
   
  

 
  
  

  
   الصيام، الزكاة،الصالة

  
  

   تقريراتمن
   الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخمساحة

  
  

  مجعه ورتبه وهذبه وعلق عليه 
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم



 

  

  ٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  
  

  املقدمة
   اهللا الرمحن الرحيمبسم

  
  

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى العاملني، هللا رب احلمد
  .آله وأصحابه أمجعني

آداب املشي إىل ( املسمى بـ العبادات، فهذا كتاب :بعد أما
جزال اهللا أ الوهاب ، عبدانتقاه اإلمام ادد الشيخ حممد بن ) الصالة

 أحكام الصالة والزكاة والصيام، مقتديا يف يف :له األجر والثواب
 مجيب أن يطلب من العلم ما يقو«: اهللاقول اإلمام أمحد رمحه بتأليفه 
 صالته وصيامه جهلهالذي ال يسعه : مثل أي شيء؟ قال: قيل: به دينه

 فذكر الشيخ أحكام الصالة والزكاة والصيام وأضاف »وحنو ذلك
 السالم واالستئذان وغريها، ودلل على ذلك مبا ب من آداأخرىأشياء 

 وأقوال العلماء اتهدين، وجرده مما األمةيف الكتاب والسنة وإمجاع 
 من أمور مبتدعة أو األربعةبني إىل األئمة يوجد يف كتب بعض املنتس

 ختريج إىلمرجوحة، وإن كانت قليلة، وبوبه، وخرج ما يراه حمتاجا 
  .من األحاديث اليت أوردها وترك بعضها لشهرته

  مثاال للتحقيق يف هذه العبادات،اختصاره هذا الكتاب مع فكان
ني قدوة املصلاملساجدا للمبتدئني واملتوسطني وأئمة ومفيد.  

 بدعوته وكتبه ومن أخذ بتوجهاته انتفع هذا املؤلف ومن وكان
 املشهود هلا األمةونصره من حكام آل سعود مثاال حيا لصدر هذه 



 

  

  ٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 واجلهاد العقائد والعبادات واملعامالت واحلدود واجلنايات يف: باخلريية
 - جنديف-واألخالق واآلداب وكل ما له صلة باإلسالم، خصوصا 

مل يوجد إطباق على :  بن إبراهيم رمحه اهللاحممديخ قال حفيده الش
 كثري يف املغرب وغريه فموجوداخلري مثل إطباق أهل جند، أما أفراد 

  . خري اجلزاءواملسلمنياهـ، فرحم اهللا هذا املؤلف وجزاه عن اإلسالم 



 

  

  ٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  
  

   الشرحهذا
   حممد بن إبراهيم آل الشيخللشيخ

  
  
  

مهم «: ة شيخنا بقوله وصفه مساحكما كان ذلك الكتاب وملا
 حيفظه كتاباهـ وكان أول » جدا وال سيما لطالب العلم املبتدئ

الطالب يف الفقه مث ينتقلون بعده إىل زاد املستنقع وشرحه، يف عصره، 
 كنت ممن يقرؤه ويستمع إىل تقريرات الشيخ عليه يف عام تسعة وألين

 العلمية، ائة وألف، وعرفت آنذاك قيمتهاوثالمثوستني وعام سبعني 
 وغزارة علم الشارح، وملا املؤلفوملا أعلم من الثقة والقبول ملؤلفات 

 هذا العلم إن: قرأته يف صحيح مسلم من قول ابن سريين رمحه اهللا
دين فانظروا عمن تأخذون عن دينكم اهـ وحملبيت حلفظ العلم ونشره 

 حرصت على تسجيل هذه التقريرات يف دفاتري مرتني يف كلهلذلك 
 مخسني عاما حمفوظة عندي كغريها املدةوظلت هذه ) ٧٠، ٦٩(م عا

 اهللا يب وا لطفمن شروحات الشيخ وتقريراته وفوائده، ولوال 
  : وبشيخنا وتذكري قول الشاعر

 صيودك باحلبـال الواثقـة     قيد  صـيد والكتابـة قيـده      العلم
 يف الصحراء، فلم يكن أحد حيفظها ندت يف اهلواء أو لطارت

 عشر وأربعمائة مثانيةأو يقيدها وميتلك زمامها، مث إين يف عام حرفيا 
 مع عبارااوألف استعنت اهللا يف مجعها من دفاتري وتبييضها وترتيب 



 

  

  ٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

املنت، واختيار األوضح واألمشل من عباراته، وقد أسوق العبارتني 
ها وألفاظ ت وراجعت بعض العبارات اليت استشكلللفائدة،تتميما 

 ما ترك من شرحه أو أحتاج إىل على ساقها، وعلقت األحاديث اليت
 قريبا املعاين،زيادة إيضاح، فجاء شرحا كامال موثقات خمتصرا جزل 

هم املتعلم والعامي، وكان الشيخ رمحه اهللا يأخذ باألحوط فيما فيه فل
 معترب، ذاكرا اخلالف يف مسائل مهمة، مرجحا الراجح خالف

ن حسن نيته، وحمبته لتحقيق العلم  موذلكومضعفا املرجوح، باألدلة 
 اهللا أفضل اجلزاء فجزاهونشره والعمل به، ونصحه للراعي، والرعية، 

 وعمليسأله تعاىل أن جيعل قصدي أوأمحد اهللا على إعانيت وتوفيقي، و
خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفع ذا الشرح كما نفع مبتنه إنه جواد بر 

  .مد وعلى آله وأصحابه أمجعني وصلى اهللا على نبينا حمرحيم،رءوف 

   بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسمحممد
  



 

  

  ٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  
  

  ) اهللا الرمحن الرحيمبسم(
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ) اهللا الرمحن الرحيمبسم(

  :] املشي إىل الصالةآداب باب[
 بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا اهللا املصنف رمحه ابتدأ

  .ومراسالتهبه  يف مكاتبالنيب 
 يف العبادات واقتصر على آداب هذا املصنف رمحه اهللا ألف

  . والصيامالزكاةاملشي إىل الصالة وما بعده من صفة الصالة إىل آخر 
 يف فيها يطول، والنواقض معروفة الكالم يذكر الطهارة ألن ومل
  .خر، وكذلك احلج معروف يف املناسكأمواضع 

يما املبتدئ، ال سيما صالته،  سوال جدا لطالب العلم، ومهم
 مشتمال على هذاتفاصيلها، وأفعاهلا، ويعرف زكاته، وصيامه، فألف 

  .املذكورات
   أو غريه؟املصنف له آداب يهل املسم: س
   يقرب أنه ليس امسه، وجعل للمصنف، ألنه ليس الذي: ج



 

  

  ١٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  )باب آداب املشي إىل الصالة(
إذا توضأ « لقوله ) خبشوع (متطهرا اخلروج إليها يسن

  ».... إىلعامداأحدكم فأحسن وضوءه مث خرج 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بل املراد أحكام العبادات، لكن ملا فقط، آداب املشي مقصوده
 إال أن يوجد الطلبة، مساه بعض )باب آداب املشي إىل الصالة (يرؤ

  .)١( ما يدل على هذا
فيها آداب يتأدب  الصالة مشروع )متطهرا اخلروج إليها يسن(

  .ا
هذا أن ال خيرج إىل : منها:  يف حمالآداب ابن آدم شرع له فإن

  . يف بيتهيتطهراملسجد إال كامل الطهارة، هذه هي السنة أن 
 عليه اخلشوع وهو السكون، والتذلل كما قال ظاهر): خبشوع(
نزلْنا علَيها الْماَء وِمن آياِتِه أَنك ترى الْأَرض خاِشعةً فَِإذَا أَ: تعاىل

تبرو تزتاه فدل على أن اخلشوع ضد االرتفاع يكون يف 
 أنه ذاهب إىل طاعة ربه مستحضراخروجه ممشاة خبشوع وهو كونه 

  .ومناجاته يكون يف قلبه ما يظهر على جوارحه
  : يأيتما على أنه سنة والدليل

 خرج عامدا  توضأ أحدكم فأحسن وضوءه مثإذا « لقوله(
  إىل 

                                     
 اجلنائزومن أجل هذه التسمية اقتصر بعض من طبعه على ما يتعلق بالصالة وترك : قلت) 1(

  .والزكاة والصيام



 

  

  ١١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وأن يقول إذا ) (» فإنه يف صالةأصابعه فال يشبكن بني املسجد
سم اهللا، آمنت باهللا، اعتصمت باهللا ا بيته ولو لغري الصالة بمنخرج 

 وال قوة إال باهللا اللهم إين أعوذ بك أن حولتوكلت على اهللا، وال 
و  أظلم أو أجهل، أأوأضل، أو أضل، أو أزل، أو أزل، أو أظلم 

  ).....وأن ميشي إليها بسكينة ووقار) (جيهل علي
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .» يشبكن بني أصابعه فإنه يف صالةفال املسجد
 دل على أن السنة أن يتطهر يف داره، وأن خيرج احلديث فهذا

 بني أصابعه، وذلك ألنه يف صالة يشبكإليها خبشوع وأنه ال ينبغي أن 
 بأنه يف صالة ذلك الصالة أشد وأشد، وعلل ويف املسجد أشد، ويف
  .فالصالة أوىل، وأوىل

  .دليل على أنه مشروع أن يتطهر قبل»  خرجمث«: وقوله
سم اهللا، ا إذا خرج من بيته، ولو لغري الصالة، بيقولوأن (

 اهللا، وال حول وال قوة إال علىآمنت باهللا اعتصمت باهللا، توكلت 
 أو  أو أزل أو أزل،ل، أو أضل،باهللا اللهم إين أعوذ بك أن أض

  .) أجهل، أو جيهل عليأو،  أو أظلمأظلم
إىل ... اللهم:  خرج من بيته ولو لغري الصالة أن يقولإذا يندب

  . فيقوله عند كل خمرجوإالآخره وأهم خمارجه للصالة، 
  ) بسكينة، ووقار إليهماميشي وأن(

  . اع واندفبانزعاج ميشي بسكينة ووقار، وال ميشي أن يندب



 

  

  ١٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

امشوا وعليكم السكينة فما فإذا مسعتم اإلقامة «: لقوله (
) وأن يقارب بني خطاه( )» فاتكم فاقضواوماأدركتم فصلوا 

اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا : ويقول (
 وال رياء وال مسعة خرجت اتقاء بطرا وال افإين مل أخرج أشر

 تغفر يل وأن تنقذين من النار سألك أنأسخطك وابتغاء مرضاتك 
  ....، ) يغفر الذنوب إال أنتال ذنويب مجيعا إنه 

  ــــــــــــــــــــــــــ
:  ا عدم االضطراب وإكثار احلركات، والوقاراملراد: والسكينة

 أو عدم إكثار االلتفات، ومن االلتفاتاملراد به االحتشام من عدم 
  . الوقارمن ذلك مما هو عدم رفع الصوت عندما يتكلم وأشباه

إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة ما :  لقوله(
هذا احلديث دال على ما تقدم )  فاقضوافاتكمأدركتم فصلوا وما 

 بالفتح املسافة بني القدمني واخلطوة واخلطوة)  يقارب بني خطاهوأن(
أحسن ف أنه إذا توضأ وذلكبالضم اخلطيئة، ملا جاء يف احلديث، 

 إالالوضوء مث خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل خيط خطوة 
وإذا كان هكذا . رفعت له ا درجة وحط عنه ا خطيئة احلديث

 خبالف ما إذا مل ا وحيصل باملقاربة بني اخلطاخلطا،علم أنه يكثر بكثرة 
 رفع الدرجات وتكفري السيئات منيقصر اخلطا، فإنه يقصر ما ذكر 

  .نسبيا
 إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي اللهم: ولويق(

هذا فإين مل أخرج أشرء وال مسعة خرجت اتقارياءا وال ا وال بطر 
 يلسخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر 

  ).ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت



 

  

  ١٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ا، واجعل يف  اجعل يف قليب نورا، ويف لساين نوراللهم: ويقول(
 مشايل نورا، وفوقي نورا، وحتيت وعنبصري نورا، وعن مييين نورا، 

 له أن يقدم استحبفإذا دخل املسجد ) (نورا، اللهم أعطين نورا
 الكرمي،سم اهللا أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه اب: ويقول) (رجله اليمىن

  .....)وبسلطانه
  ــــــــــــــــــــــــــــ

لهم إين أسألك حبق السائلني عليك إىل آخره، وهو ال:  يقولأن يندب
 وإثابتهم من مجلة أمسائه وصفاته، فدعاؤه بذلك من الداعنياإلثابة، فإجابة 

  . فما يف هذا احلديث تشهد له اآلياتوصفاته،مجلة دعائه بأمسائه 
 اجعل يف قليب نورا، ويف لساين نورا، واجعل يف اللهم: ويقول(

 مشايل نورا، وفوقي نورا، وحتيت وعن نورا، بصري نورا، وعن مييين
  ).نورا، اللهم أعطين نورا

 يقول ذلك؛ حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما حني أن يندب
 من صالته وخروجه، ى بيت خالته ميمونة، فرويف بات عند النيب 
 أن من األدعية املشروعة علىإىل آخره، فدل ... اللهم: وذكر أنه قال

 استقامت بنوراله أن جيعله، ألن تلك إذا نور عليها هذا الدعاء، وسؤ
أن اهللا تعاىل : على الطاعة، وسلمت من املعاصي، وجاء يف احلديث

 يف ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور خلقهخلق 
  .ضليومئذ اهتدى ومن أخطأه 

 والنيب)  املسجد استحب له أن يقدم رجله اليمىندخلفإذا (
 اليمىن هنا لشرفها وتقدمييعجبه التيمن يف شأنه كله،  كان 

  .وتأخريها عند اخلروج تقدمي هلا يف املعىن
   وبسلطانه  اهللا، أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكرميسماب ويقول(



 

  

  ١٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

القدمي من الشيطان الرجيم، اللهم صل على حممد، اللهم اغفر 
م رجله يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك، وعند خروجه يقد

وإذا دخل (، )تح يل أبواب فضلكفوا: ..... اليسرى ويقول
  ...............،)املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

  ــــــــــــــــــــــــ
 الشيطان الرجيم، اللهم صل على حممد، اللهم من القدمي(

 وعند خروجه يقدم رجله رمحتك،اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب 
  .) وافتح يل أبواب فضلك... :اليسرى فيقول
 جمتمع مفترق، فاتمع أن الداخل واخلارج واخلروج فالدخول
فضل، ورمحة، :  وافترقا يف قولذنويب،اللهم اغفر يل : اتفقا يف قول

 وقبوهلا، واخلارج الصالةألن الداخل متعرض ألبواب الرمحة يف تأدية 
وافتح يل : قد وفر وصالها، وقد طلب الفضائل فناسب أن يقول

  . فضلكأبواب
: يعين)  املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتنيدخل وإذا(

  . ومها حتية املسجدجيلس،مشروع أن يبادر إىل ركعتني قبل أن 
 دخل أحدكم املسجد ال جيلس حىت يصلي إذا«:  لقوله

: وما حقها؟ قال:  أعطوا املساجد حقها، قيلروي وقد »ركعتني
 وحظ هلا، كما للمساجدلى أا حق ركعتني قبل أن جيلس؛ فدل ع

 يف أن حتية مىن رمي اجلمرة فال يبدأ بشيء قبل ذلك كما فعل 
  .حجته

 اجللوس، فإن جلس وطال الزمان فإا سنة فات قبل وحملها
  بدليل الذي جلس والنيب فيصليهايقوم فحملها، أما إن قرب الزمان 

  قم: ، قالال:  جتلس؟ قالأنأصليت قبل : قائم خيطب فقال له



 

  

  ١٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وال خيوض يف حديث ) (أو يسكت(، )  اهللابذكرويشتغل (
واملالئكة تستغفر له ما مل ) (فما دام كذلك فهو يف صالة) (الدنيا

  ).يؤذ أو حيدث
  ــــــــــــــــــــــــــ

 فدل على أن الرجل إذا دخل املسجد وجلس ركعتني فاركع
 فال، وذلك أنه مطلوب  طالإذافانتبه أو نبه فإنه يقوم ويصلي، أما 

 الطويلالصالة قبل اجللوس، وهنا حصل اجللوس وطال ، وفرق بني 
  .والقصري
 راتبة الفجر، يف بيته أتى إىل املسجد فاألوىل أن يصلي صلى وإذا

  .حتية املسجد
فإذا كان يف املسجد وصلى حتيته فينبغي له )  اهللابذكر ويشتغل(

 وهو أفضل األذكار القولية،  القرآن،تالوةأن يشتغل بذكر اهللا من 
  . وسؤاله املغفرة، وحنو ذلكاهللا،والتسبيح والتحميد، واحلوقلة، ودعاء 

 يففإن مل يكن فينبغي له أن يصمت، وذلك أنه ) يسكت أو(
  .هذه احلالة يف صالة

إذا كان كذلك كيف يفعل ما )  يف حديث الدنياخيوض وال(
  ؟هو من أعمال الدنيا

بالقوة، كما جاء يف احلديث، )  صالة كذلك فهو يفدام فما(
فإذا جاء إىل املسجد )  يؤذ أو حيدثمل تستغفر له ما واملالئكة(

 مل يفعل فيسكت، فإنمتطهرا وصلى واشتغل بالذكر فإنه يف صالة، 
  .فإنه يف صالة كما تقدم



 

  

  ١٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  )باب صفة الصالة(
قد قامت الصالة، :  يقوم إليها عند قول املؤذنأن ويستحب

قيل لإلمام أمحد قبل  (رآهإلمام يف املسجد، وإال إذا إن كان ا
  .......................................،)شيئاالتكبري تقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : الصالةصفة باب

 ما اشتملت عليه من األقوال واألفعال وبيان حقيقتها،
   ومندوبااوواجبااوالكيفيات وهذا شامل ألركاا، 

إن : الصالةقد قامت :  أن يقوم إليها عند قول املؤذنيستح(
يندب أن يكون اإلمام واملأموم ) كان اإلمام يف املسجد وإال إذا رآه

 وعند وصوله إىل »قد قامت الصالة« جلوسهما إىل وصوله إىل على
 استحباب جلوسه إن كان قائما بعضهم يقومان وذكر »قد قامت«

 كان يفعل  من اإلقامة ألن النيب »دق«إىل أن يصل املؤذن إىل 
  .ذلك

 وال رآه بل كان خارج املسجد املسجد مل يكن اإلمام يف وإن
إذا قامت الصالة «: قولهفال يقوم من مكانه حىت يرى اإلمام، كما يف 

 بيان ألنه »قد« فإذا كان يف املسجد فيقام عند »ومل تروين فال تقوموا
 القيام يف الصالة، ليحصل التراص لقرب الصالة، فما بعد اإلقامة إال

:  قبل إحرام اإلمام، وإذا كان اإلمام ليس حاضرا فقولهوالتساوي
 كما هو حىت يأيت اإلمام، وإذا كان اإلمام فيكونوعدمه واحد » قد«

 ألنه من حني يتقدم يأيت اإلمام،متأخرا فيكون القيام بعدما يدخل 
  .بالتحرمية، وإن مل يره وحتقق أنه جاء قام

  . تتلفظ بالنيةيعين) اتقول شيئً: التكبريقيل لإلمام أمحد قبل (



 

  

  ١٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ،) وال عن أحد من أصحابه النيب عنال إذا مل ينقل : قال(
  )......ب واألكعاملناكبحاذاة مبمث يسوي اإلمام الصفوف (

  ـــــــــــــــــــــــــ
)  وال عن أحد من أصحابه النيب عنال، إذ مل ينقل : قال(

 ليست أكثر من استشعار ما سيفعله ويعزم عليه مث يفعله بعد نيةفال
 يتوضأ الفجر، وكمن يرى املسجد فدخل كإنسان )١( شعوره به

 عليه، مث فعله بعد والعزممعهم وهم يصلون، النية تصورك ما ستفعله 
  .التصور، وهي من القلب، ال حظ للسان فيها أبدا

 وال من خلفائه ن النيب  مل يصدر مهذا ا بدعة، ألن والتلفظ
 األئمة املتبوعني، وال هلا مستند إمنا أحدوال من صحب املرضيني وال 

 النية، وهو غلط، اقال الشافعي كلمة ظن بعض أصحابه أنه عىن 
 ليسوالدليل دل على أنه ال بد لكل عمل من نية، وتقدم النية، فالذي 

ء، وبعدما خرج من فيه نية كون اإلنسان يتربد جبميع بدنه يف املا
 أنا أريد أن يكون هذا عن جنابيت، أو يغسل نفسه،احلمام قال يف 

 هذا من الوضوء فيغسل جيعلوجهه للتنظيف مث ملا غسله نوى أن 
 وتصوره،اليدين بعده فال يصح، احلاصل أنه ال أصل لوقوف اإلنسان 

  .بل تصورك وقصدك إياه هذه هي النية) هـ) (ي) (ن(
تسن )  مبحاذاة املناكب واألكعبالصفوفم  يسوي اإلمامث(

 كعب هذا حماذ يكونأن : تسوية الصف مبحاذاة املناكب واألكعب
  لكعب هذا، ومنكب هذا حماذ ملنكب هذا، هذا يف القيام أما يف 

                                     
 كما طلوبامل والعزم عليه هذا هو النية، وإذا فعله بعد ذلك حصلت النية والفعل فتصوره) 1(

  .يأيت



 

  

  ١٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

، )وتراص املأمومني(، ) فاألولاألولويسن تكميل الصف (
وقرب األفضل  (،)ومينة كل صف أفضل(، )وسد خلل الصفوف(

  )... اإلماممن
  ـــــــــــــــــــــــــ

مجع مقعدة، وليس :  واملقاعدباملناكب، فاحملاذاة فيه اجللوس
 وال مبؤخر الرجلني وهي القيامالعربة باحملاذاة برءوس األصابع يف حال 

 املقصود الساقنياألعقاب، فإن الرجلني ختتلف طوال وقصرا باختالف 
إال باألكعب، والكعب هو العظم أنه ال يتحقق االستواء يف الصف 

 وجاء يف األحاديث املبالغة يف هذا أنه كان يلصق الرجل كعبه الناتئ
  .يف كعب الرجل

 يف احلديث أنه يقال وجاء):  فاألولاألولويسن تكميل الصف (
 يا فالن، وللمتقدم تأخر يا فالن، فمشروع أن يكون الصف تقدمللمتأخر 

وهذا  نون متراصني، كون هذا راص هذا، ويكواملأمومننيمستويا وتراص 
 رأى خلال يف الصف إذا: الصفوف خلل وسديف األحاديث معروف، 

 كما يف حديث فيستعمل،أشار إىل ذلك، وإن احتيج إىل زيادة بيان 
  .» صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكملتسون«

  :فوائد من قراءتك هذه فعرفنا
  .حىت تستوي الصفوف يندب أن ال يكرب اإلمام أنه: أحدها
 ال يبدأ يف الصف الثاين، وال الثالث قبل كمال األول أنه: الثانية

  .أو الثاين
  . الفرج، وأدلة ذلك معروفةسد: الثالثة

إن اهللا ومالئكته يصلون :  احلديثويف: ) كل صف أفضلومينة(
  .على ميامن الصفوف

  . من اإلمام أفضلوالقرب): اإلمام األفضل من وقرب(



 

  

  ١٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وخري  (،)»ىليلين منكم أولو األرحام والنه«: ه لقول(
 صفوف النساء وخريصفوفكم الرجال أوهلا، وشرها آخرها، 

ال  (،)هللا أكربا: مث يقول وهو قائم مع القدرة (،)آخرها وشرها أوهلا
  .................................... ،) غريهاجيزئه

  ـــــــــــــــــــــــــ
 على أن فدل) »نكم أولو األرحام والنهىليلين م «لقوله (

 اإلمام ليسمع القرآن من ىحام والنهراألحق بوالية اإلمام أولو األ
متاما، ويرى بعينه صالة اإلمام، ويفيد تفضيل الدنو من اإلمام كما 

 الرجال أوهلا، وشرها آخرها، وخري صفوف صفوف وخري(تقدم 
رد وإن كان فيه  وحديثهذا منت ) النساء آخرها وشرها أوهلا

ولبعدهم عن النساء، ولكوم  وذلك لتقدمهم للصالة، مقال،
 االقتداء، وخيشى عليهم الفتنة بالنساء، والنساء بالعكس عنهيأخذون 

 أو يفنت فإن يف قرم نوع فتنة من يفتنتخياف على األوالت، أن 
 هلن صفوف كما والنساءالناحيتني، فتغايرت األفضلية والشرعية، 

  .ال صفوف، كما يفيده هذا احلديث الذي هذا متنهللرج
 يف الفريضة فال يعين)  اهللا أكربالقدرةمث يقول وهو قائم مع (
 منه وهو جالس، فإن فعل مل جيزئه فريضة، يعين أا شرط إذا يصح

 حمرول أو مريض ال يقدر أصال أو ،)١( مربوطكانكان قادرا، أما لو 
ع سقط عنه ب أو سوية عدؤ رنم )٢(أو مبشقة ال حتتمل أو خائف

   اهللاهللا أجل، أو أجمد، أو :  فلو قال)اال جيزئه غريه(للعذر 
                                     

 واحملرول الكلمات كتبتها هكذا، ألنه وقف عليها بالسكون، وهلذه الكلمات نظائر هذه) 1(
  .املقعد

  . ما سبقنفس) 2(



 

  

  ٢٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ليستحضر عظمة من يقوم بني بذلكواحلكمة يف افتتاحها (
 مل »إكبار«: أو أكرب أو قال) هللافإن مد مهزة  (،)يديه فيخشع

  )وكذا (،)وال حيرك لسانه (،)حيرم بقلبه (،)واألخرس( ،تنعقد
  ــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو » كما رأيتموين أصليصلوا«:  قال النيب مل جيز، ألن الكبري

  . اهللا أكرب، فتبني أن أنواع التعظيم األخرى ال جتزيإالما عرف عنه 
 ليستحضر عظمة من يقوم بني يديه بذلكواحلكمة يف افتتاحها (

ة اختريت فإن  حبث ما السر واحلكمة يف كون هذه الكلمإذا) فيخشع
 واملصلحة عرف ذلك من عرفه وجهله، من احلكمةكل الشرعيات، على 

 أن يستحضر اإلنسان واحلكمةجهله، وكذلك يف قضائه وقدره، فالسر 
 وإخباته وذلهه بكربياء رب العاملني وتفرده ا، فيحمله على سكون قل

  .هو لب الصالة، وال يكتب له إال ما عقل منها: لربه، واخلشوع
 هنا) مل تنعقد» إكبار«:  أو قالأكربفإن مد مهزة اهللا أو (

 : كل واحدة تبطل الصالة فرضا أو نفال، أحدهاحلناتيتصور ثالث 
 تعلم  مهزة اهللا أكرب خطر كبري، الفمدمد مهزة اهللا، أو أكرب أو الباء، 

 مبعىن كأنه سؤال لكوا، وإمنا كانت مبطلة دينه وال نظر نظرا، كامال
 مبد »كربآهللا آ« اهللا أكرب أم ال؟ والذي يستفتح صالته بـ استفهام

هذا ما استفهم لكن اإلكبار » إكبار«ألف أكرب فإنه أيضا استفهام، و 
فإذا قال ذلك ما » الطبل«:  كالم العرب، يقال لهيفشيء معروف 

 املعىن، مث التساهل يف اليسري جير يغريأثبت األكربية هللا، ألن هذا كله 
  .ل بالكثريإىل اإلخال

 حيرك وال(ونيته وتصح ) هبقلبحيرم  (األطرم )واألخرس(
   لعدم حصول املقصود بلسانهاحلروفولو كان حيسن بعض ) لسانه



 

  

  ٢١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ري، بويسن جهر اإلمام بالتك (وغريمها القراءة والتسبيح حكم
: وإذا قال«:  وبالتسميع لقوله»فكربواإذا كرب اإلمام  «لقوله 

)  مأموم ومنفردرٍسوي(» ربنا ولك احلمد: قولوامسع اهللا ملن محده، ف
 األصابع، مضمومة، ويستقبل ببطوما ،دوديتويرفع يديه، مم(

  .....، ) إىل حذو منكبيهالقبلة،
  ــــــــــــــــــــــــــ

 بالكفاف، فيحرم بقلبه ال غري، وهكذا يرجعا ال ثًب حتريكه عفيكون
وكذا حكم ( األخرىائه حكم أقواله عبث، فلسانه أنه أحد أعض

األخرس ال يقرأ وال يسبح وال يكرب وال ) القراءة والتسبيح وغريمها
إنه إذا حركه :  بذكر، يسبح بقله، وحتريكه لسانه عبث، رمبا يقاليأيت

 بعض منه وجد  ألنه عمل من األعمال، وإن كانالصالةوأكثر يبطل 
مل فيكفي الكلمات فهو متكلم بكالم يبطل وال صار قوال، هذا ع

» أكرب«نوى » هللا« بقلبه، وإن قدر على النطق بـ باملشروعاتإتيانه 
 الذي بأصل اخللقة، وكثريا ما يكون واملرادوالغالب أنه ال يقدر، 

  .اخلرس ال ينطقون
 اإلمام ربإذا ك«:  لقوله بالتكبريويسن جهر اإلمام (
:  فقولوا: قال مسع اهللا ملن محدهوإذا«: وبالتسميع لقوله» فكربوا

 رفع الصوت بالتكبري كما يسن يف لإلماميسن ) »ربنا ولك احلمد
: وإذا قال» إذا كرب اإلمام«: لقولهحقه رفع الصوت بسمع اهللا ملن محده، 

 حبيث يقولون يسمعونهمسع اهللا ملن محده، فدل على أنه يكرب تكبريا 
 أما )د مأموم ومنفررِسوي(» ربنا ولك احلمد«و » اهللا أكرب«: كقوله

ويرفع يديه، ممدوديت (املنفرد واملأموم فيسن اإلسرار يف حقهما 
   يرفع) منكبيه ويستقبل ببطوما القبلة، إىل حذومضمومة، األصابع،



 

  

  ٢٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ويرفعهما إشارة إىل كشف احلجاب بينه  (،)إن مل يكن عذر(
يقبض  (،)مث (،)الوحدانيةكما أن السبابة إشارة إىل  (،)وبني ربه

  ...،)وجيعلهما حتت سرته (،) بكفه األمينكوعه األيسر
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 مينع وصوهلما إىل هذا أو يكون ) عذريكنإن مل ( إىل فوق، يديه
 أكثر أو أقل ال بأس به، فكونهأكثر، فإن كان هناك مانع مينع املقدار 

 رفع كأنه )ويرفعهما إشارة إىل كشف احلجاب بينه وبني ربه(
  .)١( قبل موجود ورفع ودخلاحلجاب ،

رفعها إشارة إىل أن : ) الوحدانيةإىل أن السبابة إشارة كما(
 وبني اإلشارة اعتقادهامعبوده واحد، فيجمع بني ما يف القلب من 

  .إليها باألصبع الواحد وهذا أمت كما تقدم
يقبض كوعه ( بعد فراغه من تكبرية اإلحرام يسن أن )مث(

ض كوع يسراه بكف ميناه، والكوع هو  يقب) األمينبكفهاأليسر 
 الرسغ، ومقابله العظم الثاين من يليالعظم الذي يف أعلى الذراع مما 

 مها طرفا والكرسوعالكرسوع، فالكوع : جانب اخلنصر، ويقال له
 وبعد )وجيعلهما حتت سرته(الزندين، والقبض هو إمساك الشيء بيده، 

ته، وهو القول املشهور يف  على اليسرى جيعلهما حتت سرباليمىنالقبض 
أنه : ويف رواية أخرى. على صدره: ويف رواية أخرى عن أمحد. املذهب

 األحاديث وال نزاع وقبض كوع اليسرى بكفه اليمىن اتفقت عليه. خمري
فيه، إال أن يكون شيء شاذ لكن اختلف يف موضوعهما بعدما يقبض 

   ل ذلك ماهل حم: كوع يسراه بكف ميناه وجعلهما على مقدم بدنه
                                     

يرفعهما قبل الشروع يف التكبري، وإذا شرع يف التكبري حطهما، : وبعض العامة يعكس: قلت) 1(
  .فكأنه يشري إىل إسدال احلجاب



 

  

  ٢٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ويستحب نظره إىل  (،) بني يدي ربه عز وجلذل ومعناه(
  ...................،)موضع سجوده يف كل حاالت الصالة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 أو على الصدر؟ ذهب مجاعة وهو قول كثري من السرة حتت

على «:  بن حجر وائل روايةيف احلديث إىل أنه على الصدر، ملا لأه
 وهي زيادة على رواية اجلماعة الذين مل يذكروا موضعهما، »صدره

 من الثقة مقبولة، والرواية األخرى، أنه جيعلهما حتت السرة، والزيادة
  . من آثار عضدته وقوتهذلكخلرب علي وغري 

 قرر يف كتابه البدائع وذكر أيضا شيئا من ذلك، أظن القيم وابن
عن وائل فيها شذوذ، ورجح أن الرواية : حاصلهيف كتاب اإلعالم مبا 

 وكل )١( بغريهومعضودفيه حديث علي : جعلهما حتت السرة، وقال
:  ال من باب الوجوب، فالقائلونوالندب،هذا من باب االستحباب 

 وإال فهو جائز للمندوبإنه جيعلهما حتت السرة عندهم أنه تارك 
 )ومعناه ذل بني يدي ربه عز وجل(لك عند أهل القول اآلخر ذوك
 يف ذلك أنه ذل بني يدي رب العاملني، وذلك أن املصلي أمسك لسرا

 إحدامها باألخرى، ووضعهما على صدره والتصرفجارحيت العمل 
 تعظيما ملن مثل بني حركةأو ما حتته كفا للنفس عن أي تصرف أو 
  .يديه طاعة وذال وخضوعا له سبحانه وتعاىل

   ألنه): الة إىل موضع سجوده يف كل حاالت الصنظره ويستحب(
                                     

 يده على صدره وضع عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أن النيب  عن سفيان عن مؤمل) 1(
 شعبة وعبد ورواه روى هذا احلديث عبد اهللا بن الوليد عن سفيان مل يذكر ذلك دفق

 يقل على ومل) ٣٨١/ ٢ج(ويف اإلعالم ) ٩١/ ٢ج( بدائع الفوائد * خالفااالواحد مل يذكر
  .صدره غري مؤمل بن إمساعيل

  ــــــــــ
  .ولعله مل يذكرا هذا:  باألصلكذا(*) 



 

  

  ٢٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

: فيقول (،)مث يستفتح سرا (،) التشهد فينظر إىل سبابتهيفإال (
 ،) عما ال يليق جباللك يا اهللاأنزهكأي  (،)سبحانك اللهم وحبمدك

 وتبارك والتحميد،أمجع لك بني التسبيح : وحبمدك قيل معناه(
  ...........،)امسك

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ف نظره من هنا وهنا فهو مما يشوش  خشوعه، خبالإىل ىدعأ

 وكثر انتقاش املرئيات يف النظر،ما كثر املنظور تفرق لعلى خشوعه ك
 وجاء والتشوش،القلوب، فإن النظر إىل موضع واحد يقل فيه التفكري 

 بصره إىل السماء يف الصالة فأنزل يرفع كان أن النيب : يف حديث
 قال  هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَلَِّذينا *  أَفْلَح الْمؤِمنونَقَداهللا 

 لكن يستثىن من هذا حالة ) إىل سبابتهفينظرإال يف التشهد (. فطأطأ 
 إىل سبابته، حلديث ابن ينظرواحدة وهي ما إذا كان يف التشهد فإنه 

 هللا إلخالصل والسر يف هذا أنه أمت »ال جياوز بصره إشارته«الزبري، 
  .سبحانه بالوحدانية

 بعدما يكرب يستفتح، والسنة أن ال جيهر ) سرايستفتح مث(
:  والتسبيح معناه،)وحبمدكسبحانك اللهم : فيقول(باالستفتاح 

: وحبمدك: (، وقوله)أهللاأي أنزهك عما ال يليق جباللك يا (الترتيه، 
، فيكون مبعىن سبحان )قيل معناه، أمجع لك بني التسبيح والتحميد

 هذه الصيغة جاءت يف النصوص يف حق  امسكوتباركاهللا وحبمده 
 اُهللا رب فَتبارك، الْخاِلِقني اُهللا أَحسن فَتباركالرب وحده 

الَِمنيالْع وهي على وزن تفاعل من الربكة.  آياتيف.  



 

  

  ٢٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  ....................،)وال إله غريك( ،)جدك وتعاىل(
  ـــــــــــــــــــــــــــ

تعاظم يريد بيان صيغة تفاعل، وإال : عباس ابن عن وجاء
 هذا مضاف مفرد فيعم وامسكفالربكة كثرة اخلري والنفع ودوامه، 

 األرضسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف اب«مجيع األمساء كـ 
بلغت أمساؤه يف الكثرة والربكة والدوام الغاية : املعىن» وال يف السماء

ثبات األمساء للرب سبحانه وتعاىل،  غاية وراءها، ويف هذا إالاليت 
 إثبات مجيع ما جاء يف الكتاب والسنة واجلماعةومسلك أهل السنة 

 يرتهون اهللا سبحانه عما ال يليق أمإثباتا بريئا من متثيل املمثلني كما 
 اهللا كسائر كالم العرب وأمساءجبالله ترتيها بريئا من تعطيل املعطلني، 

 اهللا جبالللوهلا، ويؤمن به على ما يليق معروفة املعاين فيعتقد مد
 كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع لَيس: وعظمته على حد قوله

ِصريالْب.  
تعاىل على وزن تفاعل مثل تبارك ، يعين بلغ : )جدك وتعاىل(

 وهو على ثالثة أقسام، االرتفاع،الرفعة أو : من العلو الغاية والعلو
  . الذات كما قال عبد اهللا بن رواحةوكلها ثابتة هللا، علو

 رب العاملينـا   العـرش  وفوق  فوق املـاء طـاف     العرش وأن
 والشرف، وعلو القهر والغلبة، جدك أي عظمتك القدر وعلو

  .ارتفع قدرك وعظم: يعين
 والتحميد والتهليل إذا ضمت إىل تكبرية اإلحرام التكبري فهذه

  .على اإلطالق » أفضل الكالمهن« هي اليت قال النيب 
أنت وحدك املعبود باحلق، بل من عبد : يعين) ريكغ إلهوال (

  .والضاللغريك فهو معبود بالباطل 



 

  

  ٢٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

أعوذ : مث يتعوذ سرا فيقول(، ) بكل ما ورداالستفتاح وجيوز(
   من الوارد تعوذوكيفما (، )باهللا من الشيطان الرجيم

  .....................................................، )فحسن
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 فإن »ال إله إال اهللا«هذا معىن كلمة اإلخالص، : أخرى وبعبارة
 هللا، وهذه الكلمة أساس امللة، اإلهلية إثبات هاهذه الكلمة العظيمة في

 هلا باملطابقة، واستحقاقهوهي دلت على إفراد اهللا جبميع أنواع العبادة 
  .بالتضمنية وتوحيد األمساء والصفات ودلت على توحيد الربوب

 إىل » اللهمسبحانك« ورد):  بكل ما ورداالستفتاح وجيوز(
 إىل آخره إذا »اللهم لك احلمد« إىل آخره، » وجهيوجهت«آخره 
 اإلنسان بواحد فقد جاء بوجه من أوجه السنة؛ لكن قد يكون استفتح

  .)١(  مطلقا، وإما يف بعض احلاالتإما: بعضها أوىل من بعض
 سبحانك اللهم لكونه أمجعها وأفضلها يف ذاته هذا واألوىل

  .الشتماله على ما تقدم لك
 االستفتاح وهو سنة، كما أن بعد يعين):  سرايتعوذ مث(

)  الرجيمالشيطانأعوذ باهللا من : فيقول(االستفتاح والسر به سنة 
قُرآنَ  الْقَرأْت فَِإذَا ألجل قراءة القرآن لآلية الكرمية والتعوذ

وكيفما ( إذا أردت القراءة أي فَاستِعذْ ِباِهللا ِمن الشيطَاِن الرِجيِم
 منها عديدة أشار املصنف إىل أنه وارد أشياء )تعوذ من الوارد فحسن

هذا ومنها غريه، وأي شيء استعاذ به املصلي جاز كما أنه ورد يف 
  .االستفتاحات

                                     
  .تعاىل ذكر ألفاظها قريبا يف باب صالة التطوع إن شاء اهللا ويأيت) 1(



 

  

  ٢٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ،) الرمحن الرحيمبسم اهللا: فيقول (،) سرايبسملمث (
 من القرآن قبلها، وبني آيةوليست من الفاحتة وال غريها، بل هي (

 ،)الكتبوتسن كتابتها أوائل  (،)كل سورتني سوى براءة واألنفال
  ...،وكما كان) (كما كتبها سليمان عليه السالم(

  ـــــــــــــــــــــــــ
ان  أيها جاء به املصلي، أو خارج الصالة كعديدة أشياء

  . هذا اللفظ لآلية السابقةأقواهامستعيذا االستعاذة املشروعة، لكن من 
 كل الثالثة ، بعد االستفتاح ندب ال وجوب) سرايبسملمث (

 )بسم اهللا الرمحن الرحيم: فيقول(ندب، وكلها مما ال جيهر ا 
 الراشدين عدم وخلفائه واجلهر ا خالف السنة، ثبت عن النيب 

 حيتمل ال، شيء صحيح صريح »كانوا يسرون« :اجلهر، ورواية
خالف ذلك، فاملشروع أن تكون سرا ال جهرا، هذا الذي تدل عليه 

 وجاءت أحاديث صرحية دالة على اإلسرار، التأمل،األحاديث عند 
  . صحيح أو غري صريحغريوما جاء من أحاديث معارضة هلا فإما 

ن قبلها وبني  الفاحتة وال غريها بل هي آية من القرآمن وليست(
 من القرآن مستقلة منفردة آية هي): واألنفالكل سورتني سوى براءة 

 النمل مجيع السور، فصل بني السور، وهي بعض آية من سورة مأما
، يعين أوائل اخلطوط فإذا كان أكرب )وتسن كتابتها أوائل الكتب(

كما كتبها ( مسنون مطلقا يف الرسائل والكتب فهوفبطريق األوىل 
 سلَيمانَ وِإنه ِبسِم اِهللا الرحمِن ِمن ِإنه لبلقيس )ان عليه السالمسليم

 ابتداء نيب، وشرعنا أيد أصل ذلك، ودل على أنه مشروع فهو الرِحيِم
    النيب كان وكما( .عليها غري البسملة   تقدمي  ففيه  أن يبتدأ ا، وإال



 

  

  ٢٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وهي تطرد  (،)يع األفعالوتذكر يف ابتداء مج (،)يفعل  النيب
مث يقرأ () ال تكتب أمام الشعر وال معه: أمحدقال (، )الشيطان

  ..........، )الفاحتة مرتبة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

من : ، ومل يقل..... حممدمنبسم اهللا الرمحن الرحيم، :  يكتب)يفعل
 ال أمر كل«:  حلديث)وتذكر يف ابتداء مجيع األفعال(سم اهللا احممد ب

 عند التنقالت من »يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أجذم
كالشرب واجلماع، ودخول الدار، :  املهمات يؤتى اوعندحوال ألا

 هذا )١(كما ورد)  الشيطانتطردوهي (واخلروج منها، وغري ذلك 
   .سر كتابتها

والقرآن خمالف : ) الشعر وال معهم ال تكتب أماأمحد قال(
 ولكن ، الشعر وما ينبِغي لَهعلَّمناه وما: قال اهللا تعاىلللشعر، 

 به الشعر بل املقصود به العلم، كأنواع املقصودصنف من ذلك ليس 
 فيها ليس حمذورا ألن املقصود ماعلوم اليت تؤلف نظما فتكتب فيها، لا

ل  بعض أهوذكرغري الشعر والذي يعمل القصائد ليعطى هذا مذموم، 
  .العلم أا ترد شهادته

فإن نكسها مل تصح، فإا ليست هي : ) يقرأ الفاحتة مرتبةمث(
الْحمد ِللِه رب  الرحمِن الرِحيِم ىا مسم لو قال بعدالفاحتة

الَِمنيالْع يِنِم الدواِلِك يم أو قدم كلمة على كلمة كالرحيم   
                                     

سم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب اب:  إذا أراد أن يأيت أهله قالأحدكملو أن «: ومنه) 1(
 رسول اهللا كان«: ، ومنه» رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد مل يضره الشيطان أبداماالشيطان 

ل فلم يسم حىت مل يبق من طعامه إال لقمة فلما ك عليه وسلم جالسا ورجل يأاهللاصلى 
ما : سم اهللا أوله وآخره فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قالا فيه قال بإىلدفعها 
  . أخرجه أبو داود» الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم اهللا استقاء ما يف بطنهزال



 

  

  ٢٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

كما يف (، ) كل ركعةوهي ركن يف(، )مشددة( )متوالية(
  .................» مل يقرأ بفاحتة الكتاب ملنصالةال  «:)احلديث

  ــــــــــــــــــــــــ
 ال يعين وكذلك ال بد من اإلتيان ا متوالية، )متوالية( الرمحن

يفصل بني اآليات، أو بني الكلمات كلمة عن كلمة وهو أشد 
شتغال بآخر، وكل  بسكوت، وفصل بافصلوالفصل ينقسم إىل 

 فإن قطعها مشروعا، طال وكثر، إال إذا كان امنهما مفيت للمواالة إذ
بذكر غري مشروع ولو أنه ذكر، أو سكوت غري مشروع وطال عرفا 

 الفاحتة من أوهلا، ألنه يقطع بعضها عن بعض، وإطالة استئنافلزمه 
ى  قراءة بعض وترك بعض، مث نوبة أخريعدالزمن ال يعد قارئها بل 

  .قرأ بعضا وترك بعضا
 إذا كان القطع بسكوت وذكر غري مشروع قصري عرفا فإن أما

 ال يبطل، وإذا كان ليس ذكرا بل أجنبيا من الصالة فإن هذه ذلك
 عمدا أو سهوا، أما إذا كان ذكرا مشروعا أو الصالةمسألة الكالم يف 

 السكوت املشروع االستماع منسكوتا مشروعا فإن ذلك ولو طال، 
 وجوبا، القراءة إمامه فإذا سكت إمامه وأمكنه، أن يقرأ قرأ ندبا ل

وعند القائلني بأنه ركن على املأموم أن يقرأ إذا جهر اإلمام، وهذا 
  . ويأيت بتشديداا اإلحدى عشرة)مشددة( مرجوح كما يأيت األخري

 متعني قراءا، ركن يف حق اإلمام )وهي ركن يف كل ركعة(
موم فتسقط عنه الركنية، وهذا أحد ما يتحمله اإلمام،  أما املأواملنفرد

 فإنه نفي ») صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابال «احلديثكما يف (
 فدل على بطالا وأا ال تصح بدوا، والنيب وحقيقتهالذات الصالة 

 يف كل ركعةيقرأها كان .  



 

  

  ٣٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وات،والنبواملعاد، (، )ألن فيها اإلهليات() وتسمى أم القرآن(
 ،)فاآليتان األوليان يدالن على اإلهليات (،)وفيها إثبات القدر

ِإياك نعبد وِإياك  ،) على املعاديدل ماِلِك يوِم الديِن: وقوله(
ِعنيتسن ) وفيها (، ) وإخالص ذلك كله هللاوالتوكلاألمر والنهي

 على طريق تنبيهوال(، )التنبيه على طريق احلق وأهله واملقتدى م
 )لقراءته ( )ويستحب أن يقف عند كل آية(، )الغي والضالل

  ....وهي أعظم سورة يف (
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآنهلا أمساء عديدة فاحتة الكتاب، وأم : ) أم القرآنوتسمى(
ألن فيها ( ملا فيها من أصول الدين العظيمة، »أم القرآن«ومسيت 
واملعاد، والنبوات، وفيها إثبات ( هي األساس هلياتواإل، )اإلهليات

دالن يفاآليتان األوليان ( الدين أصول وهذه أصول عظيمة من )القدر
 على دلي ماِلِك يوِم الديِن :وقوله(، األلوهيات )على اإلهليات

فإن املعاد تدل على امليعاد  ماِلِك يوِم الديِن : اآلية الثالثة؛)املعاد
األمر ( يدل على ِإياك نعبد وِإياك نستِعني اجلزاء واحلساب هو

 اسم جامع »والعبادة«، )والنهي والتوكل وإخالص ذلك كله هللا
لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، 

، وال نتوكل »ال نعبد إال إياك«: أي.  لالهتمام واحلضر»إياك« وكرر
وفيها التنبيه على طريق ( إىل هذه اآلية، يرجعال عليك، والدين كله إ

والتنبيه على ( عليهم املنعم وهو صراط )احلق وأهله املقتدي م
  .، وأهل طريق الغي والضالل)طريق الغي والضالل

 )لقراءته ( من آيات الفاحتة )ويستحب أن يقف عند كل آية(
   وهي أعظم سورة يف( كل آية  يقف عندوكان مدا، كانت قراءتهفإن 



 

  

  ٣١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ةوفيها إحدى عشر() وأعظم آية فيه آية الكرسي (،)القرآن
فإذا (، )ويكره اإلفراط يف التشديد، واإلفراط يف املد( تشديدة،

 ،)القرآنليعلم أا ليست من (، )آمني بعد سكتة لطيفة: قال فرغ
ة جيهر ا إمام ومأموم معا يف صال(، )ومعناها اللهم استجب(

  .......................،)جهرية
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 أعظم سور القرآن على اإلطالق هي الفاحتة للحديث )القرآن
نزل يف التوراة وال يف  ما«:  يف ذلك فإنه جاء يف فضل الفاحتةالوارد

  .»...وال يف الزبور«:  ويف بعض الروايات،» مثلهاالقرآناإلجنيل وال يف 
:  قالوملا قال أيب إا هذه اآلية : )آية فيه آية الكرسي وأعظم(

  .»ليهنئك العلم أبا املنذر«
 ا مجيعا يف اإلتيان بد من ال):  تشديدةة إحدى عشروفيها(

 املشددالفاحتة فإذا ترك شدة من حرف فكأمنا ترك حرفا، فإن احلرف 
و ترك  إىل آخر الشدات فل»احلمد هللا« من »اهللا«حرفان فاألول يف 
 ما صحت به تلك الكلمة ما صح به ذلك عشرةشدة من اإلحدى 

، يعين التعمق ) املديفويكره اإلفراط يف التشديد واإلفراط (احلرف، 
  .والتشدد يف املد مكروه، وذلك أنه حيصل منه زيادة حرف

يستحب سكوت اإلمام ) آمني بعد سكتة لطيفة: فإذا فرغ قال(
وآمني ليعلم أا ليست  ( وآمني وال الضالنيبني ولَا الضالِّني بعد

  وهي طابعالفاحتة، فائدة ذلك ليعرف أن آمني ليست من )من القرآن
 دعاء  إىل آخرهااهِدنا فإن الفاحتة من )ومعناها اللهم استجب(الدعاء 

، يقوهلا اإلمام واملنفرد )جيهر ا إمام ومأموم معا يف صالة جهرية(
   أمن اإلمام  إذا:ا اإلمام واملأموم، وجاء يف احلديث جيهرواملأموم، 



 

  

  ٣٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

يف صالة جهرية (، )ويستحب سكوت اإلمام بعدها) (معا(
فإن مل يفعل مع القدرة مل ( )ويلزم اجلاهل تعلمها) (مسرةحلديث 

   منها وال منشيئاومن ال حيسن ) (تصح صالته
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 املالئكةفمن وافق تأمينه تأمني «، »إلمامأنه يؤمن ا«:  وجاء»منواأف
 تأمني املأموم يف زمن ، يوافق زمن تأمني اإلمام»غفر له ما تقدم من ذنبه

 ومد أوهلا، ولو شدد امليم ما صح؛ بل بالتخفيفولفظها . وقت واحد
آمني بفتح اهلمزة :  لو قالوكذلكهذا مغري للمعىن فإن معناها قاصدين، 

 واحد، أما بلفظا مثل ما سبق  يعين مجيع)امع(اء وكسر امليم وسكون الي
االسرية فال جهر فيها بالتأمني كما ال جهر بالقراءة فيؤمن سر.  

يف صالة   (الفاحتة بعد   يعين: ) سكوت اإلمام بعدها   ويستحب(
  :  حلـديث    ) اجلاهـل تعلمهـا    ويلـزم  ()1()جهرية حلديث مسرة  

 يقرأهـا ال    وال يعلمها   والذي» ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب      «
فـإن مل   (تصح صالته، والذي ال يعلمها وميكنه تعلمها جيب عليـه،           

، لتركه ركن صالته قاصدا وهـو       ) مل تصح صالته   القدرةيفعل مع   
  ........... منها وال منشيئاومن ال حيسن (يقدر على اإلتيان به 

                                     
)1 (»....  سكتة إذا كرب وسكتة إذا فرغ من الِّنيلَا الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي رواية أيب 

 ولَا الضالِّني: والسكتة اليت عقب قوله:  تيمية قدس اهللا روحهابنداود قال شيخ اإلسالم 
 أنه ال ءالعلماومل نعلم نزاعا بني : من جنس السكتات اليت عند رءوس اآلي، إىل أن قال

 معه منهي عنها وقراءتهجيب على اإلمام أن يسكت لقراءة املأموم بالفاحتة وال غريها، 
ما يف إ الفاحتة خلفه ونءيقروأيضا فلو كان الصحابة كلهم : بالكتاب والسنة، إىل أن قال

قل  و الدواعي على نقله فكيف ومل يناهلممالسكتة األوىل وإما يف الثانية لكان هذا مما تتوفر 
ون الفاحتة، مع أن ء الثانية خلفه يقرالسكتةهذا أحد عن أحد من الصحابة أم كانوا يف 
 بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة جمموع الناسذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق 

  ).٢٧٨/ ٢٣(فتاوى ابن تيمية 



 

  

  ٣٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

سبحان اهللا، واحلمد (: )لزمه أن يقول(، ) من القرآنغريها
 كان معك قرآن فاقرأ إن «: إله إال اهللا واهللا أكرب، لقوله وال، هللا

 رواه أبو داود » فامحد اهللا، وهلله، وكربه، مث اركعوإال
، )مث يقرأ سورة كاملة(، ) سراالبسملةمث يقرأ (، )والترمذي

 يف كانفإن ( )إال أن أمحد استحب أن تكون طويلة(، )وجيزئ آية(
  ...........غري الصالة فإن شاء جهر

  ــــــــــــــــــــــــــــ
لزمه أن ( مل ميكنه تعلمها ذاوكذلك إ: ) من القرآنغريها

سبحان اهللا، واحلمد هللا، ( يف حال قيامه يف مكان قراءة القرآن )يقول
إن كان معك قرآن فاقرأ، وإال «:  واهللا أكرب لقوله اهللاوال إله إال 

 ) رواه أبو داود والترمذي» وهلله، وكربه مث اركعاهللا،فامحد 
 )١(  ، وإن كان يستطيع بعضها رددهغريهافمستطيع الفاحتة ال جيزيه 

:  كان ال حيفظ شيئا من القرآن فيكون الركن يف حقه قولفإذا
  . إله إال اهللا واهللا أكرب كما تقدموالسبحان اهللا واحلمد هللا 

 بعد ا، يعينا ال جهرمث يبسمل سر: )ا يقرأ البسملة سرمث(
 كان خارج الصالة فهو خمري بني اجلهر فإن )٢(  وبعد السكوتالتأمني

  .بالبسملة واإلسرار
 بسورة، هذا هو السنة أن يقرأ يف كل ركعة :) يقرأ سورة كاملةمث(

بكل السورة، ويأيت بيان طوهلا وقصرها، ولو فرق سورة يف ركعتني جاز 
   ) تكون طويلةإال أن أمحد استحب أن( بل لو آية ،)آيةوجيزئ (

   فإن شاء جهر يف غري الصالةكان فإن(كآية الكرسي وآية الدين 
                                     

  . كررهيعين) 1(
  . تكملة البحث يف اإلسرار اويأيت) 2(



 

  

  ٣٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 الفجر من طوال يف السورة وتكون( ) وإن شاء أسربالبسملة
، سألت أصحاب حممد : لقول أوس(، )ق :وأوله(، )املفصل
ومخسا وسبعا وتسعا، (، )ثالثا: قالوا(، ) حتزبون القرآنكيف

ويكره أن (، ) املفصل واحدوحزبة، وإحدى عشرة، وثالث عشر
، )يقرأ يف الفجر من قصاره من غري عذر كسفر ومرض وحنومها

ويقرأ فيها بعض األحيان من طواله، (، ) يف املغرب من قصارهويقرأ(
ويقرأ يف البواقي من أوساطه إن مل (، ) قرأ فيها باألعرافألنه 

  .) منهبأقصريكن عذر، وإال قرأ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 قبل، وأما يف الصالة فيسر ال جيهر ال ) وإن شاء أسربالبسملة
 يف السورةوتكون ( مل يكن جيهر الفاحتة وال ببسملة السور، فإن النيب 

، أول املفصل )ق :وأوله(، هذا هو السنة )الفجر من طوال املفصل
، ، إىل املرسالت»ق« وأصحها يف أول املفصل أقوال،فيه حنو سبعة 

سألت أصحاب : لقوله أوس( آخرهوأوساطه منها إىل الضحى، وقصاره 
، )ثالثا: قالوا( السبعة األسبوع على أيام ،) كيف حتزبون القرآنحممد 

 عشرةومخسا، وسبعا، وتسعا، وإحدى (يعين يف أول يوم ثالث سور 
، وهذه التعاديد إذا مضت صار )وثالث عشرة، وحزب املفصل واحد

ويكره أن يقرأ يف ( فدل على أن أوله ق، احلجرات،آخر ذلك سورة 
، فلو كان عذر ) وحنومهاومرضالفجر من قصاره من غري عذر كسفر 

 ثبت أنه قرأ باملعوذتني يف من سفر أو مرض وحنومها فال كراهة، والنيب 
 بعض األحيان فيهاويقرأ ( وتقدم، )ويقرأ يف املغرب من قصاره(. السفر

ويقرأ يف ( طوهلا، املعلوم، ومن ) فيها باألعراف قرأمن طواله ألنه 
   أنثبت وقد ،)البواقي من أوساطه إن مل يكن عذر وإال قرأ بأقصر منه



 

  

  ٣٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ) بأس جبهر امرأة يف اجلهرية إن مل يسمعها أجنيبوال(
فإن كان قريبا منه من يتأذى (، ) يف الليل يراعي املصلحةواملتنفل(

وإن أسر يف جهر (، ) جهر يستمع لهممنجبهره أسر، وإن كان 
  .........،)واجبوترتيب اآليات (، ) على قراءتهبىنوجهر يف سر أ

  ــــــــــــــــــــ
 بأس وال( يف العشاء ِإذَا السماُء انشقَّت قرأ بـ  النيب

 وال جتهر املرأة وال سيما ،)جبهر امرأة يف اجلهرية إن مل يسمعها أجنيب
لصوت فتمنع، وبعبارة أخرى، املرأة تسر، ال  شابة حسنة اكانتإذا 

 جتهر ألا عورة، وصوا سبب لالفتنان ا، فاليسمعها إال ذو حمرم، 
واملتنفل يف ( أصوان، وحبكل ذكر فهو جمبول على حب النساء، 

 اجلهر، ما كان أصلح يفعله، إن كان يف )الليل يراعي املصلحة
مل يؤذوا النيام أنشط كما قال مصلحة فيجهر، والغالب أن اجلهر إذا 

 وهو أيضا »أطرد الشيطان، وأوقظ الوسنان«:  عنهاهللاعمر رضي 
 جبهره أسر، وإن كان يتأذىفإن كان قريبا منه من ( .أضبط وأوعى

وإن أسر يف جهر ( ، هذا من تفصيل املصلحة)ممن يستمع له جهر
ته، وال  على قراء، إن أسر يف جهر بىن) يف سر بين على قراءتهوجهرأ

 يستأنف القراءة من ال )١(  جهر بآيتني فال يردهاإذايعيدها من أوهلا، 
 سرأو جهر يف «أوهلا فإن ذلك بعض الفاحتة يف مثل املغرب والعشاء 

  .، وال يلزمه االستئناف وإن ختمها سرا كفت» على قراءتهبىن
 فيجب قراءا على الترتيب املعهود :) اآليات واجبوترتيب(
  ماِلِك يوِم  :يف الفاحتة وغريها، فال جيوز أن يقرأ قارئ املوجود

                                     
  . يعيدهاال) 1(



 

  

وترتيب السور باالجتهاد يف قول مجهور ( ) بالنصألنه(
 قراءة هذه قبل هذه ، وهلذا تنوعت مصاحف فتجوز( )العلماء

 والكسائي واإلدغام محزةوكره أمحد قراءة (، )الصحابة يف كتابتها
  ........،)الكبري أليب عمرو

  ــــــــــــــــــــــــــ
 عن النيب ) بالنصألنه( الْحمد ِللِه رب الْعالَِمني، الديِن

 كلما نزلت آية قال  »هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها ضعوا 
  . رواه الترمذي،»كذا وكذا

، ال بالنص ) السور باالجتهاد يف قول مجهور العلماءوترتيب(
 قراءة هذه قبل هذه، وهلذا تنوعت مصاحف فتجوز( : النيب عن

 فمصحف ابن مسعود شيء وغريه شيء آخر، ،) كتابتهايفالصحابة 
افتتح سورة «  خلف النيب حذيفةومن دليل جوازه ما جاء يف صالة 

، وكذلك ما » سورة آل عمرانافتتحالبقرة، مث افتتح سورة النساء مث 
 يتعني بل اليب السور جاء عن عمر وغريه، كل هذا يدل على أن ترت

 الترتيب،جتوز قراءة سورة قبل اليت قبلها، لكن بعد الترتيب اآلن األوىل 
وال هو بواجب، لكن يستحب أن يكون مرتبا هلا، أما عدمه فليس 

 الصحابة يف شيء يسري، وترتيب السور مراعى يف شيء واختالفحبرام، 
 يشري »إىل آخرهوهلذا تنوعت « املصنف، فقولله أسباب أو استنساب، 

  . بل خمتلفةواحدإىل أنه ليس بواجب، فإا ليست على منط 
 أمحد قراءة محزة والكسائي واإلدغام الكبري أليب وكره(
  .)١(  وهي قراءات معروفة عند أهل القراءات،)عمرو

                                     
 املد، أمحد قراءة محزة والكسائي ملا فيهما من الكسر واإلدغام والتكلف وزيادة وكره) 1(

  أمحدومل يكره : وأنكرها السلف منهم سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون، قال يف الفروع
= 

  ٣٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة



 

  

  ٣٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

بعد فراغه من القراءة وبعد أن ( ) يرفع يديه كرفعه األولمث(
وال يصل قراءته بتكبري (، )هحىت يرجع إليه نفس(، ) قلياليثبت

 األصابع على ركبتيه ملقما مفرجيتفيكرب ويضع يديه (، )الركوع
 ال(، )وجيعل رأسه حياله(، )وميد ظهره مستويا(، )كل يد ركبة

  وجيايف مرفقيه عن (، )حلديث عائشة(، )يرفعه وال خيفضه
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 لك الرفع األول وهو عند وتقدم: ) يرفع يديه كرفعه األولمث(
 يسكت )بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليالً( اإلحرام تكبرية

 وهذه إحدى ،)حىت يتراجع إليه نفسه( نفسه،قليال حىت يرجع إليه 
 بعد الفاحتة، وسكتة وسكتةسكتة قبل القراءة، : السكتات، فإا ثالث

أَلَيس : أن يقول، ك)وال يصل قراءته بتكبري الركوع(. قبل الركوع
اِكِمنيكَِم الْحاُهللا ِبأَح ،يقطع اهلمزة فهذا ما ينبغي ، السنة أو اهللا أكرب 

 اخنفاضه، مبدأ رفع ابتداءجاءت بالفصل قليال، فريفع يديه وهو يف حال 
 مفرجيتفيكرب ويضع يديه ( .يديه بابتداء التكبري وينهيه عند كماله

يد ركبةا كلاألصابع على ركبتيه ملقم (ا كال يديه ركبتيه، ، ملقم) وميد
ال يرفعه وال (ه انِِز، وِِ)وجيعل رأسه حياله( أعلى ظهره ،)مستوياظهره 
كان رسول « :)حلديث عائشة( بالعكس وال، فال يرفع أعاله )خيفضه

وكان إذا ركع مل يشخص «:  قوهلاإىل » يستفتح الصالة بالتكبرياهللا 
   ينحي )جنبيهوجيايف مرفقيه عن ( » ذلكرأسه ومل يصوبه ولكن بني

                                     = 
 من رواية نافعم الكبري أليب عمرو، لإلدغام الشديد واختار أمحد قراءة اغريمها وعنه واإلدغ

:  يل فأقرأ ا؟ قالختتار جعفر عنه، مث قراءة عاصم، وقال له امليموين، أي قراءة إمساعيل بن
 انظر كشاف القناع عنهمقراءة ابن العالء لغة قريش والفصحاء من الصحابة رضي اهللا 

  ).١٨٣، ١٨٢ص/ ١ح(وشرح املنتهى ) ٣٤٥/ ١ج(



 

  

  ٣٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

سبحان ريب : ويقول يف ركوعه(، )حلديث أيب محيد( يهبجن
، )وأدىن الكمال ثالث(، ) حذيفة رواه مسلمحلديث(، )العظيم

 ريب األعلى يف سبحانوكذا حكم (، )وأعاله يف حق اإلمام عشر(
   عن وال يقرأ يف الركوع والسجود لنهيه (، )السجود

  ــــــــــــــــــــــــــــ
: ، يف صفة الصالة وفيه)حلديث أيب محيد( عن جنبيه مرفقيه

، »فيجايف يديه عن جنبيه«: ، ويف بعض ألفاظه» عن جنبيهفنحامها«
  .الفعليةفهذا من سنن الصالة 

حلديث ( هذا واجب ) يف ركوعه سبحان ريب العظيمويقول(
فَسبح ملا نزلت « ويف حديث عقبة بن عامر ،) مسلمرواهحذيفة 

» واجعلوها يف ركوعكم « لنا رسول اهللا قال ِباسِم ربك الْعِظيِم
 يف اجعلوها«:  قالسبِح اسم ربك الْأَعلَىفلما نزلت 

وأعاله يف حق ( مرة الواجب ) الكمال ثالثوأدىن( ،»سجودكم
 حكموكذا (  أما املنفرد فال حد له هذا كله يف الركوع)اإلمام عشر

ا أعاله يف حق اإلمام عشر، ، أيض)سبحان ريب األعلى يف السجود
  . بالوجوب واحدة والباقي سننالقولوأدناه ثالث وعلى 

: حلديث ) عن ذلك يقرأ يف الركوع والسجود لنهيه وال(
يت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب «

 وهلذا يف »يه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فأكثروا فالسجودوأما 
، فاملناسب يف » من ربه وهو ساجدالعبدآخر أقرب ما يكون « :حديث

 مشروع يف القيام يف فهودعو اهللا ويسأله وأما القرآن يحال السجود أن 
 االنتصابالصالة فإن هيئات الصالة الصورية انتصاب وغريه، فشرع يف 

  . على اإلطالقيقول الذكرواحلكمة أن القرآن أشرف ال



 

  

  ٣٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

: ومنفرد مث يرفع رأسه ويديه كرفعه األول، قائال إمام ذلك،
مسع اهللا ملن محده وجوبا، ومعىن مسع استحباب، فإذا استتم قائما 

  .................... احلمد ملءولكربنا : قال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو االنتصابات وهو  فناسب له اهليئة اليت هي أعال اهليئوأعاله
 الركوعصفة كمال بالنسبة إىل حالة الركوع والسجود، أما 

والسجود فهو حالة ناقصة بالنسبة إىل ذاته، وكمال بالنسبة إىل الذل 
 فهو موضع له ما يناسبه، فهيئات الذل يناسبها دعاء الذل والتعظيم،

عرفنا  ف» ارتفعوا كربوا، وإذا هبطوا سبحواإذا« :واالنكسار حلديث
 وأما االنتصاب احلسية،أن التسبيح مناسب لالخنفاضات البدنية 

 معروفة، مناسبتهفيناسب فيه األذكار السامية، وهلذا التكبري على املنار 
إن كان يف و.. وتكبريات االنتصاب يف اجلملة وتكبريات االستسقاء و

 به يف حالة ى لكنه أكثر فال يناسب كالم رب العاملني أن يؤتغريه
 الشيء يكون بعض األحيان عبادة وبعض أن: الذل، وهذا بني لك

 التكبريات تبعا وتكوناألحيان لو أنه عبادة ال يصري عبادة يف وقت، 
 وكذلكللقيام، كذلك االعتدال بعد الركوع تبع للركوع، وهو مثله 

بني السجدتني والدعاء بعدها تبع للسجود، وهذا الذي يظهر يل من 
  .ما كونه ال يقرأ فيهما فهو معروف من الشرع أاملناسبات،جنس 

 إمامقائال (يعين عند الركوع : ) يرفع رأسه ويديه كرفعه األولمث(
، هذا من واجبات الصالة، أما )مسع اهللا ملن محده وجوبا: ومنفرد

ومعىن مسع ( التحميد، فيقول ربنا ولك احلمد، علىاملأموم فيقتصر 
 فيه، ومسع فيه استجابة مسع ال:  فإن السمع مسعان)استجاب

  .االستجابة فهو هنا مسع مضمن معىن االستجابة
   ملءربنا ولك احلمد، : قائما قال(اإلمام واملنفرد )  استتمفإذا(



 

  

  ٤٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وإن السموات،
أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ال : زادشاء 

 معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، وال، مانع ملا أعطيت 
اللهم ربنا لك احلمد، بال : قالوله أن يقول غريه مما ورد، وإن شاء 

 اإلمام يف املأمومواو لوروده يف حديث أيب سعيد وغريه، فإن أدرك 
  .......وع فهو مدرك للركعةركهذا ال

  ـــــــــــــــــــــــــ
، مسع ) شيء بعدمنملء ما شئت  وملء األرض، والسموات،

 محده، ربنا ولك احلمد واجب، واملأموم الواجب يف حقه ملناهللا 
 كماله ملء السموات، إىل آخره، التحميدالتحميد فقط ، كما تقدم، 

 ولك احلمد ربناهذا مندوب ال واجب يف حق الكل، فاإلمام يقول 
  .بعد االعتدال واملأموم من ابتداء الرفع

 وكلناأهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، : د شاء زاوإن(
لك عبد، ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد 

 إن شاء زاد ذلك كله فإن هذا ورد يعين )١(  أيضالوروده )دمنك اجل
أن يقول غريه مما وله(هذه الزيادة إن كان املقام مقام تطويل . اأيض 
 شاءوإن (لريب احلمد لريب احلمد كصالة الليل، ، وجاء إذا أطال )ورد
اللهم ربنا لك احلمد، بال واو لوروده يف حديث أيب سعيد : قال

ربنا لك احلمد، ربنا ولك احلمد، اللهم : األربع، له قول أحد )وغريه
فإن أدرك املأموم اإلمام يف  (احلمد،ربنا لك احلمد، اللهم ربنا ولك 

 سواء واجلماعة )فهو مدرك للركعة(ة ، بقدر التحرمي)هذا الركوع
  حصلت له الطمأنينة، أو ال، ويبقى قليال ليطمئن ولو 

                                     
  . حديث الرباء بن عازبيف) 1(



 

  

  ٤١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مث يديه يكرب، وخير ساجدا، وال يرفع يديه، فيضع ركبتيه مث مث
وجهه، وميكن جبهته وأنفه وراحتيه من األرض، ويكون على 

 أطرافها إىل القبلة، والسجود على موجهاأطراف أصابع رجليه، 
  . األعضاء السبعة ركنهذه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 فإن يسبح، أما إذا رفع رأسه قبل االجتماع مع اإلمام فيه مل

عة ال حيصل إال كيقضيها فإدراك الروتلك الركعة فاتت املأموم 
 أما لو كرب تكبرية اإلحرام ورفع اإلمام رأسه الركوع،باالجتماع يف 

  .لركعةاقبل ركوع املأموم فاتته تلك 
يسقط، : ، خير)وخير ساجدا(بعد رفعه من الركوع : ) يكربمث(
، لالحنطاط يف هذا السجود، فإن )وال يرفع يديه( للسجود، يهوي

 والرفع إىل جلوس أو قيام غري القيام من االحنطاطاملواطن أربعة، أما 
، وإذا ) ركبتيه، مث يديه، مث وجههفيضع(الركعتني فال ترفع فيه اليدان 

: ، والسر يف ذلك بالعكس، وذلك مستنده ما ذكر عن النيب ض
 لكان يف أواليضع وجهه : أن هذا أسهل وأرفق وأليق للمصلي، ولو قيل

ذلك من املشقة وتشويه اهليئة هيئة مشوهة وشيء من املشقة فلهذا 
وميكن جبهته وأنفه وراحتيه من ( احلكيمة جاءت مبا تقدم، الشريعة
 على املذكورات ال يصري نواش، بل ميكن السجود، يعين يتمم )األرض

 يف حالة ،)رجليه أصابع طرافويكون على أ(الكل من األرض، 
السجود، وتكون أطراف أصابعه مفرقة، مبسوطة، هذا هو السنة 

، قد سجد على سبعة أعضاء اليت قال النيب ) إىل القبلةأطرافهاموجها (
 :األعضاء د على هذهوالسجو( أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت 

  . والرجالن واليدان، والركبتاناجلبهة،: ، فإن السبعة هي)السبعة ركن



 

  

  ٤٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ببطون كفيه، وضم أصابعهما ى مباشرة املصلويستحب
 القبلة غري مقبوضة، رافعا مرفقيه، وتكره الصالة يف إىلموجهة 

  . ألنه يذهب اخلشوعالربد،مكان شديد احلر أو شديد 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

كونه ما جيعل حائال، )  ببطون كفيهىويستحب مباشرة املصل(
 هو السنة فإن كان على سجادة فيباشرها، وإن كان على فراش هذا

 وضم ()١(  وال جيعل شيئا كالروافضفيباشرها،فيباشره أو على األرض 
 وال مفرجة فتكون أصابع ،)أصابعهما موجهة إىل القبلة غري مقبوضة

  .عن فخذيه) رافعا مرفقيه( هذا هو السنة مبسوطةومة اليدين مضم
ويكون )  يف مكان شديد احلر أو شديد الربدالصالةوتكره (

 فيه رائحة الذي ىكذلك كل مكان يذهب اخلشوع كاملصل
مستكرهة أو وعر، أو شوك، أو تراب ناعم كتراب السبخة، فإنه 

 واخلشوع ، واخلشوع فيها هو لبها،) يذهب اخلشوعألنه(يتأذى به 
  .هو حضور القلب يف الصالة

 إذا صلى يف مكان حار وحنوه أقلقه وكتابة الصالة له فإنه
 ما حضر قلبه، وجاء يف احلديث إن الرجل لينصرف وما كتب حبسب

 ، مثنها، سبعها مخسها ربعها ثلثها نصفها تسعهاله إال عشر صالته، 
ما يكتب  عقلت فهذا ماليس لك من صالتك إال : وقال ابن عباس

 أجر لهلإلنسان أكثر ما فيه أنه يسقط املطالبة يف الدنيا وال يكتب 
تلك الصالة، فيجتنب تلك األمور اليت تذهب خشوعه من الغبار 

  أو أمامه شيء يشوش عليه، وملا صلى النيب احلارالدقيق واملكان 
  أميطي عنا قرامك :  لعائشة رضي اهللا عنهاقالوالقرام أمامه 

                                     
  .يها على الطينة العتقادهم فيسجدون) 1(



 

  

  ٤٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

اجد أن جيايف عضديه عن جنبيه، وبطنه عن  للسويسن
 عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بني وفخذيهفخذيه، 

 مفترشا، يفرش رجله وجيلس،ركبتيه ورجليه، مث يرفع رأسه، 
 وجيعلاليسرى وجيلس عليها، وينصب اليمىن وخيرجها من حتته، 

  بطون أصابعهما إىل األرض
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 إا:  احلديث وملا صلى يف اخلميصة وكانت ذات أعالم قالهذا
أهلتين عن صاليت، فيجتنب اإلنسان األشياء اليت تشوش عليه، من 

  .)١( املشوشواألماماملكان، واللباس 
 للساجد أن جيايف عضديه عن جنبيه، وبطنه عن ويسن(

 ويضع يديه  ثبت من فعل النيب ملا ) عن ساقيهوفخذيهفخذيه، 
 ويفرق بني ركبتيه ورجليه يندب يف سجوده أن يكون منكبيهحذو 

 مضمومة األصابع، ويفرق بني القدمني يعينواضعا يديه حذو منكبيه، 
 باألخرى، هذا صفة واحدةفال يلصق قدما بقدم، كما ال يلصق يديه 

 من سجدته وجيلس هذه رأسه يرفع):  يرفع رأسهمث (صالة النيب 
 حبيث )يفرش رجله اليسرى وجيلس عليها(ن ، بأ)مفترشا(اجللسة 
 )٢( ) وخيرجها من حتتهاليمىنوينصب ( ظهرها على األرض يكون
 اليمىن فتكون منصوبة، مفرقة األصابع، أطراف األصابع إىل وأما

 كفيه على فخذيه اليسرى على واضعاالقبلة، ويكون مع ذلك 
  .... األرضإىلوجيعل بطون أصابعهما (اليسرى، واليمىن على اليمىن 

                                     
 بالساعاتالساعات املنصوبة أمام املصلني، وحتديد أذان وإقامة الصالة : ومما يشوش: قلت) 1(

 مما قد احملرابوالدقائق أمامهم، واآليات املكتوبة يف احملاريب وكتابة اهللا حممد يف أعال 
  .فيهيوهم التسوية، وهناك من أضاف ياء النداء للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهـيف تقريره على شرح الروض املربع وخيرجها من حتته إمنا حتته املفروشة  وقال) 2(



 

  

  ٤٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أطراف أصابعهما إىل القبلة، حلديث أيب محيد يف صفة لتكون
:  باسطا يديه على فخذيه، مضمومة األصابع، ويقول النيب صالة
:  يل، يأيت به مرارا، وال بأس بالزيادة، لقول ابن عباساغفررب 

 يقول بني السجدتني رب اغفر يل، وارمحين واهدين كان النيب 
 مث يسجد الثانية كاألوىل، وإن شاء داود، رواه أبو وارزقين وعافين
   فأكثروا فيه من الدعاءالسجود وأما «:دعا فيها لقوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 محيد يف صفة أيب حلديث ) أطراف أصابعهما إىل القبلةلتكون

 يف هذا الركن املشروع فيه بيان هذه الكيفية يف اجللوس نيب لصالة ا
 )مضمومة األصابع(، البسط ضد القبض )طا يديه على فخذيهباس(

  . أن ال يفرقالسنةمبسوطة 
، يقول هذا الدعاء فهذا موضع من )رب اغفر يل: ويقول(
  .، الواجب مرة والزائد على ذلك سنة)ايأيت به مرار( الدعاءمواضع 
على قول رب اغفر يل قول رب اغفر يل : ) بأس بالزيادةوال(

 الركن، ذكر هذا الركن خاصا هو هذا، وإذا زيد فال  دعاء هذاهذا
 فإن يف الصالة مواطن للدعاء، ومنها بعد اجلملة،بأس فإنه حمل يف 

 ما قبل السالم، وأوسعها، ...، ومنها...الرفع بني السجدتني ومنها
 يقول كان النيب « :وتوخي األدعية الشرعية أوىل لقول ابن عباس

 رواه، » وارمحين، واهدين وارزقين وعافينبني السجدتني رب اغفر يل،
  .أبو داود يف باب الدعاء بني السجدتني

سواء بسواء يف مجيع ما تقدم لك : ) يسجد الثانية كاألوىلمث(
  وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء  « شاء دعا فيها لقوله وإن(



 

  

  ٤٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 اهللا أن يستجاب لكم رواه مسلم، وله عن أيب هريرة رضي »فقمن
اللهم اغفر يل ذنيب :  كان يقول يف سجودهأن رسول اهللا : عنه
 دقه وجله، وأوله وآخره، وعالنيته وسره مث يرفع رأسه مكربا كله

 معتمدا، على ركبتيه، حلديث وائل، إال قدميهقائما، على صدور 
 الثانية كاألوىل الركعةأن يشق لكرب أو مرض أو ضعف، مث يصلي 

  ...األوىلالستفتاح ولو مل يأت به يف إال يف تكبرية اإلحرام، وا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 عمومه يقتضي أن )أن يستجاب لكم رواه مسلم( حري »فقمن
 : عن أيب هريرة رضي اهللا عنهوله )١( يدعو يف هذا السجودأنال بأس 

 اغفر يل ذنيب كله دقه اللهم:  كان يقول يف سجودهأن رسول اهللا «
 ما تقدم يفيديدعو ذا الدعاء، » ره وعالنيته وسرهوجله، وأوله وآخ

  .أنه ال بأس بالدعاء يف هذا املوطن
 صدورعلى (يعين إىل الركعة الثانية : )ا يرفع رأسه مكربا قائممث(

 وكون وضه منها على صدور )على ركبتيه( ديه بي)قدميه معتمدا
  .)٢( حجر بن)حلديث وائل(كل سنة فعلية ... معتمداالقدمني وكونه 

، أن سهل ذلك عليه فهو ) أن يشق لكرب أو مرض أو ضعفإال(
  . شق فيزول الندب يف حقه تركا وبعدا عن املشقةوإنسنة 

 يصلي الركعة الثانية كاألوىل إال يف تكبرية اإلحرام، مث(
، أما االستعاذة فالرواية األخرى ) ولو مل يأت به يف األوىلواالستفتاح

كل قراءة، وهذا القول فيه قوة هذا الذي ذكر  ليستعيذعن أمحد أنه 
  .الشيخ هنا

                                     
  .» ...أكثروا«بل مندوب : قلت) 1(
  . رواه أبو داود»وإذا ض ض على ركبتيه واعتمد على فخذيه«: وفيه) 2(



 

  

  ٤٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أصابع... ال يديه على فخذيه باسطاع جيلس للتشهد مفترشا جامث(
يسراه مضمومة مستقبال ا القبلة، قابضا ميناه اخلنصر والبنصر، حملقا 

، )ويشري بسبابته اليمىن يف تشهده(، )يتشهد سرا(، مث ) وسطاهمعإامه 
، ) أيضا عند دعائه يف صالة وغريهااويشري ( ) التوحيدإشارة إىل(
  ..... بأصبعه إذا دعا يشريكان النيب «: لقول ابن الزبري(

  ــــــــــــــــــــــــــ
 جيلس للتشهد مفترشا، جاعال يديه على فخذيه، باسطا مث(
 يسراه مضمومة مستقبال ا القبلة، قابضا ميناه اخلنصر والبنصر أصابع

، وكونه مفترشا، وواضعا يديه على فخذيه ) وسطاهمعلقا إامه حم
 األفعال، وكونه حملقا ن سنمنمبسوطتني، ويستقبل بالرءوس القبلة، 

: املذكورما إىل آخره، وكوما مبسوطتني على الفخذين، والقبض 
  . من سنن األفعالكلُِّ

 »سرا«، مث يأيت بالتشهد يأيت بالتحيات ) يتشهد سرامث(
 اإلسرار ا بكل حال ال فرق بني صالة الليل والنهار كغالب املشروع

 جاءت عدة، منها هذا املتفق عليه، وجاء والتشهداتأركان الصالة 
ويشري بسبابته اليمىن يف ( ذلك،ما يف حديث عمر وابن عباس وغري 

 مسبحة مسيت سبابة ألنه يشري ا عند السب، ومسيت )تشهده
 اإلشارة بالسبابة )إشارة إىل التوحيد(ا للتوحيد، وسباحة ألنه يشري ،

  .ة إشارة لوحدانية اهللا، وأنه واحد أحدل ذكر اجلالعندحملها 
 ،)وغريها أيضا عند دعائه يف صالة اويشري ( يف الصالة وهذا

عند ذكر اهللا أي ذكر اجلاللة تنبيها على التوحيد، وليتطابق البنان 
ق الظاهر والباطن، فإنه إذا كان يف الباطن  التوحيد، يتطابعلىواجلنان 

: لقول ابن الزبري( الداللة عليه كان ذلك أمت البدنالتوحيد ووجد يف 
  . بأصبعه إذا دعايشري كان النيب «



 

  

  ٤٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

التحيات هللا والصلوات : فيقول( ) رواه أبو داود» حيركهاوال
م السال(، ) السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاتهوالطيبات

  ........................... )الصاحلنيعلينا وعلى عباد اهللا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 املعىن أنه حيركها مرة واحدة، وال )داود رواه أبو » حيركهاوال
 »أنه حيركها« وائل،يزيد على حركة اإلشارة، إال أنه عارضه حديث 
 الذي ليس كتحريوإذا ثبت حديث ابن الزبري فاجلمع أنه حيركها ال

 فتكون املرة واملرتان وما يشبههما يأيت ما أو من السنة، وأما بكثري
  . املراد حبديث ابن الزبري ألن ذلك يكون من العبثفهوالشيء الكثري 

 السالم )٣(والطيبات )٢(والصلوات )١( التحيات هللا:فيقول(
 عليك أي اسم اهللا.  مجع بركة)عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

ملعىن على هذا طلبت بركة اسم اهللا عليك، أو دعاء مبعىن ا والنيب،أيها 
 له السالمة، ال منافاة فيه بني الدعاء وبني اهللالسالمة، سؤال من 

إنه :  الظاهرة والباطنة، وقالأحوالهاإلخبار، والنيب هو من استقامت 
: ة أخرى عباراملعجزات،نيب وقامت املؤيدات بصدقه يف إخباره وهي 

 إليه أوحىهو اإلنسان الذكر املعتدل يف أحواله وأقواله، فيخرب أن اهللا 
  .فتقوم الدالئل على صدقه، ونعرف أن اهللا ختم النبوة مبحمد 

 أي على مجيع احلاضرين ) اهللا الصاحلنيعباد علينا وعلى السالم(
م فإنكم إذا فعلت« احلديثمن اإلمام واملأموم واملالئكة كما جاء يف 

 .»ذلك فقد سلمتم على كل عبد صاحل يف السماء واألرض
 صاحل، وهو القائم مبا عليه من حقوق اهللا وحقوق مجع »والصاحلني«

   قريب من األولوهواملكثر من العمل الصاحل، : عباده، وقيل
                                     

   . شرح هذه الكلمات يف كالم املؤلف قريبايأيت) 1(
   .لف قريبا شرح هذه الكلمات يف كالم املؤيأيت) 2(
   . شرح هذه الكلمات يف كالم املؤلف قريبايأيت) 3(



 

  

  ٤٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

، )سولهروأشهد أن حممدا عبده و(، ) أن ال إله إال اهللاأشهد(
  ...) ختفيفهواألوىل(، ) جازنيب تشهده مما صح عن ال( ،)تشهدأي و(

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 خربية صيغة )أشهد أن ال إله إال اهللا( النساء يف العموم وتدخل

اء من اعتقاد وغري ذلك مما هو مراد يف كلمة يمشتملة على أش
أنه هو املعبود وحده حبق، أما :  ال إله إال اهللاأنالشهادة، ويف شهادة 

ِإنْ ِهي :  فإمنا عبدوا مبحض اجلهل والضالل قال تعاىله عبد سوامن
 ِإلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اُهللا ِبها ِمن سلْطَاٍن

 يعين عابد مملوك هللا، والعبودية )وأشهد أن حممدا عبده ورسوله( اآلية
ألرض ومن اخلاصة  لكل من يف السموات واعامةعامة وخاصة فهي 

 ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَان ٌِعباد الرحمِن: قوله
 األنبياء، فهذه عبودية من وغريه وكذلك العبودية يف حق النيب 

 التشهد األول الذي هذا خاصة، وأكمل الناس فيها نبينا حممد 
  .يزة مهذه ابن مسعود وهو يف الصحيحني علمه النيب 

 ) جازتشهده مما صح عن النيب ( من التشهدات ) تشهدوأي(
يريد ذا الكالم الذي تقدم لك أنه إذا أتى بأي تشهد منها كفى 

 سنة لكن إمنا جاء التفاوت أن بعضا أوىل من بعض من وصاروسد 
 سيما وهو يقول يف هذا التشهد، والجهة اإلسناد وألفاظ احلديث 

 يف ئ ما مل جياحلفظلقرآن فهذا جاء فيه من كما يعلمنا السورة من ا
 وكيفياتغريه وهذه ميزة ثانية، وجاء تشهد من رواية أنس بروايات 

التحيات املباركات : عديدة كثري منها ثابت كالذي يف حديث ابن عباس
 وغريه من تشهدات إذا أتى اإلنسان بواحد مما ثبت منها هللا،الطيبات 
   يعين)واألوىل ختفيفه(ح لصالته  كفى للتشهد املصحعن النيب 



 

  

  ٤٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

مث إن كانت الصالة ركعتني فقط (، ) الزيادة عليهوعدم(
 صل على حممد وعلى آل حممد مالله:  فيقول) النيب علىصلى 

 إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد آلكما صليت على 
 محيد جميد، إنكوعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم 

  ........  مما وردلي على النيب وجيوز أن يص
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 أن النيب « : يطول من غري سرعة خملة، وجاء يف احلديثما
، و الرضف »إذا جلس يف الركعتني األوليني كأنه على الرضف

، واألوىل عدم الزيادة )وعدم الزيادة عليه( على النار احملماةاحلجارة 
  . لكن األوىل أن ال يزاد عليهائزاجعليه، ولو زاد لكان 

 الصالة ) إن كانت الصالة ركعتني فقط صلى على النيب مث(
تارة تكون ركعتني كالفجر واجلمعة والعيد واالستسقاء والنوافل يف 

 األول هد واألكثر، فإذا كانت ركعتني، فبعد الفراغ من التشالغالب
على آل حممد  على حممد و صلّاللهم: فيقول( يصلي على النيب 

 إنك محيد جميد وبارك على حممد إبراهيمكما صليت على آل 
 وهذا ) جميدمحيدوعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك 

 يف حديث كعب ملا باإلمجاع السنة ثابتة مستفيضة بذلك منها أمره 
 قولوا« :إن اهللا قد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: سئل

قولوا إىل قوله «:  فسر الصالة املأمور ا بقوله»...حممدل على اللهم ص
 اهللا على عبده وصالة )١() مما ورد أن يصلي على النيب وجيوز( »جميد

اللهم : بقوهلم على النيب ثناؤه عليه يف املأل األعلى، ومعىن صالة املسلمني
  .اللهم أثن على عبدك عند مالئكتك: صل على حممد

                                     
  ).٩١/ ١ (املوطأ، ٩٧١ومنه ما رواه أبو داود واملوطأ عن عبد اهللا بن عمر أبو داود رقم : قلت) 1(



 

  

  ٥٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

التحيات أي مجيع التحيات هللا :  بيته، وقوله حممد أهلوآل
 استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات األعمال تعاىل

 يسلم عليه ألن السالم دعاء، وجتوز والالصاحلة فهو سبحانه حييا 
 إذا مل يكثر، ومل يتخذ شعارا لبعض منفردا الصالة على غري النيب 

  .....بعضالناس أو يقصد ا بعض الصحابة دون 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 الزكاة، وأزواجه عليهم من حترم وهم: ) حممد أهل بيتهوآل(
  .داخالت يف أهل بيته

 أي مجيع التحيات هللا تعاىل استحقاقا »التحيات«: وقوله(
 يعين أن الرب جل وعال هو املستحق جلميع التعظيمات، ألنه )وملكا

والصلوات ( الذي ال أجل منه،  واجلليلمنهالكبري الذي ال أكرب 
 يعبد معه سواه، فال مجيع الدعوات والصلوات املشروعة )الدعوات

 األعمال »والطيبات«(ص، خالفالعبادة له وحده، وهذا معىن كلمة اإل
، التحية ) فهو سبحانه حييا وال يسلم عليه، ألن السالم دعاءالصاحلة

 له ىالذي يدع له، وى فهو يعظم وال يدعدعاءتعظيم، والسالم 
  .املخلوق احملتاج

إذا ( فالن ابنكفالن : ) منفردا الصالة على غري النيب وجتوز(
ومل يتخذ شعارا ( أن ال يكثر بل بعض األحيان ط لكن بشر)مل يكثر
، وبشرط أن ال ) أو يقصد ا بعض الصحابة دون بعضالناسلبعض 

: ال يقال كما يفعله الروافض، والصحابةخيص به أحد كتخصيص بعض 
   قصدهم أنه ما وهمكرم اهللا وجهه، لعلي فقط خمالفة للروافض، 



 

  

  ٥١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وتتأكد تأكدا الصالة، يف غري  الصالة على النيب وتسن
 اللهم: كثريا عند ذكره، ويف يوم اجلمعة وليلتها، ويسن أن يقول

إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، وأعوذ بك من 
أعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وإن دعا  وواملمات،فتنة احمليا 

   مث بغري ذلك مما ورد فحسن لقوله 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 قول بعض ومثل )١(  لصنم أصال بل ولد يف اإلسالمسجد
  .عليه السالم دون غريه من الثالثة: الناس

 أما يف الصالة ،)الصالة يف غري  الصالة على النيب وتسن(
، وجوب )وتتأكد تأكدا كثريا عند ذكره(غريها سنة فهي ركن ويف 

 بعض العلماء »تأمينه على املنرب« عليه مىت ذكر للحديث، الصالة
من صلى «:  أنه مندوب، ويف احلديثواجلمهورإنه واجب، : يقول

 يف اخلطب، وشرعيتها، »علي واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا
أكثروا علي  « فلقول النيب ومكانتها منها معروفة، أما يف ليلة اجلمعة

  .»من الصالة يوم اجلمعة
اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن :  أن يقولويسن(
 وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات، وأعوذ بك من فتنة القرب،عذاب 

 بعد الصالة والتسليم على الرسول مسنون، هذا )املسيح الدجال
 فهو دعاء وفعله،قوله والتربيك على حممد وآله، وهذا ثبت من 

 مث وإن دعا بغري ذلك مما ورد فحسن لقوله (مشروع ومتأكد الشرعية 
                                     

 أكثر لفضائلالم أفضل ٍس ال يقتضي التفضيل املطلق، فبعض من مل يولد يف اإله مبجردوهذا) 1(
  .وميز خاصة



 

  

  ٥٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 الدعاء وجيوز من الدعاء أعجبه إليه، ما مل يشق على مأموم، ليتخري
 وهو يسلم يف دعائه للمستضعفني مبكة، مث لشخص معني، لفعله 

، وعن يساره السالم عليكم ورمحة اهللا: جالس مبتدأ عن ميينه، قائال
  . سنة، ويكون عن يساره أكثر حبيث يرى خدهوااللتفاتكذلك، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، حلديث ابن مسعود هذا ) من الدعاء أعجبه إليهليتخري
 أوىل من غريها، لكون املشروع كالم مشتمل على جوامع واملشروعة

، ) مأمومما مل يشق على( عامال ا، فيكونالكلم، وأيضا هو سنة 
 أم الناس أيكم « لقولهفإذا كان إماما فال ينبغي إطالة الدعاء 

  . احلديث»فليخفف
، أن يدعو يف الصالة لشخص ) الدعاء لشخص معنيوجيوز(
 ألناس بأمسائهم  فالن، وال خيل بالصالة، كما دعا بن افالنمعني 
: قالو: ، احلديث»اللهم أنج الوليد بن الوليد«:  آبائهم فقالوأمساء

 ولكنها دالة على ذلك عند وجود »....وفالنااللهم العن فالنا «
 ألجل الضعفاء، قال يف ) مبكةللمستضعفني يف دعائه لفعله (سبب 
  .»اللهم نج املستضعفني من املؤمنني«دعائه 

 االبتداءوهذه هي السنة : ) يسلم وهو جالس مبتدأ عن ميينهمث(
، فلو )ة اهللا وعن يساره كذلكالسالم عليكم ورمح: قائال(عن ميينه 

 ومل يلتفت عنه وال مرة جاز، وااللتفات سنة من وجههسلم تلقاء 
ويكون عن يساره ( سنة فعلية الصالةسنن األفعال ليس من واجبات 

 عن مشاله التفتأنه إذا « :، للحديث الوارد فيه)أكثر حبيث يرى خده
  .»التفت حىت يرى بياض خده 



 

  

  ٥٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

مة األوىل فقط، ويسرمها غريه، ويسن  إمام بالتسليوجيهر
 وهو عدم تطويله أي ال ميد به صوته، وينوي به اخلروج من حذفه

 على احلفظة، و احلاضرين وإن السالمالصالة، وينوي به أيضا 
 قدميه إذا صدوركانت الصالة أكثر من ركعتني، ض مكربا على 

  فرغ من التشهد األول
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 منه، اجلهر باألوىل ال بد ) إمام بالتسليمة األوىل فقطجيهرو(
 )١(  به، وجاء يف احلديث اآلخر اجلهر ما مجيعاىيسلم سالما فيقتد

، وهو اإلمام ) غريهويسرمها( )٢(  املراد اجلهر باألوىل ليسمعهمفيكون
 بل، )ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي ال ميد به صوته(واملنفرد 

  .ن سنن السالم، كما أن من سننه الوقوف عند آخرهيسرع، هذا م
 يندب أن ينوي به اخلروج من ) به اخلروج من الصالةوينوي(
 على )و( من املالئكة )وينوي به أيضا السالم على احلفظة( الصالة

  . مجيعاهؤالء اآلدميني يعين )احلاضرين(
، بأن كانت ثالثية ) كانت الصالة أكثر من ركعتنيوإن(
ض مكربا على صدور ( أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء كاملغرب

 أما )٣(  ويكون اعتماده على ركبتيه) األولدتشهالقدميه إذا فرغ من 
إن شق لضعف أو كرب أو لكونه نضو اخللقة أو حنو ذلك فإنه يسقط 

  عنه االعتماد على 
                                     

 مثيف صحيح مسلم من حديث أيب معمر األزدي ويف رواية ملسلم عن جابر بن مسرة  وهو) 1(
  .يسلم على أخيه من عن ميينه وعن مشاله

 جيهر فيهما ويكون اجلهر يف األوىل  مجاعة وظاهر كالم٨٣ص/ ٢جـ( اإلنصاف ويف) 2(
  .أكثر

  . تقدمكما) 3(



 

  

  ٥٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يقرأ مبا بقي من صالته كما سبق، إال أنه ال جيهر وال ويأيت
 بعد الفاحتة، فإن فعل مل يكره، مث جيلس، يف التشهد الثاين شيئا

 اليسرى وينصب اليمىن وخيرجهما عن ميينه رجلهمتوركا يفرش 
  .........................بالتشهدوجيعل إليتيه على األرض، فيأيت 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 وصدور قدميه، فيسن ما يسن يف حقه حيث كانت ركبتيه

 وإال سقط ذلك بل بعض األحيان يسقط بعض الواجبات لةالسهو
، يعين بالثالثة أو الثالثة ) بقي من صالتهمباويأيت (فكيف باملندوبات ، 

 أنه ال جيهر، وال يقرأ شيئا إال(والرابعة كما سبق يف الركعات قبلها 
 فإن زاد مل ،)يكرهفإن فعل مل (، وال يزيد على الفاحتة )بعد الفاحتة
ديث أيب سعيد الذي يف صحيح مسلم، ولكن األوىل أن ال يكره حل

 إمنا هي جائزة فقط، واألول أوىل، حلديث أيب قتادة والزيادةيزيد 
  .»الكتابويف األخريني بفاحتة «

 الثاينيف التشهد ( بعد فراغه من الثالثة أو الرابعة ) جيلسمث(
 متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن وخيرجهما عن ميينه

 وتكون صفة رجليه غري صفة رجليه يف ،)األرضوجيعل إليتيه على 
 إحدى رجليه األرضاألول فهو هنا متورك يعين يفضي بوركه إىل 

منصوبة وأصابعها إىل القبلة واألخرى مفروشة وكلتامها خارجتان 
منهم :  اختلفوا يف موضع الرجلني يف الثانية يف التورك وحملهوالعلماء

ور واملعروف والذي شه تشهد يعقبه السالم، وامللكمن رأى أنه يف 
 ذات التشهدين تفريقا بني منتدل عليه األحاديث أنه خمتص باألخرية 

  بالتشهدفيأيت ( .اجللوسني، ومن السر أن يعلم أنه األول فال يسهو



 

  

  ٥٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مث يسلم، بالدعاء، مث  مث، بالصالة على النيب األول،
ميينه أو على مشاله، وال يطيل وينحرف اإلمام إىل املأمومني، على 

  ....................م مستقبل القبلة،  اجللوس بعد السالاإلمام
  ــــــــــــــــــــــــــ

بالصالة على النيب ( يأيت )مث( يعين التحيات كما سبق، )األول
( اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على آل 

لى حممد وعلى آل حممد، كما  جميد، وبارك عمحيدإبراهيم إنك 
 اللهم إين )بالدعاء( يأيت )مث(باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد، 

 فتنةأعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، وأعوذ بك من 
احمليا واملمات وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وغري ذلك كما 

  . كما سبق)مث يسلم( أفضل باملشروعسبق، لكن 
ألن اإلمام يبقى مستقبل القبلة : ) اإلمام إىل املأمومنيوينحرف(
 االستغفار واللهم أنت السالم إىل آخره، مث ينصرف بعد ذلك بقدر

 ويكون إما جلهة ميينه أو مشاله، وكل قد ،)مشالهعلى ميينه أو على (
 شيئا من صالته يرى أن للشيطانال جيعل أحدكم « :ورد ويف احلديث

 كثريا  اهللارف إال عن ميينه لقد رأيت رسول حقا عليه أن ال ينص
 ينصرف اليت فيجوز هذا، وهذا وإذا كانت اجلهة »ينصرف عن يساره

وال يطيل (إليها حسن، وال يهجر األخرى حىت كأنه متعينة األوىل، 
، فإن يف حديث عائشة ) بعد السالم مستقبل القبلةاجللوساإلمام 

: لم مل يقعد إال مقدار ما يقول كان إذا سرضي اهللا عنها أن النيب 
، » تباركت يا ذا اجلالل واإلكرامالسالماللهم أنت السالم ومنك «

  أخرجه 



 

  

  ٥٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 فال تسبقوين إمامكمإين  « ينصرف املأموم قبله، لقوله وال
بالركوع، وال بالسجود، وال باالنصراف فإن صلى معهم نساء 

انصرف  وثبت الرجال قليال لئال يدركوا من النساء،انصرف 
  .منهن

  ــــــــــــــــــــــــــ
 وذلك أن إعطاءهم ظهره وتوليه إياهم ظهره ما هو حبق مسلم

 سوغه األمر املشروع وهو إمامتهم ليكمل االقتداء به، خبالف إذا لكن
اللهم :  انقضت فاحلكم يدور مع علته، فيقولفإذاكان فيما بينهم 

إليهم، وقد حتوج احلال إىل  ينصرفأنت السالم إخل، بعد االستغفار مث 
 حديث أم عليهأكثر من ذلك مثل ما إذا كان هناك نساء، كما دل 

 واهللا فنرى إذا سلم ميكث يف مكانه يسريا سلمة كان رسول اهللا 
وال ينصرف ( ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، يأعلم لك

 لقوله ( حالته حىت ينصرف اإلمام ى املأموم يبقى علبل )املأموم قبله
 )» تسبقوين بالركوع، وال بالسجود، وال باالنصراففالإين إمامكم «

، ) نساء انصرف النساءمعهمفإن صلى (هلذا احلديث أخرجه مسلم 
 لئالوثبت الرجال قليال (يعين يقمن من أمكنتهن وخيرجن من املسجد 

 لئال حيصل االختالط واالتفاق معهن يف )يدركوا من انصرف منهن
 عورة، فإن االختالط يسبب االفتتان، كما اءالنسألن الطريق، 

  .تقدمت اإلشارة إىل حديث أم سلمة



 

  

  ٥٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ذكر اهللا والدعاء واالستغفار عقب الصالة فيقول، ويسن
اللهم أنت السالم، ومنك السالم :  اهللا ثالثا، مث يقولاستغفر

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، واإلكرام،تباركت يا ذا اجلالل 
 ال حول وال قوة إال قدير، امللك وله احلمد، وهو على كل شيء له

 الفضل، وله ولهباهللا، ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه له النعمة، 
الثناء احلسن، ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون، 

 ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد اللهم
 ويكرب، كل واحدة ثالثا وثالثني، وحيمدد، مث يسبح منك اجل

  ......:ويقول متام املائة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ] الصالةبعدالذكر [
 ما ) ذكر اهللا والدعاء واالستغفار عقب الصالة فيقولويسن(

اللهم : مث يقول(، وهذا أول ما يبدأ به، )استغفر اهللا ثالثا( ذكره يايت
 حلديث ) السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكراممنكوأنت السالم 

ال إله إال اهللا وحده ال ( ذلك، بعدأيب هريرة وثوبان وعائشة ويقول 
 ال حول قدير،شريك له، له امللك ، وله احلمد، وهو على كل شيء 

 وله، ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه له النعمة، وال قوة إال باهللا
ء احلسن، ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الفضل، وله الثنا

اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، (: ويقول، )الكافرون
 التسبيح والتحميد ) وحيمد ويكربيسبحوال ينفع ذا اجلد منك اجلد، مث 

  ...... : متام املائةويقولكل واحدة ثالثا وثالثني (والتكبريات املعروفة 



 

  

  ٥٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 كل على اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو  إله إالال
شيء قدير، ويقول بعد صالة الفجر وصالة املغرب قبل أن يكلم 

 أجرين من النار، سبع مرات، واإلسرار بالدعاء اللهممن الناس  أحدا
  ... بتأدب وخشوع وحضورويكونأفضل، وكذا بالدعاء املأثور، 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 على وهو إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد، ال

، وهذا يقال يف دبر كل صالة من الصلوات اخلمس )كل شيء قدير
 وصالة املغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس الفجرويقول بعد صالة (
إذا «:  يف قوله لوروده، ) سبع مرات»اللهم أجرين من النار«

 النار سبع مرات قبل منقل اللهم أجرين انصرفت من صالة املغرب ف
أن تكلم أحدا فإنك إذا قلت ذلك مث مت يف ليلتك كتب لك جوار 

 وإذا صليت الصبح فقل ذلك فإنك إن مت يومك كتب لك منها،
 هذا جنس املشروع من الذكر والنسائيأخرجه أبو داود » جوار منها

من «ل قراءا  فضيفبعد الصالة، ويقرأ آية الكرسي واملعوذتني جاء 
قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة كان يف ذمة اهللا إىل الصالة 

  . للكبري واألوسط»األخرى
أمرين :  وعن عقبة بن عامر قالقُلْ هو اُهللا أَحد رواية ويف

 أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالة أخرجه أبو داود والنسائي النيب 
ادعوا ربكُم : ، لقوله تعاىل من اجلهر)أفضلواإلسرار بالدعاء (

 أفضل من الذي مل يصح عن ،)املأثوروكذا بالدعاء ( تضرعا وخفْيةً
 عليه غريه، فهو أمجع ولكونه يشتمل لكونه يشتمل على ما ال النيب 

 قد دعا بالدعاء فيكونأنفع مما يشتمل عليه غريه، وفيه كمال التأسي 
  ..............وحضورويكون بتأدب وخشوع (النبوي



 

  

  ٥٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ورغبة ورهبة، حلديث ال يستجاب الدعاء من قلب قلب
 باألمساء والصفات ، والتوحيد، ويتحرى أوقات ويتوسلغافل، 

  ..........................اآلخراإلجابة، وهي ثلث الليل 
  ــــــــــــــــــــــــــ

ال يستجاب الدعاء من قلب « : ورغبة ورهبة، حلديثقلب
  . من آداب الدعاء ووظائفههذا، )»فلغا

 إىليتوسل إىل اهللا بأشياء يتوسل : ) باألمساء والصفاتويتوسل(
 وِللِه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها: اهللا بأمسائه وصفاته كما قال

 احلديث، وكما قالت »اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا«: ومنها
 احلديث ويأيت، هكذا األدعية » القدرةليلأرأيت إن وافقت «عائشة 

 التوسل إىل اهللا بأمسائه علىاليت يدعو ا ويعلمها غريه كانت مشتملة 
 إين اللهم«، ويتوسل بالتوحيد كما يف الدعاء )والتوحيد(وصفاته 

أنه « احلديث وجاء يف احلديث »له إال أنتإأسألك بأنك أنت اهللا ال 
كما يف قصة  عمال الصاحلة عموما ويتوسل إليه باأل،»األعظماالسم 

 احلي احلاضر، كما توسل بدعاءأصحاب الصخرة، ويتوسل إليه 
 وتوسل »استسق لنا ربك«الصحابة بالنيب يف حياته كما يف حديث 

 بالعباس فهذا جنس الوسائل، بأمسائه وصفاته، وباألعمال اليت رعم
  .)١(  يليا فالن ادع اهللا:  احلاضر يقولوبدعاءأفضلها التوحيد، 

، ينبغي أن يتوخي أوقات ينظرها ) أوقات اإلجابةويتحرى(
   وهو وقت الرتول اإلهلي يقول اهللا )وهي ثلث الليل اآلخر( فيها فيدعو

                                     
 من فهوورهم أو غيبتهم ال بدعائهم  التوسل بذوات األموات أو بذوات األحياء يف حضأما) 1(

 جمموع شركباب األقسام على اهللا م أو السؤال م أو حبقهم أو جاههم وهذا بدعة أو 
  ).٢٢٥ -٢١٣، ٢٠٥/ ١جـ(الفتاوى 



 

  

  ٦٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يوم األذان واإلقامة و أدبار الصالة املكتوبة وآخر ساعة وبني
اجلمعة وينتظر اإلجابة، وال يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم 

 خيص نفسه إال يف دعاء يؤمن عليه، أن يكره يستجب يل، وال
  .............يسريويكره رفع الصوت ويكره يف الصالة االلتفات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

أي الدعاء « : احلديث ويف حديث»من يدعوين فأستجيب له« :تعاىل
 كذلك )و( كذلك )وبني األذان واإلقامة(، »جوف الليل:  قالأجوب؟

وآخر ساعة يوم ( الصلوات املفروضة أدبار، )لصالة املكتوبةأدبار ا(
 يوافقها عبد مسلم ال«، فإن فيه ساعة اإلجابة كما يف حديث )اجلمعة

   .عليه متفق »وهو قائم يصلي يسأل اهللا تعاىل شيئا إال أعطاه إياه
 ة يسن انتظار الداعي اإلجابة فسؤاله عباد) اإلجابةوينتظر(
 اإلجابة أ ال ينبغي للداعي أن يستبط)وال يعجل(  عبادة أخرىوانتظاره

، هذا من آداب الدعاء ) فلم يستجب يلودعوتقد دعوت : فيقول(
 غريه اإلمام ) عليهيؤمنوال يكره أن خيص نفسه إال يف دعاء (أيضا، 

 وجيوزيدعو ويؤمن املأمومون فيجمع الضمري، أما يف غريه فيجوز اجلمع 
أيها «:  احلديثففي )١(  بالدعاء)صوتويكره رفع ال(أن خيص نفسه، 

  . احلديث»الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا
  ] يف الصالةيكره ما[

هو اختالس « احلديث ويف ) يف الصالة التفات يسريويكره(
  إياك وااللتفات يف «، ويف اآلخر، »خيتلسه الشيطان من صالة العبد
                                     

  . أعظموالصراخ) 1(



 

  

  ٦١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

الته إىل صورة منصوبة، أو إىل  بصره إىل السماء، وصورفع
 واستقبال نار ولو سراجا، وافتراش ذراعيه يف السجود، وال آدمي،

  ......... حاقب، أو حبضرة طعام يشتهيه،أويدخل فيها وهو حاقن 
  ــــــــــــــــــــــــــــ
:  لقوله)ورفع بصره إىل السماء(، ومكروه » فإنه هلكةالصالة

صارهم إىل السماء يف صالم فاشتد قوله يف  بال أقوام يرفعون أبما«
وصالته ( رواه البخاري » أو لتخطفن أبصارهملينتهن: ذلك حىت قال

 منصوبة، وذلك أنه يشبه صورة تكره صالته إىل )إىل صورة منصوبة
 يصلي يكون أن )أو إىل آدمي(عباد األصنام يف استقبال ما يعبدونه 

 لعبادة األصنام، واستقباله شيئا وأمامه وجه آدمي، ألن يف ذلك مشاة
واستقبال ( وإشغال قلبه، ألن املطلوب يف الصالة اخلشوع ألوانفيه 

 )١(  تشبها باوس، ويدخل يف ذلك السراجفيه ألن )نار، ولو سراجا
 املنهي عنه يف احلديث املعروف، وليس ) ذراعيه يف السجودوافتراش(

، )ل فيها وهو حاقن أو حاقبوال يدخ( التحرمي، هنااملراد بالكراهة 
 وكذلك إذا ) طعام يشتهيهحبضرةأو (وذلك أنه يفوت عليه لب الصالة، 

 فلو صلى بتلك مجاعة،قدم إليه الطعام فيبدأ بالطعام ولو فاتته الصالة 
  :  احلديثاحلال لكانت جسما بال روح، واملعول على الروح، ويف

                                     
 وضعتوقد : أن مثل النار اللنبة اآلن، وقلت هناك) ٢٢٦/ ٢جـ(وذكر يف فتاويه : قلت) 1(

 تشعلة اليت نبده أما السواري خلف املصلني وذلك بأمره، وكانت اللاللنبات يف مسج
  .للقارئ قبل اإلقامة تطفأ إذا أقيمت الصالة اهـ

 الصالة ألا وقت وينبغي أن ال تشعل اللنبة اليت تبني سالمة امليكروفونات من العطل يف أقول
 عليها ويقطع ويطبخا  ىيكو: حماذية لوجه اجلالس يف الصالة وأمامه، وما فيها هو نار

  .ويوصل ا احلديد، وغري ذلك مما هو مشاهد حمسوس



 

  

  ٦٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

صى وتشبيك  يؤخرها ولو فاتته اجلماعة، ويكره مس احلبل
 واعتماده على يديه يف جلوسه، وملس حليته، وكف ثوبه، أصابعه،

 فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره استطاعوإن تثاءب كظم ما 
  .................يديهتسوية التراب، بال عذر ويرد املار بني 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
حضر إذا «: ، ويف احلديث اآلخر» صالة حبضرة طعامال«
بل يؤخرها ولو ( متفق عليه » به قبل أن تصلوا املغربفابدءواالعشاء 

  .املتقدم للحديث )فاتته اجلماعة
إذا قام أحدكم يف الصالة «، ففي احلديث ) مس احلصىويكره(

، يف نفس )وتشبيك أصابعه( » احلصى فإن الرمحة تواجههميسحفال 
واعتماده على يديه (  للحديث املتقدمإليهاالصالة ويف انتظاره ومشيه 

 اعتماده ا على يكره يعين يعتمد ا على األرض، كما )يف جلوسه
 من، ألن هذا من العبث يده هذه يف شعره فهذا )وملس حليته(حاضرته 

خشوع وكل ما كثر العبث صار دليال يفيد أن قلبه قد لالعبث املنايف ل
  . ليدع ثيابه تسجد معه)ثوبهوكف (انشغل 
فإن غلبه وضع ( بقدر ما يقدر )كظم ما استطاع تثاءب وإن(

 يصنع ما ذكر ويكره تسوية التراب، يعين الذي يقابل ) فمهعلىيده 
 احلصباء جيعله متواسي مكروه، يواسياملصلي على األرض كونه 

 وهو أيضا تقدم كما »بأن الرمحة تواجهه«وجاء النهي عنه وتعليله 
، )بال عذر( » أودعةواحد«من العبث ففيه األمران وجاء يف حديث 

 يوجد بصفة تفوت اخلشوع فإن وجد مسحه مرة ملوهذا كله ما 
  .واحدة
  .أحد ، هذا املشروع أن ال يدع املار ومرور) املار بني يديهويرد(



 

  

  ٦٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أو بدفعه، آدميا كان، أو املار غريه، فرضا كانت الصالة ولو
بني املصلي  يسريا، وحيرم املرور ىنفال، فإن أيب فله قتاله ولو مش

 يديه إن مل يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب، وبنيوبني سترته، 
  ......وقملة، وتعديل ثوب، وعمامة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يكن يضعف صالته فأمر أن ال يدع أحدا مير بني يديه إذا مل مما

  بالقوة، وهذا)ولو بدفعه( . سترة أما إن كان بعيدا أو له سترة فالله
 احلديث ومغالبته، فإن مل يندفع إال بدزه فبدزه فإن يفهو مقاتلته اليت 

 متعد باملرور، واملصلي أراد السالمة ألنهانكسر فيه شيء فال ضمان، 
 وملا أرادت يمة أن متر ،)غريهأو املار ( املار )آدميا كان(من عدوانه 

الصالة فرضا كانت ( من ورائه ومرت ألصق بطنه باجلدار بني يديه 
 مل تبطل ،)يسريا ى فله قتاله، ولو مشىبفإن أ(، ال فرق )أو نفال
  . بذلك

 لو: ، بل قال ابن القيم) املرور بني املصلي وبني سترتهوحيرم(
لو يعلم املار «: عدت من الكبائر ذكره يف آخر اإلعالم، ويف احلديث

ر  مي أن عليه لكان أن يقف أربعني خريا له منماذابني يدي املصلي 
 ) إن مل يكن له سترةيديهوبني (، هذا يفيد غلظ التحرمي »بني يديه

  .وحيرم أيضا إذا مل يكن له سترة من قريب فكذلك
سودين يف ألاقتلوا ا« يف الصالة، حلديث ) قتل حية وعقربوله(
وتعديل ( وقمل يسوغ له ذلك )وقملة( ،» احلية والعقربالصالة
 رداء فاحنل، أو اإلزار بدأ ينفك هعلي عندما يتغري ثوبه إذا كان )ثوب

 كل هذه من ردها، والعمامة كذلك إذا انتقضت عليه له )وعمامة(
   هواألشياء اليت أبيحت له، وظاهر هذا أنه لو استدعى فعال كثريا كما 



 

  

  ٦٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعني حلاجة ويكره ومحل
 إمامه إذا ارتج  على املصلي، وله رده باإلشارة، ويفتح علىالسالم

 شيء يف صالته سبح رجل وصفقت امرأة، نابهعليه، أو غلط، وإن 
 ثوبه ويف غري يفوإن بدره بصاق أو خماط وهو يف املسجد بصق 

  ......املسجد
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بنت زينب أمامة  حلمله )ومحل شيء ووضعه( احلديث ظاهر
له إشارة بيد ووجه وعني و(ووضعها يف صالة الفريضة وهو يؤم 

ويكره السالم على ( . تكون باليد وتكون بالرأسواإلشارة )حلاجة
 يعين : قال أمحد» وال تسليمالصالةال غرار يف « ويف حديث )املصلي

 كما فعل )باإلشارةوله رده (فيما أرى أن ال تسلم ، وال يسلم عليك 
 وجعل بطنه كفه حني جاءته األنصار فسلموا عليه يف الصالة بسط 

  .إىل أسفل وظهره إىل فوق
 عليه أرتج عليه أغلق ) على إمامه إذا ارتج عليه أو غلطويفتح(

القرآن فلم يدر ما يقرأ بعدها، والغلط أن يبدل أو يسقط أو يزيد أو 
 صلى صالة فلبس عليه فلما انصرف أن النيب « الدليلينقص ومن 

 فهو جائز بل » منعكفما: نعم، قال:  معنا؟ قالأصليت: قال أليب
 لتستقيم الفاحتة لإلمام وتعنيمشروع وإذا كان يف الفاحتة وجب 

 لقوله )امرأةوإن نابه شيء يف صالته سبح رجل وصفقت (واملأمومني 
»  فإذا »النساءإذا نابكم شيء يف صالتكم فلتسبح الرجال ولتصفق 

  .سها اإلمام أو استؤذن عليه فالسنة ما ذكر
 وال )أو خماط وهو يف املسجد بصق يف ثوبه بدره بصاق وإن(
  ويف غري املسجد( يقع يف األرض صيانة للمسجد عما يستقذر يدعه



 

  

  ٦٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن ميينه، وتكره صالة عن
 مأموم إىل غري سترة، ولو مل خيش مارا من جدار أو شيء غري

دنو  الرحل، ويسن أن ية آخرمثلشاخص كحربة، أو غري ذلك، 
»  إىل سترة ويدن منهافليصلإذا صلى أحدكم «: منها لقوله 

  .............. خطأخط وإن تعذر وينحرف عنها يسريا لفعله 
  ــــــــــــــــــــــــ

ويكره أن يبصق ( أو حتت قدمه خلرب أيب هريرة ) يسارهعن
 فإن اهللا« : يف الصالة كراهية شديدة، ويف احلديث) أو عن ميينهقدامه

  .» ملك كرميميينهوعن «، »قبل وجهه
 أن بد اإلمام واملنفرد ال ) صالة غري مأموم إىل غري سترةوتكره(

 )ولو مل خيش مارا(يصليا إىل سترة أما املأموم فتكفي عنه سترة إمامه 
من جدار ( مارا، أو ال فإنه مشروع مطلقا والسترة خشيوسواء كان 

 سواء كان ) الرحلةر آخمثل أو غري ذلك حربةأو شيء شاخص ك
 مبقدار وهي »الشداد«يف احلضر أو السفر، والرحل هو املسمى اآلن 

 أحدكمإذا صلى  «ويسن أن يدنو منها لقوله (ثلثي ذراع تقريبا، 
 صالة : فهذا احلديث دل على مسألتني)»فليصل إىل سترة ويدن منها

شيء  مندوب اتقاء ما مير، وكونه ما يؤثر جنس ذلكإىل سترة، وأن 
وينحرف عنها يسريا لفعله ( للمقصود،مر، وإذا دنا منها صار أحصل 

( عينيه، بل جيعلها عن ميينه بني ال يصمد إليها صمدا فيجعلها 
 فهو » يصمد إىل العمودال أنه «شيء، أو عن يساره شيء جاء 
 ويكفي أمامه )وإن تعذر خط خطا(مستقبله لكن ال متام االستقبال، 

  ملا يف 



 

  

  ٦٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وبينها بينهمر من ورائها شيء مل يكره، فإن مل تكن سترة، ومر  وإذا
امرأة أو كلب أو محار بطلت صالته، وله قراءة يف املصحف، 

 رمحة، والتعوذ عند آية العذاب، والقيام ركن يف آيةوالسؤال عند 
   لعاجز أو عريان أو خائفإال وقُوموا ِللِه قَاِنِتني: الفرض، لقوله تعاىل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا مر من ورائها شيء مل ( »فإن مل جيد فليخط خطا« احلديث

 هذا هو فائدة نصبها ومل يؤثر بطالنا إن كان مثله يبطل، )يكره
نه إن مر دوا كالكلب فإنه يبطل فيؤثر إ فيؤثرخبالف إن كان مما 

 سترة أو  إن كان ما هنا) سترةتكنفإن مل (املار إما نقصا أو بطالنا 
 ) صالتهبطلتومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو محار (كان سترة 

يبطل «: تبطل مبرور أحد هذه الثالث للحديث الذي رواه مسلم
 إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل املرأة ، املسلمصالته املرء 

  .»واحلمار والكلب األسود
ة رمحة والسؤال عند آي (له ذلك: ) قراءة يف املصحفوله(
نيب لصليت مع ا«:  ملا يف حديث حذيفة قال) عند آية العذابوالتعوذ
 إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر -إىل أن قال- ليلة ذات 

  .»تعوذبسؤال سأل وإذا مر بتعوذ 
  ]الصالةأركان [

: لقوله تعاىل( القيام يف الصالة ) ركن يف الفرضوالقيام(
وا ِللِه قَاِنِتنيقُومو( احلديث إال من »صل قائما«:  لعمرانوقوله 

 حتتمل، مثل املقيد ما ال ال يقدر أن يقوم إال مبشقة )إال لعاجز(استثىن 
 قام خيشى أن تنكشف عورته إذا )أو عريان( يقوم أو املربوط ىيقو

  ....... خياف يراه سبع أو عدو)أو خائف(



 

  

  ٦٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

مام يف  مأموم خلف إمام احلي العاجز عنه، وإن أدرك اإلأو
  ..........  فبقدر التحرمية، وتكبرية اإلحرام ركنالركوع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 عن القيام فيجوز هذا ) مأموم خلف إمام احلي العاجز عنهأو(

 صلى إمام احلي جالسا فيصلون خلفه جلوسا ندبا، ولو صلوا قياما إذا
عن جابر بن عبد  أومأ إليهم أن اجلسوا، فجالساصحت ألنه ملا صلى 

 فرسا باملدينة فصرعه على جذم خنلة ركب النيب «: اهللا قال
 فقمنا خلفه فأشار جالسا فصلى املكتوبة -إىل أن قال-فانفكت قدمه 
 فصلوا جالساإذا صلى اإلمام : فلما قضى الصالة قال: إلينا فقعدنا قال

يفعل جلوسا، وإذا صلى اإلمام قائما فصلوا قياما، وال تفعلوا كما 
  .» بعظمائهمفارسأهل 

: وقيلإنه منسوخ :  حديث صالة املأمومني خلفه قياما فقيلوأما
باجلمع، فممن مجع أمحد بأما مسألتان، صالم جلوسا إذا ابتدأها 

 قياما فيما إذا ابتدأ الصالة قياما مث اعتل فجلس وصالمجالسا، 
  .النسخواجلمع إذا أمكن أوىل من 

 املسبوقإن حلق : )يف الركوع فبقدر التحرمية أدرك اإلمام وإن(
اإلمام يف الركوع فإنه يدخل معه يف الركعة، ويكون قد أدرك الركعة 

 تكبرية اإلحرام، ال يدرك الركوع إال باالجتماع يف يكفيهوال 
 من الركوع ولو مل ء فإن اجتمعا يف جزفالالركوع إن كان ذلك وإال 

 مع إمامه يف الركوع جمتمعاا يكون  مأقلحيصل الطمأنينة فإنه مدرك و
وتكبرية (واإلمام يف آخر صفته  أن يكون املأموم يف أول صفة الركوع

   وهذه صيغة » التكبريحترميها« ال تنعقد إال ا حلديث )اإلحرام ركن



 

  

  ٦٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 لقوله قراءة الفاحتة على اإلمام واملنفرد، وكذا الركوع وكذا
   ..............وا اركَعوا واسجدوايا أَيها الَِّذين آمن: تعاىل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 علىوكذا قراءة الفاحتة ( . تفيد أنه ال يدخل فيها إال بهحصر

  .»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب« حلديث )اإلمام واملنفرد
 مذهب املأموم فيتحملها اإلمام عنه عند مجهور العلماء، أما أما
واملشهور عند املنتسبني إىل احلديث فهو أا جتب على املأموم الشافعي 

 وجاء يف احلديث .» صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابال«: لعموم
 واجلمهور .» ا يف نفسكاقرأ«: سؤال السائل أليب هريرة، فقال

 عليه يقدمجييبون بأنه ليس هناك شيء صريح إمنا هو العموم والعموم 
من كان له إمام فقراءته له « :اء خاصة كحديثاخلاص، وجاءت أشي

وِإذَا قُِرئ  فهو معضود بأشياء أخر منها ضعيفا وإن كان »قراءة
أمجعوا على أا يف الصالة :  أمحدقال الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا

ن أ اإلمام مفيد قراءة مث التأمني على .»ما يل أنازع القرآن«: وقال
اء هلما مجيعا فيفيد ع فجعل دقَد أُِجيبت دعوتكُماله قراءة قراءته 

 اإلمام هلما مجيعا، وقد بسط شيخ اإلسالم يف مسألة مستقلة قراءةأن 
 وترجيحه، أما يف السكتات فيندب عندهم ذلك ةيف الفتاوى أدل

  .خروجا من اخلالف ويأيت
ين آمنوا اركَعوا يا أَيها الَِّذ:  الركوع لقوله تعاىلوكذا(

 فالركوع ركن باإلمجاع، واالعتدال منه ركن، )واسجدوا
 باإلمجاع وهو على األعضاء السبعة، كما سبق، ركنوالسجود 

  . ركنالسجدتنيواالعتدال منه ركن، واجللوس بني 



 

  

  ٦٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يف هذه األفعال ركن، ورأى حذيفة رجال ال يتم والطمأنينة
ما صليت ولو مت ملت على غري :  وال سجوده فقال لهركوعه

 وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن  حممدفطرة اهللا اليت فطر عليها 
ارجع :  فقال له إىل النيب جاءرجال دخل املسجد فصلى، مث 

والذي بعثك باحلق نبيا ال : قالفصل فإنك مل تصل، فعلها ثالثا، مث 
الصالة إذا قمت إىل  «أحسن غري هذا فعلمين فقال له النيب 

 راكعا،فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن 
  مث ارفع حىت تعتدل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يف الركود يعين الركود فيها، ) يف هذه األفعال ركنوالطمأنينة(

الركوع، ويف االعتدال منه،ويف السجود وفيما بني السجدتني، ركن 
  . األربعة ال بد من الطمأنينة فيها كل هذهيأيت،بدليل ما 

ما :  حذيفة رجال ال يتم ركوعه وال سجوده، فقال لهورأى(
 ) ولو مت ملت على غري فطرة اهللا اليت فطر عليها حممدا صليت
 حذيفة الصالة لعدم الطمأنينة فدل على أن الطمأنينة ال تتم عنهفنفى 

مستنده الفطرة اليت  منها يف الصالة، وبني أن بدالصالة بدوا، فال 
 هي الطمأنينة وأن من  الفطرة اليت عليها حممد وأن، عليها حممد 

  . ا اليت فطر اهللا عليها حممدالفطرةتركها فقد ترك 
 ، أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال دخل املسجد فصلىوعن(

، اارجع فصل فإنك مل تصل، فعلها ثالثً:  فقال له  إىل النيبجاءمث 
 فعلمين، فقال له اوالذي بعثك باحلق نبيا ال أحسن غري هذ: قالمث 

إذا قمت إىل الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن،  «النيب 
  ............ راكعا، مث ارفع حىت تعتدلتطمئن مث اركع حىت



 

  

  ٧٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث اجلس حىت تطمئن قائما،
رواه اجلماعة، فدل على أن املسمى » لهامث افعل ذلك يف صالتك ك

 األعرايب عن  يسقط حبال، إذ لو سقط لسقطاليف هذا احلديث 
اجلاهل، والتشهد األخري ركن لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن 

 السالم على اهللا ، السالم على جربيل التشهد،يفرض علينا 
لتحيات ا: ال تقولوا هكذا، ولكن قولوا «وميكائيل فقال النيب 

  .....................احلديث رواه النسائي ورواته ثقات، » هللا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث اجلس حىت تطمئن قائما،
 مث افعل ذلك يف صالتك كلها، رواه اجلماعة فدل على أن جالسا،

  يسقط حبال، إذ لو سقط لسقط عنالاملسمى يف هذا احلديث 
  .)األعرايب اجلاهل

 األخري ركن لقول ابن مسعود، كنا نقول قبل أن والتشهد(
السالم على اهللا، السالم على جربيل وميكائيل :  علينا التشهديفرض

احلديث » التحيات هللا: ال تقولوا هكذا، ولكن قولوا«: فقال النيب 
وأنه  مفروض، ين فدل على أن التشهد املع) ثقاتورواتهرواه النسائي 

 أن التشهد إىل أن حممدا وعلىال بد من كون ذلك يف حال جلوسه، 
  .عبده ورسوله واجب

  األخري، واجللوس له، والصالة على النيب والتشهد
والتسليمتان، كل األربعة مل تذكر يف حديث املسيء، ومع ذلك هي 

إذا «:  أدلة أخر، أما التشهد فقد دل عليه قولهعليهاأركان دلت 
 على النيب فقد دل عليها الصالة وأما »..كم للتشهد إخلجلس أحد

  : قوله



 

  

  ٧١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 اليت تسقط سهوا مثانية، التكبريات غري األوىل، والواجبات
 لإلمام واملنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع والتسميع

  ...... األول، واجللوس لهوالتشهدوسجود، وقول رب اغفر يل، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 يف ويقرهم على اإلتيان ا » اللهم صل على حممد إخلاقولو«
 مث .»وحتليلها التسليم«حالة اجللوس، والتسليم دليله احلديث املتقدم 

 فإذا قال هذا لو »اللهم صل على حممد« الركن  النيبالصالة على 
 صحيحة، لكنه تشهد ناقص الفضيلة، والترتيب بني الصالةسلم فإن 

 على الركوع، مث بالركوع قبل بالتحرميةبدأ األركان ركن، كونه ي
 كلها، وكونه الركعاتالسجود وكونه يأيت بالتشهد بعد فراغه من 

  النيبيصلي على النيب بعد التشهد، وكون اخلامتة هو التسليم، فإن 
  .»صلوا كما رأيتموين أصلي«: صلى مرتبا وقال

  ]الواجبات[
 األركان ذكر ابعدم: ) اليت تسقط سهوا مثانيةوالواجبات(

ذكر الواجبات، الواحد واجب، كل واحدة واجب من واجبات 
، )غري األوىل( واجب لإلمام واملأموم واملنفرد هذا )التكبريات(الصالة 

 يأتيان )والتسميع لإلمام واملنفرد( ركن،عدا األوىل وهي التحرمية فإا 
 ألنه ال  حال الرفع،يف واملأموم )والتحميد للكل(به بعد االرتفاع، 

 واحدة واجب، )وتسبيح ركوع وسجود(يقول مسع اهللا ملن محده، 
زاد على ذلك إىل عشر فهو   سنة وأدىن الكمال ثالث، وماوالزائد

 مرة والزيادة سنة وأدىن الكمال الواجب )وقول رب اغفر يل(أكمل، 
  .زاد على ذلك إىل عشر فهو أكمل ثالث وما

 وكونه يأيت به جالسا )واجللوس له( واجب ) األولوالتشهد(
  . فهذه الثمانية إذا سها فالصالة صحيحةواجب،



 

  

  ٧٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، فسنن األقوال سبع عشرة، وما
 والتعوذ، والبسملة، والتأمني، وقراءة السورة يف االستفتاح

 واجلمعة، والعيد والتطوع كله، واجلهر الفجر،األوليني، ويف صالة 
 وما زاد على آخره،السماء واألرض إىل واإلخفات، وقول ملء 

ل رب اغفر يل، والتعوذ من واملرة يف تسبيح ركوع وسجود، وق
  .................. التشهد األخرييفاألربع 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 من بد عليه سجود السهو، أما األركان إذا ترك نسيانا فال إمنا

ركن والواجب يف العمد اإلتيان به، ومع ذلك يأيت بالسجود، وال
 يف السهو، فالركن ال بد من اإلتيان به وما بعده، خيتلفانواحد، وإمنا 

  . إال أنه يسجد للسهو فقطعليهوالواجب إن تركه سهوا فال 
  .) عدا ذلك سنن األقوال، وأفعالوما(

  ] الصالة يفالسنن [
  : ) األقوال سبع عشرةفسنن(

 تقدم )والبسملة( كذلك )والتعوذ( وتقدم )االستفتاح(: األول
وقراءة السورة يف األوليني ويف صالة ( كذلك، )والتأمني( فيها، الكالم

  . واألدلة على ذلك معلومة) والتطوع كلهوالعيد،الفجر واجلمعة 
 اجلهر سنة يف حمله، واإلخفات سنة يف ) واإلخفاتواجلهر(
وما ( سنة أيضا قولية، )وقول ملء السماء واألرض إىل آخره( حمله،

 الواجب مرة وما زاد سنة ) ركوع وسجودتسبيحزاد على املرة يف 
 ثانيا وثالثا يكرر وكذلك قول رب اغفر يل )وقول رب اغفر يل(

 كلالواجب مرة والزائد على سؤال املغفرة كارمحين واهدين وارزقين 
  .هذا سنن أقوال

   من سنن) من األربع يف التشهد األخريوالتعوذ(



 

  

  ٧٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وما سوى وعليهم، والربكة عليه  النيب  على آلوالصالة
ذلك فسنن أفعال، مثل كون األصابع مضمومة، مبسوطة مستقبال 

 عند اإلحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، القبلةا 
 وجعلهما حتت سرته، والنظر إىل الشمالوقبض اليمني على كوع 

 بينهما، حتهاوومرموضع سجوده، وتفريقه بني قدميه يف قيامه، 
  .اءةوترتيل القر

  ــــــــــــــــــــــــــــ
والربكة ( األقوال سنن من )والصالة على آل النيب ( األقوال،
  . سنن أقوالهذه  والتربيك عليه وعلى آل النيب )عليه وعليهم

 فرفع اليدين يف املواطن األربعة ) سوى ذلك فسنن أفعالوما(
فإذا كرب كون الرفع هذا املقدار ال  وهذه السنة تتضمن عدة سنن سنة،

 األصابع مضمومة مبسوطة مستقبال ا القبلة عند كونمثل (أزيد سنة 
 األصابع مضمومة سنة، وكونه كون )اإلحرام والركوع والرفع منه

  .موجها ا إىل القبلة سنة، وهكذا
 بعد ذلك كونه يعيد )عقب ذلك( أي وضعهما )وحطهما(

وقبض اليمني على كوع الشمال (ه سنة،  جمردفاحلطقبض اليسرى 
 حتت سرته كل هذه وجعلهما فاحلط والقبض )وجعلهما حتت سرته

 يليسنن، والكوع تقدم لك معناه أنه العظم الذي يف الذراع الذي 
 )والنظر إىل موضع سجوده(اإلام، وما يلي اخلنصر فهو الكرسوع، 

وتفريقه بني (يضا،  سنة أع فالنظر فيه إىل األصبالتشهدسنة، خبالف 
 )ومراوحته بينهما( بقدم بل يفرج قدما كونه ال يلصق )قدميه يف قيامه

 مسيكونه بعض األحيان اعتماده على رجل أكثر من األخرى، 
  .)وترتيل القراءة(مراوحة، لكوا ترتاح بالتخفيف عليها 



 

  

  ٧٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بيديه ركبتيه لإلمام، وكون األوىل أطول من الثانية، وقبض والتخفيف
فرجيت األصابع يف الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، م

 قبل يديه يف سجوده ورفع يديه قبلهما يف القيام، ومتكني ركبتيهووضع 
 وجمافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، األرض،جبهته وأنفه من 

 مبسوطة األصابع إذا منكبيه،و فخذيه عن ساقيه، ووضع يديه حذو 
  ...أصابع يديه مضمومة إىل القبلةسجد وتوجيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 هو سنة فعلية يف حقه )والتخفيف لإلمام( من سنن األفعال، هو

 كما يف حديث أيب قتادة وأيب سعيد ) األوىل أطول من الثانيةوكون(
وقبض ( يطال يف الركعة األوىل أكثر من الثانية أنهوغريمها مما دل على 

 هذه سنة فإن قبضه سنة )الركوعديه مفرجيت األصابع يف ركبتيه بي
  .والتفريج سنة أيضا

 ال مرفوع )وجعل رأسه حياله( هذه سنة ) ظهره مستوياومد(
 )ووضع ركبتيه قبل يديه يف سجوده( سنة أيضا، هذهوال خمفوض 

 قبل الركعة هذه ) يف القيامقبلهماورفع يديه (فعال ألهذه من سنن ا
 سنن من هذه )ومتكني جبهته وأنفه من األرض( من سنن األفعال

 تنحيتهما من سنن األفعال، )وجمافاة عضديه عن جنبيه(األفعال أيضا 
 وتفريقه بني الركبتني )فخذيه عن ساقيه(رفع ) و( )فخذيهوبطنه عن (

  .والقدمني كله من سنن األفعال
 يديه حذو منكبيه مبسوطة األصابع إذا سجد وتوجيه ووضع(
 هذا من سنن األفعال كوما بإزاء )ديه مضمومة إىل القبلة يأصابع

 مبسوطة األصابع غري مقبوضة وبطوما وتكونمنكبيه مبسوطتني 
  . السنة يف اليدينكمالعلى األرض كله من سنن األفعال هذا من 



 

  

  ٧٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 صدور املصلى بيديه وجبهته، وقيامه إىل الركعة على ومباشرة
 اجللوس بني يف، واالفتراش قدميه، معتمدا بيديه على فخذيه

 األول، والتورك يف الثاين ، ووضع يديه التشهدالسجدتني، ويف 
 ا القبلة بني مستقبالعلى فخذيه مبسوطتني مضموميت األصابع 

 وحتليقالسجدتني ويف التشهد، وقبض اخلنصر والبنصر من اليمىن، 
ومشاال يف إامها مع الوسطى، واإلشارة بسبابتها، وااللتفات ميينا، 

  . الشمال على اليمني يف االلتفاتوتفضيلتسليمه، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

كونه ال حيصل )  بيديه وجبهتهىاملصلمباشرة ( يستحب) و(
 علىحائل إن كان يصلي على األرض، وكذلك إن كان يصلي 

  .سجادة وحنوها فال جيعل شيئا خيتص بيديه ووجهه
 )على صدور قدميه(وضه منها  وكون )الركعة إىل وقيامه(

واالفتراش ( فعلية، سنة كل )معتمدا بيديه على فخذيه(يعين مث يقوم 
 ويف التشهد األول من ذات التشهدين ،)يف اجللوس بني السجدتني

ووضع يديه على فخذيه ( يف التشهد األخري، ) يف الثاينوالتورك(
السجدتني ويف  مستقبال ا القبلة بني األصابعمبسوطتني مضموميت 

  . األفعالسنن ويستقبل بالرءوس القبلة من )التشهد
 من اليمىن، وحتليق إامها مع الوسطى، والبنصر اخلنصر وقبض(

 مينة ) مييناوااللتفات( كل ذلك من سنن األفعال، )واإلشارة بسبابتها
 علىوتفضيل الشمال ( األخري )ومشاال يف تسليمه(يف التسليمة األوىل، 

 كل سنة، وإال لو سلم مستقبل القبلة صحت ) االلتفاتاليمني يف
  .صالته



 

  

  ٧٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مخسة حيفظ فيه عن النيب :  فقال أمحدالسهو سجود وأما
 وسلم، وسلم من ثالث فسجد، ويف فسجدسلم من اثنتني : أشياء

املعتمد عليه :  اخلطايبقالالزيادة والنقصان وقام من الثنتني فلم يتشهد 
 وأيب مسعود،اديث اخلمسة، يعين حديثي ابن عند أهل العلم هذه األح

  ...سعيد، وأيب هريرة، وابن حبينة، وسجود السهو يشرع للزيادة
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بركن وال واجب اجلميع يقرب من وليس يف الصالة فاملشروع
   .اخلمسني أو السبعني من األقوال واألفعال

  ]السهو سجود[
باب «: يف حمل ترمجة كأنه قال هذا ) سجود السهووأما(
 مخسة أشياء سلم حيفظ فيه عن النيب : فقال أمحد( »سهولاسجود 

وسلم من ( يعين كما يف حديث أيب هريرة ). وسلمفسجدمن اثنتني 
 كما يف حديث )الزيادةويف ( كما يف حديث عمران )ثالث فسجد
ما  ك»الشك« كما يف حديث ابن حبينة، ويف )والنقصان(ابن مسعود 

 أيب سعيد وأيب هريرة وعبد الرمحن بن عوف، هذا احملفوظ حديثيف 
وقام ( اخلمسة املتضمنة مخسة أشياء ه ومدارها على هذعن النيب 

  . حديث ابن حبينة يف كما )من الثنتني فلم يتشهد
 محد بن سليمان أبو سليمان وبعضهم يقول  يعين) اخلطايبقال(

أمحد وهو محد بفتح احلاء وسكون : وبعضهم يقول:  بفتح الثالثةمحد
 )العلم هذه األحاديث اخلمسة  عليه عند أهلاملعتمد( :امليم، ال غري

 مسعود، وأيب سعيد، وأيب ابنيعين حديثي (مداره على هذه اخلمسة 
  .)هريرة وابن حبينة

  . سهوا ال عمدا)للزيادة( ، لثالثة أشياء) السهو يشرعوسجود(



 

  

  ٧٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ن يكثر فيصري كوسواس يف فرض ونفل، إال أ: والشك
 يف الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فمىت زاد، من وكذافيطرحه 

 أو قعودا، عمدا بطلت، سجوداجنس الصالة قياما، أو ركوعا أو 
 أو نقص يف صالته الرجلإذا زاد «: وسهوا يسجد له، لقوله 

ومىت ذكر عاد إىل ترتيب الصالة » فليسجد سجدتني رواه مسلم
  .... على فعلهوإن زاد ركعة قطع مىت ذكر وبىن تكبري، بغري

  ــــــــــــــــــــــــــــ
إال أن ( هو عام يف الفرض والنفل ) يف فرض ونفلوالشك(
 فيصري مثل الوسواس، إذا ابتلي )فيصري كوسواس( السهو )يكثر

وكذا يف الوضوء ( غالب ظنه، على ويبين )فيطرحه(بالشكوك الكثرية 
  .الشكوك والتيمم إذا كثرت عليه )نجاسةوالغسل وإزالة ال

 يف حمل قعود أو )من جنس الصالة قياما( فعال، ) زادفمىت(
 ولو مثل جلسة االستراحة )أو ركوعا أو سجودا أو قعودا( عكسه

  . باطلةفهي إن كان عمدا )عمدا بطلت(
)لقوله ( ،، وإن كان سهوا يسجد له وجوبا) يسجد لهاوسهو
» نقص يف صالته فليسجد سجدتني رواه رجل أو لإذا زاد ا

ومىت ذكر عاد إىل ( زاد سهوا أو نقص سهوا إذا واملراد )»مسلم
 الصالة أو تاليف ما تصحيح كل رجوع إىل )ترتيب الصالة بغري تكبري

 بطل والفرط منه فإنه ال يدخل بتكبري جديد، فإنه يف حكم الصالة، 
 ال يبني أن النيب حكمها حىت يقال يكرب، وهلذا يف األحاديث ما 

وإن زاد ركعة قطع مىت ذكر ( ،يرجع إىل فعل ما ترك بتكبري خاص
  . على فعلهبىنو



 

  

  ٧٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وال يتشهد إن كان قد تشهد مث سجد وسلم، وال يعتد قبلها
زائدة،وإن   الزائدة مسبوق، وال يدخل معه من علم أابالركعة

   اثنان، لزمه الرجوعفنبههكان إماما أو منفردا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ألنه لو مل جيلس لزاد يف الصالة قياما عمدا، وذلك )قبلها
  .يبطلها

 كأن يقوم بعد ) يتشهد إن كان قد تشهد مث سجد وسلموال(
 يف الفجر حبسب أنه باق عليه شيء من الصالة أو يف التشهد التشهد

لس  أنه باق عليه ركعة، فهذا إذا تنبه فيجحبسباألخري يف املغرب 
 ألن التشهد الذي فعله يف حمله فلم يبق إال ويأيت بالصالة على النيب 

 ويكمل ويسجد للسهو  فيصلي على النيب الصالة على النيب 
 فمن حني يسجد  أتى بالصالة على النيب قدويسلم، وإن كان 

  .يسلم
 مث يأيت  كان مل يتشهد فيتشهد مث يصلي على النيب وإن

  . يسجد للسهو مث يسلمباملندوب بعد ذلك مث
 إذا دخل فيها مسبوق وهي ) يعتد بالركعة الزائدة مسبوقوال(
عتربة ألنه ابتدأ باإلمام ليقتدي به مبا هو من مب ألغاها ألا ليست زائدة

صالة أكثر ما يعذر بكوا ل وهذه ليست من نفس االصالة،نفس 
معه من وال يدخل  ( صحيحة فال،تكونليست تبطل الصالة، إما أن 

 علم بعدما ولو فيها، ألا ليست بصالة فال حيرم معه )علم أا زائدة
  .سلم اإلمام فيجيب رابعة

 لزمه( أنه قد زاد أو نقص ) كان إماما أو منفردا فنبهه اثنانوإن(
   وإذا صدر منه ما ينبغي أن ينبه عليه وجب على املأمومني أن )الرجوع



 

  

  ٧٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مل يرجع قن صوابه، ألنه ن نبه واحد إال أن يتيإ يرجع وال
 الباب إىل قول ذي اليدين، وال يبطل الصالة عمل يسري كفتحه 

لعائشة، ومحله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع يف الصالة 
 كالقراءة يف القعود والتشهد يف القيام مل تبطل به، موضعهيف غري 

د إذا نسي أحدكم فليسج « قوله لعموموينبغي السجود لسهوه، 
  ...»سجدتني

  ــــــــــــــــــــــــــ
 يتركونه مع العلم حىت تقع صالم صحيحة وال مجيعا ينبهوه

 مما يوثق ما بطلت كوماوصالة إمامهم، فإن رفض قوهلما مع 
وال ( فارقه،صالته وصالة من تبعه عاملا ال جاهال أو ناسيا وال من 

 قول ذي إىل مل يرجع  يرجع إن نبه واحد إال أن يتيقن صوابه ألنه
 ملا رجع مث »أحق ما قال ذو اليدين ؟«:  قال فإن النيب )اليدين

  .صاروا اثنني، أما املأموم عندما يلتبس عليه يسكت
 الباب لعائشة ومحله  عمل يسري كفتحه الصالة يبطل وال(

 ما يبطلها العمل اليسري الذي من غري جنس الصالة ) ووضعهامةأما
 فإا ال ختلف  عن النيب جاءكر هنا وأشباه ذلك مما الصالة كما ذ

  . وضعها الشرعيعناالنضباط خبالف الكثري فإنه خيرجها 
 يف الصالة يف غري موضعه كالقراءة يف مشروع أتى بقول وإن(

 أتى بقول مثلما تقدم، إن كان إذا )القعود والتشهد يف القيام مل تبطل به
 موضعه مل تبطل غريوحنوه مشروع يف عمدا أبطلها، وهنا إن أتى بقول 

 فاستحببه ألنه إمنا هو ذكر والصالة حمل الذكر، لكنه إن أتى به سهوا 
 إذا« لعموم األدلة لعموم قوله ( )وينبغي السجود لسهوه( ،له السجود

   وهذا ناس فدخل يف )»نسي أحدكم فليسجد سجدتني



 

  

  ٨٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ذكر  إمتامها بطلت، وإن كان سهوا مث قبل سلم عمدا وإن
 ملصلحتها وإن يسرياقريبا أمتها ولو خرج من املسجد، أو تكلم 

تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من 
  .......اعا ال إن تبسم  القرآن مل تبطل، وإن قهقه بطلت إمجغري

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . إىل آخرهأحدكم إذا نسي عموم

 إذا سلم عامدا قبل متام )إمتامها بطلت قبل سلم عمدا وإن(
 ولو خرج من أمتهاوإن كان سهوا مث ذكر قريبا (ركان بطلت، ألا

، أما لو ينس  وإذا كان نسي أو خرج لكن قريب فيعيد ما)املسجد
 أحدث فال يبين، ودليل البناء قصة ذي اليدين وتقدمت وقصة أوأبطأ 

 مرتله إن كان يرجو  مل يذكرها إال يفوإذاسهوه يف عدة أحاديث، 
 أذكر أنه يرجع لكن والمجاعة فريجع إىل املسجد، وإن مل يرج فال، 

  . قام ووصل إىل حجرتهيف بعضها أن النيب 
 والنيب جاء وصلى م صار دليال على املسألة ثابتة كانت فإذا

 يف قرب الزمن وبعده إىل ويرجعوإن مل يثبت بقي البحث فيها 
 تكلم وإن )أو تكلم يسريا ملصلحتها( ،كبريالعرف، ويبين من دون ت

وإن تكلم (ملصلحتها وكان يسريا مل تبطل وتقدم يف قصة ذي اليدين 
 فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غري نامسهوا أو 

  .)١( )القرآن مل تبطل
 فإا ال تبطل، الضحك )ن تبسمإ ال إمجاعا، قهقه بطلت وإن(

  .مكروهم ال يبطلها وهو حمرم ويبطلها، والتبس
                                     

 الروض صالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على ألن) 1(
  .املربع



 

  

  ٨١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 التحرمية فذكره يف قراءة الركعة اليت غري نسي ركنا وإن
 عنها، وال عوضابعدها بطلت اليت تركه منها وصارت األخرى 

يعيد االستفتاح قاله أمحد، وإن ذكره قبل الشروع يف القراءة عاد 
 به ومبا بعده، وإن نسي، التشهد األول وض، لزمه الرجوع فأتى
 قائما حلديث املغرية رواه أبو داود، ويلزم يستتميان به ما مل واإلت

  ......املأموم متابعته، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 التحرمية فذكره يف قراءة الركعة اليت بعدها غري نسي ركنا وإن(
  .ت به بطلتأ فإن مل ي) عنهاعوضابطلت اليت تركه منها وصارت األخرى 

  . جيزيه االستفتاح األول)اله أمحد قاالستفتاح يعيد وال(
 )٢() فأتى به ومبا بعدهعاد )١( يف القراءةالشروع ذكره قبل وإن(

لزمه الرجوع ( ،م، قا)التشهد األول وض( اإلمام ) نسيوإن(
 وأما إذا ) حلديث املغرية رواه أبو داودقائماواإلتيان به ما مل يستتم 

  .استتم قائما فإنه يكره الرجوع
 أن رسول اهللا :  حرم الرجوع ولفظهالقراءة يف  شرعوإذا

 يف الركعتني فاستتم قائما فليمض فقامإذا شك أحدكم «: قال
رواه »  عليهسهووليسجد سجدتني فإن مل يستتم قائما فليجلس وال 

 )ويلزم املأموم متابعته(أبو داود وابن ماجه والدارقطين واللفظ له، 
شهد األول، وقال الصحابة معه  ونسيانه التقيام النيب : للحديث

   يتحملهاوهذا أحد األشياء اليت » إمنا جعل اإلمام ليؤمت به«:  لقوله
                                     

  . ذكر الركن املنسي قبل شروعه يف القراءة اليت بعدهاإن) 1(
) ٤٠٣/ ١  ق جـالكشاف(مبا بعده من األركان  لزوما فأتى بالركن املتروك وعاد) 2(

  .باختصار



 

  

  ٨٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 للسهو، ومن شك يف عدد ويسجد عنه التشهد، ويسقط
 ولو إمامه، على اليقني، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل الركعات بىن

عا مل أدرك اإلمام راكعا وشك هل رفع اإلمام رأسه قبل إدراكه راك
 على اليقني أتى مبا بقي، ويأيت به املأموم بىن الركعة، وإذا بتلكيعتد 

  .... للسهو، ويسجدبعد سالم إمامه، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

، )ويسقط عنه التشهد( سها املأموم والفاحتة وإذا اإلمام، عنه
مام  وعدة أشياء يتحملها اإلاإلمام،هذا التشهد يسقط عنه يتحمله عنه 

 قام من فعندما وجوبا، )ويسجد للسهو(عن املأموم منها ما تقدم 
  .الثنتني لزمه السجود للسهو يف آخر صالته

 اثنتني أو واحدة ) على اليقني بىنالركعات شك يف عدد ومن(
 فيها يلغيها ويأيت واملشكوكفلينب على اليقني، فإن الواحدة قد صالها 

 أو أربع ثالث واحدة، أو الظهر بالثانية، فالفجر إن شك اثنتني أو
ويأخذ مأموم عند (فيأيت بواحدة وهكذا، هذا حكم اإلمام واملنفرد، 

 أما املتحقق فال دخل له يف ذلك، أما الشاك فيكفيه ) إمامهبفعلشكه 
  .ذلكوال عليه شيء غري 

 راكعا وشك هل رفع اإلمام رأسه قبل إدراكه اإلمام أدرك ولو(
 واألصل أنه مل يدركها حكما شك ألنه )ركعةراكعا مل يعتد بتلك ال

 مع أدركهابناء على اليقني، ويسجد للسهو، وذلك ألنه ال يدري هل 
 وإذا بىن(إمامه أم ال؟ فهو كمن شك يف عدد الركعات يف احلكم 

ويأيت به املأموم ( أتى بالباقي بعده، وهكذا ) مبا بقيأتىعلى اليقني 
 فيها فإنه إذا سلم يقوم يأيت ا  شكاليت كالركعة )بعد سالم إمامه

 مما شك فيه غريه، إذا قام فيما شك فيه وكذلك )ويسجد للسهو(
  .وجوبا كله



 

  

  ٨٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 سجود سهو، إال أن يسهو إمامه، فيسجد املأموم، على وليس
  أو مع إمامه سهوا،لسالمهمعه ولو مل يتم التشهد، ويسجد مسبوق 

 عن سلمم، إال إذا لسهوه معه، وفيما انفرد به، وحمله قبل السال
 نقص ركعة فأكثر، حلديث عمران وذي اليدين، وإال يف ما إذا بىن

 قلنا به، حلديث علي وابن مسعود، وإن نسيه إنعلى غالب ظنه 
 ملا ترك ما مل يطل تالفياقبل السالم أو بعده أتى به وجوبا 

  .................الفصل
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ينفرد مث )سجود سهو( الذي مل يسبق )موماملأ على وليس(
 مبطل هلا فهذا له إما: يسجد ويسلم، هذا ما يتصور، ما يصدر منه

 سجوداحكم بطالا يوجب االستئناف، وإذا فعل شيئا ال يوجب إال 
 صار على إمامه )إال أن يسهو إمامه(فإنه يتحمل عنه السهو اإلمام، 

يسجد معه مث بعد الرفع من  ) ولو مل يتم التشهدمعهفيسجد (سهو، 
، أو لسهوه ا إمامه سهومعويسجد مسبوق لسالمه (السجود يتمه، 

  . املسبوق مأموم من جهة ومنفرد من جهة)معه، وفيما انفرد به
إال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، (:  كله)السالم قبل وحمله(

 على غالب ظنه إن ىن بإذاحلديث عمران، وذي اليدين، وإال يف ما 
 حاديثاألأن السجود على ما يف :  فإن فيه رواية عن أمحد)قلنا به

 بعد فيسجد ندبا وهذه قوية لألحاديث وعمل بالسنن عن النيب 
وإن ( يستدل به على غالب الظن، )حلديث علي وابن مسعود(السالم 

تالفيا ملا ترك ما مل يطل   أتى به وجوبابعدهنسيه قبل السالم أو 
 وجوبه عليه وإن الشيخط عنه ذلك واختيار  وإن طال سق)الفصل

  .طال الوقت



 

  

  ٨٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   . فيه وبعد رفعه، كسجود الصالةيقولما  و السهووسجود
   التطوعصالة باب

التطوع تكمل به صالة الفرض يوم القيامة :  أبو العباسقال
  ................ مل يكن أمتها، وفيه حديث مرفوعنإ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 بني السجدتني وما ) السهو وما يقول فيه وبعد رفعهوسجود(

 سواء اتفق حمل السجود أو )كسجود الصالة( به من األحكام قتعلي
   . يكفيه سجدتانأنهاختلف احلكم سواء يف 

   التطوعصالة باب
 الفضل، النوافل بعد الفرائض، النوافل مشروعة ملا فيها من يعين

  .وملا فيها من ترقيع اخللل
 شيخ ابن تيمية وكنايته تقي الدين، وكنيته ) العباس أبوقال(

اإلسالم وهو مات ومل يتزوج ألجل ما شغل به يف صغره بالتعلم مث 
 ونصر، ومن عناية اهللا له أن أيد اهللا ما ظروونبعدما تصدى حبس 
 الفرض يوم القيامة إن صالةالتطوع تكمل به (نشره يف آخر الزمن، 

 يومأول ما حياسب عنه العبد « )مرفوعوفيه حديث ( ).مل يكن أمتها
القيامة صالته، فإن كان أمتها كتبت له تامة، وإن مل تكن تامة قال اهللا 

 انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملون به ملالئكتهتعاىل 
 » األعمال على حسب ذلكتؤخذفريضته، مث الزكاة كذلك، مث 

  .أخرجه احلاكم



 

  

  ٨٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

أفضل التطوع اجلهاد، مث  الزكاة وبقية األعمال، ووكذلك
 من نفقة فيه وغريها، مث تعلم العلم وتعليمه، قال أبو توابعه

 يف األجر سواء، وسائر الناس مهج ال خري واملتعلمالدرداء، العامل 
  ... ملن صحت نيته، األعمالفيهم، وعن أمحد طلب العلم أفضل 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 مثل ذلك كما تقدم ) الزكاة وبقية األعمالوكذلك(

 وفيه )وأفضل التطوع اجلهاد( مراتب يف اآلكدية علىوالتطوعات 
 ويصدق على قتال » اهللاسبيلوذروة سنامه اجلهاد يف «: احلديث

 على أي بالغ يف قتال عدوه، فدل »جاهد«الكفار، وهو مشتق من 
  .أن اجلهاد أفضل
  .)١( أشياءباللسان ستة :  الثاين.بالنفس: أحدها:  أنواعواجلهاد
 انقسام النفس من أقسام اجلهاد، واجلهاد كالصالة فيه وجهاد

مث توابعه (إىل فريضة وتطوع، والكالم هنا يف التطوع ال يف الفريضة 
 فاألول اجلهاد بالبدن وبعده النفقة فيه، ومها ) وغريهافيهمن نفقة 

  .اد وإذا ضم إىل ماله لسانه كان أكمل اجلهوبدنه،أفضل اجلهاد مباله 
 هو بل هو من اجلهاد، بل )تعلم العلم وتعليمه( بعد اجلهاد، )مث(

 ودين احلق الذي بعث به ىمن حياة اإلسالم واملسلمني، بل هو اهلد
العامل واملتعلم يف األجر سواء، وسائر الناس : قال أبو الدرداء( النيب 

 فيهم، وعن أمحد طلب العلم أفضل األعمال ملن صحت خريمهج ال 
  ......)نيته
  

                                     
 واللسان،منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة احلجة : ويف االختيارات : قلت) 1(

  .والرأي والتدبري، والصناعة اهـ والسادس باملال



 

  

  ٨٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

:  إيل من إحيائها، وقالأحب بعض ليلة تذاكر:  أمحدوقال
 أي مثل: جيب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، قيل له

الذي ال يسعه جهله، صالته، وصومه، وحنو ذلك، : شيء؟ قال
.................  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 العلماألعمال اجلهاد، مث أن أفضل : مها احدإ أمحد روايتان، عن

 ى وهو أن يعرف اهلد،أن العلم أفضل مطلقا بالقيد: والرواية األخرى
 الغري فيعملوا به طلبا لوجه اهللا، وقد جيمع بني ويعلمهفيعمل به 

 وهذا أفضل بعض األحيان، ويأيت أفضل،الروايتني أنه بعض األحيان 
 األشخاص وبعضعنه أن التطوعات تكون أفضل يف بعض األحيان 

أن األعمال تتفاضل، فعند زهد : جاء يف النصوص واألزمان كما
:  الباطل يكون العلم أفضل من غريه، ويف حالة أخرىوكثرةالناس فيه 

 قليل ويدفع صار زمن  قتاله يفوجبإذا خشي من مهامجة العدو 
 هذا التفضيل أنت عارف أنه يف تطوع العلم، أما العلم مثأفضل، 

  .ا دخل يف هذاالذي هو فرض م
 قليل يعين )تذاكر بعض ليلة أحب إيل من إحيائها:  أمحدوقال(

أحب إيل «من ليلة يف العلم الشرعي ال سيما علم التوحيد والعقائد 
 يؤخذ منه تقدمي البحث فيه على نوافل الصالة فهذا »من إحيائها

 هذا ) ما يقوم به دينهالعلمجيب أن يطلب الرجل من ( : أمحد)وقال(
 الذي هو تطوع العلم أن التعلم والتعليم الذي تقدم الكالم فيه أنه بني

مثل أي شيء؟ قال (:  مث قيل ألمحد)قيل له( .أما الفرض فهو فرض
 يعين مثل معرفته ) يسعه جهل صالته وصومه وحنو ذلكالالذي 

  . وصومه فصالته بكل حالصالتهعقيدته وتوحيده وما افترض عليه 



 

  

  ٨٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ستقيموا، ولن حتصوا واعلموا أن خري ا:  الصالة حلديثمث
 الصالة، مث بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض، أو أعمالكم

أال أخربكم «:  بني الناس، لقوله إصالحقضاء حاجة مسلم، أو 
 الصوم والصالة؟ إصالح ذات درجةخبري أعمالكم وبأفضل من 

قال  والترمذي،صححه » البني، فإن فساد ذات البني هي احلالقة
  ...تباع اجلنازة أفضل من الصالةا: أمحد

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 كذلك والزكاة إن كان عنده مال وجب، وإال فال، وصيامه

  . إن كان مستطيعا وجب عليهواحلج
 تطوعات الصالة )الصالة( بعدما تقدم يف اآلكدية )مث(

ال  بالثبات على احلق الذي عرف وعمل به ف)استقيموا: حلديث(
كل أميت «:  هذا مثل حديث)حتصواولن (يلوي عنه مينة وال يسرة، 

 ما أمرمت بكللن تقوموا : فاملعىن» خطاء وخري اخلطائني التوابون
أن كل ما دل :  هذا الشاهد منه)واعلموا أن خري أعمالكم الصالة(

  . بعد املذكورات مع أن ظاهره أنه آكد التطوعاتأنهعليه 
 وهي من حقوق ) نفعه من عيادة مريض بعد ذلك ما يتعدىمث(
واهللا يف عون العبد ما « )أو قضاء حاجة مسلم( على املسلم، املسلم

أو (، »تعني صانعا أو تصنع ألخرق«:  وقال»أخيهكان العبد يف عون 
أال أخربكم خبري أعمالكم وبأفضل من  «:إصالح بني الناس لقوله 

 فساد ذات البني هي فإندرجة الصوم والصالة؟ إصالح ذات البني، 
  . ظاهر معناه)صححه الترمذي» احلالقة
 وهو من حقوق )تباع اجلنازة أفضل من الصالةا:  أمحدوقال(
  . على املسلم، ومما يتعدى نفعه أيضااملسلم



 

  

  ٨٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 على قريب حمتاج أفضل من ة يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقوما
 على أجنيب إال زمن جماعة، مث حج، ة وهو أفضل من صدقعتق،

 العلم فهو يف سبيل اهللا حىت طلبمن خرج يف : وعن أنس مرفوعا
 وتعليمه العلمتعلم : حسن غريب، قال الشيخ: يرجع قال الترمذي

  .........يدخل يف اجلهاد وأنه نوع منه، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 بالكيفية والكمية وباألحوال ) يتعدى نفعه يتفاوتوما(
 فيها صدقة )يب حمتاج أفضل من عتقفصدقة على قر( واألشخاص

 حاجة فتدفع إليه وتزول حاجته يفوصلة وذلك أنه يف تلك احلال 
 مضطر وهذا الراهنةوفاقته خري من إنقاذ هذا من الرق فهو يف احلالة 

أفضل ( أي العتق، )وهو(أمل الرق أسهل عليه من أمل اجلوع على هذا، 
 أسر الرق وأكرب،  لعظم نفعه بتخليصه من) صدقة على أجنيبمن

 )وجماعة( غالء )إال زمن( حمتاج وقريب أنهرجح األول ما اجتمع فيه 
  . مستثىنهذافالصدقة مطلقا أفضل لدعاء احلاجة إليها إذا 

من خرج يف طلب «: وعن أنس مرفوعا( بعدما تقدم ) حجمث(
 فهذا )حسن غريب:  قال الترمذي» يف سبيل اهللا حىت يرجعفهوالعلم 

 فوق مرتبة اجلهاد، وأنه ال يقدم تطوع مرتبتهن طلب العلم يؤخذ منه أ
  . وجهاداهللاجلهاد على طلب العلم وأنه يف سبيل 

 )منهتعلم العلم وتعليمه يدخل يف اجلهاد وأنه نوع :  الشيخقال(
وذلك أن اجلهاد دفع باطل وسعي يف دفعه، ومن ذلك فشو العلم 

  ،هاد بعضه بالسنان مما يضر فقده، واجلوهوووجوده يف الناس، 



 

  

  ٨٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

استيعاب عشر ذي احلجة بالعبادة ليال وارا أفضل : وقال
ليس يشبه :  اجلهاد الذي مل يذهب فيه نفسه وماله، وعن أمحدمن

 ولتلك املشاعر، وفيه مشهد ليس يف فيهاحلج شيء للتعب الذي 
 وعن أيب أمامة والبدن،اإلسالم مثله، عشية عرفة وفيه إاك املال 

عليك بالصوم «: قال أي األعمال أفضل؟  سأل النيب أن رجال
قد : فإنه ال مثل له رواه أمحد وغريه بسند حسن، وقال الشيخ

  ............... » واحد أفضل يف حالكليكون 
  ـــــــــــــــــــــ

استيعاب عشر (:  الشيخ)وقال( باأللسن والذب واحلط، وبعضه
 من اجلهاد الذي مل يذهب فيه  بالعبادة ليال وارا أفضلاحلجةذي 

 )ليس يشبه احلج شيء: وعن أمحد( ذلك، للحديث يف )نفسه وماله
 من اجلهاد، حىتهذه رواية تقتضي تقدمي احلج على غريه وأنه أفضل 

 )للتعب الذي فيه ولتلك املشاعر وفيه مشهد ليس يف اإلسالم مثله(
وفيه (علوم  وفضلها م)عشية عرفة( يوجد يف اإلسالم مثله ملجممع 

 أي  أيب أمامة أن رجال سأل النيب وعن( ظاهر، )إاك املال والبدن
 فإنه ال مثل له رواه أمحد وغريه بالصومعليك : األعمال أفضل؟ قال

 التطوعات مجيع هذا ظاهره أن تطوع الصوم أفضل من )بسند حسن
فهو من صيغ العموم فإنه يفيد أن ال شيء مثله وال شيء فوقه، وجاء 

  . أن هناك ما هو أفضل منه فاجلمع ما يأيتتقدما م
 يعين اجلمع )قد يكون كل واحد أفضل يف حال:  الشيخوقال(

   وبني ما تقدم وما يشبهه يف بعض األحاديث تقدمي هذا على هذا بينه



 

  

  ٩٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ومثله قول واملصلحة، وخلفائه حبسب احلاجة  النيب لفعل
 الفكر أمحد فضيلة أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، ورجح: أمحد
ل من ض عمل القلب أفأن الصالة والصدقة، فقد يتوجه منه على

  .....عمل اجلوارح
  ـــــــــــــــــــــــــ

 هذا أا ختتلف باختالف األحوال واألزمان، فقد يكون اجلمع
الشخص أفضل منه من هذا الشخص، وهذا يعرف بالتأمل، وهو 

 ) وخلفائه حبسب احلاجة واملصلحة النيبلفعل ( ،خيتلف ذه األمور
 تارة هذا، بل وأصحابه مل يكونوا مدميني على هذا وحده النيب 

 جيزموتارة هذا، فتارة يقومون باجلهاد، وتارة مقيم عند الوالد فهو ال 
أن واحدا أفضل يف كل حال ويف كل زمان ومكان ومن كل أحد 

  . داللتها وتتحدوذا جتتمع األحاديث 
 ما هذا يؤيد )نظر ما هو أصلح لقلبك فافعلها: ل أمحد قوومثله(

تقدم أن أفضلية األعمال الواحد ليس مطلقا، بل املراد أنه خيص حاله 
 على أنه ينظر ما كان أشد تقوية لإلميان يف القلب يدلهو فقول أمحد 

 حيضره إال بكسل فصار هنا شيئان الوتثبيتا له أنه أوىل من الذي 
  . وكذاكذا نسبة، فيكون أفضل بالنسبة إىل تفضيل ذات، وتفضيل

 وذلك أن يف ) أمحد فضيلة الفكر على الصالة والصدقةورجح(
 الصحيح يف آيات اهللا الكونية ونعمه لتشكر مما يقوي التوحيد الفكر

 فمن انفتح له هذا الباب على وحيه صار على معروف،واليقني ما هو 
 القلوب، رجح ذلك على أعمالأبواب من اخلري كثرية وانفتح عليه 

فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل (الصالة والصدقة 
  . اجلوارح وهو كذلك فإن أعمال القلوب تستغين عن أعمال)اجلوارح



 

  

  ٩١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مراد األصحاب أعمال اجلوارح، ويؤيده حديث أحب وأن
 ىأوثق عر:  اهللا احلب يف اهللا والبغض يف اهللا، وحديثإىلعمال ألا

 يف اهللا وآكد التطوعات الكسوف، مث وتبغضن حتب يف اهللا اإلميان أ
  .....الوتر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 حبال أعمال اجلوارح لو خلت من النية مل يثب عليها وبالعكس

 ومراد األصحاب عمل )وأن مراد األصحاب أعمال اجلوارح(
 حديث أحب األعمال( عليه، يدل )ويؤيده(اجلوارح وهذا صحيح 

 القلوب أعمال فهو دال على أن )إىل اهللا احلب يف اهللا والبغض يف اهللا
 اإلميان أن حتب يف ىأوثق عر: وحديث(أفضل من أعمال اجلوارح، 

  . وهذا احلديث) يف اهللاوتبغضاهللا 
 الكسوف، وبعض ذهب صالة )١() التطوعات الكسوفوآكد(

الكسوف  وقع ملا إىل الوجوب لكنها سنة مؤكدة مبرة، والنيب 
فزعوا إىل اف«: خرج فزعا جير رداءه خشي أن تكون الساعة، وقال

 هلا اجلماعة، وجنس ما تشرع له اجلماعة آكد مشروعة وهي »الصالة
 دال على أا »فافزعوا« وقوله،مما ال تشرع له وما تقدم من فزعه 

  .آكد من االستسقاء
  .يح بعد االستسقاء التراومث )٢(  بعد الكسوف االستسقاءمث
 هلا هذا ترتيبها يف األفضلية، لكون املذكورات تشرع ) الوترمث(

اجلماعة وغريها ال تشرع إال تبعا، وإن كان أحد القولني يف الوتر أنه 
  . فالوتر ال يترك ال سفرا وال حضرا  النيبفرض على 

                                     
  . أحكامه يف بابهوتأيت) 1(
  . أحكامه يف بابه أيضاوتأيت) 2(



 

  

  ٩٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 صالة سنة الفجر، مث سنة املغرب، مث بقية الرواتب، ووقت مث
 طلوع الفجر، واألفضل آخر الليل ملن وثق الوتر بعد العشاء إىل

  ... قبل أن يرقد، أوتربقيامه، وإال 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ركعتا الفجر خري من الدنيا وما « : ويف احلديث) سنة الفجرمث(
  . رواه مسلم»فيها

 ركعتني صليت مع النيب « لقول ابن عمر ) سنة املغربمث(
  .»بعد املغرب يف بيته

  مث بعد ذلك بقية الرواتب العشر، وكان )بقية الرواتب مث(
  .حيافظ عليهن ويأيت تفصيلهن
  ]الوترصالة [

 حلديث: ) صالة الوتر بعد العشاء إىل طلوع الفجرووقت(
وما هي يا :  قلنالنعم، اهللا أمدكم بصالة هي خري لكم من محر اإن«

ويف » لفجر ما بني صالة العشاء إىل طلوع االوتر: رسول اهللا؟ قال
 كله وقت الوتر من فهذا »فانتهى وتره إىل السحر« :حديث عائشة

 منحني تنقضي العشاء سواء قدمت مجع تقدمي أو أخرت فإن ابتداءه 
  .العشاء إىل الفجر فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر

 الليل واألفضل الوتر آخر ) آخر الليل ملن وثق بقيامهواألفضل(
 يعين كان آخر »فانتهى وتره إىل السحر«ه حلديث عائشة املشار إلي

 إال يف السحر وهو آخر الليل، فهذا أفضل، وألنه يوتراألمر أنه ال 
يرتل ربنا إىل مساء الدنيا كل « :هريرةوقت الرتول اإلهلي حلديث أيب 

 أفضل لغري ولكونه ؛ احلديث»ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول
فضل من أوله، وهذا يف حق الذي ذلك فإن كل وقت فاضل آخره أ

   أوتر قبل أن يرقد، يوتر أول الليل حلديث أيب هريرة الذيوإاليثق 



 

  

  ٩٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ركعة، وأكثره إحدى عشرة، واألفضل أن يسلم من وأقله
  مث يوتر بركعة، وإن فعل غري ذلك مما صح عن النيب ركعتنيكل 

  ................................فحسن، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك أنه يسمر يف درس العلم »وأن أوتر قبل أن أنام«: فيه
 ينبغي بذلك فالذي ال يثق  أن ال يقوم آخر الليل فأمره النيب وخيشى

  .يف حقه أن يوتر أوله خمافة أن يفوته آخره
 وأقله فمن أوتر بواحدة فقد أوتر، وهذا أدىن الوتر ) ركعةوأقله(

 )وأكثره إحدى عشرة(كمال فأقله واحدة له أقل ، وكمال وأدىن 
 كان ال يزيد يف رمضان وال  فيه، أن النيب فإنحلديث عائشة وغريه 
  . ركعة احلديثعشرةيف غريه على إحدى 

:  حلديث) أن يسلم من كل ركعتني، مث يوتر بركعةواألفضل(
 فهو عام الوتر وغريه، وحلديث ابن عباس ملا » الليل مثىن مثىنصالة«

 صلى أنه «:  يصلي فذكر فيما رواه فقام النيب ع النيب بات م
 احلديث فإن فيه ألفاظ املقصود أنه يسلم من كل »اثنتني مث اثنتني

وإن فعل غري ذلك مما صح عن ( مث تفرد األخرية بسالم وحدها، اثنتني
 ولكن أحسنه ما تقدم، أما لو صلى مخسا مجيعا أو ) فحسنالنيب 

 كما ورد فحسن، فإنه ورد يف الوتر ووصل ذلك سبعا أو تسعا وحنو
 مثل ما شرع فهو جائز صنعالوتر وفصله كيفيات عديدة، فكل كيفية 

 فإنوأحسنه ما تقدم، وهذا ليس اختالف تضاد بل اختالف تنوع، 
اختالف التضاد هو املذموم، والتنوع من يسر الشريعة ومساحتها فإا 

  .بألوانجاءت 



 

  

  ٩٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وجيوز بسالم واحد، وجيوز كاملغرب،  الكمال ثالث، وأدىن
 الراتبة عشر، وفعلها يف البيت أفضل، وهي ركعتان قبل والسنن

 بعد املغرب، وركعتان بعد وركعتانالظهر، وركعتان بعدها، 
 بسوريت فيهماالعشاء، وركعتا الفجر، وخيفف ركعيت الفجر، ويقرأ 

 اِهللا وما أُنِزلَ ِإلَيناقُولُوا آمنا ِب: اإلخالص أو يقرأ يف األوىل بقوله
  قُلْ يا أَهل الِْكتاِباآلية اليت يف سورة البقرة ويف الثانية 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 يصلي اثنتني مث يأيت بواحدة ويسلم، ) الكمال ثالثوأدىن(

 بأن )وجيوز كاملغرب( لكن األفضل األول، ) بسالم واحدوجيوز(
  . باألخرىيأيت يصلي اثنتني مث جيلس مث

وهي ( )وفعلها يف البيت أفضل( ملا تقدم ) الراتبة عشروالسنن(
 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان تانركع

أفضل صالة املرء يف بيته إال « : حلديث)الفجربعد العشاء وركعتا 
  .»املكتوبة

  ]الرواتب[
قبل الظهر فذهب  أيضا يف بعض األحاديث زيادة ركعتني وجاء

  . إىل أما ليسا براتبة وهي مؤكدةبعض
 هذا من سننها أن خيفف ويف حديث ) ركعيت الفجروخيفف(
يقرأ (ثبت أنه كان ) و( »أقرأ بأم الكتاب...  أين أقول حىت« :عائشة

قُولُوا آمنا ِباِهللا :  األوىل بقولهيففيهما بسوريت اإلخالص أو يقرأ 
قُلْ يا أَهل  سورة البقرة ويف الثانية يف اآلية اليت يناوما أُنِزلَ ِإلَ

  الِْكتاِب



 

  

  ٩٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعت ولو فعلها راكبا اآلية 
 عنوال سنة للجمعة قبلها، وبعدها ركعتان، أو أربع وجتزئ السنة 

 بكالم أو قيام، حتية املسجد، ويسن له الفصل بني الفرض والسنة
  ..... شيء منها استحب له قضاؤهفاتهحلديث معاوية ومن 

  ــــــــــــــــــــــــ
كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعت سنة وثبتكل )اآلية .  
  . له فعل الراتبة راكبا) فعلها راكباوله(
 غري منه من  بل حمل للتطوع واإلكثار) سنة للجمعة قبلهاوال(

 ركعتان )وبعدها ركعتان أو أربع(حد أما أن هناك حد عليه دليل فال 
  . ابن عمر أو أربع يف املسجدحديثيف بيته كما يف 

 الراتبة إذا فعلها يف املسجد ) السنة عن حتية املسجدوجتزئ(
  . عن حتية املسجدأجزأته
 له الفصل بني الفرض والسنة بكالم أو قيام حلديث ويسن(

 وهو أن يقوم إىل حمل ميينه أو يساره أو قدام ويكفي الفصل )اويةمع
اهللا أكرب قام وصلى :  حني صلى الفريضة قالمنبالكالم، وإن كان 

 منهي عنه، وإن كان فهذامن دون كالم وال قام من حمله إىل آخر 
فصل بكالم ولو بذكر كان فاصال ال يشترط أن يكون أجنبيا من 

 يصلح أن يكون فاصال بينهما وإال فليس متعبدا  أو الصالة فهذاالذكر
 جنبه املنهي عنه قول اهللا أكرب وهو يف مكانه مل إىلأن يكلم الذي 

  .يتكلم
 جاءت السنة بقضاء ) فاته شيء منها استحب له قضاؤهومن(
  بعض 



 

  

  ٩٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 سنها أن يتنفل بني األذان واإلقامة، والتراويح سنة ويستحب
 لنقلفضل وجيهر اإلمام بالقراءة  ، وفعلها مجاعة أرسول اهللا 

اخللف عن السلف، ويسلم من كل ركعتني حلديث صالة الليل 
 وسنتها قبل الوتر إىل طلوع الفجر، العشاءمثىن مثىن، ووقتها بعد 

اجعلوا «:  لقوله بعدهويوتر بعدها، فإن كان له جد جعل الوتر 
  .»من صالتكم بالليل وترا

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ملا شغل عنها الظهر صلى الركعتني اليت بعد  فإنه الرواتب

  .بعد العصر وصلى ركعيت الفجر بعدها وقيس الباقي على ذلك
بني كل « : حلديث) أن يتنفل بني األذان واإلقامةويستحب(

  .» صالةذاننيأ
  ]التراويح[

 من أنواع التطوع التراويح ) سنة سنها رسول اهللا والتراويح(
 يفصلون لكوم يصلون أربعا مث يسترحيون، »حالة التراويص«مسيت 

وفعلها مجاعة أفضل (بني كل أربع براحة فسميت تراويح فهي سنة 
 اخللف توارثوه عن ) اخللف عن السلفلنقلوجيهر اإلمام بالقراءة 

  .ىل وقتنا هذاإالصحابة 
 )»صالة الليل مثىن مثىن«:  من كل ركعتني حلديثويسلم(

ووقتها بعد (عباس املتقدم ملا بات عند خالته ميمونة  ابنوحلديث 
 بعدما يفرغ ) طلوع الفجر ويوتر بعدهاإىلالعشاء وسنتها قبل الوتر 

  وأما ابتداؤه من آخرهأوله،من صالة العشاء وراتبتها هو ابتداء من 
» الوتر ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر «حلديث الفجر، إىل

فإن كان له جد ( وقت التراويح هوفوقت الوتر فالوتر هو التراويح، 
   فمن)» صالتكم بالليل وترامناجعلوا  «جعل الوتر بعده لقوله 



 

  

  ٩٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 فجاء أحب من له جد متابعة اإلمام قام إذا سلم اإلمام فإن
من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام «: بركعة، لقوله 

مجاعا وهو أفضل  صححه الترمذي، ويستحب حفظ القرآن إ»ليلة
ه به  جيب يف الصالة، ويبدأ الصيب وليمامن سائر الذكر، وجيب منه 

 وفيما دونه أسبوع،قبل العلم، إال أن يعسر، ويسن ختمه يف كل 
  أحيانا، وحيرم تأخري القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 منفإن أحب (ح فال يأيت بالوتر،  له جد يسلم بعد التراويكان

 تشفع له ذلك )له جد متابعة اإلمام قام إذا سلم اإلمام فجاء بركعة
من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام  «: لقوله(مث يوتر 

  . هذه فائدة متابعة اإلمام يف التراويح)الترمذيصححه » ليلة
وما  جيب حفظ الفاحتة، ) حفظ القرآن إمجاعا،ويستحب(
 هو أفضل من )وهو أفضل من سائر الذكر،( بواجب فليسعداها 

وما تقرب العباد «: يف حديثكماالتسبيح إىل آخر األذكار األخرى 
 وهو )الصالة،وجيب منه ما جيب يف ( »إىل اهللا بأفضل مما خرج منه

 حىت أنه قبل معرفة )ويبدأ الصيب وليه من قبل العلم،(الفاحتة فقط 
ويسن ختمه يف كل ( عليه حفظه، )إال أن يعسر،(  عليه،الواجبات

وفيما دونه ( »كيف حتزبون القرآن«:أوس حلديث أوس بن )أسبوع
شهرمن خصوصا يف رمضان ويكره تأخري ختمه أكثر )اأحيان .  

 جاء الوعيد على ذلك ) تأخري القراءة إن خاف نسيانهوحيرم(
فَِإذَا قَرأْت مية  لآلية الكر)ويتعوذ قبل القراءة( بعض األحاديث يف

  .................الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباِهللا ِمن الشيطَاِن الرِجيِم



 

  

  ٩٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 على اإلخالص ودفع ما يضاده وخيتم يف الشتاء أول وحيرص
أدركت :  ويف الصيف أول النهار، قال طلحة بن مصرفالليل،

م أول إذا خت:  ذلك، يقولونيستحبونأهل اخلري من هذه األمة 
 الليل صلت أولالنهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي، وإذا ختم 

عليه املالئكة حىت يصبح، رواه الدارمي عن سعد بن أيب وقاص 
  .... وحيسن صوته بالقرآن، ويرتله ويقرأ حبزنحسن،بإسناده 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 اإلخالص هو أساس ) على اإلخالص ودفع ما يضادهوحيرص(

   .ء  الرياوضدهمل الع
 قال طلحة )وخيتم يف الشتاء أول الليل ويف الصيف أول النهار(

:  أهل اخلري من هذه األمة يستحبون ذلك يقولونأدركتبن مصرف، 
 حىت ميسي، وإذا ختم أول الليل املالئكةإذا ختم أول النهار صلت عليه 

قاص،  سعد بن أيب وعنصلت عليه املالئكة حىت يصبح، رواه الدارمي 
إسناده حسن، هذا دليل االستحباب كثرة الصالة عليه حسب طول 

 ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب«: حلديث)ن صوته بالقرآنسوحي( الزمن
 ،»وليس منا من مل يتغن بالقرآن«،» جيهر بهبالقرآنحسن الصوت يتغىن 

 هذا مزمارا من مزامري آل أعطيلقد «:وقال أليب موسى ملا مسع صوته
  . املقصود أنه مشروع حتسني الصوت بالقرآن،»داود

 وتدبره يقرؤه على متهل ليكون عونا على فهم القرآن :)ويرتله(
   حبزن ويقرأ( )١( ووصفت عائشة رضي اهللا عنها قراءة رسول اهللا 

                                     
 البخاري من أطول منها، ويف صحيح ول السورة فريتلها حىت تكون أطكان يقرأ: فقالت) 1(

 بسم قرأكانت مدا مث «:عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 عن قراءة سلمة وسئلت أم .»سم اهللا، وميد الرمحن، وميد الرحيمااهللا الرمحن الرحيم مبد ب

ِبسِم اِهللا الرحمِن كان يقطع قراءته آية آية «: لترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقا
  .» خلإ... الْحمد ِللِه رب الْعالَِمني* الرِحيِم 



 

  

  ٩٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ويسأل اهللا تعاىل عند آية الرمحة، ويتعوذ عند آية وتدبر
 جهرا حبيث يؤذيهم،  وال جيهر بني مصلني أو نيام أو تالنيالعذاب،

  .... وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، قائماوال بأس بالقراءة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 القرآن وتفهم ملعاين القرآن يكون قلبه مستحضرا ملعاين )وتدبر
ويكون بتخشع وحتزن، وذلك أن القرآن له معان عديدة، منها 

ظيم هللا عز  رجاء، ومنها نصوص تعنصوصنصوص خوف ومنها 
 حبقيقة يقوموجل، فاخلوف ظاهر، وذكر اهللا ظاهر خشية أن ال 

التعظيم، وال حقيقة الرجا فال ينبغي أن يكون ضاحكا وال الهيا وال 
  . القلب فإن هذا يف احلقيقة ما قرأ القراءة اليت تنبغيمشغول
 )ويتعوذ عند آية العذاب  اهللا تعاىل عند آية الرمحة،ويسأل(
 القارئ أن يسأل اهللا عندما متر به آية الرمحة ويستعيذ  يف حقمندوب

 ذات صليت مع النيب « : العذاب، حلديث حذيفةآيةعندما متر به 
 مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل، إذا - إىل أن قال-ليلة

  .»وإذا مر بتعوذ تعوذ
 إذا ) جيهر بني مصلني أو نيام أو تالني جهرا حبيث يؤذيهموال(

كان عند مصلني فال ينبغي أن جيهر جهرا حبيث يؤذيهم لتشويشه 
  . إياهم بهإليقاظهعليهم وال بني نيام 

  .)١(  كان بني تالني يتلون فال جيهر حبيث يؤذيهموإذا
  .)٢() وماشيا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكباوال(

                                     
أما أن ال يسمع صوت من أي واحد من أهل املسجد كما هو موجود يف بعض : قلت) 1(

  . فليس مرادا هنا ألنه قيده هنا خبشية اإليذاء والتشويشالبالد
 يقرأ ومثكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتكئ يف حجري وأنا حائض «: عائشة قالتثحلدي) 2(

  ).٥٥١/ ١جـ( متفق عليه ونقله ابن منصور وغريه، الفروع »القرآن



 

  

  ١٠٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  تكره يف الطريق وال مع حدث أصغر، وتكره يف املواضعوال
 ويستحب االجتماع هلا، واالستماع للقارئ، وال يتحدث القذرة،

 أمحد السرعة يف القراءة، وكره قراءة فيه،وكرهعندها مبا ال فائدة 
  ...األحلان وهو الذي يشبه الغناء، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .)2() مع حدث أصغروال )١(  تكره يف الطريقوال(
  .كرميا للقرآن ت) يف املواضع القذرةوتكره(
  .)4() للقارئواالستماع )٣(  االجتماع هلاويستحب(
  .)5() يتحدث عندها مبا ال فائدة فيهوال(
  .)6() أمحد السرعة يف القراءةوكره(
  .)7() قراءة األحلان وهو الذي يشبه الغناءوكره(

                                     
  .كنت أقرأ على أيب موسى وهو ميشي يف الطريق:  روي عن إبراهيم التيمي قالملا) 1(
  . مع حدث أصغر خبالف احلدث األكربوال) 2(
) ٥٢٢، ٥٢٠  ص،جـ٢٢( ينبغي أن يكون أحيانا ال سنة راتبة جمموع الفتاوى لكن) 3(

  ).٥٥٥، ٥٥٤/ ١جـ(فروع 
  . يشارك القارئألنه) 4(
 اآلية وألنه إعراض عن االستماع وِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا:  تعاىللقوله) 5(

  . حتتهالذي يترتب عليه األجر مبا ال طائل
  . والتفكرالترتيل القاضي إذا مل يبني احلروف، وتركها أكمل ملا تقدم من استحباب وتأوله) 6(
 يتخذأن «:  هو بدعة، ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر يف أشراط الساعةوقال) 7(

موع  جميف: ، قال»القرآن مزامري يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم وال أفضلهم إال ليغنيهم غناء
، » بالقرآنيتغنليس منا من مل «:الفتاوى، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 ويترمن به بصوتهوقد فسره الشافعي وأمحد بن حنبل وغريمها بأنه من الصوت، فيحسنه 
، ٥٣٢ ص/١١جـ (بالشعربدون التلحني املكروه، إىل أن قال فمن مل يترمن بالقرآن ترمن 

٥٣٣.(  



 

  

  ١٠١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 من يكره الترجيع ومن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده وال
صاب، وال جيوز للمحدث مس املصحف، وله النار وأخطأ ولو أ

متاع، ويف كمه، وله تصفحه، بعود فيهج رمحله بعالقة، أو يف خ 
 كتابته للمحدثوحنوه، وله مس تفسري وكتب فيها قرآن، وجيوز 

  ......من غري مس، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .)1() يكره الترجيعوال(
 ولوه من النار وأخطأ  قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعدومن(
  .)٢( )أصاب
 احملدث حدثا أكرب أو ،) جيوز للمحدث مس املصحفوال(

  . أو يف شيء آخر ساتر) وله محله بعالقة(، له مسهجيوزأصغر ال 
 )وله تصفحه( كذلك )ويف كمه( جيوز ) يف خرج فيه متاعوأ(

وله مس تفسري وكتب فيها ( وحنو ذلك، )بعود وحنوه( تتبعهيعين 
وجيوز للمحدث كتابته من ( مطلقا،ال بأس أن ميسها احملدث  )قرآن

  .للمكتوبجيوز للمحدث كتابة القرآن من غري مس  )غري مس

                                     
 ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا هو الترديد يف الصوت كما رجع يوم الفتح يف قراءته رجيعالت) 1(

 النبويوحكى عبد اهللا بن مغفل ترجيعه إ، إ، إ، ثالث مرات ذكره البخاري اهلدي 
  ).٤٧ص فضائل القرآن٤جـ(تفسري ابن كثري ) ١٣٤/ ١جـ(

 وملا روي عن ابن وأَنْ تقُولُوا علَى اِهللا ما لَا تعلَمونَ : جيوز التفسري بالرأي لقوله تعاىلال) 2(
 ى، ورو» مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النارأومن قال يف القرآن برأيه «:عباس مرفوعا

 تقلين أو أين أذهب أو كيف أصنع  أرض أيأو أي مساء تظلين :سعيد بسنده عن الصديق
  .مطبعة دار الفكر) ٣٤٢ص (املنتهىاده اهللا شرح إذا قلت يف كتاب اهللا بغري ما أر



 

  

  ١٠٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

، وجيوز كسيه احلرير، وال جيوز ه األجرة على نسخوأخذ
 أو مد الرجل إليه وحنو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره استدباره

أمساء السور، وعدد  وكتابة األعشار، وفضة،حتليته بذهب أو 
 وحيرم أن يكتب الصحابة،اآليات، وغري ذلك مما مل يكن على عهد 

  القرآن أو شيء فيه ذكر اهللا بغري
  ــــــــــــــــــــــــــ

 )2() كسيه احلريروجيوز()1()ه األجرة على نسخوأخذ(
 جيوز استدباره أو مد الرجل إليه وحنو ذلك مما فيه ترك وال...(

 على عدم واستدل )٣() بذهب أو فضةحتليتهويكره ( . ظاهر)تعظيمه
 بطشت نيب لأنه أيت ا«:حترمي متويه كتابة املصحف وتذهيبه حبديث

  .»)٤( ذهب فيه حكمة وعلم
 األعشار وأمساء السور، وعدد اآليات وغري ذلك مما وكتابة(

 أن يكتب القرآن أو وحيرم( )٦()5()  يكن على عهد الصحابةمل
 أعظم حيرم كتابته بنجاسة فإنه من )هللا بغري طاهرشيء فيه ذكر ا
  .أنواع االستهانة

                                     
  . جاز أخذ األجرة على الرقية إن أحق ما أخذمت عليه الرقية كالم اهللاكما) 1(
  ).٣٣٣/ ٢جـ( احلرب اآلداب الشرعية  عليه أمحد ويف ذلك تعظيم له كلبسه يفنص) 2(
  ).٣٣٣/ ٢جـ(ال يكره اآلداب الشرعية :  ابن متيم وابن محدان، وعنهقدمه) 3(
  . حديث اإلسراء الطويليف) 4(

  .)شيخنا(حتبب إىل الناس، لكن ال بالباطل، بل باحلق  عارضة
 غري املصحف بتجريد القرآن وأن ال يكتب يف  رضي اهللا عنهم والعلماء بعدهم أمروافإم) 5(

 ليس  ألنهذلك،القرآن فال يكتب أمساء السور وال التخميس وال التعشري وال آمني وال غري 
 ).١٠٥/ ١٣جـ(من القرآن جمموع الفتاوى 

 زمن يف كتبوا املصاحف بغري شكل، وال نقط ألم ال يلحنون، وملا حدث اللحن الصحابة) 6(
 جازالتابعني صار بعضهم يشكل املصاحف وينقطها وإن كتبت بنقط وشكل أو بدوما 

  ).٥٨٦/ ١٢جـ(جمموع الفتاوى 



 

  

  ١٠٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي املصحف طاهر،
 دفن، ألن عثمان رضي اهللا عنه دفن املصاحف بني القرب اندرسأو 

  ................... يف أوقات النهي إالواملنرب، وتستحب النوافل 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 يكتبجنس فبطريق األوىل أن ال   وإذا كان ال ميس بعضوبالقرآن
، وكذلك الذي فيه شيء من ذكر »أو شيء فيه ذكر اهللا«بنجس، 

، ) فإن كتب به أو عليه وجب غسله(يكره،شيء من أمسائه فإنه 
 لكن يف طاهرحيرم أن يكتب يف شيء طاهر بنجاسة أو يكتب بشيء 

 الصورتني، إكراما للقرآن من كونه حمل جنس، وجيب غسله يف
، يعين إذا )وإن بلي املصحف أو اندرس دفن( جناسة،بنجاسة، أو يف 

 لئال يبقى عرضة لألنواع وصيانةبقي ال ينتفع به فيدفن إكراما له 
ألن ( املتروك،األخرى غري ذلك، وأن ال يقلب كما يقلب املتاع 

عثمان حفر هلا  )املنربعثمان رضي اهللا عنه دفن املصاحف بني القرب و
 عند املنرب ملا مجع املصاحف على مصحف واحد، وبعض ذهب ودفنها

  . ومن إكرامه لئال يبقى بقاء غري مكرمسائغإىل أنه حيرق، وهذا 
  ]املطلقةالنوافل [

 وهي مخسة من طلوع ) النوافل إال يف أوقات النهيوتستحب(
رتفع قيد مرح،  الثاين إىل طلوع الشمس، ومن طلوعها حىت تالفجر

 ومن صالة العصر إىل غروا، وإذا شرعت يف تزول،وعند قيامها حىت 
 حتد بوقت وال بعدد وال مبكان وال الالغروب حىت يتم، فالنوافل املطلقة، 

   النهي،تقيد حبال سواء حاضر أو مسافر إال يف أوقات 
ة، فهذا واملطلقة يف مقابلها املقيدة فاملقيد إما بعدد أو بوقت، أو بصال

   بعدد كصالة الضحى مقيد بالوقت املعروف، والرواتب مقيدةمعروف،



 

  

  ١٠٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 الليل مرغب فيها وهي أفضل من صالة النهار، وبعد وصالة
 أفضل ألن الناشئة ال تكون إال بعده، فإذا استيقظ ذكر اهللا النوم

 إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد إلهال : تعاىل، وقال
 اهللا واهللا أكرب، وال وسبحانل شيء قدير، احلمد هللا، وهو على ك

  .....حول وال قوة إال باهللا، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 قبلها أو بعدها على حسب ما هو معروف يف األحاديث وبصالة
 وحنو ذلك وحتية املسجد وركعيت الوضوء، واالستسقاء فإن وكالوتر

املطلقة فكما تقدم كون اإلنسان  وأما وقيودها،هذه مقيدة بأحواهلا 
  . األوقات املنهي عنهاعداجيد يف نفسه نشاطا فهي جائزة فيما 

 )ر الليل مرغب فيها وهي أفضل من صالة النهاوصالة(
 القلب فيها وبعده عن الرياء، وأقرب إىل اإلخالص، حلضوروذلك 

، فإنه أحرى » الليل مشهودةجوفوصالة الرجل يف «:ويف احلديث
 ويف النهار اإلنسان فيها،ما ينبغي و قلبه ولسانه على الصالة طأاأن يتو

 بعد إذا كانت )وبعد النوم أفضل(بعرضة األشغال واألمور األخرى 
ِإنَّ  لآلية الكرمية )ألن الناشئة ال تكون إال بعده(رقدة فإا أفضل 

  .ناِشئَةَ الليِل ِهي أَشد وطْئًا وأَقْوم ِقيلًا
 بالذكر ليكون مستفتح أول اره )ستيقظ ذكر اهللا تعاىل افإذا(

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو : وقال(
ال :  ليكون أول ما ينطق به التوحيد كأنه يقول،)قديرعلى كل شيء 

 آخره، أو يقول األذكار الواردة إىلال اهللا وحده ال شريك له إإله 
، ) حول وال قوة إال باهللاوال، واهللا أكرب، وسبحان اهللاحلمد هللا ( :ومنها

   الكالم خبريأتىاحلمد هللا وسبحان اهللا إىل آخره، فإنه قد : فإذا قال



 

  

  ١٠٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

اللهم اغفر يل أو دعا استجيب له، فإن توضأ :  إن قالمث
احلمد هللا الذي أحياين بعدما أماتين :  قبلت صالته، مث يقولوصلى

 أنت وحدك ال شريك لك، سبحانك  إالإلهوإليه النشور، ال 
 وال تزغ قليب علماستغفرك لذنيب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين أ

بعد إذ هديتين وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب، احلمد 
 رد علي روحي، وعافاين يف جسدي وأذن يل بذكره مث الذيهللا 

  ..............يستاك، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 واحلمد هللا، وال إله اهللاخري الكالم سبحان  «يف قوله  املذكور
 استجيباللهم اغفر يل أو دعا : مث إن قال(» إال اهللا ، واهللا أكرب

، ملا ورد يف احلديث الذي رواه البخاري والترمذي وأبو داود، )له
، كذلك ورد يف احلديث املذكور، ) قبلت صالتهوصلىفإن توضأ (
، هو ) أماتين وإليه النشوربعدماي أحياين  احلمد هللا الذ:مث يقول(

 ال وحدكال إله إال أنت، ( ،البعث، فإن النوم هو املوتة الصغرى
ستغفرك لذنيب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين أشريك لك، سبحانك 

 بعد إذ هديتين وهب يل من لدنك رمحة إنك قليبعلما وال تزغ 
وعافاين ( حيايت  يعين،)روحيأنت الوهاب، احلمد هللا الذي رد علي 

 عند، هذا من بقية الذكر الذي يقوله )يف جسدي وأذن يل بذكره
  .االنتباه
 فهو مشروع هنا حلديث حذيفة فهو أحد ما :) يستاكمث(
أحدها هذا، وذلك أن من :  السواك فإنه يتأكد يف مواطنفيهيتأكد 

 الفم، ومن املعلوم أنه ليس نظيفا رائحةحكمة شرعية السواك تطييب 
  . هذه احلال فيكون متأكدايف



 

  

  ١٠٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وإن قام إىل الصالة فإن شاء استفتح باستفتاح املكتوبة، فإذا
اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض : شاء بغريه كقوله

 ملك السموات واألرض ومن فيهن أنتومن فيهن، ولك احلمد 
 حق، ولقاؤكولك احلمد أنت احلق، ووعدك احلق، وقولك احلق، 

، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، اللهم لك واجلنة حق
 وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك آمنت،أسلمت، وبك 

 وماخاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما أخرت 
أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم وأنت 

  ..................املؤخر ال إله إال 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 )وبةكت قام إىل الصالة فإن شاء استفتح باستفتاح املفإذا(
 إىل آخره واالستفتاحات عديدة، ويناسب » وحبمدكم اللهسبحانك«

 يف الطول والقصر، فإن كانت طويلة للصالةأن يأيت باستفتاح مناسب 
 بالليل ختتلف عن صالته بالنهار، هذه  معلوم أن صالته هطول فإن
 والثناء على التوحيد، إىل آخره اشتملت على »اللهمسبحانك «اجلمل 

  .ناهللا، فهو يقتضي إثبات أنواع التوحيد الثالثة، والثناء عليه 
اللهم لك احلمد أنت نور السموات :  شاء بغريه كقولهوإن(

 ومن فيهن، ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض ومن واألرض
وقولك احلق، ولقاؤك  احلق، ووعدكفيهن، ولك احلمد أنت احلق، 

 اللهم لك حق،حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة 
أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، 

 يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما فاغفروإليك حاكمت، 
   املؤخر، ال إله إالوأنتأعلنت، وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم 



 

  

  ١٠٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

اللهم رب جربائيل :  قوة إال بك، وإن شاء قال والأنت
 وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب وميكائيل

 كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا فيماوالشهادة أنت حتكم بني عبادك 
 مستقيم، صراطاختلف فيه من احلق بإذنك إنك دي من تشاء إىل 

ون له تطوع ويسن أن يستفتح جده بركعتني خفيفتني وأن يك
  . فاته قضاهوإذايداوم عليه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
هذا استفتاح ابن عباس وهو أطوهلا أو  ) وال قوة إال بكنتأ

  . أطوهلامن
اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، «: شاء قالوإن(
 واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني السمواتفاطر 

 ملا اختلف فيه من احلق بإذنك اهدينيه خيتلفون عبادك فيما كانوا ف
 الصحاح، ثبت ذلك يف )»إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم

 حبديث كان يف صالة الليل يقول ذلك، فإن شاء استفتح أن النيب 
وجهت وجهي للذي فطر «ابن عباس، أو ذا أو مبا يف حديث علي،

  .غري ذلك من الطويلة وإن شاء بوهو »السموات واألرض
 للحديث الوارد ،) أن يستفتح جده بركعتني خفيفتنيويسن(

  . حديث أيب هريرةذلكيف 
 يستحب أن )ضاهق يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته وأن(
ا يراتب عليه كل ليلة،  التهجد يداوم عليه، وجيعل له مقداريكون

إذا فاته  كونه يدام عليه وال خيل به حىت وصفتهموهذا دأب الصاحلني 
  .قضاه



 

  

  ١٠٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أن يقول عند الصباح واملساء ما ورد، وكذلك ويستحب
   واالنتباه، ودخول املرتل واخلروج منه، وغري ذلكالنومعند 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .)١() أن يقول عند الصباح واملساء ما وردويستحب(
  .)٢() عند النوم واالنتباهوكذلك(
  .)٣() املرتل واخلروج منهودخول(
 كاألدعية واألذكار املشروعة يف ابتداء الشراب ) ذلكوغري(
  . والفراغ منهما وعند رؤية البلدة أو القفول منها وعند األذانواألكل

                                     
 أمسينا« حني يصبح وحني ميسي » اهللا وحبمده مائة مرةسبحان«ارذك ورد هذه األومما) 1(

 وهو على احلمد امللك هللا، واحلمد هللا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله سىوأم
 شر ما يف منكل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها وأعوذ بك 

 عذاب منسل وسوء الكرب، رب أعوذ بك هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الك
 امللكأصبحنا وأصبح «: ، وإذا أصبح قال مثل ذلك أيضا»يف النار وعذاب يف القرب

له إال أنت أنت خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك إاللهم أنت ريب ال « ،»إخل...هللا
اغفر  ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فووعدك

اللهم بك « ،» واملعوذتني ثالث مراتقل هو اهللا أحد : ال يغفر الذنوب إال أنتفإنهيل 
 وانظر لبقية األدعية العامة واخلاصة حتفة األخيار ببيان مجلة نافعة مما » أمسيناوبكأصبحنا 

 بن اهللا يف الكتاب والسنة من األدعية واألذكار تأليف مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ورد
 هنا وسردهاباز وقد اقتصر فيها على ما صحت به األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٤٢-١٧ص(يطول 
 الذياحلمد هللا :  يقوله إذا أخذ مضجعه وإذا استيقظ قال» بامسك أموت وأحيااللهم«) 2(

  .أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري
قل :فيقرأ فيهما فيهما ى إىل فراشه كل ليلة جيمع كفيه مث ينفثصلى اهللا عليه وسلم إذا أو كان

، مث ميسح ما ما وقل أعوذ برب الناس ،الفلق بربقل أعوذ  ،هو اهللا أحد
  .مراتاستطاع من جسده يفعل ذلك ثالث 

  اهللاوعلىسم اهللا خرجنا اسم اهللا وجلنا وبا إين أسألك خري املوجل، وخري املخرج، باللهم«) 3(
 . أخرجه أبو داود بإسناد حسن»ربنا توكلنا مث ليسلم على أهله



 

  

  ١٠٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يف البيت أفضل، وكذا اإلسرار به إن كان مما ال والتطوع
 له اجلماعة، وال بأس بالتطوع مجاعة إذا مل يتخذ عادة، تشرع

 واإلكثار منه، ومن فاته جده قضاه رالسحويستحب االستغفار يف 
  ................قبل الظهر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١( وبعده

صالة الرجل يف بيته أفضل «: حلديث) يف البيت أفضلوالتطوع(
 وكذا اإلسرار به (فهو مفيد شرعية صالة الرجل يف بيته، » املكتوبةإال

أما علم الناس به إذا كان مجاعة فهو  ) له اجلماعةتشرعإن كان مما ال 
 أفضل، وصالة الفرض يف اجلماعة فيهأفضل، وما ال تشرع فالتخفي 

 بيته، هذا هو يفسنة، وليست سنة فقط فإنه ال يقر أحد على الصالة 
دين املسلمني، وخالفه خالف السنة والصدر الصاحل، ويف 

ولو تركتم سنة يتم يف بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ل صلوإنكم «:احلديث
 له اجلماعة من النوافل فاملسجد تشرع احلديث أما ما »نبيكم لضللتم

  .أفضل مع املسلمني يف اجلماعة كالكسوف واالستسقاء
 الذي التطوع املطلق ) بأس بالتطوع مجاعة إذا مل يتخذ عادةوال(

ال تشرع له اجلماعة جيوز فعله مجاعة بشرط أن ال يكثر، كما ثبت عن 
فعل بعض الصلوات يف مجاعة، كما يف حديث أم سلمة،  النيب 

  . يف البيت، فاملقصود أن املسألة معلومةصلىوالظاهر أن معه من 
:  لقوله تعاىل،) االستغفار يف السحر واإلكثار منهويستحب(

اِرحِبالْأَس ِفِرينغتسالْمو )جده قومن ل الظهرـضاه قبـ فاته(   
                                     

  . دار العاصمةة التحفة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز طبعانظر) 1(



 

  

  ١١٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

طجع وتسن صالة الضحى، ووقتها  يصح التطوع من مضوال
 وقت النهي إىل قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد احلر خروجمن 

  .....فحسنأفضل، وهي ركعتان، وإن زاد 
  ـــــــــــــــــــــــــ

»  إذا أصبح أو ذكرهفليصلهمن نام عن الوتر أو نسيه  « لقوله
  .)1()وال يصح التطوع من مضطجع(

  ]الضحىصالة [
 صالة الضحى سنة، واألحاديث ا :)ة الضحى صالوتسن(
  .كثريةمعروفة 
 هلا وقت يف ) إىل قبيل الزوالهي من خروج وقت النووقتها(
 واآلخر فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فهو أوله، وآخره إىل األول،

وكذا   قبل الطلوع فمنهي عنها يف هذا الوقت،أماقبل الزوال بقليل، 
  . هو الوقتالطرفنيبني عند قيامها منهي عنه، فما 

 إذا ارتفع الضحى أوىل : يعين) إذا اشتد احلر أفضلوفعلها(
 »صالة األوابني حني ترمض الفصال وارمضاضها«: حلديثوأفضل

وركعيت «:  حلديث أيب هريرة)ركعتانوهي (هو أن تلجأ إىل الظل 
وإن ( أعداد،، وأما غريها فليس فيه إال أحاديث فيها ذكر »الضحى

 ظاهر »وإن زاد فحسن«: فقوله )٢(  حلديث أم هانئ)نزاد فحس
  .ن زاد على ذلك حىت عشر فحسنإهذه العبارة أنه 

                                     
 الترمذي رواه أليب حنيفة ومالك ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقا للشافعي وفاقا) 1(

  ).٥٦٥ ص/١جـ(عن احلسن الفروع 
/ ١جـ( مثان ركعات يوم الفتح ضحى فروع  صلىالنيب صلى اهللا عليه وسلم روت أن ألا) 2(

٥٦٧.(  



 

  

  ١١١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 صالة االستخارة إذا هم بأمر، فريكع ركعتني، ومن وتسن
ستقدرك أستخريك بعلمك، وأاللهم إين :  مث يقولالفريضة،غري 

م  فإنك تقدر وال أقدر، وتعلالعظيم،بقدرتك، وأسألك من فضلك 
 هذا األمر أنوال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم 

ويسميه بعينه، خري يل يف ديين ودنياي فاقدره يل، ويسره يل، مث 
 فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ودنياي يلبارك 

 عين واصرفين عنه، واقدر يل اخلري فاصرفهومعاشي وعاقبة أمري 
   .............ستشري،به، مث يحيث كان، مث رضين 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ]االستخارةصالة [

 وال ترجح تركه وال ،) صالة االستخارة إذا هم بأمروتسن(
، )من غري الفريضة( يصلي صالة االستخارة ،)فريكع ركعتني( فعله
 صلى راتبة أنه يكفي إذا نوى صالة لو مستقلة ومفهومه أنه :يعين

ستخريك أ إين اللهم: مث يقول(ا معىن غري املكتوبة االستخارة هذ
ستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك أبعلمك و

 وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن أقدرتقدر وال 
 إن كان تزوجيا فيسميه وإن ،)بعينهكنت تعلم أن هذا األمر ويسميه 

  . إخل ...كان سفرا فيسميه
 يل، ويسره يل، مث بارك يل فاقدرهين ودنياي خري يل يف دي(

 ومعاشي ودنيايفيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين 
وعاقبة أمري فاصرفه عين واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان 

  . دعاء االستخارةهذا)  بهرضينمث 
  وال يستشري عدوا وال جاهال بل) يستشري(بعد االستخارة ) مث(



 

  

  ١١٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وقت االستخارة عازما على الفعل أو الترك، وتسن نو يكوال
 املسجد وسنة الوضوء، وسجدة التالوة سنة مؤكدة، وليست حتية

  ....من سجد فقد أصاب، :  عنهاهللابواجبة، لقول عمر رضي 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وقت نوال يكو( اجتمع فيه اخلربة واملعرفة واملودة من
 فإنه إذا كان كذلك مل يبق ) الفعل أو الترك عازما علىاالستخارة

  .حمل لالستخارة
 بل قد ذهب بعض أهل العلم إىل وجوا، ) حتية املسجدوتسن(
إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع « : دليلها حديث أيب قتادةومن

 جلس ولو عمدا ومل نإو  أن جيلس،قبل حملها »ركعتني قبل أن جيلس
تأكدها أا تفعل حال اخلطبة فإنه  حباهلا، ومن مزيد فالسنةيطل 

  . قبل أن جيلسيصليمأمور يف األحاديث أن 
 تسن سنة الوضوء، وهي من السنن إذا غسل ،) الوضوءوسنة(
ما  « يسن حلديث بالل فإن بالال قال له النيب الصالةغسول 

:  أراين أدخل اجلنة فأمسع اخلشفة فأنظر إال رأيتك فقالالعملك؟ فإين 
 فهو دليل على شرعية صالة »ركعتنيأت إال صليت به إين ما توض

 إذا ذهب كونهالوضوء وأنه إذا توضأ يصلي به ركعتني نافلة وكذلك 
ذهب معه بإداوة من ماء وعرتة .  

ذهب بعض ،) التالوة سنة مؤكدة، وليست بواجبةوسجدة(
 سبعة عشر: وهي عديدة  واجبة، وذهب اجلمهور إىل الندب،أاإىل 

، وهي »سورة القلم« وآخرها يف »األعرافسورة «هلا يف سجدة، وأو
  ، أصابفقدمن سجد : لقول عمر رضي اهللا عنه(معلومات معروفات 



 

  

  ١١٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مل يسجد فال إمث عليه، رواه مالك يف املوطأ وتسن ومن
 كب يومئ بسجوده حيث كانلرا وال يسجد السامع، واللمستمع،

: ارئ وهو غالم ابن مسعود للقوقالوجهه ملا روي عن الصحابة، 
 عامة ظاهرةاسجد فإنك إمامنا، وتستحب سجدة الشكر عند نعمة 

احلمد هللا :  يف دينه أو بدنهىأو أمر خيصه، ويقول إذا رأى مبتل
  ......عافاينالذي 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 قول عمر ) مل يسجد فال إمث عليه رواه مالك يف املوطأومن

 كما تسن للتايل فله )تسن للمستمعو( به على عدم الوجوب، يستدل
الذي  هلا أشد فكذلك االستماع خبالف القراءةأجر االستماع كما أن 

 مل ينصت بل الذي )السامعوال يسجد (مسع مسعا من دون استماع 
، غري )والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه(مسع اتفاقا 

رض، والذي على راحلته يسجد حبسب راحلته  باأليسجدالراكب 
 وقال ابن مسعود للقارئ وهو الصحابةملا روي عن (كاملتنفل عليها،

 أنه معلوم عنده أفاد، قول ابن مسعود هذا )اسجد فإنك إمامنا: غالم
 فيه وأنه ،شرعية سجود التالوة، وأنه مشروع يف حق التايل واملستمع

حكم الصالة من بعض الوجوه من جهة اإلمام، ومفيد مبفهومه أنه لو 
 يسجد املستمع، بعض أهل العلم يرى أنه يسجد ملالتايل مل يسجد 

  .ولو بال وضوء
 سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر وتستحب(
 عشرا  أو دنيوية ملا بشر أن ملن صلى على نبيه دينية لنعمة )خيصه

  . جاءه خرب إسالم أهل اليمنملاسجد، وكذا 
   عافايند هللا الذي احلم:  إذا رأى مبتلى يف دينه أو بدنهويقول(



 

  

  ١١٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ابتالك به، وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال، وأوقات مما
   ...النهي،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، مندوب ) ابتالك به، وفضلين على كثري ممن خلق تفضيالمما

 هذا من شكر نعمة اهللا على العبد بأن سلمه اهللا من البالء، ذلك
يف الباطن، والتحدث ا، وصرفها يف  ا االعترافوشكر النعمة هو 

 إما سالم من حمذور أو والنعمةمرضاة مسديها، وحق النعمة الشكر، 
 به اجلهر يف دينه فينبغي ى مطلوب مرغوب، وإذا كان مبتللحصو

فيسمعه لعله أن يرتدع ويرتجر وال مضرة، وإن كان املصلحة عدم 
عرفون أنه يقام على  مثل مسألة إنكار املنكر، وأنتم تجيهراجلهر فال 

 مفسدة أكرب، وإن كان يف بدنه فيقول يفمفسدة قليلة خمافة الوقوع 
  .فيما بينه وبني نفسه

  يتوضأ ويسجد سجدة الشكر؟: س
 الذي يفهم من األحاديث أنه يتيمم ويسجد، كما فعل : ج

إنه يتوضأ يقيم دليال، وهي مسألة : ملا أخرب كما تقدم فالذي يقول
إنه صالة فهو :  منه التكبري، والتسليم منها فمن يقول وقريبمعروفة،

 يقول وميانع أكثر ممن أوجب الوضوء، ومسألة المفتقر له، ومن 
  . هنا أيضاصاحلةالتكبري والسالم أفضل يف الشكر، وهي 

  هل السجدة عن قيام؟: س
 سقط، فهو عن خر ويِخرونَ ِللْأَذْقَاِن: قد يستدل بقوله: ج

ن عن جلوس سقوط نسيب، سقط من اجللوس اوطا، وإن كقيام أمت سق
  .السجودإىل 

  .ين اليت ى عن الصالة فيها إال ما استث) النهيوأوقات(



 

  

  ١١٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وبعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس، وبعد طلوعها مخسة،
 قيد رمح، وعند قيامها حىت تزول، وبعد صالة العصر حىت ترتفعحىت 

ب، وجيوز قضاء الفرائض فيها،  حىت تغرذلكتدنو من الغروب، وبعد 
  . الطويلنيالوقتنية اجلنازة يف وفعل املنذورات، وتفعل صال

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ثالثة إن جعل قبل الطلوع وبعده واحد، والذي :  ويقال)مخسة(

 العصر واحد فهو اصطالح فاحلاصل أنه من حني يطلع الفجر، ال بعد
 رمح، وما قبل الفجر بعضهم يعده  قدرالشمسيتطوع إىل أن ترتفع 

 فالذي هو وقت النهي الراتبةسادسا وبعضهم ال يعده ألا تفعل فيه 
وبعد (، )وبعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس(بكل حال هو 

  . يف نظر الرائي) حىت ترتفع قيد رمحطلوعها
 مارماح ما هو معروف الطول، ومنها ل املتوسط، فإن من االرمح

ر، واملعروف عند أهل العلم أن االعتبار باملتوسط هو معروف القص
وبعد صالة (  وهذا الوقت قصري باملرة)تزولوعند قيامها حىت (

 حىت احلديث، ويف بعض روايات )العصر حىت تدنو من الغروب
  . إذا اقتربت إىل الغروب)وبعد ذلك حىت تغرب(تتضيف 

 فيها كلها أوقات ي، ويفرقها أن بعضها يفعل  أاوجيمعها
 وجيوز ( فإن النهي يف الثالثة أبلغ هذا مأخوذ من األحاديث،بعض

، وركعيت الطواف وإعادة ) املنذوراتوفعلقضاء الفرائض فيها 
 تفعل الصالة التقسيمقيمت وهو يف املسجد، من فائدة أمجاعة إذا 

 بعد ما )وتفعل صالة اجلنازة يف الوقتني الطويلني(الفرض قضاء إخل 
لوع الشمس، ما بعد العصر إىل الغروب، خبالف ما بعد الفجر إىل ط

  . وتضيفها ال يصلي على اجلنازةقيامهاطلوعها وعند 



 

  

  ١١٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   اجلماعةصالة باب
 اثنان، يف غري مجعة وعيد، وهي واجبة على األعيان أقلها

  ................ وسفرا، حضرا
  ــــــــــــــــــــــــــ

   اجلماعةصالة باب
فرض عني على األعيان من الذكور؛ خبالف  وأا شرعيتها،

 بل الذكور البالغني، وأما من دون البلوغ فهم مرغبون فيها اإلناث،
  أا ال تصح : وقول قوي  فال،الوجوبومتعبدون، أما 

  .ا لو صلى وحده وعليه أدل تقويهبدأ
 من معلومة، إمام ومأموم، واألدلة على أما مجاعة ) اثنانأقلها(

صة نومته عند ق يف »هفأقامين عن ميين«: بابن عباس، قالذلك صالته 
 وجابر وجبار وأحدمها قبل أن يأيت الثالث، ميمونة،خالته 
 الرجل مع الرجل صالة «و »اأال رجل يتصدق على هذ«:وحديث

، وأكثرها ال حد له، فكل ما كان أكثر فهو »أزكى من صالته وحده
  . إىل اهللاأحب

فال بد من أكثر من ذلك على أقوال  )يف غري مجعة وعيد( وهذا
 وإن كان فيه قول أن ما صح مجاعة صح يف اجلمعة، وغريه عديدة،
  .أقوى

 هذا الذي ذهب إليه ) واجبة على األعيان حضرا وسفراوهي(
ر، واجب ومتأكد ض رمحه اهللا أا فرض عني يف السفر واحلأمحد

وهو يف البلد  أن ما يفعله بعض املسافرين تعرففرضيتها باملرة وبه 
 أن يتم إذا مل يكن معه مجاعة ويلزمه اجلماعة،خطأ، فإا واجبة عليه 

  .ويفوت سنة القصر لوجوب اجلماعة



 

  

  ١١٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمـت لَهـم      :  يف خوف لقوله تعاىل    حىت
 وتفضل على صالة الفرد بسبع وعشرين درجة وتفعل يف          الصلَاةَ

  ، وكـذلك األكثـر مجاعـة، وكـذلك          والعتيق أفضل  املسجد،
  ..........األبعد، 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم  : يف خوف لقوله تعاىلحىت(
  .هي دالة على وجوب اجلماعة حىت يف هذه احلالة) الصلَاةَ
من يقول )  على صالة الفرد بسبع وعشرين درجةوتفضل(

 فرض عني يقولون إذا صلى فذا من غري عذر فهو عاص، تليسإا 
هي فرض عني :  األضعاف، ومن يقولهذوإذا صلى مع اجلماعة زاد 

 يف املذكوريسلك مسلكا آخر، وله جواب آخر، وهو أن التفضيل 
حق املعذور إذا ذهب إىل هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه زاد له 

  .عدد صالته أفضل ذا الصارتمن األجر 
 إمنا بل هو بيتها وشرعيتها ال يف البيت، ) يف املسجدوتفعل(

الصالة يف البيت فعل املتخلفني واملنافقني، بل ينكر على من يفعلها يف 
  . يقرونوالالبيت، 
 أعتق من اجلديد وذلك لقدم الطاعة فيه، وهلذا ) أفضلوالعتيق(

 مث ما كان أقدم املسجد احلرام، وهو أقدمها،: مسجد هي املساجد الثالثة
وكذلك ( لكثرة ما وجد فيه من الطاعة، فله مزية على غريه أفضلفهو 

 أفضل إذا )وكذلك األبعد( تارة باجلماعة فالتفضيل )األكثر مجاعة
 وملا أراد بنو أفضل،كان مسجدان على التساوي فيما تقدم فاألبعد 

  ا إىل يعين إذا ذهبتم منه»دياركم تكتب آثاركم«:  التحول قالسلمة



 

  

  ١١٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يتأخر يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب إال بإذنه إال أن وال
  ...........فال يكره ذلك، لفعل أيب بكر وعبد الرمحن بن عوف، 

  ـــــــــــــــــــــــــ
أن اإلنسان إذا خرج من بيته ال « : وجاء يف احلديثاملسجد

  .قدم وت» خطوة إال رفعة اهللا ا درجة وحط عنه ا خطيئةخيطو
 وقد باعتبار آخر باإلمام بعلمه وتقواه وخشيته هللا، والتفضيل

يفضل ويقدم باعتبار املأمومني إذا كان فيهم تقوى وعلم، فإن مصافة 
 بد تورث زيادة خري، كما أن مصاحبة أهل الفساد الأهل الصالح 

  .تسبب نقصا أو شرا وال بد
 فاحلقن أذن  فإ) يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب إال بإذنهوال(

 يف يقعدوال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه وال  «له وإال فال لقوله 
فإن أذن فيؤم وإال فال، ملا يف ذلك من » بيته على تكرمته إال بإذنه

 عليه يف سلطانه فإن السلطان له يف هذا املسجد، وألنه يؤدي االفتيات
ايف، والتعاون  واجلماعة إمنا شرعت للتواد والتصوالرتاع،إىل الشقاق 

  .على الرب والتقوى
 فيسقط حقه، متعني فعل الصالة ) أن يتأخر فال يكره ذلكإال(

 املسجد فإذا كان له عذر فتأخر من أجله فهذا له أحوال، فإن تأخر يف
  حاجة للمراجعة، واملراد الوقت االختياريوالوضاق الوقت صلوا 

 إىل بين ه  ذهابقصةيف  )لفعل أيب بكر وعبد الرمحن بن عوف(
 الصديق صلىلما أن تأخر الوقت فعمرو بن عوف ليصلح بينهم 

رضي اهللا عنه، وأما قصة عبد الرمحن بن عوف ففي صالة الفجر ملا 
 يف ذهابه إىل بعض حاجته صلى بالناس عبد الرمحن، وجاء تأخر 
  بركعة ركعة، وأتى  وقد صلوا ركعة، فصلى معهم النيب النيب 



 

  

  ١١٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

صالة فال جيوز الشروع يف نفل، وإن أقيمت  أقيمت الوإذا
ن أدرك ركعة مع اإلمام فقد أدرك م فيها أمتها خفيفة، ووهو

 مع اإلمام، وجتزئ تكبرية اإلحرام الركوعاجلماعة، وتدرك بإدراك 
  .....عن تكبرية الركوع، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ق الوقت  فدلت السنة على أنه إذا تأخر وتضاي»أحسنتم«: وقال

 منه تى فهذا يراسل حىت يؤاملعتاد الوقت عن  يصلون أما إذا كان تأخرأم
  . والصبيانالنساءخبرب من دليل ذلك قصة عمر وقوله يا رسول اهللا نام 

 : للحديث) أقيمت الصالة فال جيوز الشروع يف نفلوإذا(
، ألن الوقت قد اختص » الصالة فال صالة إال املكتوبةقيمتأإذا «
، )ها خفيفةمتوإن أقيمت وهو فيها أ( هلا،قامة فريضة اليت هذه اإلبال

 ليجمع بني خفيفةفإن أقيمت الصالة وكان قد أحرم بنافلة أمتها 
  .بني إمتام النافلة اليت دخل فيها وبني الفريضة: األمرين
 كاجلمعة، ) أدرك ركعة مع اإلمام فقد أدرك اجلماعةومن(
دركتم فأمتوا احتمال أن يكون ركعة  الوقت، فإن حديث وما أوإدراك

وتدرك بإدراك الركوع مع (ة، ركع يكون أنأو دوا واالحتياط 
 يدخل معه يف الركعة فإنه فإذا حلق املسبوق اإلمام يف الركوع )اإلمام

 قد ركع ويكون قد أدرك الركعة وقصة أيب بكرة حني جاء والنيب 
وجتزئ تكبرية (فدخل معه يف الصالة إىل آخره يدل على ذلك 

 تكون تكبرية الركوع سنة يف حقه أن )الركوع  عن تكبريةاإلحرام
 أجزأته تكبرية اإلحرام يف هذه احلالة، أما لو تركيكرب ثانيا، وإال لو 

 صالته، أو نوى تكبرية صحتنوى بتكبرية اإلحرام الثنتني ما 
  .الركوع ما انعقدت



 

  

  ١٢٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 خمالف من  زيد بن ثابت، وابن عمر، وال يعرف هلمالفعل
 وإتيانه ما أفضل خروجا من خالف من أوجبه، فإن الصحابة

 للركعة، وعليه متابعته، ويسن مدركاأدركه بعد الركوع مل يكن 
 اإلمام التسليمة سالمدخوله معه للخرب، وال يقوم املسبوق إال بعد 

 وإنالثانية، فإن أدركه يف سجود السهو بعد السالم مل يدخل معه، 
  ......اعة استحب له أن يصلي معهفاتته اجلم

  ــــــــــــــــــــــــــ
 زيد بن ثابت وابن عمر، وال يعرف هلما خمالف من لفعل(

، فتكون ) وإتيانه ما أفضل خروجا من خالف من أوجبهالصحابة
 واجبة كما تقدم، واخلروج من اخلالف الالثانية مندوبة يف حقه 

فتكون  )للركعة يكن مدركا ركوع مللفإن أدركه بعد ا(مطلوب، 
 إذا كرب معه بعد الرفع من )وعليه متابعته(الركعة قد فاتته ويقضيها 

من جاء واإلمام على «: حلديث)ويسن دخول معه للخرب( الركوع،
 يقوم املسبوق إال بعد سالم وال( »محال فليصنع كما يصنع اإلما

  .)اإلمام التسليمة الثانية
 نفال وال أجزأت فريضة، وذلك  قام بعد األوىل انقلبتفلو

 واجبا فيها وهو أنه ما مت ائتمامه بل قام قبل فأخل بواجب وهو لتركه
فإن أدركه يف سجود السهو بعد ( باقية عليه، وفريضتهمن الفريضة 

من « فال يدخل يف عموممنفصل، ألن هذا شيء )السالم مل يدخل معه
  . احلديث»أتى واإلمام يف حال

 ملا يأيت وظاهر )عة استحب له أن يصلي معه فاتته اجلماوإن(
 املصنف وغريه، أنه ال يلزم حتصيل مجاعة أخرى إذا كان قصد كالم

   صليت فال جيب عليه القصد إىل مسجد آخرقداملسجد فوجد الصالة 



 

  

  ١٢١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 جتب القراءة وال من يتصدق على هذا فيصلي معه،  لقوله
رآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا وِإذَا قُِرئ الْقُ :على مأموم لقوله تعاىل

  .لَعلَّكُم ترحمونَ
ية يف الصالة، وتسن قراءته آل أمحد أمجع الناس أن هذه اقال

   أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعني يروناإلمام،فيما ال جيهر فيه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا فيصلي على من يتصدق لقوله ( اتفق أن هنا آخر إذا
 فإن مل يوجد فيستحب لبعض احلاضرين أن يصلي معه، لقول )معه

 »من يتصدق على هذا«: ملا جاء رجل بعد صالة العصرالنيب 
  ..احلديث

 معه آخر وهو صدقة عليه، وبفعله يكون قد يصلي فينبغي أن 
  .فرادىصلى يف مجاعة وهو غري مشروع أن يصلوا 

 فأزيدك إال بركعة وهم اثنان  القول بأن اجلماعة ال تدروعلى
  .فال يدخلون مع اإلمام إذا مل يدركوا الركوع

 يقرأ بل قراءة إمامه تكفي ولكن ) جتب القراءة على مأموموال(
وِإذَا قُِرئ  :لقوله تعاىل(يف السكتات والسرية ندب ال وجوب 

 مر يف األوالسر )الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ
باجلهر هو االستماع فإنه ما جهر إال ليسمعوه، وحق السامع 

أمجع الناس أن هذه اآلية يف : قال أمحد( يف اآلية كمااإلنصات 
 وهو ما قرأ الفاحتة وال الركعة صحت منه ة ولقصة أيب بكر)الصالة

 قراءته وتسن( قَد أُِجيبت دعوتكُما: حضر قراءا مث قوله تعاىل
 كالظهر والعصر واألخريني من الثالثية )فيما ال جيهر فيه اإلمام

  أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعني يرون(والرباعية



 

  

  ١٢٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أوجبه، خلف اإلمام فيما أسر فيه خروجا من خالف من القراءة
لكن تركناه إذا جهر اإلمام لألدلة، ويشرع يف أفعاهلا بعد إمامه من 

  ، فإن وافقه كره، وحترم مسابقته،اغ اإلمام فربعدغري ختلف 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 خلف اإلمام فيما أسر فيه خروجا من خالف من القراءة
 خروجا من خالف الشافعي والبخاري وغريمها، بل بعض ،)أوجبه

 أبدا ال يف السرية وال السكتات هذا يقرأأهل العلم ذهب إىل أنه ال 
 إذا جهر اإلمام تركناهلكن (ور على خالفه عند األحناف واجلمه

 أن وتقدم »نصتواأوإذا قرأ ف« ،»ما يل أنازع القرآن«:، لقوله)لألدلة
  .)١(إذا فرغ من الفاحتة: لإلمام سكتات إحداها

 )اإلمام يف أفعاهلا بعد إمامه من غري ختلف بعد فراغ ويشرع(
ذا هوى اإلمام عند االئتمام املأموم عليه أن يشرع بعد فعل إمامه فإ

 وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد وهذا حقيقة االئتمام هوى،للركوع 
احلديث والذي يتصور » إمنا جعل اإلمام ليؤمت به «املذكور يف قوله 
  .هنا أمور عديدة

  .التخلف عنه:  الثالثاملسابقة،: الثايناملوافقة، : أحدها
 غري  لكن إن كان عمدا فهو حرام وهذا يف) وافقه كرهفإن(
  . اإلحرامتكبرية

   سواء سبق بالركوع أو غري الركوع إال أن ) مسابقتهوحترم(
                                     

 الفاحتة قراءة السكتة اليت بعد فراغ اإلمام من قراءة الفاحتة سكتة متوسطة هي دون وهذه) 1(
 فهذا ليس عليه الفاحتةوأكثر من السكتة اليت قبل الركوع، أما أن تكون بقدر قراءة املأموم 

 من جنس السكتات إا :تقريره على الروض املربع، وقال الشيخ تقي الديندليل اهـ من 
 منكر انظر فهارس اإلمامالقراءة مع جهر : على رءوس اآلي وذلك ال يتسع لقراءا وقال 

  ).٧٧، ٧٦ص/ ٣٧جـ(جمموع الفتاوى 



 

  

  ١٢٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يفعل ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأيت به بعده، فإن مل فإن
عاملا عمدا بطلت صالته، وإن ختلف عنه بركن بال عذر فكالسبق 

 نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله وحلقه، منبه، وإن كان، لعذر 
 وقضاها بعد صالته،ف بركعة، لعذر تابعه فيما بقي من وإن ختل

سالم اإلمام، ويسن له، إذا عرض عارض لبعض املأمومني يقتضي 
  .... خيففأنخروجه 

  ــــــــــــــــــــــــــ
فإن ركع ( أغلظ ألنه من االختالف املمنوع منه شرعا، الركوع

سهوا يتبعه  الذي فعل ذلك ) سجد قبله سهوا رجع ليأيت به بعدهأو
 فإذا عاد مث فعل مثل ما فعل إمامه مل تبطل، تبطلابقة ال سوجمرد امل

 ألن االئتمام واجب وترك )صالتهفإن مل يفعل عاملا عمدا بطلت (
  .فبطلت خبالف الناسي كالتشهد

 ومسألة التخلف ) ختلف عنه بركن بال عذر، فكالسبق بهوإن(
نا السبق إىل ركن، والسبق  فيحرم التأخر كما حيرم التقدم، فهكالسبق

 ختلف عن )وإن كان( متخلفا إال بعد فراغه منه، يعدإىل ركنني، وال 
 فمثال الذي )فعله وحلقه  إمامهعجلةلعذر من نوم أو غفلة أو (إمامه 

 وسجد يتبعه ورفعغلب عليه النعاس ومل يعلم به فإذا ركع قبله 
ذر تابعه فيما لع (كاملة) وإن ختلف بركعة(كذلك وجيزيه ويكفيه، 

 يتابع اإلمام مبا فيه اإلمام ) صالته وقضاها بعد سالم اإلماممنبقي 
  . ختلف عنها بعذراليتوقام بتلك الركعة 

إذا عرض عارض لبعض املأمومني يقتضي ( لإلمام :) لهويسن(
  إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد أن  «: لقوله ) أن خيففخروجه



 

  

  ١٢٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

فعل ما يسن، ويسن تطويل  سرعة متنع مأموما من وتكره
 األوىل أكثر من الثانية، ويستحب لإلمام انتظار الركعةقراءة 

  .......... على املأموم، يشقالداخل ليدرك الركعة إن مل 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وجد شدة فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز يف صاليت مما أعلم من أطيلها
  . احلديث»أمه من بكائه

 فالرسول الذي )عة متنع مأموما من فعل ما يسن سروتكره(
 حيسب له عشر تسبيحات يف الركوع، فاألمر بالتخفيفأمر 

فنقر أربعا ال يذكر «: احلديثيفبالتخفيف، ال يدل على النقر، وجاء 
  .»اهللا فيها إال قليال

 حلديث ) تطويل قراءة الركعة األوىل أكثر من الثانيةويسن(
  .يد قتادة وحديث أيب سعأيب

 إىل أن قال - الظهريف كان يقرأ أن النيب « : أيب قتادةحديث
، وهكذا »ويطيل يف الركعة األوىل ما ال يطيل يف الركعة الثانية-

فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك « : وهكذا الصبح، ويف روايةالعصر،
  .»الناس الركعة األوىل

  يفكنا حنزر قيام رسول اهللا «: أيب سعيد اخلدريوحديث
قدر امل الظهر والعصر فحزرنا قيامه يف الركعتني األوليني يف الظهر 

السجدة ويف األخريني قدر النصف من ذلك، ويف األوليني من العصر 
 رواه » من الظهر، واألخريني على النصف من ذلكاألخرينيعلى قدر 

  .مسلم
 لإلمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن مل يشق ويستحب(

   ممن معه فإن شق مل يستحب ألن حرمة من دخل أعظم من:)املأمومعلى 



 

  

  ١٢٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  النيب الناس باإلمامة أقرؤهم لكتاب اهللا، وأما تقدمي وأوىل
 ذلكأن : أبا بكر مع أن غريه أقرأ منه كأيب ومعاذ فأجاب أمحد

ملا قدمه مع : ملقدم يف اإلمامة الكربى، وقال غريهاليفهموا أنه 
، فإن كانوا يف القراءة سواء  اهللا لكتابأقرؤهميؤم القوم «:قوله

 وأعلمهم ألم مل يكونوا أقرؤهم، علم أن أبا بكر »فأعلمهم بالسنة
 به، كما قال والعمليتجاوزون شيئا من القرآن حىت يتعلموا معانيه 

تعلم عشر آيات من القرآن مل  كان الرجل منا إذا: ابن مسعود
  ....... حىت يتعلم معانيهن والعمل ن، يتجاوزهن

  ـــــــــــــــــــــــــ
 من مل يدخل يف الصالة، فيستحب عدم العجلة بالركوع حرمة

  .»ال يركع حىت ال يسمع وقع قدم«: ملأموم أن يدخل حلديثانتظارا
يؤم القوم «: حلديث) الناس باإلمامة أقرؤهم لكتاب اهللاوأوىل(
أن : مةكما يأيت وهو أصل يف التقدمي يف اإلما» لكتاب اهللاأقرؤهم
خر ما ذكر يف احلديث فيقدم يف الفضائل آ إىل فقه،األقدم مث أاألجود 

  .الدينية بالفضل يف الدين
 منه كأيب ومعاذ أقرأ أبا بكر مع أن غريه  تقدمي النيب وأما(

 وقالأن ذلك ليفهموا أنه املقدم يف اإلمامة الكربى : فأجاب أمحد
م لكتاب اهللا، فإن كانوا يؤم القوم أقرؤه: ملا قدمه مع قوله: غريه

 فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرؤهم سواءيف القراءة 
 من القرآن حىت يتعلموا شيئاوأعلمهم، ألم مل يكونوا يتجاوزون 

 تعلم إذاكان الرجل منا : معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود
عشر آيات من القرآن مل يتجاوزهن حىت يتعلم معانيهن والعمل 

  ).ن



 

  

  ١٢٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

يؤم القوم «: مسلم عن أيب مسعود البدري يرفعهوروي
 اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن لكتابأقرؤهم 

 هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهمكانوا يف السنة سواء 
  .....، »فأقدمهم سنا

  ــــــــــــــــــــــــ
يؤم القوم «: مسلم عن أيب مسعود البدري يرفعهىورو(

 اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن لكتابأقرؤهم 
 هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهمكانوا يف السنة سواء 

  .)»فأقدمهم سنا
 ملولوية، وما  احلديث تناول معظم األوصاف املفيدة األفهذا

يكن متناوال له هذا النص باللفظ فإنه يكون بالقياس على ما نص عليه 
  . هذا، وحينئذ األوىل باإلمامة األقرأمسعوديف حديث أيب 

 هذه أفعل التفضيل، يعين أفضلهم قراءة يف »أقرأ«: لهووق
 وقوا يعين من حيث أداء ألفاظ القرآن على الوجه األكمل ال جودا

 والعربية هنا شاملة للنحو والتصريف وما فقطالعربية من حيث 
 وإعطائه حقه وهو وجههيتبعهما وال من حيث أداء احلرف على 

 مااملسمى بالتجويد فقط، إال أنا نعرف هنا أنه ليس التجويد حبسب 
يراه كل أحد، الذين يتجاوزون احلد يف إخراج احلروف فهذا ليس هو 

صله أن من الناس من يتعدى احلد  هذا وحاملخصالتجويد الشرعي، 
 فإذا وجد رجالن أحدمها أقرأ من » فقه صالتهالعامل« .)١(يف التجويد

   يف  فقه صالته فهذا ال يقدم عليه أحد، وإذا وجد اثنان استوياوعاملغريه 
                                     

 يكنفبعضهم يزيد يف احلرف حىت جيعله حرفني أو أكثر وكذلك حروف املد ومل : قلت) 1(
  .شيخنا رمحه اهللا وهو جمود ميد هذا املد



 

  

  ١٢٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 إال تكرمته يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه وال يقعد يف بيته على وال
أكربكم ويف بعض ألفاظ أيب بإذنه، ويف الصحيحني فليؤمكم 

   يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسالما، كانوافإذا : مسعود
  ــــــــــــــــــــــــــ

 العامل وامتاز أحدمها بعلم فقه صالته واآلخر ال، فيقدم األقرئية
فقه صالته استويا يف األصل املقدم على كل شيء وهو األقرئية وامتاز 

 الصالة وهو علمه بفقهها ، وإذا استووا يف  يؤثر يفبشيءأحدمها 
 األفقه الذي يعلم عموم الفقه يف الدين يقدمالقراءة ويف فقه الصالة 

 إذا »األقدم هجرة« ذلكبعدمتناوال فقه صالته وفقه غري صالته، مث 
 فإن الواجب،وجد االستواء يف األمور املؤهلة املتقدمة لسبقه إىل هذا 

ألنه تقدم يف العبادة على اآلخر »فأقدمهم سنا«كانوا يف اهلجرة سواء 
  .بسنني

 يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه وال يقعد يف بيته على وال(
كاملسجد يرتب فيه :  املكان الذي سلطانه لهيعين:) إال بإذنهتكرمته

 شرعي، فالصالة من دون إذنه افتيات عليه، وبعض أهل ترتيبإمام 
  .تصحالعلم ذهب إىل أا ال 

إذا حضرت :  من حديث مالك بن حبينة) الصحيحنيويف(
 فدل على أن السن يقدم به، واهللا أعلم ) أكربكمفليؤمكم(الصالة 

فإذا كانوا يف :  أيب مسعودألفاظويف بعض (لتقارما يف الدين، 
 يف التقدم، فدل على أن )اهلجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسالما

  .اإلسالم فضيلة



 

  

  ١٢٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

سئل أمحد عن : ل خلفه، قال أبو داود صلى بأجرة مل يصومن
أسأل اهللا العافية : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال:  يقولإمام

 خلف عاجز عن القيام إال إمام ى يصلوالومن يصلي خلف هذا، 
 جلوسا، وراءهإذا اعتل صلوا - وهو كل إمام مسجد راتب -احلي
غ را بعد فلى اإلمام وهو حمدث أو عليه جناسة ومل يعلم إالصوإن 

  ........ام وحده يف احلدث،  يعد من خلفه، وأعاد اإلمملالصالة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

سئل أمحد :  صلى بأجرة مل يصل خلفه، قال أبو داودومن(
أسأل اهللا : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال:  يقولإمامعن 

ل فال  من بيت املاى ما يعطأما، )العافية، ومن يصلي خلف هذا
  .يدخل يف هذا

 خلف عاجز عن القيام إال إمام احلي وهو كل إمام ى يصلوال(
إمام مرتب موظف يف : ) راتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسامسجد

  قاعدا يرجى زواهلا لقصة النيب صلىمسجد وعلته اليت من أجلها 
 الصحابة خلفه، واألصل وصلىملا سقط فجش شقه صلى جالسا 

 الصالة تلكلى املصلي، فأخرج اإلمام العارض إما يف فرضية القيام ع
وحدها أو نائبا عنه أو إمام احلي ولكن ال يرجى زوال علته مثل ما لو 

  . ال يستطيع القيام أو املفلوجأقعدكان 
 صلى اإلمام وهو حمدث أو عليه جناسة ومل يعلم إال بعد وإن(

عد االنتهاء من ، إذا مل يعلموا إال ب) الصالة مل يعد من خلفهفراغ
 ألنه حمدث، أما بالنسبة إىل ) وحده يف احلدثاإلماموأعاد (الصالة، 

   الصالة فهي صحيحة، وسواء كانبعدالنجاسة إذا مل يعلم ا إال 



 

  

  ١٢٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه حبق، والسنة وقوف ويكره
 خلف اإلمام، حلديث جابر وجبار ملا وقفا عن ميينه ويساره املأمومني

 خلفه رواه مسلم، وأما صالة ابن مسعود فأقامهمابأيديهما أخذ 
أن املكان كان : سريينابنبعلقمة واألسود وهو بينهما، فأجاب 

ضيقا، وإن كان املأموم واحدا وقف عن ميينه وإن وقف عن 
  ......يساره
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 صةلق قبل الصالة أو مل يعلمها أصال إال بعد الصالة، علمها
  .. يف نعليهصالة النيب 

 ثالثة«: ملا يف احلديث) أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه حبقويكره(
ال جتاوز صالم آذام العبد اآلبق حىت يرجع، وامرأة باتت وزوجها 

، واملراد من جهة دينه إذا » وإمام قوم وهم له كارهونساخط،عليها 
ن منكر فلهذا أن  ألجل أنه ينهاهم عأوكرهوه أما لو كان بغري حق 

 ألغراض أنفسهم إاليبقى وال تكره إمامته هلم، فإم ما كرهوه 
 وتأييدهاوتأييدها، وتارة يكرهونه ملا فيه من الصالبة ومالزمة السنة 

  .وحيرص على دعوم باحلكمة واملوعظة احلسنة
 كان إذا صلى  لفعله ) وقوف املأمومني خلف اإلماموالسنة(

حلديث جابر وجبار ملا وقفا عن ميينه ويساره (قام أصحابه خلفه و
، ويستثىن من ذلك إمام ) فأقامهما خلفه، رواه مسلمبأيديهماأخذ 

 صالة ابن مسعود بعلقمة واألسود وأما(العراة، فإنه يقف وسطهم،
 فإن املكان ،)ضيقاأن املكان كان : وهو بينهما، فأجاب ابن سريين

  .فيه عرض وليس فيه طول
  أموم واحدا وقف عن ميينه وإن وقف عن يساره كان املوإن(



 

  

  ١٣٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وقف عن ميينه، وال تبطل حترميته، وإن أم رجال وامرأة أداره
رجل عن ميينه واملرأة خلفه حلديث أنس، رواه مسلم، وقرب لا

 الصفوف بعضها من بعض، وكذا قربالصف منه، أفضل وكذا 
 وتصح » اخلللوسدواوسطوا اإلمام  «توسطه الصف لقوله 

نا، لصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خف: صافة صيب لقول أنسم
  ... فذا مل تصح، صلىوإن 
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 ،)حترميتهوال تبطل ( فلو أحرم عن يساره أداره،) عن ميينهأداره

 رجال أموإن ( مل تبطل حترميته لقصة ابن عباس ملا أداره النيب 
رأة خلفه حلديث أنس رواه وامرأة وقف الرجل عن ميينه وامل

  .» وأم سليم خلفناميينهأقامين عن  «،)مسلم
ألنه أكمل لالقتداء،  )أفضل(  من اإلمام،) الصف منهوقرب(

 أفضل من بعدها، ويف ) قرب الصفوف بعضها من بعضوكذا(
تقدموا فأمتوا :  رأى يف أصحابه تأخرا فقال هلمأن النيب «:احلديث

وسطوا اإلمام وسدوا «: قوله وكذا توسطه الصف ل(، »يب
صففت :  أنسلقولوتصح مصافة صيب ( هذا دليل املسألة، )»اخللل

، والنساء خلف إذا قمن وصففن )أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا
  .صيبمع 

الفرد يعين من غري عذر :  الفذ) صلى فذا مل تصحوإن(
، أما إذا كان عذر مل جيد » صالة لفرد خلف الصفال«:حلديث

 ختلل الصفوف إليه فإنه يصلي منموقفا عن ميني اإلمام أو ال يتمكن 
 ليس بفذ فإنهفذا وتصح، وإن زالت الفردية قبل الفراغ من الركوع 

  .حكما



 

  

  ١٣١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

اءه صح ولو مل تتصل ور كان املأموم يرى اإلمام أو من وإن
 وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف مل يصح، الصفوف،

 مينع االقتداء لعدم النص واإلمجاع، الأن ذلك واختار املوفق وغريه 
:  ابن مسعود حلذيفةقالويكره أن يكون اإلمام أعلى من املأمومني، 
بلى ، رواه الشافعي : أمل تعلم أم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال

  ..... ثقات، بإسناد
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مل تتصل  كان املأموم يرى اإلمام أو من وراءه صح ولو وإن(
وكذا لو مل ير أحدمها إذا مسع ( إذا كانا يف مسجد واحد، )الصفوف

 مل يره ومل ير من وراءه صحت إذا مسع وإن )التكبري كاملشاهدة
 اجلماعة فاكتفي مبا موضعالتكبري حلصول االقتداء بالسماع، ألم يف 

 من ورؤيةحيصل به االقتداء وهو السماع ومل حيتج إىل رؤية اإلمام، 
وإن كان بينهما طريق (ع العبادة وهو واحد، وضراءه، ألم يف مو

ه أن ذلك ال مينع  مل يصح، واختار املوفق وغريالصفوفوانقطعت 
 عدم اتصال الصفوف، بأن يكون مث، )االقتداء لعدم النص واإلمجاع

 هذا فيه مثأكثر من ذلك : بينهما مكان صف هذا أحد األقوال، وقيل
  .خر تصحاخلالف، والقول اآل

 االرتفاع إذا كان ) أن يكون اإلمام أعلى من املأمومنيويكره(
 املنرب على ذراعا فأكثر خبالف ما دون ذلك فإنه ال يكره، لصالته 

أمل تعلم : قال ابن مسعود حلذيفة(فريكع عليه وإذا أراد السجود نزل 
. )بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات:  ينهون عن ذلك؟ قالكانواأم 
 » فال يقومن يف مكان أرفع من مكامالقومإذا أم الرجل «:ديثوحل

   على املنرب أن العلو إذا كان فاجلمع بني هذا احلديث وبني صالته 



 

  

  ١٣٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بأس بعلو مأموم، ألن أبا هريرة صلى على ظهر املسجد وال
 اإلمام رواه الشافعي، ويكره تطوع اإلمام يف موضع املكتوبة بصالة

ال :  مرفوعا رواه أبو داود، لكن قال أمحدريةاملغبعدها، حلديث 
ال تسبقوين  « قبله لقوله املأمومأعرفه عن غري علي، وال ينصرف 

 ويكره لغري اإلمام اختاذ »باالنصرافبالركوع، وال بالسجود وال 
 عن إيطان كإيطان مكان يف املسجد ال يصلي فرضه إال فيه لنهيه 

  .البعري
  ــــــــــــــــــــــــــ

وال بأس بعلو مأموم، ألن أبا (  دون ذراع مل يكره،يسريا
، يعين ) صلى على ظهر املسجد بصالة اإلمام رواه الشافعيهريرة

  . عدم التقدم، وهذا تقدم الكالم حولهمنواإلمام أسفل، وال بد 
 ألنه يتوهم ) تطوع اإلمام يف موضع املكتوبة بعدهاويكره(
 أن يتنحى مينة أو يسرة، أو خلفه، أو  أنه يصلي بالناس فينبغيالداخل
ال يصلني اإلمام يف « ) مرفوعا رواه أبو داوداملغريةحلديث (يتقدم 

ال : لكن قال أمحد(، » يتنحى عنهحىتمقامه الذي صلى فيه املكتوبة 
وال ( علي، غري ال أعرف كراهية ذلك عن : يعين)أعرفه عن غري علي

 بالسجود، والوين بالركوع، ال تسبق «ينصرف املأموم قبله لقوله 
 احلديث» إمنا أنا إمامكم فال تسبقوين«:  حلديث)»وال باالنصراف

 اإلمام اختاذ مكان يف املسجد ال يصلي فرضه إال فيه لغريويكره (
  .)١() إيطان كإيطان البعريعن لنهيه 

                                     
 من يأوي أن يألف الرجل مكان معلوما من املسجد خمصوصا له يصلي فيه كالبعري ال معناه) 1(

  . البن األثريالنهايةعطن إال ملربك دمث قد أوطنه واختذه مناخا، هذا أحد القولني يف معناه 



 

  

  ١٣٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يف ترك اجلمعة واجلماعة مريض، وخائف، أو ما هو ويعذر
قة الالحقة بذلك أكثر من بلل الثياب  عليه، ألن املشمستحفظ

 ينادي كان النيب :  لقول عمرباالتفاق،باملطر الذي هو عذر 
صلوا يف رحالكم، :  املطرية يف السفرأومناديه يف الليلة الباردة 

:  يوم مطري يوم مجعةيفأنه قال ملؤذنه : خرجاه، وهلما عن ابن عباسأ
حي على الصالة، : قلأشهد أن حممدا رسول اهللا فال ت: إذا قلت

فعله من : صلوا يف بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قل
  هو خري مين، يعين

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ] للجمعة واجلماعةاملسقطةاألعذار [

 وأدلة ذلك كثرية ) يف ترك اجلمعة واجلماعة مريضويعذر(
أو ما هو ( ضياع ماله لو ذهب يصلي اجلمعة ضاع ماله، )وخائف(

 سواء بأجرة أوال فإنه يعذر عليه أو مال مستحفظ )مستحفظ عليه
 الذي هو باملطرألن املشقة الالحقة بذلك أكثر من بلل الثياب (

، ومن املعلوم أنه يلحق من خياف على ماله أعظم من )عذر باالتفاق
  . فاشترك يف ذلك اجلمعة واجلماعةاملطر،مشقة 
 الباردة أو الليلةدي مناديه يف  يناكان النيب :  عمرلقول(

فهذا من أدلة كون  )أخرجاه» صلوا يف رحالكم«: املطرية يف السفر
  . عذرا يف ترك اجلماعة واجلمعة، كما سبقاملطر

: مجعةأنه قال ملؤذنه يف يوم مطري يوم :  عن ابن عباسوهلما(
أشهد أن حممدا رسول اهللا، فال تقل، حي على الصالة، : إذا قلت

 فعله من : فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالبيوتكموا يف صل: قل
  هو خري مين، يعين



 

  

  ١٣٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 والدحض، الطني وإين كرهت أن أخرجكم يف   اهللارسول
ويكره حضور املسجد ملن أكل ثوما أو بصال، ولو خال من آدمي 

  . بذلكاملالئكةلتأذي 

  ] أهل األعذارصالةباب [
ث عمران، صل  أن يصلي املريض قائما يف فرض، حلديجيب

   فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلىقائما،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

، ) والدحضالطني وإين كرهت أن أخرجكم يف  اهللا رسول
فهذا يدل على أن املطر عذر يف ترك اجلمعة، فبطريق األوىل أن يكون 

  . يف ترك اجلماعةعذرا
من «: حلديث)بصال حضور املسجد ملن أكل ثوما أو ويكره(

ولو خال من آدمي ( ،» أو بصال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناثوماأكل 
فإن « : يف إحدى روايات هذا احلديثكما، )لتأذي املالئكة بذلك

  .»املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
  

  ] أهل األعذارصالةباب [
  . أنواع كما يأيت، وهلم أحكام خاصةوهم

 كما هو األصل، ) قائما يف فرض أن يصلي املريضجيب(
 فيها ولو كان مريضا ما مل يصل مرضه إىل ما يأيت بيانه القياماألصل 

   فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلىقائماصل : حلديث عمران(



 

  

  ١٣٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 رواه البخاري، وتصح صالة فرض على راحلة واقفة جنب
اه  بن أمية، روى خشية تأذ بوحل ومطر، حلديث يعلسائرةأو 

  ................. أهل العلمعندالعمل على هذا : الترمذي وقال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 املخصصة فإن مل يستطع صلى قاعدا لألدلة ) رواه البخاريجنب
لعموم أدلة القيام، فإذا عجز عن القيام أو شق عليه القيام صلى قاعدا، 

، إال مبمسك أو  أصال عن القعود حبيث ال يثبت جالساعجزفإذا 
 فيسقط عنه اجللوس ويصلي حتتمليستطيع أن جيلس لكن مبشقة ال 

 البواسريمضطجعا وتكون صالته على جنبه، وعمران كان به مرض 
وهو الداء الذي يكون باملقعدة فال عذره مبطلق املرض، بل بني له 

  .حالةأحكام كل 
 صالة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ وتصح(

   .) بن أميةىحلديث يعل( كذلك ويأيت دليله ،)ومطرل بوح
 مضيق هو وأصحابه إىل انتهى النيب «:  ابن منية ولفظهويقال

وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت 
 إمياء فصلى م، يعين  فأمر املؤذن فأذن وأقام، مث تقدم النيب الصالة

، هذا عذر يف الصالة على الراحلة »كوعجيعل السجود أخفض من الر
 اجلماعة حباهلا ال تسقط، فيتقدم اإلمام أمامهم وأنالفريضة وغريها، 

رواه الترمذي، ( الركوع منويومون إمياء ويكون السجود أخفض 
 وأما: ، وهذا يف الفريضة)العمل على هذا عند أهل العلم: وقال

األرض املرض، أو خوف النافلة فتصح مطلقا، ومثل املطر والطني يف 
  . راحلتهم بل أوىلأوخيشى على نفسه 



 

  

  ١٣٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر يف رمضان، وإن واملسافر
 مبن يلزمه اإلمتام أمت، ولو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة وال ائتم

 أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا، واألحكام تنقضييعلم مىت 
 واملسح، والفطر، وجيوز واجلمع، القصر،: املتعلقة بالسفر أربعة

  ...اجلمع بني الظهرين وبني العشائني
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 »السفر« هذا من األعذار ) يقصر الرباعية خاصةواملسافر(
وله (،  دلت عليه السنة خيوله أن يصلي الرباعية ركعتني، هذافعذره

كن الفطر  له أن يفطر وله أن يصوم لوكذلك، )الفطر يف رمضان
  .أفضل

 عليه، متابعة إلمامه الواجبة ) ائتم مبن يلزمه اإلمتام أمتوإن(
ولو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة وال يعلم مىت تنقضي أو حبسه (

 بال حد، بل حده انقضاء ما حبسه ومنعه، ) أبداقصرمطر أو مرض 
 يغلب على ظنه بل غلب على ملغلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، أو 

 أقام بتبوك عشرين ظنه قصر ذلك، أو استوى عنده األمران، ألنه 
  .يوما يقصر الصالة

القصر، واجلمع واملسح، :  املتعلقة بالسفر أربعةواألحكام(
 واملسح معروفة أحكامه يف بابه، والقصر والفطر تقدما ،)والفطر

  .واجلمع يأيت
حد  واجلمع هو أ) اجلمع بني الظهرين وبني العشائنيوجيوز(
 السفر، كما أن من عوارض السفر القصر، والقصر عزمية، عوارض

 تارة للسفر، وتارة يكون للمرض، نيكوواجلمع رخصة، واجلمع 
  . بعض األحيانيفوتارة يكون للمطر، وتارة يكون لغريمها، وفعله 



 

  

  ١٣٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   ،ومزدلفةللمسافر، وتركه أفضل، غري مجعي عرفة   وقت إحدامها،يف
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 هو بني إمنا من تركه، واألكثر يف موارده أن الترك أفضل، واجلمع أفضل
الظهر والعصر، ومها الظهران، وبني املغرب والعشاء، ومها العشاءان فقط، 

 عليهما الظهران من باب التغليب، وكذلك العشاءان فال مجع بني وأطلق
ال، إمنا اجلمع بني  كما ال مجع بني الظهر والفجر حبحبال،العصر واملغرب 

 فللعذر هو هلما وقت واحد، واألصل فيه السنة واحدالوقتني الذين وقتهما 
  . من حديث أنس وغريهالثابتة عن النيب 

 إما يف وقت الظهر مجع تقدمي، أو يف وقت ) وقت إحدامهايف(
  . مجع تأخريالعصر

 احلاالت اليت جيوز فيها اجلمع، وحيث ىحدإ هذه )للمسافر(
اجلمع السفري وحنوه فإنه جيوز أن جيمع تقدميا، وجيوز أن جيمع  ساغ

 تارة يكون األفضل مجع التقدمي، وتارة أفضليةتأخريا، ولكن هنا 
 يكون الزما، وبعض األحيانيكون األفضل مجع التأخري، وبعض 

 استويا وإذا ق ليس بالزم بل نظرا إىل ما هو األرفونكياألحيان 
  .ا فيه من األحوطيةفاألوىل مجع التأخري مل

 تقي  الشيخه أنه أربعة برد إىل آخره، وعند سفر قصر، وحديف
 أنه ما يسمى سفرا حيمل فيه الزاد واملزاد فهذا هو الذي يفطر الدين،

 فيه وهو الذي جيمع فيه بني الصالتني، هذا من يقصرفيه وهو الذي 
  . السفر منهيا عنهيكونناحية املسافة، ويشترط أال 

 كان نازال وليس من نيته االرحتال بني ا إذ) أفضلوتركه(
  .الوقتني
  :أحدمها:  يستثىن من ذلك مجعان) مجعي عرفة ومزدلفةغري(



 

  

  ١٣٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 غري خوف وال من مجع  يلحقه بتركه مشقة، ألنه وملريض
سفر، وثبت اجلمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أمحد بأن 

ذا كان لضرورة أو  السفر، وقال اجلمع يف احلضر إمناملرض أشد 
  شغل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
مجع : مجع مزدلفة فاألفضل فيهما اجلمع:  عرفة، واآلخرمجع

، ليتوفر الوقت للدعاء فيكون من ا تقدميا ومجع مزدلفة تأخريعرفة
 وقوف ويف التأخري ملزدلفة اتصال السري، فجمع كلهالظهر إىل املغرب 

  .مزدلفةعرفة أفضل مطلقا وكذلك مجع 
 هذا الشيء الثاين الذي يسوغ ) يلحقه بتركه مشقةوملريض(
 مجع من غري خوف ألنه ( املريض الذي يلحقه بتركه مشقة اجلمع
 فتعني أن يكون ذلك للمرض، فيكون هذا من أدلة مجع ،)سفروال 

، ) للمستحاضة وهو نوع مرضاجلمعوثبت (املريض بني الصالتني 
  . للمرضفيكون أيضا من أدلة اجلمع

 من به سلس البول والقروح السيالة اليت تسيل منها وحنوها
واحتج أمحد بأن ( كثريا فيعفى عنها، فإن الكل له اجلمع، النجاسة

 ثبت اجلمع للمطر، والذي يلحق وقد )املرض أشد من السفر
 يف املطر، يلحقأصحاب هذه األمور املرض وحنوه من املشقة أكثر مما 

 للمرض واالستحاضة وما يف معناها ممن به فدل على ثبوت اجلمع
  .قةش أو سلس املذي إخل جبامع املالبولسلس 
 تقدم بيان ) اجلمع يف احلضر إذا كان لضرورة أو شغلوقال(
 تبيح ترك اجلمعة واجلماعة فما منها من شيء إال ويبيح اجلمع أشياء

  . مذهب أمحد، ومذهبه رمحة اهللا عليه أوسعوهذابني الصالتني، 



 

  

  ١٣٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أوجه أو ستة من صحت صالة اخلوف عن النيب : وقال
ختاره وهي صالة ذات أسبعة كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا 

  ............الرقاع
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 يف ذلك فإنه يرى اجلمع للشغل، ومن هذا مثال حفر املذاهب
 لصالة الظهر تقدم حني كان السين على البهائم لو خرجوا  فيمااآلبار

 فيجوز أن جيمعوا ومثله من يبتلى بذود اجلراد والدبا عليهملتزايد املاء 
 فإا ليست مرادة هنا، إذ اإلنسان األشغالوحنو ذلك، خبالف مطلق 

 الفرد جيمع كل يوم أو لكانال خيلو غالبا من شغل، ولو قيل بذلك 
 الذي حيصل لشغلااجلماعة يتفق هلم أشغال وهذا ال قائل به، بل املراد 

  .بتفويته نقص
  ]اخلوفصالة [

 ستة أوجه من صحت صالة اخلوف عن النيب :  أمحدوقال(
 اخلوف عذر كما أن السفر عذر، واملرض عذر )أو سبعة كلها جائزة

 وصالة اخلوف جاءت بصفات عديدة كلها جائزة عذر،واملطر 
كتاب قوله  املطهرة، فمن الوالسنةواألصل يف شرعيتها الكتاب العزيز 

وِإذَا ضربتم ِفي الْأَرِض فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا ِمن : تعاىل
 اآلية واآلية بعدها والسنة الصلَاِة ِإنْ ِخفْتم أَنْ يفِْتنكُم الَِّذين كَفَروا

، سهل بن أيب حثمة )ختارهأوأما حديث سهل فأنا ( مستفيضةبذلك 
 دل عليه القرآن، وألنه أقل أفعاال، ملااره أمحد ألنه أوفق وإمنا اخت

وهي ( وغري ذلك، فيهاالثالث قلة األفعال املخالفة ألصل الصالِة، 
   ذات الرقاع غزوةغزوة يف  وهي اليت فعلها النيب )صالة ذات الرقاع



 

  

  ١٤٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى باليت معه ركعة، طائفة
وا ألنفسهم، مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو،  ثبت قائما، وأمتمث

 م الركعة اليت بقيت من صالته، فصلىوجاءت الطائفة األخرى 
 عليه، وله أن متفقمث ثبت جالسا، وأمتوا ألنفسهم مث سلم م، 

يصلي بكل طائفة صالة ويسلم ا رواه أمحد وأبو داود والنسائي، 
 لْيأْخذُوا أَسِلحتهمو:  محل السالح فيها لقوله تعاىلويستحب

  ....ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 بأرض جند، ومسيت ذات الرقاع ألن الظهر قليل وإمنا غطفان
 على أرجلهم حىت نقبت فكانوا يضعون الرقاع على أرجلهم، ميشون

ائفة طائفة صفت معه وط( قسم أصحابه طائفتني وصفتها أن النيب 
 ركعة، مث ثبت قائما، وأمتوا معهوجاه العدو، فصلى، باليت 

 األخرى الطائفةألنفسهم، مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت 
فصلى م الركعة اليت بقيت من صالته، مث ثبت جالسا، وأمتوا 

 فكانت له ركعتني، ولكل طائفة ) سلم م، متفق عليهمثألنفسهم 
  .أمحداختارها ركعتني، فهذه هي اليت 

 أن يصلي بكل طائفة صالة ويسلم ا رواه أمحد وأبو وله(
 صلى بطائفة أنه :  وهذه إحدى صفات صالة اخلوف) والنسائيداود

ا، مث ذهبوا حيرسون وجاءت الطائفة األخرى فصلى م  وسلم ركعتني
ن، وإذا مل يكن خوف مل ا ولكل طائفة ركعتأربع،ركعتني فصار للنيب 

ولْيأْخذُوا  :تعاىلويستحب محل السالح فيها لقوله (تصح 
مهتِلحأَس( خنجر هلذه اآلية الكرمية، وال يثقله يكون شيئا خفيفا فرد 

   يعين ألن اهللا أمر)ولو قيل بوجوبه لكان له وجه(سكني 



 

  

  ١٤١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ولَا جناح علَيكُم ِإنْ كَانَ ِبكُم أَذًى ِمن مطٍَر أَو:  تعاىللقوله
كُمتِلحوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن اشتد اخلوف صلوا رجاال وإذا 

فَِإنْ ِخفْتم : وركبانا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها لقوله تعاىل
 يومون إمياء بقدر الطاقة، ويكون السجود فَِرجالًا أَو ركْبانا

  .ابعة وال جتوز مجاعة إذا مل متكن املتالركوع،أخفض من 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 مراده أنه إن كان قاله أحد من أهل العلم فهو وجيه، بذلك،
 مل يكن أحد قال به فليس بوجيه ما قاله، يعين يف مسألة وإن

ولَا جناح علَيكُم ِإنْ : لقوله تعاىل( فظاهرالوجوب، أما االستحباب 
  .)نتم مرضى أَنْ تضعوا أَسِلحتكُمكَانَ ِبكُم أَذًى ِمن مطٍَر أَو كُ

 اشتد اخلوف صلوا رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وغري وإذا(
 صالة اخلوف اليت مل يشتد فيها اخلوف تشترط فيها الصالة )مستقبليها

 اخلوف وهو أن يكون حال املسايفة فيسقط اشتدعلى القبلة وإذا 
 من استقبال القبلة والقيام يستطيعونن ما االستقبال فيها واجلماعة ويفعلو

 وكل من )فَِإنْ ِخفْتم فَِرجالًا أَو ركْبانا: لقوله تعاىل(وحنو ذلك 
 الكرمي، القرآنالصالتني صالة اخلوف الشديد واخلوف غري الشديد يف 

 هي  عن النيب صحت اليت قال أمحد أا نيب لوالصفات املروية عن ا
  .الشديديف اخلوف غري 

 ما كما تقدم أن عليهم أن يفعلوا ) إمياء بقدر الطاقةيومون(
 كما تقدم يف )ويكون السجود أخفض من الركوع(يستطيعون 

 فقد شرط ) إذا مل متكن املتابعةمجاعةوال جتوز (صالة املريض، 
 سبع أو سيل أوئتمام ألجل اخلوف، مث اهلارب خوفا من عدو الا

عل ما يستطيعه ويسقط عنه ما ال يصلي إذا أدركه الوقت ويف
  . حكم اخلائف اخلوف الشديدحكمهيستطيعه، 



 

  

  ١٤٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   اجلمعةصالة باب
  ... فرض عني، وعلى كل مسلم، بالغ عاقل، ذكروهي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   اجلمعةصالة باب

 :وقيل من اجلمع، مسيت بذلك جلمعها اخللق الكثري، اشتقاقها
م ومت يف هذا اليوم، وفضل هذا اليوم مشهور ألن اهللا مجع فيها خلق آد

ما طلعت «: ويف احلديث الثابتة عن النيب النصوصمعلوم يف 
  . احلديث» يوم أفضل من يوم اجلمعةعلىالشمس وال غربت 

وهي فرض ( هذا اليوم له مزايا وخصائص عظيمة عديدة مث
 أن الظهر والعصر فرض عني، بل هذا الفرض آكد من كما )عني

 هذا قيد خيرج الكافر فإا )مسلمعلى كل ( بقية فروض اليومسائر 
 منه وال يقضيها تصح الغري واجبة عليه اجلمعة وال الصالة مبعىن أا 

 علىكما يعاقبون  إذا أسلم، ال مبعىن أم ال يعاقبون على تركها
كفرهم، فإن الواحد منهم إذا أسلم ال يطالب وال يلزمه قضاء ما 

 مطالب أوال بالتوحيد فإن مل حيصل منه التوحيد ألنهتركه يف كفره، 
  .فإنه ال يصح منه ما عداه

فال جتب على ) عاقل(فه، ي فال جتب على صيب لعدم تكل)بالغ(
 لفقده العقل، وال تصح منه، انون جنونا مطبقا مطلقا، والذي جمنون

له  فعلها إذا مل يفق ويدرك من الوقت شيئا ال من أوعليهخينق ال جيب 
 كذلك، فالعقل شرط للصحة واجلمعةوال من آخره وال من وسطه، 

 ألن )ذكر(والوجوب والتمييز شرط للوجوب وليس بشرط للصحة، 
  املرأة شأا االستتار وعدم الربوز يف الغالب من أمرها، والربوز إمنا



 

  

  ١٤٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مكلف، مستوطن، ببناء يشمله اسم واحد، ومن حر،
  .............. جتب عليه أجزأته، الحضرها ممن 

  ــــــــــــــــــــــــ
 هذا قيد خيرج )حر( للعارض فلذلك سقطت عنها اجلمعة هو

 الزمة له لسيده، ور على املشهور، ال جتب عليه لنقصه بأمفإنهالعبد 
 حمبوس حبكم الرق فالعبد )١( فيما أظنحقهوقد قيل بوجوا يف 

 نفسهميلك منافع الشرعي مستحقة منافعه لغريه خبالف احلر فإنه 
 يعين بالغ عاقل أخرج الذي مل يبلغ الصيب الذي ما بلغ )مكلف(

 فإنه ال نية له والصيب تصح منه وال جتب عليه تقدموخيرج انون كما 
  . التطوع ال من باب الفريضةبابألن له نية، إال أن عباداته من 

 بأن كان )مستوطن(هذا شرط آخر فإن كان غري : مستوطن
إا ال ف وبيوت الشعر كالبوادي يرحتل عنه شتاء أو صيفا خليامامرتله 

، )ببناء يشمله اسم واحد( من أهل العلم، كثريجتب عليهم يف كالم 
 اجلمعة من نفس املصر إىلوسواء كان البناء فراسخ فإنه يلزم السعي 

 أو إمسنت،ولو كان بينه وبني املسجد مخسة فراسخ فأكثر، والبناء من 
مدر، أو قصب، بناء من ألواح، أو حنوها كسعف وهو حجر ، أو 
 ومثله الصنادق وأشباهها مما جنسه يتخذ لالستيطان العشة،الوشي أو 

 وبني املسجد أكثر من فرسخ فإا ال ينهبفإذا كان خارج املصر وكان 
 املرأة لو حضرت ،)أجزأتهومن حضرها ممن ال جتب عليه (جتب عليه 

 املسافرو يف مكان يصح فيه االقتداء، أو وصلت اجلمعة يف املسجد أ
صحت من اجلميع ألن إسقاطها : وصلى معهم، أو الصيب أو العبد

  عنهم رخصة
                                     

  ).١٨٤/ ٢٤جـ(أذن له سيده جمموع الفتاوى إما مطلقا وإما إذا :  على العبد قويوجوا) 1(



 

  

  ١٤٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 تقدم وإال أمتها ظهرا، وال بد من ة أدرك ركعة أمتها مجعوإن
خطبتني، فيهما محد اهللا، والشهادتان، والوصية مبا حيرك القلوب 

  .....وتسمى خطبة، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 التخفيف، أخذوا بالعزمية بل أرادوا ما هو أعلى من حالة وهم
وإن أدرك ركعة أمتها مجعة وإال أمتها (وكذلك املريض واخلائف، 

مام يف ركوع إل وقد فاته ركعة فاجتمع مع ااملسبوق إذا جاء )ظهرا
 ومن مل يدرك إال أقل من للجمعة،الركعة الثانية فإنه يكون مدركا 

 مل يكن الركوعبأن مل يدخل مع اإلمام حىت رفع اإلمام من ذلك 
أن يكون وقت : األولمدركا للجمعة بل يتمها ظهرا بشرطني، 

أن يكون قد نواها ظهرا، وإال مل تصح منه : الثاين دخل،الظهر قد 
  .أحدمهاظهرا لفوات الشرطني أو 

يا :  لصحة صالة اجلمعة لآلية الكرمية) بد من تقدم خطبتنيوال(
أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا نوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر 

 كان  النيب اآلية يراد ا اخلطبة، أو اخلطبة والصالة مجيعا، وألن اِهللا
  .واحدةخيطب خطبتني قبل الصالة، وكونه مل خيل بذلك مرة 

 هللا ويؤخذ من كالم بعض أهل  لفظ احلمد) محد اهللافيهما(
 أن ما يدل على الثناء ال تصح به بل ال بد من لفظ احلمد العلم

 مستحب خروجا من خالف من قال الكلمةوالزيادة على هذه 
 ذكر من وال بد )والشهادتان(بالوجوب والشرطية وألنه أكمل 

 اهللا يف كل عبادة فيها شهادة أن ال إله إال الصالة على النيب 
والوصية مبا حيرك القلوب وتسمى (ادة أن حممدا رسول اهللا وشه
 تكون اخلطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين أن كذلك ينبغي )خطبة

  .وقواعده العظام، وكذلك



 

  

  ١٤٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 على منرب، أو موضع عال، ويسلم على املأمومني إذا وخيطب
 وإذا أقبل إليهم مث جيلس إىل فراغ األذان حلديث ابن عمر خرج

  ......لسة خفيفة، وخيطب اخلطبتني جبني داود، وجيلس رواه أبو
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 فال حيركها بل جيب أن يأيت مبا حيرك القلوب، أما شيء ال ينبغي
ينبغي مث االقتصار على ذكر فناء الدنيا واملوت ال يكفي، كما أنه ال 

ة وشيء  االقتصار على كلمات احلكم النافعة، ال بد من موعظيكفي
 التسجيع وكونه هم اخلطيب مرجوح اعتمادحيرك القلوب، مث أيضا 

  . مانع من التسجيعفالوال ينبغي فإن أتى به مع إتيانه باألمور اهلامة 
والقصد من ذلك ليكون أبلغ يف إمساع : ) على منربوخيطب(

، إن عدم املنرب، سواء كان )أو موضع عال( إذا كان مرتفعا احلاضرين
 مرتفع من األرض، وبعض الناس يزيد يف أو، أو حجر بصفة عتبة

 بقدر العتبات اليت كان االكتفاءارتفاع املنرب وهو ال ينبغي بل ينبغي 
  .يصعدهن 

 يندب أن ) على املأمومني إذا خرج وإذا أقبل إليهمويسلم(
 عليهم أول ما خيرج عليهم وكذلك إذا صعد املنرب فحينئذ يسلم يسلم

  :سالمني
  .ني يتبني عليهم من الباب وحنوهح: األول
 إىل جيلسمث (بعدما يستتم واقفا على املنرب قبل أن جيلس : والثاين
 كان )حلديث ابن عمر رواه أبو داود( هذا من السنة )فراغ األذان
 جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ املؤذن، مث يقوم فيخطب رسول اهللا 

 الصحيحني من حديث ابن ، ملا يف) جلسة خفيفةاخلطبتنيوجيلس بني (
  وخيطب( ،» خيطب خطبتني يفصل بينهما جبلوسكان أنه «:عمر



 

  

  ١٤٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 اخلطبة، وصالة ويقصر، ويقصد تلقاء وجهه،  لفعله قائما
 ويفاجلمعة ركعتان، جيهر فيهما بالقراءة، يقرأ يف األوىل باجلمعة، 

 الثانية باملنافقني، أو بسبح والغاشية، صح احلديث بالكل، ويقرأ يف
  .... السجدة ، وسورة اإلنسانأملـ بفجر يومها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 هذا يف فإن وتركُوك قَاِئما: ، ولقوله تعاىل) لفعله قائما

 اخلطبة يف خطبة اجلمعة نزلت ملا قدم العري من الشام والنيب 
ا فانصرفوا ومل يبق معه إال اثنا عشر رجال فدل على أنه خيطب قائم

 ولو مل يقصد كان إعراضا عنهم أو  لفعله ) وجههتلقاءويقصد (
 ينبغي أن يكون موقفه مما يسوي بينهم يف والذيعن بعضهم 

 طول صالة الرجل إن«: اخلطيب حلديث)ويقصر اخلطبة(الصوت، 
، وأن تكون األوىل أطول من الثانية، »وقصر خطبته مئنة من فقهه

  .عية والثالثية تطويل األوىل من الربايندبكما 
 وهذا باإلمجاع فهي مستقلة وليست ) اجلمعة ركعتانوصالة(

 بالفاحتة )وجيهر فيهما بالقراءة( من الظهر بل األمر بالعكس، بدال
، للسنة الثابتة ) باجلمعة ويف الثانية باملنافقنياألوىليقرأ يف (فيهما، و

لك إن قرأ بسبح ذوك )أو بسبح والغاشية( بذلك عن النيب 
صح احلديث ( أيضا يف رواية جاءالغاشية، وإن قرأ باجلمعة والغاشية و

  .)بالكل
، تسن ) يف فجر يومها بـ أمل السجدة، وسورة اإلنسانويقرأ(
 يف فجرها اتني السورتني، وليس قراءة السجدة من أجل أن القراءة

   قرأ سورة فيها سجدة، وإمنا اختصتا ملا فيهمايقرأهافيها سجدة وإن مل 



 

  

  ١٤٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 املداومة على ذلك، وإن وافق عيد يوم مجعة سقطت وتكره
 عمن حضر العيد، إال اإلمام فال تسقط عنه، والسنة بعد اجلمعة

  ..... وال سنة هلا قبلها، أربع،اجلمعة ركعتان، أو 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ذلك اخللق والثواب والعقاب واجلنة والنار، فاحلكمة يف بدء
به، وتذكريه باملعاد حىت يستعد رىت يعرف نفسه وتذكريه مببدئه ح

وتكره املداومة على ( على ذلك مبنة اهللا، يتوىفوخياف ويعمل حىت 
  .األحيانلئال يظن وجوما بل يترك بعض  )ذلك

 ،) وافق عيد يوم مجعة سقطت اجلمعة عمن حضر العيدوإن(
رض  ال تسقط بالعيد إذ اجلمعة فرض عني والعيد ليس فبنفسهاوهي 

 ال تسقط بذاا إال إذا مل حيضر العدد فال فاجلمعةعني بل فرض كفاية 
 من أجل عدم حضور النصاب فإن بلتلزم ال من أجل سقوطها بالعيد 
 عليه أن )عنهإال اإلمام فال تسقط (عذر من ختلف أا ساقطة عنه 

  .يقيم اجلمعة إذا حضر العدد الكايف
 كان يصلي بعد  ألنه )ع بعد اجلمعة ركعتان، أو أربوالسنة(

اجلمعة ركعتني، وجاء يف حديث أيب هريرة األمر بالصالة أربع بعد 
أا إن صليت يف :  قول آخروفيه )١( أو كما يف احلديثاجلمعة

 هو هذا، اجلمعاملسجد فأربع وإن صليت يف البيت فركعتان فيكون 
  .)٢(ال أن هلا أقل وأكثر وهذا اختيار الشيخ

  ،راتبةأي راتبة، وإال فلها سنة قبلها وليست : )بلها سنة هلا قوال(
                                     

  . روامها مسلم» كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل بعدها أربعامن«)1(
  ).٢٠٢ص/ ٢٤جـ( جمموع الفتاوى وانظر) 2(



 

  

  ١٤٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يستحب أن يتنفل مبا شاء، ويسن هلا الغسل، والسواك، بل
  ............ ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا، والطيب،

  ـــــــــــــــــــــــــــ
، ومما يدل عليه احلديث الذي ) يستحب أن يتنفل مبا شاءبل(

التبكري للجمعة والصالة إىل أن خيرج اإلمام يعين  الترغيب يف فيه
، ومل حيدد فإن ذلك »وصلى ما قدر له« ألفاظهللصالة، ويف بعض 

  . اإلمامخيرجسنة ال راتبة وأقله ركعتان وأكثره إىل أن 
 مسنون ذلك بل مؤكد، مث نعرف أن بعض ) هلا الغسلويسن(

غسل «:ث ذهب إىل وجوب غسل اجلمعة استدالال حبديالعلمأهل 
 على عدم الوجوب، واجلمهور، »اجلمعة واجب على كل حمتلم

من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل «:حلديث
 فإن معناه من توضأ فقد أخذ بالرخصة ونعمت الرخصة، ومن »أفضل

  .بالعزميةاغتسل فقد أخذ 
: يقال هذا القول جييبون بأن الوجوب تأكد الندبية مثل ما وأهل

قك علي واجب، وتوسط آخرون بأن قالوا بوجوبه على أهل املهن ح
 إذا مل يغتسلوا، وبكل حال فمزيد الندبية رائحةالذين تكون هلم 

 داخل يف النظافة )والسواك(ظاهر، أقل ما يفيد مزيد التأكد، 
ال «: ملا روي البخاري عن أيب سعيد مرفوعا)والطيب(املطلوبة، 

هر ما استطاع من طهر ويدهن وميس من  أحد يوم اجلمعة ويتطيغتسل
 التطيب يف هذا اليوم هلذا احلديث فيندب احلديث »طيب امرأته

 يف بعض ألفاظ هذا احلديث، ولوروده  لفعله )ويلبس أحسن ثيابه(
 التبكري كما ماشيا، وأن يكون ، يندب التبكري إليها)وأن يبكر ماشيا(

 : احلديث»منا قرب بدنةمن راح يف الساعة األوىل فكأ«:يف األحاديث
  .»ومشي«: كما يف احلديث»وماشيا«



 

  

  ١٤٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 السعي بالنداء الثاين، بسكينة وخشوع ويدنو من وجيب
 ويكثر الدعاء يف يومها رجاء إصابة ساعة اإلجابة، وأرجاها اإلمام
 يف صالة ألنه بعد العصر إذا تطهر وانتظر صالة املغرب ساعة آخر

  ............وليلتهاها  يف يومويكثر الصالة على النيب 
  ــــــــــــــــــــــــــ

أي الذي عند املنرب عقب جلوس : ) السعي بالنداء الثاينوجيب(
 النداء وكذا قبل  على املنرب، ألنه الذي كان على عهد النيب مامإلا

، وأن )بسكينة وخشوع(ملن مرتله بعيد يف وقت وجوب السعي عليه 
 بالنسبة إىل احلركة »والسكينة«،  ووقاربسكينةيكون يف مسريه 

 يف اهليئة »والوقار«وعدمها بأن يكون ساكنا غري مضطرب، 
ويدنو (والشكل، ومن الوقار غض البصر وخفض الصوت وحنو هذا، 

 يسن دنوه من اإلمام، وجاء أن مقاعد أهل اجلنة قرم من )اإلماممن 
سعود يبكر،  اإلمام يوم اجلمعة، وكان ابن ممناهللا على حسب قرم 

  . رابع أربعة ببعيدومارابع أربعة، : فإذا جاء ووجد ثالثة قال
فإن يف : ) الدعاء يف يومها رجاء إصابة ساعة اإلجابةويكثر(
 ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئا إال اجلمعة

 ) ساعة بعد العصر، إذا تطهر وانتظر صالةآخروأرجاها (أعطاه إياه 
 عديدة ذكرها ابن القيم أقوالنه يف صالة هذه الساعة فيها املغرب أل
 ما بني أن أا ما هي هذه الساعة؟ من مجلتها »زاد املعاد«يف كتابه 

جيلس اإلمام على املنرب إىل أن خيرج من الصالة، وأقواها أا بعد 
  . ملا يف بعض األحاديث املصرحة بذلكالعصر،
  كذلك لقوله: )وليلتهامها  يف يو الصالة على النيب ويكثر(



 

  

  ١٥٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أن يتخطى رقاب الناس، إال أن يرى فرجة ال يصل ويكره
   إال به، وال يقيم غريه وجيلس مكانه ولو عبده أو ولدهإليها

  ــــــــــــــــــــــــــــ
:»  معروضة علي، صالتكمأكثروا علي من الصالة فيه فإن 

:  يقولون؟وقد أرمتيا رسول اهللا وكيف تعرض صالتنا عليك : قالوا
  .»إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء:  قالبليت

 الواحد احلاضر للجمعة ليس :) أن يتخطى رقاب الناسويكره(
 أن يتخطى رقاب الناس اجلالسني يف الصف، للنهي عنه يف احلديث، له

الذي يتخطى رقاب الناس إمنا «: يف احلديثجاءوالوعيد عليه، فإنه 
:  احلديث اآلخرويف ، أو كما يف احلديث» جسرا إىل جهنميتخذ

 ففيه النهي عن ذلك وبيان العلة وهو أذية »اجلس فقد آنيت وآذيت«
 )إال أن يرى فرجة ال يصل إليها إال به( الذين يتخطى رقام، الناس

 فيه فإن هذه حاجة هذه مسألة مستثناة أن ليصليال يصل إىل موضعه 
 بتخط لصف فأكثر فإذا الإرجة وال يصل إليها يكون املتخطي إىل ف

 من أمامهاإن من فكان فرجة متروكة فلمن رآها وأرادها أن يتخطى، 
الصفوف الذي ينبغي هلم أن يسدوها فلما مل يفعلوا سقط حقهم 

  . التخطي ليسدهايفوكان له احلق 
 ولو ) يقيم غريه وجيلس مكانه ولو عبده أو ولدهالو(

املخالف يستثين العبد لكون منافعه مملوكة لسيده  فإن القويللخالف 
 فيه معطوف على العبد، فإذا كان عبده اخلالفوكذلك الولد الكبري 

 فالناس بطريق مكاماوولده الكبري ممنوع يف حقه إقامتهما من 
 احلديثاألوىل، وذلك ملا كان له من احلق يف سبقه إليه، فإن عموم 

  .يتناول العبد والولد



 

  

  ١٥١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ل واإلمام خيطب مل جيلس حىت يصلي ركعتني،  دخومن
صححه » ومن مس احلصا فقد لغا « يتكلم، لقوله والخيففهما 
  ...............الترمذي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، ) دخل واإلمام خيطب مل جيلس حىت يصلي ركعتنيومن(

 جاء أحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام فليصل إذا«:للحديث
 فيهما ملا يف رواية اإلجياز ينبغي )خيففهما( متفق عليه، »ركعتني
  : وذلك أنه مشروع يف حقه شيئان»وليتجوز فيهما«: مسلم

 بصالةإعطاء املسجد حقه : والثايناإلنصات للخطبة، : أحدمها
التحية فاجللوس من غري فعل للتحية إمهال هلا وترك، واإلطالة فيها بعض 

 أن جيمع بينهما فيصلي التحية ويوجز فيها  اخلطبة، فاألوىللسماعإمهال 
  . واإلصغاء إىل اخلطبة لسماع ما يدرك منهاالتحيةليحصل له فعل 

صه : من قال«: حاديث منها قولهأل للنهي عنه يف ا) يتكلموال(
، رواه أمحد فهذا احلديث مفيد النهي » لغا، ومن لغا فال مجعة لهفقد

لمة واحدة، فيفيد أن ، وهي ك»صه« كلمة قولعن التسكيت وهو 
 فيفيد احلديث تسكيت،التسكيت جبملة أشد، وأشد منه الكالم لغري 

: لغتصه فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له، أي، : أن من صدر منه قول
مجعته وسقط أجرها الذي امتازت به على غريها، وال يعبث واإلمام 

 )صححه الترمذي» ومن مس احلصا فقد لغا «لقوله (خيطب 
 على حصباء، أو ثيابه، أو شيء كانث بشيء كعبثه باحلصا كإن العب

 جاء إىل الذيمن بدنه أو حنو ذلك، وتقدم معىن فال مجعة له فهذا 
اجلمعة ما حصل له إال التعب، تعب االنتظار والقصد إليها من بعيد 

  . وعدم قيامه مبا يلزم هلا من اإلنصات وترك العبثتأدبهلعدم 



 

  

  ١٥٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   الترمذيصححه بذلك لسه ألمره  نعس انتقل من جمومن
   العيدينصالة باب

 مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال خرج من الغد فصلى إذا«
  ......،»م

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 صححه بذلك  نعس انتقل من جملسه ألمره ومن(

إذا «:  يقولمسعت رسول اهللا :  هذا حديث ابن عمر قال)الترمذي
  .»اجلمعة يف جملسه فليتحول إىل غريه أحدكم يوم نعس

   العيدينصالة باب
الفطر واألضحى وأيام التشريق عيدنا أهل «: احلديثيف
 فاألعياد الزمانية السنوية ليس ألهل اإلسالم إال هي وهي »اإلسالم

 التشريق، مث األعياد املكانية ما فيه إال يوم وأيامعيد الفطر واألضحى 
  . من أسباب الشرك وحمرمفهولك عرفة واملشاعر، وما عدا ذ

 العيدين هي صالة عيد األضحى، وعيد الفطر، كل وصالة
 كفاية وفيه قول أا فرض عني، ويستشهد له باألمر فرضمنهما 

 حىت احليض الاليت ليس من شأن بلخبروج العواتق وذوات اخلدور 
  .اخلروج
 ،)م مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال خرج من الغد فصلى إذا(

أول وقتها بارتفاع الشمس قيد رمح يف منظر الناظر، وآخر وقت 
 وهو دخول وقت الظهر، فإذا مل يعلم بالعيد الشمسصالة العيد زوال 

 خلروج وقت العيد بزوال الغدإال بعد الزوال فإم يصلوا من 
  الشمس يوم



 

  

  ١٥٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 تعجيل األضحى وتأخري الفطر، وأكله قبل اخلروج ويسن
  ...............................ر مترات وترا،  الفطيفإليها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 مل يكن صرحيا يف الزوال فحمل وإن )١(  حلديث أيب عمريالعيد

  .ذلك على أنه مل يبق وقت متكن الصالة فيه
 فتفعل صالة األضحى ) تعجيل األضحى وتأخري الفطرويسن(

إن املسنون والفضيلة فيها  وقتها وعكسه صالة عيد الفطر فأوليف 
 يف الوقت، ى يف أن الكل صالة تصلاجتمعاالتأخري، والفرق أما 

 عبادة صدقة ه يقارنالفطرواختلفا مبا يقارما من العبادات، فإن عيد 
 عبادة هيالفطر قبل الصالة، واألضحى العبادة املقرونة فيه بالصالة 

الة فناسب تقدميها النحر، ومن املعلوم أن مشروعية ذلك بعد الص
 شرع أن تؤخر ليتمكن الناس من إخراج ر والفطللذبحليتسع الوقت 

 أن النيب «:  مرسالالشافعيلذلك مبا روى  صدقة فطرهم ويستدل
 الفطر وذكر وأخرأن عجل األضحى : كتب إىل عمرو بن حزم

 فهذا يفيد شرعية ذلك وأصل يف ذلك، ويفيد أنه ينبغي أن »الناس
  .العيد على ما يذكر الناس ويعظهم وحيرك قلوم خطبةتشتمل 
 قبل يسن أكله ) قبل اخلروج إليها يف الفطر مترات وتراوأكله(

اخلروج لصالة عيد الفطر، يأكلها يف بيته إذا حتقق طلوع الفجر، فإن 
 صالة الفجر، والسر يف ذلك التفريق بني أول هذا اليوم فبعدمل يفعل 

   رمضان، فكما أن املشروع أن يبادرامأيوبني أول كل يوم مضى من 
                                     

غم علينا هالل شوال فأصبحنا صياما فجاء «:  أنس عن عمومة له من األنصار قالعن) 1(
 الناسهلالل باألمس فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف آخر النهار فشهدوا أم رأوا اركب

  .وحسنهرواه أمحد وأبو داود والدارقطين »أن يفطروا من يومهم وأن خيرجوا غدا لعيدهم 



 

  

  ١٥٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يأكل يف األضحى حىت يصلي، وإذا غدا من طريق رجع وال
   ...........................................آخر،من 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 فيما إىل الفطر، فكذلك أيضا هنا، فإنه ما ترك الطعام الصائم

م العيد إال طاعة هللا، فإن األكل قبل قبله إال طاعة هللا، وما أكل يف يو
ل ض املصلى من املبادرة إىل ما أباحه اهللا يف هذا اليوم، واألفإىلاخلروج 

 )١( قبل أن خيرج، ملا يف حديث بريرةمتراتيف أكله يف الفطر على 
 ذلك ثالث، فإن زاد على الثالث فينبغي أن يقطع على وتر، وأقل

  .»ب الوتر وتر حياهللاإن « :وهلذا يف احلديث
 وهذا مما أفاده حديث بريرة ) يأكل يف األضحى حىت يصليوال(

ي، وإذا كان ل مشروعية ذلك وأن يتأخر اإلنسان بذوق ذلك حىت يصيفيد
 شيء يتناوله منها، واألوىل من كبدها، من جهة أنه أولله أضحية فيكون 

ل  إىل حني ذبح أضحيته، واألكاألكلأسرع شيء يؤكل منه، وكونه أخر 
 يف أول النهار األكلهنا والسرعة فيه شبيه بالفطر، فإنه منع نفسه عن 
  .ندبا، فاملسارعة إىل الفطر حيصل باملبادرة إىل الكبد

إن :  من طريق أخرى، قيل) غدا من طريق رجع من آخرإذاو(
ذا إ يف ذلك شهادة ما مير به له إذا مر بطريق، فما مير به يشهد له، والسر

 شهد له، فتتكرر الشهادات له مبمشاه لتلك الطاعة،  آخرطريقمر يف 
 من كان من املنافقني يف الطريق الذي فيغيظإلغاظة املنافقني، : وقيل

 الذي رجع منه، الطريقذهب منه، ويغيظ من املنافقني من كان يف 
  . يف العيدالطريقإن العلة ال تتعني فيه، وقد ثبت من السنة خمالفة : وقيل

                                     
 حىت النحر النيب صلى اهللا عليه وسلم ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر، وال يطعم يوم كان«) 1(

  .رواه أمحد» يصلي



 

  

  ١٥٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 قريبة، فيصلي ركعتني، يكرب تكبرية اإلحرام  يف صحراءفتسن
 يكرب بعدها ستا، ويكرب يف الثانية مخسا، يرفع يديه مع كل مث

  .............تكبرية، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفائه وفعل  فإن هذا فعله ) يف صحراء قريبةفتسن(
  .الراشدين رضي اهللا عنهم من بعده

 فيهالعيد ركعتني، وهذا مما ال نزاع  أي صالة ،) ركعتنيفيصلي(
 يكرب ،)يكرب تكبرية اإلحرام مث يكرب بعدها ستا(أن صالة العيد اثنتني، 

 من الركعتني بعد التحرمية وبعد االستفتاح ست تكبريات األوىليف الركعة 
ويكرب يف ( يستعيذ مث يبسمل مث يقرأ الفاحتة، منهازوائد مث بعد الفراغ 

 قبل القراءة مخسا يعين وبعد تكبرية الثانيةكرب يف الركعة  وي،)الثانية مخسا
 زوائد، فكان جمموع الستاالنتقال فإن اخلمس هنا زوائد كما أن 
يرفع يديه ( مندوبة وهي )١(الزوائد إحدى عشرة حلديث رواه اإلمام أمحد

يكربها املصلي وهو واقف غري منتقل  )مع كل تكبرية كل تكبرية
 يرفع يديه مع أن النيب : ول وائل بن حجر فيها ذلك، لقمشروع
 فرفع اليدين لإلحرام ال نزاع فيه، وأما رفع اليدين يف االنتقال التكبري
 على القول به، وال سيما عند الركوع والرفع منه اجلماهريفإن 
 أنه مشروع رفع اليدين يف تكبريات العيدين، كما املقصود ،)٢(للسنة

  فأرى أن :  أمحدقال  .ا على اجلنازة أيضةالصال تكبريات أنه مشروع يف
                                     

 اثنتنييه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كرب يف عيد  عمرو بن شعيب عن أبعن) 1(
  .عشرة تكبرية سبعا يف األوىل ومخسا يف اآلخرة

 حىت يديهرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا استفتح للصالة رفع :  ذلك قول ابن عمرمن) 2(
  .حياذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه متفق عليه



 

  

  ١٥٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 فيهما بسبح والغاشية، فإذا فرغ خطب، وال يتنفل ويقرأ
  ................... وال بعدها يف موضعها، قبلها

  ــــــــــــــــــــــــــ
 استقرأنا فيه هذا كله، فحديث وائل فيه هذا العموم، وإذا يدخل

مصل وهو واقف كثرية، النصوص إذا هي كل تكبري يصدر من 
 فيهما اليدان، فكذلك هنا، ويشرع الذكر ترفعاإلحرام واالستخارة 
 هللا، وال إله إال اهللا، واهللا واحلمدسبحان اهللا، : بني التكبريات فلو قال
 العظيم، كفى اهللاسبحان اهللا وحبمده، سبحان : أكرب كفى ولو قال

 لي على النيب  حيمد اهللا ويثىن عليه ويص:ذلك، قال ابن مسعود
 يقرأ يف كان ، لقول مسرة أن النيب )ويقرأ فيهما بسبح والغاشية(

العيدين بـ سبح اسم ربك األعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، هذا 
 على شرعية قراءة هاتني السورتني يف صالة العيد، وإن دليلاحلديث 

  .)١(فكذلك ورد) اقتربت( بـ الثانيةويف ) ق(قرأ يف األوىل بـ 
 فإذا سلم خطب خطبتني كخطبيت اجلمعة، ،) فرغ خطبفإذا(

  . ذكر أحكام خطبيت اجلمعة وعرفت ذلكسبقوقد 
 يكره التنفل يف ،) يتنفل قبلها وال بعدها يف موضعهاوال(
 العيد، وكذلك بعد صالة العيد يف مسجد العيد وكذلك يكره مسجد

 فهذا  أنه ما صلى الفجر أو فجر أمس،يذكرأن يقضي فائتة كأن 
 لقول ابن عباس مكروه،يقضي لكن ال يف مسجد العيد، فإن فعل فهو 

 وال بعدمها ألن قبلهما يوم عيد فصلى ركعتني مل يصل خرج النيب 
 قد ملاة يف هذا املوضع توهم الشرعية، فعدم فعلها فيه دفعا الالص

  يتوهم، وملا قد يسببه هذا الفعل يف ذلك املوضع من االشتغال
                                     

  .سلم مأخرجه) 1(



 

  

  ١٥٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يف املساجد والطرق، هبري يف العيدين، وإظهار التكويسن
 به من أهل القرى واألمصار، ويتأكد يف ليليت العيدين، ويف واجلهر

   .............األضحى،اخلروج إليها، ويف 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 وال قبلها قبل العيد، واألحاديث تدل على أنه ال صالة بالصلوات
  .بعدها

 القرآن يف عيد الفطر للنص عليه يف ):العيدين التكبري يف ويسن(
اكُمدا هلَى موا اَهللا عركَبِلتةَ وكِْملُوا الِْعدِلتو عيد ليلة وكذلك يف 

، واالس واامع ويف )وإظهاره يف املساجد والطرق(األضحى 
واجلهر به من أهل ( البيع والشراء، وحنو ذلك مواضعالبيوت، ويف 

  . إال إذا جهر به ومل يسر بهظاهرة وال يكون بصفة )األمصارالقرى و
 لفعل ابن ى من حني خروجه من بيته إىل أن يأيت املصلفيجهر

 رضي اهللا عنهما من حني خيرج وهو مشتغل بالتكبري حىت يصلي، عمر
 املسجد، وهو هنا يف مصلى العيد أفضل من يفيعين ويف حال اجللوس 

 لكن أوقات يكون الذكر،ضل من سائر قراءة القرآن، والقرآن أف
 يف بالقراءةالذكر فيها أفضل كالصباح واملساء، كما أنه ال يشتغل 

  .اجللوس للتشهد، فتفضيل الذكر لذاته هو القرآن أفضل األذكار
 فضيلة الذكر ال من جهة الذات بل من جهة ختصيص وهنا

ار للعيد،  مث القراءة ليست من املنكرات يف اجللوس لالنتظبه،الوقت 
 ع ملاخصت شرعيته يف هذا الوقت، مث ماألفضلإال أن البحث يف باب 

ا  إىل املفضول نسبييرغبرغبة الناس عن األفضل يكون فيه دعاية أن 
 )يهالإويف اخلروج ( لآليتني السابقتني ،)ويتأكد يف ليليت العيدين(

 بل يف عشر ذي احلجة )ويف األضحى(لفعل ابن عمر كما تقدم، 
  .ا وارا ليالًكله



 

  

  ١٥٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 التكبري املطلق من ابتداء عشر ذي احلجة، واملقيد من يبتدأ
 الفجر يوم عرفة إىل عصر آخر أيام التشريق، ويسن االجتهاد صالة

  . العشرأياميف العمل الصاحل 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 التكبري ،) التكبري املطلق من ابتداء عشر ذي احلجةيبتدأ(
بعد غروب : مطلق، ومقيد، فاملطلق له زمانان، أحدمها إىل ينقسم

ما يتعلق بعيد النحر، :  والثاينرمضان،الشمس من آخر يوم من 
  . بأدبار الصلوات فقطقيدوابتداؤه من استهالل شهر احلج، واملقيد ما 

 من صالة الفجر يوم عرفة إىل عصر آخر أيام واملقيد(
لق واملقيد من صالة الفجر قسم من الزمن مشترك بني املط )التشريق

ق غري احملرم، ح واملقيد، وهذا االبتداء يف املطلقيوم عرفة جمتمع فيه 
 ألنه مشتغل بالتلبية والتلبية النحر،أما احملرم فابتداؤه من ظهر يوم 

 إال أنا نعرف وغريهمأخص من التكبري إذ التكبري مشترك بني احلجاج 
أنه كان : ا، ويف حديث أنسأنه مشروع يف حق احملرم التكبري أيض

 املليب فال ينكر عليه، ويكرب املكرب فال ينكر عليه، وصفة التكبري يليب
 اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا كرب،أاهللا : شفعا

ويسن ( فيما يظهر جنس اإلتيان بالوتر السلفاحلمد، وجاء عن 
  .)١( )شراالجتهاد يف العمل الصاحل أيام الع

                                     
 اجلهاد يف وال:  األيام العشر، قالواهما من أيام العمل فيهن أحب اهللا تعاىل من هذ: حلديث) 1(

 مل يرجع من ذلك مثوال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال رجل خرج بنفسه وماله : سبيل اهللا؟ قال
  .»بشيء



 

  

  ١٥٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   الكسوفصالة باب
 من حني الكسوف إىل التجلي، وهي سنة مؤكدة ووقتها

 حىت للنساء، ويسن ذكر اهللا والدعاء واالستغفار وسفراحضرا 
  .......والعتق والصدقة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   الكسوفصالة باب

  . كسوف أحد النريين الشمس والقمرأي
 العلم، وال نزاع فيه بني أهل  ريب يف شرعية صالة الكسوفال

 )ووقتها من حني الكسوف إىل التجلي(ال سيما كسوف الشمس، 
 من أوله ومن آخره، فأوله من حني يبتدأ حمدودلصالة الكسوف وقت 

 يكون أوله نسبيا من حني قدالكسوف هذا وقتها احلقيقي من أوله، مث 
 لضوءاأدرك الكسوف، وآخره بزوال ما بالشمس والقمر من فقد 

وكماله، فإذا مل يوجد منه قليل وال كثري فال تكون مشروعية لقوله حىت 
وهي سنة مؤكدة حضرا ( على أنه ال صالة قبلها ابتداء، فدلينجلي 

  . تقدم الكسوف مثل ماصالة، شرعية )وسفرا حىت للنساء
 نعرف أن بعض أهل العلم ذهب إىل فرضيتها وهذه آكد لكن
وِمن آياِتِه : ها بعضهم من قوله تعاىل كما سبق واستنبطالتطوعات

الليلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا ِللشمِس ولَا ِللْقَمِر 
 السنة وأما ،واسجدوا ِللِه الَِّذي خلَقَهن ِإنْ كُنتم ِإياه تعبدونَ
ئشة وحديث أيب فأصرح شيء وأبينه فإا مستفيضة من حديث عا

  . مجاعة النيب فعلهاهريرة، وقد 
 ويف ،) ذكر اهللا والدعاء واالستغفار والعتق والصدقةويسن(
  ويف   ،»إذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا« :احلديث



 

  

  ١٦٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بالقراءة، هلا الصالة جامعة، ويصلي ركعتني، جيهر فيهما وينادي
  .....د، مث يتشهد، ويسلم، وـوع والسجـويطيل القراءة والرك

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يف كسوف بالعتاقة لقد أمر رسول اهللا :  زائدةحديث

  .الشمس أخرجه البخاري
الصالة :  يناديمناديا أمر  فإنه ) هلا الصالة جامعةوينادي(

  .جامعة إىل أن اجتمع الناس وحشدوا
حديث عائشة :  لألحاديث الكثرية يف ذلك) ركعتنيويصلي(

  .هريرةوأيب 
 جاء السنة أن يقرأ يف الكسوف جهرا ملا ) فيهما بالقراءةجيهر(

 وتقريب طوهلا ،)ويطيل القراءة والركوع والسجود(يف األحاديث، 
 البقرة، والركوع ما جاء فيه تقدير، جاء ما سورةمبني أا قريب من 

  .القراءةيدل على أن زمنه قريب من زمن 
ركوع يستوي إذا رفع، كاألصل يف بقية  رفع من الوإذا
 اإلمام مسمعا، وحيمد كغريها من الصلوات وجيمع يرفعالصلوات 

 سورة طويلة وهي دون األوىل مث حيمداإلمام بينهما مث يقرأ بعدما 
 وال طويلتنييركع كما تقدم وهو دون األول، مث يسجد سجدتني 

األحاديث أن ال يطيل اجللوس بني السجدتني لعدم وروده، ويظهر من 
 السجدتني اللتني يف األوىل طوهلما سواء، والسجدتني اللتني بنييغاير 

 إال أن جمموع السجدتني األخريتني أقل من سواء،يف األخرية طوهلما 
 والروايات بينت )ويسلممث يتشهد ( ،جمموع السجدتني يف األوىل

  . لفعله على سبيل االستقصاء صفة صالة النيب 



 

  

  ١٦١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وادعوا حىت ينكشف فصلوا«  فيها أمتها خفيفة لقوله  جتلىوإن
  .»ما بكم

   االستسقاءصالة باب
  ............ سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وهي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 وادعوا حىت فصلوا«:  جتلى فيها أمتها خفيفة لقوله وإن(

  واملراد إذا حصل التجلي كله ومل يبق شيء من)»ينكشف ما بكم
 فيخفف إذا مل ولَا تبِطلُوا أَعمالَكُمبطال غري ممكن  ألن اإلالتغري

 من فقد الضوء والشمس،يبق كسوف أصال، فإذا زال ما بالقمر 
وكماله مل يبق ما يوجد منه ال قليل وال كثري فال تكون مشروعة 

حىت ينكشف وقد انكشف واالنكشاف انقضى وفرغ، :  فقولهحينئذ
  . إىل هذه الغايةهي الصالة إمنا مدلول هذا أن

  
   االستسقاءصالة باب

وهي سنة مؤكدة حضرا ( طلب السقيا والغيث االستسقاء
 قول اجلمهور، وبعضهم يذهب إىل عدم فعلها مجاعة، وهو )وسفرا
 والتمر يف املرابد،  عند سببه وقد استسقى يتركه مل والنيب 

 على املنرب، ومرة قاؤه صالا مجاعة، واستس: أوجهواالستسقاء فيه 
 املدينة رفع يديه ودعا، ومرة يف املسجد مع طرقيف طريق من 

 الرب، فهي مشروعة، وقد ويفأصحابه، وكل يف تلك املواطن يسقون، 
 وجوددلت عليها السنة، مؤكدة تشرع يف السفر واحلضر بآكدية مع 

  .السبب وهو القحط



 

  

  ١٦٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

لنهار، وخيرج  صفة صالة العيد، ويسن فعلها أول اوصفتها
 متذلال، متضرعا حلديث ابن عباس صححه الترمذي، متخشعا

 ويكثر فيها االستغفار، ويرفع واحدة،فيصلي م مث خيطب خطبة 
 هنيئا مريئا مريعا مغيثااللهم اسقنا غيثا : يديه ويكثر منه، ويقول

 غري عاجال عاما ، طبقا، دائما، نافعا، غري ضار، ،غدقا، جملال سحا
لهم اسق عبادك وائمك وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت آجل، ال

اللهم سقيا رمحة ال سقيا :  وال جتعلنا من القانطنيالغيثاللهم اسقنا 
  .........غرقعذاب وال بالء وال هدم وال 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 من كوا ركعتني، ويف الصحراء ) صفة صالة العيدوصفتها(

 فعلها حني خرج حاجب الشمس  فإنه ،)هار فعلها أول النويسن(
 متذلال متضرعا حلديث ابن عباس صححه متخشعاوخيرج (

 احلديث املشار إليه هذاا كما يف يشرع أن خيرج متخشع: )الترمذي
ويكثر ( يعين كصالة العيد، ) واحدةخطبة فيصلي م مث خيطب(

ستغفار،  من الدعاء واالاملذكورة يكثر يف خطبته ،)فيها االستغفار
 أن النيب حلديثويرفع يديه ويكثر منه يكثر من ذلك أي رفعا كثريا 

 ،اللهم «: ويقول( ملا استسقى رفع يديه حىت رؤي بياض إبطيه
اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا ، مريعا غدقا ، جملال سحا، عاما طبقا، 

 ، نافعا، غري ضار، عاجال غري آجل، اللهم اسق عبادك دائما
 امليت، اللهم اسقنا الغيث وال بلدك وانشر رمحتك وأحي وائمك

 وال بالء وال عذاباللهم سقيا رمحة ال سقيا : جتعلنا من القانطني
  »هدم وال غرق



 

  

  ١٦٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ال من الألواء واجلهد والضنك ما د إن بالعباد والبالاللهم
لزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا انشكوه إال إليك، اللهم أنبت لنا 

 علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك وأنزلماء، من بركات الس
 ويستحب أن مدرارا،إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا 

يستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة، مث حيول رداءه فيجعل ما على األمين 
 حول إىل الناس ظهره واستقبل القبلة  األيسر وعكسه، ألنه على
ال استقبال القبلة،  رداءه متفق عليه، ويدعو سرا ححولمث 

.........  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ال من الألواء واجلهد والضنك ما د إن بالعباد والبالاللهم
نبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من أليك، اهللا إه إال ونشك

 علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك إنك وأنزلبركات السماء، 
 هذا مما حفظ من دعاء )مدراراعلينا كنت غفارا فأرسل السماء 

 ملا جاء يف ،) اخلطبةأثناءويستحب أن يستقبل القبلة يف ( النيب 
  احلديث أنه استقبل القبلة 

 ) على األيسر وعكسهاألمينمث حيول رداءه فيجعل ما على (
 أن تفاؤل هومسنون حتويل ردائه وحنوه، وهذا من باب التفاؤل فإن

ل حالة اجلدب إىل حالة يال أحسن، بتحوحيول اهللا احلال إىل ح
  أن النيب : مما جاء به الشرع، ويف احلديثالتفاؤلاخلصب، وجنس 
 حول إىل الناس ظهره واستقبل القبلة مث  ألنه(كان يعجبه الفأل 

 سرا فدل على مشروعية التحويل ودعا.)عليهحول رداءه متفق 
ا بعد اجلهر، سر يدعو ) القبلةاستقبالويدعو سرا حال (املذكور 

  .ا جهرفيدعووأما يف حال استقبال املأمومني واالستغفار 



 

  

  ١٦٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 استسقوا عقب صالم أو يف خطبة اجلمعة أصابوا وإن
 أن يقف يف أول املطر، وخيرج رحله وثيابه ويستحبالسنة، 

   سال ويتوضأإذاليصيبها املطر، وخيرج إىل الوادي 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 )تسقوا عقب صالم أو يف خطبة اجلمعة أصابوا السنة اسوإن(
 يا:  ملا كان خيطب يوم اجلمعة إذ دخل رجل فقال أنس أن النيب حلديث

هلك األموال وجاع العيال فادع اهللا لنا فرفع يديه وما نرى « :رسول اهللا
والقصة معلومة معروفة، فدل على شرعية االستسقاء : احلديث »يف السماء
  . بوجه من أوجه السنةجاءقتصر عليه فقد وأنه إن ا
 بعد صالة كأن يستسقوا بعدما يفرغون من صالة الظهر أو أو
 فعل ذلك يف املسجد هو وأصحابه، ومن أوجهه  فإن النيب الفجر

 جاء عنه ذلك، كما أنه دعا  عند أحجار الزيت، فإن النيب دعاأنه 
  . مرتني يف السفرأومرة 

 يعين وال سيما إذا كان ،) املطر أن يقف يف أولويستحب(
 يف السنة بعد االستسقاء، مع أنه مستحب الوقوف عند كل مطرأول 

 احلسر عن الرأس، وأظنه جاء يف مستحبمطر، وذكر بعضهم أنه 
  .)١(إنه حديث عهد بربه: حديث أنه فعل ذلك، وقال

 وكذلك خيرج رحله يعين     ) رحله وثيابه ليصيبها املطر    وخيرج(
   األشـياء  الـشداد وبعـض      فمثـل به والرحل القـش،     متاعه ليصي 

  فهذا مما يستحب يعـين رجـاء أن ينـال رحلـه وبدنـه الربكـة             
   يندب أنه إذا سال واد) إىل الوادي إذا سال ويتوضأوخيرج(

                                     
 فحسرم مطر أصابنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل:  ذلك يف حديث أنس قالجاء) 1(

 صنعت يا رسول اهللا مل :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبه حىت أصابه من املطر قلنا
  .٨٩٨إنه حديث عهد بربه أخرجه مسلم رقم : هذا؟ قال



 

  

  ١٦٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 املياهوإذا زادت » اا نافعاللهم صيب«:  إذا رأى املطرويقول
نا وال علينا، اللهم حوالي«: وخيف من كثرة املطر استحب أن يقول

»  واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجرالضراباللهم على 
  ....» اهللا ورمحتهبفضلمطرنا «: ويدعو عند نزول املطر، ويقول

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 جعلهاخرجوا بنا إىل هذا الذي « : البلد أن خيرج إليه حلديثيف

 )»اا نافعاللهم صيب«: ى املطرأويقول إذا ر(، »اهللا طهورا نتطهر به
 يسمى صيبا ألنه »اللهم صيبا«:  املطر يندب أن يقوليقعيعين أول ما 

 جيعله نافعا، فإنه بعض األحيان يرتل أنيصوب ويرتل نافعا، يسأل اهللا 
 أن ال متطروا بل القحطليس : املطر وال ينتفع به، وجاء يف احلديث

  .القحط أن متطروا مث متطروا مث ال يبارك لكم
:  زادت املياه وخيف من كثرة املطر استحب أن يقولوإذا(
 حوالينا وال علينا، اللهم على الضراب واآلكام وبطون اللهم

  . كان يقول ذلك يف احلديث أنه ملا )األودية ومنابت الشجر
 أي مستحب أن يدعو فإنه وقت ،) عند نزول املطرويدعو(
ت النافعة املهمة، يعين بأن  يسأل اهللا سبحانه ويطلبه الطلبادعوةإجابة 

  . أمهية، وإال فهو كغريه من أوقات الدعاءمزيديكون مراعيا ما له 
فإنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، فإنه وقت :  أخرىعبارة

 من اهللا للعباد يرجى عند هبته ومده أن يهب للعبد مغفرة ذنوبه، رمحة
  . أغاث األرضكماوأن يغيث قلبه 

   مستحب ومتأكد، حلديث زيد ):هللا ورمحته مطرنا بفضل اويقول(



 

  

  ١٦٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 رأى سحابا أو هبت ريح سأل اهللا من خريه واستعاذ من وإذا
 من خري أسألكاللهم إين :  وال جيوز سب الريح، بل يقولشره،

  ...... ما أرسلت بهوخريهذه الريح وخري ما فيها 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبح باحلديبية على أثر صالة  صلى لنا رسول اهللا«:  خالد قالابن
 بني وكافر مؤمنأصبح من عبادي : مساء كانت من الليل إىل أن قال فيه

فأما من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكواكب، 
، »مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب:  قالومن

مطرنا :  يقالممنوع أن اهللا ورمحته، وبفضلفمشروع أن يقول مطرنا 
 والثاين من كفراا النعمة،بنوء كذا فاألول من شكر اهللا على هذه 

  .وكذامطرنا بنوء كذا : فمنكر وحرام ومكروه وكفران أن يقول
 رأى سحابا أو هبت ريح سأل اهللا من خريه واستعاذ وإذا(

سحابا يعين خميلة سحاب، أو هبت ريح استعاذ به تعاىل : )شرهمن 
ما هبت ريح :  يف حديث عائشةوهلذال اهللا من خريها، أها وسمن شر

: إخل، وجاء يف احلديث... يقول على ركبتيه إال جثى رسول اهللا 
، مث ر املطأولأنه إذا رأى يف السماء خميلة يدخل وخيرج إىل أن جييء 

 إذا رأوا الغيم فرحوا الناسإن :  عنه، وسألته عائشة فقالتىيسر
 املطر وأراك إذا رأيته عرفت يف وجهك الكراهية،  يكون فيهأنرجاء 

 يا عائشة ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب، وقد :فقال رسول اهللا 
 واهللا على كل يعين قَالُوا هذَا عاِرض ممِطرنارأى قوم العذاب 

  .شيء قدير
: يقول( بل »الريحال تسبوا «  لقوله ): جيوز سب الريحوال(

  . أرسلت بهمن خري هذه الريح وخري ما فيها وخري مااللهم إين أسألك 



 

  

  ١٦٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم وأعوذ
 رمحة وال جتعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا، اجعلها

اللهم ال تقتلنا بغضبك :  والصواعق، قالالرعدوإذا مسع صوت 
 من سبح الرعد سبحان، وال لكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك

حبمده واملالئكة من خيفته، وإذا مسع يق محار أو نباح كلب 
 باهللا من الشيطان، وإذا مسع صياح الديك سأل اهللا من استعاذ
  .فضله

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم وأعوذ

، )هم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا، اللا رمحة وال جتعلها عذاباجعلها
ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما  « تقدم من قوله ملاهذا هو املشروع 

  .احلديث»  إنا نسألك من خري هذه الريحاللهمتكرهون فقولوا 
اللهم ال تقتلنا :  مسع صوت الرعد والصواعق، قالوإذا(
بح  وال لكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبغضبك

 بن عمر رضي  حلديث عبد اهللا،)خيفتهالرعد حبمده واملالئكة من 
  .اهللا عنهما

 ) مسع يق محار أو نباح كلب استعاذ باهللا من الشيطانوإذا(
وإذا مسع صياح الديك سأل ( أا إمنا تنهق عند رؤية الشيطان وذلك

  . اهللا من فضله فإا رأت ملكافيسأل: )اهللا من فضله



 

  

  ١٦٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  
  اجلنائز باب

  ..................... التداوي، وال ينايف التوكلجيوز
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  اجلنائز باب
 الزكاة مجع جنازة بالفتح، ال بالكسر، وذكرت هنا قبل اجلنائز

لكون امليت يتعلق به أحكام من مجلتها الصالة عليه وهي أمهها ومن 
  . وتكفينه إىل آخرهغسله،مجلتها 

ة،  مناسبة ذكرها هنا أن أعظم أحكامها الصال: أخرىعبارة
 إذا مات تعلق به أحكام منها غسله إىل آخره فلما كان أمهها فإنه

 فتذكر الصالة على امليت، وما كان قبلها الزكاةالصالة ذكرت قبل 
  . مالهخبالفوما بعدها واية ما يفعل جبسده 

: األفضل يف  اتفاق بني أهل العلم، إمنا اختلفوا): التداويجيوز(
: رم، فإنه جاء يف احلديثهل هو التداوي، أو تركه؟ مل يق أحد أنه حم

  .» وال تداووا حبرام اهللاعباد اتداوو«
 جيتمع مع التوكل مثل األسباب األخر، ): ينايف التوكلوال(

 بني عقل وتوكل، فافعل السبب، وتوكل ومثل مظاهرته ا: مثل
  .ع ذلك يتوكل على اهللا ذلك، فيفعل األسباب وموغري. درعني

  التوتني؟: س
 ولكونهالتوتني فيه كالم ألهل العلم ملا فيه من تعجل البالء، : ج

  جناسة تدخل يف البدن قطعة من الصديد وجيرح اجللد



 

  

  ١٦٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ا،  وشرب الكي وتستحب احلمية، وحيرم مبحرم أكالًويكره
  .....................» حبراماال تداوو«:  لقولهملهاةوصوت 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 فيه مث بإذن اهللا إذا لقح خرج فيه خروج وخيفف وطيئ وخيش
منها الكراهة وهو أقل أحواهلا، وصرح :  وهلم فيه فتاوىاجلدري

 وأيضا قد يلقح فيموت، ويكره تعجل،بعضهم بأنه مكروه وأنه 
 فيجوز وليس الشفاء،الكي، وإال فهو جائز هو أحد الثالثة اليت فيها 

حبرام، لكن مع الكراهة، وإمنا كان مكروها ألن فيه مزيد حرارة 
  . شديدووجع

 وهي االمتناع عن بعض املآكل واملشارب ): احلميةوتستحب(
  .»ال تأكل إنك ناقة« : من طبيعتها أن متد املرض لقوله اليت

 حيرم ):مبحرم أكال وشربا وصوت ملهاة(:  التداوي)وحيرم(
ه، أو يأكل حراما تداويا به، أو يتداوى  حراما تداويا بيشربأن 

 دف، أو مزمار أو غري ذلك من املالهي أومثل الطبل، : بصوت ملهاة
وِمن الناِس من يشتِري لَهو الكثرية فهو منهي عنه، واآلية الكرمية 

ولَِئك لَهم الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اِهللا ِبغيِر ِعلٍْم ويتِخذَها هزوا أُ
ِهنيم ذَابع فهي حضورها فدخل يف ذلك املالهي كلها، فيحرم 

من مجلة احملرمات اليت ليس فيها شفاء، بل كثري من احملرمات تزيد 
ال تداووا «: لقوله( حلديث انزعها فإا ال تزيدك إال وهنا داء،الداء 
 حرم عليها، ال  اهللا مل جيعل شفاء أميت فيماإن : وملا يف حديث)»حبرام

 كان على الظاهر فجوزه إذاسيما إذا كان يف داخل اجلسد، أما 
 ما يدفع به منها يحبأامليتة : إنه يغسل: الشيخ وبعض أهل العلم، وقالوا

  املخمصة، فإنه أبيح له ما يسد رمقه، ومثله أن يأخذ جرعة



 

  

  ١٧٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق، ويسن اإلكثار من وحترم
ت واالستعداد له، وعيادة املريض، وال بأس أن خيرب  املوذكر

   وجيب الصربشكوى،املريض مبا جيد من غري 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 يدفع به غصته خياف املوت وال عنده ماء، وهذا ليس من مخر
وال «:  التداوي بل هذا من باب دفع تلف النفس، وأما قولهباب

  . فهو عام»تداووا حبرام
وهي عوذة أو (: واألحاديث فيها كثرية : )لتميمة اوحترم(
 على األوالد عن العي، فألجل ذلك صارت من أكثر ما ،)تعلقخرزة 

 حلديث ): املوت واالستعداد لهذكرويسن اإلكثار من (تستعمل له، 
 يف اجعلوهأكثروا من ذكر هاذم الذات أي قاطع اللذات، يعين 

موت؛ فإنه يقطع على أهل قلوبكم ويف ألسنتكم ألجل االستعداد لل
 على  وذكر املوت فيه منافع وفوائد، وملا قام النيب م،هنعمتالنعمة 

  .»إخواين ملثل هذا فأعدوا«:  قالرجلقرب 
 هذا أحد حقوق املسلم على املسلم السبع، ): املريضوعيادة(
وال بأس أن (إا سنة مؤكدة، : وقيل:  إا فرض على الكفاية:وقيل

ا إذا م أجد كذا وكذا، ال سي،) من غري شكوىجيدمبا خيرب املريض 
 اهللا ى على اهللا، ومسالشكوىذكر أنه جمرد إخبار ال شكوى، فإن 

 عبارة أَني مسِني الضرا إىل ربه ا مع قوله شاكييوب صابرأ
  .كأن يقول أتأمل من كذا على وجه اإلخبار: أخرى

ا يتأمل منه من الوجع  الصرب على معليه وجيب ): الصربوجيب(
 ليس يف أيديهم من احلل ملنوى ال جتوز كوحرام عليه التشكي، فالش

  حبسهنا : والعقد والعافية شيء، والصرب يف الشرع أقسام أحدها



 

  

  ١٧١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 والا،  إىل اهللا ال تنافيه، وحيسن الظن باهللا وجوبوالشكوى
 يتمىن املوت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض، بالشفاء، فإذا

 ال إله إال اهللا، ويوجه إىل يلقننزل به استحب أن 
  ..................القبلة

  ــــــــــــــــــــــــــ
 عن اجلزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس اجلوارح النفس

ا وحنوه مما يدل على عدم الصرب شق جيبي يفعل بيده شيئا كأن أنعن 
صرب كما يف قصة أيوب  ال تنايف ال)تنافيهوالشكوى إىل اهللا ال (
 يب فإن ظن يب عبديأنا عند ظن :  حلديث) وجوباباهللاوحيسن الظن (

 ال جيوز متين املوت لشدة ،)وال يتمىن املوت لضر نزل به(خريا فله، 
ال يتمىن «:  ووجع، واجلزع حرام، والصرب واجب، واحلديثمرض

 ما اللهم أحيين:  كان ال بد فليقلفإنأحدكم املوت لضر نزل به، 
  . احلديث»علمت احلياة خري يل

: فيقول )بالشفاء( يشرع أن يدعو له ): العائد للمريضويدعو(
  .كأن يقول شفاك اهللا:  ويدعو له بالشفاء ملا جاء يف األحاديثطهور

 إذا صار يف ): نزل به استحب أن يلقن ال إله إال اهللافإذا(
ونداء يفهم  فيلقن هذه الكلمة برفق يذكر بصوت غري رفيع، السياق

 امللقن فإنه يف حال شدة كما أنه يندب أن لذلكمنه الشفقة واللني 
 وأونس فينتهز احلاالت أقبليكون الذي يلقنه أحب أهله إليه ليكون 

 ألنه جاء الكلمةاليت يناسب أن يذكر فيها فإنه أحرى أن يتكلم ذه 
ذه  ه»من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة«: يف احلديث

ويوجه إىل ( من التلقني كونه يكون آخر كالمه ال إله إال اهللا الفائدة
  . القبلة مندوبإىل توجيهه )القبلة



 

  

  ١٧٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 على يقول أهله إال الكالم احلسن، ألن املالئكة يؤمنون وال
: وسجي بثوب، ويسارع يف قضاء دينه، لقوله : ما يقولون

  .حسنه»  عنهى معلقة بدينه حىت يقضاملؤمننفس «
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 مات أغضمت عيناه، ألن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فإذا
 بقيت مفتوحة بقي مبنظر مشوه، فهذه فائدة إغماضها لئال يبقى فإذا

 مات شخصت عيناه إىل فوق، كشد حلييه يفعل إذامبنظر كريه، فإنه 
  .حرارةيف أول ما خترج روحه ما دام جسده فيه 

 يندب أن يقولوا الكالم ): أهله إال الكالم احلسن يقولوال(
 كما أنه ال ينبغي أن يقولوا الكالم احلشو فينبغي أن يدعوا احلسن،

ألن املالئكة يؤمنون على ( احلسنة لرجاء اإلجابة واألقوالبالدعوات 
 دخل رسول اهللا :  عنها قالتاهللا عن أم سلمة رضي ):ما يقولون

إن الروح إذا قبض : قاله فأغمضه مث  أيب سلمة وقد شق بصرعلى
 خبري،ال تدعوا على أنفسكم إال : تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال

اللهم اغفر أليب سلمة : الئكة يؤمنون على ما تقولون، مث قالملفإن ا
 يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله يا درجتهوارفع 

 يعين )وسجي بثوب(ربه، ونور له فيه،  له يف قفسحأورب العاملني، 
 أنفه له وال حيتر فيها، وينبغي يكونبعدما ميوت ينبغي أن ترتع ثيابه 

 هذا الثوب بل لو املرادا لئال يسرع إليه التعفن، وليس أن يكون خفيفً
 جيب ،)ويسارع يف قضاء دينه(رداء واألحسن كونه يستره رهيف، 

ذر ، أو كفارة أو حق آلدمي من ن:  املسارعة يف قضاء دينهوجوب
  حسنه»  عنهىنفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقض «لقوله (



 

  

  ١٧٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ال ينبغي «:  ويسن اإلسراع يف جتهيزه لقوله الترمذي،
رواه أمحد ويكره النعي » جليفة مؤمن أن حتبس بني ظهراين أهله

 مبوته، وغسله والصالة عليه، ومحله وتكفينه ودفنه النداءوهو 
  .....القبلةموجها إىل 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 واليتدينه مشل الديون اليت هللا :  هلذا احلديث قوله)الترمذي

للخلق ويسن اإلسراع يف جتهيزه يندب اإلسراع يف جتهيز امليت، 
 رواه » ينبغي جليفة مؤمن أن حتبس بني ظهراين أهلهال« لقوله (

ن حني يتوىف، وذكر  ومشروع هلذا احلديث أن يبادر مفمندوب )أمحد
 فإنه قد يظن بعض األحيان أنه مات إذا فجأةالعلماء أنه إذا مات غري 

  .وقف نفسه كما وقع لكثري
 مات وكان أهل اجلاهلية إذا ): النعي وهو النداء مبوتهويكره(

فالن مات، ىا أن فالنا مات فهو من أفعال اجلاهلية ينادأركبوا فرس 
ظيما ملوته، ومنهم من يركب فارس أو  اجلاهلية، تعأهلهذا من صنع 

 أما اإلخبار ملصلحة فهذا مما ال بأس مات،مطية حيوم يف العشائر فالن 
 نعى النجاشي فهي  والنيببه إذا مل يكن على وجه ما ميت جلاهلية، 

  .للمصلحة ال تدخل يف هذا
 يعين )ومحله تكفينه( فرض كفاية، ) والصالة عليهوغسله(
التكفني إن كان من ماله وإال فال بد للحاضرين  له، وعمل كفنجعل 

 يباشروه ويلفوه يف أكفانه، هذا فرض أنأن يشتروا ذلك، وال بد 
 فرض كفاية، هذا كل ،)ودفنه موجها إىل القبلة(كفاية كما تقدم 

  أَماته فَأَقْبرهثُم:  إىل قوله ما أَكْفَرهاِإلنسانُ قُِتلَويف اآلية 
  . يقرب وال يترك ويهمل جيب ويتعني فعله وال يتركأنرع يعين يش



 

  

  ١٧٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أخذ األجرة على شيء من ذلك، ومحل امليت إىل غري ويكره
 لغري حاجة، ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء وامليامن، هبلد

  ....... ويكفي مرة، ا،مخسويغسله ثالثا أو 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 بل املشروع أن ،)شيء من ذلك أخذ األجرة على ويكره(
ا، يعين تغسيله والصب عليه  األمور ابتغاء وجه اهللا جمانهذهتفعل 

 إىل أن يوصل إىل حمل غسله ومحله موقعهوتطييبه وكذلك محله من 
 املصلى، ومحله إىلإىل أن يوضع على كفنه، ولف كفنه عليه، ومحله 

كفاية، وال حيرم إىل قربه، ودفنه وحثي التراب عليه، كل هذه فروض 
 األجرة على ذلك، وقد ال يكره بعض األحيان نظري الذي وجد أخذ

 اليت صرح العلماء أا مكروهة مث ال جيد إال هو املكروهةماء من املياه 
 فقري ال جيد إال هذا فيأخذ وتزول الكراهة، هنافإا تزول الكراهة، لو 

  .حاجةفأخذ األجرة يكره إال إذا كان هناك 
 إال أن يوصي أن يقرب ): امليت إىل غري بلده لغري حاجةومحل(
  .)١(  أهل الصالححول

 حلديث أم ): أن يبدأ بأعضاء الوضوء وامليامنللغاسل ويسن(
ا للميامن على  منها تشريفًالوضوء ومواضع »أبدأن مبيامنها«: عطية

ا أو  ثالثًويغسله(املشائم وتشريفا ألعضاء الوضوء على بقية البدن، 
امخس(ا سبعا إذا احتاج إىل ذلك لكن السنة هو ما تقدم  مخس) ويكفي
  . حصل ا اإلنقاءإذا )مرة

                                     
 ورسائله من فتاويه ٣(وله فتوى يف عدم جواز نقله إىل املدينة املنورة لدفنه فيها انظر : قلت) 1(

  )).٢٢٨-٢٢٦(ص 



 

  

  ١٧٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 السقط ألكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ولد وإذا
 » لوالديه باملغفرة والرمحةى يصلي عليه ويدعوالسقط« لقوله 

، ومن تعذر غسله »والطفل يصلى عليه« : ولفظهالترمذي،صححه 
 ثوب يستر مجيعه، فإن مل كفنهماء أو غريه ميم، والواجب يف لعدم 

 باقي على مث رأسه، وما يليه، وجيعل ،جيد ما يستره ستر العورة
  .......جسده

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، ) السقط ألكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليهولد وإذا(

 والسقط« لقوله ( فيه الروح، تنفخا مل وما قبله فال يصلي عليه أل
 : ولفظهالترمذيصححه  » لوالديه باملغفرة والرمحةى عليه ويدعىيصل

 وحلديث ابن مسعود يف حديث أطوار النطفة ،)» عليهىوالطفل يصل«
ومن ( عليه ى بعد الزيادة على أربعة أشهر يغسل ويصلأنهفيدل على 

ضرورة  من أجل كونه يف برية، أو ل)ميمتعذر غسله لعدم ماء أو غريه 
 فإنه ييمم البدن،كحريق، أو تبضع أو غريه مما خيشى سقوط شيء من 

  . وكفيهفيضرب امليمم بيدي نفسه فيمم ما وجهه
 والزائد على ذلك سنة ): كفنه ثوب يستر مجيعهيف والواجب(

 ستر العورة ،) وما يليهرأسهفإن مل جيد ما يستره ستر العورة، مث (
 وماإن مل يكف فيستر به الفرجني وجوب من السرة إىل الركبة، ف

أوىل يليهما، فإن كان أوسع من ذلك فالعورة، فإن وجد زيادة فالرأس 
 فإن فيه احلواس ، وفيه الدماغ، وفيه حمل العقل إما لشرفهمن الرجلني، 

 والعورة كل البدن من امليت، لكن عورته مجيعا،مجيعه أو فيه والقلب 
 فيجعل على  السرة والركبةعلىد الغليظة هي الفرجان، فإن وجد زائ

  .جسدهوجيعل على باقي (الرأس كما تقدم، مث جيعل على امليامن 



 

  

  ١٧٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ورق، ويقوم اإلمام يف الصالة عليه عند صدر أو حشيش
 يكرب فيصلي على النيب مثرجل ووسط امرأة ويكرب فيقرأ الفاحتة، 

 ويدعو للميت، يكرب، مث ...........  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . قرطاس) ورقأو حشيش(
  .) يف الصالة عليه عند صدر رجل ووسط امرأةاإلمام ويقوم(

 يف الصالة على الرجل واملرأة يف صالة اجلنازة هو اإلمام موقف
 أما وسطها  فقام  يف زمن النيب توفيتما تقدم حلديث أن امرأة 

دره  صعندالرجل فجاء عن أمحد رأسه وفاقا للشافعي، واآلخر ألمحد 
واحلقيقة أنه قائم بينهما وقيل يف تعليل ذلك ألن املرأة إمنا كماهلا 

ويكرب ( بالذكور، والرجل بعلمه وعقله وهو يف دماغه وقلبه حبملها
 اإلحرام، وبعدها يتعوذ ويبسمل ويقرأ تكبرية يكرب )فيقرأ الفاحتة

 )كربمث ي( كماهلا إىل ) النيبفيصلي على ( الثانية، )مث يكرب(الفاحتة 
 أفضل، وباملشروع وأي دعاء كان يكفي )ويدعو للميت(الثالثة 

الكمال أن يدعو بالدعاء املشهور العمومي، مث يدعو خلاصة نفسه 
  .)١(  جنسها يف الكتبومذكور

                                     
 تعلم إنكللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا ا: ومنه) 1(

 عليهما رواه أمحد فتوفهمنقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته 
 نزله ووسع مدخله وأكرموالترمذي وابن ماجه، اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه 

 الثوب األبيض من الدنس ينقىاء والثلج والربد ونقله من الذنوب واخلطايا كما واغسله بامل
وأبدله دار خريوأعذه من عذاب القرب اجلنةا خري من زوجه وأدخله ا من داره وزوج 

 كان امليت صغريا قال بعد وإن له يف قربه ونور له فيه، حوعذاب النار رواه مسلم وأفس
للهم ا وفرطا وأجرا وشفيعا جمابا لوالديهاللهم اجعله ذخرا : ماومن توفيته منا فتوفه عليه

 سلف املؤمنني واجعله يف كفالة إبراهيم بصاحلحلقه أثقل به موازينهما وعظم به أجورمها و
  .هذا ما أشار إليه الشيخ رمحه اهللا:  قلتاملربع،وقه برمحتك عذاب اجلحيم اهـ الروض 



 

  

  ١٧٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 الرابعة ويقف بعدها قليال، مث يسلم واحدة عن ميينه ، يكرب مث
ذلك عن  ويقف مكانه حىت ترفع روي برية،كتويرفع يديه مع كل 

 إذا وضعت أو عليهاعمر، ويستحب ملن مل يصل عليها أن يصلي 
 بالدفنبعد الدفن على القرب ولو مجاعة، إىل شهر من دفنه، وال بأس 

  ...............ليال، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ويكرب أربع تكبريات ال بد منها، وال يستفتح مث : أخرى عبارة
مث يكرب الرابعة ويقف ( مث اخلاص، العامء بعد الثالثة يدعو بالدعا

 فقط ،) عن ميينهواحدةمث يسلم ( وال يبادر بالسالم ):بعدها قليال
 هذا املشروع رفع اليدين عند كل ،)ويرفع يديه مع كل تكبرية(

 ثبت ذلك يف األحاديث ذكر تكبريات العيد فإا أشبه شيء تكبرية
 )ويقف مكانه( فما بعدها اإلحرام:  الواقفتكبرياتا، وهذا شأن 

 جاءت عن والتسليمتان )حىت ترفع روي ذلك عن عمر(كما هو 
  .بعض، والراجح الذي يعمل به اآلن أنه واحدة

 مل يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت، أو ملن ويستحب(
 من فاتته ،) من دفنهشهربعد الدفن على القرب، ولو مجاعة إىل 

ت عند الدفن، أو موضع آخر، أو يستحب أن يصلي عليها إذا وضع
 القرب، لكن إىل شهر فإنه أكثر ما وجد شهر، فدل على أن الزائد على

  . إىل الشرع، أكثر ما ورد أنه إىل شهرواحلدمل يرد به الشرع، 
 لألحاديث يف الدفن ليال من ذلك ): بالدفن ليالبأس وال(

  . إال وقع املساحيأمسعفلم : الدفن الذي قالت فيه عائشة



 

  

  ١٧٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ويسن   طلوع الشمس وعند غروا وقيامها،عند ويكره
 حىت توضع على تبعهااإلسراع ا، دون اخلبب، ويكره جلوس من 

له، ويكره آاألرض للدفن، ويكون التابع هلا متخشعا متفكرا، يف م
 والتحدث يف أمر الدنيا، ويستحب أن يدخله قربه من عند التبسم

  ............رجليه إن كان أسهل، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 حلديث ): طلوع الشمس وعند غروا وقيامهاعند ويكره(
 نصلي فيهن وأن أن  اهللاثالث ساعات انا رسول : عقبة بن عامر

 قائم الظهرية، يقومحني تطلع الشمس بازغة وحني : نقرب فيهن موتانا
  .وحني تضيف الشمس للغروب

إن :  باجلنازة ملا يف احلديث يسن اإلسراع): ااإلسراع ويسن(
 مما يتضرر به )دون اخلبب( احلديث إليه،تكن صاحلة فخري تقدموا 

  .احلاملون ولكونه يسبب خروج خارج
بل  ) من تبعها حىت توضع على األرض للدفنجلوس ويكره(

ا يف ا متفكر متخشعهلاويكون التابع (ا إىل أن تدفن، ون قائمكي
 إىل واخلضوع وأنه صائر إىل القرب، وبعده  ظاهر عليه اخلشوع)لهآم

ويكره التبسم والتحدث يف (أن يستقر به القرار يف أحد الدارين، 
 الضحك وال الكالم الذي ينايف التفكري يف ينبغي فال ،)أمر الدنيا

 ال يرتجر يف مثل هذه احلال الذيل، فإن املوت من أعظم املواعظ آامل
  . وأشدأشدبة يف تلك احلال قاسي قلب، الضحك أشد فإنه والغي

  يعين بأن: ) يدخله قربه من عند رجليه إن كان أسهلأن ويستحب(



 

  

  ١٧٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

رأة ومث م قرب رجل، وال يكره للرجل دفن اى يسجأن ويكره
 ويكره دفنه يف وتوسيعه،حمرم، واللحد أفضل، ويسن تعميقه 

سم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا، اب: تابوت، ويقول عند وضعه
  .اء عند القرب بعد الدفن واقفا عنده الدعويستحب

  ـــــــــــــــــــــــــ
 باحندار  من عند رجلي القرب مث يذهب به سال أوالًالرأس يدخل

 بالنساء، أما الرجال فيكره يفعل إمنا ) قرب رجلىويكره أن يسج(
 للنساء، ينبغيإمنا : أنه رفعه وقال: كما جاء عن علي رضي اهللا عنه

 ،)وال يكره للرجل دفن امرأة ومث حمرم(بثوب وحنوه وهو التغطية 
  .مكروههذا غري 
اللحد لنا والشق «:  من الشق ويف احلديث،)أفضل واللحد(
 له، واللحد هو أن حيفر بعد انتهاء القرب يف حلد  والنيب »لغرينا

 والشق أن حيفر يف وسطه شبه الساقي فيوضع للميت،جانبه ما يتسع 
 وكل جاء، ولكن اللحد وهنامث يبقى من هنا فيه، يزاد يف عمقه 

  .أفضل
 بيته إىل يوم ه ألن)وتوسيعه( تغويطه عن السباع )تعميقه ويسن(
 خالف سنة املسلمني يف قبورهم ألنه ،)ويكره دفنه يف تابوت(القيامة 

 روي يف ملا ،)سم اهللا وعلى ملة رسول اهللااب: ويقول عند وضعه(
  .)1(ذلك

 يستحب )هلقرب بعد الدفن واقفا عند عند االدعاء ويستحب(
   ألخيكم فإنه اآلناستغفروا: الوقوف بعد الفراغ من دفنه، حلديث

                                     
وعلى سنة : ، ويف لفظ» القرب قال ذلكيف وضع امليت اإذ كان النيب «:  ابن عمرلقول) 1(

  .رسول اهللا 



 

  

  ١٨٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

و عليه من قبل رأسه ثالث ث حضر أن حيملن ويستحب
 ال« : لقوله فوقهحثيات، ويستحب رفع القرب قدر شرب، ويكره 

، رواه مسلم، »تدع متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال سويته
    ............... عليه املاء ويوضع عليه حصباء حتفظ ترابه،يرشو

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . فيه شيء وال ترفعء اليدين بعد دفن اجلنازة ما جاورفع يسأل

و عليه من قبل رأسه ثالث ث حضر أن حيملن ويستحب(
  . وحنوهاباملساحي بعد ذلك يهال إهالة مث )١( يندب ملا ورد: )حثيات
 جاء يف وصف قرب النيب   ملا) القرب قدر شربرفع ويستحب(
  .)٢(  صاحبيه، وأن يكون مسنما ملا ورد يف ذلكوقربي
 إال طمسته، وال قربا  تدع متثاالًال«  لقوله فوقه ويكره(

 وهذا بالنسبة إىل الشيء اليسري الذي ) مسلمرواه »مشرفا إال سويته
 يف امليت فإن الثاين حمرم الغلو ليس الرفع الكثري الذي يفعل على وجه

 حول تفعلوهو من وسائل الشرك، فإنه جاء النهي عن عدة أشياء 
القرب، منها تعليته ومن املنهي عنه التجصيص، وفتنة القبور عظيمة 

 إىل اإليقاع يف الشرك وقصة العلماء من قوم نوح وما قويةووسيلة 
مع ما ورد من  كاف يف ذلك، قبورهمفعل من يف زمام معهم يف 

  .أشياء أخر
لتلتصق : ) املاء ويوضع عليه حصباء حتفظ ترابهعليه ويرش(

  .باملاءاحلصباء بالتراب الذي تطني 
                                     

  . حثيات بيديه مجيعاثالث على امليت حثا  جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب ى روملا) 1(
أنه رأى قرب :  البخاري عن سفيان التمارى قدر شرب، ورواألرض قربه عن رفع  ألنه) 2(

  .مسنما النيب 



 

  

  ١٨١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بتعليمه حبجر وحنوه ليعرف ملا روي يف قرب عثمان بأس وال
 البناء عليه، وجيب هدم البناء، والابن مظعون، وال جيوز جتصيصه 
 أبو داود، وال رواهريه للنهي عنه وال يزاد على تراب القرب من غ

ه وهو وضع اخللوق عليه وال تبخريه، وال قجيوز تقبيله وال ختلي
  ..... عليه، اجللوس

  ـــــــــــــــــــــــ
 بتعليمه حبجر وحنوه ليعرف ملا روي يف قرب عثمان بأس وال(

 قرب عثمان بن مظعون بصخرة عند علم ، أن النيب )ابن مظعون
  .أبو داودرأسه رواه 

 فيها، ى ال ترفع ويغل،) جتصيصه وال البناء عليهجيوز وال(
 وال شيء من جوانبه، وال اللحدوالكتابة وأشباه ذلك فال جيصص 

   حلديث أيب اهلياج وتقدم )وجيب هدم البناء(ظاهره 
 ) على تراب القرب من غريه للنهي عنه رواه أبو داوديزادوال (
  . بترابه فقطىبل يكتف
وال ختليقه وهو وضع اخللوق ( يعين القرب ) تقبيلهوزجي وال(

 غري ذلك من أنواع الغلو فيه إىل بالعود وحنوه، )وال تبخريه( )عليه
 ملا قبل احلجر عمراملصرية له وثنا من األوثان، فإنه منهي عنه، وقال 

 رأيتواهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين : األسود
 ما قبلتك، يعين أن التقبيل للحجر ألجل ربه ال يقبلك رسول اهللا 

 من الغلو يف القبور، وهو سبب عبادا، وال تقدمألجله، فكل ما 
 جعلها مساجد، ألن هذه أنواعهعبدت إال بسبب ما ذكر كما أن من 

  .من وسائل الشرك، بل بعضها من الشرك
   يفعلون  وال هذا مقابل ما تقدم، فأهل الغلو،) عليهاجللوس وال(



 

  

  ١٨٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 عليه، وكذلك بني القبور، وال االستشفاء بترابه، التخلي وال
 بالنعل ى عليه، وجيب هدمه، وال ميشاملسجدوحيرم إسراجه، واختاذ 

  ....................جيدإسناده : يف املقربة للحديث، قال أمحد
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)وال التخلي عليه( يسوغ من تقبيلها والبناء عليها ال غلوا
ا إذا مروا ويتغوطون ئو ا بل يطيبالونوأهل اجلفاء فيها والغلظة ال 

 وإنزاهلم منازل ال للتوحيد،ويبولون فهذا ظلم لألموات، واألول ظلم 
 عليها، يباليستحقوا واحلق وسط بني هذين الطرفني، فال ان، وال 

يه من عدم احترامهم،  ملا ف)وكذلك بني القبور(وال ختلق إىل آخره 
 أو يؤخذ تراب ،)وال االستشفاء بترابه( كما هم أحياء حرمةفإن هلم 

  .الشركوجيعل على قرحة بل هذا من 
 القبور، زائرات لعن رسول اهللا :  حلديث)إسراجه وحيرم(

واختاذ (واملتخذين عليها املساجد والسرج فإسراجه من الغلو فيه، 
عليه سواء بناء أو الصالة عنده، وكل  وبناء املسجد ،) عليهاملسجد

 إذا ،)وجيب هدمه( أن جيعل مسجد حبيطانه، وأعالهاختاذه مساجد، 
 القرب تعني نبشه، فإن مل أحدثبين على القرب وكان القرب سابقا، فإن 

 السابق أو هذايفعل هذا وال هذا مل جتز الصالة فيه، ومل تصح سواء 
  .هذا

 ألن أمشي على مجرة ،)للحديث بالنعل يف املقربة ىميش وال(
 من أن أمشي على قرب إيلأو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب 

 قال ،مسلم، وما أبايل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوق
مضاء إسناده جيد، لكن إن كان هناك أحجار حمددة وكالر: أمحد
  .بأس، أو حنو ذلك فال قيظ



 

  

  ١٨٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 تشد الرحال إال ال« : القبور بال سفر لقوله زيارة وتسن
املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد : إىل ثالثة مساجد

 اهللا لعن« : رواه أهل السنن، وال جيوز للنساء لقوله »قصىألا
 أهل رواه »زائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد والسرج

  ..................السنن، 
  ــــــــــــــــــــــــ

 وفيها من املصلحة تذكري ،)سفر القبور بال زيارة وتسن(
إحسان إىل :  اإلحسان، الثاينهذااآلخرة وإحسان املرء إىل نفسه بفعل 

 وكذلك احلياة،النفس بزيارة القريب كما كان مندوبا إىل زيارته يف 
 ألخيه بظهر الغيب  دعامن«: قال فيه الدعاء للميت، فإن النيب 

  .إنه يتناول احلي وامليت ف» مبثلهولكآمني، : قال امللك املوكل به
  . الزيارة تنقسم إىل شرعية، وبدعيةأن ونعرف

   زيارم للسالم عليهم والدعاء هلم وتذكر اآلخرة، هي فالشرعية
 هي زيارة لدعائهم واالستغاثة م، وتوسيطهم الشركية: والبدعية

م  ابتلي به كثري من املنتسبني إىل اإلسالمماكصنيع املشركني األولني، وهذا 
 أن هذا من اخلرافات، العلماءلبيان : أوال: وإن كانت قد خفت ألمرين

 وإن كان عندهم الديانات،استيالء اإلحلاد واالحنالل من : األمر الثاين
 تشد الرحال إال إىل ثالثة ال« :بال سفر لقوله (اإلنساب إليه 

 رواه أهل » واملسجد األقصىهذااملسجد احلرام ومسجدي : مساجد
  .الثالثة، ال تشد إىل بقعة لطلب قربة غري املساجد )السنن

 اهللا زائرات القبور، لعن« : للنساء لقوله جيوز وال(
، فقد جاء ي ) السننأهل رواه »واملتخذين عليها املساجد والسرج

  خاص بالنساء، وعلة أخرى وهو من أجل ما اتصفن به من اخلور 



 

  

  ١٨٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

جل الدعاء،  به، والصالة عنده، وقصده ألالتمسح ويكره
:  الزائر واملار بالقربويقولفهذه من املنكرات بل من شعب الشرك، 

 الحقون،السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهللا بكم 
يرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين، نسأل اهللا لنا ولكم 

م،  ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلاللهمالعافية، 
  .... سالمه على احلي،يفوخيري بني تعريفه وتنكريه 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 الصرب، فالرجال مأذون هلم، والنساء ممنوعات، وعدم والضعف

 وشدد املنع ذا اللعن، النساء،ها ومنع وفزور: أذن للرجال بقوله
  .واللعن ال يكون على مكروه

 من اختاذها ،)عندهوالصالة ( بالقرب ،) بهالتمسح ويكره(
 ظنا أن دعاء ،)الدعاءوقصده ألجل (مساجد امللعونون يف احلديث 

  .)فهذه من املنكرات بل من شعب الشرك(اهللا عنده أجوب 
 أو املار يف اجلادة إذا كانت متر م ) واملار بالقربالزائر ويقول(

م عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن الالس( الزيارةوتقدمت لك شرعية 
 فإنه ال شك يف املوت للتربك إن شاء اهللا ،)اء اهللا بكم الحقونش

 الصالحأو ، لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني :كقوله
يرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين نسأل (فوجهه ظاهر 

 اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، العافية،اهللا لنا ولكم 
وخيري بني ( الواردة يف الزيارة، األلفاظ، هذا أحد )واغفر لنا وهلم

  . سالم عليكمعليكم، السالم ،)تعريفه وتنكريه يف سالمه على احلي



 

  

  ١٨٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ورده واجب، ولو سلم على إنسان مث لقيه سنة، وابتداؤه
 االحنناء يف السالم، وال جيوزثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه، وال 

 االنصراف، عند، ويسلم ىتشتهيسلم على أجنبية إال عجوزا ال 
اللهم إين أسألك خري املوجل، :  سلم، وقالهوإذا دخل على أهل

سم اهللا خرجنا، وعلى اهللا ا اهللا وجلنا، وبسمابوخري املخرج، 
  ....توكلنا، 

  ــــــــــــــــــــــ
 فإذا سلم عليك من ال يسوغ ): ورده واجبسنة وابتداؤه(

  .هجره فواجب عليك الرد
 )ا أو أكثر سلم عليها وثالثً لقيه ثانيمثسلم على إنسان ولو (

  . مشروع عند التالقيهو بليعين أنه ال يكفي يف اليوم مرة أو مرتني 
 فإنه قسم من الركوع واخلضوع ،) االحنناء يف السالمجيوز وال(

  . املسلم عليههذايدخل يف العبادة، يعين عبادة 
   أشار بيده؟إذا: س
  .ألنه من سالم أهل الكتاب جيوز هذا، ال: ج
 فهذا تسبب لكالمها، وكالمها عورة ): على أجنبيةيسلم وال(

ويسلم ( سلمت شابة فاتركها وإذا ،)ىإال عجوزا ال تشته(ألنه يثري 
، )1(»الثانيةليست األوىل بأحق من «:  ملا يف احلديث)عند االنصراف

 اللهم«: وقال(السالم عليكم : يقول، ) دخل على أهله سلموإذا(
 وبسم اهللا وجلنانإين أسألك خري املوجل، وخري املخرج، بسم اهللا 

  .)»خرجنا، وعلى اهللا توكلنا
                                     

 عادة، نبه عليه ابن تيمية ختذام بعد انتهاء الصالة لالنصراف فهو مكروه إذا أما السال: قلت) 1(
  .رمحه اهللا



 

  

  ١٨٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

وال جيوز مصافحة املرأة، :  حلديث أنساملصافحة وتسن
 على ضدهم، ويسلم على والراكبويسلم الصغري والقليل واملاشي 

 عليكالصبيان، وإذا بلغه رجل سالم آخر استحب له أن يقول 
وعليه السالم، ويستحب لكل واحد من املتالقيني أن حيرص على 

السالم عليكم ورمحة اهللا :  يزيد على قولهوالاالبتداء بالسالم، 
  ...وبركاته، وإذا تثاءب كظم، 

  ــــــــــــــــــــــــ
 املسلمان إذا التقيا يسن أن يتصافحا فيجعل ،)املصافحة وتسن(

 كان إنإال  ) جيوز مصافحة املرأةالو )١(حلديث أنس(كفه يف كفه، 
  ذا حمرم، 
 هذا ،)ويسلم الصغري والقليل واملاشي والراكب على ضدهم(

 بلغه رجل سالم وإذا )٢( ويسلم على الصبيان( يسلم،ترتيب من 
، وإن ا له، جواب) له أن يقول عليك وعليه السالماستحبآخر 
تحب لكل واحد ويس( الرد، يف ورمحة اهللا وبركاته فهو أفضل :قال

:  يزيد على قولهوال )3(من املتالقيني أن حيرص على االبتداء بالسالم
  .)4() ورمحة اهللا وبركاتهعليكمالسالم 
 يغطي فمه، ويكون الذي يلي فمه ظهر ) كظمتثاءب وإذا(

  .كفه، ال بطنه
                                     

بخاري ل، أخرجه ا»نعم«: قال  سئل أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهللا أنه) 1(
  .والترمذي

  . األمر بالسالم على من عرفت ومن مل تعرفلعموم) 2(
أوالمها :  وقال؟ يبدأ بالسالمأيهماهللا الرجالن يلتقيان قيل يا رسول ا:  أيب أمامة قالحلديث) 3(

  .باهللا أخرجه الترمذي
  .املوطأ إن السالم انتهى إىل الربكة أخرجه يف : ابن عباس ملن زادقال) 4(



 

  

  ١٨٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مخر وجهه، وغض صوته، ومحد اهللا تعاىل جهرا عطس وإذا
 وال يشمت إذا اهللاعه يرمحك حبيث يسمع جليسه، ويقول سام

يهديكم اهللا :  بقوله:عطس من ال حيمد اهللا، ويرد عليه العاطس
 بالكم، وإن عطس ثانيا وثالثا مشته، وبعده يدعو له بالعافية، ويصلح

 من أراد الدخول عليه من قريب وأجنيب، علىوجيب االستئذان 
  ....عليكم االستئذان السالم ةواالستئذان ثالث، وصف

  ــــــــــــــــــــــــــ
 ينبغي أن خيمر وجهه يغطيه لكونه ) مخر وجههعطس وإذا(

  .يكون مبنظر غري حسن
ومحد اهللا تعاىل جهرا حبيث مسع ( وخيفض صوته )صوته وغض(
 : اإلنسان إذا عطس يقولأن ملا يف األحاديث الدالة على )جليسه

 العطس من يرمحك اهللا، وال يشمت إذا : ويقول سامعه(احلمد هللا 
 أحدمها فشمت ، إذا عطس فإنه عطس اثنان عند النيب )حيمد اهللا

 حيمد اهللا ملهذا محد اهللا، وهذا : ، فقالومل يشمت اآلخر، فقيل له
 وإن( )١()يهديكم اهللا ويصلح بالكم: ويرد عليه العاطس بقوله(

  .، ألنه نوع مرض) يدعو له بالعافيةوبعدهعطس ثانيا وثالثا مشته، 
 على من أراد الدخول عليه من قريب االستئذان بوجي(
 له وإال رجع لقوله أذن واجب أن ال يدخل إال بإذنه إن )وأجنيب
  لَكُمأَزكَى ِقيلَ لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو وِإنْ: تعاىل

 فينصرف، ال يزيد عليها، فإن أجيب وإال ):واالستئذان ثالث(
  يكمالسالم عل: وصفة االستئذان(

                                     
  ).٣٣٥/ ٢( اآلداب الشرعية ه وجومن  أمحد يف رواية حرب هذا عن النيب قال) 1(



 

  

  ١٨٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 حيث ينتهي به الس، وال يفرق بني اثنني إال وجيلس ؟أأدخل
 ويكره اجللوس هلا، بامليت،بإذما وتستحب تعزية املصاب 

 ويدعو باألجرعده يوالتعيني فيما يقوله املعزي بل حيثه على الصرب و
احلمد هللا رب العاملني، اللهم آجرين يف : للميت، ويقول املصاب

  ...ريا منها،  يل خوأخلفمصيبيت 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

وجيلس حيث ينتهي به ( ذلك يف أحاديث جاء )أأدخل
  والنيب صدره، فإذا وجد يف طرف الس جلس أو يف ،)الس
 إذا  إذا أتى إىل جملس جلس حيث انتهى به الس لكن النيب كان

 حوله جلس يف أي مكان من الس فهو يف صدر الس، ومن صار
  . يف صدر الس وحصل الفضيلة والقرب من النيب فهو

 تعزية املصاب وتستحب( )1() بني اثنني إال بإذمايفرق وال(
 كونه ،)ويكره اجللوس هلا( هذه مستحبة معلومة من السنة، ،)بامليت

 حيثه على بل فيما يقوله املعزي تعيني وال( )2(جيلس يف حمل ليعزي
لدعوة ا، يندب يف هذه احلال )ويدعو للميتالصرب ويعده باألجر 

 اللهم آجرين يف العاملني،احلمد هللا رب :  املصابويقول( )3(للميت
  .ذكر، إذا عزي املصاب فيجيب مبا )مصيبيت وأخلف يل خريا منها

                                     
ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال «: قال  اهللا  حديث عبد اهللا بن عمرو أن رسولويف) 1(

  .رواه أمحد» بإذما
 رمحهما اهللا تعاىل حممدوملا تويف الشيخ عبد اللطيف الفرضي الشاعر شفيق الشيخ : قلت) 2(

أجاب اهللا دعاك اهللا : قالجلس الشيخ ضحوة ذلك اليوم يف دار اإلفتاء كعادته، ومن عزاه 
  .يغفر له

  .ظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك وغفر مليتكأع: فيقول) 3(



 

  

  ١٨٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  ِبالصبِر والصالِةواستِعينوا:  عمال بقوله تعاىلصلى وإن
جب، وال يكره البكاء على  فعله ابن عباس، والصرب وافحسن

  ......ت، وحترم النياحة، يامل
  ــــــــــــــــــــــــــ

 سلمة كما أم  يدعو ذا الدعاء الذي أمر به النيب أن شرع
 ِبالصبِر واستِعينوا:  بقوله تعاىل صلى عمالًوإن( )1(تقدم

   أن النيب:احلديث وجاء يف ) فحسن فعله ابن عباسوالصالِة
  . أمر صلىحزبه إذا

حبس : احلبس، ويف الشرع:  وهو يف اللغة،)واجب والصرب(
 وحبس اجلوارح عن التشكي،القلب عن اجلزع، وحبس اللسان عن 

  .)٢( مثل ضرب اخلدود وشق اجليوب
 بل هو مباح، إمنا املمنوع ): البكاء على امليتيكره وال(

 رمحة ىيف الرتع بك رأى بعض أوالد بناته عندما النياحة والنيب 
 بني  ما يضعف الصرب والرضى فجمع بكائهللمخلوق، وليس يف 

  . اهللا وحق املخلوقحق
 وال ينايف الصرب، بل يكون بعض األحيان أفضل جائز فالبكاء

 امليت مما أمامه فيكون حينئذ علىمن عدمه إذا كان رمحة له وشفقة 
 عليه، وكثري شفقتهقد مجع بني حق اهللا من الصرب وبني حق امليت من 

  .من الناس بكاؤهم ليس إال لفقد ذات الشخص أو لتمتعه به
    وهي الصياح الصراخ، بل هي من الكبائر، كما):النياحة وحترم(

                                     
  . استجاب اهللا دعاءك ورمحنا وإياكأو) 1(
  .وتقدم) 2(



 

  

  ١٩٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 من الصالقة، واحلالقة، والشاقة، فالصالقة اليت برئ  والنيب
 واحلالقة اليت حتلق شعرها، والشاقة اليت املصيبة،ترفع صوا عند 

  .ثواتشق 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الصالقة، واحلالقة من برئ  والنيب(  النيب عن ورد
فالصالقة اليت ترفع صوا عند ( كما يف حديث أيب سعيد )قةاوالش

، وهذا ) واحلالقة اليت حتلق شعرها، والشاقة اليت تشق ثوااملصيبة
  .كله من النياحة



 

  

  ١٩١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  
   الزكاةكتاب

  
نعام، واخلارج من األرض، واألمثان وعروض  يمة األيف جتب

  .اإلسالمالتجارة، بشروط مخسة، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
   الزكاةكتاب

  
 املصنف رمحه اهللا الصالة ذكر الزكاة، وفرضيتها كما ذكر ملا

 اإلسالم، واشتقاقها من زكا إذا منا أركانيف النصوص والزكاة أحد 
 نزلت الزكاة ذات إا: ري أيضا، قيلوزاد، وهي تطلق على التطه

  .األنصباء واملقادير باملدينة
 يمة األنعام، واخلارج من األرض، واألمثان، يف جتب(

وقد جتب يف   الزكاة،فيههذه مباين ما جتب : )وعروض التجارة
  .ذلكغريها مما فيه اخلالف بني العلماء، كالعسل واملعدن وحنو 

: ملذكورات بشروط مخسة جتب يف هذه ا):مخسة بشروط(
 هو أهم من ذلك مبا ألن من مل يكن مسلما فهو مطالب )اإلسالم(

 خماطبونمن رغبته عن اإلسالم وبقائه على الكفر، ومسألة هل الكفار 
  بفروع الشريعة إىل آخره؟ املشهور أم مطالبون ا مبعىن أم 



 

  

  ١٩٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ب  النصاب، ومتام امللك، و متام احلول، وجتوملك واحلرية،
 عباس وغريمها، وال وابنيف مال الصيب وانون، روي عن عمر 

يعرف هلما خمالف، وجتب فيما زاد على النصاب باحلساب إال يف 
  .................... فال زكاة يف وقصها، السائمة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 يف اآلخرة، ويعذبون ا زيادة على كفرهم، وأما عنها حياسبون

 وال يف أحكامها، ومن تدفع إليه، قبوهلا،نيا فال تصح، ال يف يف الد
وملك ( زكاة، فيه فالعبد ما يف يده ليس )واحلرية(وحنو ذلك 

فال زكاة  ،)ومتام امللك( فال زكاة يف مال مل يبلغ النصاب، )النصاب
ال زكاة يف مال حىت « : حلديث،)ومتام احلول( ملكه ناقص، فيما

 فال يشترط يف وجوب الزكاة فيها املعشراتا ، أم»حيول عليه احلول
  . ببدو الصالحىمتام احلول، بل يكتف

 لعموم األدلة ولآلثار الثابتة ،) مال الصيب وانونيف وجتب(
 املواساة فاستوى فيه املكلف وغري فيهعن الصحابة فإن هذا حق جيب 

 يف ذلك وللعموم ،)وروي عن عمر وابن عباس وغريمها(املكلف، 
تقدم، وللسر الذي يف مال املكلفني، وغري املكلف ميلك املال، كما 
 جتب منه النفقات على األقارب والبهائم واملماليك، وليست وكما

 بدنية فقط يشترط لوجوا ما علم من الصالةالزكاة كالصالة فإن 
 له يسع املواساة، فوجبت وما وأما هذه فعبادة مالية حمضة، ،التكليف

  . يعين فيكون إمجاعا)وال يعرف هلما خمالف(املواساة منه، 
 زاد على النصاب، باحلساب إال يف السائمة فال فيما وجتب(

 مقادير حمددة كل مقدار فيه فيها، أما السائمة فإن )زكاة يف وقصها
  زكاة فما



 

  

  ١٩٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 املوقوف على غري معني كاملساجد، وجتب يف غلة أرض يف وال
 ىء كقرض وصداق جر مليعلىموقوفة على معني، ومن له دين 

 وهويف حول الزكاة من حني ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، 
ظاهر إمجاع الصحابة، ولو مل يبلغ املقبوض نصابا، وجيزئ إخراجها 

 سبب الوجوب، لكن تأخريها إىل القبض رخصة لقيامقبل قبضها 
  .....فليس

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 املقدار اآلخر، وما عداه من الذهب  شيء فيه حىت تبلغفال زاد

 فهو حبسابه ولو نصف صاع، وحنوهاوالفضة وعروض التجارة 
 واحلبوبوكذلك الذهب لو زاد مثقاال أو نصفه، وكذلك الفضة، 

 والقناطر وحنوها، ألن )وال يف املوقوف على غري معني كاملساجد(
 خري،  من املال، وهذا الوقف كله صدقة وعملومواساةالزكاة صدقة 

 أما إذا كان على معني ،)معنيوجتب يف غلة أرض موقوفة على (
 فإن الطلقمللك افتجب فيه الزكاة، ألنه ميلك غلته نظري ملك مالك 

  .املسألتني سواء، فإن الكل ميلك الغلة
 يف حول الزكاة ى دين على مليء كقرض وصداق جرله ومن(

 ظاهر إمجاع  منه، وهوشيئامن حني ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو 
 هذا له من حني كان مستحقا ،)الصحابة، ولو مل يبلغ املقبوض نصابا

قبضه   حول وهو يف ذمته فإنه يزكيه إذاىالدين على هذا اإلنسان فإذا مض
 وكذلك شيء منه إذا قبضه ولو مل يبلغ املقبوض نصابا إذا صار ىمضملا 

 مع ما بقي  يزكيه لكن بشرط أن يكون ما قبضفإنهما قبض إال بعضه 
 وهو ،) سبب الوجوبلقياموجيزئ إخراجها قبل قبضه (يبلغ نصابا، 

   فليس ا إىل القبض رخصةـلكن تأخريه(احلول  جود النصاب، ومتام و



 

  

  ١٩٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بعض نصاب وباقيه دين أو ه ولو كان بيدالزكاة، كتعجيل
 غري مليء ومغصوب على ما بيده، وجتب أيضا يف دين ىضال زك

  ........ن عباس للعموم، ي عن علي وابوجمحود إذا قبضه، رو
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 تعجيلها جائز جواز، أما زكاة الدين وهو ،)الزكاة كتعجيل
 قبضه ليس األفضل كونه ماعند صاحبه فاألفضل كونه يزكيه ولو 

ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو (يؤخرها إىل أن يقبضه 
نصف نصاب ويف ذمة زيد له نصف ، عنده ) ما بيدهى زكضال

 والذي يف ذمة زيد إن شاء مت،نصاب، يزكي الذي يف يده ولو ما 
 لكن نصاب وإال ال جيب إال إذا قبضه أو ضال، أي ضائع عنده ىزك

بعضه يف يده وبعضه ضائع فإنه يزكي ما يف يده، كمن عنده مخس 
ه وجوبا،  يده واثنتني ضائعات فإنه يزكي ما يف يديفمن اإلبل ثالث 

  . مراده امليئوس منهوليسو الضال ال يزكيه إال إذا وجده 
 يف دين على غري مليء ومغصوب وجمحود إذا أيضا وجتب(
 إذا قبضه، وجيب فيه إال، الدين الذي على غري مليء ال جيب )قبضه

 مال،ولو كان على غري مليء فهو ماله وعنده مال ويصدق أن عنده 
 عند مليء جاحده وال يبينه وكذلك وكذلك املال احود الذي

 حىت يقبضه يف هذه الصور كلها، وهذا يف جيباملغصوب ولكن ال 
ذا قبضه بعد إ وسنة،املغصوب كالقول فيهن، ويف قول أنه يزكيه 

 فهو دليل ملا ،)روي عن علي وابن عباس للعموم(يكون ماال جديدا 
  . املصنفإليهذهب 



 

  

  ١٩٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

حىت حيول عليه احلول، إال  ماال، فال زكاة فيه استفاد وإذا
اعتد عليهم :  عمر رضي اهللا عنهلقولنتاج السائمة وربح التجارة، 

 وال يعرف علي،بالسخلة وال تأخذها منهم، رواه مالك، ولقول 
هلما خمالف من الصحابة، ويضم املستفاد إىل ما بيده إن كان نصابا 

ضة مع ذهب، فإن مل يكن من جنس ف أو يف حكمه كجنسهمن 
  .نصاب وال يف حكمه فله حكم نفسهال

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 من إرث أو هبة أو أجرة عقار أو غري ذلك ): ماالاستفاد وإذا(

 وقبل ذلك ال جيب فيه شيء ،)احلولفال زكاة فيه حىت حيول عليه (
 حوله فليس فال يشترط حوله ،)إال نتاج السائمة وربح التجارة(

اإلنسان عنده ألف يبيع فيه ويشتري وابتداء حول التجارة، فلو أن 
 يبيع فيه إىل الضحية ما نتج فيه »حمرم« على هالل عاشور إياهملكه 

 السنة نتج مائة فيزكيه ولو ما أخذ إال متامشيء مث العشر الباقية من 
 له سنة ولو ما بلغ اإلنتاج متعشرة أيام أو شهر، فإذا هل عاشور فقد 

 والاعتد عليهم بالسخلة :  اهللا عنهلقول عمر رضي(حول سنة 
اعتد عليهم : ، فقوله للمصدق الذي بعثه)رواه مالك،  منهمتأخذها

 النصاب، وال تأخذها منهم، ال تأخذها تكميلبالسخلة، يعين يف 
  . املال وال تؤخذمعزكاة، فالسخلة اليت ما مت هلا حول تعد 

ن  فكا،)وال يعرف هلما خمالف من الصحابة: علي ولقول(
 إن كان نصابا من جنسه بيدهويضم املستفاد إىل ما (يعين إمجاعا، 

أو يف حكمه كفضة مع ذهب، فإن مل يكن من جنس النصاب، وال 
، املستفاد واملستجد إىل ما يف يده له ) حكمه فله حكم نفسهيف

  أن:  له جنس أبدا، الثاينيكونأال : أحوال، أحدها



 

  

  ١٩٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   زكاة يمة األنعامباب
 يف السائمة وهي اليت ترعى أكثر احلول، فلو  إالجتب ال

 وهي ثالثة أنواع، ، زكاة فيهافالاشترى هلا أو مجع هلا ما تأكل 
  ..........شاةاإلبل فال زكاة فيها حىت تبلغ مخسا ففيها : أحدها

  ـــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون مثله أو :  جنس ولكن دون النصاب، الثالثله يكون

 يده إن كان نصابا فيستقبل به يفألول بالنسبة إىل ما يف حكمه، فا
 ست فيتحصلاحلول، فيحصل بذلك أحوال عديدة يف أحوال عديدة، 

صور إذا كان أقل فيضم إىل النصاب الذي يف يده من جنسه ذهب 
فإن مل يكن من :  حكمه ذهب مع فضة، والعكسيفمع ذهب، وما 

 ويف يده غنم وبقر ماغنجنسه وال يف حكمه فال يضم، فمن استفاد 
  .فال يضم هذا إىل هذا

   زكاة يمة األنعامباب
اإلبل والبقر والغنم :  لكوا ال تتكلم واملراد ايمة مسيت

 وهي ،) وهي اليت ترعى أكثر احلولالسائمةال جتب إال يف (خاصة 
فلو اشترى هلا أو مجع ( سائمتها يف الراعية أكثر احلول، لقول النيب 

 اشتراه وهو حمصود أو وهو يف وسواء ،)تأكل فال زكاة فيهاهلا ما 
 لكوا إمنا املعلوفةاألرض، وإمنا اختصت بالسائمة ومل تكن يف 

 منصل جمانا، خبالف حيعظمت النعمة من غري كبري مؤنة، فما تأكله 
 اإلبل ):وهي ثالثة أنواع(يشتري هلا فهي وإن متت فهو مبا تأكله، 

ا حىت تبلغ مخسا ففيها هاإلبل فال زكاة في: دهاأح(والبقر، والغنم، 
  . ال شيء،)شاة



 

  

  ١٩٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 شاتان، ويف مخس عشرة ثالث شياه، ويف العشرين العشر ويف
 بلغت مخسا وعشرين ففيها فإذاأربع شياه، إمجاعا يف ذلك كله، 

 ما له وهوبنت خماض وهي اليت هلا سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون 
نت لبون، ويف ست وأربعني حقة هلا سنتان، ويف ست وثالثني ب

  ....ثالث سنني، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ىل وال ما دون األربع، وبعض ناقة ال زكاة، فمن اخلمس إاألربع، يف
 فإذا علت إىل أربعة عشر فشاتان ،) شاتانالعشرويف (التسع فيها شاة، 

يها إال  عشر فليس فتسعة وإذا كانت ،)ويف مخس عشرة ثالث شياه(
 اإلبل فإذا كملت عنده عشرون من ،)ويف العشرين أربع شياه(شاتان 

  .وجب عليه أربع شياه، وهذا آخر عدد من اإلبل جتب فيه الزكاة غنم
 العشرين إىل أربع وعشرين أربع شياه، بل ولو بعض يف فالواجب

 ه كله إمجاع بني أهل العلم، ومستندهذا ،)إمجاعا يف ذلك كله(اخلامسة، 
ا بنت خماض ها وعشرين ففي بلغت مخسفإذا( لسنة الثابتة عن النيب ا

 وعشرين بنت خماض، مسيت بذلك مخس، الواجب يف )وهي اليت هلا سنة
 هو الواجب املقدارألن أمها ماخض قد محلت، واملاخض احلامل وهذا 

فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له (إىل أن تبلغ مخسا وثالثني، 
 له سنتان مسي بذلك ألن أمه قد وضعت غالبا فهي ذات لنب  مت،)سنتان

  . أن تبلغ مخسا وثالثنيإىلوهذا هو الواجب 
 فإذا زادت عن مخس وثالثني بأن ): وثالثني بنت لبونست ويف(

 وهي اليت مت هلا سنتان ودخلت يف لبونكانت ستا وثالثني ففيها بنت 
ويف ست وأربعني ( وأربعنيالثالثة، وهذا هو الواجب فيها إىل مخس 

  . وهي اللقية يعين أا قد القت الفحل،) هلا ثالث سننيةحق



 

  

  ١٩٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وستني جذعة ال أربع سنني، ويف ست وسبعني بنتا لبون، إحدى ويف
 مائة وإحدى وعشرين ثالث بنات ويفويف إحدى وتسعني حقتان 

 مخسني كللبون، مث تستقر الفريضة يف كل أربعني بنت لبون، ويف 
   بلغت مائتني اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق، حقة، فإذا

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 الستحقاقها أن تركب ة على طرقه إياها، ومسيت حققوة عندها

 يف هذا العدد إىل أن تبلغ الواجبوألن يطرقها الفحل، وهذا هو 
 اخلامسة يف ودخلت ،)ويف إحدى وستني جذعة هلا أربع سنني(ستني 
 سن جيب يف اإلبل، ومسيت جذعة ألنه جتذع إذا ألقت ىا أعلوهذ

 وهذا هو الواجب فيها إىل أن تبلغ مخسا وسبعني الرباعي،سنا من 
نثيان، وعرفت سنها فيما سبق، أ اثنتان )ويف ست وسبعني بنتا لبون(

  .وهذا هو الواجب فيها إىل تسعني
اإلبل،  إمجاع يف مجيع ما تقدم يف ) وتسعني حقتانإحدى ويف(

 حصول ووقوع ما يعتل به وعدملصحة السنة بذلك، وصراحتها، 
 مائة ويف(معتل، وهذا هو الواجب فيها إىل أن تبلغ مائة وعشرين 

 هذا هو الواجب فيها إىل مائة )وإحدى وعشرين ثالث بنات لبون
 مث(  الصدقات الطويل الذي كتبه رسول اهللا حلديثوتسع وثالثني 

، )ل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقةتستقر الفريضة يف ك
 على حد ال خيتلف فيجب يف كل أربعني بنت لبون ويف الفريضةتستقر 

 وأربعني ن، ويف مائةو حقة وبنتا لبوثالثنيكل مخسني حقة ففي مائة 
 ويف مائة وستني حقاق،حقتان وبنت لبون، ويف مائة ومخسني ثالث 

 وثالث بنات لبون، وهكذا أربع بنات لبون، ويف مائة وسبعني حقة
  . بلغت مائتني اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاقفإذا(



 

  

  ١٩٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

البقر وال زكاة فيها حىت :  مخس بنات لبون الثاينشاء وإن
 لكل منهما سنة، ويف أربعني تبيعةتبلغ ثالثني فيجب فيها تبيع أو 

ل  تبيع ويف كثالثنيمسنة هلا سنتان، ويف ستني تبيعان، مث يف كل 
 إىلالغنم وال زكاة فيها حىت تبلغ أربعني، : أربعني مسنة، الثالث

مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إىل مائتني فإذا زادت 
  ....... شياه، ثالثواحدة ففيها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، وال يتصور إال يف املائتني فما ) مخس بنات لبونشاء وإن

  .فوق
 مسيت ):البقر( األنواع الثالثة من يمة األنعام نم ):الثاين(

 ،)وال زكاة فيها حىت تبلغ ثالثني( باحلراثة،بذلك لكوا تبقر األرض 
 وهي ،) منهما سنةلكلفيجب فيها تبيع أو تبيعة (هذا أدىن نصاب 

 ثنية ،)ويف أربعني مسنة هلا سنتان(اليت متت السنة ودخلت يف الثانية 
 تسع ومخسني ليس فيها خلت يف الثالثة، ومنه إال هلا سنتان ودلكم

مث يف كل ( وبعد ذلك تستقر الفريضة ) تبيعانستنيويف (إىل مسنة 
 يبق إال األوقاص، أما فلم ،)ثالثني تبيع، ويف كل أربعني مسنة

ا الفرض، كاإلبلالعشرات فكل ما زادت عشر ا تغري.  
 وال جيب فيها ،)ني وال زكاة فيها حىت تبلغ أربعالغنم: الثالث(

إىل مائة ( أربعون فالواجب شاة وهذا عندهشيء قبل األربعني، فإذا مت 
املراد بالشاة  ،)مائتنيوعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إىل 

اجلذع من الضأن وهو ما مت له ستة أشهر ودخل يف السابع، وثين 
احدة ففيها فإذا زادت و( وهو ما كمل له سنة ودخل يف الثانية املعز،

  .ثالث شياه



 

  

  ٢٠٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 مائة ففيها أربع شياه، مث يف كل مائة شاة، وال يؤخذ ثالث إىل
 ذات عور أي عيب، وال الرىب وهي والتيس وال هرمة أي كبرية، 

 من ولكن«  لقولهاليت هلا ولد تربيه، وال حامل، وال السمينة، 
اه  رو»بشرهأوسط أموالكم فإن اهللا مل يسألكم خياره ومل يأمركم 

  ..................أبو داود واخللطة يف املواشي، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ملا يف ،) مائة ففيها أربع شياه مث يف كل مائة شاةثالث إىل
  .)١( حديث أنس يف كتاب الزكاة

 كبرية )وال هرمة أي كبرية( ذكر املاعز ): تيسيؤخذ وال(
 بأي ،)عوار أي عيب ذاتوال (السن، يعين اليت كرب سنها جدا، 

 أنعيب من العيوب وهو العيب املانع من اإلجزاء يف األضحية، إال 
وال (.. أو ..  كلهن جرب أو جمادير أو عرج، أوككان الكل كذل

 حلاجة ولدها إليها يف التربية، فإن ) تربيهولدالرىب وهي اليت هلا 
را،  أو ينقص نقصا ظاهميوتأخذها وإياه ظلم، وأخذها دون إما أن 

 قريباملال إىل نتاجها ا ال تؤخذ احلامل لتشوف صاحب )وال حامل(
 ،»إياكم وكرائم أمواهلم«:  لقوله )وال السمينة وال خيار املال(
 من أوسط أموالكم فإن اهللا مل يسألكم خياره ومل ولكن« لقوله (

  .ا وهلذا احلديث أيض) رواه أبو داود»بشرهيأمركم 
بأن كان : سواء خلطة أعيان: خاصة ): املواشييف واخللطة(
بأن متيز ما:  أوصافخلطةا بأن يكون لكل نصف وحنوه، أو مشاع  

                                     
  . البخاري وأبو داود والنسائيأخرجه) 1(



 

  

  ٢٠١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  . كاملال الواحداملالني تصري
   زكاة اخلارج من األرضباب

:  يف كل مكيل مدخر من قوت وغريه، بشرطنيالزكاة جتب
   والوسق مخسون صاعا،أوسق،بلوغ النصاب، وهو مخسة : أحدمها

  ــــــــــــــــــــــــــــ
تصري ( يف مراح، ومسرح وحملب، وفحل ومرعى واشتركا لكل

 جيمع بني متفرق وال ال«  لقوله يف الزكاة ،)املالني كاملال الواحد
 خليطني فإما يتراجعان منيفرق بني جمتمع خشية الصدقة، وما كان 

  بالسوية
   زكاة اخلارج من األرضباب

الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما  أَيها يا: تعاىل قال
 متباكَسِممِضواَألر ِمن ا لَكُمنجرأَخ  األدلة وهذه اآلية من مجلة 

على زكاة اخلارج من األرض فهي أصل لزكاة اخلارج من األرض 
 من احلبوب ،)وت وغريهق مدخر من مكيلجتب الزكاة يف كل (

 مطعوم كسائر غريا أو دخرة سواء كان مطعوموالثمار املكيلة امل
 جتب فالاألبازير وأما الذي ال ينتفع به إال يف احلال كالبقول والفواكه 

  .فيه لقصور النعمة فيه
بلوغ النصاب، وهو مخسة أوسق، : أحدمها: بشرطني(

 بلوغيشترط لذلك شرطان، أحدمها : )والوسق مخسون صاعا
  اع النبوي ، والصاع مخسة النصاب وهو ثالث مائة صاع بالص

 صاعنا بنحو اخلمس، فصاعنا من دون دونأرطال وثلث عراقي، فهو 
  .عالوة



 

  

  ٢٠٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 العام الواحد وزرعه بعضها إىل بعض يف تكميل مثرة وتضم
 له وقت الوجوب، فال مملوكاأن يكون النصاب : النصاب، الثاين

 حلصاده،جتب فيما يكتسبه اللقاط، أو يوهب له أو يأخذه أجرة 
  .وجيب العشر فيما سقي بال مؤنة

  ــــــــــــــــــــــــــ
 النبوي تقريبا وقد ذكره من ألف يف املد والصاع الصاع هو

 إىل بعض يف تكميل بعضهاوتضم مثرة العام الواحد وزرعه (
 أوهلا، العام الواحد املراد به هنا ستة أشهر، ما جنح يف )النصاب

احلنطة الربعي، : أمثلة ذلكوآخرها فبعضه يضم إىل بعض، من 
 الشتاء والذي جنح يف الصيف كله يضم يفوالصيفي، فالذي جنح 

 وكذلك الدثي الثمار،بعضه إىل بعض، وكذلك الدخن وكذلك بقية 
  .الذي هو يف الصيف وال يصرم إال يف الشتاء

 وهو ،) يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوبأن: الثاين(
 الشرط األول وهو بلوغ معمر، فإذا مت وقت اشتداد احلب وصالح الث

 ألن وقت اشتداد ،)فال جتب فيما يكتسبه اللقاط(النصاب وجبت 
 ما هو يف ملكه، فمثال لو كان عتيق لك عنده زراعة ومات احلب

 وهو كافر فورثت حبا قد اشتد، احلبوورثتهما فوقت اشتداد 
ح  تصالفملكت يف وقت بعد وجوب الزكاة وهي وجبت على كافر 

أو يوهب له أو يأخذه أجرة (منه اللقاط يتفق أنه يلقط نصابا 
  . الشرطلفقد فال زكاة )حلصاده
 البعل جيب فيه الشعر كامال ،) فيما سقي بال مؤنةالعشر وجيب(

   فإذا ظلم )١(ول العشرـ من البعيأخذونلكن بعد بلوغ النصاب، والذين 
                                     

  . البعول وهي لعدة أشخاص ال جتب على واحد منهم الزكاةيضمون) 1(



 

  

  ٢٠٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

أكثرمها نفعا، ومع  وثالثة أرباعه ما، فإن تفاوتا فبا، ونصفه
 احلب مصفى، والثمر يابسا، وال زكاةاجلهل العشر، وجيب إخراج 

 ويبعث جاز،يصح شراء زكاته وال صدقته، فإن رجعت إليه بإرث 
ا ويكفياإلمام خارص  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يسق بغروب ودواليب )ونصفه ا( ففيه العشر نصابا بلغ

 والذي يسقى بنصفهما جيب ،)ماثة أرباعه وثال(فيه نصف العشر 
 تفاوتا ولكن إن ،)فإن تفاوتا فبأكثرمها نفعا(فيه ثالثة أرباع العشر، 

 فإن )ومع اجلهل العشر(أحدمها أكثر وأنفع فاالعتبار بأكثرمها نفعا، 
  . يدر فالعشرمل

إخراج  )و( من قشوره، ): زكاة احلب مصفإخراج وجيب(
 أنه ال جيزئ الرطب وظاهرهفافه ويبسه ينقص  ألنه جب،)الثمر يابسا(

 أيضا فاألصلألنه ييبس والظاهر أن فيه خالفا، فإذا نقصت الزكاة 
 أصل من جيوز إخراج القيمة بشرطه وهو ىينقص، وال سيما عل

  .واألنفعيةاألصلحية 
 حيرم سواء زكاة املال أو ): شراء زكاته وال صدقتهيصح وال(

 فيقطع التشوف لتموله ثانيا، متوله،لي من صدقة التطوع، ألنه شيء خت
  .)١(ويف احلديث ما هو معروف من ذلك

  .)2() إليه بإرث جازرجعت فإن(

                                     
  .بدرهمال تشتره وال تعد يف صدقتك ولو أعطاكه :  يف شراء الفرسلعمر  لقوله) 1(
  ).١٠٧/ ٣(نصاف إل افعلهوعلله مجاعة بأنه بغري :  األئمة األربعة قال يف الفروععند) 2(



 

  

  ٢٠٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 اخلارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن مل يترك ويترك واحد
 واجلذاذ ليال، وال تتكرر احلصادفلرب املال أخذه، وكره أمحد 

 عند فتقومكن للتجارة زكاة املعشرات، ولو بلغت أحواال ما مل ت
  .كل حول

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .)١( ) خارصا ويكفي واحدااإلمام ويبعث(
  .)٢( ) له ما يكفيه وعياله رطبااخلارص ويترك(
  . وال حيسب عليه) يترك فلرب املال أخذهمل فإن(
 ألنه مبيت الذين حيضرون ،) احلصاد واجلذاذ ليالأمحد وكره(
  .احلصاد
 خبالف النقود والذهب والفضة ،) زكاة املعشراترتتكر وال(

، فإذا ) فتقوم عند كل حولللتجارةولو بلغت أحواال ما مل تكن (
 زكاة تزكىزرع زرعا للتجارة فإا تقوم عند احلول، وأما أا 

حبوب فال، فإذا كان عنده ألف فال زكاة إال مرة، مث إذا جاءت السنة 
  .ذهب والفضةللتجارة واملواشي كال فال يزكي إال إذا كان الثانية

                                     
 يبعث على الناس من خيرص عليهم كان  روى عتاب بن أسيد رضي اهللا عنه أن النيب ملا) 1(

 عبد يبعث كان النيب :  عنهااهللاكرومهم ومثارهم رواه أبو داود، ولقول عائشة رضي 
 أن يؤكل رواه أبو قبلن رواحة إىل يهود خيرب فيخرص عليهم النخل حني تطيب اهللا ب
  .داود

إذا خرصتم : قال  سهل بن أيب حثمة أن رسول اهللا ى اجتهاد الساعي ملا روحبسب) 2(
  . ابن ماجهإالفخذوا ودعوا الثلث، فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه اخلمسة 



 

  

  ٢٠٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   زكاة النقدينباب
 عشرون مثقاال، ونصاب الفضة مائتا درهم، الذهب نصاب

  ......ويف ذلك ربع العشر، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
   زكاة النقدينباب

األعيان واملراد الذهب والفضة وسواء كانا : هلا ويقال
  .مضروبني، أو سبائك أو قطع

 وذلك باإلمجاع واآلثار عن ): عشرون مثقاالذهبال نصاب(
 معروف مقدر حببات الشعري، واملثقالالصحابة بذلك معروفة معلومة، 

 الشروح يفإحدى أو اثنتان وسبعون حبة شعري، فتقديره مذكور 
شروح كتب الفقه واحلديث، والرسائل املؤلفة يف املكاييل، فإذا كان 

ها احلول وهي عنده ففيها ربع  عشرون مثقاال وحال عليإنسانعند 
 كونه نوى ا كذا وكذا بل لو يشترطالعشر نصف مثقال، وال 

 وحال عليها العوائزكانت منسية أو مبقيها ليشتري ا شيئا من 
 من غين  وليس من شرطه أنه غين أو فقري، فإن هذا األخري،احلول

كن  األشياء عنده لهذهوجه، فقري من وجه، فغين من وجه من كون 
  .هي بقيت عنده ما خرجها

 حلديث أنس يف كتاب ): مائتا درهمالفضة ونصاب(
ويف ذلك ربع ( مثقاال،الصدقات الطويل ومائتا الدرهم مائة وأربعون 

  . فالذهب زكاته ربع العشر والفضة كذلك)العشر



 

  

  ٢٠٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 إىل اآلخر يف تكميل النصاب، وتضم قيمة أحدمها ويضم
  .... مباح، حلييف العروض إىل كل منهما، وال زكاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 على قسمني قسم معشر وقسم غري معشر الزكوية واألموال

 فيه ربع العشر هو جيبوالذي : فالذي جيب فيه اخلمس هو الركاز
الذهب والفضة ألن حتصيلهما ال حيصل إال مبشقة وضرب يف األرض 

فات واحلبوب إىل  لذلك، واملواشي قلت فيها لكوا عرضة لآلفقلت
  .آخره

 ألا نقود ،) إىل اآلخر يف تكميل النصابأحدمها ويضم(
 كان عند إنسان عشرة فلووعني، والضم ال بالقيم بل باألجزاء، 

مثاقيل ومائة درهم فإن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب 
 نصف قيمة هذا إىل هذا فيكون نصابا، وال ينظر إىل فيضمفضة 

ة وربع ي الحتادمها يف الثمنالذهبف نصاب نصاب الفضة وال نص
 والثمار احلبوبالعشر وأنه ال وقص فيهما وإن شاركهما يف ذلك 

 الذي يف يده سلع للتجارة تامة )وتضم قيمة العروض إىل كل منهما(
 فإا عند احلول تقوم باألحظ للفقراء، وتضم تلك إىل ما الشروطفيها 

م وعروض تساوي مخسة مثاقيل  ومائتا درهمثاقيلبيده فعنده مخسة 
 ال يعترب باملثاقيل بل أوأو مائة درهم اجلميع نصاب نصفه ذهب، 

 دنانرييساوي مخسني درمها، ومن صوره كأن يكون عنده قيمة مثانية 
من العروض ومثانية مثاقيل من الذهب وعنده أربعون درمها فهذا 

  .نصاباجتمع عنده 
 من الذهب والفضة، ال  مباح اللبس): يف حلي مباحزكاة وال(

  . وجه أو العارية، ألنه صرف ذا عنلالستعمالزكاة فيه إذا كان معدا 



 

  

  ٢٠٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 للتجارة ففيه الزكاة، ويباح للذكر من الفضة اخلامت، أعد فإن
 أمحد التختم يف اليمني، وضعفوهو يف خنصر يسراه أفضل، 

 ويباحويكره لرجل وامرأة خامت حديد وصفر وحناس، نص عليه، 
  ...الفضة قبيعةمن 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 وجعل من اجلمال، فكان ملحقا باألموال اآلخر والنماء، املالية

 وإن أعد لإلجارة أو ،) ففيه الزكاةللتجارةفإن أعد (اليت غري النقد 
 ذلك إال إذا وجد الوجه حنوكان معد للنفقة أو مقصودا به املباهاة أو 

 أما والفضةعارية، فإن األصل يف الذهب املستثىن وهو اللبس وال
زكويان فال خيرج عن هذا األصل إال بدليل، واحللي جاءت فيه 

 وأيضا صرف عن وجهة التمول إىل جهة الصحابةاألخبار عن 
  .)١(الوجوهاالستعمال، أشبه الثياب واألواين من بعض 

 فضة، من خامتا  للبسه ،) من الفضة اخلامتللذكر ويباح(
 من كونه يف اليمني، وظاهره أن ال ) خنصر يسراه أفضلوهو يف(

وضعف أمحد ( اإلام، وال حترمي وال وجوب، ويفبأس به يف البنصر 
ويكره لرجل وامرأة ( فيها، ضعف حديث التختم ،)التختم يف اليمني

 النار ملا جاء يف مسند أمحد أنه حلية أهل )خامت حديد وصفر وحناس
 الكراهة كراهة ترتيه، وذهب بعض إىل  فنص أمحد على)نص عليه(

ا من حديد وسند ذاك التمس ولو خامتً« الواهبة، قصةاجلواز لقوله يف 
   ويباح من الفضة قبيعة( الصحة يف سند هذا احلديث احلديث ال يداين

                                     
 أو العارية وبسط فيه لالستعماللة يف سقوط الزكاة عن احللي املعد  رمحه اهللا فتوى مطووله) 1(

فتاوى ) ٩٩-٩٤/ ٤ (املسكتنيأدلة ذلك، وأجاب عن أدلة من أوجبها ومنها حديث 
  .ورسائله



 

  

  ٢٠٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 املنطقة، ألن الصحابة رضي اهللا عنهم اختذوا وحلية السيف
لذهب والفضة ما جرت  من اللنساءاملناطق حمالة بالفضة، ويباح 

  .عادن بلبسه، وحيرم تشبه رجل بامرأة
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)وحلية املنطقة( ما كان على رءوس القبضة وهو )السيف
 اختذوا املناطق عنهمألن الصحابة رضي اهللا (وهي مثل احلياصة 

  . هذا دليل املسألة)حمالة بالفضة
 )ما جرت عادن بلبسه من الذهب والفضة للنساء ويباح(
 الذهب والفضة هذان الذهب واحلرير حل لإلناث من يف لقوله 

 أبيح للمرأة لتحصل به احلظوة عند زوجها، ذكورهاأميت وحرم على 
 املنع، وإمنا أبيح للحاجة، األصلوهو خمتص مبا جرت به العادة، ألن 

  .بقدر احلاجة
 لعن املتشبهني من:  ملا يف احلديث): رجل بامرأةتشبه وحيرم(

شبهني من الرجال ت النساء، واملمنمن الرجال بالنساء واملترجالت 
 اليت ميز للميزة ذاك إال أنه إخراج وما ،)1(بالنساء من املخنثني وغريهم

  .أحدمها به عن اآلخر، لتشبه الكامل بالناقص والعكس

                                     
 بالنساء رواه أمحد وأبو داود الرجال اهللا املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من لعن) 1(

 اهللا املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء لعن« بن عباسوالترمذي وابن ماجه عن ا
  .» املفرد والترمذي عن ابن عباس هذا لفظ احلديثنياألدبرواه البخاري يف 



 

  

  ٢٠٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   زكاة العروضباب
ة، وال  إذا بلغت قيمتها نصاب إذا كانت للتجارفيها جتب

  . وغريمهاوحيوانزكاة فيما أعد للكرى من عقار 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  
   زكاة العروضباب

 وال مسيت بذلك ألا تعرض مث تزول، واملراد األمعرض، مجع
 وال فضة مطلقا، وال مواشي، وال ذهبااليت يتجر فيها اليت ليست 

أثاثات حيوانات قال : فيه ىحبوبا وال مثار، بل املراد ما يباع ويشتر
أمرنا أن خنرج :  ويف احلديث ِمن طَيباِت ما كَسبتمأَنِفقُوا: تعاىل

  .الزكاة مما نعده للبيع
ذا إ ف): إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارةفيها جتب(

 قيمة نصاب فقومت مثنت وكانتمكثت عنده حوال وال نقصت فيه 
 وإنحظ تثمينها بذهب مثنت بذهب، إذا قرب احلول، إن كان األ

  .كان األحظ هلم تثمينها بفضة مثنت هلم بفضة
 له ): فيما أعد للكرى من عقار وحيوان وغريمهازكاة وال(

 له قصد يف التجارة، والدواب وبيوت وال له قصد إال أن يتمنحها 
 ويف للتجارة،وال له قصد بيع، بل هي عقارات باقية، أما إن اشتراها 

 التجارة يؤجرها ففيها الزكاة لتجمع بني الربح والتجارة، أثناء
 مكائن، كل هذا إذا كان قصده التجارة ال يدري مىت تكون سيارات،

  .جتارةمزبونة يبيعها فهذه 



 

  

  ٢١٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   زكاة الفطرباب
 للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عني على طهرة وهي

 وليلته  يوم العيدعيالهكل مسلم، إذا فضل عنده عن قوته وقوت 
 فإنصاع عنه وعن من ميونه من املسلمني، وال تلزمه عن األجري، 

مل جيد عن اجلميع بدأ بنفسه، مث األقرب فاألقرب، وال جتب عن 
  ... تربع مبؤنةومناجلنني إمجاعا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   زكاة الفطرباب
لفطر  الفطر من نسبة الشيء إىل سببه، فمن أدركه اإىل ونسبتها

وهي طهرة للصائم ( الغروب، إخل بعدلزمته ومن ال فال فمن أدركه 
 من اللغو للصائمطهرة «:  كما جاء يف احلديث،)من اللغو والرفث

، يف هذا اليوم الذي هو يوم سرور وليس »والرفث، وطعمة للمساكني
وهي فرض عني على ( إال بالشحاذة فجاء األمر بإعطائهم شيءهلم 

إذا فضل عنده عن قوته ( عبد، أو أو كبري ، حر  صغري،)كل مسلم
 ) املسلمنيمنوقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من ميونه 

وال تلزمه (وجب إخراج فطرم، أما إذا كان ما عنده إال صاع فال، 
  . ألن األجري إمنا يعمل بأجرة،)األجريعن 

و متربعا  من غري إجارة سواء كانت واجبة عليه أه ميونمن أما
مث ( فيبدأ بنفسه ) اجلميع بدأ بنفسهعنفإن مل جيد (بالنفقة فتلزمه 

 وهو ،) إمجاعااجلننيوال جتب عن ( ممن حتت يده ،)األقرب فاألقرب
   ... ومن تربع مبؤنة(الذي يف البطن مل يولد بعد 



 

  

  ٢١١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 رمضان، لزمته فطرته، وجيوز تقدميها قبل العيد شهر مسلم
 يوم الفطر، فإن فعل أمث، عنوز تأخريها بيوم أو يومني، وال جي

 متر،صاع من :  والواجب،وقضى، واألفضل يوم العيد قبل الصالة
  .....أو بر، أو زبيب، أو شعري أو أقط

  ـــــــــــــــــــــــــ
 )لزمته فطرته( السحور والفطور والعشاء ،) رمضانشهر مسلم

ها قبل العيد  تقدميوجيوز(هذا ميون هذا الشخص يف رمضان فوجبت 
 الفطر من صدقة فرض رسول اهللا « : ملا يف حديث)بيوم أو يومني

 وهذا ،»يومنيرمضان ويف آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
من باب التوسعة يف الوقت فيجوز جواز، وإال فوقتها احلقيقي 

 العيد قبل الصالة جاءت األحاديث بذلك منها يوملإلخراج هو 
 زكاة  رسول اهللا فرض:  رضي اهللا عنهما قالحديث ابن عمر

الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري، على العبد واحلر، والذكر 
 قبل خروج ى والصغري والكبري من املسلمني وأمر ا أن تؤدواألنثى

أغنوهم عن السؤال يف هذا « : عليه، وحديثمتفقالناس إىل الصالة 
 احلال مبظنة احلاجة ألن ،)الفطروال جيوز تأخريها عن يوم ( ،»اليوم

، ا فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأمث يصري عاصي)فإن فعل أمث(
جر الفاضل، أل وجيب عليه إخراج مقدارها من ماله وفاته ا)ىوقض(
 ملا جاء يف احلديث، أن الناس ،)الصالةواألفضل يوم العيد قبل (

 يف سائر يومها كره الصالةأمروا بأدائها قبل الصالة، فإن أخرها بعد 
  .وإال فليس قضاء

) من متر، أو بر، أو زبيب أو شعري أو أقطصاع: والواجب(



 

  

  ٢١٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أمحد ب أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، واستحعدمها فإن
 وجيوز أن يعطي اجلماعة ما سريين،تنقية الطعام، وحكاه عن ابن 

  يلزم الواحد وعكسه
   إخراج الزكاةباب

 اإلمام لغيبةن وقت وجوا مع إمكانه، إال  تأخريها عجيوز وال
  .... عند را لعذر، قحط، تأخريهاأو املستحق وكذا الساعي له 

  ـــــــــــــــــــــــــ
إخل هذه اخلمسة أصول أيها أخرج من ..  من صاع من بربد ال

 إذا ،) مقامها من قوت البلديقومفإن عدمها أخرج ما (واحد كفى 
 فيخرج غريه،يئا لكن يوجد رز، رز دخن، دخن أو مل جيد يف البلد ش

 ،)واستحب أمحد تنقية الطعام(صاعا يقام اآلخر مقامها يف القوت، 
 وذلك ،)وحكاه عن ابن سريين( ما خيالطه من غريه مجيعيعين من 

صفى له، أ أنقى للدين ووتنقيتهأا زكاة الفريضة وهي عن البدن، 
 فطرة يدفع ،)لواحد وعكسهوجيوز أن يعطي اجلماعة ما يلزم ا(

عشرة إىل إنسان واحد، أو إنسان واحد يعطي عشرة ليس مثل 
  . ما ذكر هنا، وإذا مل يرد فاألصل اإلباحةخيالفالكفارة مل يرد دليل 

  
   إخراج الزكاةباب

 الألمر، وآتو ) تأخريها عن وقت وجوا مع إمكانهجيوز ال(
 ) لغيبة اإلمام أو املستحقإال( الفورالزكاة واألمر إذا أطلق صار على 

 الساعي له وكذا(فغيبة اإلمام أو املستحق عذر، وهذا تأخري لعذر، 
  . جلدب)قحط( وال يعجل قبضها ،)تأخريها عند را لعذر



 

  

  ٢١٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  . احتج أمحد بفعل عمر رضي اهللا عنهكمجاعة، وحنوه
   أهل الزكاةباب

: ثاينال جيوز صرفها إىل غريهم، لآلية، األول وال مثانية، وهم
الفقراء واملساكني السؤال وله ما يغنيه، وال بأس جيوز وال 

  مبسألة شرب املاء، واالستعارة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

وحنوه كمجاعة احتج ( إذا أخذت فإذا هي قطيع جدب لكونه
  .)1()أمحد بفعل عمر رضي اهللا عنه
   أهل الزكاةباب

 الصدقَات ِللْفُقَراِء ِإنما : املذكورون يف قوله تعاىل)مثانية وهم(
 والْغاِرِمني الرقَاِب والْعاِمِلني علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي والْمساِكِني

 جيوز ال(  اِهللا واُهللا علِيم حِكيمِمنوِفي سبِيِل اِهللا وابِن السِبيِل فَِريضةً 
األول ( املتقدم ذكرها )لآلية( غري هؤالء الثمانية  إىل،)صرفها إىل غريهم

  .)  والْمساِكِنيِللْفُقَراِء: والثاين
  . من ال جيدون بعض الكفايةالفقراء: األول
 الذين جيدون بعضها كنصفها أو أقل فيعطون املساكني: الثاين

 لألحاديث اليت فيها ،) يغنيهماوال جيوز السؤال وله (كفايتهم سنة 
 بأس وال( )2(عيد الشديد يف سؤال الناس أمواهلم وعنده ما يكفيهالو

   ،واالستعارةمبسألة شرب املاء، 
                                     

  .»هي علي ومثلها معها« بعضهم أيضا بقول يف صدقة العباس واحتج) 1(
وم القيامة ومسألته يف  يجاءمن سأل الناس وله ما يغنيه  «:ا حديث أيب مسعود مرفوعومنها) 2(

مخسون درمها أو :  قاليغنيه؟يا رسول اهللا وما : وجهه مخوش أو خدوش أو كدوح قيل
 تكثرا فإمنا يسأل مجرا الناسأخرجه أصحاب السنن، وحديث من سأل » قيمتها من الذهب

  .فليستقل، أو ليستكثر أخرجه مسلم
  .متفق عليه» حلم وليس يف وجهه مزعة ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى اهللا تعاىل«: وحديث



 

  

  ٢١٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 إطعام اجلائع، وكسوة العاري، وفك وجيب واالستقراض
 وعداد وكيال، وكاتب كجاب  عليهانيالعاملاألسري، والثالث 

  .وال جيوز من ذوي القرىب
  السادات املطاعون يف عشائرهموهم  قُلُوبهمالْمؤلَّفَِة: الرابع

   أوإميانهمن كافر يرجى إسالمه، أو مسلم يرجى بعطيته قوة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

وجيب ( األمور ال تدخل يف املسألة املذمومة هذه )واالستقراض
 إذا علم جائع من )األسريإطعام اجلائع وكسوة العاري وفك 

 علم،لك العاري جيب كسوته إذا املسلمني فإطعامه فرض كفاية وكذ
وكذلك األسري جيب فكه من أسره، فإذا علموا بذلك ومل يفعلوا 

  .أمثوا
 ) كجاب وكاتب وعداد وكيال علَيهاوالْعاِمِلني: الثالث(

 الذي خيرصون اآلن ما يدخلون يف العاملني العماللكن نعرف أن 
ن هم العمال، أما سبوحي وويكتبونلعمال الذين يقبضون اا فإن هعلي

 املال بيتهؤالء اخلراص فلهم أجرة على أهل الزرع، وإن بذلت من 
 وال جيوز أن يكون العامل من ،)وال جيوز من ذوي القرىب(جاز، 

وإن شاء اإلمام أرسله من غري عقد وإن شاء ( يأيت ملاذوي القرىب 
  .)1()معلوما
 وهم بهم قُلُووالْمؤلَّفَِة( أهل الزكاة من ):الرابع(

 يعطيه ) من كافر يرجى إسالمهعشائرهم السادات املطاعون يف
   إميانه أو قوةيرجى بعطيته ( ولكن يف إميانه ضعف )أو مسلم(اإلمام 

                                     
 وال تسمية شيء وإن عقدوخيري اإلمام إن شاء نفل العامل من غري ) ٦٠٩/ ٢( الفروع يف) 1(

  .شاء عقد له إجارة اهـ



 

  

  ٢١٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

:  أو نصحه أو لكف شره كرشوة اخلامسنظريه إسالم
قَاِبالر ا أسري مسلم بأيدي ىيفد وهم املكاتبون وجيوز أن 

 لعمومة، وجيوز أن يشتري منها رقبة يعتقها الكفار ألنه فك رقب
 وهم املدينون، وهم والْغاِرِمني: ويف الرقاب، السادس: قوله

أحدمها من غرم إلصالح ذات البني، وهو من حتمل ماال : ضربان
 وِفي:  استدان لنفسه يف مباح، السابعمن: لتسكني فتنة، الثاين

  ... كفاية غزوهمهلم وهم الغزاة، فيدفع سِبيِل اِهللا
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ألجل جباية الزكاة من ى أو يعط) أو نصحهنظريه إسالم
  . ليدفع شرهى يعطأو )أو لكف شره كرشوة(عشريته، أو حنو ذلك 

 يشترون أنفسهم من ) وهم املكاتبونالرقَاِب: اخلامس(
بأيدي  أن يفدي ا أسري مسلم وجيوز(سادام فيفك من الزكاة 

 أن وجيوز، فيدخل يف عموم فك الرقاب، )الكفار ألنه فك رقبة
ويف الرقاب، لقول ابن عباس : يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله

  . بأس أن تعتق الرقبة من الزكاةال: واحلسن
أحدمها :  وهم املدينون، وهم ضربانوالْغاِرِمني: السادس(

ز ويستحق أن يدفع له ألجل  فهذا جيو)البنيمن غرم إلصالح ذات 
 ثائرة بني طائفتني تكون كأن )وهو من حتمل ماال لتسكني فتنة(دينه 

 الفنت إطفاءفيعطى لفك املشكل وإطفاء تلك الثائرة ترغيبا للرؤساء يف 
  . واآلية تشملها)ستدان لنفسه يف مباحامن : الثاين(وإمخاد الشر 

   ، فيدفع هلم كفاية غزوهم وهم الغزاة سبِيِل اِهللاوِفي: السابع(



 

  

  ٢١٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  السِبيِلوابِن:  غناهم واحلج يف سبيل اهللا، الثامنمع ولو
ي ما ط به الذي ليس معه ما يوصله إىل بلده فيعاملنقطعوهو املسافر 

 وإن ادعى الفقر من ال يعرف بالغىن ببلده،يوصله إليه ولو مع غناه 
إعطاؤه وإن مل  جيزقبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب مل 

يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه ال حظ فيها لغين وال لقوي 
   وإن كانمكتسب،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 جيوز أن يدفع إليهم يف حال غزوهم فيأكلون ) غناهممع ولو

 يدخل فيه احلج وطلب العلم فإنه )اهللايل بواحلج يف س(إىل أن يرجعوا 
  .نوع من اجلهاديدخل يف سبيل اهللا وهو 

لذي ليس  وهو املسافر املنقطع به ا السِبيِلوابِن: الثامن(
ي ما يوصله إليه طفيع(، ولو أنه يف بالده غين ) بلدهإىلعه ما يوصله م

  . وهو يف بلده فال يعطىيريده، أما الذي )ولو مع غناه ببلده
  أما إذا كان): الفقر من ال يعرف بالغىن قبل قولهادعى وإن(

 بد من شهود ثالثة كما يف قصة فالمعروفا بالغىن مث ادعى فقرا 
 مل جيز كسبوعرف له ( يعين قوي البدن، ،)وإن كان جلدا(قبيصة، 
 وكونه جلالدته ليس يكسب ما يكفيه فإنه ال يصح أن ،)إعطاؤه

وإن مل يعرف له كسب أعطي ( لذي مرة سوى، وال:  لقولهىيعط
:  ذين القيدين،)مكتسبغين وال قوي بعد إخباره أنه ال حظ فيها ل

ذين لإذا مل يعرف له كسب، وبعد إخباره بذلك، لقصة الرجلني ال
إن شئتما أعطيتكما وال :  فيهما النظر وخفضه فرآمها جلدين فقالرفع

 ه مكتسب فأما من عرف أنه ال ينتفع جبلدلقويحظ فيها لغين وال 
  ................وإن كان(فيعطى 



 

  

  ٢١٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 فال يعطى القريب ومينع البعيد، وال حيايب ا حوجأ األجنيب
ا أحد ا ماله، وصدقة التطوع والا، قريبا، وال يستخدم يقي 

نفس،ا أفضل وكذلك يف الصحة، وبطيب مسنونة كل وقت، وسر 
 يوٍم ِفي:  احلاجة، لقوله تعاىلأوقات ويف ويف رمضان لفعله 

  ...................قة صدالقريب وهي على ِذي مسغبٍة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 فإذا كان ) فال يعطى القريب ومينع البعيدأحوج األجنيب
 ،)وال حيايب ا قريبا( األجنيبموجود قريب وأجنيب أفقر منه فيعطي 

 احملاباةبل يبذهلا على وجهها الشرعي، ويوجد يف كثري من الناس 
 حماويج فإن هذا ال جيوز وال جيزي لكثري بأن يدفع إىل أقارب ليسوا

وال يقي ا ( كمن يوكلهم وحنو ذلك، ،) ا أحدايستخدموال (
  . الشرعيوجهها فال بد أن يصرفها يف ،)ماله

  ]صدقة التطوع[
  وفيها فضل عظيم قال ) مسنونة كل وقتالتطوع وصدقة(

إين «: بقوله وأمر النساء بالصدقة وعلل ذلك » النار ولو بشق مترةاتقوا«
  .»رأيتكن أكثر أهل النار، الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء

)ميينهق مشاله ما تنفلمحلديث حىت ال تع« ):أفضل وسر « 
 وأنت صحيح تصدقأن «:  كما يف احلديث)وكذلك يف الصحة(

 ينِفقُونَ الَِّذين )وبطيب نفس(، » الفقريشحيح تأمل الغىن وختش
 مالَهوال أَذًىيِفأَما ونفَقُوا ما أَنونَ مِبعتال ي ِبيِل اِهللا ثُمس  )ويف 

ويف ( ما يكون يف رمضان أجود هفإن )لفعله ( أفضل )رمضان
 ِذي يوٍم ِفي: لقوله تعاىل( وكذلك يف احلاجات ،)أوقات احلاجة

  صدقةوهي على القريب ( فدل على أا مع احلاجة أفضل، )مسغبٍة



 

  

  ٢١٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 » تصل من قطعكنأو« : سيما مع العداوة لقوله وال وصلة
 ومن الْجنِب ِذي الْقُربى والْجاِر والْجاِر: مث اجلار لقوله تعاىل

 وال يتصدق مبا  ِمسِكينا ذَا متربٍةأَو: اشتدت حاجته لقوله
يضره أو يضر غرميه أو من تلزمه مؤنته ومن أراد الصدقة مباله كله 

 وعلم من نفسه، حسن التوكل استحب، ه عائلة يكفيهم بكسبوله
 عليه، ويكره ملن ال صرب له على وحيجرلقصة الصديق، وإال مل جيز 

  ....الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 وإن كانت على قريب فإا جيتمع فيها الصدقة فهي )وصلة
 إن كان عدوا له ففيها ثالثة سيما ال )مع العداوةوال سيما (والصلة 

  .الصدقة والصلة وعصيان النفس واهلوى: أمور
 الصدقة فيهم أوىل )» تصل من قطعك مث اجلارنأو« لقوله (

   . له ميزة ألجل اجلوارجبار،ممن ليس 
ومن ( ،) ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنِبوالْجاِر: لقوله تعاىل(

   .) ِمسِكينا ذَا متربٍةأَو: جته لقولهاشتدت حا
: ) مبا يضره أو يضر غرميه أو من تلزمه مؤنتهيتصدق وال(

 واجبة فالتصدق مبا يضر أشياءغرمية ديانه، أو كفيله ألن هذه 
  .بالواجب ال جيوز

 الصدقة مباله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم أراد ومن(
 ،) لقصة الصديقاستحبكل حسن التو(، الصرب و)من نفسه

 جيزوإال مل (وصدقته جبميع ماله، بشرط أن يعلم من نفسه إىل آخره، 
ويكره ملن ال صرب له على الضيق أن (لتصرف ا يف هذا )وحيجر عليه

  ....  ألا واجبة؛) التامةالكفايةينقص نفسه عن 



 

  

  ٢١٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يف الصدقة، وهو كبرية يبطل ثواا، ومن أخرج املن وحيرم
 له أن ميضيه، وكان عمرو استحبدق به مث عارضه شيء شيئا يتص

 عزله، جيدهبن العاص رضي اهللا عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم ا
ويتصدق باجليد، وال يقصد اخلبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد 

 املراد »خري الصدقة ما كان عن ظهر غين« : خربيعارضهاملقل، وال 
  .جهد املقل بعد حاجة عياله

  ـــــــــــــــــــــــــــ
وهو كبرية يبطل ( لآلية الكرمية ،) يف الصدقةاملن وحيرم(
  . صدقَاِتكُم ِبالْمن واَألذَىتبِطلُوا ال:  قال تعاىل،)ثواا

 شيئا يتصدق به مث عارضه شيء استحب له أن أخرج ومن(
وكان ( به هللا، نفسه فإنه شيء طابت إمضاؤه يستحب له )ميضيه

بن العاص رضي اهللا عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم جيده عمرو 
 تيمموا وال : لقوله تعاىل)ويتصدق باجليد( عن ماله ،)عزله

 واخلبيث ،)وال يقصد اخلبيث فيتصدق به( الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ
:  الصدقة أفضل؟ فقالأي  سئل )وأفضلها جهد املقل(الرديء 

 » عن ظهر غىنكان ما الصدقة خري«رضه خرب وال يعا(جهد املقل، 
  .كفايته فإن اجلمع يعين بعد )املراد جهد املقل بعد حاجة عياله



 

  

  ٢٢٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

  
   الصيامكتاب

  
 تسع  أحد أركان اإلسالم، فصام رسول اهللا رمضان صوم
  ..........................................رمضانات

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   الصيامكتاب
  

ني: اإلمساك ومنه:  اللغةيف الصيام   نذَرت ِللرحمِن صوماِإ
إمساك خمصوص، يف زمن خمصوص، من شخص :  الشرعويف

 بني الليلني عن األكل ماخمصوص، عن أشياء خمصوصة، إمساك بنية 
 ذلك،والشرب واجلماع وما يقوم مقامها كاالستمناء واحلجامة وحنو 

سداته كما يأيت، من شخص خمصوص هو واألشياء املخصوصة مف
  . ليس حبائض وال نفساءالذياملسلم العاقل املميز 

 اخلمسة هو أحد مبانيها ) أحد أركان اإلسالمرمضان صوم(
 الزكاة ذات وكذلك باملدينة،العظام فرضيته مدنية مل يفرض إال 

 رسول فصام(األنصباء خبالف فريضة الصالة فإا مكية كما تعلمون 
 وكان قبل فرضية رمضان مفروض صيام ،) رمضاناتتسع اهللا 

  . وبقي على الندب فقطفرضيتهيوم عاشوراء فنسخت 



 

  

  ٢٢١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 اهلالل ليلة الثالثني من شعبان، وجيب صوم ترائي ويستحب
 وأكملوا ثالثني يوما مث الصحو،رمضان برؤية هالله، فإن مل ير مع 

اللهم أهله «: الوقصاموا، بغري خالف، وإذا رأى اهلالل كرب ثالثا، 
علينا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، والتوفيق ملا حتب 

  ......وترضاه
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 الليلة ): اهلالل ليلة الثالثني من شعبانترائي ويستحب(
 أال يرى، فيكون من وميكناملكملة لشعبان ألنه ميكن أن يرى 

  .االحتياط هلذه العبادة
ي اهلالل وجب ِئ إذا ر): رمضان برؤية هاللهمصو وجيب(

 ويكفي واحد كما بينةالصوم وسواء كانت عامة أو خاصة بأن قامت 
تراءى الناس اهلالل فأخربت رسول :  احلديث عن ابن عمر قاليفجاء 
 مل ير فإن( )1( رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داودأين  اهللا

والسماء صافية ليس فيها غيم وال قتر وال  الثالثني ليلة ،)مع الصحو
 إمنا الرتاع فيما ،)بغري خالف( ،)صامواأكملوا ثالثني يوما مث (غربة 
 ليلة الثالثني وكان قد حال دونه غبار أو قتر وإن كان القول كان إذا

   النصوص أنه يوم الشك الذي جاء عن النيبعليهالصحيح الذي تدل 
  .))2قد عصى أبا القاسم فلذي يشك فيه من صام اليوم ا:  النهيفيه

اللهم أهله علينا باألمن «:  اهلالل كرب ثالثا، وقالرأى وإذا(
  .......... ملا حتب وترضاه، والتوفيقواإلميان والسالمة واإلسالم، 
                                     

  ).٢٣٤٢ (رقم) 1(
  ).١٥٣/ ٤(والنسائي ) ٦٨٦(والترمذي ) ٢٣٣٤( أبو داود برقم أخرجه) 2(



 

  

  ٢٢٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

، ويقبل فيه قول واحد عدل » اهللا هالل خري ورشدوربك ريب
 وردت شهادته  رآه وحدهوإنحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، 

 يفطر، مللزمه الصوم وال يفطر إال مع الناس، وإذا رأى هالل شوال 
ا من واملسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته واألفضل له الصوم خروج

 واحلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو العلماء،خالف أكثر 
  .......ولديهما أبيح هلما الفطر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يئه يف حديث ابن عمر ،) اهللا هالل خري ورشدوربك ريب

، ) أكثر العلماءعنويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي (
وإن رآه وحده وردت (حديث األعرايب : ودلت عليه األحاديث منها

 ألنه يعتقد أنه من رمضان، وهو أيضا يثبت ) لزمه الصومشهادته
 ال ،)إال مع الناس( بناء على رؤيته  صامإذا )وال يفطر(بشهادة واحد 

 فال ينفرد الناس،يفطر على حساب صومه حلديث الفطر يوم يفطر 
 معه أحد ألنه ال ره إذا مل ي)وإذا رأى هالل شوال مل يفطر(بعيد 
  . بشهادة واحد، بل ال بد من اثنني وال وجدايثبت

 يسوغ له الفطر يف ): إذا فارق بيوت قريتهيفطر واملسافر(
   اليوم لداللة اآلثار على ذلك، ذلك

األفضل  ) له الصوم خروجا من خالف أكثر العلماءواألفضل(
  . من اخلالفاخروجتكميل ذلك اليوم الذي خرج فيه 

 )على أنفسهما أو( من الصيام ،) إذا خافتاواملرضع واحلامل(
 خافتا على ولديهما أبيح أو ،)ولديهما أبيح هلما الفطر(خافتا على 

  .لفطرهلما ا



 

  

  ٢٢٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا خافتا وإن
 ومن عجز عن الصوم لآلية،واملريض إذا خاف ضررا كره صومه 

لكرب أو مرض ال يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، 
 قصد  طار إىل حلقه ذباب أو غبار، أو دخل إىل حلقه ماء بالوإن

  ............مل يفطر، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 خافتا على وإن( )١( عن ابن عباس يف تفسري اآليةجاء ملا
 فقط اإلطعام فال جيب إال ) كل يوم مسكيناعن أطعمتاولديهما فقط 

  .وليني فيجب اإلطعام والصيامألأما يف الصورتني ا
  .)٢( ) خاف ضررا كره صومه لآليةإذا واملريض(
جى برؤه أفطر  عن الصوم لكرب أو مرض ال يرعجز ومن(

 حقه األسهل يف وصار املشروع )وأطعم عن كل يوم مسكينا
  .ر وال يصوم فإن صام فهو مكروه يف حقهطواأليسر كونه يف

سفته الريح أو من دقيق أ ،) إىل حلقه ذباب أو غبارطار وإن(
 صومه، ألن هذه أشياء يف التحرز يفسديقلبه أو يكيله أو من طعام مل 

أو ( اليسر، شريعةيعة بعيدة عن احلرج بل هي منها حرج، وهذه الشر
 وكذلك إذا متضمض فدخل ،)دخل إىل حلقه ماء بال قصد مل يفطر

  . من غري قصد مل يفطرماءإىل حلقه 

                                     
 يصوما فيطعمان مكان كل أنرأة الكبرية ال يستطيعان  منسوخة هو الشيخ الكبري واملليست) 1(

  .يوم مسكينا
 من املشقة عليهما فيفطر ذلك كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ملا يف فمن) 2(

  .ويقضي



 

  

  ٢٢٤  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 الصوم الواجب إال بنية من الليل، ويصح صوم يصح وال
  وبعدهالنفل بنية من النهار قبل الزوال 

   ما يفسد الصومباب
ستعط بدهن أو غريه، فوصل إىل  أو شرب، أو اأكل من

  ......حلقه، أو احتقن أو استقاء فقاء، 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ال « : حلديث،) الصوم الواجب إال بنية من الليليصح وال(
ال إ صح فرضه ومن مل ينو نواه، فمن »صيام ملن مل يفرضه من الليل

 النهارمن ويصح صوم النفل بنية (بعد طلوع الفجر فإنه ال يصح 
  . بشرط أال يتقدم منه يف أول النهار ما يفسده)قبل الزوال وبعده

   ما يفسد الصومباب
 األكل يبطل إمجاعا، والشرب ،)من أكل أو شرب( يبطله يعين

 هو حقن األنف، واالستعاط ،)أو استعط بدهن أو غريه(كذلك 
وصفته ، أن يستلقي اإلنسان املسعوط ويكون رأسه أخفض بقليل 

 إذا دخل يف األنف يكون له احندار إىل خياشيمه وما يتبعها ثحبي
أو ( لكونه أدخل إىل جوفه من منفذ يفطر فإنه ) حلقهىلإفوصل (

 )1( فإنه يفطرالقبل واملراد به هنا حقنة الدواء، ويتصور مع )احتقن
   استدعى) استقاء فقاءأو(

                                     
من فتاويه وبيان ) ١٨٩، ١٨٨/ ٣(وانظر حكم التفطري باإلبر يف الوريد أو العضل : قلت) 1(

 يف قارورة وحده خيلط واملسحوقولة مباء، أو املاء يف قارورة منفرد أن أكثرها أدوية حمل
  . ال أدويةأغذيةهذا مع هذا وقت االستعمال كـ األونسلني وبعض احلقن 



 

  

  ٢٢٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أو احتجم فسد صومه، وال يفطر ناس بشيء من حجم أو
:  لقوله تعاىل،رالفجوله األكل والشرب مع شك يف طلوع ذلك، 

كُلُواو لَكُم نيبتى يتوا حبراشطُ ويِط الْخيالْخ ِمن ضياَألب 
  ........ فعليه كفارة ظهار، جبماع أفطر ومن اَألسوِد ِمن الْفَجِر

  ـــــــــــــــــــــــــــ
قليال أفطر، خبالف ما إذا ذرعه القيء  فإذا قاء ولو كبده، طيوح

 وهذا ،)أو احتجم فسد صومه( يفطر، لو حجم بآلة مل )أو حجم(
 للقوة، فإذا إخراجإذا خرج دم أما إذا مل خيرج فال ألن إخراج الدم 

  .)١( استدخل ما ينفع أو أخرج ما ينفع فإنه يفطر
ر أو  إذا كان ناسيا صومه فال يفط): ناس بشيء من ذلكيفطر وال(

وله األكل والشرب مع شك ( عن عمد الكان ذاكرا صومه لكن باشره 
 حتى يتبين لَكُم الْخيطُ واشربوا وكُلُوا: يف طلوع الفجر لقوله تعاىل

 والتبني غري الشك والتأخر ) ِمن الْفَجِراَألسوِداَألبيض ِمن الْخيِط 
  .اء احملرم بعد وهو اخليط األبيض فال، ما جاحلراممكروه، وأما 

 قَد:  املذكورة يف قوله) جبماع فعليه كفارة ظهارأفطر ومن(
 اِدلُكجلَ الَِّتي تاُهللا قَو ِمعاُهللا ِفيسِكي ِإلَى اِهللا وتشتا وِجهوز 

كُم  يظَاِهرونَ ِمنالَِّذين *  سِميع بِصرياَهللايسمع تحاوركُما ِإنَّ 
 نا هم اِئِهمِنس ِمناِتِهمهأُم مهِإنو مهنلَدِإال الالِئي و مهاتهِإنْ أُم 

 والَِّذين *  منكَرا ِمن الْقَوِل وزورا وِإنَّ اَهللا لَعفُو غَفُورلَيقُولُونَ
  ِرير رقَبٍةـالُوا فَتح قَماـِلن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ ـِيظَاِهرونَ م

                                     
، ١٩٢/ ٣( ورسائله فتاوى إخراج الدم للفحص يف رمضان وقياسه على احلجامة يف وانظر) 1(

 ما يؤخذ كثرةعليهم من وبعض من يستخرج منهم الدم للفحص يغمى : قلت) ١٩٣
  .منهم للفحص أو غريه كما هو شاهد



 

  

  ٢٢٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 وتكره القبلة ملن تتحرك شهوته، وجيب اجتناب القضاء مع
 للصائم آكد، ويسن لكنكذب وغيبة وشتم ومنيمة، كل وقت، 

  ..........................كفه عما يكره، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ِل ِمنظُونَ ِبِهقَبوعت ا ذَِلكُماسمتلُونَ  أَنْ يمعا تاُهللا ِبمو ِبريخ * 
نِن فَمياِبعتتِن ميرهش امفَِصي ِجدي لَم ِمن لَم نا فَماسمتِل أَنْ يقَب 

 نيِست امفَِإطْع ِطعتسايِكينِمس ِتلْكوِلِه وسروا ِباِهللا وِمنؤِلت ذَِلك 
 ودليله )مع القضاء( اآليات  عذَاب أَِليموِللْكَاِفِرينحدود اِهللا 
هلكت يا : فقال يشكو  الذي جاء إىل النيب هريرةحديث أيب 

وقعت على امرأيت يف رمضان، : وما أهلكك؟ قال: رسول اهللا؟ قال
فهل تستطيع أن تصوم : ال قال:  ما تعتق رقبة؟ قالجتدهل : قال

: طعم ستني مسكينا؟ قال جتد ما تفهل: ال قال: شهرين متتابعني؟ قال
 ىأعل: تصدق ذا فقال:  فيه متر فقالبعرق ال، مث جلس فأيت النيب 

  أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النيب البتيهاأفقر منا؟ فما بني 
طعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ أاذهب ف:  بدت أنيابه مث قالحىت
رتيب عتق  فذكر مثل كفارة الظهار سواء من كوا على التملسلم

  .مسكينافصيام فإطعام ستني 
 ألا داعية إىل اجلماع قوي ): ملن تتحرك شهوتهالقبلة وتكره(

  .يكرهوأما الذي ال تتحرك شهوته فال 
كل ( والبهت ،) كذب، وغيبة، وشتم، ومنيمةاجتناب وجيب(
 حترميا لقوله وأشد وأغلظ ،)لكن للصائم آكد( يف كل وقت )وقت
: »والعمل به، واجلهل فليس هللا حاجة رلزو مل يدع قول امن ،

  .» وشرابهطعامهيف أن يدع 
  . حيفظ صومه وأال جيعل يوم صومه): عما يكرهكفه ويسن(



 

  

  ٢٢٧  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 أحد فليقل إين صائم، ويسن تعجيل الفطر إذا شتمه وإن
 ويسن تأخري السحور ما مل الظن،حتقق الغروب، وله الفطر بغلبة 

 وإنور بأكل أو شرب خيش طلوع الفجر، وحتصل فضيلة السح
  قل، ويفطر على رطب فإن مل جيد

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 يندب )وإن شتمه أحد فليقل إين صائم( سواء، فطره ويوم

 إين صائم ملا جاء : أحد فليقلشامتهذلك يعين ال يشامت من شتمه فإن 
 حتقق إذاويسن تعجيل الفطر (يف احلديث الذي تقدم معناه، 

أكل إن كان عنده، كمال فضيلة التعجيل باألكل، ال  ب،)الغروب
 إذا ،)وله الفطر بغلبة الظن( التعجيل حيصل باملاء فضيلةباملاء وأصل 

 أن ا مهوب ال بد أن جيزم جزمةغائبرجح يف اعتقاد أن الشمس 
 أو كان مضبوطةالشمس غابت فلو كان غيم أو قتر وكان معه ساعة 

طروا مرة يف زمن عمر رضي اهللا عنه عدد ساعات، ومن دليله أم أف
  .إنا مل جنانف إلمث فدل على ما تقدم:  له الشمس فقالتبينتمث 

 إن خشي أن ،) السحور ما مل خيش طلوع الفجرتأخري ويسن(
 عدم ،) أو شرب وإن قلبأكلوحتصل فضيلة السحور (يبغته فليبادر 

  .قليلبالوصال ولكن الفضيلة الشبع، وليس حىت يتخم، وحتصل ولو 
 رأى من يأكل ويشرب وهو صائم هل جيب أن الذي: س
  ينبهه؟

  . إنه واجب يقيم دليل: وجهان، والذي يقولفيه: ج
  ..................فإن مل جيد( ) رطبعلى ويفطر(



 

  

  ٢٢٨  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 فإن مل جيد فعلى املاء، ويدعو عند فطره ومن فطر التمر، فعلى
رآن يف  من قراءة القاإلكثارصائما فله مثل أجره، ويستحب 

 وإفطاررمضان، والذكر والصدقة وأفضل صيام التطوع صيام يوم 
  .... يوم، ويسن صيام ثالثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل،

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 هذا هو السنة واألفضل فها هنا شيئان احلالوة ،)التمر فعلى

فإن مل (الفيتامني  الدم والقوة وتوليدوخصوصية احلالوة، احلالوة فيها 
 ِمن الْماِء كُلَّ وجعلْنا احلياة هذا األخري واملاء مادة ،)جيد فعلى املاء
يٍء حيش )اللهم إين لك :  بعد فطره ومنهأي )ويدعو عند فطره

 إنكصمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وحبمدك اللهم تقبل مين 
 من غري أن ،)رهومن فطر صائما فله مثل أج(أنت السميع العليم 

  . ذلك يف احلديث الذي هذا معناهجاءينقص من أجره شيء 
 من قراءة القرآن يف رمضان، والذكر اإلكثار ويستحب(

 الناس، وكان أجود ما يكون يف أجود  فقد كان النيب )والصدقة
 والذكر والصدقة داخلة يف القرآن،رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه 

  . الفاضلةذلك وتضاعف يف األوقات
  ]صوم التطوع[

 لقوله  ) التطوع صيام يوم وإفطار يومصيام وأفضل(
  أفضله هذا » الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوماأفضل«

 سواء كانت الثالث ) ثالثة أيام من كل شهرصيام ويسن(
 وجاء أن احلسنة بعشر أمثاهلا الشهر،األوىل أو اليت تليها أو فرقه يف 

 أفضل الصوم لكن بعض ،)وأيام البيض أفضل(ام الدهر فيكون كصي
  من بعض 



 

  

  ٢٢٩  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 يوم اخلميس واالثنني، وستة أيام من شوال، ولو صوم ويسن
 التاسع وهو يوم اليوممتفرقة، وصوم تسع ذي احلجة، وآكدها 

عرفة، وصوم احملرم، وأفضله التاسع والعاشر، ويسن اجلمع 
   ما ذكر يف يوم عاشوراء من بينهما،وكل

  ـــــــــــــــــــــــــــ
إذا صمت «: ذر أليب  البيض فهو أفضل قال النيب صمت إذا

، »من الشهر ثالثة أيام، فصم ثالثة عشر، وأربعة عشر، ومخسة عشر
 وحسنه، ومسيت بيضا لبياض لياليها بالقمر من املغرب الترمذيرواه 

  . بيض فيها صحيفة آدم من الذنباهللاألن : إىل الفجر، وقيل
 ويف احلديث صيامه هلا ،) يوم اخلميس واالثننيصوم ويسن(
 رب العاملني، وأحب أن على األعمال تعرض فيهما إن«: وقال

  . فهذا من مجلة ما يسن صيامه»يعرض عملي وأنا صائم
 كذلك يسن صيام ستة أيام من شوال، ،) من شوالأيام وستة(

 هلا صور املبادرة  وأيضاالتفريق والتتابع أفضل، وجيوز )ولو متفرقة(
 فكوا تلي  ِإلَيك رب ِلترضىوعِجلْت: وهي أفضل لقوله

رمضان ومبادر ا من غري تفريق أفضل فمن صام الست كان كمن 
  . الباقينيالشهرينصام 

 ذي احلجة ، وآكدها اليوم التاسع وهو يوم تسع وصوم(
وصوم ( ليلة القدر  الليايلأفضل وهو أفضل أيام السنة، كما أن )عرفة
 أفضله )وأفضله التاسع والعاشر( يندب صيام احملرم كله، )احملرم

  م يوم إليه خمالفة لليهود، ـ ض)ينهمابويسن اجلمع (كده آو
وإن اشتبه :  إحدى عشر قال أمحدوجيوزواألفضل التاسع والعاشر، 

   عاشوراء من يوموكل ما ذكر يف (  عليه أول الشهر صام ثالثة أيام،



 

  

  ٢٣٠  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

ل له بل هو بدعة، ويكره إفراد ص الصيام ال أغري األعمال
 فيه فهو والصالةجب بالصوم، وكل حديث يف فضل صومه او

فراد اجلمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو إكذب، ويكره 
  ........... الوصالويكرهيومني 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 مثل كحل العينني، ):ة الصيام ال أصل له بل هو بدعغري األعمال

  . العيال فهو باطل ما له صحةعلىوكذا يف أحاديث تذكر كالتوسعة 
الروافض جيعلونه وما قبله :  فيه طائفتان تتقابلعاشوراء ويوم

 عيد، يسمى عيد العمر، وأهل يوميوم حزن، والنواصب جيعلونه 
ن قبل  وله مرتبتابالصيام،السنة ال يرون هذا وال هذا وال مييزونه إال 

  . سنةوكان واجبا صيامه مث نسخ اإلسالم كان
 كونه يصوم رجب من أوله إىل ،) رجب بالصومإفراد ويكره(

 مكروه فإن أفطر منه بعدهآخره وال يصوم من الشهر الذي قبله أو 
وكل حديث يف فضل صومه (ا زالت الكراهة ا واحدا ولو يومشيئً

   .) فيه فهو كذبوالصالة
ذي يفعله بعض أهل األمصار ما له وجه، إمنا  الفيه واالعتمار

 بذبح وال صيام، وسواء قصد يعظمالذين يعظمونه أهل اجلاهلية، فال 
  .مشاتهم أو ال

 ألا عيد األسبوع، وإن صيم ،) اجلمعة بالصومفرادإ ويكره(
  .يوم قبله أو بعده زالت الكراهة

ث ابن  للنهي عنه يف حدي،) رمضان بيوم أو يومنيتقدم ويكره(
 الشهر بصيام يوم أو يومني إال أن تقدمواال «: عباس الذي رواه أبو داود

كره يو( . احلديث»تروهيكون شيء يصومه أحدكم، وال تصوموا حىت 
   وال كراهة شديدة وهو أن يصوم يومني فأكثر ال يأكل يف الليل ،)الوصال



 

  

  ٢٣١  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 العيدين، وأيام التشريق الثالثة، ويكره صوم صوم وحيرم
  ......ر، الده

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 » زاد لزدتكملو«: وقال  حيرمه، وى عنه وبعض يشرب

 الفطر ومها )وحيرم صوم العيدين(تنكيال وجيوز الوصل إىل السحر 
واألضحى الفطر يوم الفطر فرض وحتم إذا صاموا رمضان أن يتعاطوا 

ينهما فحتم عدم  هلم أكل وسرور وقد فرق اهللا بيكوناملباحات، وأن 
 يصومه أراد أن يسوي فالذياألكل وجنس املفطرات وحتم الفطر 

 الضحاياضحى هو الذي تنحر فيه ألبني ما فرق اهللا بينه، وعيد ا
واهلدايا وهي إمنا تذبح لألكل ليس املراد إهراق دمها فقط، فالذي 

:  العيديوم يف  هذا املقصود الشرعي، وقال معاكسةيصوم يريد 
  .»م فطركم يوهو«

 وذلك أا من أعياد أهل اإلسالم لكن ): الثالثةالتشريق وأيام(
 إذا مل يصم يوم عرفة وما قبله تعني الصيامالذي مل جيد اهلدي جيوز له 

 واألفضل أن يقدمن، فإذا مل احلج،عليه الصيام، ألنه متعني الصيام يف 
  . تعني أن يصمنهيبق من أيام احلج إال هذ

قيقيان،وما ليس حبقيقي وهو أيام التشريق  حعيدان والعيد
 كما عرفت لكن صيامهنشرعن تيسريا يف الوقت، فممنوع من 

  .مرخص فيهن ملن مل جيد اهلدي أما العيدان فلم يرخص فيهما حبال
 كأن يستمر يف صيام ال يفطر أبدا، ويف ،) الدهرصوم ويكره(
 بالفعل،  سنة النيب خالف، وهو »ال صام من صام األبد«: احلديث

 هذاوخالف قوله، وأنواع تطوعه بالصيام معلومة معروفة ليس منها 
  .حبال



 

  

  ٢٣٢  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 لَيلَةُ:  معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقولهالقدر وليلة
يف قيامها والعمل فيها :  قال املفسرونالْقَدِر خير ِمن أَلِْف شهٍر

  .خري من قيام ألف شهر خالية منها
  . ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة القدرليلة ومسيت

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 هي يف رمضان خاصة وهي مل ترفع، وهي يف ،)القدر وليلة(

 عند اهللا ومن عظم القدر عظيمة )معظمة(العشر ويف أوتاره آكد 
 ويف ، شهٍرأَلِْف الْقَدِر خير ِمن لَيلَةُقدرها ما جاء يف القرآن 

 ،» ما تقدم من ذنبهله قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر من «:ثاحلدي
لكونه يقدر : وقيلومسيت ليلة القدر لعظم قدرها عند اهللا سبحانه وتعاىل 

 يثبتومل  ا،ا عظيما قدرهفيها ما يكون يف السنة املقبلة أو ألن للطاعة في
 بل دلت فيها بعينها شيء صحيح صريح أا بعينها يف يوم معني، ال

 عدم يف واحلكمة( . يف العشر، وأا يف األوتار آكدأااألحاديث على 
تعيينها لالجتهاد يف العمل فلو كانت معينة اجتهد فيها وترك غريها فإذا 

  . القدر عمل يف مجيع العشر ألجل رجاء ليلةتعنيمل 
ِف  الْقَدِر خير ِمن أَلْلَيلَةُ:  الدعاء فيها لقولهإجابة يرجى(

 قال املفسرون يف قيامها والعمل فيها خري من قيام ألف شهر شهٍر
  .)خالية منها
 عظم فضل هذه الليلة وأن بينها وبني سواها هذا يفيدك وهذا

 على مثانني سنة، وهو عمر ينيفالبون البعيد وألف الشهر من السنني 
در ألنه  القليلةومسيت (ا، اإلنسان إذا طال عمره ال يتجاوز هذا غالب

، هذا أحد ما قيل يف سبب )يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة
  . هو التقدير احلويل من أنواع التقديروهذاتسميتها 



 

  

  ٢٣٣  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 بالعشر األواخر وليايل الوتر، وآكدها ليلة سبع خمتصة وهي
 إنك عفو اللهم «لعائشة  النيبوعشرين، ويدعو فيها مبا علمه 

 اهللا على حممد وآله وصلىم  واهللا أعل،»حتب العفو فاعف عين
  .وصحبه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 فهي خمتصة ،) بالعشر األواخر، وليايل الوترخمتصة وهي(

وآكدها ليلة سبع ( آكدبرمضان، وبالعشر منه،ويف األوتار 
 أبلغ يف الرجا أن تكون هي ليلة القدر، جاء أحاديث ،)وعشرين
ويدعو فيها مبا علمه ( من غريها،  تدل على أا أرجىواعتبارات

 )» إنك عفو حتب العفو فاعف عيناللهم«: لعائشة النيب 
 يف الليلة الذي يظنها هي، بل يكثر فإنه الذي بذلكدعو ي ستحب أنم

 ففيه التوسل إىل اهللا يف حصول هذا املطلوب عائشة علمه النيب 
فه العفو، ومن  إليه بامسه العفو، وأن من وصالتوسل: أحدمها: بأمرين

 اهللا على حممد وآله وصحبه وصلىواهللا أعلم (وصفه حمبته لذلك، 
  .)وسلم

 تقريرات شيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد من نقلته
منها اللطيف آل الشيخ رمحه اهللا مساععامي يف )١( ا يف دروسه حرفي 

ام ائة وألف هجرية وانتهيت من تبييضه عوثالمثتسعة وستني وسبعني 
 اهللا على حممد وعلى آل وصلىمثانية عشر وأربع مائة وألف هجرية، 

  .حممد وأصحابه أمجعني
   قاسمبن بن عبد الرمحن بن حممد حممد

                                     
  . مسجده ويف بيتهيف) 1(
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  ٢٣٥  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

   كتاب آداب املشيفهرس
 الصفحة املوضوع

 ٥ مقدمة
 ٩  الكتابموضوع
 ١٠  آداب املشي إىل الصالةكتاب
 ١٦  صفة الصالةباب

 ٥٧  بعد الصالةالذكر
 ٦٠  يكره يف الصالةام

 ٦٦  الصالةأركان
 ٧١  الصالةواجبات
 ٧٢  يف الصالةالسنن
 ٧٦  سجود السهوباب
 ٨٤  صالة التطوعباب
 ٩٩  الوترصالة
 ٩٤  الرواتبالسنن

 ٩٦ التراويح
 ١٠٣  املطلقةالنوافل
 ١١٠  الضحىصالة
 ١١١  االستخارةصالة
 ١١٢  املسجدحتية
 ١١٢  الوضوءسنة

 ١١٢ التالوة سجدة



 

  

  ٢٣٦  شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة

 ١١٣  الشكرسجدة
 ١١٤  عن قيام أفضلالسجدة
 ١١٤ مسة النهي اخلأوقات
 ١١٦  صالة اجلماعةباب

 ١٣٣ واجلماعة املسقطة حلضور اجلمعة األعذار
 ١٣٤  صالة أهل األعذارباب

 ١٣٤  واملريض واخلائفاملسافر
 ١٣٦  بني الصالتنياجلمع
 ١٣٩  اخلوفصالة
 ١٤٢  صالة اجلمعةباب
 ١٥٢  صالة العيدينباب
 ١٥٩  صالة الكسوفباب
 ١٦١  صالة االستسقاءباب
 ١٦٨  اجلنائزباب

 ١٨٥  واملصافحة ومصافحة املرأةالسالم
 ١٨٧  العاطستشميت

 ١٨٧  وآداب اجللوساالستئذان
 ١٨٨  الصربهلا املصاب بامليت وكراهة اجللوس تعزية
 ١٨٩  على امليت والنياحةالبكاء
 ٢١٣-١٩١ لزكاة اكتاب
 ١٩٦  زكاة يمة األنعامباب
 ٢٠١  زكاة اخلارج من األرضباب
 ٢٠٥  زكاة النقدينباب
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 ٢٠٦  املباح ال زكاة فيهاحللي
 ٢٠٧  منهمالألنثى يباح للذكر من الفضة وما يباح ما

 ٢٠٩  زكاة العروضباب
 ٢١٠  زكاة الفطرباب
 ٢١٢  إخراج الزكاةباب
 ٢١٣  أهل الزكاةباب

 ٢١٧  التطوعصدقة
 ٢٣٣-٢٢٠  الصيامكتاب
 ٢٢٤  ما يفسد الصومباب
 ٢٢٨  التطوعصوم

  
  

  


