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  الدرس األول
   

א 
 االستنجاء وآداب قضاء احلاجة  –سنن الفطرة  –املياه 

 

١אW 
 .النظافة والتنـزه عن األدناس: لغة  −بفتح الطاء −الطهارة  -
 : تطلق عىل معنيني : ورشعًا  -

وهي األهم هارة القلب من الرشك باهللا والغل للمؤمنني وغريه من املعايصط: א , . 
وزوال اخلبـث , وهـي املقصـودة )١(رفع احلدث وما يف معنـاه: طهارة حسية وهي : א

 : باحلديث يف أبواب الفقه, وهي نوعان 
  .)النجاسة ( وهي الطهارة من اخلبث : طهارة حقيقية) ١(

,  )٤(, وال حلرمتهــا)٣(, وال الســتقذارها)٢(ال لرضــرها تناوهلــاحيــرم  كــل عــنيٍ : والنجاســة
 .وهذه الطهارة تشمل البدن والثوب واملكان

  .من احلدث  الطهارةوهي  :طهارة حكمية) ٢(

 .يمنع من الصالة ونحوها مما ُتشرتُط له الطهارة  بالبدنوصٌف قائٌم : واحلدث 
                                                 

ولكنه يكون يف معين املرتفع، أو ال تكـون عـن   قةً ،مثل املصاب بسلس البول فاحلدث ال يرتفع حقي)١
 .وء على الوضوء لصالة جديدةحدث كتكرار الوض

 .مثال ذلك السم حمرم لضرره وليس لنجاسته )٢(
 .مثال ذلك املخاط فليس بنجاسة )٣(
 .مثال ذلك الصيد حال اإلحرام أو داخل احلرم حمرم ولكن ليس لنجاسته )٤(



אא 

 

٩ 

 : ثة أنواعوهي ثال ,ختتص بالبدن فقط  ذه الطهارةوه 
   .وهي الوضوء :وطهارة صغرى ) ٢(           .وهي الُغسل:طهارة كربى ) ١(
 .وهو التيمم: وبدل عنهام عند التعذر)  ٣(

٢אW 
M<I<‚fÃÖ]<ìø‘<ív’Ö<½†<<V< قال: ))  (()١( 
N<I<æ<àè†ãŞj¹]<]<|‚jÚ]V  تعاىل قال:  ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ−G9$# =Ïtä†uρ š ⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9$# 

  )٢( 
O<I<ÏÖ]<h]„Â<h^f‰_<àÚ<í‰^rßÖ]<àÚ<ð]j‰÷]<»<’ÏjÖ]<V فعن ابن عباس  

(( :فقال بقربين  النبي مر :قال

אKK(( )٣( 
 .حتتاج إىل يشء ُيتطهُر به وهو املاء والطهارة −

٣אW 
⁄ğ÷æ_<VÐ×Ş¹]<ð^¹]<V    ) َّبفتح الطاء − هورالط−  ( 

 أو حكـامً ،)بحيث مل يتغريَّ يشء من أوصافه(حقيقًة  وهو الباقي عىل أصل خلقته
ةَ (  طاهر يف وهو  ,)عنه املتغريِّ بام يشقُّ صون املاءك بحيث تغريَّ بام ال يسلُبه الطَّهوريَّ

  .نفسه مطهر لغريه
 : أنواع املاء املطلقمن و −
   ãΑÍi”t∴ãƒuρ Νä3ø‹n=tæ z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ Νä.tÎdγsÜã‹Ïj9 قال تعاىل:ماء المطر والثلج والبرد −١

                                                 
 .٢٢٥، ومسلم ح ١٣٥رواه البخاري ح ) ١(
 ].٢٢٢: البقرة [ )٢(
 .واملقصود عدم التحفظ))ال يسترته من بوله ((بلفظ  ٢٨٥له،ومسلم ح  واللفظ٢١٩رواه البخاري ح  )٣(



 אא ١٠

ÏµÎ/  )١( 
 )٢( ))אא ((ملا سئل عن ماء البحر  لقوله  :ماء البحر −٢
א )) من حديث عىل بن أبى طالـب  :ماء زمزم −٣

 (( )٣(. 
أو املتغـري بمخالطـة مـا ال ينفـك  :الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره  −٤

شـجر  , أو تساقط فيه ورق , أو ُطحلب غدير نبت فيه ُعشب: مثل(, عنه غالبًا 
والِعلَّة يف ذلك  . ه; ولو تغريَّ لونه وطعمه ورحي كروهري م, فإنَّه َطُهوٌر غ فتغريَّ هبا

ز منه يـاح  ـ    فيُشقُّ  ,   أنه يشقُّ التحرُّ مثًال ـ أن يمنع أحـٌد هـذه األشـجار مـن الرِّ
وأيضًا يُشقُّ أن يمنع أحٌد هذا املاء حتـى ال . حتى ال ُتوقع أوراقها يف هذا املكان

 .)٤( )يتغريَّ بسبب طول ُمكثه
وهـو أيضـاً , املغتسـل  وأاملنفصل من أعضاء املتوضـئ  املاء هوو :مستعملالماء ال − ٥

ــه  ــور لقول ــال وجــه ألن ))א:)) طه ــه ف ــاء طهوريت ــد امل  يفق
ـــاس  بمامســـته, ـــن عب : ))أن رســـول اهللا  وعـــن اب

(()٥(. 
ğ̂ éÞ^m<V†â^Şe<Çi<ë„Ö]<ð^¹]V  )له حالتانو,  )ماء الوردكالصابون والزعفران و : 
  وإن تغيرت بعض  المطلقال يغلب عليه المخالط فيظل يتناوله اسم الماء أ) أ

                                                 
 ].١١: األنفال [ )١(
 . ٩رواه اخلمسة وصححه الترمذي ، وصححه األلباين يف اإلرواء ح ) ٢(
 .٩أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند وحسنه األلباين يف اإلرواء ص  )٣(
 .١/٢٧الشرح املمتع ) ٤(
 .٣٢٣لم ح رواه مس )٥(



אא 

 

١١ 

ل ابنته زينـب   الرسول  هلقول :أوصافه א((ملن غسَّ

אאא(( )احلـيوامليت ال يغسل إال بام يصح بـه طهـارة ,)١ , 
 .نيفة ورواية عن أمحد ورجحه ابن تيمية ووافقه ابن عثيمني وهو مذهب أيب ح

فهو ) كالشاي مثًال ( :  أو يغلب عليه المخالط فال يتناوله اسم الماء المطلق) ب
 .طاهر غري مطهر

ğ̂ nÖ^m<Ví‰^rßÖ]<äjÎ÷<ë„Ö]<ð^¹]V    وله حالتان: 
فـال جيـوز التطهـر  :) طعمه أو لونـه أو رحيـه (  )٢( أن تغير النجاسة أحد أوصافه) أ

  .به إمجاعا
فيبقى طاهرًا مطهرًا قـل أو  :على إطالقه فال تتغير أي صفة له  الماءأن يبقي ) ب

 ىيف بئر بضاعة التي كـان يلقـ )٣( ))א : ))لقوله  كثر,
  . فيها دم احليض وحلوم الكالب املنتنة

 )٤( اسة فإنه نجٌس باإلمجاعولكن ُيستثنى من ذلك ما تغريَّ بالنََّج  − 
٤אW 

 اتصف  فمن فعلهااء فهي مما اتفقت عليه الرشائع ,هي السنن التي اختارها اهللا لألنبي           
 وقد, الوجوب بالفطرة التي فطر اهللا الناس عليها, وأحكامها ختتلف من االستحباب إىل 

                                                 
 ٩٣٩، ومسلم ح  ١٢٥٣رواه البخاري ح  )١(
سواًء بالزيادة عليه أو زوال لتغري بنفسه أو غـري   .مىت زال تغير املاء النجس طَهر بأي وسيلة كانتو )٢(

 .ال ينجس إال بالتغير وغريه فاجلميعاملاء  ، وال فرق بني.ألن احلكم مىت ثبت لعلَّة زال بزواهلاذلك 
، واختار هـذا  ١٤، وصححه األلباين يف إرواء الغليل ح ٦٦، والترمذي ح ٢٦٦رواه أبو داود ح  )٣(

 .٢٠/٥١٩جمموع الفتاوى   –رمحه اهللا  –الرأي ابن تيمية 
 .وعلَّةُ النجاسة اخلَبث .ومنها ما هو جمهول ن الشرع حكيم يعلِّل األحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛أل (٤)

  .احلكم يدور مع علَّته وجوداً وعدماًإذ  ومىت مل يوجد فهو ليس بنجس، جِس،وجِد اخلَبثُ يف شيء فهو نفمىت 



 אא ١٢

: )) قـال رسـول اهللا  : قالـت وردت يف رواية مسلم مـن حـديث عائشـة 
אW،אא،אא،א،א

אא،א،א،אא،ــي  - א يعن
, )١( ))ونسيت العارشة إال أن تكون املضمضة :قال مصعب راوي احلديث , -االستنجاء 

א :))رسول اهللا  قال:قال  هريرة أيب حديثيف و J

א J(()٢( . 
 : وبيان هذه السنن العرشة كالتايل 

ğ÷æ_<Vh…^Ö]<“Î<V< <

  )٣( ))אאאאאאא : ))وهو سنة قال  −
ك , قـال وقد وردت أحاديث بالقصِّ وأخرى باجلزِّ وأخرى بـاحلفِّ وأخـرى باإلهنـا −

وأمـا : املراد أن يقص حتـى يبـدو طـرف الشـفة, وال ُحيفيـه مـن أصـله , قـال: (النووي 
ــة  ــاألوىل محــل : فمعناهــا ))אאאא((رواي ــا طــال عــن الشــفتني , ف احفــوا م

 .األحاديث عىل املبالغة يف القص حتى يظهر طرف الشفة وليس احللق
ğ̂ éÞ^m<Víév×Ö]<ð^ËÂc<V< <

 .ها حتى تعفو وتكثر أي إرساهلا وتوفري −
  א((:قال  أن الرسول  وهو واجب فيحرم حلقها حلديث أيب هريرة  −

אא،אאאــرية صــحيحة  واألحاديــث )٤()) א يف ذلــك كث
  )...)א, א, א ,אא(( بعبارات خمتلفة ورصحية

                                                 
 .٦٠٣رواه مسلم ح  )١(
 .٥٩٦ومسلم ح  ٥٨٨٩رواه البخاري ح  )٢(
 .٦٠٢رواه مسلم ح ) ٣(
 انظر السابق) ٤(



אא 

 

١٣ 

ğ̂ nÖ^m<VÕ]çŠÖ])١(<V< <

 .تدلك به األسنان لتذهب الصفرة  )٢(أو نحوهواملراد استعامل عود  −
א :))مؤكدة لقوله  ةوهو سن −

(( )(, ويف رواية ألمحد  )٣)  (( )٤(. 
 .ويفضل األراك والزيتون, وحيصل بكل طاهر خشن يزيل الوسخ  -
 . خرهآئم أول النهار وويسن غسله بعد استعامله,ويستحب للصا −
 :وهو مستحب يف كل األوقات لكن يشتد استحبابه −

  .عند الوضوء) ٢(                   .                  عند الصالة) ١(

,  ))مرنـا بالسـواكأُ ((: قـال  بـن أبـى طالـب  فعن عـيل :عند قراءة القرآن ) ٣(
אאא :)) ،قـــال النبـــي : وقـــال 

א،،
אא،אא(( )٥(. 

                                                 
باليمىن؛ ألن السواك سنةٌ، والسنةُ : بعضهمفقال  واختلف العلماء هل يستاك باليد اليمىن أو اليسرى ؟) ١(

؛ ألنـه إلزالـة   رأي احلنابلـة  باليسار أفضل، وهو : وقال آخرون.طاعةٌ وقُربةٌ فاألفضل أن يكون باليمني
بالتفصيل، وهـو إنْ  : وقال بعض املالكية.األذى، وإزالة األذى تكون باليسرى كاالستنجاء، واالستجمار

الفَمِ كما لو استيقظ من نومه، أو إلزالة أثر األكل والشرب فيكون باليسار؛ ألنـه إلزالـة    تسوك لتطهري
الصالة لتحصيل  أو وإنْ تسوك لتحصيل السنة فباليمني؛ ألنه جمرد قُربة، كما لو استاك عند الوضوء.األذى
 .واألمر يف هذا واسع لعدم ثبوت نص واضحٍ.السنة

)٢ (بن أيب طالب وقد ر وي عن علي  وء أن النيبضيف صفة الو:))أصابعه يف فيه وهـذا   ))أدخل بعض
 قدر اإلنقاءحتصل على السنية و.كاف،ولكنه ليس كالعود؛ ألن العود أشد إنقاًء باإلصبعيدلُّ على أن التسوك 

 .٢٥٢، ومسلم ح ٨٨٧رواه البخاري ح  )٣(
 .٢١ ص ٤ رواء حاإلوصححه األلباين يف  )٤/١٢٨(وعند البخاري معلقا ) ٢/٤٦٠،٥١٧(أمحد  رواه) ٤(
 ). جيد إسناده: ( ١٢١٣، ويف الصحيحة ح ٤٩٦رواه البزار ح ) ٥(



 אא ١٤

  إذا دخل بأي يشء كان يبدأ النبي : فقد سئلت عائشة  :وعند دخول البيت ) ٤(
 . )١( )א: (بيته?, قالت

 أن رسول اهللا  فعن أيب سعيد وأيب هريرة : ذهاب لصالة الجمعة وعند ال) ٥(
אאא،אFF: قال 

אא
א،א

אא(( )٢(. 
אא(( فعن حذيفة  :عند االستيقاظ من النوم ) ٦(

אא(()أي يغسله ويدلكه )٣ ,. 
  .عند تغير رائحة الفم) ٧(
ğ̂ Ãe]…<Ví–Û–¹]æ<Ñ^ßj‰÷]<V   
 .حقًا إن شاء اهللامن سنن الوضوء وستأيت ال ومها −

ğ̂ ŠÚ^}<V…^Ë¾ù]<Üé×Ïi<<V< <

وهو , القطع والقص , وهو لليدين والقدمني  بالتقليم وهو سنة باالتفاق , واملراد −
 .الرجال والنساء يف حق

 ويكره ترك األظافر وكذلك اإلبط والعانة والشارب أكثر من أربعني ليلة حلديث −
אאא((:  قال أنس  

٤( ))א(. 
 

                                                 
 .٢٥٣رواه مسلم ح ) ١(
 .٥٥٤٢صحيح اجلامع ح  )٢(
 .٢٥٥، مسلم ح ٤٢٤٥رواه البخاري ح  )٣(
 .٢٥٨رواه مسلم ح  )٤(



אא 

 

١٥ 

ğ̂ ‰^‰<VÜq]Ö]<ØŠÆ<V< <

 .عقد األصابع ومفاصلها والرباجم هي −
فيمسح خلوف الرضر ويلحق هبا الوسخ داخل األنف , أو ما يف معاطف األذن ,   −

 .ذنمن غسل داخل األ
ğ̂ Ãe^‰<V<¼eý]<ÌjÞ<V< <

 .ليلة  نيباالتفاق , ويكره تركه أكثر من أربعوهو سنة  −
 .جيزئ فيه احللق واألفضل النتف ملن قوى عليه − 
ğ̂ ßÚ^m<V]‚vj‰÷]<V< <

,  الشـعر فـوق الفـرج وحولـه, وهـو ُسـنة باالتفـاق: واملراد بالعانة, وهو حلق العانة  −
 .فضل احللقويكره تركه أكثر من أربعني ليلة وجيزئ فيه احللق أو النتف أو نحوه واأل

ğ̂ Ã‰^i<V<á^j¤]<V< <

 .وهو يف حق الذكر قطع مجيع اجللدة التي تغطي احلشفة حتى تتكشف −
 .أعىل الفرج وليس كلها اجللدةقطع جزء من  ىويف حق األنث − 
 .ويرى الشافعية وغريهم أنه واجب يف حق الرجال والنساء − 

ğ]†^Â<V<ð^rßj‰÷])١(<V< <

 .من النجاسة بامء أو حجر أو بغريمها مما يزيلهاموهو إزالة ما عىل السبيلني  −
:  ))  فقال بقربين مر  النبي, ملا ثبت أن وهو واجب عىل من أراد الصالة  − 

KK(( )٢( 
 , أو بكلـيهام ,) ر االسـتجام( ر وحـده احلجـ و, أ) االستنجاء( وحده ويكون باملاء   −

 فال (غري حمرتمة ) كالورق واخلشب(فيجزئ احلجر ونحوه من كل عني طاهرة 
                                                 

 .ةسالنجل قطع وجه التعلق أنهو،قطعتها:نجوت الشجرة،أي :،يقال النجو،وهو القطعاستفعال من :لغةً) ١(
 .٢٨٥ومسلم ح رواه  )٢(



 אא ١٦

 .مما يزيل اخلبث ) جيوز بطعام وال ورق فيه علم رشعي 
  لقـول سـلامن  − وأمحد ورجحه ابن تيمية  الشافعي مذهبوهو  -  التثليثوجيب فيه  − 

 : )) אא،
،(( )١(  

 , برشط نقـاء املحـل −  حلجر واحد ولو بثالثة أطراٍف   −  والواجب ثالث مسحات
 .به فإن مل حتصل وجبت الزيادة واستحب الوتر أو يعدل إىل املاء ويكتفي

ألن األول طعـام إخواننـا املسـلمني مـن ) روثة (  وال بعرةٍ  بعظمٍ  ءاالستنجاوال جيوز  −
أهنـم سـألوه  ففي حديث جميء داعي اجلن للرسـول  , ن, والثاين طعام دواهبماجل

אא(( : الزاد فقال هلم

،א(( ,ــال رســول اهللا و  :))ق

אא(( )٢(. 
WאאW 

 ) وإنام عليه الوضوءال سنة رسوله,ليس يف الريح استنجاء ال يف كتاب اهللا و(قال أمحد  − 

אאW 

  : )ئثبسم اهللا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبا( أن يقول قبل الدخول جهراً )١(
אאא(( مرفوعاً  عيل بن أبى طالب فعن 

אא(( )أنس , وعن )٣ كان رسول اهللا : قال  

                                                 
 .٢٦٢رواه مسلم ح  )١(
 .٤٥٠رواه مسلم ح  )٢(
 .٥٠وصححه األلباين يف اإلرواء ح )١٢٨ -١٢٧/ ١( ماجه وابن )٥٠٤ - ٥٠٣/ ٢( الترمذيرواه ) ٣(



אא 

 

١٧ 

 )١( ))אאא ((إذا دخل اخلالء قال 
 .ليرسىل خالفاً ونظيف  فيام هو رشيفم تخدستاليمني  أن ثبتملا  :ويدخل باليسرى )٢(
((:قال  فعن جابر , بل يبتعد ويسترت عنهم :وال يكشف عورته أمام الناس )٣(

אאא(( )٢(. 
سلم ملن   لقوله  :فإذا عطس محد اهللا بقلبه :وال يرد سالماً وال يجيب مؤذناً  )٤(

אא، ((:  عليه وهو يبول

 (( )(,ويف حديث ابن عمر  )٣) א

 (( )٤( 
  :)٥( استقبال القبلة أو استدبارها عدم )٥( 

א((: قال  اهللا  عن رسول فعن أبى هريرة 

א(( )١(. وبأي أيب وعن  : عن الرسول   قال :))אא
                                                 

فعلـى روايـة    - :بسكون الباء وضمهاتكون  اخلُبثو(. ٣٧٥ومسلم ح  ،١٤٢رواه البخاري ح  )١(
واملـراد بـه    مجع خبيـث،  -وعلى رواية الضم  -، النفوس الشريرة:اخلبائثتكون و الشر،  –التسكني 

ت الشيوخ ،وهو أكثر روايا والتسكني أعم.واخلبائث مجع خبيثة، واملراد إناث الشياطني ذُكران الشياطني،
 ١/٨٢الشرح املمتع ) كما قاله اخلطايب رمحه اهللا

 عن به كُين الواسع من األرض الفضاء:وصححه األلباين،والبراز ٢ ح ، وأبو داود٢٣٥رواه ابن ماجة ح  )٢(

 .كالغائط احلاجة
 ١٩٧حوصححه األلباين يف الصحيحة )١/٣٤" (العلل" يف حامت أيب وابن) ١٤٦- ١/١٤٥(ماجه بن رواه) ٣(
 .٣٧٠رواه مسلم ح  )٤(
جواز :حترمي االستقبال واالستدبار مطلقاً،الثاين :األول:واختلفوا يف االستقبال واالستدبار على آراء منها)٥(
لفعلِ الـنيب  للكراهة النهي صرف ) وهو الراجح :(والثالث  ؛يف البنيان فقط  ستدبار القبلة دون استقبالهاا
  يوماً على بيت أخيت حفصة، فرأيت((:قال -اهللا عنهما  رضي -حديث ابن عمر يف ترقي   الـنيب 

وال ، االستقبالواالستدبار  وألنه ال يوجد وجه للتفريق بني.)) قاعداً حلاجته مستقبلَ الشام مستدبر الكعبة
 .للتفريق بني البنيان وغريه إذ هو علة غري مؤثرة واهللا أعلم



 אא ١٨

אא،אא (( ,  قــال أبــو أيــوب :
ام فوجدنا مراحيض قد ُبنيت نحو الكعبة, فننح  . )٢(رف عنها, ونستغفر اهللافقدمنا الشَّ

 .تعظيًام لهإال لعذٍر كخوف ضياعه,  :وال يستصحب معه ما فيه ذكر اهللا )٦(
((: لقولـه   :وال يبولن في مستحمه ثـم يغتسـل فيـه    )٧( 

(( )٣(. 
((:  عن الرسول  فعن جابر :في الماء الراكد  نوال يبول )٨(

אא٤( ))א(. 
وذلـك مجعـًا :الناظر ومن التنجسمن إذا أمن  ويفضل التبول جالساً ويجوز قائماً )٩(

 (( وحديث حذيفة ,) ٥( ))  FFحديث عائشة  بني

א (( )٦( . 
א ((:  لقولـه  :نه أثناء التبول وال يستنجي بيمينه وال يمس ذكره بيمي )١٠(

،א(( )ويغسل ,)٧
 .إلزالة ما علق هبا من نجاسة االستنجاءيده بعد 

 :يسلكه الناس أو في ظل يستريح الناس تحته طريقويحرم قضاء الحاجة في  )١١(
:  , قال ? وما اللعانني:  , قالوا)) אאא ))ال ق: قال حلديث أيب هريرة 

                                                                                                                             
 .٣٦٥رواه مسلم ح  )١(
 .٢٦٥، ومسلم ح  ٣٩٤، ١٤٤اه البخاري ح رو )٢(
 .،وصححه األلباين ٣٠٧وابن ماجه ح  ٢١والترمذي ح  ٢٧رواه أبو داود ح  )٣(
 .٢٨١رواه مسلم  )٤(
 .٢٠١ ح الصحيحة ،ويف٢٩، والنسائي ح٣٠٧ ح ماجة ابن،و١٢رواه الترمذي ح ) ٥(
 .٢٧٣، ومسلم ٢٢٤رواه البخاري ح ) ٦(
 .٢٦٧مسلم ، و ١٥٤رواه البخاري  )٧(



אא 

 

١٩ 

))אويقاس عليه مشمس الناس يف الشتاء )١( ))א ,
 .ألن العلة هي منع أذية املسلمني يف أماكن اجتامعهم واهللا أعلم 

א (( حلديث عائشة ) غفرانك(ويقول :  نىثم يخرج باليم )١٢(

אאא(( )٢(. 
 
 
 

                                                 
 .٢٦٩رواه مسلم ح  )١(
: ومناسـبة قولـه   وصـححه األلبـاين،   ٣٠٠وابن ماجة ح  ٧والترمذي ح  ٣٠رواه أبو داود ح  )٢(
، أيضـاً عنه  هاملا ختفَّف من أذية اجلسم تذكَّر أذيةَ اإلثـم؛ فدعـا اهللا أن خيفِّـف هأن: قيل: هنا" غُفْرانك"

إنه يسأل اهللا غُفْرانه، ألنه احنـبس  : وقال بعض العلماء .شيء بالشيءوهذا معىن مناسب من باب تذكُّر ال
ألنه احنبس عن ذكر اهللا بأمر اهللا، وإذا كان كذلك فلم يعـرض  : عن ذكره يف مكان اخلالء،ويف هذا نظر

ت تستغفر إذا طَهر أانفسه للعقوبة، بل عرضها للمثوبة؛ وهلذا ال تصلِّي احلائض، وال تصوم، ومل يقل أحد 
 . الصحيح هو األولف.اهللا بتركها الصالة والصوم أيام احليض،ومل يأت فيه سنة



 אא ٢٠

  الدرس الثاني
 

 א 

  نواقضه –سننه  –فرائضه  –مرشوعيته  –تعريفه  
 

١W 
 . من الوضاءة وهي احلسن والنظافة –بضم الواو : الوضوء لغة −
طهــور يف األعضــاء املخصوصــة عــىل صــفة التعبــد هللا تعــاىل باســتعامل مــاء : ورشعــًا  −

 . خمصوصة
ــــاىل  − ــــال تع $ : ق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ 

öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ ã Î/ öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3 ø9 $#  )١( . 
 . )٢( )) אא :))وقال  −
ملـا قـدم عـىل   حديث عمرو بـن عبسـة :,منها  وردت أحاديث كثرية يف فضله لقدو −

 : قال ف. فالوضوء? حدثني عنه! يا نبي اهللا :يسأله عن اإلسالم فكان مما سأله  النبي
))

Kאא
אאKא

אKאאK
אאK،

                                                 
 ]٦: املائدة[ )١(
 ٣٣٣رواه مسلم ح  )٢(



אא 

 

٢١ 

א،،،א
 (( )١(. 

٢אאW 
 . حز مع إبانة احلز والقطع , احلز قطع بدون إبانة والقطع: والفرض لغة −
 .ما أمر اهللا به عىل سبيل اإللزام: والفرض رشعاً  −
>:وفرائض الوضوء هي . تارَكهب قاعيوفاعله امتثاالً ,  ثابيُ : وحكمه  − <

M<I <äqçÖ]<ØŠÆ<V  
حـدُه طـوالً مـا بـني منبـت شـعر الـرأس املعتـاد , و هو ما حتُصل به املواجهةُ  : الوجه - 
  .وعرضًا ما بني شحمتي األذنني,) )٢( ى الَّلحينيمنته(وأسفل الذقن ,)منحنى اجلبهة(
 . والغسل جريان املاء عىل العضو , فاملسح وحده ال جيزئ −

WאאאW 
 :له حالتانو ,أهداب، و حاجبانو، عارضان ، وعنفقة ، وشارب  ،وحلية من  

א : :إذا كان  .ب غسله وما حتتهأي ُترى البرشة من ورائه , فيج
 .ُيرى فإنَّه َحتُصُل به املواجهة

א : : أي ال تـرى البرشـة مـن ورائـه , فيجـب غسـل ظـاهره ,
 ألنَّ املواجهَة ال تكون إال يف ظاهر الكثيف ويستحب ختليل باطنه ,

٢− àè‚éÖ]<ØŠÆ)٣(<ÄÚ<°ÏÊ†¹]V  
 يف) إىل(ألنوهو داخل فيام جيب غسله,,د املفصل بني العضد والساع هو واملرفق −

                                                 
 ٨٣٢رواه مسلم ح  )١(
 .مها العظمان النابت عليهما األسنان: واللَّحيان )٢(
)٣( ا إال الكف رادليل،اليد إذا أُطلقت ال يقوله تعاىل والد:) املائـدة   )والسارق والسارقة فاقطعوا أيـديهما

٣٨. 



 אא ٢٢

 .كذلك )١(ألن ما بعدها من جنس ما قبلها , ولبيان السنة الفعلية) مع(اآلية بمعني 
٣− <xŠÚ<Äé¶Œ_†Ö])٢(<<V 

بـدأ , يواملسح هو إمـرار اليـد املبلولـة عـىل العضـو فيكـون باإلقبـال باليـدين واإلدبـار 
ال يتم إال بتحريـك اليـد عـىل ف ذي بدأ منهثم يردمها للمكان ال بمقدم الرأس حتى قفاه

 :ثالث طرق  واملحفوظ عن الرسول  , الرأس , وال يكفي وضعها
مسح رأسـه بيديـه   أن رسول اهللا حلديث عبد اهللا بن زيد  :مسح الرأس كله .أ 

فأقبل هبام وأدبر , بدأ بمقدم رأسـه ن ثـم ذهـب هبـام إىل قفـاه , ثـم ردمهـا إىل املكـان 
 )٣( الذي بدأ منه

א ):)حلديث عمرو بن أمية :مسح العاممة وحدها .ب 

((. )٤( 
א  )): ديث املغرية بن شـعبةحل :مسح عىل الناصية والعاممة .ج 

،א،א (( )ومل يصح عن النبي , )٥  أنه مسح 

                                                 
فالفعل النبوي املبني للواجب يكون واجباً ، وقد توضأ أبو هريرة فغسل كالً من يديه حىت أشـرع يف   )١(

 ٢٤٦رواه مسلم ح ) هكذا رأيت رسول اهللا يتوضأ ( العضد ، مث قال بعد فراغه 
  ،واختاره ابن تيمية وابن)باب مسح الرأس كله(بخاري يف صحيحه وهو مذهب مالك وأمحد وبوب ال )٢(
وامسـحوا  (:ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه ال جيزئه؛لقولـه تعـاىل  :(الشرح املمتع القيم،ويف 

= :برهانقال ابن .والباء يف اللغة العربية ال تأيت للتبعيض أبداً "ببعض رؤوسكم:"ومل يقل ]٦:املائـدة [ )برءوسكم
مسح  وما ورد يف حديث املغرية بن شعبة أن النيب .من زعم أن الباء تأيت يف اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ

وعلى خفَّيه فإجزاء املسح على الناصية هنا ألنه مسح على العمامة معه، فـال يـدلُّ    ، ؛وعلى العمامة بناصيته
 ) على جواز املسح على الناصية فقط

  ٢٣٥، ومسلم ح  ١٢٦ه البخاري ح روا) ٣(
 ٢٠٥رواه البخاري ح  )٤(
 .٢٧٤، ومسلم ح ١٨٢رواه البخاري  ح  )٥(



אא 

 

٢٣ 

 . كن إذا مسح عىل الناصية أكمل عىل العاممةبعض الرأس فقط ول
٤− °×q†Ö]<ØŠÆ)١(<°fÃÓÖ]<ÄÚV   
 Νتعاىل  هلوقل à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3 ø9 $# ، لقوله  :))א(( )٢( 

 مـن اموالقـول بمسـحه .العظامن الناتئـان عنـد مفصـل السـاق والقـدم مها:والكعبان
  .ة ألهل السنة واجلامعةاملخالف )٣(أقوال الرافضة

٥− Ö]géi<°e<]˜ñ]†ËÖ )٤(V   واألدلة عىل فرضيته: 
, والعـرب ال تقطـع النظـري عـن نظـريه إال  بني مغسولني اً ممسوح تأدخل اآلية أن −

  .لفائدة هي هنا الرتتيب
بة −  .)٥( ))א((يف احلج  وقد قال  , وألن اهللا ذكرها مرتَّ

بـًا وألنَّ ه −  ـه يكـون مرتَّ ـط فإنَّ ط, وما كان جوابًا للرشَّ ذه اجلملة وقعت جوابًا للرشَّ
 .حسب وقوع اجلواب

نَّة  − ليل من السُّ بهـا  أن مجيع الواصفني لُوُضـوئه : والدَّ ـه كـان يرتِّ مـا ذكـروا إال أنَّ
 . عىل حسب ما ذكر اهللاُ

 .والرتتيب فرض بني الفروض, وسنة بني السنن −

                                                 
الرجل عند اإلطالق ال يدخل فيها العقب؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق يقطعون من املفصل الـذي بـني   ) ١(

 .العقبِ وظهر القدم، ويبقى العقب فال يقطع
 ٢٤١، ومسلم ٦٠رواه البخاري ح  )٢(
أم ال يغسلون الرجل،بـل  : األول:والرافضة خيالفون احلق فيما يتعلَّق بطهارة الرجل من وجوه ثالثة) ٣(

ـ أ: الثالـث ،  العظم الناتئ يف ظهر القدم فقـط  دبالتطهري عنأم ينتهون : الثاين، ميسحوا مسحاً  م ال
 . العلم أنَّ ممن روى املسح على اخلُفني علي بن أيب طالب  ، مع ،ويرون أنه حمرم ميسحون على اخلُفني

 وهو مذهب الشافعي وأمحد )٤(
 ٢١٣٥رواه مسلم ح  )٥(



 אא ٢٤

R<I ì÷]ç¹]<V 
جـواب  والدليل من اآلية كـون,وهي التتابع بأن يكون اليشء عقب اليشء بدون تأخر

نَّة حـديث خالـد بـن معـدان أن النبـي  ُر, ودليله من السُّ ط يكون متتابعًا ال يتأخَّ  الرشَّ
))אא

אمره بغسل قدمه فقط, وتسقط عند العـذر والعـربة ليسـت ومل يأ. )١( ))א
 .ام مل حيده الرشع فحده العرففـ بنشاف األعضاء ولكن بطول الفصل

W؟א 
 .)٢(الراجح أن النية رشط −
أمــا  اليشــء أن الرشــط يكــون خــارج حقيقــة)الــركن(بــني الرشــط والفــرض والفــرق   −

 .يشءال الفرض فهو جزء من حقيقة
 البتغاء رضا اهللا وامثتال حكمه اإلرادة املتوجهة نحو الفعل: القصد,ورشعاً : والنية لغة − 
أصـحابه  أحـدأو  فلم ُحيفظ عـن النبـي  نطق هبا بل هو من البدع املحدثة,وال يرشع ال − 

 . النطق هبا
ويسن عنـد أول املسـنونات ) غسل الوجه(فالواجب استحضارها عند أول الواجبات  −
 . يستحرض حكمها, فال يقطعها أثناء الوضوء ثمو التسمية وه
 : وجتزئ النية إذا −
                                .رفع احلدثنوى  )١(
 .) كالصالة(الطهارة ملا جتب له نوى  أو )٢(
  . )كتالوة القرآن(ملا تستحب له  نوى الطهارة أو) ٣(

                                                 
 .١/١٢٧وصححه األلباين يف اإلرواء . إسناده صحيح:سندها جيد ، وقال ابن كثري: وقال أمحد  هروا )١(
 . يلزم من وجوده وجود وال عدمالشرط عند األصوليني هو ما يلزم من عدمه العدم ، وال )٢(



אא 

 

٢٥ 

 . )١(جتديد مسنون ناسيًا حدثهنوى  أو )٤(
WאאאאW 

ط, وناموء أشياء متعدِّ إذا فعل من نواقض الوض    , وأكل حلـم دة, كام لو بال, وتغوَّ
غريه,ارتفع عن اجلميع;  عىل أن ال يرتفعمثًال  إبل, ونوى الطَّهارة عن البول 

دت أسبابه, ألن احلَدَث وصف واحد وإن ت نوى أن ال يرتفع غُريه حتى وإن  .عدَّ
WאאW 

غابت عن اخلاطر ومل ينو قطعها, أو نوى قطعهـا بعـد الوضـوء, أو شـك فيهـا  إذا   
 .)٢(صحيح אبعد الوضوء , فال يؤثر هذا 

WאW 
 (#θ: يغسُل األقطُع بقيَة املفروض, لقوله تعـاىل     à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ $#  )وهـذا  )٣

 ., وهذا عام يف اليدين أو الرجلني أو األذنني اتقى اهللا ما استطاع
٤אW 
 .دة كانت أو مذمومة الطريقة حممو: لغةً : الُسنة  −

                                                 
رجل صلَّى الظُّهر بوضوء، مث نقضه بعد الصالة، مث جدد الوضوء للعصر ناسياً أنـه أحـدث،   : مثاله) (١(

فإذا كان ذاكراً حلدثه، فال يرتفع؛ ألنـه حينئـذ    .فهذا يرتفع حدثُه؛ ألنه نوى جتديداً مسنوناً ناسياً حدثَه
ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؛ ألن التجديد ال يكون إال واإلنسـان علـى   يكون متالعباً، فكيف 

 .١/١٦٣الشرح املمتع ) طهارة
قَطع نية العبادة بعد فعلها ال يؤثِّر، وكذلك الشك بعد (أن  .وهذه قاعدة عامة يف النيات يف العبادات )٢(

فلو أن رجالً بعد ، .زاء العبادة، فال يؤثِّر إال مع اليقنيالفراغ من العبادة، سواء شككت يف النية، أو يف أج
 صـلى ال أدري هل نويتها ظُهراً أو عصراً شكّاًً منه؟ فال عربة ذا الشك ما دام أنه : أن صلَّى الظُّهر قال

     :على أا الظُّهر فهي الظُّهر، وال يؤثِّر الشك بعد ذلك، ومما أُنِشد يف هذا
 كوالش تكثُر***  بعد الفعل ال يؤثِّر كوك١/١٦٨الشرح املمتع ) وهكذا إذ الش 

 ]١٦: التغابن)[٣(



 אא ٢٦

 .ما أمر اهللا به ال عىل سبيل اإللزام:اصطالحًا السنة و −
 : وسنن الوضوء هي.يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها: حكمها − 

MI<<äÖæ_<»<íéÛŠjÖ]V  
 . ومل يذكر أحدهم التسمية فقد نقل اثنان وعرشون صحابيًا وضوء رسول اهللا  −
 : ))قال  مليسء يف صالتها ويف حديث −

אאא
 مل يتأخر عن إخباره ةولو كانت واجب )١( ))א. 

 )٣(عىل نفي الكامل  )٢( ))אא:))ل قوله مَ ُح يف −
NI<<ðç•çÖ]<‚ßÂ<Õ]çŠÖ]J< <
OI<<°Ç‰†Ö]<±c<àè‚éÖ]<ØŠÆV  

ــني آلــة وتعليــل ذلــك أنَّ  .אوالرســغ مفصــل الكــف بــني الكــوع  − الكفَّ
 .لِّ يشء حتى تكونا نظيفتنيأ بغسلهام قبل كأن يبد فُيستحبوء, الوض

PI<,<QI<Ñ^ßj‰÷]æ<í–Û–¹])٤(V< <

 )٥(مجيع الفم ولو بال إدارة  אاستيعاب : واصطالحاً  .التحريك : املضمضة, لغة − 

 . وال مج واألوىل جمه
 إيصال املاء إىل ما : اصطالحاً و جذب املاء بريح األنف إليه,: واالستنشاق, لغة −

                                                 
 ،وصححه األلباين٣٥٠٩وابن ماجه ح ١١٣٦والنسائي  ٣٠٢والترمذي ح  ٨٥٩رواه أبو داود ح  )١(
 .١/١٢٢وحسنه األلباين يف اإلرواء  ٢٥،والترمذي  ١٠١رواه أبو داود ح  )٢(
فإذا جـاء نـص يف   .)مث لنفي الكمال مث لنفي الصحة أن النفي يكون أوالً لنفي الوجود(: أن القاعدةف) ٣(

الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء؛ فاألصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهـو  
أنَ صحت العبادة مع وجـود ذلـك   لنفي الصحة،ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي،فانْ مل ميكن ذلك ب

 ).الشيء،صار النفي لنفي الكمال ال لنفي الصحة
 .والقول بسنيتهما هو مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي) ٤(
 إدارته يف الفم أدىن إدارة فاألوىل إذا كان املاء قليالً ال ميأل الفمف ، كثرياً ميأل الفمهذا إذا كان املاء ) ٥(



אא 

 

٢٧ 

 . إخراج املاء بعد استنشاقه: ن األنف, واالستنثارالن م
  :المضمضة واالستنشاق ويسن في -

مـــج املـــاء يف املضمضـــة  −باليرســـى א -التثليـــث  -بـــاليمني  اأن يكونـــ 
اجلمـع بـني املضمضـة  - )١(املبالغـة فـيهام لغـري الصـائم -واستنثاره يف االستنشـاق 
 . واالستنشاق بغرفة واحدة

RI<Øé×¡<íév×Ö]V ) الكثيفة أما اخلفيفة فتخليلها واجب ( 
,وصفته كـام يف ثالثاً  بعد غسل الوجه أعىلهو تفريق شعرها من أسفل إىل ختليلها و − 

א א : )) حديث أنـس 

،Wא(( )أن , وقـد ورد )٢ 
 شـبكيُ  ثـم,العـرككان يأخذ كفـًا مـن مـاء فيعـرك بـه عارضـيه بعـض  عمر ابن 

 . هحليته بأصابعه من حتت
SI<Äe^‘ù]<Øé×¡V  

أن رسـول اهللا  , وعـن ابـن عبـاس )٣( ))א ))حلديث لقيط −
ــال ــر , )٤( ))توضــأتא((:ق ويرصــف األم

 .ء صالتهلالستحباب حلديث امليس
TI<ðç•çÖ]<»<àÚ^éjÖ]: 

אא  :))قال رسول اهللا   عائشة فعن − 

                                                 
 يستقر املاء يف هذه الزوائد مث يتعفَّنحىت ال ؛ةائدنشاق إذا كانت له جيوب أنفية زيبالغُ يف االست كذلك ال) ١(

 .املاء املنخرين يدخلحىت  نشقتسييكفي أن بل  ،،أو ضررٍيصاب مبرضٍف،ويصبح له رائحة كريهة
 .ه األلباينصححو١٤٥رواه أبو داود ح  )٢(
 ،وصححه األلباين٤٠٧،وابن ماجه ح ١١٤،والنسائي ح  ٧٨٨ح  والترمذي،١٣٠ رواه أبو داود ح )٣(
 .، وحسنه األلباين ٤٤٧، وابن ماجه ح  ٣٩رواه الترمذي ح  )٤(



 אא ٢٨

ترجله(( )١(. 
UI<<oé×njÖ]æ<íéßnjÖ]V< <

<I< أما الرأس واألذن فيمسحان مرًة واحدةً  فقط للمغسوالتوهي. 
I   فعن عثامن بن عفان ))א  (( )وعـن عبـد اهللا بـن . )٢

 .)٣( ))    א )) زيد 
I  وقد أمجع املسلمون عىل أن الواجب يف غسل األعضاء مـرة واحـدة, : قال النووي

 .وعىل أن الثالثة سنة
MLI<ì‚u]æ<ì†Ú<°Þƒù]<xŠÚ  : 

, وأن مني اقتـداًء بالرسـول والسنة مسح بـاطنهام بالسـبابتني وظاهرمهـا باإلهبـا −
  يمسحا بنفس ماء الرأس

MMI<<ðç•çÖ]<É^f‰c<V  
 ))قال : قال لفرض بام يتممه,فعن أيب هريرة اجماوزة حمل  واإلسباغ هو −

אאאא Jא
 −(()يشء مــن مقــدم الــرأس أو مــا جيــاوز  غســل: الغــرة: قــال الشــوكاين .  )٤

  .غسل ما فوق املرفقني: الوجه زائدة عىل اجلزء الذي جيب غسله, والتحجيل
MNI<l÷çŠÇ¹]<ÔÖV  

 .)٥( ))אيدلك((: ففي حديث عبد اهللا بن زيد  −

                                                 
 .، وصححه األلباين  ٤٠١،وابن ماجه ح  ٥٢٤٠رواه النسائي ح  )١(
 .٢٢٦، ومسلم ح ١٥٩رواه البخاري ح  )٢(
 .١٥٨البخاري ح  رواه) ٣(
مدرج من كالم ) فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله( ومجلة.٢٤٦سلم وم ١٣٦رواه البخاري  )٤(

  . أيب هريرة
 ١/١٩٦،والبيهقي ١٠٨٣ – ١٠٨٢رواه ابن حبان ح ) ٥(



אא 

 

٢٩ 

MOI<ð^¹]<»<^’jÎ÷]V  
وعن أنس ,مرات عن ثالثزاد   ,فلم يرد قط أنفال يزيد عن احلاجة الرشعية  − 
  قال))א  א،(( )١(. 

MPI<ðç•çÖ]<‚Ãe<ð^Â‚Ö] : 
א،א ((فيقول  − 

(( )٢(  ,))אאאאא٣( ))א(. 
MQI<‘å‚Ãe<°jÃÒ…<ìø<<V 

((: الفجـر صـالة عند لبالل قال  النبي أن  هريرة أيب عنف −
אא ،W

א
א  (( ,اهللا عبــد أبــو قــال )دف ):أي البخــاري 
 )٤( .حتريك يعني نعليك

٥אאW 
 : وهي; مفسداته أي التي إذا طرأت عليه أفسدتهأي   − 

MI<ä•†Ú<áææ<äjv‘<Ù^u<»<°×éfŠÖ]<àÚ<t†}<^Ú<ØÒ<V< <

                                                 
 لتر ٢= أمداد  ٤= ،والصاع )نصف لتر( جم  ٥١٠ =واملد . ٣٢٥،مسلم ح ١٩٨رواه البخاري ح  )١(
 .٢٣٤رواه مسلم ح  )٢(
 .٦٠٤٦صحيح اجلامع  )٣(
 ، واللفظ للبخاري ٢٤٥٨، ومسلم ح  ١١٤٩رواه البخاري ح  )٤(



 אא ٣٠

ن املني واحليض فيوجبـا , أماكله من بول وغائط وريح ومذى وودي يوجب الوضوء  −
  )١( الغسل

الراجح أنـه يـنقض ) حصاه  –خرزة  –دود  –دم(إذا خرج من أحدمها ما ليس بمعناه  −
 .الوضوء

 . )٢(ُثرَ ن أيِّ مكان فهو ناقض, قلَّ أو كفإذا خرج بول, أو غائط م −
ـه ال ينـتقض وضـوءه بخروجـه; كمـن بـه سـلس−  وُيستثنى مما سبق من حدثه دائـٌم, فإنَّ

قياســًا عــىل املستحاضــة , ولكنــه عنــد كــل صــالة يغســل فرجــه  بــول,أو ريــح, أو غــائط
 .ويتوضأ) عىل فرجه ملنع انتشار النجاسة  يشد خرقة( ويتعصب خرقه 

NI<Ñ†ÇjŠ¹]<ÝçßÖ]V< ) وهو مذهب مالك ورواية عن أمحد(< <

אא  א: ((قال  حلديث صفوان بن عسال  −  

،(( )٣( ,
 .)٤( ))א،א  ))وقوله 

 :اختلف العلامء ـ رمحهم اهللا ـ يف النَّوم هل هو ناقٌض, أو مظنَّة النَّقض, عىل أقواٍل منها -

                                                 
يف الترمذي  وحديث صفوان ،]٤٣: النساء[ ]أو جاء أحد منكم من الغائط[ راجع يف البول والغائط آية )١(

  =  ، ويف املذي حديث علي٢٢٥، ومسلم ح ١٣٥ ح البخاري يف  أيب هريرة ،ويف الريح حديث ٩٦ح 

 .٣٠٣ مسلم ح،و٢٦٩ح  يف البخاري= 
إن كان املخرج من فوق املعدة فهو كالقيء، وإن : وقال بعض أهل العلم:(١/٢٢١ويف الشرح املمتع  )٢(

أنـه إذا تقيـأ مـن    : وهذا قولٌ جيد، بدليل. وهذا اختيار ابن عقيل رمحه اهللا. كان من حتتها فهو كالغائط
 ) تقض إن كان كثرياً على املشهور من املذهباملعدة، فإنه ال ينتقض وضوُءه على القول الراجح، أو ين

 .١٠٤وحسن األلباين يف اإلرواء ح  ٤٧٨وابن ماجه ح  ٣٥٣٥رواه الترمذي ح  )٣(
حلقة الـدبر،  : ، والسه١١٣وحسن األلباين يف اإلرواء ح  ٤٧٧وابن ماجه ح  ١٩٨رواه أبو داود ح  )٤(

 أن اليقظة حفاظ الدبر ،فإذا نامت العينان استطلق الوكاءواملراد .الرباط الذي نشد به القربة وغريها:والوكاء



אא 

 

٣١ 

אאW وعىل أيِّ صفة كان; لعموم حـديث  : كثريه أن النَّوم ناقٌض مطلقًا يسُريه و
قوألنَّه حد السابق, صفوان   .بني كثريه ويسريه كالبول ث, واحلدُث ال ُيفرَّ

אאW  ًحلديث أنس  :أنَّ النَّوم ليس بناقٍض مطلقا  :)) א   كانوا 
אא   

(( )ار )١  ))((: ويف رواية البزَّ
אאW فـإذا نـام −الـراجح وهـو − ابن تيميةوهو اختيار  :ثأنَّ النَّوم مظنَّة احلد ,

بحيث لو انتقض وضوُءه أحسَّ بنفسه, فإن وضوَءه بـاٍق, وإذا نـام بحيـث لـو أحـدث مل 
القـول جتتمـع األدلَّـة, فـإن حـديث صـفوان بـن  وهبـذا.حيسَّ بنفسه فقد انـتقض وضـوُءه

ال دلَّ عىل أنَّ النَّوم ناقض, وحديث أنس  فُيحمل ما ورد .دلَّ عىل أنه غُري ناقض  عسَّ
حابة عىل ما إذا كان اإلنساُن لو أحدث ألحسَّ بنفسـه, وُحيمـل حـديُث صـفوان  عن الصَّ

ـد هـذا ا .عىل ما إذا كان لـو أحـدث مل حيـسَّ بنفسـه א(( السـابقجلمـع احلـديُث ويؤيِّ

א((  ,ه بحيـث لـو أحـدث مل حيـسَّ بنفسـه فـإن فإذا كان اإلنسان مل ُحيكم وكاء
 .نومه ناقٌض, وإال فال

ثقيــل حكمــه كــالنوم, وخفيــف ال يــنقض : وهــو قســامن; وخيــرج مــن هــذا النعــاس  −
א((: يقـول الوضوء اتفاقًا حلديث ابن عباس عندما قام يصىل مـع الرسـول 

(( )٢(. 
ال يغلـب عـىل العقـل فيسـمع كـالم جمـاوره دون النعـاس  والفرق بني النعاس والنوم أن −

 فهمه
OI<ØÏÃÖ]<Ù]æ‡V 

                                                 
 ٣٧٦، وحنوه عند مسلم ح ٣١٧،وصححه األلباين يف املشكاة ح ٢٠٠رواه أبو داود ح  )١(
 ٧٦٣، ومسلم ح  ١١٧رواه البخاري ح  )٢(



 אא ٣٢

, فمـن زال عقلـه مل  حالة كان ةأي عىلباجلنون واإلغامء أو بالسكر أو الدواء قل أو كثر  −
 .رًة وال نقضها يضبط طها

PI<<…æˆ¢]<Ü£<ØÒ_V )اإلبل( 
  :))ل النبي أس أن رجالً  بن سمرة  حلديث جابر ,وهو مذهب أمحد   −  

אW،W؟א،W(( )وحـديث )١ ,
 )٢( )) ،אאאא:)) بن عازب الرباء

٦אW 
MI<Øñ^u<áæ‚e<t†ËÖ]<‹ÚV  
جـ أنه سأل النبـيَّ  بن عيل حلديث طلق − ـالة ل يمـسُّ عـن الرَّ أعليـه : ذكـره يف الصَّ

ــال , وضــوٌء? ــاُء الطَّهــارة, وعــدُم وألن األصــل  ,)٣( ))  :))ق بق
 . متيقَّنالنقض, فال نخرج عن هذا األصل إال بدليل 

                                                 
 ٣٦٠رواه مسلم  ح  )١(
 لباينوصححه األ ٤٩٤، وابن ماجه ح  ٨١، والترمذي ح ١٨٤رواه أبو داود ح  )٢(
 ح وابن حبـان   ٤٨٣  ح وابن ماجه١٨٥ح  والنسائي ٨٥ح  والترمذي ١٨٢ ح رواه اخلمسة  أبو داود )٣(

وهو يبين   ، وقد اعتربه البعض منسوخاً ألنه قدم على النيب٣٢٠وصححه األلباين يف  املشكاة ح ١١١٩
   :مسجده أول اهلجرة ومل يعد إليه وهذا مردود عليه مبا يلي 

  .يصار إىل النسخ إال إذا تعذَّر اجلمع، واجلمع هنا ممكن أنه ال -١
أن يف حديث طَلْق علَّة ال ميكن أن تزول، وإذا ربط احلُكم بعلَّة ال ميكن أن تزولَ فإن احلكم ال ميكن  -٢

   ".إمنا هو بضعة منك: "هي قولهوأن يزولَ؛ ألن احلكم يدور مع علَّته، 
تقدم أخذه؛ جلواز أن يكون الـراوي   ن التاريخ ال يعلم بتقدم إسالم الراوي، أوإ: أن أهل العلم قالوا -٣

التعارض،وكان أحدمها متأخراً عن اآلخر  أنه إذا روى صحابيان حديثني ظاهرمها: مبعىن.حدث به عن غريه
تقدم إسالمه، جلواز أن يكـون رواه  إنَّ الذي تأخر إسالمه حديثُه يكون ناسخاً ملن : يف اإلسالم، فال نقول

 حابة، أو أنَّ النيبعن غريه من الص ث به بعد ذلكحد . 



אא 

 

٣٣ 

(( وحـديث  طلـق ويستحب الوضـوء منـه مجعـًا بـني حـديث − 

א،(( )وحلـديث برسـة بنـت صـفوان أن , )١
 حبـاب, لالست هنااألمر بالُوُضوء ف, )٢( )) (( : قال  النبي 

 )  (:  ; بدلـيل أنه سأل عن الوجوب فقال لوجـوبق لنفـي اوالنَّفـي يف حديـث َطل
 . ظاهرة يف الوجوب )عىل(:  وكلمة

حـتامل خـروج يشء نـاقض مـن غـري شـعور البوجوبه إذا كان لشـهوة  )٣(وقال البعض −
 .  −رمحه اهللا  –ولكن الظاهر ما سبق من االستحباب مطلقًا وهو رأي ابن تيمية  منك,

N<I<<Øñ^u<áæ‚e<ì_†¹]<‹Úìçãe<çÖæ)٤(V   
  :))أن الرسول  حلديث عائشة  − 

(( )أما املالمسة الواردة يف اآلية فاملراد هبا اجلامع كام قال ابن عباس,)٥ . 
   βÎ)uρ ΝçGΨä. #©yÌó£∆ ÷ρr& 4’n?tã @xy™ ÷ρr& u™!%y` Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ :تعاىل عىل ذلك قال يف اآلية دليٌل و − 

z⎯ÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9$# ÷ρr& ãΜçGó¡yϑ≈s9 u™!$|¡ÏiΨ9$# öΝn=sù (#ρß‰ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù   التـيمم ب فالكالم عن أسـبا
ـغرى,الطهـارة هـذا بــياُن ســبب  )أو جـاء أحـد منـكم مـن الغائـط(:فقوله أو (: وقولهالصُّ

 ولـو محلنـاه عـىل املـسِّ الـذي هـو اجلـسُّ  .ربىالُكـالطهارة هذا بيان سبب  )المستم النساء
                                                 

 . ١/١٥٢ يف اإلرواء وصححه األلباين جده عن أبيه عن شعيب عمرو بن عن ١٧٧ ح أمحد رواه )١(
 ٣/٢٣٧  لصحيحةاوهو أصح األحاديث إسناداً يف الباب راجع  ٤٤٧ والنسائي ح١٨١ رواه أبو داود ح )٢(
 وهو رواية عن مالك واختاره األلباين  )٣(
أن اللمس ناقض،وهو قول ابن عمر وابـن مسـعود ومـذهب    :  األول:وهذه املسألة على ثالثة أراء )٤(

أنه ال ينقض مطلقاً ، وهو قول ابن عباس ومذهب أيب حنيفة واختاره ابـن  : الشافعي وابن حزم، والثاين 
 أنه ينقض إذا كان بشهوة ، وهو مذهب مالك ورواية عن أمحد : الثالث تيمية وهو الراجح ، و

رضي  ،وصححه األلباين،ومن األدلة ما جاء من مس عائشة١٧٠والنسائي ح  ١٧٨رواه أبو داود ح) ٥(
 .قدميه وهو يصلي اهللا عنها



 אא ٣٤

الطَّهـارة عن سـبب  تغرى, وسكتسببني للطَّهارة الصُّ  تباليد, لكانت اآلية الكريمة ذكر
وعليه; فتكـون .وهذا خالف البالغة القرآنية)وإن كنتم جنبا فاطهروا (:الُكربى مع أنَّه قال

 تذكـر , فتكـون اآليـة قـد جـامعتم :أي) ساءأو المستم الن( :اآلية دالة عىل أن املُراد بقوله
ب ببالسَّ بب كرب,األ بني املوجبني للطَّهارة, السَّ  .األصَغر والسَّ

  
OI<<ðêÏÖ]V  
  ه ؤفلم يرد يف نقضه حديث صحيح , وإنام ورد توض ,وهو قول مالك والشافعي −

 . عند القيء وهو فعل يدل عىل االستحباب
PI<á^Ò<çÖæ<‚Š¢]<àÚ<t…^¤]<Ý‚Ö]<ğ]nÒV  
أنه كان يرعف فيخرج منه الدم فيغسله ثم يرجع ويبني عىل  ملا روى عن ابن عباس  −

 . رأي عمر بن اخلطاب وكثري من الصحابة  وهو , ما قد صىل
QI<ké¹]<ØéŠÇiV  
كابن عمـر  استدل احلنابلة عىل الوجوب ببعض اآلثار الواردة عن بعض الصحابة  −

 .وهو غري ملزم أهنا اجتهادهم  هريرة وهي حتمل عىل وأيب
) وما ثبت بيقني ال يـزول بـاالحتامل( احتاميلٌ  وهو أمرٌ شبهة مس فرج امليت استدلوا بو −

 .ليس بناقض وعىل هذا فهو
٧אאאאאW 

אאאW 
MI<ì‡^ßq<çÖæ<ìø’×Ö : 
ــــ −  $ : تعــــاىل لاق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ 

öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ ã Î/ öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3 ø9 $# 4 β Î) uρ öΝ çGΖ ä. 



אא 

 

٣٥ 

$ Y6 ãΖ ã_ (#ρ ã £γ ©Û $$ sù 4 β Î) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌ ó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& 

ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠ sÛ (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ 

Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n= tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9   

§Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã ä3 ô± n@       )١ (  
 . )٢( )) אא  :)) ولقوله  −
 .هو األوىلأما سجدة التالوة والشكر فليستا صالة فتجوزان بال وضوء وإن كان   −
N<I<Ìv’¹]<‹¹<ðç•çÖ]: 

يف كتـاب   )) : ))  لقولـه ,هم األئمة األربعـةومنمهور اجلوهو قول  − 
 ال يمسـه إال املطهـرون قولـه تعـاىل ,أمـا )٣(ألهـل الـيمن عمرو بن حزم الـذي أرسـله 

 .واهللا أعلم ,)٤(فاملراد هبا املالئكة
ها; ألهنا تعترب تفسريًا, واآليات التي فيها أقـل مـن ا  −  لتَّفسـري أما كتب التَّفسري فيجوز مسُّ

فـدلَّ هـذا   القرآن, الكتب للكفار, وفيها آيات من  ل هلذا بكتابة النبيويستد .الذي فيها
ــه إذا اجتمــع مبــيُح أمــا إذا تســاوى التَّفســري والقــ عــىل أن اُحلكــَم لألغلــب واألكثــر رآن, فإنَّ

                                                 
 ]٦املائدة [ )١(
 .تقدم خترجيه )٢(
 أمحـد  بـه  واحتج متصال والدارقطين األثرم رواه( :(وقال ١٢٢وصححه األلباين يف إرواء الغليل ح  )٣(

 وعثمان عمر وابن حزام بن وحكيم حزم بن عمرو حديث من روي صحيح،  ) مرسال املوطأ يف ملالك وهو
 ) جدأ ضعيف وهو أرقم بن سليمان فيه ضعيف فهو حزم بن عمرو حديث أما، العاص أيب بن
اللوح احملفوظ،  قد يكونوالكتاب املكنون ،)الكتاب املكنون(إىل  يعود )ال ميسه(: ألن الضمري يف قوله) ٤(

 ).اسم فاعل(وبني املتطهر ،)اسم مفعول(ر بني املطهوألن هناك فرقاً ،الكتب اليت بأيدي املالئكة وقد يكون



 אא ٣٦

وإن  .لقـرآنل مفإنه ُيغلَّب جانب احلظـر فُيعطـى اُحلكـ , وحاٌظر ومل يتميَّز أحُدمها برجحانٍ 
 .حكم التَّفسري طيكان التَّفسري أكثر ولو بقليل أع

אאW 
MI<ğ̂ ò•çjÚ<á^Ò<ácæ<ìø‘<ØÓÖ :  ملا ورد عن النبي كان يتوضأ عند كل صالة . 
NI<ÝçßÖ]<ØfÎ :   لقوله  :))אKK.(( 
OI<ífÃÓÖ^e<Í]çŞÖ])نبيِّ ال ثبت عنألنه  :>)١ أ ثمَّ طافأنَّه حني أراد الطَّواف تو   .ضَّ

PI<Å^Û¢]<ìæ^ÃÚæ<ÝçßÖ]æ<h†Ö]æ<ØÒúÖ<gß¢]<ðç•æ : 
א א ((:قالـت , فعـن عائشـة  لألحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك 

א(( )٢(. 
QI<ØŠÇÖ]<Ùæ_<»<ðç•çÖ] :   

אاغتسلא   א  :))  نبيال زوج عائشة عنف

(( )٣(. 
RI<]<†Ò„Ö : 

                                                 
ـ و ))الطواف صالة إال أن اهللا تعاىل أحل فيه الكـالم ((:  لقوله وقول اجلمهور هو الوجوب  )١( جاب ي

أخذنا بلفظه، فإنـه علـى القواعـد     لوـ ٢.ـ أنه موقوف على ابن عباس، وال يصح رفعه للنيب ١:عنه
  فـالخللطَّواف إالَّ الكالم، وإذا نظرنا إىل الطَّواف وجدناه ي تثْبالة تأحكام الص ة يقتضي أنَّ مجيعاألصولي

فيجوز فيه األكل والشرب، وال جيب فيه تكبري وال تسليم، وال قراءة،  الصالة يف غَالبِ األحكام غري الكالم،
وهذا أحد األوجهِ اليت يستدلُّ ا على ضعف احلديث مرفوعـاً، وهـو أن يكـون     ، وال يبطل بالفعل وحنوه

 من النيب رصدمتخلخالً، ال ميكن أن ي ) وقد صحح احلديث بعض أهل العلم)١/٢٧٢الشرح املمتع ،. 
 ٣٠٥رواه مسلم ح ) ٢(
 ٣١٦،ومسلم ح  ٢٤٨رواه البخاري ح ) ٣(



אא 

 

٣٧ 

إنه  ((: للذي سلم عليه فلم يرد عليه حتى أكمل وضوءه  لقوله  

أذكر١( ))א(. 
SI<p‚u<ØÒ<‚ßÂ  : 

أحدثت )) السابق حلديث بالل

(( . 

                                                 
 ٨٣٤،وصححه األلباين يف الصحيحة ح  ٣٥٠وابن ماجه ح  ١/١٦، والنسائي  ١٧رواه أبو داود ح ) ١(



 אא ٣٨

  الدرس الثالث 

 

  الغسل – نياملسح على اخلف 
  

 
´Ð¨a@óÜÇ@|½a@@

١W 
ــٍل : إمــرار اليــد عــىل اليشــء , واصــطالحا: املســح لغــة − إصــابة اليــد املبتلــة باملــاء حلائ

, هو الساتر للكعبني املمكـن التتـابع امليشـ فيـه ف: اخلف أما.  زمن خمصوصٍ خمصوص يف
 .أما اجلوارب فمن غريه وهلا نفس احلكم , واخلف عادة يكون من اجللد

وهو متواتر عن سبعني من الصحابة حتى خاف أبو حنيفـة أن يكفـر مـن ال يـرى املسـح  − 
 . عىل اخلفني

ذا ذكـروه يف كتـب رًا هلـم ملخالفـة الرافضـة وهلـوقد أمجع عليه أهل السـنة وصـار شـعا −
 .الرافضة فيه حتى صار شعارًا هلم العقيدة ملخالفة

 ))عـن املغـرية ف, ه الفعليـة والدليل سـنتُ , وهو سنة لالبسه عىل طهارة  −

א  אא(( )١(. 
אא((ديث بـاخلفني ملـا ورد يف حـ )٢(ُيلحق اجلوربـان  −

א(( )وكـذلك قياسـًا ,ُتطلق عىل كل مـا ُيسـخن الرجل والتساخني لفظة عامة )١
                                                 

 .، وصححه األلباين ٥٥٩، وابن ماجه ح ٩٩،والترمذي ح ١٤٨رواه أبو داود ح  ) ١(
 .اخلرق وشبههاما يكون من غري اجللد ك: واجلوارب) ٢(



אא 

 

٣٩ 

ج إذ عىل اخلف قد وردت بعض ل إليهام, والِعلَّة فيهام واحدة, وال فرق بينهام يف حاجة الرِّ
 .وأنس وغريهم كعيل وابن مسعود  الصحابةبعض عن يف املسح عىل اجلوارب ثار اآل
٢אאW 
  : لبسه على طهارة مائية -١

 .)٢( )) : ))لقوله  − 
إذا انقضـت فـللتوقيـت ,  وحفظاً  منعًا للتسلسلطهارة مسح  وال جيوز املسح عىل −

 . يلبسهام مرة أخرىقدميه و ويغسل يتوضأ ثم اخلفني املدة خيلع
  :المدة المحددة  أن يكون في -٢

كان رسول اهللا  وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليها لقول عىل  − 
 )) :אא(( )٣(. 
 .بعد احلدث بدأ من وقت أول مسحةي وحساب املدة −

  :)٤(أن يكون المسح على طاهر -٣
نجاسـة فيجـوز  تهأمـا املتـنجس الـذي أصـاب ,اخلنزيـرنجس كجلد  فال يصح عىل −

 .لكن ال يصىل به ,املسح عليه برشط أن يكون املسح عىل غري مكان النجاسة
 :أن يكون في طهارة صغرى -٤

אא  א  :))حلديث صفوان  − 

(( )٥(. 
                                                                                                                             

 .،وصححه األلباين ١٤٦رواه أبو داود ح ) ١(
 .٢٧٤ومسلم ح  ١٨٢رواه البخاري ح ) ٢(
 .٢٧٦رواه مسلم ح ) ٣(
 .أيضاًاليد  قد تتنجسأن املسح على جنس العني ال يزيده إال تلويثاً، بل : ووجه اشتراط الطَّهارة) ٤(
 )١٠٤اإلرواء ح ( ،وحسنه األلباين٤٧٨ح  ماجه ابن،و٣٥٣٥ح والترمذي،١٢٧ح النسائي رواه) ٥(



 אא ٤٠

W 
فيجـوز املسـح عـىل مـا  :مستمسكاً خالياً من مزق ساتراًال يشترط أن يكون  -

إطالق ما أطلقه الرشع وتقييـد مـا (يشف أو ما كان خفيفًا أو به خرق ألن األصل 
  )١( )قيده الرشع ومن أراد أن يضيف رشطًا فعليه الدليل

 J شترط أنكـان ) مرسوق مثالً  –حرير (ًا فلو كان حمرم : الخُف مباحاً يكونال ي
 . لو مسح يف سفٍر حمرم ومثلهآثًام بفعله املحرم وجاز املسح , 

 J وذلـك قياسـًا عـىل حلـق الشـعر فإنـه ال  : نزع الممسوح ال ينقض الوضـوء
وقَّـت  ألن النبي  انقضاء املدة كذلك و,  ينقض الوضوء مع أن املسح كان عليه

 . دة املسح ال انتهاء الطهارةمدة املسح لُيعرف بذلك انتهاء م
 Jوجيـوز ُيشرتط أن يلبس الفوقاين عـىل طهـارةف : جورب على اًإذا لبس جورب ,

  .وتكون املدة عىل حسب التحتايناملسح عليه, 
ُيكمـل ثـالث أيـام ) قبـل أن تنتهـي مدتـه (  : إذا سافر المقيم وقد بدأ المسـح  -

فإنه ُيـتم مـا بقـي إن مل يكن أتم يومًا وليلة املسح ف بدأبلياليهن , وإن قدم املسافر وقد 
أن املدة حتسب عىل احلالـة  :وإن كان قد أمتها ينزع اخلفني ويغسل أيمن تلك املدة , 

 .الثانية , واهللا أعلم
٣אW 

يضع أصابع يمينه عىل مقدم خفه األيمن من أعاله وكذا اليرسى ويمدها إىل أصـل  − 
 . رقًا أصابعه وإن وضع الكف مع األصابع كان أحسنالساق فوق الكعبني مف

 ثم اليرسى لعموم استحبابوالبعض قال بمسح اليمني أوالً ,ويمسحهام معاً  −
                                                 

وألن كثرياً من الصحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء ال ختلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالباً ) ١(
 .وهو اختيار ابن تيمية رمحه اهللا . ، دلَّ على أنه ليس بشرط؛ ومل ينبه عليه أو كثرياً يف عهد الرسول 



אא 

 

٤١ 

 .مسحهام معاً  املغرية  لظاهر حديث قربواأل, التيامن 
٤אW 
:,وهوسح أي ما يمنع استمرار املسح عىل اخلفني وليس املقصود ما يبطل طهارة امل − 
الحل احلدث األكرب ُيوجب نزعهام والُغسل −١  السابق ديث صفوان بن َعسَّ
 . ويتوضأ ويغسل قدميه باملاءامانقضاء املدة وال جيوز أن يعيد املسح عليه حتى خيلعه −٢
 .نزع اخلف واإلحداث قبل لبسه −٣
٥אW 

ğ÷æ_V<Û¤]<î×Âæ<íÚ^ÛÃÖ]<î×Â<xŠ¹]…^V  
أس:والِعاممة − م به الرَّ ُر عليه, ما ُيعمَّ   .معروفةٌ  وهيويكوَّ
ليل عىل جواز املسح عليها حديث املغرية بن شعبة  −   א: )) والدَّ

،א،(( . 
ابـن    ذلك كام  قالال دليل عىلو , أو ذات ذؤابة  أن تكون حمنَّكةالبعض اشرتط و −

ومل يذكر قيدًا آخـر, فمتـى ثبتـت  ,))א(( :بل النصُّ جاء −رمحه اهللا  –تيمية 
مة جاز املسُح عليها ة النَّـزع لـيسوألنَّ احلكمة من املسح عـىل الِعَاممـة ,  العِامَ  مشـقَّ

أس  , بل قد تكون احلكمـةفقط  ـخون ابهيصـيأنَّ الغالـب أنَّ الـرَّ مـن  ةالعـرق والسُّ
ومخار املرأة يشرتك مع العاممة يف ( نزعها, فقد ُيصاب برضٍر بسبب اهلواءفإذا لفها 

َص )هذه العلة   .,واهللا أعلم املسح عليهاب; وهلذا ُرخِّ
W؟אW 

 نه أ  ألنه مل يثبـت عن النبـي , ال ُيشـرتط: , والبعض قال  ذلك البعض اشرتط
تها, وأل جل, فال يمكن وقَّ  نَّ طهارة الُعضو التي هي عليه أخف من طهارة الرِّ



 אא ٤٢

 .)١( , وهو الراجح فِّ إحلاقها باخل
ğ̂ éÞ^mV<<î×Â<xŠ¹]<ìf¢]V< <

 اجلـبسيسـتخدم واآلن . رَبط عليها ليلتئمأعواٌد توضُع عىل الكِرس ثم يُ :واجلبرية  −
 .مكاهنا

  :مشروعيتها  على دليلالو -
 .)٢()كان يمسح عىل اجلبائر( ه أن أثر ابن عمر ) ١
أنَّ هذا العضو الواجَب غسُله ُسِرتَ بام يسوُغ سرته به رشعًا فجاز املسـُح عليـه  )٢

ني  .كاُخلفَّ
, فـإذا عجزنـا عـن الغسـل انتقلنـا إىل يُث اُجلملةأنَّ املسَح ورَد التعبُّد به من ح) ٣

 .املسح
مـن العـدول , فهـو أوىل  إىل الغسـل أنَّ تطهري حملِّ اجلبرية باملسح باملاء,أقرب) ٤

م  . إىل التيمُّ
Wא؟א 

حيح م ال يقولـون بوجـوب : الصَّ أنَّه ال جيب اجلمُع بينهام; ألن القائلني بوجوب التـيمُّ
م; فــالقول بوجــوب  املســح, والقــائلني بوجــوب املســح ال يقولــون بوجــوب التــيمُّ

واحد خمالٌف للقواعد  وألن إجياب طهارتني لعضوٍ . ج عن القولنياجلمع بينهام خار
أمـا إجيـاب تطهـريه .جيب تطهري هذا العضو إما بكـذا أو بكـذا: الرشعيَّة; ألننا نقول

ع, وال ُيكلِّف اهللا عبدًا بعبادتني سببُهام واحد باالثنني  .فهذا ال نظري له يف الرشَّ
 

                                                 
 . ورجحه ابن عثيمني ، ومجاعة من أهل العلم"نيل األوطار"الشوكاين يف : ذهب إىل هذا القول وممن )١(
 .٣٤متام املنة ص  )٢(



אא 

 

٤٣ 

  :مسوحاتومن الفروق بين الجبيرة وبقيَّة الم -
جــل, والِعَاممــة واِخلــَامر  :ة ال ختــتصُّ بعضــٍو معــنيَّ ـــ أن اجلبــري١ واخلــفُّ خيــتصُّ بالرِّ

أس ان بالرَّ  . )١(خيتصَّ
وباقي املمسوحات ال جيوز إال يف احلـدث  :اَحلَدثنيعىل اجلبرية جائٌز يف  ـ أن املسح٢

 .األصغر
يف  مؤّقتـٌة, وسـبَق اخلـالفاملمسـوحات وباقي  :مؤقَّت ـ أن املسح عىل اجلبرية غري٣

 .الِعَاممة
)٢( ـ أنَّ اجلبريَة ال ُتشَرتُط هلا الطَّهارةُ ٤

اجح  عىل −:  املمسوحات ال ُتلبُس  وبقيَّة, −الرَّ
 .إال عىل طهارة

                                                 
ملدة يوم وليلة؛ ألن املسح إنما ورد فيمـا  " املناكري"وذا نعرف خطأَ من أفىت أن املرأةَ جيوز هلا وضع  )١(

يف تبوك عليه جبةٌ شاميةٌ وأراد أن يخرِج ذراعيه من  ملا كان النيب يلبس على الرأس والرجلِ فقط، وهلذا 
اجلُبةَ على منكبيـه، حـىت   ' أكمامه ليتوضأ، فلم يستطع لضيق أكمامه، فأخرج يده من حتت اجلُبة، وأَلقَى
عليه املغريةُ رضي اهللا عنه، ولو كان املسح جائزاً على غري القدم والر صب هلَيلَّى اُهللا عص أس، ملسح النيب

هييف مثل هذه احلال على كُم لَّموس. 
وال يصح  ، أنه ال دليل على ذلك:األول:ضعيف ملا يأيتوهو كمال الطَّهارة يف اجلبرية،البعض واشترط  )٢(

ليست كاخلُف مىت ف، االضطرار هلاويكون  أا تأيت مفاجأةً: الثَّاين.على اخلُفَّني لوجود الفروق بينهما قياسها
ويكون هذا من الفـروق بـني   ، ، ورواية قويةٌ عن أمحدابن تيمية وعدم االشتراط هو اختيار .شئت لبسته

اجلبرية واخلُف. 



 אא ٤٤

א 

١EW  
اسـتعامل مـاء طهـور يف التعبـد هللا ب: جريان املاء عـىل اليشـء, ورشعـاً : لغةً الغسل  −

 .مجيع البدن عىل وجه خمصوص
٢אW 

MI<Ý^ß¹]<æ_<í¿ÏéÖ]<»<¹]<tæ†}V<ىمن الذكر واألنث: 
هو الذي خرج : واُجلنُُب , ) βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã£γ©Û$$sù  )١ :قوله تعاىل :والدليل  −

ةٍ  ء جيب يف أي االغتسال باملا,)٢())אא :))قوله و ; منه املنيُّ َدفقًا بلذَّ
א((للمرأة التي سألته عن احتالم املرأة  وقوله  إنزال املاء وهو املني,

٣( ))א(. 
 , يصــيب البــدن فتــورًا بعــد خروجــهأن و )٤(والرائحــة ويشــرتط يف اليقظــة الــدفق  −

, ويف النــوم يشــرتط )٥( ))אא )) لعــيل والــدليل قولــه
 .فلو احتلم ومل ينزل فال غسل عليهفقط اإلنزال 

 :فإذا استيقَظ ووجد َبلًال فال خيلو من ثالث حاالت  −
َن أنَّه ُموِجٌب للُغْسل: א , ويف هذه احلال جيب عليه أنأ: يعني :أن يتيقَّ  نَّه َمنِيٌّ

                                                 
 ].٦:املائدة [  )١(
 .٣٤٣رواه مسلم ح  )٢(
 .٣١٣، ومسلم ح ٢٨٢رواه البخاري ح  )٣(
 كون كرائحة البيضِ،وإذا كان غري يابِسٍ فتكونُ كرائحة العجِنيِ واللقاحإذا كان يابساً فإنَّ رائحته ت) ٤(
الدفق أو القذف أي اخلروج :، وصححه األلباين ،والفضخ١٩٣النسائي ح ، و٢٠٦رواه أبو داود ح ) ٥(

 .واحلذف الرمي) حذفت(بشدة،ويف رواية 



אא 

 

٤٥ 

 .احتالمًا أم مل يذكر يغتسل سواء َذَكر 
א :ويف هذه احلال ال جيب الُغسل, لكْن جيب عليـه أْن  :منِيٍّ أْن يتيقَّن أنَّه ليس ب

 .َيغِسل ما أصابه, ألن ُحكمه حكم البول
هل هو َمنيٌّ أم ال?  أن جيهل: א: 

مل يوجـد  و مذيًا ُأِحيل احلكم عليه, وإنأمنيا, هفإن ُوِجد ما ُحيَال عليه اُحلكم بِكون −
 .لطَّهارة, وعدم وجوب الُغسلألصل افا
مل َيَر شيئًا يف  وإن, َذَكَر أنَّه احتلم فإننا نجعله منيا إن: وكيفيَّة إحالِة اُحلكم َأن ُيقال −

اِجلَامع  جعلناه َمذيًا, ألنَّه خيرج بعد التَّفكِري يف تفكٌري يف اِجلَامع هسبَق نومَ  منامه وقد
واألوىل االغتسال احتياطًا ,  ه َقْوالن للعلامءه تفكري ففيدوَن إحساس, وإن َمل يسبق

אWא(( : قالت حلديث عائشة 
א؟،Wאא،؟

W،W؟،א،
Wאא، (( )١(. 

  لـه هفإن رأي يف ثوبه منيًا وال يعلم وقت حصوله لزمه إعادة الصالة من آخر نومـ  −
 .حيتمل أنه منها هقبلها فيعيد من أدين نوممن إال أن يرى أنه 

NI<<°Þ^j¤]<ð^ÏjÖ]<V< <

صل إنزال, حلديث أيب هريـرة ولو مل حي)وليس بمجرد املامسة (يقصد به اإليالج و −
  أن رسول اهللا  قال :))،אא

אzx(( )٢(. 

                                                 
 ). ترى املرأة(:سليم أم قول حسن،إال:(لوصححه األلباين وقا١١٣والنسائي ح  ٢٣٤رواه أبو داود ح ) ١(
 .، والزيادة ملسلم٣٤٨، ومسلم ٢٩١رواه البخاري ) ٢(



 אא ٤٦

OI<Œ^ËßÖ]æ<˜é£]<Ý<Å^ŞÏÞ]<V< <

 Ÿω :قوله تعاىلل,و )١( ))א((: عن احليضة  لقوله  − uρ 

£⎯ èδθ ç/ t ø) s? 4©®Lym tβößγôÜtƒ ( #sŒÎ*sù tβö£γsÜs?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.ttΒr& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

=Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ−G9$# =Ïtä†uρ š⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9$#   )ـــل: , أي)٢ ـــىل أن اغَتَس ـــل ع ـــذا دلي َن, فه
َر من اَحليض أمٌر مشهور بني الن حتى ( بقراءة  تدلُّ عىل الوجوباس, واآلية التََّطهُّ

ر  .)٣(حتى يغتسلن: بتشديد الطاء وفتحها , بمعنى ) نيطَّهَّ
 . عرب عن احليض بالنفاس والعكس وقد ثبت أنه ,والنفاس كاحليض باإلمجاع  −  
ُم اخلارج مع الوالدة أو بعدها,أو َقْبلها بيومني,أو: والنَِّفاُس  −   .ٌق ثالثة,ومعه َطل الدَّ

ُم الذي يف وسط اَحلْمِل, أو يف آخر اَحل  يس بيشـء, ْمِل ولكن بدون َطــْلٍق فلـأما الدَّ
  .عليها يشء مما حيرم عىل النُّفساء فتصيلِّ وتصوم, وال َحيرم

PI<<lç¹]V< <

حـديث أم عطيَّـة حـني , وفيمن وقصته دابتـه  ))א  :))لقوله  −
א،،،((: وفيه  ماتت ابنته

((  
 .يف سبيل اهللا , وهو فرض كفاية عىل املسلمنية داإال لو وجد ما يمنع كالشه −

QI<†Ê^ÓÖ]<Ýø‰c<V< <

 )٤())  אهأمر،(( صمحلديث قيس بن عا −
                                                 

 ٣٣٣،ومسلم  ٣٦حديث فاطمة بنت أيب حبيش عند البخاري ) ١(
 ]٢٢٢: البقرة)[٢(
 )هـ ١٤٢٠الرسالة . ط( ٤/٣٨٤راجع تفسري الطربي )٣(
،وهـو  ٥٤٣وصححه األلباين املشكاة ١٠٩ /١، والنسائي ٦٠٥، والترمذي  ٣٥٥رواه أبو داود  ) ٤(

 .مذهب مالك والشافعي وأمحد



אא 

 

٤٧ 

٣אW 
MI<ìø’Ö]V< <

 ? $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θç/tø)s? nο4θn=¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“t≈s3ß™ 4©®Lym (#θßϑn=÷ès: قال تعـاىل  − 
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#Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. #‚θàtã  #·‘θàxî )١(. 
NI<Í]çŞÖ]<<kéfÖ^eV< <

: للرسـول ديث صـفيَّة ملَّـا قيـل و حلـ, وهو مبني عىل مسـألة املكـث يف املسـجد  −
 ))?((: لإلفاضــة فقــال إن ََّصــِفيَّة قــد حاَضــت, وظــنَّ أهنــا مل َتُطــف

אא((: قال هلا حني حاضت ديث عائشة أنَّ النبيَّ ,وحل

((. 
OI<<Ìv’¹]<‹ÚV<)انظر الدرس السابق.( 
٤I ìð]†Î áa†ÏÖ])٢( gßr×Ö )٣(V  

                                                 
 ].٤٣: النساء ) [١(
بسم اهللا الرمحن الرحيم، : قصد التالوة؛ فإنه ال بأس به كما لو قال دونقراءة ذكْرٍ يوافق القرآن أما ) ٢(

 .رب العاملني؛ ومل يقصد التالوةهللا أو احلمد 
كان َ أنَّ النيب  ـ حديث علي ١:يلي مما - وهم اجلمهور  – على اجلُنبتحرمي استدل القائلون بال) ٣(

ثا على املبادرة وألنَّ يف منعه من قراءة القرآن ح - ٢ ".يعلِّمهم القرآن، وكان ال يحجزه عن القرآن إال اجلَنابة
فيكون يف ذلك غتسل فسوف يبادر إىل االغتسال،يألنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حىت إىل االغتسال؛

وهذا . وأنَّ املالئكة ال تدخل بيتاً فيه جنب، ـ أنه روِي أنَّ امللَك يتلقَّف القرآن من فَم القاريء٣.مصلحة
ا ،ولو قال البعض باجلواز مع الكراهة لكان  واعلَّل همشيء من الضعف لكن األحاديث الواردة وإن كان يف

 .وجيهاً نظراً لضعف األحاديث



 אא ٤٨

 . فيجوز هلام ذلك  )١(أما احلائض والنفساء
QI oÓ¹] » ‚rŠ¹])٢(V  

واشرتط البعض الوضوء ,ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™  “ ( ωÎ :لقوله تعاىل )٣( املرور حلاجة وجيوز − 
 .ن الصحابة كانوا يتوضئون وجيلسون يف املسجدملا ورد أو ,ألنه خيفف من احلدث

 ., واهللا أعلماجلنبقياسها عىل  وقد اختلف يف منع احلائض من املسجد والراجح−
٤אאW 
MI<<íÃÛ¢]<ØŠ₣ÆV< <

אاجلمعة  )) :قال   ,وهو من طلوع الفجر حتى صالة اجلمعة  − 
                                                 

نه ليس يف منعِ احلائض من قراءة القرآن نصوص أل :وبعض العلماء -رمحه اهللا  - وهو رأي ابن تيمية ) ١(
ـ أنَّ األصل احلل حىت يقوم دليلٌ على ١ :، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن ملا يلي صرحية صحيحة

رآن مطْلَقاً، وقد أثىن اهللا على من يتلو كتابه، فَمن أخرج شخصاً عن عبادة ـ أنَّ اهللا أمر بتالوة الق٢ .املنعِ
اهللا بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإذا مل يكن هناك دليل صحيح صريح على املنع، فإنهـا مـأمورة   

أنه قياس مع الفارق؛ : أُجيب منهما؟ لُزوم الغسل لكلٍّلأال يمكن أن تقَاس على اجلُنبِ  :فإن قيل.  بالقراءة
. ألنَّ اجلُُنب باختياره أن يزيل هذا املانع باالغتسال، وأما احلائض فليس باختيارها أن تزيـل هـذا املـانع   

 .فإن احلائض مدا تطول غالباً، واجلُنب مدته ال تطول؛ ألنه سوف تأتيه الصالة، ويلزم باالغتسال: وأيضا
ة احلائضوالندا أطول من مدص هلا، ألنَّ مرخفساء من باب أَوىل أن ي 

حىت تعلموا  يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى (:ـ قوله تعاىل١ :والدليل على ذلك) ٢(
وليس املعىن ال  .بيلوال تقربوها جنباً إال عابري س: يعين ]٤٣: النساء[)ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل 

النهي عن املرور : تصلُّوا إال عابري سبيل، ألن عابر السبيل ال يصلِّي، فيكون النهي عن قُربان الصالة أي
ـ أن املساجد بيوت ٢.فال بأس به، وأما أن يمكُثَ فيه فال=  = بأماكنها، وهي املساجد، فإن عبر املسجد

، وعبادته، ومأوى مالئكته، وإذا كان آكل البصل واألشياء املكروهة ممنوعاً من البقاء وحمل ذكْرِه اهللا 
 .يف املسجــد، فاجلُـنب الذي تحـرم عليه الصـالة من باب أَولَى

ه العموم؛ فَيعبره حلاجة، أو غريها، إال أن أمحد ـ رمحه اهللا ـ كَرِ  ) إال عابري سبيل (قوله تعاىل وظاهر ) ٣(
 ذ املسجد طريقاً إال حلاجة، وهذا له وجه ألنَّ النيبختأن ي  ،الةللذِّكر، والص تنِيأنَّ هذه املساجد ب ذَكَر

 .اجةحلفاختاذها طريقاً خالف ما بنِيت له إال إذا كان  والقراءة



אא 

 

٤٩ 

א .((واملراد تأكيـد اسـتحبابه, ألن 
بينـه وبـني مسـتحبات كالسـواك ومـس الطيـب , وأقـوى دليـل عـىل مجـع احلديث 

, ولقولـه )١( ))  א ((يف حديث سمرة  االستحباب قوله 
  :))  אא

אאKK(( )وهذا يدل عىل أن الوضوء كاٍف ,)٢.  
هل الظاهر وقول أل خالفاً اختالف فرأي اجلمهور االستحباب, حملوهذه املسألة  −

وقـد  ,رجحه ابن عثيمـني هو ما والقائلني بالوجوب عن مالك  ايةللشافعي وُحك
ة حتـى ال يـؤذى اختار ابن تيمية أنه مستحب لكنه جيـب عـىل مـن لـه رائحـة كرهيـ

 .املصلني واملالئكة , ولعله الراجح , واهللا أعلم
NI<<àè‚éÃÖ]<ØŠÆ<V< <

عـن الصـحابة كـابن  آثـارٍ  مـن ورديسـتحب ملـا  هولكنـ, مل يرد فيه حديث صحيح −
 ., وقياسًا عىل غسل اجلمعة عمر, وعىل بن أيب طالب

OI<<ğ̂ jéÚ<ØŠÆ<àÚ<ØŠÆ<V< <

وهــذا : قــالوا. )٣( ))فليتوضــأ  :))لقولــه  −
ـعف ُر األصل فيه الُوجوب, لكن لـامَّ كواألَم ُر,ماحلديث فيه األَ  ان فيه يشء من الضَّ

طـاهر حيـا وميًتـا, فـإذا كـان ال ُيَسـنُّ الُغسـُل مـن  املـؤِمنوألن  ,لإللزام به مل َينتهض
, فتغسـيل امليـت   :))مـن بـاب أوىل لقولـه  َتغسيل احليِّ

،א،אא 

                                                 
 .لباين ، وحسنه األ ١٠٩٠، وابن ماجه ح  ١٣٨٠، والنسائي ح  ٤٩٧رواه الترمذي ح ) ١(
 .٨٥٧رواه مسلم ح ) ٢(
  ١٤٤وحسنه األلباين ح  ١٤٦١،وابن ماجه ح  ٩٩٣،والترمذي ح  ٣١٦٢رواه أبو داود ح ) ٣(



 אא ٥٠

(( )١(. 
PI<<Ý]†uý]<ØŠÆ<V< 

 .)٢()) א    א : ((أنه فعن زيد بن ثابت  −
QI<íÓÚ<Ùç}<ØŠÆV 

قـد و , )امءول مكـة مسـتحب عنـد مجيـع العلـاالغتسال عند دخ( :قال ابن املنذر − 
 . الرسول  خرب عنأوأنه اغتسل ,  ابن عمر  يف ذلك أثٌر عن  ورد 

RI<íÊ†Â<ÍçÎæ<ØŠÆV< <

 مكة ووقوفه عشية عرفة أن كان يغتسل إلحرامه  ملا روى عن ابن عمر  −  
SI<áçß¢]<æ_<ð^ÛÆþÖV< <

هم : لواقا, א؟   : ,أنه يف مرضه أغمي عليه ثم أفاق ملا ورد عنه  −
 –شـبيه بالصـحن  − אא: قال, فيا رسول اهللاينتظرونك 

 ، )يــنهض بجهــٍد ومشــقة (،

אوهذا الفعل وتكراره يبني التأكيد وال يدل عىل الوجوب)٣( א , . 
TI<<ìø‘<ØÓÖ<í•^vjŠ¹]<ØŠÆ<V< <

 لفجرل وغسلٍ ,املغرب والعشاء بغسلبني و,بغسل الظهر والعرصل أو جتمع بني ك −
UI<Å^¶<ØÓÖ<Ù^ŠjÆ÷]<V< <

:  وقـال ,هـذه وعنـد هـذه  عـىل نسـائه يغتسـل  اً طـاف يومـ حلديث أنـه  −
 .)٤( )) א((

                                                 
  ،وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ،وقال األلباين يف أحكام ٣/٣٩٨، والبيهقي  ١/٣٨٦رواه احلاكم ) ١(

 وفيـه  عمرو، بن عمرو فيه الن"  التلخيص " يف احلافظ قال كما اإلسناد حسن هو وإمنا: (٥٤اجلنائز ص
 )" حسن صاحل حديثه: " فيه األئمة أقوال ساق أن بعد"  امليزان"  يف نفسه الذهيب قال وقد كالم،

 ١٤٩،وحسنه األلباين يف اإلرواء ح ٨٣١رواه الترمذي ) ٢(
 .٤١٨، ومسلم ح  ٦٨٧رواه البخاري ح ) ٣(
 ، وحسنه األلباين ٥٩٠ ، وابن ماجه ح ٢١٩رواه أبو داود ح ) ٤(



אא 

 

٥١ 

٥)١(W 
إدخـاهلام يف املغتسل رفع احلدث األكرب ويسـمي ويغسـل كفيـه ثالثـًا قبـل  )٢(ينوى −

ولـه أن ( اإلناء ثم يغسل فرجه واألذى مما عىل سائر بدنه ثم يتوضأ وضوء الصالة
ثم يغرف غرفة من املاء خيلـل هبـا  )يؤخر غسل قدميه إىل ما بعد الفراغ من الغسل

                                                 
: الغسلَ ازئ أن ينوي، مث يسمي، مث يعم بدنه بالغسل مرة واحدة والدليل على أنَّ هذا الغسل جمزيء) ١(

ومل يذكر اهللا شيئاً سوى ذلك، ومن عم بدنه بالغسل مرة  ]٦:املائدة[ ]وإن كنتم جنبا فاطهروا[: قوله تعاىل
واحدة صره قد اطَّهعليه أن قملة، والنيب  :فإن قيل.دجهذه اآلية م  ًعله فيكون واجبالَ هذا اإلمجال بففَص

هذه اإلقامة  فَسر النيب  ]٢٠: املزمل[ ]وأقيموا الصالة[:قال على الكيفية اليت كان يفعلها،كما أنَّ اهللا لـما
 أنه لو كان اهللا:األول :فاجلواب من وجهني .لصالة كما فعلها الرسول فصار واجباً علينا إقامة ا ، بِفعله

الغسـل  أَمجل فلمـاالتفصيل، على وجه الوضوء لَبينه كما بين التفصـيل وجه علـى نغتسـل أن منا يريد
ه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معيأن ملوء عضـل يف الومران بن حصني :الثَّاين.نةوفصحديث ع

 ، وفيه أنَّ النيب ِّصلنباً ومل يل الذي كان ججذْ هذا وأَفرِغْه عليك(( :قال للرخ((  ن له النيببيومل ي 
ل واجباً كما اغتسل النيبسفرغه على نفِْسه، ولو كان الغكيف ي نه له؛يان عن وقت البيحلاجة ألنَّ تأخري الب

أنَّ األصلَ عدم : األول :أُجيب جبوابني.لعلَّ هذا الرجل يعرف كيفية الغسل: فإن قيل.يف مقام البالغ ال جيوز
 . أنَّ ظاهر حاله أنه جاهلٌ، بدليلِ أنه مل يعلَم أنَّ التيمم يجزيء عن الغسل عند عدم املاء: الثَّاين .معرفته

  ".إنما األعمال بالنيات: "لقوله :أن ينوي رفع احلَدثَين مجيعاً فريتفعان:األوىل :حاالتالنية هلا أربع ) ٢(
 ،يرتفع األكرب،وال يرتفع األصغر  قال البعضويسكت عن األصغر،  أن ينوي رفع احلَدث األكرب فقط: الثانية

فـإذا   ]٦: املائـدة [ )وإن كنتم جنبا فاطهروا (:اىلبقوله تع: ،واستدلَّ ع احلَدثَان مجيعاًارتفا:ابن تيميةواختار 
  .تطهر بنية احلَدث األكرب فإنه يجزئه، ألنَّ اهللا مل يذكُر شيئاً سوى ذلك،وهذا هو الصحيح

ارتفاع احلَدثَني مجيعاً كالصالة، فـإذا نـوى الغسـلَ    بأن ينوي استباحة ما ال يباح إالّ بالوضوء، أو : الثالثة
لصالة، ومل ينو رفع احلَدث، ارتفع عنه احلَدثَان، ألنّ من الزم نية الصالة أن يرتفع احلَدثَان، ألنَّ الصـالة ال  ل

  .تصح إال بارتفاع احلَدثَين
  .أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط، دون الوضوء كقـراءة القـرآن، أو املُكـث يف املسـجد    : الرابعة
سل لقراءة القرآن فقط، ومل ينوِ رفع احلَدث أو احلَدثَين فريتفع حدثُه األكرب فقط، فإن أراد الصالة، أو فلو اغت

   .مس املصحف، فال بد من الوضوء
هـذا  واقع الناس اليوم، جند أنَّ أكثرهم يغتسلون من اجلَنابة من أَجل رفع احلَدثَ األكرب، أو الصالة،وعلى و

 )٣٠٩- ٣٠٧/ ١الشرح املمتع ( .فريتفع احلَدثَان



 אא ٥٢

عىل رأسه ثالث حثيات ثم يفيض املاء  املاء يأصول شعره من رأسه وحليته ثم حيث
أليمن ثم األيرس ويتعاهد معاطف بدنه كاإلبطني وداخل عىل جسده بادئًا بالشق ا

األذنني والرسة ومـا بـني اإلليتـني وأصـابع الـرجلني وعكـن الـبطن وحيـرص عـىل 
 .إدخال املاء يف فمه وأنفه باملضمضة واالستنشاق

W 
 . إذا نوى الكل جيزئ غسل واحد عن مجعه وعيد أو جنابة  −
 . وضأ قام الغسل عن الوضوء ألنه رفع احلدث األكربإذا اغتسل ومل يت −
 . والعكس مع الكراهة אجيوز للرجل أن يغتسل بالباقي من غسل  −
 . صيفًا وشتاءً  אال بأس بتنشيف أعضاء الغسل  −
متنع املاء من الوصول ألصل الـرأس  إذا كانت ملبدة  )١(جيب نقض الضفائر −

 .ويستحب يف غري ذلك

                                                 
  :والشعر بالنسبة لتطهريه وما حتته ينقسم إىل ثالثة أقسام) ١(

  .جيب تطهري ظاهره وباطنه بكلِّ حال، وهذا يف الغسل الواجب ما: األول
  .وهذا يف الوضوءما جيب تطهري ظاهره وباطنه إنْ كان خفيفاً، وتطهري ظاهره إن كان كثيفاً، : الثاين
 .ماال جيب تطهري باطنه سواء كان كثيفاً، أم خفيفاً، وهذا يف التيمم: الثالث



אא 
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  الدرس الرابع
  

א–א 

 

א 
١W 

 .القصد:  لغةً التيمم  −
الوجــه والكفــني  حالتعبــد إىل اهللا بالقصــد إىل الصــعيد الطــاهر ملســ: اصــطالحًا و −

 .ملن مل جيد املاء أو خشى الرضر من استعامله  )١(برضبة واحدة بنية رفع احلدث 
  & βÎ)uρ ΝçGΨä. #©yÌó£∆ ÷ρr& 4’n?tã @xy™ ÷ρr& u™!%y` Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9$# ÷ρr :قال تعاىل   −

                                                 
)١ (ثدع للحله الطَّهارة ، وهل هو راف جِببيح ملا تف يف ذلك أو ملأنه رافع للحدث والصواب هو : ؟ اخت

  ٦:املائدة ] عل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركمما يريد اهللا ليج[قوله تعاىل لـما ذكر التيمم - :والدليل
  .ما يتطَهر به: والطَّهور بالفتح ))وجعلَت يل األرض مسجداً وطَهوراً((: وقوله  - ٢
وألنه بدل عن طهارة املاء،والقاعدة الشرعية أنَّ البدل له حكم املُبدل، فكما أن طهارة املاء ترفع احلَدث  - ٣

  .طهارة التيممفكذلك 
، إنه مبيح فَنوى التيمم عن عبادة مل يستبِح به ما فوقها: إذا قلنا) أ( :ويترتب على هذا اخلالف مسائل منها 

 .، وهكذا فإذا تيمم لنافلة مل يصلِّ به فريضة؛ ألن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس املصحف مل يصلِّ به نافلة
  .نه رافع فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلِّي به فريضة، وإذا تيمم ملس مصحف جاز أن يصلِّي به نافلةإ: وإذا قلنا

 - إنه مبيح، فإذا خرج الوقت بطلَ؛ ألن املبيح يقتصر فيه على قَدرِ الضرورة،فإذا تيمم للظُّهر : إذا قلنا) ب(
وعلى القول بأنه رافع، ال جيب عليه إعـادة   .ليه أن يعيد التيممومل يحدث حىت دخل وقت العصر فع - مثالً 

إنه مبِيح، اشترط أن ينوِي ما يتيمم له، فلو نوى رفْع احلَدث : إذا قلنا) جـ( .التيمم، وال يبطُل خبروج الوقت
 ث فقط جاز ذلكوعلى القول بأنه رافع ال يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفْع احلَد.فقط مل يرتفع



 אא ٥٤

ãΜçGó¡yϑ≈s9 u™!$|¡ÏiΨ9$# öΝn=sù (#ρß‰ÅgrB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝà6Ïδθã_âθÎ/  
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§ΝÏGãŠÏ9uρ …çµtGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝà6̄=yès9 šχρãä3ô±n@      )١(  . 
 )) :Wوىف الســنة قــال 

אאא
א{אحتل{א

אא (()٢(   .   
٢W 

   א: ((عن عائشة رىض اهللا عنها قالت  −
אאא،א  א،א

אفأتىر א אW
،א  

א،
אא،

אא #θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù  W

{،Wאא
٣( ))א(   . 

 

                                                 
 ].٤٣: النساء ) [١(
 .٧٩٧، ومسلم ح  ٣٣٨رواه البخاري ح ) ٢(
 . ٣٦٧،ومسلم ح  ٣٣٤رواه البخاري ح ) ٣(



אא 

 

٥٥ 

٣אאW 
ğ÷æ_V<<‚ÏËÖ]êÏéÏ£]<ð^Û×Ö )١( V  

 öΝلقوله تعاىل − n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ  , هأو ىف رحلإذا كان مقيًام وضابطه أال جيده ىف بيته 
يبـًا منـه وحـد القـرب أن يسـتطيع الوصـول للـامء إذا كان مسـافرًا , وأال يكـون قر

  .والتطهر والصالة ىف وقتها وإال فهو فاقد للامء
) وال يرتتب أي نوع من الرضر عىل استعامله(ماء يكفي لبعض الطهارة  ِجدوُ  إذا  −

وقد قال البعض أنه يتوضأ بام ُوجـد ثـم يتيمم فقط ألن هذا املاء لن يرفع احلدث , 
لصواب أن يتيمم فقط ألن التـيمم بـدٌل عـن طهـارٍة كاملـة ال عـن يتيمم للباقي وا
 . طهارة جزئية

ğ̂ éÞ^mV<ÛÓ£]<‚ÏËÖ]ê<ð^Û×ÖV وأسبابه مخسة : 
فمن خاف من استعامل املاء بغلبـة الظـن أو التجربـة أو إخبـار  :خوف الضرر -١

ويسـتحب املسـلم حـدوث مـرض أو زيـادة أو تـأخري شـفاء تـيمم , طبيب حاذق 
أو القــرح أو اجلــدري  اهللا إذا كانـت بالرجــل جراحــة ىف سـبيل( عبــاسلقـول ابــن 

 .)فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم
ملا صىل بالناس وهو  بن العاص  حلديث عمرو : خوف الضرر من البرد -٢

, )١(عـىل ذلـك فـأقره الرسـول  جنب متيمًام  من شدة الربد فاشتكوا للرسـول 
 ).في اخلوف من الربد بل البد أن خياف الرضروال يك(قال ابن عثيمني 

                                                 
ه أن يإذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وجب علف: إذا وجد املاء بثمن زائد على مثنه كثرياً: ومن ذلك) ١(

فاشترط اهللا تعاىل للتيمم عدم ] ٦: املائدة[فلم جتدوا ماء  :اىلقوله تع :والدليل على ذلك يشتريه بأي مثن،
حبيث ال يكون معـه   مثنهيقْدر على  ، أما إذا ملاملاء، واملاء هنا موجود، وال ضرر عليه يف شرائه لقُدرته عليه
 .ثَمنه، أو معه ثَمن ليس كامالً، فَيعترب كالعادم للماء فيتيمم



 אא ٥٦

ولـو كـان املـاء قريبـًا خلوفـه عـىل نفسـه أو عـىل مالـه أو  :الخوف من العدو  -٣
 . دميًا أو غريه أو كان مسجوناً آوت رفقته سواء كان العدو فعرضه أو 

الً عطش نفسه أو دابته أو آفيباح التيمم ملن خاف حاالً أو م: االحتياج للماء  -٤
أو  أو لعجـن معفـو عنهـا بإزالة نجاسة غـري احتاج له أو عقور فيقه ولو كلب غرير

, امء مـن كـان حاقنـًا عادمـًا للـ(قال ابـن تيميـة  . طبخ فيتيمم وحيفظ ما معه من ماء
 ). من أن حيفظ وضوءه ويصىل حاقناً  فاألفضل أن يصىل غري حاقن

ت الصـالة وخـوف ألن التـيمم إنـام رشع إلدراك وقـ :خوف خروج الوقت  -٥
وهذا خالف من كان نائًام واستيقظ وقد ضـاق الوقـت فهـذا يغتسـل ويصـىل , فوته

א((:  قـال  , )٢(ُخياطب بالصالة عند استيقاظهم ائألن الن
אאא،

،٣( )).. א(   . 
٤אW 

 #θ: تعـاىل  هلـوقل: يتيمم بأي صـعيٍد طـاهر − ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠ sÛ  ,  والصـعيد
 . )٤(وجه األرض ترابًا أو رمًال أو حجارة أو حىص مادام طاهرًا  كل ما تصاعد عىل

 صعيد الطاهر ه عىل الي, ويرضب بيد استحباباً  اهللا ييسم و:تشرتط النية ىف البداية −
: قـال   ويمسح هبام وجهه وكفيه حلديث عـامر أن النبـي امرضبة واحدة وينفضه

אא((:   قال عامر ))א (( 

                                                                                                                             
 .رى معلقاً، وأخرجه أمحد وأبو داود وصححه األلباينذكره البخا) ١(
 .وهو مذهب اجلمهور واختاره ابن تيمية ، وسوى مالك بني احلالتني فقال بالتيمم يف احلالتني ) ٢(
 .١٥٣٢رواه مسلم ح ) ٣(
 .وهو مذهب مالك وأيب حنيفة خالفاً ألمحد والشافعي القائلني بأنه ال يصح التيمم إال بالتراب فقط) ٤(



אא 

 

٥٧ 

(( )١( . 
٥W 

واملكـث يف املسـجد  صـحف,مس املو ,ن الصالةوالغسل م بالوضوءكل ما يباح  − ١
 .هوالطواف وغري

 .)٢(وله أن يصىل بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل دون تقييد −٢
٦אאW 

 .أو يوجب الغسلكل ما ينقض الوضوء  −١
بعـدها  هإذا وجدف ,)٣(وجود املاء ملن كان سبب تيممه فقد املاء ولو أثناء الصالة  −٢

 . )٤(عيدفال يُ 
 . القدرة عىل استعامل املاء ملن كان سبب تيممه العجز عنه −٣

WאW 
السابق أن ناسـًا ومها املاء والرتاب يصىل وال إعادة عليه ألنه ىف حديث عائشة   −

وهـو (النـووي  قـالأنكر عليهم هذا , من الصحابة صلوا بال وضوء ومل يرد أنه 
 ). أقوى األقوال دليالً 

                                                 
 .٧٩٨ومسلم  ٣٣٨رواه البخاري ح) ١(
 .راجع ما ذكرناه من كون التيمم رافعاً للحدث وليس مبيحاً) ٢(
 وألن خروجه من الصالة حينئذ إلكماهلـا؛ ،))إذا وجد املاء فليتقِ اهللا ولْيمسه بشرته((  هلوقعموم ل) ٣(

 .إلبطاهلا وليس
جدا املاء يف الوقـت،  و قصة الرجلني اللذين تيمما مث صلَّيا، مث ما رواه أبو داود يف: والدليل على هذا) ٤(

 يبما على النأ وأعاد، فَقَدا اآلخر فتوضالة، وأمالص دعمها فلم يا أحدفأم  ؛ فقال للذي ملفأخرباه اخلرب ،
دعةَ((: ينالس تب((:للذي أعاد وقال ))أَصرم رتني: فإن قال قائل.))تنيلك األجمر رقلنا .أُعيد ألنالَ اَألج :

 اًجمتهد فكانلم يعلَم بالسنة، ف وأما الصحايبإذا علمت بالسنة، فليس لك اَألجر مرتني، بل تكون مبتدعاً، 
 واهللا أعلم .األول والثاين: فصار له أجر العملني، 



 אא ٥٨

Wאאא )١(: 
 J  وكلـام (كان يرجو وجود املاء ىف آخر الوقت , فإن ترجح وجود املاء انتظره فإن

أمـا إذا مل يـرتجح عنـده وجـود املـاء أو تـرجح ) كان الظن أقوى كان التـأخري أوىل
 .عدم وجوده تيمم وصىل ىف أول الوقت

א 
أو  ,ني حيــرم تناوهلــا ال لرضــرها وال الســتقذارها وال حلرمتهــاكــل عــ: والنجاســة −

 .كل عني مستقذرة رشعاً :
١אאW 

MH<NI<<äÖçeæ<á^ŠÞý]<¼ñ^ÆV< <

 א دعـا  : ((ملا جاء يف حديث األعرايب الذي بال يف املسجد, قال أنس  
  (( )ة باالستنجاء, وعموم األحاديث اآلمر)٢. 

O<HPI<ëçÖ]æ<ë„¹]V< <

 قيق لزج خيرج عند الشهوة كاملالعبة وال يكون دافقًا وال يعقبه رأبيض ماء : املذي   − 

                                                 
إذا : الثانيـة .إذا علم وجود املاء: األوىل :نيتتأخري الصالة يف حالفيترجح (١/٣٤٥ويف الشرح املمتع ) ١(

فيترجح على فعل  ترجح عنده وجود املاء؛ ألن يف ذلك حمافظة على شرط من شروط الصالة وهو الوضوء،
  .الصالة يف أول الوقت الذي هو فضيلة

إذا ترجح : الثَّانية . إذا علم عدم وجود املاء : األوىل :ويترجح تقدمي الصالة أول الوقت يف ثالث حاالت
العلماء إىل أنه إذا كان يعلم وجـود   وذهب بعض .إذا مل يترجح عنده شيء: الثالثة .عنده عدم وجود املاء

أنـه ال  : نديوالراجح ع .األصل فيتعين أن يؤخرها ي؛ ألن الطَّهارة باملاء ه املاء فيجب أن يؤخر الصالة
ـ ٢ .))أيما رجل من أميت أدركَته الصالة فليصلِّ((: ـ عموم قوله١:يتعين التأخري، بل هو أفضل ملا يلي

 .)أنَّ علمه بذلك ليس أمراً مؤكَّداً، فقد يتخلَّف ألمرٍ من األمور، وكلَّما كان الظَّن أقوى كان التأخري أَولَى
 .٢٨٤، ومسلم ح ٦٠٢٥رواه البخاري ح ) ٢(



אא 

 

٥٩ 

فتور وقد ال حيس بخروجه ويكون من الرجال والنساء وهو نجس, ففي الصحيحني 
, وقال لسهل بن حنيـف ))(( :يقال ملن سأله عن املذ أنه 
(( :دما سأله عام يصيب ثوبهعن

(( )١(. 
 .ماء ثخني أبيض خيرج بعد البول وهو نجس باإلمجاع: يالودو −

WאW 
 هذا حال –ماء أبيض غليظ خيرج من اإلنسان بشهوة ويتدفق ويعقبه فتور : املني  −

: قالـت  وله رائحة مميزة ومـن املـرأة أصـفر رقيـق , وعـن عائشـة  –االستيقاظ 
))אא  (( )وهـو )٢ ,

 . )٣(طاهر عىل أصح األقوال 
WאW 
عىل األصـل لعـدم الـدليل عـىل نجاسـتها مـع كثرهتـا خاصـة مـع احلمـل أو طاهرة  −    

  هقد يكون مذياً نجساً فيحتاط لأما ما يصاحب املالعبة أو الشهوة ف,ود أو امليشاملجه
QI<˜é£]<Ý<V< <

يا رسـول اهللا : فقالت جاءت امرأة إىل النبي ((: حلديث أسامء بنت أيب بكر قالت 
  :إحدانا يصيب ثوهبا مـن دم احلـيض, كيـف تصـنع? فقـال 

(( )ـهو, )٤ وتقرصـه أي تدلكـه حتـى  ,حتتُّـه أي حتكُّ

                                                 
 ، وحسنه األلباين٢١٠رواه أبو داود ح) ١(
 .٢٨١رواه مسلم ح ) ٢(
 .وهو رأي الشافعي وأمحد وابن حزم) ٣(
 .٣٠٣، ومسلم ح ٢٦٩رواه البخاري ح ) ٤(



 אא ٦٠

إذا زالت عينه, ويصـح خيرج الدم, وتنضحه أي تغسله باملاء, وال يرض بقاء أثر له 
 .أو غريه إلزالة الدم استخدام عودٍ 

RI<<g×ÓÖ]<h^ÃÖ<V< <

אفيــهא  ))نجــس لقولــه  −

אאوال  , والولــوغ إدخــال اللســان ســواء رشب أو ال, )١( ))א
 .أن تكون األوىل بالرتاب واألفضل ,يصح استخدام غري الرتاب يف التطهري

واألظهر أن شعر الكلب طاهر : (  −رمحه اهللا  –ابن تيمية أما شعر الكلب , فقال  −
بـل هـو أخبـث بـول وروث الكلـب كولوغـه  أما .)٢( )ألنه مل يثبت فيه دليل رشعي

 .وإنام نص عىل الولوغ ألنه الغالب

SI<†èˆß¤]<Ü£<V لقوله تعاىل : ÷ρr& zΝóss9 9ƒÍ”∴Åz …çµ̄ΡÎ*sù ê[ô_Í‘     )٣(. 
TI<íjé¹]<V< <

 ملا مـر ما مات حتف أنفه من غري ذكاة رشعية , والدليل عىل نجاستها قوله  يوه − 
،Wא ((ماتت عند ميمونة  ةبشا

،W (( )٤(. قوله و )) :  (( )٥( 
  :ويلحق بذلك يف احلكم −
 :قال النبي : قال  فعن أيب واقد الليثي : ما قُطع من البهيمة قبل ذبحها - ١

                                                 
 .٢٧٩رواه مسلم ح ) ١(
 وهو مذهب أيب حنيفة وإحدى الروايتني عن أمحد.٢٠خمتصر الفتاوى املصرية، ص ) ٢(
 ].١٤٥:  األنعام) [٣(
 .٣٦٣، مسلم ح  ١٤١٢رواه البخاري ح ) ٤(
 .٣٦٦رواه مسلم ح ) ٥(



אא 

 

٦١ 

 .)١( ))אما ((
ألن التذكية الرشعية ال حتله فيبقي عىل  :ما ال يؤكل لحمه إذا مات أو ذبح  -٢

א((:قـال حكم امليتة حلديث غزوة خيرب أنـه 

א J J(()يف حـديث سـلمة  و, قد ُذبِحـت ت, وكان )٢
 .))א  :)) األكوع أنه 

WאW 
  :))نجــس ولكنــه يطهــر بالــدباغ ملــا أوردنــاه مــن قولــه  −

((هر جلـد ميتـة طَّ واألرجح أنه يُ  ?,, وقد اختلف هل الدباغ يطهر كل اجللود
 .)٣( احلياة حالما هو طاهر 

 :ويستثني من ذلك −
א )) : لقولـه  :ميتة السمك والجراد  -أ

אאאא(( )٤(. 
א : (( كالذباب والنحل والنمـل والبـق لقولـه  :ميتة ما ال دم له سائل -ب

א
א א(( )٥(. 

 ابن تيمية   ورجح  , ففيه خالف :عرها وريشهاعظم الميتة وقرنها وش -ج
                                                 

 .،وصححه األلباين١٤٨١، والترمذي ح ٢٨٥٨رواه أبو داود ح ) ١(
 .١٩٤٠رواه مسلم ح ) ٢(
الكلب (يزيل النجاسة الطارئة بسبب املوت،وليس النجاسة األصلية ألن احلديث الوارد يف أن الدباغ ) ٣(

 ).واخلرتير
 .وصححه األلباين ٣٢١٨رواه ابن ماجة ح ) ٤(
 .٣٣٢٠رواه البخاري ح ) ٥(



 אא ٦٢

, )١( )هـذا قـول مجهـور السـلف(طهارهتا إذ ال دليل عىل نجاستها وقـال  −محه اهللا ر−
 . )٢( )كان خيار األمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل: ( الزهريوقال 

اهر, امليتـة ولبنهـا طـ أنفحـةواألظهر أن (قال ابن تيمية  :نفحتهاألبن الميتة و -د
كان هـذا ظـاهرًا جبن املجوس, و واوذلك ألن الصحابة ملا فتحوا بالد العراق أكل

 .)٣( )شائعًا بينهم
U<I<äÛ£<ØÒöè<÷<^Ú<pæ…æ<ÙçeV  نجس لقوله  عن روثة احلامر))(( )٤(. 

WאW 
 : عن مسألتني تتفرعوهذه املسألة  , البقية , أو ما يتبقى بعد الرشب: السؤر هو −

 . همتفرع عن للعابااللحم ألن  نجاسة:والثانية . تنجس املاء بمالقاة النجاسة: ىلاألو
 آلدمـيكانـت  سار الطهـارة سـواءلذا فاألصل يف األ, واألصل يف األشياء الطهارة  −

غسـل مـا بر مـإال ما ورد عن الكلب واأل,أو حليوان املأكول  )٥(أو حليوان غري املأكول
                                                 

 .٢١/١٠٠جمموع الفتاوى ) ١(
 .١/٣٤٢رواه البخاري معلقاً ) ٢(
 ، وهو مذهب أيب حنيفة٢١/٣٠١جمموع الفتاوى ) ٣(
 .١٥٦رواه البخاري ح ) ٤(
يعارض راجع اموع للنووي ، وواختلفوا يف جناسة حلم ما ال يؤكل حلمه ، والشافعية على طهارته، ) ٥(

إن املـاء إذا بلـغ القلـتني مل حيمـل     ((سئل عن حوض ترتاده السباع فقال  أنه : األول:هذا بدليلني
بول وتتغوط فيه وهذا تذا احلديث ال يدل داللة قطعية على جناسة سؤرها ألا قد تأن ه: ،واجلواب))اخلبث

ـذه  ) إذا مل يكـن كـثرياً   (الب فكان احتمال تنجس املاءغالب، وألنه حتمل يف فمها النجاسات وهذا غ
  .فيبقي احلكم على أصله وهو الطهارة ، وما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني ، النجاسات وارد

على جناسة امليتـة   ، وهذا حيمل وأمر بإهراقها وكسر اآلنيةعن أكل حلم احلمر وقال إا جنسة  يه : الثاين
حكم امليتة، وال يشترط أن يكون حكمهـا  كحكمها  فيكونوال تحلها التزكية الشرعية ألن احلمر ال تؤكل 

ويبقي املاء على طهارته . وعلى هذا يبقي األصل يف حلوم ما ال يؤكل حلمه وسؤرها الطهارة، حال احلياة مماثالً 
 .مل يتغري حاله مبالقاة النجاسة، واهللا أعلم ما



אא 

 

٦٣ 

وكـذا اخلنزيـر اب فيدل عىل نجاسة لعابه وحلمه,ًا إحداهن بالرتولغ فيه الكلب سبع
  .كلها طاهرة إال الكلب واخلنزير ساراأللنجاسة حلمه عىل الراجح فتكون 

٢אאאW 
MI<á^ŠÞý]<ÝV< <

 والراجح طهارتـه ألن األصـل يفنجاسـته, األربعـة شهور عند أصـحاب املـذاهبامل − 
مـازال : (, وقد قال احلسن البرصـي عىل النجاسة ياء الطهارة حتى يقوم الدليل األش

أهنم كـانوا  األمُر بغسله, ومل َيِرد ولــم يـرد عنـه  )١( )املسلمون يصلون يف جراحاهتم
زًا شديداً  زون عنه حترُّ  .)٢( )صىل عمر وجرحه يثعب دماً : ( , ويف مقتل عمر  يتحرَّ

NI<ÙçÒ`Ú<á]çé£]<Ý<Üv×Ö]V< <

ورد أن أبـا  وقـدوالقول فيه كالقول يف دم اآلدمي فهو مستصحب للرباءة األصـلية  −  
 .)٣( ه لقِ صالته ومل يُ   فرث ودم وسىل جزور وأتم جهل رمي عىل رسول اهللا 

O<I<ämæ…ÿæ<äÛ£<ØşÒöŁè<^Ú<Ùçe äćéßÚæ:  
ليل. كاإلبل, والبقر, والغنم, واألرانب, وما شابه ذلك −  : عىل ذلك ما ييل والدَّ
אאאא FF، أنهـ أ  

EE)ب, ولو كانت نِجسة مل ي , ومل يأمرهم بغسل األواين)٤  , أذن هلم بالرشُّ
                                                 

 .ووصله أمحد وغريه) ١/٣٣٦(رواه البخاري معلقاً ) ١(
أنَّ أجزاء اآلدمي : ، ومن أدلة ذلك ٢٠٩وصححه األلباين يف إرواء الغليل ح  ٨٢رواه مالك ح ) ٢(

طاهرة، فلو قُطعت يده لكانت طاهرة مع أنها حتمل دماً؛ وربما يكون كثرياً، فإذا كان اجلزء من اآلدمي 
أنَّ اآلدمي : ومنها  .راً، فالدم الذي ينفصل منه وخيلفه غريه من باب أوىلالذي يعترب ركناً يف بنية البدن طاه

إن دم : طاهر، فكذا يقال دمهاأن ب ةالسمك طاهرميتة  كونعلّل قد ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، و
  . اين وابن عثيمني،والقول بعدم جناستها رأي املتأخرين كالشوكاين واأللب ن ميتته طاهرةاآلدمي طاهر، أل

 .١٧٩٤، ومسلم ح  ٢٤٠راجع احلديث يف البخاري ح) ٣(
 ١٦٧١، ومسلم ح ٦٨٠٥و٦٨٠٣و ٦٨٠٢و٢٣٣راجع البخاري ح ) ٤(



 אא ٦٤

 .بغسل األواين منها وألََمَرُهم
ــه ب  ــنم صــىل ـ أن ــرابِِض الغ ــك  يف م ــ)١(وأذن يف ذل ــول, , وه ــن الب ــو م ي ال ختل

وث  .والرَّ
ليل, فاألصل الطَّهارةج   ـ الرباءة األصلية, فمن ادَّعى النَّجاسة يف أيِّ يشء فعليه الدَّ

PI<á^ŠÞý]<óÎV< <

الراجح طهارته ألن األصـل الطهـارة ومل يـرد دليـل واضـح رصيـح الداللـة عـىل  − 
 .  −رمحه اهللا  –نجاسته وإىل هذا ذهب ابن تيمية 

QI<û]†Ê^ÓÖ]<êÚ<V< <

 šχθä.Îô³ßϑø9$# ( $yϑ̄ΡÎ: وأن النجاسـة املـذكورة يف قولـه تعـاىل   )٢(الراجح أنه طاهر − 

Ó§pgwΥ  )وملـا كـانأجازه اهللا من طعـام أهـل الكتاب,وذلك ملا نجاسة معنوية, )٣   
,وربـط أسـريًا يدخل رسل املرشكني املسجد وال يأمر بتطهريه بعد ذلك وغري ذلـك 

 . املسجد وهو ثاممة بن أثال , قبل إسالمه كافرًا يف 
RI<†Û¤]<V< <

 والراجح ما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة الرأى وقال ,ارأي اجلمهور نجاسته −
به الشوكاين واأللباين وأمحد شاكر وابن عثيمـني مـن طهارهتـا ألنـه ملـا نـزل حتـريم    

يست مكان إراقة النجاسة اخلمر أراقها املسلمني يف الشوارع, وطرقات املسلمني ل
 #$!©% $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï :وألن األصل الطهارة والتحريم ال يستلزم النجاسة أما قوله تعاىل 

(#þθãΨtΒ#u™ $yϑ̄ΡÎ) ãôϑsƒø:$# çÅ£øŠyϑø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅yϑtã Ç⎯≈sÜø‹¤±9$#  

                                                 
 ٨١٦و٥٣٩،ومسلم ح  الغنم مرابض يف الصالة بابراجع البخاري ) ١(
 .وهو مذهب اجلمهور خالفاً ملالك) ٢(
 ]٢٨:التوبة) [٣(



אא 

 

٦٥ 

   çνθç7Ï⊥tGô_$$sù öΝä3ª=yès9 tβθßsÎ=øè?        )فإن األنصـاب واألزالم ليسـت نجسـة وامليرسـ )١ ,
, ولـيس رجسـًا : كذلك والرجس ُقيِّد بقوله من عمل الشيطان فهـو رجـٌس عمـيلٌّ

 .واهللا أعلم,عينّيًا تكون به هذه األشياء نجسة 
٣אאW 

 JאאW سـل فتطهريهـا كـام سـبق بإراقتـه وغ  )٢( وهـي لعـاب الكلـب
 .مكانه سبع مرات أوالها بالرتاب 

− אאW  وهي بول الصبي الرضيع الذي مل يأكـل الطعـام فيكفـي فيهـا
א   :))النضح حلديث أم قيس 

א    א    
(( )٣(. وعن أيب السمح  قـال رسـول اهللا : قال )) : يغسـل

אא(( )٤( . 
− אא : وهي بقية النجاسات فليس هلا عدد معني من املرات عىل

ليل عىل ذلك ,وإنام االعتبار بزوال عني النجاسة; الراجح  , ملا بال  قوله : والدَّ
, معني بعددٍ هم رمومل يأ )٥())א((: ملسجداألعرايبُّ يف ا

 .يف تطهري الثوب من دم احليض مل يذكر عددًا  وكذا يف حديثه 
                                                 

 ].٩٠: املائدة ) [١(
إن هذا مما عفَا عنه الشارع؛ ألنـه مل  (: ابن تيمية رمحه اهللا قالا متعلق باآلنية أما  صيد الكلب فقد هذ) ٢(

 عن النيب رِدي يد الذي صادهالكلب من الص ل ما أصابه فَمسسولُ : وأيضاً )أنه أمر بغالر إذا : "قال
 .عند الشرب أشياء ال خترج عند العضفقد خيرج من معدته " إذا عض: "ومل يقل،" ولَغَ

 .٢٨٧، ومسلم ح  ٢٢٣رواه البخاري ح ) ٣(
 .وصححه األلباين ٣٠٤، والنسائي ح ٥٢٦، وابن ماجة ح ٣٧٦رواه أبو داود ح ) ٤(
 .٢٨٧، ومسلم ح  ٢٢٣رواه البخاري ح ) ٥(



 אא ٦٦

ة, , كـام لـو كانـت عـذرْرمال ُبدَّ أوالً من إزالة اجلْرٍم, فوإن كانت النَّجاسة ذات ج −
, ثم ُيتبع باملاء كلَّ ما حوهلا مـن رطوبـة, كـام لـو اجُتثَّـِت فإن أزيلت ب .أو َدَمًا َجفَّ

ث بالنَّجاسة قد ُأزيلتِثاثًا, فإنه ال حيتاج إىل َغساْج   ..ل; ألن الذي تلوَّ
אא  ))فقـد قـال , بغري املاء تزالسة قد والنجا − 

אא(( )١(  ويف احلـديث ملـا سـئل , عـن ذيـل الثـوب قـال ))

((,ويف أثر ابن عمر )אא   
א .( 

 اجلفـافوتـزول بإذا كانت أشـياء مصـقولة ,  )٢(وبالدلك,النجاسة تزول بالريح و −
 فلو جفت األرض دون إراقة املاء عليها ومل يبق أثر للنجاسة طهرت,  وبالشمس

 : من أو مثله من األطعمة فطهارته كام قال إذا وقعت الفأرة فامتت يف الس −
 )) فـاطرحوهא(( )٤(  اً مائعـ وكـذلك إذا كـان , )٣( 

مل متـت فالسـمن و, وأما إذا خرجت منـه لنجاسة وما حوهلا, والباقي طاهرا ىفتلق
  .طاهر جامدًا كان أو مائعاً 

                                                 
 .وصححه األلباين ٣٨٥روه أبو داود ح ) ١(
ما ميكن إزالة النجاسة بِدلكه، وذلك إذا كـان صـقيالً كـاملرآة    : األول :املتنجس ينقسم إىل قسمنيف )٢(

والسيف، ومثل هذا ال يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلْك، فلو تنجست مرآة، مث دلَكْتهـا حـىت   
لْكه؛ لكونه خشناً، فهذا ال يطهر ما ال ميكن إزالة النجاسة بِد: الثاين .أصبحت واضحة ال دنس فيها فإا تطهر

 بالدلك، ألن أجزاًء من النجاسة تبقى يف خالله
 ).٣٤الذبائح باب (رواه البخاري ) ٣(
وما حوهلا فاطْرحوه، ألقوها،: "رة،وقعت يف سمنٍ فقالسئل عن فأ أن النيب  -١:والدليل على ذلك) ٤(

فضعيفة " إذا كان جامداً،فألقوها وما حوهلا،وإذا كان مائعاً،فال تقربوه: " يةأما روا. ومل يفصلْ"وكُلُوا مسنكم
أن الدهن ال تسري فيه النجاسة، سواء كان جامداً أم مائعـاً،   -٢.-رمحه اهللا  -ابن تيمية كما ذكر ذلك 

 .تنفذ فيه األشياء خبالف املاء



אא 
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Wאא،،؟W 
هن, فلو جئنا بامء, وصـببناه : قال بعض العلامء −  ال يمكن; ألنَّ األشياء ال تنفذ يف الدُّ

هن, بل يبقى معزوالً  يمكـن تطهـريه بـأن ُيغـىل : وقـال آخـرون .فإنه ال يدخل يف الدُّ
هـو الـراجح وهـذا , النَّجاسةبامء حتى تزول رائحُة النَّجاسة وطعُمها بعد إزالة عني 

 .واهللا أعلم .ُمهاجاسة عني خبيثة متى زالت زال ُحكعىل ما سبق وهو أن النَّ  بناءً 
WאאאW 
ذهب مالك والشافعي وأمحد إىل أنه إذا خفي موضع النجاسة يف بـدٍن أو ثـوٍب أو  −

تهـا, ألن النجاسـة متيقنـة فـال تـزول إال مكان الصالة لزمه غسل مـا يتـيقن بـه إزال
 .بيقني الطهارة حتى لو اضطر إىل غسل الثوب كله

W؟אאW 
مــذهب أيب حنيفــة, واختيــار ابــن تيميَّــة  ووهــ.ُيعَفــى عــن يســري ســائر النَّجاســاتو − 

ا أشـبه ذلـك, فـإنَّ املشـقَّة يف والسيَّام ما ُيبتَىل به النَّاس كثريًا كبعر الفأر, وروثـه, ومـ
ر منـه حاصـلة, واهللا تعـاىل يقـول   $tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ :مراعاته, التطهُّ

8ltym   , كثـريًا, كأهـل احلمـري مـثًال  خيالطوهنـاأصـحاب احليوانـات التـي  وكذلك
ز من  .هافهؤالء يشقُّ عليهم التحرُّ



 אא ٦٨

  الدرس الخامس    
  

א)١( 
 األذان واإلقامة –الرشوط  –أوقات الكراهة  –املواقيت  –األمهية   

 
١אW 

 )١(   Èe≅|¹uρ öΝÎγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7s?4θn=|¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°;  : , قال تعاىل  الدعاء: لغة :الصالة  −

 .ادُع هلم: أي
 .ومة مبتدأة بالتكبري خمتتمة بالتسليم أقوال وأفعال معل ذاتعبادة :  واصطالحاً  − 
مـن مظـاهر العبوديـة واالفتقـار هللا  يفهـ,تصل العبد بخالقه  ألهنا بذلكسميت و −

 . واملعراج  اإلرساءوقد فرضت ليلة 
٢אW 

و ُفرضت يف ليلة هـي أفضـُل الليـايل  بدون واسطة ,  فرضت من اهللا إىل رسوله −
وُفرضـت مخسـني صـالة, .ت يف أعىل مكان يصُل إليـه البرشـوُفرض لرسول اهللا 

َفت فُجِعلت مخسًا بالفعل ومخسني يف امليزان, فكأنَّام صىلَّ مخسـني صـالة ;  لكن ُخفِّ
وليس املراد تضعيف احلسنة بعرش أمثاهلا ; ألنَّه لو كان املراد احلسنة بعرش أمثاهلـا; 

ة عىل غريها من العبادات; إذ يف كلِّ عبادة احلسنُة بعرش أمثاهلا, لكن  مل يكن هلا مزيَّ
 .الظَّاهر أنَّه ُيكَتُب لإلنسان أجُر مخسني صالة بالفعل

                                                 
  .]١٠٣: التوبة) [١(



אא 
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  :))قـال  عمود الدين وثانى ركن من أركـان اإلسـالم بعـد الشـهادتني وهي − 

אعــىلאאא

אאא (( )١( . 
 χ للنفوس تزكيةوهى  − Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ   )٢(. 
 #$‘ $yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θãèŸ2öقال تعاىل اجلسم والعقل والقلب , وهى تغذى − 

(#ρß‰àfó™$#uρ (#ρß‰ç6ôã$#uρ öΝä3−/u‘ (#θè=yèøù$#uρ uöy‚ø9$# öΝà6̄=yès9 šχθßsÎ=øè?     )وهـــذا مـــن,  )٣ 

   ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹   أعــامل اجلســد , وقــال تعــاىل

tβθãèÏ±≈yz  )وذلك من أعامل القلب  )٤. 
 . )٥(أن اهللا قسم الصالة بينه وبني عبده رشفاً  املصيل وكفى − 
< Éb  :قال تعاىل  أن جيعله مع ذريته مقيًام هلا , عاء إبراهيم دكان من و − u‘ 

© Í_ ù=yèô_ $# zΟŠ É) ãΒ Íο 4θn= ¢Á9$# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒÍh‘ èŒ 4 $oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6s) s? uρ Ï™ !$tã ßŠ . 

  tβ%x.uρ ããΒù'tƒ …ã&s#÷δr& Íο4θn=¢Á9$$Î/ Íο4θx.̈“9$#uρ tβ%x.uρ y‰ΖÏãألهلــه وهــى أمــر إســامعيل  − 

ÏµÎn/u‘  $wŠÅÊötΒ )٦(.  

                                                 
  .١٦،ومسلم ح  ٨رواه البخاري ح ) ١(
  ].٤٥:العنكبوت) [ ٢(
 ].٧٧:احلج ) [ ٣(
 ].١:املؤمنون ) [٤(
 .٥٩٨رواه مسلم ح ) ٥(
 ]٥٥: مرمي ) [٦(



 אא ٧٠

ــــر موســــى   −   /    !$uΖø‹ym÷ρr&uρ 4’n<Î) 4©y›θãΒ Ïµ‹Åzr&uρ βr& #u™§θt7s? $yϑä3ÏΒöθs)Ï9 uóÇÏϑÎوأم

$Y?θã‹ç/ (#θè=yèô_$#uρ öΝà6s?θã‹ç/ \'s#ö6Ï% (#θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# 3 ÎÅe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#   )١(. 
ـــه −  ـــامن البن   ¢©o_ç6≈tƒ ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$# öãΒù&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tµ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$# ونصـــيحة لق

÷É9ô¹$#uρ 4’n?tã !$tΒ y7t/$|¹r& ( ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“tã Í‘θãΒW{$#     )٢( . 
 Í_n=yèy_uρ %º.u‘$t7ãΒ t⎦ø⎪r& $tΒ àMΖà2 ©Í_≈|¹÷ρr&uρ©مــا دام حيــًا  ووصــية اهللا لعيســى   − 

Íο4θn=¢Á9$$Î/ Íο4θŸ2̈“9$#uρ $tΒ àMøΒßŠ $|‹ym   )٣(  . 
 (  ¨βÎ هو صفة البرش الذيواملصلون هم املفلحون , واملستثنون من اجلزع واهللع  −

z⎯≈|¡ΣM}$# t,Î=äz %·æθè=yδ ∩⊇®∪ #sŒÎ) çµ¡¡tΒ •¤³9$# $Yãρâ“y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ)uρ çµ¡¡tΒ çösƒø:$# $̧ãθãΖtΒ ∩⊄⊇∪ 

ωÎ) t⎦,Íj#|Áßϑø9$# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ 4’n?tã öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθßϑÍ←!#yŠ         )٤( . 
تاركهـا بـالكفر والرشـك   وصـف الرسـول  يالوحيـدة التـ العملية وهى الطاعة −

 . )٥( ))אאאالرجل  ))قال 
٣אאW 

 ¨βتعـاىلقـال لصـحتها   ودخولـه رشطٌ  .الوقت سبب ظاهر لوجـوب الصـالة  − Î) 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β  . 

                                                 
 ].٨٧: يونس ) [١(
 ].١٧: لقمان ) [٢(
 ].٣١: مرمي ) [٣(
 ].٢٣ – ١٩: املعارج ) [٤(
 ٩٨٧رواه مسلم ح ) ٥(



אא 

 

٧١ 

kÎçÖ] Ùæ_<kÎçÖ]†}a<kÎçÖ]l^¿uøÚ 

†ã¿Ö] )١( 

زوال الشمس وهو ميلهـا عـن 
كبـــــد الســـــامء إىل املغـــــرب, 

ـــيئًا و( ـــأن تضـــع ش ـــرف ب يع
ــه  )شاخصــًا  ــام نقــص ظل فكل

حتـــى يتوقـــف ,ل مل تـــزُ  فهـــي
زاد أدنى فإذا الظل عن النقص 

فقـد بعد توقـف الـنقص زيادة 
 )٢(زالت الشمس 

مساواة الشئ ظله بعـد 
  .فئ الزوال

 والفئ هـو ظـل اليشـء
ـــنقص  ـــت ال ـــذي ثب ال
ــادة  ــدأت الزي ــده وب عن

 .بعد   الزوال عليه

 )٣(تعجيل صالة الظُّهِر أفضل
ة  ـــدَّ ـــإال يف ِش رٍّ األفضـــل اَحل

؛)٤(تأخريها حتى ينكرس احلرُّ 

אא »قال رسول اهللا 
،אא
א

« 

                                                 
)١ ( النيب يبدأ بعض العلماء يف ذكر املواقيت بصالة الظهر ألن جربيل بدأ ا حني أَم  وألن اهللا تعاىل ،

 ]٧٨من اآلية: اإلسراء[) أَقمِ الصالةَ لدلُوك الشمس(بدأ ا حني ذكر أوقات الصالة فقال 
 أما عالمة الزوال بالساعة فاقسم ما بني طُلوع الشمس إىل غروا نصفني،:(٢/٩٦يف الشرح املمتع ) ٢(

ا قدرنا أن الشمس تطلع يف الساعة السادسة،وتغيب يف الساعة السادسة،فالزوال يف فإذ وهذا هو الزوال،
 )الثانية عشرة

سـارعوا، وال  : ، أي]١٤٨من اآلية: البقرة[ )فَاستبِقُوا الْخيرات (: لقوله تعاىل: أوالً: والتعجيل أفضل ) ٣(
حثَّ علـى البـداءة    أن النيب : ثانياً. رة إليهاشك أن الصالة من اخلريات، فاالستباق إليها معناه املباد

، »الصالةُ على وقتها«:  أي العمل أحب إىل اهللا؟، قال : بالصالة من حني الوقت؛ فلما سأله ابن مسعود
حىت يقوم  واألفضل التقدمي؛ وقتها املطلوب فعلها فيه شرعاً، سواء كان ذلك يف أول الوقت أم آخره،: أي

أنه أسرع يف إبراء الذِّمة ؛ ألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له، فقد يكون :ثالثاً. لى رجحان التأخريدليلٌ ع
يف أول الوقت نشيطاً قادراً تسهلُ عليه العبادة، مث ميرض،وتصعب عليه الصالة،ورمبا ميوت، فالتقدمي أسرع 

 .أوىل يف إبراء الذِّمة،وما كان أسرع يف إبراء الذِّمة فهو
، مث »أبـرد «: ، مث أراد أن يؤذِّنَ فقـال »أبرد«: كان يف سفر فأراد املؤذِّنُ أن يؤذِّنَ فقال وألن النيب ) (٤(

 صالة وقت قُرب:،يعين)٦١٦،مسلم ح٥٣٩البخاري ح ( ،مث أذَّن ملَّا ساوى الظلُّ التلُولَ»أبرد«:أراد أن يؤذِّنَ فقال

ه؛ مل يبق ما يسقط من هذا الظلِّ إال يفء الزوال،ويفُء الزوال يف أيام الصيف الشيء ظلَّ العصر ؛ ألنه إذا ساوى
= لزوال،وهذا  متعـين؛ ا مع يفِء:، يعين»حىت ساوى الظلُّ التلُولَ«: فقوله يف احلديث. وشدة احلَر قصري جداً



 אא ٧٢

†’ÃÖ] 
إذا خــرج وقــت الظهــر دخــل 

فال اشـرتاك وال (وقت العرص 
 ). بني الوقتني انفصال

  اصفرار الشمس لقوله
 ))א

א(( 

إىل غروب  )١(ووقت الرضورة
 .الشمس 

h†Ç¹] غيب الشفق األمحرم .غروب الشمس.  

ð^ÃÖ] 
ـــــل نصـــــف إىل .مغيب الشفق األمحر  )٢(اللي

 . هبعد ثلث ويستحب 
ـــت  ـــوع  الرضـــورة إىلوق طل

 .)٣( )الثاين(الفجر الصادق 
†rËÖ] ل  .طلوع الشمس .طلوع الفجر الثاين تعجيل صالة الفجر يف أوَّ

                                                                                                                             
د خرج؛فينبغي يف شدة احلر اإلبـراد إىل هـذا   ألنه لو اعتربت املساواة بعد يفء الزوال؛لكان وقت الظُّهر ق=

قُرب صالة العصر أما ما يفعله البعض، حيث يصلُّون بعد زوال الشمس بنحو نصف سـاعة أو  : يعين الوقت
هذا إحرار؛ألنه معروف أن احلر يكون أشد ما يكـون بعـد   !فليس هذا إبراداً .هذا إبراد: ساعة، مث يقولون
فإذا قَدرنا مثالً أن الشمس يف أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأن العصـر  .ساعة الزوال بنحو

 ٩٨- ٢/٩٧الشرح املمتع ) على الساعة الرابعة والنصف تقريباً، فيكون اإلبراد إىل الساعة الرابعة تقريباً
يبلغ، وكانون يفيق، وكالنائم املقصود بوقت االضطرار هو الذي يباح الصالة فيه للضرورة كالصيب ) ١(

والدليلُ على أنه ميتد إىل غروب . يستيقظ ، وكاحلائض تطهر وكالكافر يسلم، فهؤالء يؤدوا أداًء بال إمث
وهذا نص » من أدرك ركعةً من العصر، قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«:  قولُ النيب : الشمس

يف أن الوقت ميتد الَّة على  صريحرورة مجعاً بينه وبني النصوص الدحمل على وقت الضإىل الغروب؛ لكنه ي
 .أن وقتها إىل اصفرار الشمس

 .الليل الذي ينصف هو من مغيب الشمس إىل طلوع الفجر) ٢(
: ، أيأن الفجر األول ممتد ال معتـرض : الفرق األول( هناك ثالثة فُروق بني الفجر األول وبني الثاين)  ٣(

أن الفجـر األول  : الفرق الثاين.ممتد طوالً من الشرق إىل املغرب، والثاين معترض من الشمال إىل اجلنوب
الفـرق  . ال يظلم بل يزداد نوراً وإضـاءة : يكون هذا النور ملدة قصرية مث يظلم، والفجر الثاين: يظلم، أي
يس بينه وبني اُألفق ظُلمة، والفجر األول منقطع عن اُألفق، بينـه  أن الفجر الثَّاين متصل باُألفق، ل: الثالث

والفجر األول ال يترتب عليه شيء من األمور الشرعية أبداً، ال إمساك يف صوم، وال حلُّ . وبني اُألفق ظُلمة
 ٢/١٠٧الشرح املمتع ) صالة فجر، فاألحكام مرتبة على الفجر الثَّاين



אא 

 

٧٣ 

سوَل ألوقتها أفضل   ن الرَّ
يها بَغَلسٍ  , )١(كان يصلِّ

ا حني يعرُف وينرصف منه
ُجُل جليَسه, وكان يقرأ  الرَّ

تني إىل املائة  )٢(بالسِّ
٤אאא)٣(W   وهى : 

 . طلوع الشمسالفجر حتى  صالةبعد  −١
 )ربع ساعة بعد الرشوق(. الشمس حتى ترتفع قدر رمح طلوعمن  −٢
 يكون . ( بد السامء وقت االستواء وهو الوقت الذى تكون فيه الشمس ىف ك −٣

 .)٤( )عرش دقائق بنحوقبل الزوال 

                                                 
 .بفتحتني، ظالم آخر الليل: من حديث جابر ،والغلس ٦٤٦،ومسلم ح  ٥٦٠ رواه البخاري ح) ١(
،فهـذا  »أسفروا بالفجر فإنه أعظم ألجـوركم «:من رأى أن تأخري الفجر أفضل واستدلَّ حبديث وأما) ٢(

نه، وذا اإلسفار وتتحقَّقُوا م: ، أي»السفْر«أال تتعجلوا ا حىت يتبين لكم : فاملراد به -إن صح-احلديث
 ..الراتب الذي كان ال يدعه وهو التغليس ا، وبني هذا احلديث جنمع بني هدي النيب 

ال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس ،  ((:قال  أن الرسول :  حلديث أيب سعيد اخلدري  )٣(
 حديث عقبة بن عامر و،)١٢٦،ومسلم  ٥٨٦البخاري ( ))وال صالة بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس 

حني تطلع الشمس بازغة حىت : ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا  ثالث ساعات كان رسول اهللا ((
ح  رواه مسلم())ترتفع ، وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

 عن أخربين؛  وأجهله اهللا علمك عما أخربين اهللا يبن يا : فقلت :قال  عمرو بن عبسة  حديثو ، )٨٢٥
 تطلع حني تطلع فإا ترتفع حىت الشمس تطلع حىت الصالة عن أقصر مث الصبح صالة صل (( : قال : الصالة
 مث بالرمح الظل يستقل حىت حمضورة مشهودة الصالة فإن صل مث الكفار هلا يسجد وحينئذ شيطان قرين بني

 العصر تصلي حىت حمضورة مشهودة الصالة فإن فصل الفيء أقبل فإذا جهنم تسجر حينئذ هفإن الصالة عن أقصر
 .)٨٣٢مسلم ح ( ) الكفار هلا يسجد وحينئذ شيطان قرين بني تغرب فإا الشمس تغرب حىت الصالة عن أقصر مث
 يصعد اخلطيبىت يختص يوم اجلمعة جبواز التطوع قبل الزوال لألحاديث الواردة يف استحباب الصالة ح )٤(



 אא ٧٤

 .  )١(حتى غروب الشمس الشمس اصفرارعند  −٤
 . عند غروب الشمس حتى تغرب −٥
א:  ))، لقوله  :جيوز قضاء الفوائت فيهاو − 

 (()٢(  ولقولـه :)Fא
א،א،א

א،א (()٣(  
وكـذلك ينهـى عـن التنفـل بعـد , )٤(النوافـل ذات السـبب بيكره التنفـل فيهـا إال و −

  .الصالة إقامة
 
 

                                                 
صلى بعد  وردت أحاديث تفيد النهي عن الصالة بعد العصر مباشرة وقد ثبت عن أم سلمة أن النيب  )١(

إنه أتاين ناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم ، فشغلوين عن الركعتني (( : العصر فبعثت تسأله فقال 
 عائشة عن السجدتني اللتني كان رسول اهللا  تلئوعند مسلم س. متفق عليه )اللتني بعد الظهر،فهما هاتان 

كان يصليهما قبل العصر ،مث إنه شغل عنهما أو نسيهما فصالمها بعد العصر مث (: فقالت.يصليهما بعد العصر 
حني ( وللجمع بني األحاديث وبني ما  جاء يف حديث عقبة من النهي .)  أثبتهما ، وكان إذا صلى صالة أثبتها

، نقول بتخصيص أحاديث النهي املطلقة بعد العصر باألحاديث األخرى )للغروب - مس أي الش –تضيف 
 ) ٢٠٠انظر ح (املقيدة باصفرار الشمس ،وهو ما رجحه األلباين يف الصحيحة 

 .٦٨٤ومسلم ح  ٥٩٧البخاري ح رواه ) ٢(
 .٦٠٩ح  ومسلم ٥٧٩ح  رواه البخاري) ٣(
تقع بني عمومني عموم ي وعموم إباحة واألدلـة علـى    وهو ما رجحه ابن تيمية ألن هذه الصلوات )٤(

ليست على إطالقها بل خمصصة جبواز فعل الصلوات فيه أحيانا كصالة سنة الصبح بعد الصبح  النهي عموم
، وأمره ملن دخل مسجد اجلماعة يف الصبح أن يصـلي  ) واستحب أمحد تأخريها للضحى ( ملن مل يدركها 

ملن دخل أثناء اخلطبة أن يصلي حتية املسجد مع أن النـهي عـن    ذلك أمره معهم وتكون نافلةٌ له ، وك
 .الصالة وقت اجلمعة أكد حىت نهي عن مس احلصا فإذا جازت وقتها جازت يف غريها 



אא 

 

٧٥ 

٥אW 
عدمه العـدم وال يلـزم مـن وجـوده ما يلزم من : واصطالحاً  , العالمة :لغة: الرشط −

 . وجود وال عدم
أما الركن فجزء مـن ,أن الرشط غري داخل ىف اليشء  :بني الرشط والركن والفرق −

 .اليشء فاألول كسرت العورة والثاين كالركوع أو السجود 
 . رشوط صحة  −ب           .رشوط وجوب  −أ    :قسامن   الصالةورشوط  −

ğ÷æ_V<Ö]<hçqæ<½æ†<ìø’<V 
              . )٢(البلوغ ) ٢(                                     . )١(العقل ) ١(
 .)للنساء(النقاء من احليض والنفاس ) ٤(    .بلوغ الدعوة بوجوب الصالة) ٣(
ğ̂ éÞ^m<V<<ív’Ö]<½æ†)٣(V 

  :الطهارة من الحدث : الشرط األول
 . ))אاهللا  )) قال   −

 : تكون احلدثوالطهارة من  − 
 .   بالغسل ىف احلدث األكرب ) ب(                       .      بالوضوء ىف احلدث األصغر ) أ(

                                                 
ومثال ذلك اإلغماء ، فاألئمة الثَّالثة يرون عدم وجوب القضاء على املُغمى عليه ،أما فقدان العقـل  ) ١(

 .ربعة متفقون على أن من زال عقله بسكرٍ فإنه يقضيبالسكر فاألئمة األ
فإذا بلغ الصغري يف أثناء الصالة، أو بعد انتهائها،لكن يف وقتها أعادها،ألا كانت يف حقِّه : قال البعض) ٢(

ك لو بلـغ  أنه ميضي يف صالته وصومه وال إعادة عليه،وكذل:نفلٌ،والفرض ال ينبنِي على النفل، والصواب
بعد صالته مل تلزمه إعادا ، كما ال يلزمه إعادةُ صيام األيام املاضية من رمضان قوالً واحداً ؛ ألنه قام بفعل 

أنه يقع كثرياً،ومل يحفَظ عـن  : هذا الصالة والصيام على الوجه الذي أُمر به ، فسقط عنه الطَّلب، ويؤيد
 .باإلعادةالصحابة أنهم أمروا أحداً 

اإلسالم، والعقل، والتمييز، وهي شروط معروفة ، فكلُّ عبادة ال تصح إال بإسالمٍ وعقلٍ ومتييزٍ : ومنها )٣(
 .إال الزكاة ، فإا تلزم انون والصغري على القول الراجح



 אא ٧٦

 . بالتيمم عند فقد املاء وجودًا أو حكًام كام ذكرنا من قبل ) ج(
  :طهارة الثوب والبدن والمكان من الخبث:  الشرط الثاني

صىل فخلع نعليه فخلع الناس نعـاهلم ,   أنه  ففي حديث أيب سعيد اخلدري  −
((: رأينـاك خلعـت فخلعنـا, فقـال: قـالوا,  ؟ : هلـم قـالفلـام انرصـف 

א، א
(( )١(  . 

صح الصالة عىل حصري أو بساط عليه نجاسة إذا مل ُتالق بدنـه أو ثوبـه , سـواء تو − 
سـجادة  بسـبب وضـعلبعد مكان النجاسة عـن أمـاكن التقـاء البـدن أو الثيـاب أو 

 .املتنجس كحائلاملكان طاهرة فوق 
جودهـا , وتصح الصالة إذا صىل وعـىل ثوبـه نجاسـة نيسـ أن يغسـلها أو جهـل و −

 .)٢(يف نعليه خلعه وأكمل ومل ُيعد الصالة من أوهلا باخلبثملا أخربه جربيل   ألنه 
  :الوقت دخول :الشرط الثالث

  ¨βÎ) nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x.  ’n?tã :تعاىل قال بالصالة إىل املكلف اخلطاب لتوجه رشط وهو −

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β   )٣(.. 
الة قبل الوقت ال تصحُّ باإلمجاعف ,صحة رشط وهو −   .الصَّ
بدليٍل من القرآن ومـن فإن كان اإلنسان معذورًا فإهنا تصحُّ  :بعد الوقت الصالة أما −

«ملا ذكر قوله  فإن النبي : أما القرآن باإلمجاع;و السنة 
                                                 

 .وصححه األلباين ٣/٢٠و أمحد  ٦٥٠رواه أبو داود ح ) ١(
وضوء، فإنه يعيد الصالة ، وال يصح القياس بينهما ألن الوضوء من فعل املأمور وهذا خالف من نسي ال) ٢(

 ).٢/١٧٥الشرح املمتع(أما النجاسة فمن ترك احملظور ،فال يقاس فعل احملظور على ترك املأمور واهللا أعلم 
 ].١٠٣: النساء ) [٣(



אא 

 

٧٧ 

א«)تال قوله تعاىل )١ ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î!  )وتالوتـه )٢ ,
نَّة ـه َصـىلَّ الفجـر  احلديث السابق , وثبـت عنـه : لآلية استشهاٌد هبا , ومن السُّ أنَّ

مس , وأما اإلمجاع  .فمعلوٌم : بعد طلوع الشَّ
فجمهور أهل العلم عىل أهنا تصحُّ مـع : أداها بعد خروج الوقت بدون ُعذر ن فإ − 

 .اإلثم
حلـديث ,املرء مدركًا للصالة يف وقتها إذا أدرك ركعة قبل خـروج الوقتويكون  − 

א((:قال اهللا  رسولأن  أيب هريرة 
א،אא

א٣())א( 
أي مل يتـوفر أحـد رشوط (لهـا من دخل الوقت عليه وهو ليس مـن أهفوعىل هذا  −

كـأن تطهـر احلـائض (ثم أدرك مقدار ركعة من وقت الصالة ) وجوب الصالة فيه
   )٤( .تلزمه الصالة) أو يبلغ الصبي

                                                 
 سبق خترجيه) ١(
 ].١٤: طـه) [٢(
 .٦٠٨، مسلم ٥٧٩رواه البخاري ) ٣(
إذا أدرك من وقت صالة العصر قَدر :زمه ما يجمع إليها قبلها معها ،مثال ذلكيل:فقال البعض :واختلفوا  )٤(

وإن أدرك ذلك من وقت صالة العشاء لزمته صالة العشاء وصالة املغرب ركعة لزمه العصر والظُّهر أيضاً ، 
. وهو القول الراجح.ما ما قبلها فال يلزمهال يلزمه إال الصالة اليت أدرك وقتها فقط، فأ: أيضاً،والبعض قال

متفق (»من أدرك ركعةً من الصالة فقد أدرك الصالة«: فقول الرسول :أما األثر.واحتجوا باألثر والنظر

أدرك الصالة اليت أدرك من وقتها ركعة، وأما الصالة اليت قبلها : للعهد، أي» الصالة«:يف قوله» أل«و.)عليه
 وقوله ! رك شيئاً من وقتها، وقد مر به وقتها كامالً، وهو ليس أهالً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟فلم يد

  =.، ومل يذكر وجوب قضاء الظُّهر»من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغـرب الشمس فقـد أدرك العصر«



 אא ٧٨

 :ستر العورة : الشرط الرابع
يسوء اإلنسان إخراجه والنظر إليه ألهنا من العور وهـو العيـب ,  ما يوالعورة ه  − 

 .وعورة الصالة  وهناك فرق بني عورة النظر
قد أمجع أهل ول , )   û©Í_t6≈tƒ tΠyŠ#u™ (#ρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ   )١:قال تعاىل −

 .عىل فساد صالة العريان وهو يقدر عىل سرت عورته العلم
 .ما بني الرسة والركبة  )٢(الصالة يفوعورة الرجل  −
((  : والــدليل قولــه  , )٣(رةوالركبــة ليســتا مــن العــو الرســةوالــراجح أن  −

א א (()٤(. 
 ال ((  ويستحب أن يكـون عـىل عاتقـه مـن ثوبـه يشء لقولـه  −

אאא٦( النهي للكراهة وليس للتحـريمو )٥( ))א( 
                                                                                                                             

أنه لو أدرك ركعةً من صالة الظُّهر مث  إن هذا مقتضى القياس الصحيح؛ ألننا متفقون على: وأما النظر فقالوا=
، مع أن وقت الظُّهر وقت للظُّهر والعصر عند العذر واجلمعمل يلزمه إال قضاء الظُّهر فقط،وجِد مانع التكليف،

وأما اآلثار الواردة عن بعض الصحابة تحمل إن صحت  على سبيل االحتياط فقط؛ ،!فما الفرق بني املسألتني؟
أن يكون املانع قد زال قبل أن خيرج وقت اُألوىل، وال سيما احليض، فإن احليض قد ال تعلم املـرأة  خوفاً من 

 .بطُهرها منه إال بعد مدة من طهارا
 ].٣١: األعراف ) [١(
 ).وأما يف الصالة فال ينبغي أن يكون خالف يف أن الواجب ستر الفخذين ( قال ابن تيمية رمحه اهللا ) ٢(

أن السرة والركبة كلتيهما : الثاني .ة داخلة يف العورة فيجب سترهاأن الركب: األول:ملسألة أقوالويف ا) ٣(

أن  - وهو الراجح وهو مذهب مالك والشافعي ومشهور مذهب أمحد - : الثالث. رة فيجب سترمهامن العو
بأن ترتفع  –ر الفخذين إال بستر الركبة السرة والركبة ال تدخالن، فال جيب سترمها،ولكن إذا مل يتحقق ست

 .وجب سترها ألنه ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، واهللا أعلم –املالبس وتظهر أجزاء من الفخذ 
 .،١/٢٢٦، وحسنه األلباين يف اإلرواء  ٤٩٥رواه أبو داود ) ٤(
 .واللفظ ملسلم ٥١٦، ومسلم ح  ٣٥٩رواه البخاري ح ) ٥(
 .مهوروهو مذهب اجل) ٦(



אא 
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 ام اللباس وشد اإلزار لكيمتألن النهي هنا املقصود به و, عورة  األن العاتقني ليس

א  ))قوله والدليل ,فهو مراد لغريه وليس لذاته ويسقط ال ينسلخ

، (( )مما يدل عىل جواز االتزار فقط وهـو )١ ,
 . ال يشمل العاتقني , واهللا أعلم

ة الــزوج أو املحــارم أو حرضــإذا كانــت منفــردة أو يف : وعــورة املــرأة يف الصــالة  −
, أمـا يف حرضـة األجانـب )٢(فالبدن كله مـا عـدا الوجـه والكفـني والقـدمني النساء

 .فيجب سرت البدن كله, واهللا أعلم
 : ىف الصالة  العورةفإن انكشفت  −
) : مُن أو  االنكشافإذا كان الة, قليًال كـان أو كثـريًا, طـال الـزَّ عمدًا بطلت الصَّ

 .َقُرصَ 
 :الة ال تبطل  .إذا كان غري عمٍد وكان يسريًا, فالصَّ
 :,حيح أهنا ال تبطل..إذا كان غري عمد, وكان فاحشًا لكن الزمن قليل  ., والصَّ
א :من بأن مل يعلم إال يف آخر  إذا انكشف عن غري عمد انكشافًا فاحشًا, وطاَل الزَّ

من طويل, فهذا ال تصحُّ صالسالمه, أو بعد َصالتِه  .ته; ألنَّه فاحش والزَّ
 : أن هناك فتحة كبرية ُحتاذي  رسوال أو إزار, وبعد صالته َوَجدإنساٌن َصىلَّ يف

وأة, ولكن مل يعلم هبا إال بعد أن َسلَّم, فنقـول صـالُته غـري صـحيحة وُيِعيـد; : السَّ

                                                 
 .٣٠١٠ومسلم ح  ٣٦١رواه البخاري ح ) ١(
. ذهب ابن تيمية إىل أن احلُرة كلها عورة إال ما يبدو منها يف بيتها وهو الوجه والكَفَّـان والقـدمان  ) ٢(

، وهلـذا إذا  )كُن يف البيوت يلبسن القُمص، وليس لكل امرأة ثوبان إن النساء يف عهد الرسول :(وقال
و .حليضِ الثوب غسلته وصلَّت فيه، فتكون القدمان والكَفَّان غري عورة يف الصالة؛ ال يف النظرأصاب دم ا

 .ألن املرأة حىت ولو كان هلا ثوب يضرب على األرض، فإا إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها



 אא ٨٠

الة, والغالب عليه يف مثل احلال أ منألن سرت العورة رشط  طرشوط الصَّ . نـه مفـرِّ
الة, وهذا يقع كثريًا, والسـيَّام يف الثِّيـاب الضـيِّقة,  أما إذا انشق الثَّوب يف أثناء الصَّ
من قصـري, ومل  الة صحيحة; ألنه وإن كان فاحشًا فالزَّ ثم برسعة أمسكه بيده فالصَّ

د  .)١( )يتعمَّ
  :استقبال القبلة:الشرط الخامس

 ÉeΑ  قـــال تعـــاىل −   uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù 

öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t ôÜ x©  )٢(  . وىف حديث امليسء ىف صالته قال له  :))א

אאאوأمجــع املســلمون عــىل . )٣( ))א
 : الرشط ىف احلاالت التالية  هذاويسقط  , وجوبه

واخلـائف  ,حد يوجهـه للقبلـةكاملريض ال يستطيع احلركة وليس عنده أ العاجز −١
 .واملكره

 . هذا نوع من العجز واحلرب وفيها كر وفر  اشتدادحال  −٢
 ماشـيًا ملـا ورد ىف الصـحيحني عـن النبـي  ماملتنفل ىف سفر سواء كـان راكبـًا أ −٣

))אא
واألفضل أن يبتـدئ الصـالة متجهـًا إىل القبلـة ثـم يتجـه حيـث كـان  ,))א

ــه حلــديث  ــس  وجه אא   א )) أن

אא(( )ويومئ )٤ , 
                                                 

 ٢/١٦٧الشرح املمتع ) ١(
 ].١٤٤: البقرة ) [٢(
 .٣٩٧ ، ومسلم ح ٦٢٥١رواه البخاري ح ) ٣(
 .وحسنه األلباين ١٢٢٥رواه أبو داود ح ) ٤(



אא 

 

٨١ 

  .بالسجود والركوع راكبًا أو ماشيًا عىل الراجح
  : النية:الشرط السادس

 .يف الوضوءوقد سبق احلديث عنها , العباداتوهى رشط ىف صحة  −
٦אאאW 

التعبــد هللا بــاإلعالم بــدخول وقــت الصــالة : اإلعــالم , واصــطالحًا : األذان لغــة   −
 .بذكر خمصوص

بُّــد هللا بــذكٍر التع: الشــئ إذا جعلــه مســتقيًام , واصــطالحًا  أقــاممــن : اإلقامــة لغــة  −
الة  .خمصوص عند القيام للصَّ

حرض , وكـذا  مكانت عىل سفر أ سواءٌ )٣(للجامعة  )٢(عىل الرجال )١(ومها فرض كفاية  −
 لو كانت أداًء أو قضاًء إال إذا تعددت الفوائت فتقىض بأذان واحد وإقامات متعددة

أحاديث من ذان ورد يف فضل األ ملا , واألذان أفضل من حيث األجر من اإلمامة −
אאא ((: قال  أن رسول اهللا  حديث أيب هريرة  :منها 

                                                 
، ومسـلم  ٦٣١ حرواه البخاري »إذا حضرت الصالةُ فليؤذِّنْ لكم أحدكم«: ملالك بن احلُويرث لقوله ) ١(

والفرق بني فرض العني وفرض الكفاية أن ما طُلب إجياده من كلِّ شخصٍ بعينه فإنه فرض عـني،  .٦٧٤ح 
 العامل، ويف الثَّاين لوحظ العملففي األول لوحظ . بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وما طُلب إجياده

أما أذان املرأة وإقامتها للنساء ، ففي إحدى الروايات عن أمحد أنَّ اإلقامة مستحبة دون األذان ألـن  ) ٢(
الرجال، فإذا رفعن الصوت فإما لسن خماطبات باجلماعة ،وهذا مشروطٌ بعدم رفع الصوت حىت ال يسمعه 

 .أن نقول بالتحرمي أو الكراهة
يعجب ربك من ((: يقول مسعت رسول اهللا : أما املنفرد فهو سنة يف حقِّه؛ حلديث عقبة بن عامر قال) ٣(

انظروا إىل عبدي هذا، يؤذن : راعي غنم يف رأس شظية اجلبل، يؤذن بالصالة ويصلي، فيقول اهللا عز وجل
 ١٢٠٣،وأبو داود ح)١٥٧، ٤/١٤٥(رواه أمحد())قيم الصالة، وخياف مين، قد غفرت لعبدي، وأدخلته اجلنةوي

 )وصححه األلباين" رجال إسناده ثقات: "، وقال املنذري١٦٦٠واحلديث صححه ابن حبان ح ٦٦٥،والنسائي ح  



 אא ٨٢

אאجيــدواאא ..(( )وحــديث, )١ 
אא :))قال رسـول اهللا :قال معاوية بن أيب سفيان 

א(( )٢( ,جــابر  يثحــدو  ســمعت رســول اهللا : قــال  يقــول :))

אאא٤()))٣(א(. 
من أذَّن يف هـذا املسـجد فلـه : أما اُجلَعالة ; بأن يقول( وال جيوز عقد اإلجارة فيهام  −

كاملكافأة ملـن أذَّن, كذا وكذا ُدوَن عقٍد وإلزام فهذه جائزة; ألنَّه ال إلزام فيها, فهي 
 . )وال بأس باملكافأة ملن أذَّن, وكذلك اإلقامة 

وهـو مـا ُيعـرَف يف وقتنـا ن واملُقـيم عطـاًء مـن بيـت املـال, طَى املـؤذِّ ال حيرم أن ُيع(و −  
اتب ; ألن بيت املال إنام ُوِضـَع ملصـالح املسـلمني, واألذان واإلقامـة مـن مصـالح  بالرَّ
زه( م املتطوعوهذا إذا عد , )املسلمني ٌع َأهتق, فإن ُوِجد مُ ذا رشط ألخذ الرَّ ٌل فال طَوِّ

. حاجـة إىل رصفـه ايًة لبيت املال من أن ُيرصـف دونجيوز أن ُيعطَى من بيت املال, مح
غ رش ره الفقهاء ُيعرف حتريم استغالل بيت املال بغري مسوِّ   .)٥( )عيوهبذا الذي َقرَّ

 , )٦()اءصوٍت قوٍي وحسنٍ ِ و َحسن األد اذ( ويستحب أن يكون املؤذن صيتًا  −

                                                 
 .٤٣٧، ومسلم ٦١٥رواه البخاري ) ١(
م إذا أجلم الناس العرق طالت أعناقهم فال يناهلم ،أو أم سادة ،ومعين احلديث أ٣٨٧ح رواه مسلم ) ٢(

ورؤساء ،فالسيد يوصف بطول العنق، أو أم أكثر الناس تشوقاً لرمحة اهللا من كثرة ما يرون من الثواب، 
 .واهللا أعلم

 .مكان يبعد ستة وثالثني ميال عن املدينة: الروحاء) ٣(
 .٣٨٨رواه مسلم ح ) ٤(
 .٤٥-٢/٤٤ا قبلها من الشرح املمتع املسألة وم) ٥(
مكبرات الصوت من نعمة اهللا؛ ألنها تزيد صوت املؤذِّن قوة وحسناً، وال حمذور فيها شرعاً، فإذا ( فـ ) ٦(

  .٢/٤٥الشرح املمتع .) كان كذلك وكانت وسيلة ألمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام املقاصد



אא 

 

٨٣ 

,  )٢(, وجيـب أن يكـون مسـلًام ,عـاقًال , ذكـرًا , عـدالً  )١(بالوقت عاملاً , قائًام , متطهراً   
 ., واحدًا  )٣(مميزاً 

بًا , متوالياً  : األذانوُيشرتط يف  − , سواء  غري ملحوٍن َحلنًا ُحييل املعنى , أن يكون مرتَّ
, وأن يكون عىل العدد الذي  علم النحو, أو إىل علم التَّرصيف عاد هذا اللَّحن إىل
نَّة  .جاءت به السُّ

אאאW 
אא  :٤(ثالث كيفيات واردة(  : 

) وهو أن يقوهلام ِرسا يف نفسه ثـم يقوهلـا جهـراً (وترجيع الشهادتني  التكبريتثنية  −١
 . )٥(متفق عىل إفرادها . إال اهللا األذان ما عدا ال إله  ثم تثنية باقي

                                                 
أصبحت «:كان رجالً أعمى ال يؤذِّن حىت يقال له) ر(ن ابن أم مكتوم أل( والعلم بالوقت ليس واجباً ) ١(

لكن األفضل أن يكون عاملـاً   ،)، من حديث عبد اهللا بن عمر١٠٩٢، ومسلم ح ٦١٧رواه البخاري ح (» أصبحت
فسـه أو  املراد أن يكون عاملاً بالوقـت بن : وقد يقال.بالوقت بنفسه؛ ألنه قد يتعذَّر عليه من يخربه بالوقت

 .٢/٤٧الشرح املمتع ) بتقليد ثقة
والرواية الثانية عن اإلمام أمحد صحة أذان الفاسق؛ ألن األذان ذكْر؛ والذِّكْر مقبولٌ مـن الفاسـق؛   ) (٢(

وكذلك األذان باملُسجل غري صحيح؛ألنه حكاية .لكن ال ينبغي أن يتولَّى األذان واإلقامة إال من كان عدالً
وألنَّ األذان عبادة، وسبق أنه أفضل من اإلمامة،فكما أنه ال يصح أن نسجل صـالة إمـام مث   ألذان سابق،

يف األذان، فمن اقتصر عليه مل » املسجل«يصح االعتماد على  ،فكذلك ال»املسجل« نقول للناس ائتموا ذا
 .٢/٦١الشرح املمتع ) يكن قائماً بفرض الكفاية

أنه إذا أذَّنَ معه غريه فال  :والصواب ما فصله ابن تيمية ميز أو ال يصح؟ فيه اختالف،املُهل يصح أذان ) ٣(
 .بأس، وإن مل يكن معه غريه فإِنه ال يعتمد عليه، إال إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه 

علـى هـذه    إلنسـان أن يفعلـها  أن العبادات الواردة على وجوه متنوعـة، ينبغـي ل  «:والقاعدة) (٤(
التيسري على املكلَّف،فـإن  :ثانياً.حفظ السنة، ونشر أنواعها بني الناس: أوالً:  فوائد فيه ،وتنويعها»الوجوه

العمـل  : رابعـاً .حضور القلب، وعدم ملَله وسآمته: ثالثاً. بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل
 .٢/٥٢الشرح املتع .) بالشريعة على مجيع وجوهها

 .٣٧٩فيصبح سبع عشرةَ مجلة، وهو مذهب مالك ؛ حلديث أيب حمذورة عند مسلم ح ) ٥(



 אא ٨٤

 . )١(بال ترجيع  ما عدا كلمة التوحيد األذان يوتثنية باق التكبريتربيع  −٢
وهو أن يقوهلام ِرسا يف نفسه ثم (تربيع التكبري األول وترجيع كل من الشهادتني  −٣

  א ((   :فيقول,   )٢(ما عدا كلمة التوحيداألذان  باقيوتثنية )  جهرًا يقوهلا
 , −  مرتني بصوت منخفض −   א,  − أربعًا  −  

א –  مرتني بصـوت مـنخفض −  ,א  ,
א  − مرتني −  ,א –  ٣(فـإن كـان ىف الصـبح(, − مـرتني( 

  .  ))אא،א, )مرتني " אא"قال 

ىف أذنيــه طــول األذان , وأن يلتفــت بعنقــه وصــدره  إصــبعيهأن يــدخل  ويســتحب −
 وال )  א( ويسارًا عند قول )  א(يمينًا عند قول 

                                                 
فيصبح مخس عشرةَ مجلة، وهو مذهب أمحد وأيب حنيفة ؛ حلديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربـه رواه  ) ١(

: يث صـححه ،واحلـد ٧٠٦، وابن ماجـة ح  ١٨٩، والترمذي ح ٤٩٩، وأبو داود ح )٤/٤٣(أمحد 
 .واحلاكم ) ١٦٧٩(، وابن حبان )٣٧١) (٣٦٣(البخاري، والترمذي، وابن خزمية 

)٢ (رةَ مجلة، وهو مذهب الشافعي ؛فيصبح تسعة عوأبو  ٣/٤٠٨حلديث أيب حمذورة الذي رواه أمحد ش،
: حهوصح.٧٠٨،وابن ماجة ح ١١٧٨والدارمي ح ،١٩٢، ١٩١ح ، والترمذي ٥٠٣ - ٥٠٠داود ح 

التلخيص "،)٢/٣٨٩" (زاد املعاد:"انظر. وابن دقيق العيد، وابن القيم،، ٣٧٨وابن خزمية ح الترمذي، 
 )٢٩٤،٢٩٦(رقم " احلبري

إذا أذَّنـت األولَ  «:قولـه :وقد قال البعض أن املُراد هو األذان الذي قبل الفجر، وشبهتهم يف ذلك) ٣(
أن التثويب إمنا يكون يف األذان الذي يكون يف آخر : ا، فزعمو»الصالة خري من النوم: لصالة الصبحِ فقل 

إنَّ : فنقـول .إن التثويب يف األذان الذي يكون بعد الفجر بدعـة : ، وقالوا»األول«الليل؛ ألم يسمونه 
، ومعلوم أن األذان الذي يف »لصالة الصبح«: ، فقال»إذا أذَّنت األولَ لصالة الصبح«: يقول الرسول 

أمـا صـالة   . »ليوقظ النائم ويرجع القـائم :» الليل ليس لصالة الصبح، وإمنا هو كما قال النيب  آخر
 الصبح فال يؤذَّن هلا؛ إال بعد طلوع الصبح، فإن أذَّنَ هلا قبل طُلوع الصبح فليس أذاناً هلا؛ بدليل قولـه  

الوقت، أمـا  = علوم أنَّ الصالة ال حتضر إال بعد دخولوم. »..إذا حضرت الصالةُ فليؤذِّنْ لكم أحدكُم«
فألنَّ األذان هو اإلعالم يف اللُّغة، واإلقامةُ إعالم كذلك، فيكون األذان لصـالة  » إذا أذَّنت األول«: قوله

 .اإلقامةاألذان و:، واملراد»بني كُلِّ أذانني صالة«: وقد قال النيب . الصبحِ بعد دخول وقتها أذاناً أول



אא 

 

٨٥ 

 . )١(ر بجسمه وال يزيل قدمه من مكاهناييستد  
א W  واردة  ثالث كيفياتهلا : 

 .)٢(ال إله إال اهللا فمفردة : ع كلامهتا ما عدا يتربيع التكبري األول مع تثنية مج −١
 .)٣(كلامهتا إال التكبري أوهلا وآخرها وقد قامت الصالة فإهنا مثناة  مجيعإفراد  −٢
 .)٤(إفراد مجيع كلامهتا ما عدا التكبري أوهلا وآخرها  −٣

אא؟W 
אאאא(( :قال أن رسول اهللا  عن أيب سعيد اخلدري  −

٥())املؤذن(. 
(وفيه أن املؤذن إذا قـال  واحلديث عام خمصص بحديث عمر بن اخلطاب  −

א (و)א ( فيجاب عليه بـ) ( )٦(. 
((الشهادتني وقال السـامع مثلـه أن يقـول  ويسن إذا قال املؤذن −

אوباإلسالم(( )٧(. 
فيقـول مثلـه أخـذًا بعمـوم احلـديث ) אא(وإذا قال يف الفجر  −

 . لعدم ورود دليل صحيح خيصص العموم
 ؤال اهللا الوسيلة ثم س ذان الصالة عىل رسول اهللا ستحب بعد الفراغ من األوي −

                                                 
 .٥٠٣، ومسلم ح  ٦٣٤انظر حديث أيب جحيفة يف البخاري ح ) ١(
 ).سبق خترجيه(وهو مذهب أيب حنيفة حلديث أيب حمذورة عند أمحد وأصحاب السنن ) ٢(
 ).سبق خترجيه(وهو مذهب أمحد والشافعي حلديث عبد اهللا بن زيد ) ٣(
 .وهو مذهب مالك واستدل بعمل أهل املدينة) ٤(
 .٣٨٣، ومسلم ح  ٦١١البخاري ح رواه ) ٥(
 .٣٨٥رواه مسلم ح ) ٦(
 .٣٨٦، مسلم ح ) ر(راجع حديث سعد بن أيب وقاص ) ٧(



 אא ٨٦

אא: ((يقول  حلديث عبد اهللا بن عمرو أنه سمع رسول اهللا  له   
אאא
אאאא،א

،אא،
١( ))א(. 

ــد اهللا   − ــن عب ــام ورد يف حــديث جــابر ب א  :))وســؤال الوســيلة ب
אאאאאאאא

אא(()(واختلف يف زيادة  )٢)א((. 
 JWالقيام والفصل بني اإلقامة والصـالة حلـديث أنـس بـن مالـك جيوز : 
))אאא

אא(( )٣(. 
 

                                                 
 .٣٨٤رواه مسلم ح ) ١(
 .٦١٤رواه البخاري ح ) ٢(
 )مام تعرض له احلاجة بعد اإلقامةباب اإل(واللفظ للبخاري وبوب ،٣٧٦،ومسلم ٦٤٢رواه البخاري ) ٣(
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  الدرس السادس 
  

א)٢( 

 كروهاتامل –بطالت امل− واجباتال− ركاناأل
 

א 
  .هو اجلانب القوي :لغةالركن  −
 .عليه اليشءما كان جزءًا من ماهية اليشء وتتوقف صحة : واصطالحًا  −

א )١(W 
)١(<Ý]†uý]<ìfÓi  :  

(( : وقولـه  , )).. א.. ((للميسء صـالته  لقوله  − 

א..((. 
 .بد أن تكون متصلة بالنية وينطق هبا قائًام بعد انتهاء اإلمام منها إن كان مأموماً وال  − 

)٢(<Ý^éÏÖ]  :  
 (#θ: قال تعاىل  − ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%   كانت يب بواسري:وعن عمران بن حصني قال 

                                                 
. من كوا مركَّبة من أركان وواجبات، وسننٍ الدليلُ على هذا التفصيل يف الصالةما : فإن قال قائل) (١(

تتبعوا النصوص واُستخلصوا  -رمحهم اهللا  -أنَّ العلماء : فنحن نقرأ القرآنَ والسنةَ فال نجِد هذا؟ فاجلواب
فوها متدلُّ عليها، فصن منها هذه األحكام، ورأوا أنَّ النصوص كلْمِ، وال شلْمِ لطالب العن أجلِ تقريب الع

أن يف هذا تقريباً للعلْمِ، ولو كانت هذه األحكام منثورة ما فرق الطالب املبتدئ بني الذي تصح به العبادة 
٣/٤٠٠الشرح املمتع .) والذي ال تصح. 



 אא ٨٨

אقـائامً ((: عن الصالة فقال  فسألت النبي   

(( )١( وجيـوز يف النفـل الصـالة قاعـدًا لقولـه ,  :))

א אא(( )وال  )٢ ,
 .جتوز مضطجعًا إال لعذر لعدم ورود ذلك قط ولو يف نافلة

)٣(<í ^ËÖ]<ìð]†Î )٣(:  
א ((: نعم , قال : لوا قا ))?   :))لقوله   −

،א  (()٤(   لقوله ,و )) :

א(( )٥( . 
واحـدة فقـط هـي حالـة املسـبوق الـذي يـدخل  حالـةيف كل األحوال إال  ركنهي ف −

وهـو راكـٌع, فـأرسَع وركـَع   يالنب حيث أدركَ   رةديث أيب َبكحلواإلمام راكع 
فِّ  فِّ ,قبل أن َيِصَل إىل الصَّ الة سـأل النبي  فلام انرصف,ثم دخَل يف الصَّ  :من الصَّ

                                                 
 .١١١٧رواه البخاري ح ) ١(
 ، ١١١٥رواه البخاري ح ) ٢(
مرتبة بآياا، وكلماا، وحروفها، وحركاا، فلو قرأ ست آيات منها فقط مل تصح، ولو قرأ سبع كاملة () ٣(

مل تصح، ولو قرأ كلَّ اآليات، ومل يسقط شيئاً من الكلمات؛ لكن أسقط حرفـاً  » الضالني«آيات؛ لكن أسقط 
ولو أخلف احلركات فإا ال تصـح؛ إنْ  مل تصح، » التاء«فأسقط ] صراط الذين أنعم عليهم: [مثل أن يقول

: أن يقـول : مثال الذي يحيل املعىن. ولكنه ال جيوز أن يتعمد اللَّحن= =كان اللَّحن يحيل املعىن؛ وإال صحت
مزة } أهدنا {ألن املعىن خيتلف؛ ألن معناه يكون مع فتح اهلمزة أعطنا إياه هدية، لكن :بفتح اهلمزة» أَهدنا«
 ٣/٨٠الشرح املمتع )دلَّنا عليه، ووفِّقْنا له، وثَبتنا عليه: وصل مبعىنال
إسناده جيد  :وحسنه الترمذي والدارقطين وقال اخلطايب ٣١١والترمذي ح ،٨٢٣رواه أبو داود ح ) ٤(

 .ال طعن فيه  
فإنْ مل ميكن فهو ، واألصل يف النفي أن يكون نفياً للوجود،  ٣٩٤، ومسلم  ٧٥٦رواه البخاري ح ) ٥(

وهو هنا ممكن الوجود فيكون .فإنْ مل ميكن فلنفي الكمال في الصحة نفي للوجود الشرعي،نفي للصحة، ون
 .مذهب الشافعي وابن حزم ورجحه ابن عثيمني وابن باز وكون قراءا ركن هو .النفي لصحة الصالة 



אא 
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؟فقـال  , أنـا: فقـال أبـو َبْكـرة,  א :))אא(()ومل )١ ,
كعة التي أدرَك ركوعها, دون قراءهتا, كام أَمـرَ  امليسـَء يف صـالتِِه أن  يأمره بقضاء الرَّ

 .يعيَدها, فلام مل يأمره بقضائها ُعلَِم أنه قد أدرك الركعة, وسقطت عنه قراءة الفاحتة
جمة يف لسانه أو سـوء حفظـه أو عاهـة أو غـريه فإنـه من ال يستطيع حفظها لعُ  أما −

א(( :فقـال لـه  ذلـكمثـل  حالـه مـن كانـت  النبـي ميقول كام علَّـ

אא(( 

)٢( . 
 .ويشرتط أن تكون القراءة بالعربية وحيرك هبا شفتيه −

)٤(<ÅçÒ†Ö] )٣( :  
$ : وهو االنحناء بالظهر والرأس مجيعًا يف الصالة, لقولـه تعـاىل  − yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ  )ــه)٤ א (( للميســء يف صــالته:  , ولقول

א ((. 
وال يتحقق الركوع إال أن ينحنـي حتـى يكـون عـىل الركـوع التـام أقـرب منـه إىل   −

طأطـأة فبلقاعـد بحيث يعرف مـن يـراه أن هـذا الرجـل راكـع , أمـا االوقوف التام 
 . الرأس مع انحناء الظهر

)٥(<<ÅçÒ†Ö]<àÚ<ÄÊ†Ö]ğ̂ Ûñ^Î<Ù‚jÃè<îju :  
((فيعتدل  ))تطمئنא((: للميسء صالته  لقوله  − 

                                                 
 . ٧٨٣رواه البخاري ح ) ١(
 .٣٠٣وحسنه األلباين يف اإلرواء  ، ٨٣٢رواه أبو داود ح ) ٢(
الركوع الثاين وما بعده يف صالة الكسوف، فإنه سنة،فلو صلَّى كالصالة املعتادة :ويستثىن من هذا) ٣(

 .فصالته صحيحة
 ].٧٧: احلج ) [٤(



 אא ٩٠

(( )١(. 
)٦(<íÃÒ…<ØÓÖ<°i†Ú<çrŠÖ] :  

אאא((للميسء صالته  لقوله  −

אא(( . 
  .اخلضوع: لغة والسجود −
اجلبهة مع األنف والكفان : قق يف الرشع إال بسجود األعضاء السبع وهيوال يتح −

  : ))Wوالركبتــان وأطــراف القــدمني لقولــه 
،א،א،א،אא (()٢(. 

جود ببعض األعضاء فليسجد عىل بقية األفإذا عجز  − لقولـه  فقط,عضاء عن السُّ
 (#θ: تعاىل à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ $#  )٣(J< <

)٨(, ) ٧(<°i‚rŠÖ]<°e<íŠ×¢]æ<äßÚ<Ù]‚jÂ÷] :  
 .)) א((للميسء صالته  لقوله  −
حتتـه  يضـعها(االفـرتاش أي يفـرتش قدمـه اليرسـى  وصفة اجللوس الـواردة هـي −

 . , ناصبًا قدمه اليمني)أعىلوبطنها إىل  مفرتشة فظهرها لألرض

                                                 
 .٨٢٨رواه البخاري ح ) ١(
حال سجوده، فـإن  فال جيوز أن يرفع عضواً من أعضائه ( ،٤٩٠،ومسلم ح ٨١٢رواه البخاري ح ) ٢(

فَعلَ؛ فإن كان يف مجيع حال السجود فال شك أن سجوده ال يصح؛ ألنه نقص عضواً من األعضـاء الـيت   
وأما إن كان يف أثناء السجود؛ مبعىن أن رجالً حكَّته رِجلُه مثالً فَحكَّهـا بالرجـلِ   .جيب أن يسجد عليها

إنه : وقد يقال.تصح صالته ألنه ترك هذا الركن يف بعض السجود إا ال: األخرى فهذا حملُّ نظر، قد يقال
: جيزئه ألن العربة باَألعم واألكثر، فإذا كان األعم أنه ساجد على األعضاء السبعة أجزأه ، واالحتياط أوىل 

 ١٦٣-٣/١٦٢الشرح املمتع ) فال يرفع شيئاً وليصرب حىت يقوم من السجود 
 ].١٦: التغابن)[٣(



אא 

 

٩١ 

)١١(, ) ١٠(, ) ٩(<á^jÛé×ŠjÖ]æ<äið]†Îæ<‚ãj×Ö<Œç×¢] :  
,  ))אא  :)) قــال ابــن مســعود −   

التشـهد األول  فاألصل أن التشهدين األول واألخري فرض لكن ملا نيس الرسـول 
 . أن األول ليس بركن وبقي األخري عىل فرضيته ركناوجربه بسجود سهو دلَّ عىل

אאאא،אא (( :ة التشهدوصيغ  − 
،אאא،א

אא(( )١( . 
ألنه ال يتصور تشهد وال تسـليم بدونـه فلـو  باإلمجاعناء التشهد ركن واجللوس أث −

 . قام وقال التشهد قائًام بطلت صالته
אאא )) :والتسليم ركن لقوله  −

السالم((, وهو أن يقول ))אא (()عـن اليمـني ثـم عـن  )٢
 . )٣(اليسار

                                                 
 .٤٠٢، مسلم ح ٦٢٦٥رواه البخاري ح ) ١(
األفضل أال يزيد، وهو املشهور من : فموضع خالف بني العلماء ، فمنهم من قال) وبركاته(أما زيادة ) ٢(

إىل أن يزيد يف اُألوىل : وذهب البعض أهل العلم. مذهب اإلمام أمحد ،ال يف التسليمة األوىل، وال يف الثانية
 . نيةدون الثا» وبركاته«
: جيزئ؛ حلديث عائشـة : واالقتصار على تسليمة واحدة موضع خالف بني العلماء ، فمنهم من قال) ٣(
يف » أل«ال جيزئ؛ ألن : ومنهم من قال. لفظ مطلق يصدق بواحدة ، وهذا» وكان خيتم الصالة بالتسليم«
ن اليسار، وهذا هو املشـهور عنـد   بالتسليم املعهود وهو عن اليمني ، وع: للعهد الذهين، أي» التسليم«

إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلِّم على أخيـه  «:  بقوله  -١: احلنابلة ، واستدلُّوا
على التسـليمتني   حمافظته  -٢.إن ما دون الكفاية ال يكون جمزياً: وقالوا» من على ميينه ومن على مشاله

جتزئ واحـدة يف  : وقال بعض أهل العلم. يدلُّ على أنه ال بد منهما» لِّيصلُّوا كما رأيتموين أص«: ،وقوله
 عن النيب درفل دون الفرض ؛ ألنه والن » لقاء وجهـهلَّم يف الوتر تسليمةً واحدةً تإن : وقـالوا » أنه س

 .يسلِّم تسليمتني واالحتياط فيها أن. فهذه أقوال ثالثة.النفل قد يخفَّف فيه ما ال يخفَّف يف الفرض



 אא ٩٢

)١٢(<Ðf‰<^Ú<ØÒ<»<íßéÞ`ÛŞÖ] :  
 .يف كل ركن ))((للميسء صالته  لقوله  −
 فيـه والسـكون الفعـل يف االعتـدال هـو ,وقيلوتطمئن املفاصل تسرتخي حتى قيل −

 .الواجب الذكر بقدر
)١٣ (géiÖ] :  

للميسـء صـالته بـني كـل  ولقوله  ))א  :))لقوله  −
 . التي تفيد الرتتيب) (ر ركن وآخ

אא 

אאאאW 
فلـو نيسـ  واجلهـل, والواجبات تسقط بالسهو وال باجلهل الركن ال يسقط بالسهو  − 

 .السهو أجزأته سجدةأو جهله ولو نيس واجبًا  ركنًا مل جتزئ سجدة السهو,
 . عمدًا يبطل الصالة ترك أي ركٍن أو واجب أما  − 

אאW 
)٣(, ) ٢(, ) ١(<<<Ý]†{{uý]<ìf{{Ói<{{Æ<l]f{{ÓjÖ]<Ä{{é¶,<<Ùç{{ÎæFא

E<ÙçÎæ<ÝçÚ`¹]<áæ<†Ëß¹]æ<Ý^ÚþÖFאE )١( ØÓ×Ö W  
אא  א((: , قال  فعن أيب هريرة  −

،،א
א،א،،



                                                 
 .٦٨٩،٧٩٥حراجع البخاري ) اللهم ربنا ولك احلمد(أو) اللهم ربنا لك احلمد(أو) ربنا لك احلمد(أو) ١(



אא 

 

٩٣ 

א،אא(( )١(   
Wאאא،אאא   :)) ولقوله 

א(( )وألهنا شعار االنتقال من ركٍن إىل ركن , )٢. 
 : ويستثني من ذلك  −
 . واالستسقاء فإهنا سنة العيدالتكبريات الزوائد يف صالة  −أ

 . تكبرية الركوع ملن أدرك اإلمام راكعًا فهي سنة −ب
 .تكبريات اجلنازة فإهنا أركان −ج

)٥(, ) ٤ (<ÙçÎFאE<<ÅçÒ†Ö]<»<HæFאE<çrŠÖ]<»

ì‚u]æ<ì†Ú : 
 ôx: ألنه ملا نزل قوله تعاىل  − Îm7 |¡ sù ËΛ ôœ $$ Î/ y7 În/ u‘ ÉΟ‹ Ïà yè ø9 $#   قال النبي  :))א

((,وملا نزل قوله تعاىل : ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF{$#  , قال النبي :
))א(( )٣(,  ومـن حـديث ابـن عبـاس أن النبـي  قـال :  )) 

אאא،אאא
،السجودאא(( )٤(. 

)٦(<‰°i‚rŠÖ]<°e<íŠ×q<ØÒ<»<ì†Ú<ì†ËÇ¹]<Ù]ö :  
KKKאر((كان يقول بني السجدتني   أن النبي  حلديث حذيفة  − 

                                                 
  ))حىت فارق الدنيا  إن كانت هذه لصالته ((وزاد البخاري  ٣٩٢،ومسلم ح  ٧٩٨رواه البخاري ح ) ١(
 )مسع اهللا ملن محده(املأموم ال يقول  ، وفيه داللة على أن٤٠٩، ومسلم ٧٩٦رواه البخاري ح ) ٢(
وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وضـعفه   ٤/١٥٥،أمحد ٨٨٧،وابن ماجة ح٨٦٩رواه أبو داود ح) ٣(

 .األلباين يف اإلرواء
 .٤٧٩رواه مسلم ح ) ٤(



 אא ٩٤

١( ))א( . 
אא((يقول بني السـجدتني   كان رسول اهللا : قال  وعن ابن عباس  −

אאא(( )٢( . 
)٨(, ) ٧(<jÖ]äjŠ×qæ<Ùæù]<‚ã  : 

, اً بسجود السهو فدل أنه واجب وليس ركنـ فجربهنسيه   ملا ذكرناه من قبل أنه  −
 .)٣( والتشهد األول يتضمن الصالة عىل النبي 

)٩(<<ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<}ù]<‚ãjÖ]<»<äÖa<î×Âæ )٤( : 
 عىل  يصلِّ  رجًال يدعو يف صالته فلم سمع النبي : حلديث فضالة بن عبيد قال − 

                                                 
،صـححه األلبـاين يف اإلرواء ح    ٨٩٧وابن ماجـه ح   ١٠٨٦،والنسائي ح  ٨٧٤رواه أبو داود ح ) ١(

٣٣٥. 
 . ، وصححه األلباين٨٩٨،وابن ماجة ح ٢٨٤، والترمذي ح٨٥٠واه أبو داود حر) ٢(
ال دليل تقوم به احلجة يصلح لتقييد العمومات ( ٢٢٥- ٢٢٤يف متام املنة ص  - رمحه اهللا  –ال األلباين ق) ٣(

بـن  واملطلقات املشار إليها بالتشهد األول ، فهي على عمومها ، وأقوى ما استدل به املخـالفون حـديث ا  
 وغاية حديث ابن مسعود ) النقطاعه اإلسنادوهو غري صحيح )أنه كان كأمنا يصلي على الرضف (مسعود

مث وقفت على ما ينفي مطلق قول ابـن  (بيان السرعة وليس فيه داللة واضحة على ترك الصالة على النيب فيه 
يف صـفة   رضي اهللا عنهال عائشة ،وهو قو" صلى عليه وعلى آله يف التشهد األول  مل ينقل أنه : " القيم 

سواكه وطهوره ، فيبعثه اهللا فيما شاء أن يبعثه مـن الليـل ،    كنا نعد لرسول اهللا  ((: يف الليل  صالته 
فيتسوك ويتوضأ ، مث يصلي تسع ركعات ال جيلس فيهن إال عند الثامنة ، فيدعو ربه ويصلي علـى نبيـه ، مث   

ويدعو ،مث يسـلم تسـليما    فيقعد ، مث حيمد ربه ويصلي على نبيه  ينهض وال يسلم ، مث يصلي التاسعة ،
، لكنـه مل يسـق   ))  ١٧٠/  ٢( ،وهو يف صحيح مسلم )  ٣٢٤/  ٢(صحيحه   أخرجه أبو عوانة يف( احلديث )) يسمعنا
يف التشهد األول كما صلى يف التشهد اآلخر،وهذه  صلى على ذاته  ففيه داللة صرحية على أنه . لفظه 
األصل أن ما شرع :ألننا نقول  إن هذا يف صالة الليل،:وال يقال.،وعض عليها بالنواجذافاستفدهئدة عزيزة فا

 )يف صالة شرع يف غريها دون تفريق بني فريضة أو نافلة،فمن ادعى الفرق فعليه الدليل
اين ،وذهب أبـو  ، وابن تيمية وابن القيم ووافقهم األلب) وظاهر مذهب أمحد وجوبه : (قال ابن قدامة)٤(

 .حنيفة ومالك والثوري ورواية عن أمحد أا مستحبة غري واجبة ، وقال الشافعي وأمحد يف رواية أا ركن



אא 

 

٩٥ 

א((  :ثم دعاه فقال له أو لغريه ,))א ((  : فقال النبي ,  النبي   
אא،א  ،

(( )١(. 
אאW 

))وعـىلאא)٢( 
،

                                                 
 .،وصححه األلباين ١٤١٨وأبو داود ح   ٣٤٧٧رواه الترمذي ح ) ١(
)٢ ( ) : لـوط  آل جاء فلما{ ..قوله مثل الشخص ذلك فيها يدخل والسنة الكتاب يف فالن آل لفظ 

 آل إال حاصـبا  عليهم أرسلنا إنا{ :  قوله وكذلك}  منكرون قوم إنكم{ :  لوطا يعين}  قال} {  املرسلون
 أخـذ  فأخذناهم كلها بآياتنا كذبوا} { النذر فرعون آل جاء ولقد{ : ذلك بعد قال مث}  بسحر جنيناهم لوط
 فرعـون  آل يف داخل:  فرعون وكذلك ، املواضع هذه يف لوط آل يف داخل لوطا أن ومعلوم.}مقتدر عزيز

 آل علـى  صـليت  كما حممد آل وعلى حممد على صل اللهم قولوا{  النيب قول ومنه املأخوذين املكذبني
 لفظ أن ذلك وسبب )( ذلك يف داخل فإبراهيم}  إبراهيم آل على باركت كما{ :  قوله وكذلك}  إبراهيم

 قـال  األفعال ويف.  وناب باب ومثله آل:  فقيل ألفا فقلبت هاقبل ما وانفتح الواو حتركت أول أصله"  اآلل" 
 القلـب  وادعـى  عليه دليل ال ما قال فإنه ؛ غلط فقد ألفا اهلاء فقلبت أهل أصله قال ومن ذلك وحنو وعاد
  جمموع الفتاوى) لألصل خمالفته مع حجة بغري الشاذ
 : إخل ، مع أن املقرر أن املشبه دون ) كما صليت (اشتهر التساؤل بني العلماء عن وجه التشبيه يف قوله

خري األنبياء فتكون الصالة املطلوبة له أفضل من كل صالة حصلت ،  املشبه به ، والواقع هنا عكسه فهو 
وآلله من الصالة  لب للنيب آل إبراهيم فيهم األنبياء الذين ليس يف آل حممد مثلهم ، فإذا طُ :(البعض  قالف

من ذلك ما يليق م ، فإم ال يبلغون مراتـب   حصل آلل النيب  - وفيهم األنبياء  - يم وآلهمثل ما إلبراه
) فيحصل له بذلك من املزية ما مل حيصـل لغـريه   األنبياء، وتبقى الزيادة اليت لألنبياء وفيهم إبراهيم حملمد 

ا روى علي بن أيب طلحـة  هو من آل إبراهيم، بل هو خري آل إبراهيم،كم حممد : وأحسن منه أن يقال(،
إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمـران علـى   [:،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل

وهذا نص ، فإنـه إذا  . حممد من آل إبراهيم: ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ] ٣٣: آل عمران[ ]العاملني
كمـا  : أوىل ، فيكون قولنـا  يف آله، فدخول رسول اهللا  دخل غريه من األنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم

مث قد أمرنا اهللا أن نصلي  . صليت على آل إبراهيم متناوالً للصالة عليه ، وعلى سائر النبيني من ذرية إبراهيم
 =وحيصل آلله من ذلك مائر آل إبراهيم عموماً،وهو فيهم،عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سا



 אא ٩٦

א (( ويف صــيغة أخــرى , :)) א

א (()(ويف صــيغة أخــرى  . )١) اللهــم
،א

אא(( )٢(. 
Wאאאא  : 
: قال رسول اهللا :قال  فعن أنس  :لتاركيهالوعيد الشديد  :ومن أدلة وجوبه  −

)) א؟((  ذلك حتى قال يف قولهفاشتد: 
)) (( )٣(. 

                                                                                                                             
جالء األفهام ، وقال ابن عثيمني أن الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه )   ق م، ويبقى الباقي كله له يلي=

كما أنك سبحانك سبق الفضلُ منك : وأنَّ هذا من باب التوسل بفعل اهللا السابق؛ لتحقيق الفعل الالحق، يعين
ومثـال  .ا ال يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه بهعلى آل إبراهيم؛ فألْحقِ الفضلَ منك على حممد وآله، وهذ

فإن الكاف هنا ) ١٥١: البقرة)(كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم (: جميء الكاف للتعليل قوله تعاىل
جيـوز فيهـا   هلدايتكم، وإن كان : أي] ١٩٨: البقرة[} واذكروه كما هداكم{: وقوله تعاىل.للتعليل ملا سبق
  .واُذكروه الذِّكر الذي هداكم إليه: التشبيه، يعين

 .٤٠٦، مسلم ح ٦٣٥٧رواه البخاري ح ) ١(
 .٤٠٧، مسلم ح ٦٣٦٠رواه البخاري ح ) ٢(
، ؟ للصالة املبطل هحد وما وسواسال عن وسئل،وانتصر للوجوب ابن تيمية ، ٧٥٠رواه البخاري ح ) ٣(

 الصاحل والعمل الطيب الكلم تدبر من به يؤمر ما مينع ال:  أحدمها:  نوعان الوسواس :هللا احلمد(: فأجاب
 ممن أفضل فهو منه صالته سلمت من لكن ؛ الصالة يبطل ال فهذا اخلواطر مبرتلة يكون بل الصالة يف الذي
  . املقتصدين حال شبه والثاين املقربني حال شبه األول.  صالته منه تسلم مل

 كمـا  الثواب مينع أنه ريب ال فهذا غافال الرجل يصري حبيث القلب وشهود الفهم منع ما فهو:  ينالثا وأما
 له يكتب ومل صالته من لينصرف الرجل إن{:  قال  النيب عن ياسر بن عمار عن سننه يف داود أبو روى
ـ  أنـه   فأخرب}  عشرها إال:  قال حىت سدسها إال مخسها إال ربعها إال ؛ ثلثها إال نصفها إال منها  ال دق
 الصالة يبطل هل ولكن.منها عقلت ما إال صالتك من لك ليس:  عباس ابن وقال.العشر إال منها له يكتب
 = =جتب مل احلضور والغالب احلضور من أقل الصالة يف الغفلة كانت إن فإنه:تفصيل فيه اإلعادة؟ ويوجب



אא 

 

٩٧ 

‰ ô: قال تعاىل − s% yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz   
$  :ل تعاىلاوق − pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: $#  . 
אא ((: بالسكينة يف املجـيء للصـالة  وكذلك أمر   −

אא، (( )١( . 
 . زاد بتاميل اجلسد أو الرأس فقد داخله الرياء فلوواخلشوع حمله القلب  −

א 
)١(<‚ÛÃj¹]<ÝøÓÖ] : 

אא((: فعن زيد بن أرقم قال  −  

א (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%    

                                                                                                                             
 بعضـه  جيرب وإمنا الصالة يبطل ال السهو بأن تواترت قد النصوص فإن ناقصا الثواب كان وإن اإلعادة= =

  .السهو بسجديت
 يف صحت وإن الباطن يف الصالة تصح ال:أحدمها:قوالن للعلماء ففيه احلضور على الغفلة غلبت إن وأما

 قول وهذا الباطن يف ا يربأ ال باالتفاق فإنه املرائي صالة شبيه فهو حيصل مل الصالة مقصود ؛ألن...الظاهر
 ال كان وإن اإلعادة عليه جتب فال الذمة تربأ:  والثاين .وغريمها الغزايل حامد وأيب دحام بن اهللا عبد أيب
 اجلوع إال صيامه من له فليس به والعمل الزور قول يدع مل الذي صوم مبرتلة ثواب وال فيها له أجر

 عن هريرة أيب عن الصحيحني يف مبا واستدلوا األئمة من وغريه أمحد اإلمام عن املأثور هو وهذا. والعطش
 التأذين قضي فإذا التأذين يسمع ال حىت ضراط وله الشيطان أدبر بالصالة املؤذن أذن إذا{:قال أنه  النيب
 اذكر كذا اذكر:  يقول ونفسه املرء بني خيطر حىت أقبل التثويب قضي فإذا أدبر بالصالة ثوب فإذا أقبل
 أخرب فقد}  سجدتني فليسجد ذلك أحدكم دوج فإذا صلى كم يدري ال يظل حىت يذكر يكن مل ما كذا
 ومل باإلعادة يأمره ومل للسهو بسجدتني وأمره صلى كم يدري ال حىت بأمور يذكره الشيطان أن  النيب
 والثواب األجر أن على دلت إمنا واآلثار النصوص ؛فإن وأعدل أشبه القول وهذا  والكثري القليل بني يفرق

  .٣٥٦-  ٢٢/٣٥٥جمموع الفتاوى )  ظاهرا وال باطنا ال اإلعادة وجوب على تدل ال باحلضور مشروط
 .٦٠٢،ومسلم ح  ٩٠٨رواه البخاري ح ) ١(



 אא ٩٨

א(( )١(. 
)٢(<h†Ö]æ<ØÒù] :بإمجاع أهل العلم. 
)٣(<ì…æ†•<ÇÖ<^ãŠßq<Æ<àÚ<êÖ]çj¹]<nÓÖ]<ØÛÃÖ] : 

 محل أمامة ووضعها وألمره  الشيخان من أنه  رواهوال يرض العمل اليسري ملا  −
 ., وحد الكثرة والقلة العرف والعادة)٢( الصالةبقتل احلية والعقرب يف

)٤(<<ğ]‚ÛÂ<æ_<ğ]çã‰<àÒ…<ë_<ÕeV 
والراجح أن فقدان  ,))א((صالتهيف لميسء ل    لقوله −

فإذا مل يقضها حتى انتهت الصـالة , كلها  الصالةيبطل الركعة وليس سهوًا الركن 
 .وانرصف, بطلت الصالة , واهللا أعلم

)٥(<…„Â<øe<ğ]‚ÛÂ<gq]æ<ë_<Õ†iJ 
)٦(<Í^ÓÞ]<ì…çÃÖ]<ğ]‚ÛÂ :أما إذا مل يتعمد فيشرتط أن يكون فاحشًا ويطول الزمن. 
)٧ (ðæ†<àÚ<ë_<Òù]<æ_<†Ç‘ù]<p‚£]  : 

ملن اشتكي أنه جيد  ,وقوله  )٣()): )) قال  − 
 )٤( )) - أي ال ينرصف  -  ((: اليشء يف الصالة

)٨(<íãÏãÏÖ] : 
 فإهنا  األظهر أن الصالة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها صوت عالو : (قال ابن تيمية  

                                                 
والعامد من يعلم أنه يف صالة ، :، قال ابن تيمية  ٥٣٥، ومسلم  ٤٥٣٤و ١٢٠٠رواه البخاري ح) ١(

( سالمه سهواً ملصلحتها والصحيح أن كالمه بعد (أما الكالم سهواً فاختلف فيه والراجح ما قاله السعدي 
 .٤٦املختارات اجللية ص ) ، أو لغري مصلحتها ال يبطل الصالة ) أي الصالة

 .،وصححه األلباين يف صحيح النسائي١٢٠١والنسائي ح  ٣٩٠والترمذي ح  ٩١٧رواه أبو داود ح ) ٢(
 .٢٢٥، ومسلم ح ١٣٥رواه البخاري ح ) ٣(
 .٤٢٧، ومسلم ح ١٣٧رواه البخاري ح ) ٤(



אא 

 

٩٩ 

تنــايف اخلشــوع الواجــب يف الصــالة , وفيهــا مــن االســتخفاف والتالعــب مــا ينــاقض 
 .)١( )فأبطلت لذلك ال لكوهنا كالمًا  , مقصود الصالة

)٩ (<í ^ËÖ]<»<ê×¢]<àv×Ö]<V 
 .وهو ما أحال املعني ويف غري الفاحتة يكون مبطًال لو تعمده −

)١٠(<ìø’Ö]<ð^ßm_<ÜÛéjÛ×Ö<ð^¹]<çqæJ  
)١١(<íéßÖ]<ÄŞÎ :   

 .))األعامل  ))لقوله  −
 .يتضمن الرشطأما إذا تردد أو شك أو علَّق النية عىل رشط فالصالة صحيحة ما مل   − 

א 

١− <ìø’Ö]<»<l^ËjÖ÷]: 
 .التفات بالقلب , والتفات بالبدن : وهو نوعان  −

ومـا  !, وما أصـعب معاجلتهـا هو الِعلَّة التي ال خيلو أحٌد منهافالتفات القلب أما  − 
ُجـلملـا َشـَكى إليـه  , بدليل أن الرسول للصالةوهو منقص ! أقل السامل منها  الرَّ

W،א((: هذه احلال قال له

،א((. 
العبـث  ويلحقـهلغري حاجة والنظر إىل ما يلهي  وأما التفات البدن فهو كااللتفات −

א((عـن االلتفـات   بالثوب أو البـدن بغـري حاجـة, لقولـه 

א٢( ))א(. 
                                                 

 .،وليس املقصود إباحة التبسم ولكن املقصود أن الصالة ال تبطل به ٥٩االختيارات الفقهية ص  )١(
 . ،٧٥١رواه البخاري ح ) ٢(



 אא ١٠٠

يـوم ُحنـني حيـث  مثل ما جرى للنبـي إذا كان االلتفات حلاجة فال بأس, ولكن ( −
ع نحو ويلتفت ُيصيلِّ  فكان النبي  ترتقَُّب العدَو, أرسَل عينًا   منـه يـأيت الـذي ِب الشِّ

ــذا ــني  ه ــو اجلاســوس − الع ــني ه ــي  − والع ــر , وألن النب ــان إ أَم ذا أصــابه اإلنس
,ويسـتعيذ بـاهللا مـن الشـيطان  الوسواُس يف صالته أن َيتُفَل عن يساره ثـالث مـرات

لـو كانـت املـرأة عنـدها صـبيُّها; وختشـى : وِمـن ذلـك.الرجيم, وهذا التفاٌت حلاجة
 )١( ) عليه; فصارت تلتفت إليه; فإن هذا ِمن احلاجة  وال بأس به

٢− …^’j}÷]< : 
 א: ))  خارصته, حلديث أيب هريرة وهو أن يضع الرجل يده عىل  −

א٢( )) א(  وكانت عائشة , إن اليهود تفعله:  تقول)٣( . 
٣− ð^ÛŠÖ]<±c<†’fÖ]<ÄÊ…<Ý†¬æ )٤(: 

אאא  :))لقولــه  −

٥( ))أبصارهمא(. 
٤− hõ^njÖ] :  

אאxאzא  :))لقوله  − 

                                                 
 . ،٣/٣١٢الشرح املمتع ) ١(
 .٥٤٥، مسلم ح ١٢٢٠رواه البخاري ح ) ٢(
  وكذلك الشوكاين،والكراهة هي رأي اجلمهور خالفاً ألهل الظاهر قالوا بالتحرمي٣٤٥٨ح  رواه البخاري) ٣(
،مث )تغميض عينيـه  مل يكن من هديه (واختلفوا يف تغميض العينني بني الكراهة واجلواز،وقال ابن القيم ) ٤(

إن كان فتحهما ال يخل باخلشوع فهو أفضل ، وإن كان حيول بينه وبني اخلشـوع  :والصواب أن يقال ( قال 
قلبه فهناك ال يكره التغميض قطعاً والقول باستحبابه يف هذه  ملا يف قبلته من زخرفة وتزويق أو غريه مما يشوش

 ).احلال أقرب إىل أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة 
 .٤٢٩رواه مسلم ح ) ٥(



אא 

 

١٠١

א(( )١(. 
QI ^ãjÃÎ†Êæ<Äe^‘ù]<Ôéfi<V 

א)) :قـال رسـول اهللا :  قـال ملا جاء يف حديث أيب هريرة  −
אא

(( )فإذا ُكِره أثناء امليض للصالة , فأثناءها أوىل )٢ , 
R<I <hçnÖ]æ<†ÃÖ]<kËÒV 

  .)٣()) א  :))لقوله −
عند الركوع والسجود وضمه ملنعه من االنتشار ,  الثوبمجع :والكفت له معنيان  −

 .وتشمري الثوب وهو يشمل جذب الكم حتى يرتفع أو طويه 
 رفع   א ) : )  حجر بن وائل ديثح يف جاء وقد −

א− مهــام صــفو −א

אאאא(( )٤( 
إذا كان  وفيه دليل عىل أنه ال بأس للمصيلِّ  ( , وااللتحاف كف بعضه عىل بعض,

 . )٥( )عليه مشلح مثًال وأراد أن يكفَّ بعضه عىل بعض

                                                 
 سـعيد  أيبوالزيادة له ،وعند مسلم عن  ٢٦٨،والترمذي ح ٢٩٩٤،ومسلم ح ٣٢٨٩البخاري ح ) ١(

 )يدخل الشيطان فإن فيه على بيده فليمسك أحدكم تثاوب إذا :(  اهللا رسول قال:قال اخلدري
 ،واحلاكم من طريقني عن إمساعيل بن أميـة ١/٣٢٧أخرجه الدارمي ):(٢/١٠١( األلباين يف اإلرواء قال) ٢(

واجلمهور على الكراهة خالفاً )عن املقربي به وقال صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وهو كما قاال
 .البن حزم قال بالتحرمي

 .٤٩٠، مسلم ح ٨٠٩رواه البخاري ح ) ٣(
 ، واجلمهور على الكراهة خالفاً البن حزم والشوكاين واأللباين   ٤٠١رواه مسلم ح ) ٤(
بأس به، ألنه ومن هنا يتبين أن كَف الغترة يف حال الصالة إىل اخللف ال (:،وقال ٣/٣٤٩الشرح املمتع ) ٥(

ها على رقبته فإنه ال بأس به أيضاً؛ ولو كَف أحد طريف غترتـه حـول   ،وكذلك لو لفَّ.ألنه من اللبس املعتاد، 



 אא ١٠٢

٧− <ğ̂ fÞ^q<š…ù]<î×Â<çrŠÖ]<»<àè‚éÖ]<¼Še:  
 )١()) אאאאאא:)) لقوله − 

٨− Ý^ÃŞÖ]<ì†–<ìø’Ö]<)٢( æ_<çâæ<ÄÊ]‚è<°nf}ù] )٣( :  
, ومجهــور  )٤( ))אאبحرضــة  :))لقولــه  −

 .العلامء عىل الكراهة
U<I Ý^Úý]<íÏe^ŠÚ<Ý† æV 

אאא  :))لقوله  
                                                                                                                             

وسدلَ األخرى، فإنه ال بأس به أيضاً؛ ألن كلَّ هذه من األلبسة املعتادة، فال تعد كفاً خارجاً عـن  = =رقبته،
 .)بردائه كما سبق العادة، وهلذا التحف النيب 

 .٤٩٣، مسلم ح ٨٢٢رواه البخاري ح ) ١(
 .والقُدرة على تناوله شرعاً وحسا. وتوقان النفس إليه. حضور الطَّعام: ذلك بشروط هيو) ٢(
فلو كان على وضوء، وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته مل يكن عنده ماء يتوضـأ بـه ،   ) ٣(

لصالة بالتيمم ال تكره باإلمجـاع  اقْضِ حاجتك وتيمم، وال تصلِّ وأنت تدافع األخبثني، وذلك ألن ا: نقول له
ولـو كـان   .،والصالةُ مع مدافعة األخبثني منهي عنها مكروهة على رأي اجلمهور ،وقال ابن حزم بالتحرمي 

اقـضِ حاجتـك وتوضـأ ولـو فاتتـك      : حاقناً، وخيشى إن قضى حاجته أن تفوته صالة اجلماعة،فنقول له
 أثناء الصالة فله أن يفارق اإلمام ولو ضاق الوقت، وكان يدافع أحد اجلماعة،ألن هذا عذر،وإذا طرأ عليه يف

األخبثني فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلَّى قبل خروج الوقت صلَّى وهو يـدافع األخبـثني،   
ال جائز، إن كانت الصالةُ تجمع مع ما بعدها فليقضِ حاجته وينوي اجلمع؛ ألن اجلمع يف هذه احل: فاجلواب

صالة العصر، أو يف صالة العشـاء،   وإن مل تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك يف صالة الفجر، أو يف
أنه يصلِّي ولو مع مدافعة األخبثني حفاظاً على الوقت،وهـذا  : القول األول: فللعلماء يف هذه املسألة قوالن 

ي ولو خرج الوقت وهو رأي الظاهرية واختاره ابن عثـيمني  يقضي حاجته ويصلِّ: القول الثاين. رأي اجلُمهور
هذا القول أقرب إىل قواعد الشريعة؛ ألن هذا بال شك من اليسر،واإلنسان إذا كان يدافع األخبثني : ( وقال 

ال يدري  أما املدافعة الشديدة اليت. يخشى على نفِسه الضرر مع اُنشغاله عن الصالة ،وهذا يف املدافعة القريبة
  ـكث فيخرج منه بال اُختيار، فهذا ال شما يقول فيها، ويكاد يتقطَّع من شدة احلصر، أو خيشى أن يغلبه احلَد

 .٣٢٨- ٣/٣٢٦الشرح املمتع ) أنه يقضي حاجته مث يصلِّي، وينبغي أال يكون يف هذا خالف
 .٥٦٠رواه مسلم ح ) ٤(



אא 

 

١٠٣

zصورتهx(( )١(. 
١٠− àè‚éÖ]<ØfÎ<°jfÒ†Ö]<î×Â<çrŠÖ]  : 

א )) قال رسول اهللا :قال  فعن أيب هريرة 

א (( )٢(. 
١١− ÜËÖ]<íéŞÇiæ<Ù‚ŠÖ] ) ًبعاممة أو لثام مثال:( 

ملا ورد عـن : وهو االلتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فرتكع وتسجد هكذا 
 .)٣( ))א ))    أيب هريرة

١٢− í×fÏÖ]<å^Ÿ<Ð’fÖ]: 
אא :))قــال رســول اهللا : ل حلــديث جــابر قــا 

)٤( ،فـال
א،א J

 J(( )٥( . 
١٣− ÅçÒ†Ö]<»<ÐéfŞjÖ] : 

األخرى ووضعهام بني الركبتني والفخـذين  الكفبطن وهو جعل بطن الكف عىل  
يف الركوع ملا روي عن مصعب بـن سـعد أنـه صـىل جنـب أبيـه ففعـل ذلـك فنهـاه 

                                                 
 .٦٩١رواه البخاري ح ) ١(
 .وصححه األلباين ٨٤٠ح رواه أبو داود ) ٢(
 . ٣٠٠٨رواه مسلم ح ) ٣(
وهذا ال ينايف علوه سبحانه ،فالواجب التسليم باألحاديث دون السؤال عن الكيف مث إنه ال منافاة بني ) ٤(

العلو وقبلَ الوجه، حىت يف املخلوق، أمل تر إىل الشمس عند غروا أو شروقها؟ تكون قبلَ وجه مسـتقبلها  
 .السماء، فإذا كان هذا غري ممتنع يف حق املخلوق فما بالك يف حق اخلالق؟ وهي يف

 .٣٠٠٨رواه مسلم ح ) ٥(



 אא ١٠٤

א، ((:مرتني ثم رضب عىل يده وقال

א(( )١(. 
١٤ - ð^ÃÎý]< )٢(<<:  

يسـتقرُّ  اليتعب منها فـألنَّ اإلنسان الكلب , و كإقعاءهنى عن إقعاء  ألن النبي  −
  .يف حال اإلقعاء

١٥− Üé×ŠjÖ]<‚ßÂ<°fÞ^¢]<±c<àè‚éÖ^e<ì…^ý] : 
((اجلـانبني  بيـده إىلملـا رأي مـن أشـار  قـال حلديث جـابر بـن سـمرة أنـه  −

 )٣( ,

(( )٤(. 

א 

١ −אW 
  א:األنصاري قتادة أيب حلديث −   

                                                 
 .، واللفظ ملسلم١٣٥، ومسلم ح ٧٩٠البخاري ح ) ١(
مث جيلس على عقبيه، وهذا جيعل ظُهورمها حنو األرض،: أي أن يفرش قدميه،: األوىل:  واإلقعاء له صور) ٢(

أن ينصب قدميه وجيلس على عقبيه، وهذا ال شك أنه إقعاء،وقد بوب مسـلم يف  : صورة الثانيةمكروه ال
 هي :(قوله القدمني على اإلقعاء يف عباس ابنمث ساق بسنده عن ) العقبني على اإلقعاء جواز باب(صحيحه 
وهي أقربها  -: الثالثة.   نبيك سنة هي بل : ،قال لهبالرجل جفاء لنراه إنا :وعندما قال أحدهم ،)السنة

أن ينصب فخذيه وساقيه وجيلس على أليتيه، وال سيما إن اُعتمـد بيديـه علـى     -مطابقة إلقعاء الكلب 
 .األرض، وهذا هو املعروف من اإلقعاء يف اللغة العربية

 .أي األذناب اليت تضطرب وتتحرك وال تستقر) ٣(
 .٤٣١رواه مسلم ح ) ٤(



אא 

 

١٠٥

א ,אא )١( 
٢−אאW 

אא  א:(قالت عائشة حلديث − 

− ٢(  )− القبلة يف الباب ووصفت( . 
٣−אא٣(א(. 
٤− אאאא  )٤(.  
٥−  אא  : 

 حـدثتني : قـال?, حمـرم وهـو الـدواب مـن الرجـل تـليق مـا:عمـر ابن رجل سأل −
אאאא  :)) النبي نسوة إحدى

אאאא (( ,أيضا الصالة ويف:  قال )٥(. 
٦−אW 

  א: (  قالت أهنا   النبي زوج عائشة عنف  −
אسجدא (  )٦(.  

٧−אאאW 
  .)٧( السابقحلديث جابر  −

                                                 
 .٥٤٣مسلم ح  ،٥١٦رواه البخاري ح ) ١(
 .وحسنه األلباين،غريب حسن حديث هذا:،قال الترمذي  ٩١٠، أبو داود ح٥٩٨رواه الترمذي ح ) ٢(
 .١٢١١راجع البخاري ح ) ٣(
 ٥٠٥، ومسلم ح  ٤٨٧راجع البخاري ح ) ٤(
 . ١١٩٨رواه مسلم ح  ) ٥(
 .٥١٢، مسلم ح ١٢٠٩رواه البخاري ح ) ٦(
 .٨٣راجع ص ) ٧(



 אא ١٠٦

 Wאאإ −٨
  )١()) אيستعني : ((  لقول ابن عباس  −

٩−אאW 
 وهو فأتيته املصطلق بني إىل منطلق وهو  اهللا رسول أرسلني:  قال ر جابر عنف −

 أسمعه وأنا , هكذا يل فقال كلمته ثم , هكذا بيده يل فقال فكلمته بعريه عىل يصيل
א: (( قــال فــرغ فلــام ,برأســه يــومئ يقــرأ

((  )٢( 
١٠−אאאאאW 

   )٣())אكان (( فقد  −
١١−אאאאאW 

 انرصـف فلام , عليه فلبس فيها فقرأ صالة صىل  النبي أن عمر بن اهللا عبد عنف  −
 )٤( . :  قال,   نعم  :قال,    : أليب قال

١٢−W 
 هللا احلمد :فقلت فعطست  اهللا رسول خلف صليت:قالر  رافع بن رفاعة عنف −

 اهللا رسـول صـىل فلام, ويرىض ربنا حيب كام عليه مباركا فيه مباركا طيبا كثريا محدا
 فقال انرصف : אالنبي فقال, اهللا لرسو يا أنا : فقال ?, א 

  
                                                 

 .٢/٥٨لقاً بصيغة اجلزم رواه البخاري مع) ١(
 . ٥٤٠رواه مسلم ) ٢(
 .٢/٣٣٨رواه البخاري معلقاً يف كتاب األذان باب إمامة العبد ووصله ابن أيب شيبة يف ) ٣(
 .وصححه األلباين ٨٩٤رواه أبو داود ) ٤(



אא 

 

١٠٧

 WFFאאEE )١( 
١٣−אאאאW 

 عمـرو بنـي إىل ذهـب  اهللا رسول أن :الساعدي سعد بن سهل ففي حديث −
 اهللا ولرسـ فجـاء,بكر أيب صىل هبمف ,الصالة فحانت بينهم ليصلح عوف بن
 أبـو وكـان النـاس فصـفق ,الصف يف وقف حتى فتخلص الصالة يف والناس 
  اهللا رسـول فـرأى التفـت, التصـفيق النـاس أكثر فلام صالته يف يلتفت ال بكر

 عـىل اهللا فحمد يديه  بكر أبو فرفع مكانك امكث أن  اهللا رسول إليه فأشار
 الصف يف استوى حتى بكر أبو استأخر ثم,ذلك من   اهللا رسول به أمره ما

(( :قال انرصف فلام,  فصىل  اهللا رسول وتقدم

(( ,اهللا رسول يدي بني يصيل أن قحافة أيب البن كان ما :بكر أبو فقال 
  ,اهللا رسول فقال  : ))אא

אאא(()٢(.  

                                                 
 .، وصححه األلباين٢/٢٤٥، والنسائي  ٧٧، وأبو داود ح ٤٠٤رواه الترمذي ) ١(
أن يكمـل   وفيه رفع أيب بكر ر يديه باحلمد ملا أمره الرسول  ٤٣١، مسلم  ٦٨٤راجع البخاري ) ٢(

 .صالته وأمت به



 אא ١٠٨

  الدرس السابع
  

א 
 )واخلارجة عنها  –الداخلة فيها (

 
אאא 

 :سنن الصالة الداخلة فيها هي
١( <àè‚éÖ]<ÄÊ…<ÄÚæ<Ý]†uý]<ìfÓi]<‚ßÂ<ínÖ^n×Ö<Ý^éÏÖ]æ<äßÚ<ÄÊ†Ö]<æ<ÅçÒ†Ö)١(V  

אאא (( مـرع ابـن أن نافع نفع −
אאא

א  ,٢( ))^  اهللا نبي إىل عمر ابن ذلك ورفع( . 
 .  )٣( وورد الرفع إىل اآلذان وكالمها صحيح,  نكبنياملوورد الرفع إىل مستوى  −
أو يكـرب ثـم يرفـع ,وله أن يرفع يديه ثم يكربممدودة ,صابع مضمومة وتكون األ − 

 واملرأة كالرجل ,السنة فأهيا فعل أصابأو يرفع ويكرب معًا فكل هذا وارد  ,يديه
 .يف الرفع إذ ال دليل عىل التفريق

                                                 
يب داود الظاهري القائل بالوجوب  خالفاً أليب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد،واالستحباب هو مذهب أ) ١(

  .ب وحدهمل يعلمه للمسيء صالته، وألن الفعل ال يدل على الوجو والراجح االستحباب ألنه 
أما بالنسبة ملواضع الرفع فالشافعي وأمحد وغريهم على املواضع األربعة املذكورة ، خالفاً أليب حنيفة ورواية 

 فع أيضاً عند السجود والرفع منه وهناك من قال بالرى تكبرية اإلحرام،عن مالك وغريهم الذين اقتصروا عل
 . ٧٣٩رواه البخاري ح ) ٢(
كون حذو األذنني باعتبار أعلى الكف ،وإىل حذو املنكبني باعتبار أسفله ، واملراد والبعض  قال بأا ت) ٣(

 .هو الكف نفسه فاألمر يف هذا واسع واهللا أعلم 



אא 

 

١٠٩

٢ (<ï†ŠéÖ]<†ã¾<î×Â<îßÛéÖ]<‚éÖ]<Ä•æV  
אאא ( سعد بن سهل فعن − 

אאא()١( . 
 يإما بقبض كوع اليد اليرسى وهو مفصل الكف من الـذراع الـذ −أ: وذلك  − 
 . اخلنرص فهو الكرسوع  ييل ي, أما املفصل الذاإلهبام ييل
 )٢(ويضعهام عىل الصدر,ى عىل الذراع اليرسى بدون قبضهأو وضع اليد اليمن − ب

٣ (çrŠÖ]<Ä•çÚ<†¿ßÖ]<V  
 . )٣( ))אא  )) الرسول  فكان −
 , واستثنوا صالة  )٤(أما ىف التشهد فريمى ببرصه إىل أصبعه كام ورد ذلك   −

 . خياف أن يأتيه العدو منه  الذياخلوف فله أن ينظر إىل املكان 

                                                 
   ٧٤٠رواه البخاري ح) ١(
وصححه األلباين ، ٨٨٦، والنسائي  ح  ٧٢٣داود ح  صفة القبض يف حديث وائل بن حجر عند أيب) ٢(

،وصححه األلبـاين ،   ٨٨٨، والنسائي ح  ٧٢٧بن حجر عند أيب داود ح ،وصفة الوضع يف حيث وائل 
 فهم وهو املقصود الكوع ومن األخطاء اليت تقع إسدال اليدين أوال مث وضعهما،وكذلك قبض املرفق ظناً أنه

وضعهما على اجلانب األيسر ألنه حمل القلب وهو تعليل مردود ألنه يف مقابلـة   خاطيء للحديث،وكذلك
والسنة أحق باإلتباع ،أما مسألة الوضع فوق السرة أو حتته فهي مسألة خالف وذهب الصـحابة  السنة ، 

  . كان يضعهما على صدرهللتخيري وظاهر األحاديث أنه 
هو كما قال ، وهو قول اجلمهور أبو :وصححه ، ووافقه الذهيب ،وقال األلباين  ١/٤٧٩أخرجه احلاكم ) ٣(

لقد رأيت اجلنة والنار ممثلتني يف قبلة هذا : (الك النظر تلقاء القبلة لقوله حنيفة والشافعي وأمحد،واستحب م
ملا ، وفرق البعض فاستحب لإلمام واملنفرد النظر لألرض ، وللمأموم النظر إلمامه ليتحقق من متابعته ) اجلدار 

 سـاجداً مث نقـع   إذا سجد مل حين أحدنا ظهره حىت يقع رسـول اهللا  كان النيب ((ورد أن أبا الدرداء قال 
  . فلينظر املرء ملا هو أخشع له  واألمر واسع،) ٤٧٤ومسلم ح  ٦٩٠رواه البخاري ح ()) سجوداً بعده

: ٥/٨١،وقال النووي يف شرح مسلم ١٩٤٤،وابن حبان ح ٣٩/ ٣نسائيوال،٩٩٠ ح رواه أبو داود) ٤(
  . )والسنة أال جياوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح يف سنن أيب داود (



 אא ١١٠

٤ (|^jËj‰÷]<ð^Â V  
אא((فيقــول  −

(()بن اخلطاب  اً كان عمركام  )١ يستفتح الصالة. 
ــول  − אא(( أو يق

אאאא،א
א،אאאא(( )٢(. 

ألنـه  صالة اجلنازة يفوله أن يستفتح بأهيام شاء لكن ال جيمعهام معًا,وال يستفتح  −
  .مل ُيذكر يف كيفيتها,وألهنا مبنية عىل التخفيف فال ركوع وال سجود وال تشهد 

٥( í ^ËÖ]<ØfÎ<ƒçÃjÖ]V 
  )٣(  #sŒÎ*sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§9$#    :لقوله تعاىل − 
((: وإن شــاء قــال,  אא: فيقــول −

؛אאאوإن شاء قال, ))א :
))אאא(( . 
 .ىف الصلوات اجلهرية  ها رساً ؤأما البسملة فواجبة ويقر −

٦(°Ú`jÖ] )٤(V  
אאא،אא  :))لقوله  − 

                                                 
  ٣٩٩رواه مسلم ح ) ١(
  . ٥٩٨ومسلم ح  – ٧٤٤رواه البخاري ح ) ٢(
  .ال يستعيذ ، وقول عطاء والثوري بالوجوب: ، وهو رأي اجلمهور خالفاً ملالك قال ] ٩٨:النحل ) [ ٣(
والقول باستحبابه لإلمام واملأموم واملنفرد هو رأي اجلمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ، وقال ) ٤(

افعي وأمحد بسنية اجلهر ا لإلمام واملأموم والسنة جاءت بـذلك،وقال مالـك جبهـر املـأموم دون     الش
  اإلمام،وقال أبو حنيفة بإسرارها مطلقاً



אא 

 

١١١

(()ن مِّ ؤأن املالئكـة تـ , والعالقة بني الشق األول والثاين )١
 رسـول أن:  هريـرة أيب عن,فمع اإلمام فمن وافقه فقد وافق املالئكـة ىف التـأمني

  Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$#  א א ((: قـــــال  اهللا
 )٢( )) אאא

٧ (í ^ËÖ]<‚Ãe<ì…ç‰<ìð]†Î)٣( V  
((:  يقـول  هريرة أيبحلديث  ومجهور أهل العلم أهنا سنة  −

א  أسمعناكم

א(( )٤(. 
قرأ آيات من السـور  وقد ثبت أنه , وقراءة سورة كاملة ولو قصرية أفضل   −

 .الغالب كان قراءة سورة كاملة  لكن هديه 
אאאW 

 :إىل الناس , وهو  ~واملفصل يبدأ من سورة ق: ىف الصبح بالطوال من املفصل ) ١ 
 .)من عم إىل الضحى(أوساط ) ب                         .  )إىل عم ~من ق(طوال ) أ              

 .)من الضحى إىل الناس(وقصار ) ج
    .         وىف املغرب من القصار املفصل) ٢
 . ي من أوساطهوىف الباق) ٣

                                                 
  .٤١٠، ومسلم ح  ٧٨٠رواه البخاري ح ) ١(
  .٤١٠، ومسلم ح  ٧٨١رواه البخاري ح ) ٢(
 جاء ا يف غري موضعها فلم جتزيء ،وهديـه   فإذا نسي وقرأها قبل الفاحتة أعادها بعد الفاحتة ألنه) ٣(

اإلطالة يف األوىل عن الثانية،وثبت جعل الثانية النصف من األوىل،وثبت التسوية بينهما وجعـل األخـريني   
  .النصف منهما

  .٣٩٦، ومسلم ح  ٧٧٢رواه البخاري ح )  ٤(



 אא ١١٢

وجيهر هبا يف اجلهرية وُيرسـ هبـا يف الرسـية, واإلرسار ال يكـون إال مـع حتريـك  −
א   א  )W خباب اللسان والشفتني حلديث

א،W،W،Wא
( )١(  . 

 .يف الركعتني وال بأس أن يكرر السورة  −
حمرم ويبطل الصالة , أما تنكيس  عمداً  اآلياتتنكيس احلروف والكلامت و و −

 .)٢( السور فيكره
٨ (<˜fÎÖ]°jfÒ†<eÖ^è‚éà<<íèçŠiæ<H<ÅçÒ†Ö]<»Ö]<äéÊ<†ã¿V  

 ,وحديث وابصة بن معبـد )٣( ) אWالسنة) :لقول عمر  −

א  אر ((

א (( )٤(  

٩(<<àÚ<ì‚u]æ<ì†Ú<î×Â<]‡<^Ú<V< <

− )א( )ىف الركوع  )٥. 
                                                 

  .٧٤٦رواه البخاري ح ) ١(
بالبقرة والنساء  عي ورواية عن أمحد باجلواز حلديث قيامه وهو مذهب املالكية واحلنابلة،وقال الشاف) ٢(

  .وآل عمران
  .وصححه األلباين ١٠٣٤رواه النسائي ح ) ٣(
  .وصححه األلباين  ٧١٢رواه ابن ماجه ح ) ٤(
 ركعـت  لـك  اللهم (، وقول )،وصححه األلباين  ٨٧٠أبو داود ح (» وحبمده«:وجاء يف السنة زيادة) ٥(

 وعصـيب ) وعظامي رواية ويف( وعظمي وخمي وبصري مسعي لك خشع] ريب أنت[ أسلمت ولك آمنت وبك
 ركعت لك اللهم(  ،وقول)  ه األلباينصححو ٢/١٢٩ النسائي] ) (  العاملني رب هللا قدمي به استقلت وما[

 هللا وعصـيب  وعظمي وحلمي ودمي وبصري مسعي خشع ريب أنت توكلت وعليك أسلمت ولك آمنت وبك
سبحانك اللَّهـم ربنـا   «: يقول يف الركوع والسجود ) ص(،وكذلك كان )٧٧١ح  مسلم ) ( العاملني رب

 = »سبوح قدوس رب املالئكة والروح«و،) ٤٨٤،ومسلم ح ٤٩٦٨البخاري ح( » وحبمدك، اللهم اُغفر يل



אא 

 

١١٣

 .ىف السجود  )١( )א(و −
   .بني السجدتني , فهو سنة ) א(و  −

١٠ (Ù]‚jÂ÷]<îÊ<íÖ^ý] V  
 :حلديث الـرباء بـن عـازب ة بني السجدتني بعد الرفع من الركوع وىف اجللس − 
))  א  אאא–

אא–אא(( )٢(.  

 يزيـدأن ) للكل(والتحميد ) إذا كان إمامًا أو منفردًا (ويستحب له بعد التسميع  − 
)א א ًمباركـا  ()( وقـول ,)٣)אאא
z xאא

אzאxzx
אא٤( )) א( . 

 −  )  אFWאאE
אאא 

                                                                                                                             
 والنسائي داود أبو) (  والعظمة والكربياء وامللكوت اجلربوت ذي سبحان( ، وقول )٤٨٧رواه مسلم ح (= 
  .،واملشهور عند عامة العلماء أن أذكار الركوع تقال مجيعاً الليل صالة يف قاله وهذا )ه األلباينصححو
 للذي وجهي سجد ]ريب وأنت[ أسلمت ولك آمنت وبك سجدت لك اللهم ( يقول أيضاً )ص( وكان) ١(

 ذنـيب  يل اغفر اللهم (،) خلالقنيا أحسن اهللا تبارك ]ـف[ وبصره مسعه وشق ]صوره فأحسن[ وصوره خلقه
 فؤادي بك وآمن وخيايل سوادي لك سجد(، )٤٨٣ح  مسلم() وسره وعالنيته وآخره وأوله وجله ودقه كله
 وصـححه األلبـاين   الـذهيب  ورده وصححه واحلاكم البزار( )نفسي على جنيت وما يدي هذي علي بنعمتك أبوء

  )لأللباين راجع أذكار الركوع والسجود يف صفة الصالة (.)

  .٤٧١، ومسلم ح  ٨٠١، ٧٩٢رواه البخاري ح ) ٢(
  . ٧٩٩رواه البخاري ح ) ٣(
  . ٤٧٨و ٤٧٧ح  مسلمرواه ) ٤(



 אא ١١٤

١( ) א(   

١١ (<äéÊ<ð^Â‚Ö]æ<äßÚ<ÄÊ†Ö]æ<çrŠ×Ö<ïç]<íéËéÒV  
 : هيوى عىل يديه ثم ركبتيه ثم جبهته مع أنفه وعكس ذلك عند الرفـع لقولـه  − 
 )٢( ))א א((

 .السنة ىف جاء ويضع يديه حذو منكبيه أو حذو جبهته فكالمها
א( بل )א( و  − 

א ( )(  و )٣ − غنيمـة
 بعض قال حتى ذلك يف يبالغ وكان )٤()  א −  صغرية
   א)  نرق( (  : أصحابه

 .)٥()  א
 . ويستثنى ما إذا كان ىف مجاعة وخيشى أن يؤذى جاره فيرتكها واهللا يأجره بنيته −
ذا الفخـذين عـن السـاقني عـن فخذيـه وكـا يرفعه يبطنه عن فخذيه أ وجيايف −

 .ويفرق بني ركبتيه ,  )٦( ))אאא :))لقوله 
بعضـهام بجـوار بعـض , ويسـتحب أن  يأما القدمان فيكونان مرصوصـتني أ −

  حلديث عائشة تكون أصابع اليدين والقدمني مضمومة موجهة نحو القبلة 

                                                 
وهذا سند صحيح ( ٢/٧٨،وقال األلباين يف اإلرواء  والنسائي داود أبو، و رواه والبخاري يف التاريخ) ١(

  )ن وهو ثقة كما قال النسائي وغريه رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غري حممد بن عبد اهللا بن احلس
  .ه األلباينصححو ١/١٩٩ والنسائي داود أبورواه ) ٢(
  .عن ابن حبينة  ٤٩٥ومسلم ح  ٣٩٠رواه البخاري ح ) ٣(
  عن ميمونة ٤٩٦رواه مسلم ) ٤(
  .نه األلباينحس و ٨٨٦ح  ماجه وابن ٩٠٠ح  داود أبو رواه )٥(
  .٤٩٣، ومسلم ح  ٨٢٢البخاري ح  رواه )٦(



אא 

 

١١٥

 . )١( ))  ))حني فقدت النبي 
((  لقوله , ثالثًا ) א(ويستحب له الدعاء بعد قول  −

אאא –  حقيـق أو
 .)٢( ))  –أجدر 

١٢ (<]Ê÷]»<»æ<àè‚rŠÖ]<°e<íŠ×¢]<<Ùæù]<‚ã{j×Ö<íŠ×¢]H<<Ä{•ææ
àè„~ËÖ]<î×Â<àè‚éÖ]<<H<}ù]<‚ãjÖ]<îÊ<Õ…çjÖ]æV 

 يواالفرتاش هو السنة ىف اجللسة بني السجدتني , وصفته أن يفـرتش يرسـاه أ −
א(لقـول أيب محيـد جيعلها كـالفراش حتتـه وينصـب يمنـاه 

  ( وقال) :אאא

( ويف لفظ , )  א א ( )٣( . 
 ).אאאאوارمحنيא(ويقول  − 

)٤( :  
 . عىل الفخذين وأطراف األصابع عند ركبتيه) أ 

 . اليد اليمنى عىل الركبة واليد اليرسى يلقمها ركبته كأنه قابض عليها) ب
אW  

  دتكون مضمومة موجهة نحو القبلة وطرف املرفق عن :يده اليرسى أصابعف) أ

                                                 
  .١٩٣٢مسلم ح  رواه )١(
  .٤٧٩ح   رواه مسلم )٢(
هو على شرط :(،وباللفظ األخري قال ٣٠٥حديث أيب محيد باللفظني األوليني صححه األلباين يف اإلرواء ح  )٣(

،وسئل ابن عباس عن )٢/١٦اإلرواء()الشيخني لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه لكنه مل ينفرد به
  )راجع الكالم على اإلقعاء يف مكروهات الصالة .()٥٣٦رواه مسلم (هي السنة : مني فقالالقد اإلقعاء على

  .عن ابن عمر ٥٨٠ح   رواه مسلم )٤(



 אא ١١٦

 . بمعنى ال يفرجها بل يضمها إىل الفخذطرف الفخذ 
فيقبض اخلنرص وحيلق باإلهبام مع الوسطى ويرفـع  :أصابع يده اليمنىوأما ) ب

 .)٢( )) ((عند الدعاء ألن لفظ احلديث وحيركها  )١(السبابة 
هيئتهام واحدة , أما  للتشهد األول أو الوحيداجللسة ة بني السجدتني واجللسو −

 .ذات التشهدين اجللسة للتشهد األخري فيستحب فيها التورك ىف الصلوات
)א :الرجــل اليرســى ِمــن اجلانــب األيمــن مفروشــة,  أن ُخيــِرج

جل الُيمنى منصوبة  وهذه إحدى . وجيلس عىل َمقعدته عىل األرض, وتكون الرِّ
 .صفات التورك
אأن َيفُرَش القدمني مجيعًا, وخيرجهام ِمن اجلانب األيمن : א. 
אجـل : א أن َيفُرَش الُيمنـى, وُيـدخل الُيرسـى بـني فخـذ وسـاق الرِّ

 .)٣( )الُيمنى
١٣ (<íu]‰÷]<íŠ×qV  وفيها ثالثة أقوال : 

  : احلويرث بن مالكحلديث ,حاجة بحاجة وبغري يأWאא- أ

                                                 
وهـو  ) واليمىن على اليمىن وعقد ثالثاً ومخسني وأشار بإصبعه السبابة(حلديث ابن عمر السابق وفيه  )١(

إذا ( ،وبـ )إذا جلس يف الصالة (احلديث جاءت بـ عام يف اجللسة بني السجدتني ويف التشهد ألن ألفاظ 
أنه إذا ذكر بعض أفراد العام حبكم يطابق العام ،فإن ذلك ال يدل علـى  : والقاعدة تقول )جلس للتشهد 

  .التخصيص ،إمنا التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام حبكم خيالف العام 
 ،وصححه األلباين ،ويف الشرح املمتع٣٧/ ٣،والنسائي  ٩٥٧،وأبو داود ح  ٣١٨/ ٤أخرجه أمحد  )٢(
فنفي التحريك يراد : واجلمع بينهما سهل.وقد ورد يف احلديث نفي التحريك وإثبات التحريك ( ٣/٢٠٢

   ك إشـارة إىل علـوعاء، فكلما دعوت حرحريك عند الدراد به التحريك يائم، وإثبات التالد حريكبه الت
  ). املدعو سبحانه وتعاىل

  .،ويستحب التنويع بينها ألنه أبلغ يف اإلتباع ٣/٣٠٠الشرح املمتع ) ٣(



אא 

 

١١٧

 ) א   אكان 

א ( )١( 
استدالالً بعدم ذكره يف حديث امليسء صـالته  Wא -ب

א(:  عجـالن א طريـق مـن رافـع بـن رفاعة حديثويف 

 )٢( ) אאאא

 . وهو قول اجلمهور أبو حنيفة ومالك ورواية عن أمحد ,
فــإن كــان  Wאאא -ج

وتكـون  , يستطيع النهوض فال جيلس وهو ما مال إليه ابن القيم توفيقًا بني األدلـة
الثالثــة ىف  אلســجدة الثانيــة مــن الركعــة األوىل وكــذا مــن بعــد الرفــع مــن ا
 .  الصلوات الرباعية

١٤ (<ÝøŠÖ]<ØfÎ<ð^Â‚Ö]<V 
א (( : قـال ثبت ىف حـديث أبـى هريـرة أن النبـي :  )٣(يستعيذ من أربعة أشياء − 

،אאא
אאאאאא(( )ويف ,)٤ 

                                                 
  .،وهو رأي الشافعي ورواية عن أمحدموقي مث األرض على يعتمدوفيه أنه كان . ٨٢٣رواه البخاري ح ) ١(
 ثبت ما نفي على فيه حجة ال وهذا:(٢١١ وصححه األلباين،وقال يف متام املنة ص ٨٠٤رواه أبو داود ح  )٢(
 يف تذكر فكيف بواجب وليست سنة وهي فيه تذكر مل اجللسة أن فيه ما غاية إذ وغريه احلويرث ابن حديث يف

، ) ٤٤٣/ ٣ ( " اموع " راجع.واملستحبات السنن دون الواجبات فيه  علمه الذي صالته يءاملس حديث
  )فيه شك ال الذي احلق وهو احلويرث ابن حبديث العمل إىل اهللا رمحه أمحد اإلمام رجع احلجة هذه لضعف وكأنه

ـا ،ولشـدة    أنه واجب،وهو رواية عن اإلمام أمحد، ألمر النيب : حكمها على قولني القول األول) ٣(
أنه سنة،وبه قال اجلمهور وهو الراجح حلديث ابن مسعود ،وكان طاووس يـأمر  : والثاين.خطرها وعظمها

ذ منها بإعادة الصمل يتعو نالةم.  
  ٥٨٨رواه مسلم ح ) ٤(



 אא ١١٨

א:))قـال: مسـعود ابـن تشهد

 (( )١(. 
 أن حيرص عليها وال خيل هبا لألمر الوارد ىف احلديث, ثم يدعو بام حيب وينبغي − 

١٥ (<°jÛé×ŠjÖ^e<ğ]…^Šè<Üm<ğ̂ ßéµ<l^ËjÖ÷]<àŠèæV 
 .خده  بياضيفعل حتى يرى   كام كان   −

١٦ (<ð^Šß×Ö<ÐéË’jÖ]æ<Ù^q†×Ö<xéfŠjÖ]V 
: لقولـه .ذلـك  غريإذا أخطأ اإلمام أو أراد إنذار أعمى أو اإلذن لداخل أو  − 

)) אא،אא (( )٢( 

אא 

١ (]<‚Ãe<…^Òƒù]<Üé×ŠjÖV   
אא  א (( : قـال  אموىل   عن ثوبانف −

א،Wאאא
אאאא(()٣(  . 

א  א((: قال  عن عبد اهللا بن الزبريو −
אW،א،אא

א،
א،אאאא 

א٤())א(. 
                                                 

  ٤٧٢ / ٣) مسلم شرط على صحيح إسناد( الصحيحة يف األلباين قال،٩٦٨ح داود أيب،و)٤٣٧ / ١( أمحد) ١(
  ٦٨٤رواه البخاري ح ) ٢(
  ٥٩٠رواه  مسلم ح ) ٣(
  ٥٩٤رواه مسلم ح ) ٤(



אא 

 

١١٩

ــرة − ــ أن النبــي   وعــن أبــى هري (( : الق
א،א،

א،Wא،א
،א،

א(( )١(. 
אא  א  :)) شـعبة بـن املغرية وعن −

Wאאא
אאא
٢( )) א(. 
א  א((: قال  وعن عقبة بن عامر −

E()٣(. 
٢ (ìŠÖ]<ƒ^¡] )٤(V  لقوله  ))אא 

                                                 
  ٥٩٧رواه مسلم ح ) ١(
  ٥٩٣، ومسلم ح ٦٣٣٠رواه البخاري ح ) ٢(
  وصححه األلباين ١٥٢٣د ح رواه أبو داو) ٣(
)٤ (  الة، وال تتوقَّـفالت الصا من مكما سنة وليست واجبة هو الذي عليه مجهور أهل العلم ؛ ألكو

إنَّ فقدها مفسد، ولكنها شيء يراد : عليها صحة الصالة، وليست داخل الصالة وال من ماهيتها حىت نقول
واستدلَّ اجلمهور مبـا  . رينة اليت أخرجت األمر ا من الوجوب إىل الندببه كمال الصالة،وهذه هي الق

إذا صلَّى أحدكم إىل شيٍء يستره من الناسِ؛ فأراد أحد أن جيتاز :» حديث أيب سعيد اخلدري  - ١:يلي
هفَعدكم إىل «: فإن قوله )٥٠٥، ومسلم ح  ٥٠٩البخاري ح (»بني يديه؛ فَليلَّى أحديـدلُّ  » شيء يسترهإذا ص

أنه أتـى يف منـى   «: حديث ابن عباس  - ٢.على أن املُصلِّي قد يصلِّي إىل شيء يستره وقد ال يصلِّي
والقـول  .أن األصل براءة الذِّمـة  -٣.)٧٦رواه البخاري ح (» يصلِّي فيها بأصحابه إىل غري جدار والنيب 
بأن نفي اجلـدار  » يصلِّي إىل غري جدار«:بوا عن حديث ابن عباسوأجا.أن السترة واجبة ؛ لألمر ا: الثاين

  ==ال يستلزم نفي غريه، وحديث أيب سعيد يدلُّ على أن اإلنسان قد يصلِّي إىل سترة وإىل غري سترة، لكن



 אא ١٢٠

א(()١( ,   كـام روى ابـن عمـر  ))
אאא

א،אא((.  
 JאאW 

 .متنع نقصان صالة املرء إذا مر أحٌد من ورائها: أوالً 
, وال سـيام إذا كانـت شاخصـة, فُتعـني املصـيلِّ عـىل : ثانياً  أهنا حتجب نظر املصيلِّ

 .حضور قلبه
 .ديهوإتباعًا هل أن فيها ُامتثاالً ألمر النبي : ثالثاً 

رة والصـحيح ُسـنيَّتها ـمل خيَش مارا فال تسن الستـ إذاإنه  :وقال بعض أهل العلم − 
 .املارَّ أم السواء خيش 

א ))لقوله  ,املصىل املنفرد واإلمام يوحيرم املرور بني يد − 

אمن اإلثم  يأ-  א–   - يومـًا أو ينسى الراو 
 .)٢( ))א - شهرًا أو سنة ً

وبني االستحباب بمقاتلته إن أبى, واختلفوا يف رد املار بني الوجوب ألمره  −
א  )) يف حــديث أيب ســعيد اخلــدري   لقولــه 

                                                                                                                             
رجح، ولو مل وأدلَّة القائلني بأن السترة سنة وهم اجلمهور أقوى، وهو األ. دلَّت األدلَّة على األمر بالسترة= 

. يكن فيها إلَّا أن األصل براءة الذِّمة فال تشغل الذِّمة بواجب،وال حيكم بالعقاب إال بدليل واضح لكفـى 
أن ابن عباس أراد أن يستدلَّ به على أن احلمـار ال  » إىل غري جدار«: وأجاب اجلمهور عن قول ابن عباس

أما املَأموم فال يسن له اُتخاذ السـترة؛ ألن  .غري شيء يستره إىل : أي» إىل غري جدار«:يقطع الصالةُ،فقال
  ) ٣٨٠- ٣٧٧/ ٣بتصرف الشرح املمتع .(ومل يتخذ أحد منهم سترة الصحابة كانوا يصلّون مع النيب 

  ).شيطان هو فإمنا(واللفظ له ، ويف لفظ  ٥٠٦،ومسلم  ح  ٥٠٩رواه البخاري ح ) ١(
  ٥٠٧مسلم ح ،و ٥١٠رواه البخاري ح ) ٢(



אא 

 

١٢١

 (( )والبعض فصل بني من جاءت النصوص أن مرورهم يقطع الصالة  , )١
 :قـال أن النبـي  واملقصود بمن يقطع الصالة  حـديث أيب ذرٍّ   غريهم,وبني

))א،א
א)٢( ,،אאW

אאא٣()) א(. 
א  :)) م سرتة للمأمومني حلديث ابن عباس وسرتة اإلما −

אورسولא   

אאא(( )٤( 
                                                 

  ٥٠٥، ومسلم ح  ٥٠٩رواه البخاري ح  )١(
خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب اُستند عليها، وهي حوايل ثلثي : هي: »مؤخرة الرحل«و) ٢(

، فهل يلـزم أن تكـون   .ما يشد على ظهره للركوب عليه: ذراع، أو ثالثة أرباع ذراع، ورحلُ البعري هو
 فإن ..«:فعة أم يكفي أن تكون خطاً مثالً ، اختلفوا تبعاً الختالفهم يف تضعيف حديث السترة شاخصة مرت

ومل «: قـال » بلوغ املرام«ابن حجر يف  فاحلافظ.» ا يديه بني مر ما يضره وال خطا فليخط عصا من يكن مل
أخذ إنه مضطرب، ورجح األلباين ضعفه و: ،وابن الصالح قال» يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن

  .ابن عثيمني بقول ابن حجر
ما بالُ الكلبِ األسود، مـن الكلـبِ   : -يف حديث أيب ذر  ،وقد سئل النيب ٥١٠رواه مسلم ح ) ٣(

أنه شيطان كالب، ال شيطان جِن، : والصحيح.» الكلب األسود شيطان«: األمحر،من الكلبِ األصفر؟ قال
فاملقصود ) كَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني الْأنسِ والْجِنو(: والشيطان ليس خاصا باجلن قال اهللا تعاىل

راجع الشـرح  ( شيطان الكالب،ألنه أخبثها ولذلك يقتل على كُلِّ حال، وال حيلُّ صيده خبالف غريه :أي
اإلبطال ،أما حديث هل هو اإلبطال أم اإلنقاص؟ والراجح : واختلفوا يف املقصود بالقطع).٣/٣٨٨املمتع 

 بـاحلمري  شـبهتمونا  قـد  (عائشـة  فقالت واملرأة واحلمار الكلب الصالة يقطع ما عندها ذكر عائشةأن 
 احلاجة يل فتبدو مضطجعة القبلة وبني بينه السرير على وإين يصلي  اهللا رسول رأيت لقد واهللا والكالب
ففي االضطجاع يف القبلة ) ٥١٢مسلم ح () رجليه عند من فأنسل   اهللا رسول فأوذي أجلس أن فأكره

  .وهو غري املرور، وأما حديث ابن عباس السابق ففيه مرور احلمار أمام املأمومني وسترة اإلمام سترة هلم

  :=،ويف جواز املرور بني أيدي املأمومني قوالن ألهل العلم٢٥٤،ومسلم ح٧٦،٤٩٣ح  رواه البخاري) ٤(



 אא ١٢٢

 ((نـافع ثحلدي,واملسافة بني املصىل والسرتة تكون ما بني ذراع إىل ثالثة أذرع  −
אאא

אאאא
אא
א   אא
(( )١(. 

א 
 .يسبغ املصىل الوضوء كام أمره ربه سبحانه وتعاىل  −
 . , قاصدًا بقلبه فعل الصالة التى أرادها  يتوجه املصىل إىل القبلة بجميع  −
 . إمامًا أو منفردًا  جيعل له سرتة يصىل إليها إن  −
 . ناظرًا ببرصه إىل موضع السجود  ) א (يكرب تكبرية اإلحرام قائًال  −
 . يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام حذو منكبيه أو حيال أذنيه  −
 .,أو يقبض باليمنى كوع اليرسىصدره  يضع يد ه اليمنى عىل اليرسى  −
א((يقرأ دعاء االستفتاح وهو  −

א،אאאאא
אא،אאא(( 

                                                                                                                             
  أن اإلشغال الذي يكون لإلمام :لعموم األدلة النهي عن املرور،وعللوا.أيديهم أنه ال جيوز أن مير بني: األول=

أيديهما حاصل باملرور بني يدي املأموم، وربما يكثر املارة وال سيما يف املسـاجد الكـبرية    بني واملنفرد باملرور
أنه ال بأس بـاملرور بـني   : القول الثاين.كاملسجد احلرام، واملسجد النبوي،فيشعر املأموم بأنه منفصل عن إمامه

بتصرف (لتوقِّي إشغال املصلِّني إلنسان ال يأمث،ولكن تركه أفضل،أن ا:لفعل ابن عباس فالصحيح.مومني أيدي املأ

  ) ٣٨٢-  ٣/٣٨١من الشرح املمتع 

  . ٥٠٦رواه البخاري ح  )١(



אא 

 

١٢٣

)) אאא،אא(( ثم يقول  −
ويقرأ سورة الفاحتة ويقول بعدها آمني جهرًا ىف الصالة اجلهرية ثم يقرأ مـا تيرسـ 

 . من القرآن 
أو أذنيـه , جـاعًال رأسـه حيـال ظهـره   حـذوًا رافعًا يديـه يركع مكرب −

 ) א ( ىف ركوعـه ويقـول يديـه عـىل ركبتيـه ويطمـئنب قابضاً 
 .واألفضل أن يكررها ثالث أو أكثر

إن كـان إمامـًا يرفع رأسه من الركوع رافعًا يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه قائًال  −
وإن زاد  ))א ((اجلميعويقول ,)) א((أو منفرداً 

אא،אא((بعــد ذلــك قــال 

א (( صدره  ويضع يديه عىل
 .كام كان قبل ركوعه 

قبًال بأصابع يديه ورجليه تيسجد مكربًا واضعًا يديه قبل ركبتيه إذا تيرس له مس − 
ويكون سجوده عىل أعضائه السبعة اجلبهة مع األنف , , , ضامًا أصابع يديه القبلة

 ))א((ويقول ,  والكفني , والركبتني , وبطون أصابع رجليه 
  : )), ويكثر الدعاء ىف السجود ويكرر ذلك أو أكثر

،אא((, وجياىف عضديه عن جنبيه وبطنه عن
 . ويرفع الذراعني عن األرض  , فخذيه , وفخذيه عن ساقيه

يرفع رأسه مكربًا ويفرش قدمه اليرسى وجيلس عليها وينصـب قدمـه اليمنـى  −
אא((ويضع يديـه عـىل فخذيـه وركبتيـه , ويقـول 



 אא ١٢٤

אאא אאאא(( 
 . الركوع  ويطمئن ىف هذا اجللوس حتى يرجع كل فقار إىل مكانه كاعتداله 

 . فيها كام فعل ىف السجدة األوىل  يسجد السجدة الثانية , مكربًا  −
يرفــع رأســه مكــربًا , وجيلــس جلســة خفيفــة إذا احتاجهــا مثــل جلوســه بــني  −

وتسمى جلسة االسرتاحة وهى مستحبة ملـن احتاجهـا ولـيس فيهـا السجدتني , 
ذكر وال دعاء ثم ينهض قائًام إىل الركعة الثانية معتمدًا عىل ركبتيه إن تيرس ذلـك 
وإن شق عليه اعتمد عىل يديـه , ثـم يقـرأ الفاحتـة ومـا تيرسـ لـه مـن القـرآن بعـد 

 .ة ويفعل ما فعل ىف الركعة األوىلالفاحت
, جلس بعد رفعه ركعتني كصالة الفجر , واجلمعة يالة ثنائية أإذا كانت الص −

من السجدة الثانية ىف الركعة الثانية , ناصبًا رجله اليمنى مفرتشًا رجلـه اليرسـى 
واضعًا يده اليمنى عىل فخذه اليمنى , قابضًا أصابعه كلهـا إال السـبابة حيركهـا , 

مهـا مـع الوسـطى حـرك وإن قبض اخلنرص والبنرص من يـده اليمنـى وحلـق إهبا
 .السبابة فحسن , ويضع يده اليرسى عىل فخذه اليرسى وركبته 

אאאא،((ثم يقرأ التشهد ىف هذا اجللوس وهو   −
א،אאא

א،אא((  ,
א،((: ثــم يقــول

،אא
אא،((. 



אא 

 

١٢٥

אא((: ويستعيذ باهللا من أربع فيقول  −

אאאאאא((  ثم يدعو بـام
 . شاء من خري الدنيا واآلخرة 

אא،א((: ثم يسلم عن يمينه وشامله قائًال  −

א((. 
 السابق والصالة عىل النبـي  אوإن كانت الصالة ثالثية أو رباعية قرأ  −

א(فقط , ثـم يـنهض قـائًام معتمـدًا عـىل ركبتيـه رافعـًا إىل حـذو منكبيـه قـائًال 

 ( ويقـرأ الفاحتـة فقـط , ثـم يركـع ويكمـل ,ويضعها عىل صدره كـام تقـدم
صالته كام سبق فإذا كان ىف الثالثـة ىف الصـالة الثالثيـة كـاملغرب أو ىف الرابعـة ىف 

وتعـوذ  لرباعية جلس ىف هنايتها ويقرأ التشهد مع الصـالة عـىل النبـي الصالة ا
من األربعة , ويكثر من الدعاء , و يكون اجللوس متوركًا واضعًا رجله اليرسى 

 .حتت رجله اليمنى عىل أن تكون اليمنى منصوبة ثم يسلم كام سبق



 אא ١٢٦

  الدرس الثامن
  

אא 
 

W  كل صالة واردة ما عدا الفرائض: يادة, اصطالحًا مجع نافلة وهي الز: لغة. 
:     له اجلامعة سنما ال تُ ) ٢            , .له اجلامعة سنما تُ ) ١.< <

Wא 

١אאW 

 : فالكسوف للشمس, واخلسوف للقمـر , وإذا انفردتـا : إذا اجتمعت الكلمتان
  −لشــمس أو القمــر ا -أحــد النــريين  بمعنــي واحــد وهــو انحجــاب فهــام 

 .بسبب غري معتاد
:  ١( وهي فرض كفاية( -  عىلאقال - א,   :))אא(( )٢(. 

 :  من ظهورحتى زواله لقوله  א  :))אא

אאאא(( )١(. 

                                                 
رح أبو عوانة بالوجوب ورواية وص مؤكدة ألحاديث أن الفرائض مخسة يف اليوم والليلة، أا سنة اجلمهور) ١(

أَنَّ صالة الكُسوف فـرض  :والصحيح) (٤/٨(الشرح املمتع  عن أيب حنيفة ورجحه الشوكاين مث األلباين ويف
األعيان ؛وإِما على الكفاية ،وأَنه ال ميكن للمسلمني أن يروا إنـذار اهللا بكسـوف الشـمسِ     واجب،إِما على

عوا الصدالةَ؛مع أنَّ الرسول والقمرِ،مث ي    بالصدقة والتكبري واالستغفار والعتـق والفـزع إىل را،وأَم رأَم
هـي  : الصالة، وحصل منه شيٌء مل يكن مألوفاً من قبلُ، فكيف تقترنُ ا هذه األحوالُ مع األمر ا، مث نقول

  ). فاية إا فرض ك:نقول فيها فأقلُّ ما. سنةٌ؛ لو تركها املسلمون مل يأمثوا
  . ٩١١، ومسلم ح  ١٠٥٨رواه البخاري ح ) ٢(



אא 

 

١٢٧

 :٢(ركعتني بقيامني وقراءتني وركعتني وسجدتني يف كل ركعة(. 
   (طويلة نحو سـورة البقـرة  يقرأ يف األويل الفاحتة  − 

אא.( 
 .القيام بقدرثم يركع طويًال  − 
 .سمع اهللا ملن محده, ربنا ولك احلمد: ثم يرفع قائالً  − 
  .طويلة أقرص من األوىل لكن ليس بكثري وسورةثم يقرأ الفاحتة  − 
  .لكن ليس بكثري أقرصثم يركع فيطيل  −
  .ويطيل القيام وحيمدهثم يرفع ويسمع  −
 .طويلتني بقدر الركوع ويطيل اجللوس بينهام  سجدتنيثم يسجد  −
 , )٣(ثـم يتشـهد ويسـلم, مثل األوىل لكن أقرصـ بقليـل  يةالثانثم يصىل الركعة  −
 .هذه أفضل اهليئاتو
فلـو جـاء أحـدهم متـأخرًا بعـد الركـوع , سـنة  السـجود حتىالثاين والركوع  −

 .األول وأدرك الركوع الثاين فاتته الركعة
א((يف النـاس   النبـي  وقد خطـب ,بعدها واحدةويسن هلا خطبة  −

Wאאא
אאאאאא
אא

אא(( )٤( 
                                                                                                                             

  .٩٠٤، ومسلم ح  ١٠٦٠رواه البخاري ح ) ١(
  .وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد) ٢(
  .٩٠٤،  ٩٠١، ومسلم ح  ١٠٤٦،١٠٤٧راجع البخاري ح  ) ٣(
  . ٩٠١، ومسلم ح ١٠٤٤رواه البخاري ح ) ٤(



 אא ١٢٨

وخـروج , والصـدقة  , والتكبـري, كثرة االسـتغفار : ويستحب عند الكسوف  −
  .فليس هلا أذاٌن وال إقامة )١() الصالة جامعة (, والنداء بـ النساء للجامعة 

ــة  واألرجــح أهنــا ال  − ــل لكــل آي تخويــف ســببها البالكســوف فقــط ب
 . كالزالزل والرباكني

٢אW 
:  أي الصالة التي سببها طلب الُسقيا من اهللا تعاىل بسبب قلة األمطار , وشح املياه

فيخـرج النـاس متـذللني  ,احلاجة لسقي الزرع ورشب احليوان بصـفة خمصوصـةو
رؤوســـهم ويكــون معهــم الشـــيوخ  متواضــعني خاضــعني هللا تعــاىل 

 .يطلبون الدعاء من الصاحلني و والعجائز واألطفال
: ركعتـان يكـرب  ,وهي كالعيد فتسن يف الصحراء خارج البلد بال أذان وال إقامـة

, يرفـع يديـه يف كـل تكبـرية , يف األوىل بعد تكبرية اإلحـرام سـتًا ويف الثانيـة مخسـًا 
 . يقرأ بسبح , والغاشيةُيسن أن و
ى كـان يبـالغ يف ذلـك حتـى ُيـر ألن النبـي  يف الدعاء ويرفع اإلمام يديه  − 

אא  :)), ويرفع الناس أيدهيم ويدعو بدعاء النبـي  بياض إبطيه

)٢(  ,)٣( )٤(  ,)٥( )٦(  ,)٧( ,)١(  ,)٢( א ,
                                                 

  .١٠٤٥رواه البخاري ح ) ١(
  .للشدةمزيالً : مغيثاً) ٢(
  .ما ال مشقة فيه مما يفرح الناس به: اهلينء) ٣(
  .ذو العاقبة احلسنة: املريء) ٤(
  ].١٦: اجلن ].[وألوا استقاموا على الطريقة السقيناهم ماء غدقا: [الكثري ومنه قوله تعاىل : الغدق) ٥(
  .الذي ليس فيه عواصف ، ألا قد تؤذي ودم البيوت: السح) ٦(
  .مغطياً األرض ومنه جالل الناقة الذي يغطي ظهرها أي: جملالً )  ٧(



אא 

 

١٢٩

אאאكثــر املســألة والــدعاء  يُ , و)٤( )))٣(א
ويقلــب رداءه عنــد الــدعاء بــأن  ويســتقبل القبلــة ,يديــه إىل السامء,ويبــالغ يف رفــع 

, فعن عبد اهللا بـن جيعل األعىل أسفل إن كان مربعًا أو األيمن أيرس إن كان مدورًا 
،א ، א: (( زيد 

 .)٥()) אא،א
 وجيوز أن خيطب : אوُيسـتحب  عىل منـرب يوضـع لـه  قبل الصالة أو بعدها )٦(א

مشتملة عـىل إظهـار االفتقـار والنـدم والتوبـة هللا ,مناسبة للحدثاخلطبة أن تكون 
 عائشـة عـنف , واألمـر بالصـدقة ,وتـرك التشـاحن , واألمر برتك املظامل  ,  سبحانه
 فوضع بمنرب فأمر املطر قحوط   اهللا رسول ىلإ الناس شكا: قالت عنها اهللا ريض
  اهللا رسول فخرج: (عائشة قالت, فيه خيرجون يوماً  الناس ووعد ,املصىل يف له

:  قال ثم,  وجل عز اهللا ومحد  فكرب, املنرب عىل فقعد,  الشمس حاجب بدا حني
)) אא 

                                                                                                                             
  .أي شامالً: عاماً) ١(
  .أي واسعاً: طبقاً) ٢(
املستبعد لرمحة اهللا، اليائس منها، وهي حالة قد تعتري اإلنسان ملا يري من كثرة ذنوبه وانتشـار  : القانط) ٣(

  ].٥٦: حلجر ا] [قال ومن يقنت من رمحة ربه إال الضالون: [الفساد ، قال تعاىل 
اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب وال بالٍء ((وصححه األلباين ،ومما ورد أيضاً ١١٦٩رواه أبو داود ح ) ٤(

أبـو  )) (امليت بلدك وأحي رمحتك وانشر وائمك عبادك اسق اللهم((، وكذلك ..))وال هدمٍ وال غرق 
  ).وحسنه األلباين ١١٧٦داود 

  اهللا رسول استسقى قال زيد بن اهللا عبدعن ( ١١٦٤أيب داود ح وعند .١٠٢٣رواه البخاري ح ) ٥(
) عاتقـه  على قلبها ثقلت فلما أعالها فيجعله بأسفلها يأخذ أن  اهللا رسول فأراد سوداء له مخيصة وعليه

  .وصححه األلباين
  أمحد أا قبلهاذهب مالك والشافعي وأمحد يف املشهور أن اخلطبة بعد الصالة،ويف رواية ثانية عن مالك و) ٦(



 אא ١٣٠

א،W  
 אא،אא،א  א

،אאאאא
אא ((, يف يـزل فلـم يديـه رفـع ثـم 
 وهـو رداءه حـول أو وقلب, ظهره الناس إىل حول ثم إبطيه بياض بدا حتى الرفع
 فرعـدت سـحابة اهللا فأنشـأ,ركعتني فصـىل ونـزل النـاس عـىل أقبـل ثم,يديه رافع

 رأى فلـام السـيول سـالت حتـى مسـجده يـأت فلـم ,اهللا بـإذن أمطـرت ثم وبرقت
א :فقال, نواجذه بدت حتى  ضحك الكن إىل رسعتهم

،א( )١(. 
٣אאW 

: )هو : والرتاويح  ي تراويح ;ألن الناس كانوا ُيطيلـون اللَّيل يف رمضان ,وُسمِّ
القيام فيه والركوع والسـجود, فـإذا صـلوا أربعـًا اسـرتاحوا, ثـم اسـتأنفوا الصـالة 

 .)٢( )اسرتاحوا, ثم صلوا ثالثاً  أربعاً, ثم
: وأداؤها مجاعًة سنة مؤكدة ,ألنه  صالها  مجاعة يف املسجد ثالث ليايل ثم ترك 
 وقال ,امعة يف املسجداجل :))((,هلـوقو    :
))אאא١( ))ه ( , 

                                                 
ال يزيـد   كان النيب «: ، مث استدل على مشروعية التروحية  حبديث عائشة قالت ٤/٦٥الشرح املمتع ) ١(

يف رمضانَ وال غريه على إحدى عشرة ركعةً، يصلِّي أربعاً؛ فال تسأل عن حسنهن وطُوهلن، مث يصلِّي أربعـاً؛  
، وهذه األربع اليت كان يصلِّيها أوالً؛ مث ثانياً؛ يسلِّم فيها من » ي ثالثاًفال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلِّ

يصلِّي يف الليل إحدى عشرة ركْعة، يسلِّم من كُلِّ  كان النيب «: ركعتني؛ كما جاء ذلك مفسراً عنها قالت
  .يوضح ذلك » صالة الليل مثىن مثىن« :،وعلى فَرضِ أَنَّ عائشةَ مل تفصل؛ فإنَّ قولَ الرسول » ركعتني

  .٧٥٩،ومسلم ح  ٢٠٠٩رواه البخاري ح ) ٢(



אא 

 

١٣١

א:)) قال  وقدوألهنا من قيام رمضان , 

 (( )عمرمجع  ولقد )٢ اري وُأيبَّ بَن كعب الناس عىل  .َمتيم الدَّ
  عىل أقوال منها: اختلفوا يف حتديد عددها : א: 

  א: (قالت  عنها اهللا ريضعائشة  حلديث: إحدى عشرة ركعة  -١



( )٣(. 

,ورويـت يف ذلـك عـدة  وهو قول أكثر أهل العلـم: الوتر  غريعشرون ركعة  -٢
,وروايـات عـن بعـض الصـحابة ,وفعـل كثـري مـن  )٤(أحاديث كثٌري منها منقطع 

 .السلف منهم سعيد بن جبري واألعمش وأبو جملز وغريهم
وهو قول مالك ,ملا جاء عن داود بن قيس أنه كان عمل  :بالوتر  وثالثونتسع  -٣

أن السنة أن يصـيل عرشـًا شـفعًا : والراجح  أهل املدينة زمن عمر بن عبد العزيز
قـال ابـن  بثالثة متصـلة , مـع مراعـاة حـال املصـلني , كـام ويوتر بواحدة أو يوتر

واألفضل خيتلف باختالف أحوال املصـلني , فـإن كـان مـنهم احـتامل (... تيمية 
يصـىل لنفسـه  لطول القيام فالقيام بعرش ركعات وثالث بعدها كام كان النبـي 

                                                                                                                             
  .، وصححه األلباين٨٠٦والترمذي ح ,  ١٣٦٤، النسائي ح ١٣٧٥رواه أبو داود ) ١(
  .٧٥٩،ومسلم ح  ٢٠٠٩رواه البخاري ح ) ٢(
  .١١٤٧رواه البخاري ) ٣(
كـانوا  :(( وصحح رواية السائب بن يزيـد قـال  ختريج كثري منها،) ٤/٦٩(ويف هامش الشرح املمتع ) ٤(

) ٧٧٣٠(أخرجه عبد الرزاق( قال )) يف شهر رمضان بعشرين ركعة  يقومون على عهد عمر بن اخلطاب 
،واملـروزي يف قيـام الليـل ص    ٢/٤٩٦، والبيهقـي يف السـنن    ١/٧٦،والفربايي يف الصيام )٧٧٣٣(،
  اده صحيحوإسن) إحدى وعشرين (،وعند عبد الرازق بلفظ ٩١٩(



 אא ١٣٢

ن وإن كــانوا ال حيتملــون فالقيــام بعرشــي -وهــو األفضــل −   يف رمضــان وغــريه
 . )١( )ركعة هو األفضل

فيـه عـددًا معينـًا بـل   قيام رمضان مل يوقَّـت النبـي : ( −رمحه اهللا  −وقال أيضًا 
ال يزيد يف رمضان وال غريه عىل ثالث عرشة ركعة ,لكن كان يطيل   كان هو 
ال ُيـزاد   ,ومن ظن أن قيام رمضان فيه عـدد مؤقـت عـن النبـي .....الركعات

 .)٢( ..)فقد أخطأفيه وال ينقص منه 
النـاس يف  هواستحب األحناف واحلنابلة أن خيتم القرآن كله يف الشـهر ليسـمع −

 .)٣(الصالة
٤אW 

א   قال :  א   :)) ،
א،אא،א

ألن يومي الفطر والنحر بترشيع اهللا تعاىل ,واختياره خللقه , : أي( ,  )٤ ( )) א
 احلـج والصـيام ,: وألهنام يعقبان أداء ركنني عظيمني مـن أركـان اإلسـالم,ومها

وفيهام يغفر اهللا للحجيج والصائمني وينرشـ رمحتـه عـىل مجيـع خلقـه الطـائعني , 

                                                 
  .٢٧٣ – ٢٢/٢٧٢جمموع الفتاوى ) ١(
صالة الليل مثىن مثىن،فـإذا  ((  ،ومما يدل على جواز الزيادة قوله٢٧٣ – ٢٢/٢٧٢جمموع الفتاوى ) ٢(

وكذا ما )فليس فيه ختصيص فهو مل يأمر به ومل ينه عن غريه(  ،وأما فعل النيب))خشيت الصبح فأوتر بواحدة
  .روي عن عمر 

  ١/٢٨٩،البدائع  ٢/١٦٩، املغين ١/٣٣٥تح القدير راجع ف) ٣(
 إسـناده  و( ٣٤/ ٥،ويف الصـحيحة  ٣/١٠٣،وأمحـد  ٣/١٧٩،والنسائي ١١٣٤رواه أبو داود ح ) ٤(

 صحيح إسناده ،و عنده طريق يف أنس من بسماعه محيد صرح فقد ، ثالثي أمحد عند أسانيده بعض صحيح،و
  . )الذهيب وافقهو ،)١/٢٩٤( احلاكم قال ،وكذا مسلم شرط على



אא 

 

١٣٣

ر حكامء ذاك الزمان ملا فيهام مـن اعتـدال الـزمن وأما النريوز واملرجان فإهنام باختيا
   )١ ( )فالفرق بني املزيتني ظاهٌر ملن تأمل ذلك ء ونحو ذلك من املزايا الزائلة,واهلوا

 : ٢(  −عىل الراجح  –كفاية فرض( . 
 : فقـدكصالة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رحمني إىل قبيل الـزوال 

)) אא   א
אWא
،٣( )) א( . 

                                                 
  .٦/١١٩الفتح الرباين بترتيب مسند أمحد ) ١(
وهو مذهب أبو حنيفـة وقـول للشـافعي    : أا فرض عني : الرأي األول : وحكمها على ثالث أقوال) ٢(

) فصل لربـك واحنـر  (قوله تعاىل  - ١: ورواية عن أمحد وانتصر له ابن تيمية ووافقه ابن عثيمني ومن أدلتهم
 قوله - ٣وهو أمر يشمل الصالة والتكبري،) ولتكربوا اهللا على ما هداكم (قوله تعاىل  - ٢، .واألمر للوجوب

)) :فسـألته   املصلى احليض ويعتزل املؤمنني ودعوة اخلري وليشهدن واحليض اخلدور وذوات العواتق خيرج،
أا مسـقطة   - ٤، )) اجلبا من أختها لتلبسها:  قال ؟ جلباب هلا يكون ال إحدانا!  اهللا رسول يا:  إحداهن

أنه مقصود الجتماع املسلمني أعظم من يوم اجلمعة ألمر النسـاء باحلضـور    - ٥للجمعة إذا اجتمعت معها، 
أا فرض كفاية وهو مذهب احلنابلة وبعض الشافعية :بينما صالن يف البيوت أفضل فيما سواه ، والرأي الثاين

سبق ،ولكن التصل للفرضية على األعيان لكون خطبتـها ليسـت   استدالالً مبا  –واهللا أعلم  –وهو الراجح 
واجبة باتفاق ،وألن أقوى ما استدلوا به على الوجوب أمر النساء باخلروج وقد جاء ذلك معلالً يف احلـديث  
بسبب وهو شهود اخلري وحضور دعوة املسلمني مث إن األمر يشمل احليض وهـن باتفـاق لسـن خمـاطبني     

 جيلـس  أن أحب فمن خنطب إنا((  حلضوره هو اخلطبة وهي سنة لقوله   ذي حثهم بالصالة،فالدعاء ال
 ماجه وابن) ٢٣٣/ ١(والنسائي ١١٥٥رواه أبو داود ح )) (فليذهب يذهب أن أحب ومن فليجلس للخطبة

 أا سنة مؤكدة وهو مذهب:،فهذا الرأي جيمع بني أدلة الفريقني ، والرأي الثالث)وصححه األلباين )١٢٩٠(
 هل علي غريها؟،فقال : مالك وقول للشافعي وأكثر أصحام حلديث األعرايب ملا ذكر الصلوات اخلمس فقال

 ):)شرع هلا أذان وإقامة فأشبهت الضحى ) ال، إال أن تطوعا صالة مل يوأل،.  
) ١١٣٥( داود وأبو به جمزوماً تعليقا) ١/٢٤٦( البخاري رواه(١٠٣/ ٣ الغليل إرواءقال األلباين يف ) ٣(

 البيهقي وعنه) ١/٢٩٥( واحلاكم) ١/  ١٢٨ ق" (  العيدين أحكام"  يف والفريايب)  ١٣١٧(  ماجه وابن
= دهاإسن():اخلالصة( يف يوالنو وقال، الذهيب ووافقه،البخاري شرط على صحيح:احلاكم وقال)٣/٢٨٢(



 אא ١٣٤

 Jوتـأخري صـالة عيـد الفطـر عـن أول ,تعجيل صالة عيد األضحى  واستحبوا
 )١( .قليالً  الوقت

  : اخلـدري سـعيد أيب عـن, فوُتكـره يف املسـاجد وُتسن يف اخلـالء   قـال: 
א   אאא

٢( ..)א(,  وهذا مع قولـه  ))صـالةא

אאאא..(( )ومع هذا خرج وتركه )٣. 
:٤( ثم يستفتح ثـم يكـرب سـت تكبـريات يكرب تكبرية اإلحرام,ستسقاءاال كصالة( 

يف الركعـة األوىل , ويف الثانيـة يقـوم مكـربًا ثـم ) ق(أو ) سـبح(ثم يقرأ الفاحتـة و
اقرتبت (ويقرأ يف األوىل ,) سبح(إذا قرأ ) اشيةالغ(ثم يقرأ ,يكرب مخس تكبريات

 .عىل الراجحائدة سنة والتكبريات الز,  )ق(إذا قرأ يف األوىل ) الساعة

                                                                                                                             
 شرط على أنه الصواب هو اوهذ، وأقره) ٢/٢١١" ( الراية نصب"  يف كما ) مسلم شرط على صحيح= 

  ...)وحده مسلم
ومل يتكلم عنه،ولكن من جهة النظر فالنـاس حيتـاجون    ١/٨٣وقد أورد ابن حجر حديثاً يف التلخيص ) ١(

لتأخريها يف عيد الفطر ليخرج زكاة الفطر من أراد ولإلفطار قبل الصالة،أما يف األضحى فيحتاجون للتعجيل 
  .ليتمكنوا من التضحية بعدها

  .٨٨٩، ومسلم ح  ٩٥٦رواه البخاري ح ) ٢(
  .١٣٩٤، ومسلم ح  ١١٩٠رواه البخاري ح ) ٣(
سـبعة يف األوىل  : وعند أيب حنيفة ثالثة يف األوىل غري تكبرية اإلحرام ، وثالثاً يف الثانية ، وعند الشافعي ) ٤(

 الفطـر  يف يكـرب  كـان ((   اهللا رسول أن عائشةما ذكرناه حلديث : غري تكبرية اإلحرام ، وعند احلنابلة
وصـححه  ١٢٨٠وابن ماجه ح  ١١٥٠أبو داود ح )) (مخسا الثانية ويف تكبريات سبع األوىل يف واألضحى

،وقـد وردت أثـار   ) ١١٢- ٣/١٠٨راجع اإلرواء (،وحديث عمرو بن شعيب وحسنه األلباين ) األلباين 
يف التكبري وكله جائز، فاألمر واسع ، أما  (  اختلف صحابة النيب : خمتلفة عن الصحابة ،وقال اإلمام أمحد 

وكان ابـن  (( ،قال ابن القيم )٦٠٥رواه البخاري  ح (بالنسبة لرفع اليدين فلم يرد فيه إال أثر عن ابن عمر 
  ).١/٤٤١زاد املعاد ))(عمر مع حتريه لإلتباع يرفع يديه مع كل تكبرية 



אא 

 

١٣٥

وألهنـا صـالة ذات اجـتامع وال يقضيها إذا فاتتـه لعـدم ورود دليـل عـىل ذلـك   −
 ., واهللا أعلممعني, فال ترشع إال عىل هذا الوجه

 اخلـدري سـعيد أيب حديث أوالً  أن الصالة عىل والدليل, بعدها سنة:  א   قـال  ) :
א   אאא

אאא


( ,سـعيد أبـو قـال: )حتـى ذلـك عـىل النـاس يـزل فلـم 
 بناه منرب إذا املصىل أتينا فلام, فطر أو أضحى يف املدينة أمري وهو مروان مع خرجت

 فجبـذين بثوبـه فجبـذت يصيل أن قبل يرتقيه أن يريد مروان فإذا , الصلت بن كثري
 مـا ذهـب قد,  سعيد أبا :فقال, واهللا غريتم: له فقلت الصالة قبل فخطب, فارتفع
 لسـونجي يكونـوا مل الناس إن:  فقال,  أعلم ال مما خري واهللا أعلم ما:  فقلت , تعلم
((  وكوهنا سنة لقولـه ,)١( )الصالة قبل فجعلتها الصالة بعد لنا

(( )٢(  
ودليل ذلك يف ليلة عيد الفطر قولـه تعـاىلويستحب التكبري : א : (#ρçÉi9x6çGÏ9uρ ©!$# 

4†n?tã $tΒ öΝä31y‰yδ    )إكامل العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم مـن , و )٣
رمضان, إما بإكامل ثالثني, وإما برؤية اهلالل, فإذا غابت الشمس آخر يـوم مـن 
رمضان سّن التكبري املطلق مـن الغـروب إىل أن تفـرغ اخلطبـة, لكـن إذا جـاءت 

 . الصالة فسيصيل اإلنسان ويستمع اخلطبة بعد ذلك
                                                 

  .٨٨٩،ومسلم ح  ٩٥٦رواه البخاري ح ) ١(
  .وصححه األلباين )١٢٩٠( ماجه وابن) ٢٣٣/ ١(والنسائي ١١٥٥داود ح رواه أبو ) ٢(
  ].١٨٥: البقرة) [٣(



 אא ١٣٦

 .مقيد −.              مطلق −       :التكبري ينقسم إىل قسمني(و −
 .ليلة عيد الفطر, وعرش ذي احلجة إىل فجر يوم عرفة: فاملطلق

من فجر يوم عرفة إىل غـروب الشـمس مـن آخـر يـوم مـن أيـام : واملطلق واملقيد
 .)١() الترشيق

ولكن ثبت , ة,فلم يصح  حديث صحيح مرفوع عن النبي صيغبالنسبة للو −
אאאאא(عــن بعــض الصــحابة 

א ( أو)אאאאא

אא ( 
   א ) عبـاس ابن عنفقد ورد تحية املسجد ل وبالنسبة −

א( )أن واحلاصــل:(,وقــال احلــافظ )٢ 
 وأمـا , اجلمعـة عـىل قاسها ملن ً  خالفا بعدها وال قبلها سنة هلا يثبت مل العيد صالة
 الكراهـة وقـت يف ذلـك كـان إن إال خاص بدليل منع فيه يثبت فلم النفل مطلق
 )٣( ) أعلم واهللا , األيام مجيع يف الذي

אאW رات وتـرًا قبـل اخلـروج, ويسـتحب ويستحب يف عيد الفطـر أكـل متـ
يميش وال يركـب إال حلاجـة , وأن يبكـر وأن  , وأن يغتسل , لبس أحسن الثياب
 . قتداًء بالنبي ايذهب من طريق ويعود من آخر وأن  , يف املجيء للمصىل

                                                 
اللهم أنت : "والصحيح أن االستغفار، وقول(وقال يف التكبري املقيد بعد الصالة  ٥/٢٢٢الشرح املمتع ) ١(

فإنَّ االسـتغفار يسـن   ألصق بالصالة من التكبري، " اللهم أنت السالم: "مقدم؛ ألن االستغفار وقول" السالم
  ).عقيب الصالة مباشرة؛ ألن املصلي ال يتحقق أنه أتقن الصالة، بل ال بد من خلل، وال سيما يف عصرنا هذا،

  .٩٨٩رواه البخاري ح ) ٢(
خالفاً ) ٥/٢٠٦(،ويف الشرح املمتع استحب حتية املسجد قياساً على املسجد ٤٧٦/ ٢فتح الباري ) ٣(

  .جلمهور العلماء



אא 

 

١٣٧

تقبـل اهللا منـا : وال بأس أن يقول الرجـل للرجـل ( قال أمحد : التهنئة يف العيد  −
 جبري عن حسن بإسناد " املحامليات " يف وروينا( وقال ابن حجر  , )١( )ومنك 
אאאא   א : ( قــال نفــري بــن

Wא ٢( )  ومنك(  . 
٥אW 

:  فرض كفاية لقوله وهي  :))א(( )٣(. 
:هريرة  أيب عن فضلها يف جاء وقد رسـول ال قـال: قال :))א

א،،אW
؟אאWאא(( )٤( . 

رجـل  :))وقال 

א(( )٥(. 
: توضع اجلنازة معرتضة الجتاه القبلة ,ويكون رأس امليـت يمـني القبلـة ورجـاله

 . عىل اليسار
  ) : جنـدب بن سمرة عنف , يقف عند رأس الرجل وعند وسط املرأة و −

אא   ( )وألن أنـس بـن  )٦ ,
 زيـاد بن العالءصىل بالناس عىل رجٍل ثم امرأة فوقف كذلك , فسأله  مالك 

                                                 
  .٣/٢٩٤غين امل) ١(
  .٢/٥١٧فتح الباري ) ٢(
  .١٢٥١رواه البخاري ح ) ٣(
  .٩٤٥رواه مسلم ح ) ٤(
  .٩٤٨رواه مسلم ح ) ٥(
  .ويف رواية مسلم أن املرأة هي أم كعب رضي اهللا عنها ٩٦٤ومسلم ح ، ١٣٣٢رواه البخاري ح ) ٦(



 אא ١٣٨

 املـرأة ومـن قمـت, حيـث يقـوم  اهللا رسـول كـان هكذا محزة أبا يا:  )١(العدوي
 .)٢( احفظوا: فقال العالء همإلي فالتفت نعم,: قال,   قمت حيث

אא   א) :  هريرة أيب عنف ويكرب أربعاً  −
אא

א( )٤(كلها أركان ,و  )٣( . 
لعمـوم قولـه  )٥(ركـناألوىل بعد التعوذ الفاحتة رسًا, وهـي  بعد التكبريةيقرأ و  −
  :)) א(( ., 
  .بالصالة اإلبراهيمية   الثانية عىل النبي بعد التكبريةويصىل  −
אא((الثالثة وهو واجب ألنه لب الصالة فيقول  بعد التكبريةويدعو  −

،،،،
אא

                                                 
  .تسعنيو أربع سنة مات وقرائهم البصرة أهل عباد من وكان التابعني، ثقات من )١(
  .، وصححه األلباين١٤٩٤وحسنه ، وابن ماجه ح  ١٠٣٤، والترمذي ح  ٣١٩٤رواه أبو داود ح ) ٢(
 علـى  يكرب] أرقم بن[ زيد كان( ٩٥٧،ووردت تكبرية خامسة عند مسلم ح ١٣٣٤رواه البخاري ح ) ٣(

كـرب   أيضاً أن علي،وورد يكربها  اهللا رسول كان:فقال فسألته،مخسا جنازة على كرب وإنه أربعا جنائزنا
،وأخرجه يف احمللـى وصـححه   ١١٤٥٤وهو عند أيب شيبة ح (إنه بدري : وقال  بن حنيف ستاً على سهل

  والتكبريات الزائدة سنة) األلباين يف أحكام اجلنائز
والتكبريات يف الصلوات األخرى، منها ما هـو ركـن،    .ألا مبرتلة الركعات، فكل تكبرية عن ركعة) (٤(

: والسنة هـو  .تكبرية اإلحرام: هي - يف غري صالة اجلنازة - فالركن  .هو واجب، ومنها ما هو سنةومنها ما 
تكبرية املسبوق إذا جاء واإلمام راكع، فيكبر تكبرية اإلحرام واقفاً، مث يركع، واألفضل أن يكبر للركوع وإن 

  . ٥/٤٠٠متع الشرح امل) ما عدا ذلك، هذا هو الراجح : والواجب.مل يكرب فال حرج
  )لتعلموا أا سنة(وهي عند ابن تيمية سنة خالفاً لغريها من الصلوات،وورد يف الصحيح عن ابن عباس قال ) ٥(



אא 

 

١٣٩

א،א(( )( أو )١)אא
א،،א،א
אאאא،אא
،א،אאאאא

אאאאא(( )٢( , 
 أيب حلـديث وبعد الرابعة يـدعو بـام شـاء ثـم يسـلم تسـليمة واحـدة عـن اليمـني − 

 ،، א :)  هريرة

א ( )اهللا عبد حلديث, )٤( )ر عليهنكَ فال حرج وال يُ  مرتنيسلم  لو(و ,)٣ 
ــن ــ ب ــال  عودمس ــن  א  ( :ق  يفعله

،אאאאא٥( ) א(. 
  .)٦(ويرفع يديه مع كل تكبرية − 

                                                 
  .٣٨٧٢رواه أمحد ح ) ١(
  .٩٦٣رواه مسلم ح ) ٢(
  ١٢٩،وحسنه األلباين يف أحكام اجلنائز ص ) ٣٦٠/ ١( واحلاكم) ١٩١( قطين الدار أخرجه )٣(
  .٤٢٥/ ٥الشرح املمتع ) ٤(
  ١٢٧وحسنه األلباين  يف أحكام اجلنائز ص .حسن، بإسناد) ٤٣/  ٤( البيقهي رواه) ٥(
ورود السنة بذلك ،بسند جيد، كما قـال   -١ :هذا هو القول الصحيح والدليل على ذلك ما يلي) (٦(

إن : عبد العزيز، وأعله الدارقطين بعمر بن شيبة ، لكن قال الشيخ -رمحه اهللا  –الشيخ عبد العزيز بن باز 
عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء احلديث مقبولة،إذا مل تكن منافية وهنا ال تنايف؛ألن املسكوت عنـه  

أحدمها ناطقاً والثاين ساكتاً فال معارضة؛ ألن  ليس كاملنطوق،وال منافاة إال إذا تعارض منطوقان أما إذا كان
موقوفاً ، وله حكم الرفع؛ألن مثلـه ال يثبـت    ابن عمر أنه صح عن -٢ .عدم النقل ليس نقالً للعدم

أن الصلوات األخرى : قاس ذلك على غريها من الصلوات؟ فاجلواب لعل ابن عمر: ولو قيل .باالجتهاد
أن املعىن يقتضيه؛ ألنـه إذا   -٣.  ليس فيها رفع يف كل تكبرية، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه

قال من التكبرية األوىل قول وفعل، كسائر الصلوات،فإن الصلوات يكـون مـع   حرك يديه اجتمع يف االنت



 אא ١٤٠

  .والقيام فيها ركن  −
 :وتسليمة واحدة,وقراءة الفاحتة رساً ,والتكبريات األربع,القيام : أركان ةأربع .  

א : الدعاء للميت, والصالة عىل النبي  ,وُترشع التسليمة الثانية . 
 :   التزام األدعية املأثورة, و تكثري الصفوف وإن قل العدد لقوله  :))

א(( )١( . 
 : 

ان ما يفعله املسبوق إذ أدرك اإلمام بعـد أن كـرب حديث يف بي مل ينصَّ : املسبوق −
א  :)) بعض التكبريات , والظاهر أنه يشمله عموم قوله 

,فُيكرب مع اإلمـام وتكـون لـه األوىل فيقـرأ الفاحتـة , ثـم  )٢( ))א
 .ُيكمل تكبرياته بعد تسليم اإلمام

قصـة املـرأة التـي كانـت : ودليل ذلك: اجلامعة  وجتوز الصالة عىل القرب ملن فاتته −
, فلـام سـأل  تقمُّ املسجد, أي ترفع قاممته وتنظفـه, فامتـت لـيًال, ومل يـؤذن النبـي 

, − أخربمتـوين : أي − , ((: عنها أخربوه أهنـا ماتـت , فقـال 
 )٣( .))  : فقال

                                                                                                                             
القول فعل إما ركوع ، أو سجود، أو قيام، أو قعود، فكان من املناسب أن يكون مع القول فعل، وال فعل 

 وحينئذ يكون رفع اليدين يف.هنا يناسب إال رفع اليدين؛ ألن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين
  ٥/٤٢٦الشرح املمتع ) كل تكبرية مؤيداً باألثر، والنظر 

  وحسنه األلباين بشواهده موقوفاً،١٠٣٣والترمذي ح  ٣١٥٠و داود ح ، وأب١٤٩٠رواه ابن ماجة ح ) ١(
  .٦٠٢، ومسلم ح  ٦٣٥رواه البخاري ح ) ٢(
بشرط أن يكـون  :إال أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال.(٩٥٦،ومسلم ح ٤٥٨رواه البخاري ح ) ٣(

ومن مث ال يشرع لنا حنن أن نصلي على قـرب  ...هذا املدفون مات يف زمن يكون فيه هذا املصلي أهالً للصالة 



אא 

 

١٤١

ا قاتــل نفســه ومــن عليــه ديــن مل يــؤده أو يتحملــه عنــه أحــد وأهــل البــدع وأمــ −
 والكبائر املجاهرون هبا فالراجح جتنب أئمة الدين  الصالة عليه زجرًا لغريه كام 

 )) א ((: من الصالة عىل قاتل نفسه وقال هلم  امتنع 
مات يف أرض كفـر ا يصىل عىل الغائب من أموات املسلمني إذ: صالة الغائب  −
 )١( .يف املكان الذي مات فيه كالنجايشأحد عليه  لم يصلَّ ف
 فقـد قـال  : )إذا كان قد نفخت فيه الروح(ويصىل عىل الطفل وعىل السقط  −
))...א )الســقط: روايــة ويف (،א

א (( )٢( 
عركة كـاملبطون والغريـق ومـن ُقتـل دون مالـه شهيد غري امل أما(  وشهيد املعركة − 

,  حلديث جـابر وال يكفن وال يصىل عليه ُيغسلال  )وعرضه فُيغسل وُيصىل عليه 
يصــل   :)) يف شــهداء أحــد وفيــه أنــه

(( )حلديث صالته  فإن صىل عليه البعض جاز  )٣   عـىل األعـرايب الـذي
 فصـىل قدمـه ثـم,  تـه جب يف   النبـي كفنـهه, وفصدق اهللا صدق :فيه   قال 

                                                                                                                             
، أو علـى قبـور   إنه يشرع أن يصلي اإلنسان على قرب النيب : ، وما علمنا أن أحداً من الناس قالالنيب 

  ٥/٤٣٦الشرح املمتع  )الصحابة، لكن يقف ويدعو
د ذهب الشافعي ورواية عن أمحد إىل اجلواز مطلقاً،وذهب مالك وأبو حنيفة إىل عـدم اجلـواز وأن   وق) ١(

أا جتوز فـيمن كـان مثـل     –وهو الراجح –، وما اختاره ابن تيمية  على النجاشي خاصةٌ به  صالته 
  .النجاشي ومات يف أرض كفر ومل يصلِّ عليه أحد

  .،وصححه األلباين ٤/٥٥ي ، والنسائ ٣١٨٠رواه أبو داود ح ) ٢(
صـالته علـى امليـت    ( صلى بعد مثان سنني عليهم  أنه  ،وعن عقبة  ١٣٤٧رواه البخاري ح ) ٣(

وهذه ليست صالة امليت؛ ألن صالة امليـت جيـب أن   ) ٤٠٤٢البخاري ح ) (كاملودع لألحياء واألموات 
  - ودع كما مال إليه ابن القيمصالة مبعىن الدعاء، وإما صالة م: تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما



 אא ١٤٢

אאא ((: صالته من ظهر فيام فكان عليه

א(( )واهللا أعلم)١. 

                                                 
  .،وصححه األلباين ٤/٥٥، والنسائي  ٣١٨٠رواه أبو داود ح ) ١(



אא 

 

١٤٣

Wא)١(< <

 .نفل مطلق) ٢          .           مقيد بسبب معني ) ١:   وهو نوعان  −
١W 

 JאאאW وهي نوعان : 
אאWא )املؤكدة الرواتب:( 
א  :))ركعة لقوله  عرشةاثنتا وهي  −

אאقالت ريض اهللا عنها حبيبة أم عنو. )٢( ))א  :
א  :))  اهللا رسول قال

אWאא
א٣( )) א( 

אא  :))آكدها ركعتني قبل الفجر لقوله   −

(( )وكــان )٤ , ــدعهام يف ســفر وال حرضــ  عنهــا اهللا ريض عائشــة عن,فال ي
אאא  א:  ( قالت 

                                                 
وقيام تسن له اجلماعة الراتبة كالكسوف :أحدمها:لتطوع يف مجاعة نوعان صالة ا(:قال ابن تيمية رمحه اهللا) ١(

ما ال تسن له اجلماعة الراتبة كقيام : والثاين . واالستسقاء فهذا يفعل يف مجاعة دائماً، كما نصت السنةرمضان 
وأما اجلماعة ياناً جاز ،فهذا إذا فُعل يف مجاعة أحة الضحى وحتية املسجد وحنو ذلك ،الليل والسنن الرواتب وصال

والصحابة التابعني مل يكونوا يعتادون اإلجتماع للرواتب  الراتبة فغري مشروعة ، بل بدعة مكروهة ، فإن النيب 
ولكن ملا بات لليل وحده ،فإنه كان يقوم ااعة قليلة أحياناً ،إمنا تطوع يف ذلك يف مج ن هذا ، والنيب على ما دو

   ٣/٤١٣جمموع الفتاوى ..) ابن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى مع حذيفة وليلة أخرى معه ابن مسعود 
  .٧٢٨رواه مسلم ح ) ٢(
  .٤١٥رواه الترمذي ح ) ٣(
  .٧٢٥رواه مسلم ح ) ٤(



 אא ١٤٤

قالت عنها اهللا ريض عائشة عن, وُيسن ختفيفها ف )١( ) א : 
 )א   אאא 

٢( )א( 
أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتـان بعـد املغـرب وركعتـان  ةوالبقي −

  א ) :عمــر بــن, حلــديث ا بعــد العشــاء
אא
אمـع حـديث .)٣() א

א   א: ( عنها اهللا ريض عائشة

א٤( ) א(. 
ســنة الفجــر وســنة الظهــر   ويســن قضــاء مــا فــات منهــا لعــذر فقــد قىضــ −

  :)) واألوىل يف سنة الفجر قضاءها بعد طلوع الشـمس لقولـه .والوتر

אא(( )٥( 
אאWאאאאWمثل 

 عـنف:فيصبح املجموع أربعـًا  :صالة ركعتين بعد الركعتين في سنة الظهر البعدية
 ((:  يقول  اهللا رسول سمعت:  قالت حبيبة أم

אא١( )) א( . 

                                                 
  .١٠٩٣رواه البخاري ح ) ١(
  .١٠٩٥رواه البخاري ح ) ٢(
  .٧٢٩، ومسلم ح  ١١٨٠رواه البخاري ح ) ٣(
  .١١٨٢رواه البخاري ح ) ٤(
  .،وصححه األلباين ١١١٧، وابن خزمية ح  ٤٢٣رواه الترمذي ح ) ٥(



אא 

 

١٤٥

  )٢( )) אصىلאא :))  ولقوله: صالة أربع قبل العصر
 . )٣( )) א :))  لعموم قولهو

  ((: وقال يف الثالثة , ثالثًا  )) אא :))لقوله : وركعتين قبل المغرب
 (( )٤(. 

 .)) א  :))  لقوله:  آذان وإقامةكل ن بين ركعتي
 Jאوهي نوعان : )غير تابعة للفرائض(א : 

אאWW 
   : الوترو قيام الليل

ــام   − ــلفضــل قي ــال تعــاىل  :اللي uθق èδ ⎯ ¨Β r& ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹ øt s† 

nο t Åz Fψ $# (#θ ã_ ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 

$ yϑ ¯Ρ Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{ $# )٥(. 
βوقال تعاىل − Î)  t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθ ã‹ ãã uρ ∩⊇∈∪ t⎦⎪ É‹ Ï{# u™ !$ tΒ öΝ ßγ9 s?# u™ öΝ åκ ›5 u‘ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) 

(#θ çΡ% x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡ sŒ t⎦⎫ ÏΨ Å¡ øt èΧ ∩⊇∉∪ (#θ çΡ% x. Wξ‹ Î= s% z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $ tΒ tβθ ãè yf öκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ pt ô F{ $$ Î/ uρ öΛ èε 

tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ )٦(  . 
’ 4 وقال تعاىل  − nû$ yf tF s? öΝ ßγ ç/θ ãΖ ã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ ®5 u‘ $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ   

                                                                                                                             
  .،وصححه األلباين١١٦٠ح  ماجه وابن ١٢٦٩ح  داود وأبو ٤٢٨ح  والترمذي ٦/٣٢٦ أمحد رواه) ١(
  .،وصححه األلباين ١٢٧١ح  داود وأبو ٤٣٠ح  والترمذي ٢/١١٧ أمحد رواه) ٢(
  .٨٣٨، ومسلم ح  ٦٢٤البخاري ح  رواه) ٣(
  .١١٢٩البخاري ح  رواه) ٤(
  ].٩: الزمر ) [٥(
  ].١٨ – ١٥: الذاريات ) [ ٦(



 אא ١٤٦

$ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξ sù ãΝ n= ÷è s? Ó§ ø tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ Íο § è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/   

(#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ     )١( .  

  :))  اهللا رســول قــال:  قــال  مســعود بــن اهللا عبــد وعــن −
א

Wאאא
אא

אאא
אWאא
(( )٢( 
א ((:  قال  النبي عن  الدرداء أيب وعن −

،אאאא
אWאא

א؟،אאא
א،אא
אאفقـامא

אא (( )٣( 
 )٤( )) אאאאא:)) وقال  − 

                                                 
  ].١٧ – ١٦: السجدة ) [١(
  .وصححه أمحد شاكر، وحسنه األلباين ، ٢٥٣٦أبو داود ح  ١/٤١٦رواه أمحد ) ٢(
  )٣٤٧٨السلسلة الصحيحة ح (  حسن بإسناد الكبري يف الطرباين رواه) ٣(
  .١١٦٣مسلم ح  رواه) ٤(



אא 

 

١٤٧

א :))   قالو − 

אאאא (( )١( 
אאאא  :))  قال و − 

אواآلخرة (( )٢( . 
ــة, ثــم نســخ و :حكمهــا − ــام فرضــًا يف أول البعث فهــو ســنة (يف حــق األمــة كــان القي

 .)٣( ,إال يف حق النبي )مؤكدة
صالة الليل تكـون يف أي جـزء مـن الليـل مـا بـني صـالة العشـاء حتـى طلـوع  :وقتها −

أ ((:   قــال الفجــر الصــادق, وأفضــل أوقاهتــا الثلــث األخــري مــن الليــل ,
אאא  אאא،

א (( )٤(      ,
אא )) :وقال 
אא

(( )٥( 

                                                 
  .٦١٤، انظر صحيح الترغيب والترهيب ح ٥٠٩ابن حبان ح  رواه) ١(
  .٧٥٧مسلم ح  رواه) ٢(
ومن الليل فتهجد به نافلةً  {واختلفوا يف حكم القيام يف حقه ص ،وسببه االختالف يف تفسري قوله تعاىل ) ٣(

{ : ( ،هل املقصود بالنافلة خالف الفرض ، أم الزيادة يف الدرجات ؟ قال السـعدي ]  ٧٩اإلسراء [ }لك 
 تكـون  فإـا  غريك، خبالف الدرجات، ورفع القدر، علو يف لك زيادة الليل صالة لتكون: أي}  لَك نافلَةً
 الليل، صالة خبالف املؤمنني، وعلى عليك فرض اخلمس الصلوات أن: املعىن يكون أن وحيتمل.لسيئاته كفارة
 وتنـال  ثوابك، وليكثر غريك، من أكثر وظيفتك جعل أن اهللا، على ولكرامتك باخلصوص، عليك فرض فإا
  ٢٩٠تفسري السعدي ص)  احملمود املقام بذلك

  .١١٥٩،ومسلم ح ١١٣١البخاري ح  رواه) ٤(
  .٧٣٨م ح ،ومسل١١٤٧البخاري ح  رواه) ٥(



 אא ١٤٨

وكان , أبو حنيفة بإجيابه ,وانفردعند اجلمهور ومنهم صاحبي أيب حنيفة سنة مؤكدة :  الوتر 
 .شهادة  من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوٍء وال ينبغي أن ُتقبل له: يقول أمحد 

אא ((:مرفوعاً  ابن عمر ,وعنرتكه يف سفر وال حرضي   مل يكن −  

א (()١(  
 . )٢( )) אא  :)) ركعة لقوله  هوأقل −
أن ُيسـلم وإمـا , واحـدة  وتسـليمةٍ  واحد فإن أوتر بثالث فإما أن يصليها بتشهدٍ  − 

  من ركعتني ثم يوتر بواحدة وقد جاءت السنة بالكيفيتني فيأيت هبذه مرة وهذه مرة
: قالت  ريض اهللا عنهافعن أم سلمة تر بخمس أو بسبع تشهد مرة واحدة,وإذا أو − 
))א    (( )٣( 

قبل األخرية للتشهد جيلس الوتر بسبع ركعات أو تسع متصلة,جيوز أن يصىل  −  
 .)٤(التاسعة فيتشهد ويسلمثم يصىل السابعة أو وال ُيسلم ,) السادسة أو الثامنة(
ويقنت  )اإلخالص(و )الكافرون(و )األعىل( ـوالسنة إذا أوتر بثالث أن يقرأ ب −

فكالمهـا ) واألوىل يف الـوتر قبلـه(بالدعاء يف الركعة الثالثة قبل الركـوع أو بعـده 
 .)٥(رافعًا يديه , ورد يف السنة 

                                                 
  ،واستدل به ابن تيمية على وجوب الوتر ملن له ورد من قيام الليل٧٥١،ومسلم ح٩٩٨رواه البخاري ح) ١(
  .٧٥٢رواه مسلم ح ) ٢(
  )سنده جيد(٤/٢٩٧،ويف الفتح الرباين ١١٩٢، وابن ماجة  ٣/٢٣٩رواه النسائي ) ٣(
يسلم من الوتر ركعتني خفيفتني كان يصلى بعد أن وفيه أنه ، عن عائشة ، ٥٤٦راجع مسلم ح ) ٤(

  .وهو جالس 
أنه يضم اليدين بعضهما إىل بعض،كحالِ املُستجدي الذي يطلب من غريه أن يعطيه :وظاهر كالم أهل العلم)(٥(

  ٤/٢٥ع الشرح املمت) شيئاً،وأما التفْريج واملباعدةُ بينهما فال أعلم له أصالً؛ال يف السنة،وال يف كالمِ العلماء
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:   اهللا رســول يعلمنــ:  قــال عــيل بــن احلســن حــديثيف القنــوت  ورد وممــا −
،אא((:  الوتر قنوت يف أقوهلن كلامت 

،،، 
،،א، 

(( )١( 
  اخلطـاب بن عمر خلف صليت:  قال ىأبز بن الرمحن عبدوكذلك ما رواه  −

،א((:  الركوع قبل القراءة بعد يقول فسمعته الصبح صالة
،،א،

א،א،
א،،، (( )٢( 

يمـد صـوته ويرفعـه يف , و اً ثالثـ) אא(ويقول بعد الـوتر  −
 .)٣(األخرية

 ديث,حلالصـلواتويكره القنوت يف غري الـوتر إال يف النـوازل فيقنـت يف كـل  −
אאאא  א ): عباس ابن

אא،אWא
אא،א

( )٤( . 
                                                 

،وصححه األلبـاين يف اإلرواء   ١١١٧٨،وابن ماجه ح  ٤٦٤، والترمذي ح  ١٤٢٥رواه أبو داود ح ) ١(
  )وال يعز من عاديت ( ويف رواية ألمحد  ٤٢٩ح 

  .٤٢٨،وصححه األلباين يف اإلرواء ح  ٢/٢١٠رواه البيهقي ) ٢(
  ).رب املالئكة والروح(ة ، وعند الدارقطين بسند صحيح زياد٣/٢٢٥راجع ما روي النسائي ) ٣(
، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وقال األلباين يف اإلرواء ١٠٧٠، والنسائي ح١٤٤٣رواه أبو داود ح ) ٤(
  .أي هالل بن خباب) هالل حلال حسن أنه والصواب(



 אא ١٥٠

 . يف الليلة  ويوتر مرة واحدة فال يوتر مرتني −
אא ((: مرفوعًا  واألوىل أن جيعل الوتر آخر صالته , حلديث ابن عمر  − 

א(( )وثبت أنه  )١ , صىل ركعتني خفيفتني بعد الوتر  
  : صالة الضحى 

 ((:  قـال أنه  النبي عن  ذر أيب عن: فضلها  −

،،،
،،،

א،٢( ))א(. 
   ((:  قال  هريرة أيب عنو

א (( )٣(. 
אא  :)) قـال: قـال  هريرة أيبوعن 

א٤( ))א( 
, ) الظهــر(مــن ارتفــاع الشــمس أول النهــار قــدر رمــح إىل قبيــل الــزوال : وقتهــا −

ــه  ــا أفضــل لقول אא  :))وتأخريهــا إىل آخــر وقته

أي تقوم من شدة احلر )٥( ))א , 
 (( :ريض اهللا عنهـا  عائشـة حلـديث ن ولـيس هلـا حـداأقلها ركعتـ:  ركعاهتا عدد −

 א  א١( ))א( . 
                                                 

  .٧٥١،ومسلم ح  ٩٩٨رواه البخاري ح ) ١(
  ..له عظام البدن ومفاص: ،واملراد بالسالمي ٧٢٠رواه مسلم ح ) ٢(
  .٧٢١رواه مسلم ح ) ٣(
  .١٩٩٤،وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ح  ١١٢٤رواه ابن خزمية ح ) ٤(
  .٧٤٨رواه مسلم ح ) ٥(



אא 
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אאWW 
  :عقب الطهارة
א  :))لقوله  

א،W
אא

(( )٢(. 
  :صالة االستخارة

يعلمنا االستخارة يف األمور   كان رسول اهللا :  حلديث جابر بن عبد اهللا  − 
ــا الســورة مــن القــرآن, يقــول  א :))كلهــا كــام يعلمن

،א - نتهـاء أي بعـد اال- :א
،אאא
،א،

אא )ويسمي حاجته (
א

ويسمي حاجته(א (

אאא(( )٣(. 
فال جتوز عىل فعل واجب أو ترك حمرم , وليس ,االستخارة تكون يف املباحات  −

لصـدر للخـري وييرسـ صحيحا أن ينتظر البعض بعـدها رؤيـة , وإنـام يرشـح اهللا ا
 .سبله للعبد 

                                                                                                                             
  .٧١٩رواه مسلم ح ) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
  .١١٦٢رواه البخاري ح ) ٣(



 אא ١٥٢

  : تحية المسجد
  )١( ))אא   :)) قال − 

ومحل البعض األمر يف احلـديث عـىل الوجـوب واستأنسـوا بـأمره  ملـن دخـل أثنـاء 
اخلطبة بأدائها , والراجح أهنا سنة مؤكدة لقوله ص لألعرايب الذي سأله هل عليـه 

 واقــد أيب, واستئناســًا بحــديث ))  : ((  الصــلوات اخلمــس غــري
 رسـول إىل اثنـان فأقبل, نفر ثالثة فأقبل املسجد يف   اهللا رسول بينام:( قال الليثي
 اآلخـر وأمـا, فجلـس احللقـة يف فرجـة فـرأى أحـدمها فأمـا, واحـد وذهب   اهللا

אא :قـال    اهللا رسول فرغ فلام خلفهم فجلس
אאאאא
אא ( )فجلسا ومل  يأمرمها بصالة ركعتني )٢ ,. 

 .واملسجد احلرام حتيته الطواف −
א  א( مالـك بـن كعـب فعـن:عند القدوم من السفر

()٣( 
  .وتكونان بعد كٍل منهام:  ركعتا الطواف واإلحرام في الحج

٢אאאW 
  .صالة الليل أفضل من صالة النهار  −

 .له نصف األجرويصىل النفل قاعدًا أو راكبًا وجيوز أن  -

                                                 
  .٧١٤،ومسلم ح ٤٤٤رواه البخاري ح ) ١(
  .٦٦رواه البخاري ح ) ٢(
  .٢٧٦٩، ومسلم ح  ٤٤١٨ رواه البخاري ح) ٣(



אא 

 

١٥٣

א  :))يف بيته أفضل من املسجد لقوله  وأداؤها −

א١( ))א(.  

                                                 
  .١٣٠١، ومسلم ح ٦٧٤٦رواه البخاري ح ) ١(



 אא ١٥٤



אא 

 

١٥٥

  الدرس التاسع
  
  

אא 
אא 
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Fא–א–אE 
١     אW 

اصل يف املصيل جلرب اخللل احل يسجدمهاعبارة عن سجدتني : سجود السهو  (
 . الزيادة, والنقص, والشك  :صالته من أجل السهو, وأسبابه ثالثة

WאW 
إذا زاد املصيل يف صالته قيامًا, أو قعودًا, أو ركوعًا, أو سجودًا متعمدًا بطلت  −

صالته, وإن كان ناسيًا ومل يذكر الزيادة حتى فـرغ منهـا فلـيس عليـه إال سـجود 
ة, وإن ذكر الزيادة يف أثنائها وجب عليه الرجـوع عنهـا السهو, وصالته صحيح

 . ووجب عليه سجود السهو, وصالته صحيحة
مخس ركعات ومل يـذكر الزيـادة إال وهـو ) مثالً (شخص صىلَّ الظهر  :مثال ذلك

 . يف التشهد, فيكمل التشهد, ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم
و وسلم, وإن ذكر الزيادة وهو فإن مل يذكر الزيادة إال بعد السالم سجد للسه −

د  ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم يف أثناء الركعة اخلامسة جلس يف احلال فيتشهَّ



 אא ١٥٦

א  ،א )حديث عبداهللا بن مسـعود  :دليل ذلك

W؟אWA؟ذاك@אW،

( .ــةو אא (:يف رواي

( )١( . 
السالم قبل متام الصالة من الزيادة يف الصالة, فإذا : السالم قبل تمام الصالة −

 . سلَّم املصيل قبل متام صالته متعمدًا بطلت صالته
 . وإن كان ناسيًا ومل يذكر إال بعد زمن طويل أعاد الصالة من جديد

ذكر بعد زمن قليل كدقيقتني وثالث فإنه يكمل صالته ويسلم, ثـم يسـجد  وإن
 .للسهو ويسلم

אא  א  :F حـديث أيب هريـرة :دليل ذلك
אאא،W

א،א  א،
W؟א،א،א 

  :A@،אWא،  
،  אWא@؟WAللصحابة

،E )٢( . 
وإذا سلَّم اإلمام قبل متام صالته ويف املأمومني َمن فاهتم بعض الصـالة فقـاموا  −

لقضــاء مــا فــاهتم, ثــم ذكــر اإلمــام أن عليــه نقصــًا يف صــالته فقــام ليتمهــا, فــإن 
املأمومني الذين قاموا لقضاء ما فاهتم خيريون بني أن يستمروا يف قضاء مـا فـاهتم 

                                                 
  .٥٧٢، ومسلم ح ٦٦٧١رواه البخاري ح ) ١(
  .٥٧٣، ومسلم ح ١٢٢٨رواه البخاري ح ) ٢(



אא 

 

١٥٧

مـام فيتـابعوه, فـإذا سـلَّم قضـوا مـا ويسجدوا للسـهو, وبـني أن يرجعـوا مـع اإل
 . وهذا أوىل وأحوط. فاهتم, وسجدوا للسهو بعد السالم

WאW 
  : نقص األركان - أ

إذا نقص املصيل ركنًا من صالته فإن كان تكبرية اإلحرام فـال صـالة لـه سـواء  −
 . تركها عمدًا أم سهوًا; ألن صالته مل تنعقد

 . حرام فإن تركه متعمدًا بطلت صالتهوإن كان غري تكبرية اإل −
لغـت الركعـة التـي أوإن تركه سهوًا فإن وصل إىل موضعه من الركعـة الثانيـة  −

تركه منها, وقامت التي تليها مقامها, وإن مل يصل إىل موضعه من الركعة الثانيـة 
ب ني جيـتوجب عليه أن يعود إىل الركن املرتوك فيأيت به وبام بعده, ويف كلتا احلال

 . عليه أن يسجد للسهو بعد السالم
شخص نيس السجدة الثانية من الركعة األوىل فذكر ذلك وهو  :مثال ذلك

جالس بني السجدتني يف الركعة الثانية فتلغو الركعة األوىل وتقوم الثانية مقامها, 
 . فيعتربها الركعة األوىل ويكمل عليها صالته ويسلِّم, ثم يسجد للسهو ويسلِّم

واجللـوس قبلهـا مـن الركعـة األوىل  الثانيـةشـخص نيسـ السـجدة  :خرومثال آ
 ويسـجد,ثم وجيلـس يعـود فإنه فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع يف الركعة الثانية

 . ويسلِّم يسجد للسهو يكمل صالته ويسلِّم,ثم
  : نقص الواجبات - ب

 . إذا ترك املصيلِّ واجبًا من واجبات الصالة متعمدًا بطلت صالته −
 . وإن كان ناسيًا وذكره قبل أن يفارق حمله من الصالة أتى به وال يشء عليه −



 אא ١٥٨

وإن ذكره بعد مفارقة حمله قبل أن يصل إىل الركن الذي يليه رجع فأتى بـه ثـم  −
 . يكمل صالته ويسلِّم, ثم يسجد للسهو ويسلِّم

 وإن ذكره بعـد وصـوله الـركن الـذي يليـه سـقط فـال يرجـع إليـه, فيسـتمر يف −
 . صالته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم

شخص رفع مـن السـجود الثـاين يف الركعـة الثانيـة ليقـوم إىل الثالثـة  :مثال ذلك
ناسيًا التشهد األول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسـًا فيتشـهد, ثـم يكمـل 

 . صالته وال يشء عليه
م يكمـل وإن ذكر بعد أن هنض قبل أن يسـتتم قـائًام رجـع فجلـس وتشـهد, ثـ −

 . صالته ويسلِّم, ثم يسجد للسهو ويسلِّم
وإن ذكر بعد أن استتم قائًام سقط عنه التشهد فال يرجع إليـه, فيكمـل صـالته  −

 . ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم
   א  ) :حينـة اهللا بـن بُ  ما رواه البخاري وغـريه عـن عبـد :دليل ذلك

אאيــنياألول ) يعنــي للتشــهد
אאאאא) األول

( )١( . 
WאW 

ام الذي وقع: الشك −  . هو الرتدد بني أمرين أهيُّ
 : والشك ال يلتفت إليه يف العبادات يف ثالث حاالت −

 . إذا كان جمرد وهم الحقيقة له كالوساوس: األوىل

                                                 
  .٥٧٠، ومسلم ح ١٢٣٠و٨٣٠رواه البخاري ح ) ١(



אא 

 

١٥٩

 . إذا كثر مع الشخص بحيث ال يفعل عبادة إال حصل له فيها شك: الثانية
إذا كـان بعـد الفـراغ مـن العبـادة, فـال يلتفـت إليـه مـا مل يتـيقن األمـر : الثالثـة

 . فيعمل بمقتىض يقينه
شك هـل صـىلَّ ثالثـًا أو شخص صىلَّ الظهر فلامَّ فرغ من صالته : مثال ذلك -

أربعًا, فال يلتفت هلذا الشك إال أن يتيقن أنه مل يصلِّ إال ثالثًا فإنه يكمل صـالته 
إن قرب الزمن ثم يسلم, ثم يسـجد للسـهو ويسـلم, فـإن مل يـذكر إال بعـد زمـن 

 . طويل أعاد الصالة من جديد
 . وأما الشك يف غري هذه املواضع الثالثة فإنه معترب −
 : لو الشك يف الصالة من حالنيوال خي −

אאWא:  ح عنده, فيتم عليه فيعمل بام ترجَّ
 . صالته ويسلِّم, ثم يسجد للسهو ويسلِّم

شخص يصيلِّ الظهر فشـكَّ يف الركعـة هـل هـي الثانيـة أو الثالثـة  :مثال ذلك
ح عنده أهنا الثالثة, فإنه جيعلها ا لثالثة فيـأيت بعـدها بركعـة ويسـلِّم, لكن ترجَّ

 . ثم يسجد للسهو ويسلِّم
: ما ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث عبداهللا بن مسعود :دليل ذلك

אאيفא«: قــال أن النبــي(

،،«)١(  
א אWאW فيعمل باليقني وهو األقل, فيتم

 . عليه صالته, ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم
                                                 

  . لبخاريللفظ وال.٥٧٢، ومسلم ح ٦٦٧١رواه البخاري ح ) ١(



 אא ١٦٠

فشكَّ يف الركعة هل هي الثانية أو الثالثة, ومل  العرصشخص يصيلِّ  :مثال ذلك
ح عنـــده أهنــا الثانيـــة أو د الثالثــة يــرتجَّ د التشـــهُّ ,فإنـــه جيعلهــا الثانيـــة فيتشــهَّ

 . ويسلِّم للسهو ركعتني, ويسجداألول,ويأيت بعده ب
א«: قـال أن النبـي  ما رواه مسـلم عـن أيب سـعيد اخلـدري  :دليل ذلك

كمא؟
،א

شفعن،

«)١( .  
W 

ح عنده حسب التفصيل املذكور, ثـم  إذا شكَّ يف صالته فعمل باليقني أو بام ترجَّ
تبني له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه ال زيـادة يف صـالته وال نقـص, سـقط عنـه 

 . ود وهو الشكسجود السهو عىل املشهور من املذهب لزوال موجب السج
 :»ال يســقط عنــه لــرياغم بــه الشــيطان لقــول النبــي  : وقيــل

« . وألنه أدَّى جزءًا من صالته شاكا فيه 

                                                 
إذا جاء الشخص واإلمام راكع فإنـه يكَبـر تكـبرية    : ومن أمثلة الشك(قال ، مث ٥٧١رواه مسلم ح )١(

أن يتيقن أنـه أدرك اإلمـام يف   : األوىل: اإلحرام وهو قائم معتدل، مث يركع وحينئذ ال خيلو من ثالث حاالت
اإلمام رفع مـن  أن يتيقن أن : الثانية. ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاحتة

  . الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة
أن يشك هل أدرك اإلمام يف ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن اإلمام رفع من الركـوع قبـل أن   : الثالثة

يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجح عنده أحد األمرين عمل مبا ترجح فأمتَّ عليه صالته وسلم، مث سجد للسـهو  
وإن مل يترجح عنده أحد األمـرين عمـل   . إال إذا مل يفته شيء من الصالة، فإنه ال سجود عليه حينئذ وسلَّم

  ) فيتم عليه صالته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم مث يسلِّم) وهو أن الركعة فاتته(باليقني 
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١٦١

 . حني أدائه وهذا هو الراجح
شخص يصـيل فشـكَّ يف الركعـة أهـي الثانيـة أم الثالثـة? ومل يـرتجح  :مثال ذلك

ه أحد األمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صالته, ثم تبني له أهنـا هـي الثانيـة عند
يف الواقع, فال سجود عليه عىل املشهور من املذهب, وعليه السجود قبل السالم 

حناه  . عىل القول الثاين الذي رجَّ
ÝçÚ`¹]<î×Â<çãŠÖ]<çr‰<V< <

:  لسـهو; لقـول النبـي  إذا سها اإلمام وجب عىل املأموم متابعته يف سـجود ا −
»א،א «إىل أن قــال :»א

 من حديث أيب هريرة  )١(»א
وسواء سجد اإلمام للسهو قبل السالم أو بعده فيجب عىل املأموم متابعتـه إال  −

ر أن يكون مسبوقًا أي قد فاته بعض الصالة, فإنه ال يتابعه يف  السجود بعده لتعذُّ
ذلك إذ املسبوق ال يمكن أن يسلم مع إمامه, وعىل هذا فيقيض مـا فاتـه ويسـلم, 

 . ثم يسجد للسهو ويسلم
رجل دخل مع اإلمام يف الركعة األخرية, وكـان عـىل اإلمـام سـجود  :مثال ذلك

سهو بعد السالم, فإذا سلَّم اإلمام فليقم هذا املسبوق لقضاء ما فاتـه وال يسـجد 
 . مع اإلمام, فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السالم

وإذا سها املأموم دون اإلمام ومل يفتـه يشء مـن الصـالة فـال سـجود عليـه; ألن  −
 سجوده يؤدي إىل االختالف عـىل اإلمـام واخـتالل متابعتـه; وألن الصـحابة 

 د مراعاةفقاموا معه ومل جيلسوا للتشه تركوا التشهد األول حني نسيه النبي 

                                                 
   .٤١٦، ٤١٤، ومسلم ح ٧٣٤رواه البخاري ح ) ١(



 אא ١٦٢

 . للمتابعة وعدم االختالف عليه 
فإن فاته يشء من الصالة فسها مع إمامه أو فيام قضاه بعده مل يسقط عنه  −

السجود, فيسجد للسهو إذا قىض ما فاته قبل السالم أو بعده حسب التفصيل 
 . السابق

يف الركـوع, ومل يفتـه » א«: مأموم نيس أن يقـول :مثال ذلك
فـإن فاتتـه ركعـة أو أكثـر قضـاها ثـم سـجد . يف الصالة, فـال سـجود عليـه يشء

 . للسهو قبل السالم
مأموم يصيل الظهر مع إمامه فلامَّ قام اإلمام إىل الرابعة جلس املـأموم  :مثال آخر

ظنا منه أن هذه الركعة األخرية, فلام علـم أن اإلمـام قـائم قـام, فـإن كـان مل يفتـه 
سجود عليه, وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضـاها وسـلَّم, يشء من الصالة فال 

وهذا السجود من أجل اجللـوس الـذي زاده أثنـاء قيـام . ثم سجد للسهو وسلَّم
 . اإلمام إىل الرابعة

í{‘ø¤]æ : 
 . يتبني لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السالم, وتارة يكون بعده

 JאW 
سـجد  أن النبـي  حلـديث عبـداهللا بـن بحينـة  :إذا كان عن نقص: األول

 . وسبق ذكر احلديث بلفظه. للسهو قبل السالم حني ترك التشهد األول
حلـديث أيب سـعيد  :إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد األمرين: الثاني

? ثالثًا أم أربعًا?  اخلدري  حيـث أمـره فيمن شكَّ يف صالته فلم يدر كم صىلَّ
 . أن يسجد سجدتني قبل أن يسلم, وسبق ذكر احلديث بلفظه النبي 



אא 

 

١٦٣

אאW 
 حني صىل النبي   حلديث عبداهللا بن مسعود : إذا كان عن زيادة: األول

الظهر مخسًا فذكروه بعد السالم فسجد سجدتني ثم سـلم, ومل يبـني أن سـجوده 
ن أجل أنه مل يعلم بالزيادة إال بعده, فـدل عـىل عمـوم احلكـم, وأن بعد السالم م

 . السجود عن الزيادة يكون بعد السالم سواء علم بالزيادة قبل السالم أم بعده
إذا سلم قبل إمتام صالته ناسيًا ثم ذكر فأمتها, فإنه زاد سالمًا يف أثناء : ومن ذلك

يف صـالة  حني سـلم النبـي  صالته فيسجد بعد السالم; حلديث أيب هريرة 
الظهر أو العرص من ركعتني فذكروه فأتم صالته وسلم ثم سجد للسهو وسلم, 

 . وسبق ذكر احلديث بلفظه
  حلديث ابن مسعود  :إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد األمرين : الثاني
ى الصـواب فيـتم عليـه, ثـم يسـلِّم  أن النبي َأَمر َمـن شـكَّ يف صـالته أن يتحـرَّ

 . وسبق ذكر احلديث بلفظه. سجدوي
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحـدمها قبـل السـالم, وموضـع الثـاين بعـده,  −

 . يغلب ما قبل السالم فيسجد قبله: فقد قال العلامء
شخص يصيلِّ الظهر فقام إىل الثالثة ومل جيلس للتشهد األول وجلس  :مثال ذلك

الثة, فإنه يقوم ويأيت بركعة ويسجد للسهو يف الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أهنا الث
 . ثم يسلِّم

فهذا الشخص ترك التشهد األول وسجوده قبل السالم, وزاد جلوسًا يف الركعة 
  )١( . )واهللا أعلم. الثالثة وسجوده بعد السالم فغلب ما قبل السالم

                                                 
  لفائدا وسهولتها كاملةًها تمحه اهللا يف سجود السهو نقلرسالة خمتصرة للشيخ ابن عثيمني ر) ١(



 אא ١٦٤

لعـدم ورود دليـل عـىل ذكـر ) א( السهو سجود ويقول يف − 
 .هلا خمصوص

٢אW  
 . امع آية من آيات السجود تساسببه تالوة أو  يهو السجود الذ −
ــرة أيب عــنف − ــال هري ــال: ق אאא ((:   اهللا رســول ق

אאא
א١( ))א( 
אא ))كـان رسـول اهللا  عن ابن عمر و −

(( )٢( . 
ألنه مل يرد أنه افتتح بالتكبري وخيتم بالتسليم فال يشرتط له  بصالةوهو ليس   − 

ليس مستحٌب و , وهو)٣(رشوط الصالة إال أن اجلنب ال جيوز أن يقرأ القرآن 
 , )٤(  #sŒÎ)uρ x—Ìè% ãΝÍκön=tã ãβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβρß‰àfó¡o„   واجبًا مع الذم املذكور ىف قوله تعاىل

א:))  حلديث زيد بن ثابت       א 

(()(,وملا ثبت أن    )٥א  אא
אאאא،א

אאאא،Wא
،

                                                 
  ٨١واه مسلم ح ر) ١(
  ٥٧٧،ومسلم ح١٠٧٦و١٠٧٥رواه البخاري ح ) ٢(
  .٣٩راجع مسألة قراءة اجلنب للقرآن ص) ٣(
  ،واختار ابن تيمية الوجوب،وهو قول اجلمهور وبه قال عمر بن اخلطاب وابن عباس] ٢١:االنشقاق)[ ٤(
  .٥٧٧،ومسلم ح ١٠٧٢بخاري حرواه ال) ٥(
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١٦٥

  ( )عند سامع  وع لل واخلضذولعل املقصود ىف اآلية من السجود هو الت , )١
 .واهللا أعلمالقرآن , 

أمـا ىف الصـالة ,وال يسـلم بعـد القيـام   يكرب إذا سجد فقط وهو سجدة واحدة −
 . )٢( فيكرب للسجود وللرفع منه

אאא ( ,)א(ويقول  −

 ( ,)ســجدتא

א( ,
)אאאאא 

אكامא.( 
 JאW 

١ −  β̈Î) t⎦⎪Ï%©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ Ÿω tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ô⎯tã ⎯ÏµÏ?yŠ$t7Ïã …çµtΡθßsÎm6|¡ç„uρ …ã&s!uρ 

šχρß‰àfó¡o„    )٣(. 
٢ −  !uρ ß‰àfó¡o„ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $YãöθsÛ $\δöx.uρ Νßγè=≈n=Ïßuρ Íiρß‰äóø9$$Î/  

                                                 
  .١٠٧٧رواه البخاري ح) ١(
فالتكبري يف سجود التالوة إذا كان خارج الصالة فيه (وهو رواية عن أيب حنيفة واختاره ابن عثيمني وقال )٢(

 ،- جحوهو الـرا - يكبر إذا سجد فقط : ،القول الثاين .يكبر إذا سجد، وإذا رفَع: القول األول :ثالثة أقوال
وثَبت عنه أنه كان يكبر يف كُلِّ رفعٍ وخفضٍ فيدخل يف هذا العموم سجود ( ،)ال يكبر مطلقاً : القول الثالث 

التالوة، وأما ما يفعله بعض األئمة إذا سجد يف الصالة من التكبري إذا سجد دون ما إذا رفَع فهو مبين علـى  
ى علمٍ؛ ألنه ملَّا رأى بعض أهل العلمِ اختار يف سجود التالوة أن يكبر إذا سجد دون مـا  فَهمٍ خاطيء ليس عل

بل إذا كان السجود يف الصالة فإنه يكبر إذا سجد وإذا . إذا رفَع ظَن أنَّ هذا يف الصالة وغريها،وليس كذلك
قبفَع كما س١٤٣- ٤/١٤٢الشرح املمتع ) ر  

  ]٢٠٦:األعراف )[٣(



 אא ١٦٦

ÉΑ$|¹Fψ$#uρ   )١(. 
٣ −  ß‰àfó¡o„ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ †Îû ÇÚö‘F{$# ⎯ÏΒ 7π−/!#yŠ èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ öΝèδuρ Ÿω 

tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ∩⊆®∪ tβθèù$sƒs† Νåκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγÏ%öθsù tβθè=yèøtƒuρ $tΒ tβρãtΒ÷σãƒ     )٢(. 
٤ −  tβρ”Ïƒs†uρ Èβ$s%øŒF|Ï9 šχθä3ö7tƒ óΟèδß‰ƒÌ“tƒuρ %Yæθà±äz  )٣(. 
٥ −  #sŒÎ) 4’n?÷Gè? ÷ΛÏιø‹n=tæ àM≈tƒ#u™ Ç⎯≈uΗ÷q§9$# (#ρ”yz #Y‰£∨ß™ $|‹Å3ç/uρ    )٤(. 
٦ −  Οs9r& ts? χr& ©!$# ß‰àfó¡o„ …çµs9 ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ⎯tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ß§ôϑ¤±9$#uρ 

ãyϑs)ø9$#uρ ãΠθàf‘Ζ9$#uρ ãΑ$t7Ågø:$#uρ ãyf¤±9$#uρ >!#uρ¤$!$#uρ ×ÏVŸ2uρ z⎯ÏiΒ Ä̈ $̈Ζ9$# ( îÏWx.uρ ¨,ym 

Ïµø‹n=tã Ü>#x‹yèø9$# 3 ⎯tΒuρ Ç⎯Íκç‰ ª!$# $yϑsù …çµs9 ⎯ÏΒ BΘÌõ3•Β 4 ¨βÎ) ©!$# ã≅yèøtƒ $tΒ â™!$t±o„     )٥( . 
٧ −  $yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θãèŸ2ö‘$# (#ρß‰àfó™$#uρ (#ρß‰ç6ôã$#uρ öΝä3−/u‘ (#θè=yèøù$#uρ uöy‚ø9$# 

öΝà6̄=yès9 šχθßsÎ=øè?  )٦(. 
٨ −  #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#ρß‰ß∨ó™$# Ç⎯≈uΗ÷q§=Ï9 (#θä9$s% $tΒuρ ß⎯≈oΗ÷q§9$# ß‰àfó¡nΣr& $yϑÏ9 $tΡããΒù's? öΝèδyŠ#y—uρ 

#Y‘θàçΡ   )٧(. 
٩ −  ωr& (#ρß‰àfó¡o„ ¬! “Ï%©!$# ßlÌøƒä† u™ó=y‚ø9$# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ tβθàøƒéB  

                                                 
  ]١٥: الرعد )[١(
  ]٤٩: النحل )[٢(
  ] ١٠٩: اإلسراء )[٣(
  ]٥٨: مرمي )[٤(
  ] ١٨: احلج )[ ٥(
  ]٧٧: احلج )[ ٦(
  ]٦٠:الفرقان )[ ٧(



אא 

 

١٦٧

$tΒuρ tβθãΖÎ=÷èè? ∩⊄∈∪ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ >u‘ Ä ö̧yèø9$# ÉΟ‹Ïàyèø9$#  )١(. 
١٠ −  $yϑ̄ΡÎ) ß⎯ÏΒ÷σãƒ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) (#ρãÅe2èŒ $pκÍ5 (#ρ”yz #Y‰£∨ß™ (#θßs¬7y™uρ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÎγÎn/u‘ 

öΝèδuρ Ÿω šχρçÉ9õ3tFó¡o„  )٢(. 
١١ −  ⎯sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $yϑ̄Ρr& çµ≈̈ΨtGsù txøótGó™$$sù …çµ−/u‘ §yzuρ $YèÏ.#u‘ z>$tΡr&uρ  )٣(. 
١٢ −  βÎ*sù (#ρçy9ò6tFó™$# t⎦⎪Ï%©!$$sù y‰ΨÏã y7În/u‘ tβθßsÎm7|¡ç„ …çµs9 È≅øŠ©9$$Î/ Í‘$pκ̈]9$#uρ öΝèδuρ Ÿω 

tβθßϑt↔ó¡o„  )٤(  
١٣ −  (#ρß‰ègô$$sù ¬! (#ρß‰ç7ôã$#uρ  )٥(. 
١٤ −  $yϑsù öΝçλm; Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ)uρ x—Ìè% ãΝÍκön=tã ãβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβρß‰àfó¡o„  )٦(. 
١٥ −  ξx. Ÿω çµ÷èÏÜè? ô‰ß∨ó™$#uρ >ÎtIø%$#uρ  )٧(. 

٣אW   
 . اإلنسان عند جتدد نعمة أو اندفاع نقمة يفعله دوسج وه −
א  )) وسجود الشكر مستحب ألن النبي  −

אא(( )حديث كعب بن مالك األنصاري يف , و)١  ملا 
                                                 

  ]٢٦- ٢٥: النمل )[١(
  ]١٥: السجدة )[٢(
) يسـجد فيهـا   من عزائم السجود،وقد رأيت النيب) ~ص(ليست ( ،وقال ابن عباس] ٢٤: ص )[ ٣(
  )١٦٩لبخاري ح ا(
  ]٣٨- ٣٧:فصلت )[ ٤(
  ] ٦٢: النجم )[ ٥(
  ]٢١- ٢٠:االنشقاق )[ ٦(
  ] ١٩:العلق )[ ٧(



 אא ١٦٨

 .بشري بتوبة اهللا عليه سجد هللا شكراً جاءه ال
وإال بطلـت وسـببه , وهيئته كسـجود الـتالوة لكـن ال يسـجده أثنـاء الصـالة   −

 . جتدد النعم واندفاع النقم وليس حصوهلا ألن النعم حاصلة دائًام, واهللا أعلم

ğ̂ éÞ^m<V…]„Âù]<Øâ_<ìø‘< <

FאאאE 
ــًة أو عــدداً − هبــذه األعــذار مــأخوذ مــن قاعــدة عامــة يف  واخــتالف الصــالة هيئ

ــاىل : الرشــيعة اإلســالمية وهــي ــال تع  #$! ß‰ƒÌãƒ ª:أن املشــقة جتلــب التيســري ,ق

ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$#   )٢( , $tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 

8ltym )٣( ,  Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ  )٤( 
١אW  

((البواسري  اشتكيبالناس قاعدًا, وقال لعمران بن حصني ملا  وقد صىل  −

א(( )أحواله بإجيازو,)٥ : 
١ -אאW ) عتامدوذلك عند العجز عن القيام من غري ا) أفضل من القعودوهو. 

والدليل عىل جوازه ُأزيل الُعمدة لسقط املعتمُد, واالعتامُد التام هو الذي لو − 
  ((  اهللا رسول نوأل ,)٦(   #θà)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä⎢÷èsÜtFó™$#  :قوله تعاىل 

                                                                                                                             
  .وصححه األلباين١٣٤٩،وابن ماجه ح ١٥٧٨،والترمذي ح ٢٧٧٤رواه أبو داود ح ) ١(
  ]١٨٥: البقرة ) [٢(
  ]٧٨:احلج ) [٣(
  ]٢٨٦:البقرة) [٤(
  ١١١٧رواه البخاري ح ) ٥(
  ] ١٦:التغابن ) [٦(



אא 

 

١٦٩

אאא(( )١( 
٢− אאאאא )ــائًام وي :)٢ ــصــىل ق  ئومي

 .بالركوع والسجود
جودوإذا  − ن عىل اجلبهة فقط; ألنَّ فيها  كان ال يستطيع السُّ أن  ال يتمكَّ

 األرِض ويدنو يديه عىل باليدين وبالركبتني فيضع يمسَّ هبا األرض, لكن يقدر
 )٣(  استطاعتِه من األرض بَقدر

٣− אא − وسجد جالساً صىل  : −زوال اخلشوع املشقة ضابطو. 
  א ((:عائشة ريض اهللا عنها حلديث والسنة الرتبع يف اجللوس, −  

 (( )ياحًا ِمن االفرتاش, وألن الرتبَُّع يف الغالِب أكثُر طمأنينًة وارت،)٤
وىل;وألجل فائدة بُّع فيه أاءٍة طويلٍة فكان الرترومن املعلوم أنَّ القيام حيتاج إىل ق

 .والقعوِد الذي يف حملِّه بني قعوِد القيام أخرى وهي التَّفريُق 
ي كذلك أل −  اق والرتبع أن جيلس عىل أليتيه,ويكفُّ ساقيه إىل فخذيه وُسمِّ نَّ السَّ

اق , ظاهرة )األعضاء األربعة كلُّها( والفخذ يف الُيرسى والفخذ يف اليمنى,والسَّ

                                                 
  ,،وصححه األلباين ٣١٩رواه أبو داود ح ) ١(
)٢) ( وليس يف الطائرة ،الةالص طويالً وحان وقت إذا كان السفر اِإلنسانُ إليه يف الطائرة وهذا حيتاج

مكان خمصص للصالة، فإنه يصلِّي يف مكانِه قائماً؛ بدون اعتماد إذا صارت الطائرةُ مستويةً، وليس فيها 
 كوعِ قَدر ما ميكناهتزازه، لكن يومئ بالربالكرسي الذي أمام كأنه ال يستطيع : والظاهر.وإال فيتمس

كلُّ هذا . اجلس على الكرسي، مث أومئ إمياًء بالسجود: السجود حسب الطائرات اليت نعرف، فنقول
فمن مل يقدر على الركوعِ أومأ به قائماً، ومن مل  } فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{ : مأخوذٌ من هذه اآلية الكرمية

  ٤٧٦- ٤٧٥/ ٤الشرح املمتع .) يقدر على السجود أومأ به جالساً
  .}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم { ،وهذا مأخوذٌ من قوله تعاىل  ٤/٤٧٦راجع الشرح املمتع ) ٣(
  ، ٢٥١٢بن حبان ح ،ا ١٢٣٨رواه النسائي ح   ، وابن خزمية ح ) ٤(



 אא ١٧٠

الساق يف الفخذ ,ويظل مرتبعًا يف الركوع وحيني ظهره  فتختفي اشأما يف االفرت
 )١(ولو قعد بأي هيئة أجزأفيه فقط,

٤− אאאW أومـأ للركـوع وللسـجود أخفـض منـه  ,
 .وليس مرشوعًا أن يرفع شيئًا إىل وجهه ويسجد عليه

٥− אאW  عيل جنبه الـذي يرتـاح )٢(فيضطجع  ،كبعض عمليات العيون
ـفإن تسـاويا فُ , فيه  لركوع بـاويـومئ , توجـه إىل القبلـة يو, األيمـن اجلانـب لضِّ

, وجيعل السجود أخفض ,ويكـون اإليـامء إىل الصـدر ,وال يـومئ إىل  والسجود
 .األرض ألن فيه نوع التفاٍت عن القبلة

٦− אW وحياول عـىل , قيًا عىل ظهره أومأ بالركوع والسجود مستل
,فيصـري كوضع وسادة حتت رأسه – قدر االستطاعة أن يتوجه برأسه نحو القبلة

 .رأسه وقدميه إىل القبلة
٧− א )بعينـه لضـعف احلـديث لكـن يـأيت بـاألقوال  ئموال يـ:)٣

تـًا , وإن مل فقط وينوي يف قلبه األفعـال, وال تسـقط عنـه الصـالة مـا دام عقلـه ثاب
 . باألقوال واألفعال بالنية ىباألقوال أت يستطع أن يأيت

                                                 
  ٤/٤٦١راجع الشرح املمتع ) ١(
واختلفوا هل جيوز له االستلقاء على ظهره وهو يستطيع الصالة مضطجعاً؟،والظاهر أنه ال يصح ذلـك  ) ٢(

راجـع  (،وألن االضطجاع ميتاز بأن وجه املريض يكون إىل القبلـة  )فإن مل تستطع فعلى جنب (للنص الوارد 
  )٤٦٦- ٤/٤٦٥الشرح املمتع 

تسقط عنه : القول الثاني.إذا عجز عن اإلمياء بالرأس يومئ بعينِه: القول األول:هنا ثالثة أقوال) ( ٣(
 ال جتب عليه الصالة أصالً،:تسقط عنه األقوالُ واألفعال،يعين:القول الثالث.من دون األقوال ، األفعال

 أنه تسقطُ عنه األفعال فقط؛: ذه األقوال الثالثةوالراجح من ه.وهذا القول اختيار شيخ اِإلسالم ابن تيمية 
 =فَاتقُوا{ :اهللا تعاىل تسقطُ عنه،ألنه قادر عليها،وقد قال وأما األقوالُ فإنها الألا هي اليت كان عاجزاً عنها،
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٨− א,  ٍمـن خطـورة 
 . العاجز عنهاحكم قد تطرأ فحكمه 

٢אאW 
  : احلبس وعدم بلوغ اليشء مداه وهنايته :لغًة : القرص. 

الصـالة قرصـ العـدد وهـو أن تصـري : ينقسـم القرصـ إىل قسـمني : اصطالحًا و 
 ., وقرص اهليئة يف اخلوفالرباعية ركعتني يف السفر

 ــــال : א ــــاىلق  &  #sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ö/uŸÑ ’Îû ÇÚö‘F{$# }§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uΖã_ βr:  تع

(#ρçÝÇø)s? z⎯ÏΒ Íο4θn=¢Á9$# ÷βÎ) ÷Λä⎢øÅz βr& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx.  )أميـة بن يعىل عنو.)١ 
ـــال ـــت: ق ـــاب   قل ـــن اخلط ـــر ب    ö/ä3ø‹n=tæ§øŠn=sù îy$uΖã_ βr& (#ρçÝÇø)s? z⎯ÏΒلعم

Íο4θn=¢Á9$# ÷βÎ) ÷Λä⎢øÅz βr& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx.   ممـا عجبت :فقال,الناس أمن فقد 
א((:  فقـال ,ذلـك عـن  اهللا رسـول فسـألت منه عجبت

                                                                                                                             
سمع «: انو القيام وقُل كَبر،واقرأ،وانوِ الركوع،فكبر وسبح تسبيح الركوع، مث:فنقول} استطَعتم اللَّه ما =

نا ولك احلمده، ربدجود؛ ألن هذا مقتضى » اهللا ملن محالس ح تسبيحر وسبجود فكبإىل آخرِه،مث انوِ الس
 ةالقواعد الشرعي } متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات{.  

تسقط عنه األقوالُ : يتكلَّم، فماذا يصنع؟اجلواب فإن عجز عن القولِ والفعلِ حبيث يكون الرجلُ مشلوالً وال
والقعود والقيام والسجود وينوي القراءةَ، وينوي الركوع ،ه يف صالةية، فينوي أنهـذا  . واألفعالُ، وتبقى الن

النيةُ، وألن قولنا هو الراجح؛ ألن الصالةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنية، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها بالعجزِ عنها بقيت 
ال صالةَ عليك قد يكون سبباً لنسيانه اهللا، ألنه إذا مر عليه يوم وليلةٌ وهو مل يصلِّ فربما ينسـى  : هلذا املريض

واملـذهب  . إنه ال صالةَ عليه: اَهللا ، فكوننا نشعره بأن عليه صالةً ال بد أن يقوم ا ولو بنية خري من أن نقول
ال تسقطُ الصالةُ ما دام العقلُ ثابتاً،فما دام : ذه املسألة أصح من كالمِ شيخِ اِإلسالمِ ابن تيمية،حيث قالوايف ه

  )٤/٤٦٩الشرح املمتع .(العقلُ ثابتاً فيجب عليه من الصالة ما يقدر عليه منها
  ].١٠١: النساء ) [١(



 אא ١٧٢

א(( )( :قالت  ريض اهللا عنهاوعن عائشة ,)١)א

אאא(( )وعـن ابـن .)٢
א   ،א ))عمر

(( )٣(. 
 اختلفوا عىل ثالثة أقوال :  א : 

لعمر  ,وبقوله  }§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uΖã_ .. :لقوله تعاىل :  أنه رخصة جائزة: األول 
  عن القرص)א  ( وبإمتام عـثامن يف منـى وإمتـام,

 .الصحابة خلفه مع إنكارهم ذلك 
واسـتدلوا بحـديث عائشـة وابـن عمـر ,  :تم أثـم أنه عزيمة واجبة فمن أ: الثاني 

فلم ُيتم قط, وبأحاديث أخـرى يف البـاب  بقبول صدقة اهللا,وبفعله  وبأمره 
,وهي أدلة قوية ولكن يعارضها أن املسافر إذا صىل خلف املقيم أتـم , فلـو كـان 

ة ال جيوز اإلمتام حمرمًا يف حقه ما ُسن له اإلمتام مع اإلمام كام لو قام  اإلمام خلامس
 ).سنة أيب القاسم (أهنا  متابعته ولو أرص ,وكذلك أثر ابن عباس  

الدائم , وهو رأي ابن تيمية وهو  وخمالف هلديه :أن اإلتمام مكروه: والثالث 
 .الراجح واهللا أعلم

 يف التحديد   دليل صحيح رصيح  ثبوتلعدم )٤( وال حد للسفر باملسافة :  א 

                                                 
  .٦٨٦رواه مسلم ح ) ١(
  .١٠٩٠رواه البخاري ح ) ٢(
  .٦٨٩،ومسلم ح  ١٠٨٢رواه البخاري ح ) ٣(
إن : ولكن شيخ اِإلسالم ابن تيمية قالة، وإمنا يرجع يف ذلك إىل العرف،فالصحيح أنه ال حد للمساف) ( ٤(

= فاملسألة ال ختلو من أربعالطويلة يف املسافة القصرية سفر،واِإلقامة فة الطويلة يف الزمن القصري سفر،املسا
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أنـه  , وال يقرص حتى يفارق بلده  , ملا ثبت عن أنـس  العرف بل ضابط ذلك
:)) אא (( )١(  

 .يدل عىل املفارقة)   א( فقوله 
 والدليل فعل النبي ,يقرص الرباعية إىل ركعتني :  א    كام يف حـديث ابـن

إال إذا صىل مؤمتًا بمقيم فيجب اإلمتام ,هر والعرص والعشاء وهي الظ ,  عمر 
 عـنف .)) א (( لعمـوم قولـه  )٢(إن أدركه قبـل التسـليم معه

 بمكة كنت إذا أصيل كيف:   عباس ابن سألت:  قال اهلذيل سلمة بن موسى
رواية  ويف ,)٣(  ) א : ) فقال ?, اإلمام مع أصل مل إذا

  صلينا رحالنا إىل رجعنا وإذا أربعا صلينا معكم كنا إذا إنا:تلفق( عند أمحد 

                                                                                                                             
فهذا سفر ال إشكال فيه، كما لو ذهب يف الطائرة من القصيم : ويلة يف مسافة طويلةمدة ط - ١ :حاالت=

مدة قصرية يف مسافة قصرية فهذا ليس بسفر، كما لو خرج مثالً من  -  ٢،.إىل مكة، وبقي فيها عشرة أيام
ة عنيزة إىل بريدة يف ضحى يوم ورجع، أو إىل الرس أو إىل أبعد من ذلك، لكنه قريب ال يعد مساف

مدة طويلة يف مسافة قصرية مبعىن أنه ذهب إىل مكان قريب ال ينسب لبلده، وليس منها،  - ٣،.طويلة
وبقي يومني أو ثالثة فهذا سفر، فلو ذهب إنسان من عنيزة إىل بريدة مثالً ليقيم ثالثة أيام أو يومني أو ما 

 من القصيم إىل جدة يف يومه مدة قصرية يف مسافة طويلة، كمن ذهب مثالً -  ٤، .أشبه ذلك فهو مسافر
إن أشكل هل هذا سفر عرفاً أو (و.) ورجع فهذا يسمى سفراً؛ ألن الناس يتأهبون له، ويرون أم مسافرون

أن السفر مفارقة حمل اِإلقامة، وحينئذ نأخذ ذا األصل : األصل األول:ال؟ فهنا يتجاذب املسألة أصالن
صل اِإلقامة حىت يتحقق السفر، وما دام اِإلنسان شاكاً يف السفر، فهو أن األ: األصل الثاين.فيحكم بأنه سفر

االحتياط أن تتم؛ : شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ واألصل اِإلقامة، وعلى هذا فنقول يف مثل هذه الصورة
  ٤/٤٩٨الشرح املمتع .) ألن األصل هو اِإلقامة حىت نتحقق أنه يسمى سفراً

  .٦٩١رواه مسلم ح) ١(
  .٤/٥٢٠الشرح املمتع راجع ) ٢(
  .٦٨٨رواه مسلم ح ) ٣(



 אא ١٧٤

 .  )١( )   א  :)  قال ? ركعتني
 ال يزال يقرص ما دام يف طريق سفره مهام طالت املدة , وكذلك يقرص إذا : א

فإذا نوي اإلقامة مل ينو إقامًة ما  املدة , مهام زادت وصل إىل البلدة التي يقصدها
  א ): فقد ثبت عن ابن عباس , وذلك لعموم األدلة, أتم

،א، ( )٢( ,
 )٣( ) א  א:( قال وعن جابر 

א ( نه أ وعن ابن عمر

( )٤(  
 אאא : مل يكن  وال تسـتحب بقيـة ,ركعتـي الفجـر والـوتر يف السـفر  يرتك

ابـن  قـال,كـام الرواتب ألنه لو كان التطوع هبـا مسـتحبًا لكـان إمتـام الفريضـة أوىل
  א(  , وقوله )٥( ) ) عمر 

א , جـل ذكـره – א −  ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ 

                                                 
  .٥٧١، وصححه يف اإلرواء  ١/٢١٦رواه أمحد ) ١(
  .١٠٨٠رواه البخاري ح ) ٢(
"  اخلالصـة "  يف النووي ورده،) يسنده ال معمر غري( وقال ١٢٣٦،وأبو داود ح ٣/٢٩٥رواه أمحد ) ٣(

 فزيادته حافظ ثقة فإنه معمر تفرد فيه حيقد ال ومسلم البخاري شرط على اإلسناد صحيح حديث هو:(بقوله
 يف يعـين  حبـان  ابـن  ورواه(:)١٢٩("  التلخـيص  " يف احلـافظ  وقـال ) ٢/١٨٦( الزيلعي وأقره)مقبولة
"  العلـل "  يف الدارقطين علهأو والنووي حزم ابن وصححه معمر حديث من )١٥٢/ ٣( والبيهقي)صحيحه
  ٥٧٤اإلرواء ح  ورجح تصحيحه األلباين يف..)واالنقطاع باإلرسال

أن ما أطلقه الشارع بعملٍ يطلق مسـماه  :(،والقاعدة ٥٧١، وصححه يف اإلرواء  ١/٢١٦رواه أمحد ) ٤(
  ٧٣االختيارات البن تيمية ص) ووجوده ، مل جيز تقديره وحتديده مبدة

  .٦٨٩رواه مسلم ح ) ٥(



אא 

 

١٧٥

«! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym   ()وقد اختار ابن تيميـة املنـع مـن الرواتـب , وجـواز التطـوع  )١,
  א ))املطلق , ملا ثبـت عـن ابـن عمـر 

،،א٢( ))يفعلهא( 
٣אW 

 وهو ضم وقت إحدى الصالتني إىل األخرى مما يصح اجلمع بينهام,فيجمع −
 كون الوقتانفي) املغرب والعشاء(والعشاءين ) الظهر والعرص(بني الظهريني 

 .حداً وا اً وقت
 ,ألنه رخصة واهللا حيب أن تـؤتى رخصـه,وألنه إذا ُوجد سببه اجلمع سنة و −

 .كان جيمع إذا ُوجد السبب 
سبب و فقد جيوز اجلمع وال جيوز القرص, , وال تالزم بني اجلمع والقرص −

, املرض , املطر السفر  :  , ومن أمثلة ذلك  املشقة اجلمع  وسبب , القرص السفر
 .. .والوحل , والريح الشديدة الباردة 

  :)) ديث ابن عمر حل,  اً سائرإذ كان اجلمع  له  سافر فيستحبأما امل − 

א   אאאא(( )نه أل,و)٣ 
وعىل ذلك فاألفضل عدم ,    )٤( ى يف حجة الوداعمل جيمع عندما كان نازالً يف من
 (( :قال  لعموم حديث ابن عباس  اجلمع للنازل فإن مجع جاز

א  ،אא،אא 

                                                 
  .٦٨٩،ومسلم ح ١١٠١رواه البخاري ح ) ١(
  .٧٠٠ح  ،ومسلم ١١٠٥رواه البخاري ح ) ٢(
  .٧٠٣، ومسلم ح  ١١٠٦رواه البخاري ح ) ٣(
  عن جابر١٢١٨رواه مسلم ح ) ٤(



 אא ١٧٦

 (( )١(  . 
سواء , أو مشقة برتك اجلمع جاز له اجلمع  حرجفإذا حلق املرء : أما يف احلرض −

ووحل أو رياح يبل الثياب أو ملطر شديد , كان ملرض فيه مشقة برتك اجلمع 
 مل فعل ذلك ,: سئل وفيه أنه  السابق  ديث ابن عباس حلشديدة باردة, 

 .)٢( )E((: قال 
)٣( وال تشرتط املواالة بينهام  − 

, واحداً  الوقتني وقتاً  جعل للجمع ألن العذر املبيح  
حدث  فلو.فاملقصود باجلمع هو ضم الوقتني وليس ضم الفعل كام قال ابن تيمية

 .فاصل جاز اجلمع
ال ُيشرتط وجود العذر قبل الصالة األوىل , بل إذا وجد بعد االنتهاء منها  −

 .جاز له اجلمع 
وإذا مجع الصالتني يف وقت األوىل , ثم زال العذر قبل دخول وقت الثانية  مل  −

 .إعادة الثانية  َيلزمه
 ففي حديث  جابر والسنة االقتصار عىل أذاٍن واحٍد واإلقامة لكل واحدة ,− 

صىل   א ( بقالسا א א  אKK،KK

אאאאא( 
واألرفـق  التقديم والتأخري يعود لألرفق بالناس واألسهل علـيهم ,األفضل يف و −  

 أخري وهو ما جاءت به السنة, واألرفق,ويف مزدلفة الت التقديمبالناس يوم عرفة 
                                                 

  .٧٠٥رواه مسلم ح ) ١(
  .٥٠٧رواه مسلم ح ) ٢(
جمموع ) فإنه ليس لذلك حد يف الشرع،وألن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة :( قال ابن تيمية) ٣(

  .٢٤/٥٤الفتاوى 



אא 

 

١٧٧

 . واهللا أعلم يف املطر غالبًا التقديم, 
٤אW 

  #sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκÏù |Môϑs%r'sù ãΝßγs9 nο4θn=¢Á9$# öΝà)tFù=sù ×πxÍ←!$sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7tè̈Β: قـــــــال تعـــــــاىل 

(#ÿρä‹äzù'u‹ø9uρ öΝåκtJysÎ=ó™r& #sŒÎ*sù (#ρß‰y∨y™ (#θçΡθä3uŠù=sù ⎯ÏΒ öΝà6Í←!#u‘uρ ÏNù'tGø9uρ îπxÍ←!$sÛ 2”t÷zé& 

óΟs9 (#θ=|Áãƒ (#θ=|Áã‹ù=sù y7yètΒ (#ρä‹è{ù'uŠø9uρ öΝèδu‘õ‹Ïn öΝåκtJysÎ=ó™r&uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρãxx. öθs9 

šχθè=àøós? ô⎯tã öΝä3ÏFysÎ=ó™r& ö/ä3ÏGyèÏGøΒr&uρ tβθè=‹ÏϑuŠsù Νà6ø‹n=tæ \'s#ø‹̈Β Zοy‰Ïn≡uρ   )١( . 
 :  ة واحدطرق نذكر منها صفست أو سبع هلا : 

يصفهم اإلمام صفني ويبتدئ هبم الصالة مجيعًا , : )٢(إذا كان العدو يف جهة القبلة
 .ويركع هبم مجيعًا , ويرفع هبم مجيعاً 

 . يسجد يف الركعة األوىل بالصف األول فقط ويبقي الصف الثاين قائًام حيرس −١
إىل الركعة الثانية سجد الصف الثاين , ثم يقوم ويتقـدم إىل ) اخللفي(فإذا قام الصف  −٢

 .األمام ويرجع الصف األول إىل اخللف فيصبح الثاين أمامًا واألول خلفاً 
مـع اإلمـام هـذه املـرة ألنـه ) األمـامي(يصيل هبم الثانية كاألويل متامًا فيسجد الصف  −٣

 . بح يف اخللفأصبح يف األمام ويبقي الصف األول قائًام ألنه أص
 . الذي أصبح يف اخللف ثم يقوم للتشهد) اخللفي(إذا جلس للتشهد سجد الصف  −٤
 . يسلم هبم اإلمام مجيعاً  −٥

                                                 
  ]. ١٠٢: النساء ) [١(
  .٨٤٠ح  رواه مسلم) ٢(



 אא ١٧٨

  الدرس العاشر
    

א 
א 

 

@ñý•òÇbà¦a@@
א–א–א 

<ğ÷æ_V<íÂ^Û¢^e<íÏ×ÃjÚ<Øñ^ŠÚV< <

١W 
اختلف أهل العلـم يف حكـم صـالة اجلامعـة, والـراجح أهنـا فـرض عـني عـىل  −

 : ))  يف حـق النسـاء , حلـديث األعمـى الـذي قـال لـه  مرشوعة ,الرجال 

, ولألمر هبا يف حال اخلوف )١( )): نعم, قال: فقال אא؟
, واألمر هبا حال اخلـوف )٢(  #sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκÏù |Môϑs%r'sù ãΝßγs9 nο4θn=¢Á9$#... :  قال تعاىل

 .يدل عىل وجوهبا يف حال األمن من باب أوىل
 :ولقد ورد فضلها والتحذير من تركها أحاديث كثرية منها   −

 .)٣( ))אصالةא   :)) قوله 
אאא،فأسبغ  :)) هلووق  

אאאא(( )١(. 
                                                 

  .٦٥٣رواه مسلم ح ) ١(
  ].١٠٢: النساء ) [٢(
  ٦٥٠،ومسلم ح  ٦٤٥رواه البخاري ح ) ٣(



אא 

 

١٧٩

אאאאאماא : ))ه لووق 
אאא،א

אאא(( )٢( .ه لـووق  :))
אאא

א(( )٣(. 
 : ((يقول  اهللا رسول سمعت: قال  الدرداء أيب عن و

אאא،
א٤( )) א(  

٢אאאW 
قـال :قـال   فعن أيب هريرة :إن كثرت الخطا كان أفضلالتطهر والمشي و- ٢، ١

א   :)) رسول اهللا 
אאאWאא

(( )٥(. 
 : ((قالـت  ريض اهللا عنهـا فعن عائشة  :ترك األعمال عند حضور الصالة - ٣

א    –  أي خــدمتهم– אא
א(( )٦(. 

א((: قال    أن النبي   فعن أيب هريرة  :م اإلسراعالمشي بسكينة وعد -٤ 
                                                                                                                             

  .٢٣٢رواه مسلم ح ) ١(
  .٤٣٧، ومسلم ح ٦١٥رواه البخاري ح ) ٢(
  .٦٥٦رواه مسلم ح ) ٣(
  اين،وحسنه األلب) اجلماعة يف الصالة باجلماعة يعين (قوله  السائب ونقل عن. ٥٤٧رواه أبو داود ح ) ٤(
  .٦٧٦رواه البخاري ح ) ٥(
  .٦٧٦رواه البخاري ح ) ٦(



 אא ١٨٠

א،אאא
 .)١( ))א،א،א

فعن :  منها في الخروج للجماعة ،وعدم منعهناستئذان الزوجة زوجها  - ٥
אאאא((:قال   أن النبي   ابن عمر 

(( )٢(. 
אאא  :)) لقوله  :اجتناب الطيب للنساء -٦

(( )٣(. 
WאאW  تنعقد اجلامعة وتصح باثنني إمام ومأموم ولو كان املأموم امرأة

 نيللـرجل   ذلك يف الفـرض أو النافلـة لقولـه  أو عبدًا أو صبيًا مميزًا وسواء كان
وحلـديث ابـن , )٤( ))((:يريدان السفر

 .وقتها  وصالته معه , مع صغر سنه  يف قصة مبيته مع النبي  عباس 
٣אאאאW 

 يف ليلٍة ذات بردٍ    إىل املسجد ألمره الذي يشق معه اخلروج  :المطر والوحل - ٢، ١
    ورد أنه إن خرج كان أفضل ملا ,و)٥( ))אא((مطر للمؤذن أن يقول  
   

 .صىل فكان يسجد يف ماٍء وطني
 مناديه يف يوٍم  ىناد   أنه  ثبتعن احلد املألوف ملا  الذي  :البرد الشديد -٣

                                                 
  .٦٤٩، ومسلم ح  ٦٣٥رواه البخاري ح ) ١(
  .٤٤٢، ومسلم ح  ٥٢٣٨رواه البخاري ح ) ٢(
  .٤٤٣رواه مسلم ح ) ٣(
  .٦٧٤، ومسلم ح  ٦٣٠رواه البخاري ح ) ٤(
  .٦٩٧، ومسلم ح  ٦٦٦رواه البخاري ح ) ٥(



אא 

 

١٨١

, وأحلـق أهـل العلـم )١( ))((يف آخر األذان  ,  شديد الربد
 . الظلمة الشديدة التي ال يبرص فيها املرء طريقه هبذه األعذار

א((ختلف عن اجلامعة وقال هلم  ملا    ألنه  :المرض - ٤

(( )وُيسـتحب لـه املجـيء إذا مل يرتتـب عـىل  املشـقة للمـرض ضـابطال, و)٢,
 .ه , ملا ُروي أن املريض كان يأيت يتهادى بني الرجلني ليأيت الصالةذلك رضر علي

א  :)) لاقـ:قـال  فعـن ابـن عمـر  :لـه ه حاجةب حضور الطعام عند  -٥
אא

(( ,وكان ابن عمر  تـى يفـرغ يوضع الطعام له وتقام الصالة فـال يأتيهـا ح
 .)٣(  وإنه ليسمع قراءة اإلمام

א،א   :)) :مدافعة األخبثين  -٦

٤( ))א(. 
أمـا مـن قـال أن العـروس ال خيـرج للجامعـة حلـديث اإلقامـة عنـد البكـر سـبعًا  −

 الزوجات يفاحلديث فهًام خاطئًا , فاحلديث يف القسمة بني  والثيب ثالثًا ففهم
 .  الليايل , وليس فيه تعرٌض للجامعة 

íÎ†ËjÚ<Øñ^ŠÚV< <

WאאאאW 
   :))  يكون بإدراكها من التكبري إىل التسليم لقوله   

                                                 
  ٢٦٠٥وصححه األلباين يف الصحيحة ح  ١/٣٩٨، البيهقي  ٤/٢٢٠رواه أمحد ) ١(
  .٤١٨، ومسلم ح  ٦٦٤رواه البخاري ح ) ٢(
  .٥٥٩، ومسلم ح ٢٦٧٣رواه البخاري ح ) ٣(
  .٥٦٠رواه مسلم ح) ٤(



 אא ١٨٢

 אאא،אא(( )١(. 
Wאאن فيه قوال :א: 

 .األوىل فقد أدرك اجلامعة  אرأي اجلمهور أنه إذا أدرك اإلمام قبل −
أن اجلامعة ال تدرك إال بإدراك  –ابن تيمية   אوهو مذهب املالكية  –الراجح و − 

, ويدرك الركعة )٢( ))א  :)) لقوله ,ركعة
فلو دخل ,− وهو مذهب اجلامهري املذاهب األربعة وغريهم  –الركوع بإدراك 

,  ويركع,  –والبد من القيام لصحتها –واإلمام راكع يكرب تكبرية اإلحرام قائًام 
وتسقط واألفضل واألحوط فعلهام معًا,,تكبرية اإلحرام عن تكبرية الركوعوجتزأ 

 .   اكع فركع وأقره ر   عنه الفاحتة حلديث أيب بكرة أنه دخل والرسول 
فإذا كان يف الركعة األوىل قطعهـا وإن كـان يف  אولو أقيمت الصالة وهو يف  − 

 . الثانية أمتها خفيفة
Wאאא  :له ثالث صور : 

 أمرًا راتبًا فهـذا) اجلامعة الثانية ملن فاتته األوىل(أن يكون إعادة اجلامعة  :الصورة األولى
عــىل عهــد  نالشــك مكــروه إن مل يكــن حمرمــًا , ألن هــذه الصــورة مبتدعــة مل تكــ

 ., وهو دعوة للكسل   الرسول 
أي األصل أن اجلامعة واحدة لكن أحيانًا يتخلـف (أن يكون عارضًا  :الصورة الثانية

ــر بعــذر ــة أو أكث ,  ال تعــاد ويصــلون فــرادي:فمــنهم مــن قــال )رجــالن أو ثالث
كان جالسـًا ذات يـوم مـع أصـحابه فـدخل    ألن الرسولوالصحيح أهنا تعاد 

                                                 
  .،وحسنه األلباين٢٤١رواه الترمذي ح ) ١(
  .٦٠٧،ومسلم  ح ٥٨٠رواه البخاري ح ) ٢(



אא 

 

١٨٣

א،((: رجل بعد أن انتهت الصالة, فقال

אא(( )وقال البعض بوجوهبا ألن اجلامعة واجبة)١ ,. 
سـيارات فالنـاس يـدخلون مجاعـات الأو يف طريق  אيف مسجد  :الثالثة الصورة

 .لون وهذا ال يشء فيهويص
<ğ̂ éÞ^mV<Ý^Úý^e<íÏ×ÃjÚ<Øñ^ŠÚ<V< <

١א : 
   :)) فيه, لقوله  متوفرة األحق هبا اإلمام الراتب ما دامت رشوط اإلمامة  −

אא(( )٢(. 
  لقولـه  –وإتقانـًا  أي األكثر حفظاً  – אم دِّ مل يكن هناك إمام راتب قُ  فإن −

يف  ى اثنـانفإن تساو.   ))אא(( : يف احلديث السابق
 . القراءة قدم األفقه

قــدم الثــاين ألن ,وأفقــه قــارئ ولكــن لــيس األقرأ,فــإن وجــد أقــرأ ولــيس بأفقــه  − 
, ثـم  مقدَّ وألنه أدرى بفقه الصالة فيُ ,الصحابة ما كان يقرؤون وحيفظون إال بفهم 

: يف احلــديث الســابق    ثــم األسـن لقولــه , ثــم األقـدم إســالمًا ,األسـبق هجــرة 
))אאאא،،אא

א،אאא،
((ع بينهمرتقا وإال. 

٢W 
 وتصح الصالة خلفه لصالة الصحابة ومنهم ابن عمر خلف: الفاسق إمامة −١

                                                 
  ،وصححه األلباين١/٤٢٧  والترمذي،٣١٨/ ١ الدارمي،و٥٧٤ ح داود وأبو ٣/٦٤  أمحدرواه ) ١(
  .٦٧٣رواه مسلم ح ) ٢(



 אא ١٨٤

 .الذي مل يكفر ببدعته אه ثلولكن تكره , وم )١(احلجاج 
واأللتغ الذي يغري حرف مكان حرف إذا مل , ومن يلحن يف صالته  :إمامة األمي −٢

 . بطلت الصالة ,فإن غري املعنى حييل املعني غيرييكن اللحن والت
אثالثـة  ((حلـديث  :له كارهون بحق وهمقوماً  من أمَّ- ٣

, وهنا الوعيد خمتص ملن ُيكره )٢( )). .((ذكر منهم  ))..
 .اً ملخالفته السنة أو سوء دينه أما إذا كرهه البعض اللتزامه بالسنة فليس معترب

٣W 
لمأمومني حلديث ابن عباس أنه مر بني أيدي بعض الصف سرتة اإلمام سرتة ل− 

 )٣(مل ينكر أحد,وخلت يف الصففد,وترك األتان ,ثم نزل عىل محاٍر أتانٍ راكبًا 
א :)) للفاحتـة وال يسـكت لقولـه قراءتـهالصحيح أن اإلمام يؤمن بعـد  − 

 .)٤( ))KKאא
((ملا صىل بـالبقرة    ملعاذ   ل لقولهويكره أن يشق عىل املأمومني بالتطوي −

    - ثالث مرات– ,אא 

אא(( )٥( . 
 . إذا سمع بكاء الصبي خمافة أن تفتن أمه  خيفف   وكان  −
 وا قعودًا ألنإذا صىل اإلمام قاعدًا لعذٍر صىل املأمون قيامًا وال جيوز أن يصل −

                                                 
  .١٦٦٠رواه البخاري ح) ١(
  . ٥٠٤،ومسلم ح ٧٦رواه البخاري ح ) ٢(
  .٥٠٤، مسلم ح  ٧٦رواه البخاري ح ) ٣(
  .٤١٠، مسلم ح  ٧٨٠رواه البخاري ح ) ٤(
  .٤٦٥، مسلم ح  ٧٠٥رواه البخاري ح ) ٥(



אא 

 

١٨٥

 . أنه صىل قاعدًا والناس قيامًا خلفه   آخر أمر النبي 
ملا ورد عن تأخر  −دثُحي كأن  −لإلمام أن يستخلف غريه إذا عرض له عذر  −

ملا طعن وتقديمه لعبد الرمحن  وتأخر عمر ,لإلمامة    وتقدمه  أيب بكر 
 . بن عوف 

 مني ,عيد هو وال يعيد املأمواية الصالة يُ وإذا ذكر اإلمام أنه بدأ حمدثًا بعد هن  −
وهو املروي عن عمر وابنه ,عىل رأي اجلمهور ومنهم الشافعي ومالك وأمحد 

 . وعثامن وعيل

<ğ̂ nÖ^m<VÝçÚ`¹^e<íÏ×ÃjÚ<Øñ^ŠÚV< <

١אאW 
 : وهو يتضمن  )١( ))א  :)) واجب لقوله

 .اإلقتداءنية  − ١
فيشرتط اتصال الصـفوف إليـه أو كونـه يف املسـجد ولـو , برؤية أو سامع  : اد املكاناحت − ٢

 . كان بينهم حائل
أي يرشع يف أفعال الصالة فـور رشوع اإلمـام فيهـا بـدون موافقـة  :متابعة املأموم إمامه −٣

 :))  لقوله وأما السبق فمحرم, فأما املوافقة فتكره ,  وال سبق وال ختلف
אאא

א(( )بطلـت الصـالة )١(بـركن فلـو تعمـده  السـبق كـانفإذا , )٢
 فإن كان, ))א ))كام قال ابن عمر , كلها 

                                                 
  .٤١٤سلم ح ، وم ٧٣٤رواه البخاري ح ) ١(
  .٤٧٤، ومسلم ح  ٦٩١رواه البخاري ح ) ٢(



 אא ١٨٦

 . )٢( إلمامليأيت به بعد ا عنه  ووجب عليه الرجوع,مل تبطل ساهيًا  
فيأيت بام ختلف به ويتابع اإلمام وال حرج  لعذرفهو إما  :عن اإلمام أما التخلف − 

لو :بعض أهل العلم وقال,أما التخلف بغري عذر فمكروهو,  )٣(عليه مهام كان
 .)٤(بطلت الصالةواحد عمدًا  تأخر أكثر من ركن 

 فإذا , هم فال جيوز متابعته إذا قام اإلمام لركعة خامسة ساهياً ومل يلتفت لتنبيه  − 
 . واهللا أعلم األرجح , كام ذكر  ابن تيمية ,قاموا جاهلني بذلك مل تبطل صالهتم عىل

٢אאW 
 : - غري متأخر عنه  − يقف عىل يمني اإلمام حماذيًا له   : واحداًإذا كان المأموم  -

א  א:(قال  عباس ابن حديث والدليل  
                                                                                                                             

   ٤/٢٥٩الشرح املمتع  .)أنَّ فعل احملظور عمداً يف العبادة يوجب بطالنها: والقاعدةُ) (١(

أنه يف مجيعِ أقسامه حرام، أما من حيث بطـالن الصـالة   ) عمداً(وخالصة الكالم يف سبق املأمومِ إمامه) ( ٢(
عاملاً ذاكراً فصالته باطلةٌ بكلِّ أقسامِ السبقِ،وإن كـان جـاهالً أو ناسـياً فصـالته      ه مىت سبق إمامهأن...به

يدركَه اإلمام،فإنه يلزمه الرجوع ليأيت مبا سبق فيه بعد إمامه،فإن مل يفعـل   أن قبل صحيحةٌ؛إال أن يزول عذره
   ٤/٢٦٣ع الشرح املمت) عاملاً ذاكراً بطلت صالته،وإال فال

رجلٌ يصلِّي مع اِإلمامِ، واِإلمام ركع، ورفع، وسجد، وجلس، وسجد الثانية، ورفـع حـىت   :مثال ذلك) (٣(
تبقى مـع اِإلمـامِ   : فنقول...إال يف الركعة الثانية؛ النقطاعِ الكهرباء مثالً،» املُكبر«وقف، واملأموم مل يسمع 

وبذلك : الركعة األوىل فإذا سلَّم اإلمام فاقضِ الركعة الثانية،قال أهل العلمِ وتكونُ ركعةُ اِإلمامِ الثانية لك بقية
فإن علم بتخلُّفه قبل أن يصل .يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفَّقةٌ من ركعيت إمامه؛َألنه ائتم بإمامه يف اُألوىل ويف الثانية

قائم مع اِإلمام،فركع اِإلمام وهو مل يسمع الركوع،فلمـا   رجلٌ:اِإلمام إىل مكانِه فإنه يقضي ويتابع إمامه،مثاله
ه«:قال اِإلمامدع اُهللا ملَن محمالتسميع،فنقول لـه » س عمـك،وتكون مـدركاً     :ساركـع وارفع،وتـابع إمام

   ٤/٢٦٥الشرح املمتع بتصرف يسري )للركعة؛ألن التخلُّف هنا لعذرٍ
أنه إذا ختلَّف عنه بركنٍ : قولُ الراجح حسب ما رجحنا يف السبقِال( ٢٦٧-٤/٢٦٦يف الشرح املمتع ) ٤(

وعلى هذا؛ لو أنَّ اِإلمام رفع من السجدة . لغريِ عذرٍ فصالته باطلةٌ، سواٌء كان الركن ركوعاً أم غري ركوع
يدعو اَهللا حىت سجد اِإلمام فبقي جوديدعو اَهللا يف الس ه  األوىل، وكان هذا املأمومالسجدة الثانية فصالت

  ...)  باطلةٌ؛ ألنه ختلُّف بركنٍ



אא 

 

١٨٧

א  برא(.. )١( , 
,  )٢( )وظــاهره املســاواة: (, قــال ابــن حجــر)(ويف بعــض ألفاظــه 

 .)اثنني كانا إذا سواء بحذائه اإلمام يمني عن يقوم باب(وبوب البخاري 
F: وفيه  حلديث جابر,صفًا وراءهفيقفوا  :أما إذا كانوا اثنين  -

א  א
א  

א    ( )٣(  . 
واجلمهور عىل بطالن صالته إذا تقـدم :  إلمامال يجوز أن يتقدم المأموم على ا -

ـه مل يـرد عـن النبـي : وقال بعُض أهل العلم. عليه الَة ال تبطل; ألنَّ ـه  إنَّ الصَّ أنَّ
اَم اإلمام, وغايَة ما فيه أنَّه  الة ُقدَّ ر جابر وجبار  هنى عن الصَّ فـدل ذلـك  أخَّ

َط اب. وهو مذهب مالك.عىل استحباب تقدم اإلمام  إنَّه إذا : ن تيميَّة وقالوتوسَّ
اَم اِإلمام, وإال فال ت صالُة املأموم ُقدَّ ورُة إىل ذلك صحَّ   )٤( .َدَعت الرضَّ

وأمِّ )١( ,فعـن عائشـة أما النساء فـإذا كانـت اإلمامـة مـنهن فإهنـا تقـف وسـطهن  −
هنَّ   −ريض اهللا عنهن −سلمة تا النساء وقفتا يف صفِّ ام إذا أمَّ  .أهنَّ

                                                 
ن يسار اِإلمام وأكثر أهل العلم يقولون بصحة الصالة ع(، ٧٦٣،ومسلم ح ٦٩٨رواه البخاري ح ) ١(

 .وبالوج وأنَّ كون املأمومِ الواحد عن ميني اِإلمام إنما هو على سبيلِ األفضلية،ال على سبيلِمع خلو ميينِه،
  ٤/٣٧٥الشرح املمتع ) واختار هذا القول شيخنا عبد الرمحن بن سعدي

  ٢/١٩٠فتح الباري ) ٢(
: وقف بني علقمة واألسود، وقال ،وقد ثبت عن عبد اهللا بن مسعود ٣٠٠٩رواه مسلم ح ) ٣(
ثر مع فصار للمأمومني فأك( ،)وصححه األلباين  ٦١٣أبو داود ح  رواه( » فعل هكذا رأيت النيب «

الشرح املمتع ) عن ميينِه فقط:والثالث.عن جانبيه: والثاين.خلفَه وهو األفضلُ: األول.اإلمام ثالثة مواقف
يف أيام اجلمعة،أو يف أيام احلـج   إىل ذلك والضرورةُ تدعو( وقال ورجحه ٤/٣٧١راجع الشرح املمتع ) ٤(  ٤/٣٧٠

  )يف املساجد العادية



 אא ١٨٨

٣אW 
א: )) لقولــه :جيــب تســوية الصــفوف − 

(()ــات ,   )٢ ــوية ) ( ويف بعــض الرواي ــوا تس ــإن ترك , ف
 )٣(مع اإلثم   عدمالبطالنالصفوف ; قال البعض ببطالن الصالة ,والراجح 

تقـدم أحـد عـن الصـف فـال ي( )٤(بمعنى تسوية املحـاذاة تكونوتسوية الصف قد  − 
ــأخر  ــه تعــاىل )وال يت ــى الكــامل كــام يف قول ــد تكــون بمعن  &  $£ϑs9uρ xn=t/ …çν£‰ä©r,وق

#“uθtGó™$#uρ  , تشمل عدة أشياء ) الكامل(وتكون التسوية هبذا املعنى  أي كُمل: 
١ − אא 
٢  − אאאW  فإنَّ هذا من كامله, وكان النبي א «: ليقوא  

                                                                                                                             
/  ١("  املسـتدرك "  يف وهو احلاكم طريق من )١٣١/ ٣و ٤٠٨/ ١( " الكربى سننالرواه البيهقي يف ) ١(

 دون )١/٢٢٣( شيبة أيب وابن )٣/١٢٦( الرزاق عبد طريقه ومن سليم أيب ابن وهو ليث وفيه )٢٠٤ - ٢٠٣
 ) ٨٩ / ٢( شيبة أيب ابن أخرجه عائشة عن عطاء عن ليلى أيب ابن عليها تابعه الزيادة هذه لكن النساء إمامة

 فأمتهن املكتوبة يف نسوة أمت عائشة أن احلنفية رائطة حديث من أخرى طريق وهلا اآلخر يقوي فأحدمها ،
راجع متام املنة ص  (  )١٣١/ ٣( والبيهقي) ١/٤٠٤( والدارقطين )١٤١/ ٣( الرزاق عبد أخرجه،وسطا بينهن
  )ا للعمل حلةصا اآلثار فهذه وباجلملة:وفيه تصحيح أثر أم سلمة، مث قال  ١٣٥،
  .٤٣٦، مسلم ٧١٧رواه البخاري ح ) ٢(
ألن التسوية واجبة للصالة ال واجبة فيها، يعين أا خارج عـن  :( ،وقال ٣/١٢راجع الشرح املمتع ) ٣(

هيئتها، والواجب للصالة يأمث اِإلنسان بتركه، وال تبطل الصالةُ به، كاألذان مثالً، فإنه واجب للصالة، وال 
  )ل الصالة بتركهتبط

و املعترب املناكب يف أعلى البدن، ...وتسوية الصف تكون بالتساوي، حبيث ال يتقدم أحد على أحد،) ( ٤(
وإمنا اعتربت األكعب؛ ألا يف العمود الذي يعتمد عليـه  ،.فل البدن، وهذا عند االعتدال،واألكعب يف أس

وأما أطراف األرجـل  . والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو املُعترب البدنُ، فإن الكعب يف أسفل الساق،
فليست مبعتربة؛ وذلك ألن أطراف األرجلِ ختتلف، فبعض الناس تكون رِجلُه طويلة، وبعضـهم قصـرية،   

  ٣/١٢الشرح املمتع بتصرف   )فلهذا كان املعترب الكعب



אא 

 

١٨٩

אאאאאא
אאא

ال يكـون بيـنكم ُفـَرج تـدخل منهـا الشـياطني : أي)١( ))א
ـغار ; فهذا هو الرتاص; ألن الشياطني  يدخلون بني ا فوف كأوالد الضـأن الصِّ لصُّ

شوا عىل املصلني  .من أجل أن ُيشوِّ
اصِّ والتَّزاحم  −  اص التَّزاحم; ألن هناك َفرقًا بني الرتَّ  .وليس املراد بالرتَّ
٣  − אW  ـفِّ الثـاين فوف, فال ُيرشع يف الصَّ فإنَّ هذا من استواء الصُّ

فُّ األول,وال  ُيرشع يف الثالث حتى َيكُمل الثاين وهكذا, حتى َيكُمل الصَّ
אאא لو«:إىل تكميل الصفِّ األول فقال وقد ندب النبي − 

אאאאא «)يعنـــي.  )٢ :
 )٣( ))אא א :)) قوله يقرتعون عليه;

:)) اهللا رســول قــال:قــال  ســمرة بــن ابرجــ عــنو

א(( قـال , رهبـم عنـد املالئكـة تصـف وكيف: قلنا  :
))אאאא(( )٤(.وقــال    :))א

אאאא٥( ))א( 
٤  − אW نهنم مجاعٌة, واجلامعُة مأخوذٌة موفيام بينها وبني اِإلمام; أل 

                                                 
 الصـف  إىل رجـل  جـاء  إذا:  إخوانكم بأيدي ولينوا معىن،وصححه األلباين،و٦٦٦رواه أبو داود ح ) ١(

   الصف يف يدخل حىت منكبيه رجل كل له يلني أن فينبغي فيه يدخل فذهب
  ٤٣٧،ومسلم ح ٦١٥رواه البخاري ح ) ٢(
  وصححه األلباين.٢/٩٠، النسائي  ٦٦٤رواه أبو داود ح ) ٣(
  ٤٣٧،ومسلم ح ٦١٥رواه البخاري ح ) ٤(
  ،وصححه األلباين٦٧١أبو داود ح ،  ٢/٩٣رواه النسائي ) ٥(



 אא ١٩٠

 ((: قـال  اهللا رسـول عـن  أنـس وال اجتامع كامل مع التباعد,وعن ,االجتامع 
 ))..א א

 » אא : »ومنه احلث عىل الدنو ِمن اإلمام; لقوله  
٥  − א: ف أفضل من أيرسه, ولكن :يعني أنَّ أيمن الصَّ

ليس عىل سبيل اإلطالق; ألنه لو كان عىل سبيل اِإلطالق  كام يف الصف األول ; 
سوُل  אאאא،«: كام قال» أمتُّوا األيمن فاأليمن«: لقال الرَّ

 « .حتاذى اليمُني واليسار وتساويا أو تقاربا فاألفضل اليمني;أما مع  ولكن إذا
 .البعيد التَّباعد فال شكَّ أنَّ اليسار القريب من اإلمام أفضل من اليمني

٦  − א :جــال, فــال خيــتلطن : بمعنــى أن يكــون النِّســاُء خلــف الرِّ
جال    خرها لقوله آلنساء أفضل صفوف الرجال أوهلا وأفضل صفوف ا,فبالرِّ

))א،א
(( )فبنيَّ .)١  جاِل كان أفضَل رت النِّساُء عن الرِّ   .أنه كلام تأخَّ

 هذا إذا كان النساء خلف الرجال أما إذا كان النساء يصلني خلف امرأة أو يفو −
 )٢( .األدلة عىل ذلكصفوفهن األول لعموم  ن خريمكان منفصل فالظاهر أ 
 بن احلميد عبد, فعن تكره الصالة بني السواري حتى ال تنقطع الصفوف −

                                                 
  ٤٤٠رواه مسلم ح ) ١(
 مكان ،بل إذا تقدموا إىلوليس من التسوية تأخري الصبيان،٢٢ -٣/١٣فيما سبق الشرح املمتع راجع ) ٢(

، فهم أحق به ؛ لعموم األدلَّة على أنَّ من سبق إىل ما مل يسبق إليه أحد فهو أحق به،واملساجد بيوت اهللا، 
ستوي فيها عباد اهللا،وألن مجيع األحاديث الواردة يف ذلك ضعيفة،وألننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن املكان ي

وجعلناهم يف مكان واحد أدى ذلك إىل لَعبِهم وتشويشهم فيوضعوا بني الكبار ،مث إنَّ فيه  الفاضل،
ليلين منكم «:وأما قوله . الذي أخره كراهته للرجل:كراهة الصيب للمسجد؛ الثاين :األول: حمذورين

  )٣/٢١ بتصرف(.حثُّ البالغني العقالء على التقدم؛ال تأخري الصغار فمراده» أُولُو األحالمِ والنهى



אא 

 

١٩١

 السـواري إىل فـدفعنا,  اجلمعـة يـوم   مالـك بـن أنـس مـع صـليت:قـال حممود 
 . )١(  אא : أنس فقال,  وتأخرنا فتقدمنا

د الذي يصيل خلف الصـفوف وحـده فلـو كـان لعـذٍر صـحت صـالته أما املنفر −
ملا كرب وركع وسـار وهـو راكـع حتـى دخـل  حلديث أيب بكرة  خلف الصف 

   :)) بطلــت لقولــهيف الصــف , ومل يــأمره  باإلعــادة , أمــا إذا مل يكــن بعــذر 

א(( )وابصــة , وحــديث )٢  أنــه   رجــًال صــىل  أمــر
 .)٣(باإلعادة ف خلف الص

أما إذا حرض اثنان ويف الصف فرجـة  لواحـد فيصـطفان معـًا ,ألن االصـطفاف  −
 .−رمحه اهللا–واجب و سد الفرجة مستحب ,وهو رأي ابن تيمية 

                                                 
  ،وصححه األلباين٦٧٣رواه أبو داود ح ) ١(

  وصححه األلباين.٤/٢٣، أمحد ١٠٠٣رواه ابن ماجة ح ) ٢(
لعذر ألن ) منفرداً(وتصح صالته (وصححه األلباين ،.٢٣٠والترمذي ح،٦٨٢رواه أبو داود ح) ٣(
ال يكلف اهللا نفساً {:وقوله }استطعتم  ما فاتقوا اهللا{: القاعدةُ الشرعيةُ أنه ال واجب مع العجزِ،لقوله تعاىل(

نئذ يكون انفراده لعذرٍ فإذا جاء املصلِّي ووجد الصف قد تم فإنه ال مكان له يف الصف، وحي }إال وسعها
وهو .فتصح صالته،وهذا القولُ وسطٌ،وهو اختيار شيخِ اإلسالمِ ابنِ تيمية،وشيخنا عبد الرمحن بن سعدي

واب؟فاجلواب .الصفن الصاسِ مالن ب أحدنا ال نقولُ بذلك؛ ألنَّ : فإن قال قائل ملاذا ال تقولون بأن جيذإن
 فَتح فُرجة يف الصف،وهذا قَطع للصف،:الثاين.التشويش على الرجلِ املَجذوبِ: األول:اذيرهذا يستلزم مح

 :والثالث ،»من قَطع صفا قَطَعه اُهللا«:فيه الرسول  الصف الذي قال قَطع باب أن يكون هذا من ويخشى
  كلِّ الصف على جِنايةً أنَّ فيه:والرابع.املفضول املكان إىل لالفاض املكان من بنقله املَجذوب على جِنايةً فيه أنَّ

أفال نأمره أن يصلِّي إىل جنب : فإن قال قائلٌ.يتحرك النفتاح الفُرجة من أجل سدها سوف الصف ألنَّ مجيع
بل لو مل ...ختطِّي الرقابِ،: األول:ذيرال نأمره أن يصلِّي إىل جنبِ اِإلمامِ؛ ألنَّ يف ذلك ثالثة حما: اِإلمام؟ قلنا

ة يف انفراد اِإلمام أنه إذا وقَف إىل جنب اِإلمام خالف السن: والثاين.يكن إال صف واحد فقد تخطَّى رقابهم
 .ةاخلُصوصي فإذا شاركه أحد يف هذا املوضعِ زالتموضعه التقدم على املأمومِ، ألنَّ اِإلماميف مكانه؛
مث ثان،وثالث حىت يكون عند اِإلمامِ صف كاملٌ، ..اِإلمامِ،مث جاء آخر  تقدم إىل جنبِ:إذا قلنا أننا:والثالث

ملاذا :فإن قال قائلٌ.لكنه لو وقَف خلف الصف لكان الداخلُ الثاين يصف إىل جنبِه، فيكونان صفا بال حمذور
أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما ..امعه أحد، وإال صلَّى وحده منفرداً، قلنال تأمرونه أن يبقى،فإن جاَء 

   .٣٨٤-٤/٣٨٢الشرح املمتع بتصرف .)تكون هذه الركعةُ هي األخريةُ فتفوته اجلماعةُ



 אא ١٩٢

 يف يصـليا مل رجـالن إذافـ صـىل وتصح صالة املتنفـل بـاملفرتض , ملـا ورد أنـه  −
(( :فقال,امفرائصـه ترعـد هبـام يءفجـ هبـام فدعا ,املسجد ناحية

(( :فقال, رحالنا يف صلينا قد:قاال,))؟אא

א (()١(. 
 أنه كان يصيل مـع الرسـول    وتصح صالة املفرتض باملتنفل حلديث معاذ −

 .)٢(فيصيل هبم تلك الصالة العشاء اآلخرة ثم يرجع إىل قومه
الرسـول  مـع ملا دخل إىل إمام,حلديث ابن عباس  منفردوجيوز حتويل النية من  − 
 ٣(الليل صالة يف( 

א 
א -א -א 

١אW 
אW 

אא ))،قال    عن أيب هريرة  −
،،،א

אא،א ) أي مستمعة
אאא،) مصغية

א(( )٤( . 

                                                 
  .٥٧٥رواه أبو داود ح ) ١(
  .٤٦٥،ومسلم ح ٧٠٠رواه البخاري ح ) ٢(
  . ٧٦٣وغريها،ومسلم ح  ١٣٨و ١١٧رواه البخاري ح ) ٣(
  . ٨٥٤رواه مسلم ح ) ٤(



אא 

 

١٩٣

אאW 
 اجلمعة عن يتخلفون لقوم ((:قال أن النبي  عن ابن مسعود  − 

א(( )١( 
: منـربه أعـواد عىل يقول  اهللا رسول سمعا أهنام   هريرة وأيب عمر بنوعن ا −

)) אאא
٢( ))א(. 

אW 
$ :,والـدليل قولـه تعـاىل عني عىل كل مسلم مكلففرض  − pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ 

# sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9 $# )٣(.  

אא :)) ولقولـه

א(( )٤( 
אW 

א   :)) لقولـه :يكره تخصيص ليلته بقيام أو يومه بصيام - ١
אאא،א 

،٥())א( 
 .)٦(   اقتداًء بسنته  : يستحب قراءة سورتي السجدة واإلنسان في الفجر - ٢

                                                 
  . ٦٥١رواه مسلم ح ) ١(
  . ٨٦٥رواه مسلم ح ) ٢(
  ] .٩:اجلمعة ) [٣(
  ).٣/٥٧انظر اإلرواء (،وصححه األلباين ١٠٦٧رواه أبو داود ح ) ٤(
  .١١٤٤رواه مسلم ح ) ٥(
  .٨٨٠، مسلم ح  ٨٩١راجع البخاري ) ٦(



 אא ١٩٤

א  )) لقوله  : يستحب اإلكثار من الصالة على النبي - ٣

א ((. )١( 
א   :)) لقوله  : ءة سورة الكهفيستحب قرا - ٤

אאא(( )٢(. 
قبـل (خـر سـاعة بعـد العرصـ آ سـاعة اإلجابـة وهـي رجاء : اإلكثار من الدعاء - ٥

 .)٣( ))א(( :   لقوله) املغرب
אא  )) لقولـه  : يستحب الغسـل قبـل الصـالة    - ٦

(( )٤(. 
   :)) لقولـه :  يستحب مس الطيب إال لمحرم والمرأة والتسوك - ٧

،،אאא
אא

אאא(( )٥(. 
 .  اقتداًء بسنته  البياضوأفضلها  : ويستحب التزين ولبس أحسن الثياب - ٨
א   :))  لقولـه:  يستحب التبكير للمسجد والدنو من اإلمام - ٩

א،אאאאא
אאאאא،

،אאאא،

                                                 
  .صحيح ١٠٨٥، ابن ماجة  ٣/٩١ئي ، النسا ١٠٤٧رواه أبو داود ) ١(
  .٣/٢٤٩، البيهقي  ٢/٣٦٨رواه احلاكم ) ٢(
  .٣/٩٩، النسائي  ١٠٤٦رواه  أبو داود ح ) ٣(
  .٤٠وراجع حكم غسل اجلمعة ص  ٨٤٤، مسلم ح  ٨٧٧رواه البخاري ح ) ٤(
  .٨٨٣رواه البخاري ح ) ٥(



אא 

 

١٩٥

אא،אאא
א١( ))א(. 

 ويف  ))   :)) لقوله  ويستحب المشي وعدم الركوب  -١٠
 .)٢( ))(( هخرآ
 ™  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u: تعاىل لقوله : ويحرم البيع والشراء بعد أذان الجمعة -١١

#sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn=¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑàfø9$# (#öθyèó™$$sù 4’n<Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ yìø‹t7ø9$#  )هو , و )٣
 ...نكاح البيع , ال: العقودأنواع عند اجلمهور يشمل مجيع 

ويستحب الدنو من اإلمام ويجب اإلنصات للخطبة وال يجوز الكالم في  -١٢

 –א–אא :)) لقوله :أثنائها
(( )مع اخلطيب للحاجة لكالماوجيوز  , وجيوز إسكاته باإلشارة, )٤. 

א   :FFKK قـال  : ويكره تخطـي الرقـاب    -١٣

א(( )أي أنقصت أجره )٥.  
אאאW 
ومن أقوى األقوال من اشـرتط الثالثـة  , اختلفت آراء العلامء عىل مخسة عرش قوالً   − 

((استالالً بحديث  − عثيمني هو رأي ابن تيمية ووافقه ابن –

אאوالصالة تشمل  ))א 

                                                 
  .٨٥٠،ومسلم ح ٨٨١رواه البخاري ح ) ١(
  .٣/٩٥والنسائي ، ٤٩٦رواه الترمذي ) ٢(
  ].٩: اجلمعة ) [٣(
  .٩٣٤رواه البخاري ح ) ٤(
  .،وحسنه األلباين ٣٤٧رواه أبو داود ح ) ٥(



 אא ١٩٦

 . )١( !!اجلمعة , فكيف نقول بوجوهبا عليهم, ثم نقول أهنا ال تصح هبم?
واشرتط بعض الفقهاء رشوطًا  أخـرى لصـحة اجلمعـة كوجـود اإلمـام األعظـم  − 

رص واملسجد اجلامع واتصال البنيان ,وليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله  حرفًا وامل
 .واحدًا يدل عىل اشرتاطها

٢ א  : 
, عليهـا وعـدم صـالته بـدوهنا ولـو مـرة    تـهاخلطبة رشط لصحة اجلمعة ملداوم −

 .فدل ذلك عىل وجوهبام ,)٢(حرم الكالم واإلمام خيطب  وألنه 
ولكــن املقصــود أن تكــون عــىل مــا  ,)٣( معينــة تفســد بــدوهنا رشوطخطبــة ولــيس لل −

 ةوالصـال اهللا بحمـد االبتـداء فيهـا ويستحب,وترهيبهم الناس ُرشعت له من ترغيب
وقراءة آيات من القرآن , ويستحب تقصري اخلطبة وتطويل  , رسوله عىل والسالم

 .اهللا ىتقوإىل الصالة والدعاء للمسلمني ودعوهتم 
 وجيوز  ,  ب أن خيطب خطبتني واقفًا جيلس بينهام مرة, ألن ذلك كان فعلهوجي −

 .لعذراجللوس 
                                                 

  وهو رأي ابن حزم والشوكاين- اثنان كأي مجاعة أخرى لعدم وجود دليل على ختصيصها  البعض اشترط )١(
،ومسلم ٩٣٣البخاري ح ))(لغوت فقد خيطب واإلمام أنصت اجلمعة يوم لصاحبك قلت إذا((:  هلوقل) ٢(

دعاء   ، ويستثىن ما لو كان ملصلحة أو لإلمام ،كما يف حديث الرجل الذي جاء يطلب من النيب )٨٩٧ح
  . اهللا ليغيثهم من القحط

: إن كان خيطب يف عرب، فال بد أن تكون بالعربية، وإن كان خيطب يف غري عرب، فقال بعض العلماء)(٣(
 ال يشترط أن خيطب بالعربية،: وقال آخرون.بية،مث خيطب بلغة القوم الذين عندهال بد أن خيطب أوالً بالعر

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا {:بل جيب أن خيطب بلغة القوم الذين خيطب فيهم، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعاىل
؟ وهم ال يعرفون ماذا قال اخلطيب  ميكن أن ينصرف الناس عن موعظة،وال.}بِلسان قَومه ليبين لَهم 

ال بد أن تكونا باللغة العربية، لكن إذا مر باآلية فال بد أن : واخلطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حىت نقول
  .٥/٧٦الشرح املمتع ) تكون بالعربية؛ ألن القرآن ال جيوز أن يغري عن اللغة العربية



אא 

 

١٩٧

٣אW 
א  :)) صالة اجلمعة ركعتان كام قال عمر بن اخلطاب  −

نبيكم (( )وليس هلا سنة قبلية ,فلم ُينقل قـط عنـه .)١, 
 ٢(بعد األذان قبل اجلمعة أنه صىل(. 
 .)٣(ويستحب القراءة فيهام باجلمعة واملنافقون , أو األعىل والغاشية −
ومن جاء الصالة وقد دخل اإلمام يف الصالة دخل معه, فـإن أدرك ركعـة واحـدة  −

كـأن حلـق هبـم بعـد ركـوع (فإن ُيكمل الصالة ركعتـان أمـا إذا مل يـدرك الـركعتني 
أربع ركعات,وهبذا أفتي الصحابة كان ابن عمـر وابـن مسـعود أتم ) الركعة الثانية

 . ومل ُيعلم خمالف هلم يف ذلك
ويسـتحب , إذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد فتسقط اجلمعة ملن صىل العيد  −

ملا ورد يف ذلك , من فاتته صالة العيد ,وجتب اجلمعة عىل إقامتها ملن أراد شهودها 
 .بةمن آثار عديدة عن الصحا

 بل يصلون ,ال يصلون اجلمعة احلجيج فإن أما إذا وافق يوم اجلمعة يوم عرفة −
 .   الظهر والعرص مجعًا وقرصًا , وخيطبهم اإلمام قبل ذلك خطبة عرفة , كام فعل

א 
 املسجد احلرام ثم املسجد النبوي ثم املسجد األقىص وال جيوز  :أفضل المساجد  -

 ملا حتويه لبعض املساجد إال هلذه املساجد الثالثة , ولكن جيوز السفر شد الرحال 
                                                 

  .٣/١٠٦، وصححه األلباين يف اإلرواء  ١٠٦٣، وابن ماجة ح  ١/٢٣٢رواه النسائي ) ١(
أما البعدية فوردت ركعيت ،وأربعاً ،وستةً ، وفصل ابن تيمية وقال لو كانت يف املسـجد فـأربع،ولو يف   )  ٢(

  .البيت فركعتني ، وقال البعض أنه تنوع وجوه فتصلى مرةً اثنني ومرةً أربعاً
  .٨٧٨رواه مسلم ح  األعلى والغاشيةيث وحد. ٨٧٧رواه مسلم ح  اجلمعة واملنافقونحديث )  ٣(



 אא ١٩٨

 . من علم نافع مثالً 
 .)١( ))אאאא )) وقد قال  −
אאאאאلعن ((:   لقوله :القبورويحرم بناؤها على  -

(( )٢(. 
אא :))لقولـه : المسـاجد ويكره زخرفـة   -

(( )٣( . 
كام ورد يف حديث :وتطيبها وصيانتها عن القذر واألوساخ تنظيفهاويستحب  -

 .)٤( ))אאא  )) ، األعرايب , ولقوله 
  :)) لقوله الة في المسجدوال يجوز نشد الض -  

أن  ىوال خيف. )٥( ))אאאא
 واهللا أعلم,الرشع يعذر باجلهل فإن كان الناشد جاهالً فاألوىل البدء بتعليمه قبل هنره

א  :)) لقوله:  وال يجوز البيع والشراء في المسجد -

אאאKKK(( )أما البيع عىل باب املسجد فجائز.)٦. 
 مرفوعًا   حديث ابن عمر :األول :ففيه حديثان:  أما إنشاد الشعر في المسجد -

))א   אאאאאKKKK(( )٧(. 
                                                 

  .٥٣٣، ومسلم ح ٤٥٠رواه البخاري ح ) ١(
  .٥٣١، ومسلم ح  ١٣٣٠رواه البخاري ح ) ٢(
  .وصححه األلباين. ٦٨٩، والنسائي ح  ٤٤٩رواه أبو داود ح ) ٣(
  .٥٢٢رواه مسلم ح ) ٤(
  .٥٦٨رواه مسلم ح ) ٥(
  وحسنه األلباين. ١٣٢رواه الترمذي ح ) ٦(
  وحسنه األلباين. ٣٢٢، والترمذي ١٠٧٩واه أبو داود ح ر) ٧(



אא 

 

١٩٩

قد كنت أنشد :فقال,ينشد يف املسجد فلحظ إليه    مر بحسان  أن عمر:والثاين
أنشدك اهللا,أسمعت : فقال وفيه من هو خري منك,ثم التفت إىل أيب هريرة 

وعىل  .)١(نعم:قال  ))،אא((يقول  رسول اهللا  
جلعل املسجد مكانًا إللقاء األشعار أو  هذا يكون النهي متوجهًا للشعر القبيح, أو

 .مع مكانته, واهللا أعلم يتناىفغري ذلك مما 
: قـال    ملا ورد يف حـديث جـابر بـن سـمرة : ويجوز الكالم المباح في المسجد -

))אא(( )٢( ,
يشوش عىل مـن يف املسـجد ملـا ورد عـن ولكن ال جيوز ارتفاع الصوت فيه ارتفاعًا 

: أنه رأي رجلني من أهل الطائف وقد ارتفعت أصواهتام يف املسجد فقـال  عمر
))א،א

א(( )مـن غـريه ملـا ورد أن  , وقد جيوز ارتفـاع الصـوت ملصـلحة كأخـذ حـٍق )٣
 .)٤(  فارتفعت أصواهتام فخرج هلام الرسول  اً قاىض دينبعض الصحابة كان يت

 .)٥(حلديث الغلامن األحباش :في المسجد لمصلحة  اللعبويجوز  -
واملـرأة , ملـا ثبـت أن أهـل الصـفة  : والشرب والنوم في المسـجد  األكلويجوز  -

 .)٦(وابن عمر كانوا ينامون يف املسجد, السوداء 

                                                 
  .٢٤٨٥، ومسلم ح ٤٥٣رواه البخاري ح ) ١(
  .٦٧٠رواه مسلم ح ) ٢(
  .٤٧٠رواه البخاري ح) ٣(
  .٤٥٧راجع البخاري ح ) ٤(
  .٨٩٢، مسلم ح ٥١٩٠رواه البخاري ح ) ٥(
  .٧٠٣١، ٦٤٥٢،  ٢٤٣٩راجع البخاري ح ) ٦(





אא 
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