
وهو يتناول األمراء بعده إىل يوم القيامة ، وهذا قول   وهذه اآلية خطاب للنيب  وقال القرطيب ِف قوله )وإذا كنت فيهم ...(

 ) التفسري ( .   كافة العلماء  . 
وقال القرطيب ِف املفهم : وذهب أبو يوسف إىل أنه ال تغيري ِف الصالة ألجل اخلوف اليوم ، وإمنا كان التغيري املروي ِف ذلك ، 

بقوله ) وإذا كنت فيهم فأقمت ِلم   ، مستدالًّ خبصوصية خطابه تعاىل لنبيه  والذي دل عليه القرآن ، خاصًّا بالنيب 
 ، قال : فإذا مل يكن فيهم مل تكن صالة اخلوف . وهذا ال حجة فيه لثالثة أوجه :الصالة ( 
أنا قد أمرنا باتباعه ، والتأسِ ي به ، فيلزم اتباعه مطلًقا ؛ حَّت يدل  دليل واضح على اخلصوص ، وال يصلح ما ذكره  أحدها :

اخلطابات على من توجهت له ، وحينئذ يلزم أن تكون دلياًل على ذلك ، ولو كان مثل ذلك دلياًل على اخلصوصية ؛ للزم قصر 
 الشريعة قاصرًة على من خوطب ِبا . لكن قد تقرر بدليل إمجاعي ؛ أن ُحْكَمه على الواحد ُحكمه على اجلماعة .

 ) صلوا كما رأيتموّن أصلي ( . أنه قد قال وثانيها : 
، وهم أعلم باملقال ،  اخلصوص ِف هذه الصالة ، وَعدَّوُه إىل غري النيب : أن الصحابة   رضى هللا عنهم   اطَّرحوا توهُّم وثالثها 

 وأقعد باحلال ، فال يُلتفت إىل قول من ادعى اخلصوصية .
 الراجح . وهذا القول هو

 ما احلكمة من صالة اخلوف ؟ 
 ختفيف هللا على عباده ورمحته ِبم .أواًل : 
 ُتصيل مصلحة الصالة ِف وقتها .ثانياً : 

 أخذ احلذر واحليطة من العدو .ثاً : ثال
 . مجهور العلماء إن أول ما صليت صالة اخلوف ِف غزوة ذات الرقاع 
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 واختلفوا مَّت كانت :
 فقال كثري من أهل السري وابن عبد الرب وغريمها : إهنا كانت بعد بين النضري واخلندق ِف مجادى األوىل سنة أربع .

 السابعة ، ورجحه اإلمام ابن القيم واحلافظ .وقال البخاري : بعد خيرب ِف السنة 
  النِب  مل يصل صالة اخلوف ِف غزوة اخلندق. 

 فقيل : نسياناً ، وقيل : لتعذر الطهارة ، وقيل : ألنه كان مشغواًل بالقتال .
جزم ابن القيم، والصحيح أنه أخ رها عمداً، ألنه كانت قبل نزول صالة اخلوف، وإىل ذهب اجلمهور، كما قال ابن رشد، وبه 

 واحلافظ ابن حجر .
  ورد ِف كيفية صالة اخلوف صفات كثرية:       

 قال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاً .
 أصحها ستة عشر رواية خمتلفة .… وقال بعض العلماء : 

ا ، ورمبا اختلف بعض ِف صالة اخلوف ِصفات  ُأَخُر ، ترجع كلها إىل هذه وهذه ُأصوِلُ  : وقد روى عنه وقال ابن القيم 
ألفاِظها، وقد ذكرها بعُضهم عشَر صفات، وذكرها أبو ُممد بن حزم حنو َخَس عشرة صفة، والصحيح : ما ذكرناه أوالً، وهؤالء  

 ، وإمنا هو من اختالف الرواة. وهللا أعلم. كلما رأوا اختالف الرواة ِف قصة، جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النيب 
 ا هو املعتمد .قال احلافظ : وهذ

وأصحابه ِف هذا الباب ، فُيَجو زون ِف  قال ابن تيمية : فقهاء احلديث كأمحد وغريه متبعون لعامة احلديث الثابت عن النيب 
 . صالة اخلوف مجيع األنواع احملفوظة عن النيب 

o . ًيشرتط ِف إقامة صالة اخلوف أن يكون القتال مباحا 
o هي جائزة ِف السفر إذا احتيج إىل ذلك بنزول العدو قريبًا من البلد ، وخوف هجوم  صالة اخلوف جائزة ِف احلضر كما

 العدو على املسلمني .
 وهذا املذهب وبه قال األوزاعي ، والشافعي .

 مل يفعلها ِف احلضر . وحكي عن مالك أهنا ال جتوز ِف احلضر ، ألن النيب 
فعلها ِف  فيهم فأقمت ِلم الصالة ( اآلية وهذا عام ِف كل حال وترك النيب  قال ابن قدامة : ولنا قول هللا تعاىل ) وإذا كنت

احلضر إمنا كان لغناه عن فعلها ِف احلضر ، وقوِلم إمنا دلت اآلية على ركعتني قلنا وقد يكون ِف احلضر ركعتان الصبح واجلمعة 
 يها صالة اخلوف كالسفر .واملغرب ثالث وجيوز فعلها ِف اخلوف ِف السفر وألهنا حالة خوف فجازت ف

َصالَة َذات  الري قَاع  ، َصالَة اخْلَْوف   َعْن يَز يَد ْبن  ُروَماَن َعْن َصال ح  ْبن  َخوَّات  ْبن  ُجبَ رْيٍ َعمَّْن َصلَّى َمَع َرُسول  اَّللَّ   -153
ه ْم ، ُثَّ اْنَصَرُفوا ، َأنَّ طَائ َفًة ُصفَّْت َمَعُه ، َوطَائ َفًة و َجاَه اْلَعُدوي  ، َفَصلَّى ب   ) اَلَّذ يَن َمَعُه رَْكَعًة ، ُثَّ ثَ َبَت قَائ مًا ، َوَأَتُّوا ألَنْ ُفس 

ه ْم ، ُثَّ َسلََّم َجال سًا ، َوَأَتُّوا ألَن ْ  َفُصفُّوا و َجاَه اْلَعُدوي  ، َوَجاَءْت الطَّائ َفُة اأُلْخَرى ، َفَصلَّى هب  ْم الرَّْكَعَة الَّيت  بَق َيْت ، ُثَّ ثَ َبتَ  ُفس 
 م ( .هب   

َصالَة اخْلَْوف  ِف  بَ ْعض  أَيَّام ه  ،  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر ْبن  اخْلَطَّاب  رضي هللا عنهما قَاَل ) َصلَّى ب َنا َرُسوُل اَّللَّ  1540
ب اَلَّذ يَن َمَعُه رَْكَعًة ، ُثَّ َذَهُبوا ، َوَجاَء اآلَخُروَن ، َفَصلَّى هب  ْم رَْكَعًة ، َوَقَضت  فَ َقاَمْت طَائ َفٌة َمَعُه ، َوطَائ َفٌة ب إ زَاء  اْلَعُدوي  ، َفَصلَّى 

 ة ( .الطَّائ َفَتان  رَْكَعًة ، رَْكعَ 
---------- 
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ليس له ِف البخاري إال  بفتح اخلاء وتشديد الواو ، أي ابن جبري بن النعمان األنصاري ، تابعي ثقة ،َعْن َصال ح  ْبن  َخوَّاٍت ( )
 هذا احلديث الواحد ] قاله احلافظ [ .

 صحاّب جليل أول مشاهده أحد .) خوات ( 
وقد اختلف ِف صحاّب هذا احلديث ، فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 

 صاحل بن خوات بن جبري ، عن سهل بن أّب حثمة ... احلديث .
وأخر  ابن منده ِف ) معرفة الصحابة ( عن صاحل بن خوات عن أبيه ، فيكون خوات والد صاحل هو املبهم ، واختار هذا احلافظ  
كما هنا ، ووجه ذلك : أن سهل بن أّب حثمة كان صغريًا ، فقد جزم الطربي ، وابن حبان ، وابن السكن ، وغري واحد بأن 

 مثان سنني . سن ه وقت وفاة النيب 
( أي غزوة ذات الرقاع ، مسيت بذلك ألن الصحابة رقت أقدامهم وتأثرت من املشي ، فجعلوا يلفون عليها  ) يَ ْوَم َذات  اَلري قَاع  

اخلرق كالرتفع ِلا ، وقد ورد هذا صرُيًا ِف صحيح مسلم عن أّب موسى ، وقيل : ألهنم رق عوا فيها راياهتم ، وقيل : بشجرة ِف 
 ِلا : ذات الرقاع ، وقيل : ألن خيلهم كان ِبا سواد وبياض . ذلك املوضع ، يقال

 ورجح السهيلي والنووي السبب الذي أبو موسى ، مث قال النووي : وُيتمل أن تكون مسيت باجملموع .
 قالبعد اخلندق ، وقيل : بعد بين النضر ، وقيل : بعد خيرب ، ورجحه البخاري ، ه  7ِف سنة واختلف مىت كانت : قيل : 

 هذا هو املشهور عند أهل السري  . ابن القيم : 
 بكسر الواو ، أي مقابل .) و َجاَه اَْلَعُدوي  ( 

 . إىل الركعة الثانية ملا قام ) َفَصلَّى ب اَلَّذ يَن َمَعُه رَْكَعًة، ُثَّ ( 
 أي : أمتت هذه الطائفة اليت صلت معه الركعة األوىل .) ثَ َبَت قَائ ًما َوَأَتُّوا ( 

ه ْم (  َنْ ُفس   بإضافة الركعة الثانية .) أل 
 بعد سالمهم من صالهتم .) ُثَّ ( 

 إىل العدو .) ا ْنَصَرُفوا ( 
 أي جهة َند ] َند اليمان [ . ) ق َبل ُند (

 أي قابلناهم .) فوازينا العدو ( 
 احلديثني صفة صالة اخلوف إذا كان العدو ِف غري جهة القبلة . ينِف هذ-1

 : ) حديث صاحل بن خوات عن أبيه ( . وىلالصفة األ
يقسم اإلمام اجلند طائفتني ، طائفة تصلي معه ، وأخرى ُترس املسلمني عن هجوم العدو ، فيصلي بالطائفة األوىل ركعة ، مث أن 

اليت كانت ُترس وتدخل  إذا قام إىل الركعة الثانية أمتوا ألنفسهم ) واإلمام قائم ( مث يذهبون ويقفون أمام العدو ، وتأيت الطائفة
مع اإلمام ِف الركعة الثانية ، فيصلي ِبم الركعة اليت بقيت له ، مث جيلس للتشهد قبل أن يسلم اإلمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل 

 الركعة اليت بقيت ِلا وتدرك اإلمام ِف التشهد فيسلم ِبم .
 ات ، وهذا احلديث اختاره اإلمام أمحد رمحه هللا :ِف هذا احلديث العدو ِف غري جهة القبلة ، وهي أقرب الصف-2

 ألنه أشبه بكتاب هللا ، ) هي املوافقة لظاهر القرآن ( . أواًل :
 وأحوط جبند هللا . ثانياً :
 بذات الرقاع . وأسلم للصالة من األفعال ، وهذه صالته  ثالثاً :
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 قال القرطيب : وِبذا قال مالك والشافعي وأبو ثور .
 تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة اليت ِف ِوَجاه العدو قادرة على حفظ الطائفة اليت تصلي  من شرط-3
 خالفت هذه الصفة الصالة من أوجه :-4

 انفراد الطائفة األوىل عن اإلمام قبل سالمه ، لكنه لعذر . أواًل :
 الطائفة الثانية قضت ما فاهتا قبل سالم اإلمام . ثانياً :
 الركعة الثانية كانت أطول من األوىل .أن  ثالثاً :

:ولو فعل هذه الصفة والعدو اجتاه القبلة جلاز ، ولكن الصحيح أهنا ال جتوز ، ولذلك ألن الناس يرتكبون  قال بعض العلماء
 فيها ما ال جيوز بال ضرورة .

 فضيلة التحرمي معه . كما حصل للطائفة األوىل  ِف هذه الصفة : حصل للطائفة الثانية التسليم مع النيب -5
 : ) حديث ابن عمر ( . الصفة الثانية

وهي قريبة من الصفة السابقة  ، لكن ختتلف عنها أن الطائفة إذا صلت مع اإلمام ركعة ، ال تكمل صالهتا ، وإمنا يصلي ركعة مث 
ركعة الثانية من صالة اإلمام ويسلم ِبم ترجع إىل مكاهنا ِف احلراسة وهي ِف صالة ، مث تأيت الطائفة الثانية فتصلي مع اإلمام ال

 وتتم صالة الصالة هذه الفرقة مع اإلمام ، مث ترجع الطائفة األوىل وتصلي الركعة الباقية ِلا .
 فقوله ِف حديث ابن عمر ) مث انصرفوا ( مل يكملوا الركعة الثانية ، بل انصرفوا وهم ِف صالة .

ُهمْ  -أ قال ِف الفتح : ظاهره أهنم أمتوا ألنفسهم ِف حالة واحدة  ، فَ رََكَع لِنَ ْفِسِه رَْكَعًة، َوَسَجَد َسْجَدتَ نْيِ (قوله ) فَ َقاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
، وُيتمل أهنم أمتوا على التعاقب ، وهو الراجح من حيث املعىن ، وإال فيستلزم تضييع احلراسة املطلوبة ، وإفراد اإلمام وحده ، 

فقضوا ألنفسهم ركعة ،  –أي الطائفة الثانية  –ن حديث ابن مسعود ولفظه ) مث سلم ، فقام هؤالء ويرجحه ما رواه أبو داود م
 مث سلموا ، مث ذهبوا ، ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا ( .

o ته قبل سالم إمامه .رجح ابن عبد الرب هذه الصفة على غريها لقوة اإلسناد ، وملوافقة األصول ِف أن املأموم ال يتم صال 
 قال القرطيب : وبه أخذ األوزاعي وأشهب وُحكي عن الشافعي .

َصالَة اخْلَْوف  َفَصَفْفَنا َصفَّنْي   َشه ْدُت َمَع َرُسول  اَّللَّ   ) َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  األَْنَصار يي  رضي هللا عنهما قَالَ  -155
ُّ َواْلعَ  َخْلَف َرُسول  اَّللَّ   َلة  ، وََكب ََّر النَِّب  نَ َنا َوبَ نْيَ اْلق ب ْ يعاً ، ُثَّ رََفَع رَْأَسُه م ْن الرُُّكوع   ُدوُّ بَ ي ْ يعاً ، ُثَّ رََكَع َورََكْعَنا مجَ  وََكب َّْرنَا مجَ 

يعاً ، ُثَّ اَْنََدَر ب السُُّجود  َوالصَّفُّ الَّذ ي يَل يه  ، َوقَاَم الصَّفُّ  ُّ  َورَفَ ْعَنا مجَ  السُُّجوَد ،  اْلُمَؤخَُّر ِف  ََنْر  اْلَعُدوي  ، فَ َلمَّا َقَضى النَِّب 
خَُّر ، َوتََأخََّر الصَّفُّ اْلُمَقدَُّم ، ُثَّ َوقَاَم الصَّفُّ الَّذ ي يَل يه  : اَْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر ب السُُّجود  ، َوقَاُموا ، ُثَّ تَ َقدََّم الصَّفُّ اْلُمؤَ 

 ُّ يعًا ، ُثَّ اَْنََدَر ب السُُّجود  ، َوالصَّفُّ  رََكَع النَِّب  يعًا ، ُثَّ رََفَع رَْأَسُه م ْن الرُُّكوع  َورَفَ ْعَنا مجَ  الَّذ ي َكاَن  -الَّذ ي يَل يه   َورََكْعَنا مجَ 
ُّ  فَ َقاَم الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر ِف  ََنْر   -ُمَؤخًَّرا ِف  الرَّْكَعة  اأُلوىَل  السُُّجوَد َوالصَّفُّ الَّذ ي يَل يه  : اَْنََدَر  اْلَعُدوي  ، فَ َلمَّا َقَضى النَِّب 

يعاً ، قَاَل َجاب ٌر : َكَما َيْصَنُع َحَرُسُكْم َهُؤالء  ب أَُمَرائ ه   الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر ب السُُّجود  ، َفَسَجُدوا ُثَّ َسلََّم   م ( .َوَسلَّْمَنا مجَ 
ي  َوذَكَ  ْنُه ) َوأَنَُّه َصلَّى َصالَة اخْلَْوف  َمَع النَِّب  ِف  اْلَغْزَوة  السَّاب َعة  ، َغْزَوة  َذات   َرُه ُمْسل ٌم ب َتَمام ه  . َوذََكَر اْلُبَخار يُّ َطَرفًا م 
 ع ( .الري قَا 

---------- 
قوماً  ملسلم تعيني العدو الذين حاربوهم ، قال ) غزونا مع رسول هللا  وِف روايةَصاَلَة َاخْلَْوف  (  ) َشه ْدُت َمَع َرُسول  َاَّللَّ  

 من جهينة ، فقاتلونا قتااًل شديداً ( .
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أي : جعلنا خلفه صفني ، وِف رواية مسلم األخرى ) فلما حضرت العصر قال : صف نا صف ني ، واملشركون ) َفَصفََّنا َصفَّنْي  ( 
 بيننا وبني القبلة ( .

ُّ  ) َفَكب َّرَ   أي : للدخول ِف الصالة .(  اَلنَِّب 
يًعا (   . أي : كرب  الصفات كالمها معه ) وََكب َّْرنَا مجَ 

 . أي : واحندر الصف الذي يقرب منه ) ُثَّ ا َْنََدَر ب السُُّجود  َوالصَّفُّ اَلَّذ ي يَل يه  ( 
 أي : بقي قائماً .) َوقَاَم ( 

  أي : ِف مقابلتهمََنْر  اَْلَعُدوي  (  ) اَلصَّفُّ اَْلُمَؤخَُّر ِف  
 جاء عند أّب داود بيان أين كانت هذه الصالة وأهنا بعسفان :

بعسفان ، وعلى املشركني خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال املشركون : لقد  ) كنا مع النيب عن ابن عباس الزرِف قال 
يهم وهم ِف الصالة ، فنزلت آية القصر بني الظهر والعصر ، فلما حضرت العصر أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة ، لو كنا محلنا عل

 ... ( . قام رسول هللا 
 ِف هذا احلديث صفة من صفات صالة اخلوف ، وهي إذا كان العدو ِف جهة القبلة ، وصفتها :-1

سجد سجد معه الصف األول وبقي الصف أن يصف القائد اجليش صفني فيصلي ِبم مجيعًا يكرب ويركع ويرفع ِبم مجيعاً ، فإذا 
الثاّن واقفًا ُيرس ، فإذا قام اإلمام والصف األول من السجود سجد الصف الثاّن ، فإذا قاموا من السجود تقدموا ِف مكان 

وا الصف األول وتأخر الصف األول إىل مكاهنم فريكع اإلمام ِبم مجيعًا ويرفع ِبم مث يسجد هو والصف الذي يليه ، فإذا جلس
 للتشهد سجد الصف املتأخر مث سلم ِبم مجيعاً .

 هذه الصفة تفعل إذا كان العدو ِف جهة القبلة .-2
يشرتط للصالة على هذا الوجه أن ال خيافوا كمينًا يأيت من خلف املسلمني ، وأن ال خيفى بعض الكفار على املسلمني فإن -3

  هذا الوجه كما لو كانوا ِف غري جهة القبلة .خافوا كميناً ، أو خفي بعضهم عن املسلمني صلى على غري
 إن حرس كل صف مكانه من غري تقدم أو تأخر فال بأس ، حلصول املقصود .-4
 ال جيوز أن ُيرص صف واحد ِف الركعتني ، ألنه ظلم له بتأخريه عن السجود والركعتني ، وعدول عن العدل بني الطائفتني .-5
وجيوز عند الشافعي تقدم ، الشافعي وبن أّب ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو ِف جهة القبلة  قال النووي : وِبذا احلديث قال-6

 الصف الثاّن وتأخر األول كما ِف رواية جابر وجيوز بقاؤمها على حاِلما كما هو ظاهر حديث بن عباس .
 وجوب صالة اجلماعة .-7
 أمهية صالة اجلماعة .-8
 ، ِف حال األمن واخلوف . وجوب صالة اجلماعة حضراً وسفراً -9

 وجوب اختاذ احلذر من األعداء بكل وسيلة .-10
 جواز احلركة الكثرية ملصلحة الصالة .-11

 من صفات صالة اخلوف :: 1فائدة 
 أن يصلي اإلمام بطائفة ركعتني ، مث تأيت الطائفة الثانية ويصلي ِبم ركعتني . 

بِِإْحَدى الطَّائَِفتَ نْيِ رَْكَعتَ نْيِ مُثَّ َصلَّى بِالطَّائَِفِة اأْلُْخَرى  َصاَلَة اخْلَْوِف َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ   َعْن جابر ) أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ 
 أَْربََع رََكَعاٍت َوَصلَّى ِبُكلِ  طَائَِفٍة رَْكَعتَ نْيِ ( . رَْكَعتَ نْيِ َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ 
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 اود وإسناده صحيح ، وهو مثل حديث جابر .حديث أّب بكرة عند أّب د
، َفَصلَّى ، وَ ِِف َخْوٍف الظُّْهَر، َفَصفَّ بَ ْعُضُهْم َخْلَفهُ  َصلَّى النَّيبُّ َعْن َأّب َبْكَرَة قَاَل ) ولفظه عند أّب داود : بَ ْعُضُهْم بِِإزَاِء اْلَعُدوِ 

، أُولَِئَك َفَصلَّْوا َخْلَفُه، َفَصلَّى ِِبِْم رَْكَعتَ نْيِ، مُثَّ َسلَّمَ  ، مُثَّ َجاءَ َأْصَحاِِبِمْ ، فَ َوقَ ُفوا َمْوِقَف َن َصلَّْوا َمَعهُ َلَق الَِّذي، مُثَّ َسلََّم فَاْنطَ ِِبِْم رَْكَعتَ نْيِ 
 إسناده صحيح .قال النووي :  اِبِه رَْكَعتَ نْيِ رَْكَعتَ نْيِ(، َوأِلَْصحَ أَْربَ ًعا َفَكاَنْت لَِرُسوِل هللِا 

 .إحدى صفات صالة اخلوف اليت وردت هذه 
 متنفاًل ِف الثانية . ِف هذه الصفة يكون النيب -أ

 ملا صلى ركعتني بالطائفة األوىل سلم ، مث صلى بالطائفة الثانية . أن النيب   -عند النسائي  –حديث جابر ِف -ب
 أن هذه صفة خامسة . –ومنهم ابن قدامة  –لفقهاء وأما رواية مسلم فلم يرد للسالم بعد الركعتني األوليني ذكر ، فظن بعض ا

 لكن الصحيح أن رواية مسلم املراد صلى بالطائفة األوىل ركعتني ، مث سلم كما جاء ِف رواية النسائي ورواية أّب داود .
  َسلََّم، مُثَّ َصلَّى ِبآَخرِيَن أَْيًضا رَْكَعتَ نْيِ، مُثَّ َسلََّم ( .َصلَّى ِبطَائَِفٍة ِمْن َأْصَحابِِه رَْكَعتَ نْيِ، مُثَّ  َعْن َجاِبٍر ) َأنَّ اَلنَّيبَّ لفظ النسائي :

 وقد سبقت املسألة وأن الراجح اجلواز ( .من قال جبواز صالة املفرتض خلف املتنفل . )  ِبذا احلديث استدل - 
 واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صالة املفرتض خلف املتنفل .قال النووي : 

 صفة أخرى :: 2ائدة ف
 ِف احلََْضر أَْربَ ًعا َوِِف السََّفر رَْكَعتَ نْيِ ، َوِِف اخْلَْوف رَْكَعة ( فَ َرَض اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ الصَّاَلة َعَلى ِلَسان نَِبي ُكْم  )َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل 

 رواه مسلم .
 على ركعة واحدة لكل طائفة . صفة أخرى من صفات صالة اخلوف ، وهي االقتصار ديثِف هذه احل

 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على قولني :
 جيوز االقتصار على ركعة واحدة ِف صالة اخلوف .القول األول : 

وباالقتصار على ركعة واحدة ِف اخلوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما ، وقال به أبو هريرة ، وأبو موسى   قال احلافظ :
  واحد من التابعني  .األشعري ، وغري

قال النووي ِف شرح حديث ) وِف اخلوف ركعة ( هذا احلديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم احلسن ، والضحاك 
 واسحق بن راهويه .

 ال جيوز االقتصار على ركعة واحدة ِف صالة اخلوف .القول الثاين : 
 وهذا مذهب اجلمهور .

 ِبا ركعة واحدة مع اإلمام ، وليس فيها نفي الثانية . بأن املراد احلديث :وأجابوا عن 
ِِف احلََْضر َوَجَب  َوقَاَل الشَّاِفِعي  َوَماِلك َواجلُْْمُهور : ِإنَّ َصاَلة اخْلَْوف َكَصاَلِة اأْلَْمن ِف َعَدد الرََّكَعات ، فَِإْن َكاَنتْ :  قال النووي

ر َوَجَب رَْكَعَتاِن . َواَل جَيُوز ااِلْقِتَصار َعَلى رَْكَعة َواِحَدة ِف َحال ِمْن اأْلَْحَوال ، َوتََأوَُّلوا َحِديث أَْربَع رََكَعات ، َوِإْن َكاَنْت ِِف السَّفَ 
َفرًِدا َكَما َجاَءْت اأْلَ  َمام َورَْكَعة ُأْخَرى يَْأيت ِِبَا ُمن ْ  الصَِّحيَحة ِف َصاَلة النَّيب   َحاِديثاِْبن َعبَّاس َهَذا َعَلى َأنَّ اْلُمَراد رَْكَعة َمَع اإْلِ

 ) شرح مسلم ( .  َوَأْصَحابه ِِف اخْلَْوف . َوَهَذا التَّْأِويل اَل بُد  ِمْنُه لِْلَجْمِع بَ نْي اأْلَِدلَّة . َواَّللَُّ أَْعَلم .
، الركعة األخرى وحده  وقال ِف اجملموع : واجلواب عن حديث ابن عباس : أن معناه أن املأموم يصلي مع اإلمام ركعة ويصلي

 وِبذا اجلواب أجاب البيهقي وأصحابنا ِف كتب املذهب وهو متعني للجمع بني األحاديث الصحيحة .
 وكذا قوله ِف حديث حذيفة ) ومل يقضوا ( .، ويرد ذلك قوله ِف حديث ابن عباس  ) ومل يقضوا ركعة (  قال الشوكاين :
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 ة ( .وِف اخلوف ركع وكذا قوله ِف حديث ابن عباس الثاّن : ) 

ن   حمد لله رب  العالمي 
ال
م 
 ت 

 


