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يـت 
ِّ
ادلمـــــذ
 

: والّصالة والّسالم على القائل , چَوُقل رَّبِّ زِْدٍل ِعْلماً چ :    احلمد هلل الذي أمر نبيَّو أن يستكثر من العلم فقال 
.  وصحبو وسلَّم تسليماً كثرياً مزيداً إىل يوم الدين ,  وعلى آلو ()"بَ لُِّغوا َعّنِّ َوَلْو آيَة   " 

 :ُُثّ أّما بعد 
منهج  )وىي شرح ملنت , صفحات سطَّرُت فيها مسائل فقهيَّة بشكل ميسَّر - أخي القارئ-     أضع بني يديك 

- وقمت , عن منت يسري حيوي مسائل مهمَّة يف الفقو : وىو عبارة -  رمحو هللا - للشيخ عبد الرمحن السعدي  (السالكني
وأضفُت إليو بعض املسائل , بعرض مسائلو مع الدليل - وِقلِّة حيليت وبضاعيت , معرتفاً لو بعجزي ونقصي , مستعيناً بريب 

وحرصُت على , فأضفُتها -  تعمَّد حذفها بغية االختصار  - رمحو هللا -واليت املُصنِّف - األخرى اليت مل تكن يف الباب 
ومن أراد , يناسب املبتدئ يف طلب الفقو يف الدين , وىو شرح خمتصر فيو بيان الراجح فقط , إحلاق الدليل باملسألة 

وال زلنا يف باقيو  , عليَّ بشرح بعضو - سبحانو-التوسع يف مسألة من مسائل الشرح فهناك شرح أوسع منو منَّ هللا
أحدمها , قمُت بعرض قولني يف املسألة , وىو شرح ملنت زاد املستقنع أحد أشهر متون الفقو احلنبلي - نسأل هللا متامو - 

وبعدىا , يل متام العبادات منو - تعاىل-ويسَّر هللا, وقول آخر رمبا يكون ىو الراجح يف املسألة , قول مذىب احلنابلة 
. يتعرَّف طالب العلم أقوال بقية األئمة 

. بعيدة عن العشوائيَّة يف طلبو , مرتَّبة , حوى الفقو بطريقة تأصيليَّة ,  ويكون هبذا التدرَّج 
 

إنو ويل ذلك , العاملني العاملني , وجيعلنا من عباده املخلصني , وينفعنا مبا نعلم ,    وهللا أسأل أن يفقهّن وإياك يف دينو 
. والقادر عليو 

 
انفزّخ محٌد بن اهلل ػبذ /  خبو  

رفذاء – انشًانْت احلذًد  
forih@hotmail.com 

 
 

                                                 
( . 3461)ركاه البخارم برقم  (1)
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ةِك 
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ــاب

َت
 ِكخ

  يــت
ِّ
: ادلمـذ

 : تعريف الصَّالة   
ُمْ  }-  :تعاذل -   الدعاء , كمنو قولو :لغة  . ادٍع ؽبم : , أٌم  [ 103: التوبة ] { َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن  َّ

. كـبتتمة بالتسليم , مفتتحة بالتكبَت ,  عبادة ذات أقواؿ كأفعاؿ :وشرعاً 
  الكتاب , كالسينَّة , كاإلصباع  :دّل على وجوب الّصالة   .

 [103: النًٌساء  ].  { ِإنَّ الّصالة َكاَنْت َعَلى اْلُمْ ِمِننَي ِكَتاباً مَّْوُقوتاً  }- :تعاذل - فقولو :       أمَّا الكتاب 
صٌلى هللا عليو - إذل اليمن , كفيو قاؿ النَّيب -  رضي هللا عنو - يف بعث معاذ - رضي هللا عنهما - فحديث ابن عباس :      وأمَّا الُسنَّة 

َلٍة , فَِإْن ُىْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك " : -  كسٌلم  َ َقْد افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت يف ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ . ()"فََأْعِلْمُهْم َأنَّ اَّللَّ
. كاألحاديث الدالَّة على كجوب الصَّالة كثَتة , كاآليات 

  .على مشركعية الٌصالة -رضبهم هللا - أصبع العلماء  ككذلك   

 

 جتب الّصالة على كل مسلم مكلَّف.  
 

رًج الكافر :مسلم . 1    فال تلزمو حاؿ كفره مع أنو سييحاسب عنها يـو القيامة على القوؿ الصحيح , كلو فعل الكافر ,  لبي
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ َأن َُّهْم َكَفُروْا بِاَّللِّ }- تعاذل - الٌصالة حاؿ كفره دل تيقبل منو , قاؿ   َوَما َمنَ َعُهْم َأن تُ ْقَبَل ِمن ْ

 .[ 54: التوبة  ]{ َوِبَرُسوِلوِ 
. البالغ العاقل , فنخرج الغَت بالغ , كالغَت عاقل فال ذبب عليهما :  ىو واملقصود باملكلَّف :مكلَّف . 2  

 َح َّ  النَّائِمِ  َعنِ : َ الَ َةٍ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ : " قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيب -رضي هللا عنو - حديث علي  :    ويدّل على ذلك
 .()"َعِن املَْج ُنوِن َح َّ يَِفيُق,أْو يَ ْعِقل  , يَ ْبللْ  َح َّ  الصَِّ ِّ  َوَعنِ  , َيْستَ ْيِق َ 

كوهنا مسلمة ك مكلَّفة , ال ذبب عليها ,فإهنا كإف توفرت فيها الشركط السَّابقة , اغبائض كالنفساء  :    ُيستثىن من ذلك
-. كما سبق يف باب اغبيض - كىذا بإصباع العلماء , كال القضاء , الصَّالة 
  أو ُسْكر ىل جيب عليو القضاء ؟ , أو إغماء ,  من زال عقلو بنوم :مسألة

.  فلو إحساس ظاىرم ةفهو ال يسمَّى زائل العقل بالكلي,  هبب عليو القضاء إذا استيقظ من نومو :النائم . 1   
َها نَامَ  َأوْ ,َصاَلةً  َنِسىَ  َمنْ " :قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبَّ - رضي هللا عنو - حديث أنس .  أ :ويدلَّ على ذلك   َفَكفَّارَتُ َها َعن ْ

 .(3)" ذََكَرَىا ِإَذا ُيَصلِّيَ َها َأنْ 

                                                 
( . 19)ركاه مسلم برقم ,  (1395)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 684)ركاه مسلم برقم ,  (597)ركاه البخارم برقم  (3( .          )3462)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (4398)ركاه أبو داكد برقم  (2)
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 كما يف حديث عمراف بن حصُت, حيث قضى صالة الفجر حُت ناـ يف السَّفر- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  فعل النَّيبٌ .    ب 

 . ()اؼبتفق عليو- رضي هللا عنو - 
.  أنو ال هبب عليو القضاء , إال الصَّالة اليت أدرؾ من كقتها كلو جزءا يسَتا-: كهللا أعلم -  القوؿ األرجح :املُغمى عليو.2  

: ويدّل على ذلك 
, كأنس بن مالك , ( 2)كرد عن صبع من الصَّحابة أنو أيغمي عليهم , كدل يقضوا كابن عمر كما يف مصنَّف عبد الرزاؽ . أ 

 . -رضي هللا عنهم - كغَتىم من الصَّحابة 
  . قياس اؼبغمى عليو على اجملنوف ؛ لزكاؿ عقلو كاجملنوف . ب 
 . -رضبهم هللا-  هبب عليو القضاء بإصباع العلماء:السكران . 3  

 " .كأصبعوا على أفَّ السكراف يقضي الٌصالة : " - رضبو هللا -      قاؿ ابن اؼبنذر

 

 - رضي هللا عنو- غبديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده وُيضرب عليها لعشر ؛, يُ مر الصغري بالصَّالة لسبع سنني - 

َها َواْضرِبُوُىمْ ,  ِسِننيَ  ِلَسْبعِ  بِالّصالة َأبْ َناءَُكمْ  ُمُروا" : قاؿ -  صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيب    .(3)"ِسِننَي  ِلَعْشرِ  َعَلي ْ

 

  حُيرَّم تأخري الصَّالة عن وقتها :مسألة  .
:    ويدّل على ذلك 

 . [103: النًٌساء  ] {ِإنَّ الّصالة َكاَنْت َعَلى اْلُمْ ِمِننَي ِكَتاباً مَّْوُقوتاً }- : تعاذل- قولو .  أ
َا الت َّْفرِيُط َعَلى َمْن مَلْ ُيَصلِّ  ": قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيبَّ - رضي هللا عنو - حديث أيب قتادة . ب لَْيَس يف الن َّْوِم تَ ْفرِيٌط إَّنَّ

. (4) "الّصالة َح َّ جيَِيَء َوْقُت الّصالة اأْلُْخَرى
ىم الذين يؤخركهنا : , قاؿ بعض العلماء  [ 5-4: اؼباعوف ]{الَِّذيَن ُىْم َعن َصاَلِ ِْم َساُىونَ  فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّنَي }قولو تعاذل . ج

. عن كقتها 
  حكم تارك الّصالة :

:    ال خيلو تارك الصَّالة من حالني 
.  أف يًتكها جاحدان لوجوهبا :   احلال األوىل 

, فإنو يكفر , كلكن الٌصالة غَت كاجبة على اؼبسلمُت , أنا أصلًٌي: فلو قاؿ ,      فهذا كافر بإصباع العلماء حىت كلو صٌلى 
. فإنو ال يكفر حىت يرتفع عنو اعبهل , إذا كاف حديث عهد بكفر : كاستثٌت العلماء 
. ككسال ,  أف يًتكها هتاكنا :   احلال الثانية 
كىو اختيار الشيخُت ابن باز , يكفر - أٌم من غَت عذر-  أف تارؾ الٌصالة هتاكننا ككسالن  :- وهللا أعلم -القول الراجح 
( 5).- رضبهم هللا - كابن عثيمُت 

                                                 
(. 29/158)ؾبموع فتاكل الشيخ ابن باز : انظر  (5( .     )495)ركاه أبو داكد برقم ,  (6756)ركاه أضبد برقم  (3( .        )682)ركاه مسلم برقم ,  (344)ركاه البخارم برقم  (1)
( 2/28)اؼبمتع : كانظر  .                                          (681)ركاه مسلم برقم  (4( .                      )2/479/4153)ركاه عبد الرزاؽ برقم  (2)
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:    ويدّل على ذلك 
ينِ }- : تعاذل- قولو . أ  .  [11: التوبة  ] {فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الّصالة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة فَِإْخَوانُُكْم يف الدِّ

فليسوا بإخواف لنا يف الدًٌين , كأٌما تارؾ الزكاة فال يكفر ,     حيث دٌلت اآلية على أهنم إذا تابوا من الشرؾ كدل يقيموا الٌصالة 
. - عٌز كجل - كما سيأيت يف كتاب الزكاة بإذف هللا , - كهللا أعلم - على القوؿ الراجح 

ْرِك َواْلُكْفِر تَ ْرُك الّصالة :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنو - حديث جابر. ب . () "بَ نْيَ الرَُّجِل َوبَ نْيَ الشِّ
نَ ُهْم الّصالة َفَمْن تَ رََكَها فَ َقْد : " قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبٌ - رضي هللا عنو - حديث بريدة . ج نَ َنا َوبَ ي ْ اْلَعْهُد الَِّذي بَ ي ْ

. ()"َكَفرَ 
ٍيئنا تػىرٍكيوي كيٍفره   -صٌلى هللا عليو كسٌلم- كىافى أىٍصحىابي رىسيوًؿ اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو - قاؿ عبد هللا بن شقيق . د الى يػىرىٍكفى ًمٍن اأٍلىٍعمىاًؿ شى

.  ( ) "إالَّ الٌصالة
كالذم يظهر من األدلًٌة أنو ال يكفر إاٌل بًتؾ الصَّالة دائما , دبعٌت أنو كٌطن نفسو على ترؾ " - رضبو هللا تعاذل -    قاؿ ابن عثيمُت 

 . (4)" الٌصالة , فال ييصٌلي ظهران , كال عصران , كال مغرًبان , كال عشاءن , كال فجران , فهذا ىو الذم يكفر 
 

 ىل يقتل تارك الّصالة ؟ -
.    قوؿ اعبمهور على أنو ييقتل 

:    ويدّل على ذلك 
ُوُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقْ ُعُدوْا َ ُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الّصالة  }قولو تعاذل . أ فَاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتم

. كيقيموا الصَّالة كيؤتوا الزكاة , فأباح هللا قتلهم حىت يتوبوا من الكفر  ,  [5: التوبة  ] { َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفَخلموْا َسِبيَلُهمْ 
َأَلْسُت َأَحقَّ َأْىِل اأَلْرِض , َويْ َلَك ": فػىقىاؿى ,  يىا رىسيوؿى اَّللًَّ اتًَّق اَّللَّى :فقاؿ رجل  :" ... - رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد . ب

 َ فما  , (5)"َلَعلَُّو َيُكوُن ُيَصلِّي ":يىا رىسيوؿى اَّللًَّ أىالى أىٍضًربي عينػيقىوي قىاؿى : فػىقىاؿى خىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد , ُثيَّ كىذلَّ الرَّجيلي : قىاؿى " َأْن يَ تَِّقَي اَّللَّ
. منعو من قتلو إاٌل كونو ييصٌلي , إذ لو دل يكن ييصٌلي الستحق القتل 

 
 

. الّصالة مشروعة يف مجيع امِلَلل - 
 . [43: آؿ عمراف ] {يَا َمْرََلُ اقْ ُنيِت ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ }- :تعاذل-    قاؿ 

, كمن كاف قبلنا كانت ؽبم صالة , لكن ليست فباثلة لصالتنا يف األكقات : " - رضبو هللا تعاذل -   قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 . (6)"كال يف اؽبيئات 

:  ُفرضت الصَّالة ليلة اإلسراء واملعراج    -

                                                 
( . 2/27)اؼبمتع البن عثيمُت : انظر  (4( .                                                )82)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 1064)ركاه مسلم برقم ,  (4351)ركاه البخارم برقم  (5( .          )2621)ركاه الًتمذم برقم ,  (22937)ركاه أضبد برقم  (2)
 ( .2/5)انظر الفتاكل الكربل  (6( .                                         )2622)ركاه الًتمذم برقم  (3)
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لىةى أيٍسرًمى بًًو طبىًٍسُتى ُثيَّ نيًقصىٍت حىىتَّ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم- فيرًضىٍت عىلىى النَّيبًٌ :" - رضي هللا عنو -    عن أنس بن مالك   الصَّلىوىاتي لىيػٍ
 , كىي أكؿ ما فرضت من () "يَا ُ َمَُّد ِإنَُّو اَل يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوِإنَّ َلَك هِبَِذِه اْاَْمِس ََخِْسنيَ :"جيًعلىٍت طبىٍسنا ُثيَّ نيوًدمى 

.  العبادات 
 . عدد الصَّلوات املفروضة َخس -

: ويدّل على ذلك 
الصََّلَواُت اْاَْمُس َواْْلُُمَعُة ِإىَل اْْلُُمَعِة  " :- صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا :  قاؿ - رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

نَ ُهنَّ َما اْجتُِنَبِت اْلَكَبائِرُ  َورََمَضاُن ِإىَل رََمَضاَن ُمَكفَِّراتٌ   . ()"ِلَما بَ ي ْ
يىا رىسيوؿى اَّللًَّ مىاذىا فػىرىضى اَّللَّي : فػىقىاؿى - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أىفَّ أىٍعرىابًيِّا جىاءى النَّيب  :" - رضي هللا عنو - حديث طلحة بن عبيد هللا . ب

َلةِ  : "؟ قىاؿى عىلىيَّ ًمٍن الصَّالة   .()" ِإالَّ َأْن َتطَّوَّ َ ,الَ  "قىاؿى ؟  غىيػٍرىىىا مَّ ىىٍل عىلى : , فػىقىاؿى "ََخُْس َصَلَواٍت يف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ
 

                                                 
( . 213)ركاه الًتمذم برقم  (1)
( . 233)ركاه مسلم برقم  (2)
 ( .11)ركاه مسلم برقم ,  (46)ركاه البخارم برقم  (3)
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َم َأنَّ اَلطََّهارََة ِمْن ُشُروِطَها: ] - رمحو هللا - قال املُصنِّف     [.تَ َقدَّ

.  ُدُخوُل اَْلَوْقتِ : َوِمْن ُشُروِطَها
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -  َأنَُّو َأمَّ النَّ : َواأْلَْصُل ِفيِو َحِديُث ِجْ ِيلَ     الّصالة َما بَ نْيَ , يَا ُ َمَّدُ " :َوقَالَ , يف َأوَِّل اَْلَوْقِت َوآِخرِهِ   - َصلَّى اَّللَّ

ِْمِذيم , َوالنََّساِئيم ,  َرَواُه َأمْحَُد " .َىَذْيِن اَْلَوقْ تَ نْيِ   [. َواَلرتِّ
 

انشـــزح 
 .  [18: ؿبمد  ]{فَ َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأن تَْأتِيَ ُهم بَ ْغَتًة فَ َقْد َجاء َأْشَراطَُها}- :تعاذل-  لغة العالمة , كمنو قولو:الشرط    

.  أٌم عالماهتا :و أشراطها 
.  ما يلـز من عدمو العدـ , كال يلـز من كجوده الوجود :والشرط اصطالحاً 

 الوضوء من شركط الصَّالة,فيلـز من عدـ الوضوء عدـ صحة الصَّالة , كال يلـز من كجود الوضوء كجود الٌصالة , فقد :مثال 
. يتوضأ اؼبسلم كال ييصٌلي 

 

:  ومه ا ,      تقّدم يف كتاب الطهارة الكالم على شرطني من شروط الصَّالة 
.   إزالة النجاسة :الشرط الثاٍل الطهارة من اغبدث ,  : الشرط األول

 . دخوؿ الوقت :ونشر  اآلن يف الشرط الثالث 
 

  دخول الوقت شرط من شروط الّصالة   : 
 . [103: النًٌساء  ] { ِإنَّ الّصالة َكاَنْت َعَلى اْلُمْ ِمِننَي ِكَتاباً مَّْوُقوتاً }- : تعاذل- قاؿ هللا  :    من الكتاب

. أٌم ؿبدَّدة يف أكقات  : ( موقوتاً ) أٌم مفركضان ,  : (كتاباً ) 
, جاء مفصالن عند أضبد-  عليو الٌسالـ - الذم جاء بو اؼبؤلًٌف كىو حديث جربيل - رضي هللا عنو -  حديث جابر:   ومن الُسنَّة 

ـٌ جربيل النَّيب :" كالًتمذم , كأيب داكد  كاليـو الثاين يف آخر الوقت من كل , يومنا يف أكؿ الوقت - صٌلى هللا عليو كسٌلم - حيث أ
صالة , فأمَّو اليـو األكؿ يف صالة الظهر حُت زالت الٌشمس , كيف الثاين حُت كاف ظل كل شيء مثلو بعد يفء الزكاؿ , 

بعد ظل الزكاؿ , كيف صالة العصر يف اليـو األكؿ حُت صار ظل كل شيء مثلو , كيف اليـو الثاين حُت كاف ظل كل شيء :أم
كأمَّو العشاء يف اليـو   , مثليو , كيف صالة اؼبغرب حُت غربت الٌشمس يف اليـو األكؿ , كيف الثاين حُت غاب الشَّفق 
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    األكؿ حُت غاب الشَّفق كيف الثاين بعد مضي نصف الليل أك ثلثو , كيف الفجر يف اليـو األكؿ حُت طلع الفجر , كيف 
.  ()"يَا ُ ََمُد الّصالة بَ نْيَ َىَذْيِن اْلَوقْ تَ نْيِ :"- عليو الٌسالـ - الثاين حُت أسفر جدان كقرب اإلشراؽ , كقاؿ جربيل 

. (2)" كىو أصٌح شيء يف اؼبواقيت: " - رضبو هللا -    قاؿ البخارم 
.  (3)"أصبع اؼبسلموف على أٌف الصَّلوات اػبمس مؤقتة دبواقيت معلومة ؿبدكدة : " - رضبو هللا -    قاؿ ابن قدامة 

 
ُهَما - َوَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمِرٍو ] :- رمحو هللا -  قال املُصنِّف     ُ َعن ْ ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -  َأنَّ النَّ  -َرِضَي َاَّللَّ َوْقُت " :  قَالَ  -َصلَّى اَّللَّ

َوَوْقُت , َما مَلْ َتْصَفرَّ اَلشَّْمسُ : َوَوْقُت اَْلَعْصرِ , َما مَلْ َ ُْضِر اَْلَعْصرُ , وََكاَن ِ لم اَلرَُّجِل َكطُوِلوِ , ِإَذا زَاَلِت اَلشَّْمسُ : اَلظمْهِر 
[  .َرَواُه ُمْسِلمٌ , ِإىَل ِنْصِف اَللَّْيلِ : َوَوْقُت َصاَلِة اَْلِعَشاءِ , َما مَلْ يَِغِب اَلشََّفقُ : َصاَلِة اَْلَمْغِربِ 

 

انشـــزح 
  ديد األوقات   : 

. الذم ذكره اؼبؤلًٌف ربديد األكقات - رضي هللا عنو -    جاء يف حديث ابن عمرك 
 : وقت الظهر : أوالً 

يف كسطها , : أمٌ , مالت , كذلك أٌف الشمس تكوف يف كبد السماء : أمٌ : إذا زالت الشمس , كزالت الشمس  :    يبدأ
ٌ إذا ابتدأ الظًٌل يف الظهور كالزيادة فهذا ىو   كاألشياء حينئذ ليس ؽبا ظل ؛ ألف الشمس فوقها مباشرة كذلك قيبيل الظهر , ُثي

. كقت الزكاؿ 
. إذا صار ًظل كل شيء مثلو يف الطوؿ  :    وينتهي وقت الظهر

: ويدّل على ذلك 
. السَّابق - رضي هللا عنو - حديث جابر . أ

َوْقُت َصاَلِة الظمْهِر ِإَذا زَاَلْت الشَّْمُس وََكاَن ِ لم الرَُّجِل َكطُوِلِو َما مَلْ  :"كفيو - رضي هللا عنو - حديث عبد هللا ابن عمرك. ب
 . (4)"َ ُْضْر اْلَعْصُر 

 

  .(األوىل)و ,  (ا جري)صالة الظهر تسمَّى -  

 

  عند ًشدَّة اغبر ييسىٌن تأخَت صالة الظهر حىت ينكسر اغبىٌر , كلذا ظبيًٌيت الظهر باؽبجَت ؛ ألهنا تيصٌلى كقت :فائدة  

حبيث يهجر الناس الشمس كصاركا إذل الٌظل , كىجركا أعماؽبم ؛ لوجود اؼبشٌقة فإذا اشتدت اغبرارة , ًشدَّة اغبىٌر : اؽباجرة كىو 
.  سينَّ تأخَت الظهر حىت ينكسر اغبٌر 

                                                 
( .  1/412)اؼبغٍت : انظر  (3( .        )150)ركاه الًتمذم برقم ,  (393)ركاه أبو داكد برقم ,  (14538)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 612)ركاه مسلم برقم  (4( .                )1/447)التلخيص اغببَت : كانظر  . (150)سنن الًتمذم حديث رقم : انظر  (2)
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َة احْلَرِّ ِمْن : "قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيب - رضي هللا عنو -    غبديث أيب ىريرة  ِإَذا اْشَتدَّ احْلَرم فَأَْبرُِدوا بِالّصالة , فَِإنَّ ِشدَّ
. ()"فَ ْيِح َجَهنَّمَ 

فإذا قدَّرنا مثالن أٌف الشمس يف أياـ الصيف تزكؿ على الساعة الثانية عشر , كأٌف  : " ... -رضبو هللا تعاذل -    قاؿ ابن عثيمُت 
 . ()"العصر على الساعة الرابعة كالنصف تقريبان , فيكوف اإلبراد إذل الساعة الرابعة تقريبان 

 :وقت العصر  : انياً  
كيدخل كقت العصر مباشرة إذ  , أنو ينتهي كقت الظهر:  من أف يصَت ًظٌل كل شيء مثلو , أمٌ :   يبدأ وقت العصر 

. ال فاصل بينهما 
: ويدّل على ذلك 

العصر حُت صار ًظٌل كل شيء -  صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف جربيل صٌلى بالنَّيبًٌ : " كفيو , السَّابق - رضي هللا عنو - حديث جابر . أ
". مثلو يف اليـو األكؿ 

َوْقُت َصاَلِة الظمْهِر ِإَذا زَاَلْت الشَّْمُس وََكاَن ِ لم الرَُّجِل َكطُوِلِو َما مَلْ : "كفيو - رضي هللا عنو - حديث عبد هللا بن عمرك. ب
 . ()"َ ُْضْر اْلَعْصُر 

 : والنتهاء وقت العصر وقتان -
َوَوْقُت َصاَلِة اْلَعْصِر َما مَلْ َتْصَفرَّ  : "كفيو - رضي هللا عنو -  كيبتد إذل اصفرار الشمس ؛ غبديث ابن عمرك : وقت اختيار.1

  ()"الشَّْمُس 
:  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنو - ك يبتد إذل غركب الشمس ؛ غبديث أيب ىريرة : وقت ضرورة . 2
َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصمْبِح قَ ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس فَ َقْد َأْدَرَك الصمْبَح , َوَمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اْلَعْصِر قَ ْبَل َأْن تَ ْغُرَب "  

. (5)"  الشَّْمُس فَ َقْد َأْدَرَك اْلَعْصرَ 
أخَّر صالة العصر إذل كقت الضركرة من غَت فمن  , كال هبوز لإلنساف أف يؤخر الصَّالة لوقت الضركرة إاٌل إذا اضطر لذلك   

. عذر فهو آُث باتفاؽ األئمة األربعة , كأٌما لعذر فال يأُث 
 

 ( . الّصالة الوسطى ): صالة العصر تسّمى- 
:     ويدّل على ذلك 

 فػىقىرىأٍنىاىىا مىا  ( ,حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىصىالىًة اٍلعىٍصرً : ) نػىزىلىٍت ىىًذًه اآليىةي : " قاؿ - رضي هللا عنو - حديث الرباء بن عازب . أ
.  (6)" .. { َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والّصالة اْلُوْسَطى} :شىاءى اَّللَّي ُثيَّ نىسىخىهىا اَّللَّي فػىنػىزىلىتٍ 

                                                 
.              ىو غلياهنا , كانتشار ؽببها " : فيح جهنم  . " (615)ركاه مسلم برقم ,  (536)ركاه البخارم برقم  (1)
(. 608)ركاه مسلم برقم ,  (579)ركاه البخارم برقم  (5 ( .                                )2/104) اؼبمتع : انظر  (2)
( . 630)ركاه مسلم برقم  (6( .                                  )612)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 612)ركاه مسلم برقم  (4)
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ُ قُ ُبوَرُىْم َوبُ ُيوتَ ُهْم " :قاؿ يـو األحزاب - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث علي بن أيب طالب .    ب َمََلَ اَّللَّ
. ()"َشَغُلونَا َعِن الّصالة اْلُوْسَطى َصاَلِة اْلَعْصرِ : "كؼبسلم , () "نَارًا َكَما َشَغُلونَا َعْن َصاَلِة اْلُوْسَطى َح َّ َغاَبْت الشَّْمسُ 

. جاء الوعيد الشديد فيمن ترك صالة العصر - 
صٌلى هللا عليو - بىكًٌركا بصالة العصر فإف النَّيٌب : فقاؿ ,  (ذم غيم)كنا مع بريدة يف غزكة :  قاؿ -رضي هللا عنو -    عن أيب مليح

. ()" َحِبَط َعَمُلوُ  َمْن فَاتَ ْتُو َصاَلُة اْلَعْصرِ :" قاؿ- كسٌلم 
 .وقت املغرب  : الثاً 

-  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  : " -رضي هللا عنو -  إذا غربت الشَّمس غبديث سلمة بن األكوع :   يبدأ وقت املغرب 

 . ()السَّابق- رضي هللا عنو -  , كغبديث جابر()"  َكاَن ُيَصلِّى اْلَمْغِرَب ِإَذا َغَرَبِت الشَّْمسُ 
. (6 ) "َوَوْقُت َصاَلِة اْلَمْغِرِب َما مَلْ يَِغْب الشََّفقُ : "كفيو  , -رضي هللا عنو -  دبغيب الشفق , غبديث ابن عمرك:   وينتهي
كأظلم , بعدما تغرب الشَّمس كيتحقق غركهبا , فإذا اختفت تلك اغبيمرة ,  ىو اغبيمرة اليت تظهر يف جهة اؼبغرب :والشَّفق 

 اْلَمْغِرَب َمَع َرُسوِل يُكنَّا ُنَصلِّ " :  قاؿ -رضي هللا عنو - اعبو خرج كقت اؼبغرب كدخل كقت العشاء ؛ غبديث رافع بن خديج 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - اَّللَِّ   .(7) "فَ يَ ْنَصِرُف َأَحُدنَا َوِإنَُّو لَيُْبِصُر َمَواِقَع نَ ْبِلوِ -  َصلَّى اَّللَّ
  .وقت الِعشاء :رابعاً 
. من مغيب الشَّفق : يبدأ وقت الِعشاء   

:     ويدّل على ذلك 
ـى اٍلًعشىاءى ًحُتى غىابى الشَّفىقي _ -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أٌم النَّيب _ ُثيَّ أىمىرىهي :"  كفيو -رضي هللا عنو - حديث أيب موسى. أ , (8)"فىأىقىا

.  كذلك يف اليـو األكؿ 
أنو أٌموي الًعشاء حُت غاب الٌشفق يف اليـو األكؿ: كفيو ,  السَّابق -رضي هللا عنو - حديث جابر. ب

(9)  . 
 . بنصف الليل:    كينتهي 

. (10)"َوَوْقُت َصاَلِة اْلِعَشاِء ِإىَل ِنْصِف اللَّْيِل :"  كفيو -رضي هللا عنو -  حديث ابن عمرك:ويدّل على ذلك 
  .(11 )"دل أرى يف امتداد كقت العشاء إذل طلوع الفجر حديثان صروبان يثبت: "- رضبو هللا - قاؿ ابن حجر 

 .ما مل يكن يف ذلك مشّقة على املأمومني ,  األفضل صالة العشاء أن تُ خَّر لسنيَّتها -
لىةو حىىتَّ ذىىىبى عىامَّةي اللٍَّيًل -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىٍعتىمى النَّيبُّ :"  - رضي هللا عنها-  حديث عائشة :   ويدّل على ذلك  ... ذىاتى لىيػٍ
. (12 ) "ِإنَُّو َلَوقْ تُ َها َلْوالَ َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت  :"ُثيَّ خىرىجى فىصىلَّى فػىقىاؿى 

. واحلديث بعدىا , يُكَره النوم قبل العشاء    -  
                                                 

( . 612)ركاه مسلم برقم  (6( .       )627)ركاه مسلم برقم ,  (6396)ركاه البخارم برقم  (1)
. ىي اؼبواقع اليت تصل إليها السهاـ : كمواقع النبل  . (637)ركاه مسلم برقم ,  (559)ركاه البخارم برقم  (7                              ) ( .630)ركاه مسلم برقم  (2)
 ( .613)ركاه مسلم برقم  (8( .                                      )553)ركاه البخارم برقم  (3)

 ( .2/52)فتح البارم : انظر  (11 .                     )6اغبديث كزبرهبو ص : انظر  (9( .         )636)ركاه مسلم برقم ,  (561)ركاه البخارم برقم  (4)

 ( .638)ركاه مسلم برقم  (12( .                         )612)ركاه مسلم برقم  (10 .                                   )6اغبديث كزبرهبو ص : انظر  (5)
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رى اٍلًعشىاءى :" -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنو -  حديث أيب برزة األٍسلىمي : ويدّل على ذلك  كىافى يىٍستىًحبُّ أىٍف يػيؤىخًٌ
لىهىا كىاغبٍىًديثى بػىٍعدىىىا كال ييكره أف يتحدث اإلنساف بعد العشاء إذا كاف يف  , () " الَّيًت تىٍدعيونػىهىا اٍلعىتىمىةى كىكىافى يىٍكرىهي النػٍَّوـى قػىبػٍ

. ككبوه , كالضيف,  األىل ةأك مساكا, أك يف مصاحل اؼبؤمنُت , أك عمل , طلب العلم 
 :   ويدّل على ذلك 

لىةى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : " قاؿ- رضي هللا عنو - كالًتمذم عن عمر , ما ركاه أضبد . أ يىٍسميري ًعٍندى أىيب بىٍكرو اللَّيػٍ
 . () "كىذىًلكى يف اأٍلىٍمًر ًمٍن أىٍمًر اٍلميٍسًلًمُتى كىأىنىا مىعىوي 

لىةى كىافى النَّيبُّ : " قاؿ - رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس .ب ًعٍندىىىا ألىٍنظيرى كىٍيفى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىقىٍدتي يف بػىٍيًت مىٍيميونىةى لىيػٍ
.  () "مىعى أىٍىًلًو سىاعىةن ُثيَّ رىقىدى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىتىحىدَّثى النَّيبُّ - قىاؿى - بًاللٍَّيًل  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - صىالىةي النَّيبًٌ 

. أك يفوتو قياـ الليل , فييخاؼ منو تفويت الصبح عن كقتها , أٌف نومو يتأخر - :  وهللا أعلم -وسبب الكراىة    
. وقت الفجر : خامساً 

 . (صالة الغداة)ك,  (الصبح) : وُتسمىبطلوع الشَّمس ,  : ينتهيك, بطلوع الفجر  :    يبتدئ وقت صالة الفجر
  :ويدّل على ذلك 

.  (4)" َوَوْقُت َصاَلِة الصمْبِح ِمْن طُُلوِ  اْلَفْجِر َما مَلْ َتْطُلْع الشَّْمسُ  : "كفيو - رضي هللا عنهما -    حديث ابن عمرك 
 -. بالظلمة: أّي - األفضل أن ُتصلَّى الفجر بَِغَلس - 

:     ويدّل على ذلك 
. (5) "كىافى ييصىلًٌي الصٍُّبحى بًغىلىسو :" -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أف النَّيب - رضي هللا عنو - حديث جابر. أ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -كينَّ ًنسىاءي اٍلميٍؤًمنىاًت يىٍشهىٍدفى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ : " قالت  - رضي هللا عنها- حديث عائشة . ب ةى اٍلفىٍجًر  - َصلَّى اَّللَّ صىالى
 .(6)"ميتػىلىفًٌعىاتو دبيريكًطًهنَّ ُثيَّ يػىنػٍقىًلٍ ى ًإذلى بػيييوهًتًنَّ ًحُتى يػىٍقًضُتى الٌصالة الى يػىٍعرًفػيهينَّ أىحىده ًمٍن اٍلغىلىسً 

 
 
 
 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - ِلَقْوِلِو ؛ َويُْدَرُك َوْقُت الّصالة بِِإْدرَاِك رَْكَعٍة : ]-  رمحو هللا - قال املُصنِّف     َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن  ":  -َصلَّى اَّللَّ
.   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو "فَ َقْد َأْدَرَك الّصالة  , الّصالة

                                                 
 ( , 872)برقم - رضي هللا عنها - ك لفظ اغبديث من حديث عائشة  (650)ركاه البخارم برقم  (5( .              )647)ركاه مسلم برقم ,  (547)ركاه البخارم برقم  (1)

( . 646)ك ركاه مسلم برقم  .                    (169)ركاه الًتمذم برقم ,  (178)ركاه أضبد برقم  (2)
( . 645)ركاه مسلم برقم ,  (578)ركاه البخارم برقم  (6( .                                              )763)ركاه مسلم برقم  (3)
 ( .                                        612)ركاه مسلم برقم  (4)
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: فَِإنَُّو جَيُوُز ِلُعْذٍر ِمنْ , ِإالَّ ِإَذا َأخََّرَىا لَِيْجَمَعَها َمَع َغرْيَِىا , َأْو تَْأِخرُي بَ ْعِضَها َعْن َوْقِتَها ِلُعْذٍر َأْو َغرْيِهِ ,  َواَل حيُِلم تَْأِخريَُىا   
 [ . َأْو ََنِْوِىا,   َأْو َمَرضٍ ,َأْو َمَطرٍ , َسَفرٍ 

 

انشـــزح  
    وقت الصَّالة يُدَرك بإدراك ركعة منو: 

الذم استدؿ بو اؼبؤلًٌف , فمن أدرؾ من كقت الصبح مقدار ركعة قبل أف تىٍطليع الشَّمس - رضي هللا عنو -    غبديث أيب ىريرة 
فقد أدرؾ , ككذلك الصَّلوات األخرل , فمن أدرؾ ركعة من كقت العصر قبل أف تغرب الشَّمس , فقد أدرؾ كقت الصبح 

. كقت العصر 
َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصمْبِح : " قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم  - اآلخر أف النَّيبَّ  –رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة  :  ويدّل عليو أيضاً  

 قَ ْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس فَ َقْد َأْدَرَك الصمْبَح , َوَمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اْلَعْصِر قَ ْبَل َأْن تَ ْغُرَب الشَّْمُس فَ َقْد َأْدَرَك 
. ()" اْلَعْصرَ    
. ال جيوز تأخري الصَّالة عن وقتها - 

بل ييصلًٌيها على اغباؿ الذم ,   كسبق توضيح أًدلٌة ىذه اؼبسألة يف مقدًٌمة الصَّالة , فال هبوز لإلنساف تأخَت الصَّالة عن كقتها
فَإْن ِخْفُتْم  }- : تعاذل-أمر بأداء الصَّالة بوقتها حىت يف حاؿ اػبوؼ فقاؿ - تعاذل- كيدٌؿ على ذلك أٌف هللا , ىو فيها 

ز تأخَتىا حاؿ اشتداد اغبرب ,  [ 239: البقرة  ] { َفرَِجاالً َأْو رُْكَباناً  . فغَته من األعذار من باب األكذل , فإف كاف الشرع دل هبًي
 .إال صالة العصر أؤخرىا عن كقتها , أنا ؿبافظ على الصَّلوات بأكقاهتا : كأف يقوؿ ,    ككذا ال هبوز تأخَت بعض الصَّلوات 

 كسيأيت بياف ذلك -أك مطر , أك مرض ,  من أخر الصَّالة ليجمعها مع الصَّالة اليت بعدىا لعذر كسفر :وُيستثىن من ذلك  
. -تعاذل- يف أحكاـ اعبمع كالقصر بإذف هللا 

 
 

ِة احْلَرِّ  َوِإالَّ , اَْلِعَشاَء ِإَذا مَلْ ُيَشقَّ : َواأْلَْفَضُل تَ ْقِدَلُ الصَّالة يف َأوَِّل َوْقِتَها ِإالَّ  ] :-رمحو هللا -  قال املُصنِّف , الظمْهَر يف ِشدَّ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  - النَّ  قَالَ  .  [ " احْلَرِّ ِمْن فَ ْيِح َجَهنََّم ِشدَّةَ  اْشَتدَّ احْلَرم فَأَْبرُِدوا َعْن الصَّالِة, فَِإنَّ ِإَذا " : -َصلَّى اَّللَّ
 

انشـــزح  
                                                 

( . 608)ركاه مسلم برقم ,  (579)ركاه البخارم برقم  (1)
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   األفضل تقدَل الصَّالة يف أول وقتها.  
َراِت َوُىْم َ َا َسابُِقونَ }- :تعاذل-     كذلك ًلمىا فيو من اؼببادرة كاؼبسارعة,قاؿ  ,[61: اؼبؤمنوف ]{ ُأْولَِ َك ُيَسارُِعوَن يف اْاَي ْ

فاألفضل تأخَتىا إذل اإلبراد , ,  صالة الظهر عند اشتداد اغبر:وُيستثىن من ذلك , كأيضان ًلما يف ذلك من تربئة للذمَّة 
. كصالة العشاء كسبقت األدلٌة على ذلك

 

َأْو َخاَف , فَِإْن َنِسَي اَلت َّْرتِيَب َأْو َجِهَلوُ , َوَمْن فَاتَ ْتُو َصاَلٌة َوَجَب َعَلْيِو َقَضاُؤَىا فَ ْورًا ُمَرتًِّبا: ]- رمحو هللا -  قال املُصنِّف
نَ َها َوبَ نْيَ َاحْلَاِضَرِة  , فَ ْوَت الصَّالِة   [. َسَقَط اَلت َّْرتِيُب بَ ي ْ

 

انشـــزح  
    ًجيب قضاء الفوائت فورا .

.    فمن فاتتو الصَّالة هبب عليو أف يقضيها فوران كال يؤخرىا 
َها نَامَ  َأوْ  َصاَلةً  َنِسيَ   َمنْ :"قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب- رضي هللا عنو -  حديث أنس بن مالك :    ويدّل على ذلك   َعن ْ

. () "ذََكَرَىا ِإَذا ُيَصلِّيَ َها َأنْ  َفَكفَّارَتُ َها
  سواءن صالىا ليالن أك هناران ,يقضيها جهران , فإذا كانت الفائتة صالة العشاء مثالن ,  تيقضى الفائتة على صفتها :فائدة 

 .كىذه قاعدة  [القضاء حيكي األداء]:  ككذا السريَّة يقضيها ًسران ؛ ألف 
 

 جيب قضاء الفوائت مرتَّبة . 
بل يقضيها مرتَّبة , فإنو ال يقدًٌـ صالةن على أخرل , كالعشاء , كاؼبغرب ,     فمن فاتتو أكثر من صالة كمن فاتتو العصر 

. ُث العشاء , ُث اؼبغرب , فيبدأ بالعصر فػىييصىلًٌها 
ًؽ , " :- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيب - رضي هللا عنو - حديث جابر. أ:  ويدّل على ذلك  ةي اٍلعىٍصًر يػىٍوـى اػبىٍندى  ىافىصىالَّ فىاتػىٍتوي صىالى

  .(2) "بػىٍعدى مىا غىرىبىٍت الشٍَّمسي ُثيَّ صىلَّى اٍلمىٍغًربى 
أك بُت اؼبغرب كالعشاء  ,  أنو إذا صبع بُت الظهر كالعصر -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  عن النَّيبًٌ تصبع الصَّالة , فالثاب.    ب

 [ . القضاء حيكي األداء ]: كأيضا للقاعدة , أنو يرتبها 
  م  يسقط الرتتيب ؟ : مسألة

:    يسقط الرتتيب يف حاالت 
  .النسيان: أوالً 

                                                 
( . 631)ركاه مسلم برقم ,  (598)ركاه البخارم برقم  (2( .            )684)ركاه مسلم برقم  (1)
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ُث تذكَّر فجاء , كاؼبغرب , فبدأ باؼبغرب ناسيان الظهر كالعصر , كالعصر , رجل عليو قضاء ثالث فرائض الظهر :   مثالو 
. فقضاؤه صحيح ؛ ألنو نسي , بالظهر كالعصر 

:     ويدّل على ذلك 
  [ .286: البقرة  ]{رَب ََّنا الَ تُ َ اِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا}:عمـو قولو تعاذل .  أ
َ جَتَاَوَز َعْن أُمَّيِت اْاَطَأَ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيوِ :" - رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس . ب . () "ِإنَّ اَّللَّ

  .اْلهل : انياً 
ُث الظهر جهالن منو فهو ال , ُث العصر , كاؼبغرب , فبدأ باؼبغرب , كالعصر ,الظهر :  رجل عليو ثالث فرائض فائتة :   مثالو 

. فصالتو صحيحة , يعلم أٌف الًتتيب كاجب 
. اعبهل :  األدلٌة السَّابقة يف النسياف , فاػبطأ يف الدليلُت ىو:   ويدّل على ذلك 

  .من خاف فوات الصَّالة احلاضرة : الثاً 
كلو بدأ , كتذكر أنو دل ييصىلًٌ الًعشاء باألمس , كدل يبق على طلوع الشَّمس إاٌل القليل ,  رجل استيقظ لصىالة الصبح :   مثالو 

. ُث صىلًٌ بعدىا الًعشاء , صىلًٌ الفجر اغباضرة ؛ حىت ال ىبرج كقتها  : فهذا نقول لوهبا قبل الفجر لفاتت الفجر أيضان , 
  : والتعليل 

. كما لو حضر رمضاف كعليو رمضاف آخر ,أٌف الوقت صار للحاضرة . 1
.  أنو لو أخر الصَّالة اغباضرة لصار عليو فائتتاف . 2
 

 . دخول الوقت: وهبذا انتهى الشرط الثالث من شروط الّصالة وىو 

 
 
 
 

ُر اَْلَعْورَِة بِثَ ْوٍب ُمَباٍح اَل َيِصُف اَْلَبْشَرةَ  :َوِمْن ُشُروِطَها: ]- رمحو هللا -  قال املُصنِّف    [ . َست ْ
 

انشـــزح  
  سرت العورة :   الشرط الرابع .

:  معىن سرت العورة -
                                                 

( . 7219)ركاه ابن حباف برقم ,  (2034)ركاه ابن ماجو برقم  (1)
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. كشفو أماـ من ال وبل النظر إليو - تعاذل-  ىو ما يسوء اإلنساف إخراجو , كحرَـّ هللا :   العورة 
.  سرت العورة شرط من شروط الصَّالة -

:     ويدّل على ذلك 
. عند كل صىالة :  أٌم  [31: األعراؼ  ] { يَا َبِّن آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  }- :تعاذل- قولو . أ

إَذا َصلَّْيت يف  َ ْوٍب َواِحٍد فَِإْن َكاَن َواِسًعا فَاْلَتِحْف : " قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث جابر . ب
, فإف كاف ىذا الثوب ضيقان , أرشده إذل ما فيو سًت لعورتو - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ٌ فالنَّيب. ( ) "بِِو , َوِإْن َكاَن َضيًِّقا فَِاتَِّزْر بِوِ 

أرشده إذل االلتحاؼ بو ؛ حىت ال يظهر شيء فبا هبب سًته , حثٌو على أف يكوف إزاره ؛ لييغطًٌي ؿبل العورة , كإف كاف كاسعان 
 .

. (2)اإلصباع على بطالف صالة من صٌلى عريانان كىو يستطيع االستتار - رضبو هللا -    كنقل ابن عبد الرب 
   شروط الثوب الساتر : 

.  أن يكون مباحا :أوالً    
رَّمان  دل تصح الصَّالة بو على ,أك كاف ثوبان مغصوبان , أك إسباؿ , أك فيو تصاكير , كثوب اغبرير للرجل ,    فإف كاف الثوب ؿبي

صنًٌف 
ي
لكنو يأُث ؛ ألنو ,  أٌف صالتو صحيحة  :- وهللا أعلم -والقول الراجح كىو قوؿ مذىب اغبنابلة , - رضبو هللا - قوؿ اؼب

رَـّ , كدل تبطل صالتو ؛ ألف النَّهي ال يعود إذل الصَّالة , كإمبا يعود لشيء خارج الٌصالة  رَـّ , صٌلى بثوب ؿبي يحرَـّ ؿبي
فالثوب اؼب

 .داخل الصَّالة كخارجها 
 
 

  يحرَـّ إٌما أف يكوف ؿبٌرمان :فائدة
 كالثوب الذم فيو إسباؿ : لوصفوكثوب اغبرير للرَّجيل , كإٌما  : لعينو الثوب اؼب

. كاؼبسركؽ , كالثوب اؼبغصوب  : لكسبوما أسفل الكعبُت , كإما ؿبرَّمان :أٌم ,  للرَّجيل 
. أاّل يِصف البشرة :   انيا   

صٌلى هللا عليو  - عند مسلم أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو  - أك بياضان فليس بساتر ؛ غبديث أيب ىريرة,    فإذا كصف البشرة سوادان 

َفاِن ِمْن َأْىِل النَّاِر مَلْ َأَرمُهَا: " قاؿ- كسٌلم   .  (3)" َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاتٌ ..... ِصن ْ
. الثوب الرقيق الذم يصف لوف البشرة  : (َعارِيَاتٌ )كمن معاين 

فإذا كاف ىذا الثوب على البدف يبٌُت سبامان لوف اعبلد فيكوف كاضحان , فإف : " يف اؼبمتع  -رضبو هللا تعاذل -      قاؿ ابن عثيمُت 
 . ()"ىذا ليس بساتر , أٌما إذا كاف يبٌُت منتهى السركاؿ من بقية العضو مثالن فهذا ساتر 

 - .كسبق أٌف الٌصالة يف الثوب النجس ال تصٌح - أن يكون طاىًرا :     الثا 
ـٌ قيس :  ويدّل على ذلك  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - يف قصة الصَّيب الذم باؿ يف ًحجر النَّيب: اؼبتفق عليو  - رضي هللا عنها-  حديث أ

. فدٌؿ على أٌف الثوب البد أف يكوف طاىرا  , () " فىأىتٍػبػىعىوي ًإيَّاهي دبىاءو  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  النَّيبي فىدىعىا   "-  

                                                 
 ( .2128)ركاه مسلم برقم  (3( .                   )6/379)التمهيد : انظر  (2( .             )3010)ركاه مسلم برقم ,  (361)ركاه البخارم برقم  (1)

( .                                                       2/152)اؼبمتع : انظر  (1)
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َفَجِميُع بََدِِنَا َعْورٌَة يف ,  َعْورَُة اَْلَمْرَأِة َاحْلُرَِّة اَْلَباِلَغةِ :  َوِىيَ , ُمَغلَّظَةٌ :  َواْلَعْورَُة َ اَل َُة َأنْ َوا ٍ ]  : -رضبو هللا -  قال املُصنِّف
طَةٌ  ,  اَْلَفْرَجانِ  :َوِىيَ , َعْورَُة ِاْبِن َسْبِع ِسِننَي ِإىَل َعْشرٍ :  َوِىيَ  : َوخُمَفََّفةٌ  . الّصالة ِإالَّ َوْجَهَها َوِىَي َعْورَُة ِمْن : َوُمتَ َوسِّ

 [. . [31: َاأْلَْعَرافِ ]  {يَا َبِّن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد  }: قَاَل تَ َعاىَل , ِمْن اَلسمرَِّة ِإىَل اَلرمْكَبِة  , َعَداُىمْ 
 

انشـــزح  
  قسَّم املُصنِّف العورة إىل  ال ة أقسام   :

 

صنًٌف :العورة املغلَّظة :القسم األول 
ي
إال , أٌف صبيع بدهنا عورة يف الصَّالة - رضبو هللا -  كىي عورة اؼبرأة اغبيرٌة البالغة , كذكر اؼب

. كجهها , كىذا قوؿ اؼبذىب 
. كقدميها يف الصَّالة , إاٌل كجهها كيديها , أٌف اؼبرأة اغبرٌة كلها عورة - :  وهللا أعلم -والقول الراجح    

:  وتنقسم عورة املرأة يف الصَّالة إىل  ال ة أقسام -  
. -  رضبو هللا - كما نقلو ابن قدامة ,  هبب سًته يف الصَّالة , كىذا بإصباع العلماء :شعرىا :    أوالً 

ُ َصاَلَة َحاِئضٍ :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ :  - رضي هللا عنها-  غبديث عائشة  ووجو  . (4 )"ِإالَّ ِ َِمارٍ () الَ يَ ْقَبُل اَّللَّ
كىذا يدٌؿ على كجوب سًت , نفى قبوؿ صالة اؼبرأة إذا صلَّت مكشوفة الرأس إاٌل خبمار - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ :الداللة 
. رأسها 
: - رضبو هللا - قاؿ ابن قدامة ,  هبوز ؽبا كشف كجهها يف الصَّالة , كىذا بإصباع العلماء :وجهها :     انياً 

.  (5)"بغَت خالؼ"
. فتسًت كجهها ,    ما دل يكن عندىا رجاؿ أجانب 

 
أنو ال هبب  () -رضبو هللا تعاذل -  كىذا فبا اختلف فيو العلماء , كاختار شيخ اإلسالـ ابن تيمية :والقدمان ,الكّفان :     الثاً 

 . سًتنبا ؛ ألف تغطية الكفُت كالقدمُت يف الصَّالة فيو حرج كمشقة 

 

كعورتو الفرجاف فقط , سواء كاف صبيان أك صبية ,  كىي عورة ابن سبع سنُت إذل عشر سنُت :العورة املخففة : القسم الثاٍل 
 ., أٌما الفخذ ك السُّرة فليسا من العورة 

 

                                                                                                                                                                         
( . 641)ركاه أبو داكد برقم  (4( .                      )286)ركاه مسلم برقم ,  (222)ركاه البخارم برقم  (2)
( .   1/458)الشرح الكبَت : انظر  (5.      )أٌم بالغ , فال بد للمرأة أف تتخمر يف الٌصالة أٌم تلبس طباران : حائض  (3)
( . 109 , 22/120)ؾبموع الفتاكل : انظر  (1)
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.  كىي عورة الرَّجيل من عشر سنوات فصاعدان , كعورتو من السُّرة إذل الركبة :العورة املتوسطة  : القسم الثالث
:  ويدّل على ذلك 

اهي مىٍكشيوفػىتىافً -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - مىرَّ رىسيوؿي هللًا : "  قاؿ -رضي هللا عنو -    حديث ؿبمد بن جحش   عىلىى مىٍعمىرو كىفىًخذى
 . ()" َمْعَمُر َغطِّ َفِخَذْيَك فَِإنَّ اْلَفِخَذْيِن َعْورَةٌ يَا :" فقاؿ 

. كما ىو قوؿ اعبمهور العلماء ,فعورة الرَّجيل من السُّرة إذل الركبة , ك السُّرة ك الركبة غَت داخلتُت يف العورة 
   حاالت من انكشفت عورتو يف الصَّالة  : 

. أك قصر , طاؿ الزمن , أك كثَتا , سواء كاف اؼبكشوؼ قليال  , بطلت صالتو: إذا كاف عمدان / 1
. ما داـ أٌف الزمن قصَت , أك فاحشنا , قليالن كاف  , ال تبطل بو الصَّالةفإنو : إذا كاف من غَت عمد / 2
أك بعد , حبيث دل يعلم إال يف آخر صالتو , إذا كاف من غَت عمد كانكشف انكشافنا فاحشنا لكن زمن االنكشاؼ طويل / 3

. صالتو ال تصّح فإف : ما سٌلم 
 

. سرت العورة: وهبذا انتهى الشرط الرابع من شروط الّصالة وىو
 

 

 

 

 

 

َها:] - رمحو هللا - قال املُصنِّف  َلةِ : َوِمن ْ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اَْلَمْسِجِد }:قَاَل تَ َعاىَل : ِاْسِتْقَباُل اَْلِقب ْ
 . [ 150, 149:  اَْلبَ َقَرةِ ]  {َاحْلََراِم 

َها, ِلَمَرٍض َأْو َغرْيِِه َسَقطَ , فَِإْن َعَجَز َعْن ِاْسِتْقَباِ َا    يُع اَْلَواِجَباِت بِاْلَعْجِز َعن ْ َ َما  }: قَاَل تَ َعاىَل . َكَما َتْسُقُط مجَِ فَات َُّقوا َاَّللَّ
 .  [16: اَلت ََّغاُبنِ ] {ِاْسَتطَْعُتْم 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - النَّ  وََكانَ  . ُمت ََّفٌق َعَلْيِو "  َعَلى رَاِحَلِتِو َحْيُث تَ َوجََّهْت بِِو النَّاِفَلةَ ُيَصلِّي يف السََّفِر  -  َصلَّى اَّللَّ

                                                 
(. 22495)ركاه أضبد برقم  (2)
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َر َأنَُّو اَل ُيَصلِّي اَْلَمْكُتوبََة " : َويف َلْف ٍ     .["َغي ْ

انشـــزح  
  استقبال الِقبلة : الشرط ااامس .

 

  :   ويدّل على ذلك 
َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإنَُّو لَْلَحقم ِمن رَّبَِّك َوَما اَّلّلُ بَِغاِفٍل َعمَّا }- :تعاذل - قاؿ . أ

. [ ١٤٩: البقرة]{ تَ ْعَمُلونَ 
َلَة :"  اؼبسيء يف صالتو قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - اؼبتفق عليو يف تعليم النَّيٌب - رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب ُثَّ اْستَ ْقِبْل اْلِقب ْ
"( ) .

    استقبال الِقبلة يسقط يف حالتني  :
 .العجز عن استقبال القبلة  :احلال األوىل 

على - أٌم معلَّقان - كليس عنده من يوجهو إذل الًقبلة , أك يكوف مصلوبان ,  كأف يكوف مريضان ال يستطيع اغبركة :   مثالو 
فهينا يسقط , جذع ككبوه إذل غَت الًقبلة , أك حاؿ اشتداد اغبرب كغَتىا من اؼبواضع اليت يعجز صاحبها عن استقباؿ الًقبلة 

. استقباؿ القبلة كغَتىا من الواجبات اليت تسقط بالعجز 
:     ويدّل على ذلك 

َ َما اْسَتطَْعُتمْ }- :تعاذل- قولو . أ  .  [16: التغابن  ] { فَات َُّقوا اَّللَّ
. ()"  ِإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأتُوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ  : " -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    كقوؿ النَّيبُّ 

اًمًهٍم أىٍك ريٍكبىاننا ميٍستػىٍقًبًلي :" - رضي هللا عنو - حديث ابن عمر. ب فىًإٍف كىافى خىٍوؼه ىيوى أىشىدَّ ًمٍن ذىًلكى صىلٍَّوا رًجىاالن ًقيىامنا عىلىى أىٍقدى
لىًة أىٍك غىيػٍرى ميٍستػىٍقًبًليهىا  . (3)"-صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - الى أيرىل عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عيمىرى ذىكىرى ذىًلكى ًإالَّ عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  :قىاؿى نىاًفعه  , اٍلًقبػٍ

. املسافر املُتَ نَ فِّل على الراحلة : احلال الثانية    
:  فهذه  ال ة قيود 

. أف يكوف مسافران , فاؼبقيم ال هبوز لو الصَّالة إال باستقباؿ الًقبلة . 1
. أف تكوف صالتو نفالن , كأٌما اؼبفركضة فال بد من استقباؿ الًقبلة . 2
. كأٌما اؼبسافر إذا كاف نازالن فال بد لو من استقباؿ الًقبلة , يسَت هبا : أف يكوف على راحلتو أٌم . 3

                                                 
( . 397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1337)ركاه مسلم برقم ,  (7288)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .4535)ركاه البخارم برقم  (3)
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ييسىبًٌحي -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث ابن عمر:ويدّل على ىذه املسألة    
عىلىى رىاًحلىًتًو ًقبىلى ()

  .() " أٌم ًكٍجهىةو تػىوىجَّوى كىييوتًري عىلىيػٍهىا غىيػٍرى أىنَّوي الى ييصىلًٌي عىلىيػٍهىا إالَّ اٍلمىٍكتيوبىةى 
 . (3")كال نعلم فيو خالفان بُت أىل العلم يف إباحة التطوع على الراحلة يف السَّفر الطويل :" - رضبو هللا - قاؿ ابن قدامة 

  فإنو يومئ برأسو , فيجعل السجود أخفض من ,  اؼبسافر اؼبتنفًٌل على راحلتو إذا أراد أف يسجد كيركع :فائدة 

. (4)الركوع كما جاء عند الًتمذم 
 الوارد يف -رضي هللا عنو - أنو ال يلـز اؼبسافر اؼبتنفًٌل على راحلتو استقباؿ الًقبلة عند تكبَتة اإلحراـ , كحديث أنس : الصحيح- 

رضبو هللا - إذا أراد أف ييكربًٌ تكبَتة اإلحراـ استقبل الًقبلة , حديث فيو ضعف كما ذكره ابن القٌيم  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كوف النَّيٌب 
.- 

   حاالت من خفيت عليو الِقبلة . 
. فهذا هبب أف يستقبل الًقبلة  : أن تتبني لو قبل الصَّالة :احلالة األوىل 
. فهذا يتحٌوؿ إذل الًقبلة كىو يف صالتو كيكملها  :أن تتبني لو أ ناء الصَّالة :احلالة الثانية 

أشهد : فجاءىم رجل فقاؿ , أٌف مأل من األنصار كانوا ييصلُّوف جهة بيت اؼبقدس  : -رضي هللا عنو -    غبديث الرباء بن عازب
 .(5)فاستداركا إذل جهة الكعبة , جهة الكعبة - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أين صٌليت مع رسوؿ هللا 

. كىو قوؿ صبهور العلماء , فال قضاء عليو على القوؿ الراجح  : أن تتبني لو بعد الصَّالة :احلالة الثالثة 
لىةي ,   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كينَّا مىعى النَّيبًٌ : "  قاؿ -رضي هللا عنو  -    غبديث عامر بن ربيعة نىا اٍلًقبػٍ لىةو ميٍظًلمىةو , فىأىٍشكىلىٍت عىلىيػٍ يف لىيػٍ

نىا  لىًة , فػىنػىزىلىٍت ؼى , فىصىلَّيػٍ نىا إذلى غىٍَتً اٍلًقبػٍ  .(6)" {..فَأَيْ َنَما تُ َولموا فَ َثمَّ َوْجُو اَّللَِّ  }:لىمَّا طىلىعىٍت الشٍَّمسي إذىا كبىٍني صىلَّيػٍ
 

. استقبال القبلة : وهبذا انتهى الشرط ااامس من شروط الّصالة وىو 

 
 

.  اَلنِّيَّةُ : َوِمْن ُشُروِطَها: ]  -رمحو هللا -  قال املُصنِّف   

.   َأْو َأْعطَاِن ِإِبٍل   ,َأْو مَحَّامٍ ,  َأْو يف َمْقبَ َرٍة   , َأْو َمْغُصوبٍ  ,يف َ َلٍّ  َِسٍ : َوَتِصحم الّصالة يف ُكلِّ َمْوِضٍع ِإالَّ    
ِْمِذيِّ َمْرُفوًعا    [ . " ِإالَّ اَْلَمْقبَ َرَة َواحْلَمَّامَ ,  َاأْلَْرُض ُكلمَها َمْسِجدٌ : "َويف ُسَنِن اَلرتِّ

  

                                                 
( . 411)سنن الًتمذم حديث رقم : انظر  (4.                                                     )يتنفل : ييسىبًٌح  (1)
( . 525)ركاه مسلم برقم ,  (40)ركاه البخارم برقم  (5( .        )700)ركاه مسلم برقم ,  (1098)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 345)ركاه الًتمذم برقم  (6( .                                          )1/485)اؼبغٍت : انظر  (3)
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انشـــزح  
  النيَّة  :  الشرط السادس. 

.                                                                                                                        القصد : لغة 
كييعُتًٌ ,  - تعاذل- , كذلك بأف ينوم فعل الصَّالة تقربان إذل هللا - عٌز كجل - العـز على فعل العبادة تقرٌبان إذل هللا  : وشرعاً 

. أك نافلة , ىذه الصَّالة فريضة 
 . النيَّة شرط من شروط الصَّالة -
يَن }- : تعاذل- لقولو .  أ َ خُمِْلِصنَي َلُو الدِّ  .  [5: البينة  ] {َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللَّ
َا اأَلْعَماُل بِالنِّيَّات , وَإَّنَا لكل اْمِرٍئ َما نَ َوى : " يف الصحيحُت -رضي هللا عنو - كغبديث عمر . ب .  ()" ِإَّنَّ
. - رضبو هللا - كنقل اإلصباع على ذلك ابن اؼبنذر. ج

 

 ؟ على أّن  ل النيَّة يف القلب , واختلفوا ىل ُيشر  التلّف  هبا-  رمحهم هللا–وأمجع العلماء - 
يف عبادة من العبادات - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف التلٌفظ هبا بدعة ؛ ألنو دل يينقل عن النَّيبًٌ  :- وهللا أعلم -   والقول الراجح 

. أنو تىلفَّظ بالنيَّة 
, كاعبهر بالنيَّة ال هبب كال يستحب باتفاؽ اؼبسلمُت , بل اعباىر بالنيَّة مبتدع : " يف الفتاكل - رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ 

 . (2)"ـبالف للشريعة إذا فعل ذلك 
 . النيَّة  ا فائدتان -

. متييز العبادات عن العادات  :   الفائدة األوىل 
, كقد (عبادة)كغيسل اعبمعة فيكوف , كالغيسل من اغبدث األكرب- تعاذل -  الغيسل يفعلو اإلنساف قيربة إذل هللا :مثال ذلك 

( . عادة)ك التنظُّف فيكوف , يفعلو اإلنساف للتَّربُّد 
. متييز العبادات بعضها عن بعض:    الفائدة الثانية 

كقد ينوم هبما سينَّة مؤكَّدة , كقد ينوم هبما نفالن ,  الصَّالة , فقد ييصلًٌي اإلنساف ركعتُت كنيتو هبما فرضان كالفجر :مثال ذلك 
. مطلقان 
   صورة قلب النيَّة للمنفرد . 

 

. فصحيح , أن يقلب النيَّة من معنيَّ إىل مطلق  : الصورة األوىل -
كغَتىا من الفركض كالنوافل , كصالة العشاء , كسينَّة الضحى , كصالة الظهر كنافلتها , ىو ما حيًددى بوقت معُتَّ : (املعنيَّ )  

. اؼبعيَّنة 
دد  (املطلق) ك دًٌدىا لشيء معُتَّ ,-تعاذل- كمن صٌلى ركعتُت هلل , ىو ما دل وبي . دل وبي

                                                 
( . 22/218)ؾبموع الفتاكل : انظر  (2( .              )1907)ركاه مسلم برقم ,  (1)ركاه البخارم برقم  (1)
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كيف أثناء الصَّالة يقلبها إذل  - كىذا يسمى معيَّنان - أك راتبة الظهر ,  كأف ييصٌلي الظهر :   مثال ىذه الصورة 
 . فصالتو صحيحةنفلو مطلق , 

 .أن يقلب النيَّة من معنيَّ إىل معنيَّ فال يصّح  : الصورة الثانية -
فهينا بطلت صالة العصر ؛ يف كونو , كتذٌكر أنو دل ييصلًٌ الظهر , فقلب نيَّتو للظهر ,  كما لو كاف ييصٌلي العصر:   مثالو 

 ؛ ألنو من فال يصحّ ككذلك لو أراد أف يقلب سينَّة الًعشاء إذل الوتر , كبطلت الظهر ؛ ألنو دل يبدأىا من أكَّؽبا , قطع نيتو هبا 
. معُتَّ إذل معُتَّ 

. أن يقلب النيَّة من مطلق إىل معنيَّ فال يصّح :  الصورة الثالثة -
  .فال يصحّ أك راتبة الظهر , ُث قلب نيَّتو إذل صالة الظهر - عز كجل -  كما لو كاف ييصٌلي ركعتُت قربة هلل :   مثالو 

 
 

 أماكن ال تصّح الصَّالة فيها : 
  .()" ُجِعَلْت يل اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا: " صحة الصَّالة يف كل مكاف ؛ غبديث  : األصل

: وىي ,    لكن ىناك أماكن ُاستثنيت فال جيوز الصَّالة فيها 
. احلّمام / 1

.  أٌم أنو قد يكوف فيو قباسة,  ىو اؼبكاف اؼبعٌد لالغتساؿ فقط , فال هبوز الصَّالة فيو ؛ ألف مظٌنة كجود النجاسات :احلّمام 
 . ()" اأْلَْرُض ُكلمَها َمْسِجٌد ِإالَّ اْلَمْقبَ َرَة َواحْلَمَّامَ  :" السَّابق -رضي هللا عنو  - حديث أيب سعيد :    ويدلم على ذلك

. وغريه , أماكن النجاسة كاحلش / 2
ًنيف :    وُيسّمى  كمأكل للشياطُت , كدليل النَّهي عن , ما أيعد لقضاء اغباجة ؛ ألهنا ؿبل للنجاسات : كاػبالء كىو , الكى
يى عن الصَّالة يف "  اأْلَْرُض ُكلمَها َمْسِجٌد ِإالَّ اْلَمْقبَ َرَة َواحْلَمَّامَ " - رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد : الصَّالة فيها  , فإذا هنًي

. اغبٌماـ اليت ىي مىظٌنة النجاسة , فاغبشوش أكذل ؛ ألهنا ؿبل النجاسات 
. األماكن املغصوبة / 3

 ؟ فهل تصّح صالتو, كصٌلى فيها - أخذىا منو قهران : أم-    كمن غىصىب من إنساف أرضان 
. كىذا مذىب اغبنابلة , فال تصٌح صالتو , أك بيتان كصٌلى فيو , أٌف من غصب أرضان : - رضبو هللا - قوؿ اؼبصنًٌف 

ألفَّ أٌف صالتو تصٌح مع اإلُث ؛ ألنو أخذ ىذه األرض بغَت حق , كدل نبطل صالتو ؛ - :  وهللا أعلم-   والقول الراجح 
فهذه األرض ؿبرَّمة داخل الصَّالة كخارجها , فالٌنهي ال يعود على شيء داخل , غٍصب األرض ال يتعلَّق بذات الصَّالة 

. الصَّالة 
. املق ة / 4

                                                 
( . 521)ركاه مسلم برقم ,  (438)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 745)ركاه ابن ماجة برقم ,  (317)ركاه الًتمذم برقم  (2)
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ي عن الصَّالة فيها ؛ حىت ال تكوف ذريعة , إاٌل صالة اعبنازة ؛ لوركد األدلة يف زبصيصها ,    فال تصٌح الصَّالة يف اؼبقربة  كهني
.   أك تيتخذ أكثانان تيعبد , أك التشٌبو دبن يعبد القبور , للغلو يف أىل القبور 
  :   ويدّل على ذلك 

َها:"قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم - ٌ  ى أٌف النَّيب- رضي هللا عنو - حديث أيب مرثد الغنوم .  أ .  ()" الَ ُتَصلموا ِإىَل اْلُقُبوِر َوالَ جَتِْلُسوا َعَلي ْ
َفالَ تَ تَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَساِجَد ِإٍّلِ َأنْ َهاُكْم  : "قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيبَّ - رضي هللا عنو  - حديث جندب بن عبد هللا. ب

.  ()" َعْن َذِلكَ 
. ()" اأْلَْرُض ُكلمَها َمْسِجٌد ِإالَّ اْلَمْقبَ َرَة َواحْلَمَّامَ :" السَّابق - رضي هللا عنو - كغبديث أيب سعيد . ج
. أْعطَان اإلبل / 5

. كاألماكن اليت تأكم إليها كتقيم فيها , فال هبوز الصَّالة فيها ,  ىي مىبارًؾ اإلبل :   أْعطَان اإلبل 
 أيصىلًٌي يف مىرىاًبًض :"- صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  النَّيبَّ سىأىؿى  أىفَّ رىجيال- رضي هللا عنو -  حديث جابر بن ظبرة :ويدل على ذلك 

 .(4) " الَ ":أيصىلًٌي يف مىبىارًًؾ اإًلًبًل ؟ قىاؿى : قىاؿى " ,  نَ َعمْ " :قىاؿى  ؟ اٍلغىنىمً 
 

  : واحِلكمة من النَّهي عن الصَّالة يف أْعطَان اإلبل -
 فال يبعد أف تكوف ألهنا خيلقت من شياطُت ,:  ألف اإلبل شديدة النُّفور , ردبا تنفر كىو ييصلًٌي فتصيبو بأذل , كقيل :قيل 

الَ ُتَصلموا يف  : "عند أيب داكد مرفوعان - رضي هللا عنو  - ؛ غبديث الرباءاألرجح كىو الشياطُت مصاًحبة لإلبل إذل أماكن الصَّالة 
 .(5) "َمَباِرِك اإِلِبِل فَِإن ََّها ِمَن الشََّياِطنيِ 

 

  ٍبًع مىوىاًطنى : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيٌب - رضي هللا عنو -  حديث ابن عمر:فائدة ٍزبػىلىًة ,: نػىهىى أىٍف ييصىلَّى يف سى  اٍلمى

ًبًل , كىفػىٍوؽى ظىٍهًر بػىٍيًت اَّللًَّ تػىعىاذلى  ٍقبػىرىًة , كىقىارًعىًة الطَّرًيًق كىاغبٍىمَّاـً , كىمىعىاًطًن اإٍلً كاغبديث ضعيف ؛ ألفَّ  . (6)" كىاٍلمىٍجزىرىًة , كىاٍلمى
تج بو , كىو رجل ضعيف  (زيد بن جبَت  ): مداره على  . ال وبي

 

 

                                                 
( . 360)ركاه مسلم برقم  (4( .         )972)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 493)ركاه أبو داكد برقم  (5( .         )532)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 746)ركاه ابن ماجو برقم ,  (346)ركاه الًتمذم برقم  (6 .               )20تقدـ زبرهبو ص (3)
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َّ
تِك انص

َت
  [  صِكف

 

َها ِبَسِكيَنٍة َوَوقَارٍ  : ]- رمحو هللا -  قال املُصنِّف .  ُيْسَتَحبم َأْن يَْأِ َ ِإلَي ْ

 اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر يل ُذنُويب َوافْ َتْح يل َأبْ َواَب َرمْحَِتكَ , َوالصَّالة َوالسَّاَلُم َعَلى َرُسوِل َاَّللَِّ , بِاْسِم َاَّللَِّ " :فَِإَذا َدَخَل اَْلَمْسِجَد قَاَل    
ُم رِْجَلُو اْلُيْمىَن ِلُدُخوِل اْلَمْسِجدِ ",   َأبْ َوابَ  يل َوافْ َتحْ " :  , ِإالَّ َأنَُّو يَ ُقولُ  َويَ ُقوُل َىَذا الذِّْكرَ  , َواْلُيْسَرى لِْلُخُروِج ِمْنوُ  , َويُ َقدِّ

ُ َأْكبَ رُ : "فَِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّالة قَالَ . َواْبُن َماَجْو ,  َكَما َوَرَد َذِلَك يف َاحْلَِديِث اَلَِّذي َرَواُه َأمْحَُد "َفْضِلَك   َويَ ْرَفُع  يََدْيِو ِإىَل ,"َاَّللَّ
:   يف َأْربَ َعِة َمَواِضعَ , َأْو ِإىَل َشْحَمِة  ُأُذنَ ْيوِ , َحْذِو َمْنِكبَ ْيوِ 

ْحَرامِ . 1    .اْلِقَياِم ِمْن التََّشهمِد اأْلَوَّلِ  َوِعْندَ . 4  .الرَّْفِع ِمْنوُ  َوِعْندَ . 3  .َوِعْنَد اَلرمُكو ِ . 2  .ِعْنَد َتْكِبريَِة َاإْلِ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َعِن النَّ ِّ  اأْلََحاِديثُ  َكَما َصحَّْت ِبَذِلكَ  َأْو َعَلى , َأْو َ ْتَ َها, فَ ْوَق ُسرَّتِوِ  َوَيَضُع يََدُه اَْلُيْمىَن َعَلى اَْلُيْسَرى - َصلَّى اَّللَّ
ُركَ , َوتَ َعاىَل َجدمكَ , َوتَ َباَرَك ِاْ ُكَ ,  ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ َوِ َْمِدكَ  ":  َويَ ُقولُ  ,َصْدرِهِ  َرُه ِمْن َااِلْسِتْفَتاَحاِت ,   "َواَل ِإَلَو َغي ْ َأْو َغي ْ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  - اَْلَوارَِدِة َعْن النَّ ِّ  َويَ ْقَرأُ َمَعَها يف اَلرَّْكَعتَ نْيِ َاأْلُولَيَ نْيِ ِمْن اَلرمبَاِعيَِّة , َويَ ْقَرأُ اَْلَفاِ َةَ  ,  َويُ َبْسِملُ  ,ُثَّ يَ تَ َعوَّذُ  - َصلَّى اَّللَّ
جَيَْهُر يف  . ِمْن َأْوَساِطوِ :  َويف اْلَباِقي , ِمْن ِقَصارِهِ :   َويف اْلَمْغِربِ  ,ِمْن طَُواِل اَْلُمَفصَّلِ :  يف اَْلَفْجرِ :  َتُكونُ , َوالثماَل ِيَِّة ُسورًَة 

 [ .فَِإنَُّو جَيَْهُر هِبَا , َوااِلْسِتْسَقاءَ , َواْلُكُسوفَ , َواْلِعيَد , َاْْلُْمَعَة : ِإالَّ , َوُيِسرم هِبَا نَ َهارًا , اْلِقَراَءِة لَْياًل 
                                          

انشـــزح  
  ُسَنن ُيستحب للمَصلَّي أن يفعلها أ ناء خروجو للصَّالة  : 

 

  :التبكري بالذىاب إىل املسجد:  أوالً 
َلْو يَ ْعَلُموَن َما يف الت َّْهِجرِي : "  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا:  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة:   ويدّل على ذلك  

. ىو التبكَت للصَّالة : كالتهجَت , (  ) "اَلْسَتبَ ُقوا
ما أذف اؼبؤذف منذ ثالثُت سىنَّة إال : "  قاؿ -رضي هللا عنو -  عن سعيد بن اؼبسٌيب :   وكان السَّلف حيرصون على التبكري للصَّالة 

 . ()"ما ظبعت تأذينان يف أىلي منذ ثالثُت سىنَّة : "  , كقاؿ أيضان ()"كأنا يف اؼبسجد 
                                                 

 ( .437)ركاه مسلم برقم ,  (615)ركاه البخارم برقم  (1)

( . 3522)ركاه ابن أيب شيبة برقم  (2)
( . 5/131)ذكره ابن سعد يف الطبقات  (3)
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    ًً راً لُتكتب ُخطاه :  انيًا : أن خيرج من بيتو متطهِّ
َصاَلُة الرَُّجِل يف اْْلََماَعِة ُتَضعَُّف :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدّل على ذلك 

َعَلى َصاَلتِِو يف بَ ْيِتِو َويف ُسوِقِو ََخًْسا َوِعْشرِيَن ِضْعًفا َوَذِلَك َأنَُّو ِإَذا تَ َوضَّأَ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثَّ َخَرَج ِإىَل اْلَمْسِجِد اَل خُيْرُِجُو ِإالَّ 
ُه  الّصالة مَلْ خَيُْط َخْطَوًة ِإالَّ رُِفَعْت َلُو هِبَا َدرََجٌة َوُحطَّ َعْنُو هِبَا َخِطيَ ٌة فَِإَذا َصلَّى مَلْ تَ َزْل اْلَماَلِئَكُة ُتَصلِّي َعَلْيِو َما َداَم يف ُمَصالَّ

. () "اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلْيِو اللَُّهمَّ اْرمَحُْو َواَل يَ َزاُل َأَحدُُكْم يف َصاَلٍة َما انْ َتَظَر الّصالة
 

 : ووقار, أن خيرج إىل الصَّالة بسكينة :  الثاً 
:    ويدّل على ذلك 

قَاَمَة فَاْمُشوا ِإىَل الصَّالِة َوَعَلْيُكْم بِالسَِّكيَنِة : " قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ ْعُتْم اإْلِ ِإَذا  َِ
. ()"  َواْلَوقَاِر َواَل ُتْسرُِعوا َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلموا َوَما فَاَتُكْم فََأمتموا

يف اؽبيئة كغٌض الطٌرؼ كخفض : والوقار كاجتناب العبث , ,  التأين يف اغبركات :السكينة : " ... - رضبو هللا - قاؿ النَّوكم . ب
. ()" كعدـ االلتفات , الصوت 

  

 . أن يقول عند خروجو من بيتو ما ورد: رابعاً 
صىلَّى - أٌم رسوؿ هللا - فىأىذَّفى اٍلميؤىًذف فىخىرىجى : " ... كفيو - رضي هللا عنهما -    كىو ما ركاه مسلم يف صحيحو من حديث ابن عباس 

 نُورًا ي نُورًا َواْجَعْل يف َبَصرِ ياللَُّهمَّ اْجَعْل يف قَ ْلِ  نُورًا َوِ  ِلَساٍل نُورًا َواْجَعْل يف َ ْعِ : "  إذل الصَّالة كىو يقوؿ - اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
. ()" اللَُّهمَّ َأْعِطِّن نُورًا .  نُورًا َوِمْن َ ْيِت نُورًاي نُورًا َواْجَعْل ِمْن فَ ْوقِ ي نُورًا َوِمْن َأَمامِ يَواْجَعْل ِمْن َخْلفِ 

 

 . وتقدَل اليسرى عند ااروج منو, تقدَل الّرِِجل اليمىن عند دخول املسجد : خامساً 
أى ًبرًٍجًلكى :"  أنو قاؿ -رضي هللا عنو - غبديث أنس     أى ًبرًٍجًلكى اٍلييٍمٌتى , كىًإذىا خىرىٍجتى أىٍف تػىٍبدى ًمنى السُّنًَّة ًإذىا دىخىٍلتى اٍلمىٍسًجدى أىٍف تػىٍبدى

 .(5) "اٍلييٍسرىل
بُّ التػَّيىمُّنى مىا اٍستىطىاعى يف شىٍأنًًو كيلًًٌو  : "- رضي هللا عنها - كغبديث عائشة   . (6)"وبًي
 أٌف ما كاف من باب التكرًن استحب فيو تقدًن اليمُت , كما كاف بضد اليمُت استحب فيو تقدًن اليسار , كما :   وألن القاعدة 

 .عدا ذلك فاألصل فيو تقدًن اليمُت 
 : وعند ااروج منو, أن يقول الذكر الوارد عند دخول املسجد : سادساً 

ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَ ْليَ ُقِل   :"-صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا :  قاال-رضي هللا عنهما -    ؼبا ركل أبو ضبيد , كأبو أسيد 
ًَ : اللَُّهمَّ افْ َتْح يل َأبْ َواَب َرمْحَِتَك , َوِإَذا َخَرَج , فَ ْليَ ُقِل :  ًَ ًَ ًَ .  (7)" اللَُّهمَّ ِإٍّلِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك

                                                 
 ( .791)ركاه اغباكم كصححو على شرط مسلم برقم  (5( .        )649)ركاه مسلم برقم ,  (647)ركاه البخارم برقم  (1)

( .        268)ركاه مسلم برقم ,  (426)ركاه البخارم برقم  (6( .        )602)ركاه مسلم برقم ,  (636)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .713)ركاه مسلم برقم  (7 ( .                                )5/100)شرح مسلم  : انظر  (3)

( . 763)ركاه مسلم برقم  (4)
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ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَ ْلُيَسلِّْم َعَلى النَِّ ِّ :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو -    كجاء يف حديث أيب ىريرة
 .     () "اللَُّهمَّ َأِجْرٍل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ :اللَُّهمَّ افْ َتْح يل َأبْ َواَب َرمْحَِتَك , َوِإَذا َخَرَج فَ ْلُيَسلِّْم َعَلى النَِّ ِّ َوْليَ ُقِل :َوْليَ ُقِل 

. خالفان ؼبا ذكره اؼبؤلًٌف , فضعَّفها بعض أىل العلم فلم يركا سينيَّتها , كأٌما التسمية عند الدخوؿ كاػبركج من اؼبسجد 
 

  :أالّ ُيشبِّك بني أصابعو إذا خرج إىل املسجد : سابعاً 
ِإَذا تَ َوضَّأَ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن ُوُضوَءُه ُثَّ َخَرَج : "  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو -    غبديث كعب بن عجرة 

. ()" َعاِمًدا ِإىَل اْلَمْسِجِد َفالَ ُيَشبَِّكنَّ يََدْيِو فَِإنَُّو يف َصاَلةٍ 
كأٌما تشبيكها بعد الفراغ من الصَّالة فال بأس بو ؛ لوركده عن ,    كتشبيك اليدين داخل الصَّالة أشد هنيان ؛ ًلمىا فيو من العبث

 .() كما يف حديث ذم اليدين اؼبتفق عليو -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيب
: أن ُيصلِّي ركعتني  ّية للمسجد :  امناً 

صٌلى هللا عليو -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - فإنو ييسىٌن لو أاٌل هبلس حىت ييصٌلي ركعتُت ؛ غبديث أيب قتادة,    كىذا إذا جاء مبكران للصَّالة 

.  ()"  رَْكَعتَ نْيِ يَ ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد َفالَ جَيِْلْس َح َّ ُيَصلِّ  :" قاؿ -كسٌلم 
.  ُحكم تسوية الصَّف -

. () "َسوموا ُصُفوَفُكْم فَِإنَّ َتْسِويََة الصَّفِّ ِمْن مَتَاِم الّصالة : " قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    جاء يف حديث أنس أٌف النَّيبَّ 
غبديث النُّعماف بن , كتسوية الصَّف تكوف كاجبة إذا أحدث عدـ التسوية خلالن يف الصَّف ,    كاألحاديث يف ىذا الباب كثَتة 

ُ بَ نْيَ ُوُجوِىُكْم ولَُتَسوم  :" قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنهما - بشَت . (6)"نَّ ُصُفوَفُكْم , َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اَّللَّ
كال ,فال يتقدَّـ بعضهم على بعض , كقدمو - كىو زاكية الكتف - بأف وباذم اؼبصلًٌي مع من جبانبو منكبو :    وتسوية الصَّف 

ال أطراؼ األصابع كما يظٌن , كاحملاذاة بالنسبة لألقداـ العربة بتحاذم األكعب , هبعل بينو كبُت من جبانبو فػيٍرجة بل يىسدُّىا 
. كًقصران , البعض ؛ ألف األقداـ تتفاكت طوالن 

.  والرتاّص يف الصَّف ,  ُيَسّن إكمال الصفوف األول فاألول -
َأالَ َتُصفموَن َكَما َتُصفم اْلَمالَِئَكُة " : فقاؿ - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - خرج علينا رسوؿ هللا:  قاؿ -رضي هللا عنو - غبديث جابر بن ظبرة 

َا   .(7)" يُِتمموَن الصمُفوَف اأُلَوَل َويَ تَ َراصموَن يف الصَّفِّ :" قىاؿى ؟يىا رىسيوؿى اَّللًَّ كىكىٍيفى تىصيفُّ اٍلمىالىًئكىةي ًعٍندى رىهبًٌىا :فػىقيٍلنىا"ِعْنَد َرهبِّ
فالصَّالة يف الصَّف األكؿ أفضل من الثاين , لكن إذا كانت صالتو يف الصَّف الثاين أخشع لو , لبعده عما يشوش عليو من رائحة 

أكذل باؼبراعاة من - كىو اػبشوع ىنا - أك غَت ذلك فالصَّف الثاين أفضل ؛ ألف الفضل اؼبتعلًٌق بذات العبادة , أك حركة كثَتة , 
  .قاعدةكىذه , أك زماهنا , الفضل اؼبتعلًٌق دبكاف العبادة 

                                                 
( . 747)ركاه اغباكم كصححو على شرطهما برقم ,  (2706)ركاه ابن خزيبة برقم ,  (772,773)ركاه ابن ماجو برقم ,  (9918)ركاه النَّسائي يف السنن الكربل برقم  (1)
. كصححو األلباين  (386)ركاه الًتمذم برقم ,  (562)ركاه أبو داكد برقم ,  (18128)ركاه أضبد برقم  (2)
( . 436)ركاه مسلم برقم ,  (717)ركاه البخارم برقم  (6( .                        )573)ركاه مسلم برقم ,  (482)ركاه البخارم برقم  (3)
 ( .996)ركاه مسلم برقم  (7( .                       )714)ركاه مسلم برقم , (1163)ركاه البخارم برقم  (4)

( . 433)ركاه مسلم برقم ,  (723)ركاه البخارم برقم  (5)
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:  الُسنَّة للمأموم أن يكون يف الصَّف األول قريباً من إمامو -
كينَّا : " قاؿ -رضي هللا عنو - فأيبن الصَّف أفضل من يساره ؛غبديث الرباء,    فإذا تساكت اعبهتاف اليمٌت كاليسرل يف عدد اؼبصلًٌُت 

نىا خىٍلفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  نىا ًبوىٍجًهًو - صٌلى هللا عليو كسٌلم -ًإذىا صىلَّيػٍ ًيًنًو يػيٍقًبلي عىلىيػٍ نىا أىٍف نىكيوفى عىٍن يبى  , كإف كاف أيسر الصَّف أقرب ()" أىٍحبىبػٍ
 :فهنا يكون أيسر الصَّف أفضل من ديينو ِلما يلي , لإلماـ من يبينو 

 . ()"لَِيِلِّن ِمْنُكْم ُأوُلو اأَلْحاَلِم َوالن مَهى:"  عند مسلم مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث ابن مسعود/ 1
. دليل على أف القرب من اإلماـ مطلوب يف أٌم جهة كاف , ليقًتب مٍت  : أٌم " لَِيِلِّن : "    فقولو 

كاآلخر عن , فيقف بينهما كهبعل أحدنبا عن يبينو , أٌف اؼبشركع يف اعبماعة أكؿ األمر إذا كانوا ثالثة أف يتوسطهم اإلماـ / 2
كأيمر اؼبأموموف إذا كانوا اثنُت فأكثر أف يكونوا خلف اإلماـ , فدؿَّ ىذا على أف القرب من , ُث نيسخ ىذا اغبكم ,     مشالو 

. حىت كلو كاف عن أيسر الصَّف ,    اإلماـ مشركع قبل النسخ 
طوف النَّيب / 3 كاجمليء إذل , إذا تقٌدـ لإلمامة , كدل ييرشدىم إذل ترؾ ميسرة الصَّف - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف الصحابة كانوا ييوسًٌ

.     ميمنتو , كىم من أحرص الناس على اػبَت كالسينَّة 
. ()"كيتوجو احتماؿ أف بػيٍعدى يبينو ليس أفضل من قػيٍرب يساره : " - رضبو هللا -    قاؿ ابن مفلح 

. كللنًٌساء أفضلها آخرىا , فهو أفضل الصُّفوؼ , ييسىٌن للٌرًجىاؿ اؼببادرة إذل الصَّف األكؿ / 4
رُ  :"قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو -    غبديث أيب ىريرة  ُر ُصُفوِف الّرِجال َأوَُّ َا َوَشرمَىا آِخُرَىا َوَخي ْ  َخي ْ

 . ()" ُصُفوِف النِّساء آِخُرَىا َوَشرمَىا َأوَُّ َا   
فتكوف خَت صفوؼ النًٌساء آخرىا ؛ , كليس بينهما حائل من جدار ككبوه ,    كىذا اغبديث فيما إذا صٌلى الٌرًجاؿ كالنًٌساء صباعة 

أك كما يكوف يف كثَت من مساجدنا اليـو بأف ىبيىصص , ألنو أسًتي ؽبن عن أعُت الٌرًجاؿ , كأٌما إذا كاف بينهما حائل كجدار ككبوه 
, ففي ىذه اغبالة تكوف أفضل صفوؼ النًٌساء أكؽبا ؛ النتفاء ًعلَّة القرب من الٌرًجاؿ , للنًٌساء ميصٌلى مستًقل 

 :من ه ا ,  كلعمـو فضل الصَّف األكؿ يف أحاديث
َلْو يَ ْعَلِم النَّاُس َما يف النَِّداِء َوالصَّفِّ اأَلوَِّل ُثَّ مَلْ جيَُِدوا :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيب -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

. (5)" ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِو الْستَ َهُموا
َا :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث جابر بن ظبرة . ب يىا :فػىقيٍلنىا"َأالَ َتُصفموَن َكَما َتُصفم اْلَمالَِئَكُة ِعْنَد َرهبِّ

.  (6)" يُِتمموَن الصمُفوَف اأُلَوَل َويَ تَ َراصموَن يف الصَّفِّ :" قىاؿى ؟رىسيوؿى اَّللًَّ كىكىٍيفى تىصيفُّ اٍلمىالىًئكىةي ًعٍندى رىهبًٌىا 
    

: وأّما صفة الّصالة فهي كما يلي ,    ىذه بعض اآلداب اليت ُتشر  قبل الشرو  يف الصَّالة 

                                                 
 ( .437)ركاه مسلم برقم ,  (615)ركاه البخارم برقم  (5( .                       )709)ركاه مسلم برقم  (1)

( . 996)ركاه مسلم برقم  (6( .                       )432)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 1/407)الفركع : انظر  (3)
. أٌم أقلها ثوابان كفضالن : أٌم أكثرىا ثوابان كفضالن , كشرىا : خَتىا  .  (440)ركاه مسلم برقم  (4)
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ز فْمٌل  ]
ِّ
كب
ُب
 [ رب أاهلل : ّ

 

  وأحكامها,   تكبرية اإلحرام: 
 

صلًٌي تكبَتة اإلحراـ  - 
ي
فالقياـ مع القدرة فرض باتفاؽ , فإنو البد أف يكوف قائمان , كيدخل يف صالتو , إذا أراد أف ييكربًٌ اؼب

 .كأمَّا النافلة فالقياـ ليس بواجب فيها, إذا كانت الصَّالة فرضان -رضبهم هللا-العلماء
 :  (هللا أك   )معىن  - 
فكل معٌت من معاين الكربياء فهو ثابت  ... كصفاتو , كأظبائو , أكرب من كل شيء يف ذاتو - تعاذل- أٌف هللا : " ىو 
. ()- ..." عٌز كجل-  هلل 

كأنو أكرب من كل شيء فيخشع لو , كيستحي أف يشتغل ,  لكي يستحضر عظمة من يقف بُت يديو : وِحكمة االستفتاح هبا 
. بغَت صالتو ؛ الستحضاره عظمة ربو 

 ". هللا أك  " :تكبرية اإلحرام بغري لف    وال تنعقد-
صلًٌي يف تكبَتة اإلحراـ :   مثال 

ي
.  فال تنعقد " هللا األكرب" أك , " هللا اعبليل " أك , " هللا األعظم "  لو قاؿ اؼب

. ()"ال غَتىا , كدل  يينقىل عن أحد سواىا " هللا أكرب: "ككاف دأبو يف إحرامو لفظة : "-رضبو هللا - قاؿ ابن القيم
. إذا أراد املُصلِّي أن يُك ِّ تكبرية اإلحرام فإنو ُيَسّن أن يرفع يديو عند التكبري- 

ٍيًو حىٍذكى مىٍنًكبػىٍيًو ًإذىا افٍػتىتىحى - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ : " قاؿ - رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عمر   كىافى يػىٍرفىعي يىدى
كالبقية ؿبل , كىو ؿبل اتفاؽ عند العلماء , كىذا ىو اؼبوضع األكؿ من اؼبواضع اليت تيرفع فيها اليدين عند التكبَت  , ()"الٌصالة 

. خالؼ عند العلماء 
. (4)"كأصبعوا على أٌف رفع اليدين عند تكبَتة اإلحراـ سينَّة , كليس بواجب  : " -رضبو هللا -    قاؿ ابن ىبَتة 

:  ومواضع رفع اليدين أربعة   -
عند الرفع منو . 3.             عند تكبَتة اإلحراـ .1
-  . كستأيت بإذف هللا - عند القياـ من التشهد األكؿ . 4.                   عند الركوع . 2

 ؟م  يرفع يديو مع التكبري أو بعد التكبري  
: وىي كما يل ي , أٌف ىذه سينَّة كردت على كجوه متنوعة :    الصحيح

 .وخيفضهما مع انتهائو , أن يرفع يديو مع ابتداء التكبري  :األول 
:    ويدّل على ذلك 

ٍيًو ًحُتى ييكربًٌ حىىتَّ هبىٍعىلىهيمىا حىٍذكى مىٍنًكبػىٍيوً : " مرفوعان , كلفظو - رضي هللا عنهما - حديث ابن عمر. أ .  (5) "فػىرىفىعى يىدى

                                                 
( . 1/123)اإلفصاح : انظر  (4( .                             )3/22)اؼبمتع : انظر  (1)
( . 738)ركاه البخارم برقم  (5( .                           )1/201)اؽبدم : انظر  (2)
( . 390)ركاه مسلم برقم ,  (735)ركاه البخارم برقم  (3)
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ٍيًو مىعى التٍَّكًبَتً :" مرفوعان - رضي هللا عنو  - حديث كائل بن حجر.    ب . ()"يػىٍرفىعي يىدى
. ُث يُك ِّ , أن يرفع يديو أوالً : الثاٍل 

ٍيًو حىىتَّ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : " - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر :   ويدّل على ذلك  ـى لًلصَّالىًة رىفىعى يىدى ًإذىا قىا
بػَّرى  . () "تىكيونىا حىٍذكى مىٍنًكبػىٍيًو ُثيَّ كى

. ُث يرفع يديو , أن يُك ِّ : الثالث 
ٍيوً : " -رضي هللا عنو -  حديث أيب قالبة: ويدّل على ذلك  بػَّرى ُثيَّ رىفىعى يىدى كىحىدَّثى أىفَّ رىسيوؿى ...  أىنَّوي رىأىل مىاًلكى ٍبنى اغبٍيوىٍيًرًث ًإذىا صىلَّى كى

ا-  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - اَّللًَّ  . () "كىافى يػىٍفعىلي ىىكىذى
 
 

هبوز فعلها على صبيع تلك الوجوه الواردة فيها , أٌف العبادات الواردة على كجوه متعددة : اؼبذىب :" - رضبو هللا - قاؿ ابن رجب - 
لكن ىل األفضل اؼبداكمة على نوع منها , أك فعل صبيع األنواع يف , كإف كاف بعضها أفضل من بعض , من غَت كراىة لبعضها , 

 . (4)"كىذه تارة,فإف األفضل أف تفعل ىذه تارة , أٌف السينَّة إذا كردت على كجوه متنوعة : أكقات شىت ؟ الصحيح 

 
 

.    حضور القلب . 3. إحياء السينَّة اؼبهجورة . 2. اتباع السينَّة يف كل ما كرد  . 1:  وفعل الُسنَّة هبذه الطريقة فيو فوائد منها 
. فيو مراعاة غباؿ من طبَّق السينَّة , فقد يكوف مشغوالن فيأخذ دبا ىو أخف عليو . 4                                              

  ما ىو حّد رفع اليدين ؟-
 : وردْت على وجهنيكىذه تارة فهي , ىذه سينَّة كردت على كجوه متنوعة , فتفعل ىذه تارة :    نقوؿ
  .رفع اليدين حذو املنكبني: األول 

ٍيًو حىىتَّ -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : " - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر :   ويدّل على ذلك  ـى لًلصَّالىًة رىفىعى يىدى ًإذىا قىا
بػَّرى  صلًٌي يسجد بُت كفيو , كوضعهما أثناء السجود :كيكوف مقدار رفع اليدين  , (5) "تىكيونىا حىٍذكى مىٍنًكبػىٍيًو ُثيَّ كى

ي
كهبعل يديو , فإف اؼب

. حذك منكبيو 
  . رفع اليدين إىل فرو  األذنني: الثاٍل 

ٍيًو حىىتَّ : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو -  حديث مالك بن اغبويرث :   ويدّل على ذلك  بػَّرى رىفىعى يىدى كىافى ًإذىا كى
ٍيًو حىىتَّ وبيىاذً مى وبيىاذً  َدهُ :" هًبًمىا أيذينػىٍيًو كىًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمنى الرُّكيوًع فػىقىاؿى مى  هًبًمىا أيذينػىٍيًو كىًإذىا رىكىعى رىفىعى يىدى ُ ِلَمْن محَِ َع اَّللَّ   فػىعىلى ًمٍثلى ذىًلكى "  َِ
 . (7) " هًبًمىا فػيريكعى أيذينػىٍيوً مى حىىتَّ وبيىاذً :" , كيف لفظ لو (6)"

  والتسليم ؟ , والقراءة , والتسميع ,  ىل جيهر املأموم واملنفرد يف التكبري:مسألة
 

 .كألنو ردبا يػيلىبًٌس على من حولو , اؼبأمـو ال هبهر بشيء من ذلك أبدان ؛ لعدـ اغباجة :  املأموم : أوالً 
   .(8)" كأمَّا اؼبأمـو فالسينَّة لو اؼبخافتة باتفاؽ اؼبسلمُت :" - رضبو هللا - قاؿ شيخ اإلسالـ 

                                                 
( . 390)ركاه مسلم برقم  (7( .                            )14ص)قواعد ابن رجب : انظر  (4( .                                     )725)ركاه أبو داكد برقم  (1)
( . 22/239)ؾبموع الفتاكل : انظر  (8( .       )390)ركاه مسلم برقم ,  (736)ركاه البخارم برقم  (5( .                                       )390)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 390)ركاه مسلم برقم  (6( .       )391)ركاه مسلم برقم ,  (737)ركاه البخارم برقم  (3)
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 : املنفرد:  انياً 
. كاإلسرار, ـبَتَّ بُت اعبهر 

:    ويدّل على ذلك ما يلي 
 . ()" بًاللٍَّيًل يػىٍرفىعي طىٍورنا كىىبىًٍفضي طىٍورنا - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىانىٍت ًقرىاءىةي النَّيبًٌ : "  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

لىةن فىًإذىا ىيوى بًأىيب بىٍكرو : " - رضي هللا عنو - حديث أيب قتادة. ب كىمىرَّ بًعيمىرى - قىاؿى -  ىبىًٍفضي ًمٍن صىٍوتًًو مييصىلًٌ -  هللا عنو مرض- خىرىجى لىيػٍ
كىقىاؿى . " يَا َأبَا َبْكٍر اْرَفْع ِمْن َصْوِتَك َشْيً ا ":  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -فػىقىاؿى النَّيبُّ : كفيو  ....  رىاًفعنا صىٍوتىوي مٍبًن اػبٍىطَّاًب كىىيوى ييصىلًٌ 

 . ()" اْخِفْض ِمْن َصْوِتَك َشْيً ا ": لًعيمىرى 
ـى كىريدبَّىا  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أٌم النَّيب - ريدبَّىا أىسىرَّ كىريدبَّىا جىهىرى : " ... أهنا قالت - رضي هللا عنها - حديث  عائشة . ج كىريدبَّىا اٍغتىسىلى فػىنىا

ـى  . أك اإلسرار, كعليو فإف اؼبنفرد يفعل األخشع لو من اعبهر , () "تػىوىضَّأى فػىنىا
  ىل جيوز للمرأة اْلهر أيضاً ؛ ألِنا منفردة يف صال ا ؟ : مسألة

, فيجب عليها حينئذ اإلسرار, ما دل يكن ذلك حبضرة رجاؿ أجانب ,  أنو هبوز للمرأة اعبهر كأف تفعل األخشع ؽبا :الصحيح 
كما سبق بيانو ينطبق على صالة الليل كالوتر , إال بدليل على التفريق ,  أٌف ما ثبت يف حق الٌرًجاؿ ثبت يف حق النًٌساء :والقاعدة 

 .كاإلسرار , فإٌف اؼبنفرد يفعل األخشع لو من حيث اعبهر, 
 

 [أً ػهَ صذره , أً حتخيا , ّضغ ّذه انًْىن ػهَ انْسزٍ فٌق سزحو  ]
  

 ؟ وكيف يضع املصلِّي يديو بعد التكبري 
 :فُيستحب التنويع بينها ,  أٌف ىذه العبادة كردت على كجوه متنوعة :   اْلواب 
. كالذراع ,  ىو اؼبفصل الذم بُت الكٌف :والكو   يقبض بيده اليمٌت على كوع يده اليسرل , : الوجو األول

فة  إذىا كىافى قىائًمنا  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ : "  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث كائل بن حجر:   ويدّل على ىذه الصِّ
. (4) "قػىبىضى بًيىًميًنًو عىلىى مًشىالًوً 

. وضع اليد اليمىن على الذرا  اليسرى : الوجو الثاٍل 
كىافى النَّاسي يػيٍؤمىريكفى أىٍف يىضىعى الرَّجيلي اٍليىدى اٍلييٍمٌتى عىلىى ًذرىاًعًو : "  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث سهل بن سعد :   ويدّل على ىذا

. (5) "يف الٌصالة اٍلييٍسرىل
. والساعد , والرسل , وضع اليد اليمىن على  هر كفو اليسرى : الوجو الثالث 

هي اٍلييٍمٌتى عىلىى ظىٍهًر : " قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث كائل بن حجر:   ويدّل على ىذا  ٍيًو حىىتَّ حىاذىتىا أيذينػىٍيًو ُثيَّ كىضىعى يىدى بػَّرى كىرىفىعى يىدى فىكى
. (6) "كىفًًٌو اٍلييٍسرىل كىالرٍُّسًغ كىالسَّاًعدً 

                                                 
. كصححو األلباين  . (888)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (759)ركاه أبو داكد برقم  (4( .             )1330)ركاه أبو داكد برقم  (1)
 ( .740)ركاه البخارم برقم  (5( .             )1331)ركاه أبو داكد برقم  (2)

. كصححو ابن حباف كاأللباين . (890)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (727)ركاه أبو داكد برقم ,  (18870)ركاه أضبد برقم  (6( .             )1439)ركاه أبو داكد برقم  (3)
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. كىذا ال أصل لو ,     كبعض الناس يقبض اؼبًرفىق إذا كضع يده اليمٌت على اليسرل 
. كما سبق يف غَتىا من السينىن, كىذه مرٌة , فالسينَّة أف تيفعل ىذه مرٌة 

أم  ت السمرة ؟ , على صدره : أين يضع املُصلِّي يديو - 
. أٌف من السينَّة أف يضع يديو على صدره  - :  وهللا أعلم-القول الراجح 

هي اٍلييٍمٌتى :   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - صىلٍَّيت مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ : " قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث كائل بن حجر:ويدّل على ذلك  فػىوىضىعى يىدى
. () "عىلىى يىًدًه اٍلييٍسرىل عىلىى صىٍدرًهً 

. (2)" كال شيء يف الباب أصٌح من حديث كائل بن حجر : " - رضبو هللا -     قاؿ الشوكاين 
اغبديث ضعيف ؛ ألف مداره  . (3)"من السينَّة كضع اليمُت على الشماؿ ربت السُّرة : " - رضي هللا عنو -    كأٌما قوؿ علي 

تٌج بو  (عبد الرضبن بن إسحاؽ الواسطي ):  على  . , كىو ضعيف ال وبي
كىي  ): كىذا ال أصل لو , كبعضهم يغارل يف تطبيق السينَّة ,    كبعض الناس يضع يديو على جانب الصدر األيبن عبهة القلب 

أف ييصلًٌي الرجل - صٌلى هللا عليو كسٌلم - فَتفع يديو إذل حلقو كىذا ـبالف للسينَّة , ككذلك هنى النَّيب ,  (كضع اليدين على الصدر 
. كىو أف يضع يديو على خاصرتيو  , (4) اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو - ـبتصران ؛ كما يف حديث أيب ىريرة 

. (5) "ًإفَّ اٍليػىهيودى تػىٍفعىليوي : "  تكره أف هبعل يده يف خاصرتو كتقوؿ - رضي هللا عنها-   ككانت عائشة 
  كأقرب إذل ,أنو ًصفة السائل الذليل , كىو أمنع من العبث :  اؽبيئة ىذهاغبكمة من : " - رضبو هللا -  قاؿ ابن حجر :فائدة

 (6)"اػبشوع 
الة بذػاء االسخفخاح  ]

ّ
 [ثى ّسخفخخ انص

  وأحكامو , دعاء االستفتاح :
. ييستحب لإلماـ أف يسكت قليالن بعد تكبَتة اإلحراـ ؛ من أجل دعاء االستفتاح - 

بػَّرى يف الصَّالًة سىكىتى ىينػىيَّةن  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدّل على ذلك  ًإذىا كى
َأُقوُل اللَُّهمَّ بَاِعْد بَ ْيِّن َوبَ نْيَ  :" قىاؿى ؟ أىرىأىٍيتى سيكيوتىكى بػىٍُتى التٍَّكًبًَت كىاٍلًقرىاءىًة مىا تػىقيوؿي مقػىٍبلى أىٍف يػىٍقرىأى فػىقيٍلتي يىا رىسيوؿى اَّللًَّ بًأىيب أىٍنتى كىأيًـٌ 

. (7)اغبديث "  .... َكَما بَاَعْدَت بَ نْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ يَ َخطَايَا
: وىذا احلديث فيو فائدتان 

.  أٌف دعاء االستفتاح يكوف بعد التكبَت :األوىل 
" . سكت ىنيَّة : " لقولو , أٌف دعاء االستفتاح يقاؿ ًسران : الثانية 

.  دعاء االستفتاح ُسنَّة - 
 . (8)"ليس بسينَّة  : إاٌل مالكان فإنو قاؿ , كأصبعوا على أٌف دعاء االستفتاح يف الصَّالة مسنوف : " - رضبو هللا -     قاؿ ابن ىبَتة 

                                                 
( . 598)ركاه مسلم برقم ,  (744)ركاه البخارم برقم  (7( .   )545)ركاه مسلم برقم ,  (1220)ركاه البخارم برقم  (4( .       )497)ركاه ابن خزيبة برقم ,  (2166)ركاه البيهقي  (1)
( . 1/124)اإلفصاح : انظر  (8( .                                )3458)ركاه البخارم برقم  (5( .                                )2/203)نيل األكطار : انظر  (2)
( . 2/224)فتح البارم : انظر  (6( .       )756)ركاه أبو داكد برقم ,  (875)ركاه أضبد برقم  (3)
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   صيل دعاء االستفتاح : 
: منها , لدعاء االستفتاح ِعدَّة صيل 

ُركَ . " 1 . () -رضي هللا عنو - غبديث أيب سعيد" ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِ َْمِدَك َوتَ َباَرَك اْ َُك , َوتَ َعاىَل َجدمَك َوالَ ِإَلَو َغي ْ
َرائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل فَاِطَر السََّمَواِت َواأَلْرِض َعاملَ اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة َأْنَت َ ُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ". 2 اللَُّهمَّ َربَّ ِجب ْ

 -رضي هللا عنها-غبديث عائشة " ِفيِو خَيَْتِلُفوَن اْىِدٍل ِلَما اْخُتِلَف ِفيِو ِمَن احْلَقِّ بِِإْذِنَك ِإنََّك تَ ْهِدى َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 
()  . 
َلَقْد رََأْيُت ا ْ َّنْ َعَشَر َمَلًكا يَ ْبَتِدُرونَ َها : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم  - فقاؿ رسوؿ هللا: كفيو"  احْلَْمُد َّلِلَِّ مَحًْدا َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيوِ . " 3

. () -رضي هللا عنو - كىذا حديث أنس" َأي مُهْم يَ ْرفَ ُعَها
اللَُّهمَّ بَاِعْد بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَ نْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اللَُّهمَّ نَ قِِّّن ِمْن اْاَطَايَا َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب اأْلَبْ َيُض ِمْن . " 4

َنِس اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالث َّْلِج َواْلبَ َردِ  . () -رضي هللا عنو - غبديث أيب ىريرة"  الدَّ
ُ َأْكبَ ُر َكِبريًا َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َكِثريًا َوُسْبَحاَن اَّللَِّ بُْكَرًة َوَأِصيالً . " 5 َعِجْبُت َ َا : "- صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : كفيو "  اَّللَّ

. (5) -رضي هللا عنو - غبديث ابن عمر  " فُِتَحْت َ َا َأبْ َواُب السََّماءِ 
فييستحب أف ينوًٌع بُت أدعية االستفتاح , كىذه تارة أخرل , تيفعل ىذه تارة ,  سبق أٌف العبادة الواردة على كجوه متنوعة        

. كتارة يأيت هبذا ,  فتارة يأيت هبذا 
.   دعاء االستفتاح يكون يف الركعة األوىل فقط -

.    كىذا من الفركؽ بُت الركعة األكذل كالثانية 
السكوت , كاالستفتاح , : ييصلًٌي الثانية كاألكذل إال يف أربعة أشياء - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ككاف:" (6)- رضبو هللا - قاؿ ابن القٌيم 

 ".كال ييكربًٌ فيها , كيقصرىا عن األكذل,كال يسكت,ال يستفتح- صٌلى هللا عليو كسٌلم - كتكبَتة اإلحراـ , كتطويلها كاألكذل , فإنو 

 

  (7).أك تركو عمدان حىت شرع يف االستعاذة دل يػىعيد إليو ؛ ألنو سينَّة فات ؿبلها ,  إذا نًسيى االستفتاح : فائدة   

فإنو ال يذكر دعاء االستفتاح ؛ ألف ذكره سينَّة , كاالستماع للقراءة كاجب , , ككذلك لو دخل يف الصَّالة كاإلماـ يقرأ الفاربة 
. كالواجب ميقدَّـ على السينَّة , كدعاء االستفتاح أيضان سينَّة فات ؿبلها 

 [ثى ّبسًم سزًا , ثى ّسخؼْذ  ]
  والبسملة , أحكام االستعاذة: 
 :االستعاذة : أوالً 

. ك النَّفل , سينَّة يف الفرض : كاالستعاذة ,  " َأُعوُذ بِاهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ : " ىي قوؿ 
                                                 

 ( .901)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (242)ركاه الًتمذم برقم ,  (775)ركاه أبو داكد برقم ,  (11473)ركاه أضبد برقم  (1)

( . 601)ركاه مسلم برقم  (5( .                                     )770)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 1/242)زاد اؼبعاد : انظر  (6( .                                     )600)ركاه مسلم برقم  (3)
 ( .1/390)كشاؼ القناع : انظر  (7( .     )598)ركاه مسلم برقم ,  (744)ركاه البخارم برقم  (4)
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ال يتعوذ : إاٌل مالكان فإنو قاؿ , كاتفقوا على أفَّ التعٌوذ يف الصَّالة على اإلطالؽ قبل القراءة سينَّة :" - رضبو هللا -      قاؿ ابن ىبَتة 
. ()"يف اؼبكتوبة 

:  معىن االستعاذة -
. ال يضٌرين يف ديٍت , كال يف دنيام , أم أعبأ كأعتصم باهلل من الشَّيطاف الرجيم : أعوذ 

. ( )فهو بعيد بطبعو عن طباع البشر , كبعيد بفسقو عن كل خَت,شىطىن , إذا بػىعيد: الشَّيطاف يف لغة العرب مشتق من:الشيطان 
. يرجم غَته باإلغراء : دبعٌت راجم أم : وقيلاؼبطركد اؼببعد , :  اؼبرجـو أم:الرجيم 

 : احِلكمة من االستعاذة- 
أٌف القرآف شفاء ًلما يف الصدكر , ييذىب ما يلقيو الشيطاف فيها من  :منها: كيف ذلك كجوه :" - رضبو هللا -    قاؿ ابن القٌيم 

ىلىك كعدكه , فأيًمرى القارئ أف  : ومنهاالوساكس ك الشهوات , 
أٌف اؼبالئكة تدنو من قارئ القرآف كتستمع لقراءتو , كالشيطاف ضد اؼب

أٌف الشيطاف أحرص ما يكوف على اإلنساف عندما يهٌم  : ومنهايطلب من هللا مباعدة عدكه عنو حىت وبصل خاصتو كمالئكتو , 
كيستعيذ باهلل  , باػبَت أك يدخل فيو , فهو يشتٌد عليو حينئذ لقطعو عنو , فأمر سبحانو العبد أف وبارب عدكه 

 . ()" منو-  تعاذل–
:  تُقال االستعاذة ِسراً -

.  (4)"كيسرُّ االستعاذة كال هبهر هبا ال أعلم فيو خالفان : "... يف اؼبغٍت - رضبو هللا -    قاؿ ابن قدامة 
 

. البسملة:  انياً 
 

. كالبسملة يف الصَّالة سينَّة , "ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم " :    ىي قوؿ
 ِبْسِم هللِا الرَّمْحَنِ }فػىقىرىأى  - اَّللَّي عىٍنوي مى رىضً -كيٍنتي كىرىاءى أىًِب ىيرىيٍػرىةى  :"قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث نعيم اجملمر:  ويدّل على ذلك 

كالصارؼ عن , (5) " -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  - بًيىًدًه ًإيٌنً ألىٍشبػىهيكيٍم صىالىةن ًبرىسيوًؿ اَّللًَّ م نػىٍفسً مكىالَّذً :"كفيو  ...  ُثيَّ قػىرىأى بًأيٌـً اٍلقيٍرآفً {الرَِّحيمِ 
كما يف حديث أيب , كإمبا أرشده إذل فاربة الكتاب , دل يعلًٌمها اؼبسيء يف صالتو - صٌلى هللا عليو كسٌلم - الوجوب أيضان أٌف النَّيبَّ 

 . (6 ) اؼبتفق عليو-رضي هللا عنو - ىريرة
 ىل البسملة آية من الفا ة ؟ -

. كأيضان ليست آية من أكؿ كل سورة ,  أٌف البسملة ليست آية من الفاربة :   الصحيح 
:    ويدّل على ذلك 
َقَسْمُت الّصالة بَ ْيِّن : " - تعاذل- قاؿ هللا : قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  عند مسلم أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة 

ُ تَ َعاىَل محََِدٍل َعْبدِ . { َربِّ اْلَعاَلِمنيَ هللِ احْلَْمُد } َما َسَأَل فَِإَذا قَاَل اْلَعْبُد ي ِنْصَفنْيِ َوِلَعْبدِ يَوبَ نْيَ َعْبدِ  . (7)...."يقَاَل اَّللَّ
                                                 

( .   499)ركاه ابن خزيبة كصححو برقم ,  (906)ركاه النَّسائي برقم  (4( .                          )1/125)اإلفصاح : انظر  (1)
 ( .397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (5( .                        )1/23)انظر تفسَت ابن كثَت  (2)

 ( .395)ركه مسلم برقم  (7( .                                                 )1/554)اؼبغٍت : انظر  (6( .          )626ص)كتاب الٌصالة البن القيم : انظر  (3)
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. كدل يبدأ بالبسملة ,    فبدأ باغبمد هللا رب العاؼبُت 
ِإنَّ ُسورًَة ِمْن اْلُقْرآِن َ اَل ُوَن آيًَة  :" مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة  :  ومما يدّل على أِنا ليست آية من أول كل سورة

 . ()" {تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ :}َشَفَعْت ِلَرُجٍل َح َّ ُغِفَر َلُو َوِىَي 
. (2)"كتبارؾ الذم بيده اؼبلك ثالثوف آية بدكف البسملة :" - رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ 

  ِإنَُّو ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّو ِبْسِم اَّللَِّ  }- :تعاذل -  اتفق العلماء على أٌف البسملة بعض آية من سورة النمل ؛ قاؿ :فائدة
. [30: النمل ] { الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

 ىل الُسنَّة يف البسملة أن ُيِسرَّ هبا أم جيهر ؟ -
كلو أهنا ال زبلو من , كييستحب لو اعبهر هبا أحيانان جملموع األحاديث الواردة يف اعبهر ,  أف السينَّة اإلسرار بالبسملة:   الصحيح 

كتلميذه ابن القيم  , كىذا اختيار شيخ اإلسالـ,كالصحيح من ىذه األحاديث دل ييصرَّح بو يف الصَّالة كإمبا خارجها , مقاؿ 
 .- رضبهما هللا - 

:    األدلَّة 
احْلَْمُد : }ػكىانيوا يػىٍفتىًتحيوفى الصَّالة ب-رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا - كىأىبىا بىٍكرو كىعيمىرى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ  " -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ

. (4)" يف أىكًَّؿ ًقرىاءىةو كىالى يف آًخرًىىا{ِبْسِم الِو  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ }:الى يىٍذكيريكفى : " ك جاء يف ركاية مسلم . (3)"{َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
 احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ } بػيىٍستػىٍفًتحي الصَّالة بًالتٍَّكًبًَت كىاٍلًقرىاءىةى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  :قالت - رضي هللا عنها-حديث عائشة . ب

 . (5 ) {اْلَعاَلِمنيَ 
كال ريب أنو دل يكن , تارةن , كىبفيها أكثر فبا هبهر هبا  (بسم هللا الرضبن الرحيم  ): ككاف هبهر بػ: "- رضبو هللا -    قاؿ ابن القٌيم 

هبهر هبا دائمان يف كل يـو كليلةو طبس مرات أبدان , حضران كسفران , كىبفى ذلك على خلفائو الراشدين , كعلى صبهور أصحابو , 
حاؿ حىت وبتاج إذل التشبث فيو بألفاظ ؾبملة , كأحاديث كاىية , فصحيح 

ي
كأىل بلده يف األعصار الفاضلة , ىذا من أؿٍبل اؼب

 . (6 )"تلك األحاديث غَت صريح , ك صروبها غَتي صحيح 
 

 [ثى ّمزأ انفاحتت  ] 
  وأحكامها , قراءة الفا ة: 

 

. قراءة الفاربة ركن من أركاف الصَّالة , ال تصٌح الصَّالة بدكهنا - 
  .-رحم هللا اعبميع- كالتابعُت كغَتىم , - رضي هللا عنهم–  كىو قوؿ صبهور العلماء من الصحابة 

                                                 
( 399)ركاه مسلم برقم  (4( .         )3786)ركاه ابن ماجو برقم ,  (2891)ركاه الًتمذم برقم ,  (1402)ركا أبو داكد برقم  (1)
( 489)ركاه مسلم برقم  (5( .                                                                     )22/277)ؾبموع الفتاكل : انظر  (2)
( . 1/199)زاد اؼبعاد : انظر  (6( .                                                 )399)ركاه مسلم برقم ,  (743)ركاه البخارم برقم  (3)
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الَ َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرْأ بَِفاِ َِة  : "قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبٌ -رضي هللا عنو -  حديث عبادة بن الصَّامت:   ويدّل على ذلك 
 . () " اْلِكَتابِ 

 وىل جتب الفا ة يف الصَّالة على كل مصلِّ ؟- 
لكنها , كاختيلف يف اؼبأمـو كالصحيح كجوهبا عليو أيضان ,  أهنا ذبب يف الصَّالة على كل مصلًٌ , على اإلماـ كاؼبنفرد:   الصحيح 

. كعلى اؼبأمـو كاجبة , على اإلماـ كاؼبنفرد ركن 
:    ويدّل على ذلك  
". الَ َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرْأ بَِفاِ َِة اْلِكَتابِ  :"قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ٌ  ى أفَّ النَّيب, السَّابق مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث عيبادة . أ

. ()" الَ جُتْزي َصاَلٌة الَ يُ ْقَرأُ ِفيَها بَِفاِ َِة اْلِكَتابِ : " كيف لفظ 
  ِخَداجٌ يَ َمْن َصلَّى َصاَلًة مَلْ يَ ْقَرْأ ِفيَها بَِفاِ َِة اْلِكَتاِب َفوْ :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيب-رضي هللا عنو  - حديث أيب ىريرة. ب
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ :  فػىقىاؿى  ,ًإنَّا نىكيوفي كىرىاءى اإًلمىاـً : فقيل أليب ىريرة "  يَ ُقوُ َا َ الَ ًا- ()  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -اقٍػرىأٍ هًبىا يف نػىٍفًسكى فىًإيٌنً ظبًى

. (4)  ...." ِنْصَفنْيِ يَقَسْمُت الّصالة بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َعْبدِ - :" تػىعىاذلى -  قىاؿى اَّللَّي "  :يػىقيوؿي 
  يف صىالىًة اٍلفىٍجًر فػىقىرىأى رىسيوؿي اَّللًَّ  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   -كينَّا خىٍلفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  : قاؿ-رضي هللا عنو  - حديث عيبادة بن الصامت. ج

الَ تَ ْفَعُلوا إالَّ " :نػىعىٍم, قىاؿى : , قػيٍلنىا" ؟ َلَعلَُّكْم تَ ْقَرأوَن َخْلَف إَماِمُكم :" قاؿ فػىثػىقيلىٍت عىلىٍيًو اٍلًقرىاءىةي فػىلىمَّا فػىرىغى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -
.  (5)" بَِفاِ َِة اْلِكَتاِب, فَِإنَُّو الَ َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرْأ هِبَا

كىو  -.  وهللا أعلم-وىو األحوط , كاؼبأمـو ,كاإلماـ , على اؼبنفرد,      فقراءة الفاربة ذبب كل ركعة يف الصَّالة السريَّة كاعبهرية 
أهنا ال ذبب على : اؼبشهور من اؼبذىب  : قول آخر وىوكىناؾ , ًلما سبق من األدلة (6)- رضبو هللا - اختيار شيخنا ابن عثيمُت 

فيقرأىا اؼبأمـو حىت يف الصَّالة اعبهرية كذلك يف سكتات اإلماـ , فإف دل يتيسر لو  , األحوط وجوهباكسبق أف , اؼبأمـو يف اعبهرية 
 .كلو حاؿ قراءة اإلماـ ُث ينصت , ذلك قرأىا بعد قراءة اإلماـ للفاربة 

  أك يف موضع دل يتمكَّن معو قراءة الفاربة ,أك قائمان من الركوع , تسقط الفاربة عن اؼبأمـو إذا أدرؾ إمامو راكعان :فائدة 

- كىو راكع , فركع قبل أف يصل إذل الصَّف فقاؿ النَّيب - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ٌ  ً  أنو انتهى إذل النَّيب-رضي هللا عنو  - غبديث أيب بكرة

ُ ِحْرًصا َواَل تَ ُعدْ  : "- صٌلى هللا عليو كسٌلم  دل يأمره بالفاربة ىنا ؛ ألنو دل يتمكَّن من - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  , فالنَّيٌب (7)"  زَاَدَك اَّللَّ
. موضعها 

.  ال بد أن تُقرأ الفا ة يف الصَّالة تامَّة -
.    كيكوف سبامها بأف يأيت بآياهتا , ككلماهتا , كحركفها , على كجهها الصحيح 

أك يكسره , أك يفتح اؼبضمـو , حبيث ال ىبالف بُت اغبركات بأف يضٌم اؼبفتوح  , وكذلك من متامها أن يأ  هبا  ركا ا
                                                 

 ( , 823)ركاه أبو داكد برقم ,  (22671)ركاه أضبد برقم  (6( .                                     )394)ركاه مسلم برقم ,  (756)ركاه البخارم برقم  (1)

(  .      5/56)ركاه ابن حباف ,  (311)ركاه الًتمذم برقم .                كقاؿ إسناده صحيح حسن كرجالو ثقات كلهم  (1/321/17)ركاه الدارقطٍت  (2)
( .      783)ركاه البخارم برقم  (7.                                                                          )أٌم نقصاف :خداج  (3)
( .   395)ركاه مسلم برقم  (4)
( .                                                                     3/203)اؼبمتع : انظر  (5)
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يل اؼبعٌت , فإف كاف جلٌيان ييغَت اؼبعٌت دل تصٌح الفاربة  ( حلناً  ):    ككبو ذلك فهذا ييسمَّى  فتصٌح الصَّالة هبا , كإف كاف خفيان ال وبي
- . كهللا أعلم-
فهذا ييغَتًٌ اؼبعٌت؛  (َأنَعمَت :) فيضم التاء يف  ( عليهم  أنعمتي صراط الذين): كأف يقرأ  :مثال على اللحن الذي يُغريَّ املعىن- 

- . عٌز كجل - إذ أنو هبعل اإلنعاـ من القارئ ال من هللا 
يل اؼبعٌت ,فيكسر الداؿ(اغبمًد هلل ): كأف يقرأ  :مثال اللحن الذي ال يُغريِّ املعىن-  .  كتصٌح الفاربة, كىي مضمومة فهذا ال وبي
 مىاًلًك يػىٍوـً *اغبٍىٍمدي َّللًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى ): كمن يقرأ ,فإف خالف دل تصٌح الفاربة : وكذلك من متامها أاّل خيالف يف ترتيب آيا ا- 

. فال تصٌح , فهذا خالف فيها  ( الرَّضٍبػًن الرًَّحيًم  *الدًٌيًن 
 وىل يُعيد الفا ة من أو ا إن أخلَّ هبا ؟   

.  أنو يعيد من اآلية اليت أخلَّ هبا فيصححها ُث ييكًمل ما بعدىا ؛ ألف اؼبٌدة ليست طويلة :الصحيح 
  بعد قراءة الفا ة {آِمني} :التأمني وىو قول : 

 وما حكم التأمني ؟, -رضبهم هللا–كىذا قوؿ أكثر العلماء , اللهم استجب  : ( آمني )    ومعىن
 . -رضبهم هللا-كىو قوؿ صبهور العلماء, كاؼبنفرد , كاؼبأمـو ,  أٌف التأمُت سينَّة لإلماـ :الصحيح 

:    ويدّل على ذلك 
ُنوا فَِإنَُّو َمْن َواَفَق تَْأِميُنُو تَْأِمنَي اْلَماَلِئَكِة :"قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ َماُم فََأمِّ  ِإَذا َأمََّن اإْلِ

َم ِمْن َذنِْبوِ  . ()"ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ
. ()"يُأَصلِّ  رََأيْ ُتُموٍل  َكَما َصلموا:" قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبٌ -رضي هللا عنو - حديث مالك بن اغبويرث . ب
كاؼبنفرد إف جهر بقراءتو , ككذلك ييسىٌن ؽبم اإلسرار هبا يف ,كاؼبأمـو ,يف الصَّلوات اعبهرية لإلماـ  (  آمني): ييسىٌن اعبهر بػ - 

. كىو قوؿ صبهور العلماء , الصَّلوات السريٌة 
:     ويدّل على ذلك 

ُنوا : "  السَّابق -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ َماُم فََأمِّ َمامُ : " كجاء بلفظ آخر مرفوعان , " ِإَذا َأمََّن اإْلِ َغرْيِ } :َذا قَاَل اإْلِ
َم ِمْن َذنِْبوِ ,  آِمنيَ :فَ ُقوُلوا{اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنيَ  . (3) "فَِإنَُّو َمْن َواَفَق تَْأِميُنُو تَْأِمنَي اْلَماَلِئَكِة ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ

 "آِمنيَ :" قىاؿى {َوالَ الضَّالِّنيَ }:ًإذىا قػىرىأى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : "   قاؿ -رضي هللا عنو - حديث كائل بن حجر . ب
 . (4) "كىرىفىعى هًبىا صىٍوتىوي 

 .من وافق تأمينو تأمني املالئكة كان ذلك سبباً يف مغفرة الذنوب ؛ للحديث السَّابق - 

فهذا ىو , كافقهم يف كقت التأمُت فأمَّن مع تأمينهم : معناه " َمْن َواَفَق تَْأِميُنُو تَْأِمنَي اْلَماَلِئَكِة : " قولو : "- رضبو هللا - قاؿ النَّوكم 
 . (5)"الصحيح

                                                 
 ( .4/130)اؼبنهاج : انظر  (5( .                             )410)ركاه مسلم برقم ,  (782)ركاه البخارم برقم  (3( .      )410)ركاه مسلم برقم ,  (780)ركاه البخارم برقم  (1)

 ( .248)ركاه الًتمذم برقم ,  (933)ركاه أبو داكد برقم ,  (18854)ركاه أضبد برقم  (4( .                                  )631)ركاه البخارم برقم  (2)
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:  جاء يف فضل الفا ة أِنا أعظم سورة يف القرآن    -
أَلَُعلَِّمنََّك ُسورًَة ِىَي َأْعَظُم السمَوِر يف  : "- صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  - قاؿ رل رسوؿ هللا:  قاؿ -رضي هللا عنو -    عن أيب سعيد بن اؼبعٌلى

مىنَّكى سيورىةن ًىيى أىٍعظىمي سيورىةو يف ,  "اْلُقْرآِن قَ ْبَل َأْن َ ُْرَج ِمْن اْلَمْسِجدِ 
يعىلًٌ ُثيَّ أىخىذى بًيىًدم فػىلىمَّا أىرىادى أىٍف ىبىٍريجى قػيٍلتي لىوي أىدلىٍ تػىقيٍل ألى

  .()" احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ِىَي السَّْبُع اْلَمثَاٍل َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي ُأوتِيُتوُ " :قىاؿى  ؟اٍلقيٍرآفً 

 

  كال صحابتو , دل يكررىا - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألف النَّيٌب , كييكرىه تكرارىا ,  الفاربة تيقرأ يف كل ركعة مرة كاحدة :فائدة -

كمن أسرَّ هبا يف موضع ,كييستثٌت من ذلك إذا كاف تكرارىا لغرض صحيح , كبو قاؿ صبهور الفقهاء , - رضواف هللا عليهم 
. ُث تذكر كأراد أف يكررىا ؛ ليجهر هبا كأف يكوف إماما على سبيل اؼبثاؿ , جهر 

 

 [ثى ّمزأ بؼذ انفاحتت سٌرة  ]
 

    وأحكامها , السورة اليت بعد الفا ة: 
 

 . وىو قول مجهور العلماء, قراء ا ُسنَّة - 
:    ويدّل على ذلك  
ًة الظٍُّهًر بًفىارًبىًة اٍلًكتىاًب   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو  - حديث أيب قتادة. أ يػىٍقرىأي يف الرٍَّكعىتػىٍُتً اأٍليكلىيػىٍُتً ًمٍن صىالى
. ()... "سيورىتػىٍُتً  كى 
 , ()"َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرْأ بَِفاِ َِة اْلِكَتابِ  الَ :"قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم  -  أٌف رسوؿ هللا-رضي هللا عنو - حديث عبادة بن الصامت . ب

كسبق أٌف اؼبأمـو يف الٌصالة اعبهرية ال يقرأ السورة اليت , جواز االكتفاء بالفاربة عما بعدىا من القراءة : فيػيٍفهىم من ىذا اغبديث 
. بعد الفاربة بل يستمع إلمامو 

هر هبا فيما , قراءة سورة الفاربة يف الركعتُت األكليُت من كل صالةهببال نعلم بُت أىل العلم خالفا يف أنو : "    قاؿ يف اؼبغٍت  كهبي
هر فيو بالفاربة . (4) "  كييسىٌر فيما ييسىٌر هبا فيو ,هبي

. أنو كان يقتصر يف الركعتني األخريني على فا ة الكتاب - صّلى هللا عليو وسّلم  - األغلب من فعل النَّ ِّ - 
كما دٌؿ عليو حديث  ,قراءة السورة مع الفاربة يف الركعتُت األكليُت من الصَّالة - صٌلى هللا عليو كسٌلم  -    ألف الثابت من فعلو

سيورىتػىٍُتً كىيف الرٍَّكعىتػىٍُتً اأٍليٍخرىيػىٍُتً بًأيٌـً اٍلًكتىاًب  افى يػىٍقرىأي يف الظٍُّهًر يف اأٍليكلىيػىٍُتً بًأيٌـً اٍلًكتىاًب كى ؾى :"  السَّابق -رضي هللا عنو - أيب قتادة 
لكن ال بأس أحيانان يزيد يف الركعتُت األخريُت على الفاربة  , (5) "كىييٍسًمعينىا اآٍليىةى كىييطىوًٌؿي يف الرٍَّكعىًة اأٍليكذلى مىا الى ييطىوًٌؿي يف الرٍَّكعىًة الثَّانًيىةً 

 .
ـى رىسيوًؿ اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو -    غبديث أيب سعيد   يف الظٍُّهًر كىاٍلعىٍصًر فىحىزىٍرنىا ًقيىامىوي يف  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كينَّا كبىٍزًري ًقيىا

                                                 
( . 1/568)اؼبغٍت : انظر  (4( .                                    )4474)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 451)ركاه مسلم برقم ,  (776)ركاه البخارم برقم  (5( .         )451)ركاه مسلم برقم ,  (759)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .394)ركاه مسلم برقم  (756)ركاه البخارم برقم  (3)
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ًة (امل تَ ْنزِيلُ ) الرٍَّكعىتػىٍُتً األيكلىيػىٍُتً ًمنى الظٍُّهًر قىٍدرى ًقرىاءىًة    . ()"كىحىزىٍرنىا ًقيىامىوي يف األيٍخرىيػىٍُتً قىٍدرى النًٌٍصًف ًمٍن ذىًلكى ,  السٍَّجدى
. فمن السينَّة تطبيقها أحيانان , كالنًٌصف منها طبسة عشر آية , كمعلـو أٌف سورة السجدة ثالثوف آية 

 

   لوات اامس ًِ  : مقدار قراءة السورة يف الصَّ
ل :  (الفجر  )يف : أوالً  فصًٌ

ي
 .السينَّة أف يقرأ بًطواؿ اؼب

 

  كاختلف العلماء من أين تكوف , ينتهي بسورة الناس : واملُفصَّل , بكسر الطاء صبع طويل  ( ِطوال املُفصَّل ) :فائدة 

يفصَّل من أكؿ سورة  - :  وهللا أعلم-واألقرب بدايتو ؟ 
سٍألتي أصحابى :  قاؿ -رضي هللا عنو - غبديث أىٍكس  ( ق )أٌف بداية اؼب

ثىالىثه , كطبىٍسه , كسىٍبعه ,كًتٍسعه,كإٍحدىل عىٍشرىة , كثىالىثى عىٍشرىةى , : كىٍيفى ربيىزًٌبيوفى اٍلقيٍرآف ؟ قالوا :   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رسوًؿ هللا 
يفصَّل يبدأ من السورة التاسعة كاألربعوف من سورة ( ) "كىًحزب اٍلميفىصًَّل كىٍحدىهي 

) سورة : كىي , (  البَ َقَرة):  , كىذا يقتضي أف اؼب
 ( .   ق
ل , كمن  (ٌ  ى َعم) إذل  ( ق ):فمن  ] فصًٌ

ي
يفصَّل , كمن  ( الضمَحى) إذل  (َعمَّ :) ًطواؿ اؼب

 ( النَّاس) إذل  (الضمَحى:) أكاسط اؼب
يفصَّل , ك

.  [؛ لكثرة الفواصل بُت  السور يسمي ُمفصَّال قصار اؼب
.  يف القراءة يف صالة الفجر الغالب من فعلو أنو يقرأ بطواؿ اؼبفصَّل - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كاف ىدم النَّيٌب - 

:    ويدّل على ذلك 
تًٌُتى ًإذلى اٍلًمائىةً  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو - حديث أيب برزة .   أ اًة بًالسًٌ ًة اٍلغىدى  . ()"كىافى يػىٍقرىأي يف صىالى
 . () "{ اْلَمِجيدِ ق َواْلُقْرآنِ } ػيػىٍقرىأي يف الصٍُّبًح بً كىافى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىنَّوي  : " -رضي هللا عنو - حديث جابر بن ظبرة . ب

, ( 6) يف الرٍَّكعىتػىٍُتً ًكٍلتػىٍيًهمىا {ِإَذا زُْلزَِلتِ  }: , كمرٌة قرأ (5){ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ } فمرٌة قرأ بػ, كأحيانان يقرأ بقصار السور يف الٌصبح 
. ( 7)كمرٌة قرأ يف السَّفر باؼبعوذتُت 

 

يفصَّل  :(والعصر , الظهر )يف :  انياً و  الثاً 
.  السينَّة أف يقرأ بأكاسط اؼب

:    ويدّل على ذلك 
 {السََّماِء َذاِت اْلبُ ُروجِ }ك,  {السََّماِء َوالطَّاِرقِ }ػكىافى يػىٍقرىأي يف الظٍُّهًر كىاٍلعىٍصًر بً :"  -رضي هللا عنو - حديث جابر بن ظبرة . أ

 . (8) "كىكبىًٍونًبىا ًمنى السُّوىرً 
 كىًِف {اللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى}ػيػىٍقرىأي يف الظٍُّهًر بً  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى النَّيبي : "  أيضان قاؿ -رضي هللا عنو - حديث جابر بن ظبرة . ب

. (10) "{ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ }أنو قرأ فيهما بًػ: كثبت عند ابن خزيبة  , (9) "اٍلعىٍصًر كبىٍوى ذىًلكى 
   

                                                 
 . 1:سورة الزلزلة  . (2/390/3829)ركاه البيهقي ,  (816)ركاه أبو داكد برقم  (6( .                                           )452)ركاه مسلم برقم  (1)
 ( .1/366/877)ركاه اغباكم كصححو ,  (534)ركاه ابن خزيبة برقم ,  (1464)ركاه أبو داكد برقم  (7.                         )كسكت عنو  (1393)ركاه أبو داكد برقم  (2)

( . 980)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (307)ركاه الًتمذم برقم ,  (805)ركاه أبو داكد برقم  (8( .            )461)ركاه مسلم برقم ,  (771)ركاه البخارم برقم  (3)
( .   459)ركاه مسلم برقم  (9.                              )1:سورة ؽ,  (458)ركاه مسلم برقم  (4)
( . 511)ركاه ابن خزيبة  (10 .                      )1: سورة التكوير ,  (456)ركاه مسلم برقم  (5)
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يفصَّل  :(املغرب  )يف : رابعا    
.  السينَّة أف يقرأ بقصار اؼب

. الغالب يف اؼبغرب أف يقرأ من قصار السور - صٌلى هللا عليو كسٌلم -    كاف من ىدم النَّيب 
: ويدّل على ذلك 

فه ييًطيلي اأٍليكلىيػىٍُتً ًمٍن الظٍُّهًر , كىىبيىفًٌفي اٍلعىٍصرى , كىيػىٍقرىأي يف اٍلمىٍغًرًب بًًقصىاًر : "  قاؿ -رضي هللا عنو -   حديث سليماف بن يسار كىافى فيالى
ةن ًبرىسيوًؿ اَّللًَّ  :  -رضي هللا عنو - فػىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى , اٍلميفىصًَّل كىيف اٍلًعشىاًء ًبوىسىًطًو كىيف الصٍُّبًح ًبًطوىالًًو  - مىا صىلٍَّيت كىرىاءى أىحىدو أىٍشبىوى صىالى

ا -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   . () " ًمٍن ىىذى
فٌصل  : (الِعشاء  )يف : خامساً 

ي
. السينَّة أف يقرأ بأكاسط اؼب

:    ويدّل على ذلك 
.  "كىيف اٍلًعشىاًء ًبوىسىًطًو : "  السَّابق حيث قاؿ -رضي هللا عنو - حديث سليماف بن يسار . أ

 {الشَّْمِس َوُضَحاَىا} ِإَذا َأمَمَْت النَّاَس فَاقْ َرْأ بِ : "قاؿ لو - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب : -رضي هللا عنو - حديث معاذ. ب
 . (2)" {اللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى }وَ ...
 .  -صّلى هللا عليو وسّلم - لثبو ا عن النَّ ِّ , ُث يسكت بعد قراءة السورة سكتة خفيفة قبل الركو  - 

  ر :فائدة إال صالة ,  األصل يف قراءة الليل اعبهر كمعها الفجر ؛ ألهنا يف كقت الظلمة , كاألصل يف صالة النهار السًٌ
. كاالستسقاء فإنو هبهر هبا , كالكسوؼ , اعبمعة كالعيدين 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. كصححو ابن حجر يف البلوغ,  (983)ركاه النَّسائي برقم ,  (7991)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 465)ركاه مسلم برقم ,  (705)ركاه البخارم برقم  (2)
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َ  " :  َويَ ُقولُ  , َوجَيَْعُل رَْأَسُو ِحَياَل َ ْهرِهِ  , َوَيَضُع يََدْيِو َعَلى رُْكَبتَ ْيوِ  ,ُثَّ يُك ِّ لِلرمُكو ِ : ] - رمحو هللا -  قال املُصنِّف    ُسْبَحاَن َريبِّ
 ُثَّ  , َفَحَسنٌ "اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر يل ,  ْ َاَنَك اَللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِ َْمِدكَ سُ " :   َوِإْن قَاَل َمَع َذِلَك َحاَل رُُكوِعِو َوُسُجوِدهِ  ,َويَُكرِّرُهُ " اَْلَعِظيِم 

َدهُ  : " قَاِئاًل  ,يَ ْرَفُع رَْأَسوُ  ُ ِلَمْن محَِ َع اَّللَّ َفرًِدا "  َِ مَحًْدا َكِثريًا طَيًِّبا ", " رَب ََّنا َوَلَك َاحْلَْمدُ : " َويَ ُقوُل اَْلُكلم  , ِإْن َكاَن ِإَماًما َأْو ُمن ْ
َعةِ " , َوِمْلَء َما ِشْ َت ِمْن َشْيٍء بَ ْعُد ,  َوِمْلَء َاأْلَْرضِ ,  ِمْلَء اَلسََّماءِ ,  ُمَبارًَكا ِفيوِ  َكَما قَاَل اَلنَِّ م  ُثَّ َيْسُجُد َعَلى َأْعَضائِِو اَلسَّب ْ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -  َعِة َأْعَظمٍ  " - َصلَّى اَّللَّ َهِة :  أُِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسب ْ ,  َوالرمْكَبتَ نْيِ ,  َواْلَكفَّنْيِ - َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل َأْنِفِو - َعَلى َاْْلَب ْ
َ َاأْلَْعَلى: "  َويَ ُقولُ ,ُمت ََّفٌق َعَلْيِو " َوَأْطَراِف اَْلَقَدَمنْيِ  َويَ ْنِصُب اَْلُيْمىَن ,  َوجَيِْلُس َعَلى رِْجِلِو اَْلُيْسَرى , ُثَّ يُك ِّ , " ُسْبَحاَن َريبِّ

يِع ِجْلَساِت الّصالة ِإالَّ يف اَلتََّشهمِد َاأْلَِخرِي  , َوُىَو َااِلْفرِتَاشُ  بَِأْن جَيِْلَس َعَلى َاأْلَْرِض َوخُيِْرُج : فَِإنَُّو يَ تَ َورَُّك , َويَ ْفَعُل َذِلَك يف مجَِ
 ُثَّ َيْسُجُد  " َعاِفِّن  َواْجبُ ْرٍل وَ ,  َواْرزُْقِّن ,  َواْىِدٍل ,  َواْرمَحِّْن ,  َربِّ ِاْغِفْر يل : " َويَ ُقولُ  , رِْجَلُو اَْلُيْسَرى ِمْن َاْاَْلِف َاأْلَدْيَنِ 

ًا ,اَلثَّانَِيَة َكاأْلُوىَل  َهُض ُمَك ِّ  [.  َوُيَصلِّي اَلرَّْكَعَة اَلثَّانَِيَة َكاأْلُوىَل  ,َعَلى ُصُدوِر َقَدَمْيوِ ,   ُثَّ يَ ن ْ

انشـــزح  
 ّز غ  ]

َّ
ى
ُب
 [ث

  وأحكامو ,   الركو  صفتو :
 : ومعناه, ُحكم الركو   -

. كاإلصباع , كالسينَّة , بالكتاب ,    الركوع ركن من أركاف الصَّالة 
- . عٌز كجل -  اإلكبناء , كاؼبقصود بو تعظيم هللا :   والركو  يف اللغة 
كالسَّادة ,كالكرباء,فإٌف ىذه اؽبيئة من ىيئات التعظيم , كلذلك كاف الناس يفعلوهنا أماـ اؼبلوؾ: " -  رضبو هللا -    قاؿ ابن عثيمُت 

ينحنوف ؽبم ردبا يركعوف , كردبا يسجدكف كالعياذ باهلل , فالركوع ىيئة تدؿ على تعظيم الراكع بُت يدم مىٍن رىكىع لو , كؽبذا قاؿ 
.  ()"كالتعظيم الفعلي ,؛ ليجتمع فيو التعظيم القورل "َعزَّ َوَجلَّ  فََأمَّا الرمُكوُ  فَ َعظُِّموا ِفيِو الرَّبَّ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيب

 

. ويُك ِّ , ُيَسّن ملن أراد الركو  أن يرفع يديو-
 . كعددىا أربعة, كسبقت اؼبواضع يف أكؿ الباب ,    كىذا ىو اؼبوضع الثاين من اؼبواضع اليت يرفع فيها اليدين 

يصلًٌي أف يركع فإنو ييكربًٌ للركوع رافعان يديو 
 .فإذا أراد اؼب

ـى ًإذلى الصَّالة ييكربًٌ ًحُتى يػىقيوـي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  " :- رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدّل على ذلك  ًإذىا قىا
ٍيًو  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ :" - رضي هللا عنهما - كحديث ابن عمر  . (2) "ُثيَّ ييكربًٌ ًحُتى يػىرٍكىعي  ًإذىا اٍستػىٍفتىحى الٌصالة رىفىعى يىدى

. (3) "كىبػىٍعدىمىا يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ًمٍن الرُّكيوعً , حىىتَّ وبيىاًذمى مىٍنًكبػىٍيًو كىًإذىا أىرىادى أىٍف يػىرٍكىعى 
. وتفريج األصابع , وضع اليدين على الركبتني :  ُيَسّن يف الركو     -

                                                 
( . 3/86)اؼبمتع : انظر  (1)
( . 392)ركاه مسلم برقم ,  (789)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .390)ركاه مسلم برقم ,  (735)ركاه البخارم برقم  (3)
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:  ويدّل على ذلك 
ٍيًو ًمٍن ريٍكبىتػىٍيوً   .... - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رأيت رسوؿ هللا :"قاؿ - رضي هللا عنو - حديث أيب ضبيد . أ .         () "كىًإذىا رىكىعى أىٍمكىنى يىدى

. (2)"ِإَذا رََكْعَت َفَضع راحتيك على ركبتيك:" كأيضان أمر بذلك اؼبسيء يف صالتو فقاؿ 
ٍيًو عىلىى ريٍكبىتػىٍيًو كىفػىرَّجى بػىٍُتى أىصىابًًعًو ًمٍن كىرىاًء ريٍكبىتػىٍيوً أىنَّوي :" - رضي هللا عنو - حديث أيب مسعود . ب ٍيًو كىكىضىعى يىدى :  ُثيَّ قىاؿى رىكىعى كىجىاِفى يىدى

ا رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ   . (3) "ييصىلًٌي  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ىىكىذى
 كىافى إذىا رىكىعى فػىرَّجى بػىٍُتى أىصىابًًعًو , كىًإذىا سىجىدى ضىمَّ أىصىابًعىوي :   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  أىفَّ النَّيبَّ :"- رضي هللا عنو - حديث كائل بن حجر. ج
"(4) .

 

.  ُيَسّن للراكع أن ديد  هره مستوياً -
. كال ىبفضو , فال يرفعو , على مستول ظهره : أٌم ,    كىذا من السينَّة بأف هبعل رأسو حياؿ ظهره 

:    ويدّل على ذلك 
ٍيًو ًمٍن ريٍكبىتػىٍيًو , ُثيَّ ىىصىرى كىافى ًإذىا  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف رسوؿ هللا -  رضي هللا عنو - حديث أيب ضبيد الٌساعدم . أ رىكىعى أىٍمكىنى يىدى

 . (5) "ظىٍهرىهي 
كىكىافى ًإذىا رىكىعى دلىٍ ييٍشًخٍص :" - رضي هللا عنها - حديث عائشة . ب

. (8) "كىًلكىٍن بػىٍُتى ذىًلكى  , (7) رىٍأسىوي كىدلىٍ ييصىوًٌٍبوي  (6)
ـٌ , فيكوف من يراه يعرؼ أنو راكع  : والركو  اجملزئ ـٌ أقرب منو إذل الوقوؼ التا  .أف ينحٍت حبيث يكوف إذل الركوع التا

 
 

 . يباعد يديو عن جنبيو: أّي , أن جيايف مرفقيو عن جنبيو :  ُيَسّن للُمصلِّي عند الركو  -
ٍيوً أىنَّوي :" السَّابق - رضي هللا عنو -    غبديث أيب مسعود  ا رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ : كقاؿ ..رىكىعى كىجىاِفى يىدى ك " ييصىلًٌي  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ىىكىذى

فإنو ال ينبغي للميصلًٌي أف يفعل سينَّة يؤذم هبا غَته , اؼبباعدة , لكن ىذا مشركط فيما إذا دل يؤًذ من كاف جبانبو : ىي  ( اجملافاة) 
.  من اؼبصلًٌُت 

كقد نقل الًتمذم استحباهبا يف , كال أعلم يف استحباهبا خالفان ألحد من العلماء : " عن اجملافاة -  رضبو هللا -      قاؿ النَّوكم 
. (9)"كالسجود عن أىل العلم مطلقان , الركوع 

 

.  جيب أن يطم ن املُصلِّي يف ركوعو -
الة كما سيأيت  . أك غَته , سواءن يف الركوع - بإذف هللا تعاذل -    فالطمأنينة ركن من أركاف الصًٌ

: ويدّل على ذلك 

                                                 
. أٌم دل يرفعو : بضم الياء كإسكاف الشُت " : ييٍشخص " (6( .                                                                                       )828)ركاه البخارم برقم  (1)
. أٌم دل ىبفضو خفضان بليغان : بضم الياء كفتح الصاد " : كدل ييصىٌوًبو  "(7( .                                                                                       )859)ركاه أبو داكد برقم  (2)
( . 498)ركاه مسلم برقم  (8( .                      )1037)ركاه النَّسائي برقم ,  (863)ركاه أبو داكد برقم ,  (17081)ركاه أضبد برقم  (3)
( . 3/410)اجملموع : انظر  (9( .     )826)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (5/247/1920)ركاه ابن حباف ,  (642)ركاه ابن خزيبة برقم  (4)
 .أٌم ثناه إذل األرض " : ىصر ظهره : " قاؿ ابن األثَت  . (828)ركاه البخارم برقم  (5)
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ُثَّ ارَْكْع َح َّ َتْطَمِ نَّ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - حيث قاؿ لو النَّيبُّ , يف اؼبسيء يف صالتو -  رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة .    أ
 . ()."..رَاِكًعا
ميتَّ عىلىى غىٍَتً اٍلًفٍطرىًة الَّيًت , مىا صىلٍَّيتى كىلىٍو ميتَّ : رىأىل رىجيالن الى ييًتمُّ الرُّكيوعى كىالسُّجيودى قىاؿى أىنَّوي : " - رضي هللا عنو - حديث حذيفة . ب

ا  . ( 2)- "صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -فىطىرى اَّللَّي ؿبيىمَّدن
 

" . سبحان ريب العظيم : "  يقول املُصلِّي يف ركوعو -
:    ويدّل على ذلك 

 . (3)"  فََأمَّا الرمُكوُ  فَ َعظُِّموا ِفيِو الرَّبَّ :"- صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ - رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس . أ
َ اْلَعِظيمِ : فىكىافى يػىقيوؿي يف ريكيوًعًو   - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - صىلٍَّيتي مىعى رىسىوؿي هللا :" قاؿ -  رضي هللا عنو - حديث حذيفة . ب  ُسْبَحاَن َريبِّ

َ اأَلْعَلى: , كيف سجوده   . (4)" ُسْبَحاَن َريبِّ
كما يف حديث , ؛ لوركد السينَّة هبا  ( سبحان ريب العظيم و مده: ) فيقوؿ  ( و مده ):    كاألفضل أف يزيد معها أحيانان 

ككذلك يف السجود يأيت هبا تارة مع  , (5)كصححهما األلباين , كالدارقطٍت , عند أيب داكد-  رضي هللا عنو -  عيقبة بن عامر 
. كيًتكها تارة ,  (سبحان ريب األعلى) 

 

:  األفضل أن يُكِثر من عدد التسبيحات -
 فََأمَّا : "كييشرع لو الزيادة ؛ غبديث , ثالثان فهذا من السينَّة  ( سبحان ريب العظيم): كإف قاؿ ,  كاحدة :الواجب من ذلك 

. كليس ىناؾ عدد معُتَّ , فإذا أطاؿ الركوع أكثر من التسبيح ما شاء  , (6) "الرمُكوُ  فَ َعظُِّموا ِفيِو الرَّبَّ 
: أذكار أخرى مشروعة يف الركو   -

 :وىي  " سبحان ريب العظيم: "    ىناؾ أذكار أخرل مشركعة تقاؿ أثناء الركوع باإلضافة إذل 
. (7)"  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِ َْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يل . "   أ
. (8)"  ُسبموٌح ُقدموٌس َربم اْلَمالَِئَكِة َوالرموحِ . " ب
.  (9)"   َوَعَصِ  ي َوَعْظمِ ي َوُمخِّ ي َوَبَصرِ ياللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلَك َ ْعِ اللهم . " ج
. (10)"  اْْلَبَ ُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْ ِيَاِء َواْلَعَظَمةِ يُسْبَحاَن ذِ . "د
 
 
 

                                                 
-. رضي هللا عنهما - عن ابن عباس  (479)ركاه مسلم  برقم  (6( .                 )397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (1)
-. رضي هللا عنها - من حديث عائشة  (484)ركاه مسلم برقم ,  (817)ركاه البخارم برقم  (7( .                                               )791)ركاه البخارم برقم  (2)
- . رضي هللا عنها - من حديث عائشة  (487)ركاه مسلم برقم  (8( .                                                  )479)ركاه مسلم برقم  (3)
-  .     رضي هللا عنو - من حديث علي  (771)ركاه مسلم برقم  (9( .                                                  )772)ركاه مسلم برقم  (4)
(  1050)ركاه النَّسائي برقم ,  (873)ركاه أبو داكد برقم ,  (23980)ركاه أضبد برقم  (10( .             )1/341/1)ركاه الدارقطٍت ,  (870)ركاه أبو داكد برقم  (5)

- . رضي هللا عنو -                                                                                          من حديث عوؼ بن مالك 
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 [مسغ اهلل دلن محذه : ثى ّزفغ رأسو ين انز ٌع ًّمٌل اإلياو أً ادلنفزد]
 
 

   وأحكامو ,   الرفع من الركو: 
 

.  ُيَسّن للمصلِّي إذا رفع رأسو من الركو  أن يرفع يديو -
.  كسبقت اؼبواضع يف أكؿ الباب كعددىا أربعة , كىذا ىو اؼبوضع الثالث من اؼبواضع اليت تيرفع فيها األيدم أثناء االنتقاؿ 

ٍيًو حىىتَّ  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ :" - رضي هللا عنهما - حديث ابن عمر:    ويدّل على ذلك  ًإذىا اٍستػىٍفتىحى الٌصالة رىفىعى يىدى
. () "كىبػىٍعدىمىا يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ًمٍن الرُّكيوعً , كىًإذىا أىرىادى أىٍف يػىرٍكىعى , وبيىاًذمى مىٍنًكبػىٍيًو 

 

".  ع هللا ملن محده : "  يقول اإلمام واملنفرد إذا رفع رأسو من الركو  -
 " . ربنا ولك احلمد: " ك التحميد  "  ع هللا ملن محده: "    كاإلماـ كاؼبنفرد هبمعاف بُت التسميع 

ـى ًإذلى الٌصالة ييكربًٌ ًحُتى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :" قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدّل على ذلك  ًإذىا قىا
دىهي حىٍيثي يػىٍرفىعي صيٍلبىوي ًمنى الرٍَّكعىًة , ُثيَّ يػىقيوؿي كىىيوى قىائًمه : يػىقيوـي , ُثيَّ ييكربًٌ ًحُتى يػىرٍكىعي , ُثيَّ يػىقيوؿي  عى اَّللَّي ًلمىٍن ضبًى  رىبػَّنىا كىلىكى اغبٍىٍمدي : ظبًى

. أثناء االنتقاؿ من الركوع إذل القياـ كما دؿَّ عليو لفظ اغبديث : كالتسميع يقاؿ  , (2)..."
 

 " . ع هللا ملن محده : " أنو ال يقول : أّي , دون التسميع " ربنا ولك احلمد : "وأّما املأموم فيقتصر على قول - 

َماُم لِيُ ْ َ َّ بِوِ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا - رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدّل على ذلك  َا ُجِعَل اإْلِ َوِإَذا  ....ِإَّنَّ
َدُه : قَاَل  ُ ِلَمْن محَِ َع اَّللَّ  . (3) "رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمدُ : فَ ُقوُلوا ,  َِ

 

". ربنا ولك احلمد :" واملنفرد بعد االعتدال , واملأموم ,  يقول اإلمام -
..." . رىبػَّنىا كىلىكى اغبٍىٍمدي :  ُثيَّ يػىقيوؿي كىىيوى قىائًمه : "...السَّابق كفيو - رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة :ويدّل على ذلك     

الَ جُتِْزُئ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ - رضي هللا عنو - كال بد من االعتداؿ يف ىذا اؼبوضع ؛ غبديث أيب مسعود 
  .(4)" َصاَلٌة الَ يُِقيُم الرَُّجُل ِفيَها ُصْلَبُو يف الرمُكوِ  َوالسمُجودِ 

 

  قاؿ ثابت, ككذلك اعبلسة بُت السجدتُت ,  من أخطاء بعض اؼبصلُت تقصَت ىذا الركن عن بقية األركاف :فائدة 

يى ًبكيٍم كىمىا رىأىٍيتي النَّيبَّ  (5)ًإيٌنً الى آليو :" أنو قاؿ - رضي هللا عنو - البناين عن أنس 
 ",ييصىلًٌي  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىٍف أيصىلًٌ

ٍيئنا الى أىرىاكيٍم تىٍصنػىعيونىوي كىافى ًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمنى الرُّكيوًع انٍػتىصىبى قىائًمنا حىىتَّ يػىقيوؿى اٍلقىاًئلي قىٍد فىكاىفى : "- رضي هللا عنو - قاؿ ثابت  يىٍصنىعي شى
ًة مىكىثى حىىتَّ يػىقيوؿى اٍلقىاًئلي قىٍد نىسً ,مى نىسً  "مى  كىًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمنى السٍَّجدى

(6)  .
 .فتطويل ىذا الركن من السينىن اؼبندثرة 

                                                 
ر " : ال آلو  " (5( .        )390)ركاه مسلم برقم ,  (735)ركاه البخارم برقم  (1) . أٌم ال أيقصًٌ
( . 472)ركاه مسلم برقم ,  (821)ركاه البخارم برقم  (6( .        )392)ركاه مسلم برقم ,  (789)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 414)ركاه مسلم برقم ,  (689)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 265)ركاه الًتمذم كصححو برقم ,  (855)ركاه أبو داكد برقم ,  (17073)ركاه أضبد برقم  (4)
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. وردت على صيل متنوعة ُيستحب للمصلِّي أن ينوِّ  فيها " ربنا ولك احلمد  "   -
. ()-رضي هللا عنو - كىذه الركاية أخرجها البخارم عن أيب ىريرة"اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمُد ( :"الواو)ك,  (اللهم): اعبمع بُت . 1

.  (2)- رضي هللا عنو - كىذه الركاية اتفق عليها الشيخاف عن أيب ىريرة ,"َلَك احْلَْمُد  اللَُّهمَّ رَب ََّنا: " فقط  (الواو): حذؼ . 2
 .(3)- رضي هللا عنها - كىذه الركاية اتفق عليها الشيخاف عن عائشة ,"َلَك احْلَْمُد  وَ  رَب ََّنا: "فقط  (اللهم): حذؼ . 3
 . (4)-رضي هللا عنو - كىذه الركاية أخرجها البخارم عن أيب ىريرة , "  رَب ََّنا َلَك احْلَْمُد ( : "الواو)ك,  (اللهم): حذؼ . 4

 

 

  ربنا كلك اغبمد كالشُّكر : "فيقوؿ , " كالشُّكر : " من أخطاء بعض اؼبصلًٌُت عند االعتداؿ من الركوع زيادة لفظة :فائدة
 . فال تيقاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كىذه الزيادة دل تثبت عن الرسوؿ " 

 

 :ومن األذكار اليت ُتشر  بعد الرفع من الركو  ما يلي  -
 

ٍء بَ ْعُد َأْىَل الث ََّناِء َواْلَمْجِد الَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت يْ اللَُّهمَّ رَب ََّنا َلَك احْلَْمُد ِمْلَء السََّمَواِت َوِمْلَء اأَلْرِض َوِمْلَء َما ِشْ َت ِمْن شَ  . "أ
َفُع َذا اْْلَدِّ ِمْنَك اْْلَدم يَ َوالَ ُمْعطِ  .  ( 5)". ِلَما َمنَ ْعَت َوالَ يَ ن ْ

رََأْيُت ِبْضَعًة َوَ اَلِ نَي َمَلًكا  : "عن ىذا اللفظ  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيبُّ " رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمُد مَحًْدا َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيوِ . " ب
 . (6)" يَ ْبَتِدُرونَ َها َأي مُهْم َيْكتُبُ َها َأوَّلُ 

نُوِب َواْاَطَايَا َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب األَبْ َيُض ِمَن  . "ج ْرٍل ِمَن الذم ْرٍل بِالث َّْلِج َواْلبَ َرِد َواْلَماِء اْلَبارِِد اللَُّهمَّ َطهِّ  اللَُّهمَّ َطهِّ
. (7 )"اْلَوَسِخ 

قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألف النَّيب ,يف صالتو فيستحب للمؤمن أف يأيت هبا - صٌلى هللا عليو كسٌلم -    كىذه األذكار ثبتت عن النَّيبًٌ 
 . (8)"َصلمْوا َكَما رََأيْ ُتُمْوٍل ُأَصلِّي:" 

 

كيف يكون وضع اليدين بعد رفع املَصلِّي رأسو من الركو  ؟ - 
.  أٌف السينَّة أف يضع يبينو على مشالو على صدره :   الصحيح 

كىافى النَّاسي يػيٍؤمىريكفى أىٍف يىضىعى الرَّجيلي اٍليىدى اٍلييٍمٌتى عىلىى ًذرىاًعًو :" قاؿ -  رضي هللا عنو -  عمـو حديث سهل بن سعد :ويدّل على ذلك 
كيف  السجود على األرض ,  , كىذا ال يكوف إال يف حاؿ القياـ ؛ ألف كضع اليدين يف الركوع على الركبتُت (9) "اٍلييٍسرىل يف الٌصالة

. كيف اعبلوس على الفخذين , فبقي حاؿ القياـ كىذا يشمل قبل الركوع كبعده , 
 
 

                                                 
( .                         799)ركاه البخارم برقم  (6(                                                 )795)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 476)ركاه مسلم برقم  (7( .                  )404)ركاه مسلم برقم ,  (796)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 631)ركاه البخارم برقم  (8( .                  )411)ركاه مسلم برقم ,  (799)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 740)ركاه البخارم برقم  (9( .                                               )722)ركاه البخارم برقم  (4)
( .                                            477)ركاه مسلم برقم  (5)
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زا ًّسجذ ػهَ سبؼت أػظى  ]
ّ
كب
ُب
ز ي

ُّ
خ
َت
 [ً جبيخو يغ أنفو ,ً ّذّو,ً ر بخْو,رجهْو: ثى ّ

 
 

  وأحكامو ,   السجود: 
 

 .وال يرفع يديو ,  إذا أراد املُصلِّي أن يسجد فإنو يُك ِّ -

يصىلًٌي يديو قاؿ - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر:   ويدّل على ذلك 
كىالى يػىٍفعىلي :" السَّابق حُت ساؽ اؼبواضع اليت يرفع فيها اؼب

تػىٍُتً :"  , كيف ركاية ؼبسلم () "ذىًلكى ًحُتى يىٍسجيدي كىالى ًحُتى يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ًمٍن السُّجيودً     .( 2) "كىالى يػىٍرفػىعيهيمىا بػىٍُتى السٍَّجدى
أم الركبتني ؟ , إذا أراد املُصلِّي أن يسجد فأيهما يضع على األرض أوالً اليدين  -

كال زاؿ اػبالؼ قويان , كموطن النقاش يف ,     ىذه اؼبسألة من اؼبسائل اليت اختلف فيها أىل العلم قديبان كحديثان إذل يومنا ىذا 
. ىذه اؼبسألة يكمن يف ًصحة األحاديث اليت استيدؿ هبا 

 . - رضبهم هللا– أٌف الذم ييقدَّـ الركبتاف على اليدين , كىذا قوؿ صبهور العلماء :   والصحيح 
". كصححو ابن القٌيم , كهبذا قاؿ أكثر العلماء : " - رضبو هللا -    قاؿ اػبطايب 
ٍيوً  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -رىأىٍيتي النَّيبَّ :" -رضي هللا عنو -  حديث كائل بن حجر:  واستدلوا ب   . (3) "ًإذىا سىجىدى كىضىعى ريٍكبىتػىٍيًو قػىٍبلى يىدى

- . رضبهم هللا - كأيضان أعٌلو البخارم" إسناده ضعيف :" قاؿ البيهقي , كضٌعف أىل اغبديث ىذا اغبديث , كىذا عمدة أدلتهم 

كما يف مصنَّف ابن أيب شيبة من حديث إبراىيم النَّخعي عن -  رضي هللا عنو -    كلكن يؤيٌد ىذا القوؿ فعل عمر بن اػبطاب 
َعَلْيُكْم :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كقد قاؿ النَّيب , (4)نزؿ على ركبتيو - رضي هللا عنو - أٌف عمر بن اػبطاب  : - رضي هللا عنو - األسود 
. (5)" ِمْن بَ ْعِدي  َوُسنَِّة اْاَُلَفاِء اْلَمْهِديِّنَي الرَّاِشِدينَ  ,ِبُسنَّيِت 

 

. وال جُيزئ السجود على بعضها,  جيب على املُصلِّي أن يسجد على األعضاء السبعة -
. كاألنف  , كاعببهة , كالقدماف , كالركبتاف , اليداف  :    واألعضاء السبعة ىي

َعِة أُ " :- صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عباس :ويدّل على ذلك  ِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسب ْ
َهِة  . (6) "َوَأْطَراِف اْلَقَدَمنْيِ , َوالرمْكَبتَ نْيِ ,  َواْلَيَدْيِن  -كىأىشىارى بًيىًدًه عىلىى أىٍنًفوً - َأْعظٍُم َعَلى اْْلَب ْ

, كعليو فال هبوز السجود على اعببهة  " أُِمْرتُ : " لقولو ,    فدؿَّ ىذه اغبديث على كجوب السجود على ىذه األعضاء السبعة 
. دكف األنف 

 

 :سجود املُصلِّي على حائل بينو وبني األرض ينقسم إىل أقسام  -
 .أن يكون ىذا احلائل من أعضاء السجود  :القسم األول 

 كمن يسجد على يده بأف هبعل يده حائالن بُت جبهتو كاألرض , فهذا سجوده ال هبوز كال هبزئ ؛ ألنو يسبب تداخل أعضاء 
                                                 

( . 4609)ركاه أبو داكد برقم  (5( .                         )392)ركاه مسلم برقم ,  (738)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 490)ركاه مسلم برقم ,  (812)ركاه البخارم برقم  (6( .                                                        )390)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 1090)ركاه النَّسائي برقم ,  (268)ركاه الًتمذم برقم ,  (838)ركاه أبو داكد برقم  (3)
 ( .1/236/2704)ركاه ابن أيب شيبة  (4)
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. كفعلو -  صٌلى هللا عليو كسٌلم -      السجود بعضها ببعض , كىبالف ما أمر بو النَّيبُّ 
. لكنو متصل باملَصلِّي ,  أن يكون ىذا احلائل من غري أعضاء السجود :القسم الثاٍل

 :فهذا لو حالتان أك غًتتو اليت يلبسها ككبو ذلك , , أك مشاغو , أك مشلحو ,    كمن يسجد على ثوبو  
 

 . وال يُكَره, أو أّي أذية فهذا جائز , أو رائحة كريهة , أن يكون لعذر كِشّدة حّر  :احلال األوىل 
يف ًشدًَّة اغبٍىرًٌ فىًإذىا دلىٍ يىٍستىًطٍع   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كينَّا نيصىلًٌي مىعى النَّيبًٌ :" قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث أنس :   ويدّل على ذلك 

تىوي أىحىدينىا أىٍف يبيىكًٌنى  بػٍهى  . () " ًمٍن اأٍلىٍرًض بىسىطى ثػىٍوبىوي فىسىجىدى عىلىٍيوً جى
تىوي فىًإذىا دلىٍ يىٍستىًطٍع أىحىدينىا أىٍف يبيىكًٌنى :"فقولو :" -رضبو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت بػٍهى  .(2 )"دؿَّ على أهنم ال يفعلوف ذلك مع االستطاعة"جى

 .فهذا مكروه ,  أن يكون سجوده لغري عذر:احلالة الثانية 
كانوا يباشركف األرض باعبباه ,فاألحاديث كاآلثار تدٌؿ على أهنم يف حاؿ االختيار :" -رضبو هللا -      قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

كقلنسوة , كؽبذا كاف أعدؿ األقواؿ يف ىذه اؼبسألة أنو , كعمامة, يتقوف دبا يتصل هبم من طرؼ ثوب, , كعند اغباجة كاغبٌر ككبوه 
 . (3)"يرخَّص يف ذلك عند اغباجة , كييكرىه السجود على العمامة ككبوىا عند عدـ اغباجة 

ٍوًر العمامة , كدل يثبت عنو السجود , يسجد على جبهتو- صٌلى هللا عليو كسٌلم - ككاف النَّيٌب : " - رضبو هللا - قاؿ ابن القٌيم  كأنفو دكف كى
ٍوًر العمامة من حديث صحيح  . (4)"كال حسن , على كى

 

. أن يكون غري متصل باملَُصلِّي  : القسم الثالث
ككاف رسوؿ هللا : " - رضبو هللا - قاؿ ابن القٌيم, فهذا جائز كال بأس بو , أك سجادان ييصلًٌي عليها ككبو ذلك ,      كمن يضع فرشة 

يسجد على األرض كثَتان , كعلى اؼباء كالطُت , كعلى اػبيمرة اؼبتخىذة من خوص النخل , كعلى اغبصَت -  صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
.  صٌلى على اػبيمرة -  صٌلى هللا عليو كسٌلم - فثبت أٌف النَّيبَّ  , (5)"اؼبتخىذ منو , كعلى الفركة اؼبدبوغة 

  .(6)"تغطيو : السجادة , كظبيت طبيرة ؛ ألهنا زبمر الوجو أٌم : اػبيمرة بضم اػباء :" - رضبو هللا  - قاؿ النَّوكم

 

. وبطنو عن فخذيو ,  ُيَسّن للساجد أن جيايف عضديو عن جنبيو -
صلًٌي أف يباعد مرفقيو 

ي
. كعضديو عن جنبيو ,       فمن السينَّة إذا سجد اؼب

 :   ويدّل على ذلك 
نىة . أ ًإذىا سىجىدى هبيىنًٌحي يف سيجيوًدًه حىىتَّ يػيرىل كىضىحي  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  :"قاؿ - رضي هللا عنو - حديث عبد هللا بن حبيىيػٍ

ٍيًو عىٍن ًإٍبطىٍيًو حىىتَّ ًإيٌنً ألىرىل بػىيىاضى ًإٍبطىٍيوً : "  , كيف ركاية ؼبسلم (7) "ًإٍبطىٍيوً  فالسينَّة التفريج بُت اليدين ما دل يكن يف . ( 8) "فػىرَّجى يىدى
-.  كما مضى يف اجملافاة يف الركوع - , ذلك أذية ؼبن حولو 

 
                                                 

( . 1/232)اؽبدم : انظر  (5( .            )620)ركاه مسلم برقم ,  (1208)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 3/210)انظر شرح مسلم  (6( .                                              )3/114)اؼبمتع : انظر  (2)
( . 495)ركاه مسلم برقم ,  (390)ركاه البخارم برقم  (7( .                                  )22/172)ؾبموع الفتاكل : انظر  (3)
 ( .495)ركاه مسلم برقم  (8( .                                              )1/231)اؽبدم : انظر  (4)
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ٍيًو  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى النَّيبُّ :" قالت - رضي هللا عنها - حديث ميمونة .    ب  ًإذىا سىجىدى لىٍو شىاءىٍت بػىٍهمىةه أىٍف سبىيرَّ بػىٍُتى يىدى
 .كيف ىذا اؼببالغة يف التفريج بُت اليدين  , () " لىمىرَّتٍ 

 

.  ُيَسّن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليو الِقبلة -
ًة رىسيوًؿ اَّللًَّ :" أنو قاؿ-  رضي هللا عنو -      غبديث أيب ضبيد  فىًإذىا سىجىدى :" , كفيو   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىنىا كيٍنتي أىٍحفىظىكيٍم ًلصىالى

لىةى  ٍيًو غىيػٍرى ميٍفًتىًشو كىالى قىاًبًضًهمىا كىاٍستػىٍقبىلى بًأىٍطرىاًؼ أىصىاًبًع رًٍجلىٍيًو اٍلًقبػٍ   .(2) "كىضىعى يىدى

 

 .مضموميت األصابع ,  ُيَسّن أن يضع راحتيو على األرض مبسوطتني -
كىافى إذىا رىكىعى فػىرَّجى بػىٍُتى أىصىابًًعًو , كىًإذىا سىجىدى ضىمَّ أىصىابًعىوي :   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ :" رضي هللا عنو  -      غبديث كائل بن حجر

"(3 ). 
 

 .  يُكَره أن يفرتش املُصلِّي ذراعيو حال السجود-
  .(4)" اْعَتِدُلوا يف السمُجوِد َواَل يَ ْبُسْط َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِو انِْبَساَط اْلَكْلبِ  ": مرفوعان -  رضي هللا عنو -       غبديث أنس 

 

" .    سبحان ريب األعلى : " يقول املُصلِّي يف سجوده -
 :    ويدّل على ذلك

َ اْلَعِظيمِ ":فىكىافى يػىقيوؿي يف ريكيوًعًو  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىنَّوي صىلَّى مىعى رىسيوًؿ هللا : - رضي هللا عنو - حديث حذيفة . أ  , كيف "ُسْبَحاَن َريبِّ
َ اأَلْعَلى ": سجوده   . (5) "ُسْبَحاَن َريبِّ

:   - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  قىاؿى النَّيبُّ {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى}:فػىلىمَّا نػىزىلىتٍ :" كفيو - رضي هللا عنو - حديث عقبة بن عامر . ب
 . (6)"  اْجَعُلوَىا يف ُسُجودُِكمْ "
كاألفضل يف السجود اإلكثار من الدعاء ؛ غبديث  , ُسنَّةكأٌما الثانية كالثالثة ,  تسبيحة كاحدة : والواجب من ذلك 

فَ َقِمٌن َأْن :" كيف ركاية , (7)" َأقْ َرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَبِِّو َوُىَو َساِجٌد فََأْكِثُروا الدمَعاءَ : " مرفوعان - رضي هللا عنهما -  ابن عباس 
 .حرمّّ أف يستجاب لكم :  أٌم ( 8) "ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 

. األذكار املشروعة يف السجود اليت يستحب للمَصلِّي أن يضيفها يف سجوده  -
. (9)"  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِ َْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يل . "   أ
. (10)  " ُسبموٌح ُقدموٌس َربم اْلَمالَِئَكِة َوالرموحِ . " ب
 اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت , َوِبَك آَمْنُت , َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُو َوَصوَّرَُه َفَشقَّ َ َْعُو َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اَّللَُّ . " ج

                                                 
( 896)ركاه أبو داكد برقم  (6.                 )كىي أكالد الغنم , ىي كاحدة البهم " : هبمة  . " (496)ركاه مسلم برقم  (1)
( .  482)ركاه مسلم برقم  (7(.                                                                   )828)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 479)ركاية مسلم برقم  (8(                            )5/247/1920)ركاه ابن حباف ,  (642)ركاه ابن خزيبة برقم  (3)

-. رضي هللا عنها - من حديث عائشة  .(484)ركاه مسلم برقم ,  (817)ركاه البخارم برقم  (9.                                                         )كصححو  (862)     ركاه اغباكم برقم 
- . رضي هللا عنها - من حديث عائشة  .(487)ركاه مسلم برقم  (10( .                                    )493)ركاه مسلم برقم ,  (822)ركاه البخارم برقم  (4)
( .                                                                                    772)ركاه مسلم برقم  (5)
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.  ()" َأْحَسُن اْاَاِلِقنيَ    
 . (2) "  اْْلَبَ ُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْ ِيَاِء َواْلَعَظَمةِ يُسْبَحاَن ذِ . " د
. (3)" اللَُّهمَّ اْغِفْر يل َذْنِ  ُكلَُّو ِدقَُّو َوِجلَُّو َوَأوََّلُو َوآِخَرُه َوَعالَنَِيَتُو َوِسرَّهُ . " ى
اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َومبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك الَ ُأْحِصى  َ َناًء َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأ ْ نَ ْيَت َعَلى . " ك

 . (4)- رضي هللا عنها - ركاه مسلم عن عائشة  " نَ ْفِسكَ 

 

  عند مسلم - رضي هللا عنهما -  قراءة القرآف أثناء الركوع أك السجود منهي عنها ؛ غبديث ابن عباس :فائدة 

َأالَ َوِإٍّلِ ُِنِيُت َأْن َأقْ َرَأ اْلُقْرآَن رَاِكًعا َأْو َساِجًدا فََأمَّا الرمُكوُ  فَ َعظُِّموا ِفيِو الرَّبَّ َعزَّ :" قاؿ  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب 
( 5)"َوَجلَّ َوَأمَّا السمُجوُد فَاْجَتِهُدوا يف الدمَعاِء فَ َقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكْم 

 عن قراءة القرآف يف الركوع  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - يف هنيو - أٌم شيخ اإلسالـ - كظبعتو يقوؿ :" - رضبو هللا -    قاؿ ابن القٌيم 
فمن األدب مع , كحالتا الركوع كالسجود حالتا ذؿ كالبفاض من العبد , كىو كالـ هللا , إٌف القرآف ىو أشرؼ الكالـ : كالسجود 

. (6)"كالـ هللا أف ال يقرأ يف ىاتُت اغبالتُت كيكوف حاؿ القياـ كاالنتصاب أكذل بو 
 

زا ً جيهس  ]
ّ
كب
ُب
 [ثى ّزفغ رأسو ين انسجٌد ي

 
 

  وأحكامو ,   اْللوس بني السجدتني: 
 

  .وينصب اليمىن ,يفرتش املُصلِّي رجلو اليسرى بني السجدتني , " هللا أك  : " يرفع املُصلِّي رأسو من السجود قائالً - 
صلًٌي رجلو اليسرل كهبلس عليها , كينصب رجلو اليمٌت كيثٍت أصابعها  :   فِصفة اْللوس بني السجدتني 

ي
 أف يفرش اؼب

. كبو الًقبلة 
فظ عنو :" - رضبو هللا - قاؿ ابن القٌيم  . (7)"يف ىذا اؼبوضع جلسة غَت ىذه  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كدل وبي

:    ويدّل على ذلك 
فَِإَذا َجَلَس يف الرَّْكَعتَ نْيِ َجَلَس َعَلى رِْجِلِو اْلُيْسَرى َوَنَصَب اْلُيْمىَن :" كفيو , مرفوعان - رضي هللا عنو - حديث أيب ضبيد الٌساعدم . أ
"(8) . 
لىةى كىاعبٍيليوسي عىلىى اٍلييٍسرىل: " - رضي هللا عنهما - قوؿ ابن عمر . ب ـى اٍلييٍمٌتى كىاٍسًتٍقبىاليوي بًأىصىابًًعهىا اٍلًقبػٍ  ًمٍن سينًَّة الٌصالة أىٍف تػىٍنًصبى اٍلقىدى
"(9) . 
". َرّب اغفر يل :"  يقول املُصلِّي بني السجدتني -

                                                 
( . 828)ركاه البخارم برقم  (8( .                 )479)ركاه مسلم برقم  (5- .                                            )رضي هللا عنو - من حديث علي  (771)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 1159)ركاه النَّسائي برقم  (9( .      )2/385)مدارج السالكُت : انظر  (6( .               )1050)ركاه النَّسائي برقم ,  (873)ركاه أبو داكد برقم ,  (23980)ركاه أضبد برقم  (2)
( . 1/230)زاد اؼبعاد : انظر  (7-  .                                      )رضي هللا عنو - من حديث أيب ىريرة  (483)ركاه مسلم برقم  (3)
- .                                         . رضي هللا عنها - من حديث عائشة  (486)ركاه مسلم برقم  (4)
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تػىٍُتً  "- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب - رضي هللا عنو -  حديث حذيفة :   ويدّل على ذلك  َربِّ اْغِفْر "كىافى يػىقيوؿي ًفيمىا بػىٍُتى السٍَّجدى
 . () "َربِّ اْغِفْر يل " , يل 

تػىٍُتً   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ :"  أنو قاؿ -رضي هللا عنهما -    كلو أف يزيد دبا كرد عن ابن عباس  اللَُّهمَّ : "كىافى يػىقيوؿي بػىٍُتى السٍَّجدى
 . (2)" اْغِفْر يل , َواْرمَحِّْن , َواْىِدٍل , َوَعاِفِّن , َواْرزُْقِّن 

 

  كىذه الزيادة ال أصل ؽبا  (كلوالدىٌم  ): فيزيد  " ولوالدي, ريب اغفر يل : " بعضهم يقوؿ :فائدة .
. إطالة ىذا الركن :  ومن السمنن املند رة -

إطالة ىذا الركن بقدر السجود , كىذا الثابت عنو يف صبيع  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ككاف ىديو :" (3)- رضبو هللا -     قاؿ ابن القٌيم 
تػىٍُتً حىىتَّ نػىقيوؿى قىٍد   - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :" - رضي هللا عنو - كيف الصحيح عن أنس , األحاديث  يػىٍقعيدي بػىٍُتى السٍَّجدى

:  -  رضي هللا عنو -  , كىذه السينَّة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة , كؽبذا قاؿ ثابت (4) "أىٍكىىمى 
ٍيئنا الى أىرىاكيٍم تىٍصنػىعيونىوي "  تػىٍُتً حىىتَّ نػىقيوؿى قىٍد نىًسي...فىكىافى أىنىسه يىٍصنىعي شى .  ىػ. ا(5)"يبىٍكيثي بػىٍُتى السٍَّجدى
ُث يرفع رأسو - كالدعاء دبا كرد , كاؽبيئة , كالتسبيح , يف التكبَت  - وىي كالسجدة األوىل, ُث يُك ِّ املُصلِّي ويسجد للثانية  - 

ا  . مك ِّ
  صلًٌي جلسة خفيفة قبل أف يقـو للركعة الثانية : فائدة

ي
 كأيضان يف الصَّالة الرباعية هبلس قبل أف ,  من السينَّة أف هبلس اؼب

 . جلسة االسرتاحة: كىذه اعبلسة تسمى عند العلماء بػ , يقـو للركعة الرابعة 
 , فىًإذىا كىافى مكىىيوى ييصىلًٌ  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىنَّوي رىأىل رىسيوؿى اَّللًَّ "  :- رضي هللا عنو -  حديث مالك بن اغبويرث :  ويدّل على سنّيتها 

 ىو الذم نقل قوؿ النَّيٌب -  رضي هللا عنو - كمالك بن اغبويرث  , (6) " قىاًعدن مى يف ًكٍترو ًمٍن صىالىتًًو دلىٍ يػىنػٍهىٍض حىىتَّ يىٍستىوً 

 .(7)"َصلمْوا َكَما رََأيْ ُتُمْوٍل ُأَصلِّي"  : - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - 
كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء , كفبن رجٌحها ابن باز كاأللباين , كالشوكاين ,  النَّوكم :   ورجَّح ُسنيَّة جلسة االسرتاحة 

  .
أم ركبتيو ؟ ,  إذا قام املُصلِّي إىل الركعة الثانية أيهما يرفع أوالً يديو -

 ( : ال وك)     كاػبالؼ يف ىذه اؼبسألة كاػبالؼ يف مسألة 
صلًٌي إذا هنض للقياـ يعتمد على ركبتيو :القول األول 

ي
كىم الذين قالوا يف الربكؾ يقدًٌـ ركبتيو , فأكؿ ما يرفع يديو ُث ركبتيو ,  أف اؼب

. كىو قوؿ صبهور العلماء , على يديو 
ٍيوً  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -رىأىٍيتي النَّيبَّ  :"- رضي هللا عنو -  حديث كائل بن حجر :واستدلوا بِ     ًإذىا سىجىدى كىضىعى ريٍكبىتػىٍيًو قػىٍبلى يىدى

                                                 
( . 1003)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (897)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1070)ركاه النَّسائي برقم ,  (874)ركاه أبو داكد برقم ,  (23375)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 964)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (898)ركاه ابن ماجو برقم ,  (284)ركاه الًتمذم برقم ,  (850)ركاه أبو داكد برقم  (2)
( . 823)ركاه البخارم برقم  (6( .                                 )1/239)زاد اؼبعاد : انظر  (3)
( . 631)ركاه البخارم برقم  (7( .                                    )473)ركاه مسلم برقم  (4)
( . 472)ركاه مسلم برقم ,  (821)ركاه البخارم برقم  (5)
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. كسبق أٌف يف اغبديث ضعف , ()" نػىهىضى عىلىى ريٍكبىتػىٍيًو كىاٍعتىمىدى عىلىى فىًخًذهً , كىًإذىا نػىهىضى     
 

صلًٌي إذا هنض للقياـ يعتمد على يديو :   والقول الثاٍل 
ي
كىم الذين قالوا يف الربكؾ ييقدًٌـ اليدين , فَتفع ركبتيو أكال ُث يديو ,  أٌف اؼب

. على الركبتُت 
ًة الثَّانًيىًة جىلىسى :"عند البخارم أنو قاؿ -  رضي هللا عنو -  حديث مالك بن اغبويرث :   واستدلوا بِ    فىًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمٍن السٍَّجدى

ـى   " .َصلمْوا َكَما رََأيْ ُتُمْوٍل ُأَصلِّي: " يف آخر اغبديث قولو  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كنقل عن النَّيبًٌ  , (2)"كىاٍعتىمىدى عىلىى اأٍلىٍرًض ُثيَّ قىا

 . [باب كيف يعتمد على األرض إذا قاـ من الركعة  ]:بػ - رضبو هللا -    كبوَّب البخارم 
  - . وهللا أعلم-والثاٍل أ هر ,    كاألمر يف ىذا كاسع بأيها بدأ 

 

 . يفعل املصلِّي يف الركعة الثانية كما يف الركعة األوىل -
ُثَّ افْ َعْل َذِلَك يف : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ٌ  ي  قاؿ لو النَّيب, يف قصة اؼبسيء يف صالتو -  رضي هللا عنو -     غبديث أيب ىريرة 

 . (3)"َصاَلِتَك ُكلَِّها  
 تكبَتة اإلحراـ , كدعاء االستفتاح ,  :وىي , أشياء تفعل يف الركعة األكذل كال تفعل يف الثانية  :    وُيستثىن من ذلك

. كاالستعاذة , كتطويل األكذل أكثر من الثانية 

 
اَلسَّاَلم َعَلْيك ,  َوالطَّيَِّباتُ ,  َوالصََّلَواتُ ,  اَلتَِّحيَّاُت َّلِلَِّ : "  َوِصَفُتوُ , ُثَّ جَيِْلُس لِلتََّشهمِد َاأْلَوَّلِ : ] - رمحو هللا -  قال املُصنِّف  

َنا َوَعَلى ِعَباِد َاَّللَِّ اَلصَّاحلِِنيَ ,  َأي مَها اَلنَِّ م َوَرمْحَُة َاَّللَِّ َوبَ رََكاتُوُ  َوَأْشَهُد َأنَّ ُ َمًَّدا َعْبُدُه ,  َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَُّ ,  اَلسَّاَلُم َعَلي ْ
َويَزِيُد َعَلى َما , َوُىَو اَْلَمْذُكوُر   ُثَّ يَ َتَشهَُّد اَلتََّشهمَد َاأْلَِخريَ ,َوُيَصلِّي بَاِقي َصاَلتِِو بِاْلَفاِ َِة يف ُكلِّ رَْكَعٍة  , ُثَّ يُك ِّ , "  َوَرُسولُوُ 
َم  يٌد  َِيدٌ    آِل ِإبْ َراِىيمَ  ِإبْ َراِىيَم َوَعَلىَكَما َصلَّْيُت َعَلى,  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُ َمٍَّد َوَعَلى آِل ُ َمَّدٍ : " تَ َقدَّ َوبَاِرْك َعَلى ,  ِإنََّك محَِ

يٌد  َِيٌد , آِل ِإبْ َراِىيمَ ِإبْ َراِىيَم َوَعَلى َكَما بَارَْكَت َعَلى ,  ُ َمٍَّد َوَعَلى آِل ُ َمَّدٍ  َوِمْن ,  َأُعوُذ بَِاَّللَِّ ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ " , " ِإنََّك محَِ
َنِة اَْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ ,  َعَذاِب اَْلَقْ ِ  َنِة اَْلَمِسيِح اَلدَّجَّاِل ,  َوِمْن ِفت ْ ُ مبَا َأَحبَّ " , َوِمْن ِفت ْ َوَعْن ,   ُثَّ ُيَسلُِّم َعْن دَيِيِنوِ  ,َويَْدُعو َاَّللَّ

 [ َرَواُه َأبُو َداُودَ , ِديِث َواِئِل ْبِن ُحْجرٍ  َ ِ,"اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة َاَّللَِّ ": َيَسارِِه 
 

انشـــزح 
ذ  ]

ّ
 [ثى بؼذ انز ؼت انثانْت جيهس نهخشي

 . تشّهد أخري: فهو,  , كإف كانت من ركعتُت كالفجر كالسينَّة تشّهد أول: فهو, إذا كانت الٌصالة رباعية أك ثالثية 
  وأحكامو ,   التشّهد: 

                                                 
( .  268)ركاه الًتمذم برقم ,  (839,838)ركاه أبو داكد برقم  (1)
( . 824)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 397)ركاه مسلم برقم  . (6667)ركاه البخارم برقم  (3)
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. وينصب اليمىن ,  يفرتش املُصلِّي رجلو اليسرى يف التشّهد    -
يصلًٌي بعدما ييصٌلي الثانية بركوعها 

إف , كقعودىا , كىذا اعبلوس للتشٌهد األكؿ , كقيامها , كسجودىا ,    كىذه الًصفة يفعلها اؼب
. كىو التشٌهد األخَت  , كإف كانت الٌصالة ثنائية فهو تشٌهد الصَّالة الوحيد , كانت الٌصالة رباعية أك ثالثية 

:    ويدّل على ذلك 
 فىًإذىا جىلىسى يف الرٍَّكعىتػىٍُتً جىلىسى عىلىى رًٍجًلًو اٍلييٍسرىل كىنىصىبى :" كفيو ,  مرفوعان –رضي هللا عنو - حديث أيب ضبيد الٌساعدم . أ

 .  ()" اٍلييٍمٌتى 
 كىكىافى يػىقيوؿي يف كيلًٌ رىٍكعىتػىٍُتً التًَّحيَّةى كىكىافى يػىٍفًرشي رًٍجلىوي اٍلييٍسرىل كىيػىٍنًصبي رًٍجلىوي :"- رضي هللا عنها - حديث عائشة . ب

.  (2) "اٍلييٍمٌتى 
 

    كيفّية وضع اليدين حال التشّهد :
:    وضع الكفني حال التشّهد لو صفتان 

كسيأيت كيفٌية كضع -  أف يضع الكىف اليمٌت على الفخذ اليمٌت , كاليسرل على الفخذ اليسرل , كيشَت بالسبَّابة :الِصفة األوىل 
- . األصابع 

بأف يلقم يده , كيضع كفُّوي اليسرل على ركبتو اليسرل , كيشَت بالسبابة ,  أف يضع كفُّوي اليمٌت على ركبتو اليمٌت :الِصفة الثانية 
. ركبتو 

كىافى ًإذىا جىلىسى يف الٌصالة كىضىعى كىفَّوي اٍلييٍمٌتى عىلىى فىًخًذًه اٍلييٍمٌتى : " قاؿ -  رضي هللا عنهما  -حديث ابن عمر :   ويدّل على ذلك 
ـى كىكىضىعى كىفَّوي اٍلييٍسرىل عىلىى فىًخًذًه اٍلييٍسرىلمكىقػىبىضى أىصىابًعىوي كيلَّهىا كىأىشىارى بًًإٍصبىًعًو الَّيًت تىلً  كىيػيٍلًقمي كىفَّوي : " ... كيف ركاية  .  (3) " اإًلبٍػهىا

  .(4) "اٍلييٍسرىل ريٍكبىتىوي 

    كيفّية وضع األصابع حال التشّهد: 
:    وضع األصابع حال التشّهد لو صفتان 

 أف يقبض أصابع كفًٌو اليمٌت كلها , كيشَت بإصبعو السبابة , كيرمي ببصره إليها , كاليسرل تكوف مبسوطة , :الِصفة األوىل 
ـى م كىقػىبىضى أىصىابًعىوي كيلَّهىا كىأىشىارى بًًإٍصبىًعًو الَّيًت تىلً : " ...السَّابق - رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عمر   . (5)..." اإًلبٍػهىا

لًٌق اإلهباـ مع الوسطى , كيشَت بالسبابة ,  أف يعقد ثالثان كطبسُت :الِصفة الثانية  كأٌما اليسرل , بأف يقبض اػبنصر كالبنصر , كوبي
 . (6) "كىعىقىدى ثىالىثىةن كىطبىًٍسُتى كىأىشىارى بًالسَّبَّابىةً  :"السَّابق يف ركاية - رضي هللا عنهما - فتكوف مبسوطة ؛ غبديث ابن عمر 

 

صٌلى - يف كصفو عبلوس النَّيب -  رضي هللا عنو -  ابن الزبَت غبديث ؛  الُسنَّة للمصلِّي أ ناء التشهد أاّل يتجاوز بصره موضع إشارتو-

(7 ) "كىأىشىارى بًالسَّبَّابىًة كىدلىٍ هبيىاًكٍز بىصىريهي ًإشىارىتىوي  :"كفيو قاؿ , للتشٌهد -  هللا عليو كسٌلم 
  .

                                                 
( ,  16100)ركاه أضبد برقم  (7( .          )579)ركاه مسلم برقم  (4( .          )828)ركاه البخارم برقم  (1)
- . رضي هللا عنهما - عن ابن عمر  (1276)ركاه النَّسائي برقم  .              (580)ركاه مسلم برقم  (5( .             )498)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 580)ركاه مسلم برقم  (6( .             )580)ركاه مسلم برقم  (3)



  
 

 

 

ــالة 
َّ
صـفــت انص

 

 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني 

51 

  كالنَّسائي , كىو , كأيب داكد ,  اكبناء األصبع أثناء اإلشارة بو يف التشٌهد جاء من حديث مبَت اػبزاعي عند أضبد :فائدة
. حديث ضعيف اإلسناد ؛ ألف فيو مالك بن مبَت اػبزاعي 

.   ()- "كهللا أعلم-كدل أجد حٍت اإلصبع إال يف ىذا اغبديث فال ييشرع العمل بو بعد ثبوت ضعفو :" - رضبو هللا -     قاؿ األلباين
 ماذا يقول املُصلِّي يف تشّهده ؟ -

صلًٌي يف تشهده الذكر الوارد 
ي
التَِّحيَّاُت َّلِلَِّ َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت , السَّاَلُم َعَلْيَك َأي مَها النَِّبم َوَرمْحَُة اَّللَِّ َوبَ رََكاتُُو , : "    يقوؿ اؼب

َنا َوَعَلى ِعَباِد اَّللَِّ الصَّاحلِِنَي  ُ , َوَأْشَهُد َأنَّ ُ َمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ , السَّاَلُم َعَلي ْ " ,  َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ
 . التشّهد األول: كىذا ييسمى 
    ِصَيل التشّهد :

من طريق  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كاتفقوا على االعتداد بكل كاحد من التشٌهد اؼبركم عن النَّيبًٌ :" - رضبو هللا -    قاؿ ابن ىبَتة 
. (2)"كىم عمر بن اػبطاب , كعبد هللا بن مسعود , كعبد هللا بن عباس : - رضي هللا عنهم - الصحابة الثالثة 

 : فصيل التشّهد ىي
. , ىو التشٌهد الذم سبق (3)اؼبتفق عليو : - رضي هللا عنو - تشٌهد ابن مسعود . 1
التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت َّلِلَِّ السَّاَلُم َعَلْيَك :" الذم أخرجو مسلم كلفظو - : رضي هللا عنهما - تشٌهد ابن عباس . 2

.  ُث ييكًمل كما تقٌدـ(4)"...َأي مَها النَِّ م 
التَِّحيَّاُت َّلِلَِّ , الزَّاِكَياُت َّلِلَِّ , الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت َّلِلَِّ , : " كلفظو , أخرجو مالك يف اؼبوطأ : - رضي هللا عنو - تشٌهد عمر . 3

.   ُث ييكًمل كما تقٌدـ (5)....." السَّاَلُم َعَلْيَك َأي مَها النَِّ م 
. كىذه تارة , كسبق أٌف العبادة الواردة على كجوه متنوعة ييستحب فعل ىذه تارة ,    كىناؾ ًصيىغ أخرل 

فًٌف  فًٌف ىذا التشهَّد جدان حىت كأنو  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ككاف : " - رضبو هللا - قاؿ ابن القٌيم ,    كالسينَّة يف ىذا التشٌهد أف ىبي ىبي
. (6)"اغبجارة احملماة : كىي , على الرٍَّضفً 

  كىذا ىو اؼبوضع الرابع كاألخَت , فإنو يقـو مكرٌبان رافعان يديو ,  إذا أراد أف يقـو للركعة الثالثة بعد تشٌهده األكؿ :فائدة
. الذم ترفع فيو اليداف مع التكبَت 

ٍيًو كىًإذىا رىكىعى : " - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر :   ويدّل على ذلك  بػَّرى كىرىفىعى يىدى ـى ًمٍن ... كىافى ًإذىا دىخىلى يف الصَّالة كى كىًإذىا قىا
ٍيًو كىرىفىعى ذىًلكى اٍبني عيمىرى ًإذلى نىيبًٌ اَّللًَّ   . (7)" - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - الرٍَّكعىتػىٍُتً رىفىعى يىدى

.    عند الرفع منو .3. عند التكبَت للركوع .2. تكبَتة اإلحراـ . 1 : كسبقت اؼبواضع الثالث األخرل يف رفع اليدين     ] 
 [. (8)اؼبتفق عليو- رضي هللا عنهما - كما جاءت يف حديث ابن عمر 

                                                 
( .               300)أخرجو مالك يف اؼبوطأ برقم  (5( .                                    )222ص)سباـ اؼبنة : انظر  (1)
( . 1/232)زاد اؼبعاد : انظر  (6( .                                   )1/134)اإلفصاح : انظر  (2)
( . 739)ركاه البخارم برقم  (7( .      )402)ركاه مسلم برقم ,  (831)ركاه البخارم برقم  (3)
 ( .390)ركاه مسلم برقم ,  (739)ركاه البخارم برقم  (8( .                                      )403)ركاه مسلم برقم  (4)
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.  -صّلى هللا عليو وسّلم -  يف التشّهد األخري يقول املُصلِّي التشّهد األول ويزيد عليو الّصالة على النَّ ِّ    -
نىا رىسيوؿي اَّللًَّ  :قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث كعب بن عجرة :ويدّل على ذلك  فػىقيٍلنىا قىٍد عىرىفٍػنىا كىٍيفى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -خىرىجى عىلىيػٍ

ُقوُلوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُ َمٍَّد َوَعَلى آِل ُ َمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك :"  قىاؿى  ؟فىكىٍيفى نيصىلًٌي عىلىٍيكى  , نيسىلًٌمي عىلىٍيكى 
يٌد  َِيدٌ  يٌد  َِيٌد اللَُّهمَّ بَاِرْك َعَلى ُ َمٍَّد َوَعَلى آِل ُ َمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك محَِ . ()" محَِ

كىو تشٌهد ييقاؿ يف كل جلوس يكوف قبل  , التشهد األخري: مع التشٌهد األكؿ تيسٌمى  - صٌلى هللا عليو كسٌلم -    كالٌصالة على النَّيبًٌ 
أك كاف من ثالث كاؼبغرب كما , أك أٌم نفل , أك سينَّة راتبة , أك اثنتُت كالفجر , سواء كاف من كاحدة كالوتر , التسليم مباشرة 

. أك من طبس كمن يوتر هبا , أك أكثر , أك من أربع كالظهر كما شاهبها , كالوتر , شاهبها 
    ِّ َّصّلى هللا عليو وسّلم - ِصَيل الصَّالة على الن -: 

. السَّابق عند البخارم كمسلم - رضي هللا عنو - حديث كعب بن عجرة . أ 
يٌد  َِيٌد اللَُّهمَّ بَاِرْك َعَلى . " ب اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُ َمٍَّد َوَعَلى آِل ُ َمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك محَِ

يٌد  َِيدٌ  . ( 2)"  ُ َمٍَّد َوَعَلى آِل ُ َمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك محَِ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُ َمٍَّد َوَأْزَواِجِو َوُذرِّيَِّتِو َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم َوبَاِرْك َعَلى ُ َمٍَّد َوَأْزَواِجِو َوُذرِّيَِّتِو َكَما بَارَْكَت َعَلى . " ج

يٌد  َِيدٌ  . (3)"  آِل ِإبْ َراِىيَم ِإنََّك محَِ
. كىذه تارة , ييستحب فعل ىذه تارة , كسبق أٌف العبادة الواردة على كجوه متنوعة ,    كىناؾ ًصيىغ أخرل 

  كال ركن كىو ركاية , كليس بواجب , يف التشٌهد األخَت سينَّة - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف الٌصالة على النَّيب  الصحيح :فائدة
. فصالتو صحيحة , عن اإلماـ أضبد , فإذا تعٌمد اإلنساف تركو 

ىى :" كفيو- رضي هللا عنو - إذ أف الوارد حديث ابن مسعود ,  عدـ الدليل على الوجوب :   ويدّل على ذلك 
أىمىرىنىا اَّللَّي تػىعىاذلى أىٍف نيصىلًٌ

 , (4) .."اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُ َمَّدٍ :"قيوليوا -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ُثيَّ قىاؿى ... ؟عىلىٍيكى يىا رىسيوؿى اَّللًَّ فىكىٍيفى نيصىلًٌى عىلىٍيكى 
كدل يأمرىم ابتداءن , فاؼبقاـ , أرشدىم كعلَّمهم كيف تكوف الصَّالة - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ىذا اغبديث يدٌؿ على أٌف النَّيبَّ :    إذف 

. كليس اؼبقصود منو إهباب ذلك , كاألصل براءة الذمَّة , مقاـ إرشاد كتعليم 
كىذا القوؿ أرجح  األقواؿ :" السَّابق - رضي هللا عنو - كقاؿ بعد حديث أيب مسعود - رضبو هللا - ابن عثيمُت  :    ورجَّح ىذا القول

( 5)"- رضبهم هللا - إف دل يكن سول ىذا الدليل الذم استدؿ بو الفقهاء 

- رضي هللا عنو - سينَّة ؛ أهنا دل تيذكر يف حديث أيب ىريرة  - صٌلى هللا عليو كسٌلم -     كأيضان استدٌؿ من قاؿ بأٌف الصَّالة على النَّيبًٌ 

 . (6)".....ِإَذا فَ َرَ  َأَحدُُكْم ِمَن التََّشهمِد اآلِخِر فَ ْلَيتَ َعوَّْذ بِاَّللَِّ ِمْن َأْرَبٍع ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ  :"مرفوعان 
 .  ُيستحب أن يستعيذ املُصلِّي من أربع-

 ِإَذا فَ َرَ  َأَحدُُكْم ِمَن التََّشهمِد اآلِخِر فَ ْلَيتَ َعوَّْذ بِاَّللَِّ ِمنْ :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنو -     غبديث أيب ىريرة 
                                                 

( .               405)ركاه مسلم برقم  (4( .                                                           )406)ركاه مسلم برقم ,  (4797)ركاه البخارم برقم   (1)
( .  3/312)انظر اؼبمتع  (5)أيضان                                   - رضي هللا عنو - من حديث كعب بن عجرة  (3370)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 588)ركاه مسلم برقم  (6- .       )رضي هللا عنو - من حديث أيب ضبيد السَّاعدم  (407)ركاه مسلم برقم ,  (6360)ركاه البخارم برقم  (3)
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َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن َشرِّ اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل  كىو يف الصحيحُت من  , ()"َأْرَبٍع ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقْ ِ َوِمْن ِفت ْ
 .- رضي هللا عنها - حديث عائشة 

 .ومبا شاء ,  ُث يدعو املَُصلِّي مبا ورد - 
ُثَّ يَ َتَخي َُّر ِمْن الدمَعاِء َأْعَجَبُو :" كيف لفظ , (2)" ُثَّ يَ َتَخي َُّر ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاءَ  :"مرفوعان - رضي هللا عنو -    غبديث ابن مسعود 

. (3)"ِإلَْيِو فَ َيْدُعو
: ما يلي , وقبل السالم , وممّا ورد يف الُسنَّة الصحيحة من األدعية بعد التشّهد األخري 

. كقد سبق اغبديث فيها , التعٌوذ باهلل من أربع .  أ
 . (4)"  َواْلَمْغَرمِ , اللَُّهمَّ ِإٍّلِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأُثَِ . " ب
.  كما سبق (5)" للَُّهمَّ ِإٍّلِ َأْسأَُلَك اْْلَنََّة , َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّارِ ا. " ج
اللَُّهمَّ ِإٍّلِ  ََلْمُت نَ ْفِسي  ُْلًما َكِثريًا َواَل يَ ْغِفُر الذمنُوَب ِإالَّ َأْنَت فَاْغِفْر يل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرمَحِّْن ِإنَّك َأْنَت اْلَغُفوُر . " د

 . (6) "الرَِّحيمُ 
 . (7) "اللَُّهمَّ َأِعىنِّ َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ . " ى
نْ َيا َوَأُعوُذ . " ك َنِة الدم ْْبِ َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإىَل َأْرَذِل اْلُعُمِر َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ اللَُّهمَّ ِإٍّلِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُْ

 . (8)" ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْ ِ 
. فييستحب للمسلم أف ينوًٌع بينها  , (9)"اللَُّهمَّ َحاِسْبِّن ِحَسابًا َيِسريًا . " ز

حاح :" - رضبو هللا -     قاؿ شيخ اإلسالـ   - صٌلى هللا عليو كسٌلم - ٌ  ى ك اؼبسانيد تدٌؿ على أف النَّيب, كالسُّنن,األحاديث اؼبعركفة يف الصًٌ
كاف إذا صٌلى -  صٌلى هللا عليو كسٌلم- كدل ينقل أحد أٌف النَّيبَّ , ككاف يأمر أصحابو بذلك , كاف يدعو دبر صالتو قبل اػبركج منها 

. (10)"كال يف العصر كال يف غَتنبا من الصَّلوات , ال يف الفجر , بالناس يدعو بعد اػبركج من الصَّالة ىو كاؼبأموموف صبيعان 
 .  الصحيح أنو جيوز للمَصلِّي أن يدعو بشيء من أمور الدنيا-

. ( 11)" ُثَّ يَ َتَخي َُّر ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاءَ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم -      لقوؿ النَّيٌب 
ى  ]

ِّ
سه

ُب
 [ثى ّ

  وأحكامو ,   التسليم: 
   .التسليم دليل على انقضاء الصَّالة- 

 .  ( 12 )"كىكىافى ىبىًٍتمي الصَّالةى بًالتٍَّسًليمً : " - رضي هللا عنها -     غبديث عائشة 
                                                 

( 1524)ركاه أبو داكد برقم ,  (22119)ركاه أضبد برقم  (7( .        )588,589)ركاه مسلم برقم ,  (832)ركاه البخارم برقم  (1)
" . بسند قوم" قاؿ ابن حجر يف البلوغ  . (1304)ركاه النَّسائي برقم  .                                                    (402)ركاه مسلم برقم  (2)
( .   6370)ركاه البخارم برقم  (8( .                                            )835)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 24215)ركاه أضبد برقم  (9( .               )589)ركاه مسلم برقم ,  (832)ركاه البخارم برقم  (4)
( .    22/492)ؾبموع الفتاكل : انظر  (10( .                                            )792)ركاه أبو داكد برقم  (5)
( . 498)ركاه مسلم برقم  (12( .           )402)ركاه مسلم برقم  (11( .             )2705)ركاه مسلم برقم ,  (834)ركاه البخارم برقم  (6)
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 .()"َ ِْليُلَها التَّْسِليُم وَ : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ -  رضي هللا عنو -    كغبديث علي 
؟  (وبركاتو  ):ىل للُمصلِّي أن يزيد يف سالمو فيقول - 

كىذه تارة , على كجوه متنوعة , فاألفضل أف تفعل ىذه تارة- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف الٌسالـ عبادة كردت عن النَّيبًٌ :    الصحيح 
: وممّا ورد , أخرل 

. ككذلك عن مشالو , عن اليمُت " السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ . "أ
ًيًنًو كىعىٍن مًشىالًًو حىىتَّ يػيرىل بػىيىاضي خىدًًٌه :"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنو -    غبديث ابن مسعود   :كىافى ييسىلًٌمي عىٍن يبى

 . (2)"  السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ , السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ 
 " . السالم عليكم ورمحة هللا: " كعن مشالو  " السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو: " عن يبينو . ب

ًيًنًو :" كفيو - رضي هللا عنو -    غبديث كائل بن حجر  :  كىعىٍن مًشىالًًو ", السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ َوبَ رََكاتُوُ :"فىكىافى ييسىلًٌمي عىٍن يبى
 .  (3)" .السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ  "
:  ُحكم االلتفات يف التسليم -

.  حىت ييرل بياض خٌده يلتفت- صٌلى هللا عليو كسٌلم - ككاف النَّيٌب , أف االلتفات يف الٌسالـ سينَّة  : الصحيح
ًيًنًو كىعىٍن يىسىارًًه حىىتَّ أىرىل -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كيٍنتي أىرىل رىسيوؿى اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو - عن سعد بن أيب كقاص  ييسىلًٌمي عىٍن يبى

. (4)" .بػىيىاضى خىدًٌهً 
كالثانية عن يبينو , , أك تلقاء كجهو , أك األكذل عن يساره ,أك يساره , كلو سٌلم التسليمتُت عن يبينو :"- رضبو هللا -    قاؿ النَّوكم 
.  (5)"كحصلت التسليمتاف , كلكن فاتتو الفضيلة يف كيفيتها , صٌحت صالتو 

. والرباعّية , جيلس املَُصلِّي يف التشّهد األخري ُمتَ َورِّكاً يف الّصالة الثال ّية - 
أك األيسر , كأٌما يف الصَّالة ,سواءن األيبن , ىو اإلتكاء أك القعود على أحد الوركُت  : و التوّرك ىو ما فوؽ الفخذ , :   الورك 

.  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كما جاء يف ًصفة صالة النَّيٌب ,القعود على الورؾ األيسر 
 : ِصفة التوّرك يف الصَّالة   

 :وىي يستحب التنويع فيها , على صفات متنوعة  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - عبادة كردت عن النَّيبًٌ  : التوّرك
, كقد ركل ىذه الًصفة وينصب اليمىن وجيعل مقعدتو على األرض , وخيرجها من اْلانب األدين , أن يفرش رجلو اليسرى . أ

. (6)- رضي هللا عنو - البخارم عن أيب ضبيد الٌساعدم 
. أن يفرش القدمني مجيعاً , وخيرجهما من اْلانب األدين , وجيعل مقعدتو على األرض . ب

. (7) كصححها األلباين -رضي هللا عنو -  عن أيب ضبيد الٌساعدم مك البيهق, كابن حباف ,    كركل ىذه الصفة أبو داكد 
                                                 

( .                                238)ركاه الًتمذم برقم  (1)
( . 1143)ركاه النَّسائي برقم , كصححو  (295)ركاه الًتمذم برقم ,  (998)ركاه أبو داكد برقم ,  (4699)ركاه أضبد برقم  (2)
( .       828)ركاه البخارم برقم  (6".          )بإسناد صحيح : " كقاؿ اغبافظ يف البلوغ  . (999)ركاه أبو داكد برقم  (3)
( . 128/ 2)ركاه البيهقي برقم ,  (1867)ركاه ابن حباف برقم ,  (965)ركاه أبو داكد برقم   (7( .          )5/83)اؼبنهاج : انظر  (5( .                  )582)ركاه مسلم برقم  (4)
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 ىل التورمك يف كل تشّهد أخري ؟    -
كالظهر فإف كاف للصَّالة , كالعصر , كالعشاء , كاؼبغرب ,    مشركعية التورُّؾ يف التشٌهد األخَت إذا كاف يف الصَّالة تشهداف 

. فال ييشرع التوٌرؾ كإمبا االفًتاش , تشٌهد كاحد كالفجر كسنتها ككبوىا 
:    ويدّل على ذلك 

ُثيَّ ثػىٌتى رًٍجلىوي كىقػىعىدى عىلىيػٍهىا حىىتَّ يػىٍرًجعى كيلُّ : " كفيو - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يف ًصفة صالة رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - حديث أيب ضبيد . أ
الصَّالة أىخَّرى رًٍجلىوي اٍلييٍسرىل كىقػىعىدى عىلىى ًشقًًٌو ميتػىوىرًٌكنا ُثيَّ  حىىتَّ ًإذىا كىانىٍت الرٍَّكعىةي الَّيًت تػىنػٍقىًضي ًفيهىا .... عيٍضوو ًإذلى مىٍوًضًعًو ُثيَّ نػىهىضى 

 . ()"سىلَّمى 
ـى رًٍجلىوي اٍلييٍسرىل :"    كركاه البخارم بلفظ  كىًإذىا جىلىسى يف الرٍَّكعىتػىٍُتً جىلىسى عىلىى رًٍجًلًو اٍلييٍسرىل , كىًإذىا جىلىسى يف الرٍَّكعىًة اآلًخرىًة قىدَّ
تًوً  .  (2)"كىجىلىسى عىلىى مىٍقعىدى

 . املرأة تفعل يف صال ا كما يفعل الرجل -
إال بدليل يدؿ , ثبت يف حق النًٌساء , أفَّ ما ثبت يف حق الٌرًجاؿ  ]: كاؼبستحبات ؛ ألفَّ القاعدة , كالواجبات ,    يف األركاف 
 . [على التفريق 
    األذكار املشروعة بعد السالم من الصَّالة: 

  .(3)"أصبع العلماء على استحباب الذًٌكر بعد الصَّالة : " - رضبو هللا - قاؿ النَّوكم    
أىفَّ رىٍفعى الصٍَّوًت بًالذًٌٍكًر : " - رضي هللا عنهما-    ك ييستحب للميصلًٌي رفع صوتو بالذكر إذا سٌلم من الصَّالة ؛ غبديث ابن عباس 

: -رضي هللا عنهما - كيف لفظ قاؿ ابن عباس  , (4)" - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ًحُتى يػىٍنصىًرؼي النَّاسي ًمٍن اٍلمىٍكتيوبىًة كىافى عىلىى عىٍهًد النَّيبًٌ 
ًة النَّيبًٌ  " . ( 5)"بًالتٍَّكًبَتً   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كيٍنتي أىٍعًرؼي اٍنًقضىاءى صىالى

 :واألذك ار ىي      
اللَُّهمَّ َأْنَت  : "كاف إذا انصرؼ من صالتو استغفر ثالثان , كقاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف رسوؿ هللا - رضي هللا عنو - عن ثوباف .  أ

 . (6) "السَّالُم , َوِمْنَك السَّالُم , تَ َبارَْكَت يَا َذا اْلَْالِل َواإِلْكَرامِ 
ُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلوُ : " يقوؿ يف دبر كل صالة حُت ييسٌلم - رضي هللا عنو - كاف عبد هللا بن الزبَت . ب  َلُو اْلُمْلُك  ,الَ ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ

ُ َوالَ نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه َلُو النِّْعَمُة َوَلُو اْلَفْضُل َوَلُو الث ََّناُء  َة ِإالَّ بِاَّللَِّ الَ ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ َوَلُو احْلَْمُد َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر الَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن  ُ خُمِْلِصنَي َلُو الدِّ ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  - َوقَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ",احلََْسُن الَ ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ يُ َهلُِّل هِبِنَّ ُدبُ َر ُكلِّ -  َصلَّى اَّللَّ

. رفع الصَّوت : , كاإلىالؿ ىو(7) " َصاَلةٍ 

                                                 
. كصححو  (304)ركاه الًتمذم برقم ,  (963)ركاه أبو داكد برقم ,  (23599)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 583)ركاه مسلم برقم ,  (842)ركاه البخارم برقم  (5( .                                          )828)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 591)ركاه مسلم برقم  (6( .                                             )66ص)األذكار : انظر  (3)
( . 596)ركاه مسلم برقم  (7( .             )583)ركاه مسلم برقم ,  (841)ركاه البخارم برقم  (4)
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الَ ِإَلَو ِإالَّ : " كاف إذا فرغ من الصَّالة كسٌلم قاؿ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف رسوؿ هللا - رضي هللا عنو - عن اؼبغَتة بن شعبة .    ج
ُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو  َلُو اْلُمْلُك َوَلُو احْلَْمُد َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر اللَُّهمَّ الَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت َوالَ ُمْعِطَى ِلَما َمنَ ْعَت َوالَ , اَّللَّ
َفُع َذا اْْلَدِّ ِمْنَك اْْلَدم   . () "يَ ن ْ

: ُث يقول التسبيح الوارد ولو ِصَيل  -
 

 ..[:ال إلو إال هللا وحده: مرَّة , ومتام املائة  ( 33) مرَّة , وهللا أك   ( 33) مرَّة , واحلمد هلل  (33)سبحان هللا ]:األوىل 
َ يف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة َ الَ ًا َوَ الَِ نَي : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ - رضي هللا عنو -      غبديث أيب ىريرة  َمْن َسبََّح اَّللَّ

ُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو  َ َ الَ ًا َوَ الَِ نَي فَِتْلَك ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن َوقَاَل مَتَاَم اْلِمائَِة الَ ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ َ َ الَ ًا َوَ الَِ نَي وََكب ََّر اَّللَّ َد اَّللَّ َلُو , َومحَِ
. ( 2)"اْلُمْلُك َوَلُو احْلَْمُد َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر ُغِفَرْت َخطَايَاُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد اْلَبْحِر 

 

[ : مّرة  ( 34) مّرة , وهللا أك   ( 33) مّرة , واحلمد هلل  ( 33 )سبحان هللا ]:الثانية 
َأْو فَاِعُلُهنَّ - ُمَعقَِّباٌت الَ خيَِيُب قَائُِلُهنَّ :" - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ -  رضي هللا عنو -      غبديث كعب بن عجرة 

 . (3)"ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة َ اَلٌث َوَ الَ ُوَن َتْسِبيَحًة َوَ اَلٌث َوَ الَ ُوَن َ ِْميَدًة َوَأْرَبٌع َوَ الَ ُوَن َتْكِبريًَة - 
 

[ : مّرة  ( 25) مّرة , وال إلو إال هللا  ( 25) مّرة , وهللا أك   ( 25) مّرة , واحلمد هلل  ( 25 )سبحان هللا ]: الثالثة 
. (4)-رضي هللا عنو -    كىذه الصيغة جاءت عند الًتمذم من حديث عبد هللا بن زيد 

 

[ : مّرة  ( 10) مّرة , وهللا أك   ( 10) مّرة , واحلمد هللا  ( 10 )سبحان هللا  ]: الرابعة 
. (5)-رضي هللا عنهما -    كىذه الصيغة جاءت عند الًتمذم من حديث عبد هللا بن عمرك 

. كسبقت القاعدة يف العبادات الواردة على كجوه متنوعة تفعل ىذه تارة كىذه تارة 
 

 .قراءة آية الكرسي  -
َمْن قَ َرَأ آيََة اْلُكْرِسيِّ ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة مَلْ : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ رسوؿ هللا:  قاؿ -رضي هللا عنو -    غبديث أيب أمامة 

 .(6)"دَيْنَ ْعُو ِمْن ُدُخوِل اْْلَنَِّة إالَّ اْلَمْوُت 
ما تركتها عقيب  : أنو قاؿ - قدس هللا ركحو - كبلغٍت عن شيخنا أيب العباس ابن تيمية : " - رضبو هللا - قاؿ ابن القيم 
. (7)"كل صالة 

 

. { ُقْل َأُعوُذ ِبَرِب النَّاِس } و {ُقْل َأُعوُذ ِبَرِب اْلَفَلِق }: قراءة املعوذتني -
ةو   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىمىرىين رىسيوؿي اَّللًَّ :" - رضي هللا عنو -    غبديث عقبة بن عامر قاؿ  .  (8 )"أىٍف أىقٍػرىأى بًاٍلميعىوًٌذىاًت ديبػيرى كيلًٌ صىالى

                                                 
( .          3410)ركاه الًتمذم برقم  (5( .        )593)ركاه مسلم برقم ,  (844)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2373)الًتغيب كالًتىيب برقم :كصححو اؼبنذرم يف كتابو ,  (9928)ركاه النَّسائي يف السنن الكربل برقم  (6( .                                       )597)ركاه مسلم برقم   (2)
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.  الُسنَّة أن يكون التَّسبيح باألصابع    -
َسبِّْحَن َواْعِقْدَن بِاأْلََصاِبِع  : " -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كعدُّ التَّسبيح باألصابع سينَّة كما قاؿ النَّيبُّ :" - رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ 

عل يف نظاـ من خرز "... فَِإن َُّهنَّ َمْسُ واَلٌت ُمْستَ ْنطََقاتٌ  فمن الناس من كرىو , كمنهم من دل يكرىو , كإذا , أٌما التَّسبيح دبا هبي
. (  )"أيحسنت النية فيو , فهو حسن غَت مكركه 

.  الُسنَّة لإلمام أاّل يُطيل جلوسو مستقبل الِقبلة بعد سالمو -
ار مىا يػىقيوؿ - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي هللًا :" قالت - رضي هللا عنها -      غبديث عائشة   اللَُّهمَّ :"ًإذىا سٌلمى دلىٍ يػىٍقعٍد ًإالَّ ًمٍقدى

 . (2) " َأْنَت السَّالُم , َوِمْنَك السَّالُم , تَ َبارَْكَت يَا َذا اْلَْالِل َواإِلْكَرامِ 
 

 
ْحَرامِ :  َواأْلَرَْكاُن اَْلَقْولِيَُّة ِمْن اَْلَمْذُكورَاتِ : ] - رمحو هللا -  قال املُصنِّف ,  َوِقَراَءُة اَْلَفاِ َِة َعَلى َغرْيِ َمْأُموٍم  ,َتْكِبريَُة َاإْلِ
  . َوالسَّاَلُم ,َوالتََّشهمُد َاأْلَِخرُي 

ْحَرامِ ,فَِإنَُّو ِمْن َواِجَباِت الّصالة , اَلتََّشهمَد َاأْلَوََّل : ِإالَّ ,  َأرَْكاٌن َفِعْلَيةٌ :  َوبَاِقي َأفْ َعاِ َا َر َتْكِبريَِة َاإْلِ  : َوقَ ْولِ ,َوالتَّْكِبريَاِت َغي ْ
َ اْلَعِظيمِ "  َوَما ,َمرَّةً ,  بَ نْيَ اَلسَّْجَدتَ نْيِ َمرَّةً " َربِّ ِاْغِفْر يل " و ,َمرًَّة  يف اَلسمُجودِ " ُسْبَحاَن َريبِّ َاأْلَْعَلى"و , يف الرمُكو ِ " ُسْبَحاَن َريبِّ

َدهُ : "  َوقَ ْولَ ,زَاَد فَ ُهَو َمْسُنونٌ  ُ ِلَمْن محَِ َع َاَّللَّ َفرِدِ "  َِ َماِم َواْلُمن ْ فَ َهِذِه اَْلَواِجَباُت َتْسُقُط  . لِْلُكلِّ " رَب ََّنا َلَك َاحْلَْمدُ " و  ,ِلإْلِ
َواْلَباِقي ُسَنُن َأقْ َواٍل .  َواأْلَرَْكاُن اَل َتْسُقُط َسْهًوا َواَل َجْهالً َواَل َعْمًدا, وََكَذا بِاْْلَْهِل ,  َوجَيْبُ ُرَىا ُسُجوُدُه اَلسَّْهوَ ,  بِالسَّْهوِ 

يِع َأرَْكاِِنَا.  َوَأفْ َعاٍل ُمْكِمٍل لِلصَّاَلةِ   .  َوِمْن َاأْلَرَْكاِن اَلطمَمْأنِيَنُة يف مجَِ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َأنَّ اَلنَِّ َّ :  َوَعْن َأيب ُىَريْ َرةَ  ْ , ِإَذا ُقْمَت ِإىَل الّصالة فََأْسَبِل اَْلُوُضوءَ " : قَالَ  - َصلَّى اَّللَّ َلَة َفَك ِّ ُثَّ ,  ُثَّ ِاْستَ ْقِبِل اَْلِقب ْ
ُثَّ ,  ُثَّ ُاْسُجْد َح َّ َتْطَمِ نَّ َساِجًدا, ُثَّ ِاْرَفْع َح َّ تَ ْعَتِدَل قَائًِما,  ُثَّ ِارَْكْع َح َّ َتْطَمِ نَّ رَاِكًعا,  ِاقْ َرْأ َما تَ َيسََّر َمَعَك ِمْن اَْلُقْرآنِ 

.  ُمت ََّفٌق َعَلْيِو "ُثَّ ُاْسُجْد َح َّ َتْطَمِ نَّ َساِجًدا ُثَّ ِافْ َعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك ُكلَِّها ,  ِاْرَفْع َح َّ َتْطَمِ نَّ َجاِلًسا

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -  َوقَالَ  .  ُمت ََّفٌق َعَلْيِو "َصلموا َكَما رََأيْ ُتُموٍل ُأَصلِّي  ": - َصلَّى اَّللَّ

اَل "  ",تَ َبارَْكَت يَا َذا َاْلَْاَلِل َواإْلِْكَراِم ,  اَللَُّهمَّ َأْنَت اَلسَّاَلُم َوِمْنَك اَلسَّاَلمُ  " :َوقَالَ , ِاْستَ ْغَفَر َ اَل ًا : ِإَذا فَ َرَ  ِمْن َصاَلتِوِ فَ 
, َلُو اَلنِّْعَمةُ , َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاهُ , اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَُّ , َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ , َلُو اَْلُمْلُك َوَلُو َاحْلَْمدُ , َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلوُ , ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَُّ 
يُن َوَلْو َكرَِه اَْلَكاِفُرونَ , َوَلُو اَلث ََّناُء َاحلََْسنُ , َوَلُو اَْلَفْضلُ  ُ خُمِْلِصنَي َلُو اَلدِّ  " .    اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَّ

                                                 
( . 22/506)ؾبموع الفتاكل : انظر  (1)
( . 591)ركاه مسلم  (2)
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ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلوُ " :  َويَ ُقولُ ,  " َ اَل ًا َوَ اَلِ نيَ , ْكبَ رُ  أَ َوَاَّللَُّ , ُسْبَحاَن َاَّللَِّ َواحْلَْمُد َّلِلَِّ " َوَلُو , َلُو اَْلُمْلكُ , اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَّ
.[  مَتَاَم اَْلِمائَة "َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ , َاحْلَْمدُ 

 

انشـــزح  
  أركان الصَّالة ىي   :

. جانب الشيء األقول  : والرمكن يف اللغة    األركاف صبع ركن , 
.  ما تًتكب منو ماىيَّة الصَّالة :فأركان الصَّالة أركاف العبادة ما تًتكَّب منو العبادة كال تصٌح بدكهنا , : واصطالحاً 
  والُسَنن , والواجبات ,   الفرق بني األركان .

رب بسجود الٌسهو , ال تسقط ال عمدان كال سهوان , فال بٌد من اإلتياف هبا  : األركان   أنّ  . كال ذبي
رب بسجود الٌسهو , كتركها عمدان يبطل الصَّالة  :  وأّما الواجبات . فتسقط سهونا كذبي

.  كال سهوان , فال تبطل الصَّالة بًتكها عمدان  : وأّما السمنن 
.  وأركان قولّية ,  أركان فعلّية – كما ذكر املُصنِّف –وأركان الّصالة تنقسم إىل قسمني 

    فاألركان الفعلية ىي :
: القيام : أوالً 

.    فالقياـ ركن من أركاف الصَّالة إذا كانت الصَّالة فرضان 
:    ويدّل على ذلك 

 . [238: البقرة ]{  َوُقوُموْا َّلِلِّ قَانِِتنيَ  }: قولو تعاذل . أ
.  ()" َصلِّ قَائًِما,فَِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا,فَِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنبٍ :"مرفوعان -  رضي هللا عنو - حديث عمراف بن حصُت . ب

اتفقوا على أف القياـ يف الصَّالة اؼبفركضة فرض على اؼبطيق لو , كأنو مىت أخلَّ بو مع القدرة عليو دل : " - رضبو هللا  - قاؿ ابن ىبَتة
. (2)" تصٌح صالتو 

: ُيستثىن من وجوب القيام يف الفرض - 
. فال بأس أف ييصلًٌي قاعدا , العرياف الذم حولو من يراه . 1
. السَّابق - رضي هللا عنو - اؼبريض , كما دٌؿ عليو حديث عمراف بن حصُت . 2
. أك غَت ذلك , أك حبس , العاجز عن القياـ ؛ ػبوؼ . 3
. فإهنم ييصلُّوف قعودان ؛ التباعهم إمامهم يف ذلك , اؼبأمـو إذا كاف خلف اإلماـ العاجز عن القياـ . 4

                                                 
( . 1117)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1/122)يف اإلفصاح : انظر  (2)
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 -كلو كاف قادر على القياـ , فالٌنفل يصٌح قاعدان ؛ غبديث عائشة , من أراد أف ييصلًٌي نفالن  : ويستثىن أيضاً من وجوب القيام   
ا  ...مييصىلًٌ  كىكىافى : " مرفوعان - رضي هللا عنها    . (2)" َوَمْن َصلَّى قَاِعًدا فَ َلُو ِنْصُف َأْجِر اْلَقائِمِ :"كغبديث  ,()"لىٍيالن طىًويالن قىاًعدن

.  الركو  :  انياً 
:    ويدّل على ذلك 

 . [77: اغبج ] {يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا}:قولو تعاذل . أ
َلةَ ...ِإَذا ُقْمَت ِإىَل الصَّاَلِة :"مرفوعان - رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب .  (3)"ُثَّ ارَْكْع َح َّ َتْطَمِ نَّ رَاِكًعا...ُثَّ اْستَ ْقِبْل اْلِقب ْ

. (4)"كاتفقوا على أٌف الركوع فرض : " يف مراتب اإلصباع - رضبو هللا -    قاؿ ابن حـز 
  .(ويدخل فيو الرفع منو  )االعتدال من الركو  :  الثاً 

:     ويدّل على ذلك 
ُثَّ ارَْكْع َح َّ َتْطَمِ نَّ رَاِكًعا ُثَّ اْرَفْع رَْأَسَك َح َّ تَ ْعَتِدَل قَائًِما :"..مرفوعان يف اؼبسيء صالتو كفيو -  رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة 

 . (7)"كإسناده على شرط مسلم : " قاؿ ابن حجر ( 6) " َح َّ َتْطَمِ نَّ قَائِماً : "  كالبن ماجة (5)"
. السجود : رابعاً 

:     ويدّل على ذلك 
 . [77: اغبج ] {يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا}- :  تعاذل–قولو . أ

 . (8)"ُثَّ اْسُجْد َح َّ َتْطَمِ نَّ َساِجًدا: " كفيو ,   يف اؼبسيء يف صالتو مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب
 .- الرفع منو: أي -االعتدال من السجود : خامساً 

.    كيدخل يف ذلك اعبلوس بُت السجدتُت 
:    ويدّل على ذلك 

.  (9)"َح َّ َتْطَمِ نَّ َجاِلًسا -يعٍت من السجود- ُثَّ اْرَفْع :"  يف اؼبسيء يف صالتو كفيو -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ
.     فهذا يدٌؿ على أنو البد من اعبلوس 

ًة دلىٍ يىٍسجيٍد حىىتَّ يىٍستىوً  :"- رضي هللا عنها - حديث عائشة . ب . ( 10 )" جىاًلسنامى كىافى ًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمنى السٍَّجدى
. اْللوس للتشهد األخري : سادساً 

َصلمْوا َكَما رََأيْ ُتُمْوٍل " :  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كقد قاؿ , أثناء التشهد فإنو كاف يقولو جالسان  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - لفعل النَّيب 
: فَِإَذا قَ َعَد َأَحدُُكْم يف الّصالة فَ ْليَ ُقْل :"  السَّابق مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث ابن مسعود :  , كيدٌؿ عليو أيضان (11)"ُأَصلِّي

                                                 
( . 2/278)انظر فتح البارم  (7( .                )1060)ركه ابن ماجو برقم  (6( .                                                        )730)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (8( .           )735)ركاه مسلم برقم , كاللفظ لو  (1115)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (9( .                      )397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 498)ركاه مسلم برقم  (10( .                                               )26ص)مراتب اإلصباع : انظر  (4)
( . 631)ركاه البخارم برقم  (11( .                     )397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (5)
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  .()... "َّلِلَِّ  التَِّحيَّاتُ    
. الرتتيب : سابعاً 

ٌ قعود :    فالًتتيب بُت أركاف الصَّالة  ٌ سجود , ُثي ٌ رفع منو , ُثي ٌ ركوع , ُثي ٌ سجود ركن من أركاف الصَّالة ,قياـ , ُثي  .ُثي
:     ويدّل على ذلك 

ٌ السجود , فبدأ بالركوع  . [77: اغبج ]{يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا } :قولو تعاذل . أ  .ُثي
ٌ  ): األركاف مرتبة  بػ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يف اؼبسيء صالتو حيث علمو النَّيبُّ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب كاغبديث  (ُثي

. متفق عليو 
" .  َصلمْوا َكَما رََأيْ ُتُمْوٍل ُأَصلِّي: "كقد قاؿ ,  على ىذا الًتتيب -صٌلى هللا عليو كسٌلم - مواظبة النَّيٌب . ج

. (2 )"كاتفقوا على كجوب ترتيب أفعاؿ الٌصالة : " -  رضبو هللا - قاؿ ابن ىبَتة
: الطمأنينة يف كل األركان :  امناً 

.    كبو قاؿ صبهور العلماء أٌف الطمأنينة يف األركاف الفعلٌية فرض 
:     ويدّل على ذلك 

" َح َّ َتْطَمِ نَّ :" كاف يقوؿ لو يف كل ركن , اؼبسيء صالتو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ؼبا علَّم النَّيبُّ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ
(3) . 

تىوي دىعىاهي , فقاؿ لو حذيفة رىأىل رىجيالن الى ييًتمُّ ريكيوعىوي كىالى سيجيودىهي أىنُّوي  : " -رضي هللا عنو - حديث حذيفة . ب مىا : , فىلمىا قىضىى صىالى
ا , صىلٍَّيتى كىلىٍو ميتَّ   . (4)" - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ميتَّ عىلىى غىٍَتً اٍلًفٍطرىًة الَّيًت فىطىرى اَّللَّي ؿبيىمَّدن

كالسجود يف لغة العرب ال يكوف إاٌل إذا سكن حُت اكبنائو , كحُت كضع , كأيضان فإٌف الركوع : " - رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ 
" كجهو على األرض , فأٌما ؾبرد اػبفض كالرفع عنو فال يسمى ركوعان كال سجودان , كمن ظبٌاه ركوعان كسجودان فقد غلط على العربية 

(5) .
 

أو ما ىو حّد االطم نان ؟  ,  ولكن م  يسّمى املُصلِّي مطم ناً يف صالتو -
 -.رضبهم هللا  - (6)كقوَّاه اجملد كرجحو شيخنا ابن عثيمُت ,  أٌف الطمأنينة ىي السكوف بقدر الذًٌكر الواجب :الصحيح
, فينبغي إعطاء كل ركن حقو من الذًٌكر , كإمبا ىي عبادة ذات أقواؿ كأفعاؿ ,  أٌف الصَّالة ليست حركات ؾبرَّدة فقط :والتعليل 

. كال يبكن ذلك إال بتقدير الوقت الكايف لو 
 

                                                 
( . 402)ركاه مسلم برقم ,  (6328)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1/138)اإلفصاح : انظر  (2)
( . 397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (3)
( .   791)ركاه البخارم  (4)
( . 22/569)ؾبموع الفتاكل : انظر  (5)
( .             3/306)اؼبمتع : انظر  (6)
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  وأّما األركان القولية فهي   :
. تكبرية اإلحرام : أوالً 

:    ويدّل على ذلك 
ْ : "  مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة .  أ َلَة َفَك ِّ  .  ()"  ِإَذا ُقْمَت ِإىَل الصَّالِة فَاْستَ ْقِبْل اْلِقب ْ

 . (2 )"َوَ ِْرديَُها التَّْكِبرُي َوَ ِْليُلَها التَّْسِليمُ ُمْفَتاُح الّصالة الطَُّهور : "   مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث علي . ب
. (3)" كاتفقوا على أٌف تكبَتة اإلحراـ من فركض الصَّالة : " - رضبو هللا -    قاؿ ابن ىبَتة 

. فليس شيء من التكبَتات ركن غَت تكبَتة اإلحراـ , كأٌما بقية التكبَتات فليست بأركاف 
. قراءة الفا ة :  انياً 

 . (4)"الَ َصالَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقَرْأ بَِفاِ َِة اْلِكَتابِ  :" مرفوعان -رضي هللا عنو -  حديث عبادة بن الصامت :   ويدّل على ذلك 
كأهنا ركن على اإلماـ كاؼبنفرد , كالقوؿ بأٌف الفاربة ركن يف كل ركعة ىو قوؿ صبهور العلماء , كتقٌدـ تفصيل اؼبسألة يف ًصفة الصَّالة 

. كأٌما اؼبأمـو فواجبة , 
. قول التشهد األخري :  الثاً 

:    ويدّل على ذلك 
نىاكينَّا نػىقيوؿي قػىٍبلى أىٍف يػيٍفرىضى :"  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث ابن مسعود  ـي عىلىى اَّللًَّ قػىٍبلى :  التَّشىهُّدي  عىلىيػٍ رىائًيلى ًمنٍ السَّالى ـي عىلىى ًجبػٍ  السَّالى

 . (5)..."كىًميكىائًيلى 
صٌلى هللا عليو - لكن التشهد األكؿ ؼبٌا تركو النَّيب, يدٌؿ على أٌف األصل يف التشهدين أهنما من أركاف الصَّالة " قػىٍبلى أىٍف يػيٍفرىضى :" فقولو 

. عيلم من ذلك أنو من الواجبات كيبقى التشهد األخَت على فرضيتو - كما سيأيت - سهوان ُث جربه بسجود الٌسهو  -كسٌلم 
. التسليم : رابعاً 

" .  السالم عليكم ورمحة هللا "كعن يساره , عن يبينو  " السالم عليكم ورمحة هللا: "    كىو قوؿ 
"  َوَ ِْرديَُها التَّْكِبرُي َوَ ِْليُلَها التَّْسِليمُ  ُمْفَتاُح الّصالة الطَُّهور : " مرفوعان -رضي هللا عنو -  حديث علي :ويدّل على أّن التسليم ركن 

. فال يكوف اػبركج من العبادة إاٌل بالتسليم  , (6)
  واجبات الصَّالة ىي   :

. تكبريات االنتقال : أوالً 
 : ُيستثىن من ذلك ما يلي, كالرفع منهما , كالقياـ من التشٌهد األكؿ,كلها كاجبة تسقط بالٌسهو,كللسجود,   فالتكبَت للركوع

. تكبَتة اإلحراـ فإهنا ركن كما تقٌدـ . 1
. سينَّة : كاالستسقاء فإهنا , التكبَتات الزكائد يف صالة العيد . 2

                                                 
( . 394)ركاه مسلم برقم ,  (756)ركاه البخارم برقم  (4( .      )397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (1)
. كصححاه (2644)ركاه البيهقي برقم ,  (1/350/4)ركاه الدارقطٍت  (5( .       )238)ركاه الًتمذم برقم ,  (61)ركاه أبو داكد برقم  (2)
 ( .238)ركاه الًتمذم برقم ,  (61)ركاه أبو داكد برقم  (6( .                                      )1/123)اإلفصاح: انظر  (3)
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. تكبَتات اعبنازة فإهنا أركاف . 3
كالركن ال , تكبَتة الركوع ؼبن أدرؾ اإلماـ كىو راكع فإهنا تكوف سينَّة , كأٌما تكبَتة اإلحراـ فال بد أف يأيت هبا ؛ ألهنا ركن . 4

. يسقط 
:    ويدّل على أّن التكبريات من الواجبات 

ُوا : " كفيو ,   اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة  َدُه فَ ُقوُلواِإَذا َك َّ اإِلَمام َفَك ِّ ُ ِلَمْن محَِ َع اَّللَّ رَب ََّنا َوَلَك  :"َوِإَذا قَاَل  َِ
ُوا: " قولو  , ()" احْلَْمُد  . كاألمر يدٌؿ على الوجوب , أمر  " َفَك ِّ
  .التسميع والتحميد:  انياً 
 ؟ وىل جيب على كل مصلِّ  " ,  ربنا ولك حلمد: "كقوؿ ,  "  ع هللا ملن محده:" هبب قوؿ :    أٌم 

.    اإلماـ كاؼبنفرد هبمعاف بُت التسميع كالتحميد , كيقتصر اؼبأمـو على التحميد 
:    ويدّل على ذلك 

ـى ًإذلى الٌصالة-  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ ُ  :"ُثيَّ يػىقيوؿي : كفيو ...ًإذىا قىا َع اَّللَّ َِ 
َدهُ   -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  , كاؼبنفرد كاإلماـ لقولو ( 2)" رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمدُ  :" ًحُتى يػىٍرفىعي صيٍلبىوي ًمنى الرُّكيوًع ُثيَّ يػىقيوؿي كىىيوى قىائًمه ",ِلَمْن محَِ

 . (3) "َصلموا َكَما رََأيْ ُتُموٍل ُأَصِلي:" 
َدهُ :إذا قاؿ اإلماـ :" مرفوعان , كفيو -رضي هللا عنو - كأٌما اؼبأمـو فلحديث أنس  ُ ِلَمْن محَِ َع اَّللَّ  (4)" رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمدُ : فقولوا  َِ

 .والسجود , تسبيحتا الركو  :  الثاً 

. يف السجود  " سبحان ريب األعلى" ك, يف الركوع  " سبحان ريب العظيم: "    كنبا قوؿ 
 - اَّللًَّ  رىسيوؿي  لىنىا قىاؿى {اْلَعِظيمِ  رَبِّكَ  بِاْسمِ  َفَسبِّحْ }:نػىزىلىٍت  لىمَّا:  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث عقبة بن عامر:ويدّل على وجوهبما 

    . (5)"ُسُجودُِكمْ  يف  اْجَعُلوَىا"  :لىنىا قىاؿى {اأَلْعَلى رَبِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ }:نػىزىلىٍت  فػىلىمَّا, "رُُكوِعُكمْ  يف  اْجَعُلوَىا":- صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
الة , تسبيحة كاحدة  : والواجب من ذلك  .كسبق توضيح ذلك يف ًصفة الصًٌ

: س ال هللا املغفرة بني السجدتني : رابعاً 
. رب اغفر رل بُت السجدتُت :    أٌم قوؿ 

َربِّ  َربِّ اْغِفْر يل :" كاف يقوؿ بُت السجدتُت  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث حذيفة : ويدل على وجوهبا 
 . (6)" اْغِفْر يل 

  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كالسينَّة أف يقوؿ ذلك ثالثان ؛ ألف النَّيٌب : مرَّة كاحدة يف كل جلسة بُت السجدتُت  :    والواجب من ذلك
. (7 )دعا ثالثان كما ثبت عند البخارم, كاف إذا دعا 

                                                 
( . 3783)كصححو اغباكم  (887)ركاه ابن ماجة برقم ,  (869)ركاه أبو داكد برقم ,  (17414)ركاه أضبد برقم   (5( .                )411)ركاه مسلم برقم ,  (734)ركاه البخارم برقم  (1)
( ,  1070)ركاه النَّسائي برقم ,  (874)ركاه أبو داكد برقم ,  (23375)ركاه أضبد برقم  (6( .                )392)ركاه مسلم برقم ,  (795)ركاه البخارم برقم  (2)
.     كصححو اغباكم كحسنو األلباين -.           رضي هللا عنو - عن مالك بن اغبويرث  (631)ركاه البخارم برقم  (3)
 ( .         1794)ركاه مسلم برقم ,  (240)ركاه البخارم برقم  (7( .                 )411)ركاه مسلم برقم ,  (805)ركاه البخارم برقم  (4)
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: واْللوس لو , التشهَّد األول : خامساً    
َنا السَّاَلمُ  َوبَ رََكاتُوُ  اَّللَِّ  َوَرمْحَةُ  النَِّ م  َأي مَها َعَلْيكَ  السَّاَلمُ  َوالطَّيَِّباتُ  َوالصََّلَواتُ  َّلِلَِّ  التَِّحيَّاتُ  : "      كالتشٌهد األكؿ ىو   َوَعَلى َعَلي ْ

. " َوَرُسولُُو  َعْبُدهُ  ُ َمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اَّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  الصَّاحلِِنيَ  اَّللَِّ  ِعَبادِ 
:    ويدّل على أّن التشّهد واجب 

. ()" ُكنَّا نَ ُقوُل قَ ْبَل َأْن يُ ْفَرَض التََّشهمدُ : "  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث ابن مسعود . أ
نىة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب . ب   -رضي هللا عنو -ؼبا قاـ عن التشٌهد األكؿ جربه بسجود الٌسهو ؛كما يف حديث عبد هللا بن حبيىيػٍ

رب بسجود الٌسهو ؼبن تركها سهوان , (2)اؼبتفق عليو  . كالواجبات ذبي
  ُسَنن الصَّالة ىي   :

 :وىي على نوعني , ككاجباهتا اليت سبق توضيحها , ماعدا أركاف الٌصالة :   سينىن الصَّالة ىي 
  :ُسَنن أقوال  :النو  األول 

إذل آخره بعد " ملء السموات:" بعد الفاربة , كالسورة اليت تليها , كقوؿ "  آمني : "كقوؿ , كالبسملة , كالتعوذ ,    كاالستفتاح 
كاإلطالة يف القراءة , كالًتتيل , كالتعٌوذ باهلل من أربع بعد التشٌهد األخَت , التحميد , كما زاد على اؼبٌرة يف تسبيح الركوع كالسجود 

.    كغَت ذلك فبا مرَّ مفصَّالن يف ًصفة الصَّالة ,  كالتقصَت حبسب موضعهما
 :  ُسَنن أفعال: النو  الثاٍل 

   كرفع اليدين يف اؼبواضع األربع , ككضع اليد اليمٌت على اليسرل على صدره , كالنظر إذل موضع السجود , ككضع اليدين على 
الركبتُت يف الركوع مفرجيت األصابع , كؾبافاة العضدين عن اعبنبُت يف الركوع كالسجود , كؾبافاة البطن عن الفخذين كالفخذين عن 

كإقامة القدمُت يف السجود كجعل , الساقُت يف السجود , كمٌد الظهر معتدالن يف الركوع , كجلسة االسًتاحة على القوؿ بسنيتها 
بطوف األصابع على األرض , ككضع اليدين حذك اؼبنكبُت أك األذنُت , كتوجيو أصابع اليدين مضمومة كبو الًقبلة يف السجود , 

كاالفًتاش يف التشهد األكؿ ك التورؾ يف الثاين , ككضع  اليدين على الفخذين أثناء اعبلوس مع قبض أصابع اليمٌت , كبسط أصابع 
الة  .  اليسرل كما تقٌدـ , كالتفاتو يبينان كمشاالن يف التسليم كغَت ذلك فبٌا مرَّ مفصالن يف ًصفة الصًٌ

 
 
 
 

                                                 
( . 2644)ركاه البيهقي برقم ,  (1/350/4)ركاه الدارقطٍت  (1)
 ( .570)ركاه مسلم برقم ,  (829)ركاه البخارم برقم  (2)
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ُ  -َوِىَي اَْلَمْذُكورَُة يف َحِديِث ِاْبِن ُعَمَر :و اَلرََّواِتُب اَْلُم َكََّدُة اَلتَّابَِعُة لِْلَمْكُتوبَاِت َعَشرٌ : ] - رمحو هللا -  قال املُصنِّف      َرِضَي َاَّللَّ

ُهَما  , َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَد اَْلَمْغِرِب يف بَ ْيِتوِ  , َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَدَىا, رَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل اَلظمْهرِ : َحِفْظُت َعْن َرُسوِل َاَّللَِّ  َعْشَر رََكَعاتٍ :قَالَ  - َعن ْ
  . [.  ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ .َورَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل اَْلَفْجرِ ,  َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَد اَْلِعَشاِء يف بَ ْيِتوِ 

 

انشـــزح  
 السمَنن الرواتب   : 

 :على قولني     اختلف أىل العلم يف عدد السُّنىن الركاتب اليت بعد الصَّلوات 
كركعتاف بعد , كركعتاف قبل الظهر كركعتاف بعدىا , ركعتاف قبل الفجر : أّن عدد السمَنن الرواتب عشر ركعات  :القول األول 

. كركعتاف بعد العشاء , كىذه العشر ركعات متفق عليها بُت العلماء , اؼبغرب 
. ()-  رضبو هللا - كما نقل ذلك ابن ىبَتة 

  :عىٍشرى رىكىعىاتو  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - حىًفٍظتي ًمٍن النَّيبًٌ :" اؼبتفق عليو حيث قاؿ - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر:   واستدلوا بِ  
ًة الصٍُّبًح , كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اٍلًعشىاًء يف بػىٍيًتًو , كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اٍلمىٍغًرًب يف بػىٍيًتًو , كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدىىىا , رىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى الظٍُّهًر  كىرىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى صىالى

صنًٌف . (2)"
ي
. كىذا القوؿ ىو الذم اختاره اؼب

. كأٌف قبل صالة الظهر أربع ركعات ال ركعتُت  , أّن عددىا ا نتا عشرة ركعة: والقول الثاٍل 
:    ويدّل على ذلك 

. (3)" يف بػىٍييًت قػىٍبلى الظٍُّهًر أىٍربػىعنا مكىافى ييصىلًٌ : " عند مسلم حيث قالت- رضي هللا عنها - حديث عائشة . أ
َمْن َصلَّى ا ْ َنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف يَ ْوٍم :" يقوؿ-  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ظبعت رسوؿ هللا : قالت - رضي هللا عنها - حديث أـ حبيبة . ب

َلٍة ُبِّنَ َلُو هِبِنَّ بَ ْيٌت يف اْْلَنَّةِ  َأْربَ ًعا قَ ْبَل الظمْهِر , َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَدَىا َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَد اْلَمْغِرِب , َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَد :" كزاد الًتمذم  , (4)" َولَي ْ
". حسن صحيح : " كقاؿ (5 )"اْلِعَشاِء , َورَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل َصاَلِة اْلَفْجرِ 

 

 ؛ ألف (6)"ييصىلًٌي يف بػىٍييًت قػىٍبلى الظٍُّهًر أىٍربػىعنا -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى :" عند مسلم كفيو - رضي هللا عنها -    كيؤخذ حبديث عائشة 
َمْن َصلَّى  ":  عند مسلم - رضي هللا عنها - كألف ىذا ىو اؼبوافق غبديث أـ حبيبة , - رضي هللا عنهما - فيو زيادة على حديث ابن عمر
َلةٍ  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كألف النَّيب  , (7)" ُبِّنَ َلُو هِبِنَّ بَ ْيٌت يف اْْلَنَّةِ - غري الفريضة  : كيف ركاية - ا ْ َنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف يَ ْوٍم َولَي ْ

.  أعرؼ دبا يقع يف بيتو - رضي هللا عنها - كاف ييصٌلي النَّافلة يف بيتو كعائشة 
 

                                                 
( . 415)ركاه الًتمذم برقم  (5( .                                     )1/151)اإلفصاح : انظر  (1)
( . 730)ركاه مسلم برقم  (6( .      )729)ركاه مسلم برقم ,  (1180)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 728)ركاه مسلم برقم  (7( .                                        )730)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 728)ركاه مسلم برقم  (4)
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    من فضائل السمَنن الرواتب :
. () عند مسلم السَّابق - رضي هللا عنها - أٌف من حافظ عليها بيٍت لو بيت يف اعبنة كما يف حديث أـ حبيبة . 1
. فتسٌد النقص الذم وبصل يف الصَّالة اؼبفركضة , أهنا ترقع اػبلل اغباصل يف الفريضة . 2

ِإنَّ َأوََّل َما حُيَاَسُب النَّاُس بِِو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن : " - صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا :  قاؿ- رضي هللا عنو -       عن أيب ىريرة 
 َأمتََّها َأْم نَ َقَصَها فَِإْن َكاَنْت تَامًَّة ُكِتَبْت َلُو يَأْعَما ُِِم الّصالة قَاَل يَ ُقوُل رَب مَنا َجلَّ َوَعزَّ ِلَمالَِئَكِتِو َوُىَو َأْعَلُم اْنظُُروا يف َصاَلِة َعْبدِ 

َها َشْيً ا قَاَل اْنظُُروا َىْل ِلَعْبدِ   َفرِيَضَتُو ِمْن َتَطومِعِو ُثَّ ي ِمْن َتَطومٍ  فَِإْن َكاَن َلُو َتَطومٌ  قَاَل َأمتموا ِلَعْبدِ يتَامًَّة َوِإْن َكاَن انْ تَ َقَص ِمن ْ
 . (2)" تُ ْ َخُذ اأَلْعَماُل َعَلى َذاُكمْ 

  - رضي هللا عنو - كما جاء يف صحيح البخارم من حديث أيب ىريرة - عٌز كجل - أفَّ هبا كبغَتىا من النَّوافل تيناؿ ؿببة هللا . 3
. (3)"يَ َزاُل َعْبِدْي يَ تَ َقرَُّب ِإيَلَّ بِالن ََّواِفِل َح َّ ُأِحبَّوُ َما وَ - : " .... عز كجل - مرفوعان قاؿ هللا 

 .األفضل أن ت دى السمَنن الرواتب يف البيت  -
َصلموا َأي مَها النَّاُس يف بُ ُيوِتُكْم فَِإنَّ : "قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب - رضي هللا عنو -  حديث زيد بن ثابت :ويدّل على ذلك     

فصالة النافلة يف البيت أفضل كفيها تطبيق للسينَّة سواءن كاف بيت اؼبسلم  . (4)" َأْفَضَل َصاَلِة اْلَمْرِء يف بَ ْيِتِو ِإالَّ الّصالة اْلَمْكُتوبَةَ 
. أك غَتنبا, كاؼبدينة, يف مكة 
    آكد السمَنن الرواتب: 

 - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - دلىٍ يىكيٍن النَّيبُّ :" قالت - رضي هللا عنها -  حديث عائشة :ويدّل على ذلك    آكد السُّنىن الركاتب سينَّة الفجر , 

ا ًمٍنوي عىلىى رىٍكعىيتىٍ اٍلفىٍجرً   ًمٍن النػَّوىاًفًل أىشىدَّ تػىعىاىيدن
 . (5)"عىلىى شىٍيءو

 :ُسنَّة الفجر  ا ِعّدة خصائص - 
ال ,كال الوتر,دل يكن يدع سينَّة الفجر- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ؛ ًلما جاء يف الصحيحُت أٌف النَّيٌب  مشروعيتها يف السَّفر واحلضر.1

كأٌما بقٌية النوافل , كالعشاء , كاؼبغرب ,كراتبة الظهر , , أٌما غَتىا من السُّنىن الركاتب فالسينَّة تركها يف السَّفر (6)حضران كال سفران 
. كركعيت الوضوء فيأيت هبا يف السَّفر على القوؿ الصحيح , كالضحى كربية اؼبسجد 

:   -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - قاىؿى رىسىوؿي هللا : " أيضان قالت- رضي هللا عنها -  ؛ غبديث عائشة  واهبا بأِنا خري من الدنيا وما فيها. 2
نْ َيا َوَما ِفيَها" ٌر ِمَن الدم  . (7)"رَْكَعَتا اْلَفْجِر َخي ْ
. ُيَسّن  فيفها . 3

ًة الصٍُّبًح -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي هللا : "  قالت- رضي هللا عنها -  حديث عائشة :ويدّل على ذلك ىبيىفًٌفي الرٍَّكعىتػىٍُتً قػىٍبلى صىالى
ىقيوؿي ىىٍل قػىرىأى   . (8)"قػيٍرآف؟بًأيٌـً اؿٍ ًفيًهمىا حىىتَّ ًإيٌنً ألى

                                                 
( .                                    728)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 1425)ركاه ابن ماجو برقم ,  (466)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (413)ركاه الًتمذم برقم ,  (864)ركاه أبو داكد برقم ,  (9494)ركاه أضبد برقم  (2)
( . 723)ركاه مسلم برقم ,  (1159)ركاه البخارم برقم  (6( .                                      )6502)ركاه البخارم برقم  (3)
( .    725)ركاه مسلم برقم  (7( .           )781)ركاه مسلم برقم ,  (731)ركاه البخارم برقم  (4)
 ( .724)ركاه مسلم برقم ,  (1171)ركاه البخارم برقم  (8( .         )724)ركاه مسلم برقم ,  (1169)ركاه البخارم برقم  (5)
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. أك ييفضي إذل أف ينقر صالتو فيقع يف اؼبنهي عنو ,    بشرط أاٌل يكوف ىذا التخفيف ـبًٌالن بالواجب 
 :  أنو ُيَسّن أن يقرأ يف ُسنَّة الفجر بعد الفا ة. 4

ُ َأَحدٌ :}كيف الثانية, {ُقْل يَا َأي مَها اْلَكاِفُرونَ }:     يف الركعة األكذل  :  أك يقرأ بعد الفاربة يف الركعة األكذل{ُقْل ُىَو اَّللَّ
َنا َوَم  أُنِزَل ِإىَلَ ِإبْ َراِىيَم َوِإْ َاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواألْسَباطِ قُ  } كيف الثانية  , [ ١٣٦: البقرة]{....وُلَوْا آَمّنا بِاَّللِّ َوَم  أُْنِزَل ِإلَي ْ

َنُكمْ آ ُقْل يَ  :} نَ َنا َوبَ ي ْ كىذه من السُّنىن اليت كردت على كجوه متنوعة , [٦٤:  آؿ عمراف] {....َأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوْا ِإىَلَ َكَلَمٍة َسَوآٍء بَ ي ْ
. كمرٌة هبذه ,فمرٌة يأيت هبذه 

:    ويدّل على ذلك 
ُ }ك{ُقْل يَا َأي مَها اْلَكاِفُرونَ  :}قػىرىأى يف رىٍكعىيتىٍ اٍلفىٍجر-  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى هللا - رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ ُقْل ُىَو اَّللَّ

 . () "{َأَحدٌ 
 : كىافى يػىقىرىأٍ يف رىٍكعىيتىٍ اٍلفىٍجر يف األيكذلى ًمنػٍهيمىا-  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى هللا - رضي هللا عنهما - كحديث ابن عباس. ب
َنا َوَم  أُنِزَل ِإىَلَ ِإبْ َراِىيمَ  قُ } َأْىَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوْا ِإىَلَ آ ُقْل يَ }:اليت يف البقرة , كيف اآلخرة منهما {....وُلَوْا آَمّنا بِاَّللِّ َوَم  أُْنِزَل ِإلَي ْ

َنُكمْ  نَ َنا َوبَ ي ْ  (2)."[64:عمراف آؿ] { ...َكَلَمٍة َسَوآٍء بَ ي ْ
 

   من فاتو شيء من السمنن الرواتب ُسنَّ لو قضاؤه . 
. بشرط أف يكوف فوات السينَّة لعذر

:   ويدّل على ذلك
كأصحابو كىم - صٌلى هللا عليو كسٌلم - يف قصة نـو النَّيب - رضي هللا عنهما  - كأيب قتادة,ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة . أ

( 3).راتبة الفجر أكالن , ُث الفريضة ثانيان - صٌلى هللا عليو كسٌلم - يف سفر عن صالة الفجر حيث صٌلى النَّيب 

فقضانبا بعد صالة , شيًغلى عن الركعتُت بعد صالة الظهر - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب : - رضي هللا عنها - حديث أـ سيلمة . ب
 . (4)العصر 

َها فَ ْلُيَصلَِّها ِإَذا  : " - رضي هللا عنو - كما يف حديث أنس - صٌلى هللا عليو كسٌلم - عمـو قوؿ النَّيب . ج َمْن َنِسَي َصاَلًة َأْو نَاَم َعن ْ
.   , كىذا يشمل الفرض كالٌنفل(5)"  ذََكَرَىا

   

كاألحاديث , فإنو ال يقضيها ؛ لعدـ العذر بفواهتا , أٌما إف ترؾ السينَّة عمدان حىت فات كقتها ,    كىذا إف كانت السينَّة فاتتو لعذر 
ككبوىا من , كالشغل, كالنسياف, لعذر كالنـو, الواردة يف قضاء الفائتة من السُّنىن الركاتب إمبا كردت فيمن فاتتو السينَّة الرٌاتبة 

. األعذار

                                                 
( . 834)ركاه مسلم برقم ,  (4370)ركاه البخارم برقم  (4( .               )726)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 684)ركاه مسلم برقم ,  (597)ركاه البخارم برقم  (5( .               )727)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 680,681)ركاه مسلم برقم  (3)
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ْنَساُن يف َصاَلٍة رُُكوًعا:  َوُىَو َمْشُروٌ  ِإَذا]  : -رضبو هللا -   قال املُصنِّف      , َسْهًوا,  َأْو قُ ُعوًدا,  َأْو ِقَياًما,  َأْو ُسُجوًدا ,زَاَد َاإْلِ

, َأْو َشكَّ يف زِيَاَدٍة َأْو نُ ْقَصاٍن , َأْو تَ َرَك َواِجًبا ِمْن َواِجَباِ َا َسْهًوا , َأَتى بِِو َوَسَجَد لِلسَّْهِو :  َأْو نَ َقَص َشْيً ا ِمْن اَْلَمْذُكورَاتِ 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َوَقْد  َ َبَت َأنَُّو  فَ َتمََّم ,  ُثَّ ذَكَُّروهُ , َوَسلََّم ِمْن رَْكَعتَ نْيِ ِمْن اَلظمْهِر َأْو اَْلَعْصرِ  قَاَم َعْن التََّشهمِد اأْلَوَِّل َفَسَجدَ " -  َصلَّى اَّللَّ
َفَسَجَد َسْجَدتَ نْيِ ,  َصلَّْيَت ََخًْسا: قَاُلوا؟  َوَما َذاكَ : فَ َقالَ ؟  َأزِيَدِت الصَّالة:  وَصلَّى اَلظمْهَر ََخًْسا َفِقيَل َلوُ  . َوَسَجَد لِلسَّْهوِ 
,  فَ ْلَيْطَرِح اَلشَّكَّ ؟ َأْم َأْربَ ًعا ,  َأَ اَل ًا: َكْم َصلَّى  فَ َلْم يَْدرِ ,  ِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم يف َصاَلتِوِ :  َوقَالَ  . ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ " بَ ْعَدَما َسلََّم 

َقنَ  َوِإْن َكاَن َصلَّى مَتَاًما َكانَ َتا .  فَِإْن َكاَن َصلَّى ََخًْسا َشَفْعَن َصاَلتَوُ ,  ُثَّ َيْسُجُد َسْجَدتَ نْيِ قَ ْبِل َأْن ُيَسلِّمَ ,  َوْلَيْْبِ َعَلى َما ِاْستَ ي ْ
َوُيَسّن ُسُجوُد التِّاَلَوِة لِْلَقاِرِئ َواْلُمْسَتِمِع يف , َوَلُو َأْن َيْسُجَد قَ ْبَل اَلسَّاَلِم َأْو بَ ْعَدُه , َرَواُه َأمْحَُد َوُمْسِلٌم  . تَ ْرِغيًما لِلشَّْيطَانِ 
َكُسُجوِد  َوُحْكُم ُسُجوِد اَلشمْكرِ  . َسَجَد َّلِلَِّ ُشْكًرا,  َأْو ِاْنَدفَ ْعْت َعْنُو نِْقَمةٌ ,  وََكَذِلَك ِإَذا جَتَدََّدْت َلُو نِْعَمةٌ , الّصالة َوَخارِِجَها 

[ . اَلتِّاَلَوةِ 
 

انشـــزح  
 .وسجود الشكر , وسجود التِّالوة , سجود السهو : ذكر املُصنِّف يف ىذا الباب  ال ة أنوا  من السجود وىي 

    وأحكامو , سجود السهو : النو  األول :
:  تعريف سجود السهو- 

. النسياف يف الصَّالة :    الٌسهو يف الصَّالة 
يصلًٌي ؛ عبرب ما حصل يف الصَّالة من خللو بسبب الٌسهو :ويف االصطالح 

.  عبارة عن سجدتُت يسجدنبا اؼب
    أسباب مشروعية سجود الّسهو  ال ة وىي: 

 . أك سجودان ,  الزيادة ,كمن يزيد ركوعان :أوال 

. أك سجودان ,  النقص , كمن ينقص ركوعان : انيا 
. أك عدد سجداتو , أـ أربعان ,  الشٌَّك , كمن يشٌك يف عدد ركعاتو ثالثان : الثا 
 . () "فَِإَذا َنِسَي َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسُجدْ : " عند مسلم مرفوعان - رضي هللا عنو -  ؛ غبديث أيب سعيد سجود الّسهو معلَّق بالّسهو- 

بل , كال ينفع فيها سجود الٌسهو , أك ركنا متعٌمدان بطلت صالتو , فمن ترؾ كاجبان ,  فال ييشرع لو سجود الٌسهو :   أّما العمد 
. أكقعودان متعمدان يف غَت مواضعها بطلت صالتو , أك سجودان , أك ركوعان , نيقل اإلصباع على أف من زاد قيامان 

. (2 )"ال للعمد عند اعبمهور , ييشرع للٌسهو :" يف االختيارات -  رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ 
                                                 

 ( .61ص)االختيارات : انظر  (2( .             )572)ركاه مسلم برقم  (1)
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  بت يف , أّن ما  بت يف الفرض  ]: كللقاعدة ,  سجود الٌسهو ييشرع يف صالة الفرض كالنفل ؛ لعمـو األدلة :فائدة  

, فسجود الٌسهو مشركع يف كل صالة ذات ركوع كسجود ؛ احًتازان من صالة اعبنازة فال ييشرع  [ إاّل بدليل على التفريق, النَّفل 
. ألهنا ليست ذات ركوع كسجود , فيها سجود الٌسهو 

. الزيادة : أوالً    
.    ييشرع سجود الٌسهو ؼبن زاد يف صالتو سهوان 

, فإنو ييشرع لو سجود الٌسهو, أك قعودان يف ؿبل قياـ يف صالتو سهوان , أك قيامان يف ؿبل قعود , أك ركوعان ,    كمن زاد سجودان 
. كمن فعلو -  عليو الٌصالة كالٌسالـ –كىذا ثابت من قولو 
:    ويدّل على ذلك 

ِإَذا زَاَد الرَُّجُل َأْو نَ َقَص :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - عند مسلم أف النَّيبَّ -  رضي هللا عنو -  حديث ابن مسعود :من قولو . أ
.  ()"فَ ْلَيْسُجْد َسْجَدتَ نْيِ 

صٌلى طبسان ُث يف آخر الٌصالة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ : أيضان عند مسلم -رضي هللا عنو -  حديث ابن مسعود :ومن فعلو . ب
. (2)ؼبا أيخرب بزيادة الركعة ثٌت رجليو ُث سجد سجديت الٌسهو 

  من زاد يف صالتو ركعة وَعِلَم أ ناءىا أِنا زائدة ماذا يفعل ؟  :مسألة
 فماذا يفعل ؟كيف الركعة اػبامسة أثناء الركوع أك السجود عىًلمى أهنا ركعة زائدة ,  رجل صٌلى طبسان :   مثالو 
مىت ما عىًلم أهنا زائدة كجب عليو , كلو كاف ذلك أثناء ركوعو أك سجوده يف الركعة الزائدة ,  أنو هبلس للتشٌهد مباشرة :الصحيح 

. بدكف تكبَت عبلوسو , اعبلوس يف اغباؿ 
كالزيادة يف الصَّالة عمدان تبطل الٌصالة كما ,  يكوف متعمدان للزيادة يف الصالة, ألنو لو أكمل ركعتو الزائدة كدل هبلس :   والتعليل 

كىذا فهم خاطئ , ظٌن أنو حىريـى عليو الرجوع , سبق , كهبذا يتبُتَّ خطأ بعض الناس أنو إذا قاـ إذل ركعة زائدة كشرع يف القراءة 
بل ينبغي أف , فالزائد ال يبكن االستمرار فيو أبدا , كهبب على اؼبأمـو أالَّ ييتابع إمامو إذا تيٌقن أنو على خطأ بزيادة ركعة يف الصَّالة 

. يفارؽ إمامو يف ىذه اغباؿ 
يضي عاؼبان بتحرًن ذلك فسدت  : " - رضبو هللا -   قاؿ ابن قدامة 

فإف مضى يف موضع يلزمو الرجوع , أك رجع يف موضع يلزمو اؼب
. (3)"صالتو , ألنو ترؾ كاجبان يف الصَّالة عمدان 

 ؟ وما احلكم لو تابع املأموم إمامو يف الركعة الزائدة -
فال هبوز متابعة اإلماـ يف ىذه اغباؿ , , إذا علموا أنو قد زاد يف صالتو ,  أنو هبب على اؼبأمومُت أف يفارقوا إمامهم :الصحيح 

كإف ,  دل تبطل صالهتمنسياناً كإف كاف ذلك , بطلت صالهتم عمداً إف كاف ذلك , فإف دل يفارقوه كتابعوا إمامهم يػيٍنظر يف فعلهم 
- تعاذل-دل تبطل صالهتم ؛ لعمـو قولو - دل يعلموا أنو ال هبوز متابعتو :أٌم  - أو جهالً باحلكم,جهالً بأِنا زائدة كاف ذلك 

   -صٌلى هللا عليو كسٌلم - تابعوا النَّيب- رضي هللا عنهم -كألف الصحابة  ,[286: البقرة ]{رَب ََّنا الَ تُ َ اِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا}:
                                                 

 ( .2/425)اؼبغٍت : انظر  (3( .                   )572)ركاه مسلم برقم  (2( .         )571)ركاه مسلم برقم  (1)
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كأٌما إذا تابعو اؼبأمـو كىو يرل أٌف , () اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو - كدل ييؤمىركا باإلعادة كما يف حديث ابن مسعود ,   يف اػبامسة 
. فصالتو صحيحة , الصواب مع اإلماـ 

 :    فتلخَّص أّن متابعة اإلمام الزائد يف صالتو على أربعة أقسام
. فصالتو صحيحة , فتابعو على ذلك ,  أف يرل أٌف الصَّواب مع اإلماـ :القسم األول 
. فصالتو باطلة , كاغبكم الشرعي - اػبطأ:  أم–فيتابعو على ذلك عاؼبان باغباؿ ,  أف يرل أنو ـبطئ :القسم الثاٍل 
.  فصالتو صحيحو, أك نسيانان ي , أك باغبكم الشرعي ,  أف يتابعو جهالن باغباؿ :القسم الثالث 
.  أف يفارقو فصالتو صحيحة :القسم الرابع 

   وإذا فارق املأموم يف ىذه احلال فهل يلزمو انتظاره لُيسلِّم معو أم ال ؟ 
أنو ييسلًٌم :والصَّواب ,  ينتظره فيجلس يتشهد كيدعو إذل أف يأيت إمامو كييسٌلم معو :وقيل  إنو ييسلًٌم كال ينتظر إمامو , :   قيل

. كال ينتظره ؛ ألف إمامو زاد يف صالتو عمدان 
" كال من فارقو : " كفهمنا من قولو .... فالواجب على من عىًلم أٌف اإلماـ زاد يف الصَّالة اؼبفارقة :" - رضبو هللا -    قاؿ ابن عثيمُت 

. (2)"أنو ال هبلس فينتظر اإلماـ ؛ ألنو يرل أٌف صالة اإلماـ باطلة , كال يبكن متابعتو يف صالة باطلة 
  وطال الفاصل , لو سلَّم من ا نتني يف صالة رباعية سهواً : مسألة .
كمكث , كدخل بيتو , ُث قاـ كخرج من اؼبسجد , ظانِّا أنو أمتَّ صالتو ,  رجل ييصلًٌي الظهر كسٌلم من ركعتُت سهوان :   مثالو 

 فما احلكم ؟, ُث أيخرب أنو سلَّم من ركعتُت , نصف ساعة مثالن 
أك أربع ,  أنو يعيد صالتو من أكَّؽبا ؛ ألف الفاصل طويل فال يبٍت على ما مضى , أٌما لو كاف الفاصل قصَتان ثالث:  الصحيح 
. فإنو يبٍت على ما سبق , دقائق مثالن 

فعندما سٌلم ,  اؼبتفق عليو يف قصة ذم اليدين حيث كاف الفاصل قصَتان -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدّل على ذلك 
أتاه ذك , كخرج السُّرعاف من الناس , قاـ إذل خشبة معركضة يف اؼبسجد , من ركعتُت يف الٌصالة الرباعية  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيب 

فيعيد ,  أٌما إذا كاف الفاصل طويالن (3)كسجد سجديت الٌسهو,,  على ما سبق -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فبٌت النَّيبُّ , اليدين كأخربه 
. صالتو ؛ ألنو أخلَّ باؼبواالة فبطلت صالتو بذلك 

 ؟ وقصره, ما الضابط يف طول الفاصل  -
صلًٌي بعد زمنو طويل أنو , فَتيجع فيو للعيٍرؼ ,  أٌف اؼبرجع يف ذلك ىو العيٍرؼ ؛ ألنو الحدَّ لو يف الشرع :   الصحيح 

ي
فإذا تذكَّر اؼب

. فيبٍت على ما سبق , كإف كاف تذكُّره بعد زمن قصَت , أك ركعات معينة فالبد من استئناؼ الصَّالة , ترؾ ركنان 
.  النقص:  انياً    

 :وىذا النقص أحد  ال ة أمور , نقصاف شيء من الصَّالة :    من أسباب سجود الٌسهو 
                                                 

( . 572)ركاه مسلم برقم ,  (1226)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 3/348)اؼبمتع : انظر  (2)
 ( .573)ركاه مسلم برقم ,  (482)ركاه البخارم برقم  (3)
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أك , كمن يًتؾ التسبيحة الثانية كالثالثة يف الركوع ,فال هبب عليو سجود الٌسهو : أن يكون املرتوك مسنوناً  :     األمر األول 
. سهوان ,السجود 

ككمن , كمن يًتؾ التسبيح كلو يف الركوع أك السجود سهوان , فيجب عليو سجود الٌسهو :أن يكون املرتوك واجباً : األمر الثاٍل 
. فهنا أنقص كاجبان فيجب عليو سجود الٌسهو , يًتؾ التشٌهد األكؿ فيقـو للركعة الثالثة مباشرة سهوان 

أك سهوان ؛ ألف ,  فإف كاف اؼبًتكؾ تكبَتة اإلحراـ فإف الصَّالة دل تنعقد سواءن تركها عمدان :أن يكون املرتوك ركناً : األمر الثالث 
, كقرأ الفاربة كجاء بالصَّالة كاملة , ُث شرع مباشرة يف دعاء االستفتاح , الصَّالة ال تنعقد إال بتكبَتة اإلحراـ , فلو أٌف رجالن كقف 

. أف صالتو دل تنعقد أصالن ؛ ألنو دل يأًت بتكبَتة اإلحراـ : لقلنا
: وإن كان املرتوك ركنا غري تكبرية اإلحرام - 

اعبلسة بُت  ): كنًسيى ركنُت , قاـ إذل الركعة الثانية ,  رجل ييصلًٌي الظهر فلما سجد السجود األكؿ يف الركعة األكذل :   مثالو 
كيف آخر صالتو , فهنا البد أف يأيت بالركن كال يسقط بأم حاؿ , أك كأف يًتؾ غَتىا من األركاف ,  (كالسجود الثاين , السجدتُت 

. يسجد للسَّهو 
وإن تذكَّره قبل , فإنو ال يرجع ولكن عليو السجود  ذا النقص , كل من ترك واجباً ح  فارق  لَّو إىل الركن الذي يليو -

. أن يصل إىل الركن الذي يليو رجع  ذا الواجب وأتى بو 
كإف كاف ناسيان كذكره قبل , إذا ترؾ كاجبان من كاجبات الصَّالة متعمدان بطلت صالتو :" ( )  -رضبو هللا -    قاؿ الشيخ ابن عثيمُت 

كإف ذكره بعد مفارقة ؿبلَّو قبل أف يصل إذل الركن الذم يليو رجع فأتى بو ُث , أف يفارؽ ؿبلو من الصَّالة أتى بو كال شيء عليو 
فال يرجع إليو فيستمر يف , كإف ذكره بعد كصولو إذل الركن الذم يليو سقط , ييكمل صالتو كييسٌلم , ُث يسجد للٌسهو كييسٌلم 

. ك يسجد للٌسهو قبل أف ييسٌلم , صالتو 
فذكر قبل أف ينهض فإنو ,  شخص رفع من السجود الثاين يف الركعة الثانية ليقـو إذل الثالثة ناسيان التشهَّد األكؿ :   مثال ذلك 

رجع فجلس كتشٌهد ُث , كإف ذكره بعد أف هنض قبل أف يستتم قائمان , يستقر جالسان فيتشهد ُث ييكمل صالتو كال شيء عليو 
سقط عنو التشٌهد فال يرجع إليو فييكمل صالتو , كإف ذكر بعد أف استتم قائمان , ُث يسجد للٌسهو كييسٌلم , ييكمل صالتو كييسٌلم 

. كيسجد للٌسهو قبل أف ييسٌلم 
نىة :   دليل ذلك  ـى يف الرٍَّكعىتػىٍُتً اأٍليكلىيػىٍُتً دلىٍ هبىًٍلٍس : "- رضي هللا عنو -  ما ركاه البخارم كغَته عن عبد هللا بن حبيىيػٍ صىلَّى هًبًٍم الظٍَّهرى فػىقىا
ـى النَّاسي مىعىوي  تػىٍُتً قػىٍبلى أىٍف ييسىلًٌمى , حىىتَّ ًإذىا قىضىى الصَّالة كىانٍػتىظىرى النَّاسي تىٍسًليمىوي , فػىقىا بػَّرى كىىيوى جىاًلسه فىسىجىدى سىٍجدى  كى

 . كالحظ أف سجود الٌسهو يف حاؿ النقص يكوف قبل الٌسالـىػ , .ا" (2) "  ُثيَّ سىلَّمى 
 .الشَّك :  الثاً     

.   الشَّك سبب من أسباب سجود الّسهو 
. ُث شٌك ىل صٌلى ثالثان ن أـ أربعان ,  كمن ييصٌلي الظهر :فقد يكون الشَّك يف عدد الركعات  .1

                                                 
 ( .829)ركاه البخارم برقم  (2( .    )4ص)رسالة سجود السهو : انظر  (1)
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ىل سجد مرتُت أـ مرَّة كاحدة ؟ , كمن ييصلًٌي كعندما قاـ للركعة الثانية شٌك  : وقد يكون الشَّّك يف ترك األركان .2
يف " سبحاف ريب األعلى : " ىل قاؿ,كمن ييصلًٌي كبعد أف رفع من السجود شٌك : وقد يكون الشَّّك يف ترك الواجبات . 3

. سجوده أـ ال ؟
    :ال خيلو من حالني  واملصلي إذا شكَّ يف صالتو   

كأف يغلب على ظنًٌو أهنا ركعة , فإف غلب على ظنًٌو شيء عمل بو ,   يىنظر يف شكًٌو ىل يغلب على ظنًٌو شيء :احلال األوىل 
. فإنَّو يعمل دبا غلب على ظنو , يف سجوده " سبحاف ريب األعلى : "أك أنَّو دل يقل , أك أنَّو سجد مرتُت , ثالثة 

ُث يسجد للٌسهو يف - كما سبق -    فإف غلب على ظنًٌو أنو ترؾ ركعة أك ركنان آخر فالبد أف يأيت بالركن ؛ ألف الركن ال يسقط 
. فيسجد للسَّهو يف آخر صالتو كال يأيت بالواجب ؛ ألنو يػىٍنجىرب بسجود الٌسهو , كإف غلب على ظنًٌو أنو ترؾ كاجبان , آخر صالتو 
. البناء على غلبة الظنِّ  :احلال األوىل وىي  وىذه ىي
ِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم يف َصاَلتِِو : "  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يف الصحيحُت أٌف النَّيب -رضي هللا عنو -  حديث ابن مسعود :   ودليلها 

لًيىنظير ما غلب : أم" فَ ْلَيَتَحرَّ الصََّواَب فَ ْليُِتمَّ َعَلْيِو  :" فقولو , () "فَ ْلَيَتَحرَّ الصََّواَب فَ ْليُِتمَّ َعَلْيِو ُثَّ لُِيَسلِّْم ُثَّ َيْسُجُد َسْجَدتَ نْيِ 
 كالحظ أف سجود الٌسهو يف ىذه  [إذا تعذر اليقني رُجع إىل غلبة الظنِّ  ]: كىذا اغبديث أيخذ منو قاعدة , على ظنًٌو كليعمل بو 

, ففي آخر صالتو ييسلًٌم ُث يسجد للٌسهو سجدتُت , - رضي هللا عنو - كما دؿَّ عليو حديث ابن مسعود  ,اغباؿ يكوف بعد الٌسالـ
. ُث ييسٌلم مرٌة أخرل 

.    أٌما إذا دل يغلب على ظنًٌو شيء فإنو ينتقل للحاؿ الثانية 
 

أنو دل يأًت بركعة رابعة : فاألقل يف األمثلة السَّابقة ىو, فيكوف األصل أنو دل يأًت دبا شكَّ بو ,  أف يبٍت على األقٌل :احلال الثانية 
 فماذا يفعل بعد ذلك ؟, يف سجوده " سبحاف ريب األعلى : "كأنَّو دل يقل , كأنَّو دل يسجد إال مرٌة كاحدة , 

كأمَّا ترؾ الواجب , كييكمل صالتو ُث يسجد للٌسهو , أك أٌم ركن آخر كالسجدة مثالن ,    يأيت بالركن اؼبًتكؾ سواءن كاف ركعة 
. فيكفي لو سجود الٌسهو يف آخر الصَّالة , كالتسبيح يف السجود 

  .-على األقل - البناء على اليقني : وىذه ىي احلال الثانية وىي    
ِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم يف : " قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  عند مسلم أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد اػبدرم :   ودليلها 

َقَن , َصالَتِِو فَ َلْم يَْدِر َكْم َصلَّى َ الَ ًا َأْم َأْربَ ًعا  فَِإْن , ُثَّ َيْسُجُد َسْجَدتَ نْيِ قَ ْبَل َأْن ُيَسلَِّم , فَ ْلَيْطَرِح الشَّكَّ َوْلَيْْبِ َعَلى َما اْستَ ي ْ
أف سجود الٌسهو يف ىذه كالحظ  , (2) "َوِإْن َكاَن َصلَّى ِإمْتَاًما أَلْرَبٍع َكانَ َتا تَ ْرِغيًما لِلشَّْيطَانِ , َكاَن َصلَّى ََخًْسا َشَفْعَن َلُو َصالَتَُو 

, ففي آخر صالتو يسجد للٌسهو سجدتُت ُث ييسٌلم  , -رضي هللا عنو - كما دؿَّ عليو حديث أيب سعيد  , اغباؿ يكوف قبل الٌسالـ
. كلو أنَّو يف كلتا اغبالتُت سجد قبل الٌسالـ فال حرج 

    وم  يكون بعده ؟  , م  يكون سجود الّسهو قبل الّسالم
                                                 

( . 572)ركاه مسلم برقم ,  (401)ركاه البخارم برقم  (1)
 ( .571)ركاه مسلم برقم  (2)
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أفَّ النَّيبَّ :  اؼبتفق عليو يف ًقصة ذم اليدين كفيو -رضي هللا عنو -  يكوف السجود فيو بعد الٌسالـ ؛ غبديث أيب ىريرة :الزيادة : أوالً 
. ()ُث سلَّم مرَّة أخرل , ُث سجد سجديت الٌسهو ,   أكمل صالتو ُث سلَّم -صٌلى هللا عليو كسٌلم - 

نىة :النقص :  انياً  صٌلى هللا عليو - أفَّ النَّيبَّ :  اؼبتفق عليو كفيو -رضي هللا عنو -  يكوف السجود فيو قبل السَّالـ ؛ غبديث عبد هللا بن حبيىيػٍ

. (2)ُث سلَّم , ُث سجد للٌسهو قبل الٌسالـ , كدل هبلس لو , صٌلى هبم الظهر كترؾ التشٌهد األكؿ -كسٌلم 
رضي هللا - فسجوده بعد الٌسالـ ؛ غبديث ابن مسعود , فإف بٌت على غلبة الظَّن - كما سبق- كىو على قسمُت :الشَّك :  الثاً 

. (3)  السَّابق -عنو 
.   السَّابق -رضي هللا عنو - فسجوده للٌسهو قبل الٌسالـ ؛ غبديث أيب سعيد - كىو األقل - كإف بٌت على اليقُت 

 (يف اؼبعادىلة السَّابقة  (القاؼ)الحظ أنو هبمعها حرؼ  ) .  قبل السَّالم= البناء على اليقني +النقص  :إذن 
.  بعد الّسالم = البناء على غلبة الظَّن +الزيادة        

 

فإف , كلو جعل كل سجود للٌسهو قبل الٌسالـ , كىو الذم دلَّت عليو األدلة ,    كىذا التفصيل السَّابق إمبا ىو من باب األفضلية 
صنًٌف , فعلو صحيح كال حرج 

ي
. -رضبو هللا - كىذا الذم اختاره اؼب

فهذا القوؿ الذم نصرناه : " كقاؿ , حيث ذكر ىذا التفصيل - رضبو هللا -    كىذا التفصيل ىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
( 4)"تستعمل فيو صبيع األحاديث الواردة يف ذلك 

  تنبيهات: 
أمَّا , كمن تيقَّن أنو ترؾ ركنان فَتجع كيأيت بو ,الشٌَّك ال يلتفت إليو بعد العبادة إال أف يتيقَّن أنو ترؾ شيئا بعدما سٌلم :    األول

حبيث يشكُّ يف صلواتو , ككذا من كثرت عنده الشُّكوؾ حىت بلغت حد الوسوسة , إف كاف ؾبرد شك فال يلتفت إليو بعد العبادة 
. فهذا ال يلتفت لشكًٌو ,  كثَتا

إال أف يسجد مع إمامو كإال فال , كىذا عاـ يف ,  ليس على اؼبأمـو سجود سهو إف دخل مع إمامو من أكؿ الصَّالة :   الثاٍل 
إال أف يكوف إمامو يسجد لذلك فال بد , أك شٌك فال يسجد للٌسهو , أك زاد , كالشَّك , فلو نقص اؼبأمـو , كالنقص , الزيادة 

. أف يتابعو 
سبحاف ريب :" كنًسيى ىذا اؼبأمـو أف يقوؿ ,  رجل ييصٌلي خلف إمامو ككاف قد دخل مع إمامو من أكؿ الصَّالة :   مثال ذلك 

. سقط عنك سجود الٌسهو : فهنا نقوؿ لو , يف سجوده " سبحاف ريب األعلى " أك , يف ركوعو " العظيم 
مَ  َ ِإًلَّ  :"قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألنو هبب عليو متابعة إمامو ؛ كذلك ألف النَّيب :   والتعليل   مَّ بِِو  اُم لِيُ ْ تَ  ا ُجِعَل اإْلِ

     .  (6)ابن اؼبنذر يف كتابو اإلصباع : كنقل اإلصباع على ىذه اؼبسألة  , (5)"َفاَل َ َْتِلُفوا َعَلْيِو 

,  أك السجود فإف اؼبأمـو يسجد للٌسهو مع إمامو إذا سجد ,    كأيضان إف سها إمامو كأف يًتؾ التسبيح يف الركوع 

                                                 
( . 414)ركاه مسلم برقم ,  (722)ركاه البخارم برقم  (5 .               )72انظر ص, تقدـ زبرهبو  (3( .         )573)ركاه مسلم برقم ,  (482)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 40ص)اإلصباع : انظر  (6(                )62ص)االختيارات : انظر  (4( .        )570)ركاه مسلم برقم ,  (829)ركاه البخارم برقم  (2)
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َماُم لِيُ ْ َ َّ بِِو : "  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كلكنو يسجد تبعان لإلماـ ؛ لعمـو قوؿ النَّيب ,    مع أنو دل يقع من اؼبأمـو سهو  َا ُجِعَل اإْلِ ِإَّنَّ
.  كنقل اإلصباع على ذلك ابن اؼبنذر ()"َفاَل َ َْتِلُفوا َعَلْيِو 

.  إذا فات اؼبأمـو شيء من الصَّالة كسها يف صالتو :   الثالث
أم أنو دخل معو يف الركعة - ككاف قد فاتتو ركعة مع إمامو , يف الركوع " سبحاف ريب العظيم :"  رجل نىًسيى أف يقوؿ :مثال ذلك 

فإذا قاـ ىذا اؼبأمـو كأتى بالركعة اليت فاتتو كجب عليو أف يسجد , فهذا النسياف ييوجب سجود الٌسهو ؛ ألنو ترؾ كاجبان - الثانية 
. للٌسهو 

كىو يف ذلك مفارؽ إلمامو ؛ ألنو فاتتو ركعة فهو يف ىذه اغباؿ ال وبصل , فيلزمو سجود الٌسهو ,  ألنو ترؾ كاجبان :   والتعليل 
 .منو ـبالفة إلمامو 

 

    وأحكامو , سجود التِّالوة : النو  الثاٍل: 
 

ي بذلك  .  ألفَّ اإلنساف إذا تلى القرآف كمٌر بآية فيها سجود سينَّ لو أف يسجد :   ُِ
, - رضبهم هللا -  (3)كشيخنا ابن عثيمُت, (2)كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية , أف سجود التًٌالكة ليس بصالة :  الصحيح -

كالشكَّ أف , كسًت عورة ككبوىا , كالوضوء , كعليو فال ييشًتط ؽبا ما ييشًتط للصَّالة كاستقباؿ القبلة , خالفان عبمهور العلماء 
. كيتطهر ؽبا لكن ليس على سبيل الوجوب , األفضل لإلنساف أف يستقبل القبلة 

  :   ويدّل على ذلك 
ا جاز (4)ركاه البخارم معلَّقان بصيغة اعبـز , كاف يسجد للتالكة على غَت كضوء - رضي هللا عنهما - أف ابن عمر. أ

ى
, فلو كاف صالة ؼب

. أف يسجد إال على طهارة 
ـبتتمة بالتسليم , كسجود التًٌالكة دل يرد يف , مفتتحة بالتكبَت , عبادة ذات أقواؿ كأفعاؿ ـبصوصة : أف الصَّالة تعريفها ىي . ب

.  السينَّة ما يدؿ على أف لو تكبَتان كتسليمان , ك األحاديث الواردة يف سجود التًٌالكة ليس فيها إال ؾبرد السجود فقط 
. (5) عدـ اشًتاط الطهارة كال غَتىا من شركط الصالة : - رضبو هللا - كاختار الشيخ ابن باز 

  ؟ملن ُيَسّن سجود التِّالوة  -
. كبو قاؿ صبهور العلماء , كاؼبستمع , أٌف سجود التًٌالكة سينَّة للقارئ  :    الصحيح

ةي فػىيىٍسجيدي  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ  : " -رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر:ويدّل على ذلك  يػىٍقرىأي السُّورىةى الَّيًت ًفيهىا السٍَّجدى
ًتوً  بػٍهى دي أىحىدينىا مىكىاننا ًلمىٍوًضًع جى  . (6) "كىنىٍسجيدي مىعىوي حىىتَّ مىا هبًى

كأٌما حكم اؼبسألة فسجود التًٌالكة سينَّة للقارئ كاؼبستمع بال خالؼ, كسواء كاف القارئ يف صالة أـ : " - رضبو هللا -    قاؿ النَّوكم
. ( 7)"ال 

                                                 
( . 11/389)ؾبموع فتاكل ابن باز : انظر  (5( .                           )414)ركاه مسلم برقم ,  (722)ركاه البخارم برقم  (1)
( 575)ركاه مسلم برقم ,  (1079)ركاه البخارم برقم  (6( .              )60ص)كاالختيارات ,  (21/279,293)ؾبموع الفتاكل : انظر  (2)
( . 4/58)اجملموع : انظر  (7( .                                                           )1/326)اؼبمتع : انظر  (3)
( . 1071)ركاه البخارم برقم  (4)
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الذم ينيصت لقراءة القارئ كيتابعو يف : ىو املُْسَتِمعأٌف   : والفرق بني السَّامع واملُْسَتِمع,      كأٌما الٌسامع فال يسجد للتًٌالكة 
كسجد فإف ىذا اؼباٌر , كمن يبرُّ فإذا بقارئ يقرأ آية سجدة ,الذم يسمع الشيء دكف أف يينصت إليو : ىو والسَّامعاالستماع , 

. ال يشرع لو السجود ؛ ألنو دل يتقصَّد االستماع 
 

كاثنتُت , كمرًن , كاإلسراء , كالنحل , كالرعد , يف األعراؼ :  أّن عدد آيات سجود التِّالوة َخس عشرة سجدة  : الصحيح-
لت , ك ص , كالسَّجدة , كالنمل , كالفرقاف , يف اغبج  . كالعلق , كاالنشقاؽ , كالنجم , كفصًٌ

 

 ماذا يقول يف سجود التِّالوة ؟ -
 " . سبحان ريب األعلى: " يقوؿ يف سجود التًٌالكة 

فىكىافى  -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىنَّوي صىلَّى مىعى رىسىوؿي هللا : "  كسبق يف صفة الصَّالة -رضي هللا عنو -  حديث حذيفة :   ويدل على ذلك
َ اْلَعِظيمِ : يػىقيوؿي يف ريكيوًعًو  َ اأَلْعَلى: , كيف سجوده  ُسْبَحاَن َريبِّ  . () "ُسْبَحاَن َريبِّ

 يف  اْجَعُلوَىا "  :لىنىا قىاؿى  {اأَلْعَلى رَبِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ } :نػىزىلىٍت  فػىلىمَّا:  كفيو -رضي هللا عنو -    كأيضان حديث عقبة بن عامر 
. كسجود التًٌالكة ,  , كىذا يشمل سجود الصَّالة (2 )" ُسُجودُِكمْ 

 :لدليلني " يل  اللهم اغفر, سبحانك اللهم ربنا و مدك" يقوؿ أيضان : - رضبو هللا  -     قاؿ ابن عثيمُت
َا يُ ْ ِمُن بِ يَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا هِبَا َخرموا ُسجَّداً َوَسبَُّحوا ِ َْمِد َرهبِِّْم َوُىْم }:قولو تعاذل  : الدليل األول  ِإَّنَّ
. كىذه آية سجدة . [15:السجدة] { اَل َيْسَتْكِ ُونَ 
ييٍكًثري أىٍف يػىقيوؿى يف ريكيوًعًو كىسيجيوًدًه  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : " - رضي هللا عنها -  حديث عائشة :والدليل الثاٍل

. ىػ. ا( 3)" ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِ َْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يل :"
  :فضل سجود التِّالوة - 

ِإَذا قَ َرَأ اْبُن آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد اْعتَ َزَل الشَّْيطَاُن :"  - صلَّى اَّللَّ عليو كسلَّم - قاؿ رسوؿ هللا :  قاؿ -رضي هللا عنو -    عن أيب ىريرة 
 . (4)"  النَّارُ يَ  َوأُِمْرُت بِالسمُجوِد فَأَبَ ْيُت َفلِ  , أُِمَر اْبُن آَدَم بِالسمُجوِد َفَسَجَد فَ َلُو اْْلَنَّةُ ييَا َوْيلِ :  يَ ُقوُل ييَ ْبكِ 

    وأحكامو , سجود الشمكر : النو  الثالث :
- . عز كجل- السُّجود الذم سببو شكر هللا : سجود الشُّكر ىو 

صنًٌف -فحكمو , كبو قاؿ صبهور العلماء , أٌف سجود الشكر سينَّة  : الصحيح - 
ي
. كحكم سجود التًٌالكة - كما قاؿ اؼب

أىنَّوي كىافى ًإذىا جىاءىهي أىٍمري  : -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىفَّ النَّيبَّ  :" -رضي هللا عنو - ما ركاه أبو بكر . أ:        ويدّل على مشروعيتو ما يلي
ا شىاًكرنا َّللًَّ  رى بًًو خىرَّ سىاًجدن   .(5) "سيريكرو أىٍك بيشًٌ

                                                 
( . 81)ركاه مسلم برقم  (4( .                                               )772)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 2774)ركاه أبو داكد برقم  (5( .                                          )2774)ركاه أبو داكد برقم  (2)
( .                                                  4/101)انظر اؼبمتع  (3)
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يَّة يف اػبوارج  : -رضي هللا عنو - علي بن أيب طالب . ب  . ()"سجد حُت كجد ذا الثيدى
ر بتوبة هللا عليو  : "-رضي هللا عنو - كعب بن مالك . ج  . ()" سجد ؼبا بيشًٌ

    ُيشر  سجود الشمكر يف حالتني: 
, كتبشَت دبولود ككبو ذلك , أك دنيوية كنجاح يف امتحاف , سواء دينية كانتصار اؼبسلمُت ,  عند ذبدد النًٌعمة :احلالة األوىل    

كالبصر ككبوىا ؛ ألنو لو قيل لإلنساف ييشرع السجود للنًٌعم , كنعمة السمع ,   أمَّا النًٌعم الدائمة فال ييشرع ؽبا سجود شكر 
َوَءاتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسْأْلُتُمْوُه َوِإْن تَ ُعدمْوا نِْعَمَت } :يقوؿ- عٌز كجل- ؛ ألف هللا - تعاذل- الدائمة الستغرؽ كل عمره ساجدان هلل 

.  [34: إبراىيم]{َاهلل اَل ُ ُْصْوَىا 
أك كأف يتعرض غبادث مركرم فأقبى , كأف يشتعل يف بيتو حريق ُث يسَّر هللا لو القضاء عليو ,  عند اندفاع نقمة :احلالة الثانية    

. أك أقباه كسيارتو فلم يتعرض للحادث ككبو ذلك , هللا جسده فلم يصبو شيء 
   ِصفة سجود الشمكر: 

أك , كعلى ىذا فال ييشًتط ؽبا كضوء , ليس ؽبا تكبَت كال تسليم ألهنا ليست صالة ,    الصحيح أٌف سجود الشَّكر سجدة ؾبردة 
كوبمده على ما منَّ بو عليو - تعاذل- بل ىي سجدة ؾبرَّدة ييسبًٌح هللا , أك غَتىا فبا يشًتط للصَّالة , أك سًت عورة , استقباؿ قبلة 

. فلم يرد يف السينَّة أفَّ لسجود الشُّكر ذكر معُتَّ  , أك دفع نقمة, سواء كاف جلب نعمة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . 1255)ركاه أضبد برقم  (1)
 ( .2769)ركاه مسلم برقم ,  (4418)ركاه البخارم برقم  (2)
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َأْو َجْهالً ِإَذا مَلْ , َأْو َسْهًوا , َعْمًدا ,  َوُىَو يَ ْقِدُر َعَلْيوِ ,  تَ ْبُطُل الصَّالُة  بِتَ ْرِك رُْكٍن َأْو َشْرطٍ ]  :- رمحو هللا -  قال املُصنِّف      

أِلَنَُّو يف َاأْلَوَِّل  ؛اَْلُمتَ َوالَِيِة ِلَغرْيِ َضُرورَة ٍ  َوبِاحْلَرََكِة اَْلَكِثريَِة ُعْرفًا , َوبِاْلَقْهَقَهةِ ,  َوبِاْلَكاَلِم َعْمًدا  ,َوبِتَ ْرِك َواِجٍب َعْمًدا . يَْأِت بِو
َهى َعْنُو ِفيَها وَ ,  تَ َرَك َما اَل تَِتمم اَْلِعَباَدُة ِإالَّ بِوِ  ُ َعَلْيِو -  اَلنَِّ َّ  أِلَنَّ ؛ َااِلْلِتَفاُت يف الصَّالةِ  : َويُْكَرهُ .  بِاأْلَِخريَاِت فَ َعَل َما يُ ن ْ َصلَّى اَّللَّ

َويُْكَرُه .  َرَواُه اَْلُبَخاِريّ " َو ِاْخِتاَلٌس خَيَْتِلُسُو اَلشَّْيطَاُن ِمْن َصاَلِة اَْلَعْبِد هُ : " فَ َقاَل ؟  ُسِ َل َعْن َااِلْلِتَفاِت يف الصَّالةِ  - َوَسلََّم 
َأْو يَْدُخَل ِفيَها  , ُمْقِعًيا َكِإقْ َعاِء اَْلَكْلبِ  َوَأْن جَيِْلَس ِفيَها ,  َوفَ ْرقَ َعتُ َها , َوَتْشِبيُك َأَصابِِعوِ  , َوَوْضُع اَْلَيِد َعَلى َاْاَاِصَرةِ  ,اَْلَعَبثُ 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - ِلَقْوِلِو , َأْو ِ َْضَرِة طََعاٍم َيْشَتِهيو  , مبَُداِفَعِة اأْلَْخَبثَ نْيِ :  َوقَ ْلُبُو ُمْشَتِغلٌ  َواَل َوُىَو ,  اَل َصاَلَة ِ َْضَرِة طََعامٍ :" -  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم -  َونَ َهى اَلنَِّ م . ُمت ََّفٌق َعَلْيو ِ " يَُداِفُعُو اأْلَْخَبثَاِن  [ .  َأْن يَ ْفرَتَِش اَلرَُّجُل ِذرَاَعْيِو يف اَلسمُجودِ -  َصلَّى اَّللَّ

 

انشـــزح  
    مفسدات الصَّالة :

صنًٌف 
ي
 :وىي , وقد تقدَّم شيء من بيان ذلك , أشياء تبطل الصَّالة هبا - رضبو هللا -    ذكر اؼب

فال تتم , كىو قادر على أف يأيت بو ؛ ألفَّ الشرط البد من اإلتياف بو , تبطل الصَّالة بًتؾ شرط من شركط الصَّالة :  أوالً   
. العبادة إال بو 
. شخص صلَّى بغَت طهارة مع استطاعتو على الطهارة فصالتو باطلة  :  مثال ذلك

ُ َصاَلَة َأَحدُِكْم ِإَذا  :"قاؿ -  صلَّى اَّللَّ عليو كسلَّم - اؼبتفق عليو أفَّ النَّيب- رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :ويدل على ذلك  اَل يَ ْقَبُل اَّللَّ
  .() "َأْحَدَث َح َّ يَ تَ َوضَّأَ 

. فإف صالتو ال تصٌح , أك جهالن , أك سهوان , فإٌف من تركها عمدان ,    كىكذا بقٌية الشركط اليت سبق بياهنا 
أك جهالن؛ ألفَّ , أك سهوان , كىو قادر على اإلتياف بو سواء ترؾ الركن عمدان ,  تبطل الصَّالة بًتؾ ركن من أركاف الصَّالة :  انياً   

فإف , كتقدَّـ يف سجود الٌسهو إف كاف ترؾ السجود مثالن سهوان حىت سٌلم , الركن ال يسقط بأم حاؿ من األحواؿ مع االستطاعة 
كإف كاف ترؾ السجود كطاؿ الفاصل , ُث يسجد للسَّهو يف آخر صالتو , تىذكَّر قريبان أتى بالسجود الذم تركو كما بعده من الصَّالة 

, كأٌما إف كاف تركو للركن عمدان فال إشكاؿ يف بطالف صالتو كيف ىذا تالعب بالصَّالة , فيجب عليو أف يعيد صالتو من أكَّؽبا , 
أنو يف : كيدؿ على ذلك حديث اؼبسيء يف صالتو كفيو , فال تصٌح صالتو أيضان إذ البد أف يأيت بو , كأٌما إف ترؾ الركن جهالن 

أف يعيد صالتو ؛ ألنو ترؾ ركنان كىو - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كيف كل مرٌة يأمره النَّيبُّ ,كل مرة ييصٌلي صالتو سريعان ال يطمئن هبا 
 . (2 )كاغبديث يف الصحيحُت, الطمأنينة يف الصَّالة 

                                                 
( . 397)ركاه مسلم برقم ,  (6667)ركاه البخارم برقم  (2( .                 )225)ركاه مسلم ,  (6954)ركاه البخارم برقم  (1)
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ي عن ذلك يف الصَّالة ,  ترؾ الواجب عمدان :  الثاً    كًلما يف ذلك من التالعب , كالكالـ عمدان كالنبا يبطل الصَّالة ؛ ألنو هني
, كأمَّا الٌتبىسيم فال يػيٍبطل ()" كأصبعوا على أٌف الضحك يفسد الصَّالة :" - رضبو هللا - قاؿ ابن اؼبنذر, ككذا ييقاؿ يف القهقهة , فيها 

.  الصَّالة على الصحيح من أقواؿ أىل العلم 
. أف تكوف كثَتة عرفان . 1 :البد  ذه احلركة من  ال ة شروط ك,    كاغبركة الكثَتة لغَت ضركرة يف الصَّالة تبطلها أيضان 

.  فهي اليت زبالف ىيئة الصَّالة اليت البد للمسلم أف يبتثلها - أم ليست متفرقة - كأف تكوف متوالية . 3. كلغَت ضركرة . 2
. أك نسيانان فال يبطلها ,    ك أٌما الكالـ أثناء الصَّالة جهالن 

 أك, أك سبعو ,  اغبركة يف الصَّالة إذا كانت لضركرة فإهنا ال تبطل الٌصالة كلو كانت كثَتة , كهرب من عدكو  :فائدة 

فَإْن   َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والّصالة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا َّلِلِّ قَانِِتنيَ }- : تعاذل-  نارو ككبوه ؛ ألنٌو مضطر ؽبا , كدليل ذلك قولو 
صلُّوا راجلُت كأنتم :  أم[239 - 238: البقرة]{ِخْفُتْم َفرَِجاالً َأْو رُْكَباناً فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذُْكُروْا اَّلّلَ َكَما َعلََّمُكم مَّا مَلْ َتُكونُوْا تَ ْعَلُمونَ 

[ .  الضرورات تبيح احملظورات ]:كركبانان على الركاحل , كللقاعدة , سبشوف 
 احلركة يف الصَّالة اليت ليست من جنس الصَّالة تنقسم إىل َخسة أقسام   :فائدة أخرى  :
. كىي اليت يتوقف عليها صحة الصَّالة , كما لو ذكر أف على ثوبو قباسة ُث ربرؾ إلزالتها : حركة واجبة : األوىل 
. كىي اليت يتوقف عليها كماؿ الصَّالة , كما لو حصل بينو كبُت جاره فرجة ُث ربرؾ لسدًٌىا : حركة مستحبة : الثانية 
أك مشاغو , أك الكثَتة للضركرة , أك غًتتو , كىي اغبركة اليسَتة للحاجة كما لو لفَّ عمامتو ؛ ألهنا تيشغلو : حركة مباحة : الثالثة 

. كهرب من عدك 
. كالعبث بثوبو ككبوه يف الصَّالة, كىي اليسَتة لغَت حاجة , كال ييتوقف عليها كماؿ الصَّالة : حركة مكروىة : الرابعة 

 .كىي الكثَتة اؼبتوالية لغَت ضركرة : حركة  ّرمة : ااامسة 
 

  مكروىات الصَّالة   : 
: االلتفات بالرأس دييناً ومشاالً , وىذا االلتفات على حالني :    أوالً 

.   أن يكون لغري حاجة فهذا يُكره :احلالة األوىل 
عىٍن ااًلٍلًتفىاًت يف الصَّالًة فػىقىاؿى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - سىأىٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ :" قالت -  رضي هللا عنها -  حديث عائشة :ويدل على ذلك 

 . (3) " خَيَْتِلُسُو الشَّْيطَاُن ِمْن َصاَلِة اْلَعْبدِ (2) ُىَو اْخِتاَلسٌ : "
.  أن يكون حلاجة فهذا ال بأس بو :احلالة الثانية 

:    ويدّل على ذلك 
 -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -فىجىعىلى رىسيوؿي اَّللًَّ - يػىٍعًٌت صىالىةى الصٍُّبحً - ثػيوًٌبى بًالٌصالة: " قاؿ -  رضي هللا عنو - حديث سهل بن اغبىٍنظىًلٌية . أ

ٍعًب مييصىلًٌ   . (4)" كىىيوى يػىٍلتىًفتي ًإذلى الشًٌ
                                                 

( . 751)ركاه البخارم برقم  (3( .                         )40ص)اإلصباع : انظر  (1)
( . 2433)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (917)ركاه أبو داكد برقم  (4.                  )أخذ الشيء بسرعة : االختالس  (2)
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يصلًٌي عند الوسوسة أف يتفل اإلنساف عن يساره ثالثان , كيتعٌوذ باهلل منو  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أمر النَّيب .    ب
كما جاء يف , اؼب
. ()صحيح مسلم عن عثماف بن أيب العاص 

لو كانت اؼبرأة عندىا صبيُّها , ك زبشى عليو , فصارت تلتفت إليو , فإف ىذا من : كمن ذلك : " - رضبو هللا -    قاؿ ابن عثيمُت 
. (2)" اغباجة كال بأس بو 

   صٌلى هللا عليو- أفَّ النَّيبَّ - رضي هللا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس ,  وبرَـّ رفع البصر إذل السماء يف الصَّالة :فائدة  

 . (3)" لَيَ ْنَتِهنَيَّ َأقْ َواٌم يَ ْرفَ ُعوَن َأْبَصاَرُىْم ِإىَل السََّماِء يف الصَّالِة َأْو لَُتْخطََفنَّ َأْبَصارُُىمْ :" قاؿ  -كسٌلم 
 .ووضع اليد على اااصرة , العبث :  انياً 

اب , كأف يبسح اغبصى , أك بشيء أمامو , أك بثوبو ,    فالعبث كأف يعبث بشماغو  أك الرَّمل من غَت عذر  , أك الًتُّ
ويدّل , ككذلك ييكره أف يضع يده أك يديو على خاصرتيو يف الصَّالة , ككبو ذلك ؛ ألفَّ ىذا ينايف السًَّكينة كاػبشوع يف الصَّالة 

يى الرَّجيلي ـبيٍتىًصرنا -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  - نػىهىى النَّيبُّ :" - رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :على ذلك 
 . (4) "أىٍف ييصىلًٌ

 . وتشبيكها, فرقعة األصابع  : الثاً 
. كسبق توضيح ذلك قبل ًصفة الصَّالة يف آداب اؼبشي إذل الصَّالة ,    كىذا فبا ييكره فعلو 

 . إقعاء كإقعاء الكلب :رابعاً 
.  أف هبعل أصابع قدميو يف األرض , كتكوف عقباه قائمتُت , ك إًٍليىتىاه بُت عقبيو :فقيل    كاختيًلف يف صورة اإلقعاء 

.  أف يلصق إًٍليىتػىٍيو باألرض , كينصب ساقيو كفخذيو , كيضع يديو على األرض , كىذه الصورة ىي تفسَت أىل اللغة :وقيل
 . أن يستقبل املُصلِّي ما يلهيو :خامساً 

.    كل ما أؽبى اإلنساف عن كماؿ صالتو فهو مكركه 
ـه فػىنىظىرى ًإذلى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ يف الصحيحُت - رضي هللا عنها -  حديث عائشة :ويدل على ذلك  يصىةو ؽبىىا أىٍعالى صىلَّى يف طبًى

ًمهىا نىٍظرىةن فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى  َأيب َجْهٍم فَِإن ََّها َأْ َْتِّن آنًِفا َعْن  (6) َىِذِه ِإىَل َأيب َجْهٍم َوْأتُوٍل بِأَنِْبَجانِيَّةِ  (5) اْذَىُبوا ِ َِميَصيِت " : قىاؿى أىٍعالى
. كعليو ينبغي للمسلم أف يزيل ما يلهيو عن صالتو  ,  (7)" َصاَلِ  
 . مدافعة األخبثني :سادساً 

صلًٌي يف صالتو كقلبو منشغل دبدافعة أحد األخبثُت ,    كاألخبثاف نبا البوؿ كالغائط 
ي
.  فييكره أف يدخل اؼب

الَ َصاَلَة ِ َْضَرِة " :يقوؿ   - صلَّى هللا عليو ك سلَّم– ظبعت رسوؿ هللا : قالت - رضي هللا عنها -  حديث عائشة :ويدل على كراىة ذلك 
 . (8)" الطََّعاِم َوالَ َوُىَو يَُداِفُعُو اأَلْخَبثَانِ 

.  نقصاف اػبشوع , كاؼبضرة اليت تلحق اإلنساف باحتباسو : واحلكمة من النَّهي -

                                                 
. كساء مربع لو أعالـ : اػبميصة  (5( .                                     )2203)ركاه مسلم برقم  (1)
. كساء غليظ : األنبجانية  (6( .                                        )3/225)اؼبمتع : انظر  (2)
( . 556)ركاه مسلم برقم ,  (373)ركاه البخارم برقم  (7( .                                    )750)ركاه البخارم برقم  (3)
 ( .560)ركاه مسلم برقم  (8( .     )545)ركاه مسلم برقم ,  (1220)ركاه البخارم برقم  (4)
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 .الصَّالة  ضرة الطعام   :سابعاً 
صلًٌي يف صالتو كقلبو منشغل بطعامو الذم حضر 

ي
. كىذا قوؿ صبهور العلماء ,    ككذلك ييكره أف يدخل اؼب

 . () " الَ َصاَلَة ِ َْضَرِة الطََّعامِ " : السَّابق - رضي هللا عنها  -  حديث عائشة:ويدّل على ذلك 
  شروطاً  ال ة  اشًتط الفقهاء لكراىة الصَّالة حبضرة الطعاـ:فائدة : 

   "ِ َْضَرِة الطََّعامِ " : - صٌلى هللا عليو كسٌلم- أف يكوف الطعاـ حاضران لقولو .1
. أف تتوؽ إليو نفسو ؛ ألنو ىو الذم ييذىب اػبشوع يف الصَّالة . 2
ال تيصلًٌي حىت : فإنو إذا أيحضر عنده الطعاـ , فإننا ال نقوؿ لو , فػىنيخرًج من ال يستطيع كالصائم , أف يكوف قادران على تناكلو . 3

. تأكلو بعد غركب الشَّمس ؛ ألنَّو فبنوع منو شرعان فال تيكره صالتو 
 : افرتاش الذراعني يف السجود : امناً 

.    كأف يبد يديو من مرفقيو إذل كفيو كيلصقهما باألرض 
اْعَتِدُلوا يف السمُجوِد َواَل يَ ْبُسْط َأَحدُُكْم :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيب - رضي هللا عنو -  حديث أنس :ويدل على ذلك 

 . (2) "ِذرَاَعْيِو انِْبَساَط اْلَكْلبِ 
إذان , فاإلنساف ال ييشىبَّو باغبيواف إال ... فإفَّ هللا دل يذكر تشبيو اإلنساف باغبيواف إال يف مقاـ الذـ :" - رضبو هللا -    قاؿ ابن عثيمُت 

. (3)" إذا كاف التشبو باغبيواف يف غَت الصَّالة مذمومان,ففي الصَّالة من باب أكذل : يف حاؿ الذـ , كبناءن على ذلك نقوؿ 
 

                                                 
( . 560)ركاه مسلم برقم ,  (671)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 493)ركاه مسلم برقم ,  (822)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 3/331)انظر اؼبمتع  (3)
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ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - َداَوَم اَلنَِّ م . و َوَصاَلُة اَْلَوْتِر ُسنٌَّة ُم َكََّدةٌ    ]  . رَْكَعةٌ : َوَأقَ لموُ .  َوَحثَّ اَلنَّاَس َعَلْيوِ  . َعَلْيِو َحَضًرا َوَسَفًرا - َصلَّى اَّللَّ
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 .َرَواُه ُمْسِلٌم "   َصاَلَة آِخِر اللَّْيِل َمْشُهوَدٌة, َوَذِلَك َأْفَضلُ فَِإنَّ   , َوَمْن َطِمَع َأْن يَ ُقوَم آِخَرُه, فَ ْلُيوتِْر آِخَر اللَّْيلِ َأوََّلُو,
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َوِمْن . َوِمْن َصاَلِة اَْلَعْصِر ِإىَل اَْلُغُروبِ , ِمْن اَْلَفْجِر ِإىَل َأْن تَ ْرتَِفَع اَلشَّْمُس قَ ْيَد رُْمٍح , َو َأْوقَاُت اَلن َّْهِي َعْن اَلن ََّواِفِل اَْلُمْطَلَقِة    ]

ُ َأْعَلُم . ِقَياِم اَلشَّْمِس يف َكِبِد اَلسََّماِء ِإىَل َأْن تَ ُزولَ   [َوَاَّللَّ
 

انـشـــزح 
صنًٌف 

ي
كقبل ذلك , كسنذكر كل نوع , ُث ذكر أنواعان من صالة التطوع , يف بياف صالة التطوع - رضبو هللا -    ىذا باب عقده اؼب

. نيعرًٌؼ صالة التطوع كبعض األدلة على فضلها 
    تعريف التطو : 

.  فعل الطاعة :التطو  لغة
  . كل طاعة ليست بواجبة , كىو ما اصطلح عليو الفقهاء :وشرعاً 
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    من األحاديث يف فضل صالة التطو .    

َمْن َعاَدى يل َولِيًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُو : ِإنَّ هللا تَ َعاىَل قَاَل :"-صلَّى هللا عليو ك سلَّم- قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ - رضي هللا عنو -    حديث أيب ىريرة 
فَِإَذا , َوَما يَ َزاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإيَلَّ بِالن ََّواِفِل َح َّ ُأِحبَُّو , َوَما تَ َقرََّب ِإيَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإيَلَّ ممَّا افْ تَ َرْضُت َعَلْيِو , بِاحْلَْرِب 

َورِْجَلُو الَّيِت دَيِْشي هِبَا َوِإْن َسأََلِّن أَلُْعِطيَ نَُّو , َويََدُه الَّيِت يَ ْبِطُش هِبَا , َوَبَصَرُه الَِّذي يُ ْبِصُر بِِو , َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َ َْعُو الَِّذي َيْسَمُع بِِو 
 . () " َولَِ ْن اْستَ َعاَذٍل أَلُِعيَذنَّوُ , 

ِإنَّ َأوََّل َما حُيَاَسُب النَّاُس بِِو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة : " -صلَّى هللا عليو ك سلَّم- قاؿ رسوؿ هللا: أيضان قاؿ - رضي هللا عنو -      كحديث أيب ىريرة 
 َأمتََّها َأْم نَ َقَصَها فَِإْن َكاَنْت ياْنظُُروا يف َصاَلِة َعْبدِ : - َوُىَو َأْعَلمُ - يَ ُقوُل رَب مَنا َجلَّ َوَعزَّ ِلَمالَِئَكِتِو :  قَاَل  ,ِمْن َأْعَما ُِِم الصَّالةَ 
َها َشْيً ا , تَامًَّة ُكِتَبْت َلُو تَامًَّة   ي َأمتموا ِلَعْبدِ  :قَالَ , ِمْن َتَطومٍ  فَِإْن َكاَن َلُو َتَطومٌ  ياْنظُُروا َىْل ِلَعْبدِ : قَالَ , َوِإْن َكاَن انْ تَ َقَص ِمن ْ
 . (2 )"ُثَّ تُ ْ َخُذ اأَلْعَماُل َعَلى َذاُكْم , َفرِيَضَتُو ِمْن َتَطومِعِو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . 6502)ركاه البخارم برقم  (1)
 .كصححو األلباين (1425)ركاه ابن ماجو برقم ,  (466)ركاه النَّسائي برقم ,  (413)ركاه الًتمذم برقم ,  (864)ركاه أبو داكد  (2)



 
 

 

طٌع 
َّ
سٌو-صالة انخ

ُب
  صالة انك

 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني 

82 

ٌوِك :  أًالً 
ُب
س
ُب
ك
ْ
ن  اَت
ُب
ة الَت

َت
 ص

 
. كالكيسوؼ كاػبيسوؼ دبعٌت كاحد , أك جزئيان بسبب غَت معتاد ,  ىو اكبجاب ضوء الشَّمس أك القمر كليان  :الُكسوف     
. كىسىفىٍت الشَّمس كخىسىفى القمر: كىسىفىٍت الشَّمس كخىسىفىٍت , ككىسىفى القمر كخىسىفى , كاألغلب أف يقاؿ :  يقاؿ 
   سبب الُكسوف واُاسوف : 

. كبُت األرض , توسُّط القمر بُت الشمس : فأّما سبب ُكسوف الشَّمس فهو 
وىذا , توسُّط األرض بينو كبُت الشَّمس حىت يصَت القمر فبنوعان من اكتساب النُّور من الشَّمس : وأما سبب ُخسوف القمر فهو

 .سبب كوٍل 
عند - رضي هللا عنو - كما يف حديث أيب بكرة ,  ىو زبويف العباد ؛ لَتجعوا إذل رهبم كيتوبوا من ذنوهبم :   والسبب الشرعي 

 هِبَا خُيَوِّفُ  تَ َعاىَل  اَّللََّ  َوَلِكنَّ ,  حِلََياتِوِ  َواَل  َأَحدٍ  ِلَمْوتِ  يَ ْنَكِسَفانِ  اَل  اَّللَِّ  آيَاتِ  ِمنْ  آيَ َتانِ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  ِإنَّ  : "البخارم مرفوعان 
الكيسوؼ مرة كاحدة يف   -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كصٌلى النَّيبُّ  , وسبب شرعي , سبب كوٍل :إذن للُكسوف سببان  , ()"ِعَباَدهُ 

 . فأنكر عليهم ذلك , كيًسفىت ؼبوت إبراىيم : فقاؿ الناس , ككافقت موت ابنو إبراىيم , السَّنىة العاشرة 
 : صالة الكسوف آكد أنوا  صالة التطو - 

كعيرضت عليو فيها اعبنة كالنار كشيرًعى , فعلها كأمر هبا كما يف الصحيحُت , كألنَّو خرج إليها فزعان  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    ألفَّ النَّيبَّ 
- . كما سيأيت يف حيكمها - ؽبا اعبماعة , كألنو ايختلف يف كجوهبا 

   ُحكم صالة الُكسوف . 
 . (2)- رضبو هللا - كىو اختيار الشيخ ابن باز , أٌف صالة الكسوؼ سينَّة مؤكَّدة  : قول مجهور العلماء 

 حُت سأؿ  ,-رضي هللا عنو - ضماـ بن ثعلبة :  كىو , اؼبتفق عليو يف ًقصَّة األعرايب -رضي هللا عنو - حديث أنس  :   واستدلوا بِ  
ككذلك حديث طلحة بن  , (3) كفيو ذىكىرى الصلوات اػبمس كدل يذكر غَتىا من الصلوات , عما هبب عليو -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيبَّ 

صٌلى هللا عليو كسٌلم - كيف اغبديث أف النَّيبَّ , رجل من أىل قبد ثائر الرأس - صٌلى هللا عليو كسٌلم - حُت جاء للنَّيبًٌ -  رضي هللا عنو - عبيد هللا 

 . (4)"ِإالَّ َأْن َتَطوََّ  , الَ : ىل عليَّ غَتىا ؟ قاؿ :"  أخربه خبمس صلوات يف اليـو كالليلة فقاؿ - 
. أليًمرى هبا األعرايب ,  لو كانت صالة الكيسوؼ كاجبة :   فقالوا 

 . (5)- رضبو هللا -  أهنا كاجبة , كاختاره ابن القيم :والقول الثاٍل 
:    واستدّل من قال بالوجوب 

َ َوَصلموا:"  حيث قاؿ-رضي هللا عنو - كما يف حديث اؼبغَتة - صٌلى هللا عليو كسٌلم - بأمر النَّيب . أ  فَِإَذا رََأيْ ُتُمومُهَا فَاْدُعوا اَّللَّ

                                                 
( . 11)ركاه مسلم برقم ,  (1819)ركاه البخارم برقم  (4( .                )911)ركاه مسلم برقم , (1048)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 15ص)كتاب الٌصالة : انظر  (5 ( .                  )39 / 13) ؾبموع فتاكل كمقاالت متنوعة : انظر  (2)
( . 12)ركاه مسلم برقم ,  (63)ركاه البخارم برقم  (3)
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 . () "َح َّ يَ ْنَكِشفَ    
أهنا آية فيها زبويف للعباد كترٍكيها ينايف اؼبقصود منها ؛ ألف يف ترًٍكها عالمة على أهنم دل ييبالوا هبا , كاػبوؼ يستدعي االمتثاؿ . ب

. لألمر 
, فإذا فعلها البعض سقطت عن الباقُت , فرض كفاية ؛ صبعان بُت أدلًٌة القولُت :  أهنا (2)- رضبو هللا -    كاختار شيخنا ابن عثيمُت 
ك ألنَّو يف اؼببادرة لصىالة , إال أنو ال ينبغي للمسلم ترٍكيها ؛ لقوة ما أكرده أصحاب القوؿ الثاين, كتقدَّـ أف قوؿ اعبمهور سينًٌيىتها 

- . جل شأنو-كاػبوؼ من هللا , الكيسوؼ عالمة على تعظيم ىذه اآلية 
  ِصفة صالة الكسوف   :

.  من الُسنَّة أن يُناَدى  ا بلف  الصَّالة جامعة -
لىمَّا كىسىفىٍت الشٍَّمسي عىلىى عىٍهًد :" قاؿ - رضي هللا عنهما -  ما جاء يف الصحيحُت من حديث عبد هللا بن عمرك:   ويدّل على ذلك 

: عند مسلم كفيو -  رضي هللا عنها -  ككذلك حديث عائشة (3) "ِإنَّ الّصالة َجاِمَعةٌ   :نيوًدمى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -رىسيوًؿ اَّللًَّ 
أك أكثر ينادىل بقدر ما وبصل بو إظباع الناس ؛ ألنو دل يأًت ما يدٌؿ على ,  كيقوؽبا مرتُت (4) "الّصالة َجاِمَعةً  :"فػىبػىعىثى مينىاًدينا " 

. كليس لصىالة الكيسوؼ أذاف كال إقامة , عدد مرات تكرارىا 
خىسىفىٍت الشٍَّمسي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ :" ىو أصل يف ًصفة صالة الكيسوؼ قاؿ - رضي هللا عنهما - كجاء حديث عن ابن عباس  - 
ـى ًقيىامنا طىًويالن كبىٍونا ًمٍن سيورىًة اٍلبػىقىرىًة , كىالنَّاسي مىعىوي  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  ُثيَّ رىكىعى ريكيوعنا , فػىقىا

ـى ًقيىامنا طىًويالن كىىيوى ديكفى اٍلًقيىاـً اأٍلىكًَّؿ , طىًويالن  ـى ًقيىامنا , ُثيَّ رىكىعى ريكيوعنا طىًويالن كىىيوى ديكفى الرُّكيوًع اأٍلىكًَّؿ , ُثيَّ رىفىعى فػىقىا ـى فػىقىا ُثيَّ سىجىدى ُثيَّ قىا
ـى ًقيىامنا طىًويالن كىىيوى ديكفى اٍلًقيىاـً اأٍلىكًَّؿ , ُثيَّ رىكىعى ريكيوعنا طىًويالن كىىيوى ديكفى الرُّكيوًع اأٍلىكًَّؿ , طىًويالن كىىيوى ديكفى اٍلًقيىاـً اأٍلىكًَّؿ  ُثيَّ , ُثيَّ رىفىعى فػىقىا

. (5)"فىخىطىبى النَّاسى  كىقىٍد ذبىىلٍَّت الشٍَّمسي  ُثيَّ اٍنصىرىؼى , ُثيَّ سىجىدى , ُثيَّ رىفىعى , رىكىعى ريكيوعنا طىًويالن كىىيوى ديكفى الرُّكيوًع اأٍلىكًَّؿ 
 .صالة الُكسوف ركعتني - 

,  ثالث ركوعات :فقيل      كصالة الكيسوؼ ركعتُت ىذا بإصباع أىل العلم , كلكنَّ اػبالؼ كم ركوع يف كل ركعة ؟ 
فة اليت كردت يف الصحيحُت من حديث عائشة, أٌف يف كل ركعة ركوعُت  : والصَّواب, طبس  : وقيل, أربع  : وقيل  - فهي الصًٌ

 : كما يلي وعليو فِصفة صالة الُكسوف, (6)-  رضي هللا عنها 
. ركعتني جيهر فيهما بالقراءة - 

جىهىرى يف صىالىًة اػٍبيسيوًؼ بًًقرىاءىتًًو فىصىلَّى أىٍربىعى -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  أىفَّ النَّيبَّ :" -  رضي هللا عنها -  حديث عائشة :   ويدل على ذلك 
 .  (7) "رىكىعىاتو يف رىٍكعىتػىٍُتً كىأىٍربىعى سىجىدىاتو 

.  يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفا ة سورة طويلة -

                                                 
( . 907)ركاه مسلم برقم ,  (1052)ركاه البخارم برقم  (5( .                )901)ركاه مسلم برقم  (4( .                                         )1043)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 901)ركاه مسلم برقم ,  (1044)ركاه البخارم برقم  (6( .                                               )5/182)اؼبمتع : انظر  (2)
( . 901)ركاه مسلم برقم ,  (1066)ركاه البخارم برقم  (7( .            )910)ركاه مسلم برقم ,  (1045)ركاه البخارم برقم  (3)
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ـى ًقيىامنا طىًويالن كبىٍونا ًمٍن سيورىًة اٍلبػىقىرىًة : " كفيو , اؼبتقدًٌـ - رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عباس كدل يأًت لصىالة الكيسوؼ ما يدٌؿ , "فػىقىا
. فيختار ما شاء فبا تطوؿ بو القراءة , بل الذم ثبت أٌف القراءة تكوف طويلة , على أٌف ؽبا قراءة سورة معيَّنة 

. وحُيمِّد  , وُيسمِّع , ُث يرفع رأسو ,  ُث يركع ركوعاً طويالً -
" . ُثيَّ رىكىعى ريكيوعنا طىًويالن ُثيَّ رىفىعى :" اؼبتقدًٌـ كفيو - رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عباس
. بعد اعتدالو كسائر الصَّلوات " ربنا كلك اغبمد : " كقاؿ , " ظبع هللا ؼبن ضبده : " كإذا رفع اإلماـ قاؿ 

. وسورة طويلة دون القراءة األوىل , ُث يركع فيطيل وىو دون الركو  األول ,  ُث يقرأ الفا ة -
ـى ًقيىامنا طىًويالن كىىيوى ديكفى اٍلًقيىاـً اأٍلىكًَّؿ ُثيَّ رىكىعى ريكيوعنا طىًويالن كىىيوى ديكفى : " اؼبتقدًٌـ كفيو - رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عباس ُثيَّ رىفىعى فػىقىا
 " . الرُّكيوًع اأٍلىكًَّؿ ُثيَّ سىجىدى 

. ُث يسجد , وحُيمِّد , وُيسمِّع ,  ُث يرفع رأسو -
كما يفعل يف سائر " ربنا كلك اغبمد : " كيقوؿ بعد اعتدالو , " ظبع هللا ؼبن ضبده : " يرفع رأسو من الركوع كيقوؿ :    أٌم 

. الصَّلوات ُث يسجد 
.  وإذا رفع رأسو من الركو  يُطيل القيام -

:    ويدّل على ذلك 
ُثيَّ سىجىدى , ُثيَّ رىفىعى فىأىطىاؿى , ُثيَّ رىكىعى فىأىطىاؿى , ُثيَّ رىفىعى فىأىطىاؿى , ُثيَّ رىكىعى فىأىطىاؿى :" عند مسلم كفيو -  رضي هللا عنو - حديث جابر . أ

تػىٍُتً  ـى فىصىنىعى كبىٍونا, سىٍجدى . () "ُثيَّ قىا
الىوي , فػىوىجىٍدتي ًقيىامىوي -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -رىمىٍقتي الصَّالىةى مىعى ؿبيىمَّدو :" قاؿ - رضي هللا عنو - حديث الرباء بن عازب . ب , فػىرىٍكعىتىوي فىاٍعًتدى

تػىٍُتً , بػىٍعدى ريكيوًعًو  تىوي فىجىٍلسىتىوي بػىٍُتى السٍَّجدى تىوي فىجىٍلسىتىوي مىا بػىٍُتى التٍَّسًليًم كىااًلٍنًصرىاؼً , فىسىٍجدى كىذا عاـ يف . (2)" قىرًيبنا ًمنى السَّوىاءً ,فىسىٍجدى
. صبيع الصَّلوات 
. كأيضان ييقاؿ مثل ىذا يف صالة الكيسوؼ , أطاؿ بقٌية األركاف , أنو إذا أطاؿ ريكنان يف صالتو  : ككجو الداللة

.  ُث يسجد سجدتني يُطيل فيهما أيضاً -
الى يىٍسجيدي , ُثيَّ سىجىدى : الى يػىٍرفىعي , ُثيَّ رىفىعى فىأىطىاؿى حىىتَّ ًقيلى : ُثيَّ رىكىعى فىأىطىاؿى حىىتَّ ًقيلى :" كفيو - رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عمرك
 , كأصل اغبديث يف (3)..."الى يىٍسجيدي , ُثيَّ سىجىدى : الى يػىٍرفىعي , ُثيَّ رىفىعى فىجىلىسى فىأىطىاؿى اعبٍيليوسى حىىتَّ ًقيلى : فىأىطىاؿى حىىتَّ ًقيلى 

مىا رىكىٍعتي ريكيوعنا قىطُّ كىالى سىجىٍدتي سيجيودنا قىطُّ كىافى  :", حىت قالت عائشة كما يف الصحيحُت (4)الصحيحُت عن ابن عمرك أيضان 
  (5) "أىٍطوىؿى ًمٍنوي 

: ويدّل على ذلك .  ويُطيل اْللوس بني السجدتني -
 .(7)اؼبتقٌدـ قريبان أيضان -  رضي هللا عنو - حديث الرباء بن عازب . ب. (6)اؼبتقٌدـ قريبان -  رضي هللا عنهما - حديث ابن عمرك. أ 

                                                 
( . 910)ركاه مسلم برقم ,  (1050)ركاه البخارم برقم  (4( .                                                 )904)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 910)ركاه مسلم برقم ,  (1050)ركاه البخارم برقم  (5( .                 )471)ركاه مسلم برقم ,  (792)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 3)ىامش : تقدـ انظر  (7( .                           )2)ىامش : تقدـ انظر  (6( .          )1393)ركاه ابن خزيبة برقم ,  (1483)ركاه النَّسائي برقم  (3)
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,   اؼبتقدًٌـ -رضي هللا عنهما - لكن دكهنا يف الطوؿ يف كل ما يفعل ؛ غبديث ابن عباس, ُث ييصلًٌي الركعة الثانية كالركعة األكذل    - 
. ُث يتشهد كييسلًٌم 

. ُيشر  لَصالة الُكسوف خطبة بعدىا - 
:    ويدّل على ذلك 

دى اَّللَّى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى رىسيوؿي اَّللًَّ : " كفيو , اؼبتفق عليو - رضي هللا عنها - حديث أظباء . أ . ()"ضبًى
 . (2)"ُثيَّ اٍنصىرىؼى كىقىٍد ذبىىلٍَّت الشٍَّمسي فىخىطىبى النَّاسى : " كفيو , اؼبتفق عليو -  رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس. ب
.  ُيشَر  التطويل يف الصَّالة ح  يذىب الُكسوف -

:    ويدّل على ذلك 
َ َوَصلموا َح َّ افَِإَذا رََأيْ ُتُموهُ :"  -  صٌلى هللا عليو كسٌلم- قاؿ النَّيبُّ : كفيو , - رضي هللا عنو - حديث اؼبغَتة بن شعبة . أ  فَاْدُعوا اَّللَّ
 . (3) "ْنَكِشفَ يَ 
ُثيَّ اٍنصىرىؼى كىقىٍد ذبىىلٍَّت الشٍَّمسي : " كفيو , اؼبتفق عليو - رضي هللا عنهما - كما يف حديث ابن عباس- صٌلى هللا عليو كسٌلم - فعل النَّيٌب . ب

كإذا ذىب الكيسوؼ أك اػبسوؼ أثناء الصَّالة أسبىُّوا ما تبقَّى من صالهتم خفيفة ؛ لزكاؿ سببها الذم شيرعت من ,   "فىخىطىبى النَّاسى 
 . (4) "بكم َفَصلموا َواْدُعوا َح َّ يَ ْنَكِشَف َما" : -  صٌلى هللا عليو كسٌلم - كلقولو , أجلو 

  اعلم أنَّو ُيشر  يف الُكسوف سبع عبادات جاءت هبا الُسنَّة :فائدة  :
 . الدعاء. 2.    الصَّالة  . 1

رََأيْ ُتُمومُهَا َفَصلموا َواْدُعوا  فَِإذاَ :" قاؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - عند البخارم أف النَّيبَّ -  رضي هللا عنو -  حديث أيب بكرة :ويدّل عليهما 
. (5) "َح َّ يُْكَشَف َما ِبُكمْ 

. االستغفار. 4.      الذِْكر . 3
َها َشْيً ا فَافْ َزُعوا ِإىَل ِذْكرِِه َوُدَعائِِو : " كفيو , اؼبتفق عليو -  رضي هللا عنو - حديث أيب موسى :ويدّل عليهما  فَِإَذا رََأيْ ُتْم ِمن ْ

. (6) "َواْسِتْغَفارِهِ 
. الصدقة . 6.     التكبري . 5

ُوا َوَصلموا َوَتَصدَُّقوا:" كفيو , اؼبتفق عليو - رضي هللا عنها - حديث عائشة :ويدّل عليهما َ وََك ِّ . (7) "فَِإَذا رََأيْ ُتْم َذِلَك فَاْدُعوا اَّللَّ
.  العتق . 7

  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىمىرى النَّيبُّ  :"عند البخارم قالت - رضي هللا عنهما - حديث أظباء بنت أيب بكر:ويدّل على ذلك 

. (8)"بًاٍلعىتىاقىًة       

                                                 
( . 1040)ركاه البخارم برقم  (5( .                )905)ركاه مسلم برقم ,  (1053)ركاه البخارم برقم  (1)
( .    912)ركاه مسلم برقم ,  (1059)ركاه البخارم برقم  (6( .                )907)ركاه مسلم برقم ,  (1052)ركاه البخارم برقم  (2)
( .    901)ركاه مسلم برقم ,  (1044)ركاه البخارم برقم  (7( .                )915)ركاه مسلم برقم ,  (1043)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 1054)ركاه البخارم برقم  (8( .                                             )1040)ركاه البخارم برقم  (4)
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يي ىذه السُّنن يف مثل ىذه األحواؿ  فكثَت من الناس ال يعرؼ  , فهي سينن قلَّ من يعمل هبا ,    فينبغي للمسلم أف وبي
.  إالَّ الصَّالة فقط 

, كيذكره , كيدعو هللا , كيستغفر , فإنو يشتغل هبذه العبادات فييكربًٌ ,    كعليو فلو سٌلم من صالتو كدل يذىب الكسوؼ 
 .كيعتق إف استطاع حىت ييكشف ما بو , كيتصدَّؽ 

 
 
 

  أو طلعت الشَّمس والقمر ال يزال خاسفاً ؟ ,  ما احلكم لو غربت الشَّمس وىي كاسفة :مسألة
ُث استمرَّ الكيسوؼ حىت غربت الشَّمس كىي كاسفة , ككذلك لو ,    كأف ييصلًٌي الناس الكيسوؼ الساعة الرابعة كالنصف عصران 

 فماذا يفعلون ؟ , كالناس ال زالوا يركف القمر خاسفان , خىسىفى القمر كطلعت الشَّمس 
. فييسلًٌم قبيل الغركب , كال كسوؼ حينئذ بعد الغركب ,  أهنا إذا غربت فإنو ال ييصلَّى خسوؼ :الصحيح 
كألنَّو قد ,  "فَِإَذا رََأيْ ُتُمومَهَا َفَصُلوا:" قاؿ  - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كالنَّيب,  ألفَّ الشَّمس حُت غربت كىي كاسفة ال نراىا :والتعليل 

. كقد زالت بطلوع الشَّمس , ككذلك القمر سيٍلطانو الظلمة , فسيٍلطاهنا النَّهار كقد زاؿ , ذىب سيٍلطاهنا 
ا من ذكات األسباب  .    كصالة الكيسوؼ تيصٌلى يف أكقات النَّهي على القوؿ الصحيح ؛ ألهنَّ

 

من جاء يف الركو  الثاٍل من الركعة فهل أدرك الركعة ؟ - 
كأفتت بو - رضبهما هللا -  ()كشيخنا ابن عثيمُت, كأٌما الثاين فهو سينَّة , كاختاره الشيخ ابن باز ,    الركعة تيدرؾ بالركوع األكؿ 

. - حفظها هللا - اللجنة الدائمة 
فإذا , فهو ىنا دل ييدرؾ إال الركوع الثاين من الركعة ,    كعليو فإذا دخل اؼبسجد كاإلماـ يقرأ يف الركعة األكذل بعد ركوعو األكؿ 

. كالثاين سينَّة , سٌلم اإلماـ قاـ ىذا اؼبأمـو كجاء بركعة كاملة بًصفتها بأف يركع ؽبا ركوعُت ؛ ألٌف الركوع األكؿ ركن 
 
 

 إذا أطال املسلم يف صالة الُكسوف ركوعو وسجوده فماذا يقول ؟ -
كثَتان كغَتىا من أذكار الركوع الواردة كاليت سبق " سبحاف ريب العظيم : " فييكرر - عز كجل-  ييكثر من تعظيم هللا :   يف ركوعو 

. فييكثر من الدعاء فيو : يف السجودبياهنا يف ًصفة الصَّالة , كأٌما 
فََأمَّا الرمُكوُ  فَ َعظُِّموا ِفيِو الرَّبَّ , َوَأمَّا :" عند مسلم مرفوعان كفيو - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عباس:   ويدّل على ذلك 

َأقْ َرُب َما َيُكوُن :" كيف ركاية , حرمه أف يستجاب لكم :  أم (2)"السمُجوُد فَاْجَتِهُدوا ِمَن الدمَعاِء , فَ َقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 
 . (3) "اْلَعْبُد ِمْن رَبِِّو َوُىَو َساِجٌد فََأْكِثُروا الدمَعاءَ 

 
 

  هبوز أف ييصلًٌي الكيسوؼ كل إنسافو دبفرده يف بيتو :فائدة  .
َ افَِإَذا رََأيْ ُتُموهُ :" اؼبتقدًٌـ - رضي هللا عنو - كما يف حديث اؼبغَتة - صٌلى هللا عليو كسٌلم - عمـو قوؿ النَّيٌب  : ويدّل على ذلك  فَاْدُعوا اَّللَّ

. (4) "ْنَكِشفَ يَ َوَصلموا َح َّ 
                                                 

( . 482)ركاه مسلم برقم  (3( .           )16/311) يف فتاكاه : انظر  (1)
( . 915)ركاه مسلم برقم ,  (1043)ركاه البخارم برقم  (4( .                 )479)ركاه مسلم برقم  (2)
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صَّص فيها اؼبسجد ,    كىذا أمر عاـ يدخل فيو الفرد كاعبماعة  فيجوز صالهتا يف البيت , إالَّ أٌف االجتماع ؽبا يف , كأيضان دل ىبي
ىا يف اؼبسجد كدعا الناس إليها  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - اؼبسجد أفضل ؛ ألف النَّيب  كبناءن على ما سبق فاؼبرأة إف دل زبرج كتشهد , صالَّ

. فالسينَّة ؽبا أف تطبق ىذه العبادة كتصلًٌيها يف بيتها على ًصفتها اؼبعركفة , صالة الكيسوؼ مع اؼبسلمُت صباعة 
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 : ثانًْا 
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  وُحكمو,   الوتر:  

كالسبع كىكذا دبا , كاػبمس , كالثالث متصلة , أك اسم ؼبن صلَّى كتران بسالـ كاحد ,  ىو اسم للركعة اؼبنفصلة عٌما قبلها :الوتر
. كردت بو السينَّة 

. كبو قاؿ صبهور العلماء , فهو سينَّة مؤكدة  : وأّما ُحكمو
:    ويدّل على ذلك 

جىاءى رىجيله ًمٍن أىٍىًل قبىٍدو فىًإذىا ىيوى يىٍسأىؿي عىًن اإًلٍسالـً فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  اؼبتفق عليو قاؿ-رضي هللا عنو - حديث طلحة بن عبيد هللا . أ
َلةِ " :  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  ,  () " ... الَ , ِإالَّ َأْن َتَطوَّ َ ":  ؟ قىاؿى اىىٍل عىلىيَّ غىيػٍريهى : فػىقىاؿى "  ََخُْس َصَلَواٍت يف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ

كما سواىا فهو سينَّة كمنو , كىي الفرائض اػبمس فقط , دبا هبب عليو من الصَّلوات يف اليـو كالليلة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فأخربه
. الػوتر 
كىافى ييصىلًٌي اٍلًوتٍػرى عىلىى رىاًحلىًتًو كىالى ييصىلًٌي عىلىيػٍهىا اٍلمىٍكتيوبىةى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ " - رضي هللا عنهما - حديث ابن عمر. ب
 على  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ؼبا صاله النَّيب, فلو كاف كاجبان , كما قاؿ بعض العلماء , كىذا يدٌؿ على أٌف الوتر ليس بواجب  . (2 )"

. الرَّاحلة 
 : وقت الوتر- 

. ما بُت صالة الًعشاء كالفجر:    يبتدئ كقت صالة الوتر من بعد صالة الًعشاء إذل طلوع الفجر , فصالة الوتر ؿبلها 
:      ويدّل على ذلك

ًة اٍلًعشىاًء ًإذلى اٍلفىٍجًر  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنها - حديث عائشة . أ ييصىلًٌي مىا بػىٍُتى أىٍف يػىٍفرىغى ًمٍن صىالى
 . (3) "ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن 

َ َأَمدَُّكْم ِبَصاَلٍة :"فقاؿ  - صلَّى هللا عليو ك سلَّم– خرج علينا رسوؿ هللا : "  قاؿ-رضي هللا عنو - حديث خارجة بن حذافة . ب  ِإنَّ اَّللَّ
ُ َلُكْم ِفيَما بَ نْيَ َصاَلِة اْلِعَشاِء ِإىَل َأْن َيْطُلَع اْلَفْجرُ  ٌر َلُكْم ِمْن مُحِْر الن ََّعِم اْلِوتْ ُر َجَعَلُو اَّللَّ .  (4) "ِىَي َخي ْ

 .(5)"كأصبعوا على أٌف مابُت صالة الًعشاء إذل طلوع الفجر كقت للوتر "  : -رضبو هللا - قاؿ ابن اؼبنذر 
 

  ع اؼبغرب كالعشاء صبع تقدًن :فائدة سواءن صبعها مع اؼبغرب صبع - فإف كقت الوتر يبدأ من بعد صالة العشاء ,  لو صبي
فإفَّ الوتر على كل , بأف صلَّى العشاء يف كقتها , أك دل هبمع - أك سفر أك غَت ذلك , كأف هبمع الصَّالة ؼبطر , تقدًن 

. حاؿ يبتدئ بعد صالة العشاء 
                                                 

( . 1168)ركاه ابن ماجو برقم ,  (452)ركاه الًتمذم برقم ,  (1420)ركاه أبو داكد برقم  (4( .         )11)ركاه مسلم برقم ,  (1819)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 45ص)اإلصباع : انظر  (5( .       )700)ركاه مسلم برقم ,  (1098)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 736)ركاه مسلم برقم ,  (994)ركاه البخارم برقم  (3)
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.  ما سبق إيراده من األدلة السَّابقة الدالة على أف الوتر يدخل كقتو بعد صالة العشاء :     ويدل على ذلك 
   أفضل وقت الوتر : 

ؼبن كثق من  نفسو أنو يقـو آخره , كمن دل يثق أنو يقـو آخر الليل فأكؿ الليل أفضل لو , كبو ,    أفضل كقت للوتر آخر الليل 
. قاؿ صبهور العلماء 
َمْن َخاَف َأْن الَ يَ ُقوَم ِمْن آِخِر اللَّْيِل :" قاؿ  - صٌلى هللا عليو كسلَّم–  أفَّ النَّيٌب -رضي هللا عنو -  حديث جابر :   ويدّل على ذلك 

 . ( )"وَمْن َطِمَع َأْن يَ ُقوَم آِخَرُه فَ ْلُيوتِْر آِخَر اللَّْيِل فَِإنَّ َصاَلَة آِخِر اللَّْيِل َمْشُهوَدٌة َوَذِلَك َأْفَضُل , فَ ْلُيوتِْر َأوََّلُو 
  وأكثره , أقلم الوتر: 

. ركعة كاحدة , كبو قاؿ صبهور العلماء:    أقل الوتر 
 اْلِوتْ ُر رَْكَعٌة ِمْن آِخِر اللَّْيلِ :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيٌب , عند مسلم - رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر:ويدّل على ذلك 

"(2) .
يىزًيدي يف -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -مىا كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  أهنا قالت-رضي هللا عنها -  فإحدل عشرة ركعة ؛ غبديث عائشة :   وأمَّا أكثره

 . (3)"رىمىضىافى كىالى يف غىٍَتًًه عىلىى ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن 
كىافى رىسيوؿي : "  عند مسلم قالت-رضي هللا عنها - صٌلٌ ل ثالثة عشرة ركعة من حديث عائشة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    ككرد أف النَّيب 

ف ُثيَّ هبىًٍلسي كىييسىلًٌمي ييصىلًٌى ًمنى اللٍَّيًل ثىالىثى عىٍشرىةى رىٍكعىةن ييوتًري ًمٍن ذىًلكى خًبىٍمسو الى هبىًٍلسي يف شىٍىءو ًإالَّ يف آًخرًهً -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -اَّللًَّ 
أنو كاف يوتر بإحدل عشرة   -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فالغالب من كتره , كىذا من باب تنوع الوتر  , (4)"

. ركعة , ككاف يوتر أحيانا بثالث عشرة ركعة 
 

ال هبلس إال يف , كمرَّة هبعلها ثالثان صبيعان بسالـ كاحد , فمرَّة هبعل آخر صالتو ركعة كاحدة ُث ييسٌلم ,     كلو أف ينوًٌع يف كتره 
أك , ال هبلس إال يف آخرىا يتشهَّد كييسٌلم , أك ييصلًٌي طبسان صبيعان , ُث يتشهَّد كييسٌلم , آخرىا ؛ حىت ال يشابو صالة اؼبغرب 

ُث هبلس يتشهَّد , بأف ييصلًٌي ستان صبيعان : كلو ًصفة أخرل يف السبع , ال هبلس إال يف آخرىا يتشهَّد كييسٌلم , ييصٌلي سبعان صبيعان 
ُث يقـو , بأف يسرد شباين ركعات ُث هبلس يتشهَّد كال ييسلًٌم , أك ييصلًٌي تسعان صبيعان , ُث يتشهَّد كييسٌلم , ُث يقـو كيأيت بالسابعة 

, كىذه الًصفات الواردة يف الوتر على كجوه متنوعة , ككل ىذه الًصفات كردت يف السينَّة , ُث يتشهد كييسلًٌم , كيأيت بالتاسعة 
كسبق , يف العبادة الواردة على كجوه متنوعة - رضبو هللا - كىذه مرَّة , كىي قاعدة ذكرىا شيخ اإلسالـ , ييستحب أف تفعل ىذه مرَّة 

. (5)توضيح القاعدة 
 . القراءة يف الركعات الثالث األخرية -

ُ أ}:كيف الثالثة ,  {ُقْل يَا َأي مَها اْلَكاِفُروَن } :كيف الثانية, {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى}:يقرأ يف الركعة األكذل  ُقْل ُىَو اَّللَّ
َحدٌ  ًَ} .

                                                 
( .  738)ركاه مسلم برقم ,  (1147)ركاه البخارم برقم  (3( .      )755)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 737)ركاه مسلم برقم  (4( .      )752)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 22/337)ؾبموع الفتاكل : انظر " .  فبا إذا اقتصر على شيء كاحداإلتباع ألف ىذا أبلغ يف  ؛أفَّ العبادات الواردة على كجوهو متنوًٌعة؛ ينبغي أف يفعلىها على صبيع الوجوه الواردة:"القاعدة  (5)
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َسبِِّح اْسَم } بًػكىافى ييوتًري  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ : "  قاؿ-رضي هللا عنو -  حديث أيب بن كعب :   ويدّل على ذلك 
ُ َأَحدٌ } ك{ُقْل يَا َأي مَها اْلَكاِفُروَن } ك{رَبَِّك اأْلَْعَلى . ()." {ُقْل ُىَو اَّللَّ
  قضاء الوتر: 

صلَّى من النهار , فإف كاف ييوتر بثالث , لكن ييصلًٌيو شفعان , فلو أف ييصلًٌيو بعد طلوع الشَّمس , أك ناـ عنو ,    من نسي كتره 
. كإف كاف بإحدل عشرة صلَّى اثنتا عشرة ركعة كىكذا , كإف كاف بسبع صلَّى شبانيا , أربعا 

 كىكىافى ًإذىا غىلىبىوي نػىٍوـه أىٍك كىجىعه عىٍن ًقيىاـً اللٍَّيًل صىلَّى ًمنى النػَّهىاًر ثًٍنيتىٍ :"  قالت -رضي هللا عنو - حديث عائشة  :    ويدّل على ذلك
 . (2) "عىٍشرىةى رىٍكعىةن 

. أك نسيو فإنو يقضيو , خبالؼ من ناـ عنو ,    كأٌما من دل ييوتر كتركو متعمدان حىت طلع الصبح  فال كتر لو 
    القنوت يف الوتر: 

أك فعلو أنو إذا قاـ من الركعة , فلم يثبت من قولو , يف الوتر -  صٌلى هللا عليو كسٌلم -عن النَّيب الصحيح أنو دل يثبت القنوت    
, كعليو فالقنوت ثابت شرعان , كلكن مشركعية القنوت يف الركعة األخَتة ثابت عن صبع غفَت من الصحابة , األخَتة رفع يديو كدعا 

كثبت أيضا عن , (5)كابن مسعود , (4)ككرد عن ابن عباس , (3) -رضي هللا عنو - عمر بن اػبطاب : ككرد عن مىن أيمرنا باتباع سنتو 
 .- رضي هللا عنهم - ( 6)ابن عمر 

.  (7).. "شيء  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ال يصح فيو عن النَّيبًٌ : " - رضبو هللا -    قاؿ اإلماـ أضبد 
" .   يفعلونو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كاف أصحاب النَّيبًٌ :" عن القنوت فقاؿ - رضبو هللا -   كسيئل عطاء 

, كاألكذل أف يكوف الًتؾ أكثر من - رضبو هللا - كاختاره شيخ اإلسالـ ابن تيمية , كتركيو أحيانان , كلكن القنوت ييستحب فعلو أحيانان 
, كحذيفة , كابن عباس , كأـ سلمة , عن عائشة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - الفعل ؛ ألنو جاءت أحاديث كثَتة تصف كتر رسوؿ هللا 

 من اؼبالزمُت للنَّيبًٌ  -رضي هللا عنها -  كليس يف شيء منها أنو قنت يف الوتر, كعائشة -رضي هللا عنهم - كابن مسعود 
. كمع ذلك دل تنقل أنو قنت يف كتره  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
أم بعد الركو  ؟ , ىل القنوت يكون قبل الركو  - 

كقاسو أىل , يف ىذا الباب شيء  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كسبب االختالؼ أنَّو دل يثبت عن النَّيب ,    اختلف أىل العلم يف ذلك 
. العلم على قنوت النَّوازؿ 

 اَّللَّي مى رىضً - صىلٍَّيتي خىٍلفى عيمىرى ٍبًن اػبٍىطَّاًب : "  قاؿ-رضي هللا عنو  - ما ركاه عبد الرضبن بن أىبٍػزىل: واستدلوا بِ  قبل الركوع , :   فقيل 

 . (8)...." اللَّهيمَّ ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي : صىالىةى الصٍُّبًح , فىسىًمٍعتيوي يػىقيوؿي بػىٍعدى اٍلًقرىاءىًة قػىٍبلى الرُّكيوًع - عىٍنوي 
 - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : "  يف الصحيحُت-رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة :واستدلوا بِ  بعد الركوع, :   وقيل

                                                 
 ( . 4/325 )مصنف عند عبد الرزاؽ : انظر ( 5( .                        )1171)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1733)ركاه النَّسائي برقم ,  (1425)ركاه أبو داكد برقم  (1)
( .       6900)ركاه ابن أيب شيبو  (6 ( .                                                                                              )746) ركاه مسلم برقم  (2)
( . 2/18) التلخيص البن حجر : انظر  (7 .                      ) (5/213) كابن اؼبنذر  ( 2/212) كعند البيهقي ,  ( 3/316 )مصنف ابن أيب شيبة : انظر ( 3)
( .   3269)ركاه البيهقي  (8 .                                                                               ) (2/316 )ابن أيب شيبة مصنف : انظر  (4)
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َدُه :"ًحُتى يػىٍرفىعي رىٍأسىوي يػىقيوؿي      ُ ِلَمْن محَِ َع اَّللَّ يًهٍم بًأىظٍبىائًًهمٍ " رَب ََّنا َوَلَك احْلَْمدُ ,  َِ (. )...." يىٍدعيو ًلرًجىاؿو فػىييسىمًٌ

 . ()" بعد الركوع : "   عند البخارم كفيو -رضي هللا عنو -  كأيضان حديث أنس 
 ]: فيجوز قبل الركوع كبعده يف الركعة األخَتة , كقد بوَّب البخارم, أفَّ األمر يف ذلك كاسع  :- وهللا أعلم-والقول الراجح 

كما نٌص على ذلك صباعة من أىل العلم , لكن القنوت بعد الركوع أكثر يف األحاديث النبوية ,  [باب القنوت قبل الركوع كبعده 
 .  (3)"كبعد الركوع أحبُّ إرل: "- رضبو هللا - قاؿ اإلماـ أضبد , فييغلَّب على ما قبل الركوع , 

. كتارة بعده , فتارة يقنت قبل الركوع , كيكوف ىذا من باب تنوع السينَّة 
 يرفع صوتو بالثالثة , ثالثان  " سبحان امللك القدوس:"  ييستحب إذا سٌلم من كتره أف يقوؿ :فائدة .

اغبديث  ].. يػىٍقرىأي يف الًوٍتًر  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿى هللا : " قاؿ - رضي هللا عنو -  حديث أيب بن كعب :ويدل على ذلك 
ثى مىرَّاتو "  اْلُقدموسِ  اْلَمِلكِ  ُسْبَحانَ :"  قىاؿى  سىلَّمى  فىًإذىا: [كفيو   .  (4)" ثىالى

ًلًك اٍلقيدُّكًس صىٍوتىوي بًالثَّالًثىًة :" كالنَّسائي , عند أضبد - رضي هللا عنو - كيف حديث عبد الرضبن بن أىبٍػزىل . (5)"كىيػىٍرفىعي ًبسيٍبحىافى اٍلمى
 

  مسائل يف الرتاويح   :
جلسوا قليالن ؛ ليسًتوبوا كما دؿَّ , ألهنم كانوا إذا صلُّوا أربع ركعات  : و يَّت بذلك,  قياـ رمضاف صباعة يف اؼبساجد :الرتاويح 

. (6) -رضي هللا عنها - عليو حديث عائشة 
: ُحكمه ا - 

.    سينَّة مؤكدة 
خىرىجى كىصىلَّى بًاٍلمىٍسًجًد كىصىلَّى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ :  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنها -  حديث عائشة :   ويدل على ذلك 

لىًة الثَّانًيىًة , مىعىوي رًجىاؿ  لىًة الثَّالًثىًة أىٍك الرَّابًعىة دلىٍ ىبىٍريٍج , كىصىٌلى مىعىوي رًجىاؿه , ُثيَّ خىرىجى يف اللَّيػٍ  َأنْ  َخِشيتُ  َلِكّنِّ : " كىقىاؿ , فػىلىمَّا كىانىًت اللَّيػٍ
َها فَ تَ ْعِجُزوا َعَلْيُكمْ  تُ ْفَرضَ   .(7 )"َعن ْ

: وقته ا - 
سواءن صليت العشاء يف كقتها أك يف كقت اؼبغرب حُت ذبمع صبع , من بعد صالة العشاء مطلقان  : يبدأ وقت صالة الرتاويح    

. (8 )كاغبديث متفق عليو, حيث صاٌلىا بعد العشاء :  السَّابق -رضي هللا عنها - تقدًن مع اؼبغرب ؛ غبديث عائشة 
   ْيلِ  َصاَلُة اللَّ  :"قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أف النَّيبَّ -رضي هللا عنهما - إذل الفجر ؛ غبديث ابن عمر:    وديتد 

 . (9) "َمثْ ىَن , فَِإَذا ِخْفَت الصمْبَح فََأْوتِْر ِبَواِحَدةٍ  , َمثْ ىَن 
 

                                                 
( . 675)ركاه مسلم برقم ,  (804)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 738)ركاه مسلم برقم ,  (1147)ركاه البخارم برقم  (6( .                                         )956)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 761)ركاه مسلم برقم ,  (924)ركاه البخارم برقم  (7( .                               )1/100)مسائل اإلماـ أضبد : انظر  (3)
( . 761)ركاه مسلم برقم ,  (1129)ركاه البخارم برقم  (8( .                                        )1730)ركاه النَّسائي برقم  (4)
( . 749)ركاه مسلم برقم ,  (1137)ركاه البخارم برقم  (9( .        )1734)ركاه النَّسائي برقم ,  (15361)ركاه أضبد برقم  (5)
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 : عدد ركعا  ا -
 والقول .يكوف ؾبموعها ثالثان كعشرين ركعة , ثالث ركعات :  عشركف ركعة , كإذا أيضيف إليو أدىن الكماؿ يف الوتر:   قيل 
أف تكوف إحدل عشرة ركعة , ييصلًٌي مثٌت , مثٌت فييسلًٌم من ركعتُت ُث ييوتر :  أفَّ السينَّة يف الًتاكيح :-  وهللا أعلم-الراجح 

- أىفَّ النَّيبَّ " -رضي هللا عنهما - كما يف حديث ابن عباس, بواحدة , كإف جعلها ثالث عشرة ركعة فال بأس ؛ لثبوت السينَّة بذلك 

 . ()"صىلَّى ثىالثى عىٍشرىةى رىٍكعىةن  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
مىا :" قالت  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حينما سيئلت عن صالة النَّيب ,  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنها -  حديث عائشة :   ويدّل على ذلك 

كبيَّنت كيف ييصٌلي اإلحدل عشرة  , (2)"يىزًيدي يف رىمىضىافى كىالى يف غىٍَتًًه عىلىى ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ 
  أعلم الناس -رضي هللا عنها - كعائشة  , (3)كاغبديث يف صحيح مسلم,  " ييسىلًٌمي بػىٍُتى كيلًٌ رىٍكعىتػىٍُتً كىييوتًري ًبوىاًحدىةو :" فقالت , ركعة 

.  ليالن  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حباؿ النَّيٌب 
    فضل من صاّلىا مع اإلمام كاملة :

َلةٍ :"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -   قاؿ النَّيبُّ -رضي هللا عنو -     عن أيب ذر  َماِم َح َّ يَ ْنَصِرَف ُكِتَب َلُو ِقَياُم لَي ْ  .  (4) "َمْن قَاَم َمَع اإْلِ
. أٌم حىت ييسلًٌم من صالتو " : َح َّ يَ ْنَصِرَف " كمعٌت 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . 764)ركاه مسلم برقم ,  (1138)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 738)ركاه مسلم برقم ,  (1147)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 736)ركاه مسلم برقم  (3)
" . حديث حسن صحيح :" كقاؿ  (806)ركاه الًتمذم برقم ,  (1365)ركاه النَّسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (1377)ركاه أبو داكد برقم ,  (21419)ركاه أضبد برقم  (4)
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   تعريف االستسقاء : 

. إنزاؿ اؼبطر - عٌز كجل- سؤاؿ هللا :  طلب السيقيا , كاؼبراد ىنا :   االستسقاء لغة 
. بطلب السيقيا على ًصفة ـبصوصة - عٌز كجل-  التعٌبد هلل :ويف االصطالح 

    االستسقاء  ال ة أنوا : 
كعلى كاؿ حاؿ بأف يسأؿ اإلنساف لوحده ربو أف يينزؿ , كأدبار الصَّلوات ,  االستسقاء بالدعاء اجملرد يف السجود :   النو  األول 

. اؼبطر 
اللَُّهمَّ اْسِقَنا َغْيثًا ُمِغيثًا :"  استسقى فقاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيٌب -رضي هللا عنهما -  حديث ابن عباس:ويدّل على ذلك 

َر َضارٍّ  َر رَاِئٍث نَاِفًعا َغي ْ  . ()" َمرِيًعا َمرِيً ا طَبَ ًقا َغَدقًا َعاِجاًل َغي ْ
.  االستسقاء على اؼبنرب يـو اعبمعة أثناء اػبطبة :   النو  الثاٍل 

 استسقى على اؼبنرب أثناء اػبطبة -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيٌب : كفيو ,  اؼبتفق عليو-رضي هللا عنو -  حديث أنس :ويدّل على ذلك 
ؼبَّا شكا إليو األعرايب القحط كطلب منو أف يستسقي 
(2) .

.  االستسقاء أثناء خطبة صالة االستسقاء اؼبشركعة , كىذا النوع ىو اؼبراد يف األحكاـ القادمة :   النو  الثالث 
 ؟م  ُتشر  صالة االستسقاء  -

- قحط اؼبطر: كىذا ىو السبب األكؿ , كالسبب اآلخر إذا - أؿبلت : أمٌ - أجدبت األرض :    تشرع صالة االستسقاء إذا 
. أجدبت األرض , , كغالبان إذا قحط اؼبطر - احتبس كامتنع كدل ينزؿ : أم
: ُحكم صالة االستسقاء  -

 . -رضبهم هللا- كىو قوؿ صبهور العلماء ,    سينَّة مؤكَّدة 
 ِصفة صالة االستسقاء  : 

عاً , الُسنَّة أن خيرج املسلم متواضعاً -  . متضّرِعاً , متذلِّالً , متخشِّ
عان ميتىضىٌرًعان - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - خىرىجى رىسيوؿي هللًا :" قاؿ -رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عباس  كعند (3)"ميتػىوىاًضعان ميتىبىذًٌالن ميتىخىشًٌ

 .  (5)"يف رمضاف سينَّة ست من اؽبجرة :" كركاه ابن حباف كقاؿ  , (4 )"ميتذلًٌالن :" اغباكم 
 

. كال يستبطئ اإلجابة ,  فإف العبد ييلح يف دعائو -رضبو هللا -    ككما قاؿ اؼبؤلف 
. كاإلحساف إذل اػبلق , كالتوبة , كاالستغفار : كينبغي قبل اػبركج إليها فعل األسباب اليت تدفع الشر كتنزَّؿ الرضبة 

                                                 
( . 10525)ركاه الطرباين برقم ,  (1269)ركاه ابن ماجة برقم  (1)
( . 897)ركاه مسلم برقم ,  (933)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1266)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1522)ركاه النَّسائي برقم , " حديث حسن صحيح : " كقاؿ  (558)ركاه الًتمذم برقم ,  (1165)ركاه أبو داكد برقم ,  (2039)ركاه أضبد برقم  (3)
( . 2/499)فتح البارم : انظر ( 5.              )( 1218)ركاه اغباكم  (4)
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, كاإلخبات, كليس سينَّة على كجو اػبصوص , كلكنَّو مناسب غباؿ التضرع , مناسب للمقاـ - رضبو هللا -     كما ذكره اؼبؤلف 
-. عٌز كجل- كاإلقباؿ على هللا 

 

.  الُسنَّة أن تكون صالة االستسقاء يف ُمَصلَّى يف الصحراء -
قيحيوطى اٍلمىطىًر ,  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - شىكىا النَّاسي إذلى رىسيوًؿ اَّللًَّ :"  الطويل كفيو -رضي هللا عنها -  حديث عائشة :ويدّل على ذلك 

 . ()"فىأىمىرى دبًٍنربىو , فػىويًضعى لىوي بًاٍلميصىلَّى
 

.   يصلِّي هبم اإلمام ركعتني -
. (2 ) " يف اٍلًعيدً مرىٍكعىتػىٍُتً كىمىا ييصىلًٌ  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  النَّيبُّ صىلَّى:"  قاؿ -رضي هللا عنهما -   غبديث ابن عباس

-. كسيأيت اػبالؼ أيهما ييقدًٌـ الصَّالة أك اػبطبة - 
. أٌف ىيئة صالة االستسقاء كهيئة صالة العيد : داللة على "  يف اٍلًعيدً مكىمىا ييصىلًٌ "  :-رضي هللا عنهما - كيف قوؿ ابن عباس 

:    وبن اًء على ذلك  
. ال ييشرع ؽبا أذاف كال إقامة . 1
. ييكربًٌ يف الركعة األكذل بعد تكبَتة اإلحراـ كاالستفتاح ًستان , كيف الثانية بعد تكبَتة االنتقاؿ طبسان . 2
صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو - خىرىجى النَّيبُّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو - أفَّ القراءة يف صالة االستسقاء جهرية , كدؿَّ على ذلك حديث عبد هللا بن زيد . 3

 . (3)"ُثيَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً جىهىرى ًفيًهمىا بًاٍلًقرىاءىةً ,  يىٍستىٍسًقي- كىسىلَّمى 
   (4)-رضبو هللا - كاختاره األلباين , بل يقرأ ما شاء , أنو ليس لالستسقاء سورة معيَّنة  - : وهللا أعلم - واأل هر
.  عدـ الدليل الثابت الداٌؿ على تعيُت سورة لالستسقاء :والدليل 

 

.  خيطب لالستسقاء خطبة واحدة -
 . (5)"خطب هبم خطبة كاحدة ُث صٌلى هبم  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيب :"  الطويل كفيو -رضي هللا عنها -    غبديث عائشة 
كيبدأ , ففي العيدين خطبتاف , كهبذا أيضان خالفٍت العيدين , خطب يف االستسقاء خطبتُت  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كدل يينقل أف النَّيب 

. فيها باغبمد هلل ال التكبَت على القوؿ الصحيح 
كال , ال خطبة عيد , أنو افتتح خطبة بغَت اغبمد  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - دل ينقل أحد عن النَّيبًٌ :"- رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ 

  .(6)" كال غَت ذلك , استسقاء 

 

 :والتعليل , وقراءة اآليات اليت تأمر باالستغفار ,  األفضل يف خطبة االستسقاء أن يكثر االستغفار -

                                                 
( . 1225)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (6202)ركاه البيهقي برقم ,  (1175)ركاه أبو داكد برقم  (1)
( . 1266)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1522)ركاه النَّسائي برقم , " حديث حسن صحيح : " كقاؿ  (558)ركاه الًتمذم برقم ,  (1165)ركاه أبو داكد برقم ,  (2039)ركاه أضبد برقم  (2)
( . 894)ركاه مسلم برقم ,  (1024)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 264ص)سباـ اؼبنة : انظر  (4)
( . 6202)ركاه البيهقي برقم ,  (1173)ركاه أبو داكد برقم  (5)
( . 1/477: )زد اؼبعاد : انظر . (22/393)ؾبموع الفتاكل : انظر  (6)
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فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا }: قولو لقومو- عليو السَّالـ - عن نوح -  سبحانو –ألفَّ االستغفار سبب يف نزكؿ األمطار فقد حكى . 1   
 . [10: نوح]{ يرسل السماء عليكم مدراراً رَبَُّكْم ِإنَُّو َكاَن َغفَّاراً 

خىرىجى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني يىزًيدى :" فقد ركل البخارم حديث أيب إسحاؽ السبيعي قاؿ - رضي هللا عنهم - كألٌف ىذا عمل الصحابة . 2   
ـى هًبًٍم عىلىى رًٍجلىٍيًو عىلىى غىٍَتً ًمٍنربىو فىاٍستػىٍغفىرى ُثيَّ صىلَّى   -رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمٍ - اأٍلىٍنصىارًمُّ كىخىرىجى مىعىوي اٍلبػىرىاءي ٍبني عىاًزبو كىزىٍيدي ٍبني أىٍرقىمى  فىاٍستىٍسقىى فػىقىا

 .() "رىٍكعىتػىٍُتً هبىٍهىري بًاٍلًقرىاءىًة كىدلىٍ يػيؤىذًٌٍف كىدلىٍ ييًقمٍ 
 

 . من السنة أن يرفع ااطيب يديو إذا استسقى يف خطبتو- 
ٍيًو يف شىٍيءو ًمٍن ديعىائًًو ًإالَّ يف ااًلٍسًتٍسقىاًء كىًإنَّوي يػىٍرفىعي  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو -    غبديث أنس  الى يػىٍرفىعي يىدى

 -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حُت استسقى النَّيب - رضي هللا عنو - ككذلك الناس يرفعوف أيديهم ؛ غبديث أنس  , (2) "حىىتَّ يػيرىل بػىيىاضي ًإٍبطىٍيوً 
ٍيًو يىٍدعيو كىرىفىعى النَّاسي أىٍيًديػىهيٍم مىعىوي يىٍدعيوفى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -فػىرىفىعى رىسيوؿي اَّللًَّ :" - رضي هللا عنو - يف خطبة اعبمعة , قاؿ أنس  يىدى

"(3)  .
  

 :يف االستسقاء ما يلي  -صّلى هللا عليو وسّلم - ومما ورد من دعاء النَّّ      
 

 . (4)" اللَُّهمَّ َأِغثْ َنا اللَُّهمَّ َأِغثْ َنا اللَُّهمَّ َأِغثْ َنا . " أ
. (5)"  اْسِقَنا اللَُّهمَّ  اْسِقَنا اللَُّهمَّ  اْسِقَنا اللَُّهمَّ  ."ب
ينِ , الرَّمْحَِن الرَِّحيِم , حْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ا. " ج ُ يَ ْفَعُل َما يُرِيُد  ,َمِلِك يَ ْوِم الدِّ ُ الَ ِإَلَو ِإالَّ ,  الَ ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ اللَُّهمَّ َأْنَت اَّللَّ

َنا اْلغَْيَث , َأْنَت اْلَغىِنم َوََنُْن اْلُفَقَراُء  ًة َوَباَلًغا ِإىَل ِحنٍي , َأْنِزْل َعَلي ْ . (6)" َواْجَعْل َما َأنْ َزْلَت لََنا قُ وَّ
َر رَاِئٍث ئً اللَُّهمَّ اْسِقَنا َغْيثًا ُمِغيثًا َمِري. " د , كيف (7 ) ركاه ابن ماجو-رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس" ا َمرِيًعا طَبَ ًقا َعاِجالً َغي ْ

َر َضارٍّ :" كفيو ,  عند أيب داكد بنحوه -رضي هللا عنو - حديث جابر    عند -رضي هللا عنو -  , كيف حديث مرة بن كعب (8)"نَاِفًعا َغي ْ
. (9)"َغَدقًا طَبَ ًقا : " كاغباكم كصححو بنحوه كفيو , البيهقي 

. (10)"  بَ َلَدَك اْلَميَِّت يِ اللَُّهمَّ اْسِق ِعَباَدَك َوبَ َهائَِمَك َواْنُشْر َرمْحََتَك َوَأحْ . " ى
 
 

.  من الُسنَّة أن حيوِّل اإلمام واملأموم ردائو -
كىحىوَّؿى رًدىاءىهي فىجىعىلى :"  قاؿ -رضي هللا عنو - كأيسره أيبنو ؛ غبديث عبد هللا بن الزبَت , بأف يقلبو فيجعل أيبنو أيسره :    كربويل الٌرًداء 

   .(11) ".ًعطىافىوي األىيٍبىنى عىلىى عىاتًًقًو األىٍيسىًر كىجىعىلى ًعطىافىوي األىٍيسىرى عىلىى عىاتًًقًو األىيٍبىًن ُثيَّ دىعىا اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ 
 

                                                 
( . 1270)ركاه ابن ماجو برقم  (7( .                                        )1022)ركاه البخارم برقم  (1)
( 1169)ركاه أبو داكد برقم  (8( .           )895)ركاه مسلم برقم ,  (1031)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1226)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (6233)ركاه البيهقي برقم  (9( .                                        )1029)ركاه البخارم برقم  (3)
- . رضي هللا عنو- من حديث عمرك بن شعيب  .(1176)ركاه أبو داكد برقم  (10( .           )897)ركاه مسلم برقم ,  (1014)ركاه البخارم برقم  (4)
. كصححو األلباين  (1163)ركاه أبو داكد برقم  (11- .   )رضي هللا عنو - من حديث أنس (1013)ركاه البخارم برقم  (5)
-. رضي هللا عنهما - من حديث ابن عباس  (3/134)كحسنو األلباين يف اإلركاء ,  (1173)ركاه أبو داكد برقم  (6)
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  أٌف الشماغ كالغًتة من األشياء اليت ال تيقلب يف االستسقاء:" - رضبو هللا -  يف فتاكل شيخنا ابن عثيمُت :فائدة"() . 
  أو ااطبة يف االستسقاء ؟ ,  أيهما  يُقدَّم الصَّالة :مسألة
  (2) "صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً كىمىا ييصىلًٌى يف اٍلًعيدً :" كفيو ,  اؼبتقدًٌـ -رضي هللا عنهما -  الصَّالة قبل اػبطبة ؛ غبديث ابن عباس:   قيل 

. فكذلك االستسقاء للمشاهبة ,  أٌف العيد الصَّالة فيو قبل اػبطبة :ووجو الداللة 
يىٍستىٍسًقي  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - خىرىجى النَّيبُّ "  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو -  اػبطبة قبل الصَّالة ؛ غبديث عبد هللا بن زيد :   وقيل 

لىًة يىٍدعيو كىحىوَّؿى رًدىاءىهي ُثيَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً جىهىرى ًفيًهمىا بًاٍلًقرىاءىةً  : كفيو ,  الطويل-رضي هللا عنو - كحديث عائشة  , (3) "فػىتػىوىجَّوى ًإذلى اٍلًقبػٍ
 . (4)" خىطىبى ُثيَّ أىقٍػبىلى عىلىى النَّاس فػىنػىزىؿى فىصىٌلى رىٍكعىتىٍُت - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أفَّ النَّيبَّ " 

 . وىذا القول أقوى دليالً 
. كأٌف اإلماـ ـبَتَّ بتقدًن أحدنبا على اآلخر , جواز األمرين  - :  وهللا أعلم-   واأل هر 

كىو اختيار شيخنا   , (5)- رضبو هللا - كاختاره الشيخ ابن باز  , - رضبو هللا -  كىذا القوؿ ركاية يف مذىب اإلماـ أضبد 
 . (6) - رضبو هللا - ابن عثيمُت

 

. إذا نزل املطر ُيَسّن أن حَيِْسر اإلنسان عن جسده ليصيبو منو - 
صىلَّى - مىطىره قىاؿى فىحىسىرى رىسيوؿي اَّللًَّ - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -أىصىابػىنىا كىكبىٍني مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو - قوؿ أنس :   ويدل على ذلك 

ا :  فػىقيٍلنىا ,ثػىٍوبىوي حىىتَّ أىصىابىوي ًمنى اٍلمىطىرً - اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  .  (7)"ألَنَُّو َحِديُث َعْهٍد ِبَربِِّو تَ َعاىَل  :"قىاؿى ؟يىا رىسيوؿى اَّللًَّ دًلى صىنػىٍعتى ىىذى
:    ومم ا ُيَسّن أيضاً 

. (8)  عند البخارم -رضي هللا عنها - غبديث عائشة " اللَُّهمَّ َصيًِّبا نَاِفًعا:" أف يقوؿ إذا رأل اؼبطر . 1
الدمَعاُء ِعْنَد النَِّداِء :  ِْنَتاِن الَ تُ َردَّاِن َأْو قَ لََّما تُ َردَّاِن : "  مرفوعان -رضي هللا عنو - أف يدعو أثناء اؼبطر ؛ غبديث سهل بن سعد . 2

  (9)"َوَوْقَت اْلَمَطرِ : " كيف لفظ , " َوِعْنَد اْلَبْأِس ِحنَي يُ ْلِحُم بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا
.  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو -  ؛ غبديث زيد بن خالد اعبهٍت (10)" ُمِطْرنَا بَِفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتوِ :" أف يقوؿ بعد اؼبطر . 3
َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َوالظَِّراِب َوبُطُوِن : "كًخيف من كثرة اؼبياه يقوؿ , إذا زادت األمطار . 4 َنا َواَل َعَلي ْ  اللَُّهمَّ َحَوالَي ْ

- . كسيأيت بياف ذلك يف اؼبسألة القادمة - ,  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو -  ؛ غبديث أنس (11)"َوَمَناِبِت الشََّجرِ  اأْلَْوِديَةِ 
:  قىاؿى ًإذىا عىصىفىًت الرًٌيحي - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"  قالت -رضي هللا عنها - ما ركتو عائشة : إذا عىصفت الريح يقوؿ . 5
َر َما ُأْرِسَلْت بِِو َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِىا َوَشرِّ َما ِفيَها َوَشرِّ َما ُأْرِسَلتْ "  َر َما ِفيَها َوَخي ْ َرَىا َوَخي ْ .  (12)"  بِوِ اللَُّهمَّ ِإٍّلِ َأْسأَُلَك َخي ْ     
            

تة ىي      . حُت صوارؼ الشتاء  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - من ىدم النَّيب  : ىذه السمنن السِّ
                                                 

(. 1032)ركاه البخارم برقم  (8( .         )898)ركاه مسلم برقم  (7( .       )216/ 5)اؼبمتع : انظر  (6( .                          )351,360/ 16) ؾبموع فتاكاه : انظر  (1)
( . 1469)السلسلة الصحيحة : كحسنو األلباين انظر  (2540)ركاه أبو داكد برقم  (9 .                                                      )93ص : انظر  (2)
( . 71)ركاه مسلم برقم ,  (846)ركاه البخارم برقم  (10( .          )894)ركاه مسلم برقم ,  (1024)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 897)ركاه مسلم برقم ,  (1014)ركاه البخارم برقم  (11( .       )6202)ركاه البيهقي برقم ,  (1173)ركاه أبو داكد برقم  (4)
( . 899)ركاه مسلم برقم ,  (3206)ركاه البخارم برقم  (12( .                      )2/500) يف تعليقو على فتح البارم : انظر  (5)
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ييها يف نفسو   .كيف غَته من الناس ,     فييستحب للمسلم أف وبي
 

أىنَّوي كىافى ًإذىا  -رضي هللا عنو - كاف يقوؿ شيئان , كالوارد عن عبد هللا بن الزبَت -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    كأٌما حُت الرعد فلم يرد أفَّ النَّيبَّ 
عى الرٍَّعدى تػىرىؾى اغبٍىًديثى   . ()" ُيَسبُِّح الرَّْعُد ِ َْمِدِه َواْلَمالَِئَكُة ِمْن ِخيَفِتوِ يُسْبَحاَن الَّذِ :"  كىقىاؿى , ظبًى

  .[13 : الرعد] {َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِ َْمِدِه َواْلَمالَِئَكُة ِمْن ِخيَفِتوِ }-:تعاذل- كىذا اللفظ ىو اؼبوافق للقرآف يف قولو 

 فما الُسنَّة أن يقال ؟ إذا خيف من زيادة مياه األمطار- 
َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َوالظَِّراِب َوبُطُوِن اأْلَْوِديَةِ  :"    ُيَسّن أن يقال َنا َواَل َعَلي ْ .  " َوَمَناِبِت الشََّجرِ  اللَُّهمَّ َحَوالَي ْ

ُثيَّ دىخىلى :" كفيو , على اؼبنرب يـو اعبمعة -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يف استسقاء النَّيٌب -رضي هللا عنو -  حديث أنس : ويدّل على ذلك 
قىائًمه ىبىٍطيبي فىاٍستػىٍقبػىلىوي قىائًمنا فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اَّللًَّ ىىلىكىًت -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىجيله ًمٍن ذىًلكى اٍلبىاًب يف اعبٍيميعىًة اٍلميٍقًبلىًة كىرىسيوؿي اَّللًَّ 

ٍيًو ُثيَّ قىاؿى -  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىرىفىعى رىسيوؿي اَّللًَّ - قىاؿى  , كىانٍػقىطىعىًت السُّبيلي فىادٍعي اَّللَّى يبيًٍسٍكهىا عىنَّا, األىٍموىاؿي  َنا َواَل :" يىدى اللَُّهمَّ َحَوالَي ْ
َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َوالظَِّرابِ   . (3).."َوبُطُوِن اأْلَْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجرِ  (2) َعَلي ْ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . 88ص)صححو األلباين يف زبريج الكلم الطيب ,  (2636)ركاه البيهقي برقم ,  (3641)ركاه مالك برقم  (1)
. الركايب الصغار , كىي األماكن اؼبرتفعة من األرض كقيل اعبباؿ اؼبنبسطة , كاؼبعٌت بُت الظراب كاآلكاـ متقارب " : الًظراب. " اعبباؿ الصغار " : اآلكاـ "(2)
( . 897)ركاه مسلم برقم ,  (1013)ركاه البخارم برقم  (3)
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  تعريفها : 

. عن صالة التطوٌع فيها- سبحانو - ىي األكقات اليت هنى الشَّارع :      أكقات النَّهي 
 أوقات النَّهي  ال ة:  

.  من طلوع الفجر إذل أف ترتفع الشمس قيد رمح :الوقت األول
: ويدّل على ذلك 

.  () "اَل َصاَلَة بَ ْعَد الصمْبِح َح َّ تَ ْرتَِفَع الشَّْمسُ :" قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد اػبدرم 
.  قدر مًت تقريبان , كيقدَّر بالساعات تقريبان عشر دقائق بعد طلوعها: ك قدر رمح أم , ترتفع قدر ريمح : أمٌ 

 

.  عند قياـ الشَّمس يف كسط السَّماء حىت تزكؿ :الوقت الثاٍل 
حىٌت سبيل : أٌم ,  ال يوجد ظل حىت تزكؿ الشَّمس ةكيف ىذه اللحظ,    الوقت الثاين يبدأ من أف تكوف الشَّمس يف كسط السَّماء 

. عن كسط الٌسماء إذل جهة الغركب 
:  ويدل على ذلك 

 ًفيًهنَّ أىٍك أىٍف مى يػىنػٍهىانىا أىٍف نيصىلًٌ   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ثىالىثي سىاعىاتو كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : "  قاؿ-رضي هللا عنو - حديث عقبة بن عامر    
ًيلى الشٍَّمسي , ًحُتى تىٍطليعي الشٍَّمسي بىازًغىةن حىىتَّ تػىٍرتىًفعى , نػىٍقبػيرى ًفيًهنَّ مىٍوتىانىا  كىًحُتى تىضىيَّفي الشٍَّمسي , كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي الظًَّهَتىًة حىىتَّ سبى
 .( 2)"لًٍلغيريكًب حىىتَّ تػىٍغريبى 

 

.  من بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس:الوقت الثالث 
 إذل أف يغرب كل قرص الشمس , كليس اؼبقصود -رضبهم هللا - باتفاؽ األئمة األربعة ,    فوقت النَّهي ىنا يبدأ من بعد صالة العصر

. بعد دخوؿ كقت الصالة 
: ويدّل على ذلك

تػىٍُتً بػىٍعدى اٍلفىٍجًر حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  - رضي هللا عنو- حديث أيب ىريرة . أ كىبػىٍعدى , عىٍن صىالى
 .(3) " اٍلعىٍصًر حىىتَّ تػىٍغريبى الشٍَّمسي 

بَ نْيَ قَ ْرٍَلْ  ُثَّ َأْقِصْر َعْن الصَّالِة َح َّ تَ ْغُرَب الشَّْمُس , فَِإن ََّها تَ ْغُربُ : "  مرفوعان كفيو-رضي هللا عنو - حديث عمرك بن عبسة . ب
ُروا الصَّاَلَة َح َّ تَِغيبَ : "  مرفوعان -رضي هللا عنهما - كيف حديث ابن عمر .(4) "َشْيطَانٍ   .(  5)" َوِإَذا َغاَب َحاِجُب الشَّْمِس فََأخِّ

                                                 
 ( .827)ك ركاه مسلم برقم ,  (586)ركاه البخارم برقم ( 1)
 شدة اغبر : "الظهَتة", سبيل : كمعناىا , بفتح التاء كالضاد كتشديد الياء :  " تىضىيَّف" ( , 831)ركاه مسلم برقم ( 2)
  .(825)ركاه مسلم برقم ,  (588)ركاه البخارم برقم ( 3)
. ؛ ليكوف الساجد من الكفار كالساجدين لو جانبا الرأس فييدين رأسو للشمس يف ىذا الوقت : كقيل, قوتو كغلبتو : كقيل, حزبو كأتباعو : قيل:  "بُت قرين شيطاف"  ( .832)ركاه مسلم برقم ( 4)
( . 827)ركاه مسلم برقم ,  (583)ركاه البخارم برقم  (5)
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 فإٌف كقت النَّهي يبدأ من فراغو من , أك مطر, أك مرض , لو أٌف إنسانان صبع بُت الظهر كالعصر صبع تقدًن لسفر   :تنبيو 
إال سينَّة الظهر لغَت اؼبسافر أك ما يستثٌت من ذكات  , ألنو دخل كقت النَّهي؛ فليس لو أف يتطوٌع بعد العصر , صالة العصر

أك أخَّرىا فإٌف كقت النَّهي يبدأ بعدىا , , فالعربة بصالة العصر سواء قدَّمها كصبعها مع الظهر  -  بإذف هللا-األسباب كما سيأيت
. مباشرة 

 

 ما احلكمة من النَّهي عن الصَّالة يف أوقات النَّهي ؟- 
 , أك هنى عنو كرسولو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - رسولو   بو ك-تعاذل - قبل ذكر اغبكمة ينبغي للمؤمن أف يعلم أٌف ما أمر هللا   
 . ىو اغبكمة سواء ن ظهر للمسلم ما يطمئن قلبو بو أـ ال, فاالقتداء كاالمتثاؿ ىو اغبكمة-صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
إنك فبن اتبع ىواه, فال سبتثل إال : , لقلنا كلو كاف اإلنساف ال يؤمن بالشيء حىت يعرؼ حكمتو: "  -رضبو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت   

  . () "حيث ظهر لك أف االمتثاؿ خَت 
 أٌف كقت طلوع الشمس كغركهبا يسجد من يعبد الشمس من اؼبشركُت : فمنها, كجاءت بعض األدلٌة تبٌُت اغبكمة من ذلك    

ي عن ذلك حىت ال نشاهبهم , للشمس  كأٌما قيبيل الزكاؿ فتقٌدـ ,  أٌف الشمس تغرب بُت قرين شيطاف كما تقٌدـ :ومنها, كلذا هني
 .أهنا تيسجر جهنم يف ذلك الوقت 

 

 الصََّلوات اليت جيوز اإلتيان هبا يف أوقات النَّهي :
. قضاء الفرائض/ 1

 .  ُث تذكر أنٌو دل يصلًٌ الظهر, فإنٌو ييصلًٌي الظهر مع أنو يف كقت هني , رجل صٌلى العصر:مثالو
 : يدل على ذلك   
, ( )"ذََكَرَىا  ِإَذا َنِسيَ َها فَ ْلُيَصلَِّها َأوْ  َصاَلةٍ  َعنْ  نَامَ  َمنْ " :  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أنس    

كمن تذكر  , أك كمن نسي صالة كتذكرىا يف كقت النَّهي,فقضاء الفرائض على أٌم صورة كانت هبوز اإلتياف هبا يف كقت النَّهي 
 .فإنو يأيت هبا كىكذا, أنو صلَّى صالة بغَت كضوء كدل يتذكر إالَّ يف كقت النَّهي 

 . ركعتا الطواف/ 2
, فيجوز اإلتياف هباتُت الركعتُت حىت يف  كاف الطواؼ فرضان أك نفالن   سواءن  ,كمن اؼبعلـو أنو ييٍشرع لكل طواؼ بالكعبة ركعتاف   

 .كقت النَّهي 
 .إعادة اْلماعة/ 3

كجدىم ييصٌلوف كىو قد صٌلى فإنٌو   ك ,كأف يدخل مسجد صباعة,أف ييعيد اإلنساف اعبماعة  :وإعادة اْلماعة صور ا      
. كجدىم يصٌلوف فإنو ييصلَّي معهم  ك, , كمن صٌلى العصر يف مسجده ُث أتى إذل مسجد آخر  يصٌلي معهم

 :يدل على ذلك و   
                                                 

( . 4/115)اؼبمتع : انظر  (1)
 ( .680)ركاه مسلم برقم ,  (597)ركاه البخارم برقم ( 2)
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    الصبح يف  فصٌليت معو صالة حجتو  - هللا عليو كسٌلم  صٌلى-  النَّيبٌ  مع شهدت: "  قاؿ-رضي هللا عنو - حديث يزيد بن األسود .    أ
تىوي كىاكٍبىرىؼى ًإذىا ىيوى ًبرىجيلىٍُتً يف أيٍخرىل اٍلقىٍوـً دلىٍ ييصىلًٌيىا مىعىوي : قاؿ ,  اػبيف  مسجد اؿى  فػىلىمَّا قىضىى صىالى فىًجيءى , "  َعَليَّ هِبَِما "  :فقى ى

الًنىا , قاؿ"  ؟ُتَصلَِّيا َمَعَنا َما َمنَ َعُكَما َأنْ  " :فقاؿ   ,هًبًمىا تػيٍرعىدي فػىرىاًئصيهيمىا نىا يف رًحى   ,تَ ْفَعاَل  َفاَل :"  فػىقىاالى يىا رىسيوؿى اَّللًَّ ًإنَّا كينَّا قىٍد صىلَّيػٍ
  .( )" َلُكَما نَاِفَلةٌ  فَِإن ََّها  ,َأتَ ْيُتَما َمْسِجَد مَجَاَعٍة َفَصلَِّيا َمَعُهمْ  ُثَّ    يف رَِحاِلُكَما َصلَّْيُتَما ِإَذا
َصلِّ الصَّاَلَة ِلَوْقتها فَِإْن أُِقيَمْت َوَأْنَت يف "  : قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا  - رضي هللا عنو –كحديث أيب ذر . ب

 .(2)"ِإٍّلِ َصلِّْيُت َفاَل َأَصلِّي : اْلَمْسِجِد َفَصلِّ َواَل تَ ُقلْ 
  .ُسنَّة الظهر البعدية إذا مجَُِعت الظهر مع العصر/ 4
 اغبالة ق كيف ىذ ,فإٌف كقت النَّهي يدخل بعد صالة العصر مباشرة كما سبق, كذلك فيما لو صٌلى الظهر كالعصر صبع تقدًن    

صٌلى هللا عليو - كأيضان النَّيبٌ ,  ألنو ال يستطيع أف يأيت هبا إال على ىذا الوجو  ؛هبوز أف يأيت بسينَّة الظهر البعدية كلو بعد صالة العصر

 . (3 ) كاغبديث يف صحيح البخارم,القيس كشغلوه عن الركعتُت بعد الظهر صاٌلنبا بعد العصر ؼبا أتاه كفد عبد -كسٌلم 
  .من دخل يوم اْلمعة واإلمام خيطب/ 5
 فإنو إذا شرع يف خطبتو - كىذا جائز كما سيأيت يف باب صالة اعبمعة -كذلك لو قيدًٌر أٌف اإلماـ جاء قبل أف تزكؿ الشمس    

. فإنو هبوز أف يصلي ركعتُت ربية اؼبسجد كلو يف كقت النَّهي , ُث دخل رجل , يف كقت النهي مثالن قبيل الزكاؿ 
 فقاؿ لو النَّيٌب ,  ىبطب فجلس -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ما جاء يف الصحيحُت يف ًقصة الرجل الذم دخل كالنَّيٌب :ويدل على ذلك

 .(4) "جَتَوَّْز ِفيِهَماوَ  رَْكَعتَ نْيِ , ارَْكعْ ُقْم فَ  "  :-صٌلى هللا عليو كسٌلم- 
 

  فائدة :
لعمـو حديث عقبة ؛ أٌف فيو كقت هني : كالصواب , من أىل العلم من يرل أنٌو ليس يف يـو اعبمعة كقت هني قبيل الزكاؿ       

 ًفيًهنَّ أىٍك أىٍف نػىٍقبػيرى ًفيًهنَّ مىٍوتىانىا مى يػىنػٍهىانىا أىٍف نيصىلًٌ -  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ثىالىثي سىاعىاتو كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : "  قاؿ-رضي هللا عنو - بن عامر 
ًيلى الشٍَّمسي كىًحُتى تىضىيَّفي الشٍَّمسي لًٍلغيريكًب حىىتَّ تػىٍغريبى   , (5) "ًحُتى تىٍطليعي الشٍَّمسي بىازًغىةن حىىتَّ تػىٍرتىًفعى كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي الظًَّهَتىًة حىىتَّ سبى

. فليس فيو استثناء يـو من األياـ 
. صالة اْلنازة/ 6
لعمـو األدلة يف كجوب الصالة على اؼبيت كسينيَّة اإلسراع بدفنو, كىي من ؛ فيجوز الصَّالة على اعبنازة يف صبيع أكقات النَّهي    

 .-بإذف هللا-ذكات األسباب اليت سيأيت بياهنا 
 .ذوات األسباب/ 7

                                                 
( .          219)ركاه الًتمذم كصححو برقم ,  (575)ركاه أبو داكد برقم  (1)
( .                                                      648)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 4370)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 875)ركاه مسلم برقم ,  (931)ركاه البخارم برقم  (4)
( . 831)ركاه مسلم برقم  (5)



 

 

ـيـِ
َّ
 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني  أًلــاث انن

101 

. إمبا تيشرع عند كجود سببها ك, الصَّلوات اليت ال تيشرع مطلقان : كىي      
:  على ذوات األسبابةأمثل   
كفيو قاؿ ,  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو -  غبديث بالؿ  ,كإمبا تيشرع عند حصوؿ الوضوء,  ال تيشرع مطلقان  :ركعيت الوضوء. 1   
يى : "بالؿ

  .()"أىيٌنً دلىٍ أىتىطىهٍَّر طىهيورنا يف سىاعىًة لىٍيلو أىٍك نػىهىارو ًإالَّ صىلٍَّيتي ًبذىًلكى الطُّهيوًر مىا كيًتبى رل أىٍف أيصىلًٌ
.  يشمل أكقات النَّهي" يف سىاعىًة :"كقولو       
رضي - غبديث أيب قتادة ,  دخوؿ اؼبسجد :فهي تيشرع لسبب كىو,   فقد جاء األمر بتحيَّة اؼبسجد ؼبن دخلو : يَّة املسجد. 2  

  .()"َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسِجَد َفاَل جَيِْلْس َح َّ ُيَصلَِّي رَْكَعتَ نْيِ  ِإَذا: "  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف الٌنيب ,  اؼبتفق عليو -هللا عنو 
 .كىذا أمر عاـ يشمل من دخل اؼبسجد يف أكقات النَّهي   

 

 اؼبتفق -رضي هللا عنها-غبديث عائشة , فقد جاء األمر بالصَّالة عند كجود السبب كىو كسوؼ الشمس :  صالة الكسوف. 3  
. كىذا أمر عاـ يشمل أكقات النَّهي, ()" الصَّاَلةِ  ِإىَل  فَافْ َزُعوا َذِلكَ  رََأيْ ُتمْ  فَِإَذا" : قاؿ- صٌلى هللا عليو كسٌلم - عليو أٌف النَّيبٌ 

. كغَت ذلك من الصَّلوات ذكات األسباب, فقد جاء األمر بالصَّالة على اعبنازة , كما سبق :  صالة اْلنازة. 4  
 

 فهل ُتشر  ذوات األسباب يف أوقات النَّهي ؟ -
: الصحيح    

. (4) - رضبو هللا–  كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية , أٌف ذكات األسباب تيشرع يف أكقات النَّهي
: والتعليل    

  .(5)" َ َرَّْوا ِبَصاَلِتُكْم طُُلوَ  الشَّْمِس َواَل ُغُروبَ َها ال" :   ألنو يف بعض ألفاظ أحاديث النَّهي
  يػيتىقٌصد الصَّالة يف  : أمٌ  ,لو سبب فلم يػيتىحرٌ  أٌما ما, التقٌصد : كالتحٌرم ىو ,  هنى عن التحٌرًم -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فالنَّيٌب 

.  كلكن من أجل كجود السبب ,كقت النَّهي
 

 وما ىي ذوات األسباب اليت ُتصلَّى يف أوقات النَّهي ؟ -
رت عن سببها تفوت : ذات السبب اليت تشرع يف كقت النهي ىي     كأٌما اليت إذا أيًخرىت عن سببها ال تفوت , الصَّالة اليت إذا أيخًٌ

 . كيتضح ذلك باؼبثاؿ ,- رضبو هللا-كىو اختيار شيخ اإلسالـ, فإهنا ال تشرع يف أكقات النَّهي 
:مثال ذلك    

, ككذلك ربيَّة   ألهنا إف أيخَّرت عن سببها كىو الوضوء فاتت ؛سينَّة الوضوء من ذكات األسباب اليت تيشرع يف أكقات النَّهي   
 كصالة الكسوؼ فإنو لو دل ييصلَّ عند كسوؼ الشمس ردبا يذىب السبب  ,إعادة اعبماعة ك, كذلك ركعيت الطواؼ ك, اؼبسجد 

. فتيشرع يف أكقات النَّهي, كىو الكسوؼ  

                                                 
 ( .23/211)ؾبموع الفتاكل : انظر  (4           )( . 2458)ك ركاه مسلم برقم ,  (1149)ركاه البخارم برقم  (1)
 ( .828)ركاه مسلم برقم ,  (583)ركاه البخارم برقم  (5                ). (714) ركاه مسلم برقم ,( 1163)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( . 901)ركاه مسلم برقم ,  (1058)ركاه البخارم برقم ( 3)
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 وىل ُتشر  صالة االستخارة يف أوقات النَّهي ؟- 
: مثال ذلك   

رجل ذىب بعد العصر ليشًتم سيارة كترٌدد يف شرائها, فهذا إف كاف معو ميهلة ليفكر كيشًتم من الغد فال يستخَت يف كقت النَّهي 
. ألف السبب يفوت؛  فهذا يستخَت يف كقت النَّهي  ,كإال سنبيع السيَّارة لغَتؾ, إٌما أف تشًتم اآلف : كلكن لو قاؿ البائع , 

 تنبيو  :
 فمن توضأ شيرع لو أف ييصلًٌي سينَّة الوضوء  ,البد أف يكوف الباعث على كجود صالة التطوٌع يف كقت النَّهي كجود سبب الصَّالة   
, لكن لو توضأ إنساف يف كقت العصر من أجل أف يصلًٌي السُّنَّة فال ييشرع لو أف ييصىلًٌي سينَّة  ك لو كاف ذلك يف كقت النَّهي, 

.  بل توضأ من أجل أف ييصلَّي كبينهما فرؽ  ,كدل يصلًٌ من أجل أنو توضأ,  ألنو تعٌمد الصَّالة كقت النَّهي  ,الوضوء
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ُ َعَلْيِو  -َما قَاَل النَِّ م كَ  ,َوِىَي فَ ْرُض َعنْيٍ لِلصََّلَواِت َاْاَْمِس َعَلى اَلّرَِجاِل َحَضًرا َوَسَفًرا : ]-   رمحو هللا– قال املصنِّف    َصلَّى اَّللَّ

ُثَّ َأْنطَِلَق ِبرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب ِإىَل قَ ْوٍم اَل ,  َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر بِالصَّاَلِة فَ تُ َقاَم ُثَّ آُمَر رَُجاًل يَ ُ مم اَلنَّاسَ " :- َوَسلَّمَ 
, وَُكلََّما َكاَن َأْكثَ َر فَ ُهَو َأَحبم ِإىَل َاَّللَِّ   , ِإَماٌم َوَمْأُمومٌ : َوَأقَ لمَها,   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو "َيْشَهُدوَن اَلصَّاَلَة فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بُ ُيوتَ ُهْم بِالنَّاِر 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َوقَاَل   ِإَذا ": َوقَالَ ,   ُمت ََّفٌق َعَلْيِو " َصاَلُة َاْْلََماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصاَلِة اَْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدرََجًة ":   -َصلَّى اَّللَّ
 " :َوَعْن َأيب ُىَريْ َرَة َمْرُفوًعا, َرَواُه َأْىُل اَلسمَنِن  "ُثَّ َأتَ ْيُتَما َمْسِجَد مَجَاَعٍة َفَصلَِّيا َمَعُهْم فَِإن ََّها َلُكْم نَاِفَلٌة , َصلَّْيُتَما يف رَِحاِلُكَما

َماُم لِيُ ْ َ َّ بِوِ  َا ُجِعَل َاإْلِ  .  "ِإَّنَّ
ُوا َ , فَِإَذا َكب ََّر َفَك ِّ ُوا َح َّ يَُك ِّ َدهُ :  َوِإَذا قَالَ ,َواَل تَ رَْكُعوا َح َّ يَ رَْكَع , َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا , َواَل ُتَك ِّ ُ ِلَمْن محَِ َع َاَّللَّ : فَ ُقوُلوا,  َِ

 َرَواُه . " َوِإَذا َصلَّى قَاِعًدا َفَصلموا قُ ُعوًدا َأمْجَُعونَ  , َواَل َتْسُجُدوا َح َّ َيْسُجدَ , َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا , اَللَُّهمَّ رَب ََّنا َوَلَك َاحْلَْمدُ 
.   َوَأْصُلُو يف اَلصَِّحيَحنْيِ  ,َأبُو َداُودَ 

 فَِإْن َكانُوا يف السمنَِّة َسَواًء فََأَدُمُهْم  , فَِإْن َكانُوا يف اْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم بِالسمنَّةِ  ,َأقْ َرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللَِّ : يَ ُ مم اْلَقْوَم ": َوقَالَ    
ِه َعَلى تِ َواَل يَ ْقُعْد يف يَبْ , َواَل يَ ُ مَّنَّ اَلرَُّجُل اَلرَُّجَل يف ُسْلطَانِوِ .  فَِإْن َكانُوا يف َا ِْْجَرِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما َأْو ِسنًّا  ,ِىْجَرةً 

.    َرَواُه ُمْسِلمٌ "َتْكرَِمِتِو ِإالَّ بِِإْذنِِو 
َمامُ : َويَ ْنَبِغي    َم اإْلِ َوَمْن َصلَّى َفذًّا رَْكَعًة َخْلَف اَلصَّفِّ ِلَغرْيِ .  َويُْكِمُلوَن َاأْلَوََّل بِاأْلَوَّلِ  , َوَأْن يَ تَ َراصَّ اْلَمْأُموُمونَ  ,َأْن يَ تَ َقدَّ

.   ُعْذٍر َأَعاَد َصاَلتَوُ 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - َصلَّْيُت َمَع اَلنَِّ ِّ ": َوقَاَل ِاْبُن َعبَّاٍس     َلةٍ  -َصلَّى اَّللَّ فَ ُقْمُت َعْن َيَسارِِه فََأَخَذ ِبَرْأِسي ِمْن َورَاِئي َفَجَعَلِّن , َذاَت لَي ْ

.    ُمت ََّفٌق َعَلْيِو  "َعْن دَيِيِنِو 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - َوقَاَل       قَاَمَة فَاْمُشوا ِإىَل اَلصَّاَلةِ : " -َصلَّى اَّللَّ ْعُتْم َاإْلِ َفَما , َواَل ُتْسرُِعوا,  َوَعَلْيُكْم اَلسَِّكيَنُة َواْلَوقَارُ , ِإَذا  َِ

.    ُمت ََّفٌق َعَلْيِو "َوَما فَاَتُكْم فََأمتموا , َأْدرَْكُتْم َفَصلموا
ِْمِذيِّ  َماُم  ": َويف الرتِّ َماُم َعَلى َحاٍل, فَ ْلَيْصَنْع َكَما َيْصَنُع اإْلِ  .[ "ِإَذا َأَتى َأَحدُُكُم الصَّاَلَة َواإْلِ

 
 انـشـزح 

 أحكام صالة اْلماعة: 
.  الجتماع اؼبسلمُت عند فعل الصَّالة مكانان كزمانان :ُ ّيت صالة مجاعة

. - رضبو هللا–كىذا الذم اختاره اؼبصنف ,  صالة اعبماعة فرض عُت على القوؿ الصحيح :حكم صالة اْلماعة 
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: ويدل على ذلك   
  .[102 : اؼبائدة] {َقْد َسَأَ َا قَ ْوٌم مِّن قَ ْبِلُكْم ُثَّ َأْصَبُحوْا هِبَا َكاِفرِيَن }:  قولو تعاذل : من الكتاب. أ

لو   أمر باالجتماع للصالة يف حاؿ اػبوؼ اليت يف الغالب يشٌق عليهم االجتماع فيها, ك-عٌز كجل-  أٌف هللا :ككجو الداللة
. كانت اعبماعة سينَّة لكاف أكذل األعذار بسقوط اعبماعة سقوطها عند اػبوؼ

:  من السمنَّة. ب
َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر بِالصَّاَلِة فَ تُ َقاَم ُثَّ آُمَر :" قاؿ -صٌلى هللا عليو ك سٌلم - أٌف الٌنيبَّ ,  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

 ُثَّ َأْنطَِلَق ِبرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب ِإىَل قَ ْوٍم اَل َيْشَهُدوَن اَلصَّاَلَة فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بُ ُيوتَ ُهْم , رَُجاًل يَ ُ مم اَلنَّاسَ 
 -صٌلى هللا عليو كسٌلم  - كلو كانت صالة اعبماعة سينَّة ؼبا ىَّدد النَّيبُّ  , -رضبو هللا-كىذا اغبديث ىو الذم استدؿ بو اؼبؤلف , ()" بِالنَّارِ 

. فبا يدؿ على أهنا فرض عُت , تاركها بالتحريق 
 يىا رىسيوؿى اَّللًَّ ًإنَّوي لىٍيسى رل قىائًده :رىجيله أىٍعمىى فػىقىاؿى -  صلى هللا عليو كسلم -أىتىى النَّيبَّ : " قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب

صى لىوي فػىييصىلًٌ -  صلى هللا عليو كسلم - فىسىأىؿى رىسيوؿى اَّللًَّ  ,يػىقيوديين ًإذلى اٍلمىٍسًجدً   " :فػىلىمَّا كىذلَّ دىعىاهي فػىقىاؿى ,  يف بػىٍيًتًو فػىرىخَّصى لىوي مى أىٍف يػيرىخًٌ
ألنو أعمى كليس لو ؛  كاألعمى أكذل الناس بالصَّالة يف البيت  ,()"  فََأِجبْ  " : قىاؿى , نػىعىمٍ : فػىقىاؿى ",َىْل َتْسَمُع النَِّداَء بِالصَّاَلِة 

 . -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كمع ذلك دل يرخص لو النَّيٌب , قائد يقوده 
 

 وىل السمنَّة للنِّساء إذا اجتمعَن أن يصلنَي مجاعة أم منفردات ؟- 
أك , أك اعبمعة , فاؼبساجد مثالن إذا اجتمعنى النًٌساء هبا لصالة الًتاكيح , إذا اجتمعنى ككٌن منفرداتو عن الرجاؿ : كاؼبقصود      

 أك  ,, كلكن اؼبقصود إذا اجتمعنى يف غَت ذلك كأف هبتمعنى يف مصليَّات اؼبدارس أم صالة فإهنٌن يصلُتى مع الرجاؿ بصالهتم
ىل السمنَّة أن ُيَصلنَي مجاعة أو ُتصلِّي كل امرأة لوحدىا ؟ ككبوىا من األماكن , دكر التحفيظ 

. ة إذا اجتمعنى أف ييصلُتى صباعةفَّ أنو من السُّ :  -وهللا أعلم  -األ هر 
: ويدّل على ذلك   

َـّ أىٍىلى دىارًىىا "-صٌلى هللا عليو كسٌلم -   أٌف النَّيبٌ   كما عند  - رضي هللا عنهما -أـ سلمة كأيضان لفعل عائشة ك, (3 )" أىمىرى أيَـّ كىرىقىةى أىٍف تػىؤي
 .(4)البيهقي

 

؟ وىل ُيَسن أن ُتصلى النافلة مجاعة - 
:  صالة النافلة من حيث سنيَّة اعبماعة تنقسم إذل قسمُت     

. كصالة الكسوؼ, كاالستسقاء, كالعيد على القوؿ بسنيَّتها,  ما تيسىنُّ لو اعبماعة:القسم األول
 ما ال تيسىنُّ لو اعبماعة كالسنن الركاتب اليت مع الفرائض, كصالة الليل يف غَت رمضاف, كلكن ال بأس أف تيصلَّى: القسم الثاٍل

                                                 
 .   (651)مسلم ركاه ,  (2/125)ركاه البخارم  (1)
 . (653)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 3/130/5137)ركاه البيهقي برقم ,  (1/203)ركاه اغباكم برقم ,  (1/279/2)ركاه الدارقطٍت ,  (591,592)ركاه أبو داكد برقم ,  (27283)ركاه أضبد برقم  (3)
 ( .1/131)السنن الكربل للبيهقي : انظر  (4)
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رضي هللا - فقد صلَّى معو ابن عباس ,  كاف ييصلًٌي الليل أحيانان صباعة -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألنو ثبت أٌف النَّيٌب ؛ صباعة أحيانان     

كعند مسلم صلَّى حبذيفة  , (2) -رضي هللا عنو - , كأيضان ثبت يف الصحيحُت أنو صٌلى بابن مسعود  ()كاغبديث متفق عليو -عنهما
كأـ سليم ,  بأنس -صٌلى هللا عليو كسٌلم - , كثبت غَتىا صباعة أيضان فقد صٌلى النَّيب  ككل ذلك يف قياـ الليل(3) -رضي هللا عنو - 
 كمعو صباعة -رضي هللا عنو - , كأيضان صلى صباعة بعتباف بن مالك (4)كما جاء يف الصحيحُت - رضي هللا عنهم –كيتيم مع أنس ,

 .(5) كاغبديث متفق عليو,كذلك بعدما اشتد النهار, حينما طلب منو عتباف 
 

 تنعقد اْلماعة للصَّلوات اامس با نني فأكثر. 
 حيث -رضبو هللا– كىذا ىو الذم اختاره اؼبصنف, , كاالثناف أقٌل ما يتحقق بو اعبمع  ألٌف اعبماعة مأخوذة من االجتماع   
 " .كأقلها إماـ كمأمـو "  :قاؿ 

: ويدّل على ذلك
 َأالَ رَُجٌل يَ َتَصدَُّق َعَلى َىَذا  ":رأل رجالن يصلي كحده فقاؿ: -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيٌب  : -رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد . أ

 .(6 )" َمَعُو ؟ يَ فَ ُيَصلِّ 
-رضي هللا عنو - كصلَّى بابن مسعود  ,(7) كما يف اؼبتفق عليو  -رضي هللا عنهما- بابن عباس- صٌلى هللا عليو كسٌلم- كأيضان صٌلى النَّيبٌ . ب

 : -رضي هللا عنو - , كقاؿ ؼبالك بن اغبويرث (9)  كما يف مسلم-رضي هللا عنو - , كصلى حبذيفة (8) كما يف الصحيحُت
 . (10 )" َوْليَ ُ مَُّكَما َأْكبَ رُُكَما " 

 

  ولكن يريد األفضل فأّي املساجد أفضل لو ؟ ,  إذا حصَّل املأموم مجاعة :مسألة
كإذل ,  كىو مضاعفة صالتو عن صالة اؼبنفرد بسبع كعشرين درجة  ,إذا حصَّل اؼبأمـو صباعة فقد ناؿ فضل صالة اعبماعة     

فإن ىذه كلكن لو أراد أفضلية زائدة على ىذه األفضلية من حيث اؼبساجد ,  بإيراده ؽبذا اغبديث -رضبو هللا-  ىذا أشار اؼبؤلًٌف
:  نذكرىا على حسب األفضلية, األفضلية على ِعدَّة مراتب      

ألنو يكوف إمامان , فإذا حضر صلَّوا صباعة , األفضل للمسلم أف ييصٌلي يف اؼبسجد الذم إقامة صباعتو متعلًٌقة فيو:املرتبة األوىل   
 , فنقوؿ ؽبذا اؼبسلم األفضل أف تيصلًٌي يف ذلك اؼبسجد صلَّى كل كاحد لوحده يف بيتو ك, كإذا دل وبضر ال تيقاـ اعبماعة , ؽبم 
 .

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللِّ َمْن آَمَن بِاَّللِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَأقَاَم الصَّاَلةَ }:  قولو تعاذل:ويدّل على ذلك  كىذا الرجل ,  [18 : التوبة] {ِإَّنَّ
ألنو لو دل يصلًٌ لتعطَّل اؼبسجد, , إف صٌلى يف اؼبسجد الذم صباعتو متعلًٌقة فيو كاف سببان يف عمارة ىذا اؼبسجد عمارة معنوية 

.  أك أبعد فبشى, لو كاف أكثر صباعة  ك, فصالتو يف ىذا اؼبسجد أفضل من غَته من اؼبساجد 

                                                 
( . 33)ركاه مسلم برقم ,  (840)ركاه البخارم برقم  (5( .            )763)ركاه مسلم برقم ,  (138)ركاه البخارم برقم  (1)
. ركاه ابن خزيبة كصححو ,  (220)ركاه الًتمذم كحسنو برقم ,  (574)ركاه أبو داكد برقم  (6( .          )773)ركاه مسلم برقم ,  (1135)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 3)تقدـ انظر ىامش  (9( .                 )1)تقدـ انظر ىامش  (7( .                                            )772)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 2848)ركاه البخارم برقم  (10( .                 )2)تقدـ انظر ىامش  (8( .          )658)كركاه مسلم برقم ,  (860)ركاه البخارم برقم  (4)
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 . اؼبسجد األكثر صباعة:املرتبة الثانية   
  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كالنَّسىائي أفَّ النَّيب , كأبو داكد , كىو ما ركاه أضبد  -رضبو هللا -  ما ذكر بعضو اؼبصنًٌف :ويدل على ذلك

َوَصاَلُة الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل َأزَْكى ِمْن َصالَتِِو َوْحَدُه , َوَصالَتُُو َمَع الرَُّجَلنْيِ َأزَْكى ِمْن َصالَتِِو َمَع الرَُّجِل , َوَما َكثُ َر فَ ُهَو : " قاؿ
.  فاألفضل أف ييصلًٌي يف األكثر صباعة, فإذا كاف ىناؾ مسجداف أحدنبا أكثر صباعة من اآلخر ,  ()"َأَحبم ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

. , كذلك إذا كاف اؼبسجداف متقاربُت يف الكثرة  اؼبسجد األبعد:املرتبة الثالثة
:  ويدّل على ذلك

َأْعَظُم النَّاِس َأْجًرا يف الصَّاَلِة َأبْ َعُدُىْم "  : قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف الٌنيبَّ - رضي هللا عنو -  حديث أيب موسى األشعرم. أ
  .(2)"فَأَبْ َعُدُىْم مَمًْشى

- قىاؿى - كىافى رىجيله الى أىٍعلىمي رىجيالن أىبٍػعىدى ًمنى اٍلمىٍسًجًد ًمٍنوي كىكىافى الى زبيًٍطئيوي صىالىةه :  قاؿ-رضي هللا عنو -  حديث أييبىٌ بن كعب. ب
بيوي يف الظٍَّلمىاًء كىيف الرٍَّمضىاًء  :فىًقيلى لىوي أىٍك قػيٍلتي لىوي  ٍنًب اٍلمىٍسًجًد ًإيٌنً أيرًيدي أىٍف .  لىًو اٍشتػىرىٍيتى ضًبىارنا تػىرٍكى قىاؿى مىا يىسيرُّين أىفَّ مىٍنًزرل ًإذلى جى

ُ َلَك َذِلَك " :  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  ً  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللَّ . م ًإذىا رىجىٍعتي ًإذلى أىٍىلً م ًإذلى اٍلمىٍسًجًد كىريجيوعً مى ييٍكتىبى رل فبىٍشىا َقْد مَجََع اَّللَّ
. (3)"ِإنَّ َلَك َما اْحَتَسْبَت " :  كيف ركاية "ُكلَُّو 

 

  والبد من تنبيهني :
اه إذل غَته ردبا ييساء بو الظن - يعٍت يف حيًٌو الذم يسكن فيو -  مسجد قريب ق أٌف اؼبسلم إذا كاف حوؿ:األول      ك, كلو تعدَّ

فاألفضل أف ييصلًٌي يف مسجده القريب منو حىت كلو كاف أكثر , ردبا وبدث كحشة بينو كبُت إمامو بأف يدخل يف قلبو شيء 
كاجتماع أىل اغبٌي ,  كعمارة مسجد اغبٌي ,كأىل اغبيٌ , كالتأليف لإلماـ , ؼبا يف صالتو يف مسجد حيًٌو من اؼبصاحل  ؛ صباعة

.  من اغبكمة من صالة اعبماعة -سبحانو  - كىذا ىو مطلوب الشارع, كعدـ تفريقهم 
فإنو يػيقىدَّـ على ؛  لو كاف ىناؾ مسجد وبصل للمسلم فيو من اػبشوع ما ال وبصل يف غَته من اؼبساجد األخرل :الثاٍل    

 : ]كالقاعدة , ألف اػبشوع متعلًٌق بذات الصالة فيقَّدـ على غَته ؛  أك أبعد فبشى  ,كلو كاف غَته أكثر صباعة, صبيع ما سبق 
ككذلك إذا زبطَّى غَته من اؼبساجد ,  [أّن الفضل املتعلِّق بذات العبادة أوىل باملراعاة من الفضل املتعلِّق مبكاِنا أو زماِنا 

.  فهذا الفضل متعلًٌق بذات الصالة , أك اؼبسجد النبوم ؼبضاعفة أجر الصَّالة , لييصلًٌي يف اؼبسجد اغبراـ 
 

 جيب أن ُتصلَّى الفروض اامس مجاعة يف املسجد. 
. بل الصَّالة يف اؼبسجد كاجبة على القوؿ الصحيح , كيًتؾ اؼبسجد  فال يكفي أف هبد صباعة يف بيتو كييصلًٌي     

: ويدل على ذلك

                                                 
( . 844)ركاه النسائي يف السنن الصغرل برقم ,  (554)ركاه أبو داكد برقم ,  (21266)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 651)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 663)ركاه مسلم برقم  (3)
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َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر بِالصَّاَلِة فَ تُ َقاَم ُثَّ :"  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ ,  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة .    أ
 .()"ُثَّ َأْنطَِلَق ِبرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب ِإىَل قَ ْوٍم اَل َيْشَهُدوَن اَلصَّاَلَة فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بُ ُيوتَ ُهْم بِالنَّارِ , آُمَر رَُجاًل يَ ُ مم اَلنَّاسَ 

 يف نبًٌو أف -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كلو كانت جائزة صالهتم يف بيوهتم لتوقف النَّيبُّ ,  تدؿ على اعبماعة "قَ ْومٍ "كلمة : ككجو الداللة
.  فعيًلمى من ذلك أنو البد من شهود اعبماعة,(إاٌل أف يكونوا يصلوف يف بيوهتم  ) :كاستثٌت كقاؿ, وبرؽ عليهم بيوهتم 

َع النَِّداَء فَ َلْم جيُِْب َفالَ َصاَلَة َلُو ِإالَّ ِمْن " :  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيٌب  -رضي هللا عنهما -حديث ابن عباس . ب َمْن  َِ
 .()"ُعْذرٍ 
إال لعارض هبوز , كمن تأمَّل السَّنَّة حق التأٌمل تبُت لو أف فعلها يف اؼبساجد فرض على األعياف : " -رضبو هللا - قاؿ ابن القيم    

يا أىل مكة كهللا :  كقاؿ- ابن أسيد -كثبت أىل مكة على اإلسالـ فخطبهم بعد ذلك عتَّاب .... معو ترؾ اعبمعة كاعبماعة
صٌلى هللا عليو - ال يبلغٍت أٌف أحدان منكم زبلَّف عن الصَّالة يف اؼبسجد يف اعبماعة إال ضربت عنقو, كشكر أصحاب رسوؿ هللا 

 كزاده رفعة يف أعينهم, فالذم ندين هللا بو أنو ال هبوز ألحد التخٌلف عن اعبماعة يف اؼبسجد إال ,  ىذا الصنيع -كسٌلم 
 . ( )"من عذر 
صنًٌف- كقاؿ الشيخ السعدم       

ي
  ألف اؼبسجد ىو شعارىا, كألنو  ؛ كجوب فعلها يف اؼبسجد:كالصواب: "  - رضبو هللا اؼب

. ()" ىم بتحريق اؼبتخلفُت كدل يستفصل ىل كانوا ييصلُّوف يف بيوهتم صباعة أـ ال ؟ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
 

 فائدة :
 إذا كاف العمل يتعطل خبركجهم إذل ,الدكائر اغبكومية اليت فيها صباعة كثَتة, كؽبم مصلَّى خاص يف نفس الدائرة ييصىلَّوف فيو      

أك خيف من تسلل بعض اؼبوظفُت بأف ىبرجوا إذل ,  أك كاف اؼبسجد بعيدان ,اؼبسجد ككاف على ىذه الدائرة مراجعوف كثَتكف
 .()" ففي ىذه اغباؿ ييصىلُّوف يف مصلى الدائرة يف مكاهنم,بيوهتم إذا خرجوا للصَّالة كردبا ال يرجعوف

 

 من صّلى الصَّالة املفروضة ُث حضر مسجداً أُقيمت فيو تلك الصَّالة ُسنَّ لو إعاد ا .
: ويدّل على ذلك

, فَِإْن َأْدرََكْتَك الصَّاَلُة َمَعُهْم َفَصلِّ , َصلِّ الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها : "  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيٌب  -رضي هللا عنو - حديث أيب ذر . أ
 .()" يَوالَ تَ ُقْل ِإٍّلِ َقْد َصلَّْيُت َفالَ ُأَصلِّ 

ةى الصٍُّبًح , فػىلىمَّا صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  أىنَّوي صىلَّى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -رضي هللا عنو - حديث يزيد بن األسود . ب -صىالى

َما َمنَ َعُكَما َأْن ُتَصلَِّيا َمَعَنا ":, إذىا ىيوى ًبرىجيلىٍُتً دلىٍ ييصىلًٌيىا , فىدىعىا هًبًمىا , فىًجيءى هًبًمىا تػىٍرعيدي فػىرىاًئصيهيمىا , فػىقىاؿى ؽبىيمىا -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
الًنىا :  قىاالى  "؟ نىا يف رًحى َماَم َومَلْ ُيَصلِّ َفَصلَِّيا َمَعُو فَِإن ََّها ":قىاؿى .قىٍد صىلَّيػٍ َلُكَما  َفاَل تَ ْفَعاَل, إَذا َصلَّْيُتَما يف رَِحاِلُكَما ُثَّ َأْدرَْكُتَما اإْلِ

                                                 
( . 651)ركاه مسلم برقم ,  (644)ركاه البخارم برقم  (1)
. ك صححو ابن حجر ,  (1/373/895)ركاه اغباكم برقم ,  (1/240/4)ركاه الدارقطٍت برقم ,  (793)ركاه ابن ماجة برقم  (2)
 ( .             595ص)كتاب الصالة : انظر ( 3)
 ( .             52ص)اؼبختارات اعبلية : انظر (4)
 . (4/141) اؼبمتع : انظر  (5)

( . 648)ركاه مسلم برقم  (6)
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كىذا ما أراده , كأٌما الفريضة فقد سقطت بالصَّالة األكذل , كىذا اغبديث يدٌؿ على أٌف الصَّالة الثانية ىي النافلة  , ( )"نَاِفَلةٌ 
. حينما أشار ؽبذا اغبديث  -رضبو هللا - اؼبصنًٌف 

, أك شهود جنازة , كبناءن على ىذه اؼبسألة فإف اإلنساف إذا صلَّى الفرض يف مسجده ُث جاء إذل مسجد آخر غبضور درس    
 .ككجدىم ييصىلُّوف فالسُّنَّة أف ييصىٌلي معهم مرة أخرل , أك ألم أمر آخر 

 

 إذا أُقيمْت الصَّالة فال صالة إال املكتوبة. 
 .() "ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة َفالَ َصاَلَة ِإالَّ اْلَمْكُتوبَةُ :"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كىذا قوؿ النَّيٌب    

فإّن كمن صٌلى النافلة عند إقامة الصالة , فهذا اغبديث يدؿ على النَّهي عن ابتداء صالة النافلة إذا أيقيمت الصَّالة اؼبكتوبة 
 :حالو ال خيلو من حالني

.  أف يبتدئ صالة النافلة بعدما أيقيمت الصالة:احلال األوىل   
.  -رضبهم هللا- , كبو قاؿ صبهور العلماء  أٌف النافلة ال تنعقد يف ىذه اغبالة:فالصحيح 

ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة َفالَ " :  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيٌب  , عند مسلم-رضي هللا عنو- ة  حديث أيب ىرير:ويدل على ذلك
.  كىذا يشمل صبيع النوافل ,() "َصاَلَة ِإالَّ اْلَمْكُتوبَُة 

.  أف يكوف يف صالة النافلة ُث بعد ذلك تيقاـ الصالة:احلال الثانية   
صٌلى هللا عليو -  أٌف النَّيٌب -رضي هللا عنو - , غبديث أيب ىريرة   أٌف الصالة إف أيقيمت كىو يف الركعة الثانية أسبٌها خفيفة:فالصحيح 

ىو يف الركعة األكذل قبل رفعو من  , كإف أيقيمت الصَّالة ك(4) "َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمْن الصَّاَلِة فَ َقْد َأْدَرَك الصَّاَلَة " :  قاؿ-كسٌلم 
  .(5) يف اؼبمتع - رضبو هللا– كىذا اختيار شيخنا ابن عثيمُت, لعدـ إدراكو ركعة منها , السجدة الثانية فيقطعها 

حان ىذا القوؿ - رضبو هللا– قاؿ الشيخ ابن عثيمُت    َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة  ":  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كمستندنا يف ذلك قوؿ النيب : "  مرجًٌ
يكوف أدرؾ ركعة من الصَّالة ساؼبة من , كىذا الذم صٌلى ركعة قبل أف تيقاـ الصَّالة  , (6) "ِمْن الصَّاَلِة فَ َقْد َأْدَرَك الصَّاَلَة 

 اؼبعارض الذم ىو إقامة الصَّالة, فيكوف قد أدرؾ الصَّالة بإدراكو الركعة قبل النَّهي فلييًتميها خفيفة, أٌما إذا كاف يف الركعة األكذل ك
لو يف السجدة الثانية منها فإنٌو يقطعها, ألنو دل تتم لو ىذه الصَّالة كدل زبلص لو, حيث دل ييدرًؾ منها ركعة قبل النَّهي عن 

 .(7)", كىذا ىو الذم ذبتمع فيو األدلة  الصَّالة النافلة
 

 ؟ مباذا تُدرك اْلماعة 
.  - رضبو هللا–  أٌف اعبماعة تيدرؾ بإدراؾ ركعة كاملة من الصَّالة, كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية:الصحيح   

 َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمْن الصَّاَلِة فَ َقْد " :  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :ويدّل على ذلك
  ألٌف مفهـو حديث أيب ىريرة  ؛كأٌما من أدرؾ جزءان من الصَّالة أقٌل من ركعة فال ييعترب مدركان للجماعة , (8)"َأْدَرَك الصَّاَلَة 

                                                 
 (.4/166) اؼبمتع : انظر   (5.     )ك صححو  (219)ك ركاه الًتمذم برقم , (575)ك أبو داكد برقم ,  (17474)ركاه أضبد برقم  (1)

( . 607)ك ركاه مسلم برقم ,  (580)ركاه البخارم برقم  (6( .                                                                                )710)ركاه مسلم برقم  (2)
( 4/166)اؼبمتع : انظر  (7( .                                                                                      )710)ركاه مسلم  (3)
 ( .607)ك ركاه مسلم برقم ,  (580)ركاه البخارم برقم  (8( .                                                   )607)ركاه مسلم برقم  (580)ركاه البخارم برقم  (4)
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 لو أدرؾ أقٌل من -كما سيأيت-ككذلك صالة اعبمعة , السَّابق أٌف من أدرؾ أقٌل من ركعة فإنو دل ييدرؾ الصالة  -رضي هللا عنو -   
كامالن خبالؼ  كالشك أٌف اؼبعذكر بًتؾ اعبماعة ييكتب لو األجر, ألنو ال يعترب بذلك مدركان للجمعة, ركعة لزمو أف ييتٌمها ظهران 

 .من فٌرط حىت انتهت صالة اعبماعة 
 

  ًمن أدرك إمامو راكعا. 
-  أهنا تسقط يف حقو الفاربة كالقياـ, كىو قوؿ األئمة األربعة: دبعٌت , من أدرؾ إمامو راكعان فركع معو يعترب ميدرًكان للركعة      

.  -رضبهم هللا 
  : ويدل على ذلك

كىىيوى رىاًكعه فػىرىكىعى قػىٍبلى أىٍف يىًصلى ًإذلى الصَّفًٌ فىذىكىرى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -حيث أىنَّوي انٍػتػىهىى ًإذلى النَّيبًٌ  -رضي هللا عنو - حديث أيب بكرة    
ُ ِحْرًصا َواَل تَ ُعدْ " فػىقىاؿى    -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ذىًلكى لًلنَّيبًٌ   بقضاء تلك الركعة -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كدل يأمره النَّيبُّ , () " زَاَدَك اَّللَّ

 .اليت دل يقرأ فيها الفاربة 
 

 وىل جتزئو تكبرية اإلحرام عن تكبرية الركو  إذا أدرك إمامو راكعاً ؟ -
:  ىذه املسألة  ا  الث حاالت

كػبركجو بذلك عن خالؼ من قاؿ بعدـ إجزاء تكبَتة اإلحراـ , فهذا ىو األفضل ,  أف ييكىربًٌ تكبَتتُت لإلحراـ كللركوع :األوىل
. عن الركوع

زئو , فسبق  أف ييكىربًٌ تكبَتة كاحدة ينوم هبا اإلحراـ فقط:الثانية . أهنا ذبي
فالصَّالة ال , ألنو دل تنعقد صالتو , فهذه ال ذبزئو عن تكبَتة اإلحراـ ,  أف ييكىربًٌ تكبَتة كاحدة ينوم هبا الركوع فقط :الثالثة

كما سبق يف ًصفة -ألف ؿبل تكبَتة اإلحراـ القياـ , ىو قائم  كالبد أف يأيت بتكبَتة اإلحراـ ك , تنعقد إال بتكبَتة اإلحراـ
. -الصَّالة

 ولكن إذا شّك املأموم ىل أدرك إمامو راكعاً أم ال فماذا يفعل ؟ -
: وأنَّ  ا  الث حاالت, سبق أٌف الشٌك من أسباب سجود السَّهو, كسبقت ىذه اؼبسألة يف باب سجود السَّهو    

, كإف دل يكن  كيسجد للسَّهو إف كاف مسبوقان بعد السَّالـ,  فإنٌو يعتٌد هبذه الركعة  , أف يغلب على ظنًٌو أنو أدرؾ الركوع:األوىل
.  فإف سجود السَّهو يسقط عنو لوجوب متابعة اإلماـ- أم أنو ييسىلًٌم بسالـ إمامو -مسبوقان 
. كهبب عليو سجود السهو بعد السَّالـ, فال يعتٌد بالركعة ,  أف يغلب على ظنًٌو أنو دل ييدرًؾ الركعة مع إمامو :الثانية
؛ يسجد قبل السَّالـ  ك, فلم يًتجَّح عنده ىل أدرؾ الركعة أـ ال ؟ فال ييعتٌد بالركعة أيضان ,  أف ال يغلب على ظنًٌو شيء :الثالثة

. ألنو بٌت على اليقُت
أك دل يدركو فإنو يعمل دبا تيقن منو كال حاجة لسجود السَّهو ألنو , أٌما إذا تيقن حبيث عىًلم أنو أدرؾ إمامو , كىذا يف الشٌك     

. دل يشك فليس ىناؾ سبب لسجود السَّهو
                                                 

  ( .783)ركاه البخارم برقم  (1)
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 أحوال املأموم مع اإلمام من حيث االقتداء أربعة. 
. كاؼبتابعة , اؼبخالفة ك, اؼبوافقة ك, اؼبسابقة      

 .املسابقة: احلال األوىل
 هنى عن  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فإٌف النَّيٌب ,  ككبوه من أفعاؿ الصَّالة  ,أك بسجود, أف يسبق اؼبأمـو إمامو إٌما بركوع  :واملسابقة    

َوالَ تَ رَْكُعوا " : -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ النَّيبُّ  - رضبو هللا– الذم استدؿ بو اؼبصنًٌف -رضي هللا عنو - ذلك كما يف حديث أيب ىريرة 
, كاألصل يف النَّهي التحرًن, بل عدَّ بعض أىل العلم اؼبسابقة من كبائر الذنوب  () ", َوالَ َتْسُجُدوا َح َّ َيْسُجَد ...َح َّ يَ رَْكَع 

ُ  َأَما خَيَْشى َأَحدُُكمْ :  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - مستدلُت دبا جاء يف الصحيحُت أٌف النَّيبَّ ,  َماِم َأْن جَيَْعَل اَّللَّ ِإَذا رََفَع رَْأَسُو قَ ْبَل اإْلِ
ُ ُصورَتَُو ُصورََة مِحَاٍر  فإٍف سبق اؼبأمـو إمامو يف تكبَتة اإلحراـ فال تنعقد صالة اؼبأمـو يف ,  (2) "رَْأَسُو رَْأَس مِحَاٍر َأْو جَيَْعَل اَّللَّ

كأمَّا إف سابقو إذل ركن غَت تكبَتة اإلحراـ كأف يركع قبل إمامو أك , , فيلزمو أف يكربًٌ مرة أخرل بعد تكبَتة إمامو  ىذه اغبالة
 فإف دل يفعل عاؼبان ذاكران بطلت صالتو للحديث السَّابق يف كعيد من سابق  ,يسجد قبلو, فيلزمو أف يرجع ليأيت بذلك بعد إمامو

 , كإف كاف ناسيان أك جاىالن [ أنَّ فعل احملظور عمداً يف العبادة يوجب بطالِنا: ] ألنو فعل ؿبظوران متعمدان كالقاعدة , إمامو 
 . فصالتو صحيحة

 

 .(املخالفة  )التخلَّف : احلال الثانية
 :والتخلَّف عن اإلمام نوعان, أك بركن كامل ,  اؼبأمـو عن إمامو يف الركن - يتأخَّر:أم – أف يتخٌلف :كىي   

 . لمٌف لعذر: األول
, أككأف ينقطع الكهرباء كمصلُّوف يف جزء خلفي يف  أككأف دل يسمع إمامو كأف يتخٌلف اؼبأمـو عن إمامو لغفلة كسهو,   

 فماذا يفعل املأموم يف ىذه احلالة, كىم دل يسمعوه , كأف يكوف اإلماـ ركع ُث رفع ,أك ركنُت , حىت زبٌلفوا عنو بركن , اؼبسجد 
؟ 

 فإذا كاف قائمان كانقطع صوت إمامو كدل يعلم إال كإمامو يف  ,كيلحق إمامو حىت يتابعو, يأيت اؼبأمـو دبا زبلَّف بو  :اْلواب
ُث يتابع إمامو, فإف زبلَّف عن إمامو كدل يعلم بو حىت , ُث يسجد , ُث يرفع منو ,  فيأيت بالركوع ,السجود فإٌف اؼبأمـو يلحق إمامو

كأف يكوف اؼبأمـو قائمان كانقطع صوت إمامو كدل يعلم إاٌل كإمامو قد جاء بركعة كاملة ككصل إليو ,كصل إليو اإلماـ مرة أخرل 
 .كيأيت بركعة كاملة بعد سالـ إمامو تقضي عنو ما زبلَّف بو عن إمامو, فإنو يتابع إمامو دبا تبقَّى , كىو قائم 

 . لمف لغري عذر: الثاٍل
كأف يركع اإلماـ كبقي على اؼبأمـو آية أك آيتاف فبقي قائمان حىت أكملهما ُث أدرؾ إمامو يف , كأف يتأٌخر عن إمامو يف الركن    

     .-كما سيأيت بإذف هللا تعاذل- اؼبتابعة :لكنو خالف السُّنَّة كىي,  فالركعة ىنا صحيحة  ,الركوع

أككأف يرفع اإلماـ , كأف يركع اإلماـ كيرفع كالزاؿ اؼبأمـو قائمان يقرأ ما تبقَّى لو من آيات , كأٌما إف زبلف عنو يف ركن كامل    
 فهذا صالتو باطلة حالو كحاؿ من سبق, من السجدة األكذل ُث يسجد للثانية كالزاؿ اؼبأمـو يدعو يف سجدتو األكذل 

                                                 
( . 472)ركاه مسلم برقم ,  (691)ركاه البخارم برقم  (2( .          )603)ك ركاه أبو داكيد برقم ,  (8502)ركاه أضبد برقم  (1)
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  .( )[أن فعل احملظور عمداً يف العبادة يوجب بطالِنا  ] إمامو بركن متعمدان للقاعدة السابقة    
 .املوافقة : احلال الثالثة

: أك األفعاؿ فهي على قسمُت, كاؼبوافقة إٌما أف تكوف يف األقواؿ 
 .املوافقة يف األقوال:  القسم األول

فهنا ال تنعقد صالة , , كأف يوافق اؼبأمـو إمامو يف تكبَتة اإلحراـ فيكرباف يف آف كاحد  إف كانت اؼبوافقة يف تكبَتة اإلحراـ   
. ألنو البد أف تكوف تكبَتة اإلحراـ بعد تكبَتة إمامو,اؼبأمـو فرضان 

 أك غَتىا من األقواؿ فال تؤثر موافقة اإلماـ ,أك تشهده, , كأف يوافق إمامو يف تسبيحو  كأٌما إف كانت اؼبوافقة يف بقية األقواؿ   
. أك التأخر عنو يف ىذه األقواؿ

. املوافقة يف األفعال:  القسم الثاٍل
. , فَتكع مع إمامو كيسجد معو كيهوم معو يف نفس الوقت اؼبأمـو أك يف السجود,  أف يهوم اإلماـ للركوع :مثال ذلك   
.  صبهور أىل العلم على كراىة ذلكك 
َا ُجِعَل اإِلَماُم : "  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ ,عند أضبد كأيب داكد -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :ويدّل على ذلك    ِإَّنَّ

َ َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا َوالَ تَ رَْكُعوا َح َّ يَ رَْكعَ  ُوا َح َّ يَُك ِّ ُوا َوالَ ُتَك ِّ ,  كأصل اغبديث يف الصحيحُت  () " لِيُ ْ َ َّ بِِو فَِإَذا َكب ََّر َفَك ِّ
.  -رضبو هللا - ىو الذم استدؿَّ بو اؼبصنًٌف ك

 

 .املتابعة: الرابعة احلال 
.  أف يىشرع اؼبأمـو يف أفعاؿ الصَّالة بعد شركع إمامو بالرُّكن من غَت زبٌلف :كىي   

كمن غَت , من غَت تأخَت حىت ال يقع يف اؼبخالفة , يسجد إمامو ُث يسجد بعده  ك,  أف يركع اإلماـ ُث يركع بعده :مثال ذلك 
. كاؼبتابعة سينَّة , بل متابعة , موافقة كال مسابقة 
:  ويدل على ذلك 

دىهي دلىٍ وبىًٍن أىحىده ًمنَّا   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث الرباء بن عازب .أ عى اَّللَّي ًلمىٍن ضبًى ًإذىا قىاؿى ظبًى
ا ُثيَّ نػىقىعي سيجيودنا بػىٍعدىهي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - ظىٍهرىهي حىىتَّ يػىقىعى النَّيبُّ  . () " سىاًجدن

ُوا " :  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  السابق أف النَّيبَّ -رضي هللا عنو– حديث أيب ىريرة .ب َا ُجِعَل اإِلَماُم لِيُ ْ َ َّ بِِو فَِإَذا َكب ََّر َفَك ِّ , ِإَّنَّ
 َ ُوا َح َّ يَُك ِّ  .كأصلو يف الصحيحُت  ( )"َوالَ تَ رَْكُعوا َح َّ يَ رَْكَع , َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا , َوالَ ُتَك ِّ

 

 ُيَسن لإلمام التخفيف على املأمومني.  
  

 . فإف ذباكز ما جاءت بو السُّنَّة فهو مطوًٌؿ, كىو أاٌل يتجاكز اإلماـ ما جاءت بو السُّنَّة    
                                                 

 . (4/186)اؼبمتع : انظر  (1)

            ( . 603)ك ركاه أبو داكد برقم ,  (8502)ركاه أضبد برقم  (2)
 ( .690)ركاه البخارم برقم  (3)

     . (603)ك ركاه أبو داكد برقم ,  (8502)ركاه أضبد برقم ( 4)



  

  

 

 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني  صالة اجلًاػت ً اإليايت

112 

 .- كسبق يف باب صفة الصَّالة مقدار قراءة كل صالة    -  
: ويدّل على ذلك 

  .()  "َصلموا َكَما رََأيْ ُتُموٍل ُأَصلِّي: "  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو-  حديث مالك بن اغبويرث.أ
  .(2 )"ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِلنَّاِس فَ ْلُيَخفِّْف " :  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة .ب
  "-صٌلى هللا عليو ك سٌلم -مىا صىلٍَّيتي كىرىاءى ًإمىاـو قىطُّ أىخىفَّ صىالىةن كىالى أىمتىَّ صىالىةن ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ : "  قاؿ  -رضي هللا عنو -  حديث أنس .ج
(3). 

 كليس ما كافق أىواء -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ما كافق سنَّتو :كال بد أف نعرؼ أٌف التخفيف اؼبقصود يف األحاديث السابقة ىو   
.  اؼبصىلًٌُت 

كأف يطرأ على بعض اؼبأمومُت ,كإذا كاف ىناؾ سبب يقتضي اإلهباز عما جاءت بو السُّنَّة فييخفًٌف أكثر فبا جاءت بو السُّنَّة    
حديث أيب : كيدٌؿ على ىذا النوع من التخفيف,أك إطفاء حريق ككبوه , أك ايحتيج للتخفيف من أجل إنقاذ معصـو , مرض 
ِإٍّلِ أَلَُقوُم يف الصَّاَلِة ُأرِيُد َأْن ُأَطوَِّل ِفيَها فََأْ َُع بَُكاَء الصَِّ ِّ فََأجَتَوَُّز يف " :   قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو- قتادة 

وِ  .  (4) "َصاَلِ  َكَراِىَيَة َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمِّ
 

 على أنو ييكره لإلماـ أف ىبيىفًٌف زبفيفان يبنع اؼبأمـو من فعل اؼبستحب, كوبرـٌ عليو أف  - رضبهم هللا–نٌص العلماء  :فائدة
سبحاف ريب العظيم " : كأف ىبفف الركوع حبيث ال يتمكن اؼبأمـو من قوؿ ,ىبيىفًٌف زبفيفان يبنع اؼبأمـو من فعل الواجب 

 ولو فعل اإلمام ذلك فماذا يصنع املأموم ؟كلو مرَّة كاحدة, , " 
دل يقل للرجل الذم انفرد  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ألف النَّيبَّ  ,ينفرد اؼبأمـو عن إمامو كييصلَّي لوحده, كسبق توضيح اؼبسألة : اْلواب

الة أعد صالتك -رضي هللا عنو - عن معاذ بن جبل   .كيف ىذه اغبالة أكذل أف ينفرد عن إمامو,  حُت طوَّؿ هبم يف الصًٌ
 

 إىل املسجد ااروجإذا استأذنت املرأة . 
ُث األقرب فاألقرب من عصباهتا, , كإف دل تكن متزكجة فوليها أبوىا , فإف كاف ؽبا زكج فهو كليُّها , اؼبرأة تستأذف من كليًٌها      

فما حكم ردمىا عن الذىاب ؟ فإذا استأذنت اؼبرأة من كليًٌها لتذىب إذل اؼبسجد غبضور صالة اعبماعة 
رَـّ منعها :الصحيح  .  أنو وبي

: ويدل على ذلك 
  .(5)"اَل مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ  ":  قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنهما- حديث عبد هللا بن عمر . أ

اَل مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ َوْلَيْخُرْجَن "  : قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب
ٌر َ ُنَّ : " كيف ركاية , (6)"تَِفاَلتٍ    " .َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ

                                                 
( . 707)ركاه البخارم بر قم  (4( .                                           )631)ركاه البخارم بر قم  (1)
( . 442)ركاه مسلم برقم ,  (900)ركاه البخارم بر قم  (5( .              )467)ركاه مسلم برقم ,  (703)ركاه البخارم بر قم  (2)
( . 565)ركاه أبو داكد برقم ,  (9645)ركاه أضبد برقم  (6( .              )469)ركاه مسلم برقم ,  (708)ركاه البخارم بر قم  (3)
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حيث جاء يف بقٌية اغبديث أفَّ بالالن بن عبد هللا بن عمر ؼبٌا ظبع ىذا , السَّابق -  رضي هللا عنهما -حديث ابن عمر -    ج
, كسبَّو سبَّان شديدان  -رضي هللا عنهما- فأقبل عليو ابن عمر, ألنو رأل الفتنة كتغٌَت األحواؿ , "  كىاَّللًَّ لىنىٍمنػىعيهينَّ " : اغبديث قاؿ

كاغبديث . () " كىاَّللًَّ لىنىٍمنػىعيهينَّ " كتقوؿ " اَل مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ : " -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا : أقوؿ لك": كىجره كقاؿ لو
. يف الصحيحُت

:  ولكن ُيشرتط اروج املرأة إىل املسجد ما يلي   
لىٍو  : " قالت-رضي هللا عنها-, فقد جاء يف الصحيحُت أٌف عائشة  أاٌل يكوف يف ذلك فتنة, فإذا كيًجدت الفتنة فال زبرج لذلك. 1

نػىعىهينَّ كىمىا ميًنعىٍت ًنسىاءي بىًٍت ًإٍسرىائًيلى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىٍدرىؾى رىسيوؿي اَّللًَّ   . (2)"مىا أىٍحدىثى النًٌسىاءي لىمى
 : أم(3)"َوْلَيْخُرْجَن تَِفاَلتٍ :" السابق-رضي هللا عنو -  يف حديث أيب ىريرة -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  لقوؿ النَّيبًٌ  ؛أف زبرج غَت متطيَّبة. 2

َا: "  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - كجاء يف صحيح مسلم أٌف النَّيبَّ , غَت متطٌيبات   اْلِعَشاءَ  َمَعَنا َتْشَهدْ  َفالَ  َ ُورًا َأَصاَبتْ  اْمَرَأةٍ  َأديم
. (4)" اآلِخَرةَ 

َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رمَج اْْلَاِىِليَِّة اأْلُوىَل َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوآِتنَي }: أف ال تلبس ثياب زينة كال تتربج لقولو تعاذل. 3
رَُكْم َتْطِهرياً  ُ لُِيْذِىَب َعنُكُم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ َا يُرِيُد اَّللَّ َ َوَرُسوَلُو ِإَّنَّ صٌلى - كلقوؿ النَّيبًٌ . [ 33:األحزاب ] {الزََّكاَة َوَأِطْعَن اَّللَّ

   .(5) "َوْلَيْخُرْجَن تَِفاَلتٍ : "  -هللا عليو كسٌلم 
.  أك كليَّها كما ىو ظاىر اغبديث ,أف تستأذف زكجها. 4

 

ٌر َ ُنَّ " : -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كلتعلم اؼبرأة أٌف صالهتا يف بيتها خَت ؽبا لقوؿ النَّيبًٌ     كلكن إذا أردًت اػبركج  , (6)"َوبُ ُيوتُ ُهنَّ َخي ْ
-غبديث أـ عطية , , إال صالة العيدين فإف األفضل للمرأة أف زبرج إذل اؼبصلَّى  إذل اؼبسجد فيجوز لًك ذلك بالشركط السابقة

كأمر اغبيَّض أف , ك ذكات اػبدكر أف ىبرٍجنى لصالة العيد , كالعواتق ,  اغبيَّض -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  حينما أمر النَّيبُّ -رضي هللا عنها
. (7) كاغبديث يف الصحيحُت, يعتزٍلنى اؼبصلَّى 

 

 
 

                                                 
(. 3)ىامش : انظر , تقٌدـ زبرهبو  (5 )          ( .            442)ك ركاه مسلم برقم ,  (899)ركاه البخارم برقم  (1)
 ( .567)ركاه أبو داكد برقم ,  (5468) ركاه أضبد برقم (6)          (.               445)ك ركاه مسلم برقم , (869)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 890)ك ركاه مسلم برقم ,  (324)ركاه البخارم برقم  (7)     ( .                565) ك ركاه أبو داكد برقم ,  (9645)ركاه أضبد برقم  (3)
 ( .444)ركاه مسلم برقم  (4)
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 من ىو األوىل باإلمامة ؟ 
: يَ ُ مم اْلَقْوَم : "  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب مسعود البدرم    

فَِإْن َكانُوا يف , فَِإْن َكانُوا يف السمنَِّة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِىْجَرًة , فَِإْن َكانُوا يف اْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم بِالسمنَّةِ , َأقْ َرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللَِّ 
 َواَل يَ ْقُعْد يف بَ ْيِتِو َعَلى َتْكرَِمِتِو ِإالَّ ,  َواَل يَ ُ مَّنَّ اَلرَُّجُل اَلرَُّجَل يف ُسْلطَانِوِ , َا ِْْجَرِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما َأْو ِسنًّا 

 .(أقدمهم ًسنَّان ) (ًسلمان )بدؿ : كيف ركاية ,  ()" بِِإْذنِِو  
 : فإن األحّق باإلمامة كما يلي -رضي هللا عنو-كبناء على حديث أيب مسعود    
 .األقرأ لكتاب هللا: أوالً 
 . -  تعاذل–  األكثر حفظان لكتاب هللا :كاؼبقصود بو   

: ويدّل على ذلك
ـى اٍلميهىاًجريكفى األىكَّليوفى : "  قاؿ-رضي هللا عنهما-حديث ابن عمر . أ كىافى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  قػىٍبلى مىٍقدىـً رىسيوًؿ اَّللًَّ  ...لىمَّا قىًد

يٍػفىةى كىكىافى أىٍكثػىرىىيٍم قػيٍرآننا  . (2) "سىلىمىة  كبي عيمىر ًبن اػبٍىطىاب كىأكى   أىبيو بىٍكركىًفيهيم" :كيف ركاية  " يػىؤيمُّهيٍم سىادًله مىٍوذلى أىيب حيذى
ْن َأَحدُُكمْ " :  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث عمرك بن سلمة . ب ,  فَِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلُة فَ ْليُ َ ذِّ

دم ؟ , ( 3)" َوْليَ ُ مَُّكْم َأْكثَ رُُكْم قُ ْرآناً  ًَ  فإن كانوا يف القراءة سواء فمن الذي يُقَّ
 .ُُثّ األفقو:  انياً 
  ك,كاجباهتا, ألٌف اإلماـ إذا كاف يعرؼ أحكاـ الصالة أحسن تطبيق أركاهنا , من كاف عاؼبان بأحكاـ الصالة : اؼبقصود بو    

. كعرؼ كيف يتصٌرؼ فيما لو سها يف صالتو , سننها 
:  اْلَقْوَم يَ ُ مم ":  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيٌب ,  الذم سبق -رضي هللا عنو - حديث أيب مسعود البدرم :  ويدل على ذلك

فإن كانوا يف الفقو سواء فمن الذي يُقدَّم ؟ , (4 )".بِالسمنَّةِ فَِإْن َكانُوا يف اْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم , َأقْ َرُؤُىْم ِلِكَتاِب اَّللَِّ 
 .ُثَّ األقدم ىجرة:  الثاً 
ككل منهما يعرؼ أحكاـ الصالة , حبيث كل منهما وبفظ القرآف , كتساكيا يف الفقو , فلو أٌف عندنا رجالف تساكيا يف القراءة    
. فييقدَّـ األقدـ ىجرة لبالد اإلسالـ , 

فَِإْن َكانُوا يف  ":- صٌلى هللا عليو ك سٌلم - حيث قاؿ النَّيبُّ ,  السابق -رضي هللا عنو - حديث أيب مسعود البدرم   : ويدّل على ذلك
 فإن كانوا يف ا جرة سواء فمن الذي يُ َقدَّم ؟,  (5)" ِىْجَرةً السمنَِّة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم 

فَِإْن َكانُوا يف ": -صٌلى هللا عليو ك سلم-  السابق حيث قاؿ النَّيبُّ  -رضي هللا عنو - غبديث أيب مسعود البدرم  ؛ ُث األقدم إسالماً : رابعاً 
  ؟فإن كانوا يف اإلسالم سواء , أم أقدمهم إسالمان . (6)"َا ِْْجَرِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما  

                                                 
 . (673)برقم ركاه مسلم ( 5( .                       )4302)ركاه البخارم برقم  (3                              )(. 673)برقم ركاه مسلم  (1)
.  (673)برقم ركاه مسلم ( 6.                           )(.673)برقم   ركاه مسلم (4( .                  )6754,692)ركاه البخارم برقم  (2)
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. ُث األك  ِسنَّاً : خامساً 
ْن َلُكْم َأَحدُُكْم " : -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيبُّ , -رضي هللا عنو - غبديث مالك بن اغبويرث     فَِإَذا َحَضَرْت الصَّاَلُة فَ ْليُ َ ذِّ

 .()"َوْليَ ُ مَُّكْم َأْكبَ رُُكمْ 
 

 صاحب البيت وإمام املسجد أحق باإلمامة . 
:  مثال ذلك

بينما صاحب البيت , فاتتهما صالة اعبماعة يف اؼبسجد , ككاف ىذا الضيف حافظان للقرآف   ك , رجله نزؿ ضيفان على أخ لو  
حىت لو كاف , فإٌف األكذل باإلمامة صاحب البيت ماداـ أنو صاحل لإلمامة كهبيد الفاربة , ال وبفظ إال قليل من السور أك قصارىا 

. أك أعلم منو ككبو ذلك , ضيفو أحفظ منو 
َواَل يَ ُ مَّنَّ اَلرَُّجُل اَلرَُّجَل  " : قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب مسعود البدرم  : ويدّل على ذلك   

.  ككذلك إماـ اؼبسجد أحق باإلمامة من غَته كلو كاف أقرأ منو , (2) "أو يف بيتو: " كيف ركاية أيب داكد,   "يف ُسْلطَانِوِ 
َواَل يَ ُ مَّنَّ اَلرَُّجُل ": -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيب ,  السابق  -رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد البدرم : ويدل على ذلك   

 , كإماـ اؼبسجد يعترب يف مسجده سلطانان, كألننا لو قلنا أٌف األقرأ ىو األكذل يف مساجدنا غبصل بذلك (3 )"اَلرَُّجَل يف ُسْلطَانِوِ 
 .كتعٌددكا يف اؼبسجد الواحد, كلكثر األئٌمة , فوضى 

 

 ىل تصّح إمامة الفاسق ؟ -
. , أك باإلصرار على صغَتة بفعل كبَتة دكف الكفر,  -عٌز كجل -  ىو من خرج عن طاعة هللا:الفاسق 

ر على الصغَتة فهذا إمامتو صحيحة,  أٌف الفاسق إذا كاف فسقو من جهة األعماؿ كمرتكب الكبَتة :الصحيح  . كاؼبصًٌ
: ويدلَّ على ذلك

ُروَن :"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رل رسوؿ هللا : "  قاؿ-رضي هللا عنو - حديث أيب ذر . أ َكْيَف َأْنَت ِإَذا َكاَنْت َعَلْيَك أَُمَراُء يُ َ خِّ
, (4)"َصلِّ الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها فَِإْن َأْدرَْكتَ َها َمَعُهْم َفَصلِّ فَِإن ََّها َلَك نَاِفَلٌة  :" قىاؿى  ؟فىمىا تىٍأميريين :  قػيٍلتي : قىاؿى ؟...الصَّاَلَة َعْن َوْقِتَها

أمره أف ييصلًٌي الصَّالة على كقتها كيعترب صالتو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألف النَّيبَّ , كمن أخرَّ الصَّالة عن كقتها فاسق غَت عدؿ 
. أف ينتظر حىت ييصلًٌي معهم الفريضة -صلَّى هللا عليو ك سلمَّ - كلو جاز التأخَت ألمره النَّيبَّ , معهم نافلة 

ُيَصلموَن َلُكْم فَِإْن َأَصابُوا فَ َلُكْم َوِإْن َأْخطَُ وا " :  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب
 . (5) "فَ َلُكْم َوَعَلْيِهْم 

 كما عند البخارم - الذم ىو مشهور بسفك الدماء -خلف اغبجَّاج  -رضي هللا عنهما - فعل الصحابة, فقد صلَّى ابن عمر . ج
 . السُّنَّة إلتباع من أشد الصحابة ربريَّان -رضي هللا عنهما-  كابن عمر , (6)

                                                 
 .( 648)كاه مسلم  برقم  (4 )   ( .                            628)ركاه البخارم برقم  (1)
 ( .694 )البخارم برقم ركاه  (5) ( .                              582) برقم أبو داكدركاه   (2)
( . 1660)ركاه البخارم برقم  (6( .                                   )673)ركاه مسلم برقم  (3)
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  الصحيح أفَّ إمامة الصيب بالبالغ صحيحة:فائدة   .
 :   قاؿ أليب عمرك بن سلمة-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث عمرك بن سلمة  : ويدّل على ذلك   
فػىنىظىريكا فػىلىٍم يىكيٍن أىحىده أىٍكثػىرى قػيٍرآننا ًمٍتًٌ ًلمىا كيٍنتي أىتػىلىقَّى ًمٍن الرٍُّكبىاًف فػىقىدَّميوين بػىٍُتى أىٍيًديًهٍم :  قاؿ عمرك, " َوْليَ ُ مَُّكْم َأْكثَ رُُكْم قُ ْرآناً "

ٍبًع ًسًنُتى   .() "كىأىنىا اٍبني ًستٌو أىٍك سى
 

  وصلَّى قاعداً فإن املأمومني يصلون قعوداً ,إذا عجز اإلمام عن القيام  :مسألة. 
فإفَّ اؼبأمومُت هبب أف ييصلَّوا خلفو , يستطيع القياـ ؼبرض غبق بو ككبوه  أك من ال,  أف يؤَـّ اؼبصىلًٌُت رجل ميٍقعىد :مثال ذلك 

. قعودا
: ويدّل على ذلك

ألصل يف األمر  ا ك ,  , كىذا أمر(2)"َوِإَذا َصلَّى َجاِلًسا َفَصلموا ُجُلوًسا َأمْجَُعوَن " :  السَّابق كفيو -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ
.  الوجوب

حيث كانوا يقوموف على ملوكهم كىم قعود, كىذا , أفَّ يف صالة اؼبأمومُت خلف إمامهم جلوسان سده لذريعة مشاهبة الكفار . ب
 جالسان ك - صٌلى هللا عليو كسلَّم  - كجاء النَّهي منصوصان عليو يف مثل ىذه الصورة ؼبا صلَّى النَّيبُّ ,  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - هنى عنو النَّيبُّ 

ا لَتَ ْفَعُلوَن ِفْعَل فَاِرَس َوالرموِم يَ ُقوُموَن َعَلى ُمُلوِكِهْم َوُىْم قُ ُعوٌد "   :كقاؿ ؽبم, قاـ أصحابو فأمرىم باعبلوس  ًً  "ِإْن ِكْدُ ْ آِنِف
(3).  
 

 حكم إمامة من يلحن يف الفا ة حلناً حُييل املعىن .
فهو ىنا جعل  ( صراط الذين أنعمُت عليهم) :  فيقوؿ {َأنَعْمتَ }كمن يضم تاء ,فمن غبَّن يف الفاربة غبنان ييغَتًٌ اؼبعٌت    

ٍنًعم 
ي
 ( َأىدنا ): فيقوؿ , {ىدناا}أك كمن يفتح نبزة  ,  ( إياِك نعبد ) فيقوؿ {إياك}أك كمن يكسر كاؼ , نفسو ىم اؼب
يل اؼبعٌت  ,إعطاء اؽبدية:  أم  ,من اإلىداء كىذا قوؿ صبهور , فمن قرأ دبثل ىذا فال تصٌح إمامتو إال دبثلو ,  فهذا غبن وبي
أمَّا إذا كاف , كمن أىل العلم من يرل أهنا تصٌح إمامتو إذا كاف عاجزان عن إقامة الفاربة كال يستطيع تعٌلمها , -  رضبهم هللا–العلماء 

يل اؼبعٌت ال ييقدَّـ , أك أفَّ ىناؾ من يؤـٌ من غَت غبن , قادران على تعٌلمها  . فإف الذم يلحن يف الفاربة غبنان وبي
, أهنا تصٌح إمامتو يف ىذه اغباؿ, ألنو معذكر لعجزه عن إقامة الفاربة : لكن الصحيح: " - رضبو هللا -  قاؿ شيخنا ابن عثيمُت   

َ َما اْسَتطَْعُتمْ }:كقد قاؿ تعاذل   , كيوجد يف بعض [286:ةالبقر] {الَ يَُكلُِّف اَّلّلُ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها}:, كقاؿ [16:فالتغاب] {فَات َُّقوا اَّللَّ
 ال يبكن أف يقرأ إاٌل ما كاف قد اعتاده ك,  ( أىدنا )البادية من ال يستطيع أف ينطق بالفاربة على كجو صحيح, فردبا تسمعو يقرأ 

. (4 )", كأمَّا من كاف قادران فصالتو غَت صحيحة  , كالعاجز عن إصالح اللحن صالتو صحيحة
يل اؼبعٌت كمن يفتح الباء يف        أك يفتح ,{إياك نعبد} أك يفتحها يف  ,{احلمد هلل رب العاملني}أمَّا إذا كاف ال وبي

يل اؼبعٌت ,  فهذا تصٌح إمامتو {إياك نستعني}النوف يف  ن أكذل , ألنو ال وبي  .كال شٌك أفَّ تقدًن غَته فبن ال يلحًٌ
                                                 

( . 413)ركاه مسلم برقم  (3( .                                    )4302)ركاه البخارم برقم  (1)
 . (4/249)يف اؼبمتع : انظر  (4( .         )414)ركاه مسلم برقم ,  (689)ركاه البخارم برقم  (2)
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 ؟ ىل تصّح إمامة املتنفِّل باملفرَتِض 
فهل , كدخل رجل اؼبسجد دل يصلًٌ الظهر فدخل مع اؼبتنفًٌل يف صالتو ,  شخص ييصلًٌي سينَّة الظهر اليت بعد الصَّالة :مثالو 

يصح أن ي مَّ بو وىو ُيصلِّي نافلة والذي دخل ُيصلِّي الفرض ؟ 
. - رضبو هللا  -  كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية , أهنا تصٌح إمامة اؼبتنفًٌل باؼبفًتض:الصحيح    

: ويدّل على ذلك
اٍلًعشىاءى اآلًخرىةى ُثيَّ يػىٍرًجعي ًإذلى - صٌلى هللا عليو كسٌلم - مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ مأىفَّ ميعىاذى ٍبنى جىبىلو كىافى ييصىلًٌ : "  -رضي هللا عنو - حديث جابر . أ

. لقومو فرض ك, , فصالتو نفل لو  () " هًبًٍم تًٍلكى الصَّالىةى مقػىٍوًمًو فػىييصىلًٌ 
َـّ قومو: -رضي هللا عنو - حديث عمرك بن سلمة . ب  كالصَّيب صالتو نفل, فدؿَّ على  ,(2), كىو ابن سٌت أك سبع سنُت حيث أ

. جواز اقتداء اؼبفًتض باؼبتنفًٌل
.  -رضبو هللا  - كىو قوؿ صبهور العلماء, أف يؤَـّ اؼبفًتض باؼبتنفًٌل , ككذلك يصٌح العكس    

: ويدّل على ذلك
َكْيَف َأْنَت ِإَذا َكاَنْت َعَلْيَك أَُمَراُء دُيِيُتوَن الصَّاَلَة : " - صلَّى هللا عليو ك سلَّم -قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ- رضي هللا عنو - حديث أيب ذر . أ

. (3)  " َصلِّ الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها فَِإْن َأْدرَْكتَ َها َمَعُهْم َفَصلِّ فَِإن ََّها َلَك نَاِفَلةٌ :" قَاَل ؟, قُ ْلُت َفَما تَْأُمُرٍل "َعْن َوْقِتَها 
إَذا َصلَّْيُتَما يف رَِحاِلُكَما ُثَّ " :  للرَّجيلُت -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيٌب : فيو   ك -رضي هللا عنو - حديث يزيد بن األسود . ب

َماَم َومَلْ ُيَصلِّ َفَصلَِّيا َمَعُو فَِإن ََّها   . (4)" َلُكَما نَاِفَلةٌ  َأْدرَْكُتَما اإْلِ
 

 ائتمام من ُيصلَّي الظهر مبن ُيصلِّي العصر أو غريمها:مسألة . 
أك ناـ عنها خلف ىذا اإلماـ الذم ييصلًٌي , كجاء آخر لييصلًٌي صالة الظهر اليت نسيها ,  رجل ييصلًٌي العصر :مثال ذلك     

فهل يصّح ذلك ؟ , ككذلك العكس كأف ييصلًٌي العصر خلف من ييصلًٌي الظهر , العصر 
كأف يٍأمٌت من ييصلًٌي العصر دبن ييصلًٌي , أنو يصٌح أف يأمت من ييصلًٌي الظهر دبن ييصلًٌي العصر كالعكس كذلك :الصحيح    

. - رحم هللا اعبميع -  كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية خالفان عبمهور العلماء ,الظهر
  :ويدّل على ذلك   

 ُث يأيت إذل قومو فييصلي هبم  , فرضو-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  ييصلًٌي مع النَّيٌب احيث كاف معاذ:  الٌسابق  -رضي هللا عنو - حديث جابر 
. فدؿَّ على أفَّ اختالؼ النيًٌات ال يضر,  (5)تلك الصالة 

 

  .ما احلكم لو اختلفت ىي ة الصَّالة يف عدد الركعات بني اإلمام واملأموم و- 
بأف , اؼبأمـو ييصلًٌي اؼبغرب أك العكس  كأف ييصلًٌي اإلماـ العشاء ك, أفَّ ييصلًٌي اؼبأمـو صالة أكثر من صالة اإلماـ : مثالو   

.  ييصلًٌي اإلماـ صالة أكثر من صالة اؼبأمـو
                                                 

 . ك صححو (219)ك ركاه الًتمذم برقم , (575)ك أبو داكد برقم ,  (17474)ركاه أضبد برقم (  4( .             )465)ك ركاه مسلم برقم ,  (6106)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1)انظر ىامش , تقدَّـ زبرهبو  (5( .                                            )4302)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 648)ركاه مسلم برقم  (3)
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 . أنو يصٌح ذلك حىت لو اختلفت ىيئة الصَّالة بُت اإلماـ كاؼبأمـو:الصحيح    
 

.   لو كانت صالة املأموم أكثر من صالة اإلمام فال إشكال يف ذلك: أوالً 
.  لييكمل صالتو؛ فإنٌو إذا سلَّم إمامو جاء بركعة , اؼبأمـو يريد أف ييصلًٌي العشاء  كأف ييصلًٌي اإلماـ اؼبغرب ك   
  . لو كانت صالة اإلمام أكثر من صالة املأموم:  انياً 
فكيف يفعل ؟ كجد صباعة ييصلُّوف العشاء  ك, كأف يدخل رجل اؼبسجد لييصلًٌي اؼبغرب    

كؽبم , لو فاتتو ركعة ُث دخل معهم فإنو ييسلًٌم معهم فتكوف لو ثالثان كىذا ما يريد :  دبعٌت  ,إف كاف مسبوقان فال إشكاؿ      
,  كإف كاف مسبوقان بثالث أتى بركعتُت بعدىم , كإف كاف مسبوقان بركعتُت فإنو سيأيت بركعة بعدىم , أربعان كىذا ما يريدكنو     

 ولكن لو دخل معهم من أول صال م فكيف يصنع ؟   
 كلكن إذا جلس  ,إٍف دخل يف األكذل فإنو يلزمو إذا قاـ اإلماـ إذل الرابعة أف هبلس كال يقـو: "  -رضبو هللا- قاؿ شيخنا ابن عثيمُت

ىل ينوي اإلنفراد وُيسلِّم, أو ينتظر اإلمام ؟ 
, لكننا نستحب لو أف ينوم اإلنفراد كييسلًٌم, إذا كاف يبكنو أف ييدرًؾ ما بقي من صالة العشاء مع اإلماـ   ىو ـبَتَّ : اْلواب   

. من أجل أف ييدرًؾ صالة اعبماعة يف العشاء 
 

 ملاذا جتيزون لو اإلنفراد واإلمام جيب أن ي   بو ؟: فإن قال قائل   
ي جائز ك, ألجل العذر الشرعي  : فاْلواب  .اإلنفراد للعذر الشرعي أك اغًبسًٌ

كعة, فإذا قاـ إذل الثانية نوت اإلنفراد, كأسٌبت ر صالة اػبوؼ فالطائفة األكذل تيصلًٌي مع اإلماـ :دليل االنفراد للعذر الشرعي و
. الركعة الثانية كسلَّمت كانصرفت
ي ...... لتطويلو -رضي هللا عنو - انفراد الصحايب عن معاذ بن جبل :  ودليل االنفراد للعذر احِلسِّ

 

 أربعاً, ىل تبيحون لو إذا صلَّى الركعتني أن ينفرد يما تقولون يف رجل مسافر صلَّى خلف إمام ُيصلِّ  :فإن قال قائل   
وُيسلِّم, ألن املسافر يقصر الصَّالة ؟ 

.  ال نيبيحي لك ذلك:فنقول
إذاً ما الفرق بني ىذه املسألة, ومسألة من ُيصلِّي املغرب خلف من ُيصلِّي العشاء ؟    

, ألفَّ إسباـ الرُّباعية إسباـ صفة مشركعة يف اغبضر, أٌما إسباـ اؼبغرب أربعان فليست صفةن مشركعة  الفرؽ بينهما ظاىر : اْلواب
 .إطالقان 
 من أمتَّ الصالة :, أم , كإسباـ الصَّالة للمسافر ليس حبراـ  القصري يف مسألة اؼبسافر عيورضى بوجوب اؼبتابعة:وعلى ىذا فنقول   

ىو مسافر  فمن صلَّى مع اإلماـ اؼبقيم ك, فظهر الفرؽ بينهما , أك صلَّى الفجر أربعان , يف السَّفر فليس كمن صلَّى اؼبغرب أربعان 
َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلموا َوَما فَاَتُكْم "  :-صٌلى هللا عليو كسٌلم - سواء أدرؾ الصالة من أكؽبا أـ يف أىثنائها لعمـو قولو , فعليو أف ييتمَّ 

ػ ق.ا ( 2)"( )"فََأمتموا
                                                 

 . (4/261)اؼبمتع :  انظر ( 2( ,         )636)ركا البخارم برقم  (1)
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 موقف اإلمام واملأمومني يف الصَّالة. 
 أك أكثر  , أك أحدنبا بالغ كاآلخر صيب ,أـ صبيَُّت, يقف اؼبأموموف خلف إمامهم سواءن كاف اؼبأموموف عددىم اثنُت بالغُت    

 . -رضبهم هللا-  كبو قاؿ صبهور العلماء, فإهنم يقفوف خلف اإلماـ , من اثنُت 
:  ويدّل على ذلك

ـى رىسيوؿي اَّللًَّ "  :كفيو -رضي هللا عنو -  حديث أنس. أ  .( )" كىاٍليىًتيمي مىًعي كىاٍلعىجيوزي ًمٍن كىرىائًنىا فىصىلَّى بًنىا رىٍكعىتػىٍُتً  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -فػىقىا
  .(2)أقامو كجباران خلفو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ  :-  رضي هللا عليو–حديث جابر . ب

 

  أو خلف الصَّف لوحده ليس معو أحد,  حكم صالة املنفرد خلف إمامو لوحده :مسألة.  
كذلك اؼبرأة إذا صلَّت  , -رضبو هللا- كىو الذم اختاره اؼبصنًٌف , أك الصَّف منفردان ال تصٌح ,  أفَّ الصَّالة خلف اإلماـ :الصحيح 

. يف صباعة فال هبوز ؽبا أف تصلًٌي خلف صٌف النًٌساء لوحدىا 
: ويدّل على ذلك 

َفرٍِد َخْلَف الصَّفِّ  ":قاؿ- صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - حديث علي بن شيباف . أ   .(3) " اَل َصاَلَة ِلُمن ْ
رىأىل رىجيالن ييصىلًٌي خىٍلفى الصَّفًٌ كىٍحدىهي , فىأىمىرىهي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  :"-رضي هللا عنو -  حديث كابصة بن معبد. ب

ةى    .(4) " أىٍف ييًعيدى الصَّالى
 :لقولو تعاذل, كصلَّى خلف الصَّف كحده فإف صالتو صحيحة , من دل هبد مكانان يف الصَّف  :وُيستثىن من ىذه املسألة    
َ َما اْسَتطَْعُتمْ } [286: البقرة]{الَ يَُكلُِّف اَّلّلُ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها}: قولو تعاذل ك,  [16:التغابن] {فَات َُّقوا اَّللَّ

صٌلى هللا عليو - قولو ؿ, ك 

, كاؼبسلم إذا جاء لييصلًٌي مع اعبماعة كقد اكتمل الصَّف كصلَّى خلف (5)" ِإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأتُوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ " : -كسٌلم 
 [الواجبات تسقط بالعجز:]كللقاعدة الشرعية , ألنو اتَّقى هللا ما استطاع يف ىذا األمر  ؛  فإفًٌ صالتو صحيحة ,الصَّف كحده

. (6)رضبهما هللا- كتلميذه ابن القيم, كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  . فيسقط عنو ىذا الواجب بعجزه   
 الصحيح أنو ال هبوز ؼبن دلى هبد مكانان خلف الصَّف أف هبذب رجالن ليقف معو خلف الصَّف :فائدة  

 : ي ا يل مل
أال : " عن كابصة مرفوعان كفيو,  عن الشعيب  ,فقد جاء من طريق السَّرًم بن إظباعيل,  أٌف اغبديث يف اعبذب ضعيف .1

كاف ,ىو أحد الكذَّابُت الكبار ك, كالسَّرًم بن إظباعيل مًتكؾ اغبديث ,  "دخلت يف الصف أك جذبت رجالن يصلي معك
   .يٍكًذب على الشعيب

                                                 
 (1337)ك ركاه مسلم برقم ,  (7288)ركاه البخارم برقم  (5)                                      ( .658)كركاه مسلم برقم ,  (860)ركاه البخارم برقم  (1)
(. 2/396)أعالـ اؼبوقعُت : كانظر ,  (23/396)ؾبموع الفتاكل :انظر (6(.                                                                      )3010)ركاه مسلم برقم  (2)
". ك رجالو ثقات , إسناده صحيح - : "رضبو هللا - قاؿ عنو البوصَتم , (1003)ركاه أبن ماجو برقم ,  (16297)ركاه أضبد برقم  (3)

". ىذا اغبديث حسن  : "(583ص) ك قاؿ عنو اإلماـ أضبد كما نقلو ابن حجر يف التلخيص 
" . حديث حسن : "ك قاؿ ,  (230)ك ركاه  الًتمذم برقم , (682)ركاه  أبو داكد برقم  (4)
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دث فػيٍرجة يف الصَّف .2 لعمـو , سىدُّ اػبلل يف الصَّف : إذ اؼبشركع ىو , كىذا خالؼ اؼبشركع ,  أٌف جذب رجل من الصَّف وبي
. كسٌد اػبلل, األحاديث اليت ربث على الًتاٌص يف الصَّف 

. ألٌف الصَّف سيتحرؾ لسدًٌ الفيٍرجة اليت أحدثها اجملذكب,  أٌف فيو جناية على الصَّف كلو .3
 .يف اعبذب نقل اجملذكب من مكانو الفاضل إذل مكاف مفضوؿ. 4

 

 ُمَصافَّة املرأة. 
. فإهنا تكوف يف اػبلف لوحدىا ,  أك صباعة رجاؿ  , اؼبرأة إذا صلَّت مع رجل:أوالً 

: ويدّل على ذلك
تىوي ميلىٍيكىةى دىعىٍت رىسيوؿى اَّللًَّ :"  -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ ًلطىعىاـو صىنػىعىٍتوي فىأىكىلى ًمٍنوي فػىقىاؿى قيوميوا   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ جىدَّ

ـى رىسيوؿي اَّللًَّ  يى ًبكيٍم فػىقيٍمتي ًإذلى حىًصَتو لىنىا قىٍد اٍسوىدَّ ًمٍن طيوًؿ مىا لىًبثى فػىنىضىٍحتيوي دبىاءو فػىقىا
كىاٍليىًتيمي مىًعي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فىأًليصىلًٌ

 . () "كىاٍلعىجيوزي ًمٍن كىرىائًنىا فىصىلَّى بًنىا رىٍكعىتػىٍُتً 
ُر :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألفَّ النَّيٌب , فاؼبشركع يف حقها الصُّفوؼ األخَتة , كألف اؼبرأة ال موقف ؽبا مع الرجاؿ . ب َوَخي ْ

. (2) "ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَىا 
  

 فإّن إمامة النِّساء تقف يف صفهنَّ  ,لو كانت إمامة  نَّ  املرأة إذا صلَّت مع مجاعة نساء فإِنا تقف معهنَّ يف الصَّف و- 
. وسطهن وال تتقدم عليهنَّ 

: ويدل على ذلك
  (3)", كقامت كسطهن كجهرت بالقراءة  أهٌنا أمَّت نساء يف الفريضة يف اؼبغرب: " - رضي هللا عنها - ما كرد عن عائشة . أ

كتقـو معهنَّ يف , كانت تؤٌمهنَّ يف رمضاف - رضي هللا عنها -  أٌف أيـٌ سلمة - موالة أيـٌ سلمة- عن أيـٌ اغبسن بن أيب اغبسن . ب
  .(4)الصف
  فهل ييقاـ من الصَّف كيػيؤىخَّر ؟ ,  لو سبق الصَّيب بأف جاء مبكران إذل الصف األكؿ قبل غَته من الرجاؿ :تنبيو

. -رضبهما هللا  - , كبو قاؿ اجملد ابن تيمية كاؼبصنًٌف أيضان   أنو ال ييؤخَّر الصيب:الصحيح 

: ويدل على ذلك
َـّ قومو كىو ابن سٌت  -رضي هللا عنو - حديث عمرك بن سلمة . أ , فإذا  (5)كاغبديث ركاه البخارم, أك سبع سنُت , حيث أ

. جازت إمامتو جاز جلوسو يف الصف األكؿ من باب أكذل
 اَل يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َ ِْلِسِو ُثَّ جَيِْلُس " : قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النيبٌَّ -رضي هللا عنهما-حديث ابن عمر . ب
  .(6 )"ِفيوِ 

                                                 
( .   4302)ركاه البخارم برقم  (5( .                                                     )658)كركاه مسلم برقم ,  (860)ركاه البخارم برقم  (1)
( .                    2177)كركاه مسلم برقم ,  (6269)ركاه البخارم برقم  (6( .                                                                                      )440)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 1/203)ك اغباكم برقم ,  (3/131)ك البيهقي برقم ,  (1/404)ك الدارقطٍت برقم ,  (2/89)ك ابن أيب شيبة برقم ,  (5086)ركاه عبد الرزاؽ برقم  (3)
. ك البيهقي , ك ركاه الدارقطٍت ,  (2/88)ك ابن أيب شيبة برقم ,  (5082)ركاه عبد الرزاؽ برقم  (4)
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  ىل ينصرف عن ديينو أو عن مشالو ُث  يستقبل املأمومني ؟ , اإلمام إذا سلَّم من صالتو  :مسألة
أىٍكثػىري مىا رىأىٍيتي رىسيوؿى : "  قاؿ -رضي هللا عنو - ففي الصحيحُت عن ابن مسعود  , -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كل ىذا كارد عن النَّيبًٌ      
أىمَّا أىنىا فىأىٍكثػىري مىا رىأىٍيتي : "  قاؿ-رضي هللا عنو - عند مسلم من حديث أنس  ك , () "يػىٍنصىًرؼي عىٍن مًشىالًوً -  صلى هللا عليو كسلم -اَّللًَّ 

ًيًنوً -  صلى هللا عليو كسلم -رىسيوؿى اَّللًَّ  . (2)"يػىٍنصىًرؼي عىٍن يبى
  .( 3)", كتارة ىذا, فأخرب كل منهما دبا اعتقد أنو األكثر هبيٍمع بينهما بأنو كاف يفعل تارة ىذا : " -رضبو هللا - قاؿ النوكم 

 

                                                 
( .                                        707)كركاه مسلم برقم ,  (852)ركاه البخارم برقم  (1)
 . (2/338) الفتح : انظر (3)          ( . 708)ركاه مسلم برقم  (2)
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زِكّض : ] -رمحو هللا -   قال املصنِّف
َت
ً
ْ
ن ةِك اَت

الَت
َت
: َوِإَذا َكاَن اَْلِقَياُم يُزِيُد َمَرَضوُ , َواْلَمرِيُض يُ ْعَفى َعْنُو ُحُضوُر َاْْلََماَعِة  : ص

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّى-ِلَقْوِل اَلنَِّ ِّ ؛ فَ َعَلى َجْنٍب : فَِإْن مَلْ يُِطقْ , َصلَّى َجاِلًسا  فَِإْن مَلْ ,  َصلِّ قَائًِما":  ِلِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ - اَّللَّ
اْْلَْمُع بَ نْيَ الظمْهِر : َوِإْن َشقَّ َعَلْيِو ِفْعُل ُكلِّ َصاَلٍة يف َوْقِتَها فَ َلوُ  , َرَواُه اَْلُبَخاِريم  "فَِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنٍب , َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا

. َواْلَعْصِر, َوبَ نْيَ اْلِعَشائَ نْيِ, يف َوْقِت ِإْحَدامُهَا

افِكز ]
َت
س
ُب
ً
ْ
ن  اَت
ُب
ة الَت

َت
 [  ص

.  َوَلُو اَْلِفْطُر ِبَرَمَضانَ , َوُيَسنم َلُو اَْلَقْصُر لِلصَّاَلِة اَلرمبَاِعيَِّة ِإىَل رَْكَعتَ نْيِ  . َكَذا اَْلُمَساِفُر جَيُوُز َلُو َاْْلَْمعُ  وَ 

وِك  ]
ْ
ٌ
َت
خ
ْ
ن ةِك اَت

الَت
َت
 [ ص

َىا اَلنَِّ م  ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّى-َوجَتُوُز َصاَلُة َاْاَْوِف َعَلى ُكلِّ ِصَفٍة َصالَّ َها, -  اَّللَّ َحِديُث َصاِلِح ْبِن َخوَّاٍت َعمَّْن َصلَّى َمَع : َفِمن ْ
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّى-اَلنَِّ ِّ   َفَصلَّى بِاَلَِّذيَن َمَعُو رَْكَعةً  , َوطَائَِفًة ِوَجاَه اَْلَعُدوِّ ,  َأنَّ طَائَِفًة َصلَّْت َمَعوُ "يَ ْوَم َذاِت اَلّرِقَا ِ َصاَلَة َاْاَْوِف  - اَّللَّ

ُثَّ , َوَجاَءْت اَلطَّائَِفُة َاأْلُْخَرى َفَصلَّى هِبِْم اَلرَّْكَعَة اَلَّيِت بَِقَيتْ  , ُثَّ ِاْنَصَرُفوا َوَصفموا ِوَجاَه اَْلَعُدوِّ  , ُثَّ  َ َبَت قَائًِما َوَأمتَموا أِلَنْ ُفِسِهمْ , 
َلِة َوِإىَل َغرْيَِىا: َوِإَذا ِاْشَتدَّ َاْاَْوفُ ,  ُمت ََّفٌق َعَلْيو ِ ,ُثَّ َسلََّم هِبِْم ,  َ َبَت َجاِلًسا َوَأمتَموا أِلَنْ ُفِسِهمْ  يُوِمُ وَن , َصلموا رَِجااًل َورُْكَبانًا ِإىَل اَْلِقب ْ

 , َويَ ْفَعُل ُكلَّ َما حَيَْتاُج ِإىَل ِفْعِلِو ِمْن َىَرٍب َأْو َغرْيِهِ , وََكَذِلَك ُكلم َخاِئٍف َعَلى نَ ْفِسِو ُيَصلِّي َعَلى َحَسِب َحاِلوِ  ,بِالرمُكوِ  َوالسمُجودِ 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّىقَاَل   [.  ُمت ََّفٌق َعَلْيو ِ "ِإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَائْ ُتوا ِمْنُو َما ِاْسَتطَْعُتْم " :   اَّللَّ

 

رح شـــال
صنًٌف أىل األعذار الثالثة      

ي
. كاػبائف , كاؼبسافر , اؼبريض : ك ىم , يف ىذا الباب ذكر اؼب

:      كبياف أحكاـ كل كاحد منهما كما يلي
 

زِكّضِك : أًالً  
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حَّة ك, الٌسقم : واملرض لغة . ىو نقيض الصًٌ
 ؟ كيف ُيصلِّي املريض 
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ألف غبقو من اؼبرض ما هبعلو ؛ أف اؼبريض من الذين ييعذىريكف بًتؾ اعبماعة  ك, كيفية صالة اؼبريض   -رضبو هللا- بُتَّ اؼبصنًٌف      
ح ىذه الكيفية بالنقاط التالية , يشق عليو أف يصلًٌيها مع صباعة اؼبسلمُت , فإذا صلَّى اؼبريض فإنو ردبا وبتاج إذل كيفية تناسبو كنوضًٌ

 :
 . تلزم املريض صالة الفرض قائماً : أوالً  

, ككذلك لو  لو كاف ال يستطيع القياـ إال كهيئة الراكع مع عدـ اؼبشقة يف ذلك فإنو يقـو ك, اؼبريض يلزمو أف ييصلًٌي قائمان      
. كاف يستطيع القياـ لكن البد أف يعتمد على عصا فإنو أيضان يلزمو القياـ مع عدـ اؼبشقة

.  أك تأٌخر بيرئو فإنَّو ييصلًٌي قاعدان  ,أك خىًشيى زيادة مرضو, أٌما إذا غبقو مشقة بقيامو      
: يدل على ذلك و
  [.185 :البقرة]{يُرِيُد اَّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  }: قولو تعاذل. أ

َصلِّ قَائًِما , فَِإْن " :  فقاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - فسألت رسوؿ هللا , كانت يب بواسَت  -رضي هللا عنو - حديث عمراف بن حصُت . ب
 . ( )"مَلْ َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا , فَِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنٍب 

,   حضور القلب كالطمأنينة:اػبشوع ىو ك, ألف اػبشوع مقصود يف الصَّالة , ىي اليت تيذىب اػبشوع :  الضابط يف املشّقة و   
 .فإنو هبوز يف ىذه اغبالة أف ييصلًٌي قاعدان ,  إذا صلَّى قائمان حبيث يكوف قلقان يف صالتو اففإذا كانت الطمأنينة كحضور القلب يذىب

 

 .أو شق عليو صلَّى جالساً , إذا تعذَّر القيام :  انياً 
يصلًٌي مًتبًٌعان    

 .كييصلًٌي قاعدان على أٌم ًصفة يرتاح عليها فهي جائزة , إال أف السُّنَّة أف هبلس اؼب
  .(2)"ييصىلًٌي ميتػىرىبًٌعنا   -صلى هللا عليو كسلم- رىأىٍيتي النَّيبَّ : " قالت -رضي هللا عنها- حديث عائشة :ويدل على ذلك

كأيضان ليحصل بو التفريق بُت قعود القياـ كالقعود الذم , ألنو أكثر ارتياحان للميصلًٌي ؛ كالًتبُّع ليس كاجبان كإمبا سينَّة كىو أفضل    
,  ككذلك إذا أراد أف يركع فإنو يركع مًتبًٌعان بأف وبٍت ظهره , لكن القعود الذم يف ؿبلو ىبتلف  ,, فقعود القياـ يًتبَّع لو يف ؿبلو

صلًٌي إذا جلس للتشهد كبُت السجدتُت فإنو يفًتش 
ي
كيف التشهد األخَت يف  الصَّالة , فرش رجلو اليسرل كهبلس عليها م, فاؼب

ككذلك يفعل من صلَّى قاعدان مًتبًٌعان فإنو إذا جاء إذل اعبلسة بُت السجدتُت كالتشهد فإنو يغَتًٌ جلستو إذل , الثالثية كالرباعية يتورَّؾ 
كلو صلَّى ؿبتبيان أك مفًتشان عباز لو , كعلى كل حاؿ من صلَّى قاعدان ييسَّن لو الًتبُّع , اعبلسة اؼبشركعة بُت السجدتُت أك يف التشهد 

 .(3)"فَِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا "  :-رضي هللا عنو - لعمـو حديث عمراف بن حصُت , ذلك 
 

 .إذا مل يستطع القعود فيصلِّي على جنب:  الثاً 
  (4 )."فَِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنٍب " : فيو ك,  السَّابق  -رضي هللا عنو - غبديث عمراف    

                                                 
 ( . 1117)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1/410)ك ركاه اغباكم برقم ,  (1238)ركاه ابن خزيبة برقم  (2)
( . 1)انظر ىامش , تقدـ زبرهبو  (3)
 ( .1)انظر ىامش , تقدـ زبرهبو  (4)
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كعليو , كاغبديث عاـ دل يبٌُت فيو األفضل من اعبنبُت ,  إذا عجز عن القعود صلَّى على جنب : كىذه ىي اؼبرتبة الثالثة كىي   
كيكوف كجهو إذل الًقبلة , كإف دل يكن عنده من يوجهو إذل الًقبلة صلَّى على حسب .فيفعل األرفق بو , فاؼبريض ـبَتَّ بُت اعبنبُت 

  .-رضبهم هللا - ىو قوؿ صبهور العلماء ك, حالو 
  .إذا مل يستطع على جنب فُيصلي مستلقياً على  هره: رابعاً 
 ألنو ال يستطيع على اغباالت ؛ىذه ىي اؼبرتبة الرابعة  ك, فاؼبريض إذا دل يستطع الصَّالة على جنبو فإنو يستلقي على ظهره    

فيكوف , ىو هبذا اتقى هللا ما استطاع  ك, فييصلًٌي مستلقيان على ظهره  ,  -رضي هللا عنو - السَّابقة اليت جاءت يف حديث عمراف 
ألف ىذا أقرب ما يكوف إذل ًصفة ؛ كرجاله إذل الًقبلة , حبيث يكوف رأسو إذل عكس الًقبلة , مستلقيان على ظهره كرجاله إذل الًقبلة 

 .ىذا ىو الوضع الصحيح, إذ لو قاـ تكوف الًقبلة أمامو , القائم 
 

  كيفيَّة سجود املريض وركوعو إذا صلَّى قاعداً أو مضطجعاً :مسألة . 
 كىذا إذا صلَّى  ,كأٌما السجود فإذا دل يستطع أف يسجد فإنو يومئ لو أيضان كهبعلو أخفض من الركوع,  أنو ييومئ للركوع :الصحيح
. قاعدان 

َ َما اْسَتطَْعُتمْ } : قولو تعاذل:ويدّل على ذلك  أٌف  -رضي هللا عنو -  , كجاء عند الطرباين من حديث علي [16: التغابن] {فَات َُّقوا اَّللَّ
َواْجَعْل , َوِإال فََأْوِمْ  ِإديَاًء , ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتْسُجَد َعَلى اأَلْرِض " : ككاف مريضان ,  قاؿ لرجل يعوده -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيٌب 

  .(  )"ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن رُُكوِعِك 
فإنو ييومئ برأسو يف الركوع ك السجود إذل صدره قليالن يف الركوع , أك مستلقيان على ظهره , كأٌما إذا صلَّى مضطجعان على جنبو 

. ككثَتان يف السجود 
؟  فإن عجز عن اإلدياء برأسو- 
. كبقيت األقواؿ لقدرتو عليها فيأيت هبا,  أنو إذا عجز عن اإليباء بالرأس سقطت عنو األفعاؿ لعجزه عنها :الصحيح    

َ َما اْسَتطَْعُتمْ }:  قولو تعاذل:ويدّل على ذلك كمن كانت ىذه حالو فإنو ييعذر بًتؾ األفعاؿ لعجزه كيأيت , [16:التغابن] {فَات َُّقوا اَّللَّ
 كما داـ أفَّ عقلو حاضر فإٌف التكليف ال يسقط عنو فيأيت دبا يستطيعو  ,كىو هبذا قد اتقى هللا ما استطاع, باألقواؿ لقدرتو عليها 

كىو ركاية عند اإلماـ أضبد , ألف من أىل العلم من قاؿ أفَّ الصَّالة بأفعاؽبا كأقواؽبا تسقط عنو فال ييصلَّي من كانت ىذه حالو ؛ 
أنو ماداـ عاقالن فإنو يأيت دبا يستطيعو من التكليف كىو يستطيع  ك, , إال أف الراجح كما سبق  - رضبهما هللا– كاختاره شيخ اإلسالـ
ظبع هللا ؼبن : ُث ينوم القياـ كيقوؿ,ُث ينوم الركوع فيكرب كييسبًٌح , على ىذا فينوم بقلبو فيكربًٌ كيقرأ  ك, على األقواؿ فيأيت هبا 

. اخل....ضبده 
ألف حكم الصَّالة ميعلَّق حبصوؿ , كبقيَّة األفعاؿ كاألقواؿ  فإنو يستحضر القراءة بقلبو , كإذا عجز عن ربريك لسانو بالقراءة   

أمَّا ما انتشر عند عامَّة الناس أنو ييومئ بأصبعو السَّبابة إذا  ك, يأيت دبا يستطيعو  العقل فالتكليف ال يسقط ماداـ عقلو حاضران ك
. كال قوؿ ألىل العلم , ال سينَّة  ك, فهذا ال أصل لو ال من كتاب ! عجز عن اإليباء بالرأس 

                                                 
  ( .323 )رقم , السلسلة الصحيحة : انظر( 1)
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صبع تقدًن أك تأخَت حسب األرفق بو إذا شقَّ , كبُت صاليتَّ اؼبغرب كالعشاء , العصر  هبوز للمريض اعبمع بُت صاليتَّ الظهر ك- 
 . - إف شاء هللا- كسيأيت بياف ذلك يف أحكاـ اعبمع , عليو صالة كل فرض يف كقتو 
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أك ,  السَّفر , كييلحق هبذا العذر مسائل صبع صاليٌت الظهر كالعصر :يف باب صالة أىل األعذار كىو ىذا ىو العذر الثاين   
.  -إف شاء هللا- كما سيأيت, أك اؼبطر  , أك اؼبرض, اؼبغرب كالعشاء بعذر السَّفر 

 تعريف السَّفر :
 .السيما إذا طالت ميدَّة السَّفر,  ألنو غالبان ييٍسًفر عن أخالؽ الٌرًجىاؿ ,قطع اؼبسافة, كظبي السَّفر سفران :  السَّفر لغة   

 

 .ُيَسّن للمسافر أن يقصر الصَّالة يف سفره -
: ويدّل على ذلك 

َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن }: قولو تعاذل:  من الكتاب .أ
 . [101:النساء] { َكَفُروْا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوْا َلُكْم َعُدّواً ممِبيناً 

فىأيًقرٍَّت صىالىةي السَّفىًر كىزًيدى يف ... , رىٍكعىتػىٍُتً , فيرًضىًت الصَّالىةي رىٍكعىتػىٍُتً : "  قالت -رضي هللا عنها- حديث عائشة :  ومن السمنَّة .ب
 .()" صىالىًة اغبٍىضىًر 

 أك ,أك جهاد, حج : كأصبعوا على أٌف ؼبن سافر سفران تيقصىر يف مثلو الصَّالة مثل : "  -رضبو هللا-  قاؿ ابن اؼبنذر: ومن اإلمجا  .ج
. (2)"ركعتُت , كعتُت ر, فييصلًٌي كل كاحدة منها  العشاء العصر ك , أف ييقصر الظهر ك عمرة

 فالقصر يف صبيع النصوص عيلًٌق ,ألف سبب القصر ىو السَّفر ؛ أٌف للمسافر أف يقصر أيَّان كاف سفره لطاعة كغَتىا: والصواب
 .كأمَّا العصياف فهو أمر خارج عن السَّفر, بالسَّفر اؼبطلق دكف ربديد 

 
 

 ؟ ما ىي املسافة اليت تُقصر فيها الصَّالة 
حىت كصلت األقواؿ يف ىذه ,   ككثرت فيها األقواؿ ,ىذه اؼبسألة من اؼبسائل اليت اختلف فيها أىل العلم اختالفان كثَتان كمشهوران   

 :أشهر األقوال قوالن  و, اؼبسألة كبوان من عشرين قوال 
 

:  كىي ما يعادؿ بالكيلومًتات, ىي ًستة عشر فرسخان  ك, أربعة بػيريد :  أٌف اؼبسافة اؼبعتربة يف القصر ىي :فالقول األول    
.  كيالن 88.704

من كاف دكف ذلك  ك, أٌف من سافر مسافة شبانية كشبانُت كيالن كسبعمائة كأربعة أمتار فما فوؽ جاز لو القصر , فعلى ىذا القوؿ    
.  -رضبهم هللا - بو قاؿ صبهور العلماء ك, فال يقصر 

يَا َأْىَل َمكََّة الَ تَ ْقُصُروا الصَّاَلَة يف َأْدٌَل " :  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنهما- حديث ابن عباس : بِ  واستدلوا   
 : ين لعلَّتَ , كاغبديث ضعيف  , (3) "ِمْن َأْربَ َعِة بُ ُرٍد ِمْن َمكََّة ِإىَل ُعْسَفاَن 
                                                 

 ( . 685)ك ركاه مسلم برقم ,  (3935)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 42ص)اإلصباع : انظر  (2)
 ( .3/137)ركاه البيهقي  (1/387)ركاه الدر قطٍت  (3)
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 أٌف الراكم عن عبد الوىاب ىو إظباعيل بن : والثانية. ؾبيٍمىع على ًشدَّة ضعفو,  أف يف سنده عبد الوىاب بن ؾباىد :األوىل   
. عياش كركايتو عن اغبجازيُت كما يف ىذا اغبديث ضعيفة

تج بو, ىذا حديث ضعيف : "  -رضبو هللا -  قاؿ البيهقي ,  , كعبد الوىاب بن ؾباىد ضعيف دبرٌة إظباعيل بن عياش ال وبي
 .()"كالصحيح أف ذلك من قوؿ ابن عباس 

, كلو أيخذ بقوؿ ابن عباس لعارضو قوؿ غَته من الصحابة  -رضي هللا عنهما - إمبا من قوؿ ابن عباس  فاغبديث ال يصٌح مرفوعان ك   
- كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ " : عند مسلم  -رضي هللا عنو - كما يف حديث أنس ,  يف أقٌل من ذلك -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حيث قصر النَّيبُّ , 

ثىةى فػىرىاًسخى صلى ركعتُت   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ثىةى أىٍميىاؿو أىٍك ثىالى . كىذا يدؿ على التحديد بأقٌل من ذلك, (2)"إذىا خىرىجى ثىالى   
 

يى سفران يف العيرؼ جاز فيو القصر  عدـ ربديد مسافة معينة لقصر الصَّالة:والقول الثاٍل     ىذا القوؿ ىو  , ك , كأف كل ما ظبًي
-  كشيخنا ابن عثيمُت, (5)كابن قدامة ,  (4)ابن القيم   ك,(3), كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية- كهللا أعلم-الراجح 
 . (6)- رضبهم هللا 

:   ما يلي ,ويدّل على ذلك
صٌلى هللا عليو -  كال قوؿ نبيو -عزَّ كجل- , كليس يف قوؿ هللا  دل يػيقىيَّد دبسافة معينة, السُّنَّة  ك أٌف السَّفر جاء مطلقان يف الكتاب. أ

تَ ْقُصُروْا  َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن}: ما يثبت أف القصر يف السَّفر لو مسافة معينة, فقد قاؿ تعاذل -كسٌلم 
فليس يف اآلية ربديد ؼبقدار  , [ 10:ءالنسا] {ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروْا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوْا َلُكْم َعُدّواً ممِبيناً 

يوجد يف السُّنَّة ما يدؿ على أف ؼبسافة القصر  كأيضان ال, ال هبوز ربديد أك تقييد ما أطلقو الشرع إال بدليل  ك, الضرب يف األرض 
. ربديدان 

.  خاٌصة كأف ما كرد يف األحاديث كاآلثار ـبتلف,  فال هبوز أف ييصار إليو بالرأم  ,أٌف التقدير دبسافة معينة بابو التوقيف. ب
 ربديد مسافة القصر فلٌما دل -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كانوا يطلبوف من النَّيبًٌ  -رضي هللا عنهم -  أنو دل يىرًد حديث يبُتًٌ أف الصحابة.ج

 . دؿَّ ذلك على أنو ما تعارؼ عندىم أنو سفر أثبتوا لو أحكاـ السفر , مع حاجة الناس إليو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - يسألوا النَّيبَّ 
 

 بعد بيان القول الراجح يف املسألة أذكر تنبيهني  ت ىذه املسألة و . 
مع ذلك  ك, فقد تكوف اؼبسافة قصَتة دكف اػبمسُت كيالن ,  ليس كل سفر قصَت ال ييسٌمى فيو اإلنساف مسافران :التنبيو األول 

دَّة طويلة , تيعد سفران يف العيرؼ 
ي
كما لو خرج من بلدتو إذل بلد يبعد عنو طبسُت كيالن كأقاـ هبا ,كذلك إذا كانت اؼبسافة قصَتة كاؼب

.  فهذا ييعدُّ مسافران فحينئذ يقصر الصَّالة, يومُت 
 :ويدّل على ذلك   
 معلـو أف القصر من ك, أيضان يف ًمٌت  ك, مزدلفة يف حجة الوداع  ك, يف عرفة - صلَّى هللا عليو كسلَّم - قصر أىل مكة مع النَّيٌب    

                                                 
( . 1/133)زاد اؼبعاد : انظر  (4( .                                                      )3/137)السنن الكربل  (1)
( . 3/109) اؼبغٍت : انظر  (5( .                                                      )691)ركاه مسلم برقم   (2)
( . 4/351) اؼبمتع :انظر  (6( .                                             )24/39)ؾبموع الفتاكل : انظر  (3)
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, كبُت مكة كعرفة قريبان من العشرين كيال أك أقٌل من ذلك, فأىل مكة ترخَّصوا برخص السَّفر  خصائص السَّفر على الصحيح    
كا مكاف مبيتهم فهم مسافركف عيرفان  ك, اؼبزاد  ذلك ألهنم ضبلوا الزاد ك ك . غَتَّ

 

فتقصر ركعتُت, كأٌما , العشاء  ك, كالعصر , كالظهر ,  بإصباع العلماء أٌف القصر ال يكوف إال يف الصَّالة الرباعية : التنبيو الثاٍل
 . ()- رضبو هللا -  نقل اإلصباع على ذلك ابن قدامة  ,اؼبغرب كالفجر فال قصر فيهما

 

  كغَتنبا فال قصر , كاؼبطر ,  أما اؼبرض , فال قصر إال بسفر,  أٌف القصر من خصائص السَّفر على القوؿ الصحيح :فائدة
 .() "كعدمان , كالقصر ميعلَّق بالسَّفر كجودان "   -رضبو هللا- قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية . فيو

 
 

 إذا أراد املسافر السَّفر فم  يبدأ بالقصر؟ 
أك , أك بساتينهم إف كانوا يسكنوف اػبياـ , أك فارؽ خياـ قومو ,  أنو يقصر إذا فارؽ عمراف بلده الذم يسكن فيو : الصحيح
.  -رضبهم هللا  - كىذا قوؿ صبهور العلماء , البساتُت 

الة حىت يفارؽ عمراف  ك    كأمَّا , فلو جاكز العمراف بذراع جاز لو القصر , بلده على ىذا ال هبوز ؼبن أراد السَّفر أف يقصر الصًٌ
. داخل بلده فال هبوز لو أف يقصر حىت لو كاف ناكيان كجازمان على السَّفر 

: ويدّل على ذلك
َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروْا ِإنَّ }:قولو تعاذل. أ

. ضاربان يف األرض حىت ىبرج  , كال ييسمَّى اؼبسافر[101:النساء] { اْلَكاِفرِيَن َكانُوْا َلُكْم َعُدّواً ممِبيناً 
, () "بًاٍلمىًدينىًة أىٍربػىعنا كىًبًذم اغبٍيلىيػٍفىًة رىٍكعىتػىٍُتً   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - صىلٍَّيتي الظٍُّهرى مىعى النَّيبًٌ  ":قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أنس . ب

 كمع  ,ىو ناكيان السَّفر غبجة الوداع أصبح ك -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  دل يقصر الظهر قبل ارربالو مع أنو -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فالنَّيبَّ 
. ألنو خرج من اؼبدينة؛ كحينما كصل ذا اغبليفة قصر , ذلك دل يقصر الظهر 

 

 ككذلك مطارنا يف  ,كمطار الرياض مثالن , إف كاف اؼبطار منفصالن عن البنياف  ,من أراد السَّفر بالطائرة فلو أف يقصر يف اؼبطار   
.  ألنو بوصولو للمطار قد فارؽ بنياف بلدتو ؛رفحاء 

 

  فهل لو أن يقصر ؟ ,  املسافر إن كان إمامو مقيماً :مسألة
فهل لو أن , كلنفرض أٌف ىذا اؼبسافر دخل مع إمامو يف الركعة الثالثة ,  رجل مسافر صلَّى خلف إماـ مقيم صالة العصر :مثالو 
ُأسلِّم مع اإلمام ألن الصَّالة يف حقِّي قصر فال ُأصلِّي إال ركعتني؟ : يقول 

.  -رضبهم هللا - ىو قوؿ صبهور العلماء ك, فييصليها أربع ركعات ,  أنو ييًتم الصَّالة :الصحيح
: ويدّل على ذلك

                                                 
 ( .2/167)يف اؼبغٍت : انظر (1)
 . (24/12 )ؾبموع الفتاكل : انظر (2)
 .( 690)ك ركاه مسلم برقم ,  (1089)ركاه البخارم برقم   (3)
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َا ُجِعَل اإِلَماُم لِيُ ْ َ َّ بِِو " : قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - اؼبتفق عليو أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - عمـو حديث أيب ىريرة .    أ . () "ِإَّنَّ
ٍعنىا ًإذلى : كينَّا مىعى اٍبًن عىبَّاسو دبىكَّةى فػىقيٍلتي :  قاؿ-رضي هللا عنهم - ما ركاه موسى بن سلمة . ب نىا أىٍربػىعنا كىًإذىا رىجى ًإنَّا ًإذىا كينَّا مىعىكيٍم صىلَّيػٍ

نىا رىٍكعىتػىٍُتً  الًنىا صىلَّيػٍ   .(2 )"  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - تًٍلكى سينَّةي أىيب اٍلقىاًسًم : قىاؿى , رًحى
مىاـً  سىأىٍلتي اٍبنى عىبَّاسو كىٍيفى أيصىلًٌي ًإذىا كيٍنتي دبىكَّةى ًإذىا دلىٍ أيصىلًٌ مىعى " : -رضي هللا عنهم -  قاؿ موسى بن سلمة: كلو طريق آخر      ,اإٍلً

.  الشريعة : ىنا-رضي هللا عنهما- كاؼبقصود بالسُّنَّة يف قوؿ ابن عباس,  (3)."  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  رىٍكعىتػىٍُتً سينَّةى أىيب اٍلقىاًسًم :فػىقىاؿى 
مىاـ صىلَّى أىٍربػىعنا كىًإذىا صىالَّ :"  -رضي هللا عنهما- ما كرد عن ابن عمر . ج  (.4 )" كىٍحده صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً ىافىكىافى اًٍبن عيمىر ًإذىا صىلَّى ًمٍن اإٍلً
ألف  ؛ أربع ركعات يف ًمٌت, كىم يف سفر  -رضي هللا عنو-كانوا ييصلَّوف خلف عثماف بن عفاف -  رضي هللا عنهم–كألف الصحابة . د

 .(5)-  رضي هللا عنو -  , كاغبديث متفق عليو كما سبق عن عبد الرضبن بن يزيد كاف ييتم هبم -رضي هللا عنو - عثماف 
 

فهل يرتّخص ِبُرخص السَّفر أم ال يرتخص ؟ , من سافر ونوى اإلقامة ببلد أكثر من أربعة أيام - 
أك كأف ينوم اإلقامة يف الرب ,  فهذا نول أكثر من أربعة أياـ  ,كنول أف يقيم فيها أسبوعان ,  رجل سافر إذل بلدة : مثال ذلك   

ثػيرى فيها اػبالؼ  يشكلة اليت كى
وأشهر األقوال فيها , كمسألة ربديد مسافة القصر ,أكثر من أربعة أياـ, كىذه أيضان من اؼبسائل اؼب

: قوالن 
كىذا قوؿ ,أٌما إف جلس أربعة فأقٌل فإنو ييعترب مسافران ,  أٌف من نول أف يقيم أكثر من أربعة أياـ فإنو يلزمو اإلسباـ :القول األول   

. كاستدلوا بأدلَّة ليست صروبة يف ربديد اؼبدة ,  - رضبهم هللا–صبهور العلماء 
 

سافر: -وهللا أعلم -القول الراجح وىو :   القول الثاٍل 
ي
 كأنو ماداـ يف السَّفر فإنو يأخذ  , أنو ال حٌد ألقل ميدَّة يبكثها اؼب

 ابن القيم ك, (6)ةكىذا القوؿ ىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمي, كإف جلس ميدَّة طويلة , أحكاـ اؼبسافر حىت يرجع إذل بلده 
صنًٌف السعدم,(7)

ي
  -رحم هللا اعبميع -  (9)ابن عثيمُت ك , (8)كىو اختيار اؼب
: ويدّل على ذلك 

.  عدـ كجود دليل صريح وبدد اؼبسافة اليت هبوز للمسافر أف يقصر فيها .أ
فبا يدٌؿ على أنو ليس عندىم يف ذلك ربديد من , أهنم قصركا يف ميدَّة طويلة - رضي هللا عنهم- كركد آثار كثَتة عن الصحابة . ب

 . -صٌلى هللا عليو كسٌلم - رسوؿ هللا 
: ار ومن تلك اآلث    
نىا الثػٍَّلجي كىكبىٍني بًأىٍذرىبًيجىافى ًستَّةى أىٍشهيرو يف غىزىاةو - رضي هللا عنهما-عن ابن عمر. أ "  رىٍكعىتػىٍُتً مفىكينَّا نيصىلًٌ :  قىاؿى اٍبني عيمىرى  ,, قاؿ أىٍرتىجى عىلىيػٍ
.(10) 

                                                 
  .(24/71)ؾبموع الفتاكل : انظر  (6                             )(411)ك ركاه مسلم برقم ,  (378)ركاه البخارم برقم  (1)
 (3/563)زاد اؼبعاد : انظر  (7           )( .12/202/12895)ك ركاه الطرباين برقم ,  (1862)ركاه أضبد برقم  (2)
 . (66ص)اؼبختارات اعبلية : انظر  (8( .                                                             )688)ركاه مسلم برقم  (3)
 . (4/378)اؼبمتع : انظر  (9( .                                                             )694)ركاه مسلم برقم  (4)
 ."إسناده صحيح : " (1/212)كقاؿ ابن حجر يف الدراية ( 3/152)أخرجو البيهقي يف السنن الكربل ( 10( .                           )695)ركاه مسلم برقم ,  (1084)ركاه البخارم برقم  (5)
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وكان ال جيمع, وال يزيد , كنا مع عبد الرمحن بن  رة يف بعض بالد فارس سنتني : " قال - رضي هللا عنو - عن احلسن . ب
 .وىناك آ ار أخرى, , ( )"على ركعتني 

 

 ًمع على إقامة معينة يف البلد:تنبيو  كمن قىًدـ ؼبراجعة دائرة , كأف يسافر لقضاء حاجة غَت مقيدة بزمن ,  من دل هبي
 فهذا حكمو حكم ,أك ؼبراجعة طبيب ال يعلم فيها ميدَّة عالجو فقد تستغرؽ يومان أك أكثر, حكومية, أك لبيع سلعة أك شرائها 

: كنقل اإلصباع على ذلك ابن اؼبنذر, كنقل اتفاؽ األئمة األربعة على ذلك , فيقصر حىت يرجع , اؼبسافر 
 أك أف الدائرة اغبكومية ,أمَّا إف حدٌد إقامة كأف يتبُت لو من قوؿ الطبيب أنو وبتاج أسبوعان مثالن ,  -رضبو هللا -  (2)ابن القيم

جمع عليو , تستلـز بقائو طبسة أياـ فأكثر 
ي
 .إمبا يدخل يف اؼبسألة السابقة  ك, فال يدخل يف ىذا القسم اؼب

 

                                                 
( .  2/536/4352)أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو  (1)
 .         (3/56)زاد اؼبعاد: انظر  (2)
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الحني
َّ
  أدكاو مجغ انص

  
 .كبُت اؼبغرب كالعشاء , يكوف إال بُت الظهر كالعصر  اعبمع ال    

 

 ما حكم اْلمع إذا وجد سببو ؟ -
ب أف تيؤتى رخصو -تعاذل- هللا  ك,  هبا على عباده -  عز كجل–ألنو الرُّخصة اليت امنٌت هللا ؛ حكم اعبمع سينَّة     كألنو ,  وبي

 .ففي ىذا اقتداء بو , فقد كاف هبمع عند كجود سبب اعبمع  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - فعل النَّيٌب 
 

  أسباب اْلمع ىي: 
 .السَّفر: أوال 

-. رضبهم هللا -كىو قوؿ صبهور العلماء, تقديبان أك تأخَتان , العشاءين مطلقان  فإذا سافر اؼبسلم فإنو ييشرىع لو اعبمع بُت الظهرين ك

: ويدل على ذلك 
أفَّ :  كفيو  , كاف نازالن يف األبطح يف حجة الوداع-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ : "   اؼبتفق عليو-رضي هللا عنو - حديث أيب جحيفة . أ

 . () "كىاٍلعىٍصرى رىٍكعىتػىٍُتً ,  صىلَّى الظٍُّهرى رىٍكعىتػىٍُتً -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيبَّ 
  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فيو أٌف النَّيبَّ  ك,  الذم ركاه مسلم -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يف ًصٌفة حٌج النَّيبًٌ -رضي هللا عنو-  حديث جابر .ب

 .( )صبع بُت الظهر كالعصر صبع تقدًن
ري اٍلمىٍغًربى حىىتَّ   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ : " قاؿ -رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر .ج ًإذىا أىٍعجىلىوي السَّيػٍري يف السَّفىًر يػيؤىخًٌ

نػىهىا كىبػىٍُتى اٍلًعشىاًء   .(4)"هبىٍمىعي بػىٍُتى اٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء ًإذىا جىدَّ بًًو السَّيػٍري  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"كيف ركاية , ()"هبىٍمىعى بػىيػٍ
 

 .املرض : ًً   انيا
إذا كاف ترؾ اعبمع يشٌق على , فيجوز اعبمع تقديبان أك تأخَتان للظهرين أك العشاءين بعذر اؼبرض , ىذا ىو العذر الثاين  ك   

. اؼبريض 
: ويدّل على ذلك

َوَمن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى }: قولو تعاذل  , ك[185:البقرة]{يُرِيُد اَّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ }:عمـو قولو تعاذل.  أ
[185:البقرة] {َسَفرٍ 

  .
 ٍينى الظٍُّهًر كىاٍلعىٍصًر , كىاٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء بى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّم- صبع رىسيوؿ هللا :  قاؿ -رضي هللا عنهما- حديث ابن عباس . ب

ا دًلى فػىعىلى ذىًلكى :قىاؿى أىبيو الزُّبػىٍَتً ," يف غىٍَتً خىٍوؼو كىالى سىفىرو : " يف ركاية ك, (5)"مىطىرو بًاٍلمىًدينىًة يف غىٍَتً خىٍوؼو , كىالى   ؟ فىسىأىٍلتي سىًعيدن
                                                 

 ( .503)ركاه مسلم برقم ,  (3553)ركاه البخارم برقم  (1)
 .  (1218)برقم ركاه مسلم ( 2)
 . (703)ركاه مسلم ,  (1091)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 703)ركاه مسلم برقم ,  (1106)ركاه البخارم برقم  (4)
 ( .705)ركاه مسلم برقم  (5)
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ا ًمٍن أيمًَّتوً :  فػىقىاؿى  , فػىقىاؿى سىأىٍلتي اٍبنى عىبَّاسو كىمىا سىأىٍلتىًٍت   كىذا يدٌؿ على أٌف اؼبكلَّف مىت غبقو حرج يف , (). "أىرىادى أىٍف الى وبيٍرًجى أىحىدن
. من اغبرج اؼبرض  ك ,ترؾ اعبمع جاز لو اعبمع

 

 .املطر:   الثاً 
.  - رضبهم هللا–, كبو قاؿ صباىَت العلماء   اؼبطر:ىو ك,كىذا ىو السبب الثالث من أسباب اعبمع    

: ويدل على ذلك
اؼبغرب  بُت ك,  يف اؼبدينة بُت الظهر كالعصر -صٌلى هللا عليو كسٌلم - اؼبتقدًٌـ حيث صبع النَّيبَّ  -رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس . أ

. كاؼبطر يف ىذا اغبديث دليل على أنٌو من أسباب اعبمع ,  () كالعشاء من غَت خوؼ كال مطر
كأيضان كركده عن صبع من التابعُت ,  (3)كما يف موطَّأ اإلماـ مالك -رضي هللا عنهما - أٌف اعبمع يف اؼبطر جاء من فعل ابن عمر . ب

 .(4)كما ذكر ذلك البيهقي أيضان , من أىل اؼبدينة 
 

وىل كل مطر يُبيح اْلمع ؟  -
بيح للجمع ىو:الصحيح 

ي
. ؿُّ الثياب يب اؼبطر الذم : أفَّ اؼبطر اؼب

فإٌف كاف اؼبطر قليالن ال يبلُّ الثياب فإف اعبمع ال هبوز, ألٌف ىذا النوع من اؼبطر ال يلحق : "  - رضبو هللا– قاؿ شيخنا ابن عثيمُت   
ىو الذم إذا عيًصرى الثوب تقاطر منو اؼباء  : فاعبوابما ضابط البلل ؟: فإف قيل.... اؼبكلَّف فيو مشقة خبالؼ الذم يبلُّ الثياب

" .(5) 
 

 .الوحل:  رابعاً 
 فإنو هبوز اعبمع  ,, فإذا كاف يف الطرقات كحل يشٌق على الناس أف يبشوا عليو كلو بدكف مطر ىو الزلق كالطُت: الوحل ك   

 .لوجود اغبرج كاؼبشقة 
 .حيث يفيد اعبمع عند كجود اغبرج كاؼبشقة, السَّابق   -رضي هللا عنهما- ييستدؿ لو حبديث ابن عباس  ك   

 

  إف كاف التأخَت  ك, فإذا كاف التقدًن أرفق بو صبىىعى صبىٍع تقدًن ,  األفضل يف اعبمع أف يفعل اإلنساف األرفق بو :فائدة
 .ما كاف أرفق بو فهو األفضل ك, ألف اعبمع شيرًع رفقان باؼبسلم إذا كجد سببو , أفضل فييجمع صبع تأخَت 

        .(6 )"كيفعل األرفق يف صبيع السَّفر من تقدًن أك تأخَت: "  -رضبو هللا  - قاؿ شيخ اإلسالـ   

فيفعل ما , ألف اعبمع شيرًع رفقان بو ,  فاؼبريض األفضل أف يفعل األرفق يف صبع التقدًن كالتأخَت  ,ككذلك من صبىىعى بعذر اؼبرض   
 .يوافق األرفق بو من حيث التقدًن كالتأخَت

 

                                                 
 ( .3/168)انظر سنن البيهقي برقم  (4                                )( . 705)ركاه مسلم برقم  (1)
(. 4/391)اؼبمتع : انظر  (5(.                                  )705)ركاه مسلم برقم ( 2)
 ( .                                                        73ص)االختيارات :  انظر(6( .                   )2/199/841)ركاه مالك يف اؼبوطأ  (3)
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 . ال يصّح مجع العصر مع اْلمعة -
 أنو صبع مع- رضي هللا عنهم- أصحابو عن كال  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فلم يرد عن النَّيبًٌ , عدـ الدليل على جواز اعبمع  : الدليل و
 .ال يصٌح قياس اعبمعة على الظهر للفركقات اليت بينهما  ك, اعبمعة صالة العصر     
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وِك : ثانثًا 
ْ
ٌ
َت
خ
ْ
 ان
ُب
ة الَت

َت
  ص

 
.  ىي الصَّالة اليت سببها اػبوؼ :صالة ااوف-  
   .صالة ااوف مشروعة - 

  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حيث نزؿ على النَّيبًٌ  , ()كانت يف غزكة عيٍسفاف- صلَّى هللا عليو كسلَّم  -كأكؿ صالة للخوؼ صالىا النَّيبُّ    
ُهم مََّعكَ } :قولو تعاذل ن ْ  ًسٌت من ة , كىذه اآلية نزلت سىنى [102:النساء]{....َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َ ُُم الصَّاَلَة فَ ْلتَ ُقْم طَ ئَِفٌة مِّ

  (2)- رضي هللا عنو -  غبديث أيب عياش الزُّرىًقي  ,ككانت ىذه الغزكة قبل خيرب, اؽبجرة يف غزكة عيسفاف 
 .(3 )" كدل تينسخ ,-صٌلى هللا عليو كسٌلم - كأصبعوا على أفَّ صالة اػبوؼ ثابتة اغبكم بعد موت النَّيٌب : " - رضبو هللا–قاؿ ابن ىبَتة  

كأصبعوا على أف صالة اػبوؼ يف اغبضر أربع ركعات غَت مقصورة, كيف السَّفر ركعتاف إذا كانت رباعية, كغَت : " قاؿ أيضان  ك   
 ".كال خوفان , كال سفران , الرباعيات على عددىا, ال ىبتلف حكمها حضران 

 

 ِصَفة صالة ااوف .
 (4 )."كل حديث ييركل يف أبواب صالة اػبوؼ فالعمل بو جائز :  قاؿ اإلماـ أضبد: "  -رضبو هللا- قاؿ ابن القيم   
:  ونذكر األشهر منها ,كصالة اػبوؼ كردٍت يف  السُّنَّة على ًسٌتة أك سبعة أكجو 

فة األوىل   :الصِّ
 : وىي إذا كان العدوم يف غري جهة القبلة   

م القائدي جيشو إذل قسمُت  فييصلًٌي بالطائفة األكذل اليت معو , طائفة تيصلًٌي معو, كطائفة أماـ العدك ربرس لئال يىهجم عليهم : ييقسًٌ
فييتٌموف ألنفسهم الركعة الثانية , تنوم الطائفة اليت معو االنفراد عنو  ك, ُث إذا قاموا إذل الركعة الثانية ثبت اإلماـ قائمان , ركعة 

, كتأيت الطائفة الثانية كاإلماـ الزاؿ قائمان يف ركعتو الثانية , كييسلًٌموف كيذىبوف ليقفوا مكاف الطائفة الثانية أماـ العدك ليحرسوا 
كالطائفة الثانية اليت معو يقوموف , ُث هبلس كيتشهد كال ييسلًٌم , فتدخل الطائفة الثانية مع اإلماـ فييصلًٌي هبم الركعة اليت بقيت لو 

. ُث يدركوف اإلماـ يف التشهد فييسلًٌم هبم, ييٍكًملوف الركعة اليت بقيت ؽبم  ك,من سجودىم مباشرة إذل الركعة الثانية 
 :ودليل ىذه الصفة   

  أم{فََأَقْمَت َ ُُم الصَّاَلةَ }, يف حاؿ مواجهة الكفار يف القتاؿ  :أم{ َوِإَذا ُكنَت ِفيِهمْ }:  قولو تعاذل : ما جاء يف كتاب هللا
ُهم مََّعكَ }, أردتى أف تيصلَّي هبم إمامان : ن ْ  ,الطائفة األخرل يف مواجهة العدك ك  ييصلَّوف: أم{فَ ْلتَ ُقْم طَ ئَِفٌة مِّ

فإذا أكملوا صالهتم, كعرٌب عن الصَّالة بالسجود ألنو من :  أم {فَِإَذا َسَجُدوا}الطائفة األكذل :  أم { َوْلَيْأُخُذوْاَ َأْسِلَحتَ ُهمْ }
 أعظم 

                                                 
( . 1/175)اإلفصاح : انظر  (3                      ).تبعد عن مكة شبانُت كيالن , على طريق اؼبدينة , عامرة , قرية اآلف : عيسفاف(  1)
 ( .3/311) اؼبغٍت  البن قدامة : ك انظر ,  (1/531) اؽبدم البن القيم  : انظر  (4( .             )1550)ركاه النَّسائي ,  (1236)ركاه أبو داكد برقم ,  (16580)ركاه أضبد برقم (2)
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  َوْلَتْأِت طَ ئَِفٌة ُأْخَرى مَلْ ُيَصلموْا }, من خلفكم ذباه العدك : أم{فَ ْلَيُكونُوْا ِمن َورَآِئُكمْ }, كبو تنتهي الركعة , أركاهنا 
 م كه, لتأت الطائفة األخرل اليت دل تدخل معك يف أكؿ الصَّالة لتدخل معك فيما بىًقيى من صالتك:أم {فَ ْلُيَصلموْا َمَعكَ 

 ,كانتباىهم مع أخذىم للسالح ,  ليأخذكا تيقظهم : أم{َوْلَيْأُخُذوْا ِحْذَرُىْم َوَأْسِلَحتَ ُهمْ },  ركعة بعد انصراؼ الطائفة األكذل 
فة ثبتت أيضان يف السُّنة النبوية  . ()- رضي هللا عنو - يف الصحيحُت من حديث صاحل بن خوات كىذه الصًٌ

 

 الة اػبوؼ,  ييسىٌن لإلماـ تطويل الركعة األكذل عن الثانية يف كل صالة :فائدة فة السابقة لصًٌ  فإنو ييطيل الثانية  ,إال يف الصًٌ
. أكثر من األكذل حىت تتمكَّن الطائفة الثانية من إدراؾ الصَّالة

 

فة الثانية   : الصِّ
  :وىي إذا كان العدو يف جهة الِقبلة   

فإذا سجد سجد معو , كيرفع هبم صبيعان , يركع هبم صبيعان  ك,  فيكربًٌ هبم تكبَتة اإلحراـ  ,فيجعلهم اإلماـ صفَُّت كالعدك أمامهم
, قاـ معو الصَّف األكؿ كتأخَّر الصَّف األكؿ فيحرسوف , ُث إذا قاـ اإلماـ , كيبقي الصَّف الثاين قائمان وبرس , الصَّف األكؿ فقط 

 حىت ال يكوف ,مراعاة للعدؿ بينهم, ُث يسجد الصَّف الثاين فإذا قاموا للركعة الثانية تقٌدـ الصَّف الثاين كتأخر الصَّف األكؿ 
كيسجد معو الصَّف اؼبقدَّـ الذم , ُث يسجد , ُث يركع هبم صبيعان كيرفع هبم صبيعا ,الصَّف األكؿ يف مكانو يف كل الصَّالة ألفضليتو 

فإذا جلس اإلماـ كالصف اؼبقَّدـ للتشهد سجد الصَّف , كأما الصَّف الثاين فال يزاؿ قائمان وبرس , كاف يف الركعة األكذل ىو اؼبؤخَّر 
 .كييسلًٌم هبم اإلماـ صبيعان , ُث هبلسوف للتشهد , اؼبؤخَّر 

فة    : ودليل ىذه الصِّ
فة ال يبكن أف تكوف إالًٌ إذا كاف العدك يف جهة الًقبلة  , ()حديث جابر عند مسلم  أمَّا إذا دل يكن يف جهة الًقبلة , كىذا الصًٌ

فة الثانية  فة األكذل كال تيطبَّق معو الصًٌ   .كىناؾ صفات أخرل ىاتاف أشهرىا, فتيطبَّق معو الصًٌ
 

  .ييومئوف بالركوع كالسجود, كبانان إذل الًقبلة كإذل غَتىا رك, صلُّوا رجاالن :  إذا اشتّد ااوف و
 

  ؟ا يفعل ذفما, اشتّد ااوف  يث ال يستطيع تطبيق صالة ااوف ا ذ إ:مسألة 
 كىذا قوؿ أكثر العلماء كنسبو ابن كثَت يف,  أهنم ييصلُّوف رجاالن كركبانان إذل الًقبلة كإذل غَتىا -رضبو هللا-ذكر اؼبؤلًٌف 

فإف كانوا يبشوف على أرجلهم صلُّوا كىم يبشوف , كإف كانوا راكبُت ,  تفسَته إذل اعبمهور , أم أهنم ييصلُّوف كىم على حاؽبم 
 قاؿ  -رضبو هللا-ذكره اؼبؤلًٌف  كالدليل ىو ما ,يكوف السجود أخفض من الركوع ك,كييومئوف بالركوع كالسجود , صلُّوا كىم كذلك 

 َوِإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأتُوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ :"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  , كيف الصحيحُت قاؿ النَّيبُّ {اْسَتطَْعُتمْ  فَات َُّقوْا هللاَ ماْ }: تعاذل 
 صىلٍَّوا رًجىاالن ًقيىامنا , فىًإٍف كىافى خىٍوؼه ىيوى أىشىدَّ ًمٍن ذىًلكى "  :- رضي هللا عنهما -كأيضان قاؿ ابن عمر , ()"

                                                 
 ( .842)كركاه مسلم ,  (4129)ركاه البخارم برقم  (1)

 ( .840)برقم ركاه مسلم ( 2)
 ( .1337)ك ركاه مسلم برقم ,  (7288)ركاه البخارم برقم ( 3)
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اًمًهٍم  عىلىى لىًة ,أىٍقدى  الى أيرىل عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عيمىرى ذىكىرى ذىًلكى ًإالَّ عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ :  قىاؿى نىاًفعه  "أىٍك غىيػٍرى ميٍستػىٍقًبًليهىا,أىٍك ريٍكبىاننا ميٍستػىٍقًبًلي اٍلًقبػٍ
  ()."  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - 
فإنو ييصلًٌي على ,  أٌف من كانت حالو كحاؿ اػبائف حاؿ القتاؿ بأف كاف خائفان على نفسو  -رضبو هللا- كذكر الشيخ السعدم    

 .  كيفعل كلَّ ما وبتاج إليو من ىرب ككبوه فبا يلزمو حاؿ خوفو , فييومئ بركوعو كسجوده , حسب حالو 
 

 . جيب محل السالح اافيف أ ناء صالة ااوف -
ُهم مََّعَك َوْلَيْأُخُذوْا َأْسِلَحتَ ُهمْ }:  بو حيث قاؿ-عز كجل- أمر هللا :  كالدليل    ن ْ  . [102: النساء ] {فَ ْلتَ ُقْم طَ ئَِفٌة مِّ

.   دل هبب عليو ضبل السالح باتفاؽ العلماء, كإذا كاف اؼبقاتل يشقُّ عليو ضبلو ؼبرض ككبوه 
 

                                                 
 .( 839) مسلم  برقم ركاه( , 4535)البخارم برقم ركاه ( , 1/197/655)ركاه مالك يف اؼبوطَّأ برقم  (1)
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:َوِمْن َشْرِطَها, ُكلم َمْن َلزَِمْتُو َاْْلََماَعُة َلزَِمْتُو َاْْلُْمَعُة ِإَذا َكاَن ُمْستَ ْوِطًنا بِِبَناٍء  ] :- رمحو هللا - ال املُصنِّف ق     

َمَها ُخْطَبَتانِ ,    َوَأْن َتُكوَن بَِقْريَةٍ ,ِفْعُلَها يف َوْقِتَها   . َوَأْن يَ تَ َقدَّ    

َناهُ : ِإَذا َخَطَب  -صّلى هللا عليو وسّلم - َكاَن اَلنَِّ م : " َوَعْن َجاِبٍر قَالَ   َح َّ َكأَنَُّو ُمْنِذُر , َواْشَتدَّ َغَضُبوُ , َوَعاَل َصْوتُوُ , ِامْحَرَّْت َعي ْ
َر َاحْلَِديِث ِكَتاُب َاَّللَِّ , َأمَّا بَ ْعدُ : َويَ ُقولُ , َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكْم : َجْيٍش يَ ُقولُ  َر َاْ َْدِي َىْدُي ُ َمَّدٍ , فَِإنَّ َخي ْ َوَشرَّ َاأْلُُموِر , َوَخي ْ

 . َرَواُه ُمْسِلٌم ".وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ , ُ َْد َاتُ َها
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - َكاَنْت ُخْطَبُة اَلنَِّ ِّ "َويف َلْفٍ  َلُو      َ َويُ ْثِّن َعَلْيِو, ُثَّ يَ ُقوُل َعَلى ِإْ ِر َذِلَك, َوَقْد َعاَل :  يَ ْوَم اْْلُُمَعِة -َصلَّى اَّللَّ حَيَْمُد اَّللَّ

ُ َفاَل ُمِضلَّ َلوُ :  " َويف ِرَوايٍَة َلوُ ". َصْوتُوُ  َوِقَصَر ُخْطَبِتِو , ِإنَّ طُوَل َصاَلِة اَلرَُّجلِ : " َوقَالَ ". َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلوُ , َمْن يَ ْهِد َاَّللَّ
 .َرَواُه ُمْسِلٌم "  َمِ نٌَّة ِمْن ِفْقِهِو 

ُن , فَِإَذا َصِعَد َأقَ ْبَل َعَلى اَلنَّاِس َفَسلََّم َعَلْيِهْم , َوُيْسَتَحبم َأْن خَيُْطَب َعَلى ِمْنَ ٍ     ُن اَْلُمَ ذِّ , ُثَّ يَ ُقوُم فَ َيْخُطُب , ُثَّ جَيِْلُس َويُ َ ذِّ
, "َسبِّحْ : "يَ ْقَرأُ يف َاأْلُوىَل بِ , جَيَْهُر ِفيِهَما بِاْلِقَراَءةِ , فَ ُيَصلِّي هِبِْم  رَْكَعتَ نْيِ , ُثَّ تُ َقاُم اَلصَّاَلُة , ُثَّ خَيُْطُب َاْاُْطَبَة اَلثَّانَِيةَ , ُثَّ جَيِْلسُ 

 , " َاْْلُْمَعِة َواْلُمَناِفِقنيَ : "َأْو بِ , "اَْلَغاِشَيةِ : "َويف اَلثَّانَِيِة بِ 
َها. ًِ  َويَ ْلَبَس َأْحَسَن  َِيابِو.  َويَ َتطَيَّبَ .  يَ ْغَتِسلَ :  َوُيْسَتَحبم ِلَمْن َأَتى َاْْلُْمَعَة َأنْ  .  َويُ َبكَِّر ِإلَي ْ

َماُم خَيُْطُب , َأْنِصْت يَ ْوَم َاْْلُْمَعةِ : ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبكَ : "     َويف اَلصَِّحيَحنْيِ  "    .  فَ َقْد َلَغْوَت , َواإْلِ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -َوَدَخَل رَُجٌل يَ ْوَم َاْْلُْمَعِة َوالنَِّ م   [.  ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ "ُقْم َفَصلِّ رَْكَعتَ نْيِ : قَالَ , اَل : َصلَّْيَت؟ قَالَ : فَ َقالَ ,  خَيُْطبُ -َصلَّى اَّللَّ

 
 رحشـــال

 ىا تعريف:  
.  االجتماع :الذم ىو,  ميشتٌقة من اعبمع :اْلمعة لغة 
.  بشركط ـبصوصة, ركعتُت ,  لقب لفريضة تؤدَّل يف األسبوع مرة كاحدة يـو اعبمعة :واصطالحاً 
 ىا حكم:  
. اإلصباع  ك, السُّنَّة  ك, كاجبة بالكتاب      
يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع  }: قولو تعاذل :  فمن الكتاب.     أ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ  . [ 9: اعبمعة] {َذِلُكْم َخي ْ
  بِالنَّاِس ُثَّ يَلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر رَُجالً ُيَصلِّ : "  مرفوعان  -رضي هللا عنو - حديث ابن مسعود :  ومن السمنَّة.   ب
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 أٌف -رضي هللا عنو - , كأيضان ما جاء يف  الصحيحُت من حديث أيب  ىريرة ()"ُأَحرَِّق َعَلى رَِجاٍل يَ َتَخلَُّفوَن َعِن اْْلُُمَعِة بُ ُيوتَ ُهْم 
ُ َلُو يُثَّ َىَذا اْليَ ْوُم الَّذِ " :  قاؿ يف يـو اعبمعة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيبَّ  َنا َىَدانَا اَّللَّ ُ َعَلي ْ . كسيأيت بتمامو قريبان ,  () " َكَتَبُو اَّللَّ
.  ( )"كاتفقوا على كجوب اعبمعة على أىل األمصار : "  -رضبو هللا-  فقد قاؿ ابن ىبَتة :وأّما اإلمجا .   ج

 

  فضل يوم اْلمعة :
بعبادات ليست يف غَته من األياـ كذلك لفضلو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كخصَّو النَّيبُّ ,  -تعاذل –يـو اعبمعة أفضل األياـ عند هللا    

 :وجاءت السمنَّة يف بيان فضلو وشرفو فمن ذلك كشرفو , 
ُر يَ ْوٍم طََلَعْت َعَلْيِو الشَّْمُس يَ ْوُم اْْلُُمَعِة : "  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيبَّ , عند مسلم -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة .أ َخي ْ

َها َوالَ تَ ُقوُم السَّاَعُة ِإالَّ يف يَ ْوِم اْْلُُمَعِة   .( )"ِفيِو ُخِلَق آَدُم َوِفيِو ُأْدِخَل اْْلَنََّة َوِفيِو ُأْخِرَج ِمن ْ
 

 .(5) "كيـو اعبمعة أفضل أياـ األسبوع إصباعان , كيـو النحر أفضل أياـ العاـ  :" -رضبو هللا - قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية   
ََنُْن اآلِخُروَن َوََنُْن السَّابُِقوَن يَ ْوَم :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ , أيضان اؼبتفق عليو  - رضي هللا عنو-  حديث أيب ىريرة.ب

ُ َلُو فَالنَّاُس لََنا يُأوتِيَناُه ِمْن بَ ْعِدِىْم ُثَّ َىَذا اْليَ ْوُم الَّذِ  اْلِقَياَمِة بَ ْيَد َأنَّ ُكلَّ أُمٍَّة ُأوتَِيِت اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَنا وَ  َنا َىَدانَا اَّللَّ ُ َعَلي ْ  َكَتَبُو اَّللَّ
  .(6) "ِفيِو تَ َبٌع اْليَ ُهوُد َغًدا َوالنََّصاَرى بَ ْعَد َغٍد 

. (7) "إذا فاتتهم صالة اعبمعة صلُّوا الظهر كاتفقوا على أنو:"  -رضبو هللا - قاؿ  ابن ىبَتة   
 

 ؟ على َمن جتب صالة اْلمعة  
اغبيٌر , اؼبكلَّف , اؼبسلم , , الذكر : كالذم تلزمو اعبماعة ىو , كل من لزمتو اعبماعة لزمتو اعبمعة :يقوؿ  -رضبو هللا -  اؼبصنًٌف     

. ككذلك الرَّقيق , فنيخرج اؼبرأة فال ذبب عليها اعبمعة ,  كىو أف يكوف مستوطنان ببناء  ,كتزيد اعبمعة قيدان آخران 
ألهنما غَت مكلَّفُت فالتكليف ىو ؛ كالصغَت فال ذبب عليهما , ككذلك اجملنوف ,  أهنا ذبب عليو إاٌل أف يبنعو سيده :والصَّواب   

كسبق يف أكؿ الٌصالة أٌف الكافر سييعاقب على تركو , كسيعاقب على تركها , تصح منو اعبمعة  ككذلك الكافر ال, العقل كالبلوغ 
 أف يكوف من يصلَّي :كتنفرد اعبمعة بقيد خامس كىو, كىذه القيود السابقة كاجبة فيمن لزمتو اعبماعة كاعبمعة , لفركع الدين 

 .اعبمعة مستوطنان 
 

 من ىو املستوطن ؟ -
فال تلـز ,  يف بلد :أم",  أف تكوف بقرية : "أك اؼبكاف كطنان لو , كىذا معٌت قوؿ اؼبؤلًٌف , الذم ازبذ البلد : اؼبستوطن ىو    

. اؼبسافر
 إف نودم لصىالة اعبمعة لزمو أف ييصلًٌي , كأقاـ هبا ميدَّة  بلدةإذل كأٌما اؼبسافر الذم قىًدـ , فنيخرج اؼبسافر الذم على الطريق    
 ٌما لو كاف مع ؾبموعة كلهم يف حكم السَّفر كما وبصل فبن يذىب أمع أىل تلك البلدة اعبمعةى على الصحيح , ك   

                                                 
 ( .112ص)االختيارات : انظر  (5                                       )( . 652)ركاه مسلم برقم  (1)
 ( .855)كركاه مسلم ,  (876)ركاه البخارم برقم ( 6           )( . 855)كركاه مسلم ,  (876)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .1/167)اإلفصاح : انظر   (7                                     )( .1/160) اإلفصاح : انظر (3)
 ( .854)ركاه مسلم برقم ( 4)
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 فهؤالء ,فيذىب إليها ؾبموعة من اؼبسلمُت لغرض ييقضى يف فًتة ؿبددة , إذل بالد غربيَّة ال تيقاـ فيها الصَّلوات ألهنم غَت مسلمُت 
. ألهنم يف حكم اؼبسافر ؛ كلو كانوا مائة رجل , ال هبب عليهم إقامة صبعة بأنفسهم 

  :ويدّل على ذلك 
كمن ذلك ما ركاه مسلم يف ,  حيث دل يينقل عنو أنو صلَّى صبعة حينما يكوف مسافران  ,يف أسفاره -صٌلى هللا عليو كسٌلم - فعل النَّيٌب    

ؼبَّا كىصىلى بىٍطنى اٍلوىاًدم يػىٍوـ عىرىفىة نػىزىؿى : " قاؿ جابر  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - يف حجة النَّيٌب  -رضي هللا عنو - من حديث جابر , صحيحو 
ـى فىصىلَّى الظٍُّهرى  ؿ , ُثيَّ أىقىا ـى فىصىلَّى اٍلعىٍصرى ,فىخىطىبى النَّاسى , ُثيَّ بػىٍعد اػبيٍطبىة أذَّفى ًبالى يف  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كىذا فعلو  ,() " ُثيَّ أىقىا

 .بل صالَّىا ظهران كما ذكر راكم اغبديث , عرفة يـو اعبمعة فلم ييصلًٌ صبعة 
 

ألنو ؛ كأٌما مع غَته فاؼبسافر إف كاف نازالن يف بلد فيجب عليو أف ييصلًٌي معهم , فهذا يبُتًٌ أنو ليس على اؼبسافر صبعة بنفسو    
 . [9: اعبمعة  ] { يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ }: داخل يف عمـو قولو تعاذل 

إذ وبتاج , ألف يف كقوفو كصالتو معهم قطعان لو كحرجان عليو ؛ فال يلزمو أف ييصلًٌي معهم , مرَّ ببلدة  ك كإف كاف سائران يف طريقو   
 فال ذبب عليو صبعة بل ييصلًٌيها ظهران , فهو حكمو حكم مسافر , إذل دخوؿ البلد كانتظار اإلماـ كيف ىذا مشقة عليو 

  . -كهللا أعلم- 
 

  ىل جيوز ملن تلزمو اْلمعة أن يسافر يف يومها ؟ :مسألة 
 :زبلو من حالُت  ىذه اؼبسألة ال       

كال دليل على , فال حرج بالسَّفر, كقبل النًٌداء الثاين الذم يكوف بو دخوؿ اػبطيب ,  أف يكوف سفره قبل الزكاؿ :احلال األوىل 
  .النَّهي يف السَّفر يف ىذا الوقت 

كلقولو ,  ألنو دخل كقت اعبمعة ؛فال هبوز لو حينئذ السَّفر , أك بعد النداء الثاين , أف يكوف سفره بعد الزكاؿ : احلال الثانية 
 .[9: اعبمعة ] { يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكمْ }: تعاذل 

كترؾ البيع الذم يكوف بو تضييع عبزء من اعبمعة فيتأخر عن ,  أمر بالسَّعي إذل اعبمعة -عز كجل- أٌف هللا : ككجو الداللة    
. كىو اعبمعة تضييعان كامالن , فمن باب أكذل أف يًتؾ اإلنساف السَّفر الذم يكوف بو تضييعان للواجب , الصَّالة 

 لو ترؾ يحألف ىذا عذر يب؛ فلو أف ييسافر , زالت الشمس  إذا خىشي من أراد السَّفر فوات رفقة ك :وُيستثىن من ىذه املسألة    
 .كمن ىباؼ فوات إقالع الطائرة , اعبمعة 

 

  شروط صحة اْلمعة ىي :
. الوقت: أوالً 

 فال تصٌح اعبمعة قبل كقتها, كبدأ بو ألنو آكد الشركط يف الصَّالة عمومان , الوقت : ىذا ىو أكؿ شركط صحة اعبمعة كىو 
 . - رضبهم هللا–كال بعد كقتها بإصباع العلماء    

                                                 
( . 1218 )ركاه مسلم برقم( 1)
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 ؟ وم  يبدأ وقت اْلمعة 
كىذا ىو , فيجب أف تكوف اػبطبة كالصَّالة بعد الزكاؿ , يبدأ من بعد الزكاؿ , أف كقتها كوقت صالة الظهر : القول األول    

. -رضبهم هللا-قوؿ صبهور العلماء 
  :ويدّل على ذلك 

ًيلي الشٍَّمسي -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىفَّ النَّيبَّ  : " قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أنس     حُت تزكؿ : م أ, () " كىافى ييصىلًٌي اعبٍيميعىةى ًحُتى سبى
. كىذا اغبديث صريح بالزكاؿ , 
.  أنو هبوز فعل صالة اعبمعة قيبيل الزكاؿ :والقول الثاٍل    

 :ويدّل على ذلك 
 ُثيَّ نػىٍرًجعي فػىنيرًيحي  - أم اعبمعة - -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -كينَّا نيصىلًٌى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  :"قاؿ  -رضي هللا عنو - حديث جابر   

نىا     . (2) "  ًحُتى تػىزيكؿي الشٍَّمسي : "كيف ركاية , " نػىوىاًضحى
 كىذا اغبديث صريح على ىذا  ,فدٌؿ على أهنم صىلُّوا اعبمعة قبل الزكاؿ,  أهنم كانوا ييروبوف النواضح حُت الزكاؿ  :ككجو الداللة   

األفضل أف تيصلَّى بعد  , ك-كهللا أعلم - فال بأس بفعلها قبيل الزكاؿ , لو حظّّ كبَت من النَّظر , كىذا القوؿ قومّّ جدان , القوؿ 
  .- رضبهم هللا  - ككوهنا أفضل ىذا باتفاؽ أصحاب العلماء, الزكاؿ 

 

  -رضبهم هللا- كىذا بإصباع العلماء , ألهنا كاقعة بدالن عنها ؛ فهو آخر كقت صالة الظهر :  وأّما آخر وقت صالة اْلمعة   
 . كسبق أٌف آخر كقت الظهر ىو أف يصَت ًظٌل كل شيء مثلو -كهللا أعلم- 

 

  .حضور العدد املطلوب:  انياً 
. كلكنهم اختلفوا يف العدد اؼبشركط , ال خالؼ بُت أىل العلم يف اشًتاط اعبماعة للجمعة    

 , كأنو البد -رضبو هللا  - إماـ كاثناف يستمعاف , كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية,  أف اعبمعة تنعقد بثالثة فصاعدان :والصحيح 
 . - رضبهما هللا -  كاختار ىذا القوؿ ابن باز كشيخنا ابن عثيمُت, كأقل اعبماعة اثناف , من صباعة تستمع اػبطبة 

 :ويدّل على ذلك 
 , [ 9:اعبمعة   ] { يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ } : قولو تعاذل   

 . كأقٌل اعبمع ثالثة  ,صيغة صبع {فَاْسَعْوا }:كقولو
  مىضىٍت السُّنَّةي :"  قاؿ  -رضي هللا عنو - كاستدلوا حبديث جابر ,  مذىب اغبنابلة على أنو ييشًتط يف اعبمعة أربعُت :فائدة

ا صبييعىةن  أىفَّ يف كيلًٌ أىٍربىًعُتى فىصىاًعدن
 " (3) . 

 . أن يتقّدمها خطبتان:  الثاً    

                                                 
(. 904 )ركاه البخارم برقم (1)
 .كىو اعبمل الذم ينضح اؼباء من البئر , صبع ناضح : النواضح  , ك (858)ركاه مسلم برقم  (2)
 .كابن حباف كغَتىم , كالنَّسائي , ضٌعفو اإلماـ أضبد, اغبديث ضعيف ,  (2/3)ركاه الدارقطٍت  (3)
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.  -رضبهم هللا  - كبو قاؿ صبهور العلماء,  أف من شركط صحَّة صالة اعبمعة أف يتقدمها خطبتاف :فالصحيح 
: ويدّل على ذلك 

 .[9 : اعبمعة] {يَا َأي مَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ } :قولو تعاذل . أ 
  .خطبة اعبمعة : كالذكر يف اآلية ييقصد بو ,  أكجب السَّعي لذكر هللا -عز كجل-  أفَّ هللا :ككجو الداللة    
 .فلم يينقل عنو كال عن غَته من اؼبسلمُت إذل يومنا ىذا التخٌلف عنها ,  عليهما  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - مواظبة النَّيٌب . ب

 

  إذا كان املأمومون عرباً ُيشرتط أن تكون ااطبة باللغة العربية , وإن كانوا غري عرب فهل يشرتط ااطبة  :فائدة
بالعربية؟ 

. ىبطب بالعربية أكالن ُثٌ ىبطب بلغة القـو الذين عنده  : وقيلالبد أف ىبطب بالعربية , : قيل 
َوَما َأْرَسْلَنا ِمن }:  لقولو تعاذل  ؛كال يلزمو أف ىبطب بالعربية, أنو ىبطب بلغة القـو الذين عنده  : -كهللا أعلم-  والقول الراجح

َ َ ُمْ  كألف اػبطبتُت ليستا فبا ييتعبد بألفاظهما حىت نقوؿ البد أف تكونا باللغة العربية , , [4: إبراىيم ] { رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لِيُبَ نيِّ
   .()ألف القرآف ال هبوز أف يغَتَّ عن اللغة العربية , لكن إذا مرَّ بآية فالبد أف تكوف بالعربية 

 

 .من أدرك ركعة مع اإلمام لصالة اْلمعة فقد أدرك اْلمعة -
 . -رحم هللا اعبميع -كىو قوؿ صبهور العلماء كمنهم األئمة األربعة     

. ( )" َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمْن الصَّاَلِة فَ َقْد َأْدَرَك الصَّاَلةَ "   : حديث:ويدل على ذلك 
 

  ُسَنن ااطبة: 
: األشياء اليت ييسىن للخطيب فعلها : كاؼبقصود هبا      

 .أن خيطب على من / 1
  : عند البخارم قاؿ -رضي هللا عنهما- حديث ابن عمر : منها , كما يف األحاديث - صلَّى هللا عليو ك سلَّم - لفعل النَّيٌب    
ْعُت النَِّ َّ  " ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  - َِ       .(3) "خَيُْطُب َعَلى اْلِمْنَ ِ   -َصلَّى اَّللَّ
 :فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم - 
ما كرد فهو ضعيف , كلكن السَّالـ  ك, كليس يف ىذا نٌص خاص يف ىذا اؼبوضع , كإذا صعد اإلماـ اؼبنرب سلَّم على اؼبأمومُت    

 .                                                                                                               ىنا يدخل يف عمـو سنيَّة السَّالـ عند اللقاء 
 .اْللوس إذا خرج على املأمومني إىل فرا  األذان/ 2
ـي عىلىى اٍلًمٍنربىً عىلىى عىٍهًد النَّيبًٌ : "  أنو قاؿ -رضي هللا عنو - غبديث السائب بن يزيد     مىا اءي يػىٍوـى اعبٍيميعىًة أىكَّليوي ًإذىا جىلىسى اإٍلً - كىافى النًٌدى

. كيف ىذا داللة على أف اػبطيب كاف هبلس حاؿ األذاف ,  (4 )" - رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا-  كىأىيب بىٍكرو كىعيمىرى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
  .أن جيلس بني ااطبتني/ 3

                                                 
 ( .919)ركاه البخارم برقم  (3                                            )( . 5/60)اؼبمتع : انظر (1)
      ( .912)ركاه البخارم برقم  (4)       ( .607)ك ركاه مسلم برقم ,  (580)ركاه البخارم برقم  (2)
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ُثيَّ يػىقيوـي فػىيىٍخطيبي , ُثيَّ هبىًٍلسي , كىافى ىبىٍطيبي قىائًمنا  - صلى هللا عليو كسلم -أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ : "  -رضي هللا عنو - غبديث جابر بن ظبرة    
نػىهيمىا- صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"  قاؿ-رضي هللا عنهما- كحديث ابن عمر, () "قىائًمنا     .(2)" ىبىٍطيبي خيٍطبىتػىٍُتً يػىٍقعيدي بػىيػٍ

  .أن خيطب قائماً / 4
  .-رضي هللا عنهما - ث ابن عمر مكحد,  اغبديثاف السَّابقاف حديث جابر بن ظبرة :ويدل على ذلك    

 

ر ااطبة / 5 .  أن يُ َقصِّ
. أن يطوِّل الصَّالة / 6
ِإنَّ طُوَل َصاَلِة الرَُّجِل َوِقَصَر ُخْطَبِتِو َمِ نٌَّة ِمْن ِفْقِهِو "  :قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - غبديث عٌمار بن ياسر    

إمبا يٌتبع ىدم  ك, ييطيل الصَّالة دائمان  كأنو ال, ما السُّنَّة يف القراءة أثناء اعبمعة  كسيأيت, (3 )"فََأِطيُلوا الصَّاَلَة َواْقُصُروا اْاُْطَبَة 
 أف قصره للخطبة : أم "َم نَّة:" كقولو , يف صالة اعبمعة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كذلك بقراءة ما كاف يقرأه  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيبَّ 

كألف قصرىا أدعى غبفظ ما فيها من اؼبنافع خبالؼ الطويلة يػيٍنًسي بعضها , كذلك لئال يبٌل السَّامعوف , عالمة كداللة على فقهو 
 .لو أطاؿ يف خطبتو أحيانان ألف اغباؿ يقتضي ذلك فال بأس ك  ,بعضان 

 

ككاف يقصر خطبتو أحيانان , كييطيلها أحيانان حبسب حاجة الناس , ككاف خطبتو العارضة أطوؿ من :"  -رضبو هللا - قاؿ ابن القيم   
 .(4) "خطبتو الرَّاتبة 

 

. ة وحيّث الناس على التمّسك بالسمنَّ ,  ب ُيسّن للخطيب أن يرفع صوتو إذا خط/7
نىاهي -  صلى هللا عليو كسلم -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : "  قاؿ  -رضي هللا عنو - غبديث جابر     كىاٍشتىدَّ غىضىبيوي  ,كىعىالى صىٍوتيوي , ًإذىا خىطىبى اضٍبىرٍَّت عىيػٍ

يػىٍوـى اعبٍيميعىًة - صلى هللا عليو كسلم -كىانىٍت خيٍطبىةي النَّيبًٌ " : كيف ركاية ,  (5) ... " َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكمْ  :"كىأىنَّوي ميٍنًذري جىٍيشو يػىقيوؿي  حىىتَّ 
ُ َفالَ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ  "  :كيف ركاية,  (6)"كىقىٍد عىالى صىٍوتيوي , ُثيَّ يػىقيوؿي عىلىى ًإٍثًر ذىًلكى , كىيػيٍثًٌت عىلىٍيًو , وبىٍمىدي اَّللَّى  َمْن يَ ْهِدِه اَّللَّ
  .(7) "...َىاِدَى َلُو 

 

   .ُيسّن للخطيب أن ُيشري بإصبعو إذا دعا يف ااطبة/ 8  
ٍيًو  -رضي هللا عنو - غبديث عمارة بن ريؤىيٍػبىة     ٍيًن لىقىٍد رىأىٍيتي : فػىقىاؿى , أنو رىأىل ًبٍشرى ٍبنى مىٍركىافى عىلىى اٍلًمٍنربىً رىاًفعنا يىدى اتػىٍُتً اٍليىدى قػىبَّحى اَّللَّي ىى

ا-  صلى هللا عليو كسلم -رىسيوؿى اَّللًَّ   :  كيف ركاية عند أضبد ,(8 )"  كىأىشىارى بًًإٍصبىًعًو اٍلميسىبًٌحىةً  ,مىا يىزًيدي عىلىى أىٍف يػىقيوؿى بًيىًدًه ىىكىذى
 .(9 )" إذا دعا يقوؿ ىكذا , كرفع السبابة كحدىا  , كىو ىبطب-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  رأيتي رسوؿ هللا" 
  بل ييشَت بسبابتو فقط , إاٌل حينما يستسقي فإنو يرفع يديو لفعل النَّيبٌ , كىذا يدٌؿ على أٌف السُّنَّة أاٌل يرفع يديو حاؿ الدعاء    

 .كما تقٌدـ يف صالة االستسقاء  -صٌلى هللا عليو كسٌلم    - 

                                                 
( . 867)ركاه مسلم برقم  (6( .                                         )862)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 867)ركاه مسلم برقم  (7( .         )861)ركاه مسلم برقم ,  (928)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 874)ركاه مسلم برقم  (8( .                                          )869)ركا مسلم برقم  (3)
( . 17224)ركاه أضبد برقم  (9( .                                      )1/191)زاد اؼبعاد : انظر  (4)
 ( .867)ركاه مسلم برقم  (5)
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صٌلى - كييكره لإلماـ رفع يديو حاؿ الدعاء يف اػبطبة , كىو أصٌح الوجهُت ألصحابنا , ألٌف النَّيبَّ  :" -رضبو هللا  - قاؿ شيخ اإلسالـ

. ( )"أٌما يف االستسقاء فرفع يديو ؼبٌا استسقى على اؼبنرب  ك, كاف يشَت بأصبعو إذا دعا  -هللا عليو كسٌلم 
 

  ركعتا اْلمعة وما ُيسّن أن يُقرأ فيهما .
 : وىي كاآل , ييستحب أف ينوًٌع اإلماـ بينها , السُّنَّة يف قراءة اإلماـ يف صالة اعبمعة جاءت على كجوه متنوعة      

 .ويف الثانية سورة املنافقني, أن يقرأ يف الركعة األوىل سورة اْلمعة / 1
 .( )" كىافى يػىٍقرىأي يف صىالىًة اعبٍيميعىًة سيورىةى اعبٍيميعىًة كىاٍلمينىاًفًقُتى -  صلى هللا عليو كسلم -أىفَّ النَّيبَّ  " :- رضي هللا عنهما-غبديث ابن عباس   
   .يف الثانية سورة الغاشية و, أن يقرأ يف الركعة األوىل سورة األعلى / 2
ٍيًن كىيف اعبٍيميعىًة بً - صلى هللا عليو كسلم -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :" قاؿ - رضي هللا عنو - غبديث النُّعماف بن بشَت     َسبِِّح اْسَم }ػ يػىٍقرىأي يف اٍلًعيدى

,  ()" كىًإذىا اٍجتىمىعى اٍلًعيدي كىاعبٍيميعىةي يف يػىٍوـو كىاًحدو يػىٍقرىأي هًبًمىا أىٍيضنا يف الصَّالىتػىٍُتً :  قىاؿى {َىْل َأتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ } كى {رَبَِّك اأَلْعَلى
. كذلك إذا اجتمع العيد كاعبمعة يف يـو كاحد , يقرأ هبما يف اعبمعة  ك, كىذا يدٌؿ أيضان أنو يكررنبا فيقرأ هبما يف العيد 

. ويف الثانية سورة الغاشية , أن يقرأ يف الركعة األوىل سورة اْلمعة / 3
 - كسلم عليو هللا صلى - اَّللًَّ  رىسيوؿي  قػىرىأى  ٍمءو شى مَّ أى  يىٍسأىليوي  بىًشَتو  ٍبنً  النػٍُّعمىافً  ًإذلى  كىتىبى  أىنَّوي  : " -رضي هللا عنو - غبديث الضٌحاؾ بن قيس    
 .كىذه سنَّة قلَّ مىٍن يأيت هبا اليـو كىي سينَّة منسية , (4)  " {َأتَاكَ  َىلْ  }يػىٍقرىأي  كىافى : فػىقىاؿى ؟  اعبٍيميعىةً  سيورىةً  ًسوىل اعبٍيميعىةً  يػىٍوـى 
. كىذا تارة , كىذا تارة , فيقرأ ىذا تارة , فييستحب لإلماـ أف ينوًٌع بينها , كىذه األكجو الثالثة كلها مذكورة يف صحيح مسلم    
   .واإلنسان,  ُيستحب لإلمام أن يقرأ يف فجر اْلمعة بسور ّ السجدة -
 {امل تَ ْنزِيلُ }كىافى يػىٍقرىأي يف صىالىًة اٍلفىٍجًر يػىٍوـى اعبٍيميعىًة -  صلى هللا عليو كسلم -قاؿ أىفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - غبديث أيب ىريرة  
 .(5) " [1:اإلنساف] {َىْل َأَتى َعَلى اإِلْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّْىرِ }كى   [2-1: السجدة ]
 
 
 

 

 السمنَّة الرَّاتبة يف اْلمعة:  
 . السمنَّة قبل اْلمعة: أوالً 
  - صلَّى هللا عليو كسلَّم- من قولو  ال,  نصّّ يدؿ على أٌف للسُّنَّة قبل اعبمعة عددان معينان  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يثبت يف سينَّة النَّيبًٌ    دل

  ككل ىذا من  ,أك ييصلًٌي حىت ىبرج اإلماـ على الناس, أك أكثر , أك أربعان , كال من فعلو ,  فييصلًٌي ما فتح هللا عليو ركعتاف 
 َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اْْلُُمَعِة َوَتَطهََّر " : -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا  :غبديث سلماف الفارسي قاؿ , قبيل التطوع اؼبطلق    
 َفَصلَّى َما ُكِتَب َلُو ُثَّ ِإَذا , ُثَّ رَاَح فَ َلْم يُ َفرِّْق بَ نْيَ ا ْ نَ نْيِ , َأْو َمسَّ ِمْن ِطيٍب , ُثَّ ادََّىَن , مبَا اْسَتطَاَ  ِمْن طُْهٍر    

َماُم َأْنَصَت  َنُو َوبَ نْيَ اْْلُُمَعِة اأْلُْخَرى ؛ َخَرَج اإْلِ  .() "ُغِفَر َلُو َما بَ ي ْ
                                                 

( . 878)ركاه مسلم برقم  (4( .                                   )85ص)االختيارات : انظر  (1)
 ( .879)ركاه مسلم برقم ,  (891)ركاه البخارم برقم  (5                                      )( . 879)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 878)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 881)ركاه مسلم برقم  (5                                     )( .910)ركاه البخارم برقم  (1)
  ( , 497) برقم  كالًتمذم( , 1381) برقم النَّسائي( , 354) برقم أبو داكد ( , 20177)برقم  ركاه أضبد (6( .                                       )4/188)الفتاكل : انظر (2)
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 . أنو ليس للجمعة سينَّة قبلية :فالصحيح 
كال ,  فإنو دل يكن ييصلًٌي قبل اعبمعة بعد األذاف شيئان  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌما النَّيٌب : "  -رضبو هللا- قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية   

.(2)"كؽبذا كاف صباىَت األئمة متفقُت على أنو ليس قبل اعبمعة سينَّة مؤقٌتة بوقت , مقدَّرة بعدد ...... نقل ىذا عنو أحد ,  
ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم يَ ْوَم اْْلُُمَعِة  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - لقوؿ النَّيبًٌ ,  فإنو يصلَّي ركعتُت خفيفتُت  ,أما إذا جاء كاإلماـ ىبطب   

 .(3) "َواإِلَماُم خَيُْطُب فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ نْيِ َوْلَيَتَجوَّْز ِفيِهَما 
  

  .السمنَّة بعد اْلمعة:  انياً 
. كرد أنو ييصٌلي بعدىا أربعا  ك, أنو ييصٌلي بعد اعبمعة ركعتُت  - صلى هللا عليو كسٌلم- كرد من سُّنَّة النَّيٌب    

: ويدّل على ذلك 
 مفىكىافى الى ييصىلًٌ "  : الرٌاتب كفيو-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  اؼبتفق عليو يف ذكر تطوع النَّيٌب -رضي هللا عنهما-ديث ابن عمر ح: ركعتاف . أ

 .(4)" رىٍكعىتػىٍُتً يف بػىٍيًتًو مبػىٍعدى اعبٍيميعىًة حىىتَّ يػىٍنصىًرؼى فػىييصىلًٌ 
ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكُم اْْلُُمَعَة فَ ْلُيَصلِّ "  :-صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ رسوؿ هللا :  قاؿ -رضي هللا عنو - ديث أيب ىريرة ح: أربع ركعات . ب

 .(5)"بَ ْعَدَىا َأْربَ ًعا 
  .- رضي هللا عنهم-كأيب ىريرة,عمالن حبديثٌي ابن عمر, كأحيانان أربعان , أٌف اؼبسلم يصلَّي أحيانان ركعتُت  : -وهللا أعلم-فاأل هر 

 

  ما ُيسّن فعلو يوم اْلمعة: 
سبق بياف ما ييسنُّ أف يفعلو اػبطيب على كجو اػبصوص إذا قىًدـ لصالة اعبمعة , كيف ىذه اؼبسألة بياف ما ييسٌن لكل مسلم أف    

: يفعلو يـو اعبمعة , فييسٌن ؼبن قىًدـ اعبمعة 
 . االغتسال: أوالً 
 بياف صفيٌت االغتساؿ اؼبسنوف كاجملزئ , كمن األغساؿ اؼبشركعة غسل يـو اعبمعة , كاختلف أىل  (كتاب الطهارة) كسبق يف    

: العلم يف حكم االغتساؿ للجمعة 
 . -رضبهم هللا- أٌف غسل اعبمعة سينَّة مؤكَّدة , كىو قوؿ صبهور علماء الٌسلف كاػبلف  دبا فيهم األئمة األربعة: القول األول 

: بِ  استدلوا  و   
َمْن تَ َوضَّأَ يَ ْوَم اْْلُُمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت َوَمْن " : - صٌلى هللا عليو كسلم- قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ  -رضي هللا عنو - حديث ظبرة بن جندب . أ 

. كمن اغتسل أتى بأفضل من ذلك ,  أٌف من توضأ فقد أتى دبا عليو  : ككجو الداللة.(6) "اْغَتَسَل فَاْلُغْسُل َأْفَضُل 
نىةى أىنٍػفيًسًهٍم : "  أهنا قالت -رضي هللا عنها-حديث عائشة .    ب   كىكىانيوا ًإذىا رىاحيوا ًإذلى اعبٍيميعىًة رىاحيوا , كىافى النَّاسي مىهى

                                                                                                                                                                                
,   مرفوعان - رضي هللا عنو  - عن ظبرة  كحسنو من طريق قتادة عن اغبسن البصرم ( .                                           875) ركاه مسلم برقم  (3)
 (.1/154)كصححو األلباين يف صحيح سنن الًتمذم ( .            882)ركاه مسلم برقم ,  (937)ركاه البخارم برقم  (4)
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ٍيئىًتًهٍم فىًقيلى ؽبىيٍم  كىافى النَّاسي : "  قالت -رضي هللا عنها- عن عائشة , كيف ركاية أخرل من طريق عركة , () " َلْو اْغَتَسْلُتمْ : يف ىى
  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىيىٍأتيوفى يف اٍلعىبىاًء كىييًصيبػيهيٍم اٍلغيبىاري فػىتىٍخريجي ًمنػٍهيٍم الرًٌيحي فىأىتىى رىسيوؿ اَّللًَّ , يػىٍنتىابيوفى اعبٍيميعىةى ًمٍن مىنىازؽبًًٍم ًمٍن اٍلعىوىارل 

 .  (2 ) "َلْو َأنَُّكْم َتَطهَّْرُ ْ لِيَ ْوِمُكْم َىَذا:"  - ى  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّم- ًإٍنسىافه ًمنػٍهيٍم كىىيوى ًعٍنًدم فػىقىاؿى رىسيوؿ اَّللًَّ 
لكاف أفضل كأكمل : ألف تقديره ؛يقتضي أنو ليس بواجب  (كتطهرمت , لو اغتسلتم  ): "  -رضبو هللا - قاؿ النوكم :ككجو الداللة    

 .(3) ", ككبو ىذا من العبارات 
 

 .-رضبهما هللا- (4)كىو اختيار شيخنا ابن عثيمُت, أف غيسل اعبمعة كاجب , كىذا القوؿ ركاية يف مذىب اإلماـ : والقول الثاٍل 
 :بِ  واستدلوا 

  .(5) "ُغْسُل يَ ْوِم اْْلُُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُ َْتِلمٍ " : قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد . أ
ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن يَْأِ َ اْْلُُمَعَة فَ ْليَ ْغَتِسْل  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ظبعت رسوؿ هللا  : قاؿ -رضي هللا عنهما - حديث  ابن عمر . ب
" (6).  
َواْغِسُلوا رُُءوَسُكْم َوِإْن , اْغَتِسُلوا يَ ْوَم اْْلُُمَعِة :"  قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ رسوؿ هللا -رضي هللا عنهما- حديث ابن عباس . ج

 .(7 )"َوَأِصيُبوا ِمْن الطِّيِب , مَلْ َتُكونُوا ُجنًُبا 
: ووجو الداللة من ىذه األحاديث 

 يف " اغتسلوا : "قولو  ك,  يف الثاين " فليغتسل : "قولو  ك,  يف اغبديث األكؿ " واجب : " فقولو  ,أهنا صروبة بالوجوب   
. الثالث كلها تدؿ على الوجوب 

 ىو تأكيد االستحباب كالطلب " واجب على كل  تلم:"  -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  اؼبراد بقوؿ النَّيٌب :كنوقش ىذا االستدالؿ بأفٌ      
 .- رضبهما هللا- (9)ك النوكم, (8)كما ذكر ذلك ابن رجب

كال شٌك أف  , (10) -رضبو هللا-كاختار ىذا القوؿ ابن باز, كأف الغيسل سينَّة ,  القوؿ األكؿ  - :وهللا أعلم- والقول الراجح      
 .كجوب غيسل اعبمعة أحوط 

 

  فائدة :
دل هبزئو ذلك   كنول بغسلو غسل اعبنابة كاعبمعة أجزأه ذلك , أما إذا نول غسل اعبمعة فقط ,من كاف عليو غسل جنابة      

 .(11)"كبعض العلماء قاؿ يغتسل مرتُت ,كلكن ىذا ال كجو لو :" كقاؿ أيضان , ألف اعبنابة حدث البد من نية لرفعو, عن اعبنابة 
 .التَّنظمف:  انياً    

 اَل يَ ْغَتِسُل رَُجٌل يَ ْوَم اْْلُُمَعِة "  : قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -   أٌف النَّيٌب -رضي هللا عنو -  حديث سلماف :ويدّل على ذلك 
                                                 

( . 848)ركاه مسلم ,  (884)ركاه البخارم برقم  (7( .              )847)ركاه مسلم برقم ,  (903)ركاه البخارم برقم  (1)
 . (5/3140)يف شرحو للبخارم ابن رجب : انظر  (8( .              )847)ركاه مسلم برقم ,  (902)ركاه البخارم برقم  (2)
 .   (6/133)يف شرح مسلم النوكم : انظر  (9 .                                        )(6/133)شرح مسلم : انظر  (3)
 . (12/404) ؾبموع فتاكل كمقاالت متنوعة :انظر  (10 .                                                  )(5/81اؼبمتع : انظر  (4)
 . (16/137 )انظر فتاكل شيخنا ابن عثيمُت : انظر  (11( .               )846)ركاه مسلم برقم ,  (879)ركاه البخارم برقم  (5)
( . 844)ركاه مسلم برقم ,  (877)ركاه البخارم برقم  (6)
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 َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَ  " : كالشاىد ,  اغبديث ( )...."َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَ  ِمْن طُْهٍر َويَدَِّىُن ِمْن ُدْىِنِو َأْو دَيَسم ِمْن ِطيِب بَ ْيِتوِ 
 ."ِمْن طُْهٍر 

إزالة ما ينبغي إزالتو :  أمر زائد على االغتساؿ , فاؼبقصود بالتنظُّف :فإف اؼبراد بالتنظُّف, كحينما ييذكر التنظُّف مع االغتساؿ    
نتف اإلبط , كحلق العانة اليت يف إزالتها إزالة للرائحة الكريهة , كىذا إذا كجد كتقليم األظافر , ك, كقٌص الشارب , شرعان 

 كىذا ,ألف فيها زيادة يف التطهر؛ كإمبا إذا احتاج اؼبسلم أف يزيلها اعبمعة فعل , فهي ليست خاصة باعبمعة , اإلنساف ما يزيلو 
 ."َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَ  ِمْن طُْهٍر " : يدخل يف عمـو 

   .التطّيب:  الثاً 
 : ويدل على استحباب ذلك

اَل يَ ْغَتِسُل رَُجٌل يَ ْوَم اْْلُُمَعِة َويَ َتَطهَُّر َما اْسَتطَاَ  ِمْن "   :-صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيٌب :  قاؿ  -رضي هللا عنو - حديث سلماف -أ
 .اغبديث.( 2)..."طُْهٍر َويَدَِّىُن ِمْن ُدْىِنِو َأْو دَيَسم ِمْن ِطيِب بَ ْيِتِو 

اْلُغْسُل يَ ْوَم اْْلُُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ " :  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد اػبدرم. ب
. كيؤخذ منو مشركعية االستياؾ للجمعة أيضان , يستاؾ :كمعٌت يسنٌت أم, (3)..."َوَأْن َيْسنَتَّ َوَأْن دَيَسَّ ِطيًبا ِإْن َوَجدَ , ُ َْتِلٍم 
  .لبس أحسن الثياب: رابعاً 

: ويدّل على ذلك 
َما َعَلى َأَحدُِكْم "  : يقوؿ على اؼبنرب يـو اعبمعة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أنو ظبع الرسوؿ  -رضي هللا عنو - هللا بن سالـ  حديث عبد. أ

 .  (4)"َلْو اْشتَ َرى  َ ْوبَ نْيِ لِيَ ْوِم اْْلُُمَعِة ِسَوى  َ ْوِب ِمْهَنِتِو 
يىا رىسيوؿى اَّللًَّ لىٍو :  أىفَّ عيمىرى ٍبنى اػبٍىطَّاًب رىأىل حيلَّةن ًسيػىرىاءى ًعٍندى بىاًب اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى -رضي هللا عنهما- هللا بن عمر  حديث عبد. ب

َا يَ ْلَبُس َىِذِه َمْن اَل َخاَلَق إ: "صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيوؿي اَّللًَّ : فػىقىاؿى , كىلًٍلوىٍفًد ًإذىا قىًدميوا عىلىٍيكى , اٍشتػىرىٍيتى ىىًذًه فػىلىًبٍستػىهىا يػىٍوـى اعبٍيميعىًة  َّنَّ ًِ
 .كاغبديث يفيد أف التجٌمل يـو اعبمعة أمر معركؼ عندىم ,  (5)"َلُو يف اآْلِخَرِة  

   .التبكري للجمعة: خامساً 
: كجاء يف فضل التبكَت حديثاف عظيماف , فمن السُّنىن ذات الثواب العظيم التبكَت إذل اعبمعة    
َا :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة . أ َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اْْلُُمَعِة ُغْسَل اْْلََنابَِة ُثَّ رَاَح َفَكَأَّنَّ

َا قَ رََّب بَ َقَرًة , قَ رََّب بََدنًَة  َا قَ رََّب َكْبًشا َأقْ َرَن , َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأَّنَّ َوَمْن رَاَح يف , َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّالِثَِة َفَكَأَّنَّ
َا قَ رََّب َدَجاَجًة  َا قَ رََّب بَ ْيَضًة , السَّاَعِة الرَّابَِعِة َفَكَأَّنَّ َماُم َحَضَرْت اْلَماَلِئَكُة , َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة اْاَاِمَسِة َفَكَأَّنَّ فَِإَذا َخَرَج اإْلِ

  .(6)"َيْسَتِمُعوَن الذِّْكرَ 
  , كذلك حسب تفاكت الناس يف -عز كجل- ففي اغبديث داللة على تفاكت الناس يف ثواب التبكَت بقيٍربىاهنم هلل    

                                                 
( . 1095)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1078)ركاه أبو داكد برقم  (4( .                                            )883)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2068)ركاه مسلم برقم ,  (886)ركاه البخارم برقم  (5 .                                            )(883) ركاه البخارم برقم (2)
( . 850)ركاه مسلم برقم ,  (881)ركاه البخارم برقم  (6               )( 846)ركاه مسلم برقم ,   (880)ركاه البخارم برقم ( 3)



   

 

ًؼت
ُب
 صالة اجل

 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني 

147 

 .  طلوع الشمسبعدحبساب الوقت , كيكوف معرفة ىذه الساعات , إدراؾ الساعات اػبمس يف اغبديث 
َمْن َغسََّل يَ ْوَم اْْلُُمَعِة : "  يقوؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ظبعت رسوؿ هللا :  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث أكس بن أكس الثقفي .ب

" َواْغَتَسَل ُثَّ َبكََّر َوابْ َتَكَر َوَمَشى َومَلْ يَ رَْكْب َوَدنَا ِمَن اإِلَماِم فَاْسَتَمَع َومَلْ يَ ْلُل َكاَن َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها
( ).  

َمْن َبكََّر َوابْ َتَكَر وَغسََّل َواْغَتَسَل : " ال أعلم حديثان كثَت الثواب مع ًقٌلة العمل أصٌح من حديث :"  -رضبو هللا- قاؿ السٌخاكم   
 اغبديث , ظبع ذلك شيخنا ابن حجر من شيخو اؼبصنًٌف العراقي "... َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة دَيِْشَيها َكفَّارَة َسَنة نَ َوَدنَا َوَأْنَصت َكا

 .(2)"كحدثنا بو كذلك غَت مرة 
  .أن يذىب للجمعة ماشياً : سادساً 

 ." َوَمَشى َومَلْ يَ رَْكْب   "  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حيث قاؿ , كسبق بياف فضل اؼبشي كدليلو يف اغبديث الٌسابق    
 . أن يدنو من اإلمام: سابعاً 
رضي - ككذلك اغبديث السابق حديث أكس بن أكس الثقفي , كىذا من الدنو , كسبق بياف فضل الصَّف األكؿ يف ًصفة الصَّالة    

تَ َقدَُّموا فَائْ َتمموا :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كأيضان ؼبا ركاه مسلم أف النَّيٌب ,  (3) "َوَدنَا ِمَن اإِلَماِم فَاْسَتَمَع َومَلْ يَ ْللُ " : كفيو  -هللا عنو
ُ , َوْلَيْأَ َّ ِبُكْم َمْن بَ ْعدَُكْم , يب  َرُىُم اَّللَّ  .(4)"الَ يَ َزاُل قَ ْوٌم يَ َتَأخَُّروَن َح َّ يُ َ خِّ

 . قراءة سورة الكهف:  امناً 
  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - كفبا يدٌؿ على سينٌية قراءة سورة الكهف يـو اعبمعة حديث أيب سعيد اػبدرم      
  .(5)"َمْن قَ َرَأ ُسورََة اْلَكْهِف يف يَ ْوِم اْْلُُمَعِة َأَضاَء َلُو ِمَن النموِر َما بَ نْيَ اْْلُُمَعتَ نْيِ " : قاؿ
َلَة اْْلُُمَعِة َأَضاَء َلُو ِمْن "  بلفظ -رضي هللا عنو - كأيضان اغبديث ركاه الدارمي موقوفان على أيب سعيد       َمْن قَ َرَأ ُسورََة اْلَكْهِف لَي ْ

َنُو َوبَ نْيَ اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق   ألنو ال ؾباؿ فيو للرأم كاالجتهاد, كإف كاف ىذا اغبديث موقوفان إال أف لو حكم الرفع  , (6)"النموِر ِفيَما بَ ي ْ
. ككذا قاؿ الشيخ العلواف أيضان , (7)

. إذل غركب الشمس يـو اعبمعة , كبناء على ىذين اغبديثُت فسينيَّة قراءة سورة الكهف تبدأ من ليلة اعبمعة    
  .الدعاء: تاسعاً 
 دؿَّ , ألف فيو ساعة إجابة من أدركها فقد أدرؾ اػبَت كالفالح,كأعظم الفرص للعبد , كالدعاء يـو اعبمعة من أجلًٌ العبادات    

  : ذكر يـو اعبمعة فقاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف رسوؿ هللا   -رضي هللا عنو - عليها ما جاء يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 
َ تَ َعاىَل َشْيً ا ِإالَّ َأْعطَاُه ِإيَّاُه "    .( 8 )" - كىأىشىارى بًيىًدًه يػيقىلًٌليهىا- ِفيِو َساَعٌة اَل يُ َواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُىَو قَائٌِم ُيَصلِّي َيْسَأُل اَّللَّ
 .()"َوِىَى َساَعٌة َخِفيَفةٌ :" كيف ركاية ؼبسلم     

                                                 
ك  , كابن حباف , كىذا اغبديث صححو ابن خزيبة ( 1087)ركاه ابن ماجو ,  (1399)ركاه النسائي برقم ,  (496)ركاه الًتمذم برقم ,  (345)ركاه أبو داكد برقم ,  (6954)ركاه أضبد برقم  (1)

( .      2/399)ركاه اغباكم ,  (3/249)ركاه البيهقي  (5 .                  )كحسنو الشيخ العلواف, هللا السعد  كالشيخ عبد, صححو الشيخ األلباين : كمن اؼبعاصرين , اغباكم     
( .     3407)ركاه الدارمي برقم  (6.                                                                                           )( 3/189)فتح اؼبغيث : انظر  (2)
 . (6471)ك (6470)صحيح اعبامع لأللباين حديث : انظر ( 7( .                                                                                         )1)انظر ىامش , تقدـ زبرهبو  (3)
( .           852)ركاه مسلم برقم ,  (935)ركاه البخارم برقم  (8( .                                                                                                )438)ركاه مسلم برقم  (4)



   

 

ًؼت
ُب
 صالة اجل

 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني 

148 

كأكصلها ابن ,  (2)ذكر بعضها ابن القيم يف زاد اؼبعاد,  كتعٌددت فيها األقواؿ  ,كاختلف أىل العلم يف ىذه الساعة اختالفان كثَتان    
 .- رحم هللا اعبميع –, كأرجح ىذه األقواؿ قوالف كما ذكر ابن القيم (3) حجر إذل أربعُت قوالن 

 .أهنا من جلوس اإلماـ إذل انقضاء صالة اعبمعة  :القول األول 
, كبُت اػبطبتُت , إذل أف تبدأ اػبطبة , أثناء أذاف اعبمعة كبعد دخوؿ اػبطيب -   ساعة اإلجابة-يكوف الدعاء , ك على ىذا    

. ككذلك أثناء الصَّالة إذل أف تػيٍقضىى, كدعاء اػبطيب على اؼبنرب موافق لساعة اإلجابة 
عن أيب بردة بن أيب موسى األشعرم عن أبيو قاؿ , أخربنا ـبرمة عن أبيو , من طريق ابن كىب , حديث ركاه مسلم : ب  واستدلوا 

 .(4 )" َما بَ نْيَ َأْن جَيِْلَس اإِلَماُم ِإىَل َأْن تُ ْقَضى الصَّاَلُة يَ هِ :"  يقوؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ظبعت رسوؿ هللا : 
 

 .أهنا آخر ساعة بعد العصر  :والقول الثاٍل 
- يَ ْوُم اْْلُُمَعِة  ِْنَتا َعْشَرَة  :"  أنو قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - عن رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو - هللا  حديث جابر بن عبد:ب  واستدلوا 
َ - يُرِيُد َساَعًة  ُ - َعزَّ َوَجلَّ  -الَ يُوَجُد ُمْسِلٌم َيْسَأُل اَّللَّ  (5)"فَاْلَتِمُسوَىا آِخَر َساَعٍة بَ ْعَد اْلَعْصِر  -َعزَّ َوَجلَّ  - َشْيً ا ِإالَّ آتَاُه اَّللَّ

. (7)" إسناده حسن :"  كقاؿ اغبافظ , (6)" إسناده صحيح :"  كقاؿ النوكم, 
. كعليو هبتهد اؼبسلم يف ىذين الوقتُت رجاء إجابة الدعاء فيهما 

االجتهاد يف الدعاء للدين كالدنيا يف الوقتُت اؼبذكورين رجاء اإلجابة , , كالذم ينبغي لكل مسلم :"  -رضبو هللا- الرب قاؿ ابن عبد   
 .(8)"- إف شاء هللا- فإنو ال ىبيب 

 . -صّلى هللا عليو وسّلم -  يكثر من الصَّالة على النَّ َّ : عاشراً 
:" كيف اغبديث  -رضي هللا عنو - من حديث أكس بن أكس , كابن ماجو , كالنَّسائي , كأبو داكد , ركاه أضبد  ما :ويدّل على ذلك 

فََأْكِثُروا َعَليَّ ِمْن الصَّاَلِة ِفيِو , َوِفيِو الصَّْعَقُة ,  َوِفيِو الن َّْفَخُة  ,ِفيِو ُخِلَق آَدُم َوِفيِو قُِبضَ , ِمْن َأْفَضِل َأيَّاِمُكْم يَ ْوُم اْْلُُمَعِة إنَّ 
كمن اغبفَّاظ من ضعَّفو  النوكم , ك, اغباكم , ابن حباف , كىذا اغبديث صححو ابن خزيبة ,  (9)"فَِإنَّ َصاَلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ 

يـو اعبمعة كإمبا عامَّة ب غَت ـبصوصة -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كعلى القوؿ بتضعيفو تكوف الصَّالة على النَّيبًٌ  ,  البخارم :كعلى رأسهم
. يف كل كقت 

 النَّهي عن  طِّي رقاب الناس . 
 :ويدّل على ذلك ,  -رضبو هللا-  ابن تيميةاإلسالـكزبطَّي الرقاب ؿبرَـّ على الصحيح , كاختاره شيخ 

 فػىقىاؿى , رًقىابى النَّاسً ل رىأىل رىجيالن يػىتىخىطَّ ٌ  ,كىىيو عىلىى اؼبًٍنربى  -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - هللا بن بسر  حديث عبد. أ
.  كاألذيَّة ؿبرَّمة  ,كًفيو األذيَّة,   " اْجِلسْ "  :بقولو, ففي اغبديث األمر ,  (10 )"اْجِلْس فَ َقْد آَذْيَت "  :لىوي 

 َواْلِذْيَن يُ ْ ُذْوَن اَْلُمْ ِمِننْيَ َواْلُمْ ِمَناِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسبُ ْوا فَ َقِد ْاْحَتَمُلْوا بُ ْهَتاناً } :-عز كجل- كلعمـو قوؿ هللا.    ب

                                                                                                                                                                                
( , 1049)ركاه أبو داكد برقم ,  (16162)ركاه أضبد برقم  (9( .             )1390)ركاه النَّسائي برقم ,  (1048)ركاه أبو داكد برقم  (5( .                   )852)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 1058)ركاه ابن ماجة برقم ,  (1375)ركاه النَّسائي برقم  .                                                     (2/754)اػبالصة : انظر  (6 .                )(1/388)زاد اؼبعاد : انظر  (2)
(  1118)ركاه أبو داكد برقم ,  (17697)ركاه أضبد برقم  (10 .                                                   )(2/420)الفتح : انظر  (7.              )(416/ 2)فتح البارم : انظر  (3)
( . 1400)ركاه النسائي برقم  .                                                        (19/24) التمهيد: انظر  (8( .                   )853)ركاه مسلم برقم  (4)
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 .  [58: األحزاب ] {ِإْ َاً ُمِبْيناً  وَ 
كأف يكوف اؼبسجد ليس فيو باب من األماـ كإمبا بابو , اإلماـ إذا دل يبكنو الوصوؿ إذل مكانو إاٌل بالتخٌطي  :ُيستثىن من ذلك   

ألنو سيجد صفوفان ,  فإٌف اإلماـ إذا دخل على كقت اػبطبة سيدخل كيتخٌطى رقاب الناس  ,من اػبلف الذم يدخل معو اؼبصلُّوف
 . فال بأس حينئذ بتخطيو  ,أمامو
 من دخل واإلمام خيطب ُسنَّ لو أن ُيَصلِّي ركعتني.   

.  -رضبهم هللا- كىذا قوؿ صبهور العلماء
: ويدّل على ذلك 

(  ) "ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم يَ ْوَم اْْلُُمَعِة َوَقْد َخَرَج اإِلَماُم فَ ْلُيَصلِّ رَْكَعتَ نْيِ " : مرفوعان - رضي هللا عنهما- هللا حديث جابر بن عبد. أ

. (2)"َوْلَيَتَجوَّْز ِفيِهَما " : زاد مسلم  ك   
 دخل اؼبسجد فجلس -سيلىٍيكى الغطفاين :  كيف ركاية - رأل رجالن -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - حديث جابر . ب
 . (3)"ُقْم َفَصلِّ رَْكَعتَ نْيِ " : قاؿ , ال :  قاؿ "َأَصلَّْيَت ؟"  :ىبطب فقاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كالنَّيبَّ , 

 

 الكالم أ ناء ااطبة  رَّم.  
َماُم خَيُْطُب : ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم اْْلُُمَعِة " : مرفوعان -رضي هللا عنو - غبديث أيب ىريرة      . (4)"فَ َقْد َلَغْوتَ , َأْنِصْت َواإْلِ
َماُم خَيُْطُب فَ ُهَو َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا َواَلَِّذي :" مرفوعان  -رضي هللا عنهما -غبديث ابن عباس  ك  َمْن َتَكلََّم يَ ْوَم اْْلُُمَعِة َواإْلِ

. كييثاب على الصَّالة , ليس لو ثواب اعبمعة : أم (لَْيَسْت َلُو مُجَُعةٌ )ك معٌت  , (5) " َأْنِصْت لَْيَسْت َلُو مُجَُعةٌ : يَ ُقوُل َلُو 
إاٌل عن قليل من , الرب اإلصباع على كجوب اإلنصات على من يسمع خطبة اعبمعة  كنقل ابن عبد:"  -رضبو هللا - قاؿ الصنعاين   

 . (6)"التابعُت 
  -رضي هللا عنو - غبديث سيليك الغطفاين , من أراد أف يكلًٌم اإلماـ ؼبصلحة : وُيستثىن من النَّهي عن الكالم عن ااطبة    

من , أيضان ما جاء يف الصحيحُت   ك, (7)"ال :  فقاؿ سيليك " ؟ْيَت َصلَّ أ " :فقاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - السابق حيث كلَّمو النَّيبُّ 
يىا "  :فقاؿ, ىبطب يـو اعبمعة  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كالنَّيبُّ , يف ًقصَّة األعرايب الذم دخل اؼبسجد  -رضي هللا عنو - حديث أنس 

ٍيوً   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىرىفىعى رىسيوؿي اَّللًَّ " فىادٍعي اَّللَّى ييًغيثػينىا , كىانٍػقىطىٍعًت السُّبيلي , رىسيوؿى اَّللًَّ ىىلىكىٍت اأٍلىٍموىاؿي  كيف اعبمعة األخرل  , يىدى
ـى اٍلًبنىاءي كىغىرًؽى اٍلمىاؿي فىادٍعي اَّللَّى لىنىا:" فقاؿ , ىبطب  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - دخل أعرايب كالنَّيبُّ   فىادٍعي اَّللَّى : كيف ركاية - يىا رىسيوؿى اَّللًَّ تػىهىدَّ

ٍيوً - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىرىفىعى النَّيبُّ  - يبيًٍسٍكهىا  . (8 ) " يىدى

                                                 
 ".إسناده ال بأس بو  :" (454ص)ك قاؿ اغبافظ يف البلوغ ,  (2033)ركاه أضبد برقم  (5)( .        875)ركاه مسلم برقم ,  (1166)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 50/ 2) سبل السالـ : انظر (6( .                                          )875)ركاه مسلم برقم  (2)
( .   3)انظر ىامش , تقٌدـ زبرهبو  (7( .          )875)ركاه مسلم برقم ,  (931)ركاه البخارم برقم  (3)
 . (897)ركاه مسلم برقم ,  (1014,1016)ركاه البخارم برقم  (8)( .          851)ركاه مسلم برقم ,  (934)ركاه البخارم برقم  (4)



   

 

ن
ْ
ّ
َت
 صالة انؼْذ

 كتاب الصَّالة- بداية املتفقِّهني 

150 

  
ُب
اب

َت
نِك ] ب

ْ
ّ
َت
ؼِكْذ

ْ
ن ةِك اَت

الَت
َت
 [ ص

 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم - َأَمَر اَلنَِّ م " : ]-   رمحو هللا - قال املصنِّف       َر , اَلنَّاَس بِاْاُُروِج ِإلَْيِهَما َح َّ اَْلَعَواِتقَ  -َصلَّى اَّللَّ َواحْلُيََّض َيْشَهْدَن َاْاَي ْ

. ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ "   َويَ ْعَتِزُل َاحْلُيَُّض اَْلُمَصلَّى, َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمنيَ 
. ِمْن ِاْرتَِفاِ  اَلشَّْمِس قَ ْيَد رُْمٍح ِإىَل اَلزََّوالِ : َوَوقْ تُ َها

 بَِتَمَراٍت ِوتْ ًرا- يف اَْلِفْطِر َخاصًَّة قَ ْبَل اَلصَّاَلِة - َواْلِفْطُر . َوتَْأِخرُي اْلِفْطرِ  . َوتَ ْعِجيُل اأْلَْضَحى . ِفْعُلَها يف اَلصَّْحَراءِ  : َوالسمنَّةُ    
.  َويَ ْرِجَع ِمْن آَخَر  ,  َويَْذَىَب ِمْن َطرِيقٍ .  َويَ ْلَبَس َأْحَسَن  َِيابِوِ .  َوَأْن يَ تَ َنظََّف َويَ َتطَيََّب َ َا. 
ُ يف َاأْلُوىَل , ِباَل َأَذاٍن َواَل ِإقَاَمٍة , فَ ُيَصلِّي هِبِْم رَْكَعتَ نْيِ     ْحَراِم : يَُك ِّ ًعا بَِتْكِبريَِة َاإْلِ , ََخًْسا ِسَوى َتْكِبريَِة اَْلِقَياِم : َويف اَلثَّانَِيةِ , َسب ْ

َ َوُيَصلِّي َعَلى النَِّ ِّ , يَ ْرَفُع يََدْيِو َمَع ُكلِّ َتْكِبريٍَة  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم -َوحَيَْمُد اَّللَّ ُثَّ يَ ْقَرأُ اْلَفاِ ََة َوُسورًَة جَيَْهُر , بَ نْيَ ُكلِّ َتْكِبريَتَ نْيِ  -َصلَّى اَّللَّ
.  ِإالَّ َأنَُّو يَْذُكُر يف ُكلِّ ُخْطَبٍة َاأْلَْحَكاَم اَْلُمَناِسَبَة لِْلَوْقتِ  ,فَِإَذا َسلََّم َخَطَب هِبِْم ُخْطَبتَ نْيِ َكُخْطَبيَتْ َاْْلُْمَعِة , بِاْلِقَراَءِة ِفيَها 

َليَتْ اَْلِعيدِ : اَلتَّْكِبرُي اَْلُمْطَلقُ : َوُيْسَتَحبم     َعِقَب اْلَمْكُتوبَاِت ِمْن َصاَلِة َفْجِر يَ ْوِم َعَرَفَة : َواْلُمَقيَّدُ . َويف ُكلِّ َعْشِر ِذي َاحلِْجَّةِ , لَي ْ
.  ِإىَل َعْصِر آِخِر َأيَّاِم اَلتَّْشرِيِق 

ُ َأْكبَ رُ : "َوِصَفُتوُ    ُ َأْكبَ رُ , َاَّللَّ ُ َأْكبَ رُ , اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَُّ   َاَّللَّ ُ َأْكبَ رُ , َوَاَّللَّ  [."َوَّلِلَِّ َاحْلَْمدُ , َاَّللَّ
 
 رحشـــال

  يا عيدان ,  عيد الفطر كعيد األضحى :املراد بالعيدين كنبا ,  يتكرر مرة بعد أخرل فيعود  ًلمىاألف العيد لغة اسم: كظبيًٌ
. يتكرراف كل عاـ  كذلك يعوداف ك

 حكم صالة العيد.  
.  يف حكم صالة العيد -رضبهم هللا-اختلف أىل العلم     

 :والقول األول 
 , (4)ز كابن با,(3) األلباين ك,  (2)اؼبصنًٌفك, ابن القيم ك , ()أفَّ صالة العيد فرض عُت , كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية    

 .-رحم هللا اعبميع  - ( 5)كشيخنا ابن عثيمُت
ٍيًن -- صلى هللا عليو كسلم - تػىٍعًٍت النَّيبَّ -أىمىرىنىا :"  قالت -رضي هللا عنها- حديث أـ عطٌية :ب  واستدلوا    أىٍف لبيٍرًجى يف اٍلًعيدى
اٍلعىوىاًتقى 

 كىذىكىاًت اػٍبيديكًر (6 )
كىأىمىرى اغبٍييَّضى ( 7)

 . (9) " أىٍف يػىٍعتىزًٍلنى ميصىلَّى اٍلميٍسًلًمُتى  (8)

                                                 
( 324)ركاه البخارم برقم  (9 .                                               )(16/214)كيف الفتاكل, ( 5/116) اؼبمتع: انظر  (5 .               )(183/ 24)الفتاكل: انظر  (1)
( . 890)ركاه مسلم برقم .            صبع عاتق كىي اليت دل تبلغ ك إمبا قاربت البلوغ بو البكر , فاألمر للبالغات أيضان : العواتق ( 6 .          )(72ص)اؼبختارات اعبلية : انظر  (2)
 . صاحبات اػبدكر كاػبدر ىو السًت هبعل يف ناحية البيت تسًت: ذكات اػبدكر ك (7( .                 )244ص) سباـ اؼبنة: انظر  (3)
 . بضم اغباء كفتح الياء اؼبشدكدة صبع حائض كىي من أصاهبا اغبيض: كاغبييَّض (  8 .          )(13/7)الفتاكل البن باز : انظر  (4)
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 كاغبيض,  كذكات اػبدكر , أمر العواتق-صٌلى هللا عليو كسٌلم - ألف النَّيٌب ؛  دؿَّ ىذا اغبديث على أف صالة العيد فرض عُت :فقالوا    
يا رسوؿ هللا : أهنا قالت , يف الصحيحُت  -رضي هللا عنها- حىت إنو جاء يف بعض ركايات حديث أـ عطٌية , أف ىبرجن لصالة العيد 

كىذا يدٌؿ على تأكيد اػبركج لصالة العيد , كإذا كاف ىذا ,  ()"لِتُ ْلِبْسَها ُأْختُ َها ِمْن ِجْلَباهِبَا:" قاؿ , إحدانا ال يكوف ؽبا جلباب 
 ففي حق الرجاؿ من باب  ,يف حق الاليت ال ذبب عليهٌن صالة العيد كالصَّالة يف اؼبسجد بل اإلسالـ وبث على بقائها يف بيتها

. أكذل 
 

 . -رضبهما هللا- كالشافعي, أهنا سينَّة مؤكدة , كىو قوؿ مالك   :والقول الثاٍل 
: ب واستدلوا    
صٌلى هللا عليو -  حُت سأؿ النَّيبَّ ,-رضي هللا عنو - ضماـ بن ثعلبة :  كىو , اؼبتفق عليو يف ًقصَّة األعرايب -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ

كىذا يدٌؿ على أف صالة العيدين من ,  (2) كدل يذكر غَتىا من الصلوات, كفيو ذىكىرى الصلوات اػبمس  , عما هبب عليو -كسٌلم 
. التطوع 

أنو : فيو  ك,  ًمٍن أىٍىًل قبىٍدو ثىائًري الرٍَّأسً - صلى هللا عليو كسلم - جىاءى رىجيله ًإذلى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -رضي هللا عنو - هللا  حديث طلحة بن عبيد. ب
َلةِ "-  صلى هللا عليو كسلم -فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ,  عن اإلسالـ -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - سأؿ النَّيب  ىىٍل : فػىقىاؿى . " ََخُْس َصَلَواٍت يف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ
  .(3) " ِإالَّ َأْن َتطَّوَّ َ . الَ  :"قىاؿى ؟ عىلىىَّ غىيػٍريىينَّ 

 

 كمن فتاكل اللجنة ,فاألسلم للمسلم أاٌل يًتؾ صالة العيد من غَت عذر شرعي ,   ما استدٌلوا بو ةلقو, كالقوؿ األكؿ أحوط    
. (4) الدائمة أفَّ صالة العيدين فرض كفاية إذا قاـ هبا من يكفي سقطت عن الباقُت

 

  وقت صالة العيد: 
 ,كقت صالة العيد كوقت صالة الضحى , كعلى ىذا فيبتدئ كقت صالة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها      

.  -رضبهم هللا- كهبذا قاؿ صبهور العلماء
أىنَّوي خىرىجى مىعى النَّاًس يف يػىٍوـً ًعيًد ًفٍطرو أىٍك أىٍضحىى فىأىٍنكىرى ًإٍبطىاءى اإًلمىاـً  :"  -رضي هللا عنو - هللا بن بسر   حديث عبد:ويدّل على ذلك 

 . (5)" ًإنَّا كينَّا قىٍد فػىرىٍغنىا سىاعىتػىنىا ىىًذًه كىذىًلكى ًحُتى التٍَّسًبيحً : فػىقىاؿى , 
كذلك يكوف بعد كقت النَّهي -  يعٍت النافلة -ففي ىذا اغبديث داللة على أٌف أكؿ كقت صالة العيد ىو أكؿ صالة التسبيح      

 .كآخر كقت لصالة العيد ىو زكاؿ الشمس , أم بعد ارتفاع الشمس قيد رمح , مباشرة 
 

  َد  ن العي ُسن: 
  . ُيَسّن إقامة صالة العيد يف الصحراء/1
, فإهنم كانوا ييصلُّوهنا يف الصحراء يف اؼبصلَّى ال يف اؼبسجد  , - رضي هللا عنهم– كاػبلفاء الراشدين -صٌلى هللا عليو كسٌلم - لفعل النَّيٌب   
:  ومن ذلك , ؼبا يف ذلك من إظهار ىذه الشعَتة  

                                                 
 . (9555)فتول رقم  (8/284)فتاكل اللجنة الدائمة : انظر  (4( .                   )890)ركاه مسلم برقم ,  (324)ركاه البخارم برقم  (1)
. كصححو النوكم  (1135)ركاه أبو داكد برقم  (5( .                      )12)ركاه مسلم برقم ,  (63)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 11)ركاه مسلم برقم ,  (46)ركاه البخارم برقم  (3)
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ىبىٍريجي يػىٍوـى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ : "  قاؿ - رضي هللا عنو- ما ركاه البخارم كمسلم من حديث أيب سعيد اػبدرم   
 دل يػينػٍقىل عنو يف حديث صحيح أنو صلَّى العيد يف اؼبسجد , كلذا  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كالنَّيٌب ()"اٍلًفٍطًر كىاأٍلىٍضحىى ًإذلى اٍلميصىلَّى 

 أك خوؼ ككبو ذلك من , أك مطر,  أك رياح شديدة  , إاٌل إذا كاف ىناؾ عذر كربد, صالة العيد يف اؼبسجد خالؼ السُّنَّة 
 . فال بأس أف ييصلُّوا يف اؼبسجد ,األعذار

 

. األفضل تقدَل صالة األضحى وتأخري صالة الفطر/ 2
فيبادر اإلماـ بالصَّالة لَتجع , -  إف شاء هللاكما سيأيت - ألنو ييسَّن للمسلم أاٌل يأكل إال بعد األضحى :فتعجيل األضحى   

فإف , يسعهم الوقت  ك,  ليتهٌيأ الناس إلخراج زكاة الفطر  :وتأخري الفطر, الناس كييطبًٌقوا السُّنَّة بذبح ضحاياىم كاألكل منها 
كأيضان  ليتسٌٌت للناس تطبيق سينَّة األكل قبل , -كما سيأيت يف زكاة الفطر بإذف هللا تعاذل -أفضل كقت إلخراجها قبل صالة العيد 

  .- إف شاء هللا – الصالة كما سيأيت

 

  .ُيَسّن أن يأكل قبل أن خيرج لصالة الفطر/ 3
: ويدّل على ذلك 

  .(2 )"الى يػىٍغديك يػىٍوـى اٍلًفٍطًر حىىتَّ يىٍأكيلى سبىىرىاتو   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ "  : قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ
 . "ًكتٍػرنا  " : كيف ركاية معلقة عند البخارم كصلها أضبد 

كىيػىٍوـى النٍَّحًر الى يىٍطعىمي حىىتَّ , يػىٍوـى اٍلًفٍطًر الى ىبىٍريجي حىىتَّ يىٍطعىمى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ :"  قاؿ  -رضي هللا عنو - حديث بريدة . ب
  .(3) "يػىٍرًجعى 
 :كنأخذ من ىذين اغبديثُت ثالث سينىن    

 ألنو يـو هبب فطره  ,ربقيق اإلفطار يف ذلك اليـو: كاغبكمة من ذلك , أف يأكل كما دؿَّ عليو اغبديثاف السابقاف :السمنَّة األوىل 
. كما أف األياـ اليت قبلو وبب صومها ,

.  السَّابق -رضي هللا عنو - غبديث أنس , ييسىٌن أف يأكل سبران  :السمنَّة الثانية 
فظاىر حديث أنس  أك أكثر كتران , كأٌما الواحدة, أك سبعان , أك طبسان , ييسىٌن أف تكوف ىذه التمرات كتران , ثالثان  :السمنَّة الثالثة 

. أقٌلو ثالث , صبع   فتمرات" ,حىت يأكل سبرات: "ألنو قاؿ , أهنا ال ربصل هبا السنيَّة 
 .السابق - رضي هللا عنو - كيدؿ على ذلك حديث بيريدة , كأٌما األضحى فالسُّنَّة أف ال يأكل حىت ييصلًٌي    

 

  .ُيَسّن أن يبكِّر إليها/ 4
كهللا ,  يف ذلك من اؼبسابقة للخَتات ًلماك, -رضي هللا عنهم - كإمٌبا كرد من فعل بعض الصحابة ,كالتبكَت دل يرد فيو نص ـبصوص   
َراتِ }: يقوؿ - عز كجل -    [.148:  البقرة  ]{فَاْسَتِبُقْوا َاْاَي ْ

 

   . ُيَسّن أن خيرج لصالة العيد متجمِّالً على أحسن ىي ة/5

                                                 
( , 542)ركاه الًتمذم برقم ,  (22983)ركاه أضبد برقم  (3( .             )889)ركاه مسلم برقم ,  (965)ركاه البخارم برقم  (1)
. كصححو ابن حباف ,  (1756)ركاه ابن ماجو برقم  .                                               (953)ركاه البخارم برقم  (2)
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 أىخىذى عيمىري جيبَّةن ًمٍن ًإٍستىبػٍرىؽو تػيبىاعي يف السُّوًؽ فىأىخىذىىىا فىأىتىى هًبىا رىسيوؿى :"  قاؿ - رضي هللا عنهما- غبديث ابن عمر   
َا َىِذِه :" - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ , فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اَّللًَّ ابٍػتىٍع ىىًذًه ذبىىمٍَّل هًبىا لًٍلًعيًد كىاٍلويفيوًد    -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - اَّللًَّ  ِإَّنَّ

 .() "لَِباُس َمْن اَل َخاَلَق َلوُ 
 رضي هللا –كابن عمر , كالسائب بن يزيد ,لوركده عن بعض الصحابة قبل اػبركج لصالة العيد , األفضل أف يغتسل أيضان  ك     

 . (2)الرزاؽ  كما يف مصنَّف عبد-عنهم
. ويرجع من طريق آخر ,  ُيَسّن أن يذىب للعيد من طريق /6
 .(3)"ًإذىا كىافى يػىٍوـي ًعيدو خىالىفى الطَّرًيقى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ  " : البخارمد عن-رضي هللا عنو - غبديث جابر    
: اخُتِلف يف احلكمة من خمالفة الطريق  و

.  فإف األرض يـو القيامة ربدًٌث أخبارىا  ,ليشهد لو الطريقاف األكؿ كالثاين :فقيل 
. ر اإلسالـ يف الطريقُت ئ إلظهار شعا:قيل و

. كيتربَّكوف بو , فيسألونو كيهنئونو , كينتفعوف بو ,  لييسىلًٌم على أىل الطريقُت :وقيل 
. أك اليهود يف الطريقُت , لييغيظ اؼبنافقُت : كقيل 
 . ةكىذه أعظم حكم, بذلك -تعاذل-  كتعبدان هلل ,-صٌلى هللا عليو كسٌلم - كاؼبسلم ىبالف الطريق تأسيان بو    
 . ُيَسّن التكبري ليلة العيد ويومها ح  خيرج اإلمام /7

 .عيد الفطر : أوالً 
ُوْا اَّلّلَ َعَلى َما َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم }:لقولو تعاذل , يبدأ التكبَت من غركب مشس ليلة العيد     َة َولُِتَك ِّ  َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

إمَّا بإكماؿ ثالثُت يومان , كإمَّا برؤية , كإكماؿ الًعدَّة يكوف من غركب الشمس آخر يـو من رمضاف ,  [185:البقرة] {َتْشُكُروَن 
. كيستمر التكبَت يف تلك الليلة حىت صالة العيد , اؽبالؿ , فإذا غربت مشس يـو الثالثُت من رمضاف بدأ التكبَت 

 كعليو ,كالفجر ليلة كيـو العيد, العشاء ك, كدل يرد يف ليلة عيد الفطر ما يدٌؿ على أف ىناؾ تكبَت مقيَّد خلف الصَّلوات اؼبغرب    
 . -كهللا أعلم- فاألكذل أف يبدأ بأذكار أدبار الصَّلوات ال بالتكبَت 

 كاؼبساجد كيف كل مكاف هبوز فيو ذكر هللا , الطرقات ك, األسواؽ ك, الذم يكوف يف البيوت :  التكبَت اؼبطلق ىو:فائدة– 
. ىو الذم يكوف أدبار الصَّلوات فقط : كالتكبَت اؼبقيَّد ,  -تعاذل

 .السمنَّة أن جيهر الرجال بالتكبري  -
  :ويدّل على ذلك

ي النَّاسي - رضي هللا عنهما -  كىكىافى اٍبني عيمىرى كىأىبيو ىيرىيٍػرىةى :"ركاه البخارم معلَّقان  ما    ىاًف كىييكىربًٌ ىبىٍريجىاًف ًإذلى السُّوًؽ يف أىيَّاـً اٍلعىٍشًر ييكىربًٌ
. (4) "بًتىٍكًبَتنًًبىا 

                                                 
( . 986)ركاه البخارم برقم  (3( .        )2068)ركاه مسلم برقم ,  (948)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 969)ذكره البخارم يف باب فضل العمل يف أياـ التشريق قبل حديث رقم  (4( .                                      )3/309)ركاه عبد الرزاؽ  (2)
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  .()  فإف دل يكن حوؽبا رجاؿ فال حرج يف اعبهر ,كأمَّا اؼبرأة فتيًسرُّ بتكبَتىا لئال يظهر صوهتا عند األجانب   
 

 .عيد األضحى :  انياً 
: كمقيد , عيد األضحى فيو نوعاف من التكبَت مطلق    

. أنو يبتدئ من فجر أكؿ يـو من أياـ عشر ذم اغبجة : التكبَت اؼبطلق  :النو  األول
: ويدل على ذلك 

 أمر -عز كجل- كهللا , أياـ عشر ذم اغبجة : كاألياـ اؼبعلومات ىي  , [28:اغبج] {َويَْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يف َأيَّاٍم مَّْعُلوَماتٍ } .أ
. التكبَت : كمن الذكر , بذكره فيها 

اف " :- رضي هللا عنهم -  كرد عن أيب ىريرة كابن عمر.ب  . ()"فيكربًٌ الناس بتكبَتنبا , أهنما أياـ العشر ىبرجاف إذل السوؽ يكربًٌ
 

 وم  ينتهي التكبري املطلق ؟ -
. من آخر أياـ التشريق ,  أٌف التكبَت اؼبطلق ينتهي بغركب الشمس :الصحيح    

: ويدّل على ذلك 
.  أٌف األياـ اؼبعدكدات ىي أياـ التشريق :كذكر أىل التفسَت, [ 203:البقرة] {َواذُْكُروْا اَّلّلَ يف َأيَّاٍم مَّْعُدوَداتٍ } : قولو تعاذل.أ

  َأيَّاُم التَّْشرِيِق َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب :"  قاؿ-صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو -  حديث نػيبػىٍيشىة اؽبذرل .ب
. التكبَت : كمن الذًٌكر ,  كدل يقيدىا بأدبار الصَّلوات " ذكر هلل : " أنو قاؿ  :ككجو الداللة , (3) " َوِذْكٍر َّلِلَِّ 

 

 فم  يبدأ ؟ ,أدبار الصلواتب اؼبخصوص :تقدَّـ أف اؼبقصود بالتكبَت اؼبقيَّد ىو:  التكبَت اؼبقيَّد :النو  الثاٍل
كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلسالـ ابن ,  أنو يبتدئ من طلوع الفجر يـو عرفة إذل آخر أياـ التشريق يف صالة العصر :الصحيح    

 . - رضبو هللا–تيمية 
  .-رضي هللا عنهم أصبعُت-كابن مسعود , ابن عباس ك , علي ك ,  إصباع أكابر الصحابة كعمر :ودليل ذلك

 

  ألنو قبل ذلك مشغوؿ بالتلبية كال ,  بالنسبة للحاج فإنو ال يبدأ بالتكبَت اؼبقيَّد إال بعد صالة الظهر من يـو النحر :تنبيو
 .يـو النحر كما سيأيت يف اغبجيف يقطعها حىت يرمي صبرة العقبة 

 

  اللهم أنت السالم"  : وقول , ىل ىو قبل االستغفار  ال اً , أدبار الصلوات ب اٍختيًلف يف ؿبل التكبَت اؼبقيَّد :فائدة, 
أو بعدمها ؟ " ومنك السالم 

ألف ىذا الذكر أخص كألصق بالصالة من  , "...كمنك السالـ , اللهم أنت السالـ : " كقوؿ ,  أنو بعد االستغفار :الصحيح 
  .(4)فهو استغفار ؼبا حصل يف الصالة,  ككساكس ,كاالستغفار ميكمًٌل كميرقًٌع للخلل اغباصل يف الصالة من خواطر, التكبَت 

 

 
                                                 

( . 1141)ركاه مسلم برقم  (3( .             )5/185)اؼبمتع : انظر  (1)
( . 5/136)اؼبمتع : انظر  (4.            )ص : انظر , تقدـ زبرهبو  (2)
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 ىي ِصفة التكبري ؟ وما- 
 :كمن أمثلة ذلك  -رضي هللا عنهم - كإمبا كرد عن بعض الصحابة ,  يف ًصفة التكبَت شيء -صٌلى هللا عليو كسٌلم - دل يرد عن النَّيبًٌ    
 . ( هللا أك  وهلل احلمد, هللا أك  ال إلو إال هللا , وهللا أك  , هللا أك   ). أ

 ( . هللا أك  وهلل احلمد, هللا أك  , هللا أك  ال إلو إال هللا , هللا أك  , هللا أك  , هللا أك   ). ب
فأىم شيء أف , كاألمر يف ىذا كاسع ,  ()( هللا أك  وهلل احلمد, هللا أك  , هللا أك  ال إلو إال هللا , هللا أك   , هللا أك  ) .ج

 .يكربًٌ 
 

  ِصفة صالة العيد. 
 .صالة العيد ركعتان / 1
لىهىا كىالى بػىٍعدىىىا, صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيبَّ :   -رضي هللا عنهما- غبديث ابن عباس       .(2) "دلىٍ ييصىلًٌ قػىبػٍ

 -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - شىًهٍدتي مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ : "  قاؿ  -رضي هللا عنو- كليس لصالة العيد أذاف كال إقامة , فعن جابر بن عبد هللا  
أى بًالصَّالىًة قػىٍبلى اػٍبيٍطبىًة , الصَّالىةى يػىٍوـى اٍلًعيًد   . (3) "بًغىٍَتً أىذىافو كىالى ًإقىامىةو , فػىبىدى

  . يبدأ بالركعتني قبل ااطبة/2
أى , الصَّالىةى يػىٍوـى اٍلًعيًد  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - شىًهٍدتي مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ :" قاؿ , اؼبتقدـ  -رضي هللا عنو - هللا  غبديث جابر بن عبد    فػىبىدى

. , كىذا اغبديث كالذم قبلو يدالف على أنو ليس للعيد أذاف كال إقامة  "بًغىٍَتً أىذىافو كىالى ًإقىامىةو , بًالصَّالىًة قػىٍبلى اػٍبيٍطبىًة 
ا -كىأىبيو بىٍكرو كىعيمىري   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  قاؿ - رضي هللا عنهما-كغبديث ابن عمر    ٍيًن  -رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمى  ييصىلُّوفى اٍلًعيدى

  .(4 )" قػىٍبلى اػٍبيٍطبىةً 
  :وِصفة ىاتني الركعتني

ويف الثانية بعد تكبرية النهوض من الركعة ,  ِسّتاً  ,وقبل التعّوذ والقراءة, واالستفتاح ,  يُك ِّ يف األوىل بعد تكبرية اإلحرام .1
 . األوىل َخس تكبريات ُث يقرأ الفا ة

  :ويدّل على ذلك 
التَّْكِبرُي يف اْلِفْطِر َسْبٌع يف :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ نيبَّ هللا :  قاؿ  -رضي هللا عنهم - حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده   

 .(6 )"ىو صحيح : سألت البخارم عنو فقاؿ :"  قاؿ الًتمذم ,(5 )"َواْلِقَراَءُة بَ ْعَدمُهَا ِكْلتَ ْيِهَما ,َوََخٌْس يف اآلِخَرةِ ,اأُلوىَل 
ألهنا , فمن دخل مع إمامو بعد فوات التكبَتات فإنو ال يأيت هبا  , -رضبهم هللا  - كىذه التكبَتات الزكائد سينَّة بإصباع العلماء     

. سينَّة فات ؿبلها 
   . يرفع يديو مع كل تكبرية-
ٍيًو مىعى التٍَّكًبًَت   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ "  : قاؿ  -رضي هللا عنو - لعمـو حديث كائل بن حجر       .(7 )"يػىٍرفىعي يىدى

                                                 
( . 888)ركاه مسلم برقم ,  (963)ركاه البخارم برقم  (4 .                           )(2/167)مصنف ابن أيب شيبة : انظر ( 1)
( . 1279)ركاه ابن ماجو برقم ,  (536)ركاه الًتمذم برقم ,  (1151)ركاه أبو داكد برقم ,  (6688)ركاه أضبد برقم  (5( .          )884)ركاه مسلم برقم ,  (989)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 725)ركاه أبو داكد برقم ,  (1848)ركاه أضبد برقم  (7( .                             )1/288)العلل : انظر  (6( .                                          )885)ركاه مسلم برقم  (3)
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. (الغاشية  ): ويف الثانية ,  (سبح اسم ربك األعلى  )  :وبعد الفا ة يف الركعة األوىل,  ُث يقرأ جهراً الفا ة .2
ٍيًن كىيف اعبٍيميعىًة بً - صٌلى هللا عليو كسٌلم -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو - غبديث النُّعماف بن بشَت     َسبِِّح اْسَم رَبَِّك }ػ يػىٍقرىأي يف اٍلًعيدى

 . ()  "{َىْل َأتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ } كى {اأَلْعَلى
 كأيضان ييسىٌن  , كاف إذا اجتمع العيد كاعبمعة أيضان قرأ هبما يف العيد كاعبمعة-صٌلى هللا عليو كسٌلم - كتقدَّـ يف باب اعبمعة أٌف النَّيبَّ    

  -رضي هللا عنو - غبديث أيب كاقد الليثي  ,  (القمر) سورة : كيف الثانية  ( ق ) سورة  :لو أف يقرأ يف العيدين يف األكذل
كىافى : يف األىٍضحىى كىاٍلًفٍطًر , فػىقىاؿى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ عيمىرى ٍبنى اػبٍىطَّاًب , سىأىؿى أىبىا كىاًقدو اللٍَّيًثيَّ مىا كىافى يػىٍقرىأي بًًو رىسيوؿي اَّللًَّ :" 

 .  (2 )"{اقْ تَ َرَبْت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ } كىيف الثَّانًيىًة {ق, َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ }ػيػىٍقرىأي ًفيًهمىا ب
  . (اقرتبت الساعة وانشق القمر) ك (ق)كتارة بػ,  (الغاشية)ك(  األعلى)ػفيقرأ تارة ب,فييستحب أف ينوٌع يف ىذه السُّنَّة  

, 

  . ُث بعد السالم خيطب للعيد.3
 عند -رضي هللا عنو- كجاء يف حديث جابر, كالقوؿ الثاين أهنا خطبة كاحدة , كالقوؿ اؼبشهور عند الفقهاء أٌف للعيد خطبتُت     

إٌما ألف اػبطبة دل تصل , ُث ذىب إذل  النساء ككعظهٌن كذكرىٌن ,  خطب خطبة على الرجاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - مسلم أٌف النَّيٌب 
خطبتُت كماؿ الشيخ ابن عثيمُت إذل أهنا خطبة : أك أراد أف ىبصهٌن بأمور تناسبهٌن , فمن نظر إذل اجملموع قاؿ , إليهٌن لبعدىٌن 

 . (3)كاحدة للرجاؿ كالنساء 
 

 .[فإذا سلَّم خطب  م خطبتني كخطبيّت اْلمعة , إال أنو يذكر يف كل خطبة األحكام املناسبة للوقت  ]
 

.  أٌف خطبة العيد تيبدأ باغبمدلة كسائر اػبطب :الصحيح 
ال خطبة عيد , أنو افتتح خطبة بغَت اغبمد -صٌلى هللا عليو كسٌلم - دل ينقل أحده عن النَّيبًٌ :"  -رضبو هللا  - قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية   
 . (5 ) يف زاد اؼبعاد-رضبو هللا -  بنحوه قاؿ تلميذه ابن القيم ك,  (4)" كال غَت ذلك , كال استسقاء , 

 

 كيف اؼبسألة خالؼ , كمن األنسب أف يذكر اػبطيب يف كل خطبة ما, اؼبشهور عند الفقهاء أٌف للعيد خطبتُت كاعبمعة  ك   
يناسب حاؽبم من الوقائع اغباصلة يف الزمن , خالفا ؼبن قاؿ أنو يذكر  يناسبها من موضوعات , فأمَّا عيد الفطر فيذكر ؽبم ما

إذ ال زكاة فطر , ألف األٍكذل أف ييذىكَّر الناس بأحكامها قبل ذلك ؛ فإفَّ ىذا غَت مناسب , كىو قوؿ اغبنابلة , أحكاـ زكاة الفطر 
. بعد صالة العيد 

 

ن اجملزئ     , كسائر أحكاـ األضحية , كقت الذبح  ك, كأٌما عيد األضحى فال بأس أف يذكرىم بأحكاـ األضحية من حيث السًٌ
 .  فإف ىذا مناسب ألهنم سيقبلوف على ضحاياىم 

 
 

                                                 
( . 22/393)ؾبموع الفتاكل : انظر  (4( .                                       )878)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 1/447) زاد اؼبعاد : انظر  (5( .                                       )891)ركاه مسلم برقم  (2)
(. 5/146) اؼبمتع : انظر  (3)
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  من أدرؾ مع اإلماـ بعض الصَّالة كأف تفوتو ركعة كاملة, فإنو يأيت بالركعة بعد سالـ اإلماـ على صفتها بتكبَتاهتا :فائدة 
 .الزائدة 

 
 

 
 
 

 

 
 

الة
َّ
  مت حبًذ اهلل االنخياء ين  خاب انص

  .فاحلًذ هلل انذُ بنؼًخو حخى انصاحلـاث 
 

 

 
  
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

:  ً ّشخًم ػهَ  
ج ًدفنو -                               
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ج ًدفنو ًيا ّخؼهك بو 
ِّ
محم ادلْ

 

كتاب اْلنائز - بداية املتفقِّهني 
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ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -  قَاَل النَّ  : ]- رمحو هللا -  قال املصنِّف    ُ : "  - َصلَّى اَّللَّ  . َرَواُه ُمْسِلٌم  " َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم اَل ِإَلَو ِإالَّ َاَّللَّ

.  َرَواُه النََّساِئيم َوَأبُو َداُوَد " ِاقْ َرُءوا َعَلى َمْوتَاُكْم يس " :   َوقَالَ 
.   َوَدْفِنِو فَ ْرُض ِكَفايَةٍ , َومَحِْلِو , َوالصَّالة َعَلْيِو , َو َتْكِفيِنِو , َوجَتِْهيُز اْلميِّت بَِغْسِلِو 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -   قَاَل النَّ  ُمونَ َها ِإلَْيوِ ,  َأْسرُِعوا بِاْْلَِنازَةِ  - َصلَّى اَّللَّ ٌر تُ َقدِّ َر َذِلَك َفَشرٌّ َتَضُعونَُو , فَِإْن َتُك َصاحِلًَة َفَخي ْ َوِإْن َكاَنْت َغي ْ
 .  "َعْن رِقَاِبُكْم 

ِْمِذيم  "نَ ْفُس اَْلُمْ ِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَديِْنِو َح َّ يُ ْقَضى َعْنُو :   َوقَالَ  .  َرَواُه َأمْحَُد َواَلرتِّ
يَعوُ :  َواْلَواِجُب يف اَْلَكَفِن  .  َوَوْجِو اَْلُمْحرَِمِة ,  ِسَوى رَْأِس اَْلُمْحرِمِ ,   َ ْوٌب َيْستُ ُر مجَِ

َ :    َوِصَفُة الصَّالة َعَلْيوِ     َ َوُيَصلَِّي َعَلى النَّ  .  فَ يَ ْقَرَأ اَْلَفاِ َةَ . َأْن يَ ُقوَم فَ ُيَك ِّ ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - ُثَّ يَُك ِّ َ َويَْدُعَو   -َصلَّى اَّللَّ ُثَّ يَُك ِّ
اَللَُّهمَّ َمْن َأْحيَ ْيَتُو ِمنَّا فََأْحِيِو ,  َوذََكرِنَا َوأُنْ ثَانَا,  َوَصِغريِنَا وََكِبريِنَا َوَشاِىِدنَا َوَغائِِبَنا,  اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر حِلَيَِّنا َوميِّتَنا: " لِْلميِّت فَ يَ ُقولَ 
ْساَلمِ  ديَاِن  ,  َعَلى َاإْلِ ْع ,  َوَأْكرِْم نُ ُزَلوُ ,  َواْعُف َعْنوُ ,  َوَعاِفوِ ,  َواْرمَحْوُ ,  اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر َلوُ , َوَمْن تَ َوف َّْيَتُو فَ تَ َوفَُّو َعَلى َاإْلِ َوَوسِّ

نُوِب َكَما يُ نَ قَّى اَلث َّْوُب َاأْلَبْ َيُض ِمْن اَلدََّنسِ ,  َواْغِسْلُو بِاْلَماِء َوالث َّْلِج َواْلبَ َردِ , ُمْدَخَلوُ  ,  اَللَُّهمَّ اَل َ ْرِْمَنا َأْجَرهُ ,  َونَ قِِّو ِمْن اَلذم
" .   َواْغِفْر لََنا َوَلوُ , َواَل تَ ْفِتنَّا بَ ْعَدهُ 

 اَللَُّهمَّ  َ قِّْل بِِو َمَوازِينَ ُهَما,  َوَشِفيًعا ُ َابًا,  َوُذْخًرا, اَللَُّهمَّ ِاْجَعْلُو فَ َرطًا ِلَواِلَدْيوِ  : " َوِإْن َكاَن َصِغريًا قَاَل بَ ْعَد اَلدمَعاِء اَْلَعامِّ    
َ َوُيَسلِّمَ  ."َوِقِو ِبَرمْحَِتَك َعَذاَب َاْلَِْحيمِ ,  َواْجَعْلُو يف َكَفاَلِة ِإبْ َراِىيمَ ,  َوَأْعِظْم بِِو ُأُجوَرمُهَا  .   ُثَّ يَُك ِّ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -  َوقَاَل النَّ  ِإالَّ , اَل ُيْشرُِكوَن بَِاَّللَِّ َشْيً ا,  فَ يَ ُقوُم َعَلى َجَنازَتِِو َأْربَ ُعوَن رَُجاًل , َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم دَيُوتُ :"  - َصلَّى اَّللَّ
ُ ِفيِو    .َرَواُه ُمْسِلٌم " َشفََّعُهْم َاَّللَّ

َها فَ َلُو ِقريَاطٌ " :  َوقَالَ    قَالَ ؟  َوَما اَْلِقريَاطَانِ : ِقيلَ .  َوَمْن َشِهَدَىا َح َّ تُْدَفَن فَ َلُو ِقريَاطَانِ ,  َمْن َشِهَد َاْْلَِنازََة َح َّ ُيَصلَّى َعَلي ْ
  .ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ "  ِمْثُل َاْْلَبَ َلنْيِ اَْلَعِظيَمنْيِ : 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - نَ َهى النَّ   وَ   رُ " : َأنْ  - َصلَّى اَّللَّ ىَن َعَلْيوِ  ,  َوَأْن يُ ْقَعَد َعَلْيوِ  , جُيَصََّص اَْلَقب ْ   .َرَواُه ُمْسِلٌم   " َوَأْن يُ ب ْ

  َرَواُه " فَِإنَُّو اآْلَن ُيْسَأُل . اْستَ ْغِفُروا أِلَِخيُكْم, َواْسأَُلوا َلُو التَّْثِبيتَ :  وََكاَن ِإَذا فَ َرَ  ِمْن َدْفِن اْلميِّت َوَقَف َعَلْيِو َوقَالَ 
. َأبُو َداُوَد َوَصحََّحُو َاحْلَاِكُم 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َوَبَكى النَّ  , َوُيْسَتَحبم تَ ْعزِيَُة اَْلُمَصاِب بِاْلميِّت  , َمَع َأنَُّو َلَعَن اَلنَّاِئَحَة , ِإن ََّها َرمْحٌَة  :َوقَالَ ,  َعَلى اَْلميِّت  -َصلَّى اَّللَّ
. َرَواُه ُمْسِلٌم   " ُزوُروا اَْلُقُبوَر فَِإن ََّها تُذَكُِّر بِاآْلِخَرِة  ": َوقَالَ , َواْلُمْسَتِمَعَة 
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ُ ِبُكْم اَلِحُقونَ , اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم َأْىَل َداِر قَ ْوٍم ُمْ ِمِننيَ : "َويَ ْنَبِغي ِلَمْن زَاَرَىا َأْن يَ ُقولَ   ُ اَْلُمْستَ ْقِدِمنَي , َوِإنَّا ِإْن َشاَء َاَّللَّ َويَ ْرَحُم َاَّللَّ
َ لََنا َوَلُكْم اَْلَعاِفَيَة ؛ ِمْنُكْم َواْلُمْسَتْأِخرِينَ  َ , َواْغِفْر لََنا َوَ ُمْ , َواَل تَ ْفِتنَّا بَ ْعَدُىمْ ,  اَللَُّهمَّ اَل َ ْرِْمَنا َأْجَرُىمْ " , "َنْسَأُل َاَّللَّ َنْسَأُل َاَّللَّ

ُ َأْعَلمُ .  َوَجَعَل  َ َوابَ َها حِلَيٍّ َأْو ميِّت ُمْسِلٍم نَ َفَعُو َذِلكَ , َوَأيم قُ ْربٍَة فَ َعَلَها , " لََنا َوَلُكْم اَْلَعاِفَيةَ   .   [َوَاَّللَّ
 

انـشـــزح 
 نىازة  ) بفتح اعبيم صبع  :اْل نائ ز  أك للنعش, بكسر اعبيم كفتحها , كالوجهاف صحيحاف كىي اسم للميًٌت  (ًج ى

: كىي , يف ىذا الباب تعرَّض عبملة من أحكاـ اعبنائز - رضبو هللا - كاؼبصنًٌف ,  الذم عليو اؼبيًٌت 
 ما ُيسّن فعلو عند احملتضر  :

: كنبا ,         بدأ اؼبصنًٌف كتاب اعبنائز بذكر شيئُت فبا ييستحب فعلو عند احملتضر
  .(ال إلو إال هللا  ):تلقني امليِّت : أوالً 

:    ويدّل على ذلك 
َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم الَ ِإَلَو :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد : ما استدؿ بو اؼبصنًٌف كىو . أ

 . ( )"ِإالَّ اَّللَُّ 
نْ َياَمْن َكاَن آِخُر َكاَلِموِ :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ٌ  ى أف النَّيب -رضي هللا عنو -  معاذ بن جبل حديثماجاء يف . ب  اَل ِإَلَو  ِمَن الدم

ُ َدَخَل اْْلَنَّةَ    .(2)"ِإالَّ اَّللَّ

أو يذكر كلمة التوحيد عنده من دون أمر ؟ , " ال إلو إال هللا : "  وىل عند التلقني يأمره فيقول قل -
:   أن ىذا خيتلف باختالف حال املُحتضر - وهللا أعلم -   األ هر 

 ؼبا -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيب : ؛ ؼبا ثبت يف الصحيحُت " ال إلو إال هللا : " فيقاؿ لو قل ,  فإف كاف كافران فإنو ييؤمر هبا .1   
ُ :" حضرت عمَّو أبا طالب الوفاة أمره فقاؿ لو  .  (3)" يَا َعمِّ ُقْل اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ

 أىفَّ رىسيوؿى  -رضي هللا عنو - غبديث أنس ,  (ال إلو إال هللا  ) كإف كاف مؤمنان قويَّان يتحمَّل ما يؤمر بو فإنو يؤمر فيقاؿ لو قل .2   
اَل َبْل :"فػىقىاؿى ؟ أىخىاؿه أىـٍ عىمّّ :  فػىقىاؿى  " اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ : "يَا َخاُل ُقلْ : عىادى رىجيالن ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر فػىقىاؿى  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - اَّللًَّ 
يػٍره رل أىٍف أىقيوؿى الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي : قىاؿى "  َخالٌ   . (4) " نَ َعمْ  : " -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  فػىقىاؿى النَّيبُّ  ؟فىخى
كيتكلم دبا ال يليق ؛ لضيق حالو , فإنو ال ييؤمر بو بل تيذكر عنده ؛ لئال يتضجر ,  كإف كاف مؤمنان ضعيفان ال يتحمل األمر .3   

.  كشدة كربو فاألفضل الرفق بو 
 : (ي   س )تقرأ عنده سورة :  انياً    

                                                 
( . 916)ركاه مسلم برقم  (1)
. ككافقو الذىيب  (1299)ركاه اغباكم كصححو برقم ,  (3116)ركاه أبو داكد برقم  (2)
( . 24)ركاه مسلم برقم ,  (1360)ركاه البخارم برقم  (3)
" . إسناده على شرط مسلم : " كقاؿ األلباين  (12562)ركاه أضبد برقم ( 4)
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كاغبديث ضعيف  , ()" اقْ َرُءوا يس َعَلى َمْوتَاُكمْ :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - غبديث معقل بن يسار    
 . (2)؛ ألف يف سنده أبا عثماف كأباه كنبا ؾبهوالف , كضٌعفو ابن القطاف ؛ الضطراب يف سنده 

 .إاٌل بال إلو إال هللا فال ييسٌن تلقينو : كعلى ذلك 
 

: وىي ,    وىناك آداب من األفضل فعلها بامليِّت بعد موتو مباشرة 
: ُيسّن تغميضو : أوالً 

عىلىى أىيب سىلىمىةى كىقىٍد شيقَّ بىصىريهي , فىأىٍغمىضىوي , ُثيَّ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - خىلى رىسيوؿي اَّللًَّ دى :" قالت - رضي هللا عنها -    غبديث أـ سلمة 
الَ َتْدُعوا َعَلى َأنْ ُفِسُكْم ِإالَّ ِ َرْيٍ فَِإنَّ اْلَمالِئَكَة  ":فىضىجَّ نىاسه ًمٍن أىٍىًلًو , فػىقىاؿى ,  "ِإنَّ الرموَح ِإَذا قُِبَض تَِبَعُو اْلَبَصرُ " : قىاؿى 

ُنوَن َعَلى َما تَ ُقوُلونَ  اللَُّهمَّ اْغِفْر أَليب َسَلَمَة َواْرَفْع َدرََجَتُو يف اْلَمْهِديِّنَي , َواْخُلْفُو يف , َعِقِبِو يف اْلَغاِبرِيَن , " :ُثيَّ قىاؿى "  يُ َ مِّ
 . (3)"  َواْغِفْر لََنا َوَلُو يَا َربَّ اْلَعاَلِمنَي , اللَُّهمَّ اْفَسْح َلُو يف قَ ْ ِِه , َونَ وِّْر َلُو ِفيوِ 

. الباقُت :   , أٌم [83:األعراؼ] {ِإالَّ اْمَرَأتَُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ }:كقولو تعاذل , الباقُت : أٌم  ( اْلَغاِبرِينَ )  ك
. ىم من يتأخر من أكالده كيبقى حيان : ( َعِقِبوِ  )كن خليفة لو يف عقبو , ك:  كاؼبعٌت يف الدعاء أم 

 فيقوؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أنو ييسٌن أف يدعو للميًٌت بعد تغميضو هبذا الدعاء ؛ تأسيان بالنَّيبًٌ  : وي خذ من ىذا احلديث أيضاً    
 .ُث يأيت ببقية الدعاء - كيذكر اسم اؼبيًٌت - اللهم اغفر لفالف : 

 

 . ُيسن أن ُيسرت امليِّت بعد موتو بثوب يكون شامالً عليو:  انياً 
يى بًبػيٍردو ًحبػىرىةو  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ :" - رضي هللا عنها -   غبديث عائشة 

ى سيجًٌ . (5)" (4) ًحُتى تػيوييٌفً
 :جيب اإلسرا  يف قضاء دينو:  الثاً 

:    ويدّل على ذلك 
.  (6)"  نَ ْفُس اْلُمْ ِمِن ُمَعلََّقٌة ِبِديِنِو َح َّ يُ ْقَضى َعْنوُ :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - عن النَّيب  -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

كال ىالؾ حىت ينظر ىل يقضى ما عليها من  , أم أف أمرىا موقوؼ ال حكم ؽبا بنجاة : " - رضبو هللا -    قاؿ العراقي 
" . دين أـ ال 

ًائىًة ًدٍرىىمو كىتػىرىؾى ًعيىاالن قىاؿى فىأىرىٍدتي أىٍف أيٍنًفقىهىا عىلىى ًعيىالًًو قىاؿى  :" -رضي هللا عنو - حديث سعد األطوؿ . ب  أىفَّ أىخىاهي مىاتى كىتػىرىؾى ثىالىشبى
 . (7) "ِإنَّ َأَخاَك َ ُْبوٌس ِبَديِْنوِ  ":-  صلى هللا عليو كسلم - فػىقىاؿى رل النَّيبُّ :
ْينَ :" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف رسوؿ هللا -  رضي هللا عنهما - حديث ابن عمرك . ج .  (8)" يُ ْغَفُر لِلشَِّهيِد ُكلم َذْنٍب ِإالَّ الدَّ

                                                 
( . 1448)ركاه ابن ماجو برقم ,  (3121)ركاه أبو داك برقم ,  (20301)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 5/49)بياف الوىم كاإليهاـ : انظر  (2)
( . 920)ركاه مسلم برقم  (3)
ة . "ثوب يشمل كيغطي كل اعبسد ":  بربد  "(4) . بركد كثياب يبانية معركفة يف ذلك الوقت تأيت من اليمن " : ًحربى
( . 942)ركاه مسلم برقم ,  (5814)ركاه البخارم برقم  (5)
" . حديث حسن : " كقاؿ  (1078)ركاه الًتمذم برقم ,  (10599)ركاه أضبد برقم  (6)
. كصححو البوصَتم  (2433)ركاه ابن ماجو برقم ,  (17227)ركاه أضبد برقم  (7)
 (1886)ركاه مسلم برقم  (8)
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ْينَ :"     كيف ركاية لو   .()"  اْلَقْتُل يف َسِبيِل اَّللَِّ يَُكفُِّر ُكلَّ َشْىٍء ِإالَّ الدَّ

ٍيني فػىيىٍسأىؿي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . د َىْل تَ َرَك   :"كىافى يػيٍؤتىى بًالرَّجيًل اٍلميتػىوىِفَّ عىلىٍيًو الدَّ
 فػىلىمَّا فػىتىحى اَّللَّي عىلىٍيًو اٍلفيتيوحى "  َصلموا َعَلى َصاِحِبُكمْ "  :كىًإالَّ قىاؿى ,  فىًإٍف حيدًٌثى أىنَّوي تػىرىؾى كىفىاءن صىلَّى "؟  ِلَديِْنِو ِمْن َقَضاءٍ 

َ ِمْن اْلُمْ ِمِننَي فَ تَ َرَك َديْ ًنا فَ َعَليَّ َقَضاُؤُه َوَمْن تَ َرَك َمااًل فَِلَورَ َِتوِ   : "قىاؿى    .(2) "َأنَا َأْوىَل بِاْلُمْ ِمِننَي ِمْن َأنْ ُفِسِهْم َفَمْن تُ ُويفِّ

 

  فائدتان : 

 .  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كغَت ثابتة عن النَّيبًٌ , تسمية غَت صحيحة  : (عزرائيل  )تسمية ملك املوت بِ   :األوىل 
 :ىناك أربع عالمات يُعرف هبا موت اإلنسان  :الثانية 

. مابُت العُت كاألذف : البساؼ صدغيو , كالصدغ . 1
 .من الذراعُت - أٌم البالعها - انفصاؿ كفيو . 3.        ميل أنفو . 2

.  بل ترزبي كسبيل , فتنفصل الرجل عن الكعب فال تكوف منتصبة , اسًتخاء القدمُت . 4
. غيبوبة سواد العينُت يف البالغُت , كامتداد جلدة الوجو :    كزاد بعضهم 

   ودفنو, والصَّالة عليو , وتكفينو , حكم غسل امليِّت  :
. (3 )بإصباع العلماء, إذا قاـ هبا من يكفي سقط اإلُث عن الباقُت ,  فرض كفاية :حكمها - رضبو هللا -    كما قاؿ اؼبصنًٌف 

 .تغسيل امليِّت : أوالً    
 

ل صاحبو - .  جيوز لكل واحد من الزوجني أن يُ َغسِّ
 صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىجىعى ًإرلىَّ رىسيوؿي اَّللًَّ :" قالت -رضي هللا عنها - فجوازه يدؿ عليو حديث عائشة  : أما غسل الزوج لزوجتو/ 1  
اعنا يف رىٍأًسي  - نىازىةو بًاٍلبىًقيًع كىأىنىا أىًجدي صيدى َما َضرَِّك َلْو  :"قىاؿى "  َبْل َأنَا َوا رَْأَساهْ   : "قىاؿى ,  كىا رىٍأسىاٍه  :كىأىنىا أىقيوؿي , ذىاتى يػىٍوـو ًمٍن جى

 . (4) " وََكفَّْنُتِك ُثَّ َصلَّْيُت َعَلْيِك َوَدفَ ْنُتكِ , فَ َغسَّْلُتِك , ِمتِّ قَ ْبِلي 
 " . فَ َغسَّْلُتكِ :"  كأصل اغبديث عند البخارم بدكف قولو 

كأصبعوا على أٌف اؼبرأة :" فقاؿ , اإلصباع على جواز ذلك - رضبو هللا - فقد نقل ابن اؼبنذر : وأّما غسل الزوجة لزوجها / 2   
لىٍو اٍستػىٍقبػىٍلت ًمٍن أىٍمرًم مىا اٍستىٍدبػىٍرت مىا غىسَّلى رىسيوؿي اَّللًَّ :" قالت - رضي هللا عنها - كغبديث عائشة  , (5)"تغسل زكجها إذا مات 

 . (6 )"إالَّ ًنسىاؤيهي - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - 
 

هبوز للرجل تغسيل  : وكذلك, هبوز لكل كاحد منهما تغسيل اآلخر كالزكجُت : األمىة لسيدىا كالسيًٌد لألمىة : وكذلك    
هبوز للمرأة تغسيل الصَّيب دكف سبع سنوات ؛ ألف من كاف دكف سبع سنوات ال عورة  : وكذلك, الصبيَّة اليت دكف سبع سنوات 

. كليس ؿبالن للشهوة , أم عورتو ليست كعورة الكبَت , لو 

                                                 
( . 46ص)اإلصباع : انظر  (5( .                                       )1886)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 49ص)كصححو األلباين يف أحكاـ اعبنائز ,  (1464)ركاه ابن ماجو برقم  (6( .     )1619)ركاه مسلم برقم ,  (2298)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( . 34ص)مراتب اإلصباع البن حـز : انظر  (3)
 ( .50ص)كصححو األلباين يف أحكاـ اعبنائز  . (1465)ركاه ابن ماجو برقم ,  (7080)ركاه النسائي يف السنن الكربل برقم ,  (25908)ركاه أضبد برقم  (4)
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ل امرأة سواء كانت أمو  : وعليو    ال هبوز للمرأة أف  : وكذاأك خالتو ككبوىن , , أك عٌمتو , أك أختو , فال هبوز للرجل أف ييغسًٌ
. أك خاالن ككبوىم , أك عٌمان , أك أخان , تغسل رجالن سواء كاف أبان 

 :وُيستثىن من ذلك صورتني    
. كالزكجة لزكجها , كمثلو األمىة مع سيدىا كالعكس ,  الزكج لزكجتو : األوىل 
 .كما سول الصورتُت فال هبوز .  من كاف دكف السبع سنوات ذكران كاف أك أنثى :الثانية 

 

ل كافراً أو يدفنو-  .  ال جيوز للمسلم أن يُغسِّ
ُهم مَّاَت َأبَداً َوالَ تَ ُقْم َعَلَى قَ ْ ِِه ِإن َُّهْم َكَفُروْا بِاَّللِّ َوَرُسوِلِو }- :تعاذل-  قوؿ هللا :   ويدّل على ذلك  ن ْ َوالَ ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّ
ي عن الصَّالة على الكافر كىي أعظم ما يفعل باؼبيًٌت  ,  [84:التوبة]  {َوَماتُوْا َوُىْم فَاِسُقونَ  كالدفن , فما دكنو كالتغسيل , فإذا هني

 .من باب أكذل 
 

 ِصفة غسل امليِّت:  
. ىو بياف الصَّفة األكمل يف كيفيَّة غسل اؼبيًٌت :    كاؼبقصود  

ل بالتغسيل سرت عورة امليِّت  :  أوالً      .وجرَّده من  يابو , إذا بدأ املغسِّ
.  فيسًت ما بُت السُّرة كالركبة ( )"بال خالؼ :" -  رضبو هللا - :    كسًت العورة كاجب , قاؿ ابن قدامة 

قىاليوا كىاَّللًَّ مىا -  صلى هللا عليو كسلم -لىمَّا أىرىاديكا غىٍسلى النَّيبًٌ :" قالت - رضي هللا عنها - كهبٌرًد ثيابو إال ما يسًت عورتو ؛ غبديث عائشة 
 . (2)...." ًمٍن ثًيىابًًو كىمىا قبيىٌرًدي مىٍوتىانىا-  صلى هللا عليو كسلم -نىٍدرًل أىقبيىٌرًدي رىسيوؿى اَّللًَّ 

رر يده على بطن اؼبيًٌت ؛ ليخرج ما ىو مستعد للخركج من ,    األفضل أف يرفع الغاسل رأس اؼبيًٌت إذل دكف حد جلوسو  ُث يبي
. كتقليبو , الفضالت ؛ لئال ىبرج شيء عند تكفينو 

ي امليِّت , يلّف الغاسل على يده خرقة  :   انياً    . ويُنجِّ
فإذا فعل ذلك أدخل يده من ربت , كيقـو مقاـ اػبرقة القفازاف إف كجدا , كذلك بأف يأيت الغاسل خبرقة كيلفها على يده     

 .كإكماؿ الطهارة , كينقيو باؼباء ؛ إلزالة النجاسة , كينجي اؼبيًٌت فيغسل فرجو , الثوب الذم يسًت عورتو 
.  ُيستحب بعد ذلك أن يُوض  امليِّت:   الثاً   

 ؽبين -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ النَّيب -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كتغسيلها كمن معها لزينب بنت النَّيب -رضي هللا عنها -    غبديث أـ عطٌية 
َها:"   . (3)"  اْبَدْأَن مبََياِمِنَها َوَمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمن ْ

ككذلك يبسح أنفو بأف يدخل , يدخل أصبعيو يف فمو كيبسح أسنانو برفق ,     فيأخذ الغاسل خرقة مبلولة هبعلها على أصبعيو 
. دكف أف يدخل فمو كأنفو ماء , ُث يغسل كجهو كييًتم الوضوء كما ىو معركؼ , أصبعيو يف منخريو كينظفهما برفق 

 

                                                 
( . 3/369)اؼبغٍت : انظر  (1)
( . 3/61)كصححو اغباكم  (1466)ركاه ابن ماجو برقم ,  (3141)ركاه أبو داكد برقم ,  (26306)ركاه أضبد برقم  (2)
 ( .939)ركاه مسلم برقم ,  (167)ركاه البخارم برقم  (3)
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.  ُث يغسلو مباء وسدر :رابعاً    
در  در نفسو ؛ ألنو يصعب تنظيف اؼبيًٌت فيما بعد من ثىفل السَّدر كأٌما ,    كاألفضل أف ييغسل شعره كغبيتو برغوة السًٌ ال بالسًٌ

در نفسو  در سينَّة ثابتة , بقية اعبسد فيغسلو بالسًٌ . كالتغسيل بالسًٌ
 ", اْغِسْلنَ َها مبَاٍء َوِسْدرٍ  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيب :كفيو,  اؼبتقٌدـ–رضي هللا عنها -  حديث أـ عطٌية :   ويدّل على ذلك 
اْغِسُلوُه مبَاٍء  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيب ,  يف الرجل الذم كقصتو راحلتو بعرفة فمات -رضي هللا عنهما - كحديث ابن عباس 

 . () "َوِسْدرٍ 
. ُث مجيع بدنو باملاء , ُث األيسر , ُث يغسل شقو األدين : خامساً    

َها: "  اؼبتقدًٌـ كفيو -رضي هللا عنها -    غبديث أـ عطٌية  ُث يغسل صبيع بدنو باؼباء , كىذه "  اْبَدْأَن مبََياِمِنَها َوَمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمن ْ
در ككبوه من اؼبنظًٌفات إف استعملت  . الغسلة ىي اليت تذىب ما تىعلَّق باعبسد من السًٌ

. ُث يفيض املاء على اْلسد, والبداءة بالشق األدين ُث األيسر  الث مرات , يفعل ما تقدَّم من الغسل بالسَّدر : سادساً    
كإذا احتاج ألكثر من ثالث ليينقًٌي اعبسم  " ِاْغِسْلنَ َها َ اَل اً َأْو ََخْساً َأْوَ ْسبعاً :"  اؼبتقدًٌـ كفيو -رضي هللا عنها -    غبديث أـ عطٌية 

رضي هللا عنها - كدٌؿ على ذلك حديث أـ عطٌية , فأىم شيء أف يينقًٌي كلو زاد على سبع ؛ ألف التنظيف ىو اؼبقصود , فإنو يزيد 

ًعا َأْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك ِإْن رََأيْ نُتَّ ا:" - . فالزيادة ترجع للمصلحة اليت يراىا الغاسل  " َذِلكَ  ْغِسْلنَ َها َ اَل ًا َأْو ََخًْسا َأْو َسب ْ
. يستحب أن جُيعل يف الغسلة األخرية كافورا :  سابعاً   

اؼبتقدًٌـ كفيو -رضي هللا عنها - نوع من الطيب أبيض ييدىؽُّ كهبيٍعىل يف اإلناء الذم يغسل بو آخر غسلة ؛ غبديث أـ عطٌية : والكافور 
".  َواْجَعْلَن يف اآلِخَرِة َكاُفورًا , َأْو َشْيً ا ِمْن َكاُفوٍر :" 

 . (2)كلو أف يستخدـ الصابوف يف إزالة األكساخ ؛ ألنو أقول من األشناف
. وُيسدل وراءىا , ُيْضَفر شعر املرأة  ال ة قرون - 

: كيف ركاية  " َ اَل ََة قُ ُرونٍ  " -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أهنن جعلن رأس بنت رسوؿ هللا : اؼبتقدًٌـ -رضي هللا عنها -    غبديث أـ عطٌية 
َناَىا َخْلَفَها"  : -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حيث قاؿ النَّيبُّ ,  أمرىن بذلك -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كيف ركاية ابن حباف أف النَّيب ,  " َوَأْلَقي ْ
 .(3)" و َواْجَعْلَن َ َا َ اَل ََة قُ ُرون" 

 

. حيشي بقطن ؛ لئال ىبرج منو بعد ذلك شيء فيلوًٌث اؼبيًٌت , إف خرج من اؼبيًٌت شيء بعد غسلو سبعان - 
   .(املُْحرِم  ): ُيستثىن من ِصفة التغسيل السابقة يف األحكام - 

صٌلى هللا عليو - أك عمرة ُث مات كىو ؿبيٍرًـ , فإنو ييغسَّل كما ييغسَّل األموات دباء كسدر ؛ لقوؿ النَّيب , من أحـر حبج :    كاؼبقصود 

.  "  اْغِسُلوُه مبَاٍء َوِسْدرٍ : "اؼبتقدًٌـ - رضي هللا عنهما - كما يف حديث ابن عباس  -كسٌلم
 

: خيتلف فيها املُْحرِم عن غريه من األموات كما يلي ,    إاّل أنَّ ىناك أمورًا ُتستثىن أ ناء التغسيل 
                                                 

( . 1206)ركاه مسلم برقم ,  (1265)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 17/89)- رضبو هللا - انظر فتاكل الشيخ ابن عثيمُت  (2)
 ( .3033)ركاه ابن حباف برقم  (3)
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 . أنو ال يُطيَّب. 1
 " . َواَل ُ َنِّطُوهُ  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيبُّ : كفيو ,  اؼبتقدًٌـ -رضي هللا عنهما -     غبديث ابن عباس 

.  إذا كان ذكراً فإنو ال يُلبس خميطاً . 2
يٍحرًـ ؛ ألنو يعترب ؿبيٍرًمان , أك السراكيل ,    كالقميص 

؛ غبديث ابن - كما سبق - أك العمامة أك غَتىا فبا ىي ؿبظور على اغبي اؼب
َعُث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبًِّيا: " -رضي هللا عنهما - عباس  ".   فَِإنَُّو يُ ب ْ

 . ال يُغطى رأسو .3
يٍحرًـ اؼبيًٌت كاغبٌي تغطية الرأس تيعترب ؿبظوران عليو ؛ غبديث ابن عباس 

ُروا َواَل  ُ َنِّطُوهُ  اَل  :" -رضي هللا عنهما -    أيضان اؼب  رَْأَسوُ  ُ َمِّ
َعثُ  فَِإنَّوُ  ٍحرًـ بعد التحلُّل األكؿ فإنو ال بأس بتغطية رأسو كتطييبو ؛ ألهنا ليست ؿبظورة , "  ُمَلبًِّيا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  يُ ب ْ

ي
كأٌما إذا مات اؼب

. عليو 
 واملرأة املُْحرِمة إذا ماتت ىل يُغطَّى وجهها ؟- 

يٍحرًمة ال ييغطَّى كجهها - رضبو هللا -    ذىب اؼبصنًٌف 
يٍحرًمة وبيىرَـّ عليها تغطية كجهها ؛ , على أفَّ اؼبرأة اؼب

كىذا بناء على أفَّ اؼبرأة اؼب
كأنو هبوز ؽبا أف تغطي , كسيأيت يف كتاب اغبج أفَّ إحراـ اؼبرأة يف لباس خاص بالوجو كىو النقاب , ألف إحرامها يف كجهها 

وأيضاً ُيستثىن . - رضبهما هللا - كتلميذه ابن القيم , كىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية , كجهها حاؿ اإلحراـ كلو من غَت عذر 
 . شهيد املعركة

. شهيد اؼبعركة :    ككذلك فبن ييستثٌت من أحكاـ تغسيل األموات اؼبتقدًٌمة 
. شهيد املعركة ال يُغسَّل . 1

 أىمىرى بًقىتػٍلىى -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيب : " كفيو ,  عند البخارم -رضي هللا عنو - غبديث جابر ,    كىذا باتفاؽ األئمَّة األربعة 
ٍلهيم  كاؼببطوف كصاحب , أـ غَته من الشهداء كاؼبطعوف , كىذا خاص بشهيد اؼبعركة  , ()" أيحيدو أىٍف ييٍدفػىنيوا ًبًدمىائًًهم كىدلىٍ يػيغىسًٌ

 .الغرؽ كغَتىم فهؤالء يػيغىسَّليوف كما ييغسل بقية األموات 

. يُدفن الشهيد بثيابو اليت قُتل فيها . 2
.    كال ييعرؼ يف ىذا خالؼ بُت أىل العلم 

 ىل يُغسل السقط وُيصلَّى عليو ؟- 
 :وال خيلو حالو من حالني , من سقط من بطن أمو قبل سباـ مدتو :    كالسَّقط ىو 
. - رضبهم هللا–فال ييغسَّل كال ييصلَّى عليو باتفاؽ العلماء ,  أف يسقط اعبنُت قبل األربعة أشهر :احلالة األوىل 
 أنو ييغسَّل كييصلَّى عليو , كييسمَّى :-  وهللا أعلم -والراجح ,  أف يسقط بعد سباـ األربعة أشهر ففيو خالؼ :احلالة الثانية 
. كما سيأيت يف أحكاـ العقيقة  ,كييعق عنو 

:     ويدّل على أنو يُ َغسَّل وُيصلَّى عليو 

                                                 
( . 1343)ركاه البخارم برقم  (1)
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وِ  َبْطنِ  يف  َخْلُقوُ  جُيَْمعُ  َأَحدَُكمْ  نَّ إ :" مرفوعان -رضي هللا عنو -    حديث ابن مسعود   ُثَّ  َذِلكَ  ِمْثلَ  َعَلَقةً  َيُكونُ  ُثَّ  يَ ْوًما َأْربَِعنيَ  أُمِّ
َعثُ  ُثَّ  َذِلكَ  ِمْثلَ  ُمْضَغةً  َيُكونُ  َفُخ ِفيِو الرموُح ....  ً َمَلًكا اَّللَُّ  يَ ب ْ  . ( )"ُثَّ يُ ن ْ

 .فصار إنسانان لو أحكاـ بٍت آدـ , سىتينفخ فيو الركح - كىي أربعة أشهر -  أنو بعد مائة كعشرين يـو :   ووجو الداللة 
 

: امليِّت إذا تعذَّر غسلو - 
فال شٌك أنو ال ييغسَّل كلكن , ككبو ذلك فبا يتعذَّر معو استعماؿ اؼباء , أك فبزقان يزيده التغسيل باؼباء سبزيقان ,    كأف يكوف ؿبًتقان 

 :على قولني   عل التيمم مكان الُغسل أم ال ؟: ىل يُيمَّم أّي : اػبالؼ يف 
 (2)- رضبو هللا - كىو اختيار الشيخ ابن عثيمُت , كيسقط كاجب التغسيل فييكفَّن , أنو ال يػييىمَّم  - : وهللا أعلم -    والراجح
. كييصلَّى عليو 
 ألف تغسيل اؼبيًٌت ليس من أجل رفع اغبدث كاعبنابة حىت يقـو التيمم مقامها ؛ بل اؼبراد من تغسيلو التنظيف  فال :   والتعليل 

 .يقـو التيمم مقاـ التغسيل ؛ ألنو ال يزيده نظافة بل اتساخا فيتجنَّب الًتاب عند عدـ اؼباء
 

: تكفني امليِّت :  انياً    
. كتقدَّـ أف حكم تكفُت اؼبيًٌت فرض كفاية ,  ىو لٌف اؼبيًٌت يف ثوب أك أكثر من مالو :التكفني 
  ِصفة تكفني امليِّت : 

.  ُيستحب تكفني الرجل بثالث لفائف بيضاء :أوالً    
يف ثىالىثىًة أىثٍػوىابو بًيضو  -  كىسىلَّمى عىلىٍيوً صىلَّى اَّللَّي  -كيفًٌنى رىسيوؿي اَّللًَّ :" قالت - رضي هللا عنها  -  حديث عائشة:   ويدّل على ذلك 

سىحيولًيَّةو 
 ًمٍن كيٍرسيفو (3)

 . (5)" لىٍيسى ًفيهىا قىًميصه كىالى ًعمىامىةه (4)
لكٌن ىذا -  كما ذكر اؼبصنًٌف –كما هبوز أف يكفَّن بلفافة كاحدة تسًت صبيع بدنو ,    كهبوز أف يكفَّن اؼبيًٌت بغَت األبيض 

. خالؼ السينَّة 
.  ُيستحب تبخري ىذه اللفائف : انياً    

ُروهُ  اْلميِّت َأمْجَْر ُْ  ِإَذا:" قاؿ  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيب , كاغباكم كصححو , كابن حباف ,     ؼبا ركاه أضبد   (6)"َ اَل ًا فََأمجِْ
كما -رضي هللا عنهما - كركد ذلك عن بعض الصحابة كأظباء بنت أيب بكر  لوكيشهد,  (7) يف اجملموع -رضبو هللا -  كصححو النوكم

  . (9) كما يف مصنَّف ابن أيب شيبة -رضي هللا عنو - كأيب ىريرة , ( 8)يف مصنَّف عبد الرزاؽ 

.  وجيعل احلُنوط فيما بينها , تبسط اللفائف بعضها فوق بعض :  الثاً    
كهبعل اغبنيوط بُت األكفاف بُت , كال تيسمى حنوطان إال إذا صينعت للميًٌت ,  ىي أخالط من الطيب تيصنع لألموات :واحلنوط 

ٍحرًـ كما تقدَّـ , كبُت الثانية كالثالثة , األكذل كالثانية 
ي
.  إال أنو ييستثٌت اؼب

                                                 
( .      1/506)ركاه اغباكم كصححو ,  (3031)ركاه ابن حباف برقم ,  (14540)ركاه أضبد برقم  (6( .        )2643)ركاه مسلم برقم ,  (3208)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 5/196)اجملموع : انظر  (7( .                                            )5/297)اؼبمتع : انظر  (2)
( . يبانية ) قرية باليمن تصنع هبا ىذه اللفائف , كجاء يف ركاية ( سىحوؿ)بضم أكلو كييركل بفتحو أيضان نسبو إذل " : سيحولية "(3)
( . 3/417)مصنف عبد الرزاؽ : انظر  (8.                                              )ىو القطن : الكيرسف  (4)
( . 3/256)مصنف ابن أيب شيبة : انظر  (9( .         )941)ركاه مسلم برقم ,  (1264)ركاه البخارم برقم  (5)
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صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيب ,  يف الذم كقصتو دابتو فمات -رضي هللا عنهما -  حديث ابن عباس :والدليل على وضع احلنوط    

  . ()  "َواَل ُ َنِّطُوهُ :"  -
. ُث وضع امليِّت على اللفائف الثالث مستلقياً مع مراعاة سرت عورتو أ ناء نقلو : رابعاً    

 .ًلَتيدَّ ما ىبرج من دبره من رائحة كريهة عند ربريكو ,       كمن األفضل أخذ اغبنوط بقطن ككضعو بُت إًٍليىيتىٍ اؼبيًٌت 
ُث يرمد طرف اللفافة العليا على شّقو األدين وطرفها اآلخر من فوقو على الشّق اآلخر ُث الثانية مثلها فنرّد طرفها : خامساً   

    .كىذا من باب األفضل ؛ لتكوف اللفائف أثبت من ردًٌىا صبيعان صبلة كاحدة  . ُث الثالثة مثلها, ُث األيسر , األدين 

 .ُث يعقد ىذه اللفائف وُ َلم يف الق   : سادساً   
فػىَتيجع فيو إذل اغباجة كربل العقد يف , كدل يأًت عدد معُت ؽبذه العقد ,       لئال ترزبي ىذه اللفائف كتتفرؽ أثناء نقل اؼبيًٌت 

. القػرب   
ن اؼبسلم كفن أخيو ؛ ؼبا ركاه مسلم من حديث جابر بن عبد هللا  سًٌ صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النَّيب - رضي هللا عنو -    كمن السينَّة أف وبي

ْن َكَفَنوُ :"  قاؿ -  .  (2)"ِإَذا َكفََّن َأَحدُُكْم َأَخاُه فَ ْلُيَحسِّ
 

ُث , ُث ىبمر رأسها , ُث القميص , تيلبس اإلزار , كقميص كلفافتُت , كطبار ,  إزار :تكفن  مسة أ واب  : فقيل وأّما املرأة   
تيلف باللفافتُت ؛ لوركده عن بعض السلف كإبراىيم النخعي , كابن سَتين , كالشعيب كاغبسن كغَتىم كما يف مصنَّف عبد الرزاؽ 

. (4)كابن أيب شيبة ( 3)
, فاألصل أنو ال فرؽ بُت الرجل كاؼبرأة , فإنو دل يثبت دليل على التفريق  , أِنا تكفَّن بثالث لفائف كالرجل:    والقول الثاٍل 

. فاألصل أهنا تكفَّن يف ثالثة أثواب كالرجل سبامان 
 

 :الصَّالة على امليِّت :  الثاً    
. فرض كفاية :    تقدَّـ أف حكم الصَّالة على اؼبيًٌت 

  ِصفة الصَّالة على امليِّت: 
     

أين يقف اإلمام بالنسبة للميِّت يف صالة اْلنازة ؟ / 1
. كعند كسط اؼبرأة ,  أف السينَّة أف يقف اإلماـ عند رأس الرجل :   الصحيح 

:    ويدّل على ذلك 
ـى ًعٍندى رىٍأًسوً أىنَّوي  :" -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ ـى كىسىطىهىا , كىعىلىى ًجنىازىًة اٍمرىأىةو صىلَّى عىلىى ًجنىازىًة رىجيلو فػىقىا ا : فىًقيلى لىوي فػىقىا أىىىكىذى

 . (5)" نػىعىٍم :  يػىٍفعىل ؟ قىاؿى -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كىافى رىسيوؿي هللًا 
ـى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - صىلٍَّيتي كىرىاءى النَّيبًٌ :"  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث ظبرة بن جندب . ب  عىلىى اٍمرىأىةو مىاتىٍت يف نًفىاًسهىا فػىقىا

                                                 
( . 3/433,434)مصنف عبد الرزاؽ : انظر  (4( .    )1206)ركاه مسلم برقم ,  (1265)ركاه البخارم برقم  (1)
( , 1494) ركاه ابن ماجو برقم  (1034) ركاه الًتمذم برقم ,  (3194)ركاه أبو داكد برقم ,  (13114)ركاه أضبد برقم  (5( .                                        )943)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 109ص)كصححو األلباين يف أحكاـ اعبنائز " حديث حسن " كقاؿ الًتمذم  .                            (2/465)مصنف ابن أيب شيبة : انظر  (3)
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  ()"عىلىيػٍهىا كىسىطىهىا 
كبعض الناس يقف عن , كأٌما اؼبأموموف فإهنم يقفوف خلف اإلماـ , كإال فأينما كقف اإلماـ أجزأ ذلك , كىذا من باب األفضل 

. يبُت اإلماـ بال حاجة كىذا خالؼ السينَّة 
 ُث الغلماف بعدىم , كصبيانا , فػىييقدَّـ الرجاؿ فبا يلي اإلماـ , كنساءن ,  إف كاف ىناؾ عدد من اعبنائز رجاالن  :فائدة ,

. ُث من دل تبلغ , ُث النساء البالغات 
 . وال ُيشر  دعاء االستفتاح, ويبسمل , الفا ة بعدما يستعيذ : يُك ِّ أربع تكبريات يقرأ بعد األوىل  /2

:    ويدّل على ذلك 
 ُثيَّ  ـبيىافػىتىةن  اٍلقيٍرآفً  بًأيًـٌ  اأٍليكذلى  التٍَّكًبَتىةً  يف  يػىٍقرىأى  أىفٍ  اعبٍىنىازىةً  عىلىى الصَّالة يف  السُّنَّةي :"  قاؿ -رضي هللا عنو - حديث أيب أمامة سهل .  أ

ى  ثنا ييكىربًٌ  . (2)"   اآٍلًخرىةً  ًعٍندى  كىالتٍَّسًليمي  ثىالى
نىازىةو فػىقىرىأى بًفىارًبىًة اٍلًكتىاًب كىسورىة , كىجىهىر- رضي هللا عنهما - صىلٍَّيتي خىلىفى اٍبن عىبَّاس:" حديث طلحة بن عبد هللا قاؿ . ب  عىلىى جى

صٌلى هللا - لتعلموا أهنا طريقة النَّيب : أم  , (3) "لًتػىٍعلىميوا أىنػَّهىا سينَّةه ًإمبَّىا جىهىٍرتي :  فػىقىاىؿ فػىلىمَّا فػىرىغى أىخىٍذتي بًيىًدًه فىسىأىٍلتيوي  , حىىتَّ أىظٍبىعىنىا

.   كليس اؼبقصود أهنا مستحبة -عليو كسٌلم 
 . -صّلى هللا عليو وسّلم - وُيصلِّي على النَّ  , ُث يُك ِّ للثانية / 3

.   بعد التكبَتة الثانية -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  على مشركعية الصَّالة على النَّيب (4)اإلصباع - رضبو هللا -    كنقل ابن ىبَتة 
اللَُّهمَّ  :" فيقوؿ كلكن األفضل أف يأيت بالصَّالة اإلبراىيمية, لكفى  "  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُ َمَّدٍ : "فلو قاؿ , كأم صيغة تكفي 

يٌد  َِيٌد ,  بَاِرْك َعَلى ُ َمٍَّد , َو َصلِّ َعَلى ُ َمٍَّد , َوَعَلى آِل ُ َمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم , ِإنََّك محَِ
يٌد  َِيدٌ   " .  َوَعَلى آِل ُ َمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىيَم , ِإنََّك محَِ

 .ويدعو للميِّت , ُث يُك ِّ للثالثة / 4
 . (5)اإلصباع على ذلك - رضبو هللا - كنقل ابن ىبَتة 

. إال أٌف الدعاء باؼبأثور أفضل ,   كالدعاء للميًٌت هبوز بأم دعاء 
:  - رمحو هللا - وممّا ورد من األدعية ما ذكره املصنِّف     
نىازىةو فىحىًفٍظتي ًمٍن ديعىائًًو كىىيوى يػىقيوؿي -  صلى هللا عليو كسلم -صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو - ما ركاه عوؼ بن مالك . أ عىلىى جى
ْع ُمْدَخَلُو , َوَأْكرِْم نُ ُزَلُو , َوَعاِفِو َواْعُف َعْنُو , اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُو َواْرمَحُْو  :" َونَ قِِّو ِمَن , َواْغِسْلُو بِاْلَماِء َوالث َّْلِج َواْلبَ َرِد , َوَوسِّ

َنِس  ًرا ِمْن َدارِِه , اْاَطَايَا َكَما نَ قَّْيَت الث َّْوَب األَبْ َيَض ِمَن الدَّ ًرا ِمْن َأْىِلِو , َوَأْبِدْلُو َدارًا َخي ْ ًرا ِمْن َزْوِجِو , َوَأْىالً َخي ْ , َوَزْوًجا َخي ْ
: " , كيف ركاية  "حىىتَّ سبىىنػٍَّيتي أىٍف أىكيوفى أىنىا ذىًلكى اٍلميًٌت:  قىاؿى ", َأْو ِمْن َعَذاِب النَّارِ , َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْ ِ , َوَأْدِخْلُو اْْلَنََّة 

َنَة اْلَقْ ِ َوَعَذاَب النَّارِ   . (6)" َوِقِو ِفت ْ

                                                 
( . 964)ركاه مسلم برقم ,  (1331,1332)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 3/204)كصححو اغبافظ ابن حجر يف الفتح ,  (2/975)كصححو النوكم يف اػبالصة ,  (1991)ركاه النسائي يف السنن الصغرل برقم  (2)
( . 1/190)اإلفصاح : انظر  (5( .                                )1335)ركاه البخارم برقم  (3)
 ( .963)ركاه مسلم برقم  (6( .                                  )1/190)اإلفصاح : انظر  (4)
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اللَُّهمَّ اْغِفْر :"  إذا صلى على اعبنازة قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كاف رسوؿ هللا :  قاؿ -رضي هللا عنو - ما ركاه أبو ىريرة .    ب 
حِلَيَِّنا َوميِّتَنا َوَشاِىِدنَا َوَغائِِبَنا َوَصِغريِنَا وََكِبريِنَا َوذََكرِنَا َوأُنْ ثَانَا , اللَُّهمَّ َمْن َأْحيَ ْيَتُو ِمنَّا فََأْحِيِو َعَلى اإِلْساَلِم , َوَمْن تَ َوف َّْيَتُو ِمنَّا 

 . ()"اللَُّهمَّ الَ َ ْرِْمَنا َأْجَرُه َوالَ ُتِضلََّنا بَ ْعَدُه , فَ تَ َوفَُّو َعَلى اإِلديَاِن 
 

 َوُذْخًرا, اَللَُّهمَّ ِاْجَعْلُو فَ َرطًا ِلَواِلَدْيوِ  : " َوِإْن َكاَن َصِغريًا قَاَل بَ ْعَد اَلدمَعاِء اَْلَعامِّ ]: يقوؿ - رضبو هللا - فاؼبصنًٌف  : وأّما الصغري   
كىذا  [َوِقِو ِبَرمْحَِتَك َعَذاَب َاْلَِْحيمِ ,  َواْجَعْلُو يف َكَفاَلِة ِإبْ َراِىيمَ ,  َوَأْعِظْم بِِو ُأُجوَرمُهَا اَللَُّهمَّ  َ قِّْل بِِو َمَوازِينَ ُهَما,  َوَشِفيًعا ُ َابًا, 

 مناسبان - رضبو هللا - كما ذكره اؼبصنًٌف , فإف األصل أف يدعو دعاءن عامان بعدما يدعو بالوارد , الدعاء كإف كاف دل يرد يف السينَّة 
ىو الذم يذىب أماـ الوالدين ؛ لييهيئ : فيدعو لوالدمًٌ الطفل باؼبغفرة كالرضبة , كالفىرىط , للمقاـ كليس مسنونان كردت بو السينَّة 

 )أتقدمكم أليىيًٌئ لكم اؼبشرب , ك :  أٌم (2) "َأنَا فَ َرُطُكْم َعَلى احْلَْوضِ  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ؽبم اؼبشرب كما قاؿ النَّيب 
.  شفيعان لوالديو ك أجران : أٌم  ( َوُذْخًرا

 

 .  ُث يُك ِّ للرابعة ويقف قليالً ُث ُيسلِّم عن ديينو واحدة/ 5
. كالسَّالـ بعدىا كاحدة عن يبينو , على التكبَتة الرابعة ( 3)اإلصباع - رضبو هللا -    كنقل ابن ىبَتة 

 

ككذا من لو بذؿ يف مصاحل , السيما إذا كاف اؼبيًٌت من أىل العلم كالفضل  ,  وجيوز لإلمام أن يزيد يف عدد التكبريات-
. كىذا الوارد يف السينَّة , أك تسعان , أك سبعان , أك سٌتان , فيجوز أف يزيد دبا كرد بالسينَّة فيجوز أف ييكربًٌ عليو طبسان , اؼبسلمُت 

:  كلكن قاؿ بعض أىل العلم , كاػبامسة إذل التاسعة , كدل يأًت نصّّ فيو بياف ما يقولو بعد التكبَتة الرابعة 
 . (4 )أنو يدعو بعدىا

  
  كاػبالؼ يف رفع اليدين مع بقيَّة التكبَت ,  باإلصباع أف رفع اليدين مع تكبَتة اإلحراـ سينَّة :فائدة. 

ٍيًو مىعى كيلًٌ " -رضي هللا عنو - فقد صٌح عن عمر ابن اػبطاب , أنو سيٌنة ؛ ألنو فعل الصحابة  :  والصحيح  كىافى يػىٍرفىعي يىدى
إال -رضي هللا عنو - كمثل ىذا ال يأيت من اجتهاد كال يفعلو عمر , معركؼ بشدة ربريو للسينَّة -رضي هللا عنو - ك عمر ,(5) " تىٍكًبَتىةو 

, -رضي هللا عنهما - كجاء رفع اليدين مع كل تكبَتة عن صبع من الصحابة كابن عباس  , -صٌلى هللا عليو كسٌلم - بتوقيف من النَّيبًٌ 
 .(6) -رضي هللا عنو -  , كزيد بن ثابت -رضي هللا عنو - كأنس بن مالك 

 

 .من فاتتو الصَّالة على اْلنازة ح  ُدفنت صّلى على الق  - 
صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو - فىسىأىؿى النَّيبُّ , كىافى يػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى فىمىاتى , أىفَّ رىجيالن أىٍسوىدى أىٍك اٍمرىأىةن سىٍودىاءى  :" -رضي هللا عنو -    غبديث أيب ىريرة 

 . (7) "عىلىٍيوً  فىأىتىى قػىبػٍرىهي فىصىلَّى" قَ ْ َِىا- أىٍك قىاؿى -ُدلموٍل َعَلى قَ ْ ِهِ   ,َأَفاَل ُكْنُتْم آَذنْ ُتُموٍل بِوِ   :"قىاؿى , مىاتى : فػىقىاليوا ,  عىٍنوي -كىسىلَّمى 

                                                 
. كأيعل ىذا اغبديث باإلرساؿ  (14/406) ركاه أضبد برقم ,  (1498)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1024) ركاه الًتمذم برقم ,  (3201)ركاه أبو داكد برقم  (1)
( . 6575)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1/190)اإلفصاح : انظر  (3)
 ( . 5/339)اؼبمتع : انظر  (4)
. ككصلو ابن أيب شيبة كعبد الرزاؽ ك البيهقي , ركاه البخارم معلقان بصيغة اعبـز يف صحيحو  (5)
( . 4/44)كسنن البيهقي ,  (3/296)مصنف بن أيب شيبة : انظر  (6)
( . 956)ركاه مسلم برقم ,  (458)ركاه البخارم برقم  (7)
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كإف كانوا ًعٌدة أموات فإف دل تكن قبورىم , كعند كسطو إف كاف امرأة ,    فيقف اإلماـ عند رأس القرب إف كاف اؼبيًٌت رجالن 
. صٌلى على كل قرب صالة مستقلة , متتابعة خلف بعضها البعض 

  ؟ما حكم الصَّالة على الغائب :مسألة  

 ؟ ىل تصّح الصَّالة عليو فيما لو مات شخص كىو غائب عن البلد , :واملراد بذلك 
صىلَّى اَّللَّي -أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ : "  يف الصحيحُت -رضي هللا عنو -  أٌف صالة الغائب مشركعة دؿَّ على ذلك حديث أيب ىريرة :اْلواب    

بػَّرى أىٍربػىعنا  -عىلىٍيًو كىسىلَّمى    . () "نػىعىى النَّجىاًشيَّ يف اٍليػىٍوـً الًَّذم مىاتى ًفيًو خىرىجى ًإذلى اٍلميصىلَّى فىصىفَّ هًبًٍم كىكى
إال أٌف الفرؽ ىو أف اؼبيًٌت جنازتو غائبة , كىي سبامان كصالة اعبنازة بصفتها ,    فدؿَّ ىذا على مشركعية الصَّالة على الغائب 

يصىلًٌي  
. ليست أماـ اؼب

 : أقواىا قوالن, على ِعّدة أقوال , واختلف أىل العلم فيمن ُتشر  صالة الغائب عليو    
أك ؾباىد كانت لو جهود يف الدفاع , أك مالو , أك جاىو ,  أنو ييصلَّى على الغائب إذا كاف فبن نفع اؼبسلمُت بعلمو :   األول 

. () - حفظها هللا - كاللجنة الدائمة - رضبو هللا - عن اإلسالـ كأىلو , كاختار ىذا القوؿ ابن باز 
.  على النَّجاشي ؛ ألنو استقبل اؼبهاجرين من اؼبسلمُت كأمَّنػىهيم -صٌلى هللا عليو كسٌلم - صالة النَّيب  : بِ   واستدلوا      

, كتلميذه ابن القٌيم ,  أٌف صالة الغائب مشركعة ؼبن دل ييصلَّ عليو , كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية :والثاٍل    
. (3).- رضبهم هللا - كشيخنا ابن عثيمُت 

- أنو دل ييصلَّ عليو يف بلده , فىصىلَّى عليو النَّيب  : ووجو ذلك على النَّجاشي , -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  صالة النَّيب :واستدلوا ب   

  . -صٌلى هللا عليو كسٌلم 
  ىل ُيصلَّ على من ُوِجد بعض جسده دون البعض اآلخر ؟–

 :على حالني  :   اْلواب
 .كييصلَّى عليو , كييكفَّن ,  إف كاف اؼبوجود صبلة اؼبيًٌت كأف يوجد رىجيله بال أعضاء فإنو ييغسَّل :احلال األوىل 

كإف كاف اؼبوجود عضوان من أعضاء اؼبيًٌت , فإف كاف صيلًٌي على صبلة اؼبيًٌت فال ييصلَّى عليو , كإف دل يكن : احلال الثانية 
- . كهللا أعلم-صيٌلٌ ً م على صبلتو فإنو ييصلَّى على ىذا اعبزء اؼبوجود      

. جيوز الصَّالة على اْلنازة يف املسجد - 
 . (4)" عىلىى سىهىلو ًبٍن بػىٍيضىاءى يف اٍلمىٍسًجًد -صٌلى هللا عليو كسٌلم - صىلَّى رىسيوؿي هللًا :" -رضي هللا عنها -    غبديث عائشة 

فهو حديث ضعيف  ,  (5)"  َعَلْيوِ ْيءَ َمْن َصلَّى َعَلى َجَنازٍَة يف اْلَمْسِجِد َفالَ شَ :"  مرفوعان -رضي هللا عنو - كأمَّا حديث أيب ىريرة 
. كىو فبا يٌتقي األئمة تفرده , تفٌرد بو صاحل موذل التوأمة , 

                                                 
( . 951)ركاه مسلم برقم ,  (1245)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 8/418)كفتاكل اللجنة الدائمة ,  . (13/159)- رضبو هللا - فتاكل الشيخ ابن باز :  انظر (2)
 ( . 149 / 17) فتاكل شيخنا ابن عثيمُت : انظر ,  ( 520 / 1)زاد اؼبعاد البن القيم : انظر  (3)
( . 973)ركاه مسلم برقم  (4)
( . 9730)ركاه أضبد برقم , (1517)ركاه ابن ماجو برقم ,  (3191)ركاه أبو داكد برقم  (5)
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عل ميصلَّى خاص باعبنائز  ككما دؿَّ عليو حديث  , -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كما كاف على عهد النَّيب ,    كال شٌك أف السينَّة أف هبي
- كليس من ىديو , النجاشي اؼبتقدًٌـ فقد كاف ىبرج هبم إذل اٍلميصلَّى , كأٌما الصَّالة على اؼبيًٌت يف اؼبسجد فقد كاف يفعلو أحيانان 

 . -صٌلى هللا عليو كسٌلم 
كدل يىكن من ىديو الرَّاتب الصَّالة عليو يف اؼبسجد , كردبا كاف ييصلي أحيانان على اؼبيًٌت يف :" - رضبو هللا -    قاؿ ابن القٌيم 

. ()" اؼبسجد 
 .ُيستحب تكثري املَُصلِّني على اْلنازة ؛ ألِنم يشفعون فيو - 

َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم دَيُوُت فَ يَ ُقوُم َعَلى :"  يقوؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ ظبعت النَّيب -رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عباس 
ُ ِفيوِ  صٌلى هللا عليو - عن النَّيب - رضي هللا عنها - كيف حديث عائشة  , (2) " َجَنازَتِِو َأْربَ ُعوَن رَُجالً الَ ُيْشرُِكوَن بِاَّللَِّ َشْيً ا ِإالَّ َشفََّعُهُم اَّللَّ

ُلُغوَن ِمائًَة ُكلمُهْم َيْشَفُعوَن َلُو ِإالَّ ُشفُِّعوا ِفيوِ يَما ِمْن ميِّت ُيَصلِّ :"  قاؿ -كسٌلم    . (3) "  َعَلْيِو أُمٌَّة ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يَ ب ْ

 
 

  :دفن امليِّت: رابعاً  
مل اؼبيًٌت على األعناؽ ؛ لقوؿ النَّيب   ونَُو َعْن  َوِإْن َيُك ِسَوى َذِلَك َفَشرٌّ َتَضعُ :"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    السينَّة أف وبي

 .   (4)" رِقَاِبُكْم 
أك كجود , كبعد اؼبقربة , فهو خالؼ السينَّة فال ينبغي ضبلو بالسيَّارة إال لعذر ,    كأٌما ضبل اعبنازة على سيَّارة مع قرب اؼبقربة 

. أك خوؼ ككبوىا من األعذار , رياح 
صلى هللا -أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو - بل يكوف ماشيان ؛ غبديث ثوباف ,    ككذلك من تىًبع اعبنازة فاألفضل لو أاٌل يكوف راكبان 

ابَّةو فػىرىًكبى فىًقيلى لىوي فػىقىاؿى -  عليو كسلم بػىهىا فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى أيًتىى ًبدى ابَّةو كىىيوى مىعى اعبٍىنىازىًة فىأىِبى أىٍف يػىرٍكى نَّ اْلَمالَِئَكَة َكاَنْت متَْشِ  إ: "أيًتىى ًبدى  يًِ
. أمَّا الركوب بعد االنصراؼ عنها فجائز   ,(5)"فَ َلْم َأُكْن أَلرَْكَب َوُىْم دَيُْشوَن فَ َلمَّا َذَىُبوا رَِكْبُت 

 

 . ُيسّن اإلسرا  يف املشي باْلنازة -
َأْسرُِعوا بِاْْلَِنازَِة فَِإْن َتُك َصاحِلًَة :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  عن النَّيب -رضي هللا عنو - غبديث أيب ىريرة ,    كىذا باتفاؽ العلماء 

ُمونَ َها َوِإْن َيُك ِسَوى َذِلَك َفَشرٌّ َتَضُعونَُو َعْن رِقَاِبُكمْ  ٌر تُ َقدِّ , أف يكوف فوؽ اؼبشي اؼبعتاد : كاؼبقصود باإلسراع , ( 6) "َفَخي ْ
 .كييستثٌت من مشركعية اإلسراع باؼبيًٌت إذا خيشي حدكث ضرر باعبنازة عند اإلسراع هبا 

 

  ينبغي للرجل اؼبسلم أف هبتهد يف ربصيلو كال ,  ذكر اؼبصنًٌف حديثان جاء يف فضل تشييع اعبنازة فضل عظيم :فائدة 

َمْن ات ََّبَع َجَنازََة ُمْسِلٍم ِإديَانًا :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - يتواىن , كىو ما جاء يف حديث أيب ىريرة 
َها َويَ ْفُرَ  ِمْن َدْفِنَها فَِإنَّو يَ ْرِجُع ِمْن اأْلَْجِر بِِقريَاَطنْيِ ُكلم ِقريَاٍط ِمْثُل ُأُحدٍ ىَواْحِتَسابًا وََكاَن َمَعُو َح َّ ُيَصلَّ  . (7)" َعَلي ْ

؟  كىمىا اٍلًقَتىاطىافً  : ًقيلى  "َمْن َشِهَد اْْلََنازََة َح َّ ُيَصلَِّي فَ َلُو ِقريَاٌط َوَمْن َشِهَد َح َّ تُْدَفَن َكاَن َلُو ِقريَاطَانِ :" كيف ركاية أخرل 
                                                 

( . 75ص)كصححو األلباين يف أحكاـ اعبنائز ,  (3177)ركاه أبو داكد برقم  (5( .                                    )1/500)زاد اؼبعاد : انظر  (1)
( . 944)ركاه مسلم برقم ,  (1315)ركاه البخارم برقم  (6( .                                       )948)ركاه مسلم برقم  (2)
(  . 47)ركاه البخارم برقم  (7( .                                       )947)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 944)ركاه مسلم برقم ,  (1315)ركاه البخارم برقم  (4)
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  ( .)" قَاَل ِمْثُل اْْلَبَ َلنْيِ اْلَعِظيَمنْيِ    
. كأٌما الرجل فال ييغطَّى , بإصباع العلماء ؛ كألف ذلك أسًت ؽبا , يػيغىطَّى قرب اؼبرأة عند إنزاؽبا : ييسن أف ييسجَّى أٌم - 

 

. ُيسّن أن يكون ق  امليِّت حلداً ال شقاً - 
:  والفرق بني اللحد والشقم 

فر يف أسفل القرب حفرة من جهة القبلة ؛ ليوضع فيها اؼبيًٌت  : وِصفتو,  يف األصل ىو اؼبيل :   اللَّحد  ككونو من جهة , أف وبي
. كهبوز يف اعبهة األخرل , القبلة أفضل 

فر يف كسط القرب حفرة كاغبوض :صفتو  :والشقم    . ُث ييسقف عليو بأحجار , ُث ييوضع فيو اؼبيًٌت ,  أف وبي
.  كال بأس بالشقُّ السيما يف األراضي الرملية اليت ال يبكن فيها اللحد ؛ ألنو لو كيضع الهندـ عليو الرمل 

ا :" أنو قاؿ يف مرضو الذم مات فيو -رضي هللا عنو - حديث سعد بن أيب كقاص  : ويدّل على ُسنيَّة اللحد     دن  اغبٍىديكا رل غبٍى
 . (2)"-.صلى هللا عليو كسلم-كىاٍنًصبيوا عىلىىَّ اللًَّ ى نىٍصبنا كىمىا صيًنعى ًبرىسيوًؿ اَّللًَّ 

 

 .  بسم وعلى ِمّلة رسول هللا:  ُيسّن ملن يُدخل امليِّت أن يقول -
 اَّللَِّ  ِبْسمِ :  فَ ُقوُلوا اْلُقُبورِ  يف  َمْوتَاُكمْ  َوَضْعُتمْ  ِإَذا:" قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  عن النَّيب -رضي هللا عنهما -    غبديث ابن عمر 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -  هللا َرُسولِ  ِملَّةِ  َوَعَلى   .(3)"  -َصلَّى اَّللَّ
  بل هبوز أف ينزؽبا أم شخص كلو كاف أجنبيان ,  إذا كاف اؼبيًٌت امرأة ال ييشًتط أف يدخلها القرب أحد ؿبارمها :فائدة .

صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو - كىرىسيوؿي اَّللًَّ   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - شىًهٍدنىا بًٍنتى رىسيوًؿ اَّللًَّ : "  قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث أنس :   ويدّل على ذلك 

نػىٍيًو تىٍدمىعىاًف - كىسىلَّمى  َلةَ  (4) َىْل ِفيُكْم ِمْن َأَحٍد مَلْ يُ َقاِرفْ "   :فػىقىاؿى , جىاًلسه عىلىى اٍلقىرٍبً فػىرىأىٍيتي عىيػٍ , أىنىا :  فػىقىاؿى أىبيو طىٍلحىةى  "اللَّي ْ
. (5)"فػىنػىزىؿى يف قػىرٍبًىىا فػىقىبػىرىىىا ,  فَاْنِزْل يف قَ ْ َِىا :قىاؿى 

 

 . ُيسّن أن يرفع الق  قدر ش  ُمسنَّماً - 
.  (6)" ميسىنَّمنا  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - رىأىل قػىبػٍرى النَّيبًٌ  أىنَّوي  :" -رضي هللا عنو -    غبديث سفياف التمَّار 

عل كالسَّناـ : ومسنَّماً  سطَّح كىو,أف هبي
ي
سنَّم اؼب

ي
.  اؼببسوط يف أعاله كالسطح :حبيث يكوف كسطو بارزان على أطرافو , كضد اؼب

 

كيأمر ,كيدعوف لو بالتثبيت,    كالسينَّة عند الفراغ من دفن اؼبيًٌت ما ذكره اؼبصنًٌف كىو أف يستغفر اؼبشيًٌعوف للميًٌت عند القرب 
  (7) "اْستَ ْغِفُروا أَلِخيُكْم َوَسُلوا َلُو التَّْثِبيَت فَِإنَُّو اآلَن ُيْسَألُ  :" قاؿ -رضي هللا عنو - أحدىم اغباضرين بذلك غبديث عثماف 

    

. ما ُِني عن فعلو يف الق  - 
.  ثالثة أمور كرد النَّهي عن فعلها بالقرب -رضبو هللا -      ذكر اؼبصنًٌف 

 .جتصيص الق  : أوالً 
                                                 

( . 1342)ركاه البخارم برقم  (5( .                                                )945)ركاه مسلم برقم ,  (1325)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1390)ركاه البخارم برقم  (6( .                                                                                  )966)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 45/292)كجٌود إسناده النوكم يف اجملموع ,  (3221)ركاه أبو داكد برقم  (7( .    )3/198)كصححو األلباين يف األركاء ,  (3231)ركاه أبو داكد برقم ,  (4990)ركاه أضبد برقم  (3)
 .أم دل هبامع : ييقارؼ  (4)
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. البناء عليو :  انياً 
 أنو وبيىرَـّ ذبىٍصيصيو كالبناء عليو ؛ ألف النَّهي الوارد ال صارؼ يصرفو عن :والصحيح , كضع اعبيص فوقو  : وجَتْصيُصو ىو   

. التحرًن 
:   ويدّل على النَّهي 

ًرا ُمْشرِفًا ِإالَّ َسوَّيْ َتوُ :"  عند مسلم مرفوعان كفيو -رضي هللا عنو - حديث علي . أ كالغلو ,  كذبصيصو يدخل يف تشريفو () "َوالَ قَ ب ْ
. ككذا البناء عليو , فيو 
.  (2) "أىٍف هبيىصَّصى اٍلقىبػٍري كىأىٍف يػيٍقعىدى عىلىٍيًو كىأىٍف يػيبػٌٍتى عىلىٍيوً -  صٌلى هللا عليو كسٌلم -نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو - حديث جابر . ب

. واالتكاء إليو , والوطء على الق  , اْللوس :  الثاً 
.  أفَّ اعبلوس كالوطء ؿبرماف :والصحيح 

 :ويدّل على ذلك 
ٌر َلُو ِمْن َأْن :"  مرفوعان -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ أَلْن جَيِْلَس َأَحدُُكْم َعَلى مَجَْرٍة فَ ُتْحِرَق  َِيابَُو فَ َتْخُلَص ِإىَل ِجْلِدِه َخي ْ

. ك كركد الوعيد يدٌؿ على التحرًن , كىذا دليل على ربرًن اعبلوس  . (3)" جَيِْلَس َعَلى قَ ْ ٍ 
كال صارؼ , كىذا دليل على ربرًن كطء القرب  " تُوطَأ َوَأْن يُْكَتب َعَلْيِو َوَأنْ :"  اؼبتقدًٌـ كفيو -رضي هللا عنو - حديث جابر . ب

 . للقرب فيصرؼ النَّهي عن التحرًن , كًلما يف ذلك من االمتها
 

  أك خوؼ إيذاء ؛ غبديث بشَت بن اغبٍنظلٌية, أك حىٌر , كشدَّة برد ,  ييكره اؼبشي بُت القبور بالنًٌعلُت إال غباجة :فائدة 

نىمىا أىنىا أيمىاًشى رىسيوؿى اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو -  نىمىا ىيوى يبىًٍشي حىانىت نىٍظرىة ... أىتىى عىلىى قػيبيوًر اٍلميٍسًلًمُتى  -صلى هللا عليو كسلم -بػىيػٍ فػىبػىيػٍ
, فػىلىمَّا عىرىؼى الرَّجيل رىسيوؿى هللًا "أْلِق َسْبِتيَّتَ ْيكَ َوحْيَك  ؛ يَا َصاِحَب السَّْبِتيَّتَ نْي : "فإذا ىو برجل يبشي بُت القبور عليو نعالف فقاؿ 

.  فخلع النعلُت عند اؼبشي بُت القبور من السينَّة (4) " فػىرىمىى هًبًمىا نًٍعلىٍيوً خىلىعى  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
 

   . من أحكام التعزية: خامساً    
رضي هللا عنهما - من السينَّة أف ييصنع ألىل اؼبيًٌت طعامان إذا كانوا مشغولُت بأحزاهنم ؛ مراعاة غباؽبم ؛ غبديث عبد هللا بن جعفر   

اْصنَ ُعوا آلِل َجْعَفٍر طََعاًما فَِإنَُّو َقْد َأتَاُىْم َأْمٌر  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ النَّيب -حُت قتل - ؼبا جاء نعي جعفر :"  قاؿ -
 . (5) "َشَغَلُهْم 
  فاألصل أهنم ييٍطعىميوف ما داموا ,  دل يىرًد ربديدا إلطعامهم بثالثة أياـ ككبوىا فبا تعارؼ عليو الناس اليـو :فائدة

 كما يصنعو كثَت من الناس الذين يصنعوف الطعاـ ألىل , فمىت دل ييشغلوا دل ييطعموا , مشغولُت عن طبخ طعامهم 

                                                 
( .                  969)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 970)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 971)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 5/312)كحٌسنو النوكم يف اجملموع ,  (4/343)كجٌوده اإلماـ أضبد كما يف هتذيب السنن ,  (1568)ركاه ابن ماجو برقم ,  (2049)ركاه النسائي برقم ,  (3230)ركاه أبو داكد برقم  (4)
 ( .998)ركاه الًتمذم برقم ,  (3132)ركاه أبو داكد برقم  (5)
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فالطعاـ ألىل اؼبيًٌت ؛ ألنو أتاىم ما يشغلهم ال للناس , , ليجتمعوا على ىذا الطعاـ ىو أمر ؿبرـٌ ,    اؼبيًٌت ُث يدعوف للناس 
 كينَّا نػىعيدُّ ااًلٍجًتمىاعى ًإذلى أىٍىًل اٍلميًٌت كىصىًنيعىةى الطَّعىاـً بػىٍعدى دىٍفًنًو ًمٍن :"  قاؿ -رضي هللا عنو - فعن جرير بن عبد هللا البيٍجلي 

  .() "النًٌيىاحىةً 
 ال -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كمن اؼبعلـو أف ىدم ؿبمد :" بعد أف قرَّر أف ىذا بدعة منكرة - رضبو هللا -    قاؿ شيخنا ابن عثيمُت 

يعدكف االجتماع عند أىل اؼبيًٌت كصينع الطعاـ من النًٌياحة , كالنًٌياحة ال - رضي هللا عنهم - يتضمن مثل ىذا , بل إف الصحابة 
النَّاِئَحُة ِإَذا مَلْ تَ ُتْب قَ ْبَل :" كاؼبستمعة كقاؿ ,  لعن النَّائحة -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ىبفى حكمها على من اطَّلع على السينَّة فإف النَّيب 

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطَراٍن َوِدرٌْ  ِمْن َجَربٍ  فالواجب الكىف عن ىذه العادة اؼبنكرة , كأف ربفظ "  َمْوِ َا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلي ْ
 . (2)"األمواؿ عن بذؽبا يف ىذا العمل احملـر 

.    ككذلك أىل اؼبيًٌت ال يصنعوف طعامان كيدعوف لو الناس 
. (3)"كأٌما صنعة أىل اؼبيًٌت طعامان يدعوف الناس إليو فهذا غَت مشركع كإمبا ىو بدعة :" - رضبو هللا - قاؿ شيخ اإلسالـ 

كألف الطعاـ صينع ,  كهبوز ؼبن حضر أىل اؼبيًٌت كىم يأكلوف طعامان صينع ؽبم أف يأكل معهم ؛ ألنو كافق ذلك من غَت دعوة 
. ؽبم كدل يصنعوه بأنفسهم 

 . من أحكام زيارة القبور: سادساً 
:  ُتسّن زيارة القبور    -

.   (4) " نَ َهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَ ُزوُروَىاُكْنُت :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أٌف النَّيب -رضي هللا عنو -    غبديث بريدة 
 . (5) إصباع العلماء على سنيَّة زيارة القبور-رضبو هللا -   كنقل النوكم 

مثل الصالة على : فالشرعية .شرعية, كبدعية : أما زيارة القبور فهي على كجهُت  :" -رضبو هللا - قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 فهي زيارة أىل الشرؾ الذين :البدعّية كأٌما , ... اعبنازة, كاؼبقصود هبا الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصالة على جنازتو

. (6)...."كيدعوف , كطلب اغبوائج عنده فييصٌلوف عند قربه , كاالستعانة , يقصدكف دعاء اؼبيًٌت 
 

  .ُسنيَّة زيارة القبور للرجال دون النساء- 

:    كأٌما النساء فقد اختلف أىل العلم يف حكم زيارة النساء للقبور 
. (7)- رضبو هللا -  أنو وبـر على النساء زيارة القبور , كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم :والصحيح 

: ويدّل على ذلك    
لىعىنى هللاي زىائًرىاتي :" كلفظ ابن حباف  , (8)" لىعىنى زىكَّارىاًت اٍلقيبيورً  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  - رىسيوؿي اَّللًَّ أىفَّ :" -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

 .(9)"اٍلقيبيوًر 

                                                 
( . 13/384)كابن باز  يف فتاكاه ,  (210ص)كاأللباين يف أحكاـ اعبنائز ,  (5/320)كصححو النوكم يف اجملموع  . (1612)ركاه ابن ماجو برقم  (1)
   (24/326)ؾبموع الفتاكل : انظر  (6( .           )17/368)فتاكل الشيخ ابن عثيمُت : انظر  (2)
( . 9/59)هتذيب السنن ,  (93ص)االختيارات ,  (24/344)ؾبموع الفتاكل : انظر  (7 .                        )(316/ 24)يف ؾبموع الفتاكل ( 3)
( , 1574)ركاه ابن ماجو برقم " حديث حسن صحيح :" كقاؿ  (1056)الًتمذم برقم  (8( .                                )977)ركاه مسلم برقم  (4)
( . 3178)ركاه ابن حباف برقم   (9( .                               )5/310)اجملموع : انظر  (5)
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حسن صحيح : "كتقٌدـ قوؿ الًتمذم  , ()يف الفتاكل- رضبو هللا -    كؽبذا اغبديث شواىد كلذا صححو شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 . "

ٍنىع حىت من زيارة قرب النَّيب , أف الٌنهي عاـ  -:  وهللا أعلم-   واأل هر   كصاحبيو ؛ ألف قصد -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كأٌف اؼبرأة سبي
- . كهللا أعلم- كصوؿ اؼبرأة للقبور ييعد زيارة كأحاديث اللعن عامة ليس فيها زبصيص قرب عن غَته 

 ؟ ما الذي ُيسنم قولو عند زيارة القبور   - 
يَاِر ِمَن اْلُمْ ِمِننَي َواْلُمْسِلِمنَي َويَ ْرَحُم :"  عند مسلم -رضي هللا عنها -    ييسٌن قوؿ ما جاء يف حديث عائشة  السَّاَلُم َعَلى َأْىِل الدِّ

ُ ِبُكْم َلاَلِحُقونَ  ُ اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإنَّا ِإْن َشاَء اَّللَّ  يف -رضي هللا عنها - كعند أضبد من حديث عائشة  , (2) "اَّللَّ
َأْسَأُل هللاُ لََنا : " عند مسلم -رضي هللا عنو - كيف حديث بريدة ( 3)"  اللَُّهمَّ اَل َ ْرِْمَنا َأْجَرُىْم َواَل تَ ْفِتنَّا بَ ْعَدُىمْ " آخر اغبديث 
. (4 )"َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة 

 . ُيسّن تعزية املصاب بامليِّت -
. (5)"كاتفقوا على استحباب تعزية اؼبيًٌت  :" -رضبو هللا -    قاؿ ابن ىبَتة 

أك , أك أقاربو ,    كالتعزية تيشرع ؼبن أيصيب كإال فليست دبشركعة , ككل من أصيب فإنو ييعٌزل سواء كاف من أىل اؼبيًٌت 
. أك ؿببيو , أصدقاؤه 

أىٍرسىلىٍت ابٍػنىةي :" قاؿ - رضي هللا عنهما -  أنو عزَّل ابنتو , فقد جاء يف حديث أسامة بن زيد -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    كثبت عن النَّيب 
َأنَّ َّلِلَِّ َما َأَخَذ َوَلُو َما َأْعَطى وَُكلم َشْيٍء ِعْنَدُه :"  ًإفَّ ابٍنان رل قيًبض فىٍأتًنىا , فىأىٍرسىلى يػيٍقرًئي السَّالـى كيقوؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيبًٌ 

.  (6)" بَِأَجٍل ُمَسمًّى َفُمْرَىا فَ ْلَتْصِ ْ َوْلَتْحَتِسْب 
 . (7)"كىذا اغبديث أحسن ما ييعزَّل بو :" - رضبو هللا - قاؿ النوكم ,    كىذا اللفظ أحسن لفظ يف التعزية 

كليس للتعزية مٌدة ؿبددة ال بثالثة أياـ كال , كبأم لفظ وبصل مقصود التعزية مادل ىبالف الشرع , ك اتباع الوارد يف السينَّة أفضل 
. كمادامت اؼبصيبة باقية فالتعزية باقية , غَته 

 

. امليِّت  جيوز البكاء على- 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َوَبَكى النَِّ م  : ] - رضبو هللا–   كلذا قاؿ اؼبصنًٌف   [ "  ِإن ََّها َرمْحَة: ", َوقَالَ  - َصلَّى اَّللَّ

:    ويدّل على جواز البكاء 
َ :"  كقاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كقد اشتكى سعد كبكى النَّيب ,  حينما زار سعد بن عبادة -صٌلى هللا عليو كسٌلم - بكاء النَّيب . أ ِإنَّ اَّللَّ

.  ( 8)"   َأْو يَ ْرَحمُ - َوَأَشاَر ِإىَل ِلَسانِوِ - َوَلِكْن يُ َعذُِّب هِبََذا , َواَل ِ ُْزِن اْلَقْلِب , اَل يُ َعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعنْيِ 
نىا  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - حينما ريًفعى الصَّيبُّ لًلًَّنيبًٌ : اؼبتقدًٌـ كفيو -رضي هللا عنهما - حديث أسامة بن زيد . ب  فػىفىاضىٍت عىيػٍ

ا يىا رىسيوؿى هللًا ؟ قاؿ :  فػىقىاؿى لىوي سىٍعده -صٌلى هللا عليو كسٌلم - النَّيبًٌ  َا يَ ْرَحُم :" مىا ىىذى ُ يف قُ ُلوِب ِعَباِدِه َوِإَّنَّ  َىِذِه َرمْحٌَة َجَعَلَها اَّللَّ

                                                 
( .            1/193)اإلفصاح : انظر  (5( .                  )24/360)الفتاكل : انظر  (1)
( . 923)ركاه مسلم برقم ,  (1284)ركاه البخارم برقم  (6( .                      )974)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 193)األذكار : انظر  (7( .                   )24425)ركاه أضبد برقم  (3)
-. رضي هللا عنهما - من حديث ابن عمر  . (924)ركاه مسلم برقم ,  (1304)ركاه البخارم برقم  (8( .                      )975)ركاه مسلم برقم  (4)
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.  () " ِمْن ِعَباِدِه الرممَحَاءَ  اَّللَُّ 
صٌلى هللا عليو - كيستحب البكاء على اؼبيًٌت رضبة لو , كىو أكمل من الفرح لقولو :" - رضبو هللا -    قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

ُ يف قُ ُلوِب ِعَباِدِه  :" -كسٌلم  . (2)"َىِذِه َرمْحٌَة َجَعَلَها اَّللَّ
 
 

  َما :" مرفوعان -رضي هللا عنها - كىو ما جاء يف حديث أـ سلمة ,  السينَّة أف يقوؿ اؼبسلم عند اؼبصيبة ىذا الدعاء :فائدة
َها: ِمْن َعْبٍد ُتِصيُبُو ُمِصيَبٌة فَ يَ ُقوُل  ًرا ِمن ْ  ِإالَّ َأَجَرُه ,ِإنَّا َّلِلَِّ َوِإنَّا ِإلَْيِو رَاِجُعوَن اللَُّهمَّ ْأُجْرٍل يف ُمِصيَبيِت َوَأْخِلْف يل َخي ْ

َها  ًرا ِمن ْ ُ يف ُمِصيَبِتِو َوَأْخَلَف َلُو َخي ْ ى أىبيو سىلىمىةى قػيٍلتي كىمىا أىمىرىين رىسيوؿي اَّللًَّ "اَّللَّ  -صلَّى هللا عليو كسلَّم - قىالىٍت فػىلىمَّا تػيويِفًٌ
رنا ًمٍنوي رىسيوؿى اَّللًَّ  يػٍ  .(3)"  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -فىأىٍخلىفى اَّللَّي رل خى

 . وَنوىا عند املصيبة, ولطم اادود , وشّق الثياب , ُ َرم النِّياحة - 
كىذا , فبا يدٌؿ على اعبزع , كلطم اػبدكد ككبوىا , ككذلك شىقُّ الثياب , أك صراخ , كعويل ,  ىي البكاء جبزع :   النِّياحة 

 . -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كالذم قبلو ىو البكاء اؼبشركع الذم ىو بكاء النَّيب , البكاء من البكاء اؼبمنوع 
.    كأٌما النياحة فهي من البكاء اؼبمنوع 

-  صٌلى هللا عليو كسٌلم -لىعىنى رىسيوؿي اَّللًَّ : "  قاؿ -رضي هللا عنو - كسنن أيب داكد من حديث أيب سعيد اػبدرم ,     ففي مسند أضبد 

. كرضيت هبذه النياحة ,  ىي اليت تقصد السماع كيعجبها :واملستمعة  , (4 ) "النَّاًئحىةى كىاٍلميٍستىًمعىةى 
 :ويدّل على ُحرمة ىذا النو  من البكاء    

َوَشقَّ اْْلُُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى  لَْيَس ِمنَّا َمْن َلَطَم اْاُُدودَ :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -    حديث أيب موسى األشعرم أف النَّيب 
النَّاِئَحُة ِإَذا مَلْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوِ َا تُ َقاُم يَ ْوَم :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كحديث أيب مالك األشعرم أف النَّيب  , (5)"اْْلَاِىِليَِّة 

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطَراٍن َوِدرٌْ  ِمْن َجَربٍ   . (6)"اْلِقَياَمِة َوَعَلي ْ
 

  َوَأيم قُ ْربٍَة  ]: كطاعات فقاؿ , يف آخر كتاب اعبنائز ما ييفعل عن اؼبيًٌت من قػيريبات - رضبو هللا -  ذكر اؼبصنًٌف :فائدة 

[   , َوهللاُ َأْعَلمُ   َ َوابَ َها ِلُمْسِلم نَ َفُعُو َذِلكَ  فَ َعَلَها َوَجَعلَ 
. إاٌل ما كرد الدليل عليو ,  أنو ال هبوز فعل قيربة من القيريبات للميًٌت :والقول اآلخر 

كقضاء الصياـ , كقضاء الديوف , كالعتق ,  كالصدقة ,  كاغبج كالعمرة , كاالستغفار , الدعاء لو  : والذي ورد بو الدليل   
 .كهللا أعلم , كخركجان من اػبالؼ , كاألفضل للمسلم أف يلتـز ما كرد بو الدليل اتباعان لو , الواجب عن اؼبيًٌت فقط 

 

مت حبًذ اهلل االنخياء ين  خاب اجلناا   
.فاحلًذ هلل انذُ بنؼًخو حخى انصاحلاث 

                                                 
( . 3128)ركاه أبو داكد برقم ,  (11622)ركاه أضبد برقم  (4( .         )923)ركاه مسلم برقم ,  (1284)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 103)ركاه مسلم برقم ,  (1294)ركاه البخارم برقم  (5( .                                      )90ص)االختيارات : انظر  (2)
( . 934)ركاه مسلم برقم  (6( .                                          )918)ركاه مسلم برقم  (3)
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الة
َّ
كتاب الصَّالة  - بداية املتفقِّهني  فيزس يٌضٌػاث  خاب انص

 أ- 1

 : فهرس موضوعات كتاب الصالة: أواًل 

ص املوضو  ص املوضو  
 15. شركط الثوب الساتر  2اؼبقدمة 

 16قسم اؼبصنف العورة إذل ثالثة أقسم  3مقدمة الصالة 
 16العورة اؼبغلظة : القسم ألكؿ  3تعريف الصالة 

 17العورة ؼبخففة : القسم الثاين  3داللة كجوهبا من الكتاب كالسنة كاإلصباع 
 17العورة اؼبتوسطة : القسم الثالث  3كجوهبا على كل مسلم مكلف 

 17حاالت من انكشفت عورتو يف الصالة  3من زؿ عقلو بنـو ك إغماء ك سكر ىل هبب عليو القضاء؟ : مسألة
 18استقباؿ القبلة : الشرط اػبامس  4وبـر تأخَت الصالة عن كقتها  : مسألة

 18استقباؿ القبلة يسقط يف حالتُت  4حكم تارؾ الصالة 
 19حاالت من خفيت عليو القبلة  5ىل يقتل تارؾ الصالة ؟ 

 20النية : الشرط السدس  5الصالة مشركعة يف صبيع اؼبلل 
 20النية ؽبا فائدتاف  5فرضت الصالة ليلة اإلسراء كاؼبعراج 

 21صور قلب النية للمنفرد  7 [شركط الصالة  ]
 21أما كن ال تصح الصالة فيها  7كاصطالحا , تعريف الشرط لغة 

 23 [صفة الصالة ]باب  7دخوؿ الوقت شرط من شركط الصالة  
 23سنن يستحب للمصلي أف يفعلها أثناء خركجو للصالة  8ربديد الوقت 

 25حكم تسوية الصف  8كقت الظهر : أكال
 27صفة الصالة  9كقت العصر : ثانيا
 27تكبَتة اإلحراـ كأحكامها  10كقت اؼبغرب : ثالثا
 27 (هللا أكرب )معٌت  10كقت العشاء : رابعا

 27مواضع رفع اليدين   11كقت الفجر : خامسا
 27مىت يرفع يديو مع التكبَت أك بعد التكبَت ؟  12كقت الصالة يدرؾ بإدراؾ ركعة منو  

 28ما ىو حد رفع اليدين ؟  12ال هبوز تأخَت الصالة عن كقتها 
 28 كالتسليم ؟, كالقراءة , كالتسميع , ىل هبهر اؼبأمـو كاؼبنفرد يف التكبَت 13ألفضل تقدًن الصالة يف أكؿ كقتها 

 29 ىل هبوز للمرأة اعبهر أيضان ؛ ألهنا منفردة يف صالهتا ؟: مسألة 13هبب قضاء الفوائت فورا 
 29كيف يضع اؼبصلي يديو بعد التكبَت ؟  13هبب قضاء الفوائت مرتبة 

 30دعاء االستفتاح كأحكامو  14مىت يسقط الًتتيب ؟ : مسألة

 31صيغ دعاء الستفتاح  15. سًت العورة : الشرط الرابع



   
  

 

الة
َّ
كتاب الصَّالة  - بداية املتفقِّهني  فيزس يٌضٌػاث  خاب انص

 ب- 2

الفه   رس 

 ص املوضو  ص املوضو 
 65 خصائص سنة الفجر 31 أحكاـ االستعاذة كالبسملة 

 66 قضاء السنن الركاتب 31 االستعاذة: أكال 
 67 [سجود السهو كالتالكة كالشكر]باب  32 البسملة: ثانيا 

 67 سجود السهو: النوع األكؿ  33 قراءة الفاربة كأحكامها
 67 أسباب مشركعية سجود السهو 35 بعد قراءة الفاربة, التأمُت 

 68 الزيادة: أكال  36 ما جاء يف فضل الفاربة أهنا أعظم سورة يف القرآف 
 68من زاد يف صالتو ركعة كعىًلمى أثناءىا أهنا زائدة ماذا يفعل ؟ : مسألة  36 السورة اليت بعد الفاربة كأحكامها

 68 ما غبكم لو تابع اؼبأمـو إمامو يف الركعة الزائدة 37 مقدار قراءة السورة يف الصلوات اػبمس
 69كطاؿ الفاصل , لو سلَّم من اثنتُت يف صالة رباعية سهوان : مسألة  37 يف الفجر: أكال 

 69 النقص: ثانيا 37 كالعصر , الظهر : ثانيا كثالثا 
 70 الشك: ثالثا 38 اؼبغرب: رابعا 

 71 اؼبصلي إذا شك يف صالتو ال ىبلوا من حالُت 38 العشاء : خامسا 
 72 مىت يكوف سجود السهو قبل السالـ كمىت يكوف بعده ؟ 39 كأحكامو, الركوع صفتو 

 73 كأحكامو, سجود التالكة : النوع الثاين 42 كأحكامو, الرفع من الركوع 
 74 كأحكامو, سجود الشكر : النوع الثالث 44 كأحكامو, السجود 

 76 [ك مكركىاهتا, مفسدات الصالة  ]باب  47كأحكامو , عبلوس بُت السجدتُت 
 76 مفسدات الصالة 50كأحكامو , التشهد 

 77 مكركىات الصالة 51كيفية كضع اليدين حاؿ التشهد  
 80 [صالة التطوع ]باب  51. كيفية كضع األصابع حاؿ التشهد 

 80 تعريف التطوع 54ما كرد يف السنة الصحيحة من الدعية بعد التشهد األخَت كقبل السالـ 
 81 أحاديث يف فضل صالة التطوع 54كأحكامو , التسليم 

 82 صالة الكسوؼ: أكال 56ألذكار اؼبشركعة بعد السالـ من الصالة 
 82 تعريف الكسوؼ 59أركاف الصالة 

 82 سبب الكسوؼ كاػبسوؼ 59الفرؽ بُت ألركاف كالواجبات كالسنن  
 82 حكم صالة لكسوؼ 59األركاف الفعلية 
 83 صفة صالة الكسوؼ 61 األركاف القولية

 86 يشرع يف الكسوؼ سبع عبادات جاءت هبا السنة 61كاجبات الصالة 
أك طلعت الشَّمس , ما اغبكم لو غربت الشَّمس كىي كاسفة : مسألة  63سنن الصالة 

كالقمر ال يزاؿ خاسفان ؟ 
86 

 88 صالة الوتر: ثانيا 64السنن الركاتب 
 88 كحكمو, الوتر  65فضائل السنن الركاتب 
 88 كقت الوتر 65آكد السنن الركاتب 



   
  

 

الة
َّ
كتاب الصَّالة  - بداية املتفقِّهني  فيزس يٌضٌػاث  خاب انص

ج - 3

الفه   رس 

 ص املوضو  ص املوضو 
من صٌلى الصَّالة اؼبفركضة ُث حضر مسجدان أيقيمت فيو تلك الصَّالة  89 أفضل كقت الوتر 

ا سينَّ لو إعادتو
107 

 108دباذا تدرؾ اعبماعة  89 كأكثره, أقل الوتر
 109من أدرؾ إماما راكعا  90 قضاء الوتر

 110. أحواؿ اؼبأمـو مع اإلماـ من حيث االقتداء أربعة 90 القنوت يف الوتر
 111ييسىن لإلماـ التخفيف على اؼبأمومُت  91 مسائل يف الًتاكيح

 112 إذا استأذنت اؼبرأة إذل اؼبسجد 91 حكمها
 113 أحكاـ اإلمامة 91 كقتها

 114 من ىو األكذل باإلمامة 92 عدد ركعاهتا
 115 ىل تصح إمامة الفاسق ؟ 93 صالة االستسقاء: ثالثا

 116. كصلَّى قاعدان فإف اؼبأمومُت يصلوف قعودان ,إذا عجز اإلماـ عن القياـ  93 تعريف االستسقاء
 116 حكم إمامة من يلحن يف الفاربة غبنا وبيل اؼبعٌت 93 مىت تشرع صالة االستسقاء

 117 ىل تصح إمامة اؼبتنفل باؼبفًتض؟ 93 حكم صالة االستسقاء
 117 ائتماـ من يصلي الظهر دبن يصلي العصر أك غَتنبا:مسألة 93 صفة صالة االستسقاء

 117ما اغبكم لو اختلفت ىيئة الصَّالة يف عدد الركعات بُت اإلماـ كاؼبأمـو  96 فبا كرد من دعاء النيب صلى هللا عليو كسلم يف االستسقاء
 119 موقف اإلماـ كاؼبأمومُت يف الصالة 96 فبا يسن عند نزكؿ اؼبطر

أك خلف الصَّف , حكم صالة اؼبنفرد خلف إمامو لوحده : مسألة  98أكقات النهي 
لوحده ليس معو 

119 

 120 مصافة اؼبرأة 98تعريفها 
ىل ينصرؼ عن يبينو أك عن مشالو , اإلماـ إذا سلَّم من صالتو : مسألة  98أكقات النهي ثالثة 

ُث  يستقبل اؼبأمومُت ؟ 
121 

 122باب صالة أىل األعذار  99ما اغبكمة من النهي عن الصالة يف أكقات النهي 
 122 صالة اؼبريض: أكال 99الصلوات اليت هبوز اإلتياف هبا يف أكقات النهي 
 124 كيفية سجود اؼبريض ك ركوعو إذا صلى قاعدا أك جالسا: مسألة 101ذكات األسباب اليت تصلى يف أكقات النهي 

 126 صالة اؼبسافر: ثانيا 103باب صالة اعبماعة كاإلمامة 
 126 يسن للمسافر أف يقصر الصالة يف سفره 103أحكاـ صالة اعبماعة 

 126 اؼبسافة اليت تقصر فيها الصالة 104 كىل السُّنَّة للنًٌساء إذا اجتمعنى أف يصلُتى صباعة أـ منفردات ؟
 128إذا أراد اؼبسافر السَّفر فمىت يبدأ بالقصر؟  104 كىل ييسىن أف تيصلى النافلة صباعة ؟

 128فهل لو أف يقصر ؟ , اؼبسافر إف كاف إمامو مقيمان : مسألة  105 تنعقد اعبماعة للصلوات اػبمس باثنُت فأكثر
كلكن يريد األفضل فأٌم اؼبساجد ,  إذا حصَّل اؼبأمـو صباعة : مسألة

 أفضل لو ؟
فهل يًتٌخص ًبريخص , من سافر كنول اإلقامة ببلد أكثر من أربعة أياـ  105

السَّفر أـ ال يًتخص ؟ 
129 

   106 .هبب أف تيصلَّى الفركض اػبمس صباعة يف اؼبسجد



   
  

 

الة
َّ
كتاب الصَّالة  - بداية املتفقِّهني  فيزس يٌضٌػاث  خاب انص

د - 4

الفه  رس 

 
 

 

ص املوضو  ص املوضو  
 139 ىل هبوز ؼبن تلزمو اعبمعة أف يسافر يف يومها ؟: : مسألة 131 أحكاـ صبع الصالتُت

 139شركط صحة اعبمعة  131 أسباب اعبمع 

 142سنن اػبطبة  131 السفر: أكال 
 143السنة الراتبة يف اعبمعة  131 اؼبرض: ثانيا
 144ما يسن فعلو يـو اعبمعة  132 اؼبطر: ثالثا
 149من دخل كاإلماـ ىبطب سن لو أف يصلي ركعتُت  132 الوحل: رابعا
 149الكالـ أثناء اػبطبة  134صالة اػبوؼ : ثالثا

 150 [صالة العيدين ]باب  134صفة صالة اػبوؼ 
 150اؼبراد بالعيدين  135 فماذا يفعل ؟, إذا اشتٌد اػبوؼ حبيث ال يستطيع تطبيق صالة اػبوؼ 

 150حكم صالة العيدين  137 [صالة اعبمعة ]باب 
 151كقت صالة العيدين  137تعريفها 
 151سنن العيدين  137حكمها 

 155صفة صالة العيدين  138فضل يـو اعبمعة 
أ - 1فهرس موضوعات كتاب الصالة  138على من ذبب صالة اعبمعة 



   
  

 

كتاب اْلنائز  - بداية املتفقِّهني  فيزس يٌضٌػاث  خاب اجلناا 

أ - 2

: فهرس موضوعات كتاب اْلنائز :  انيا

 
 

 
 
 
 

ص املوضو  ص املوضو  
 12ما حكم الصالة على الغائب : مسألة 2. اعبنائز 

 12ىل يصل على من كجد بعض جسده دكف البعض اآلخر  2ما يسن فعلو عند احملتضر 
 12هبوز الصالة على اعبنازة يف اؼبسجد  3آداب من األفضل فعلها باؼبيت بعد موتو مباشرة 

 13دفن اؼبيت : رابعا 4 . (عزرائيل )تسمية ملك اؼبوت بػ : فائدة 
 13فضل تشييع اعبنازة  4كدفنو , كالصالة عليو , كتكفينو , حكم غسل اؼبيت 

 14الفرؽ بُت اللحد كالشق  4تغسيل اؼبيت : أكال
 14 إذا كاف اؼبيًٌت امرأة ال ييشًتط أف يدخلها القرب أحد ؿبارمها 4هبوز لكل كاحد من الزكجُت أف يغسل صاحبو 

 14 ييسٌن أف يرفع القرب قدر شرب ميسنَّمان  5ال هبوز للمسلم أف يغسل كافرا أك يدفنو 
 14ما هني عن فعلو يف القرب  6صفة غسل اؼبيت 

 15من أحكاـ التعزية : خامسا 6احملـر  : يستثٌت من صفة التغسيل 
 16من أحكاـ زيارة القبور : سادسا 7شهيد اؼبعركة 

 16سنية زيارة القبور للرجاؿ دكف النساء  8ىل يغسل السقط ك يصلى عليو ؟ 
 17ما لذم يسن قولو عند زيارة القبور  8اؼبيت إذا تعذر غسلو 

 17يسن تعزية اؼبصاب باؼبيت  8تكفُت اؼبيت  : ثانيا
 17هبوز البكاء على اؼبيت  8صفة تكفُت اؼبيت 

 18 ككبوىا عند اؼبصيبة, كلطم اػبدكد , كشٌق الثياب , ربيىـر النًٌياحة  9الصالة على اؼبيت : ثالثا
 18. ما يفعل عن اؼبيت من قربات كطاعات: فائدة 9صفة الصالة على اؼبيت 

أ - 2فهرس موضوعات كتاب اعبنائز  10- رضبو هللا - كفبا كرد من األدعية ما ذكره اؼبصنف 
   11من فاتتو الصالة على اعبنازة حىت دفنت صلى على القرب 



   
 

  


